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 امللخص

تشوه معرفية واضطراب العوامؿ الميتابيف  لي بحث العبلقةإالدراسة الحالية  ىدفت
 سدتشوه الجنية التنبؤ باضطراب مكاإالجامعييف وكذلؾ معرفة  مبةالطالوىمي لدي  الجسد

 معرفة البناء ضافة إليباإل؛ الجامعة طبلب لدي معرفيةالميتا الوىمي مف خبلؿ العوامؿ
تشوه عمي مقياس اضطراب  اإلناثلمذكور و والمنخفضة  ةالنفسي لمحاالت الطرفية المرتفع

( 071مف ) ساسيةتكونت عينة الدراسة األو  ،يف منظور المنيج الكمينيكمالجسد الوىمي 
مقياس  دوات مف: وتكونت األ، الجامعييف بكمية التربية جامعة المنيا الطمبةطالب وطالبة مف 

 عداد)عبدإ معرفيةالميتا و مقياس العوامؿعداد الباحثة( )إاضطراب تشوه الجسد الوىمي 
اختبار التات تفيـ ،و (0978مر،)إعداد مخي شخصيةال( واستمارة المقابمة 6106الرحمف،

شارت النتائج إلي ما وأ، (6107،خطاب)تأليؼ بيمبلؾ ليوبولد، ترجمة: الموضوع لمراشديف
لـ  -6،في العوامؿ الميتامعرفية  اإلناثئيًا بيف الذكور و إحصالـ توجد فروؽ دالة  - 0يمي :
شوه الجسد الوىمي عمي مقياس اضطراب ت اإلناث جد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور وتو 

وجود عبلقة ارتباطية دالة  -1،اإلناث،ما عدا بعد عدـ الرضا عف الجسد وكاف ذلؾ لحساب 
-4،إحصائيًا بيف العوامؿ الميتامعرفية واضطراب تشوه الجسد الوىمي لدي طبلب الجامعة 

لذي )ضعؼ الثقة المعرفية،انعداـ السيطرة عمي القمؽ والخطر اتسيـ العوامؿ الميتامعرفية
لدي عينة الدراسة، كما اتفقت نتائج الدراسة  في التنبؤ باضطراب تشوه الجسد الوىمي يمثمو(

لبناء النفسي توضيح ا الكمينيكية مع النتائج السيكومترية ، كما ساعدت الدراسة الكمينيكية في
 .في اضطراب تشوه الجسد الوىميوالمنخفضة لمحاالت المرتفعة 

 
 دراسة كمينيكية. -اضطراب تشوه الجسد الوىمي –وامؿ الميتامعرفية العالكممات المفتاحية: 
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Abstract 

 
 Study aimed at identifying the relationship between 

metacognition and body dysmorphic disorder among university students, 

and knowing the extent of metacognition contribution in body dysmorphic 

disorder, in addition knowing the psychological strcture of the highest 

male and female body dysmorphic disorder cases. The sample of study 

consisted of (173) Faculty of education of  Minia University students.The 

tools included: Body Dysmorhpic Disorder scale (prepared by researcher), 

metacognitive factors scale (Mohamed Elsayed 

AbdelRahman,2016),clinical interview form and TAT 

test(Bellak,translated:Mohamed Ahmed Mahmoud,2017).Results indicates 

that:1-There were no  Statistically significant differences between males and 

females in Metacognitive factors scale,in addition ,there were no Statistically 

significant differences between males and females in Body Dysmorhpic 

Disorder(BDD) scale, except unsatisfaying of body subscale was in favor of 

females. Furthermore There were statistically significant relationship 

between metacognitive factors and BDD.Metacognitive factors (cognitive 

confidence and uncontrollability of anxiety) predicted BDDamong the 

sample.Finally the clinical results coincided with the psychometric results, 

and the clinical study helped in clarifying the psychological structure for 

the highest and lowest cases in BDD.  

 
 

Keywords: Metacognitive factors- Body Dysmorhpic Disorder –

Clinical Study 

 
 
 



 ...................................................... شوه الجسد الوهميالعوامل الميتامعرفية كمنبئ باضطراب ت

- 056 - 

 مكدمة الدزاسةأواًل :

ه سواء شكؿ الوجو أو األنؼ ال يقبميا في مظير قد شياء التي معظمنا لديو بعض األ
وىذا قد يكوف لو تأثير عمي سير حياتنا اليومية ولكف األشخاص الذيف لدييـ ، بتسامة او اإل

واقع التشوه الجسدي الوىمي يعتقدوف أف ما يفكروف بو حوؿ مظيرىـ وتكوينيـ الجسمي ىو 
وحقيقة يدركونيا عمي مدار اليـو وخبلؿ تعامبلتيـ الحياتية حيث ال يستطيعوف ضبط أفكارىـ 

حيث تسبب  ؛السمبية كما ال يصدقوف ما يقولو اآلخروف بأنيـ يبدوف حسف المظير 
عمي وظائفيـ اليومية  كبير   انفعاالتيـ السمبية حالة حادة مف الضيؽ الذي يؤثر بشكؿ  

قؼ اإلجتماعية ويعزلوف أنفسيـ ،ربما حتي أسرىـ واصدقائيـ خوًفا مف فيتجنبوف الموا
تعميقات المحيطيف عف نقائصيـ وعيوبيـ الجسمية ، وربما يمجأوف إلي عمميات التجميؿ لو 

 American))ال يشعروف بالرضا عف ىذه النتائج استدعي األمر لتصحيح ىذه العيوب و 
Psychiatric Association,2013. 

ىو إضطراب  Body Dysmorphic Disorderتشوه الجسد الوىمي  إضطراب
إلى يستمر لمرحمة الشباب وىو يشير شديد يبدأ في الغالب في مرحمة المراىقة المبكرة و 

" في المظير الخارجي أو القمؽ المفرط بشكؿ ممحوظ مع الشذوذ "متخيؿ   انشغاؿ الفرد بعيب  
، ألوؿ مرة مصطمح  Morselliلي مورسيمي، الجسدي الطفيؼ ،وقد استخدـ الطبيب اإليطا

، ألف التصنيؼ الدولي لؤلمراض   0886" في عاـ dysmorphophobia"رىاب المظير 
قد تجاىميا ،ووضعيا تحت اضطرابات قصور الغدد الصماء، ومف المظاىر األكثر شيوعا في 

الجفوف ، الفـ ، والتي تشغؿ الفرد ىي: األنؼ ، الجمد ، الشعر ، العيوف ،  اإلضطرابىذا 
نشغاؿ ا يركز اإل أي جزء مف الجسـ وغالبا م ُيشار إليالشفاه ، الفؾ و الذقف. ومع ذلؾ ، قد 
باإلضافة إلي  عيوب طفيفة في الوجو،ما تنطوي عمي  عدة أجزاء الجسـ ،و شكاوى عادةً 

مات حب الشباب ، التجاعيد والندبات وعبل ( ،زيادة الوزفة أو فمف حيث)النحاحجـ الجسـ 
األوعية الدموية ، شحوب أو احمرار بشرة ، عدـ تناسؽ الجسـ ،و في بعض األحياف تكوف 

 ,Veale,2001,p.125 ; Phillipsالشكوى شعور الفرد بالقبح بصفة عامة )
&Rogers, 2011,p.287). 

بداياتو أف ولقد حظي اضطراب تشوه الجسد الوىمي اىتماـ بحثي قميؿ ، بالرغـ مف 
اىقة المبكرة وذلؾ مع حدوث التغيرات الجسمية يشعر المراىؽ بالقمؽ ازاء ىذه تكوف في المر 
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الطفرة الجسمية ، ولكف البعض منيـ يمكف أف يصبحوا مضطربيف وخائفيف بشدة مف مظيرىـ 
والمعتقدات الوىمية يصاحبيا سموكيات غير  األفكار،وىذه المخاوؼ المبالغ فييا وكذلؾ 

حد عيوب الجسد المتخيمة في المظير وىذه العيوب في األغمب ال تكيفية حيث ينشغؿ الفرد بأ
(،وقد يصاحب ىذا Cooper,Osman,2007مبرر ليا وغير موجودة في الواقع )

محاوالت لئلنتحار وىذا ما أظيرتو نتائج دراسات حيث وجدت دراسة فيميبس  اإلضطراب
: مف 94أف (Phillips,Coes,Menard,Yen,Fay&Weisberg,2006وآخروف   )

اضطراب التشوه  مف أو حاد أو شديدالمراىقيف أفادوا بأنيـ يعانوف مف اضطراب متوسط 
: حاولوا 44.4 انو حوالينتحار ، و اإل : لدييـ تاريخ في التفكير في 81.6الجسدي، 

في المدرسة ، والعمؿ ،  ةفيضعالمستويات مف الالمراىقيف معدالت عالية أظير نتحار، كما اإل 
جتماعي، وقد تـ مقارنة المراىقيف والبالغيف عمى معظـ جوانب األداء النفسي واإليرىا مف وغ

بشكؿ  الجسد الوىمي  تشوهلدييـ مستوي عاؿ  مف اضطراب المتغيرات، كما أف المراىقيف 
كؿ  مع  نتائج دراسةتمؾ النتائج مع ممحوظ ومعدؿ أعمى مف محاوالت االنتحار؛ وقد اتفقت 

بوىمماف و  مف 
أخروف

Buhlmann,Glaesmer,Mewes,,Fama,Wilhelm,Breahler&Rief(2010) 
اع معدالت محاوالت اإلنتحار بيف التي وجدت ارتفPhilips (2015)ودراسة فيميبس

 العادييف.مقارنة ب  BDDمرضي
،  OCSDs في اضطرابات طيؼ الوسواس القيري اإلضطرابولقد تـ إدراج ىذا  

مما يبدو أف  اإلضطرابعجز إدراكي محدد قد يدعـ ىذا وتشير الدراسات الحديثة إلى أف أي 
، عمى الرغـ مف أف  بعض النتائج  OCSDsكجزء مف  BDDىناؾ مبررًا قويًا العتبار 

( ، وتشير OCDالحالية تشير إلى أنو ليس مجرد نوع فرعي مف اضطراب الوسواس القيري )
نواع مف بط بشكؿ أساسي بأترت BDDالدالئؿ أيضًا إلى أف درجة المعتقدات الوىمية في 

(،وقد أكد Castle,Rossall &Wei Lin Toh,2009)لعجز المعرفي والتشوىات المعرفيةا
 Labuschange,Castle)ذلؾ نتائج دراسة البوشانج واخروف)

,Dunai&Kyrios,2010 لدييـ قابمية أعمى لمخياؿ ،  اإلضطرابأف االفراد أصحاب ىذا
ي أعمى ، وارتفاع االكتئاب والقمؽ، في حيف أف ىناؾ رأي واحتراـ أقؿ لمذات ، وتناقض ذات
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نؼ ىذا   األفكارات العقمية وذلؾ الشتراكو معيا في وجود اإلضطرابمع  اإلضطرابآخر ُيص 
الوىمية والضبللية، ولكف تـ رفض ىذا الرأي وذلؾ لغياب الكثير مف األعراض كاليبلوس 

 & Sobanski)العقمية اتاإلضطرابتمؾ الموجودة في  واضطرابات الكبلـ
Schmdit,2000). 

إف اإلنيماؾ في المظير يمكف أف يتداخؿ في نواحي كثيرة لموظيفة المينية واإلجتماعية،  
فالمصابوف بيذا اإلضطراب يتعرضوف في الغمب لمستويات عالية مف مف الخزي والقمؽ 

يتفادي البعض ث قد مف مظيرىـ، وتقابؿ باستجابات سموكية عديدة شائعة حي واإلكتئاب
، فيصبح حبيس المنزؿ، باإلضافة إلي عدـ المقدرة عمي تصاؿ مع اآلخريفالتقابؿ او اإل 

العمؿ، ولقد ركزت النماذج المعرفية عمي ماذا يحدث عندما ينظر شخص لجسمو فإنو يراه 
كما ىو بصورة صحيحة ولكنيـ يركزوف عمي التفاصيؿ أكثر مف التركيز عمي الشئ برمتو، 

ىذه الرؤية فإف العبلجات المعرفية ليا دور كبير في تعديؿ معتقدات  فمذلؾ ف
 (.400، ص 6106)جونسوف،كرينج،دافيسف و نيؿ،المريض

مف الحقوؿ  (ماوراء المعرفةالميتامعرفة )خبلؿ السنوات االخيرة أصبح موضوع 
فبلفؿ  والمجاالت اليامة في أبحاث النمو المعرفي ، وقد بدأ نشاط الميتامعرفية مع جوف

John Flavell  الذي يعتبر األب الروحي ليذا المجاؿ، وتعتبر 0976عاـ
Metacognition  ىي المعرفة عف المعرفة بكؿ مكوناتيا مف اإلدراؾ والفيـ والتذكر والتفكير

،وتشير مفيـو ماوراء المعرفة أو الميتامعرفة إلي التركيبات والمعرفة والعمميات النفسية التي 
والمعمومات واإلدراؾ وىو يعتبر عامؿ ىاـ في تطور واستمرار  األفكارتفسر تضبط وتغير و 

( بأنيا معمومات ومعارؼ الفرد عف مظاىر التفكير Moore,1982الذاكرة ، وقد عرفيا مور )
المختمفة لديو باإلضافة إلي قدرة الفرد إلعادة توافؽ النشاط المعرفي إليو لمحصوؿ عمي الفيـ 

وبالرغـ (؛ Zeinodini, Sedighi, Rahimi,Noorbakhsh& Rajezi,2016)الفعاؿ
مف التوجو لمدراسات والبحوث لعمـ النفس المعرفي إال أنو لـ يقتصر عمي ىذا الجانب ؛إنما 
جذب الباحثيف إلي مجاؿ عمـ النفس المرضي وتوظيؼ العوامؿ الميتامعرفية كالضبط والمراقبة 

لذلؾ فماوراء ،( 606ص، 6100) قماز،              التقييـ لظيور السموكيات المرضيةو 
النفسي ، ألف عوامؿ ماوراء المعرفة  اإلضطرابفراد يقعوف في المعرفة يعتمد عمي فكرة أف األ

 األفكارسببت ليـ نمطًا معينًا مف اإلستجابة لمخبرة الداخمية التي تحافظ عمي اإلنفعاؿ وتقوي 
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النفسي مف خبلؿ  اإلضطرابماوراء المعرفة في السمبية ،ولقد ظيرت الصياغة العممية لدور 
)نموذج  Wells&Matthewsنموذج معالجة المعمومات الذي قدمو كؿ مف ويمس وماثيوس

 The Self- Regulatory Executiveالوظيفة التنفيذية لتنظيـ الذات 
Function(؛إف مشاعر الناس وسموكياتيـ تتأثر بإدراكيـ 161ص، 6106،الزيداني )

، حيث أنو ليس موقفًا بحد ذاتو ىو الذي يحدد كيؼ يشعر الناس ولكنيا الطريقة لؤلحداث
س بالطريقة التي يفكروف بيا حيث التي يفسروف بيا ذلؾ الموقؼ ، وىكذا ترتبط مشاعر النا

وصمت الكثير مف الدراسات توقد  (.17ص ،6117ف الموقؼ ال يحدد كيؼ يشعروف)بيؾ،أ
تمتمؾ في العبلج ما وراء  Metacognitive beliefsمعرفيةإلي أف المعتقدات ما وراء ال

المعرفي التأثير الرئيسي عمى األسموب الذي يستجيب بو الفرد لؤلفكار والمعتقدات واألعراض 
 Toxic واإلنفعاالت السمبية، فيي بمثابة القوة المحركة خمؼ أسموب التفكير المسمـ

thinking style(Papaleontiou-Louca,2008,p.2) 
وطبقًا ليذه النظرية تعد المعتقدات الميتامعرفية األساس الذي تقـو عميو خبراتنا 

فراد ؾ فيي تؤثر عمي كيفية استجابة األاإلنفعالية الشعورية الطبيعية منيا وغير الطبيعية، لذل
رئيسيًا في الدور الوظيفي والتوافقي لممعرفة وأي خمؿ  لؤلفكار والمعتقدات، وتمعب بذلؾ دوراً 

ات النفسية  ) عبد اإلضطرابفي ىذا الدور سيكوف بطبيعة الحاؿ سببًا في حدوث 
والتي  Sun,Zhu,& SHW(2017(، ولقد أظيرت دراسة ساف ) 4 ص،6106الرحمف،

ىدفت إلي تحميؿ نتائج عدد مف الدراسات األجنبية ألثر العوامؿ الميتا معرفية في ظيور 
واس القيري، حيث يسيطر عمي أغمب المرضي اضطراب تشوه الجسد الوىمي واضطراب الوس

، والمعتقدات حوؿ  األفكارمجموعة مف المعتقدات حوؿ عدـ القدرة عمى التحكـ وخطر 
 . األفكارالحاجة لمسيطرة عمى 

(  بأف أسموبًا شائعًا لمتفكير Wells& Matthews، وقد ناقش كؿ مف ويمز وماثيو)
النفسي  اإلضطرابفي ، حيث اقترحا الباحثاف أف ات النفسية يؤدي إلي خمؿ وظياإلضطرابعبر 

يتـ الحفاظ عميو مف خبلؿ مجموعة مف أساليب التفكير ، واجراءات االنتباه غير التكيفية 
،والسموكيات المختمة وظيفًيا.وليذا فإف ىذة النظرية ترتبط بنمو نماذج مختمفة مف 

 )  لوسواس القيريما بعد الصدمة، وا ات كاإلكتئاب والقمؽ واضطراباإلضطراب
Papaleontiou-Louca,2008,p.5.) 
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ما وراء المعرفة قد يكوف سمة ميمة في معالجة المعمومات في اضطراب التشوه 
نظرًيا ، لذلؾ  اإلضطرابأعراض   الجسد الوىمي وقد تكوف إحدى الطرؽ التي يتـ بيا لعبلج

لتشوه الجسد الوىمي ودور لدمجيا في النموذج المعرفي الضطراب ا ىاماً  ، قد يكوف بعداً 
عوامؿ ماوراء المعرفة  في الحفاظ عمى أعراض اضطراب التشوه الجسد الوىمي ، حيث ُيعتقد 
أف الصور الذىنية لمذات ىي سمة تؤثر بشكؿ خاص في التصور المعرفي ، فصورة الجسـ 

أنو  ىي مفيـو معقد يؤثر عمى شعور الناس تجاه أنفسيـ وكيؼ يتصرفوف ،وتـ تعريفو عمى
"صورة لجسمنا الذي نشكمو في أذىاننا ، أي الطريقة التي يظير بيا الجسـ ألنفسنا"ولذلؾ 
تكوف صورة الجسـ الضعيفة ىي عامؿ خطر لتطوير اضطراب التشوه الجسد الوىمي 

Donyavi,Rabiei ,Nikfarjam &Mohmmad, 2015).). 
وبالتالي فأف  BDDرابوبما أف المعتقدات ما وراء المعرفية ليا دور في ظيور اضط

كما في دارسة فانج  اإلضطرابالعبلج المعرفي السموكي أثبت فاعمية في تخفيؼ أعراض ىذا 
 ودراسة فيميبس وروجرزFang,Matheny&Wilhelm (2014)وآخروف 

Phillips&Rogers  (2011,p.288) التي أكدت عمي أف التدخؿ المبكر واستخداـ فنيات
يرتبط بالمعتقدات  اإلضطرابر بالغ األىمية ؛ وذلؾ ألف ىذا العبلج السموكي المعرفي أم

 السمبية والصورة السمبية لمفرد عف مظيره مع اإلنخراط في سموكيات قيرية متكررة.
وتعتبر مرحمة المراىقة مف المراحؿ الحرجة التي تظير فييا التغيرات الجسمية بصورة 

لممراىؽ محاوال التغمب عمي أثار تمؾ واضحة مع حدوث طفرة في الحجـ مما يمثؿ ذلؾ صدمة 
التغيرات إما بقبوليا والتعايش معيا او رفضيا ومحاولة تحسيف الشكؿ إما بالرياضة او 
 اختيار المبلبس،ومف يفشؿ في ذلؾ فقد يقع فريسة في رفض صورة الجسـ الذي يمثؿ عامبلً 

المعرفية المشوىة  في ظيور اضطراب التشوه الجسد الوىمي نتيجة لبعض المعتقدات اً ىام
عف جسده ،لذلؾ تسعي الدراسة الحالية إلي بحث العبلقة بيف العوامؿ الميتامعرفية واضطراب 
التشوه الجسد الوىمي لدي طمبة الجامعة ،وتحاواؿ الدراسة أيضًا التعمؽ مف خبلؿ معرفة 

رفة المرتفعة الوىمي مف  في اضطراب التشوه الجسد والمنخفضة البناء النفسي لمحاالت المتط 
 الذكور واإلناث.
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ًًا:   مصكلة الدزاسةثان

ابقًا، فعمػي ينتشر اضطراب التشوه الجسد الوىمي عمي مػدي أوسػع ممػا كػاف يعتقػد سػ
ولـ ينتشػر  تاسع عشرفي ثمانينيات القرف ال قد تمقي وصفًا دقيقاً  اإلضطرابالرغـ مف اف ىذا 

ي عيػػد إلػػف إضػػطرابًا نػػادر الحػػدوث ، إال إنػػو كػػااإلضػػطرابعػػف ىػػذا  سػػوي عػػدد مػػف المقػػاالت
واستخداـ الرىػاب إلػي اؼ المبكرة لمصطمح رىاب التشوه الجسمي وصقريب، و قد استعممت األ 

، ثػػـ خػػوؼ غيػػر عقبلنػػي وىػػو مػػا ال يتفػػؽ مػػع الوصػػؼ المعاصػػر الضػػطراب التشػػوه الجسػػمي
ي صػػػدار الثالػػػث لمػػػدليؿ التشخيصػػػحينمػػػا ورد فػػػي اإلالمصػػػطمح التشخيصػػػي رسػػػميًا أصػػػبح 

 ,Claiborn & Pedrick) (6105،العبػػاس)الحمػػو،  ضػػطرابات النفسػػية والعقميػػةلئل

2002,pp. 11-12) 
نشغاؿ بواحد أو أكثر مف العيوب أو العيوب ( باإل BDDتميز اضطراب تشوه الجسـ )

المدركة في المظير الجسدي التي ال يمكف مبلحظتيا أو ظيورىا طفيفة لآلخريف ، 
فحص المرآة ، االستمالة المفرطة ، انتقاء الجمد ،  :مى سبيؿ المثاؿوالسموكيات المتكررة )ع

مقارنة مظير  :( أو األفعاؿ العقمية )عمى سبيؿ المثاؿ مف اآلخريفالطمأنة السعي نحو أو 
وجدت دراسة وقد  ،الزائد بالجسـ شعور بالضيؽنشغاؿ يسبب اإل و  (فريالشخص مع اآلخ
مف المرضى في عيادات األمراض الجمدية والجراحية ( : 8-:  1 أنو حوالي )ىولندية حديثة 

 وتتفؽ معيا نتائج دراسة رالؼ وكاثريف،تشوه الجسدبمستشفى أكاديمي يعانوف مف اضطراب 

Ralph, Katharine (1999) التي أظيرت نتائجيا بعض التي ُطبقت عمي المراىقيف 
مقارنًة باآلخريف : التاليكالالنسب خصائص المصابيف بأعراض تشوه الجسد الوىمي، وكانت 

انخفاض  :85و ،انخفاض في األداء االجتماعي  %(94)،:(85:( ، وفحص المرآة )87)
وقد تمقت العبلجات التشوه الوىمي لمجسد،  في العمؿ األكاديمي أو الوظيفي بسبب اضطراب

عمى  ؛ماضيةا في السنوات العشر المتزايدً  اىتماماً  اإلضطرابلئلصابة بيذا  دوائيةالنفسية وال
الرغـ مف أف طرؽ العبلج النفسي والدوائية قد تـ تقييميا ، لـ يتـ فحص الفعالية النسبية 

 & Williams, Hadjistavropoulosف وليامزإال أ ليذيف النوعيف مف التدخبلت

Sharpe,2006))  أجرى تحميبًل تفصيمًيا لمتجارب اإلكمينيكية العشوائية ودراسات سمسمة
معرفي( أو  سموكيالتتضمف العبلج النفسي )بمعنى سموكي أو معرفي أو  الحاالت التي

 النوعيف مف العبلج ، ولكنيا تدعـ النتائج التي توصموا إلييا فعالية كبل عبلجات دوائية
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 ف األكثر فائدة عمى المدى الطويؿ( قد يكوCBTي بأف العبلج المعرفي السموكي )صتو 
العبلج الميتامعرفي   MCTأف  Rabiei,et al.,(2012)وآخروف.  يربيعاوضح  ،أيضاً و 

  Norman&Morinaنورمافدراسة ،كما اتفقت معوBDDكاف عبلًجا فعااًل لػ 
ىو عبلج فعاؿ لمجموعة مف  العبلج بالميتامعرفي التي أظيرت نتائجيا أف(2018)
ذلؾ  قد تكوف متفوقة عمى العبلجات النفسية األخرى ، بما في ، وأنياالنفسية اتاإلضطراب

 التدخبلت السموكية المعرفية.
 وقد تمت دراسة اضطراب تشوه الجسد لدي عينة المراىقيف في العديد مف الدراسات

 اإلضطراب( التي ارتبط 6106)عباس،دراسةPhillips,etal. (2006) مثؿ دراسة فيميبس
( التي ارتبط 6105)(،دراسة عبد الظاىر6101باضطراب القمؽ اإلجتماعي دراسة)صالح،

BDDودراسة  مع معتقدات دمج الفكر واستراتيجيات التنطيـ المعرفي لئلنفعاؿ ،
( التي ارتبط فييا اضطراب تشوه الجسد الوىمي بخبرات اإلساءة 6107)عمي،اسماعيؿ

  النفسية في مرحمة الطفولة.
النظرية الميتامعرفية إلي منطقتيف لمبحث: Flavell بحاث الحديثة قسـ فبلفؿفي األ

في  أيضاً و والعمميات حيث المعرفة تشمؿ الفيـ في كيؼ يعمؿ العقؿ بصورة عامة المعرفة 
فكار ت فيي تشمؿ التخطيط ، التنظيـ لؤلالمواقؼ الخاصة، اما النمط الثاني وىو العمميا

 (بداع ، الترابط اإل)ؿ مستوييف محيث تش executive processبما يسمي  والمعتقدات
أصبح ىذا العمـ الميتا معرفية يشمؿ كؿ ما ىو نفسي أكثر مف  ، وتدريجياً (التخيؿ والتساؤؿ)،

متحاف و يشعر بالقمؽ في حالة اإل نو : إذا أدرؾ الفرد أ:فعمي سبيؿ المثاؿالجوانب المعرفية 
                      ميتامعرفيةال وحدد مصدر و طريقة التخمص مف القمؽ فإف ذلؾ ينطبؽ عمي

( Papaleontiou-Louca,2008,p.3) . 
 األفكارمف العمماء العبلج المعرفي الذي يعتمد عمي محتوي  وقد انتقد عدد

في يـ معالجة المعمومات إلنتباه أو تنظوالمعتقدات مؤكديف عمي دور العمميات المعرفية مثؿ ا
 اإلضطرابًا ميمًا لو أثاره عمي بقاء ، فطريقة تفكير الناس يعد بعدالنفسي اإلضطرابحدوث 

ف المعالجة مد مفيوـ ماوراء المعرفة مستوي متقدمًا النفسي أو الشفاء منو، ولذلؾ يع
والقدرة عمي تغيير العمميات  األفكارالمعرفية التي تشمؿ التفكير في التفكير نفسو ومراقبة 

حيث يوضح نموذج الوظيفة التنفيذية لمتنظيـ الذاتي  (016 ص،6106)حسيف،المعرفية 
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ت مكونات او طرؽ لمعالجة المعموما مفاىيـ مفصمة عف العوامؿ الميتامعرفية باعتبارىا
ات النفسية اإلضطرابفي  األفكارات النفسية حيث أف اإلضطرابالمسئولة عف تطور و استمرار 

اص الذيف لدييـ معتقدات ايجابية وسمبية عف ختتكوف مف التفكير وأساليب المواجية، فاالش
و كامنة.) عرفية ضمنية أكذلؾ اجراءات ميتام التفكير المؤثر في التقييمات، يكوف لدييـ

 .(  4،ص 6106عبدالرحمف،
( 6100) الجراحة لدي مختمؼ العينات ففي دراسة يفالميتامعر عوامؿ التمت دراسة  

بيف الجنسيف في  ؽطالبًا وطالبة وتوصمت الدراسة إلي وجود فرو 0016تـ تطبيقيا عمي 
ختمفت مع تمؾ الدراسة في حيف ا،اإلناثبعدي معالجة المعمومات وتنظيـ المعرفة لصالح 

( والتي تكونت العينة مف طبلب الجامعة حيث لـ توجد فروؽ 6106) نتائج دراسة الزيداني
وضحت نتائج ولقد أدالة إحصائيًا بيف الجنسيف عمي مقياس العوامؿ ما وراء المعرفة،

 ةات النفسية والعوامؿ الميتا معرفية  كما في دراساإلضطرابعبلقة بيف وجود الدراسات 
بعض  ا مع ف العوامؿ ما وراء المعرفة ترتبط ايجابيً جدت الدراسة أفقد و  (6106 )الزيداني
التي وجدت  (6104)دراسة عبد الظاىر ،واإلكتئاب ات النفسية المتمثمة في القمؽاإلضطراب

عة مالمعتقدات ماوراء المعرفية لدي عينة مف طبلب الجاقة دالة إحصائيًا بيف اإلكتئاب و عبل
دراسة دونيافي  وفي،يمكف التنبؤ باإلكتئاب مف خبلؿ إستراتيجيات التحكـ في الفكروأنو 

القمؽ أكدت أف التي  Donyavi,Rabiei,Nikfarjam &Mohmmad(2015واخروف )
اضطشاب ذشٖٛ و  المعرفيةما وراء العبلقة بيف المعتقدات  ةكبير  درجةوسط بتوصورة الجسـ ت

 فاجاـدراسة نيك ، ٚ أ٠ضا  اٌجغذ اٌّٟٛ٘

Nikfajam,Rabiei,Donyavi&Zareei.(2015)  دراسة و
 زيندوني دراسةDonyavi,Rabiei,Nikfarjam &Rahrejat(2015)دونيافي

(Zeinodini, etal (2016ٚجٛد ػاللح ت١ٓ  ُجٙاٌرٟ أظٙشخ ٔرائBDD  ٚػٛاًِ ِا ٚساء

بابيا  دراسة Castle,&Phillipou (2015دراسة كاسؿ وفيميبو)،   اٌّؼشفح
ٚدساعح عاتٛ ٚاخشْٚ (، 5102 )ػثذاٌظا٘ش،Babaei etal.,(2015)خروفوا

(Sapuppo,Ruggiero,Caselli&Sassaroli (2018ٚ ،  دراسة  أ٠ضا
فٟ ذخف١ف حذج  اٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١حاٌرٟ اظٙشخ دٚس Medhi&Sandra(2012)ميدي

 .اضطشاب اٌرشٖٛ اٌجغذ اٌّٟٛ٘
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 تساؤالت اآلتية:وليذا تتبمور مشكمة الدراسة الحالية في ال
 الجامعة في العوامؿ الميتامعرفية؟ ةبمف طم اإلناثبيف الذكور و  ختبلؼما اإل -0
طراب تشوه الجسد الجامعة في اض ةبمف طم اإلناثور و بيف الذك ما اإلختبلؼ -6

 الوىمي؟
ما طبيعة العبلقة بيف العوامؿ الميتامعرفية واضطراب التشوه الجسد الوىمي لدي  -1

 طمبة الجامعة؟
طراب تشوه الجسد الوىمي لدي طمبة لقدرة التنبؤية لمعوامؿ الميتامعرفية الضما ا -4

 الجامعة؟
 طمبة اإلناثمف الذكور و  الدراسة االكمينيكية لحاالت اإلختبلؼ في البناء النفسي ما -5

  ضطراب تشوه الجسد الوىمي؟ومنخفضي  ا الجامعة مرتفعي
 يداف الدزاسةثالجًا:أ

  .الجامعييف ةبلمطم في العوامؿ الميتا معرفيةمعرفة الفروؽ بيف الجنسيف  -0
 . الجامعييف ةلمطمب معرفة الفروؽ بيف الجنسيف في اضطراب التشوه الجسد الوىمي -6
سد الوىمي لدي جالمعرفية و اضطراب تشوه الالميتا معرفة العبلقة بيف العوامؿ  -1

 الطمبة الجامعييف.
 راب التشوه الجسد الوىمي لديضطإلمعرفية الميتامعوامؿ القدرة التنبؤية لمعرفة  -4

 .الجامعييف ةلطمبا
 ةبطم اإلناثدراسة الكمينيكية مف الذكور و ال الديناميات النفسية لحاالتمعرفة  -5

 .اضطراب تشوه الجسد الوىميعة مرتفعي ومنخفضي الجام
 يمًة الدزاسة:أزابعًا: 

ا في تطوير يرً ا كبوالتي تشكؿ دورً  ةيمعرفالعوامؿ الميتا متغيرتتناوؿ الدراسة الحالية  -0
متغير اضطراب التشوه الجسد الوىمي والذي يظير  أيضاً ات النفسية، و اإلضطراب

وضيح لو بوضوح في مرحمة المراىقة ، لذلؾ فإف الدراسة الحالية تقدـ وصؼ وت
ظيرت العديد مف ممراىقيف والتي أبرامج ارشادية وقائية وخاصة ليسمح بوضع 

بينيـ، وذلؾ بسبب طبيعة مرحمة المراىقة التي  باإلضطراالدراسات انتشار ىذا 
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أو سمبيًا في نفس  ايجابياً يترؾ أثرًا مما يتغير فييا صورة الجسـ بشكؿ ممحوظ 
 المراىؽ.

قػد وتعزي األىمية التطبيقية لمدراسة بما تقدمو في الجانبيف الوقائي والعبلجي، حيػث   -6
مسػاعدة الممكنػة لمتخفيػؼ تساعد المتخصصػوف فػي المجػاالت النفسػية عمػي تقػديـ ال

لػدي طػبلب الجامعػة  الػوىمي اضػطرابات تشػوه الجسػدمف اآلثار السمبية الناتجػة عػف 
مػف خػػبلؿ عقػػد النػدوات بصػػفة دوريػػة  وذلػؾ عػػف طريػؽ تحسػػيف صػػورة الجسػـ لػػدييـ

كيفيػػة التعامػػؿ مػػع عمػػي ويفضػػؿ اف يحضػػر فػػي ىػػذه النػػدوات الوالػػديف لمسػػاعدتيـ 
 ابنائيـ في ىذه المرحمة.

يفيد في بمقياس اضطراب التشوه الجسد الوىمي الذي الباحثيف تمد الدراسة الحالية  -1
في  اإلضطرابوالذي تـ بناءه وفقا لتشخيص  اإلضطرابتشخيص وقياس مدي وجود 

 .صدار الخامسضطرابات النفسية والعقمية اإللئل الدليؿ التشخيصي
توفر نيا أ ضافة إليباإل،  اإلضطراب ة الحالية معمومات نظرية تفسرتوفر الدراس -4

ف يودورىا في تكو  (عوامؿ ما وراء المعرفة)وضيح كامؿ لمعوامؿ الميتامعرفية ت
معرفة البناء النفسي لمحاالت المرتفعة عمي مقياس اضطراب مف خبلؿ  اإلضطراب

 .تشوه الجسد الوىمي
  طاز الهظسٍخامشُا:اإل

 Factors Metacognitive العىامل املًتامعسفًة-أ
تمؾ البنيات  نياأعمي  Metacognition(ما وراء المعرفةالميتامعرفية )رؼ ع  تُ 

معرفة المعتقدات  وؿ ىواأل :أساسية  مكوناتثبلث المعرفية النفسية التي تحتوي عمي 
والنظريات التي يممكيا االفراد عف أنفسيـ)مثاؿ التوتر ضارأو خطير بالنسبة لي(، المكوف 

نني شخص مجنوف"، المكوف مثؿ "ىذه الفكرة تعني أعرفة الثاني وىو خبرات ما وراء الم
الفرد  الثالث متمثؿ في استراتيجيات الضبط ما وراء المعرفي وىو يعني الطرؽ التي يستخدميا

السمبية" وفي  األفكارحاوؿ السيطرة عمي نفسي مف ىذه أنا أ مثؿ " و المعرفيمفي ضبط نظا
ا لمضيؽ النفسي التكيفية يصبح الفرد معرضً ية عرفستراتيجيات ما وراء المأصبحت تمؾ اإلحاؿ 

 .(Wells,2000) (Cooper,Osman,2007,p.149)  ات النفسيةاإلضطرابو 
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مستوي متقدـ مف  ا"عمي أني ( ما وراء المعرفة66ص، 6111)المحارب ويعرؼ 
يير والقدرة عمي تغ األفكارالمعالجة المعرفية التي تشمؿ التفكير في التفكير نفسو ومراقبة 

 العمميات المعرفية المتضمنة.
وتشير العوامؿ الميتا معرفية إلي البناءات النفسية والمعتقدات واألحداث والعمميات 

وتعديميا وتفسيرىا وتتفاعؿ تممؾ المعتقدات والعمميات في  األفكارالتي تشارؾ في التحكـ في 
لنفسي و قد كانت النظرية والخمؿ ا اإلضطرابالحفاظ عمي اإلدراؾ والسموؾ غير التكيفي في 

الوظيفة التنفيذية لمتنظيـ الذاتي أوؿ مف تصور دور ماوراء المعرفة كمسببات لئلضطرابات 
 (.Papaleontiou-Louca,2008,p.5 النفسية)

عمميات تحكـ عميا وظيفتيا التخطيط  نيا:أالميتامعرفة( عمي )ُوتع رؼ ما وراء المعرفة 
نيا ميارات تنفيذية ميمتيا توجيو وادارة حؿ المشكمة ،وأد في والمراقبة والتقييـ الداء الفر 

و معالجة أء الذكي داألحد مكونات اأوىي ،المشكمةميارات التفكير المختمفة العاممة في حؿ 
 (661ص، 6100الجيني ، المعمومات.)

التحكـ اليياكؿ والمعرفة والعمميات النفسية التي تتناوؿ  أنيا تمؾ إلىوتشير ما وراء المعرفة 
 ,Jamshidifara, Zadeha& Moghadam) اتدراكواإل األفكاروالتغيير وتفسير 

2014,p.16) 
تشير المعرفة ما وراء المعرفية إلى المعمومات التي يمتمكيا األفراد عف حاالتيـ 

قد تشمؿ أمثمة المعرفة ما وراء ، و الداخمية وعف استراتيجيات المواجية التي تؤثر عمييـ 
)عمى سبيؿ المثاؿ ، "التفكير في  األفكارمعتقدات المتعمقة بأىمية أنواع معينة مف المعرفية ال

يع أنني ضعيؼ"( والعواطؼ )عمى سبيؿ المثاؿ ، "أحتاج إلى التحكـ في قمقي في جم
أثؽ في قدراتي عمى إدراؾ الكفاءة )عمى سبيؿ المثاؿ ، "أنا ال األوقات"( ، والمعتقدات حوؿ 

تتضمف أمثمة المعمومات التي يحتفظ بيا األفراد حوؿ استراتيجيات  قد ،وحؿ المشكبلت"(
)سوؼ  اإليجابية مف المعتقدات المواجية الخاصة بيـ والتي تؤثر عمى الحاالت الداخمية كبلً 

لذي أجريتو ا التقييـ )" سموؾ     عمى إيجاد حؿ "( والمعتقدات السمبيةاإلجترار ساعدني ي
ي الحفاظ عمى السموؾ غير فتفاعؿ  مع بعضيا التي تيجعمني أفقد عقمي "(

 (Donyavi,Rabiei,Nikfarjam &Rahrejat,2015,p.46)المتكيؼ
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،والعمميات حداث معرفة واألمصطمح ماوراء المعرفة إلي البنية النفسية وال"يشير كما 
عبارة عف مكونات  حيث أنيا"المتضمنة أو المسؤلة عف ضبط وتعديؿ وتفسير التفكير نفسو، 

ات النفسية وتعد المحرؾ اإلضطرابو طرؽ لمعالجة المعمومات المسئولة عف تطور واستمرار أ
عرفية إيجابية وسمبية عف مفاإلشخاص الذيف لدييـ معتقدات ميتا ،لمتفكير وأساليب المواجية

لدييـ  التي يعطونيا ألفكارىـ، والمواقؼ التي يواجيونيا، التفكير المؤثر في التقييمات
عبد ) عرفية كامنة تشكؿ الخطط المسئولة عف توجيو المعرفة والتصرفات والسموؾمعتقدات م
 .(649 ص،6109عبد الرحمف، سعفاف ومحمد،؛1ص، 6106الرحمف،

طبكًا لهمىذج الىظًفة التهفًرية لتهظًم  الهفشٌ اإلضطسابحدوث يف العىامل املًتامعسفًة دوز 

 REF-Sالرات
وذج مويمس وماثيو والذي يطمؽ عميو ننموذج معالجة المعمومات الذي قدمو 

 The self-regulatory executive function S-REFالوظيفة التنفيذية لتنظيـ الذات 
لبلختبلؿ النفسي الوظيفي يرتبط بمتبلزمة االنتباه المعرفي التي تتميز باالنتباه المتصاعد 

فيا واستعماؿ استراتيجيات وتنشيط المعتقدات المختمة وظي األفكارومراقبة التيديد واجترار 
الضبط الذاتي التي تخفؽ في تعديؿ وتكييؼ الوعي وىذه المتبلزمة تعمؿ كمصدر لتفسير 

ثبلث  Wells،وقد اقترح ويمسات النفسيةاإلضطرابوضبط االحداث التي تساىـ في تطوير 
 تسير فييا العمميات المعرفية وىي:مستويات متفاعمة 

رادية وتكوف الحاجة ي األدني وىي وحدة تشغيؿ آلية الإالمستو وحدة تشغيؿ  :المستوي األوؿ 
التحكـ المعرفي يتـ  : وحدة تشغيؿ . المستوي الثانيؿ ما يمكفي ىذا المستوي أقلئلنتباه ف

عمي عمميات تنظيـ الذات لتقييـ الموقؼ واختيار استراتيجيات المواجية ،  فييا السيطرة
؛ عمي وعي الفرد حيث يكوف مدركًا لمسيطرة والتحكـ رادية وتعتمد إ ونشاطات ىذا المستوي

المستوي ،  لذلؾ ىذا المستوي يعمؿ بشكؿ مستقؿ فيو يعتمد عمي معتقدات ماوراء المعرفة
 تمكيا الفردمعتقدات التي يملي الوعي بما وراء المعرفة لمإ وىو معتقدات الذات وتشير:  الثالث

تتعمؽ بفاعمية الذاكرة والتحكـ لوضع خطط حوؿ مدركاتو ومعارفو مثؿ المعتقدات التي 
حيث ترتبط  Beckوىي مماثمة تمامًا لمنظومة المخطوطات لدي بيؾ لممواجية والمعالجة

ثر عمي معتقدات ماوراء المعرفة بخطط تشغيؿ البيانات كتوجيو االنتباه والسيطرة عميو وتؤ 
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-Wells,2009,pp.9)(696ص، 6108عبدالحميد،؛107 ص،6106)الزيداني،التفسيرات 

10). 
 الهفشٌ: اإلضطسابيف تفشري  املبادئ االساسًة للعىامل املًتامعسفًة

التنظيـ والحزف ىي مؤشرات أساسية لمتناقض في  أف االنفعاالت المرتبطة بالقمؽ -0
 لمسعادة النفسية. الذاتي لمفرد ويمثؿ تيديداً 

جأ إلي استراتيجيات يمما ف الفرد عادة ما تكوف محددة المدة أل  شاعر عادةً ىذه الم -6
 .دراؾلممواجية لمتقميؿ مف التيديدات ولمتحكـ في اإل

 ستجابات االنفعالية.عمي اإل النفسي ينتج مف مدي الحفاظ اإلضطراب -1
 نفعالية بسبب استراتيجيات ونمط تفكير الفرد.يتـ الحفاظ عمي اإلستجابات اإل  -4
ينتج مف متبلزمة  ات ىواإلضطرابنماط سموب التفكير غير المفيد في كؿ أإف أ -5

جترار ومراقبة التيديد واسترتيجيات الضبط باه المعرفي التي تشمؿ القمؽ واإلنتاإل 
 وأشكاؿ السموؾ اآلخري كالتجنب التي تمنع التعمـ التكيفي.

السمبية مف  برات االنفعاليةفي عمي تكبير وتكثيؼ لمخمة االنتباه المعر ز تعمؿ متبل  -6
 .(Wells,2009,p.10خبلؿ ميكانيزمات وطرؽ محددة )

 عىامل املًتامعسفًةاللتفشري )منىذج املساقبة والتخكم( 

 ىذا النموذج (  Neson&Narens,1990)0991اقترح كؿ مف نيسموف ونارنز 
المستوي يات المعرفية إلي مستويات أكثر ترابطًا بشكؿ خاص وىو )ماقترح تقسيـ العمالذي 

مف ـ ىو نظا :ف نظاـ الميتامعرفيي نيمسوف أالمستوي اليدؼ ، حيث ير الميتا( والثاني ىو 
لتدفؽ المماثؿ لياتؼ العبلقات المسيطرة مف حيث اتجاه تدفؽ المعمومات كما ىو في ا

 ) ىو يماثؿ السيطرة مقابؿ المراقبةو ف مستوي الميتا مقابؿ مستوي اليدؼ محموؿ( حيث أ
Papaleontiou-Louca,2008). 

النفسي، فقد تـ تطوير وصياغة  اإلضطرابية في المعتقدات الميتامعرفونتيجة لدور 
النفسية مثؿ اضطراب القمؽ اإلجتماعي  يتامعرفي كتصور وكعبلج لئلضطراباتالمدخؿ الم

،اضطراب القمؽ المعمـ ،واضطراب الوسواس القيري ،واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة؛ 
ية وُيعتقد أف المثابرة السمب األفكارويقـو ىذا المدخؿ عمي كيؼ؟ ولماذا األفراد يولدوف 

ويقـو ىذا العبلج عمي فنيات تدريب االنتباه وىي ات النفسية اإلضطرابوالتثبيت تؤدي إلي 



 ...................................................... شوه الجسد الوهميالعوامل الميتامعرفية كمنبئ باضطراب ت

- 065 - 

 Detachedميات المرتكزة عمي الذات ، وفنية التنبيو المنفصؿ عمتيدؼ إلي معالجة ال

Mindfulness  ،(117، 6108)عبد الحميد . 
 ( ,2004nHatto-Gwilliam, Wells&Cartwright 

,2018Wells;Nordahl&Wells,2009 ;) 

تتبني الباحثة في ىذه الدراسة :  معرفيةاالتعريؼ االجرائي لمعوامؿ الميت
حداث ،والعمميات المتضمنة أو ىو: البنية النفسية والمعرفة واأل(و 6106تعريؼ)عبدالرحمف،

ؿ مف :المعتقدات ،وتتمثؿ ىذه العوامؿ في كالمسؤلة عف ضبط وتعديؿ وتفسير التفكير نفسو
عف القمؽ، انعداـ السيطرة عمي القمؽ،ضعؼ الثقة المعرفية،الحاجة لمسيطرة عمي  اإليجابية
  والوعي المعرفي بالذات. األفكار

    BDD Body dysmorphic disorderاضطراب التشوه الجسدي الوىمي-ب
 Body dysmorphic :(BDD) أو ما يعرؼ باسـ ضطراب التشوه الجسميا

disorder) الذي يشعر معو واسي ىو اضطراب وسو   :فوبياديسمور  وكاف يعرؼ سابقا باسـ
 American )و رط بسبب عيب في شكؿ أو معالـ جسمالشخص المصاب بو بقمؽ مف

Psychiatric Association,2013). 
عف نفسو بأنو قبيح أو مشوه أو غير جذاب  الفرد إذا ما كشؼ اإلضطرابنشأ ىذا 
؛ ىذا التشويو المعرفي يصبح مصدرا لمقمؽ  ي واضحتشوه جسدجود في وجود عدـ و 

ال يتـ تشخيص المرض بشكؿ كاؼ بسبب العديد مف المرضى الذيف يشعروف و لممريض ، 
 BDDوقد تـ ذكر العديد مف المسببات النفسية لػ  خجؿ مف الكشؼ عف المشكمة لطبيبيـبال

تشمؿ  صورة الذات كما ساس ، وضعؼقص اإلحالشعور بالذنب ، ون :، عمى سبيؿ المثاؿ 
ر ، مما يؤدي إلى شعو   والعوامؿ االسرية البلسويةالطفولة غير السارة خبرات العوامؿ األخرى 

كاف موجوًدا وُمذكوًرا عبر  اإلضطرابىذا  ض.ـ اإلحساس ، وعدـ األماف ، والرفبعد دائـ  
و كاضطراب حقيقي . في عاـ تاريخ البشرية ، لكف في اآلونة األخيرة فقط تـ وصفو وتعيين

ئي حصا، تـ إدخاؿ ىذا المرض في األدبيات النفسية في الدليؿ التشخيصي واإل 0981
 ،غير نمطي لمطب النفسي كاضطراب شاذ( مف قبؿ الجمعية األمريكية DSMلبلضطرابات )

، الذي تـ  DSM-Vفي  الجسدفي الطبعة الثالثة المنقحة تـ تصنيفيا عمى أنيا اضطراب 
، تغير التصنيؼ وأصبح ىذا المرض منذ ذلؾ الحيف تحت طيؼ  6101ره في عاـ نش

في األدب  اإلضطرابوقد سبؽ وصؼ ىذا ،.اضطرابات ما يتصؿ بو مفالوسواس القيري و 
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"رىاب اسـ    Morselli مورسيمي أطمؽ عميومنذ أكثر مف قرف، و  القديـ في أوروبا وآسيا
ووصؼ الشخص الذي  ،" يعني القبح dysmorونانية "خمؿ البنية" ىذا يأتي مف الكممة الي

وصؼ مورسيمي ىذا الشعور بالقبح وقد  ،دي غير ظاىر لكنو يرى نفسو قبيحاً لديو تشوه جس
وصؼ الطبيب النفسي الفرنسي بيير  بائسة   ألنو يستيمؾ الناس ويستمروف في العيش حياة  

" l'obsession de la honte ducorps( المرض بأنو "0947-0859جانيت )

شارب ، وبسبب ذلؾ لدييا )"ىواجس العار مف الجسد"(. قاـ بكشؼ حالة امرأة اعتقدت أنيا 
اضطراب الوسواس كأحد أشكاؿ ىذا المرض  سنوات واعتبر 5لمدة  مقيمة بالمنزؿأصبحت 
 , França , Roccia, Castillo, Mana ALHarbi ) القيري

Tchernev,Chokoeva, Torello Lotti&Fioranell,2017,) . 

إلنشغاؿ الزائد عف الحد بشأف عمي أنو ا اإلضطرابىذا  Veale(2004)وقد عرؼ فاؿ 
عرفو الكثير مف السموكيات اإلنيزامية،و يُ  ير الجسمي يودي بصاحبو إليالمظ
 اضطراب حاد او زائد الضطراب صورة الجسـ. عمي أنو: (Cooper,Osman,2007)كوبر
تخيمية غير سوية عف ب نفسي يتضمف االنشغاؿ الزائد بصورة بأنو اضطرا أيضًا: يعرؼوُ 

عمي أنو مشكمة وخمؿ في تكويف تقدير  اإلضطرابؼ ىذا المظير ، ويوص
 .(Zeinodini,2016,p.11)الذات

العيوب الخيالية في مظيرىـ، ينيمكوف في عيب واحد أو أكثر مف  اإلضطرابالمصابوف بيذا 
الفظاعة في و  ير جذاب إال إنيـ يشعروف بالقبحذوي مظرغـ أف ىؤالء األفراد قد يكونوف 

ساعات يوميًا في التفكير في  8إلي 1سط فإف ىؤالء األفراد يقضوف مف و المنظر، في المت
وتتمثؿ معايير اضطراب تشوه الجسد الوىمي طبقًا لمدليؿ التشخيصي  مظيرىـ
يقوـ  -6في المظير.اإلنيماؾ في عيب أو أكثر مف العيوب الخيالية -DSM-5 :0الخامس

عقمية متكررة مثؿ التفحص في المرآة أو السعي إلعادة التأكيد الفرد باداء سموكيات أو أفعاؿ 
اإلنيماؾ غير مقيد باإلىتماـ بالوزف  -4استجابة إلىتمامات المظير. -1أو التبرج المفرط.
 (.411-416صص ، 6106جونسوف،كرينج،دافيسف،نيؿ،)أو بدانة الجسـ
و تحسيف ما لدييـ مف أ السموؾ التكراري القيري لمحاوالت اخفاء BDDعراض أمف 

عيوب ونقائص بالرغـ مف ىذه السموكيات تكوف تحسيف مؤقت ووقتي ومف ىذه السموكيات 
، تجنب المراياالجراحات، تفحص المرآة،  أجزاء الجسد مع اآلخريف،البحث عف :مقارنة

لدييـ اضطراب القمؽ  اإلضطرابمف ىذا  فراد الذيف يعانوفباإلضافة إلي أف معظـ األ
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و ما يكوف التصحيح التجميمي لمعجز أونادرًا  األكؿ اتاضطرابو االجتماعي،االكتئاب ، 
القصور الجسدي المتخيؿ عبلجًا فعااًل ، كما أف اضطراب التشوه الجسد الوىمي غالبًا ما يتـ 

ة تزايد محاوالت االنتحار في احتمالي اإلضطرابتشخيصو بشكؿ خاطئ ، وتكمف خطورة ىذا 
(.American Psychiatric Association,2013) 
(Hunt,Thienhaus&Ellwood,2008; Phillips, 2015) 

 إشكالًة التصخًص

في كتيبات  BDDكاف التقدـ الكبير في السنوات األخيرة ىو إعادة تصنيؼ 
ة الرابعة مف في النسخة المنقحة مف الطبع، التشخيص وكذلؾ تحسيف معايير التشخيص

كتشخيص  BDD( ، تـ إدراج DSM-IVئي لبلضطرابات العقمية )حصاالدليؿ التشخيصي واإل
: وىي DSM-5ات الجسدية ولكف تـ إجراء العديد مف التغييرات الميمة في اإلضطرابداخؿ 
تشوه الجسد  اإلضطرابفي ضوء التداخؿ اليائؿ وارتفاع معدالت االعتبلؿ المشترؾ بيف : أوالً 
ضمف الفصؿ الجديد مف الوسواس  اإلضطرابو الوسواس القيري ، تـ تصنيؼ  ىميالو 

 اإلكتنازات المرتبطة بو باإلضافة إلى اضطراب الوسواس القيري ، اضطراب اإلضطرابالقيري و 
الجمد(. ثانيًا ، تـ تضميف معيار  نتؼ، )اضطراب شد الشعر( واضطراب انسحاب الجمد )

 ساسية لبلضطرابأو األفعاؿ العقمية كميزة أ وسواسيةيات التشخيصي جديد ، يحدد السموك
زاد ىذا المعيار مف خصوصية التشخيص ، مما يحتمؿ أف يساعد عمى التمييز بيف ،

ات األخرى مثؿ اضطراب القمؽ االجتماعي واالكتئاب. ثالثًا ، تـ اإلضطرابو  BDD اإلضطراب
باء مف تحديد المرضى الذيف يمّكف األط بدقة BDDتضميف محدديف لتحديد مجموعات 

 الضبللي دوف تحديد تشخيص منفصؿ لبلضطراب التشوه الجسد الوىمييعانوف مف معتقدات 
 Kerbs,DeLa )مناسب مع األدوية المضادة لمذىاف، مما قد يؤدي إلى عبلج غير  الذىاني

Curuz ,&Matrix-Clos,2017)). 
 مٌبعض احلكائل املتعلكة باضطساب التصىه اجلشد الىي

نشغاؿ بعيوب أو عيوب اإل ىي الشعور بالضيؽ مع  اإلضطرابساسية ليذا المظاىر األ-0
مسموكيات التي تحاوؿ ل التكرار المفرطمع خارجي؛ المظير ال غير موجودة أو بسيطة في

خفاء أو الحصوؿ عمى االطمئناف، و إصبلح مف التحقؽ حوؿ التشوىات الجسدية المتصورة  ا 
 الجمد(. ومراقبة االطمئناف البحث عف نة مع اآلخريفمقار ، ال . فحص المرآة)مثؿ
 % مف المجتمع.6شائع مثؿ الوسواس القيري وتبمغ نسبة انتشاره  اإلضطرابىذا -6
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 يؤثر عمي الرجاؿ والنساء بنفس القدر.-1
 نتحار مع تعدد المحاوالت.يعانوف مف التفكير باإل  اإلضطرابالعديد مف مرضي ىذا -4
و يترددوف في مصارحة االطباء النفسييف عما يشعروف ب اإلضطرابىذا كثير مف مرضي -5

ات القمؽ االجتماعي، كما يجب و اضطرابفمذلؾ يتـ تشخيصو خطأ إما االكتئاب الرئيسي أ
األخذ في اإلعتبار التمييز بيف اضطراب تشوه الجسد الوىمي عف إضطرابات األكؿ، حيث أف 

مف عدة نواح  مختمفة في مظيرىـ وعندما يكوف معظـ المرضي بالتشوه الجسدي يقمقوف 
 يف.اإلضطرابالشكؿ والوزف ىما المعنياف باإلىتماـ يجب التمييز بدقة بيف 

 ٚاٌؼالج ا١ٌّراِؼشفٟ ىو العبلج المعرفي السموكي اإلضطرابأكثر العبلجات فعالية مع ىذا -6

(Khanjani, Haghayeg 2018,149; Philips, 2015, 163). 

 ضطساب تصىه اجلشد الىيمٌالهظسية إل التفشريات

 BBDتشوه الجسد الوىمي ضطرابالتفسير الباثولوجي إل -0
ىو دراسة اآلليات  BBDأحد الطرؽ إلي فيـ أعمؽ لمعمميات الكامنة وراء اضطراب 

ولوجي المشاركة في المعرفة وتفسير وتنظيـ التفكير نفسو، ولفيـ التفسير الباث المعرفية
قا لمنظرية فإف عوامؿ ماوراء والميكانيزمات المعرفيو وطب العوامؿ لئلضطراب ىو اختبار

،وقد تكوف ىذه المعرفة المعرفة تتكوف مف المعتقدات التي يتمسؾ بيا الفرد وتتشكؿ بيا أفكاره
ويتضف التنظيـ ما وراء المعرفي وظائؼ  عتقدات دقيقة او غير دقيقة صريحة أو ضمنيةموال

ضوء ىذه النظرية فإنو يرتبط  ية، وفيدراكاألحداث اإلح تنظيمية مثؿ التخطيط وتصحي
النفسي باختبلؿ وظيفي ليذا النظاـ بحيث تصبح عمميات التنظيـ لممعارؼ غير  اإلضطراب
  .(Zeinodini,etal.,2015,11تكيفية)
 Vealeلفياؿ النموذج المعرفي السموكي الضطراب التشوه الوىمي لمجسد -6

أ الدائرة مع وجود مؤثر خارجي خاص بمظير انيا تبد Vealeحيث يري فياؿ  
فإنيا تنشط الصورة  ة أو النظر إلي صورة فوتوغرافية قديمة(آالشخص )مثؿ النظر إلي المر 

مما يزيد الوعي العقمية المشوىة وىذا يربتط باالنتباه االنتقائي واالنتباه المركز عمي الذات 
)أنا غير  سمبية لمصورة العقمية الوىميةبصورة الجسـ والنواقص المدركة وعممية التقييـ ال

المثالي لمجسـ والشكؿ تؤدي إلي  و عممية المقارنة مع النموذج غير متناسؽ( طبيعي ، أنا
التمويو  لمحماية مف المصائب)المجوء إلي سموكيات  المزاج مع في  لوساوس وتغييراتا

 تـ ىذه العمميةتريف ( بوضع المزيد مف مساحيؽ التجميؿ لمحاولة اخفاء العيوب عف اآلخ
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، في سمسمة دوائر مفرغة ، لمحفاظ عمى الصورة الذىنية  أيضاً 
 (;Cooper,Osman,2007  Veale,2004).المشوىة
  اضطراب تشوه الجسد الوىمي لتفسير Phillips نموذج فيميبس -1

وضعت كاثريف فيميبس نموذجًا يفسر اضطراب التشوه الجسدي الوىمي بتفاعؿ العوامؿ 
أو المساعدة،  ضافة إلي األحداث المحفزةالنفسية والعوامؿ االجتماعية باإلوالعوامؿ ية الوراث

، وتؤكد كاثريف عمي خبرات الطفولة اإلضطرابتأكيدًا منيا عمي تعقيد االسباب المؤدية ليذا 
المبكرة والرفض االجتماعي والمضايقة وسوء التوافؽ في سف الطفولة واختبلؿ القيـ وسمات 

مؿ العصبي في ير والخإلي الجماؿ واىتماـ المجتمع بالمظواالختبلؿ في الميؿ  الشخصية
 (6105،العباسالحمو،  حداث الضاغطة.)اإلنتباه التمقائي واأل

المعايير تتبيف الباحثة في ىذه الدراسة  :التعسيف اإلجسائٌ إلضطساب تصىه اجلشد الىيمٌ
؛ تمثمت اإلضطرابسية تعبر عف وجود وقد تـ تحديد أربعة أبعاد اسا DSMالتشخيصية في 

في: السموؾ القيري لتفحص العيوب، عدـ الرضا عف الجسد، تجنب اآلخريف والنظر لممرآة ، 
 والشعور بعدـ االستحقاؽ والجدارة.

 فروض الدراسةسادسًا:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات الذكور واإلناث مف الطمبة  -0

 ياس العوامؿ الميتامعرفية.الجامعييف عمى مق
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات الذكور واإلناث مف الطمبة  -6

 الجامعييف عمى مقياس اضطراب تشوه الجسد الوىمي.
توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائية بيف العوامؿ الميتامعرفية واضطراب تشوه الجسد  -1

 . الوىمي لدي الطمبة الجامعييف
ـ العوامؿ الميتامعرفية إسيامًا دااًل إحصائيًا في التنبؤ بمتغير اضطراب تشوه ُتسي -4

 الجسد الوىمي لدي طمبة الجامعة.
توجد اختبلفات في الديناميات النفسية بيف حاالت الدراسة الكمينيكية مف طمبة  -5

الجامعة مرتفعي ومنخفصي اضطراب تشوه الجسد الوىمي كما يوضحيا اختبار تفيـ 
 ع.الموضو 
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 مهًج الدزاسةسابعًا: 

مت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج الوصفي اليجاد العبلقة بيف العوامؿ استخد
ضافة إلي المنيج الجامعة ،باإل ةبلدي طم الميتا معرفية واضطراب تشوه الجسد الوىمي

خفضي ومنة لمرتفعي والديناميات النفسيالكمينيكي لتعرؼ البناء النفسي لمحاالت الطرفية 
  اضطراب تشوه الجسد الوىمي.

 زاسةثامها : عًهة الد

طالب و  (015)عينة الخصائص السيكومترية:تكونت عينة الدراسة االستطبلعية مف-0 
 60-09كمية التربية التخصصات العممية واالدبية و ترواحت أعمارىـ مف   طالبة  مف طبلب

وذلؾ لمتأكد مف صدؽ وثبات ، 1.71±وانحراؼ معياري  61.8عاـ وذلؾ بمتوسط عمري 
 دوات الدراسة الحالية .أ
طالب و طالبة  مف  (071)عينة الدراسة األساسية:تكونت عينة الدراسة األساسية مف  -6

-09ترواحت أعمارىـ مف التيو ،دبية ألالتخصصات العممية وامف مختمؼ كمية التربية  طبلب
 .(0.04±)وانحراؼ معياري ( 61.78)عاـ وذلؾ بمتوسط عمري  60
مرتفعي مف تيف حال )أربع حاالت(تكونت عينة الدراسة مفعينة الدراسة الكمينيكية: -1

)الذكور واإلناث(، و حالتيف مف منحفضي اضطراب التشوه اضطراب التشوه الجسد الوىمي
 .الجسد الوىمي)الذكور واإلناث(

 دوات الدزاسةتاسعًا:أ

اعداد عبد : لممراىقيف والراشديف مقياس عوامؿ ما وراء المعرفة)الميتامعرفية(  -0
 (6106)الرحمف

الميتامعرفية ،  األفكاريستخدـ مقياس عوامؿ ما وراء المعرفة لقياس العديد مف المعتقدات و 
رابات النفسية، وتتكوف النسخة ضطفي نموذج ما وراء المعرفة لئل مركزياً  اذ يمعب بعضيا دوراً 

وف وويمس ىار  -اـ باعدادىا كؿ مف كارترايتقو عبارة و أ بنداً  65صمية مف المقياس األ
Cartwright-Harron&Wells,1997 بندًا  11ما النسخة المعدلة فتتكوف مف ؛أ

عف  اإليجابيةالمعتقدات  -0ميتامعرفية وىي:)بعاد استبيانات ماوراء المعرفة خمسة أ وتقيس
-4المعرفية ،  ضعؼ الثقة-1انعداـ السيطرة عمي القمؽ والخطر الذي يمثمو، -6القمؽ، 
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الوعي المعرفي بالذات.(، ويتـ تصحيح المقياس )غير  -5، األفكارالحاجة لمسيطرة عمي 
 (.  4، وافؽ بشدة=1، موافؽ بدرجة متوسطة = 6،موافؽ بدرجة قميمة=0موافؽ=

 تكهني املكًاس يف البًئة املصسية :

 (2012)عبدالسمحو:عداد اخلصائص الشًكىمرتية للمكًاس إ

 الداخمي تساؽاإل -أ
رتباط بيف درجة المفردة ودرجة البعد اإل تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس بحساب معامؿ 

الذي تنتمي إليو بعد حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لمبعد، وأسفر ذلؾ عف ارتباط جيع 
 . 1.15، 1.10مفردات المقياس بالبعد الذي تنتمي إليو عند مستوي 

 صدؽ المقياس : -ب
الميتامعرفية الصدؽ التبلزمي:لتقدير الصدؽ التبلزمي لمصورة القصيرة مف مقياس العوامؿ -0

رتباط بيف األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لو ومقياس جامعة بنسمفانيا ، تـ حساب معامؿ اإل 
بعاد : انعداـ السيطرة عمي القمؽ والخطر الذي يمثمو، والحاجة رتبطت األالمقمؽ، حيث 

، في حيف ارتبط بعد 1.10، والدرجة الكمية لممقياس عند مستوي داللة األفكارعمي لمسيطرة 
وؿ والخامس ومقياس .، ولـ يرتبط البعد األ 1.15داللة ضعؼ الثقة المعرفية عند مستوي 

 بنسمفانيا لمقمؽ.
 الصدؽ العاممي االستكشافي-6

ية ليوتمينج وأسفر تـ اجراء التحميؿ العاممي االستكشافي بطريقة المكونات األساس
التحميؿ عف سبعة عوامؿ، وتـ اجراء التدوير بطريقة فاريمكس لكايزر لخمسة عوامؿ فقط 
واوضحت النتائج تشبع العوامؿ الخمس ببنود األبعاد التي تندرج تحتيا في الصورة المعدلة 

بدرجة % و ىذه النتائج تؤكد تمتع المقياس 40.59مف المقياس، وبمغت نسبة التبايف الكمي 
 ممتازة مف الصدؽ العاممي.

الصدؽ العاممي التوكيدي أسفر التحميؿ العاممي التوكيدي في ضوء نموذج األبعاد الخمسة -1
 لمنسخة المختصرة عف وجود تطابؽ بيف النموذج بيف المجتمعيف االنجميزي والمصري.

ونباخ مع ثبات المقياس تـ التحقؽ مف ثبات المقياس مف قبؿ معده بطريقة ألفا كر -ج
استبعاد المفردة،و أسفر التحميؿ عف تمتع المقياس بدرجة مناسبة مف الثبات تراوحت بيف 

 لمدرجة الكمية 1.76، 1.69-1.74
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 اخلصائص الشًكىمرتية ملكًاس عىامل ماوزاء املعسفة يف الدزاسة احلالًة

الدرجة الكمية تساؽ الداخمي لممقياس :تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد و اإل -0
انعداـ السيطرة  -1.455عف القمؽ المعتقدات اإليجابية وكانت المعامبلت كما يمي:لممقياس 
 -1.576الحاجة لمسيطرة عمي األفكار -1.454فيةضعؼ الثقة المعر  -1.515عمي القمؽ

 .1.456الوعي المعرفي بالذات
قارنة بيف منخفضي الصدؽ التمييزي: لمتحقؽ مف الصدؽ التمييزي لممقياس أجريت م-6

ومرتفعي الدرجة عمي مقياس العوامؿ الميتامعرفية )االرباعي األدني واألعمي( في مقياس 
بيف  1.15ئية عند إحصاتايمور لمقمؽ الصريح، وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة 

 المجموعتيف في مقياس القمؽ لصالح االرباعي االعمي مرتفعي الدرجة / ما يؤكد عمي أف
األشخاص الذيف لدييـ درجة أعمي مف عوامؿ ماوراء المعرفة يكوف لدييـ درجة اعمي مف 

 القمؽ،و الجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 ( اٌصذق اٌر١١ّضٞ ٌّم١اط اٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١ح0جذٚي)

ِحه اٌصذق 

 اٌر١١ّضٞ

 ل١ّح خ ٚدالٌرٙا 02ستاػٟ االػٍٟ ْ=اإل 02ستاػٟ االدٟٔ ْ=اإل

 ع َ ع َ

اٌمٍك  ِم١اط

 اٌصش٠ح

ػٕذ  5.502 1..6 20.50 4.42 46.64

 1.12ِغرٛٞ 

 ثبات المقياس في الدراسة الحالية-1
والتجزئػػة  لمتأكػػد مػػف ثبػػات المقيػػاس، قامػػت الباحثػػة بإسػػتخداـ معادلػػة ألفػػا كرونبػػاخ

 عينػػة الدراسػػة االسػػتطبلعية مػػف طمبػػةلحسػػاب معامػػؿ الثبػػات لممقيػػاس وذلػػؾ عمػػى  النصػػفية
 اإليجابيػةالمعتقػدات  عامبلت الثبات عمػي التػوالي كمػا يمي:بعػد(: حيث كانت م56)ف=الجامعة

انعػداـ السػيطرة  (،بعػد1.761( والتجزئة النصػفية )1.851عبارات( معامؿ الفا ) 6)عف القمؽ
( والتجزئػػػػة النصػػػػفية 1.797معامػػػػؿ الفػػػػا ) عبػػػػارات( 6عمػػػػي القمػػػػؽ والخطػػػػر الػػػػذي يمثمػػػػو)

( والتجزئػػة النصػػفية 1.911عبػػارات( معامػػؿ الفػػا )6يػػة)(، بعػػد ضػػعؼ الثقػػة المعرف1.669)
( والتجزئػػػة 1.854معامػػػؿ الفػػػا ) عبػػػارات(6)األفكػػػارالحاجػػػة لمسػػػيطرة عمػػػي (، بعػػػد 964).

( والتجزئػػة 1.940عبارات(معامػػؿ الفػػا )6، وبعػػد الػػوعي المعرفػػي بالػػذات )(1.769النصػػفية )
( 1.741( والتجزئػة النصػفية )1.865(، وأخيرا الدرجة الكمية معامؿ الفػا )1.876النصفية )

جميػػع قػػيـ الفػػا والتجزئػػة  ممػػا سػػبؽ يتضػػح، 1.10دالػػة عنػػد مسػػتوي وكميػػا معػػامبلت ارتبػػاط 
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النصفية لممقياس وأبعاده مرتفعػة ، وىػذا يػدؿ عمػى أف المقيػاس يتمتػع بقػدر كبيػر مػف الثبػات 
 تمكنو مف اإلستخداـ في الدراسة الحالية.

 عداد الباحجة(إالىيمٌ )مكًاس اضطساب تصىه اجلشد -2
 خطوات اعداد المقياس:

مف خبلؿ البحث في المكتبة العربية والنفسية والدراسات والبحوث العربية ، وجدت الباحثة 
عدد محمدود مف المقاييس التي تشخص اضطراب تشوه الجسد الوىمي حيث اف اغمب 

ما مدراسة الحالية ، أذا غير مناسب لوى؛ ورة الجسـطراب صمقياس اضركزت عمي الدراسات 
 (6106مثؿ )عباس ، بالنسبة لمدراسات التي درست اضطراب تشوه الجسد الوىمي

، ولذلؾ  ىداؼ دراستيـطبقا أل ( فقد تـ بناء المقياس6105عبدالظاىر،)(، 6101)صالح،
رابات النفسية والعقمية طضبقا لتشخيص الدليؿ التشخيصي لئلعداد المقياس طإقامت الباحثة ب

DSM ساتذه الصحة أتـ عرضو عمي  و،عبارة  68وتكونت البنود مف ؛صدار الخامس إلا
ولكف مع تعديؿ  كميا كما ىي اتبقاء عمي العبار ،وتـ اإل النفسية بكمية التربية جامعة المنيا

 صياغة بعض العبارات.
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 اخلصائص الشًكىمرتية للمكًاس

 تساؽ الداخمي لممقياساإل  -0
ت١ٓ دسجح وً ِفشدج اضطشاب اٌرشٖٛ اٌجغذ اٌّٟٛ٘ ذاخٍٟ ٌّم١اط ذغاق اٌ( ِؼاِالخ اإل5جذٚي)

 (.3)ْ=ٍّم١اطٚاٌذسجح اٌى١ٍح ٌ

 ِؼاًِ االسذثاط سلُ اٌّفشدج ِؼاًِ االسذثاط سلُ اٌّفشدج

0 1514* 02 1..65** 

5 1.551* 06 1.413** 

. 1..31** 02 1.254** 

4 1.250** 03 1..65** 

2 1.4.0** 04 1.266** 

6 1.242** 51 1.222** 

2 1.253** 50 1..43** 

3 1.223** 55 1..62** 

4 1.2.4** 5. 1..36** 

01 1.246** 54 1.654** 

00 1.550* 52 1.6.3** 

05 1.264** 56 1.564* 

0. 1..40** 52 1.604** 

04 1..06** 53 1.464** 

(، 1.10ٌح ػٕذ ِغرٛٞ )اْ ج١ّغ ِؼاِالخ اإلسذثاط ل١ّٙا ِمثٛٚوّا ٠رضح ِٓ اٌجذٚي اٌغاتك 

(1.12.) 

 :صدؽ المقياس : لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ إستخداـ   -6
 االستكشافيصدؽ التحميؿ العاممى  - أ
ئًيا مف خبلؿ الصػدؽ العػاممي ، حيػث تػـ إحصاقامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ المقياس      

مكونػػات األساسػػية ( عبػػارة بإسػػتخداـ طريقػػة ال68التحميػػؿ العػػاممي لبنػػود المقيػػاس وعػػددىا )
، واتبعػػت الباحثػػة معيػػار " جتمػػاف " لتحديػػد عػػدد العوامػػؿ ، حيػػث يعػػد  Hotlelingليػػوتمنج 

العامػػؿ جوىرًيػػا إذا كػػاف جػػذره الكػػامف واحػػد صػػحيح فػػأكثر ، ثػػـ أديػػرت العوامػػؿ تػػدويرًا متعامػػًدا 
 ةأربعػػػ ، وقػػػد أسػػػفر التحميػػػؿ العػػػاممي عػػػفKaiserلكػػػايزر  Varimaxبطريقػػػة الفاريمػػػاكس 

( مف التبػايف الكمػى ،وبػذلؾ أصػبح عػدد عبػارات المقيػاس فػي صػورتو 48.5عوامؿ استوعبوا )
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، كمػػا تراوحػػت الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس مػػف ( 1.4زادت تشػػبعاتيا عػػف )( عبػػارة 61النيائيػػة )
 وكانت العوامؿ كالتالي: ( درجة61-81)
( عبارات، تراوحت  7): تشبع عميو اضطراب تشوه الجسد الوىمي العامؿ االوؿ لمقياس-0

( ، وكانت نسبة اسيامو 1.16( وبمغ الجذر الكامف لو )1.711  - 1.465تشبعاتيا مف )
 ".السموؾ القيري لتفحص العيوب( ويطمؽ عمى ىذا العامؿ " 05.01فى التبايف الكمى )

(، تراوحت تشبعاتيا 5: تشبع عميو )اضطراب تشوه الجسد الوىمي العامؿ الثاني لمقياس -6
( ، وكانت نسبة اسيامو فى 6.50( وبمغ الجذر الكامف لو )1.816  - 1.461ف )م

 ( ويطمؽ عمى ىذا العامؿ "تجنب اآلخريف والنظر لممرآة". 00.41التبايف الكمى )
(عبارات، تراوحت 4: تشبع عميو )اضطراب تشوه الجسد الوىميالعامؿ الثالث لمقياس  -1

( ، وكانت نسبة اسيامو 6.68جذر الكامف لو )( وبمغ ال1.866- 1.567تشبعاتيا مف )
 ( ويطمؽ عمى ىذا العامؿ "عدـ الرضا عف الجسد". 06.08فى التبايف الكمى )

(، تراوحت تشبعاتيا 4: تشبع عميو )اضطراب تشوه الجسد الوىميالعامؿ الرابع لمقياس  -4
مو فى ( ، وكانت نسبة اسيا6.05( وبمغ الجذر الكامف لو )1.669  - 1.165مف )

 ".عدـ االستحقاؽ والجدارة( ويطمؽ عمى ىذا العامؿ" 9.015التبايف الكمى )
(، وبػػذلؾ أصػػبح عػػدد 1.4لػػـ تصػػؿ تشػػبعاتيا إلػػي محػػؾ التشػػبع ) ثمػػاف عبػػاراتتػػـ اسػػتبعاد 

( عبارة موزعػة عمػي األبعػاد األربعػة لممقيػاس ،ويػتـ 61عبارات المقياس في صورتو النيائية )
بدرجػػة تنطبػػؽ  =6 -بػػؽ بدرجػػة كبيػػرةتنط=1 -تمامػػاً تنطبػػؽ  =4) لمتػػدريج طبقػػا التصػػحيح 
 التنطبؽ(. =0 –متوسطة 
 الصدؽ العاممي التوكيدي - ب

مقياس الناتج عف التحميؿ العاممي االستكشافي مقامت الباحثة باختبار النموذج العاممي ل
ج ( عبارة، وذلؾ باستخداـ التحميؿ العاممي التوكيدي مف خبلؿ برنام61المكوف مف )

Amos24 ،:وفيما يمي النتائج التي حصمت عمييا 
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 اضطشاب ذشٖٛ اٌجغذ اٌٌٍّّٟٕٛ٘ٛرج اٌؼاٍِٟ ٌّم١اط ( ِؤششاخ جٛدج اٌّطاتمح .جذٚي )

=ْ(0.2) 

ِؤششاخ جٛدج اٌّطاتمح 

 اٌّطٍمح

 اٌم١ّح اٌّثا١ٌح ٌٍّؤشش اٌم١ّح اٌّحغٛتح

CMIN/DF 

 / دسجاخ اٌحش٠ح( ²ٔغثح )وا

رشض= ٌٍّٕٛرج اٌّف ²ٔغثح وا

ِغرٜٛ اٌذالٌح:  .0.02

1.111 

(، ٚذىْٛ ل١ّرٙا ألً ِٓ 5 – 1)

 ٌٍّٕٛرج اٌّغرمً ²ٔغثح وا

ٌٍّٕٛرج اٌّغرمً=  ²ٔغثح وا

4.63. 

(GFI)(0 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) 1.41 ِؤشش جٛدج اٌّطاتمح 

 ِؤشش جزس ِرٛعظ ِشتؼاخ

 (RMR)اٌثٛالٟ

( ٚذش١ش 1.0 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) .1.1

إٌٝ  1.12اٌم١ّح األلً ِٓ 

 حغٓ اٌّطاتمح

(RMSEA)  ٟاٌجزس اٌرشت١ؼ

 ٌّرٛعظ ِشتؼاخ خطأ االلرشاب

( ٚذش١ش 1.0 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) 1.1.4

إٌٝ  1.12األلً ِٓ  اٌم١ّح

 حغٓ اٌّطاتمح

ِؤشش اٌّطاتمح اٌّماسْ 

(CFI) 

 (0 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) 1.464

(IFI) ِؤشش اٌّطاتمح

 اٌرضا٠ذٞ

 (0 – 1ذٕحصش ت١ٓ ) 1.420

(ECVI)اٌصذق  ِؤشش

 اٌرماطؼٟ )اٌضائف( اٌّرٛلغ

ل١ّح اٌّؤشش ٌٍّٕٛرج  .5.54إٌّٛرج اٌّفرشض: 

اٌّفرشض ألً ِٓ ل١ّح اٌّؤشش 

 ٌٍّٕٛرج اٌّغرمً
 0.4..إٌّٛرج اٌّغرمً: 

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ جميع مؤشرات جودة المطابقة المطمقة 
(CMIN/DF و ،)(GFI) و ،(RMR) و ،(RMSEA)  المدى المثالي لقيمة تقع في

، الينداوي) ، تقع في المدى المثالي لقيـ المؤشرIFI ،ECVI، و CFI ،وقيـ كؿ مفالمؤشر
 .Schreiber, Stage, King, Nora & Barlow, 2006, p؛ 61-66ص ص ،6117

330). 
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 اضػػطراب تشػػوه الجسػػد الػػوىميمقيػػاس الباحثػػة بحسػػاب الثبػػات لقامػػت  ثبػػات المقيػػاس -1
: (  1.10( والداللػة عنػد مسػتوي )81يقة الفا كرونباخ عمى عينة التقنػيف )ف= بإستخداـ طر 

 حيػػث كانػػت معػػامبلت الفاكرونبػػاخ عمػػي التػػوالي كمػػا يمي:بعػػد السػػموؾ القيػػري لػػتفحص العيػػوب
عدـ الرضػا  بعد(، 1.71(عبارات)5،بعد تجنب اآلخريف والنظر لممرآة ) (1.767( عبارات )7)

(، 1.667( عبػػػارات )4)بعػػػد عػػػدـ االسػػػتحقاؽ والجػػػدارة(، 1.710( عبػػػارات )4عػػػف الجسػػػد)
اضػطراب تمتػع مقيػاس يتضح ممػا سػبؽ (.1.804( عبارة )61)وأخيرا الدرجة الكمية لممقياس 

وأبعػػاده بدرجػػة مقبولػػة مػػف الصػػدؽ والثبػػات تمكػػف مػػف إسػػتخدامو فػػى  تشػػوه الجسػػد الػػوىمي
 . الدراسة االساسية

 نتائج الدزاسةعاشسًا: 

ئية بيف متوسطى درجات إحصاونصو "ال توجد فروؽ ذات داللة  ألوؿنتائج الفرض ا
 ىذا مف . ولمتحقؽ"العوامؿ الميتامعرفيةعمى مقياس  الجامعييف الطمبةمف  اإلناثالذكور و 
 . ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ T.test اختبار بإستخداـ الباحثة قامت الفرض

 اٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١حػٍٟ ِم١اط  اٌجاِؼ١١ٓ اٌطٍثحِٓ  اإلٔازاٌفشٚق ت١ٓ اٌزوٛس ٚ( 4جذٚي)

 (.02ٚأتؼادٖ)ْ= 

 اٌّرٛعظ اٌؼذد اٌجٕظ ٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١حا
ٔحشاف اإل

 اٌّؼ١اسٞ
 اٌذالٌح ل١ّح )خ(

 اإل٠جات١حاٌّؼرمذاخ 

 ػٓ اٌمٍك

 4.55 05.63 011 إٔاز
 غ١ش داٌح 1.5.5

 4.25 05.34 .2 روٛس

أؼذاَ اٌغ١طشج ػٍٟ 

اٌمٍك ٚاٌخطش اٌزٞ 

 ٠ّثٍٗ

 32.. 2..0 011 إٔاز

 غ١ش داٌح 0.14
 4.02 .1..0 .2 روٛس

 ضؼف اٌثمح اٌّؼشف١ح
 55.. 05.33 011 إٔاز

 غ١ش داٌح 1.322
 26.. 05.45 .2 روٛس

اٌحاجح ٌٍغ١طشج ػٍٟ 

 األفىاس

 06.. 02.05 011 إٔاز
 غ١ش داٌح 1.665

 3... 02.42 .2 روٛس

 اٌٛػٟ اٌّؼشفٟ تاٌزاخ
 13.. 06.30 011 إٔاز

 غ١ش داٌح 1.222
 5.44 02.06 .2 روٛس

اٌذسجح  اٌذسجح اٌى١ٍح

اٌى١ٍح ٌّم١اط اٌؼٛاًِ 

 ا١ٌّراِؼشف١ح

 01.04 20.04 011 إٔاز

 غ١ش داٌح 1.063
 05.56 21.4 .2 روٛس

 ؛  1.12، 1.10اٌذالٌح ػٕذ ِغرٛٞ 
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ئيًا بيف إحصاا حيث ال توجد فروؽ دالة تحقؽ الفرض كميً ابؽ يتضح مف الجدوؿ الس
عف القمؽ، انعداـ  اإليجابيةامعرفية بأبعاده )المعتقدات الجنسيف عمي مقياس العوامؿ الميت

، األفكارالحاجة لمسيطرة عمي السيطرة عمي القمؽ والخطر الذي يمثمو، ضعؼ الثقة المعرفية،
  (6106)الزيداني كؿ مف ذه الدراسة تتفؽ مع نتائج دراسةونتائج ىعرفي بالذات(.معي الوالو 

Cartwright-Hatton et al.( 2004) 
Wells& Cartwright-Hatton, 2004; Matthews et al. (2006)  وىذه النتيجة

 .اإلناثلصالح ( التي كانت الفروؽ 6100)تختمؼ مع دراسة الجراح
ئية بيف متوسطى درجات الذكور إحصاال توجد فروؽ ذات داللة :" نيثانتيجة الفرض ال

 ىذا مف . ولمتحقؽ"الجامعييف عمى مقياس اضطراب تشوه الجسد الوىمي الطمبةمف  اإلناثو 
 . ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ T.test اختبار بإستخداـ الباحثة قامتالفرض 

غذ اٌجاضطشاب ذشٖٛ اٌجاِؼ١١ٓ ػٍٟ ِم١اط  اٌطٍثحِٓ  اإلٔاز( اٌفشٚق ت١ٓ اٌزوٛس 2ٚجذٚي)

 (.02)ْ= اٌّٟٛ٘ 

اضطشاب ذشٖٛ اٌجغذ 

 اٌّٟٛ٘

االٔحشاف  اٌّرٛعظ اٌؼذد اٌجٕظ 

 اٌّؼ١اسٞ

 اٌذالٌح  ل١ّح )خ(

اٌغٍٛن اٌمٙشٞ ٌرفحص 

 اٌؼ١ٛب

 غ١ش داٌح 0.142 14.. 00.02 011 إٔاز

 3... 01.62 .2 روٛس

 داٌح 5.123 0.34 2.63 011 إٔاز ػذَ اٌشضا ػٓ اٌجغذ

 0.44 .2.0 .2 روٛس

ذجٕة ا٢خش٠ٓ ٚإٌظش 

 ٌٍّشآج

 غ١ش داٌح 1.252 0.60 1..6 011 

 0.32 2.34 .2 روٛس

ػذَ االعرحماق 

 ٚاٌجذاسج

 غ١ش داٌح 1.452 0.32 6.26 011 إٔاز

 .5.4 6.36 .2 روٛس

 اٌذسجح اٌى١ٍح

ٌّم١اط اضطشاب ذشٖٛ 

 اٌجغذ اٌّٟٛ٘

 غ١ش داٌح 1.324 6.25 54.44 011 إٔاز

 6.64 53.22 .2 روٛس

  1.12، 1.10اٌذالٌح ػٕذ ِغرٛٞ 

 Phillips,Diaz(1997)فيميبس وديازنتائج دراسة اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع 
وجدت أنو ال توجد اختبلفات جوىرية بيف الجنسيف بالرغـ مف مراىؽ  088التي طبقت عمي 

دراسة و  ارنة بالذكور،نيـ أكثر إنشغااًل بالوزف مقعي اإلناث نحو تحسيف المظير كما أس
ة وجود فروؽ دال ـوجدت عدالتي (6107) دراسة عمي واسماعيؿوكذلؾ ، (6101)صالح

وىذا يتفؽ مع الدراسة الحالية التي لـ  لئلضطراب ة الكميةإحصائيًا بيف الجنسيف عمي الدرج
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 تجد فروقًا دالة احصائية بيف الجنسيف فيما عدا بعد عدـ الرضا عف الجسد؛ وبذلؾ فإف
إلي طبيعة بيف الجنسيف  قد تحقؽ جزئيًا، وربما ترجع الباحثة عدـ وجود الفروؽ الفرض

اـ الجنسيف بالتغيرات الجسمية اىتمالمرحمة العمرية لمعينة ، فمرحمة المراىقة تتشابو فييا 
لة و إلي محا جنسيفولذلؾ يسعي كبل الاىرة والبارزة والتي تصبح محور إىتمامو لكمييما؛ الظ

خفاء العيوب، ولكف مع إظيار  كما ؛ الخوؼ الدائـ مف الشكؿ وتحسس العيوب المحاسف وا 
رة تخيمية غير سوية عف المظير ،مع عدـ واإلنشغاؿ الزائد بصو تظير السموكيات القيرية 

ناطؽ الجسد، ولكف مع رغبة الفتاة في جذب النظر فإف اإلىتماـ بالشكؿ الرضا عف بعض م
ؿ أف تخفي العيوب بشتي الطرؽ؛ لذلؾ نجد الفتاة وفيي تحا يصبح أكثر لدييا مف الذكور

 كثر مف الذكور.عف شكميا الخارجي وتكويف جسدىا أ تشعر بعدـ الرضا
ولكنو  ؛يزداد اضطراب تشوه الجسد الوىمي بصورة طفيفة لدي اإلناث عف الذكور

تمعب العوامؿ حتي بيف اإلناث يزداد عدـ الرضا عف صورة الجسـ بيف الطبلب الجامعييف ، و 
ع االفراد بالجاذبية، حيث ينتشر بيف رًا بارزًا في الحكـ عمي مدي تمتاالجتماعية والثقافية دو 

 ص،6106الطبلب الجامعييف اإلىتماـ بالمظير الخارجي وشكؿ الجسـ. )جونسوف وآخروف، 
414) 

معرفية "توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائية بيف العوامؿ الميتانتيجة الفرض الثالث :
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فقد ، "لدي الطمبة الجامعييفواضطراب تشوه الجسد الوىمي 

 استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض.
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( ِؼاِالخ اإلسذثاط ت١ٓ دسجاخ اٌطٍثح ػٍٟ ِم١اط اٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١ح ِٚم١اط اضطشاب 6جذٚي )

 (.02ْ=اٌرشٖٛ اٌجغذ اٌّٟٛ٘ )

 اٌّرغ١شاخ

اٌغٍٛن 

اٌمٙشٞ 

ٌرفحص 

 اٌؼ١ٛب

ػذَ اٌشضا 

 ػٓ اٌجغذ

ذجٕة 

ا٢خش٠ٓ 

 ٚإٌظش ٌٍّشآج

ػذَ االعرحماق 

 ٚاٌجذاسج

 اٌذسجح اٌى١ٍح

ٌّم١اط اضطشاب 

ذشٖٛ اٌجغذ 

 اٌّٟٛ٘

اٌّؼرمذاخ 

ػٓ  اإل٠جات١ح

 اٌمٍك

1.0.6 1.016 1.1.3 1.5.5** 1.023* 

أؼذاَ 

اٌغ١طشج ػٍٟ 

اٌمٍك ٚاٌخطش 

 ٌزٞ ٠ّثٍٗا

1.534** 1.524** 1.024* 1.004 1.540** 

ضؼف اٌثمح 

 اٌّؼشف١ح
1.532** 1.501** 1.512** 1.041** 1..14** 

اٌحاجح 

ٌٍغ١طشج ػٍٟ 

 األفىاس

1.514** 1.554** 1.0.5 1.053 1.5.2** 

اٌٛػٟ 

اٌّؼشفٟ 

 تاٌزاخ

1.165 -1.022* -1.06.* 1.10 1.004 

اٌذسجح اٌى١ٍح 

ٌّم١اط 

اٌؼٛاًِ 

 ا١ٌّراِؼشف١ح

1.545** 1.503** 1.0.2 1.5.1** 1..55** 

 1.10اٌذالٌح ػٕذ ِغرٛٞ 

راب موجبة بيف أبعاد مقياس اضطيتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة ارتباطية 
عد الوعي المعرفي بالذات؛ في حيف تشوه الجسد الوىمي وبيف العوامؿ الميتامعرفية،ما عدا بُ 

ة قد ارتبط جميعو مع أبعاد اضطراب تشوه الجسد الوىمي ،وارتبط عد ضعؼ الثقة المعرفيأف بُ 
بعد الوعي المعرفي بالذات سمبيًا بعدـ الرضا عف الجسد وتجنب األخريف ، وبذلؾ قد تحقؽ 

في التفكير والذي يعد خاصية لئلضطرابات النفسية يقع تحت  اإلضطراب إف الفرض جزئيًا.
اسًا عمي أف الناس يقعوف في سماوراء المعرفة يعتمد أ حيث أف ؛تأثير العوامؿ الميتامعرفية 

النفسي ؛ألف عوامؿ ما وراء المعرفة سببت ليـ نمطًا معينًا مف اإلستجابة الداخمية  اإلضطراب
.وىذه النتيجة تتفؽ مع (6106السمبية )الزيداني، األفكارالتي تحافظ عمي اإلنفعاؿ وتقوي 
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 ;Castle, 2015) نتائج دراسة كؿ مف 

Babaei,2015;Mehdi,2012;Cooper,2007) ( 6104)عبدالظاىر،و 
النفسي وذلؾ وفقا لنموذج  اإلضطرابوكانت لمعوامؿ الميتامعرفية دور في تفسير 

الوظيفة التنفيذية لتنظيـ الذات،حيث أف احتماؿ التعرض لئلختبلؿ النفسي يرتبط بمتبلزمة 
اقبة التيديد واستعماؿ استراتيجيات تخفؽ في ومر  األفكاراإلنتباه المعرفي التي تتميز باجترار 

(، وقد حاولت العديد مف الدراسات اكتشاؼ العبلقة بيف العوامؿ 6106تعديؿ الوعي.)الزيداني،
عندما قارنت Sun,X.,etal. (2017ات النفسية حيث وجدت دراسة )اإلضطرابالميتامعرفية و 

النفسييف؛ أظيرت خمبًل مرتفعًا في  صحاء والمرضيؿ الميتامعرفية بيف مجموعة مف األالعوام
العوامؿ الميتامعرفية لدي عينة المرضي وخاصة عمي عمي األبعاد) الثقة المعرفية، المعتقدات 

 ,Cucchiو الوعي المعرفي الذاتي(، وكذلؾ أوضحت دراسة ) األفكارحوؿ السيطرة عمي 

2012(i, Ricci, Conca, Ronchi & Smeraldi , CavadinBottelli المرضي  أف
اء عمي بعديف ىما  المصابيف بالوسواس القيري أظيروا مستوي مرتفع أكثر مف األصح 

عف القمؽ وانعداـ السيطرة عمي القمؽ والخطر الذي يمثمو(؛ أي أف ىناؾ  اإليجابية)المعتقدات 
دراسة نتائج ات النفسية، ويؤكد ذلؾ اإلضطرابعبلقة واضحة بيف العوامؿ الميتامعرفية و 

(2017(Yung, Carney&Drake, rCotte  التي أظيرت أف الخمؿ في المعتقدات
ات النفسية ؛إذا لـ تعالج سريعا اإلضطرابالميتامعرفية مع األفراد المعرضيف لخطر لئلصابة ب

ات النفسية؛ فبلبد مف التدخؿ العبلجي السريع.وقد تنبأت دراسة اإلضطرابفإنيـ سوؼ يصابوا ب
.)2014(Wells, Snow& Tiffin Hatton,-Welsh, Cartwright  بأف المراىقيف

ات النفسية قد أظيروا درجات مرتفعة عمي مقياس اإلضطرابالمعرضيف لخطر الوقوع في 
عف القمؽ، الحاجة لمسيطرة  اإليجابيةالعوامؿ الميتامعرفية وخاصة عمي األبعاد المعتقدات 

 عمي األقكار و ضعؼ الثقة المعرفية.
ونصو" ُتسيـ العوامؿ الميتامعرفية إسيامًا دااًل إحصائيًا في التنبؤ  نتيجة الفرض الرابع:

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض . "الجامعة ي لدي طمبةطراب تشوه الجسد الوىمبمتغير اض
عمي إعتبار أف العوامؿ الميتامعرفية  Stepwiseثة باجراء تحميؿ االنحدار المتعددقامت الباح

غيرات المستقمة واضطراب تشوه الجسد الوىمي يمثؿ المتغير والدرجة الكمية ليا تمثؿ المت
 ويوضح الجدوؿ التالي نتائج ىذا الفرض:التابع 
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ت١ٓ اضطشاب ذشٖٛ اٌجغذ اٌّٟٛ٘ وّرغ١ش ذاتغ ٚاٌؼٛاًِ ا١ٌّراِؼشف١ح اٌّرؼذد ذح١ًٍ األٔحذاس اٌخطٟ (2جذٚي)

 (.02)ْ= حِغرمٍ اخوّرغ١ش

غ
ات
ٌر
 ا
١ش
رغ
ٌّ
ا

ٍح 
رم
غ
ٌّ
 ا
خ
شا
غ١
ّر
اٌ

 

ؼاًِ ِ

 االسذثاط

R 

ِؼاًِ 

 االسذثاط

R 

square 

ل١ّح 

ٔغثح     

 (F  )

ٌالسذثاط 

 اٌّرؼذد

اٌذالٌح 

ئ١ح حصااإل

ٌالسذثاط 

 اٌّرؼذد

ل١ّح اٌثاتد 

Constant 

ٚصْ 

االٔحذاس 

 اٌؼادٞ

 Bل١ّح 

ٚصْ 

االٔحذاس 

اٌّؼ١اسٞ 

ل١ّح 

Beta 

 Tل١ّح 

ٌح
ال
ٌذ
ا

 

اضطشاب 

ذشٖٛ 

اٌجغذ 

 اٌّٟٛ٘

ضؼف 

اٌثمح 

 اٌّؼشف١ح

.14‚1 146‚1 03.122 10‚1 50.23. 1.241 1..14 544‚4 10‚1  

ضؼف 

اٌثمح 

 اٌّؼشف١ح

ٔؼذاَ ا

اٌغ١طشج 

ػٍٟ 

 اٌمٍك

1..43 1.050 
00.206 

1.10 

04.210 

 

1402 

 

1..1. 

1.504 

 

481.0 

5.62 

 

.8..2 

1.10 

4840 

قد أبقي فقط  Stepwiseأف طريقة تحميؿ اإلنحدار المتعدد التدريجي ( 7يتضح مف جدوؿ)
ىي )انعداـ السيطرة عمي القمؽ/الخطر، ضعؼ الثقة   ي المتغيرات األكثر إسياماً عم

، الحاجة لمسيطرة عمي المعتقدات اإليجابية عف القمؽً )بالتالي تـ استبعاد كؿ مف ،،والمعرفية(
، وبذلؾ فقد تـ تحميؿ  الدرجة الكمية لمعوامؿ الميتامعرفية(، و األفكار، والوعي المعرفي بالذات

أف متغير ضعؼ الثقة المعرفية ىو حدار المتعدد عمي خطوتيف:أظيرت الخطوة األولي اإلن
كثر واأل  ي()اضطراب تشوه الجسد الوىمأعمي المتغيرات المستقة ارتباطًا بالمتغير التابع 

(وبمغت قيمة التبايف الحادث مف ضعؼ 1.119اسيامًا فيو، حيث بمغت قيمة معامؿ اإلرتباط )
% مف تبايف المتغير التابع، وىذا يدؿ عمي أف ضعؼ 9.6بنسبة  (19196)الثقة المعرفية 

تـ ، الخطوة الثانية الثقة المعرفية تسيـ إسيامًا دااًل في اضطراب التشوه الجسد الوىمي
عمي أنو المتغير الثاني في  اضافة متغير )انعداـ السيطرة عمي القمؽ والخطر الذي يمثمو(

ضعؼ الثقة  )تابع، وبمغ معامؿ االرتباط المتعدد بيف متغيرياألىمية مف تبايف المتغير ال
تغير التابع اضطراب تشوه الجسد مال( و  المعرفية وانعداـ السيطرة عمي الخطر الذي يمثمو

%( ، بالتالي فإف إضافة المتغير 06.0( وبمغت نسبة التبايف المشترؾ )1.148) الوىمي
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ىمية متغير وىذا يشير إلي أ %(4مشترؾ مقدارىا)قد أحدث زيادة في قيمة التبايف الالثاني 
 ه الجسد الوىمي.و إنعداـ السيطرة عمي القمؽ والخطر الذي يمثمو عمي اضطراب تش

  ×1.407+ 09.710ي= اضطراب تشوه الجسد الوىميمكننا صياغة معادلة التنبؤ التالية: 
 .ذي يمثموانعداـ السيطرة عمي القمؽ والخطر ال ×1.111الثقة المعرفية+ ضعؼ 

بأف المراىقيف  .Welsh, etal)2014ومف الدراسات التي اتفقت مع ىذه النتيجة )
المعرضيف لخطر الوقوع في اإلضطرابات النفسية قد أظيروا درجات مرتفعة عمي مقياس 
العوامؿ الميتامعرفية وخاصة عمي األبعاد المعتقدات اإليجابية عف القمؽ، الحاجة لمسيطرة 

ضعؼ الثقة المعرفية، وفي السياؽ نفسو اوضحت نتائج دراسة عمي األقكار و 
(Hermans,D.Martens,K.,De Cort,K.,Pieters&Elen,P.(2003  اف األشخاص

ر في الثقة المعرفية ، كما الذيف يعانوف مف وساوس قيرية متسمطة شير لدييـ ضعؼ اكب
ي المعتقدات السمبية ظيروا درجة عالية في عدـ القدرة عمي التحكـ والسيطرة عمأنيـ أ

 واألحداث العقمية.
إضطراب تشوه الجسد الوىمي ينتج عف تبني األفراد لؤلفكار السمبية، مع تنشيط إف   

تعديؿ وتكييؼ المعتقدات المختمة وظيفيًا واستعماؿ استراتيجيات الضبط الذاتي التي تفشؿ في 
اربيـ وتستثير وتولد الوعي ،ومف ثـ تؤثر عمي استجاباتيـ وتقييميـ لخبراتيـ وتج

ات النفسية، فالعوامؿ اإلضطراب، مف ثـ تسيـ في تطور واستمرار االستجابات البلتكيفية 
الميتامعرفية تقود الفرد وتوجيو إلي تركيز انتباىو عمي المعمومات المتطابقة أو المنسجمة 

وية تعد صورة الجسـ مف المصادر الحي، و (6،ص6106.)عبدالرحمف،اإلضطرابمع طبيعة 
في تشكيؿ مفيـو المراىؽ عف ذاتو والتي تتضمف بنية الجسـ ومظيره وحجمو، فطوؿ الجسـ 
وتناسقو ومبلمحو ليا تأثيرًا واضحًا في رؤية المراىؽ لنفسو مف حيث القبوؿ والرضا والتقدير 
والحب واإلستحساف، وتبني صورة الجسـ بطريقة صارمة ال يمكف التنازؿ عنيا حيث يطمع 

لي تبني كتمة عضمية لموصوؿ إلي القوة الجسدية وعرض المنكبيف وارتفاع الصدر الذكور إ
ا إذا لـ يحققوا ىذه الصورة الجسمية، واستدقاؽ منطقة الخصر ويحكموف عمي أنفسيـ سمبً 

بينما تركز اإلناث عمي النحافة والرشاقة، وفي كمتا الحالتيف ال يقبؿ المراىقوف التغيرات 
ثناء عممية البموغ وتتولد لدييـ نظرة سمبية لمجسـ يشوبيا الغموض الطبيعية التي تتـ أ

تعتبر اضطراب  (6، ص6106والرفض لمتغيرات الحادثة ولمجمؿ الصورة الجسمية، )ممحـ، 
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صورة الجسـ عنصر أساسي في اضطراب تشوه الجسد الوىمي الذ يعتمد عمي المعالجة 
 Ralph,&Katharine.(1999وكاثريف ) ؛ وقد أظيرت نتائج دراسة رالؼالمعرفية المشوىة

التي وجدت  Phillips,et al.(2006، و دراسة فيميبس ) اإلضطرابوجود مستوي مرتفع مف 
% مف المراىقيف عينة 94لدي المراىقيف : فحوالي  اإلضطرابارتفاعًا في مستوي ىذا 
؛ باإلضافة إلي  نشغاؿ بالنواحي الجسمية والمظيرًا مف اإل مرتفع الدراسة قد أظيروا مستويً 

 محاوالت اإلنتحار
 تعكًب علٌ الدزاسة الشًكىمرتية 

ة إلي حد كبير لنتائج الدراسات السابقة يبت نتائج الدراسة السيكومترية مشاجاء
حيث أظيرت المعالجة اإلحصائية لفروض الدراسة وجود  والخمفية النظرية لمتغيرات الدراسة

الجسد الوىمي لدي الطمبة تامعرفية واضطراب تشوه عبلقة دالة إحصائيًا بيف العوامؿ المي
،وكذلؾ عدـ وجود ، مع عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في العوامؿ الميتامعرفية  الجامعييف

فروؽ بيف الجنسيف في اضطراب تشوه الجسد ما عدا بعد عدـ الرضا عف الجسد لصالح 
المعرفية، انعداـ السيطرة عمي )ضعؼ الثقة العوامؿ الميتامعرفيةأبعاد ، كما أسيمت اإلناث

 في التنبؤ باضطراب تشوه الجسد الوىمي لدي عينة الدراسة. القمؽ والخطر الذي يمثمو(
 اجراءات الدراسة الكمينيكية

 أواًل: العًهة

ينة الدراسة األساسية وىما الحاالت ربع حاالت وىـ: حالتيف مف أفراد عأ ار تـ اختي
راب تشوه الجسد الوىمي حالة مف الذكور وحالة مف الطرفية المرتفعة في مقياس اضط

روعي أف تكوف الحاالت حصمت عمي أعمي الدراجات عمي مقياس اضطراب تشوه ، وُ اإلناث
منخفضة عمي مقياس اضطراب تشوه الجسد الوىمي ال، وحالتيف طرفيتيف الجسد الوىمي

 .)حالة مف الذكور ، حالة مف اإلناث(
 ثانًًا: األدوات:

 (0978ة المقابمة الشخصية )إعداد: صبلح مخيمر ، استمار -أ
وىذه اإلستمارة مخصصة لجمع معطيات الحالة ، وتشتمؿ ىذه اإلستمارة عمي بيانات 
عف سنوات الطفولة ، ومعطيات عف األب واألـ وأسموب التربية ونمط الشخصية في الطفولة، 
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ات النفسية، وفمسفتو إلضطراباواإلتجاه نحو العمؿ والدراسة ، وموقؼ الشخص مف العاىات و 
 حبلـ وموقفو مف الحياة الجنسية.، وعاداتو واألفي الحياة

اختبار تفيـ الموضوع لمراشديف )التات( تأليؼ بيمبلؾ ليوبولد ترجمة وتقديـ )محمد أحمد -ب
 (6107محمود خطاب،

ية كما تتبدي في اختبار تفيـ الموضوع التات ىو أسموب لدراسة ديناميات الشخص
كوف في صورتو الحالية التفسير اليادؼ لمبيئة، وىو يت إدراؾشخاص وفي عبلقات بيف األال

كاية قصة عف بعض الصور، ومف و صورة وفييا يطمب مف المفحوصيف حبطافة أ 10مف 
وفي الدراسة  يـ الشخصي لممثيرات الغامضة عمدًا.إدراكالمفترض بذلؾ أف يكشؼ ىذا عف 

، 0ر األكثر ارتباطًا باضطراب تشوه الجسد الوىمي وىي رقـ )الحالية تـ اختيار بعض الصو 
6 ،3BM ،6BM،4 ،00،12BM ،17BM ،13Gور، أما مذك( وىذه الصور بالنسبة ل

 (4،3BM،3،6GF،7GF،9GF،13MF،13G، 6، 0فقد تـ استخداـ صور)اإلناث 
 المقاببلت الكمينيكية الطميقة -ج

ي الدراسة الكمينيكية عمي المحاور التي تضمنتيا استنتدت المقاببلت الحرة التي تمت مع حالت
وتطبيؽ اختبار تفيـ الموضوع، وذلؾ بيدؼ التعمؽ في الجوانب المختمفة دراسة الحالة، 

 لحالتي الدراسة لرسـ صورة كمينيكة واضحة ليما.
 ثالجًا: تطبًل األدوات

الطرفية  االتوات الدراسة الكمينيكية عمي حاالت الدراسة بعد تحديدىا)الحُطبقت أد
 أنثي( حالتيفذكر،  حالتيف عمي مقياس اضطراب تشوه الجسد الوىمي والمنخفضة المرتفعة
ُطبقت استمارة المقابمة الشخصية واستغرؽ ذلؾ مقابمتيف لكؿ حالة واستمرت المقابمة  - أ

 حوالي ساعتيف.
حة سابقًا.  - ب  تـ تطبيؽ بعض صور اختبار تفيـ الموضوع المختارة والموض 
ت مقابمة كمينيكية طميقة أخري مع كؿ حالة بيدؼ التحقؽ مف بعض المعمومات ُأجري-ج

 الورادة في استمارة المقابمة الشخصية.
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 زابعًا :. الهتائج وتفشرييا
الدراسة  في الديناميات النفسية بيف حاالت توجد اختبلفات ": نتائج الفرض الخامس

اب تشوه الجسد الوىمي كما يوضحيا اضطر منخفصي و الجامعة مرتفعي الكمينيكية مف طمبة 
 ."اختبار تفيـ الموضوع

مف  تافمف الذكور وحال تاف)حالأربع حاالت طرفية ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، تـ اختيار 
تـ تفسير وتحميؿ محتوي أدوات الدراسة الكمينيكية السابؽ ذكرىا، وقد  (، ُطبقت عمييـاإلناث

والمقابمة الكمينيكية بالحالة  معطيات تاريخ الحالةستعانة بكتيب التعميمات و القصص باإل
 ، وفيما يمي بياف ذلؾ:نيج الكمينيكي ومدرسة التحميؿ النفسيممستندة إلي مفاىيـ ال

 احلالة األولٌ )أنجٌ( مستفعة اضطساب تصىه اجلشد الىيمٌ-أ

في مقياس اضطراب تشوه الجسد الوىمي مقارنو  حصمت الحالة عمي أعمي الدرجات  
قياس محيف كانت الدرجة عمي  (، في61/81اقي أفراد العينة؛ حيث كانت درجتيا مساوية )بب

 (.96/061)العوامؿ الميتامعرفية
عاـ وىي الترتيب الخامس مف االبناء الذيف يبمغ  09تبمغ مف العمر  نثي:أ الحالة االولي

 61مف العمر  عددىـ سبع )خمس بنات واثناف مف الذكور( الوالد عمي قيد الحياة ويبمغ
 عامؿ الحالة الصحية لديو جيدة  والوالد مزارع مستوي تعميمو لـ يكمؿ الشيادة االعدادية،

ـ عمي قيد الحياة واألوىو مف النمط القوي المتسمط،  يميؿ إلي سماع األحاديث السياسية،
تيا ـ ال تعمؿ وىي مف النمط المتساىؿ ومعموماتعميمييا المرحمة اإلعدادية واأل ومستوي

محدوده، عاشت الفتاة حياة مميئة بالعقاب والشدة مف األب والتمييز المتعصب بيف الذكور 
ط أكثر بأختيا الكبري المتزوجة في مكاف يبعد ث ، عبلقتيا باألـ ضعيفة وىي ترتبواإلنا

عنيـ، انتمائيا ضعيؼ لمجو األسري تشعر فيو بالوحدة واإلغتراب ، وال ترغب في أف يزورىا 
يا وكثيرًا ما تكذب عمييـ بشأف أخبار المنزؿ وطريقة التعامؿ معيا، مرت الحالة صديقات

طفولة قاسية وتعرضت لمعقاب كثيرًا وذلؾ بمنعيا مف الشئ المحبب ليا، ويحظي األخ خبرات ب
عدـ اعتراؼ األب بتعميـ البنات ومحاوالت تيديد  يباإلضافة إل األكبر بالتفضيؿ مف األب،

قضـ األظافر، وتري منزليا غير مثالي ؛ مشكمة مؼ مف الكمية، تعاني مف مستمرة بسحب الم
أما بالنسبة لمجاؿ النواحي الجنسية فيي لدييا شعور بالخوؼ تجاه ىذه الموضوعات ، كما 
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أنيا تحب أف تعيش تجربة الحب ولكف تخاؼ مف الزواج، ىي شخصية انطوائية، تري الحالة 
 نيا تشعر بالقمؽ واإلكتئاب.% كما أ 61يا مع األسرة ال يتعدي أف توافق

تميز البناء النفسي والدينامي لشخصية الحالة األنثي األعمي في اضطراب تشوه الجسد 
الوىمي كما أشارت استجاباتيا عمي اختبار التات وتاريخ الحالة والمقاببلت الكمينينكية بما 

 يمي:
سية التي تؤثر كشؼ مضموف الصور عف امتبلؾ الحالة لبعض الخصائص النف -0

ؿ فقداف األمف والحب مف جانب األسرة ، ثبشكؿ واضح عمي تقبميا لنفسيا وىيئتيا م
وعدـ رغبتيا في أف يزورىا صديقاتيا بالنفس، محاولة اليروب مف الواقع عدـ الثقة 
حيث كما أنيا تقص ليـ ببعض الوقائع غير الحقيقة عف عبلقتيا  ؛في المنزؿ

اسية مف العقاب مف ناحية الوالد ولذلؾ يتضح كرىيا ُيمارس ضدىا األشكاؿ الق
لكونيا أنثي؛ وذلؾ يتضح في مضموف الصور 

(6،3BM،3GF،6GF،13MF وقد،)مف صعوبات  اأكد تاريخ الحالة مف معاناتي
في النـو ومراودة وتكرار بعض االحبلـ المزعجة مثؿ" أنيا تجري دائمًا وخمفيا كمب 

 .مع وجود ثعباف ضخـ"
قصص التات وضوح معاناة الحالة مف مظيرىا الخارجي وعدـ  كشؼ مضموف -6

اقتناعيا بجسميا كما تعتقد اف لدييا عيوب جسدية واضحة وتتجنب النظر في المرآة 
ـ حبيا عد، وظير ىذا الجانب واضحًا في تاريخ الحالة حيث ذكرت حتي ال تراىا

الدىا لمبنات وتفضيؿ لمجو األسري النيا تشعر فيو بالوحدة مع عدـ احتراـ وتقدير و 
؛ مع تيديدىا باستمرار بالمصروفات وسحب الممؼ مف الكمية الذكور األخوة عنيا

اف مف الحب موالحر الحالة تعاني مف فقداف الثقة بالنفس لعدـ تكميميا دراستيا.
( حيث كررت أكثر مف مرة كممة)عدـ 13MFوف الصورة)موظير ذلؾ في مضاألبوي 

يوؿ اكتئابية حيث ذكرت ممع جود ماف الشعور باأل أيضاً المقدرة(، وتفتقد 
، تواجو تمؾ الحالة العديد ( 9GFوظير ذلؾ في الصورة)الحالة"الحزف عمي الفراؽ" 

يعاقبيا بالحبس في  مضطربة مع والدىا الذيلمف المشكبلت األسرية في عبلقتيا ا
 3BM))  سبوع" كما ذكرت في قصة الصورةرفة "عدـ الخروج مف الغرقة لمدة أالغ

الة عمي أنيا طفمة يرفضيا لكونيا ة تـ التوحد معيا فقد شاىدتيا الحوفي ىذه الصور 
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ضافة إلي ذلؾ كما تجاىمت الحالة صورة إل؛ بااإلناثعف أنثي النو بفضؿ الذكور 
 .المسدس وىو يشير إلي كبت لممثيرات العدوانية

موضوع  الجسدي حيث كررت الحالةكشؼ المضموف عف وجود أعراض التشوه  -1
 (3,4)عاقة وخاصة القدـ في كؿ مف اإل

( مف حيث شخصيات القصة 4ألوؼ في الصورة)ملـ تخرج القصة عف مضمونيا ال -4
في  وجود الشخص العار   ؛ بالرغـ مف أف الحالة قد تجاىمتوج والزوجةو تمثمت في ال

خمفية الصورة  دليؿ عف وجود مشكمة جنسية، كما ركزت الحالة عمي لفظ اإلساءة 
إشارة إلي ( 0)،تركيز الحالة عمي الورقة التي في الصورة ، كثر مف موضعأ

ير ضافة إلي يظوه الجسد الوىمي؛ باإلوىي مف اعراض تش اإلنشغاالت الوسواسية
( الكره لمييئة والشكؿ الخارجي"شكميا يبدو لنا جميؿ 6مف مضموف القصة لمصورة )

لصورة المزيد مف المعمومات حوؿ وتوفر ىذه الكنيا مف داخميا تكره ىذه الييئة".
 العبلقات األسرية.

( عف كبت المشاعر العدوانية لمحالة تجاه األـ 9GFيرت محتوي القصة لمصورة )أظ -5
وذلؾ بسبب تجاىميا ليا و؛ وفي نفس الوقت توضح مدي تعمقيا باألخت الكبري 

المرأة  ( فييا تضخيـ لمسمطة الذكرية الواقعة عمي6GF،في الصورة)البعيدة عنيا 
 .وتصوير لمظمـ الواقع عمي االنثي مف جانب الذكر

تتصارع فالقصص صية ذات طبيعة دينامية ف جوانب الشخىذا التعميؽ يتضح أ فم -6
ضافة إلي العبلقات األسرية إلبر عف مدي معاناتيا األسرية؛ باتع التي تروييا الحالة

ييددىا بحرمانيا مف  غير السوية التي يغيب فييا دور األـ ؛ مع قسوة األب الذي
فضيا ىيئتيا الحالية التي ، وىذه اإلستجابات تكشؼ عف ميوؿ ذكرية لر التعميـ

مف خبلؿ بطبلت تكرىيا، وتوضح قصص الحالة تقبميا لمعدواف الموجو الييا وذلؾ 
   القصص التي كتبتيا؛ وكذلؾ العدواف الموجو نحو الذات.

 اجلشد الىيمٌاحلالة الجانًة)ذكس( مستفع اضطساب تصىه -ب

 (،اإلناثاإلبف األكبر،مف أربعة أخوة)اثناف مف الذكور واثنتاف مف الحالة تعتبر 
وحصمت الحالة عمي أعمي الدرجات في مقياس اضطراب تشوه الجسد الوىمي مقارنو بباقي 
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(، في حيف كانت الدرجة عمي مقياس 61/81أفراد العينة؛ حيث كانت درجتو مساوية )
 (.96/061رفية)العوامؿ الميتامع

، عامًا األب عمي قيد الحياة مستوي تعميـ األب متوسط  61الحالة الثانية ذكر العمر 
الحالة ىي األخ انخفاض الدخؿ الشيري ، ألف الوالد مزارع ،األـ أمية وىي ربة منزؿ ، 

 تعاني الحالة مف العقاب الجسدي مف الوالديف ألكبر)اثناف مف الذكور ، اثناف مف اإلناث(،
صيات اليادئة واإلنطوائية، ىو يحظي بط الحالة باألـ ، الحالة مف الشخودائمًا مف  األب، ترت

بالنسبة لمنواحي الجنسية فيو يرغب في التعرؼ عمي الجنس  بتعامؿ مميز مف الجدة واألـ،
اآلخر ولـ يمر بتجارب جنسية، غير راضي عف تكوينو البدني ، يتكرر لديو كوابيس التعرض 

أنو كما ، ، يري أف القمؽ واإلكتئاب لديو يصؿ لنسبة عاليةيعاني مف القمؽ واإلكتئابلمموت،
 .غير قادر عمي التوافؽ مع ظروؼ الحياة

تميز البناء النفسي والدينامي لشخصية الحالة الذكر األعمي في اضطراب تشوه الجسد 
اببلت الكمينينكية بما الوىمي كما أشارت استجاباتو عمي اختبار التات وتاريخ الحالة والمق

 يمي:
الة تشوه لمبناء النفسي لمحالة حيث يظير بصورة مشوه يتضح مف المقابمة الشخصية لمح-0

عف شكمو الخارجي وذلؾ لوجود آثار حرؽ صغير عمي ذراعو؛ مع ووجود خصمة بيضاء في 
ة في الوزف ويشعر أنو يعاني مف زياد ، مع شعوره الدائـ بتركيز اآلخريف عمييا؛ة الرأسممقد

ؽ مع تناسؽ بالرغـ مف أف الحالة تتميز ببنياف جسمي رياضي ممشو وخاصة الفخذيف؛
، كما أنو يري كثير مف الجسـ والطوؿ المناسب، بالنسبة لمعبلقات األسرية فيي مضطربة 

سؤالو عف تكوينو البدني فيو غير راضي  الكوابيس المتمثمة في تعرضو لمموت، وأخيرًا في
 ، باإلضافة إلي عدـ رضاه عف شخصيتو.عنو تماماً 

 (3BMأظير مضموف القصص بعض الخصائص التي تميز شخصية الحالة ففي صورة )-6
"فكر أحمد وقرر اإلنتحار وقاـ بشراء  أو عقاب الذات أظير رمز لمعدواف الموجو لمذات

مع ( توحدت الحالة 0ة تشعر بالتعاسة ففي الصورة)لا، كما أف الحمسدس ليقتؿ نفسو"
وىي تظير مدي تسمط األب وقسوتو الصورة ولكف أظيرت العبلقة الوالدية بيف الحالة واألب 
وقد ظير ىذا واضحًا خبلؿ المقابمة "يجمس أحمد تعيسًا بعد ما قاـ والده بتحطيـ آلة الكماف"

الشخصية التي أوضحت قسوة األب وعقابو الشديد، وتفضيمو لؤلـ أكثر؛ كما أف آلة الكماف 
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( العبلقة 6BMصورة الجسـ السمبية، في حيف ُتظير الصورة)بإشارة إلي اإلحساس سورة المك
أي لديو نظرة  الجيدة بيف األـ والحالة فيي تفضمو عف باقي األبناء وىو يفضميا عف والده

( 6في صورة) أيضاً ، وظير  لو" ايجابية نحو األـ "قاـ الفتي بإقناع أمو فقبمت ُأمو ارضاءً 
 .أمو " ىذه األـ الحنونة التي ترعي بيتيا وأسرتيا واوالدىا"مدي تعمقو ب

حة عف صورة الجسـ لمحالة حيث اتضح ( اعطاء صورة واض17BMأتاحت الصورة)-1
"ال يكوف مرتديًا أي مبلبس" "ليجد نفسو متعريًا تمامًا"  وقد النظرة الدونية لصورة الجسـ

ي تمثمت في الخوؼ مف الجنسية تكشفت عف ىذه الصورة بعض ميكانيزمات الدفاع الت
 ية؛ وذلؾ عبر التعبير عف التعريو.المثم
ظيرت بعض المخاوؼ المتعمقة بالعبلقات بيف الجنسيف، حيث ظير الكبت الجنسي -4

حيث أنو لـ يستطع رؤية جزء ميـ مف الصورة وىي الصورة المعمقة الجزئي كميكانيـز دفاعي 
(، 4و ذلؾ في الصورة) حقيقة وجود مشكمة جنسية لممرأة الشبو عارية قد يكوف دليبل عمي

مخاوفو مف الوقوع تحت سيطرة شخصيات أكثر   12BMيرت إستجابات الحالة في الصورةأظ
" فقاـ باإلقتراب مف الساحر وقتمو اإليجابيةتوصؼ ب؛ولكف بالرغـ مف ذلؾ نياية القصة تفوقًا 

   .وزاؿ مف أىؿ البمده السحر"
مجموعة مف المخاوؼ (13G، )( 00كرتيا الحالة عمي الصورة )أظيرت القصة التي ذ-5

حيث تمثؿ  المتمثمة في مخاوؼ اليجـو "كاف يوجد العديد مف الحيوانات المفترسة"البدائية 
ف كاف في نياية القصة أظير حالة مف السيطرة  تمؾ الصورة الحالة المزاجية لممفحوص، وا 

 والقوة.
ظيرت بعض خصائص الشخصية المتمثمة في الة القصص التي تروييا الح مف خبلؿ-6

وجود بعض المخاوؼ مع صورة الجسـ السمبية ، ومدي ارتباطو باألـ وىذا ظير في أكثر مف 
أظيرت الكره  قصة ، في حيف كانت عبلقتو بوالده غامضة؛ بالرغـ مف أف المقابمة الشخصية

صائص وقد ذكر أنو يكره بعض الخ إلكتئابلموالد لكثرة العقاب، كما تعاني الحالة مف القمؽ وا
في تكوينو البدني مثؿ زيادة الوزف ومبلمح الوجو غير المتناسقة وظيور الشعر األبيض 

 )بالرغـ مف صغر السف(.
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 احلالة الجالجة )أنجٌ( مهخفضة اضطساب تصىه اجلشد الىيمٌ  -ج

رنة حصمت الحالة عمي أقؿ الدرجات عمي مقياس اضطراب تشوه الجسد الوىمي مقا
(، في حيف كانت الدرجة 60/81بباقي أفراد العينة األساسية؛ حيث كانت درجتيا مساوية )

 (.41/061عمي مقياس العوامؿ الميتامعرفية)
عامًا والوالد عمي قيد الحياة وتصفو الحالو عمي انو طيب  61الة تبمغ مف العمر الح  

،وىي تحظي بتفضيؿ أخوة وأخوات القمب وكذلؾ تري االـ طيبة، ىي األخت الكبري لعدد اربع
ي األخ األصغر بتفضيؿ األب، أياـ طفولة الحالة سوية وال توجد بيا األـ؛ في حيف يحظ

في الفترة  ، وال تعاني مف أحبلـ مزعجة أو متكررة، تتبع فمسفة دينية في حياتيا مشكبلت
أما اآلف ال توجد  ثعابيف وكبلب مف عدة سنواتتحوي حبلـ نيا كانت تري أالراىنة؛ في حيف أ

لجسميا وتري تناسؽ في ىيئتيا وال تعاني مف القمؽ واإلكتئاب، مع  أي أحبلـ مزعجة، متقبمة
، وتراىـ طيبيف القمب، قدرتيا عمي التوافؽ مع متطمبات الحياةػ وتربطيا مع أسرتيا حياة طيبة

  كما أنيا تعجبيا شخصيتيا.
في اضطراب تشوه الجسد الوىمي ة األنثي األقؿ امي لشخصية الحالتميز البناء النفسي والدين

 كما أشارت استجاباتيا عمي اختبار التات وتاريخ الحالة والمقاببلت الكمينينكية بما يمي:
يتضح مف خبلؿ القصص طبيعة البناء النفسي لمحالة، فيي تمتمؾ مجموعة مف  -0

( التي 0لصورة)الخصائص النفسية كالثقة بالنفس والمثابرة ، ىذا يبدو واضحًا في ا
ريؽ فيو يبحث عف طركزت عمي وجود الموىبة والسعي نحو تحقيقيا بشكؿ أفضؿ"

لتنمية موىبتو"، كما اف العبلقة مع الوالد طيبة فيي تري اف ىذه الموىبة قد ورثيا 
نجاز" تتطمع الوصوؿ ( عبرت الحالة عف الرغبة في اإل 6)، وفي الصورة عف والده

ضحت الصورة العبلقة السوية بيف و ـ"؛ كما أنيا قد أإلي أعمي الدرجات في العم
 الحالة وأسرتيا التي تتسـ بالحب والسعادة"والدىا ووالدتيا يعمبلف مف أجؿ إسعادىما

وىذا يدؿ عمي عدـ  ، وقد تجاىمت الحالة أي تفاصيؿ في الصورةوالعمؿ عمي راحتيا"
 .وجود أي أعراض لموساوس

ترفض االرتباط تتبنيا الحالة مف أخبلقيات  ما 6GF)أظيرت القصة عمي الصورة ) -6
، كما لـ يعرض عمييا الجموس والتحدث" الخاطئ "شخص ثري يكبرىا كثيرًا في العمر

( عف الصورة النمطية فقد توحدت الحالة مع الصورة 6GFتخرج القصة لمصورة)
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،مع وصؼ لحياة أسرية سوية ومنطمة تتسـ بالسعادة"وتذىب ووصفتيا بأنيا أنثي
لتناـ في صمت تاـ عمي الرغـ مف شعورىا باالنياؾ لتستعد ليـو جديد بوجو ىي 

(كما 3BMلة ال تعاني مف اعراض اكتئابية ، وكذلؾ في الصورة )امبتسـ" لذلؾ فالح
يا لـ تدخميا في سياؽ الفتاة ولكن أشارت الحالة إلي وجود المسدس بجوار

و الحالة مف الصراعات القصة؛وقد توحدت مع الصورة وقد تشير القصة إلي خم
 الداخمية أو الشعور بالعدواف "ليمي فتاة طيبة القمب صادقة ومجتيدة".

( 6GFاتضح مف مضموف القصص اعجاب الحالة بشكميا شخصيتيا في الصورة ) -1
"ىند فتاة شابة صغيرة في السف وجميمة المبلمح"، كذلؾ يتضح مف القصص التزاـ 

التي ركزت فييا عمي االلتزاـ ( 13Gفي صورة) الحالة بالنواحي الدينية وىذا يظير
 "مازاؿ يحافظ عمي ذىابو إلي الصبلة في أوقاتيا". بالصبلة

( مف الصورة اليامة في الكشؼ عف النواحي الجنسية 13MFتعتبر الصورة ) -4
مع الرغبة في الزواج ولكف ضعؼ الحالة ، حيث وصفت الحالة عبلقة حب والغريزية
بما الخيانة والقتؿ ومف ثـ الشعور بالذنب،ىذه القصة توحي ولكنيا انتيت بالمادية 
 الذي شعر بالذنب فاضطر إلي قتؿ نفسو.عمي شديد األنا يمي :األ 

ـ مع ( العبلقة الطيبة بيف الحالة واخواتيا واال9GFالقصة لمصورة )تظير  -5
 وىذا يتفؽ مع تاريخاستمتاعيا بالتواجد معيـ، وىذا ينفي وجود ميوؿ اكتئابية ، 

( التي وضحت تفضيؿ 7GFاتفقت ىذه القصة مع  القصة لمصورة )و قد الحالة، 
ـ لمحالة، وكذلؾ أظيرت القصة ميوؿ الحالة لممثابرة واالجتياد"فيي فتاة مجتيدة األ

 وتحب أف تكوف أوقاتيا منظمة".
( "ىاني 4تشعر الحالة بالنعمة والفضؿ مف اهلل وىذا يتضح مف مضموف القصة) -6

يا تري نوالنعـ"، كما أبطاؿ القصة تعني أ لكثير مف المميزاتتمبلىا ا يتمتع بحياة
نيا وضعت القصة في حيث أكما أنيا تتبع فمسفة دينية  نفسيا عمي قدر مف الجماؿ،
نما رأتيا  ، حيث أنيا لـ تنكرإطارىا المقبوؿ إجتماعياً  الصورة الخمفية العارية وا 

مما  مف أساسيا)فكرة التعدد(ذه الفكرة ؛ بالرغـ مف أنيا ترفض ىالزوجة الثانية 
 . ظير مدي ثقة الحالة بنفسيايُ 
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السواء النفسي مف خبلؿ تاريخ الحالة ومضموف القصص أظيرت الحالة كثير مف  -7
مع الحب تجاه  ، وشعورىا بالتماسؾ األسرياإليجابيةمع تحمييا ببعض الخصائص 

نية التي ظيرت في تفاصيؿ األـ واألب واألخوات، والتزاميا ببعض المعايير الدي
الجسد مع خموىا مف الوساوس بشأف ، وقد أظير تاريخ الحالة الرضا عف القصص

 يا.الخوؼ مف األشخاص النظر إلي المرآالجسد مف حيث التفحص أو 
 احلالة السابعة)ذكس( مهخفض اضطساب تصىه اجلشد الىيمٌ-ب

لجسد الوىمي مقارنة حصمت الحالة عمي أقؿ الدرجات عمي مقياس اضطراب تشوه ا
(، في حيف كانت الدرجة 64/81بباقي أفراد العينة األساسية؛ حيث كانت درجتو مساوية )

 (.61/061عمي مقياس العوامؿ الميتامعرفية)
بمغ عمر الحالة تسعة عشر عاـ، الوالد عمي قيد الحياة تعميـ متوسط مع دخؿ 

وبصحة جيدة، الوالدة فيي ال تعمؿ  ، يتسـ الوالد بالطيبة مع حبو لمعمؿ، أماشيري بسيط
تعتبر الحالة األخ الثاني تبعًا لمترتيب الميبلدي، تري الحالة أف سنوات طفولتو كانت طبيعية 
كما أنو يحظي بتفضيؿ األـ ويميؿ ليا أكثر مف األب، ىو الولد المدلؿ مف جانب األب، ُأصيب 

،غير ُمصاب مع ُأختو الكبرييجب التحدث في الصغر بحاالت تشنج طفولي وقتي واختفت،
يب بحادث بسيط في الطفولة، أما بالنسبة لمحقؿ الجنسي فكاف لديو رغبة بأية أمراض ُأص

ممحة في التعرؼ عمي مجاىؿ الحياة الجنسية، كانت لديو تجربة حب فاشمة،يري حياتو 
ي تكوينو البدني ،ير ، ال يعاني مف الكوابيس يناـ جيداً األسرية متناسقة ومتوافقة وأسرة مترابطة

وال  متناسؽ جدًا حيث أنو ُمرشح لمقبوؿ بأحدي الكميات العسكرية،ويشعر بالرضا عف نفسو
 %.81يعاني مف القمؽ أو اإلكتئاب تصؿ درجة التوافؽ مع ظروؼ الحياة إلي 

تميز البناء النفسي والدينامي لشخصية الحالة الذكر األقؿ في اضطراب تشوه الجسد الوىمي 
 ت استجاباتو عمي اختبار التات وتاريخ الحالة والمقاببلت الكمينينكية بما يمي:كما أشار 

وعة مف الخصائص التي ميزت ىذه الحالة فقد ظيرت مأظير مضموف القصص مج-0
( بالدافع إلي اإلنجاز والرغبة في الحؿ واإلبداع"يفكر في 0استجابات عمي الصورة األولي )

يأمؿ أف يبرع فييا" كما أظيرت القصة النظرة طريقة استخداـ وصنع ىذه اآللة و 
ما يكوف ف الولد في الصورة ربرغـ مف ذلؾ قد أشارت الحالة إلي أالمستقبمية والتفاؤؿ، بال

 عمي وىذا لو تأويؿ يتمثؿ في قمؽ األنا األعمي.أ
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ـ واألبف وخاصة فيما يتعمؽ بعقدة أوديب، حيث ( العبلقة بيف األ6BMُتظير الصورة)-6
ـ ورغبة الحالة في تحقيؽ ما تريده األـ وشعوره لقصة اإلتجاه اإليجابي نحو األت اعكس

، بالخجؿ منيا في حالة غضبيا منو"األبف يقؼ في حالة مف الخجؿ والكسوؼ مف والدتو"
و  (أوضحت العبلقة بيف الحالة واألب التي تتسـ باإلحتراـ7BMفي حيف أف الصورة )

ية تخمو و فيي عبلقة س يقدـ النصح إلي الشاب ويرشده"بير التقدير "قد يكوف الرجؿ الك
مف الصراعات، ومف خبلؿ المقابمة الشخصية اتضح أف الحالة يقـو بمساعدة والده في 

الذي توحد مع الصورة ووجد  (12BM، أما وىذا يتفؽ مع قصة الصورة)المصروفات
ف الحالة ال تعاني صورة والده في الرجؿ المسف أنو يساعد الشاب عمي النيوض، بذلؾ فإ

نما ينظر بايجابية وتفاؤؿ لمصورة ويقابؿ الرجؿ المسف بحالة مف التقدير  مف القمؽ وا 
 واإلحتراـ.

( بيانات مختمفة عف البناء النفسي لمحالة فقد اىتـ بالتعميـ 6تظير القصة عمي الصورة)-1
والمرأة  عاليةال ولـ يخرج عف الشكؿ النمطي لمصورة مف وجود الشخص ذو القوة البدنية

كثر مف عممية ىمية التعميـ وقيمتو حتي أالقصة بحكمة عف أ ـ، في حيف اختتالحامؿ 
، وىذه القصة توضح طبيعة العبلقات األسرية بيف الحالة واألسرة، حيث اإلرتباط والزواج

ذلؾ  توجد رغبة المفحوص في اإلستقبللية "فتاة في مقتبؿ العمر تحمؿ كتب ويتضح مف
، "اباإلكتئ "(  فقد اطمؽ عمييا اسـ3BMما القصة لمصورة)إلي مستقبميا"، أ أنيا تنظر

نو شخص يعاني مف اإلكتئاب وبجواره آلة حادة، وقد وقد وصفت الحالة الصورة عمي أ
استسمـ لئلكتئاب وىذا قد يشير إلي العدواف لمداخؿ وقد يرجع ذلؾ إلي رغبة الحالة في 

يمر بحالة مف الضيؽ خوفًا مف عدـ القبوؿ)طبقًا لممقابمة اإللتحاؽ بالكمية العسكرية، وىو 
( "فرار أحد الرجاؿ مف أماـ 00، وىذا قد يتفؽ مع جزء مف القصة لمصورة)الشخصية(

الوحش" وىذا يدؿ عمي الحالة المزاجية لمحالة والتي تتسـ بالخوؼ والتوتر نتيجة انتظاره 
 نتيجة اإلختبارات.

رغبة الحالة في مواجية المخاوؼ فقد رأي أنو مخموؽ  (00)أظيرت القصة لمصورة -4
التخمص منو ىذا يتفؽ مع و غريب وىناؾ مجموعة مف الرجاؿ تحاوؿ القضاء عميو 

وىذا بالنفس، فمسفتو لمحياة" ال تعطي شئ أكبر مف حجمو" وىذا دليؿ عمي الثقة واإلعتزاز
ي الصعود لمقمة حوؿ الرغبة ف (التي تمحورت13Gظير أيضًا في القصة لمصورة )
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أما في الصورة عمي فيو يري أف ىذا السمـ قد يوصمو إلي أعمي الدرجات في العمـ، ولؤل
(17BM فقد أظير رغبة )و راضي عف القوة البدنية صوؿ إلي القمة كما أنو الحالة في ال

، لكف فقد ركز عمي العقؿ أكثر مف الجسـ لموصوؿ إلي  "رجؿ ذوقوة بدنية عالية جداً"لديو 
، وتتضح أىمية الصورة في فكرة الفرد ألىداؼ "إف اهلل وىبنا العقؿ لموصوؿ إلي أىدافنا"ا

 ـ(، التي يراىا الحالة صورة جيدة.عف جسمة)صورة الجس
مف السواء النفسي  مف خبلؿ تاريخ الحالة مضموف القصص أظيرت الحالة كثير-5

اولتو اإللتحاؽ بأحد باإلضافة إلي رضاه الكامؿ عف بناء الجسـ وذلؾ اتضح مف مح
الكميات العسكرية وانتظاره لنتيجة اإلختبارات، واوضحت القصص العبلقة السوية بيف 

يضًا رغبتو في التعميـ والتطور والوصوؿ ألعمي ـ واألب، كما اتضح أالحالة واأل
وذلؾ قد يرجع المستويات، وبالرغـ مف ذلؾ وجدت بعض المظاىر االكتئابية لدي الحالة 

 وشعوره بالقمؽ والتوتر.ظاره لنتيجة االختبارات العسكرية إلي انت
 التعكًب علٌ الدزاسة الكلًهًكًة

لديناميات الشخصية والبناء النفسي لمحالتيف األعمي درجة مف خبلؿ العرض السابؽ 
اختبلفات  توجدققت صحة الفرض الكمينيكي؛ حيث في اضطراب تشوه الجسد الوىمي، قد ح

 ؛ة والمنخفضة في اضطراب تشوه الجسد الوىمي في البناء النفسي ليـالحاالت المرتفعبيف 
لدييما تصدع في البناء النفسي، المرتفعتاف في اضطراب تشوه الجسد الوىمي فكبل الحالتاف 
الصورة السمبية عف الجسـ والتي ظيرت واضحة في القصص؛ سواء في باإلضافة إلي 

كما  ىذ اتضح في المقابمة الشخصية لمحاالت،مع الشعور بالنقص و المضموف أو النيايات ،
و الذكور، كما أسيمت الدراسة أ اإلناثالحالة متصدعة سواء في أف العبلقات األسرية 

ولي ضيح مدي معاناة الحالة األ الكمينيكية في رسـ صورة واضحة عف حالتي الدراسة لتو 
أييا ووجودىا وتعصبو نثي التي تكره شكميا مف خبلؿ قسوة األب المفرطة وتجاىمو لر األ 

طراب تشوه انية )الذكر( األعمي عمي مقياس اض، وكذلؾ الحالة الثالشديد ألخواتيا الذكور
التي أظيرت عدـ تقبمو لمظيره الخارجي لوجود مشكمة جسدية )حرؽ  الجسد الوىمي

درجة ظيروا فقد أ الوىميما بالنسبة لمحاالت المنخفضة في اضطراب تشوه الجسد ، أبالجسد(
ية والعبلقات اإليجابية السوية مف الرضا عف الجسد والصورة اإليجابية عف صورتيـ الجسم
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ووجود رغبة لمتعميـ سفة دينية لمحياة بالنسبة لؤلنثي،م، مع وجود فاألخوات ومع الوالديف مع
  لمحالة الذكر.ولتحسيف حياتو المستقبمية والترقي 

 تىصًات الدزاسة

ة عنو مف نتائج، يمكف صياغة بعض التوصيات التربوية بناءًا عمي ما أسفرت الدراس
 في مجاؿ اإلىتماـ بالمراىقيف:

مف بداية مرحمة المراىقة لمتعريؼ بطبيعة ىذه  ءعمؿ ندوات إرشادية لممراىقيف ابتدأً -0
 المرحمة والتغيرات الجسمية وكيفية التعامؿ معيا وتقبميا.

التعامؿ مع المراىقيف بصورة كيفية عمي دوات لآلباء والمعمميف ومساعدتو عمؿ ن-6
إلعطائيـ المزيد  المعايرة أو التشويو مف مظيرىـ ـىـ عمي تقبؿ ما ىـ عميو وعدتساعد

 .بأنفسيـ مف الثقة
اإلىتماـ بتوجيو اإلرشاد والنصح لمطبلب في المرحمة الثانوية والمرحمة الجامعية عند -1

إلي اإلضطراب الجسـ حتي ال يتطور ظيور بعض المشكبلت المتعمقة بالقمؽ بشأف صورة 
 الوىمي لتشوه الجسد.

بة ة العتبارىا مدخبًل رئيسيًا لئلصاتامعرفييإرشاد الطبلب لتصحيح المعتقدات الم-4
 باإلضطرابات النفسية.

 إعداد برامج إرشادية لتخفيؼ حدة اإلضطراب عند طبلب الجامعة.-5
 البخىث املكرتحة

غيرات الجديرة بالدراسة األكثر تعمقًا، خاصة إذا ما تـ لميتامعرفية مف المتااالعوامؿ  -0
 ات النفسية.اإلضطراباستخدميا كمدخؿ لمعبلج مف 

اليقظة  بيف رىا كتمغير وسيط لممتغيرات النفسيةو ؿ الميتامعرفية ودميمكف تناوؿ العوا -6
 ات الوجدانية.اإلضطراب و العقمية

لجسد الوىمي لدي عينة مف فعالية العبلج الميتامعرفي في خفض اضطراب تشوه ا -1
 المكفوفيف.

 ه الجسد الوىمي لدي المعاقيف سمعيًا.و الوصمة الذاتية كمنبئ باضطراب تش -4
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 املساجع
نفعالية ات اإل اإلضطرابوعبلقتيا ب (.عوامؿ ما وراء المعرفة6106حمد محمد حسيف )أ ،الزيداني

. 11-المعرفة ما وراءلمقياس والعصابية دراسة في التركيب العاممي والصدؽ التكويني 
 .164-101(،6)4،موـ التربوية والنفسيةـ القري لمعأمجمة جامعة 

(.مستوي التفكير ما وراء المعرفي لدي عينة مف طمبة جامعة 6100عبد الناصر دياب ) ،لجراحا
 -045(،6)7،المجمة االردينة في العمـو التربوية.اليرموؾ في ضوء بعض المتغيرات 

066. 
كاديمي بالتفكير ما وراء المعرفي عبلقة التكيؼ األ .(6106)لرحمف بف عيد عبد ا ،الجيني

 دراسات عربية في.لي نيوزولندالدي الطمبة السعودييف المبتعثيف إوسمات الشخصية 
 .696 -655، 71،السعودية،الممكمة العربية  والتربية وعمـ النفس

أداة لقياس اضطراب التشوه (.بناء 6105)نورس شاكر ىادي العباس،ثنية منصور؛ب الحمو،
 .60-0(،1)66، العراؽ،،كمية التربية لمعموـ اإلنسانيةمجمة العموـ اإلنسانيةالجسمي.

 دار الزىراء.الرياض :. المرشد في العبلج االستعرافي السموكي(.6111ناصر ابراىيـ ) ،المحارب
قاتيا في بحوث اإلدارة (.منيجية النمذجة بالمعادلة البنائية وتطبي6117ياسر فتحي) ،الينداوي

 .40 -9(،41،)مجمة التربية والتنميةالتعميمية.
(.القاىرة:المركز القومي 6117)مطر، طمعت.ترجمة:العبلج المعرفي "األسس واألبعاد"بيؾ، آروف.
 لمترجمة.
منيجية النمذجة بالمعادلة البنائية وتطبيقاتيا في بحوث اإلدارة   (.6117)، ياسر فتحيالينداوي

 . 40-9(، 41)مجمة التربية والتنمية،مية. التعمي
د .ترجمة: خطاب،محمد أحمراشديفاختبار تفيـ الموضوع لمبيمبلؾ ليبولد .

 المصرية. نجمو(.القاىرة: مكتبة األ 6107محمود)
يصي مرضي الدليؿ التشخعمـ النفس الجونسوف،شيري؛ كرنؾ،آف؛ نيؿ، جوىف؛ دافيسوف، جيرالد.

.ترجمة: الحويمة،أمثاؿ ىادي؛ 6.ط"اإلصدار الخامس" سيةاإلحصائي لئلضطرابات النف
 عياد، فاطمة سبلمة؛ شويخ،ىناء؛ الرشيد، ممؾ؛ الحمداف،

 (.القاىرة:مكتبة األنجمو المصرية.6106نادية)
طراب تشوه الجسد الوىمي لدي طمبة (.اض6101نغـ ىادي )حسيف ، ؛ الرحيـعمي عبد صالح ،

  .486 -460(،4)06العراؽ،،اإلنسانيةلمعموـ  مجمة القادسية .عة مالجا
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خبرات اإلساءة النفسية في مرحمة الطفولة  ( .6107بشري )اسماعيؿ، ؛محمد عمي  ،عمي
وعبلقتيا باضطراب التشوه الوىمي لمجسد لدى طمبة جامعة الممؾ خالد بالمممكة العربية 

 .015 -49(،0)06رابطة اإلخصائييف النفسييف،، مجمة دراسات عربية.السعودية
(.مظاىر التشوه الوىمي لمجسد وعبلقتو بالقمؽ 6106سميـ عودة الزيوف)؛ لينا فاروؽ عباس ،

 -194(،6)19األردف،العمـو التربوية،دراسات،مجمة .االجتماعي لدي طمبة الجامعة
419. 

(.فاعمية العبلج الميتامعرفي في خفض توىـ المرض)قمؽ الصحة( 6108عبدالحميد،ىبو جابر)
  .147-691، 6،ج54،مجمة اإلرشاد النفسيجامعة.لدي طبلب ال

مقياس عوامؿ ما وراء المعرفة لممراىقيف (.6106عبد الرحمف ،محمد السيد )
 .القاىرة:دار الكتاب الحديث.والراشديف

استراتيجيات التحكـ في الفكر و معتقدات ما وراء المعرفة  (.6104عبد الظاىر ،عبداهلل محمد )
جامعة ، مجمة كمية التربية .عينة مف المراىقيف كمنبئات باإلكتئاب لدى

 .71-0(،6)11،أسيوط
استراتيجيات تنظيـ االنفعاؿ المعرفية و معتقدات دمج  (.6105)حمد م،عبداهلل  عبد الظاىر

مجمة  .الفكر و الكمالية كمنبئات باضطراب التشوه الجسمي لدى عينة مف المراىقيف
 .87 -0(،4)10جامعة أسيوط،، كمية التربية

مجمة دراسات نفسية . (.التفكير ما وراء المعرفي وتفسير السموؾ المرضي6100قماز ،فريدة )
 .649-600، 6،وتربوية
.القاىرة:مطبعة النيضة استمارة المقابمة الشخصية)تاريخ الحالة((.0978مخيمر، صبلح)
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