
 

  وعالقتها )غري السوية(الكمالية العصابية 
  باضطرابات األكل لدى عينة من طالب اجلامعة

 
  سامية حممد صابر حممد عبد النبي

  مدرس الصحة النفسیة
  كلیة التربیة ببنھا

  

  ملخص الدراسة :
العالقة بين الكمالية العصـابية، واضـطرابات    طبيعة لي التعرف عليإهدفت الدراسة 

ناثا) ، وكذلك التعرف علي الفروق بين الجنسـين  إل، لدي عينة من طالب الجامعة (ذكورا واألك
) طالبا وطالبـة، بكليـة    ٣٥١في الكمالية واضطرابات األكل، وقد تكونت عينة الدراسة من  ( 

) بـانحراف معيـاري قـدره    ٢٠,٦٩٥ومتوسط أعمار عينة الـذكور واإلنـاث (   التربية ببنها،
طبيق قياس الكمالية ( إعداد : الباحثة)  وقياس اضـطرابات األكـل ( إعـداد:    وتم ت)، ٠,٨٥٧(

ـ الباحثة )، وقد أوضحت النتائج أن هناك عالقـة ارتباطيـة موج   ة بـين الكماليـة العصـابية    ب
واضطرابات األكل  لدي عينة الدراسة من الذكور واإلناث ، وأظهرت النتائج وجود فروق بـين  

ناث، ووجود فروق بين الجنسين في مسـتوي  ة العصابية  لصالح اإلالجنسين في مستوي الكمالي
  ناث.  اضطرابات األكل  لصالح اإل

  مقدمة :
تتضمن الكمالية العصابية معايير عالية من األداء، ويصاحب ذلك ويالزمه تقييمات ناقدة 

ئـاب  وزائدة، وهذا يشكل عامل خطورة، فى تطور العديد من االضطرابات النفسية مثـل : االكت 
  والقلق والعصاب القهرى، واضطرابات األكل (فقدان الشهية العصبى، وفرط الشهية العصبى).

(Paredes, et al., 2005 : 62- Chang, 2006 : 21- Knutt, 2007 : 6- Macedo, 
2007 : 297- Forbush et al., 2007 : 37- Bardone- Cone, 2007 : 1977) 

المرضية فى نمو وتطور وبقـاء أعـراض    العصابية وقد كثر البحث حول دور الكمالية
  (Kubal, 2005 : 7) اضطرابات األكل.

  ودرست العالقة بين الكمالية واضطرابات األكل على نحو واسع.
(Frost and Steketee, 2002 : 220) 

  ريقية.يمبوتأيدت وبرهنت تلك العالقة بواسطة التقارير الكلينيكية والدراسات اإل
(Ruggiero, 2003 : 9) 



 

حيث تبين أن الكمالية المرضية لها خاصية بارزة لدى النساء الالئى يعانين مـن فقـدان   
وذلك أثنـاء مرضـهن وبعـد     ،الشهية العصبى (األنوركسيا) وفرط الشهية العصبى (البوليميا)

  شفائهن، وأن الكمالية تساعد على نمو وتطور اضطرابات األكل.
(Bulik, et al., 2003 : 366- Paredes, et al., 2005 : 61- Kubal, 2005 : 7- 

Crossfield, 2005 : 29- Alloy and Riskind, 2005 : 329- Chang, 2006 : 3,23- 

Weishuhn, 2006 : 1,5- Gochnour, 2006 : 8- Mazzeo, et al., 2006 : 204- 

Fornieles, et al., 2007 : 562- Bardone- Cone, et al., 2007 : 394- Ferrier, 

2007 : 20,24- Forbush, et al., 2007 : 37- Waller, et al., 2007 : 293-

Patterson,2008:133-Antony, and Swinson, 2009:36) 

  مشكلة الدراسة: 
% من ٤ -١تشير الدراسات األجنبية إلى أن نسبة شيوع اضطرابات األكل تتراوح بين 

  .في حدوثها الفتيات الجامعيات، وهناك تزايد مستمر
(Vohs et al., 2001 : 281- Winter, 2005 : 10- Phillips and Pratt, 2005- 

Crossfield, 2005 : 1,4- Winter, 2005 : 15- Buttu, 2006 : 4- Ferrier, 2007 : 

10- Knutt, 2007 : 38) 
% ٠،٠٥% وعبر الـذكور   ٠،٥وقد لوحظ أن نسبة شيوع األنوركسيا عبر اإلناث كان 

% ٣ -١سنة وأن نسبة شيوع البوليميا عبر اإلنـاث كـان    ١٨ -١٤هو  اتحدث فيه تىوالسن ال
  بداية البلوغ. إليالمراهقة من أواخر  اتحدث فيه تى% والسن ال٠،٠٢وعبر الذكور كان 

(Knutt, 2007 : 38, 39,40 –Fernandes,2009: 8-Kraft,2009:13,14 ) 

والضطرابات األكل آثار نفسية واجتماعية وجسمية مدمرة، حيث معدل الفناء والمـوت  
 -Lyons, 1998 : 1- Winter, 2005 : 8)% ٢٠ -١٥من الذين يعانون من األنوركسيا، بلغ 

Gochnour, 2006 : 1)  وقد أكدت الدراسات األجنبية على أن النزعة إلى الكمالية حينما تصل
  النفسى فإنها تزيد من خطر الوقوع فى اضطرابات األكل. بإلى االضطرا

لتبين العالقة بين الكماليـة العصـابية    ،األمر الذى دعا الباحثة إلى القيام بدراسة عربية
  امعة.واضطرابات األكل لدى عينة من طالب الج

  ويمكن إيجاز مشكلة الدراسة الحالية فى التساؤالت التالية :
هل هناك عالقة بين الكمالية العصابية واضطرابات األكل لـدى عينـة الدراسـة مـن      -١

 ؟وماطبيعتها  الجنسين

 ؟ هل توجد فروق بين الجنسين من طالب الجامعة فى الكمالية -٢

 ؟ضطرابات األكلهل توجد فروق بين الجنسين من طالب الجامعة في ا -٣



 

  أهداف الدراسة :
  الكشف عن العالقة بين الكمالية العصابية واضطرابات األكل . -١
   .واضطرابات األكلالتعرف علي الفروق بين الجنسين " الذكور واإلناث " في الكمالية  -٢

  أهمية الدراسة:
 
ناولت العالقة بين الكمالية العصابية دراسة نفسية عربية ت –في حدود علم الباحثة  –التوجد  -١

 واضطرابات األكل .  
ـ   :تتناول الدراسة موضوعين هامين في مجال الصحة النفسـية وهمـا   -٢ بية االكماليـة العص

 ا من آثار نفسية خطيرة على الفرد.موما له ،واضطرابات األكل
نـاء فتـرة   راض اضطرابات األكل تكون في الذروة أثشارت الدراسات األجنبية إلى أن أعأ -٣

 ومن هنا كان اختيار العينة من الطالب الذكور واإلناث بالجامعة. ،الدراسة الجامعية

 
 ؛من خالل نتائج الدراسة الحالية يمكن اإلعداد للبـرامج اإلرشـادية والعالجيـة والوقائيـة     -١

ات األكل من طـالب  والمرضى من ذوي اضطراب ،الستخدامها مع الكماليين غير األسوياء
 الجامعة.

 ليكون لديهم أبناء كماليون أسوياء. ؛معرفة اآلباء بطرق وأساليب التنشئة السليمة ألبنائهم -٢
وعالجهم قبل أن تتفـاقم المشـكلة إلـى     ،معرفة طالب الجامعة الذين لديهم كمالية مرضية -٣

 األسوأ.

  مصطلحات الدراسة:
 

ية شخصية، تجعل الفرد يهتم بتحقيق الكمال والتمام فـي  : هي خاصتعرفها الباحثة بأنها
أو ، كماليـة معتدلـة سـوية    كل مظاهر الحياة، وهي إما كمالية مرتفعة غير سوية عصابية، أو

  كمالية منخفضة غير سوية.
  .الباحثة : إعداد: هي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص في قياس الكمالية. وإجرائياً

 
األكل، وتشمل: فقدان الشهية العصـبي   : اضطرابات حادة في سلوكفها الباحثة بأنهاتعر

  (األنوركسيا)، وفرط الشهية العصبي (البوليميا).
 :إعدادهي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص في قياس اضطرابات األكل.  :وإجرائياً

  .الباحثة



 

  اإلطــــــــار النظــــــري
: الكمالية: ً   أوال

 
أن مذهب الكمال هو عادة مطالبة النفس واآلخرين بنـوع   )١٩٨٨يرى كمال دسوقي (

  )١٠٥١: ١٩٨٨كمال دسوقي، أداء أسمى مما يتطلبه الموقف. (
بأنها "النزعة إلى رؤية أي شيء أقل من الكمال ) ١٩٩١( Webesterوتعرفها وبستر 
  )Webster, 1991: 873على أنه غير مقبول". (

نحو األرفع واألسمى والمزيد مـن   -دائماً -ي مذهب الكماليين الذين يسعونه والكمالية
  )٥٩٣، ١٩٩٤عبد المنعم الحفني، التفاصيل. (

  والكمالية تعنى النضج أو الخلو من العيوب أو التحكم في مجال ما.
  )١٣٥ :لطفي الشربيني(

  اماً.بأنها الحاجة إلى أن تكون أو تبدو شيئاً ت )٢٠٠٧( Knuttويعرفها نت 
)Knutt, 2007: 2(  

وتكون الميول الكمالية على متصل، يتراوح بين السلوكيات السليمة والصـحيحة وبـين   
السلوكيات المضطربة، فاألشخاص الكماليون األسوياء يضعون أهدافاً ومعايير عاليـة، معقولـة   

وقعـات  وواقعية، ويكافحون من أجل التميز، ولديهم توقعات عاليـة ألنفسـهم، ويسـتمتعون بت   
ويعرفون الجهود الشخصـية   ي ضرورة أن يتحقق الكمال والتمام،اآلخرين تجاههم، ويعتقدون ف

ون أن تكون أداءاتهم مرنة، ويقبلون أخطـاءهم، ولـديهم إحسـاس بالسـرور     حالمطلوبة، ويسم
على االسـتمرار وتحسـين   والرضا والمتعة تجاه الجهود المبذولة، ويرون أن الكمالية تشجعهم 

أما الكماليون غير األسوياء فلديهم أهداف ومعايير عاليـة ومفرطـة ومسـتحيلة وغيـر      ،العمل
أكيد زائد على التنظيم، ويعيشون في قلق خوفـاً  تواقعية، يضعونها ألنفسهم أو لآلخرين، وعندهم 

من فعل األخطاء، ويتجنبون المخاطر ويرفضون محاولة القيام بتجارب جديدة خوفاً من الفشـل،  
 ،وقعات زائدة ونقد سلبي من اآلخرين، وعندهم شكوك حول طبيعة اإلنجازات الشخصيةولديهم ت

فعل األفضـل، وهـؤالء    نوهم يشعرون بأن محاوالتهم وجهودهم ال تبدو كافية، وأنهم يستطيعو
ألنهم لم يفعلوا على نحـو جيـد وبشـكل    الشعور بالرضا والسرور واإلشباع؛  غير قادرين على

  م واحترامهم لذواتهم على تحقيق النجاحات واإلنجازات.كاف، ويعتمد تقييمه
(Elliott, et al., 1999: 4 –Greenspon,2000,197- Ruggiero, 2003: 9 – Castro, 
2004: 392 – Paredes, et al., 2005: 62 – Kubal, 2005: 6 – Stoeber and Otto, 
2006: 295, 316 – Fornieles, et al, 2007: 562 – Macedo, 2007: 296 – 297 – 

Webb, et al., 2007, 124 – Knutt, 2007: 2،4, 5- Romano,2009:7,8) 



 

 
أن الكمالية تنمو وتتطور أثناء فترة الطفولة، ونتيجـة   )١٩٩٩(  Elliottليـوت  إ يرى 

بعـض   لضغط األسرة، والضغط من الذات، ومن المجتمع ومن وسائل اإلعالم، كل ذلك يجعل
قدون أنهم إذا لم يفعلوا على نحـو  عتاألفراد لديهم مخاوف ويشعرون بالذنب، ويعملون بشدة، وي

قابلية واستعداد  ليوت أن الطفل األول يكون لديهإف ويضي ، سيفقدون الحب واالحترام مفإنه ،تام
  )Elliott, et al., 1999: 8, 9للكمالية ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة. (

 
 ,Rheaume وصفت الكمالية كمكـون أحـادي البعـد عـن طريـق روم وآخـرين      

Ladouceur and Freeston )واعتبروا أن كل مظاهر الكمالية هي شخصية، وتـأتي  ٢٠٠٠ (
  )Knutt, 2007: 7من داخل الفرد. (

ثم تناولتها األبحاث الحديثة كمكون متعدد األبعاد، وله مظاهر وخصائص موجبة وسالبة 
 Hewitt and Flettيـت وفلـت   جتماعي، وقد وضع كل من هولى المستوى الشخصي واالع
  ) نموذج الكمالية المتعدد األبعاد والذي يتكون من أبعاد ثالثة:١٩٩١(

حيث يضع األفـراد معـايير عاليـة     Self-Orientedالكمالية الموجهة من الذات  :البعد األول
  ألنفسهم.

ويتضمن وضع معايير عاليـة   Other-Orientedهة نحو اآلخرين : الكمالية الموجالبعد الثاني
  وعمل توقعات غير واقعية من جانب الشخص لآلخرين.

ويتضمن اعتقـاد   Socially Prescribed: الكمالية المحددة والموجهة من المجتمع البعد الثالث
 ليهماألفراد أن اآلخرين لديهم توقعات عالية تجاههم، وأنهم يقيمونهم، ويضغطون ع

  لكي يكونوا على نحو تام.
 (Robert-McCamb,2000:4-Kubal, 2005: 6 – Paredes, et al., 2005: 62, 63 – 

Sanna and Chang, 2006: 48 – Bardone – Cone, 2007: 1977 – Ferrier, 2007: 

22 – Knutt, 2007: 9, 10-Antony, and Swinson,2009:11  ) 

لكمالية الموجهة من الذات هي بعد شخصي خاص ان فإ )٢٠٠٢يت وفلت (هو بحسبو
لموجهة نحو اآلخرين ا، أما الكمالية "سوي" ويوصف على أنه تكيفي intra Personalبالشخص 

 Inter Personalهما بعدان خاصان بالعالقة بـين األشـخاص   ف ،والكمالية المحددة من المجتمع
  )Kubal, 2005: 7. ("السويان"و فيانيوهما يوصفان بأنهما ال تك

  يرون أن الكمالية تكيفية وسوية. فإنهم )٢٠٠٣( .Rice et alبينما رايس وآخرون 
)Knutt, 2007: 2(  



 

: اضطرابات األكل: ً   ثانيا
، وفرط الشـهية  AN: فقدان الشهية العصبي (األنوركسيا) األكل إلى تتصنف اضطرابا

ـ  ن، وهما اضطراباBNالعصبي (البوليميا)  اد فـي سـلوك األكـل،    يتميزان باالضطراب الح
واالضطراب في تنظيم الوزن، واالضطراب في االتجاهات نحو الوزن، واالضطراب في إدراك 

ت نهم، وتناول األكل، ل االضطرابين فترات من: تقييد األكل (رفضه)، ونوبامشكل الجسم، ويش
  هير من األكل.وسلوكيات تط

: أن مريض األنوركسـيا  األول األنوركسيا عن البوليميا: ابيميزان اضطر وهناك أمران
: انقطاع الدورة الشهرية لدى اإلناث لمدة ثالثـة  والثانييرفض المحافظة على الوزن الطبيعي، 

  )Crossfield, 2005: 1شهور متتالية. (

أن جذور اضطرابات األكل تتكون فـي   )٢٠٠١( .Vohs, et alويرى فوس وآخرون 
  )Vohs et al., 2001:٢٨١ـ ٢٨٠ سن مبكرة. (

إلى أن هناك عالقة بين نقص تحكـم الفـرد    )٢٠٠٥( Crossfieldويشير كروسفيلد 
وفقد السيطرة على األحداث في الحياة، وبين المستويات العالية من التحكم عبر األكـل والـتحكم   

  )Crossfield, 2005: 19في الوزن. (

: النماذج املفسرة لدور الكمالية العصابية يف اضطرابات األكل: ً   ثالثا
  إلى أربعة نماذج مفسرة لدور الكمالية في اضطرابات األكل. Knuttيشير نت 

)Knutt, 2007: 40 - 53(  

 
هذا النموذج لتفسير دور الكمالية في اضطرابات األكل،  )١٩٧٨( Burch كوضعت بر

مثل: اإلذعان والرضـوخ   لاألك حيث سلوكيات كمالية معينة، تميز هؤالء المرضى باضطرابات
فقط لكي يكون جيـداً، بـل    -ال يكافح-ألوامر، والجدية في العمل أو الدراسة، فالفرد لالزائدان 

 ANأن األفراد المصابين بفقدان الشـهية العصـبي    "كبر "ويعاقب نفسه ليكون األفضل، ويرى
 عمرهم المبكـرة،  الستحسان في سنواتالخضوع، والكمالية، والبحث عن ا ويطورون اإلذعان،

وأن األفراد الذين يعانون من اضطرابات األكل يكون لديهم إحساس بعدم التفاعل، وتكون الحاجة 
وتنشأ هذه المشـاعر   نحو التحكم والكمال والتمام هي استجابة للعجز والنقصان الداخلي المدرك،

أنـه لـيس    -خرينمن خالل اآل –من مشكالت في التطور المبكر لدى الفرد والتي جعلته يدرك 
.جيداً على نحو كاف  



 

اضطرابات أكل يطور على نحو متكرر (ذات كاذبة) لكي يقـدم نفسـه    هوالفرد الذي لدي
 لآلخرين، وهذه الذات الكاذبة تكون قناعاً يغطي به الذات الواقعية عندما يتفاعل مـع اآلخـرين،   

وجيد على نحو كـاف،   ،بالنفسفالذات الكاذبة تكون لشخص تام وكامل وكفء وقدير، ولديه ثقة 
فإنها تكون لشخص يشعر بالخواء الـداخلي، والخـوف    ،أما الذات الواقعية التي وراء هذا القناع

  والعزلة، نتيجة العالقات الكاذبة مع األقران.

 
كـل يملكـون   األ) أن األفراد الذين لـديهم اضـطرابات   ١٩٨٦( Garnerيرى جارنر 

تحافظ على نماذج األكل غير السليمة، وهؤالء األفراد يكـون   خاطئة عن األكل، والتيمعارف 
لديهم نماذج تفكير خاطئة، والمعارف الخاطئة تجعل لدى الفرد معايير غير واقعية كماليـة عـن   

يالً، وهـذا الطريـق   الكمالية مسـتح سلوكيات األكل، وتجعل الفرد يفشل كلما كان الوصول إلى 
  شل، ونماذج التفكير الخاطئة، والمعايير الكمالية، كلها تنمى أعراض االكتئاب والقلق.بالف لىءالم

األنوركسيا الذي يتخذ رجيماً قاسياً، يحافظ عليه بواسـطة   ضريمويشير جارنر إلى أن 
يتناوله فإنه يعزز ويـدعم اإلحسـاس   تدعيم الذات المعرفي، والفرد عندما يحد من الطعام الذي 

  جادة المعرفية وتحكم الذات.بالسيطرة واإل

 
كل فرد لديه خصائص شخصية تنتقل عبـر   إلى أن )١٩٩١( Stroberيشير ستروبر 

  كل.األاألجيال، وأن الكمالية هي خاصية شخصية هامة لدى األفراد الذي لديهم اضطرابات 

 
بت ن فلت وهوييFlett and Hewitt )لديهم كمالية موجهة  أن األفراد الذين )٢٠٠٢
ى المعايير الشخصية غيـر  في الوصول إلتنشأ لديهم اضطرابات األكل، نتيجة الرغبة  من الذات
موجهة نحـو المجتمـع، تـرتبط اضـطرابات األكـل      وأن األفراد الذين لديهم كمالية  الواقعية،

رغبة في مقابلة المعايير المظهر الخارجي والهيئة، والبموضوعات مثل: تقدير الذات، واالهتمام ب
  ة من قبل اآلخرين.الموضوع

أنماط خاصـة مـن اضـطرابات     إلي أيضاً األبعاد المختلفة من الكمالية غالباً ما تؤدي
تباع الحميـة  اتؤدي إلى االهتمام واالنشغال باألكل والقيام ب فالكمالية الموجهة من الذاتاألكل، 

إلى االهتمام حول المظهر الخارجي والهيئة وتقـدير  تؤدي  لكمالية المحددة اجتماعياًواالغذائية، 
  )Knutt, 2007: 40, 41, 44, 45, 48, 53الذات.(



 

  الدراسات السابقة

(Halmi et al., 2000)     تـم فحـص دور الكماليـة فـى
ـ  ) فتاة لديهن٣٢٢األنوركسيا، وكانت العينة مكونة من ( اريخ عـن األنوركسـيا، ومتوسـط    ت

) فتاة وال يعانين من األنوركسيا ومتوسـط  ٤٤) سنة، وعينة مقارنة مكونة من (٢٨،٢أعمارهن (
بات األكـل،  وتم استخدام مقياس الكمالية متعدد األبعاد، ومقياس اضطرا ،) سنة٢٦،١أعمارهن (

يهن أنوركسـيا، كانـت   الفتيـات الالتـي لـد    واتضح من النتائج أن ،يومقياس الوسواس القهر
درجاتهن غير مرتفعة  كانت درجاتهن في الكمالية مرتفعة، والفتيات الالئي ال تعانين األنوركسيا

  ٠في الكمالية

(Ruggiero et al., 2002) أن الكمالية صفة مميزة
رتبطة باضـطرابات  شخصية ترتبط باضطرابات األكل، وكذلك الكمالية تصاحب السلوكيات الم

  ٠األكل مثل : الدايت "الرجيم"، واالهتمام بالوزن والشكل واالتجاه نحو "نحافة" الجسم

(Sherry et al., 2003)) من ٢٢٠على عينة مكونة من (
إناثاً)، واستخدام مقياس للكمالية، ومقياس ألعـراض   ١١٠ذكوراً،  ١١٠طالب الجامعة، منهم (

  ٠رابات األكل، وأظهرت النتائج أن الكمالية ترتبط باضطرابات األكل لدى الذكور واإلناثاضط

(Bulik et al., 2003)   إلى معرفة العالقة بـين الكماليـة
) تـوائم إنـاث،   ١٠١٠والمرض النفسي واضطرابات األكل، حيث كانت العينة مكونـة مـن (  

سنة، وقد اتضح من النتائج أن القلق واالهتمام الزائـد باألخطـاء   ) ٤٢،٥ومتوسط العمر كان (
يرتبطان باألنوركسيا والبوليميا وال يرتبطان باالضطرابات النفسية األخرى، وأن الشكوك حـول  
األفعال والسلوكيات ترتبط باضطرابات األكل، وأن الدرجات المرتفعـة فـى القلـق واالهتمـام     

  ٠والسلوكيات يرتبطان باضطرابات األكل باألخطاء والشكوك حول األفعال

(Castro et al., 2004)    بتقييم أبعـاد الكماليـة لـدى
) ٧١وتكونت العينة مـن (  ،مراهقات يعانين من األنوركسيا ومراهقات ال يعانين من األنوركسيا

) مراهقة ال ١١٣سنة و ( )١٥،٣، ومتوسط أعمارهن (ىمراهقة لديهن أنوركسيا ويعالجن بالمشف
ـ ١٤،٦تعانى من األنوركسيا ومتوسط أعمارهن ( م مقيـاس الكماليـة للطفـل    واسـتخد  نة،) س

 ،والمراهق، ومقياس تقييم الذات الكمالية، واختبار اتجاهات األكـل، ومقيـاس بيـك لالكتئـاب    
وفقـدان الشـهية    وأظهرت النتائج االرتباط بين الكمالية الموجهة من الذات وتقديم الذات الكمالي

  ٠العصبي لدى المراهقات المريضات



 

(Schwarz et al., 2005) بالفروق في اتجاهات األكل
وعدم الرضا عن الجسم والكمالية لدى فتيات يمارسن الرياضة البدنيـة وأخريـات ال يمارسـن    

% من العينة يمارسن األلعـاب  ٥٣(فتاة منهن  )١٠٣(وكانت العينة مكونة من  ،الرياضة البدنية
) سنة وتبين ٢٢ -١٨% ال يمارسن األلعاب الرياضية) وتراوحت أعمارهن بين (٤٧الرياضية، 

الفتيات الرياضيات لديهن نزعات وميول كمالية، ويرتبط ذلك باتجاهـات األكـل    من النتائج أن
  .ألكلخطر اضطرابات االمرضية، وأن الفتيات الرياضيات الكماليات لديهن 

(Mc Gee et al., 2005) إلى الكشف عن العالقة بين
تقديم الذات على نحو كمالي وأعراض اضطرابات األكل، وتحديد ما إذا كان تقييم صورة الجسم 

) طالبـات جامعيـات، ومتوسـط    ١٤٥وكانت العينة مكونة من ( ،يؤثر على هذه العالقة أم ال؟
الـذات،   -واستخدم مقياس تقديم الذات الكمالية، ومقياس عالقات الجسم ،سنة) ٢٠،٦(أعمارهن 

ومقياس صورة الجسم المثالية، واختبار اتجاهات األكل، وأوضحت النتائج أن هناك ارتباطاً بـين  
وأنـه يمكـن التنبـؤ     ،تقديم الذات على نحو كمالي وصورة الجسم وأعراض اضطرابات األكل

  ٠من خالل تقديم الذات على نحو كمالي وتقييم صورة الجسم بأعراض اضطرابات األكل

(Pearson and Gleaves, 2006) فحصت العالقة بين
) طالبات جامعيـات، وأعمـارهن   ٢٨٦الكمالية واضطرابات األكل، وتكونت عينة الدراسة من (

مقيـاس الكماليـة ومقيـاس     مواستخد ، ) سنة١٨،٧٥) سنة، بمتوسط (٢٣ -١٦تراوحت بين (
 ،اتجاهات وسلوكيات اضطرابات األكل، ومقياس تقدير الذات، ومقياس عدم الرضا عن الجسـم 

واتضح من النتائج أن الكمالية العصابية المرضية ترتبط بدرجة عالية بأعراض البوليميا، وعـدم  
  ٠الرضا عن الجسم

(Mc Gee, 2007)   طالبـات  ١٤٩( على عينـة مكونـة مـن (
سنة، وتم تطبيق اختبار الكمالية متعدد األبعاد، ومقيـاس  )  ١٩،٧(جامعيات، ومتوسط أعمارهن 

الذات، ومقياس االكتئـاب، ووجـد   الخمس الكبار للشخصية، ومقياس األنوركسيا، ومقياس تقدير 
  ٠كسيا"هناك ارتباطاً بين الكمالية "المحددة من المجتمع" واضطرابات األكل "األنور أن

(Downey and Chang , 2007) بالكشف عن العالقة
) طالبـات جامعيـات، وتراوحـت    ٣٠٧بين الكمالية واضطرابات األكل، وتكونت العينة مـن ( 

م مقياس الكمالية، ومقياس عدم الرضـا عـن الجسـم،    ) سنة، واستخد٣٨ -١٨عمارهن بين (أ
 ،تضح من النتائج أن الكمالية ترتبط بالدايت وأعراض البوليميـا وقد ا،ومقياس اضطرابات األكل

وأن عدم الرضا عن الجسم يتفاعل مع الكمالية المحددة من المجتمع، ومن خالل ذلك يتم التنبـؤ  
  ٠والبوليميا (الريجيم) بأعراض الدايت



 

(Forbush et al., 2007)  بـين الكماليـة   العالقـات
) مـن العينـة   ٢٤٨٢يات اضطرابات األكل، وتكونت العينة من طالب الجامعة وعددها (وسلوك

وطبق على العينة مقياس الكماليـة،   ،سنة )١٩،٩ (أنثى) ومتوسط األعمار ١٧٣٢ذكراً،  ٧٥٠(
واستبيان لتقييم أعراض اضطرابات األكل، واتضح من النتائج أن الكماليـة تـرتبط بسـلوكيات    

  ٠اإلناث اضطرابات األكل لدى

(Fornieles et al., 2007)  تمت مقارنة الكمالية لـدى
مرضى اضطرابات األكل ومرضى سيكاتريين وأفراد عاديين، وتكونت العينة من ثالث مجموعـات  

) ٣٣) أنوركسـيا، ( ٧٥) فتـاة مريضـات باضـطرابات األكـل، مـنهن (     ١٠٨: األولى عددها (
ـ والث ) فتاة مريضات نفسياً( قلق ، اكتئاب ، اضطراب تكيف )٨٦ة عددها(والثاني،بوليميا ة عـددها  الث

) سـنة، وقـدم   ٣١ -١٠) فتاة ال يعانين من أية اضطرابات نفسية، وتراوحت األعمار بـين ( ٢١٣(
 ،مقياس الكمالية لألطفال والمراهقين، ومقياس اضطرابات األكل، واختبـار اتجاهـات األكـل    :إليهن

النتائج أن مريضات اضطرابات األكل "البوليميا واألنوركسيا" سجلن درجات عالية فـى  واتضح من 
وكذلك تبين أن الكمالية الموجهة من  ،الكمالية الموجهة من الذات، بالمقارنة بالمجموعة الثانية والثالثة
  ٠الذات منبئ هام عن اضطرابات األكل "البوليميا واألنوركسيا"

(Macedo et al., 2007)  إلى معرفة أى األبعاد فـى
الكمالية ترتبط بسلوك اضطرابات األكل؟ واشتملت عينة الدراسة على عينة من طالب الجامعـة  

) سنة، وطبـق  ٢٥ -١٧، وتتراوح األعمار بين (non- clinical"ذكور وإناث"، وليسوا مرضى 
وأوضحت النتائج أن المستويات  ،ضطرابات األكلعليهم مقياس الكمالية متعدد األبعاد، ومقياس ا

وتبين أن الكمالية الموجهـة   ،ينباضطرابات األكل لدى كل من الجنسالعالية من الكمالية ترتبط 
يرتبطان باضطرابات األكل واهتمامات الحمية الغذائية  ،من الذات والكمالية المحددة من المجتمع

ن الكمالية المحددة من المجتمـع تعـد منبئـاً هامـاً     وسلوك الشره لألكل لدى اإلناث، واتضح أ
  ٠الضطرابات األكل لدى الذكور

(Bardone- Cone, 2007)  بالكشف عن العالقة بين الكماليـة
الموجهة من الذات، والكمالية المحددة من المجتمع واضطرابات األكل، وتكونت عينة الدراسـة  

سـنة،   )١٨(ومتوسط أعمـارهن   non- clinicalر مريضات ) طالبات جامعيات غي٤٠٦من (
وتم استخدام مقياس الكمالية متعدد األبعاد، ومقياس لتقييم الحمية الغذائية "إتبـاع نظـام غـذائي    
خاص"، ومقياس لتقييم اتجاهات وسلوكيات الشره العصبي لألكل "البوليميا"، ومقياس سـبيلبرجر  

ت النتائج تأييد العالقة بين الكمالية الموجهـة مـن الـذات    وأظهر ،للقلق، ومقياس بيك لالكتئاب
وأوصـت   ،والكمالية المحددة من المجتمع والمستويات المتطرفة من "الحمية الغذائية" والبوليميـا 

النتائج بضرورة عمل دراسة على الذكور وعلى مرضى تعانى من اضطرابات األكل، وكـذلك  
  ٠أ باضطرابات األكل؟دراسة هل أبعاد الكمالية المختلفة تتنب



 

2008)Crowther,and(Tissot   العالقات بين
وعدم الرضـا عـن الجسـم،     واستدخال مثالية النحافة، الكمالية المتعددة األبعاد، وتقدير الذات،

تي، وقيـاس  ) فتاة، وتم استخدام التقرير الذا٢٧٧وتكونت عينة الدراسة من ( وأعراض البوليميا،
واستبيان االتجاهات االجتماعية الثقافية نحو الهيئـة   الكمالية المتعدد األبعاد، وقياس تقدير الذات،

وضحت النتائج أن الكمالية الموجهة  مـن  أتجنب صورة الجسم، و نوالمظهر الخارجى، واستبيا
  يا.المجتمع ،والكمالية الموجهة من الذات لهما تأثير كبير علي أعراض البوليم

(Kashima et al.,2008) ) ٢٤٨كانت العينة مكونة من (
وأظهرت النتائج أن الكمالية الموجهة مـن   سنة)،٢٧-١٨ن (مفتاة جامعية، وتراوحت أعمارهن 

  .منبئان هامان عن اضطرابات األكل الذات، والكمالية الموجهة من المجتمع،

(Bardone-Cone et al., 2009)  إلي تبين العالقة
وكذلك دراسة النموذج التفاعلي بـين   ،السوية) وأعراض البوليميا –بين بعدي الكمالية (الالسوية 

ولـيس  –، واتضح من النتائج أن الكمالية  الالسوية والوزن المدرك، وأعراض البوليميا ،الكمالية
 ، وأن الكمالية الالسوية تتفاعل مع الوزن المـدرك بوليمياعالقة بأعراض ال ترتبط ولها –السوية 

التي لديهن كمالية السوية ويشعرن بان أوزانهن ل، فالطالبات امما ينمي ويطور أعراض البوليميا
  .ستويات عالية من أعراض البوليمياأظهرن م–زائدة 

 )Soares et al., 2009( كمالية إلي معرفة دور ال
، ) طالبات جامعيات٣٨٢ة مكونة من (، وكانت العينكلفي نمو وتطور سلوكيات اضطرابات األ

، وأن كـل المضـطرب  ساس ترتبط بسلوكيات واتجاهات األوأوضحت النتائج أن الكمالية في األ
ينبئـا بسـلوكيات    يمكـن أن  ،الموجهـة مـن المجتمـع   والكمالية  موجهة من الذات،الكمالية ال

  .األكل اضطرابات

  التعقيب على الدراسات السابقة:
  من خالل نتائج الدراسات السابقة يتضح ما يلي:

بـة بـين الكماليـة    اتفقت وأجمعت الدراسات األجنبية على وجود عالقة ارتبـاط موج  -١
 واضطرابات األكل.

 الية منبئ هام عن اضطرابات األكل.الكم -٢
 ل لدى اإلناث.تبطة باضطرابات األكالكمالية تصاحب السلوكيات المر -٣
: الجامعيات باسـتثناء دراسـة كـل مـن     معظم الدراسات كانت على عينة من الفتيات -٤

(Sherry et al., 2003- Macedo et al., 2007- Forbush et al., 2007) 
 نت على الجنسين "الذكور واإلناث".كاف

درسـت العالقـة بـين الكماليـة      -حدود علـم الباحثـة   يف - ال توجد دراسة عربية -٥
 األكل لدى عينة من طالب الجامعة. اضطراباتو



 

فروض الدراسة: 

، وما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج يمكن صـياغة  يعلى ضوء اإلطار النظر
  الفروض كما يلي :  

 ،ةموجبة ذات داللة إحصائية بـين درجـات الكماليـة العصـابي     ةتوجد عالقة ارتباطي )١
 اسة ككل.ودرجات اضطرابات األكل لدى عينة الدر

 ،ةموجبة ذات داللة إحصائية بـين درجـات الكماليـة العصـابي     ةتوجد عالقة ارتباطي )٢
 ودرجات األنوركسيا ودرجات البوليميا لدى عينة الدراسة ككل.

موجبة ذات داللة إحصائية ودرجات اضطرابات األكل لدى عينة  ةتوجد عالقة ارتباطي )٣
 الدراسة الذكور.

 ةذات داللة إحصائية بـين درجـات الكماليـة العصـابي    موجبة  ةتوجد عالقة ارتباطي )٤
 ودرجات األنوركسيا ودرجات البوليميا لدى عينة الدراسة الذكور.

 ةموجبة ذات داللة إحصائية بـين درجـات الكماليـة العصـابي     ةتوجد عالقة ارتباطي )٥
 ودرجات اضطرابات األكل لدى عينة الدراسة اإلناث.

 ةاللة إحصائية بـين درجـات الكماليـة العصـابي    موجبة ذات د ةتوجد عالقة ارتباطي )٦
 ودرجات األنوركسيا ودرجات البوليميا لدى عينة الدراسة اإلناث.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلنـاث   )٧
 على قياس الكمالية وذلك في اتجاه اإلناث.

الذكور ومتوسط درجات اإلنـاث  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  )٨
 على قياس اضطرابات األكل وذلك في اتجاه اإلناث.

توجد فروق ذات داللة  إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلنـاث   )٩
 على قياس اضطرابات األكل (األنوركسيا) وذلك في اتجاه اإلناث.

متوسط درجات اإلنـاث  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور و )١٠
  على قياس اضطرابات األكل (البوليميا) وذلك في اتجاه اإلناث.

  إجراءات الدراسة
: عينة الدراسة: ً   أوال

) طالباً وطالبة بكلية التربية ببنها، ومتوسط العمر الزمني ٣٥١تكونت عينة الدراسة من (
) طالباً، ١٣٩لذكور (وكان عدد أفراد عينة ا ،)٠,٨٥٧) وانحراف معياري قدره (٢٠,٦٩٥(

وبلغ عدد أفراد عينة اإلناث  ،)١,٢١٧) وانحراف معياري قدره (٢٠,٧٧٨ومتوسط العمر الزمني (
  ).٠,٥٠٩) وانحراف معياري قدره (٢٠,٦٤٢) طالبة، ومتوسط العمر الزمني (٢١٢(



 

ً : أدوات الدراسة :    ثانيا
  تم استخدام األدوات التالية :

                          إعداد : الباحثة  
  تم إعداد قياس الكمالية بالرجوع إلى اإلطار النظري وبعض القياسات السابقة منها :

  : إعداد فروست وآخرين. قياس الكمالية المتعدد األبعاد-أ
Frost, Marten, Lahart& Rosenblate (1990) 

(In : Ferrier, 2007 : 98- 100) and 

(In : Fisher and Corcoran, 2007 : 299) 

  ).١٩٩١( Hewitt and Flettوفلت  هويت: إعداد  قياس الكمالية المتعدد األبعاد-ب
(In: Buttu, 2006 : 104) 

  ).١٩٩٤ن (ماتزمان وآخريإعداد  :قياس الكمالية العصابية-جـ
Mitzman et al. 

(In : Backs, 1996, 62- 64) 

  ).١٩٩٦( هاد : آمال عبد السميع باظ: إعد استبيان الكمالية العصابية-د
  ).٢٠٠٤( .Hill, et al: إعداد : هل وآخرين  قياس الكمالية-هـ

(In : Hill, et al., 2004 : 80- 91) 

  ) عبارة ويقع في أربعة أبعاد : ٤٤إعداد الباحثة من (قياس الكمالية ويتكون 

فرع هذا البعد إلى ثالثة أبعـاد  البعد األول : المستويات العالية والمبالغ فيها لألداء، ويت
  رعية وهي : ف

  : ويشتمل على العبارات وأرقامها كما يلي : من الفرد لذاته-أ
٢٢، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٤، ٩، ٧، ٥، ١ .  

  : ويشتمل على العبارات وأرقامها كما يلي :  من الفرد إلى اآلخرين-ب
٤١، ٣٩، ٣٧، ٣٤.  

  ارات وأرقامها كما يلي : : ويشتمل على العب من اآلخرين نحو الفرد-جـ
٤٠، ٣٨، ٣٥، ٣١، ١١، ٨، ٤.  

   ويشتمل على العبارات وأرقامها كما يلي : ،البعد الثاني : الخوف من الفشل
٤٤، ٤٢، ٣٣، ٢٤، ١٢، ١٠، ٣.  



 

   ويشتمل على العبارات وأرقامها كما يلي : ،البعد الثالث : عدم الرضا بوجه عام
٣٦، ٢٨، ٢٦، ٢٣، ١٧ .  

   كما يلي: ويشتمل على العبارات وأرقامها ،ع: الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفسالبعد الراب
٤٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢١، ١٨، ١٥، ١٣، ٦، ٢.  

  وتقع اإلجابة فى ثالثة مستويات هي : (نعم، أحياناً، ال).
  وتقدر "نعم" بثالث درجات، و"أحياناً" بدرجتين، و"ال" بدرجة واحدة.

، وتدل الدرجة ٤٤، والدرجة الصغرى هى ١٣٢ة العظمى هىوبذلك تكون الدرج
  على الكمالية العصابية. المرتفعة

  أوالً : صدق قياس الكمالية : 
  صدق المحكمين :-١

) محكمين من السادة األساتذة المتخصصين فى علم الـنفس  ١٠تم عرض القياس على (
بناء على توجيهـات السـادة    ،والصحة النفسية، وتم حذف بعض العبارات وتعديل البعض اآلخر

  المحكمين.
  الصدق بطريقة االتساق الداخلي : -٢

  ) طالباً وطالبة من كلية التربية ببنها.٧٥تم تقنين القياس على عينة مكونة من (
  صدق أبعاد قياس الكمالية :  -  

تم حساب معامالت االرتباط بين مجموع درجات البعد والمجموع الكلي لدرجات القياس 
   دول التالي يوضح ذلك :والج

  )١ (جدول                             
  معامالت االرتباط بين درجات البعد ومجموع درجات القياس  

  معامل االرتباط  ادـــاألبع
  المستويات العالية والمبالغ فيها

  الخوف من الفشل
  عدم الرضا بوجه عام

  الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس

٠,٨٢١**  
٠,٩٥٥**  
٠,٩٧٥**  
٠,٨٩١**  

  ٠,٠١** دال عند 



 

ويتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين مجموع درجات البعد ومجموع 
  مما يشير إلى أن القياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق. ،درجات القياس مرتفعة

  ثانياً : ثبات قياس الكمالية : 
ثالثة أبعاد الفرعية من البعد األول ة والل الثبات لألبعاد األربعة الرئيستم حساب معام

  والجدول التالي يوضح ذلك :  باخوالقياس ككل بطريقة ألفا كرون

  )  ٢جدول (  
  ة والثالثة أبعاد الفرعية من البعد األول والقياس ككلثبات األبعاد األربعة الرئيس

  معامل ألفا  ادـــاألبع
  المستويات العالية والمبالغ فيها

  من الفرد لذاته
  من الفرد إلى اآلخرين
  من اآلخرين نحو الفرد

  الخوف من الفشل
  عدم الرضا بوجه عام

  الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس
  القياس ككل

٠,٦٤  
٠,٥٧  
٠,٦٨  
٠,٦٤  
٠,٦٧  
٠,٩٠  
٠,٦٢  
٠,٦٨  

ة والفرعية والقياس ع معامالت الثبات لألبعاد الرئيسويتضح من الجدول السابق أن جمي
  شير إلى أن القياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.مما ي ،ككل مرتفعة

                                 إعداد : الباحثة  
تم إعداد قياس اضطرابات األكل بالرجوع إلى اإلطار النظري وبعض القياسات السابقة 

  منها :
  )١٩٨٣(  نإعداد : جارنر وآخري                قياس اتجاهات األكل-أ

Garner, Olnsted, Bohr, &Garlinkel (1983) 
 (In Buttu, 2006 : 117) 

  ) ١٩٩١( إعداد : ثلن وآخرين                    اختبار البوليميا-ب
Thelen, Farmer, Wonderlich& Smith(1991) 
(In Buttu, 2006 : 119) 

  )١٩٩٧( Garnerإعداد : جارنر             اختبار اتجاهات األكل-جـ
(In Ferrier, 2007 : 151) 



 

  )٢٠٠٠إعداد : زينب شقير (       مقياس فقدان الشهية العصبي- د

  : ) عبارة ويقع في بعدين٢٨حثة من (إعداد : البا      قياس اضطرابات األكلويتكون 
 ويشتمل على العبارات وأرقامها كمانوركسيا (فقدان الشهية العصبي) البعد األول : األ
   :يلي 

٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٤، ١٣، ١٠، ٩، ٧، ٥، ٤، ٢، ١.  
  

  ويشتمل على العبارات وأرقامها كما يلي: البعد الثانى : البوليميا (فرط الشهية العصبي) 
٢٧، ٢٣، ١٨، ١٧، ١٥، ١٢، ١١، ٨، ٦، ٣.  

ثالث درجات، و وتقع اإلجابة في ثالثة مستويات هي (نعم، أحياناً، ال) وتقدر "نعم" ب
وبذلك تكون الدرجة العظمى الضطرابات األكل هي  ،"أحياناً" بدرجتين، و"ال" بدرجة واحدة

وتدل الدرجة المرتفعة علي معاناة الفرد من  ،٢٨والدرجة الصغري الضطرابات األكل هي ،٨٤
  اضطرابات األكل .

، ١٨يا هي نوركسلأل، والدرجة الصغرى ٥٤وتكون الدرجة العظمى لألنوركسيا هي 
  .١٠، والدرجة الصغرى للبوليميا هي ٣٠وتكون الدرجة العظمى للبوليميا هى 

  أوالً : صدق قياس اضطرابات األكل : 
  صدق المحكمين : -١

) محكمين من السادة األساتذة المتخصصين في علم النفس ١٠تم عرض القياس على (
خر بناء على توجيهات السادة والصحة النفسية، وتم حذف بعض العبارات وتعديل البعض اآل

  المحكمين.
  الصدق بطريقة االتساق الداخلي :-٢

) طالباً وطالبة من كلية التربية ببنها وهي ٧٥تم تقنين القياس على عينة مكونة من (
  نفس عينة تقنين قياس الكمالية.

  صدق مفردات قياس اضطرابات األكل : -أ
عد الثاني (البوليميا) تم حساب معامالت نوركسيا) والبصدق مفردات البعد األول (األ

نوركسيا) ومجموع درجات البعد، وتم حساب معامالت ارتباط ألارتباط مفردات البعد األول (ا
  مفردات البعد الثاني (البوليميا) ومجموع درجات البعد والجدول التالي يوضح ذلك : 



 

  ) ٣ جدول (
  جات البعد معامالت ارتباط مفردات بعد األنوركسيا ومجموع در

  ومجموع درجات البعد ومفردات بعد البوليميا
  معامل االرتباط  مفردات البوليميا  معامل االرتباط  نوركسيااألمفردات 

١  
٢  
٤  
٥  
٧  
٩  
١٠  
١٣  
١٤  
١٦  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٨  

٠,٨٢**  
٠,٩٢**  
٠,٥٢**  
٠,٧١**  
٠,٩٢**  
٠,٦٨**  
٠,٧٤**  
٠,٧٢**  
٠,٩٨**  
٠,٨٩**  
٠,٥٥**  
٠,٧٨**  
٠,٦٤**  
٠,٨٢**  
٠,٥١**  
٠,٧٩**  
٠,٥٩**  
٠,٧٤**  

٣  
٦  
٨  
١١  
١٢  
١٥  
١٧  
١٨  
٢٣  
٢٧  

٠,٥٤**  
٠,٥١**  
٠,٧٤**  
٠,٨٣**  
٠,٩٤**  
٠,٦٠**  
٠,٦٣**  
٠,٥١**  
٠,٥٩**  
٠,٦٤**  

  ٠١.** دال عند 

ويتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط بعد األنوركسيا ومجموع درجات البعد 
مما يشير إلى أن القياس يتمتع  ،جموع درجات البعد مرتفعةومعامالت ارتباط بعد البوليميا وم

  بدرجة عالية من الصدق.

  صدق أبعاد قياس اضطرابات األكل : -ب
تم حساب معامالت االرتباط بين مجموع درجات البعد والمجموع الكلى لدرجات القياس 

  والجدول التالي يوضح ذلك : 



 

  )   ٤جدول ( 
  معامالت االرتباط بين درجات البعد ومجموع درجات القياس

  معامل االرتباط  األبعاد
  **٠,٧٢٩  األنوركسيا
  **٠,٩٣  البوليميا

  ٠,٠١** دال عند 

ويتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات البعد ومجموع درجات 
  ة من الصدق.القياس مرتفعة مما يشير إلى أن القياس يتمتع بدرجة عالي

  ثانياً : ثبات قياس اضطرابات األكل : 
تم حساب معامل الثبات للقياس ككل على العينة ككل (الذكور واإلناث)، ثم عينة الذكور 

  والجدول التالي يوضح ذلك :  نباخفقط ثم عينة اإلناث فقط بطريقة ألفا كرو

  )  ٥جدول (  
  عينة اإلناثثبات القياس على العينة الكلية وعينة الذكور و

  معامل ألفا  أفراد العينة
  الذكور واإلناث

  الذكور
  اإلناث

٠,٦٨  
٠,٧٥٢  
٠,٦٨  

ويتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات القياس على العينة الكلية وعينة الذكور 
  وعينة اإلناث مرتفعة مما يشير إلى أن القياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

  األساليب اإلحصائية : 
رتباطية بين الكمالية الاستخدام معامل االرتباط لبيرسون لمعرفة نوع العالقة ا تم -١

 العصابية واضطرابات األكل لدى أفراد عينة الدراسة.

تم استخدام اختبار (ت) لحساب داللة الفروق بين المتوسطات، وذلك باالعتماد على  -٢
 عاشر"."اإلصدار ال Spssمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية زح

  



 

  نتائج الدراسة : 
 

  ينص الفرض األول على أنه : 
"توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات الكمالية العصابية 

  ودرجات اضطرابات األكل لدى عينة الدراسة ككل".
ة على وللتحقق من صحة الفرض تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العين

والجدول التالى يوضح معامل ارتباط بيرسون بين  ،قياس الكمالية وقياس اضطرابات األكل
  درجات أفراد العينة على قياس الكمالية واضطرابات األكل.

  )   ٦جدول ( 
  داللة معامل االرتباط بين درجات عينة الدراسة على قياس الكمالية واضطرابات األكل

  ن  ألكلاضطرابات ا  الكمالية  البعد
  -  **٠,٨٥  اضطرابات األكل  ٣٥١  **٠,٨٥  -  الكمالية
  ٠,٠١** دالة عند 

وبذلك  ٠,٠١** دال عند مستوى ٠,٨٥) أن معامل االرتباط   ٦يتضح من جدول ( 
  يتحقق الفرض األول.

 
  ينص الفرض الثانى على أنه : 

بين درجات الكمالية العصابية  "توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية
  ودرجات األنوركسيا ودرجات البوليميا لدى عينة الدراسة ككل".

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة على 
والجدول التالي يوضح  ،قياس الكمالية وقياس اضطرابات األكل (األنوركسيا) و (البوليميا)

رسون بين درجات أفراد العينة على قياس الكمالية واضطرابات األكل معامل ارتباط بي
  (األنوركسيا) و (البوليميا).

  )  ٧جدول (  
داللة معامل االرتباط بين درجات عينة الدراسة على قياس الكمالية واضطرابات األكل 

  (األنوركسيا) و (البوليميا)
  ن  البوليميا  األنوركسيا  الكمالية  البعد

  *٠,٧٩  *٠,٧٥  -  الكمالية
  -  -  *٠,٧٥  األنوركسيا  ٣٥١

  -  -  *٠,٧٩  البوليميا
  ٠,٠١** دالة عند 



 

** دالين عند مستوى ٠,٧٩**، ٠,٧٥) أن معاملي االرتباط  ٧يتضح من جدول (  
  وبذلك يتحقق الفرض الثاني. ٠,٠١

 
  ينص الفرض الثالث على أنه : 

بة ذات داللة إحصائية بين درجات الكمالية العصابية "توجد عالقة ارتباطية موج
  ودرجات اضطرابات األكل لدى عينة الدراسة من الذكور".

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة (الذكور) 
بين والجدول التالي يوضح معامل ارتباط بيرسون  ،على قياس الكمالية وقياس اضطرابات األكل

  درجات أفراد العينة (الذكور) على قياس الكمالية واضطرابات األكل.

  )  ٨جدول ( 
  داللة معامل االرتباط بين درجات عينة الدراسة (الذكور) على قياس الكمالية واضطرابات األكل

  الذكور  اضطرابات األكل  الكمالية  البعد
  ١٣٩  **٠,٨٢  -  الكمالية

  -  **٠,٨٢  اضطرابات األكل

  ٠,٠١دالة عند ** 

وبذلك  ٠,٠١** دال عند مستوى ٠,٨٢) أن معامل االرتباط  ٨يتضح من جدول (  
  يتحقق الفرض الثالث.

 
  ينص الفرض الرابع على أنه : 

"توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات الكمالية العصابية 
  ليميا لدى عينة الدراسة الذكور".ودرجات األنوركسيا ودرجات البو

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة (الذكور) 
والجدول التالى يوضح  ،على قياس الكمالية وقياس اضطرابات األكل (األنوركسيا) و (البوليميا)

الكمالية واضطرابات األكل معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة (الذكور) على قياس 
  (األنوركسيا) و (البوليميا).



 

  )  ٩جدول ( 
داللة معامل االرتباط بين درجات عينة الدراسة الذكور على قياس الكمالية واضطرابات األكل 

  (األنوركسيا) و (البوليميا)
  الذكور  البوليميا  األنوركسيا  الكمالية  البعد

  **٠,٧٤  **٠,٧٩  -  الكمالية
  -  -  **٠,٧٩  ركسيااألنو  ١٣٩

  -  -  **٠,٧٤  البوليميا
  ٠,٠١** دالة عند 

** داالن عند مستوى ٠,٧٩**، ٠,٧٥) أن معاملى االرتباط  ٩يتضح من جدول ( 
  وبذلك يتحقق الفرض الرابع. ٠,٠١

 
  ينص الفرض الخامس على أنه : 

ن درجات الكمالية العصابية "توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بي
  ودرجات اضطرابات األكل لدى عينة الدراسة اإلناث".

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة (اإلناث) 
والجدول التالى يوضح معامل ارتباط بيرسون بين  ،على قياس الكمالية وقياس اضطرابات األكل

  ناث) على قياس الكمالية واضطرابات األكل.درجات أفراد العينة (اإل

  ) ١٠جدول (  
  داللة معامل االرتباط بين درجات عينة الدراسة (اإلناث) على قياس الكمالية واضطرابات األكل

  اإلناث  اضطرابات األكل  الكمالية  البعد
  -  **٠,٩٢  اضطرابات األكل  ٢١٢  **٠,٩٢  -  الكمالية
  ٠,٠١** دالة عند 

وبذلك  ٠,٠١** دال عند مستوى ٠,٩٢) أن معامل االرتباط ١٠ ل (يتضح من جدو
  يتحقق الفرض الخامس.

 
  ينص الفرض السادس على أنه: 

"توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات الكمالية العصابية 
  اث".ودرجات األنوركسيا ودرجات البوليميا لدى عينة الدراسة اإلن



 

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة (اإلناث) 
والجدول التالي يوضح  ،على قياس الكمالية وقياس اضطرابات األكل (األنوركسيا) و (البوليميا)

معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة (اإلناث) على قياس الكمالية واضطرابات األكل 
  ألنوركسيا) و (البوليميا).(ا

  ) ١١جدول (  
داللة معامل االرتباط بين درجات عينة الدراسة اإلناث على قياس الكمالية واضطرابات 

  األكل (األنوركسيا) و (البوليميا)
  اإلناث  البوليميا  األنوركسيا  الكمالية  البعد

  **٠,٨٩  **٠,٩٥  -  الكمالية
  -  -  **٠,٩٥  األنوركسيا  ٢١٢

  -  -  **٠,٨٩  ياالبوليم
  ٠,٠١** دالة عند 

** داالن عند مستوى ٠,٨٩**، ٠,٩٥) أن معاملي االرتباط   ١١يتضح من جدول ( 
  وبذلك يتحقق الفرض السادس. ٠,٠١

 
  ينص الفرض السابع على أنه : 

 "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث
  على قياس الكمالية وذلك في اتجاه اإلناث".

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب المتوسطات واالنحراف المعياري وقيمة (ت) 
  وداللتها اإلحصائية بين الذكور واإلناث على قياس الكمالية، والجدول التالي يوضح ذلك.

  ) ١٢جدول (  
اإلحصائية لدى الذكور واإلناث على المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) وداللتها 

  قياس الكمالية

االنحراف   المتوسط  ن  المتغير
  المعيارى

مستوى   قيمة (ت)
  الداللة

اتجاه   د.ح
  الفروق

  ٨,١٥٦  ٩٥,٠٤  ١٣٩  الذكور
  اإلناث  ٣٤٩  ٠,٠٥  ١,٣٨٣

  ٨,٠٠٨  ٩١,٨٢  ٢١٢  اإلناث
بين متوسط  ٠,٠٥) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ١٢ويتضح من جدول (  

  درجات الذكور ودرجات اإلناث، على قياس الكمالية العصابية وبذلك يتحقق الفرض السابع.



 

 
  ينص الفرض الثامن على أنه : 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث 
  اإلناث".على قياس اضطرابات األكل وذلك في اتجاه 

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب المتوسطات واالنحراف المعياري وقيمة (ت) وداللتها 
  اإلحصائية بين الذكور واإلناث على قياس اضطرابات األكل، والجدول التالي يوضح ذلك.

  )  ١٣جدول ( 
ث على المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) وداللتها اإلحصائية لدى الذكور واإلنا

  قياس اضطرابات األكل

االنحراف   المتوسط  ن  المتغير
  المعيارى

مستوى   قيمة (ت)
  الداللة

اتجاه   د.ح
  الفروق

  اإلناث  ٣٤٩  ٠,٠١  ٣,٦١٩  ٦,٩٤٤  ٤٢,٧٦  ١٣٩  الذكور
  ٧,١٨٥  ٤٥,٥٧  ٢١٢  اإلناث

بين متوسط  ٠,٠١) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ١٣ويتضح من جدول (  
  وبذلك يتحقق الفرض الثامن. ،الذكور ودرجات اإلناث على قياس اضطرابات األكلدرجات 

 
  ينص الفرض التاسع على أنه : 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث 
  على قياس اضطرابات األكل (األنوركسيا) وذلك في اتجاه اإلناث".

الفرض تم حساب المتوسطات واالنحراف المعياري وقيمة (ت)  صحة لتحقق منول
وداللتها اإلحصائية بين الذكور واإلناث على قياس اضطرابات األكل (األنوركسيا)، والجدول 

  التالي يوضح ذلك.
  ) ١٤جدول (  

ناث على المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) وداللتها اإلحصائية لدى الذكور واإل
  قياس اضطرابات األكل (األنوركسيا)

  المتوسط  ن  المتغير
االنحراف 
  قيمة (ت)  المعيارى

مستوى 
  د.ح  الداللة

اتجاه 
  الفروق

  ٤,٧٠٦  ٢٥,٩٣  ١٣٩  الذكور
  اإلناث  ٣٤٩  ٠,٠١  ٥,٧٠٤

  ٥,٠٥٩  ٢٩,٠٠  ٢١٢  اإلناث



 

ين متوسط ب ٠,٠١) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   ١٤ويتضح من جدول ( 
درجات الذكور ودرجات اإلناث على قياس اضطرابات األكل (األنوركسيا)، وبذلك يتحقق 

  الفرض التاسع.

 
  ينص الفرض العاشر على أنه : 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث 
  ) وذلك في اتجاه اإلناث".على قياس اضطرابات األكل (البوليميا

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب المتوسطات واالنحراف المعياري وقيمة (ت) 
وداللتها اإلحصائية بين الذكور واإلناث على قياس اضطرابات األكل (البوليميا)، والجدول التالي 

  يوضح ذلك.
  ) ١٥جدول (  

اإلحصائية لدى الذكور واإلناث على  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) وداللتها
  قياس اضطرابات األكل (البوليميا)

االنحراف   المتوسط  ن  المتغير
  المعيارى

مستوى   قيمة (ت)
  الداللة

اتجاه   د.ح
  الفروق

  ٣,٥٧٦  ١٦,٨٣  ١٣٩  الذكور
  ال يوجد  ٣٤٩  غير دال  ٠,٩٦١

  ٣,٣٧٢  ١٦,٥٧  ٢١٢  اإلناث

بين  ٠,٠١روق ذات داللة إحصائية عند ) أنه ال توجد ف ١٥ويتضح من جدول (  
وبذلك ال  ،متوسط درجات الذكور ودرجات اإلناث على قياس اضطرابات األكل (البوليميا)

  يتحقق الفرض العاشر.

  تفسري ومناقشة النتائج:
من خالل نتائج الفرض األول والثاني والثالث والرابع والخامس والسـادس، يتضـح أن   

ة، ذات داللة إحصائية بين درجات الكماليـة العصـابية ودرجـات    موجب ةهناك عالقة ارتباطي
  .والبوليميا) لدى الذكور واإلناث األنوركسيااضطرابات األكل (

الكمالي العصابي هو شخص يريد أن يكـون العـالم كلـه     ويمكن تفسير هذه النتائج بأن
مرنة، فيقوم بتطبيق كل ذلـك  مثالياً وتاماً، ومعاييره تكون دائماً غير واقعية، جامدة، صلبة، غير 

  لى عادات األكل، والمظهر الخارجي، والهيئة، ووزن الجسم، وصورة الجسم.ع



 

مما ينتج عنه اضطرابات األكل، التي تكون على صورة فقدان الشهية العصبي أو فـرط  
الشهية العصبي ففي األنوركسيا، الشخص يحاول دائماً فقدان الوزن أو  تجنب زيـادة الـوزن،   

تباع الرجيم الصارم والقاسي وضبط الـنفس،  الكمالية في سلوك األكل عن طريق ام بتطبيق فيقو
ا يتناول الشخص الطعام بنهم شديد وعلى نحو متكرر، وهو ال يكون راضـياً عـن   يالبوليم فيو

صورة جسمه ووزنه، وإدراكه لصورة جسمه تكون خاطئة، ويكـون مشـغوالً بوزنـه، فيقـوم     
، ويستمر تباع نظام غذائي قاس، ليكون رفيع القوامسلوك األكل عن طريق االكمالية في بتطبيق 

  أبداً. يتحققالكفاح من أجل صورة الجسم التامة والمثالية ولكن هذا ال 
مـن  تائجها الخطيرة أنها تـدمر الـذات ف  والكمالية العصابية في اضطرابات األكل من ن

  يا أو البوليميا معرض لفقد حياته.سوركنيعاني األ
ويجدر اإلشارة إلى أن األبوين والثقافة المتبعة لهم دور كبير في كمالية األبناء ومعاناتهم 

  من اضطرابات األكل فيما بعد.

نتـائج   مـع  األول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، والسادس: وتتفق نتائج الفروض
  بعض الدراسات السابقة مثل:

(Castro, et al., 2004- Schwarz, et al., 2005- McGee, et al., 2005- 

Paredes, et al. 2005- Pearson and Gleaves, 2006- Bardone – Cone, 2007-

Macedo, et al,. 2007-; Formieles, et al., 2007-: forbush, et al., 2007-; 

Downey and Chang, 2007- McGee, 2007-Patterson,2008- Tissot and 

Crowther,J.,2008- Kashima,Y.,et al.,2008–Bardone-Cone,A.,et 

al.,2009-Soares,M.et al.,2009) 

  والتي أكدت جميعها على وجود عالقة ارتباط موجبة بين الكمالية واضطرابات األكل.

التي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين    وبالنسبة لنتيجة الفرض السابع
  ناث على قياس الكمالية وذلك في اتجاه اإلناث.متوسط درجات الذكور ومتوسط  درجات اإل

يمكن تفسير هذه النتيجة بأن الوالدين الكماليين يكون لهما دور كبير في الضغوط الواقعة 
  على األبناء لكي يكونوا كماليين هم أيضاً.

يكافحن دائماً إلثبات وجـودهن   نوأن اإلناث الجامعيات كن أكثر كمالية من الذكور ألنه
نجازات التحصيلية والتفـوق  اإل قيحقنظار نحوهن من األبوين والمجتمع عن طريق توجذب األ

في مجاالت شتى، بينما الذكور ليسوا بحاجة إلى هذا الكفاح وبذل الجهد ألن مكـانتهم محفوظـة   
  لدى األبوين والمجتمع.



 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية   تالتي أشار وبالنسبة إلى نتيجة الفرض الثامن
بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على قياس اضطرابات األكل وذلـك فـي   

التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين    ونتيجة الفرض التاسعاتجاه اإلناث، 
متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على قياس اضـطرابات األكـل (األنوركسـيا)    

  وذلك في اتجاه اإلناث.
ن البدانة ويردن الوصـول  يبأن اإلناث أكثر من الذكور يخش كن تفسير هاتين النتيجتينيم

المرحلـة   –وكثيراً ما نجـد أن اإلنـاث فـي     ،رشيقة نإلى النحافة، ويفضلن أن تكون أجسامه
غير راضيات عن صورة أجسامهن ومشغوالت بـالتفكير فـي    -الجامعية على وجه الخصوص

ـ     االنزعاج، حينما تزيد أوزانهن،أوزانهن، ويشعرن بالقلق و دة ويكـون لـديهن محـاوالت عدي
ومن هنا  تباع الرجيم القاسي، وتناول كميات قليلة من الطعام،ومتكررة لفقد الوزن، عن طريق ا

  كانت اإلناث أكثر معاناة من الذكور في اضطرابات األكل واألنوركسيا.
ن نسبة شـيوع األنوركسـيا عبـر    وهذا يتفق مع اإلحصائيات األجنبية التي تشير إلى أ

  اإلناث تكون أكثر من الذكور.

التي أشارت إلى عدم وجود فـروق ذات داللـة    النسبة إلى نتيجة الفرض العاشرب أما
إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على قيـاس اضـطرابات األكـل    

أن – األجنبية ر اإلحصائيات والدراساتكما تشي -ا)، والتي جاءت عكس ما كان متوقعاً ي(البوليم
  نسبة شيوع البوليميا عبر اإلناث أكثر من الذكور.

وهـذا   ،تفسير تلك النتيجة بأن الذكور يعانون مثل اإلناث من نوبات النهم الشديد ويمكن
صعوبة إيجاد فرص عمـل   :يعانون من مشكالت عديدة منها يرجع إلى أن الذكور الجامعيين قد

وما يترتب على ذلك من تأخر الـزواج، ونظـراً لسـوء األوضـاع االقتصـادية       بعد التخرج،
  والمستقبل المجهول، نجدهم يعيشون القلق واالكتئاب ويهربون إلى إلتهام الطعام.

  توصيات ومقرتحات:
توصي الباحثة بأهمية القيام بدراسة كلينيكية تالية، على حالتين مرتفعتـي الكماليـة    )١

 ابات األكل، من الذكور واإلناث.وحالتين مرتفعتي اضطر

 دراسة العالقة بين الكمالية وتقدير الذات. )٢

 دراسة الكمالية واالكتئاب في المراهقة. )٣

 دراسة العالقة بين اضطرابات األكل والسمنة واالكتئاب. )٤

 دراسة الكمالية والوحدة النفسية واالكتئاب. )٥
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  ــةاليــــلكماس اــــقي

PT  
 

  سامية حممد صابر حممد عبد النبي
  مدرس الصحة النفسیة

  كلیة التربیة ببنھا

  الشعبة:      الجنس:    السن:        االســــم:
) أمام Pفيما يلي مجموعة من العبارات، والمطلوب قراءة كل عبارة، ووضع عالمة (

  اإلجابة التي تنطبق عليك وتعبر عن رأيك.
  ال  أحياناً  نعـم  ــــــــارةالعب  م
        أنا ناجح في كل شيء أقوم به دائماً.   ١
        أحب أن أكون المتحكم والمسيطر في مجريات األمور.   ٢
        إذا فشلت فسوف أفقد احترام اآلخرين وحبهم.   ٣
        يتوقع المحيطون بي أن أتفوق في كل شيء أفعله.   ٤
        ستوى األقل في إنجاز أعمالي.أحب الحصول على المستوى األعلى وأكره الم   ٥
        أشعر كثيراً بأني أقل من اآلخرين.   ٦
        أنشد األفضل دائماً، وأتوقع أن أصل إليه.   ٧
        ينزعج اآلخرون بدرجة كبيرة عندما أفشل أو أخطئ.   ٨
        يجب أن يكون كل شيء في الحياة تاماً وكامالً.   ٩

        مرة أخرى.إذا فشلت في الوصول إلى الكمال فلن أحاول    ١٠
        أسرتي تتوقع دائماً أن أكون كامالً وتاماً في أعمالي.   ١١
        أشعر كثيراً بأني شخص متشائم.   ١٢
        أقارن نفسي باآلخرين الذين هم أفضل مني.   ١٣
        أكافح دائماً لكي أكون األفضل.   ١٤
        أشعر بالفراغ والخواء الداخلي.   ١٥
        أفعله. ال أقبل غير التمام والكمال في كل شيء   ١٦
        ال أشعر بأني راض وسعيد عندما أحقق أهدافي.   ١٧
        أنا ناجح في اتخاذ القرارات.   ١٨
        أرفض وال أقبل األخطاء.   ١٩



 

  ال  أحياناً  نعـم  ــــــــارةالعب  م
        أشعر بالذنب كثيراً حينما أؤدي عمالً دون المستوى الممتاز.   ٢٠
        كثيراً ما أشعر بالكراهية وعدم االحترام لذاتي.   ٢١
        زم نفسي بتحقيقها.أضع أهدافاً مثالية وأل   ٢٢
        دائماً ال أرضى عن مستوى أدائي في األعمال.   ٢٣
        إذا لم أصل إلى الكمال والتمام فأنا فاشل.   ٢٤
        أشعر بأني في حاجة إلى أن أكون ممتازاً ليحترمني اآلخرون.   ٢٥
        أعتقد أني مهما بذلت من جهد فلن أكون كامالً وتاماً.   ٢٦
        .ال أتقبل نقد اآلخرين لي   ٢٧
        أشعر بعدم الرضا حين ال أعمل عمال على نحو تام.   ٢٨
        أنتقد اآلخرين عادة.   ٢٩
        كثيراً ما أوجه النقد لنفسي.   ٣٠
        أعتقد أن اآلخرين يحبونني حتى لو لم أكن األفضل في كل شيء.   ٣١
        أشعر كثيراً بالعدائية "العدوانية" تجاه اآلخرين.   ٣٢
        يرة.أخاف وأخشى الفشل بدرجة كب   ٣٣
        أتوقع من أصداقائي أداء األعمال على نحو كامل وتام.   ٣٤
        البد أن أعمل جيداً من أجل إسعاد اآلخرين.   ٣٥
        أحسن أداء عندي ال يكون كافياً؛ ألن هناك ما هو أفضل.   ٣٦
        أتوقع من اآلخرين أداء أعمالهم دائماً على نحو ممتاز.   ٣٧
        خرين.ال أستطيع أن أحقق كل توقعات اآل   ٣٨
        لو كنت مسئوالً، فإن الجميع يجب أن ينجز األعمال على نحو تام.   ٣٩
        أشعر بأن اآلخرين يطلبون مني مستويات عالية من األداء.   ٤٠
        أحب أن يكون األفراد المقربون إلى ناجحين.   ٤١
        أشعر بالقلق والتوتر بدرجة كبيرة قبل البدء في عمل ما.   ٤٢
        لوحدة والعزلة.كثيراً ما أشعر با   ٤٣
        أخاف النجاح ألني أخشى عدم االستمرار فيه والمحافظة عليه.   ٤٤
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  مدرس الصحة النفسیة

  كلیة التربیة ببنھا

  
 

  الوزن:  :لطولا       الجنس:    السن:      م:االســــ
) أمام Pا يلي مجموعة من العبارات، والمطلوب قراءة كل عبارة، ووضع عالمة (فيم

  اإلجابة التي تنطبق عليك وتعبر عن رأيك.
  ال  أحياناً  نعـم  العبــــــــارة  م
        أنزعج عندما يزداد وزني.   ١
        أتعمد التقيؤ عقب األكل حتى ال يزداد وزني.   ٢
        أكون بمفردي وال يراني أحد. أتناول كميات كبيرة من الطعام عندما   ٣
        أفضل أن تكون معدتي فارغة.   ٤
        أتجنب تناول الطعام الذي يحتوى على النشويات والدهون.   ٥
        أفرط في تناول الطعام عندما أتوتر أو أكتئب.   ٦
        أتناول كميات قليلة من الطعام.   ٧
        أشعر بأن األكل يتحكم في حياتي.   ٨
        ياً قاسياً (ريجيم) حتى ال يزداد وزني.أتبع نظاماً غذائ   ٩

        أحسب دائماً السعرات الحرارية للطعام الذي أتناوله.   ١٠
        أشعر بالذنب عندما أفرط في الطعام.   ١١
        حينما أتناول الطعام ال أستطيع السيطرة والتحكم فى نفسي كي أتوقف عن الطعام.   ١٢
        نني رفيعاً.أشعر بأنني بدين (سمين) بينما اآلخرون يرو   ١٣
        أنا غير راض عن جسمي.   ١٤
        أتناول الطعام بين الوجبات.   ١٥
        أشعر بالذنب واالكتئاب عندما يزداد وزني.   ١٦
        يشغلني الطعام وأفكر فيه طوال الوقت.   ١٧
        مزاجي دائماً متغير.   ١٨
        عندما يزداد وزنى أقلق بشدة.   ١٩



 

  ال  أحياناً  نعـم  العبــــــــارة  م
        يشغلني فكرة أن أكون رفيع القوام.   ٢٠
        أعاني من النحافة الشديدة.   ٢١
        يتناقص وزني بصفة مستمرة.   ٢٢
        أتناول بسرعة كميات كبيرة وزائدة من الطعام.   ٢٣
        أمتنع عن تناول الطعام عندما أحس بالجوع.   ٢٤
        وزني أقل من الوزن الطبيعي.   ٢٥

و أقوم بإنقاص وزني باستخدام : حبوب التخسيس أو مدرات البـول أو الملينـات أ     ٢٦
  ممارسة الرياضة.

      

        كثيراً ما يشغلني التفكير فى وزني.   ٢٧
        تنقطع الدورة الشهرية ثالث مرات متتالية. (لإلناث فقط).   ٢٨
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Abstract :                                                           

The present study aimed at examining the nature  of The relation-

ships among perfectionism , and eating  disoders  to a sample of university 

students (males and females)  and  also  amied at investigating the  differ-

ences between  the  two sexes  on perfectionism and eating disorders.  The 

sample of study consists of students of faculty of education. perfectionism 

test  and  eating disorders  test are applied on the sample.  the results indi-

cated that there is positive correlation  relationship between  perfectionism  

and eating disorders. the results also  showed that there are differences be-

tween the two sexes concerned with the level of perfectionism  to the fe-

males.  and  there are also differences between the two sexes concerned 

with the level  of  eating disorders  to the females. 

 

 


