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 : الدراسة ملخص
حالي إلى تحديد الفروق بين مرتفعات ومنخفضات الرضا عن صورة هدف البحث ال      

الجسم  فى كل من: فعالية الذات والقلق االجتماعى، وتعرف مدى تنبؤ الرضا عن صورة 
الجسم بكل من فعالية الذات والقلق االجتماعي وأبعاده الفرعية، تكونت عينة البحث من 

عاًما،  72: 01، تراوحت أعمارهن من  ( طالبًة من كلية التربية بجامعة القصيم051)
واُستخدم مقياس إضطراب صورة الجسم لمجدي الدسوقي، ومقياس فعالية الذات العامة 
لشيماء يوسف المحمود، ومقياس القلق االجتماعي من أعداد الباحثتين. وأظهرت النتائج 

فعالية وجود فروق دالة بين منخفضات ومرتفعات  الرضا عن صورة الجسم على مقياس 
الذات في اتجاه مرتفعات الرضا عن صورة الجسم. ووجود فروق دالة بين منخفضات 
ومرتفعات الرضا عن صورة الجسم على مقياس القلق االجتماعي وأبعاده الفرعية في إتجاه 
غير الراضيات عن صورة الجسم. كما وجدت عالقة تنبؤية موجبة بين الرضا عن صورة 

القة سالبة بين الرضا عن صورة الجسم والقلق االجتماعي وأبعاده الجسم وفعالية الذات، وع
 الفرعية.
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 مقدمة:
يعد طالب الجامعة والفتيات على وجه التحديد، من أكثر الفئات اهتمامًا بمظهرهن       

وحرصهن عليه؛ فيهتمون بشكل الجسم ومظهره، ويراعون تقييم اآلخرين لهن، فصورة الجسم 
. J.B,1999)رنة بالذكور، فأشارلديهن أمرًا ملحًا، ويظهر هذا بوضوح لدى اإلناث مقا

(Nezlek  ،إلى أن اإلناث أكثر من الذكور فى ارتباط صورة الجسم بالتفاعل االجتماعى
بينما تأخذ صورة الجسم لدى الذكور منحى آخر؛ حيث يهتمون بالعضالت وبنية الجسم 

اة .  فاألمر ال يقف على تقييم الفتet. al,2004) .(Mellor, Dوقوته كما فى دراسة 
لصورة جسمها فقط، بل إنه ينعكس على عالقاتها وتفاعالتها االجتماعية أيضًا، ففي حالة 
قامة عالقاتها االجتماعية، فكلما كانت الفتاة  تقيم  تقبلها ينعكس ذلك إيجابيًا على تكوين وا 
صورة جسمها إيجابيًا؛ كلما كانت أكثر رضا عن صورة جسمها، وبالتالى عن ذاتها، ويتبع 

تكوين فعالية ذات اجتماعية مرتفعة نتيجة لتقييمها لذاتها على أنها مقتدرة، وقادرة على ذلك 
التواصل االجتماعى، وبالتالى تكون قادرة على  تكوين عالقات اجتماعية وخوض عالقات 
جديدة، أى أنها ذات كفاءة اجتماعية؛ أما إذا كان تقييم الفتاة لصورة جسمها سلبيًا وغير 

فإن ذلك ينعكس على عالقاتها االجتماعية من حيث انسحابها منها، وخوفها  راضية عنها؛
من التقييم السلبي وتجنبها خوض عالقات جديدة، وربما يصل األمر إلى القلق االجتماعى، 

( إلى ارتباط عدم الرضا عن صورة الجسم بقلق مواجهة 7112فأشار حسين علي فايد)
ييمات السلبية. فللعوامل االجتماعية والثقافية تأثير على اآلخرين، وذلك تجنبًا لألحكام والتق

(  فى تقرير لإلناث أنهن (Xu, X. et. al 2010الرضا عن صورة الجسم فأشارت دراسة 
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يتعرضن لضغوط من األقارب ومن وسائل اإلعالم، األمر الذى يجعلهم يلجأون إلى إنقاص 
 الوزن.
عكس على إدراكها وتقييمها لذاتها، خاصة فى إن رضا الطالبة عن صورة جسمها؛  ين       

الجوانب االجتماعية التى تتطلب التفاعل والتواصل مع اآلخرين، والذى يعتمد بدوره على 
تقييمها لكفائتها وفعاليتها الذاتية، فأحكام وتقييمات الفرد لذاته، تعرف بفعالية الذات، وتتوسط 

جسمه ونجاح عالقاته االجتماعية، ففى  فعالية الذات العالقة بين رضا الفرد عن صورة
أشار إلى أن فعالية الذات الرياضية بمثابة وقاية للفتاة من  ((Tarr, T. 2010دراسة  

( حيث Kinsaul, J. et. aPl (2014, إصابتها باضطراب صورة الجسم، وهو ما أكده
لذات بمثابة الواقي كانت فعالية الذات مؤشرًا قويًا لصورة الجسم اإليجابية، وكانت فعالية ا

 للنساء من اضطراب صورة الجسم.
(  إلى أن فعالية الذات اعتقاد يلعب (ErÖzkan, A 2013 وفى ذلك الصدد يشير       

دورًا محورًيا فى مستويات الثقة االجتماعية. وهناك عوامل عدة تؤثر على إدراك فعالية الذات 
الذات، حل ومواجهة المشكالت؛ وذلك لكى مثل: بناء وتدعيم العالقات االجتماعية، تأكيد 

يؤكد الفرد ذاته اجتماعيًا، ويصبح عضوًا فّعااًل فى الجماعة، وقادرًا على إيجاد حلول 
 للمشكالت االجتماعية. 

(  إلى أن الطالب (Wei, M ; Russell, D ; Zakalik, R 2005وتضيف دراسة       
لمهارات االجتماعية، أو الكفايات االجتماعية الذين يعانون من الوحدة غالبًا ال يمتلكون ا

الالزمة لتكوين عالقات اجتماعية حميمة. وأشار أيضًا إلى أن تطوير وتنمية مؤشرات 
الكفاءة االجتماعية مثل: فعالية الذات االجتماعية، والراحة باإلفصاح عن الذات، والتى 

دئين بالجامعة(، وبالتالى تحميهم بإمكانها تنمية الكفاءة االجتماعية للطالب الجدد ) المبت
الكفاءة االجتماعية من مشاعر الوحدة  واالكتئاب التابع لها، وخاصة أثناء فترات االنتقال 

 الضاغطة.
 :البحث مشكلة

عدم الرضا عن الجسم يجعل اإلناث يشعرن بانخفاض الكفاءة، وانخفاض تقديرهن      
جتماعى، وذلك إلحساسهن بعدم الجاذبية لذواتهن، وهو ما ينعكس بدوره على أدائهن اال

الجسدية، بل وقد يصل األمر إلى القلق االجتماعى، والذى قد يظهر كسمة نفسية اجتماعية 
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متأصلة فى صورة الجسم التى تتسم بالتشويه أو االضطراب) فى حالة عدم الرضا عن 
الغ على التفاعل ( إلى أن صورة الجسم لها أثر ب0112صورة الجسم(، وأشار على والنيال )

االجتماعى للفرد، ويؤثر هذا التفاعل فى نمو الشخصية وتطورها، فاألفراد يتجنبون التفاعل 
مع أقرانهم نتيجة إلدراكهم لصورة جسمهم بشكل مشوه. ويبدو أن قضية التصور الجسمى 
من حيث الرضا، أو عدمه أكثر إلحاحًا لدى اإلناث، فالكثير من اإلناث غير راضيات عن 
صورة أجسامهن؛ حيث ترى الفتاة أن جسمها يحتاج إلى تعديل بالزيادة أو النقصان، 
ويتمركز الشعور بعدم الرضا حول الوزن أو الشكل، وعادة ما يصاحب هذا االدراك الخاطئ 
تغيرات نفسية ذات تأثير سلبي، وقد يصاحبها أعراض االكتئاب والقلق. وقد أشار عبد القادر 

نشغال بالمظهر الجسمى فى المواقف االجتماعية التى يشعر فيها الفرد ( إلى أن اال0111)
بذاته، ويتوقع أن يعطيه اآلخرون قدرًا كبيرًا من االهتمام. وقد يؤدى مثل هذا االنشغال إلى  
شعور الفرد  بالخجل وعدم الكفاءة االجتماعية، وفى ذلك الصدد أكدت دراسة عطية وفايد 

عن جسمه سواء أكانت سلبية أو إيجابية تشكل متغيرًا ذا  ( على أن صورة الفرد7113)
 تأثير فى قدرات الفرد على التوافق اإليجابي مع ذاته ومع اآلخرين.

ومن خالل االطالع على التراث السيكولجى الخاص بصورة الجسم؛ يالحظ وجود        
بصورة الجسم،  دراسات قليلة  ركزت على العالقة بين اضطراب األكل بأنواعها وعالقتها

والبعض منها أجري على عينات إكلينيكية، وركزت دراسات معدودة على عالقة صورة 
الجسم ومتغيرات مثل: وجهة الضبط، مفهوم الذات، االضطرابات السيكوسوماتية، ويتطلع 
هذا البحث إلى توضيح تأثير صورة الجسم على قلق األنثى االجتماعى وفعالية الذات 

ا، وقد تعددت نتائج الدراسات السابقة، فأشارت دراسة عباس وشويخ االجتماعية لديه
( إلى عدم وجود تأثير لصورة الجسم على اضطراب القلق واالكتئاب واألوعية 7111)

( وفايد 0113(، وكفافي والنيال )0112الدموية، فى حين أشارت دراسات إبراهيم والنيال)
ضطراب صورة الجسم والقلق والرهاب ( إلى أن هناك عالقة دالة سلبية بين ا7112)

 االجتماعى، ومن هنا كان السعى لهذه الدراسة، والتى تجيب على التساؤالت التالية:
 أسئلة البحث:

 هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين مرتفعى الرضا عن صورة الجسم ومنخفضيه من
 طالبات جامعة القصيم في متوسط درجات  فعالية الذات؟
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  دالة أحصائيًا بين مرتفعى الرضا عن صورة الجسم ومنخفضيه من هل توجد فروق
 طالبات جامعة القصيم في متوسط درجات القلق االجتماعي وأبعاده الفرعية؟

 هل يتنبأ صورة الجسم بفعالية الذات ، والقلق االجتماعى  وأبعاده الفرعية )البعد
 ؟معة القصيمالسلوكي، البعد النفسجسمي، البعد السلوكي( لدى طالبات جا

 أهمية البحث:
 تتضمن  أهمية البحث جانبين:

 األهمية التطبيقية:
 .تطوير أداة صالحة لالستخدام ألغراض التشخيص والبحث العلمي 
 إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة في تطوير مداخل وبرامج إرشادية  تعالج

 مشكلة الدراسة.   
 البيئة السعودية.إعداد مقياس للقلق االجتماعي مقنن على 

تكمن  أهمية البحث نظريًا  فى |إلقاءه الضوء على متغيرات ذات أهمية   األهمية النظرية:
لطالبات الجامعة، وهى صورة الجسم وفعالية الذات والقلق االجتماعى، فضاًل عن أهمية 
 المرحلة العمرية  والجامعية للفتاة، األمر الذى ينعكس على تكوين شخصيتها وبناءها

 النفسي.
ويهتم البحث بالتعرف على العوامل الكامنة وراء القلق االجتماعي وفعالية الذات،       

حيث إن رضا الفتاة عن صورة جسمها يؤثر على فاعليتها وأداءها، وكذلك عالقتها 
باآلخرين، ومما يزيد األمر على الفتاة وجود ضغوط خاصة بثقافة المجتمع  من حيث الشكل 

 مثل لها.والمظهر األ
إلى إن كثيرًا من الفتيات  تحدد قيمتها وسعادتها من خالل مظهرها وشكلها  إضافة     

الخارجى، ويؤثر ذلك على الجانب االجتماعى، من حيث كفاءتها وعالقاتها االجتماعية، 
أن التقييم الذى يقيم به الفرد نفسه أدائه يؤثر تأثيرًا قويًا  ,j.B (Nezlek. (1999,ويؤكد
اتجاهاته نحو ذاته ونحو اآلخرين، فإذا كان إيجابيًا ينعكس على سلوك الفرد وتفاعله  على

 االجتماعى.
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 أهداف البحث: يهدف البحث الحالى إلى:
  بناء مقياس للقلق االجتماعي يتفق مع خصائص البيئة السعودية، والتأكد من

 خصائصه السيكومترية.
  ضا عن صورة الجسم على مقياس فعالية استكشاف الفروق بين مرتفعى ومنخفضى الر

 الذات.
  استكشاف الفروق بين مرتفعى ومنخفضى الرضا عن صورة الجسم على مقياس القلق

 االجتماعى.
 .تحديد مدى تنبؤ صورة الجسم بفعالية الذات والقلق االجتماعى وأبعاده الفرعية 

 مصطلحات البحث:
 :  Body Imageأواًل: صورة الجسم 

( اضطراب صورة الجسم بأنه انشغال زائد عن الحد 7116جدي الدسوقى )يعرف م     
ببعض العيوب التخيلية فى المظهر  -ذو مظهر جسمى عادى-)مفرط( من جانب فرد 

 الجسمى، وربما يكون ال وجود لهذه العيوب على االطالق سوى فى مخيلة الفرد.
نية يكونها الفرد عن ( صورة الجسم بأنها صورة ذه7111ويعرف عباس وشويخ )     

الموضوعات المرتبطة بجسمه من حيث المظهر الخارجى والمعتاد، أو قدرته على توظيف 
هذه األعضاء أو حجم الجسم وشكله، وقد يصاحب هذه الصورة الذهنية مشاعر وانفعاالت 

 إيجابية وسلبية.
يكونها الفرد  ( صورة الجسم بأنها الصورة الذهنية التى0131ويعرف جابر وكفافي )      

عن جسمه  ككل، بما فى ذلك الخصائص الفيزيقية والخصائص الوظيفية، وهو ما يعرف 
 بإدراك الجسم، وكذلك اتجاهات الفرد نحو هذه الخصائص وهو ما يعرف بمفهوم الجسم.

مفهوم إدراك الجسم بأنه "الرضا عن شكل الجسم من  Oksuz,.E( 2008)ويعرف      
عام، ويتضمن هذا المفهوم ثالث مكونات هى صورة الجسم، مشاعر حيث الحجم والشكل ال

 الشخص حول جسده، السلوك المرتبط بهذا التصور مثل: اتباع نظام غذائي أو رياضى.
( صورة الجسم بأنها تتمثل في االهتمام بوزن وشكل الجسم 0111ويعرف فايد )     

لقلق من زيادة الوزن، واإلفراط فى والنحافة كصفة جيدة للمرأة، وعدم الرضا عن الوزن، وا
نقاص الوزن، والوسائل الشخصية للنحافة.  الطعام، والجاذبية الجسمية، وا 
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 مكونات صورة الجسم:
 تتكون صورة الجسم من  ثالث، وهى:    

مكون إدراكى Precepual component.ويشير إلى إدراك الفرد لحجم جسمه : 
مكون ذاتى Subjective Component كز على عدد من الموضوعات مثل : وير

 الرضا واالنشغال أو االهتمام والقلق كمنبأت لصورة الجسم.
مكون سلوكى Behavioral Component ويعكس تجنب المواقف التى تسبب للفرد :

عدم الراحة أو التعب أو المضايقة التى ترتبط بالمظهر الجسمي. )مجدى الدسوقي، 
7113 ،03) 

مجموع الدرجات التى تحصل عليها الطالبة  على مقياس صورة الجسم  ويعرف إجرائيًا بأنها
 المستخدم فى الدراسة الحالية.

 Self- Efficacyثانيًا: فعالية الذات: 
( فعالية الذات بأنها اإلحساس بالكفاءة الذاتية والقدرة على 7110عرف حسيب )      

 التحكم فى األحداث والظروف البيئية المحيطة.
( بأنها تصورات الفرد وتوقعاته فيما يتعلق بقدرته (Bandura, 1988ا باندورا وعرفه    

على التخطيط، وممارسة السلوك الفعال الذى يحقق النتائج المرغوبة فى موقف ما، والتحكم 
صدار التوقعات الذاتية الصحيحة عن قدرته على  فى األحداث والمواقف المؤثرة فى حياته، وا 

معينة، والتنبؤ بالجهد المبذول لتحقيق ذلك العمل أو النشاط )من خالل:  القيام بمهام وأنشطة
 (.773، 7107مهاب الوقاد، 

فعالية الذات  بأنها: إعتقاد الفرد عن قدراته   إلى  ErÖzkan, A (2014)ويشير        
 فى أداء أفعال أو مهمات محددة. 

  Social self- efficacyفعالية الذات االجتماعية: 
( فعالية الذات االجتماعية بأنها "مجموعة من األحكام االجتماعية 7100رف على )ويع

حول قدرته على القيام بسلوكيات  -توقعاته –الصادرة عن الفرد، والتى تعبر عن معتقداته 
معينة، ومرونته فى التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة اجتماعيًا، ودرجة مثابرته إلنجاز 

 ها.المهام المكلف ب
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 ,walker (2002يعرف كل من شتاين & ولكر  Anxity Socialثالثًا: القلق االجتماعى: 
 Stein, &  )  خوف مالحظ ومتواصل من موقف اجتماعي، أو أداء اجتماعي واحد أو أكثر

عندما يتعرض الشخص فيه إلى التعامل مع أشخاص ال يعرفهم، أو تدقيق متحمل من 
 وف من أن يتصرف بشكل قد يكون مهنيًا أو مسببًا لالرتباك.اآلخرين، ُيشعر الفرد بالخ
( القلق االجتماعى بأنه الخوف من وقوع الفرد تحت مالحظة 7112ويعرف رأفت عسكر )

اآلخرين، وانتقادهم خالل المواقف االجتماعية المختلفة، مما يدفعه إلى تجنب تلك المواقف، 
 ن المستقبل.ويصاحب هذا التجنب تقييم متدن للذات وخوف م

ويعرف اضطراب القلق االجتماعى إجرائيًا بأنه اضطراب نفسي يتمثل فى وجود       
حساسية مفرطة لدى الشخص لالنتقاد مما يخلق لديه خوفًا غير مبرر من الظهور أمام 
الناس فى موقف اجتماعى معين أو مواقف اجتماعية متعددة، مما يؤدى فى أغلب األحيان 

 د عن الناس واختصار عالقاته االجتماعية على حلقة ضيقة من األشخاص.إلى إبتعاد الفر 
هناك عدد من األعراض المصاحبة للقلق  المصاحبة للقلق االجتماعى: األعراض

االجتماعى ومنها رفض الذات، تدنى مستوى تقدير الذات، حساسية تجاه نقد اآلخر، ضعف 
ألعراض الفسيولوجية المصاحبة للقلق مهارات التواصل االجتماعى، والتواصل البصري، وا

مثل: التعرق، رجفة اليدين، جفاف الحلق، وكذلك لديهم خوفًا من التحدث أمام اآلخرين سواء 
 (.563، 7101زمالء أو مسئولين )من خالل: يوسف عبد الوهاب، 

 مكونات القلق االجتماعى:
 ى:( القلق االجتماعى إلى ثالثة مكونات وه7110يصنف سامر رضوان )

ويتمثل فى شعور الفرد بالتوتر وسرعة ضربات القلب، مكون انفعالى وفسيولوجى ،
 والشعور بالغثيان واألرق والتعب.

ويتضح فى الهروب وتجنب المواقف االجتماعية التى يعتقد أنها من مكون سلوكى :
من الممكن أن تسبب له القلق؛ فيبتعد عن المناسبات االجتماعية واللقاءات التى ال بد 

 أن يتحدث فيها أمام اآلخرين.
:ويتعلق بالتفكير واإلدراك، وتقدير الذات المتدنى، والضيق من نقد  مكون معرفي

اآلخرين، وهو ما يوقع الفرد ويعرضه للقطيعة  ويسبب له تدنى مستوى أدائه وقلقه 
 المستمر من وقوع أخطاء.
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غير المبررة تظهر عند قيام وتعرف الباحثتان القلق االجتماعى بأنه "نوع من المخاوف 
الشخص بالحديث أو عمل شيء أمام مجموعة من الناس، مثل المناسبات أو قاعات 

 الدرس".
 ويعرف القلق االجتماعى إجرائيًا  

بأنه الدرجة التى تحصل عليها الطالبة على مقياس القلق االجتماعى المستخدم فى هذه 
 الدراسة.

 تعليق على التعريفات:
ل ما سبق عرضه لتعريفات ومصطلحات البحث؛ يمكن القول: إن صورة ومن خال     

الجسم للفتاة الجامعية بمثابة إدراك وتقييم لهيئة وشكل الجسم لديها، والذى ينعكس بدوره على 
، وما يترتب عليه من خوضها -أى فعالية الذات لديها-تقييمها لذاتها وكفاءتها  وقدراتها، 

حجامها عنها، أو القلق االجتماعى من المواقف والعالقات للمواقف االجتماعية، أو إ
االجتماعية؛ الناتج عن شعورها باضطراب صورة الجسم لديها. فالعالقة بين متغيرات البحث 
أشبه بسلسلة متصلة من األعراض، يترتب كل منهما على اآلخر، فاإلدراك اإليجابي للذات 

فعال والتحكم فى األحداث والمواقف؛ ناتج عن واعتقاد الفرد بقدرته على أداء المهمات واأل
تقييم الفرد اإليجابي لذاته، والذى يتمثل فى الرضا عن صورة الجسم، ومن شأن كل هذا أن 
يؤثر إيجابًا أو سلبًا على خوف الفرد من المواقف االجتماعية، والذى يظهر فى قلق الفرد 

حجامه عن خوضها، أو ما قد يعتريه من أعراض سلوكية وفسيولوجية  من المواقف، وا 
 ونفسية.

 دراسات سابقة:
 فيما يلي عرض للدراسات السابقة  والتي يتم طرحها وفقًا لمحورين:    

 المحور األول: دراسات تناولت صورة الجسم ومتغيرات البحث:
( العالقة بين صورة الجسم وكل من مفهوم الذات 0112تناولت دراسة على  والنيال )

من الطالبات  001فقدان الشهية العصبي واالكتئاب، تكونت العينة من ومصدر الضبط و 
القطريات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين مرتفعى ومنخفضي الرضا عن 
صورة الجسم، وكل من فقدان الشهية ومصدر الضبط فى اتجاه مرتفعى الرضا عن صورة 
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لدى  سم ومفهوم الذات الجسمية الجسم، ووجود ارتباط موجب بين الرضا عن صورة الج
 مجموعة مرتفعى الرضا عن صورة الجسم.

( إلى تعرف العالقة بين صورة الجسم وأبعاد الشخصية، 0113هدفت دراسة كفافي والنيال ) 
طالبة قطرية، تراوحت أعمارهن من  213طالبة مصرية، و  675تكونت عينة الدراسة من 

الجسم، وقائمة أيزنك للشخصية، وتوصلت  عامًا، طبق عليهن مقياس صورة 77 – 02
نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط سالب بين الرضا عن صورة الجسم وكل من القلق والشعور 
بالذنب، ووجود ارتباط موجب بين الرضا عن صورة الجسم وتقدير الذات اإليجابي لدى 

 مجموعة اإلناث القطريات.
لعالقة بين صورة الجسم والتفاعل ( إلى تعرف ا,j,1999) .Nezlekهدفت دراسة 

( طالبًا وطالبًة، واستخدمت الدراسة مقياس 072االجتماعى، تكونت عينة الدراسة من )
التفاعل االجتماعى ومقياس تقييم صورة الجسم، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية 

ناث أكثر من الذكور موجبة بين الجاذبية الجسمية واستجابات التفاعل االجتماعى، وكانت اإل
 فى ارتباط صورة الجسم بالتفاعل االجتماعى.

( إلى الكشف عن العالقة بين صورة الجسم والقلق 0111هدفت دراسة حسين فايد )
( طالبًا، تراواحت 051االجتماعى، وفقدان الشهية العصبي، تكونت عينة الدراسة من )

عالقة ارتباطية موجبة بين عدم  ( سنة، وتوصلت الدراسة إلى وجود01: 02أعمارهم من )
 الرضا عن صورة الجسم والقلق االجتماعى،

( إلى تعرف عالقة اضطراب األكل ببعض متغيرات 7110وهدفت دراسة عبدالموجود ) 
طالبًا وطالبًة، تراوحت  172الشخصية  لدى  المراهقين والشباب، تكونت عينة الدراسة من 

مقاييس  لصورة الجسم و والقلق  واالكتئاب وتقدير ( سنة، واستخدم 77: 05أعمارهم  من )
الذات، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة بين اضطراب األكل وصورة 

 الجسم، وكل من تقدير الذات واالكتئاب والقلق.
( عن الرهاب االجتماعى وعالقته بكل من صورة الجسم ومفهوم 7112وكانت دراسة فايد )

طالبًة، تراوحت أعمارهن ما بين  607لبات الجامعة، طبقت الدراسة على الذات لدى طا
( سنة، تم استخدام مقياس الرهاب االجتماعى ومقياس صورة الجسم واختبار  01 -02)

تنسي لمفهوم الذات. أكدت نتائج الدراسة على وجود عالقة سالبة بين الرهاب االجتماعى 
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ارتبط  عدم الرضا عن الجسم بقلق مواجهة وكل من صورة الجسم اإليجابية للذات، و 
 اآلخرين تجنبًا لألحكام والتقييمات السلبية.

( إلى تعرف العالقة بين صورة الجسم للرجل Davison, T, 2005)هدفت دراسة      
 700والمرأة وتأثيرها على الوظائف النفسية واالجتماعية والجنسية، تكونت عينة الدراسة من 

، أشارت 27.73عامًا، متوسط أعمارهم  33 -03تراوحت أعمارهم بين امرأة،  773رجل و 
نتائج الدراسة إلى ارتباط الرضا عن صورة الجسم إيجابيًا بتقدير الذات لدى الرجال والنساء، 
وارتبط اضطراب صورة الجسم بمشكالت الوظائف االجتماعية والجنسية، وذلك لدى الرجال  

باالكتئاب وأعراض القلق بمرحلة البلوغ  لدى كل من فى مرحلة منتصف العمر، وارتبطت 
الرجال والنساء. وأشارت النتائج فى مجملها إلى أن التوقعات االجتماعية لصورة الجسم ذات 

 أهمية فى فهم الوظائف النفسية، وتحديدًا عند التقدم فى العمر.
مهارات (  برنامج إرشادى تضمن Steese, S, et, al. 2006)وقدمت دراسة       

االتصال والتعاطف والمرونة وأثرها على الدعم االجتماعى وصورة الجسم وفعالية الذات 
فتاة من الواليات المتحدة األمريكية، طبق عليهن  36وتقدير الذات، تكونت العينة من 

مقياس الدعم االجتماعى، والرضا عن صورة الجسم، وفعالية الذات، وتقدير الذات، كشفت 
اعلية تنمية مهارات االتصال والتعاطف والمرونة فى زيادة فعالية الذات والرضا النتائج عن ف

 عن صورة الجسم.
( إلى تعرف العالقة بين إدراك ,Davison,  T & McCabe  (2006  هدفت دراسة      

ولدًا،  725الفرد لصورة الجسم والوظائف النفسية االجتماعية، تكونت عينة الدراسة من 
، طبق عليهم 1.31 -+ 06.17المستوى الثامن والتاسع، متوسط عمرهم  بنتًا من 026

مقاييس: الرضا عن الجسم، أهمية صورة الجسم، سلوك صورة الجسم، القلق االجتماعى، 
تقدير الذات، اإلكتئاب، القلق. أشارت نتائج الدراسة إلى أن البنات أكثر تقديرًا لصورة ذات 

ورة الجسم بتقدير الذات، كما كان لصورة الجسم تأثير على سلبية مقارنة باألوالد، وتنبأت ص
العالقات االجتماعية سواء من نفس الجنس أو من الجنس اآلخر، وذلك لدى البنات 

 واألوالد.
( صورة الجسم وعالقتها ببعض أنماط التفاعالت االجتماعية 7113تناولت دراسة فايد )     

( تلميذًا بالمرحلة االبتدائية تراوحت 627عددهم )لدى التالميذ بمرحلة الطفولة المتأخرة 
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( سنة، طبق عليهم مقياسي صورة الجسم  والتفاعل االجتماعى، 00: 01أعمارهم بين )
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة بين نمط التفاعل 

 االجتماعى والرضا عن صورة الجسم.
العالقة بين عدم الرضا عن صورة الجسم وفعالية  Kemp, S 2007)تناولت دراسة )     

الذات لدى طالبات الجامعة ) اإلناث(، وهدفت إلى اختبار العالقة بين مشاعر المرأة السلبية 
دراك قدرتها على مواجهة المواقف الضاغطة، تكونت عينة الدراسة  لصورة جسمها والوزن وا 

عامًا.  71عامًا، متوسط العمر  76إلى  03 طالبًة جامعيًة، تراوحت أعمارهن بين 27من 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سالبة بين فعالية الذات وعدم الرضا عن صورة 
الجسم. وكانت  الفتيات الراضيات عن صورة أجسامهن لديهن درجة مرتفعة من فعالية 

 الذات.
جسم وكل من االكتئاب ( إلى دراسة العالقة بين صورة ال7113هدفت دراسة بشري )     

طالبًة من كليات جامعة أسيوط، وأشارت  727ووجهة الضبط وتقدير الذات، وذلك لدى 
نتائج الدراسة إلى إرتفاع نسبة انتشار اضطراب صورة الجسم، وأنه كلما زاد اضطراب صورة 

 الجسم انخفض تقدير الذات والثقة بالنفس، وانخفضت مشاعر الكفاءة الذاتية.
( إلى اختبار العالقة بين سلوك (Gianini, L& Smith, J 2008  ,دراسةهدفت     

 31األكل وتقدير الذات والقلق االجتماعى والرضا عن صورة الجسم، تكونت العينة من 
طالبًة جامعيًة، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود قيمة تنبؤية لتقدير الذات واضطراب 

عن الجسم وكل من تقدير الذات وسلوك التحكم الذاتى األكل، ووجود عالقة بين عدم الرضا 
 فى الطعام، ووجود عالقة إيجابية  بين القلق االجتماعى وعدم الرضا عن صورة الجسم.

( إلى الكشف عن عالقة صورة الجسم ونمط 7111وهدفت دراسة عباس وشويخ )      
لدراسة إلى ارتباط الشخصية الحدية وبعض االضطرابات السيكوسوماتية، توصلت نتائج ا

صورة الجسم باالضطرابات السيكوسوماتية )اضطراب الجهاز الهضمى، والعظمى( ولم يوجد 
 -الجلد –االكتئاب  -تأثير لصورة الجسم على باقي االضطرابات السيكوماتية ) القلق

 األوعية الدموية(.
القة بين إلى دراسة الع (Tatar, A ; Morali, S, 2010 Tok, S)هدفت دراسة      

األبعاد الخمسة للشخصية وصورة الجسم، والقلق االجتماعى لدى عينة من طالبات الجامعة 
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طالبًا جامعيًا، تراوحت  611)يمارسون الرياضة، وال يمارسون الرياضة(، بلغ عددهم 
، 7.732 -، وانحراف معيارى +76.33عامًا، متوسط عمرهم  73:  71أعمارهم بين 

إلى ارتباط الرضا عن صورة الجسم باالستقرار االنفعالي.  وكان بعد  أشارت نتائج الدراسة
العصابية، واالستقرار االنفعالى أكثر ارتباطًا بالرضا عن صورة الجسم والقلق االجتماعى 

 لدى الطالبات الرياضيات وغير الرياضيات.
قة بالنفس لدى ( العالقة بين صورة الجسم والث7100تناولت دراسة الخريج والمعيطة )       

( من طالبات الجامعة بالكويت، وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي بين 0111)
 صورة الجسم والثقة بالنفس.

إلى اختبار العالقة بين  ) Kazem, A  & Alzubaidi, A  2012,هدفت دراسة )   
تكونت عينة  فعالية الذات )المادية( وصورة الجسم لدى أطفال المدرسة األساسية بعمان.

عامًا،  03 -07بنتًا[،  تراوحت أعمارهم من  011ولدًا،  031( ] 651الدراسة من )
.أشارت نتائج إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة 0.22، وانحراف معيارى  05.10بمتوسط 

بين إدراك فعالية الذات وصورة الجسم لدى عينة الدارسة. وعدم وجود فروق بين الذكور 
 صورة الجسم، بينما وجدت فروق على مقياس  فعالية الذات فى اتجاه األوالد. واإلناث فى

( إلى تعرف  العالقة بين مظاهر التشوه الوهمى 7107هدفت دراسة عباس وعودة )     
طالبًا وطالبًة بالجامعة األردنية،  تم استخدام مقياس  511للجسد  بالقلق االجتماعى لدى 
د واضطراب القلق االجتماعى، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اضطراب التشوه الوهمى للجس

 عالقة ارتباطية موجبة  بين اضطراب تشوه الجسد والقلق االجتماعى.
( إلى دراسة العالقة بين فعالية الذات والدافعية Simmons, L, 2013)هدفت دراسة     

لوزن لدى النساء  ذوات الذاتية والرضا عن صورة الجسم، وأساليب التعامل، وبين فقدان ا
عامًا  21: 03امرأًة، تراوحت أعمارهن من  712البشرة السوداء، تكونت العينة من 

بالواليات المتحدة األمريكية. أشارت النتائج  إلى وجود عالقات تنبؤية دالة بين فعالية الذات  
سم فى والرضا عن صورة الجسم، ووجدت فروق بين الراضين وغير الراضين عن صورة الج

 فعالية الذات، وذلك فى اتجاه الراضيات عن صورة الجسم.
(  العالقة بين صورة الجسم وكل من: (Aderka, M. et. Al. 2014تناولت دراسة       

مريضًا من المترددين  33القلق االجتماعى، والوسواس القهرى، والهلع. تكونت العينة من 
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، هلع = 75، قلق اجتماعى= 77وسواس قهرى=  على العيادات الخارجية، وكانوا كالتالى: ]
(، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين المجموعات الثالث فى اضطراب 70

صورة الجسم، وتنبأت أعراض القلق االجتماعى بصورة الجسم، ومجمل النتائج أن القلق 
 االجتماعى، والوسواس القهرى أكثر ارتباطًا باضطراب صورة الجسم.

 ور الثانى: دراسات تناولت القلق االجتماعي و فعالية الذات: المح
( إلى الكشف عن البنية العاملية لمكونات القلق 7110وهدفت دراسة ناصر )     

االجتماعى لدى كل من الطلبة المصريين والسعوديين، وأشارت نتائج الدراسة إلى استخالص 
رية، وهى: القلق االجتماعى، الخجل ثالثة عوامل فرعية للقلق االجتماعى للعينة المص

االجتماعى، التفاعل االجتماعى. وبالنسبة للعينة السعودية تجمعت حول ثالثة عوامل أيضًا 
هى: التفاعل االجتماعى، الخجل التفاعلى، التفاعل االجتماعى، وقد دلت النتائج على وجود 

 تشابه كبير بين العوامل لدى العينيتن.)المصرية والسعودية(
إلى اختبار تأثير الكفاءة الذاتية  ) (Kimberley, G, et, al.2004هدفت دراسة       

من المتدربات اإلناث، وتم تصنيفهن  33على القلق االجتماعى، تكونت عينة الدراسة من 
إلى ذوات فعالية ذات مرتفعة، وذوات فعالية ذات منخفضة، أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

لية الذاتية المنخفضة أكثر إحساسًا بالقلق االجتماعى وأبعاده الفرعية، المجموعة ذوات الفعا
وذلك مقارنة بذوات فعالية الذات المرتفعة، وتشير مجمل النتائج إلى أن فعالية الذات ترتبط 

 بالقلق االجتماعى فى ممارسة التدريبات الرياضية.
(  إلى اختبار دور (Wei, M ; Russell, D ; Zakalik, R ,2005 هدفت دراسة      

كل من فعالية الذات االجتماعية واإلفصاح عن الذات فى توسط العالقة بين التعلق ومشاعر 
من طالب الجامعة، أشارت  613الوحدة واالكتئاب التابع لها. تكونت عينة الدراسة من 

ومشاعر نتائج الدراسة إلى أن فعالية الذات االجتماعية تتوسط العالقة بين التعلق والقلق 
 الوحدة واالكتئاب التابع لها، وكانت نتائج االفصاح عن الذات على العكس من ذلك.

( إلى التحقق من العالقة بين فعالية الذات Hermann, K (2006)هدفت دراسة      
االجتماعية لشخصيات مختلفة، وبعض متغيرات التوافق النفسي وهى: ] تقدير الذات، 

من طالب الجامعة، أشارت نتائج الدراسة إلى  313وذلك لدى   الوحدة، أعراض االكتئاب[،
 أن تقدير الذات يتوسط العالقة بين فعالية الذات االجتماعية واالكتئاب.



نشوة كرم أبو بكرد.  د. مىن سيد مجودة    &      

 (661)  5142يناير    – 14  العدد – النفسي اإلرشاد مركز -النفسي اإلرشاد جملة     

( إلى تعرف مدى انتشار القلق االجتماعى بين طلبة 7101هدفت دراسة أبو حميدان )     
طالبًا  032عينة الدراسة من  جامعة مؤتة وعالقته ببعض المتغيرات الديموجرافية، تكونت

وطالبًة بجامعة مؤتة، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود القلق االجتماعى لدى أفراد العينة 
 بدرجة متفاوتة.

( إلى تعرف عالقة إدراك الذات بكل من القلق 7101وتناولت دراسة القاسمى )     
لبًا وطالبًة بكليات طا 761االجتماعى واالكتئاب لدى طالب جامعة دمشق، وذلك لدى 

التربية والعلوم، تم استخدام استبيان تناقضات إدراك الذات، ومقياس القلق االجتماعى 
ومقياس االكتئاب، أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة بين تناقض إدراك الذات 

 الواقعية وكل من المثالية واالكتئاب.
ق بين الجنسين فى فعالية الذات ( إلى تعرف الفرو 7100هدفت دراسة علي )      

طالبًا وطالبًة بكلية التربية بالمنيا، طبق عليهم  21االجتماعية، تكونت عينة الدراسة من 
مقياس فعالية الذات االجتماعية، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة بين 

الفرعية ]إدارة الذات  متوسطي رتب درجات الذكور واإلناث على مقياس فعالية الذات وأبعاده
 التواصل االجتماعى[. -المبادأة االجتماعية -المثابرة االجتماعية -االجتماعية

ختبار فاعلية التقدير المعرفي ( إلى ا(Goldin, Ph, et. al. 2012هدفت دراسة     
لفعالية الذات من خالل العالج المعرفي السلوك  فى عالج اضطراب فعالية الذات، تكونت 

% 56عامًا ] 55إلى  70مريضًا من البالغين، تراوحت أعمارهم من  25عينة الدراسة من 
وأشارت منهم كمجموعة تجريبية للعالج المعرفي السلوكى،  63% ذكور[ خضع  52إناث، 

 ،نتائج الدراسة إلى زيادة فعالية الذات لدى المجموعة التجريبية ونقص القلق االجتماعى
وزيادة فعالية الذات نتيجة للعالج المعرفي، وتوسط العالج المعرفي العالقة بين فعالية الذات 

الة والقلق االجتماعى، كما استمر التحسن حتى بعد فترة المتابعة. ووجدت عالقة إيجابية د
 بين العمر وصورة الجسم وفعالية الذات لدى األوالد، فى حين لم  توجد عالقة لدى اإلناث.

الدعم  إدراكإلى اختبار العالقة بين  ) ,Z, & Arslan, E,2013)  Trasهدفت دراسة     
 635طالبًا وطالبًة ) 302االجتماعى وفعالية الذات االجتماعية. تكونت عينة الدراسة من 

ذكور( بالمرحلة الثانوية. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية دالة  757إناث،  
دراك الدعم من الرفاق واألسرة والمعلمين.  بين فعالية الذات االجتماعية وا 
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(  إلى اختبار العالقة بين مهارات التواصل ومهارات 2013) Erozkan, A)هدفت دراسة 
ت، وتعرف مدى تنبؤ مهارات االتصال ومهارات حل حل المشكالت الشخصية وفعالية الذا

 733 -إناث773]  212المشكالت بفعالية الذات االجتماعية، تكونت عينة الدراسة من 
ذكور[ تم اختيارهم عشوائيًا من المارس الثانوية بتركيا، أشارت نتائج الدراسة إلى أن مهارات 

ابيًا بعالقة دالة بفعالية الذات التواصل ومهارات حل المشكالت االجتماعية ترتبط إيج
 االجتماعية، وتتنبأ أيضًا بفعالية الذات االجتماعية.

إلى التحقق من العالقة بين حل المشكالت  ErÖzkan, A  2014))هدفت دراسة 
االجتماعية وفعالية الذات االجتماعية، وتحديد مدى تنبؤ مهارات حل المشكالت االجتماعية 

 622 –اناث  637معلمًا ]  213ية. تكونت عينة الدراسة من بفعالية الذات االجتماع
ذكور[، تم استخدام قائمة حل المشكالت، ومقياس إدراك فعالية الذات االجتماعية. أشارت 
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سالبة بين فعالية الذات االجتماعية، وتعرض الفرد للمشكالت 

لفرد للمشكالت، وكلما قلت فعالية الذات االجتماعية )فكلما ارتفعت فعالية الذات قل تعرض ا
 زاد تعرض الفرد للمشكالت(. 

دمان Chiu, S ,2014)هدفت دراسة       ( إلى تعرف العالقة بين ضغوط الحياة وا 
الهواتف الذكية لدى طالب الجامعة بتايوان، حيت توصلت نتائج الدراسة إلى أن ضغوط 

قد تساهم  فعالية الذات االجتماعية  كميكانزمات معرفية فى الحياة تتنبأ بإدمان الهواتف ، و 
دمان اإلنترنت.  توسط العالقة بين الضغوط وا 

دمان (Chiu, C, 2014هدفت دراسة       ( إلى تعرف العالقة بين ضغوط الحياة وا 
الهواتف الذكية لدى طالب الجامعة بتايوان، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ضغوط الحياة 

بإدمان الهواتف، وتساهم فعالية الذات االجتماعية كميكنزمات معرفية فى توسط العالقة تتنبأ 
دمان اإلنترنت.  بين اإلحساس بالضغوط وا 

 من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة؛ يمكن صياغة الفروض التالية.
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 فروض البحث: 
 ومنخفضات  توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات الطالبات مرتفعات

 الرضا عن صورة الجسم على مقياس فعالية الذات؟
  توجد فروق دالة إحصائيًا  بين  متوسطي  درجات الطالبات منخفضات

 ومرتفعات الرضا عن صورة الجسم على مقياس القلق االجتماعى وأبعاده الفرعية.
 بعد المعرفي تتنبأ صورة الجسم بفعالية الذات والقلق االجتماعى وأبعاده الفرعية )ال
 البعد  السلوكى(.-البعد النفسفسيولوجى –

 إجراءات البحث:
اعتمد البحث على المنهج الوصفى؛ لتعرف العالقة بين صورة الجسم وفعالية  المنهج: 

الذات والقلق االجتماعى، وتعرف الفروق بين مرتفعات ومنخفضات الرضا عن صورة الجسم 
ماعى، وتعرف مدى تنبؤ صورة الجسم بفعالية الذات، على كل من فعالية الذات والقلق االجت

 والقلق االجتماعي وأبعاده الفرعية.
طالبًة بكلية التربية  21تكونت العينة االستطالعية من  ( العينة االستطالعية:1العينة: )

 -+ 71.2عامًا،  متوسط  أعمارهن  77إلى  01بجامعة القصيم، تراوحت أعمارهن من 
 كد من صدق وثبات أدوات البحث ومناسبتها ألفراد العينة.،  وذلك للتأ 1.33

طالبًة بكلية التربية بجامعة القصيم، تراوحت  051تكونت العينة من من العينة األساسية: 
، طبق عليهن   0.06 -+  71.3عامًا، متوسط أعمارهن  72إلى  01أعمارهن من 

 االجتماعي. مقياس صورة الجسم، ومقياس فعالية الذات، ومقياس القلق
 (0جدول )

 يوضح بيانات العينة
 متوسطها األعمار العدد العينة

 .33-+71 77ـ01 21 االستطالعية
 .06-+71.3 72ـ01 051 األساسية

 أدوات البحث:
عبارًة، يجاب  62(، ويتكون من 7117إعداد: مجدى الدسوقي) مقياس صورة الجسم

لدرجة المرتفعة إلى الرضا عن صورة عليها من خالل مقياس ليكرت الخماسي ، وتشير ا
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الجسم، والمنخفضة إلى عدم الرضا عن صورة الجسم، وجميع العبارات إيجابية عدا 
[.  وقام مجدى الدسوقى بالتأكد من صدق 75-72-77-01-06-00-3العبارات ]

المقياس من خالل صدق التكوين، والصدق التالزمي، والصدق التمييزي، وتم التأكد من 
(، والتجزئة النصفية، والذي وصل إلى 1.36استخدام إعادة التطبيق، والذي وصل )ثباته ب

 (. وكانت جميعها مناسبة ومقبولة.1.16)
تم تطبيق المقياس على العينة االستطالعية، وتم حساب معامل الثبات بالدراسة الحالية: 

 .  1.311ثبات ألفا ووصل إلى
 (، يتكون المقياس من 7113ء محمود يوسف)إعداد: شيما مقياس فعالية الذات العامة

عبارًة يجاب عنها من خالل مقياس ليكرت الخماسي، وجميع العبارات إيجابية عدا  75
(، وقد قامت معدة المقياس بالتأكد من صدقة وثباته، من خالل 03-03-3-6العبارات)

 صدق المحكمين، وصدق المحك، وتم حساب الثبات من خالل التجزئة النصفية.
تم تطبيق المقياس على العينة االستطالعية، وتم حساب  لثبات بالدراسة الحالية: ا

 . 1.367معامل ثبات ألفا و وصل إلى
  مقياس القلق االجتماعى، إعداد: الباحثتين 

قامت الباحثتان بإعداد مقياس القلق االجتماعى لطالبات جامعة القصيم، وكانت مبررات 
 إعداد المقياس: 

 ثتان باالطالع على مقاييس القلق االجتماعى، واإلطار النظرى للقلق قامت الباح
االجتماعى، وقد الحظا ما للمجتمع السعودى من خصوصية تختلف عن غيره من 

 المجتمعات، وذلك وفقًا لما تفرضه طبيعة المجتمع.
  تم إعداد المقياس حتى يتناسب مع  الطالبات بجامعة القصيم بالمملكة العربية

ية، حيث تختلف طبيعة الحياة عن غيرهم من الطالبات ببيئات أخرى، ولم يتوفر  السعود
 فى حدود علم الباحثتين مقياس للقلق االجتماعى على البيئة السعودية.

 وصف المقياس: 
عبارًة،  تقيس القلق االجتماعى لطالبات  72يتكون المقياس فى صورته النهائية من 

قياس ليكرت الخماسي، والعبارات موزعة على ثالثة أبعاد الجامعة، يجاب عليها من خالل م
، 01، 1، 3، 2( البعد النفسفسيولوجي وبنوده: ) 3؛5، 2، 6، 7، 0]البعد المعرفي: وبنوده 
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، 03، 02( البعد السلوكى وبنوده) 03،77،76،72،75،73،72، 02، 06، 07، 00
01 ،71 ،70 .) 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
تم حساب االتساق الداخلى للمقياس من خالل حساب درجة داخلىاالتساق ال :

 ارتباط البند بالبعد وبالدرجة الكلية، وذلك وفقًا للجدول التالي:
 (2جدول )

االتساق الداخلى لمقياس القلق االجتماعى من خالل حساب معامل االرتباط بين البند  
 04والبعد والدرجة الكلية ن = 

العبار 
 بعداالرتباط بال ة

االرتباط 
 االرتباط بالبعد العبارة بالدرجة الكلية

االرتباط بالدرجة 
 االرتباط بالبعد العبارة الكلية

االرتباط 
 بالدرجة الكلية

 البعد السلوكى البعد النفس فسيولوجى البعد المعرفي
0 1.03 **1.603 2 **1.322 **1.316 02 **1.223 **1.322 
7 **1.323 **1.527 3 **1.202 **1.313 03 **1.265 **1.222 
6 **1.353 **1.550 1 **1.231 **1.226 01 *1.703 **1.523 
2 **1.251 **1.363 01 **1.211 **1.310 71 **1.203 **1.327 
5 **1.500 **1.613 00 **1.362 **1.353 70 **1.560 **1.611 
 1.313=**ارتباط البعد بالدرجة الكلية 1.151 1.022 07 1.353** 1.31** 3

  1.217** 1.203** 06 44700=** ارتباط البعد بالدرجة الكلية
 02 **1.617 **1.617 

05 **1.525 **1.507 
03 **1.533 **1.213 
77 **1.371 **1.227 
76 **1.226 **1.202 
72 **1.351 **1.322 
75 **1.351 **1.233 
 1.101الدرجة الكلية=**ارتباط البعد ب 1.512** 1.251** 73
72 **1.355 **1.273 

 .01، 07، 0واعتمادًا على نتائج االتساق الداخلى تم حذف العبارات 
تم عرض المقياس على أساتذة متخصصين بعلم النفس؛ ب: الصدق ) صدق المحكمين( 

تم إلبداء آرائهم فى صياغة عبارات المقياس، ومدى مناسبتها لقياس القلق االجتماعى، و 
 تعديل بعض العبارات وفقًا آلرائهم، واإلبقاء على العبارات التى حازت قبولهم.

، كما تم 1.151تم حساب الثبات من خالل معامل ثبات ألفا، والذى وصل إلى ج: الثبات: 
، وعندما 1.362حسابه بالتجزئة النصفية، ووصل معامل االرتباط  بين نصفي االختبار إلى 

 .  1.101بيرمان براون وصل إلى تم تعديله بمعادلة س
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ويتضح من خالل عرض خطوات التأكد من الخصائص السيكومترية لمقاييس البحث؛       
 تمتعها بخصائص سيكومترية مناسبة، ومالئمتها لقياس متغيرات البحث بالمجتمع السعودى.

 فروض ونتائج البحث:
 تفعات ومنخفضات الرضا توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات الطالبات مر

 عن صورة الجسم على مقياس فعالية الذات.
 (6جدول )

 يوضح قيمة ت بين منخفضى ومرتفعى الرضا عن صورة الجسم على مقياس فعالية الذات  
 صورة

 الجسم 
 

 
 

 الرضا عن منخفضى
 21صورة الجسم ن=   

 الرضا عن مرتفعى
 21صورة الجسم ن =  

 درجة قيمة ت
 الحرية 

مســــــــــــــــــــتوى 
 لداللةا

االنحـــــــــــــــــــــــــــــــراف  المتوسط االنحراف المعياري المتوسط
 المعياري

 فعالية 
 الذات

30125 01.31 10.21 01.21 2.703 23 1.10 

  صورة الجسم منخفضات الرضا عن يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين      
)الراضيات عن )غير الراضيات عن صورة الجسم( وبين مرتفعات الرضا عن صورة الجسم 

، وهى قيمة دالة 2.77صورة الجسم(، على مقياس  فعالية الذات، حيث كانت قيمة ت = 
، وذلك فى اتجاه الراضيات عن صورة الجسم، فاألكثر رضا عن  1.10عند مستوى داللة 

 صورة أجسامهن؛ أكثر فى فعالية الذات.
تالى قادرًا على خوض عالقات وتفسر هذه النتيجة بأنه: الفرد الراضي عن صورة جسمه، وبال

اجتماعية وتكوين عالقات جديدة؛ حيث يدرك أنه قادر وذا كفاءة، وبالمعنى السيكولوجى أنه 
يتمتع بفعالية ذات اجتماعية مرتفعة، وذلك على العكس من الفرد الذى يتسم بعدم الرضا عن 

ظنًا منه أنهم  صورة الجسم، وبالتالى يخشي العالقات االجتماعية، ويبتعد عن الناس؛
حساسه بانخفاض  فعالية  سيقيمونه سلبيًا، وهو ما ينعكس على تقييمه السلبي لذاته، وا 

 الذات.  
حيث إن الطالبة الراضية عن صورة جسمها يكون لديها فعالية ذات مرتفعة، أي        

يط تمتلك القدرة على التحكم فى األحداث، وتصوراتها وتوقعاتها حول قدرتها على التخط
وممارسة السلوك الفّعال. فتقبل الفرد لذاته، والناتج عن الرضا عن صورة الجسم من حيث 
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الشكل والتكوين وصورة الجسم، والذى يترتب عليه إدراك إيجابي للفرد بأنه كفء وذا فعالية، 
فالرضا مفتاح تقبل الفرد للكثير من أمور حياته، وأول جوانب الرضا التى تؤثر فى شخصيته 

ضاه عن صورة جسمه، وعدم وجود إدراك مشوه  لصورة الجسم أو اضطراب لصورة هو ر 
دراك الفرد أكثر إيجابية، وهو ما ينعكس بدوره  الجسم، ومن شأن هذا التقبل أن يجعل تقييم وا 

 على باقي جوانب شخصية الفرد.
تفق مع ومن حيث اتفاق واختالف نتيجة الفرض الحالى مع نتائج الدراسات السابقة فت     
( من حيث وجود عالقة إيجابية بين إدراك فعالية Alzubaidi,A & Kazem, 2012)دراسة

التى أشارت  Steese, et al . (2006الذات والرضا عن صورة الجسم، وكذلك دراسة )
إلى أن زيادة فعالية الذات يؤدى إلى الرضا عن صورة الجسم، وأيضًا تتفق مع دراسة 

(Kemp, s (2007  شارت إلى وجود عالقة سالبة بين عدم الرضا عن صورة الجسم التى أ
 وفعالية الذات.

كما تتفق أيضًا مع نتائج بعض الدراسات التى تناولت متغيرات ترتبط  وذات صلة     
الثقة بالنفس.  فأشارت دراسة على  -تقدير الذات -بفعالية الذات مثل: مفهوم الذات

صورة الجسم ومفهوم الذات الجسمية، ودراسة كفافي  ( إلى ارتباط الرضا عن0112والنيال)
( إلى وجود ارتباط موجب بين الرضا عن صورة الجسم وبين تقدير الذات 0113والنيال )

( حيث أشارت إلى وجود ارتباط سالب بين اضطراب 7113اإليجابي، وكذلك دراسة بشري )
مشاعر الكفاءة الذاتية،   صورة الجسم وبين انخفاض تقدير الذات والثقة بالنفس وانخفاض

من تنبأ صورة  & McCabe, (2006  Davison,Tوتتفق أيضًا وما أشارت إليه دراسة )
( التى أشارت إلى وجود إرتباط موجب Davison, T (2005)الجسم بتقدير الذات، ودراسة 

 بين الرضا عن صورة الجسم وبين تقدير الذات.
 الفرض الثاني   

 يًا  بين  متوسطات  درجات الطالبات منخفضات ومرتفعات  توجد فروق دالة إحصائ
 الرضا عن صورة الجسم على مقياس القلق االجتماعى وأبعاده الفرعية.
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 (2جدول )
يوضح قيمة ت بين منخفضات  ومرتفعات الرضا عن صورة الجسم على مقياس القلق  

 االجتماعى وأبعاده الفرعية
 صورة الجسم         

 
 عىالقلق االجتما

 منخفضى الرضا عن
 صورة الجسم  مرتفعى الرضا عن صورة الجسم

 مستوى قيمة ت
االنحراف  المتوسط الداللة

 المعياري 
االنحراف  المتوسط 

 المعيارى
 1.10 6.05 2.13 01.17 2.77 07.15 البعد المعرفي 

 1.10 2.21 3.30 72.13 07.3 61.55 البعد النفس فسيولوجى
 1.10 6.30 6.13 3.26 6.00 00.76 البعد السلوكى
 1.10 2.22 06.22 23.26 02.31 36.26 الدرجة الكلية

صورة الجسم  منخفضات الرضا عن يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة بين      
)غير الراضيات عن صورة الجسم( وبين مرتفعات الرضا عن صورة الجسم )الراضيات عن 

ق االجتماعى وأبعاده الفرعية،  حيث كانت قيمة  ت على صورة الجسم( على مقياس  القل
وكان  ،1.10، وهى قيم دالة عند مستوى داللة 2.22، 6.30، 2.21، 6.05التوالى = 

الفرق فى اتجاه منخفضات الرضا عن صورة الجسم، فمنخفضى الرضا عن صورة الجسم 
 .أكثر إحساًسا بالقلق االجتماعى

إدراك الفرد لصورة  جسم سلبية؛  يقلل من نظرته لذاته، وتفسر هذه النتيجة بأن       
وتقديره لها؛ وبالتالى يؤثر سلبًا على تفاعالت الفرد االجتماعية، حيث تجعله يحجم عن 
خوض العالقات االجتماعية، ويخشى التقييم السلبي من اآلخرين، وهو ما يفسر وجود عالقة 

االجتماعى وأبعاده الفرعية ] البعد المعرفي، سلبية بين الرضا عن صورة الجسم، وبين القلق 
 البعد النفس فسيولوجى، البعد السلوكى[

( من وجود ارتباط 0113وتتفق نتيجة هذا الفرض مع  نتائج دراسة  كفافي والنيال)     
( من وجود عالقة سالبة بين 7112سالب بين الرضا عن صورة الجسم والقلق، ودراسة فايد )

والتى أشارت  Nezlek (1999) وصورة الجسم اإليجابية للذات، ودراسةالرهاب االجتماعى 
إلى وجود عالقة ارتباطية بين الجاذبية الجسمية واستجابات التفاعل االجتماعى، ودراسة فايد 

( التى أشارت أيًضا إلى وجود ارتباط موجب بين عدم الرضا عن صورة الجسم 0111)
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( من وجود عالقة 7107يه دراسة عباس وعودة )والقلق االجتماعى، وكذلك ما أشارت إل
 موجبة بين اضطراب تشوه الجسد والقلق االجتماعى.

التى أشارت إلى وجود عالقة إيجابية دالة  (,Smith, J. 2008  L  Gianini &ودراسة) 
بين القلق االجتماعى وعدم الرضا عن صورة الجسم. فى حين اختلفت مع نتيجة دراسة 

 ( من عدم وجود تأثير لصورة الجسم على القلق.7111الطاق وشويخ )
  :الثالث الفرض

 –)البعد المعرفي  ةتتنبأ صورة الجسم بفاعلية الذات والقلق االجتماعى وأبعاده الفرعي   
 البعد  السلوكى(.-البعد النفسفسيولوجى

وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام االنحدار البسيط؛  لمعرفة مدى تنبؤ الرضا عن 
القلق االجتماعى وأبعاده الفرعية(، والجدول التالي  -ورة الجسم بكل من ) فعالية الذاتص

 يوضح ذلك:
 (5جدول )

 يوضح االنحدار البسيط لدى عينة الدراسة من طالبات جامعة القصيم 

 B Beta R2 المتنبأ به المنبأ
ف ودرجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

صـــــــــــــــــــــــــورة 
 ــــــــــــــــــمالجسـ

 35.8 1.031 1.220 1.322 فعالية الذات االجتماعية
(0- 023) 

1.111 

 7.5 1.27 1.701- 1.363- البعد المعرفي للقلق
(0- 023) 

1.112 

 16.8 1.117 1.601- 1.212- البعد النفسفسيولوجى للقلق
(0- 023) 

1.111 

 13.9 1.131 1.716- 0.663- البعد السلوكى للقلق
(0- 023) 

1.111 

الدرجة الكلية للقلق 
 االجتماعى

-1.722 -1.670 1.112 17.01 
(0- 023) 

1.111 

 ) ص = أس + ب(   Beta X+ Z1معادلة اإلنحدار لمتغيرات الدراسة =   
 وأبعاده الفرعية( والقلق االجتماعى، حيث ص= المتغير التابع )فعالية الذات االجتماعية،

 )صورة الجسم(س= المتغير المستقل 
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 36.572صورة الجسم + × 1.220فعالية الذات االجتماعية =  
 067.562صورة الجسم +× 1.701-البعد المعرفي للقلق= 

 063.302صورة الجسم +× 1.601-البعد النفسفسيولوجى للقلق = 
  065.163صورة الجسم +× 1.716-البعد السلوكى للقلق = 

 063.712صورة الجسم + ×  1.670-الدرجة الكلية للقلق االجتماعى = 
يتضح من نتائج الفرض السابق أن الرضا عن صورة الجسم تنبأ بفعالية الذات إيجابيًا،      

وسلبيًا بالقلق االجتماعى وأبعاده الفرعية ] المعرفي، النفسفسيولوجى، السلوكى[، ويمكن 
ضية عن صورة جسمها تفسير تنبؤ الرضا عن صورة الجسم بفعالية الذات بأن الفتاة الرا

تنظر إلى ذاتها بإيجابية، وبالتالى ترى أنها قادرة  وتتمتع بالكفاءة، فتقبل صورة الجسم 
والرضا عنها ساهمت فى وجود توقعات ذاتية صحيحة، حيث يدرك الفرد ذاته أنه بإمكانه 

 القيام بمهام وأنشطة عدة، وخوض مواقف اجتماعية بكل جرأة وشجاعة.
ذلك يمكن تفسير التنبؤ السلبي لصورة الجسم بالقلق االجتماعى وأبعاده واعتمادًا على 

الفرعية، فالفرد غير الراضي عن صورة جسمه، أو يرى أن وزنه زائد، أو ناقص، أو أن 
أجزاء من جسمه غير متناسقة؛ ينتابه أحساس بأنه محل تقييم سلبي من اآلخرين، وأنهم قد 

ة إلى أنه ال يمكن إغفال فعالية الذات والتى تساهم فى ينظرون إليه بازدراء، هذا باإلضاف
 تأكيد هذا اإلحساس لدى الفرد أو عدمه. 

فعدم الرضا عن صورة الجسم وما يتبعه من انخفاض فعالية الذات؛ يشعر الفتاة أنها       
ي قد ترتبك وتتوتر بالمواقف االجتماعية، وأن اآلخرين سيقيمونها سلبيًا، وهو ما يجعلها تخش

المواقف االجتماعية وتتجنبها، وهذا ما يفسر تنبؤ صورة الجسم بالقلق االجتماعى وأبعاده 
 الفرعية.
، (  (Nezlek 1999وتتفق مع هذه النتيجة نتائج دراسات  كاًل من:      

Kazem,2012) & Alzubaidi, A( ،)Steese, et, al . 2006  حيث أشارت النتائج )
جسمها ينعكس بشكل إيجابي على عالقاتها وتفاعالتها  إلى أن تقبل الفتاة لصورة

االجتماعية، فكلما كانت الفتاة تقيم جسمها بصورة إيجابية كانت أكثر رضا عن جسمها، 
 ويتبع ذلك فعالية اجتماعية مرتفعة نتيجة تقييمها اإليجابي.
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بعاده كذلك يتضح أن هناك عالقة تنبؤ سالبة بين صورة الجسم وكل من القلق بأ      
)المعرفي/النفسجسمي، السلوكي( والدرجة الكلية للقلق االجتماعية، وتتفق نتيجة هذا الفرض 

( من وجود ارتباط سالب بين الرضا عن صورة الجسم 0113مع نتائج دراسة  كفافي والنيال)
( من وجود عالقة سالبة بين الرهاب االجتماعى وصورة الجسم 7112والقلق، ودراسة فايد )

والتى أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين   Nezlek (1999بية للذات، ودراسة )اإليجا
( التى أشارت أيضًا 0111الجاذبية الجسمية واستجابات التفاعل االجتماعى، ودراسة فايد )

إلى وجود ارتباط موجب بين عدم الرضا عن صورة الجسم والقلق االجتماعى، وكذلك ما 
( من وجود عالقة موجبة بين اضطراب التشوه 7107دة )أشارت إليه دراسة عباس وعو 

التى أشارت إلى   Gianini, L & Smith, J.  2008)ودراسة ) ،للجسد والقلق االجتماعى
وجود عالقة إيجابية دالة بين القلق االجتماعى وعدم الرضا عن صورة الجسم. فى حين 

تأثير لصورة الجسم على ( من عدم وجود 7111اختلفت مع نتيجة دراسة الطاق وشويخ )
 القلق.
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 املراجع:
 أواًل: مراجع باللغة العربية:

(. صورة الجسم وعالقته ببعض المتغيرات. 0112إبراهيم، إبراهيم&  النيال، مايسة ) .0
 . 21 -0(، 0)2، القاهرة، رابطة االخصائيين النفسيين، مجلة الدراسات النفسية

انتشار ظاهرة القلق الجتماعي بين  (. مدى7101أبو حميدان، يوسف عبد الوهاب ) .7
، جامعة األزهر مجلة كلية التربيةطلبة مؤتة وعالقته ببعض المتغيرات الديمجرافية. 

،22(7 ،)562- 557  . 
(.  اضطراب صورة الجسم لدى عينة من طالب جامعة 7113بشرى، صمويل تامر ) .6

 .023 -066، يناير،  23،  ع مجلة التربية المعاصرةأسيوط.  
(. المهارات االجتماعية وفعالية الذات لطالب 7110يب، عبدالمنعم عبداهلل ) حس .2

(، 51، سبتمبر، ع )مجلة علم النفس الجامعة المتفوقين والعاديين والمتأخرين دراسيًا. 
072- 061. 

(. صورة الجسم وعالقتها بالثقة بالنفس على 7100الخريج، أنوار & المعصب، هند )  .5
 -، اكتوبر61، مج حوليات آداب عين شمسة الكويت، عينة من طالبات جامع

 .005، 11ديسمبر ، 
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