) (آآذار140  ملحق العدد/جمةل الآداب

 هـ1443 /  م2022

Body Image Concern for Social Media Users
Zina Ismail Ibrahim
zena.Isamel1204e@coart.uobaghdad.edu.iq
Prof. Ahmed L. Jassim, PHD
ahmed.l@coart.unobagdad.edu.iq
Department of Psychology - College of Arts - University of Baghdad
DOI: 10.31973/aj.v2i140.3619
Abstract:
body image concern can be defined as: “the negative perceptions and
feelings that a person feels towards his body and is affected by factors such as
body shape and appearance, attitudes towards weight gain, and cultural norms
regarding the ideal body.” The study aimed to identify the extent of concern in the
body image among university students, and the statistically significant differences
in the interest in their body image according to the gender variable (male - female)
and specialization (scientific - human). The researcher adopted the scale (2017).
He et al, consisting of (24) paragraphs distributed into six domains, and the
researcher undertook a set of measures to prepare the scale for measuring this
phenomenon in the Iraqi environment. Truthfulness and consistency were
extracted, and discriminatory power was extracted by two methods of the two end
groups' method, and the relationship of the paragraph to the total degree, and to
verify the objectives of the research, (200 students from Baghdad University)
were selected, and after applying the data and processing it, the results showed the
following:
1. The research sample described having an concern in body image.
2. There is no statistically significant difference in the concern in the image
of the body according to the gender variable, and there is a statistically
significant difference in the concern in the image of the body according to
the variable of specialization and in the concern of the scientific.
In light of the research results, the researcher puts forth a set of recommendations
and proposals, including:
Conduct programs that highlight the ideal nature of images and content uploaded
to social media and educate young people about the impact that comparisons with
this content can have on their excessive concern in their bodies and appearance.
Key Words: body image concern, Social Media Users.
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االهتمام بصورة الجسم لدى مستعملي وسائل التواصل االجتماعي
أ.د .أحمد لطيف جاسم

الباحثة زينة اسماعيل إبراهيم

قسم علم النفس  -كلية اآلداب

قسم علم النفس  -كلية اآلداب

جامعة بغداد

جامعة بغداد

البحث)
ص َ
(مَل َّخ ُ
ُ
يمكن تعريف االهتمام بصورة الجسم بأنه" :التصورات والمشاعر السلبية التي يشععر هاعا
الشخص تجاه جسمه وتتأثر بالعوامل مثل شكل الجسم ومظاره ،والمواقف تجعاه ييعا ة العوي ،
والمعايير الثقافية فيما يتعلق بالجسم المثالي".
تا ع

ال ارسععة ال ع التعععر عل ع م ع

االهتمععام بصععورة الجسععم ل ع

ل ععة الجامعععة،

والفروق ذات ال اللة االحصائية في االهتمام بصعورة الجسعم لاعم ،ت ععا لمتييعر الجع(ذ وذ عور
– انععا و والتخصععصوعلمي -انسععانيو ،قامععب ال احثععة هتب(ععي م يععا و2017وHe et .

alالمك ععو م ععن و24و فقع عرة مويع ععة علع ع س ععتة مج ععاالت  ،وقع ع قام ععب ال احث ععة بمجموع ععة م ععن
االج عراتات ،لتايئععة الم يععا

ل يععا

هععةه الظععاهرة فععي البيئععة الع ار يععة ،وتععم اسععتخ ار الص ع ق

والث ععات ،واسععتخ ار القععوة التمييتي ععة ب ريقتععي اسععلوي المجم ععوعتين ال عرفيتين ،وع قععة الفقععرة

بال رجة الكلية ،وللتحقق من أه ا

ال حث تم أختيار و (200الب و ال ة من ل ة جامععة

بي ا  ،وبع ت بيق البيانات ومعالجتاا أظارت ال(تائج ما يأتي:

 .1إ عي(ة ال حث يتصفو بأ ل يام إهتماما بصورة الجسم.

 .2ال يوجع ع ه( ععا ف ععرق ل ععه الل ععة إحص ععائية ف ععي االهتم ععام بص ععورة الجس ععم علع ع وف ععق متيي ععر

الجعع(ذ ،وه(ععا فععرق ذو اللععة إحصععائية فععي االهتمععام بصععورة الجسععم عل ع وفععق متييععر
التخصص ولصالح العلمي.

وفي ضوت نتائج ال حث تضع ال احثة جملة من التوصيات والمقترحات ،وم(اا:

إجرات هرامج تسلط الضوت عل ال بيعة المثالية للصور والمحتو الةي يتم تحميله علع

وسععائل التواصععل االجتمععاعي ،وتوعيععة الشع اي بشععأ التععأثير الععةي يمكععن أ تح ثععه المقارنععات
مع هةا المحتو عل اهتمامام المفرط بأجسامام ومظارهم.

الكلمات المفتاحية :القلق بشأ صورة الجس  ،مستعملوا وسائل التواصل االجتماعي.

المقدمة:

وج ت الع ي من ال راسات أ الظاور عل اإلنترنب ا مرت ا بشكل بير هتتاي في

االهتمام بصورة الجسم ،مثعل :عع م الرضعا ععن العوي  ،والع افع ورات ال(حافعة ،وبحثعب ارسعات

أخر تأثير استعمال مواقع اإلنترنب التي تر ت عل صورة الجسم وعل وجه التح ي المواقع
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المؤي ع ة لتقليععل الشععاية  ،فق ع وج ع ه عؤالت أ اسععتعمال المواقععع المؤي ع ة لتقلي عل الشععاية وفق ع ا

العوي تقعو المسععتعملين إلع مواجاعة عواقععب نفسعية وعا ريعة بيععر مربعوي هاعا ،بمععا فعي ذلع

انخفععاف فععي احت عرام الععةات ،وانفعععاالت سععلبية ،وا ار ععات بشععأ ييععا ة الععوي  ،وييععا ة أع عراف
اض ع ع رابات األ ع ععل وChock,2015,p.332

&

Kimو .فتمع ععار وسع ععائل التواصع ععل

االجتماعي ضي ا اجتماعيا وثقافيا للوصول ال الصور المثالية .فاستعمال وسائل التواصل
االجتماعية بير التكيفي اي االستعمال السيت الةي يتضمن ال حعث ععن تقييمعات سعلبية معن

اآلخرين واجرات مقارنات اجتماعية عامة يكو مرت ا هتيا ة عع م الرضعا ععن صعورة الجسعم،
والسعععي ورات ال(حافععة ،وم ار ععة الجسععم ،وات ععان نظععام بععةائي ،ففععي اآلونععة االخيعرة ه(ععا ييععا ة

ملحوظعة فععي عع م الرضععا عععن صعورة الجسععم وهععي قضعية تتعلععق بالصععحة العامعة ،وذلع ألناععا
ذات صلة هعين مشعك ت صعورة الجسعم والمشعك ت ال(فسعية بمعا فعي ذلع تع ني احتعرام العةات،

والقلعق ،واال تئعاي وVornholt,2018,p.5و .فيعرت ط عع م الرضععا ععن صععورة الجسعم ارت ا ععا
وثيقا ،وبال ا ما ُيع عام ت(بؤيا عل اض رابات األ ل.
فتعععرف الشع اي تلقائيععا الع رريععة الصععورة المع لععة التععي ي(شععرها اآلخععرو علع وسععائل

التواصععل االجتمععاعي .ي ع فعام ال ع مقارنععة مظاععرهم مععع هععةه الصععور ،وهععةا يععؤ ي ال ع ع ع م

الرضا عن الجسم وانخفاف تق ير الةات.

لةا تحاول ال راسة الحالية االجابة عن التسارل اآلتي:
مععا مع

االجتماعي؟

اهتمععام الشع اي مععن الج(سععين بصععور اجسععامام وعرضععاا علع وسععائل التواصععل

لقع ع هعععين ع ع ع

بي ععر معععن ال ارسع ععات أ اسعععتعمال وس ععائل التواصع ععل االجتمعععاعي م ع عرت ط

باالهتمع ع ععام بصع ع ععورة الجسع ع ععم هع ع ععين الش ع ع ع اي وGrabe&Hyde,2008,p.472و .فالمصع ع ععا ر
اإلع مية تميل إل تصوير صور مثالية للة ور واإلنا  ،والع يع معن هعةه الصعور ت(عتن إلع

اظاععار شخصععيات الجمععال المثاليععة .فق ع تععم تأ ي ع ال(حافععة لثنععا
الة ور وLeit et al .,2001,p.91و.

والعض ع ت المفتولععة ع( ع

فق ع أص ع حب األهميععة باليععة ل ارسععة الع قععات المحتملععة هععين اسععتعمال وسععائل التواصععل

االجتمعاعي للمعرأة والرجععل واالهتمعام بشععأ صععورة الجسععم ،إذ تفتعرف ال ارسععات إلع أ ال(ععا

يميلو إل تع يل و تحسين صورهم ومظارهم في ملفات التعريف فعي الوسعائط االجتماعيعة،

لععةل فالصععور والمعلومععات الموجععو ة علع الملفععات الشخصععية مثععل والرععيذ هععو و ق ع توصععل
صور مثالية ألقرانام االجتماعيين) Kim& Chock,2015,p.331و.
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لق ع ع ت ع ععور االهتمع ععام بصع ععورة الجسع ععم عع ععن ريع ععق وسع ععائل التواصع ععل االجتمع ععاعي ،وب ع ع أ

المستعملو يقارنو أنفسام بالمحتو العةي يرونعه علع وسعائل التواصعل االجتمعاعي .فتعؤ ي
ه ععةه المقارن ععة إلع ع إ ار أ ه( ععا اخت ف ععات ه ععين الص ععور الموج ععو ة علع ع وس ععائل التواص ععل
والجسم نفسه ،والتي يمكن أ تؤ ي في ال(ااية إل تكوين اهتمام بشأ صعورة الجسعم .وعلع

وجه التح ي  ،أل الصور ومقا ع الفي يو عا ة ما تكو لق ات رائعة أو ق يتم تع يلاا ،مما
يتي من احتمال أ يظار المحتو الم(شور صورة مثالية للياية وبالتعالي ،فع

لتل ع

مقارنعة المعرت

الصععور المثاليععة ،ور ار الفععرق هععين صععورة الجسععم الح ي يععة ،وتل ع المثاليععة ومحاولععة

التيلب عل هةه الفجعوة قع يعؤ ي فعي ال(اايعة إلع عواقعب .ويمكعن أ يكعو عع م الرضعا ععن

الجسعم ،ووجعو اهتمعام بشعأ صعورة الجسعم مصعحوبا بعع ة مخعا ر و Vornhol,2018,pp.
4-5و .ل ععةا تمث ععل ص ععورة الجس ععم مصع ع ر قل ععق ت(م ععوي بي ععر للمع عراهقين والشع ع اي ،ف ععي ض ععوت
التحوالت الجسمية وال(فسية واالجتماعية التي تح

أث(ات هةه الحق يتم عم االرت ا ات هين

إش ان الجسم واأل ات ال(فسي واالجتماعي اإليجاهي وGrossbard et al .,2009,p2و.
االهتماااااام بصاااااورة الجسااااام Concern

Image

"Bodyيعرفااااا ()2016

" :McGuinness & Taylorبأنه التصورات والمشاعر السلبية التي يشعر هاعا الشعخص

تجاه جسمه وتتأثر بعوامل مثل شعكل الجسعم ومظاعره ،والمواقعف تجعاه ييعا ة العوي  ،والمععايير
الثقافية فيما يتعلق بالجسم المثالي" وMcGuinness & Taylor, 2016 p.4و .
وسائل التواصل االجتماعي Social Media

يعرفهااا( :Bryer & Zavatarro )2011هععي تق(يععات تسععال التفاعععل االجتمععاعي،

وتجععل التععاو ممك(عا ،وتُمكعن التع اول هعين أصعحاي المصعلحة" و Bryer & Zavatarro
,2011,p.327و.

اآلتي:

تعر عل
يا ال حث الحالي ال ال َ
ل ة الجامعة.
 -1االهتمام بصورة الجسم ل

 -2الفروق ذات ال اللة االحصائية في االهتمام بصورة الجسم ل

ل ة الجامعة ،ت ععا

لمتيير الج(ذ وذ ور ،انا و والتخصصوعلمي ،انسانيو.
مراجعة األدبيات:

نظرية المقارنة االجتماعية : Social Comparison Theory
تفتععرف نظريععة المقارنععة االجتماعيععة لع ع و1954و  Festingerأ ال شععر ل ع يام ال ع افع

لتقييم آرائام وق راتام .ولكي يعملوا بفعالية ،فأنام يحتاجو إل معرفة ق راتام وح و هم ،ما
يجب أ يكونوا يقين في آرائام بشأ األشيات واألشخاص اآلخرين ،ويعتق  Festingerأ

ال(ا

يخ مو بشعكل أفضعل هعةه الحاجعة للتقيعيم العةاتي عبعر يعا
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الما ي ععة الم اشع عرة ،فع(ع ع ما ال تت ععوافر المع ععايير الموض ععوعية ،يق ععار األفع ع ار أنفس ععام بأش ععخاص

آخعرين .إ االفتعراف االساسععي فععي نظريععة  Festingerهععو "فرضععية التشععابه" ،التععي تعع(ص

عل ع أ األف ع ار يفضععلو مقارنععة أنفسععام بععنخرين مشععاهاين .ع( ع ما يحععاول األف ع ار تقيععيم ق ع رة

وأ ات مختلععف تمامععا عععن أ ات اآلخ عرين ،ععل مععا يمكعع(ام التأ ع م(ععه هععو أ أ اتهععم فري ع مععن
نوعه .ال يمك(ام تقييم ق راتام ه قة أو تقييم م

استقرار ق راتاموWood ,1989,p.232و.

م ععا وت عع(ص نظري ععة المقارن ععة االجتماعي ععة والتكع ع اررات الم(قح ععة لا ععا ،علع ع أ االفع ع ار يجع ع وناا

تشخيصععية ووظيريععة ،لمقارنععة أنفسععام بععاآلخرين ،ال سععيما أولئع الععةين يتشععاهاو فععي السععمات

األساسععية لتعع عريفام لل ععةات ،وه ععةا لععه ت ععأثيرات مثيع عرة ل هتم ععام عل ع ت ععأثيرات وس ععائل التواص ععل
االجتماعي Fardouly&) Vartanian,2015,p.82و.

فا(ا فاعم ععام فعي األ هيعات بعأ وسعائل التواصعل االجتمعاعي تعتو المسعتعملين بصعور

مثالية ومفلترة ومحسع(ة ألقعرانام ،ممعا يعؤ ي إلع مقارنعة اجتماعيعة تصعاع ية ،والتعي بال عا معا
تظاعر فعي صعورة الجسعم السعلبية .يوضعح و Kim and Chock (2015بالتفصعيل يعف
يمكن لل(ا

أ يكونوا أ ثر انتقائية في يرية تصوير أنفسام عل اإلنترنب ،مع القع رة علع

تحري ععر وت( ععيح الصع عور ،إلظا ععار م ي ععار جم ععال مث ععالي بي ععر ح يق ععي تمام ععا .ويعع ع التفاع ععل

والمش ععار ة علع ع وس ععائل التواص ععل االجتم ععاعي ريق ععة أخ ععر يش ععار م ععن خ لا ععا ال( ععا

ف ععي

المقارنع ععة االجتماعيع ععة حيع ععث يسع عععو إل ع ع التقيع ععيم والموافقع ععة مع ععن اآلخ ع عرين ،عع ععن ريع ععق هع ععةه
التف ع ع ع ععاع ت االجتماعي ع ع ع ععة عب ع ع ع ععر اإلنترن ع ع ع ععب ،والت ع ع ع ععي ت ع ع ع ععؤثر علع ع ع ع ع آرائا ع ع ع ععم ع ع ع ع ععن أنفس ع ع ع ععام

وNorton,2017,p.17و.

فق ع أش ععارت ارس ععة و2015و Vartanian

& Fardoulyالت ععي فحص ععب الع ق ععة ه ععين

اسععتعمال الريسععبو واالهتمععام بصععورة الجسععم هععين ال ععات الجامعععة  ،واختبععرت مععا إذا انععب
مقارنات المظار عل  Facebookبشكل عام ،أو مقارنعات معع مجموععات مسعتا فة محع ة

من اإلنا

وأف ار األسرة ،واألص قات المقربو  ،والتم ت ال عيع ين وال(سعات ال ئعي قع يععرفان

المععرت ولكععن ال يجععتمعن بانتظععام ،والمشععاهيرو توس ع ب هععةه الع قععة .أظاععرت ال(تععائج وجععو

ع قععة إيجاهيععة هععين اسععتعمال  Facebookواالهتمععام بصععورة الجسععم ،والتععي توس ع ب عععن
ريع ععق مقارنع ععات المظاع ععر بشع ععكل عع ععام ،وتك ع عرار المقارنع ععة هع ععين األص ع ع قات المق ع عربين واألق ع ع ار

ال عي ين ،وعن ريعق المقارنعات التصعاع ية الحكعم علع مظاعر الفعر بأنعه أسعوأ بال يعا

أق ارنععه ال عي ع ين و مععع المشععاهير .وبالتععالي ،ف ع

الع

الشععابات الل عواتي يقضععين وقتععا أ ععول عل ع

عار مظا ععرهن باألخري ععات
 Facebookقع ع يش عععر بقل ععق أ ب ععر بش ععأ أجس ععامان ،ألنا ععن يق ع َ
وخاصة مع أقرانانووFardouly& Vartanian,2015,p.82و.
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م ععا يج ععب أ يك ععو للمقارن ععات االجتماعي ععة الت ععي تثيره ععا وس ععائل التواص ععل االجتم ععاعي

ت ععأثيرات إش ععكالية بش ععكل خ ععاص علع ع إنتف ععات الرض ععا الجس ععمي ع(ع ع ما تك ععو بعع ع

العوام ععل

االجتماعية والفر ية فعالة .وأح العوامل التي تجعل المقارنات السلبية مرجحة بشعكل خعاص،
مقترحعة معن عل مععن وجاعات نظعر المقارنععة االجتماعيعة وأبحعا

الوسععائط صعورة الجسعم ،هععو

االستيعاي ال اخلي من ال(حافة المثالية .ت(ص نظرية المقارنة االجتماعية علع أ المقارنعات

هين األبعا ذات الصلة بالةات لاا تأثير أ بر من المقارنات التي ال تؤثر عل مفاوم الةات.

فيجععب معالجععة المقارنععات ذات الصععلة بالععةات بشععكل أعمععق ،والوصععول إلياععا بسععاولة أ بععر،

عأثير التعي تعؤثر علع
العق ذات الصلة بالةات ،والتعامل مع المجعاالت األ ثعر ت ا
والتواصل مع ُ
أثير نفسيا أقو وPerloff,2014,p.369و.
الةات ،مما يجعلاا تمار ت ا
النظرية االجتماعية الثقافية :Sociocultural Theory

تفتععرف هععةه ال(ظريععة أ العوامععل االجتماعيععة مثععل  :وسععائل اإلع ع م ،واألق ع ار  ،واآلبععات

ي(قل ععو بق ععوة الرس ععائل المتعلق ععة بأهمي ععة المظا ععر ،ويض ععي و للتواف ععق م ععع ُمُث ععل الجس ععم بي ععر
الواق ية وBrown& Bobkowski,2011,p.103و .بع ذل يتم شخص(ة هةه الرسائل من
األف ار الةين يتب(و المعايير المجتم ية للجمال و الرشاقة مععايير خاصعة هاعم .إ الت(عاق

المع ر هععين مععا هععو مثععالي والجسععم نفسععه بال ععا معا يععؤ ي إلع عع م الرضععا عععن الجسععم ،والععةي
يت عع ع ععه سع ع ععلو يات أ ع ع ععل مض ع ع ع ربة ،ها ع ع ع

تقريع ع ععب الجسع ع ععم مع ع ععن الصع ع ععورة المثاليع ع ععة

وRodgers,2016,p.2و .وتشععكل مقارنععة المظاععر الجسععمي آليععة ثانيععة مؤ يععة إل ع ت ععوير
ور امة صورة الجسم واض رابات األ ل ،ما في ثير معن األمثلعة التعي تكعو فياعا المقارنعات
ليسععب مواتيععة ،خاصععة ع( ع ما ي ععتم اختيععار صععور الوسععائل االجتماعيععة أهع ع ا

للمقارنععة

وLevine& Murnen,2009,p.9و.

وتر ت ال(ظرية االجتماعية الثقافية لصورة الجسم عل وسائل اإلع م ،واألقع ار  ،واآلبعات

عوام ععل للت(ش ععئة االجتماعي ععة ،قع ع جعلتا ععا م ععن ال(احي ععة الت وري ععة مرت ععة جع ع ا م ععع المع عراهقين
والش اي و Webb& Zimmer-Gembeck,2014,p .9و.

فقع اشعارت ارسعة قعام هاعا و2014و  Tiggemann & Slaterبشعأ اإلنترنعب وصعورة

الجسععم التععي تاععم الفتيععات قبععل سععن المراهقععة ،و ععا الا ع

التعععرف اإلع مععي واالهتمععام المتعلععق بصععورة الجسععم ل ع

مععن ال ارسععة فحععص الع قععة هععين
الفتيععات قبععل سععن المراهقععة ،م ععع

التر يععت بشععكل خععاص علع اإلنترنععب ،و انععب تقري ععا جميععع الفتيععات و٪97.5و لع يان إمكانيععة
الوصععول إلع اإلنترنععب فععي الم(ععتل ،و ععا الوقععب الععةي يقضع فععي تصععفح اإلنترنععب مرت ععا
بشكل بير باستيعاي ال(معوذ ال(حيفومثعل وقعب قعراتة المجع ت ومشعاه ة التلفعايو ،وم ار عة

الجسم ،وتقليل احتعرام الجسعم ،وييعا ة ات عان نظعام بعةائي .وفقعا لل(معوذ االجتمعاعي والثقعافي،
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توسط االستيعاي في تأثير اإلنترنب عل االهتمام بصورة الجسم .فض عن ذل  ،ا لع

 ٪14مععن الفتيععات ملععف تعريععف عل ع  MySpaceو ٪43ععا ل ع يان ملععف شخصععي عل ع

 .Facebookأنععتج الوقععب الععةي تععم قضععاره علع مواقععع الشع كات االجتماعيععة هععةه ارت ا ععات

أقعو معع االهتمعام بصعورة الجسعم مقارنععة بعالتعرف الععام لثنترنعب .وخلعص إلع أ اإلنترنععب
يمثعل قعوة اجتماعيعة وثقافيعة قويعة هعين الفتيعات فعي سعن معا قبعل المراهقعةو & Tiggemann

Slater ,2014,p:2و .وتق م وسائل االع م ت فق ال هوا ة له معن صعور األجسعام المثاليعة،

تقري ا وب و استث(ات يتم تع يل هةه الصور رقميا وبع(اية إلنشات ملف صورة للكمال الجسمي

بعي ة الم(ال .وSlater et al .,2012,p.344و.

ومع ععن م(ظع ععور ش ع ع كات الص ع ع اقة ،ظاع ععر أيضع ععا أ مجموعع ععات الص ع ع اقة اظاع ععروا ايضع ععا

اهتمامععات مماثلععة عععن صععورة الجسععم و ععةل اهتمععام األ ععل ،وهععي ظععاهرة فععي بع ع

األحيععا

يشار إلياا باسم ع و األق ار وHutchinson& Rapee,2007,p.1558و.
وسائل التواصل االجتماعي:

نظرية االستعماالت واالشباعات :Uses and Gratification Theory
هعي نعون مععن ال(ظريعات التععي تر عت علع األسع اي الكام(عة ورات اسععتعمال وسعائط محع ة،

مععا ت حععث فععي اإلش ع ان ال(ععاتج عععن اسععتعمال الوسععائط والوصععول إلياععا ،وتفتععرف أ ال(ععا

يسععتعملو الوسععائط ألسع اي مح ع ة وحاسععمة ،ت( بععق نظريععة االسععتعماالت واالشع اعات عل ع

اليالبي ععة العظمع ع م ععن االتص ععاالت الوس ععي ة مث ععل :الوس ععائط ،والوس ععائط التفاعلي ععة ،واإلنترن ععب

وAl-Maroof el at., 2019,p.372و.

وتعم ت عوير نظريعة االسعتعماالت واإلشع اعات معن َلعُ الم(ظعرين العوظيفيين مثعل Jay
 Blumlerو  ،Elihu Katzيتعامل ناج االستعماالت واإلش اعات مع ح يقة أ المستعملين
المختلف ععين أل اة االتص ععال نفس ععاا قع ع يك ععو لع ع يام أسع ع اي مختلف ععة الس ععتعمالاا .تر ععت نظري ععة
االسععتعماالت واالش ع اعات عل ع التفسععيرات العلميععة لكيريععة اسععتعمال االف ع ار ألي أ اة اتصععال

لتلبية احتياجاتام الشخصية) Yakin& Tinmaz,2015,p.69و.

ما أ جتتا حيويا من نظرية االستعماالت واالش اعات يعتم عل

أنش ة المستعملين

و وافعاععم التععي تمثععل العوامععل الرئيسععة ل سععتعمال الشخصععي ل ع وات فض ع عععن ذل ع  ،تر ععت
نظريععة االسععتعماالت واالش ع اعات عل ع مصععا ر التحفيععت التععي يسععتعملاا األشععخاص ل ع وات
وما يشعر بعه ال(عا

معن رضعا معن اسعتعمالاا .ويمكعن تصع(يف مشعك ت اإلرضعات علع أناعا

رضععا المحتععو الععةي يتعامععل مععع مععا تق مععه األ اة ،ورضععا العمليععة فيمععا يتعلععق بالتجععاري التععي
تق ع ماا األ اة .هي(مععا يشععار األشععخاص ه(شععاط فععي المجتمعععات عبععر اإلنترنععب ،فاععم ي ععالبو

هع

االش اعات وال يم والفوائ من المجتمعات ،ومن ثعم فع
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عل ع ع إش ع ع اعام هع ععي مسع ععع علمع ععي أساسع ععي .والمسع ععاهمة األساسع ععية ل ع عع(ظرية االسع ععتعماالت
واالش اعات هي م حظاتاا عل المستالكين والجماور ال(ش ين في سياق االتصال  .يمكن

اسعععتعمال ناع ععج االسع ععتعماالت واالش ع ع اعات للتحقيع ععق فع ععي األس ععئلة األساس ععية بشعععأ اإلرضع ععات
الستعمال وسائل التواصل االجتماعي وYakin & Tinmaz,2015,p.69و.

الطريقة:
العينة

اعتم ع ع ت ال احثع ععة فع ععي اختيع ععار عي(ع ععة بحثاع ععا الت بي يع ععة ،عل ع ع

ريقع ععة العي(ع ععة العش ع عوائية

ال سععي ة ،ذات التوييععع المتسععاوي ،إذ تععم اختيععار و200و عي(ععة مععا هععين الععب و ال ععة مععن
جامعة بي ا وبواقع و100و ما هين الب و ال ة للكليات االنسانية ،وو100و ما هين العب
و ال ة للكليات العلمية ،اي هواقع و50و ال ا في ل لية و 25ذ ور و 25انا و.

أداة البحث:

مقياس االهتمام بصورة الجسم :Body Image Concern Scale
اعتمع ت ال احثعة م يعا

و2017و  He et al .ويتكعو معن و24و فقعرة مويععة علع

سعتة مجعاالت ،وهعي :المجعال االول ويمثعل التج(عب االجتمعاعي ويشعمل اربعع فقعرات ،والمجععال

الثععاني :يمثععل ع ع م الرض ععا عععن المظاععر ويتض ععمن اربععع فق عرات ،أم ععا المجععال الثالععث :فيمث ععل
االنشيال ب عا ة الت مين ويحتوي عل سب فقرات ،والمجال الرابع :الضيق والتمييت الم ر

ويشمل اربع فقرات ،والمجال الخامذ :يمثل إخفات العيوي ويتضمن اربع فقعرات ،أمعا المجعال

 :فيمثععل االحع ار فععي االمععا ن العامععة ويتضععمن فقعرتين ،واالجابععة علياععا تكععو ه ع و5و

السععا

ه ائل وهي وال ي( بق علي اه ا ،ال ي( بق علي احيانا ،هين هين ،ي( بق علي احيانا ،ي( بق

علي ائماو يقاهلاا ال رجات و5 ،4 ،3 ،2 ،1و .وق قامب ال احثة بمجموعة من االجراتات،
لتايئة الم يا

الم يععا

ل يا

هةه الظاهرة في البيئعة الع ار يعة ومعن هعةه االجعراتات ،ومعن اجعل تايئعة

وتكييفععه عل ع البيئععة الع ار يععة لخ مععة ال حععث العلمععي قامععب ال احثععة ب ع جرات ص ع حية

الترجمة له وعل ال(حو اآلتي:

 تم ترجمة م يا

االهتمام بصورة الجسم من اللية االنكليتية ال اللية العربية.

 توحي ال(سختين المترجمتين ه(سخة واح ة.
 اعا ة ترجمة ال(سخة المترجمة للم يا

من اللية العربية ال اللية االنكليتية ،وق اتضعح

انامععا مت ابقتععا ه رجععة بي عرة .وق ع اسععتخرجب ال احثععة القععوة التمييتيععة للفق عرات بأسععلوبين

هما:
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اوال .أس ععلوي المجم ععوعتين ال ع عرفيتين وقع ع تب ععي َن أ جمي ععع الفقع عرات مميع عتة ،ل ععةا تراوح ععب ال ععيم
التائية لاا هين و27.66 – 6.95و و انب هةه ال يم التائية المحسوبة أعلع معن ال عيم التائيعة
اللة و0.05و و رجة حرية و214و.

الج ولية ال الية و1.96و ع( مستو

ثانيا .معامل االتسعاق الع اخلي وقع اسعتخرجته ال احثعة ععن ريعق ايجعا معامعل االرت عاط هعين
باسععتعمال معامععل ارت ععاط هيرسععو  ،وق ع تبععين ا

رجععة ععل فق عرة مععع ال رجععة الكليععة للم يععا

الفق عرات جميعا ععا الة،وق ع تراوح ععبو 0.77 -0.5و ،و ان ععب يماععا أعلع ع مععن يم ععة هيرس ععو

الج وليعة ال اليعة و0.098و ع(ع مسعتو و 0.05و و رجععة حريعة و398و .معا تحقعق الصع ق
الظاهري عن ريق عرف الم يا

عل مجموعة من المحكمين ،وق تم اسعتخ ار مصعفوفة

االرت ا عات ال اخليععة هعين المجععاالت ،و عةل اسععتخ ار ع قععة رجعة ععل مجعال بال رجععة الكليععة

للم يععا

فظاععر أ جميععع االرت ا ععات س عوات انععب هععين المجععاالت بعضععاا ال ع ع

ع قة المجعاالت بال رجعة الكليعة للم يعا

 ،او هععين

انعب العة ،إذ انعب يمعة معامعل االرت عاط للفقعرات

اعل ع مععن يمععة معامععل االرت ععاط لل يمععة الج وليععة ال اليععةو0.098و .وللتأ ع مععن ص ع ق ه(ععات
الم يععا

اسععتعملب ال احثععة التحليععل العععاملي التو ي ع ي ،مععا حصععلب ال احثععة عل ع ع ع مععن

مؤش عرات جععو ة الت ععاهق التععي تبععين م ع

م ابقععة االنمععوذ ال(ظععري الععةي تب(تععه ال احثععة مععع

العي(ة المشمولة بال راسة ،واستخرجب ث ات الم يا

عع ععن ريع ععق اعع ععا ة االخت ع ععار باسع ععتعمال معامع ععل ارت ع ععاط هيرسع ععو فكع ععا معامع ععل الث ع ععات

و0.75و ،وبع ت بيعق معا لعة الفعا رون عاخ علع

عيم رجعات العي(عة نفسعاا لم يعا

بصورة الجسم فبليب يمة ث ات الفا رون اخ للم يا

النتائج

وبعع أ قامععب ال احثععة هت بيععق م يععا

االهتمعام

و0.92و.

االهتمععام بصععورة الجسععم علع أفع ار عي(ععة ال حععث

ال ععالع ع ع هم و200و مععا هععين الععب و ال ععة ،وق ع وج ع أ المتوسععط الحسععاهي ألف ع ار العي(ععة
علع ع الم ي ععا

قع ع هل ععع و76.94و وب ععانح ار

المتوسععط مععع المتوسععط الفرضععي

و و

للم يععا

م ي ععاري مقع ع اره و19.33و ،وع(ع ع مواين ععة ه ععةا

وال ععالع و69و رجععة ،وباسععتعمال االخت ععار التععائي

وt-Testو لعي(ععة واح ع ة تبععين أ الفععرق ال إحصععائيا ولصععالح المتوسععط الحسععاهي ،إذ انععب
ال يم ععة التائي ععة المحس ععوبة أعلع ع م ععن ال يم ععة التائي ععة الج ولي ععة وال الي ععة و1.96و ه رج ععة حري ععة

و199و ومستو

اللة و0.05و والج ولو1و يوضح ذل .

ممممض رل ممممت) وذلمممم رممممم و مممم فمممم
(( ) تممممت رامممممتورط رلفمضاممممي رل(والممممم لفورممممجس (ر مفممممج
أوزرن مممم رلم رلفورممممجس رلتفممممى ود ممممفمضج راممممج رمممم ج ممممت الممممو رل ممممجت ممممم رمممم وممممورم رلفورممممجس
ورلبجلغة ( )23وو .
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الجدول ()1االختبار التائي للفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس االهتمام
بصورة الجسم

حجم

المتوسط

مستوى

العينة

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

القيمة التائية

القيمة التائية

درجة

الحرية

الداللة

200

76.94

19.33

69

5.81

1.96

199

دال

الفرضي

الجدولية

المحسوبة

تشير نتيجة الج ول و1و ال ا عي(ة ال حث يتصفو بأ ل يام إهتمام بصورة الجسم.

وقع اسعتعملب ال احثعة تحليعل الت عاين الث(عائي  ،Two Way Anovaللتععر علع

اللعة

الف ععرق ف ععي االهتم ععام بص ععورة الجس ععم علع ع وف ععق متيي ععري الج عع(ذ والتخص ععص والجع ع ولين و2و
يوضح ذل .

الجدول ( )2نتائج تحليل التباين الثنائي للكشف عن داللة الفروق في االهتمام بصورة
الجسم وفق متغيري الجنس والتخصص

مصدر

مجموع

التباين

المربعات

s.of.v

s.of.s

متوسط

درجة الحرية

القيمة الفائية

المربعات

D.F

F

M.S

الداللة
Sig

الجنس

1132.880

1

1132.880

3.373

غير دال

التخصص

6589.520

1

6589.520

19.618

دال

832.320

1

832.320

2.478

الخطأ

65834.56

196

335.891

-

-

الكلي

1258342

200

-

-

-

الجنس

التخصص

غير دال عند
0.05

وتشير نتائج ج ول و2و إلع معا يعأتي :لعيذ ه(عا فعرق لعه اللعة إحصعائية فعي االهتمعام
بصععورة الجسععم عل ع وفععق متييععر الجعع(ذ :إذ هليععب ال يمععة الفائيععة المحسععوبة و3.373و وهععي

أقععل مععن ال يمععة الفائيععة الج وليععة وال اليععة و3.84و ع( ع مسععتو

اللععة و0.05و و رجععة حريععة

و1-196و ،وه(ععا فععرق لععه اللععة إحصععائية فععي االهتمععام بصععورة الجسععم عل ع وفععق متييععر
التخصععص ولصععالح العلمععي ،إذ هليععب ال يمععة الفائيععة المحسععوبة و19.618و وهععي أعل ع مععن

ال يمع ععة الفائيعععة الج وليعععة وال اليع ععة و3.84و ع( ع ع مسع ععتو

اللع ععة و0.05و و رجع ععة حريع ععة و1-

196و .مععا اظاععرت ال(تععائج لععيذ ه(ععا تفاعععل ال هععين متييععري والجعع(ذ والتخصععصو ،إذ
هلي ععب ال يم ععة الفائي ععة المحس ععوبة و2.478و وه ععي أق ععل م ععن ال يم ععة الفائي ععة الج ولي ععة وال الي ععة

و3.84و ع( مستو

اللة و0.05و و رجة حرية و1-196و.
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ل ععة جامع ععة بيع ع ا يتص ععفو ب ععأ لع ع يام إهتمامع عا بص ععورة

الجسم ،واظارت ال(تائج أ عي(ة ال حث يتصفو بعأ لع يام إهتمامعا بصعورة الجسعم ،ويمكعن
تفسع ععير ه ع ععةه ال(تيج ع ععة ف ع ععي ض ع ععوت نظري ع ععة المقارن ع ععة االجتماعي ع ععة ،ع( ع ع ما ال تت ع ععوافر المع ع ععايير

الموضوعية ،يقار االف ار انفسام بأشخاص آخرين وWood ,1989,p.232و.

إذ إ نظري ععة المقارن ععة االجتماعي ععة ت عع(ص علع ع أ المقارن ععات ه ععين األبع ععا ذات الص ععلة

بالع ع ع ع ععةات لاع ع ع ع ععا تع ع ع ع ععأثير أ بع ع ع ع ععر مع ع ع ع ععن المقارنع ع ع ع ععات التع ع ع ع ععي ال تع ع ع ع ععؤثر عل ع ع ع ع ع مفاع ع ع ع ععوم الع ع ع ع ععةات
وPerloff,2014,p.369و .وبالتععالي ،يجععب أ يكععو للمقارن عات التععي تر ععت عل ع المظاععر
عأثير أ ب ععر علع ع اضع ع راي ص ععورة الجس ععم ،م ععا ت ععؤ ي المقارن ععات
ف ععي الوس ععائط االجتماعي ععة ت ع ا
االجتماعية التي تر ت عل المظار والتعي يعتم إجرارهعا علع مواقعع التواصعل االجتمعاعي إلع

عع م الرضععا ععن الجسععم والتعأثير السععلبي علع الحيععاة هعين االفع ار العةين يمثععل المظاعر بال(سع ة

لاععم ُبعع ا رئيسععا مععن يمععة الععةات ،أو يتمتعععو ه رجععة عاليععة مععن االسععتيعاي الع اخلي المثععالي،
خاص ععة ع(ع ع ما يك ععو هع عؤالت االفع ع ار مكتئب ععين أو يك ععو احتع عرام ال ععةات لع ع يام في ععه ش ععيت م ععن

االنخفاف وPerloff,2014,p.369و.
ف

ي الجامعة معرضو بشكل خاص للضيط االجتماعي المرت ط بالمظار الجسمي،

أل م ارحعل ال(مععو هععةه ضعرورية لتشععكيل هويععة الفعر و يمتععه الةاتيععة عبعر عع مععن المجععاالت،
بمعا فعي ذلع التقيعيم العةاتي الجسعمي )Grossbard et al .,2009,p.2و .فيميعل مسعتعملوا
وسائل التواصل االجتماعي ال نشر صور جةابة ألنفسعام فعي ملفعاتام الشخصعية ،ومشعاه ة

مث ع ععل ه ع ععةه الص ع ععور المثالي ع ععة يمك ع ععن أ يس ع ععام ف ع ععي االهتم ع ععام بص ع ععورة الجس ع ععم

&Kim

Chock,2015,p.336).و.وهةه ال(تيجة تتفق مع راسة و Kim& Chock,2015;Vogel
et al.,2014;Fardouly & Vartanian,2015;Thomas et al.,;Marengo et

)al.,2018

مععا اشععارت ال(تععائج ال ع أنععه لععيذ ه(ععا فععرق لععه اللععة إحصععائية فععي االهتمععام بصععورة

الجسم عل وفق متيير الج(ذ ،فتشير نظرية المقارنة االجتماعية ال أ ال(ا

يميلعو إلع

مقارنععة أنفسععام بمععن هععم "أفضععل حععاال" معع(ام ،ممععا يععؤ ي إلع " :مقارنععة اجتماعيععة تصععاع ية و
تؤثر وسعائل التواصعل االجتمعاعي علع صعورة الجسعم للرجعال وال(سعاتعل حع سعوات ،قع يعر

صور ألقرانام عل أناا قاهلة للتحقيعق شخصعيا ،نتيجعة
ا
مستعملوا وسائل التواصل االجتماعي
ألنمععاط الحيععاة المتشععاهاة هععين االث(ععين ،أيضععا أظاععرت ال ارسععات أ ال ريقععة التععي يق ع م هاععا
األشخاص أنفسام عل وسعائل التواصعل االجتمعاعي انتقائيعة ،وسعتعكذ الجسعم المثعالي الععام

الةي يربب المستعملو في تح يقه) Norton,2017,p.11و.
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بيععر مععن ال ارسععات أ اسععتعمال وسععائل التواصععل االجتمععاعي م عرت ط

باالهتمععام بصععورة الجسععم هععين الشع اي ،فالمصععا ر اإلع ميععة تميععل إلع تصععوير صععور مثاليععة

للععة ور واإلنععا

)Leit al.,2001,p.91و .وتتفععق هععةه ال(تيجععة مععع راسع ع ع ع ع عة

&

(Kim

) Chock,2015;Marengo et al .,2018واختلفعب معع ارسعة و Fardouly et al .,

& 2018 ; Tiggemann & Slater .,2014 ;Tasng ,2017; Fardouly
).Vartanian,2014; Cohen et al .,2017

معا اظاععرت ال(تععائج أ ه(ععا فععرق لععه اللعة إحصععائية فععي االهتمععام بصععورة الجسععم علع

وفع ععق متييع ععر التخصعععص وللصع ععالح العلمع ععي .إ للمقارنع ععات االجتماعيع ععة التعععي تثيره ععا وسع ععائل
التواصل االجتماعي تأثيرات إشكالية بشكل خاص عل أنتفعات الرضعا الجسعمي ،ع(ع ما تكعو

عوامععل الفععروق االجتماعيععة والفر يععة فعالععة

) .(Perloff,2014 p.7ولععم تجع ال احثععة اي

راسة انب ق ت(اولب متيير التخصص ،ي تتم م(اقشتاا مع نتيجة ال حث الحالي.

االستنتاجات:

إ ه(ععا إف عراط فععي االهتمععام بصععورة الجسععم مععن َل عُ الش ع اي ،وال ع ليل عل ع ذل ع توسععع
عمليع ععات التجميع ععل ل ع ع الج(سع ععين ،وممارسع ععة تمع ععارين ال(حافع ععة والرشع ععاقة ،ومتابعع ععة الموضع ععة،
والم اليععة فععي ش عرات الم بععذ ،ونشععر الصععور المجس ع ة للجسععم ومفات(ععه عل ع وسععائل التواصععل
االجتماعي ،و ةل عل حساي الكثير من ال يم الروحية واالجتماعية والثقافية ....الخ.

التوصيات:

إجرات هرامج تسلط الضوت عل ال بيعة المثالية للصور والمحتو الةي يتم تحميله علع
وسععائل التواصععل االجتمععاعي ،وتوعيععة الشع اي بشععأ التععأثير الععةي يمكععن أ تح ثععه المقارنععات

مع هةا المحتو عل اهتمامام المفرط بأجسامام ومظارهم.

المقترحات:

راسة االهتمام بصورة الجسعم وع قتعه بمتييعرات أخعر فعي المجعال ال(فسعي ،اضع راي

األ ل ،واستعمال االنترنب ،والصحة ال(فسية ،وأيمة الاوية.
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