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 قته بالقلق االجتماعّيوعال ه اجلسد الوهمّياضطراب تشّو

 مةة املكرَّة مبدينة مكَّلدى طلبة املرحلة الثانويَّ 

 نصارياألمجيل د. خولة 

 البحث ملخص

التعرف على مدى تواجد اضطراب تشوه اجلسدد الدوه ي نمدم  دم      إىلهدفت الدراسة احلالية 
مت ، رمدة مدم كدال اجلنسد     دراسة عالقته بالقلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية مبنطقدة مكدة املك  

مت تطبيق مقياسدي اضدطراب تشدوه    ، اإناً ( 230)ذكور ن( 200) مم الطلبة 430التطبيق على عينة مم 
، الشدافعي ) نمقياس القلق االجت اعي املقنم للبيئدة السدعودية  ، (2015، احللو نعباس) اجلسد الوه ي

متتع الطلبدة بدرجدة متوسدطة مدم تشدوه       ظهرت النتائجأن، مت استخدام املنهج الوصفي املقارن، (2008
بين ا مل تظهر النتائج نجدود فدرنب بد  الد كور ناالنداض ر اضدطراب تشدوه اجلسدد         ، اجلسد الوه ي

نه كانت هندا  عالقدة ارتباطيدة قويدة بد  اضدطراب تشدوه اجلسدد         أال إ، ن بالقلق االجت اعيأالوه ي 
 الوه ي نالقلق االجت اعي.

 القلق االجت اعي  –اب تشوه اجلسد الوه ي اضطر الكل ات املفتاحية:
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Dysmorphic body disorder and its relationship to social anxiety among 
secondary school students in Makkah Al-Mukarramah 

 

Abstract 

The present study aimed at identifying the presence of placebo deformity disorder 
and then examining its relationship with social anxiety among secondary school students in 
Makkah Al-Mukarramah Region from both sexes. A sample of 406 students: (200) males 
and (230) females, was used. The dysmorphic body disorder scale  (Al-Hilou and Abbas, 
2015) and the standardized social anxiety scale for the Saudi environment were applied (Al-
Shafei, 2008). A comparative descriptive approach was used, and the results showed that 
students had a moderate degree of Dysmorphism, but showed no differences between males 
and females in Dysmorphism deformity disorder or social anxiety. However, there was a 
strong correlation between dysmorphic body disorder and social anxiety. 

Key words: dysmorphic body disorder, social anxiety. 

 مقدمة:

نساني املقبولة ر معظم اخلارجي هو أحد أبعاد السلو  اإلن اهت ام الفرد مبظهره إ
أحدد  ، ا بصدور  اجلسدد  املظهر اجلسددي أن مدا يعدرف عل ي د     دَُّعنُي، الثقافات حول العامل

حيدث متثدل صدور  اجلسدد صدور       ، األمور الرئيسة اليت ينشغل بها نسبة كبري  مم البشر
اخلدارجي أن مكوناتده الداخليدة    ذهنية نعقلية يكونهدا الفدرد عدم جسدده سدواه املظهدر       

نا بات كفاهتها ، إضافة إىل حمددات قدرته على توظيف ه ه األعضاه، عضائه املختلفةأن
السدل  ناإلادابي نانعكداس    مما قد يصاحب ذلك جم وعة مم املشاعر املختلطة بشدقيها  

ن تتشدوه  أا حياًند أنقدد دددض   ( Sreshta. N et al, 2017) ذلك على صدورته اجلسددية  
فكدار ناملشداعر املشدوهة حدول مظهدره      صور  اجلسد نيصبح لدى الفرد جم وعة مم األ

ا إىل درجة السدخ  نعددم الرضدا عدم جسدده أن إىل درجدة       حياًنأاجلسدي تصل بالفرد 
عتقدداد بوجدود عيددوب نتشدوهات لددديهم ممدا يوقددع الفدرد ر الكددثري مددم     ناال التدوهم 

يؤكد الكثري مم العل اه أنهدا تنشدمب مبراحدل    ناليت ، االضطرابات النفسية اليت ال حصر هلا
 ( 2017 ،راسأبو ) عام( 17-13) ب  ع ري، الفردمم ع ر  مبكر 

عضداه  أىل كدل عضدو مدم    إمرحلة املراهقة ناليت فيها ينظر املراهدق  ناملقصود هنا 
 انغالًبد ، عترب ه ه املرحلة مرحلة الفحص اجلزئي الدقيقذ ُتإ، جس ه كمبنه جزه قائم ب اته

حيث يواجه الفرد مم اجلنسد   ، جزاه مم جسدهأعم شكل  يكون املراهق غري راٍض ما
جم وعة مم التغريات البيولوجية ناجلسدية الديت تع دل علدى تغديري ر تركيبتده النفسدية       

ذا تكوندت  إخاصدة  ، ناليت قد تكون لديه تصورات سلبية عم نفسه نجسدده ، نالعضوية
لي تبنى نظر  سلبية نمشوهه تكون بداية لإلصابة نبالتا، لديه حالة مم الرفض للتغريات

 Phillips et al,2012 Veale et) باضطرابات نفسية كاضدطراب تشدوه اجلسدد الدوه ي    

al,1996) ، عم الن وذج العصري املثدالي   االبتعادإن ه ه التغريات هي ر حقيقتها مبثابة
ه ه التغريات اليت تطرأ علدى   ل األهل عمَبنبالتالي تكثر التعليقات مم ِق، للفتا  اجل يلة

نقد  (.2001، الشرباني) املراهق خاصة اذا كانت ه ه التغريات غري متوازنة ر بداياتها
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أن هدد ا النددو  مددم  إىل( (Phillips et al,2012 & الدديت قددام بهددا شددارت الدراسدداتأ
 %2٫1حيدث يظهدر بنسدبة    ، ا منه لدى ال كورضطرابات يظهر لدى اإلناض أكثر قليًلاال

 لدى ال كور. %1٫6لدى االناض مقارنة ب
 Enricoيطالي ظهر مفهوم تشوه اجلسد الوه ي ر بداياته على يد عامل النفس اإل

Morselli1891 سعيد ضطراب بمبنه اضطراب يصبح الفرد فيه غريحيث نصف ه ا اال ،
نيظهر اخلوف علدى الفدرد مدم نجدود عيدب      ، حيث تتمب ر حياته اليومية ر كافة جماالتها

 Singh) ن ممددا يددؤ ر علددى تعاملدده العددام مددع ا خددريم نجبسددده قددد يالحظدده ا خددر

&Veale,2019.) 
على أنه اضطراب يشدت ل علدى أفكدار    ( Gunstad & Phillips,2003) نقد عرفه

نهدو نه دي نإن كدان    ، ن اجلسدم أقهرية عم نجود عيب ر جدزه أن أكثدر مدم الوجده     
 أمدددا .مدددم ح  ددده احلقيقدددي ا أكدددرب ا فإنددده يمبخددد  عندددد الفدددرد ح ً ددد موجدددوًد

(Phillips KA,2004)          فدريى هد ا االضدطراب يدرتب  باعتقداد هخدر نهدو االعتقداد أن
نه ا بدنره يرتب  بمبداه الفرد ر اجملاالت اإلجت اعية ، ا خريم سريفضون التعامل معهم

 ناملهنية ناألكادميية ناألدنار اإلجت اعية املطلوبة.
صدارها اخلامس اضطراب تشوه اجلسد إية ر نقد حددت مجعية النفسي  األمريك

أن ، نشغال الفرد بوجدود عيدب حمسدوس   ا"خصائص أن مسات ترتب  ب :الوه ي على أنه
مما يسدبب ضديق نانشدغال الفكدر     ، مصدر قلق مفرط بشكل ملحوظ لوجود عيب مدر 

 (.American Psychiatric Association,2000) انقلًق
فقد اعتربت اضطراب  - ضطراباتتصنيفها لال ض م -ما منظ ة الصحة العاملية أ

" اضطراب ناتج عم انشغال الفدرد بوجدود عيدب ناحدد أن     :التشوه اجلسدي الوه ي هو
 World) بدل ا خدريم"  ن غري ملحدوظ مدم قِ  أكان ملحوظ  أكثر ر املظهر اخلارجي سواًه

Health Organisation,2018.) 

نده  أضطراب تشوه اجلسد الوه ي نترى الباحثة مم خالل استعراضها لتعريفات ا
" خصائص أن مسات ترتب  بانشغال الفرد بوجود عيب حمسدوس   :نهأعلى  ميكم تعريف

مما يسبب ضيق نانشغال الفكر ، أن مصدر قلق مفرط بشكل ملحوظ لوجود عيب مدر 
    ."انقلًق

تعدود إىل   االضدطرابات أن أسدباب هد ا الندو  مدم     ) (Hunt.et al,2008)يرى ن
نتدزداد اإلصدابة بده بوجدود     ، مم العوامل العصبية نالبيولوجية نالبيئية ناجلينيةجم وعة 

أن مرنر الفدرد ربدربات سدلبية ر الطفولدة مثدل التن در أن       ، مصاب  ض م أفراد العائلة
باإلضافة إىل الت تدع ربصدائص شخصدية معيندة مثدل امفداض مسدتوى الثقدة         ، غاظةاإل

املظهدر املثدالي   ) النفسدي جملدارا  معدايري معيندة     االجت داعي نالشدعور بالضدغ    ، بالنفس
ك ا أن هد ا املعتقدد   ، ، خر كالقلق ناالكتئابهأن إذا كان لدى الفرد اضطراب ، (ناجليد

 يددرتب  بالثقافددة السددائد  ضدد م بلددد معدد  خاصددة تلددك الدديت تددرتب  مبعددايري اجل ددال. 
(Phillips,2004) ،فقد  ؛هخر إىل ضطرابات مم شخصنختتلف مظاهر ه ا النو  مم اال

نقد ، يتخيلها الفرد أكرب مما هي عليه، يكون الرتكيز على نجود حبوب أن بثور ر البشر 
أن ح م نشكل اجلهداز التناسدلي نح دم    ، أن شعر اجلسم، يكون لديهم ندبات صغري 

  (.2002، األنصاري) العضالت
 ،أن ال كور يركزنن علدى الشدكل العضدلي لل سدم     (McQuillan,2019)نترى 

نر بعدض  ، ناستخدام املك الت الغ ائيدة ، نال ي قد يصل إىل حد الت اريم ملد  طويلة
نقد أكدت ذلك بدراستها على عينة مم طلبة املرحلت  ، احلاالت استخدام إبر السترينيد

ن توصلت مم خالهلا إىل أن األفدراد الد يم يعدانون مدم     ، اجلامعية نالثانوية مم اجلنس 
نيقومدون برتتيدب الشدعر    ، الصدور هلدم   التقداط يت نبدون   راباتاالضدط ه ا النو  مدم  

نضع ك ية كبري  ، ا لديهمأن ملس أن تفقد أن قياس ما يعتقدننه عيًب، أن احلالقة باست رار
لبس نوعية معينة مم الثياب إلخفاه العيب ، أن اطالب اللحية إلخفاه العيب، مم املكياج

إجدراه  ، طبداه اجللديدة نالت  يدل باسدت رار    أ  زيدار ، االت ريم بشكل كدبري جدد   ، املعتقد
اسدتخدام األظدافر إلزالدة    ، التفكري باست رار بداملظهر اخلدارجي  ، ع ليات جت يل متعدد 
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تقددير  ، مم مشاكل عاطفيةاملعانا  ، االجت اعيةجتنب احملافل ، البثور أن األدنات االخرى
 Veale.et نيؤكدد كدل مدم    اجلدازم أن ا خدريم يدرنن عيوبده.     االعتقاد، ال ات املتدني

al,1996; Gunstad & Phillips,2003; Phillips.et al,2009 ) ) ن بعض احلاالت أعلى
ىل املدرسة أن الع ل إمع شخص هخر أن ال هاب  االرتباطىل رفض إقد يصل فيها الفرد 

نقد يصل ، نر حاالت متقدمة يصبح جليس املنزل، املختلفة االجت اعيةنجتنب األنشطة 
 االجت داعي ناخلدوف   باالكتئداب نر احلاالت املرضية قد ترافدق  ، االنتحارقصاه إىل أر 

فريى أن األفدراد الد يم يعدانون مدم     ( Phillips & Kaye,2007) أما ناهلوس االكتئابي.
حبيدث يقدوم بتكدرار    ، ه ا النو  مم اإلضطرابات قد يطورنن حالتهم إىل احلالة املرضدية 

الخريم عم مظهره نالقيدام بع ليدات عقليدة تتضد م املقارندة      النظر إىل املره  أن سؤال ا
هت دامهم مبظهدرهم نمشداعرهم    سدت ابة ال انذلدك ك ، املست ر  بد  مظهدره نمظهدرهم   
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مبشاعر مدم  ضطراب هت ام مبظهرهم نيرافق ه ا االا لالساعات يومي  8يقضون أكثر مم 

 ;Phillips&Menard,2005) مدم  كددت دراسدات كدل   أك دا  ، اخل ل نالقلدق ناحلدزن  

Phillips& Pinto,2012 &.(Eisen.et al,2004 ;  األفكار خاصة مم  %38اىل  %32إن
 نه ية.  أفكاراملتعلقة بعيوب اجلسد هي 

إىل أن األفراد ال يم يعانون مدم  ( phillips,Mcelroy,et al,1994) نأشار كل مم
نيبدن أن ، اضطراب اجلسد الوه ي يعانون مم القلق االجت اعي بشكل أكرب مم غريهم

البعض ر تشخيصه على  ئاذ خيط، هنا  لبًسا يعرتي تشخيص اضطراب اجلسد الوه ي
ضطراب  أن الثاني يت يز بوجود ذ يت سد الفرب ب  االإ،  اعيانه اضطراب القلق االجت

أن ساذج أن بتصدرف  ، أن مثري للخ ل، مشاعر اخلوف عند املصاب مم أن يظهر أنه غ 
أمدا اضدطراب   ، أن تصرف يستدعي الضحك على كالمه أن تصدرفاته ، حمرج أمام الناس

ن أبسبب نجود اعتقاد لديه الناس فيخاف املصاب مم الظهور أمام  تشوه اجلسد الوه ي

 %45ىل إا ضدطراب  مًعد  نيبلد  التدزامم بد  اال   ، (Phillips,2005) مظهره غري طبيعدي 
 (.2006، الدسوقي)

 75بدراسته ناليت مشلت عينة مم ( 2013، عبدالرحيم نحس ) على ذلك كدأن
س لوا درجات مرتفعة علدى مقيداس    نال يم، مم املشخص  باضطراب اجلسد الوه ي

، نفعالي الشدديد كتئاب ناخل ل نالتوتر االظهرنا حاالت مم االأ، وه اجلسد الوه يتش
، مما اعل الفرد ر حالة مم الضديق ناألمل النفسدي  ، نقد يصاحبه اضطرابات فسيولوجية

، نامفداض مسدتوى تقددير الد ات    ، جت داعي نال ي يؤدي بالنهاية إىل سوه التوافدق اال 
نضدعف األداه األكدادميي   ، جت داعي نالرهداب اال ،  رتبدا ناال، نعدم الرضا عم ال ات

 .ناملهين
املصداب   ( 45) جراهدا علدى عيندة مدم    أالديت  ( 2015، اخلدولي ) نجاهت دراسة

نضالالت ذات صدلة   اد على أنهم ميتلكون أفكاًريتمبكلباضطراب تشوه اجلسد الوه ي ل
مدنهم بسدبب    تت ركز ر اعتقادهم أن ا خريم ينظرنن الديهم أن يسدخرنن  ، باضطرابهم

الكيفيددة الدديت يظهددر بهددا شددكلهم ممددا اعلددهم عرضددة إىل االصددابة باضددطرابات نفسددية 
 ناليت تعيق بدنرها حيا  الفرد نتهدد نجوده نقد تنتهي باالنتحار.، ناجت اعية

نمم هنا جند أن القلق االجت اعي نما يتض ه مم الكيفيدة الديت يدرى فيهدا الفدرد      
السي ا بسدبب املخدانف   ، اجلوانب اليت ختتل لدى الفرد خريم مم أكثرنفسه ر عيون ا 

فقد يت نب مم يعاني اضطراب تشوه اجلسد ، املتعلقة ناملرتبطة بصور  اجلسد لدى الفرد
نذلك خلوفه الشديد ، الوه ي الوظائف اإلجت اعية مم أي نو  أن املواجهة مع اجل هور

، (Veale et al,2003) ده لديده مم التحليل نالنقد بسبب مظهر العيب ال ي يعتقد بوجو
نال ي ميكم ، جت اعيةجت اعي يت يز ربوف مفرط نغري معقول ر املواقف االفالقلق اال

الفرد مدم نعدي    ملا يعانيه، ا إىل جنب مع اضطراب التشوه اجلسدي الوه يأن يسري جنًب
ذلدك   نيتفق، (Karges,2015) شديد للغاية مبظهره نجسده مما يعيق تفاعله مع ا خريم

حيث أكدا على أن القلق االجت اعي ( Leary&Kowalski,1995) مع ما جاه به كل مم
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جسددية ر  نعقليدة   انأعراًضد ، خدتالط مدع ا خدريم   يتض م السلو  الت ن  نقلدق اال 
جت اعي فكدر  عقليدة  ابتده تظهدر ر مواقدف      حيث يعترب القلق اال، جت اعيةاملواقف اال

ر أن الصدور  السدلبية لل سدد تدرتب      ( Archer&Cash,1985) نما أكده، نفسية خمتلفة
 جت اعي.بالتفاعل اال

إىل أن القلق االجت اعي هو جانب مم جوانب القلق ال ي ( 2006، البنا) نيشري
نيعرب عم مشكلة نفسية انفعالية فردية مير بها الفدرد خدالل   ، جت اعيةتستثريه املواقف اال

، رضدوان ) نيدرى ، التقييم السل  مم ا خدريم  جت اعية تت ثل ر اخلوف مماملواقف اال
أن مشكلة القلق تت ثل ر التضخيم الكار ي للعواقدب مدم خدالل التطدرف ر     ( 2001

طرح املتطلبات مم ال ات حبيث يتحول أدنى خطمب يرتكبه اىل كار ة بالنسبة لده تغرقده ر   
 نسحاب.اخل ل نتعزز ميله لال

نيعدرف  ، ضطراب اجلسد الدوه ي اا بد يرتب  بشكل كبري ج االجت اعيإن القلق 
 & Phillips) نتشدري دراسدة  ، جت اعيدة املختلفدة  مبسدتويات مدم القلدق ر املواقدف اال    

Kaye,2007 ) سنة مم ع ر الفدرد ( 19-13) يبدأ بالظهور ب  االجت اعيإىل أن القلق ،
فولدة  فقد يرتب  القلق ر مرحلدة الط ، نلكم ميكم أن ددض قبل ذلك ر مرحلة الطفولة

باخل ل نالعادات السلوكية ناالرتبا  نالتوتر نالتوحد نالرفض املدرسدي نعددم طاعدة    
ناذا مل يتم معاجلة املشكلة ر تلك املرحلة فقد تتطور إىل اضطراب نقلدق يدؤ ر   ، األنامر

 على كل مم جمالي األداه ر الع ل ناجملت ع.
ضدطراب تشدوه اجلسدد    جت داعي نا أن القلق اال( Phillips.et al,2006) نقد أكد

نه ا يشدرتكان ر سدم البدايدة ناحلالدة     إحيث ، ا نمتبادلجد  الوه ي بينه ا ارتباط عاٍل
جت اعيدة الغامضدة ناملشدوهة    نايضا بالتوجه املعرر نكيفية تفسري املعلومدات اال ، املزمنة

 بإسلوب سل .

عدال ر تدمبطري   جت اعي إىل أه ية اإلدرا  غري الفنيشري الن وذج املعرر للقلق اال
نيشدكل اخلدوف مدم    ، (;Phillips,2004 Phillips,2006) ناست رار القلدق االجت داعي  

 النفسية. أكثر املدركات غري الفعالة ر ه ه املشكلةالتقييم السل  ناإلاابي 
، جت اعي نتشوه اجلسد الدوه ي مفهومدان متسدقان للغايدة    إن مفهومي القلق اال

سي  بينه ا ناليت ترتب  بدنرها جبانب معدرر متعلدق   نتلعب حساسية الرفض الدنر الو
 ( Phillips.et al,2006) بتشوهات اجلسد الوه ية

 إىل %12ن أ(Phillips,2009, Pope et al,2005)  كددت دراسدات كدل مدم    أن
مددم القلددق  مددم املصدداب  باضددطراب اجلسددد الددوه ي لددديهم مسددتوى عدداٍل 68٫8%

يعدانون مدم قلدق اجت داعي يعدانون مدم       مدم الد يم    %12اىل %4٫8االجت اعي نان 
فمبشارت إىل أن مدا  ( Phillips&Stout,2009) ما دراسةأ، اضطراب تشوه اجلسد الوه ي

، اجلسددد الددوه ي يعددانون مددم االكتئدداب ممددم يعددانون مددم اضددطراب %،373نسددبته 
 يعانون مم الوسواس القهري. %26٫1، جت اعيلديهم قلق اال %32٫9نأن

ناليت حانلت مم خالهلا التعرف  (Kelly et al (2010،بها نر الدراسة اليت قامت
، 200لدى عينة مم ، جت اعيعلى العالقة ب  اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نالقلق اال

ظهرت النتائج جوانب معينة مدم القلدق االجت داعي نهدي اخلدوف مدم املواجهدة        أفقد 
 نالت نب ترجع بشكل رئيس إىل تشوه اجلسد الوه ي.

نالديت هددفت إىل التعدرف علددى    ( Pinto&Phillips,2005) كدل مددم مدا دراسدة   أ
حيدث  ، جت اعي لدى عينة مم مرضى اضطراب تشوه اجلسد الدوه ي مستوى القلق اال

ك دا مت  ، (SADS) مت تطبيدق مقيداس القلدق االجت دا     ، امريًض 81بل  عدد أفراد العينة 
بد  تشدوه    اعالًيد  اباًطظهرت النتائج أن هنا  ارتأن، تشوه اجلسد الوه ي أعراضقياس 

ك دا ظهدرت لدديهم أعدراض االكتئداب نمظداهر       ، جت داعي نالقلدق اال  اجلسد الوه ي
 الشخصية الت نبية.
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اداد  إنالديت هددفت إىل   ( 2012، الزبدون ، عباس) جاهت الدراسة اليت قام بها ن
نقدد  ، العالقة ب  اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نالقلق االجت اعي لدى طلبة اجلامعدة 

نمت ، طالب نطالبدة  500نمت التطبيق على عينة مم، م الباحثان بتطوير مقاييس الدراسةقا
نأظهدرت النتدائج نجدود عالقدة     ، رتبداطي الاداد النتدائج   استخدام املنهج الوصدفي اال 

ك دا نجددت   ، جت اعيارتباطية ب  اضطراب تشوه اجلسد الوه ي ناضطراب القلق اال
جت اعي توى اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نالقلق االب  اجلنس  ر مس االدراسة فرنًق

 لصاحل اإلناض.
ناليت هددفت إىل  ( Damerchel&Kalavand,2017) ك ا أكدت على ذلك دراسة
جت اعي ناضطراب تشدوه اجلسدد الدوه ي نارتباطده     التعرف على العالقة ب  القلق اال

مدم طلبدة مدرحليت     اتطالبد  208 مشلدت العيندة  ، باخلوف مم التقييم السل  ناالاابي
مت تطبيدق مقياسدي القلدق اإلجت داعي ناضدطراب      ، البكالوريوس ناملاجستري ر اجلامعة

ظهدرت النتدائج   أن، ادابي تشوه اجلسد الوه ي نمقياس اخلوف مم التقيديم السدل  ناإل  
ك دا  ، ارتباط اخلوف مم التقييم السل  ناإلاابي بكل مم القلق نتشوه اجلسدد الدوه ي  

 جت اعي ناضطراب تشوه اجلسد الوه ي.اابي ب  القلق االإباط كان هنا  ارت

 مشكلة الدراسة:

مدم طدالب نطالبدات     %70تشري نتدائج الدراسدات احلديثدة أن مدا يقدرب مدم       
 %20نأن ، اجلامعات نالثانوي يشعرنن بالسخ  نعدم الرضى عم مظهدرهم اجلسددي  

ممدا يعيدق يصديلهم     ،(2006، الدسدوقي ) منهم تنطبق عليهم مظاهر هد ا االضدطراب  
مم الطلبدة   %20حيث يتسرب ما يقاراب ، الدراسي نقد يؤدي إىل التسرب مم املدرسة

حصدائية منظ دة النفسدي     إال يم يعانون مم اضطراب اجلسد الوه ي مم املدرسة نفق 
بدراسته على أن الطلبة املصاب  باضطراب تشوه ( Liao,2010) . ناكد2013مريكية األ

بسدبب   اهدم لواجبداتهم املدرسدية منخفًضد    ؤداأكان يصيلهم الدراسي ناجلسد الوه ي 
ك ا أنهم يعانون مم أعراض اكتئابيه نيعيشدون عزلدة عدم ا خدريم     ، انشغاهلم بمبنفسهم

ا ملا لفئة الطلبة مم أه ية خاصة ر مرحلة املراهقدة  ننظًر نيت نبون التفاعل االجت اعي.
نمدا يدرتب  بده مدم     ، اجلسدد الدوه ي   نما قد يعانونه مم مشدكالت تتصدل باضدطراب   

نمعانا  الطالدب مدم   ، كادميي ريه على مستوى الطالب األمبسلوكات جتنبية نانسحابية نت
نده قدد ميدر دنن    إن أه ية حيث ويعريه املعل  نال ي قد ال، كتئاب نالوسواسالقلق ناال

ر علدى  نلكنده باملقابدل يدؤ    ، أن قد يشعر الطالب بصدعوبة اإلفصداح عنده   ، االعرتاف به
نمدى تفاعل الطالدب مدع مادتده الدراسدية ناحملافظدة علدى نجدوده        ، املستوى األكادميي
ضطرابات نعالقتهدا  نكون الدراسات اليت تنانلت ه ا النو  مم اال، باملدرسة مم ناحية

، بالقلق اإلجت اعي ر الوطم العربدي كافدة نبامل كلدة العربيدة السدعودية خاصدة ندادر        
ضدطرابات بد  طلبدة املرحلدة     مم مدى انتشار هد ا الندو  مدم اال    رادت الباحثة التمبكدأ

نمم  م التمبكد مم مدى ارتباطه بالقلق االجت اعي لدى افراد العيندة املسدتهدفة   ، الثانوية
 ضطراب نتمب ريه ر بداياته.نذلك إلااد الطرب املناسبة للحد مم ه ا اال

 األهمية:

ي الضدوه علدى ظداهر  مه دة مرتبطدة      تلق أنهار تك م األه ية النظرية للدراسة 
مدم   اكم أنهدا تتندانل ناحددً   ، نهي فئة املراهق ، نفئة ع رية مه ة، مبرحلة منائية مؤ ر 

نال ي قد يتسبب ر الكثري مم املشدكالت ر  ، حليا  الفرد اضطرابات اليت تشكل عائًقاال
ك ا أن ه ا ، ألكادمييةناحليا  املهنية نا، جت اعيشتى اجملاالت خاصة ر جمال التفاعل اال

ضدطراب تندانال للدراسدة ر امل لكدة العربيدة      ضطرابات مم أقل أندوا  اال النو  مم اال
ر ك ا أن ه ه الدراسة قد تسهم ر التعامل مع مشكلة حيويدة ناقعيدة هخد ه    ، السعودية
 نتفتح ا فاب ملزيد مم الدراسات العل ية.، االنتشار

تقيس ، ااد مقاييس مقننة للبيئة السعوديةإخالل  أما األه ية التطبيقية فتتضح مم
اإلسددهام ر زيدداد  الددوعي ، جت دداعيمددم اضددطراب اجلسددد الددوه ي نالقلددق اال  اكل دد
نما يرتتب عليها مدم تدمب ري علدى يصديلهم     ، ضطرابات اليت قد تصيب فئة املراهق باال

عالجية نقائية مم فتح ا فاب إلعداد برامج ، نتتسبب ر تسربهم مم املدرسة، الدراسي



مجلة العلوم التربوية والنفسية 243المجلد )12(  العـدد )1(  242

خولة جميل الأن�صاري

ا ملا لفئة الطلبة مم أه ية خاصة ر مرحلة املراهقدة  ننظًر نيت نبون التفاعل االجت اعي.
نمدا يدرتب  بده مدم     ، اجلسدد الدوه ي   نما قد يعانونه مم مشدكالت تتصدل باضدطراب   

نمعانا  الطالدب مدم   ، كادميي ريه على مستوى الطالب األمبسلوكات جتنبية نانسحابية نت
نده قدد ميدر دنن    إن أه ية حيث ويعريه املعل  نال ي قد ال، كتئاب نالوسواسالقلق ناال

ر علدى  نلكنده باملقابدل يدؤ    ، أن قد يشعر الطالب بصدعوبة اإلفصداح عنده   ، االعرتاف به
نمدى تفاعل الطالدب مدع مادتده الدراسدية ناحملافظدة علدى نجدوده        ، املستوى األكادميي
ضطرابات نعالقتهدا  نكون الدراسات اليت تنانلت ه ا النو  مم اال، باملدرسة مم ناحية

، بالقلق اإلجت اعي ر الوطم العربدي كافدة نبامل كلدة العربيدة السدعودية خاصدة ندادر        
ضدطرابات بد  طلبدة املرحلدة     مم مدى انتشار هد ا الندو  مدم اال    رادت الباحثة التمبكدأ

نمم  م التمبكد مم مدى ارتباطه بالقلق االجت اعي لدى افراد العيندة املسدتهدفة   ، الثانوية
 ضطراب نتمب ريه ر بداياته.نذلك إلااد الطرب املناسبة للحد مم ه ا اال

 األهمية:

ي الضدوه علدى ظداهر  مه دة مرتبطدة      تلق أنهار تك م األه ية النظرية للدراسة 
مدم   اكم أنهدا تتندانل ناحددً   ، نهي فئة املراهق ، نفئة ع رية مه ة، مبرحلة منائية مؤ ر 

نال ي قد يتسبب ر الكثري مم املشدكالت ر  ، حليا  الفرد اضطرابات اليت تشكل عائًقاال
ك ا أن ه ا ، ألكادمييةناحليا  املهنية نا، جت اعيشتى اجملاالت خاصة ر جمال التفاعل اال

ضدطراب تندانال للدراسدة ر امل لكدة العربيدة      ضطرابات مم أقل أندوا  اال النو  مم اال
ر ك ا أن ه ه الدراسة قد تسهم ر التعامل مع مشكلة حيويدة ناقعيدة هخد ه    ، السعودية
 نتفتح ا فاب ملزيد مم الدراسات العل ية.، االنتشار

تقيس ، ااد مقاييس مقننة للبيئة السعوديةإخالل  أما األه ية التطبيقية فتتضح مم
اإلسددهام ر زيدداد  الددوعي ، جت دداعيمددم اضددطراب اجلسددد الددوه ي نالقلددق اال  اكل دد
نما يرتتب عليها مدم تدمب ري علدى يصديلهم     ، ضطرابات اليت قد تصيب فئة املراهق باال

عالجية نقائية مم فتح ا فاب إلعداد برامج ، نتتسبب ر تسربهم مم املدرسة، الدراسي
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أن مم قبل اهليئدات  ، ستفاد  منها ر مياديم امل ارسة النفسيةك ا ميكم اال، قبل املختص 
املعنية للحد مم ه ا النو  مم اإلضطرابات ملدا لده مدم تدمب ري علدى سدالمتهم الصدحية        

 نالنفسية.

 أهداف الدراسة:

 :ىلإهدفت الدراسة احلالية 
 .اجلسد الوه ي ب  طلبة املرحلة الثانوية مم كال اجلنس انتشار اضطراب  التعرف على مدى -1
 .جت اعي لدى طلبة املرحلة الثانويةمدى العالقة ب  اضطراب اجلسد الوه ي نالقلق اال -2
 ختالف ب  ال كور ناإلناض ر اضطراب اجلسد الوه ي نالقلق االجت اعي.مدى اال -3

 :سئلة الدراسةأ

 :التاليةسئلة األ مجابة عحانلت الدراسة اإل
 عينه الدراسه؟ ىما نسبه انتشار أعراض اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لد -1
 اجلنس؟ عزى ملتغريحصائية باضطراب تشوه اجلسد الوه ي ُتإهل يوجد فرنب ذات داللة  -2
 اجلنس؟ عزى ملتغريحصائية القلق االجت اعي ُتإهل يوجد فرنب ذات داللة  -3
تشوه اجلسد الوه ي حبسب درجة القلق  حصائيه ر اضطرابإ ةهل توجد فرنب ذات دال -4

  (؟مرتفع - -متوس  -منخفض ) االجت اعي
جت اعي نأعراض اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لدي عينه هل توجد عالقه ب  القلق اال -5

 ؟الدراسه

 املصطلحات:

: خصدائص أن  body dysmorphic disorder اضدطراب تشدوه اجلسدد الدوه ي    
أن مصدر قلق مفرط بشكل ملحدوظ  ، د عيب حمسوسالفرد بوجو بانشغالمسات ترتب  
، مريكيةاأل علم النفسمجعية ) .امما يسبب ضيق نانشغال الفكر نقلًق، مدر لوجود عيب 

2018.) 

مقياس  مالدرجة الكلية اليت دصل عليها الفرد عند اإلجابة عاإلجرائي: التعريف 
 اضطراب تشوه اجلسد الوه ي.

نشدعور مكددر بسدبب    ، : هو انفعال غري سدار anxiety Socialالقلق االجت اعي 
ع تهديد مدم جدراه مشداركة الفدرد ر مواقدف اجت اعيدة مصدحوبة مبشداعر الشدك          قتو

ناإلشفاب ليس هلا ما يربرها مم النارية املوضوعية نمعتقدات حمرفة بدال أسداس منطقدي    
 (.2001، رضوان) تبنى عليه.

مقياس  مها الفرد عند اإلجابة عالتعريف اإلجرائي:الدرجة الكلية اليت دصل علي
 جت اعي.القلق اال

 حمددات الدراسة:

اقتصر التطبيق على عينة مم طلبدة املرحلدة الثانويدة مدم كدال اجلنسد         :احلدند البشرية
 املس ل  باملدارس الثانوية احلكومية مبنطقة مكة املكرمة.

 جد  مبنطقة مكة املكرمة.احلدند املكانية: تت ثل ر املدارس احلكومية الثانوية املتوا
 هد.1441-1440مت التطبيق ر بداية الفصل الدراسي األنل  احلدند الزمانية:

 جمتمع وعينة الدراسة:

نداض  مشل جمت ع الدراسة مجيع الطلبة املس ل  باملدارس الثانوية مم ال كور ناإل
حيدث   رسدةً مد( 118) نمت اختيار العينة بالطريقة العشدوائية مدم  ، ر منطقة مكة املكرمة

  كور نمم ال( 200)، طالب نطالبة( 430) مشلت، مدارس( 10) احتوت العينة على
 .ناضمم اإل( 230)

 أدوات الدراسة:

 :مت استخدام مقياس  ر ه ه الدراسة
 مقياس اضطراب تشوه اجلسد الوه ي: أناًل -1
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مقياس  مالدرجة الكلية اليت دصل عليها الفرد عند اإلجابة عاإلجرائي: التعريف 
 اضطراب تشوه اجلسد الوه ي.

نشدعور مكددر بسدبب    ، : هو انفعال غري سدار anxiety Socialالقلق االجت اعي 
ع تهديد مدم جدراه مشداركة الفدرد ر مواقدف اجت اعيدة مصدحوبة مبشداعر الشدك          قتو

ناإلشفاب ليس هلا ما يربرها مم النارية املوضوعية نمعتقدات حمرفة بدال أسداس منطقدي    
 (.2001، رضوان) تبنى عليه.

مقياس  مها الفرد عند اإلجابة عالتعريف اإلجرائي:الدرجة الكلية اليت دصل علي
 جت اعي.القلق اال

 حمددات الدراسة:

اقتصر التطبيق على عينة مم طلبدة املرحلدة الثانويدة مدم كدال اجلنسد         :احلدند البشرية
 املس ل  باملدارس الثانوية احلكومية مبنطقة مكة املكرمة.

 جد  مبنطقة مكة املكرمة.احلدند املكانية: تت ثل ر املدارس احلكومية الثانوية املتوا
 هد.1441-1440مت التطبيق ر بداية الفصل الدراسي األنل  احلدند الزمانية:

 جمتمع وعينة الدراسة:

نداض  مشل جمت ع الدراسة مجيع الطلبة املس ل  باملدارس الثانوية مم ال كور ناإل
حيدث   رسدةً مد( 118) نمت اختيار العينة بالطريقة العشدوائية مدم  ، ر منطقة مكة املكرمة

  كور نمم ال( 200)، طالب نطالبة( 430) مشلت، مدارس( 10) احتوت العينة على
 .ناضمم اإل( 230)

 أدوات الدراسة:

 :مت استخدام مقياس  ر ه ه الدراسة
 مقياس اضطراب تشوه اجلسد الوه ي: أناًل -1
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 تدتم اإلجابدة  ، فقدر   36ناملكون مدم  ( 2015عباس ، احللو) مت استخدام مقياس
نتكدون  ( اال تنطبدق متاًمد  ، تنطبدق  ال، تنطبدق ، اتنطبق متاًمد ) نفق مقياس ليكرت الرباعي

 .على التوالي( 4، 3، 2، 1) اإلجابات

نمت التحقق مم  بات نصدب املقياس نمدى مناسبته للبيئة السدعودية عدم طريدق    
 :اخلطوات التالية

 -ياس:ـمقـصـدق ال

 استخرجت دالالت الصدب بعد  طرب هي:

 دب احملك  :ص -أ

نذلك للحكم علدى مددى مالهمدة فقراتده     ،  حمك ( 10) مت عرض املقياس على
يلها ملفهوم تشوه اجلسد اليت د ثدنمدى ت، نمناسبة عددها، هدوح لغتددى نضدنم، للطلبة

حيث ، م نإجراه التعديالت املطلوبةديدنقد مت األخ  مبالحظات احملك ، نضعت لقياسها
، تنطبق) ىل مقياس  ال يإنمت تقليص مقياس اإلجابة ، املقياس مم فقرات( 18) مت ح ف

( 1) ملحدق ، علدى التدوالي  ( 3، 2، 1) نتمبخ  االجابدات الددرجات  ( تنطبق الن، اأحياًن
 يوضح مقياس اضطراب تشوه اجلسد الوه ي ر صورته النهائية.

 الصدب التكويين:  -ج
تبداطي ر حدال حد ف    ااد الصدب التكدويين مدم خدالل ااداد الصددب االر     إمت 

 الفقرات نكانت النتائج ك ا يشري اجلدنل أدناه:

 نميثل الصدب التكويين لفقرات مقياس اضطراب اجلسد الوه ي(:1) جدنل

متوس  املقياس ر  الفقر  الرقم
 حال ح ف الفقر 

معامل االرتباط 
 الكلي املصحح

 461. 131.03 موجود مظهري ال يعتقد ا خرنن أنهأنشغل بعيب ر  1
 443. 130.96 راه ر مظهري باملره  كل ا سنحت الفرصة أ ااتفقد عيًب 2
 268. 130.78 يدل مظهر الشخص على شخصيته. 3
 312. 130.89 (  كاحلبوب نالزيوان) أقوم بكش  ما أجده غري مالئم ببشرتي 4
 285. 131.06 بداه رأيهم مبظهري.إطلب مم ا خريم أ 5

6 
ي اإلرهاب البادي على شكلي رغم ضع نظارات حتى أخفأ
 290. 131.50 نكار ا خريم ل لك.إ

 383. 131.09 رتب نفسي كل صباح.ألي نقت كبري حتى إاحتاج  7
 314. 131.05 جمرد جماملة لي. وعتقد أن مدح ا خريم ملظهري هأ 8

9 
رغم اعتقاد ا خريم أن ، شعر بعدم الرضى عم مظهريأ

 436. 131.14 مظهري الئق.

10 
 نينأمعي ر أن نزني زائد إال  نرغم أن ا خريم ال يتفقو

 389. 131.17 ا.بدن أقل نزًنأرتدي مالبس جتعلين أ

 425. 131.24 أياشى بعض املناسبات لشعوري أن مظهري غري مناسب. 11
 348. 131.50 ياشى النظر إىل نفسي باملره .أ 12
 433. 131.02 ول عيوني.تزع ين اهلاالت السوداه أن الت اعيد ح 13
 346. 131.21 أتمبخر عم احملاضرات أن املواعيد حتى أرتب مظهري. 14

15 
ألخفي العيوب ر جسدي على الرغم مم  اأضع مكياًج
 513. 131.33 خريم عدم حاجيت ل لك.اعتقاد ا 

16 
أقارن مظهري بمبشخاص يظهرنن على التلفاز ناجملالت 

 512. 131.24 نرتنت.نصفحات اإل

17 
يزع ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مم اعتقاد 

 503. 131.02 ا خريم أنه مجيل.

 475. 131.20 كثر مم أجزاه جس ي.أأرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن  18
 346. 131.24 أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. 19
 186. 131.49 .نين ال احتاجهاأق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم  20
 121.- 130.40 تع بين مالمح نجهي بشكل عام. 21



مجلة العلوم التربوية والنفسية 247المجلد )12(  العـدد )1(  246

خولة جميل الأن�صاري

 نميثل الصدب التكويين لفقرات مقياس اضطراب اجلسد الوه ي(:1) جدنل

متوس  املقياس ر  الفقر  الرقم
 حال ح ف الفقر 

معامل االرتباط 
 الكلي املصحح

 461. 131.03 موجود مظهري ال يعتقد ا خرنن أنهأنشغل بعيب ر  1
 443. 130.96 راه ر مظهري باملره  كل ا سنحت الفرصة أ ااتفقد عيًب 2
 268. 130.78 يدل مظهر الشخص على شخصيته. 3
 312. 130.89 (  كاحلبوب نالزيوان) أقوم بكش  ما أجده غري مالئم ببشرتي 4
 285. 131.06 بداه رأيهم مبظهري.إطلب مم ا خريم أ 5

6 
ي اإلرهاب البادي على شكلي رغم ضع نظارات حتى أخفأ
 290. 131.50 نكار ا خريم ل لك.إ

 383. 131.09 رتب نفسي كل صباح.ألي نقت كبري حتى إاحتاج  7
 314. 131.05 جمرد جماملة لي. وعتقد أن مدح ا خريم ملظهري هأ 8

9 
رغم اعتقاد ا خريم أن ، شعر بعدم الرضى عم مظهريأ

 436. 131.14 مظهري الئق.

10 
 نينأمعي ر أن نزني زائد إال  نرغم أن ا خريم ال يتفقو

 389. 131.17 ا.بدن أقل نزًنأرتدي مالبس جتعلين أ

 425. 131.24 أياشى بعض املناسبات لشعوري أن مظهري غري مناسب. 11
 348. 131.50 ياشى النظر إىل نفسي باملره .أ 12
 433. 131.02 ول عيوني.تزع ين اهلاالت السوداه أن الت اعيد ح 13
 346. 131.21 أتمبخر عم احملاضرات أن املواعيد حتى أرتب مظهري. 14

15 
ألخفي العيوب ر جسدي على الرغم مم  اأضع مكياًج
 513. 131.33 خريم عدم حاجيت ل لك.اعتقاد ا 

16 
أقارن مظهري بمبشخاص يظهرنن على التلفاز ناجملالت 

 512. 131.24 نرتنت.نصفحات اإل

17 
يزع ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مم اعتقاد 

 503. 131.02 ا خريم أنه مجيل.

 475. 131.20 كثر مم أجزاه جس ي.أأرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن  18
 346. 131.24 أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. 19
 186. 131.49 .نين ال احتاجهاأق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم  20
 121.- 130.40 تع بين مالمح نجهي بشكل عام. 21
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متوس  املقياس ر  الفقر  الرقم
 حال ح ف الفقر 

معامل االرتباط 
 الكلي املصحح

 018.- 130.63 ر جس ي بشكل عام اأجد أن هنا  تناسًق 22
 053. 130.90 جس ي مشدند نمتناسق العضالت. 23
 079.- 130.55 يع بين طولي. 24
 248. 130.66 ن ر مظهري.ناكره أن يدقق ا خر 25

26 
خفف مم نزني على الرغم مم اعتقاد عتقد أنه اب أن أأ

 350. 130.81 ا خريم عدم حاجيت ل لك.

 385. 130.86 ا خرنن عيوبي خشى أن يالحظأ 27
 254. 130.78 ستخدم أدنات نأدنية لتنظيف بشرتيأ 28
 259. 131.05 ضاه  عالية.إجتنب اجللوس ر االماكم اليت فيها أ 29
 090. 130.39 خريم.ا مام أهتم بالظهور بشكل مجيل أ 30
 300. 130.71 ن كان هندامي غري مرتب.إشعر باخل ل أ 31
 180. 130.43 أحانل االست رار بتحس  مظهري 32
 409. 131.19 ع ليات الت  يل ان تصنع املع زات. عتقد أن بإمكانأ 33
 426. 130.99 يضايقين شعر جس ي. 34
 386. 131.07 ق ت بالعديد مم احل يات لتخفيف نزني. 35
 409. 131.11 تؤرقين التشققات اجللدية ر جس ي. 36

ىل قيم معامل اإلرتباط ر حال احلد ف حيدث تظهدر القديم     إيشري اجلدنل السابق 
 مدى مساه ة كل فقر  مم الفقرات نمساه تها ر الدرجة الكلية

 -اس: بات املقي
بيدق نإعداد  تطبيدق    مت التحقق مم  بات مقياس تشوه اجلسد الدوه ي بطريقدة تط  

حيث مت إعاد  تطبيق االختبار بعد أسدبوع  علدى جم وعدة مدم     ، (test-retest) اإلختبار
 حسداب معامدل ارتبداط    نمم  دم مت ، نطالبة اطالًب( 40) خارج عينة الدراسة مكّونة مم

حيدث بلغدت قي دة معامدل     ، م ر املرت  على أدا  الدراسة ككدل هرات تدقدديبريسون ب 
 ( 0٫86) ب  كال التطبيق االرتباط 

تساب الداخلي حسب معادلة كرننباخ ريدقة االدحساب معامل الثبات بط انمت أيًض
يدب  معامدل االتسداب الدداخلي نفدق      ( 2) ناجلدنل رقدم ، (7٫11) إذ ترانح ب ، ألفا

 دة  ئرت هد ه القديم مال  دناعتب، معادلة كرننباخ ألفا ن بات اإلعاد  لألبعاد ناألدا  ككل
 يات ه ه الدراسة.لغا

 معامالت االتساب الداخلي كرننباخ ألفا  (:2) جدنل
 نمعامل ارتباط بريسون لثبات اإلعاد  ملقياس تشوه اجلسد

 االتساب الداخلي  بات اإلعاد  املقياس
 0.711˘0.86 تشوه اجلسد الوه ي

ب   الدرجة الكلية ترتتوحيسب درجات اإلجابة على املقياس بالدرجة الكلية حيث  -
 (:108) الدرجة العليا( 36) الدرجة الدنيا

 ىل  الض فئات:إمت تقسيم املقياس  -
 بدرجة ضعيفة( 60 – 36)  -
 بدرجة متوسطة( 85 – 61)  -
 بدرجة كبري  ( 108 – 86)  -

ناملرتجدم  ( LSAS,Liebowitz,2000,2003) دا: مقياس القلدق االجت داعي لد    انًي
تدنر حول اجناز  13، فقرً  24ندتوي على ( 2008، الشافعي) ناملقنم للبيئة السعودية

نيت تع املقياس ، حول مواقف التفاعل االجت اعي 11ن، الفرد الع ال ر حمي  اجت اعي
، ، تتم اإلجابدة علدى املقيداس نفدق مقيداس ليكدرت الربداعي       85بدرجة  بات تصل اىل 

 – 57) / بدرجدة متوسدطة  ( 56 – 24) جم و  الدرجات ب  بدرجدة ضدعيفة   نترتانح
 ( 120 – 89) بدرجة كبري  /( 88
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 بدرجة ضعيفة( 60 – 36)  -
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نيت تع املقياس ، حول مواقف التفاعل االجت اعي 11ن، الفرد الع ال ر حمي  اجت اعي
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 نتائج الدراسة:

 الدراسة؟ عراض اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لدى عينةأنسبة انتشار  السؤال األنل: ما
نلإلجابة عم ه ا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية ناإلحنرافدات املعياريدة   

شدوه اجلسدد الدوه ي    ست ابات أفراد عينة الدراسة على فقدرات مقيداس اضدطراب ت   ال
 ك ا يوضح ر اجلدنل التالي:، فقر  نك لك الدرجة الكلية لل قياس( 36) ناملكون مم

املتوسطات احلسابية ناالحنرافات املعيارية الست ابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس  (:3) جدنل
 اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نعلى املقياس ككل:

 رقم
توس  امل نص الفقر  الفقر 

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

رتبة 
 الفقر 

درجة 
 الشيو 

˘متوسطة 18 752. 1.81 بعيب ر مظهري ال يعتقد ا خرنن أنه موجودأنشغل  1
˘متوسطة 14 763. 1.88 راه ر مظهري باملره  كل ا سنحت الفرصةه اتفقد عيًبأ 2
˘متوسطة 9 756. 2.05 يدل مظهر الشخص على شخصيته. 3
˘متوسطة 12 778. 1.95 ( كاحلبوب نالزيوان) بكش  ما أجده غري مالئم ببشرتي أقوم 4
˘متوسطة 21 713. 1.78 بداه رأيهم مبظهري.إطلب مم ا خريم أ 5

ضع نظارات حتى أخفي اإلرهاب البادي على شكلي رغم أ 6
˘ضعيفة 36 606. 1.33 نكار ا خريم ل لك.إ

˘متوسطة 23 722. 1.74 كل صباح.رتب نفسي أنقت كبري حتى  إىلحتاج إ 7
˘متوسطة 20 707. 1.79 لي. جمرد جماملة وا خريم ملظهري هعتقد أن مدح أ 8

رغدم اعتقداد ا خدريم أن    ، شعر بعدم الرضى عم مظهدري أ 9
 متوسطة 25 741. 1.70 مظهري الئق.

 نينأمعي ر أن نزني زائد إال  نرغم أن ا خريم ال يتفقو 10
 متوسطة 26 783. 1.67 ا.بدن أقل نزًنأرتدي مالبس جتعلين أ

˘ضعيفة 30 728. 1.60 أياشى بعض املناسبات لشعوري أن مظهري غري مناسب. 11
˘ضعيفة 35 608. 1.34 ياشى النظر إىل نفسي باملره .أ 12
˘متوسطة 16 776. 1.82 الت اعيد حول عيوني. تزع ين اهلاالت السوداه أن 13
˘ضعيفة 29 721. 1.63 .املواعيد حتى أرتب مظهري خر عم احملاضرات أنأتمب 14

ألخفي العيدوب ر جسددي علدى الدرغم مدم       اأضع مكياًج 15
˘ضعيفة 33 744. 1.50 اعتقاد االخريم عدم حاجيت ل لك.

˘ضعيفة 31 741. 1.60أقارن مظهدري بمبشدخاص يظهدرنن علدى التلفداز ناجملدالت        16

 رقم
توس  امل نص الفقر  الفقر 

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

رتبة 
 الفقر 

درجة 
 الشيو 

 نرتنت.نصفحات اإل

ع ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مدم اعتقداد   يز 17
˘متوسطة 17 796. 1.81 ا خريم أنه مجيل.

˘ضعيفة 28 816. 1.63 كثر مم أجزاه جس ي.أأرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن  18
˘ضعيفة 32 738. 1.60 أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. 19
˘ضعيفة 34 669. 1.35 حتاجها.أنين ال أق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم  20
˘كبري  2 709. 2.43 تع بين مالمح نجهي بشكل عام. 21
˘متوسطة 5 759. 2.21 ر جس ي بشكل عام اأجد أن هنا  تناسًق 22
˘متوسطة 13 809. 1.94 جس ي مشدند نمتناسق العضالت. 23
˘متوسطة 4 778. 2.28 يع بين طولي. 24
˘متوسطة 6 720. 2.18 م ر مظهري.اكره أن يدقق ا خري 25

اعتقد أنه اب أن أخفف مم نزني على الرغم مم اعتقاد  26
˘متوسطة 10 862. 2.02 ا خريم عدم حاجيت ل لك.

˘متوسطة 11 795. 1.98 ا خرنن عيوبي خشى أن يالحظأ 27
˘متوسطة 8 813. 2.05 ستخدم أدنات نأدنية لتنظيف بشرتيأ 28
˘متوسطة 19 816. 1.80 ضاه  عالية.إماكم اليت فيها األ جتنب اجللوس رأ 29
˘كبري  1 707. 2.44 خريم.مام ا أهتم بالظهور بشكل مجيل أ 30
˘متوسطة 7 768. 2.13 ن كان هندامي غري مرتب.إشعر باخل ل أ 31
˘كبري  3 745. 2.41 أحانل االست رار بتحس  مظهري 32
˘ضعيفة 27 786. 1.64 .ن تصنع املع زاتأ بإمكان ع ليات الت  يل هاعتقد أن 33
˘متوسطة 15 790. 1.85 يضايقين شعر جس ي. 34
˘متوسطة 22 822. 1.77 ق ت بالعديد مم احل يات لتخفيف نزني. 35
˘متوسطة 24 783. 1.73 تؤرقين التشققات اجللدية ر جس ي. 36

˘متوسطة  9.405 66.42 الدرجة الكلية

  ا يلي:نمت يديد درجة الشيو  ك
 ( مقياس ليكرت  ال ي التدريج) في ا يتعلق بفقرات املقياس 

 ( 3) نالدرجة العليا( 1) الدرجة الدنيا
  :مت تقسيم املقياس اىل  الض فئات 

 بدرجة ضعيفة( 1-1٫66)  -1
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 رقم
توس  امل نص الفقر  الفقر 

 احلسابي
االحنراف 
 املعياري

رتبة 
 الفقر 

درجة 
 الشيو 

 نرتنت.نصفحات اإل

ع ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مدم اعتقداد   يز 17
˘متوسطة 17 796. 1.81 ا خريم أنه مجيل.

˘ضعيفة 28 816. 1.63 كثر مم أجزاه جس ي.أأرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن  18
˘ضعيفة 32 738. 1.60 أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. 19
˘ضعيفة 34 669. 1.35 حتاجها.أنين ال أق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم  20
˘كبري  2 709. 2.43 تع بين مالمح نجهي بشكل عام. 21
˘متوسطة 5 759. 2.21 ر جس ي بشكل عام اأجد أن هنا  تناسًق 22
˘متوسطة 13 809. 1.94 جس ي مشدند نمتناسق العضالت. 23
˘متوسطة 4 778. 2.28 يع بين طولي. 24
˘متوسطة 6 720. 2.18 م ر مظهري.اكره أن يدقق ا خري 25

اعتقد أنه اب أن أخفف مم نزني على الرغم مم اعتقاد  26
˘متوسطة 10 862. 2.02 ا خريم عدم حاجيت ل لك.

˘متوسطة 11 795. 1.98 ا خرنن عيوبي خشى أن يالحظأ 27
˘متوسطة 8 813. 2.05 ستخدم أدنات نأدنية لتنظيف بشرتيأ 28
˘متوسطة 19 816. 1.80 ضاه  عالية.إماكم اليت فيها األ جتنب اجللوس رأ 29
˘كبري  1 707. 2.44 خريم.مام ا أهتم بالظهور بشكل مجيل أ 30
˘متوسطة 7 768. 2.13 ن كان هندامي غري مرتب.إشعر باخل ل أ 31
˘كبري  3 745. 2.41 أحانل االست رار بتحس  مظهري 32
˘ضعيفة 27 786. 1.64 .ن تصنع املع زاتأ بإمكان ع ليات الت  يل هاعتقد أن 33
˘متوسطة 15 790. 1.85 يضايقين شعر جس ي. 34
˘متوسطة 22 822. 1.77 ق ت بالعديد مم احل يات لتخفيف نزني. 35
˘متوسطة 24 783. 1.73 تؤرقين التشققات اجللدية ر جس ي. 36

˘متوسطة  9.405 66.42 الدرجة الكلية

  ا يلي:نمت يديد درجة الشيو  ك
 ( مقياس ليكرت  ال ي التدريج) في ا يتعلق بفقرات املقياس 

 ( 3) نالدرجة العليا( 1) الدرجة الدنيا
  :مت تقسيم املقياس اىل  الض فئات 

 بدرجة ضعيفة( 1-1٫66)  -1
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 بدرجة متوسطة( 2٫33 – 1٫67)  -2
 بدرجة كبري ( 3 – 2٫34)  -3

 (:108) لياالدرجة الع( 36) الدرجة الدنيا :أما الدرجة الكلية 
  ىل  الض فئات:إمت تقسيم املقياس 

 بدرجة ضعيفة( 60 – 36)  -1
 بدرجة متوسطة( 85 – 61)  -2
 بدرجة كبري  ( 108 – 86)  -3

يالحظ مم اجلدنل السابق أن  الض فقرات كان شيوعها لدى أفراد العينة بدرجة 
"  علدى  ناليت نصدت ( 30) حيث جاهت الفقر  رقم( 30، 15، 26) كبري  نهي الفقرات

 خريم. " ر الرتتيب االنل بمبعلى متوس  حسدابي بلد   مام ا أهتم بالظهور بشكل مجيل أ
ناليت نصت على " ( 21) تلتها الفقر  رقم، (0٫707) ناحنراف معياري نقدره( 2٫44)

 ناحنراف معياري نقدره( 2٫43) تع بين مالمح نجهي بشكل عام " مبتوس  حسابي بل 
نالديت نصدت " أحدانل االسدت رار     ( 32) ثة الفقر  رقمنجاهت ر املرتبة الثال( 0٫709)

 (.0٫745) ناحنراف معياري بل ( 2٫41) بتحس  مظهري " مبتوس  حسابي قدره
ر ح  بل  عدد الفقرات اليت كدان شديوعها لددى افدراد عيندة الدراسدة بدرجدة        

، 2، 23، 4، 27، 26، 3، 28، 31، 25، 22، 24) فقر  نهي الفقرات( 23) متوسطة
 نتددرانح املتوسدد  احلسددابي هلددا  ( 10، 9، 36، 7، 35، 5، 8، 29، 1، 17، 13، 34
(2٫28 – 1٫67 ) 

، 14، 18، 33) نهي الفقرات رقم فقرات( 10) أما باقي الفقرات نالبال  عددها
فقد كان شيوعها بدرجة منخفضة نتدرانح متوسدطها   ( 6، 12، 20، 15، 19، 16، 11

ر املرتبة االخري  ناليت نصت ( 6) لفقر  رقمحيث جاهت ا( 1٫33 – 1٫64) احلسابي
 نكار ا خريم ل لك. "إضع نظارات حتى أخفي اإلرهاب البادي على شكلي رغم أعلى " 

ر ح  جاهت الفقر  ( 0٫606) ناحنراف معياري قدره( 1٫33) مبتوس  حسابي قدره

نفسدي بداملره . "   ياشدى النظدر إىل   أخري  ناليت نصدت علدى "   ر املرتبة قبل األ( 12) رقم
 (.0٫608) ناحنراف معياري بل ( 1٫34) مبتوس  حسابي نقدره

نفي ا يتعلق مبتوس  االست ابة ألفراد عينة الدراسة على املقياس ككل فقدد كدان   
 ىل درجة متوسطة مم الشيو .إحيث تشري ( 66٫42) املتوس  احلسابي لل قياس

شدائعة بدرجدة متوسدطة    مما سبق يتضح أن مسة اضطراب تشوه اجلسد الدوه ي  
 نطالبة. اطالًب( 430) لدى أفراد عينة الدراسة البال  عددهم

حصائية ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي إوجد فرنب ذات داللة تالسؤال الثاني: هل 
 عزى ملتغري اجلنس؟ُت

لإلجابة عم ه ا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسدابية ناالحنرافدات املعياريدة    
ب تشوه اجلسد الوه ي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكدة املكرمدة   ملقياس اضطرا

نلبيان داللة الفرنب اإلحصدائية  ، (أنثى، ذكر) ا ملتغري اجلنس ناليت احتوت على فئت تبًع
 ( 4) ب  املتوسطات مت استخدام اختبار ت للعينات املستقلة ك ا يظهر ر اجلدنل

عزى لل نس ر اضطراب تشوه اجلسد ات املستقلة لفحص الفرنب اليت ُتنتائج اختبار ت للعين (:4) جدنل
 الوه ي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكة املكرمة

املتوس   العدد اجلنس
 احلسابي

االحنراف 
درجات  قي ة ت املعياري

 احلرية
الداللة 

 اإلحصائية
 9.284 66.05 200 ذكر

 9.517 66.75 230 أنثى 0.44 428 0.773

= α) يب  اجلدنل السابق عدم نجود فدرنب دالدة إحصدائيا عندد مسدتوى داللدة      
ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لددى طلبدة املرحلدة الثانويدة ر مديندة مكدة       ( 0٫05

نهي قي ة غدري  ( 0٫773) حيث بلغت قي ة ت( أنثى، ذكر) عزى ملتغري اجلنساملكرمة ُت
أي أن اضطراب تشوه اجلسد ، (0٫44) إلحصائيةدالة إحصائيا ك ا يالحظ مم الداللة ا
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نفسدي بداملره . "   ياشدى النظدر إىل   أخري  ناليت نصدت علدى "   ر املرتبة قبل األ( 12) رقم
 (.0٫608) ناحنراف معياري بل ( 1٫34) مبتوس  حسابي نقدره

نفي ا يتعلق مبتوس  االست ابة ألفراد عينة الدراسة على املقياس ككل فقدد كدان   
 ىل درجة متوسطة مم الشيو .إحيث تشري ( 66٫42) املتوس  احلسابي لل قياس

شدائعة بدرجدة متوسدطة    مما سبق يتضح أن مسة اضطراب تشوه اجلسد الدوه ي  
 نطالبة. اطالًب( 430) لدى أفراد عينة الدراسة البال  عددهم

حصائية ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي إوجد فرنب ذات داللة تالسؤال الثاني: هل 
 عزى ملتغري اجلنس؟ُت

لإلجابة عم ه ا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسدابية ناالحنرافدات املعياريدة    
ب تشوه اجلسد الوه ي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكدة املكرمدة   ملقياس اضطرا

نلبيان داللة الفرنب اإلحصدائية  ، (أنثى، ذكر) ا ملتغري اجلنس ناليت احتوت على فئت تبًع
 ( 4) ب  املتوسطات مت استخدام اختبار ت للعينات املستقلة ك ا يظهر ر اجلدنل

عزى لل نس ر اضطراب تشوه اجلسد ات املستقلة لفحص الفرنب اليت ُتنتائج اختبار ت للعين (:4) جدنل
 الوه ي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكة املكرمة

املتوس   العدد اجلنس
 احلسابي

االحنراف 
درجات  قي ة ت املعياري

 احلرية
الداللة 

 اإلحصائية
 9.284 66.05 200 ذكر

 9.517 66.75 230 أنثى 0.44 428 0.773

= α) يب  اجلدنل السابق عدم نجود فدرنب دالدة إحصدائيا عندد مسدتوى داللدة      
ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي لددى طلبدة املرحلدة الثانويدة ر مديندة مكدة       ( 0٫05

نهي قي ة غدري  ( 0٫773) حيث بلغت قي ة ت( أنثى، ذكر) عزى ملتغري اجلنساملكرمة ُت
أي أن اضطراب تشوه اجلسد ، (0٫44) إلحصائيةدالة إحصائيا ك ا يالحظ مم الداللة ا
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ا عدم مسدتوى اضدطراب تشدوه اجلسدد      ا جوهري د الوه ي لدى ال كور ال خيتلف اختالًف
 نأن متغري اجلنس ال يؤ ر على اضطراب تشوه اجلسد الوه ي، الوه ي لدى اإلناض

 ؟ملتغري اجلنسعزى وجد فرنب ذات داللة احصائية ر القلق االجت اعي ُتتالثالث: هل السؤال 
مت استخراج املتوسطات احلسدابية ناالحنرافدات املعياريدة     لإلجابة عم ه ا السؤال

ا ملدتغري  ملقياس القلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانويدة ر مديندة مكدة املكرمدة تبًعد     
نلبيدان داللدة الفدرنب اإلحصدائية بد       ، (أنثدى ، ذكدر ) اجلنس ناليت احتوت على فئت 

 ( 5) مت استخدام اختبار ت للعينات املستقلة ك ا يظهر ر اجلدنلاملتوسطات 
 عزى ت للعينات املستقلة لفحص الفرنب اليت ُتاتائج اختبارن: (5) جدنل

 لل نس ر القلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكة املكرمة

املتوس   العدد اجلنس
 احلسابي

االحنراف 
ت درجا قي ة ت املعياري

 احلرية
الداللة 

 اإلحصائية
 15.089 58.52 200 ذكر

 16.046 57 230 أنثى 0.316 428 1.004

  يددب  اجلدددنل السددابق عدددم نجددود فددرنب دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى داللددة 
(α =0٫05 )عزى ر القلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية ر مدينة مكة املكرمة ُت

نهي قي ة غري دالة إحصائيا ك ا ( 1.004) حيث بلغت قي ة ت( ىأنث، ذكر) ملتغري اجلنس
أي أن القلدق االجت داعي لددى الد كور ال     ، (0٫316) يالحظ مم الداللدة اإلحصدائية  

نأن متغري اجلنس ال ، ا عم مستوى القلق االجت اعي لدى اإلناضا جوهري خيتلف اختالًف
 يؤ ر على القلق االجت اعي.

حصائية ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي إد فرنب ذات داللة السؤال الرابع: هل توج
 (؟مرتفع –متوس   –منخفض ) حبسب درجة القلق االجت اعي

عزى ملتغري درجدة القلدق االجت داعي ر التشدوه اجلسددي مت      إلااد الفرنب اليت ُت
فحص الفرنب الست ابات أفراد عينة الدراسة على املقياس ككل مم خدالل أ در القلدق    

ىل إحيدث مت تقسديم املقيداس    ، (مرتفدع ، متوس ، منخفض)  اعي مبستوياته الثال ةاالجت
  :افراد العينة على املقياس ك ا يلي على درجة  ال ة مستويات بناًه

 89) بدرجة كدبري   /( 88 – 57) / بدرجة متوسطة( 56 – 24) بدرجة ضعيفة
– 120 ) 

ات املعيارية تبًعا لفئدات مدتغري   نيب  اجلدنل التالي املتوسطات احلسابية ناالحنراف
 القلق االجت اعي:

 املتوسطات احلسابية ناالحنرافات املعيارية الست ابات  (:6) جدنل
 أفراد عينة الدراسة حسب متغري القلق االجت اعي

 االحنراف املعياري املتوس  احلسابي العدد األبعاد
 8.766 63.2 208 بدرجة ضعيفة
 8.557 68.85 207 بدرجة متوسطة
 10.95 77.67 15 بدرجة كبري 
 9.41 66.42 430 الدرجة الكلية

إىل نجود فرنب ظاهرية ر املتوسطات تبًعا إىل مستويات متغري ( 6) يشري اجلدنل
نللكشف عدم أ در مدتغري القلدق االجت داعي ر التشدوه اجلسددي مت        ، القلق االجت اعي

 ل التالي يوضح ذلك.ناجلدن، (ANOVA) استخدام يليل التبايم األحادي

 ( ANOVA) نتائج اختبار يليل التبايم األحادي (:7) جدنل
 أل ر القلق االجت اعي ر التشوه اجلسدي

درجات  جم و  املربعات املصدر
 احلرية

متوسطات 
الداللة  اختبار ف املربعات

 االحصائية
 0.00 34.479 2637.753 2 5257.507 ب  اجمل وعات

   76.504 427 32667.305 داخل اجمل وعات
    429 37943.812 الكلي

حصدائية ر التشددوه  إتشدري نتدائج اجلددنل السدابق إىل نجددود فدرنب ذات داللدة       
نهي قي ة  34٫479( F) حيث بلغت قي ة اختبار، ا ملتغري القلق االجت اعياجلسدي تبًع
نملعرفدة   ،(0٫00) ك ا يشري مستوى الداللة نالد ي بلغدت قي تده   ، حصائيةإذات داللة 
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ىل إحيدث مت تقسديم املقيداس    ، (مرتفدع ، متوس ، منخفض)  اعي مبستوياته الثال ةاالجت
  :افراد العينة على املقياس ك ا يلي على درجة  ال ة مستويات بناًه

 89) بدرجة كدبري   /( 88 – 57) / بدرجة متوسطة( 56 – 24) بدرجة ضعيفة
– 120 ) 

ات املعيارية تبًعا لفئدات مدتغري   نيب  اجلدنل التالي املتوسطات احلسابية ناالحنراف
 القلق االجت اعي:

 املتوسطات احلسابية ناالحنرافات املعيارية الست ابات  (:6) جدنل
 أفراد عينة الدراسة حسب متغري القلق االجت اعي

 االحنراف املعياري املتوس  احلسابي العدد األبعاد
 8.766 63.2 208 بدرجة ضعيفة
 8.557 68.85 207 بدرجة متوسطة
 10.95 77.67 15 بدرجة كبري 
 9.41 66.42 430 الدرجة الكلية

إىل نجود فرنب ظاهرية ر املتوسطات تبًعا إىل مستويات متغري ( 6) يشري اجلدنل
نللكشف عدم أ در مدتغري القلدق االجت داعي ر التشدوه اجلسددي مت        ، القلق االجت اعي

 ل التالي يوضح ذلك.ناجلدن، (ANOVA) استخدام يليل التبايم األحادي

 ( ANOVA) نتائج اختبار يليل التبايم األحادي (:7) جدنل
 أل ر القلق االجت اعي ر التشوه اجلسدي

درجات  جم و  املربعات املصدر
 احلرية

متوسطات 
الداللة  اختبار ف املربعات

 االحصائية
 0.00 34.479 2637.753 2 5257.507 ب  اجمل وعات

   76.504 427 32667.305 داخل اجمل وعات
    429 37943.812 الكلي

حصدائية ر التشددوه  إتشدري نتدائج اجلددنل السدابق إىل نجددود فدرنب ذات داللدة       
نهي قي ة  34٫479( F) حيث بلغت قي ة اختبار، ا ملتغري القلق االجت اعياجلسدي تبًع
نملعرفدة   ،(0٫00) ك ا يشري مستوى الداللة نالد ي بلغدت قي تده   ، حصائيةإذات داللة 
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جراه اختبار مقارنات بعدية باستخدام اسلوب إلصاحل أي جم وعة كانت ه ه الفرنب مت 
 :ك ا يشري اجلدنل التالي، شيفيه

 املتوسطات احلسابية ناالحنرافات املعيارية ناملقارنات البعدية (:8) جدنل
 بطريقة شيفيه القلق االجت اعي على التشوه اجلسدي

 مستوى القلق العدد االحنراف املعياري سابياملتوس  احل مستوى القلق
 كبري متوس  ضعيف

 - - 1.000 208 8.766 63.2 ضعيف
 - 1.000 5.648* 207 8.557 68.85 متوس 

 1.000 8.821* 14.47* 15 10.95 77.67 كبري

 ا* قي ة دالة إحصائي 

قارنة األفدراد  حصائية عند مإذات داللة  ايتضح مم اجلدنل السابق أن هنا  فرنًق
مم ذني القلق الضعيف باألشخاص ذني القلق املتوس  ناملرتفدع لصداحل االشدخاص    

كل ا كدان الشدخص لديده قلدق مدنخفض فدإن التشدوه        أنه  مبعنى، ذني القلق املنخفض
 قل.أاجلسدي لديه 

شخاص ذني القلق املتوس  باألشخاص ذني القلق املرتفع كدان  نعند مقارنة األ
القلق  ان الشخص ذأمبعنى ، ذني القلق املتوس  األشخاصية لصاحل حصائإهنا  داللة 

 القلق املرتفع يقل مم الشخص ذأاملتوس  لديه تشوه جسدي 
وجد عالقة ب  القلق االجت اعي نأعراض اضطراب تشوه اجلسد تهل  :السؤال اخلامس

 ؟الوه ي لدى عينة الدراسة
بريسدون بد  مقيداس القلدق     اداد معامدل ارتبداط    إلإلجابة عدم هد ا السدؤال مت    

 .االجت اعي نمقياس تشوه اجلسد الوه ي ك ا يشري اجلدنل أدناه

 قيم معامالت االرتباط ب  مقياس القلق االجت اعي  (:9) جدنل
 اجلسدي الوه ينمقياس التشوه 

 مقياس تشوه اجلسد الوه ي 

 مقياس القلق االجت اعي
 0٫375 معامل االرتباط
 0.00 مستوى الداللة

يشري اجلدنل السابق اىل أن ارتباط الدرجة الكلية ملقياس تشوه اجلسد الوه ي مع 
نهدي  ( 0٫375) الدرجة الكلية ملقياس القلق االجت اعي بلغت قي دة معامدل االرتبداط   

 ( 0٫00) حصائية حيث بلغت قي ة الداللة االحصائيةإقي ة ذات داللة 
ك ا يشري  ANOVAحادي التبايم األ ااد قي ة يليلإنللتحقق مم ه ه القي ة مت 

 اجلدنل التالي:
 ( ANOVA) نتائج اختبار يليل التبايم األحادي (:10) جدنل

 لوجود عالقة ب  متغريي القلق االجت اعي نالتشوه اجلسدي

درجات  جم و  املربعات املصدر
 احلرية

متوسطات 
الداللة  اختبار ف املربعات

 االحصائية
 0.00 70 5336.622 1 5336.622 االرتباط
   76.183 428 32606.19 البواقي
    429 37943.812 الكلي

نهي قي دة ذات داللدة   ( 70) بلغت Fيالحظ مم اجلدنل السابق ان قي ة اختبار 
نبالتالي هندا  عالقدة ارتباطيدة    ( 0٫00) حصائية ك ا يشري مستوى الداللة نال ي بل إ

كم التنبؤ مبقدار التشوه اجلسدي الوه ي مم ب  مستوى القلق نتشوه اجلسد الوه ي نمي
 :خالل متغري القلق ك ا يشري اجلدنل التالي

 نتائج العالقة االرتباطية ب  متغريي  (:11) جدنل
 نالتشوه اجلسدي القلق االجت اعي

 الداللة االحصائية Tقي ة  قي ة بيتا اخلطمب املعياري Bقي ة  املتغري
 0٫00 8٫37 0٫375 0٫027 0٫226 القلق
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 قيم معامالت االرتباط ب  مقياس القلق االجت اعي  (:9) جدنل
 اجلسدي الوه ينمقياس التشوه 

 مقياس تشوه اجلسد الوه ي 

 مقياس القلق االجت اعي
 0٫375 معامل االرتباط
 0.00 مستوى الداللة

يشري اجلدنل السابق اىل أن ارتباط الدرجة الكلية ملقياس تشوه اجلسد الوه ي مع 
نهدي  ( 0٫375) الدرجة الكلية ملقياس القلق االجت اعي بلغت قي دة معامدل االرتبداط   

 ( 0٫00) حصائية حيث بلغت قي ة الداللة االحصائيةإقي ة ذات داللة 
ك ا يشري  ANOVAحادي التبايم األ ااد قي ة يليلإنللتحقق مم ه ه القي ة مت 

 اجلدنل التالي:
 ( ANOVA) نتائج اختبار يليل التبايم األحادي (:10) جدنل

 لوجود عالقة ب  متغريي القلق االجت اعي نالتشوه اجلسدي

درجات  جم و  املربعات املصدر
 احلرية

متوسطات 
الداللة  اختبار ف املربعات

 االحصائية
 0.00 70 5336.622 1 5336.622 االرتباط
   76.183 428 32606.19 البواقي
    429 37943.812 الكلي

نهي قي دة ذات داللدة   ( 70) بلغت Fيالحظ مم اجلدنل السابق ان قي ة اختبار 
نبالتالي هندا  عالقدة ارتباطيدة    ( 0٫00) حصائية ك ا يشري مستوى الداللة نال ي بل إ

كم التنبؤ مبقدار التشوه اجلسدي الوه ي مم ب  مستوى القلق نتشوه اجلسد الوه ي نمي
 :خالل متغري القلق ك ا يشري اجلدنل التالي

 نتائج العالقة االرتباطية ب  متغريي  (:11) جدنل
 نالتشوه اجلسدي القلق االجت اعي

 الداللة االحصائية Tقي ة  قي ة بيتا اخلطمب املعياري Bقي ة  املتغري
 0٫00 8٫37 0٫375 0٫027 0٫226 القلق
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نه ميكم التنبؤ مبدتغري التشدوه اجلسددي الدوه ي مدم      أيالحظ مم اجلدنل السابق 
 :حيث تصاغ معادلة التنبؤ مم خالل العالقة التالية، خالل متغري القلق االجت اعي

 ( * القلق االجت اعي 0٫226) +( 0٫375) التشوه اجلسدي الوه ي =
 مناقشة النتائج:

نسدبة انتشدار    لسدؤال االنل نالد ي ركدز علدى مدا     ا :عند مناقشة اسئلة الدراسدة 
شدارت  أاضطراب تشوه اجلسد الوه ي ب  طلبة املرحلة الثانوية مبنطقدة مكدة املكرمدة؟    

نه ا يؤكد تواجد ه ا الندو  مدم   ، درجة متوسطة مم انتشار ه ا االضطراب إىلالنتائج 
د حيدث سد لت   كرب بصدور  اجلسد  أاالضطرابات ب  فئة املراهق  نال ي يرتب  بشكل 

خريم " نفقر  "تع بين مالمح نجهدي بشدكل   مام ا أهتم بالظهور بشكل مجيل أالفقرات "
نقد تعدود  ، لدى الطلبة بشكل عام على است ابةأ حانل يس  مظهري باست رار"أعام " ن"

ه ه النتي ة اىل أن اضطراب تشوه اجلسد الوه ي يتمب ر بعد  عوامل كدالوعي ناملسدتوى   
، عالم نغريها مم العوامل ا خرىعايري االجت اعية نالثقافية نتمب ري نسائل اإلالثقار نامل

، نواعهامبقلت اصابته باالضطرابات ب فكل ا زاد الوعي ناملستوى الثقار نالتعلي ي للفرد
ىل التطور إضافة باإل، ان الفرد يتا ر باملورنض الثقار اخلاص باملظهر املقبول اجت اعي أك ا 

ننسائل االعالم نما هلا مم دنر فعال ر اعطاه الصور  املثالية عدم املعدايري    التكنولوجي
ا كونهم الفئة األكثر تا ًر، فهي تستهدف فئة الشباب ناملراهق ، ناملوضةة اجل ال نالرشاق

كددت  أنالديت  ، (2012، عباس) نقد اتفق ذلك مع دراسة، بكل ما خيص اجلسد ناملظهر
 ندراسدة ، سد الوه ي بدرجة متوسطة ب  طلبدة اجلامعدة  على تواجد اضطراب تشوه اجل

ا يًضد أكد مم خالهلا تواجد ه ا االضطراب أعلى عينة املراهق  ناليت ( 2015، اخلولي)
 بدرجة متوسطة ب  املراهق .

عدزى اىل مدتغري   السؤال الثاني ناملتعلق بالفرنب ر اضطراب اجلسدد الدوه ي نالديت تُ   
 .اجلنس
نقدد جداهت هد ه النتدائج خمالفدة      ، جود فرنب ب  اجلنسد  كدت النتائج عدم نأ

ال أن هدد ه إ، (McQuillan,2019) ندراسددة( 2012، نالزبددون عبدداس) لنتددائج دراسددة
نميكددم تفسدري هدد ه النتدائج للتطددور   ، الدراسدات كاندت الفددرنب بد  اجلنسدد  ضدئيلة    

نتقلصدت  ، يالتكنولوجي ناالهت ام مم قبل اجلنس  ر نقتنا احلاضر بالشدكل اخلدارج  
ناض نال كور ر مقاييس اجل ال نمدى االهت دام املعطدى جلاندب    املسافة ب  اجتاهات اإل

 .الشكل العام
 .بالنسبة للسؤال الثالث ناخلاص بالفرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي

ىل عدم نجود فرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي ب  إشارت النتائج أ
كدت على نجدود  أناليت ، (2012الزبون ، عباس) يتفق مع نتائج دراسة مما ال، اجلنس 

 ن ه ه النتي ة تعترب منطقية كونه الأال إ، فرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي
 يوجد فرنب ب  اجلنس  ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي.

ر اضدطراب تشدوه اجلسدد     حصدائية إالسؤال الرابع ناملتعلق بوجود فرنب ذات داللة 
 الوه ي حبسب درجة القلق 

يت تعون  كدت النتائج ان الطلبة ال يم يت تعون بدرجة اقل مم القلق االجت اعيأ
، (Pinto&Phillips,2005) نيتفق ذلك مع دراسدة ، قل مم تشوه اجلسد الوه يأبدرجة 
عراض ب  كدال  األ ىل تشابهإنيعود ذلك ك ا ترى الباحثة ، (Kelly et al,2010) ندراسة

 :نيرتب  السؤال الرابع بنتائج السؤال اخلامس نال ي ينص على، االضطراب 
عراض اضطراب تشوه اجلسد أالسؤال اخلامس هل توجد عالقة ب  القلق االجت اعي ن

 الوه ي؟
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عدزى اىل مدتغري   السؤال الثاني ناملتعلق بالفرنب ر اضطراب اجلسدد الدوه ي نالديت تُ   
 .اجلنس
نقدد جداهت هد ه النتدائج خمالفدة      ، جود فرنب ب  اجلنسد  كدت النتائج عدم نأ

ال أن هدد ه إ، (McQuillan,2019) ندراسددة( 2012، نالزبددون عبدداس) لنتددائج دراسددة
نميكددم تفسدري هدد ه النتدائج للتطددور   ، الدراسدات كاندت الفددرنب بد  اجلنسدد  ضدئيلة    

نتقلصدت  ، يالتكنولوجي ناالهت ام مم قبل اجلنس  ر نقتنا احلاضر بالشدكل اخلدارج  
ناض نال كور ر مقاييس اجل ال نمدى االهت دام املعطدى جلاندب    املسافة ب  اجتاهات اإل

 .الشكل العام
 .بالنسبة للسؤال الثالث ناخلاص بالفرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي

ىل عدم نجود فرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي ب  إشارت النتائج أ
كدت على نجدود  أناليت ، (2012الزبون ، عباس) يتفق مع نتائج دراسة مما ال، اجلنس 

 ن ه ه النتي ة تعترب منطقية كونه الأال إ، فرنب ب  اجلنس  ر مستوى القلق االجت اعي
 يوجد فرنب ب  اجلنس  ر اضطراب تشوه اجلسد الوه ي.

ر اضدطراب تشدوه اجلسدد     حصدائية إالسؤال الرابع ناملتعلق بوجود فرنب ذات داللة 
 الوه ي حبسب درجة القلق 

يت تعون  كدت النتائج ان الطلبة ال يم يت تعون بدرجة اقل مم القلق االجت اعيأ
، (Pinto&Phillips,2005) نيتفق ذلك مع دراسدة ، قل مم تشوه اجلسد الوه يأبدرجة 
عراض ب  كدال  األ ىل تشابهإنيعود ذلك ك ا ترى الباحثة ، (Kelly et al,2010) ندراسة

 :نيرتب  السؤال الرابع بنتائج السؤال اخلامس نال ي ينص على، االضطراب 
عراض اضطراب تشوه اجلسد أالسؤال اخلامس هل توجد عالقة ب  القلق االجت اعي ن

 الوه ي؟
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كدت النتائج على نجود عالقة ارتباطية ب  مستوى القلق االجت اعي ناعدراض  أ
مكانية التنبؤ مبقددار اضدطراب تشدوه    على إكدت النتائج أك ا  اضطراب اجلسد الوه ي

 Kelly et  نيتفدق ذلدك مدع دراسدة كدل مدم      ، القلدق  اجلسد الوه ي مم خالل مدتغري 

al2010; Pinto&Phillips,2005) (Damerchel&Kalavand,2017;  كددت علدى   أناليت
ي يعانون إىل جانب ن الغالبية العظ ى مم املصاب  باضطراب تشوه اجلسد الوه أحقيقة 

نترجع الباحثة ه ه النتي ة اىل ، ن هنا  عالقة قوية بينه اأن، ذلك مم القلق االجت اعي
ذ إ، مدى التشابه ب  اعراض اضطراب تشوه اجلسد الوه ي ناعراض القلق االجت اعي

يبتعد مم يعانون مم اضطراب اجلسد الوه ي عم حمافل التفاعدل االجت داعي نخمالطدة    
ا ملا يشعرنن به مم عدم الرضدا عدم مظهدرهم نهد ا     ناملواقف االجت اعية نظًرخريم ا 

 .يشابه القلق االجت اعي

 التوصيات:

 توصي الباحثة مبا يلي:
نلياه االمور ناملؤسسات الرتبويدة بمبه يدة نتدمب ري هد ا الندو  مدم       أنشر الوعي لدى  -1

 االضطرابات نمدى تمب ريه على احليا  النفسية نالصحية لل راهق.
جراه املزيد مم الدرداسات حول ه ا النو  مم االضطرابات تشد ل فئدات ع ريدة    إ -2

 خرى عدا القلق االجت اعي.أناالهت ام بمب ره على متغريات ، خمتلفة
فددراد املصدداب  بهدد ا النددو  مددم رشدداد نعددالج األضددرنر  تددوفري مراكددز خاصددة إل -3

 . االضطرابات
النتقاد املست ر للطلبة نال ي قدد  سلوب الق ع ناأىل عدم استخدام إتوجيه املدارس  -4

 ىل انعزاهلم االجت اعي نتضخيم اضطراب تشوه اجلسد الوه ي.إيؤدي 
، طباه اجللدية نالت  يدل مبعلومدات عدم اضدطراب تشدوه اجلسدد الدوه ي       أتزنيد  -5

 ر مم طال  ع ليات الت  يل نذلدك للقيدام بالع ليدات    أناحلصول على معلومات 
نالبد مم تدوجيههم  ، مم اضطراب تشوه اجلسد الوه ياملناسية نتوجيه مم يعانون 

 للعالج النفسي.
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درا  الد ات البدنيدة لطالبدات املرحلدة الثانويدة مب لكدة       إبرنفيدل  ( 2002) منى صاحل، األنصاري
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جامعدة قاصددي   ، كليدة العلدوم االنسدانية ناالجت اعيدة    ، رسالة غري منشور ، عينة مم طلبة اجلامعة
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 ( 1) قــملح

 ،،،السالم عليكم نرمحة اهلل نبركاته
 ............ /عزيزتي الطالب

تقوم الباحثة بإجراه دراسة " تقوم الباحثة بإجراه دراسة "بعنوان" اضطراب تشوه 
مكة املكرمة  دينهاجلسد الوه ي نعالقته بالقلق االجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية مب

"نلتحقيق أهداف الدراسة ارجو االجابة على فقرات املقياس بكل دقة نلك جزيل الشكر 
 نالعرفان.

سائلة املوىل عز نجل لكم العون ، نحافظة معرنفكم، شاكر  لكم حسم تعاننكم
 نالسداد.

 
 االنصاري د. خولة الباحثة:

 (انثى( )ذ كر) اجلنس
 (لية عل يةك( )كلية انسانية: )التخصص

 مقياس تشوه اجلسد الوه ي

 ال تنطبق احيانا تنطبق الفقر  م
    أنشغل بعيب ر مظهري ال يعتقد ا خرنن أنه موجود .1
    اتفقد عيب اراه ر مظهري باملره  كل ا سنحت الفرصة  .2
    يدل مظهر الشخص على شخصيته. .3
    وب نالزيوان( أقوم بكش  ما أجده غري مالئم ببشرتي )كاحلب .4
    اطلب مم ا خريم ابداه رأيهم مبظهري. .5
اضع نظارات حتى أخفي اإلرهاب البادي على شكلي رغم انكار ا خريم  .6

 ل لك.
   

    احتاج ألي نقت كبري حتى ارتب نفسي كل صباح. .7
    اعتقد أن مدح ا خريم ملظهري هي جمرد جماملة لي. .8
    ى عم مظهري، رغم اعتقاد ا خريم أن مظهري الئق.اشعر بعدم الرض .9
رغم أن ا خريم ال يتفقوا معي ر أن نزني زائد إال انم ارتدي مالبس  .10

 جتعلين ابدن أقل نزنا.
   

    أياشى بعض املناسبات لشعوري أن مظهري غري مناسب. .11
    اياشى النظر إىل نفسي باملره . .12
    ت السوداه أن الت اعيد حول عيوني.تزع ين اهلاال .13
    أتمبخر عم احملاضرات أن املواعيد حتى أرتب مظهري. .14
أضع مكياج ألخفي العيوب ر جسدي على الرغم مم اعتقاد االخريم  .15

 عدم حاجيت ل لك.
   

أقارن مظهري بمبشخاص يظهرنن على التلفاز ناجملالت نصفحات  .16
 االنرتنت.

   

ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مم اعتقاد ا خريم أنه يزع  .17
 مجيل.

   

    أرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن اكثر مم أجزاه جس ي. .18
    أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. .19
    ق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم انين ال احتاجها. .20
    ام.تع بين مالمح نجهي بشكل ع .21
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 (انثى( )ذ كر) اجلنس
 (لية عل يةك( )كلية انسانية: )التخصص

 مقياس تشوه اجلسد الوه ي

 ال تنطبق احيانا تنطبق الفقر  م
    أنشغل بعيب ر مظهري ال يعتقد ا خرنن أنه موجود .1
    اتفقد عيب اراه ر مظهري باملره  كل ا سنحت الفرصة  .2
    يدل مظهر الشخص على شخصيته. .3
    وب نالزيوان( أقوم بكش  ما أجده غري مالئم ببشرتي )كاحلب .4
    اطلب مم ا خريم ابداه رأيهم مبظهري. .5
اضع نظارات حتى أخفي اإلرهاب البادي على شكلي رغم انكار ا خريم  .6

 ل لك.
   

    احتاج ألي نقت كبري حتى ارتب نفسي كل صباح. .7
    اعتقد أن مدح ا خريم ملظهري هي جمرد جماملة لي. .8
    ى عم مظهري، رغم اعتقاد ا خريم أن مظهري الئق.اشعر بعدم الرض .9
رغم أن ا خريم ال يتفقوا معي ر أن نزني زائد إال انم ارتدي مالبس  .10

 جتعلين ابدن أقل نزنا.
   

    أياشى بعض املناسبات لشعوري أن مظهري غري مناسب. .11
    اياشى النظر إىل نفسي باملره . .12
    ت السوداه أن الت اعيد حول عيوني.تزع ين اهلاال .13
    أتمبخر عم احملاضرات أن املواعيد حتى أرتب مظهري. .14
أضع مكياج ألخفي العيوب ر جسدي على الرغم مم اعتقاد االخريم  .15

 عدم حاجيت ل لك.
   

أقارن مظهري بمبشخاص يظهرنن على التلفاز ناجملالت نصفحات  .16
 االنرتنت.

   

ين شعري اخلفيف أن املتقصف على الرغم مم اعتقاد ا خريم أنه يزع  .17
 مجيل.

   

    أرغب بإجراه ع لية جت يل جلزه أن اكثر مم أجزاه جس ي. .18
    أشعر أن شكلي خمتلف عم ا خريم. .19
    ق ت بع لية جت يل رغم اعتقاد ا خريم انين ال احتاجها. .20
    ام.تع بين مالمح نجهي بشكل ع .21
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 ال تنطبق احيانا تنطبق الفقر  م
    أجد أن هنا  تناسق ر جس ي بشكل عام .22
    جس ي مشدند نمتناسق العضالت. .23
    يع بين طولي. .24
    اكره أن يدقق ا خريم ر مظهري. .25
اعتقد أنه اب أن أخفف مم نزني على الرغم مم اعتقاد ا خريم عدم  .26

 حاجيت ل لك.
   

    يوبياخشى أن يالحظ ا خرنن ع .27
    استخدم أدنات نأدنية لتنظيف بشرتي .28
    اجتنب اجللوس ر االماكم اليت فيها اضاه  عالية. .29
    اهتم بالظهور بشكل مجيل امام االخريم. .30
    اشعر باخل ل ان كان هندامي غري مرتب. .31
    أحانل االست رار بتحس  مظهري .32
    ت الت  يل ان تصنع املع زات.اعتقد أن بامكان ع ليا .33
    يضايقين شعر جس ي. .34
    ق ت بالعديد مم احل يات لتخفيف نزني. .35
    تؤرقين التشققات اجللدية ر جس ي. .36

  لدرجة الكليةا

 

 

 ( 2) قـــملح

 ، ، ، السالم عليكم نرمحة اهلل نبركاته

 ............عزيزي/تي الطالب/ 

بإجراه دراسة "بعنوان" اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نعالقته بالقلق تقوم الباحثة 
 أرجومكة املكرمة "نلتحقيق أهداف الدراسة  مبدينهاالجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية 

 على فقرات املقياس بكل دقة نلك جزيل الشكر نالعرفان. اإلجابة

عز نجل لكم العدون  سائلة املوىل ، نحافظة معرنفكم، شاكر  لكم حسم تعاننكم
 نالسداد.

 

 االنصاري د. خولة الباحثة:
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 ( 2) قـــملح

 ، ، ، السالم عليكم نرمحة اهلل نبركاته

 ............عزيزي/تي الطالب/ 

بإجراه دراسة "بعنوان" اضطراب تشوه اجلسد الوه ي نعالقته بالقلق تقوم الباحثة 
 أرجومكة املكرمة "نلتحقيق أهداف الدراسة  مبدينهاالجت اعي لدى طلبة املرحلة الثانوية 

 على فقرات املقياس بكل دقة نلك جزيل الشكر نالعرفان. اإلجابة

عز نجل لكم العدون  سائلة املوىل ، نحافظة معرنفكم، شاكر  لكم حسم تعاننكم
 نالسداد.

 

 االنصاري د. خولة الباحثة:
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 (أنثى( )ذكر)  اجلنس:

 مقياس القلق االجت اعي
نوعا  قليال ال أبدا الفقر  م

 ما
 غالبا كثريا

      أشعر باخلوف مم التحدض ر اهلاتف ر نجود ا خريم .1
      أفضل املشاركة ر احلديث مع مجاعة صغري  .2
      الرتبا  عند تنانل الطعام ر االماكم العامةأشعر با .3
      ارتبك عندما يطلب مين أن أقف امام الناس متحد ا .4
      اشعر بالتوتر ناالرتبا  عند احلديث مع املسؤنل  .5
ارتبك عندما يطلب مين إلقاه كل ة أن ع ل أي شيه أمام  .6

 ا خريم
     

ج اعلين اجتنب التحدض أمام اخلوف مم االرتبا  ناالحرا .7
 ا خريم

     

      ال أحب حضور احلفالت .8
      ارتبك عندما يالحظين أحد نأنا أع ل أي ع ل .9
      اضطرب عندما يالحظين أحد أنا أكتب شيئا خيصين .10
      أجد صعوبة ر النداه على شخص أريده نلكين ال اعرفه .11
      يثا مع أناس ال أعالفهم جيدامم الصعب أن أبدا حد .12
      أخشى على نفسي مم مقابلة أناس ألنل مر . .13
      اشعر باحلرج عندما أدخل جملسا نال أجد لي فيه مقعدا. .14
      ارتبك عندما أجدني مركز اهت ام ا خريم .15
      أخاف مم القاه كل ة على منصة .16
      الشفوي عنه ر االختبار التحريري يزداد قلقي ر االختبار .17
      أشعر باحلرج مم خمالفيت رأيا قاله احد اجلالس  معي. .18
      اخشى مم النظر اىل عيون أشخاص ال أعرفهم جيدا. .19
اضطرب عندما يطلب إي تقديم شرحا شفويا عم ع ل  .20

 اجنزته مع زمالئي.
     

      يئا نأريد ارجاعه للبائعأشعر باحلرج عندما أشرتي ش .21
      اجت اعية يسند إلي اإلعداد حلفل أن مناسبةأشعر بالقلق عندما  .22
     ارتبك إذا فرض علي اجراه مقابلة شخصية مم أجل نظيفة  .23

نوعا  قليال ال أبدا الفقر  م
 غالبا كثريا ما

 ما
يزداد حرجي مم البائع ال ي يلح علي بالشراه نكثريا ما  .24

 است يب ناشرتي.
     

  الدرجة الكلية
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نوعا  قليال ال أبدا الفقر  م
 غالبا كثريا ما

 ما
يزداد حرجي مم البائع ال ي يلح علي بالشراه نكثريا ما  .24

 است يب ناشرتي.
     

  الدرجة الكلية

 


