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 بعض التغيرات النفسية كنتاج لممارسة تمرينات الهاثايوجا المدعمة بتدريبات التصور العقلي 

 لدى عينة من طالبات جامعة جازان

 نجالء فتحي مهدي 

 مشكلة البحث : 

فحينما  ة الفرد شخصي في وأساسيتمثل مكون هام  فهيتعد صورة الجسم من المظاهر النفسية الهامة        
ربة يكون عدم الرضا طجسم موجبة وصحيحة يكون الرضا " السواء " وعندما تكون سالبة ومضون صورة التك

  ( 5: 8)    ."الالسواء "  

 القذييؤثر على الطريق  مكون هام للذات و  هيصورة الجسم  أنShroff "  (2004  )شروف  "  ويري        
تؤثر على السلوك  التي واألفكاروترتبط بالمشاعر  دااألبعوان بنية الجسم متعددة  الخارجييدرك به الفرد العالم 

تتضقمن الققال   فهقيفقى صققورة الجسقم هقو اادرالققات الذاتيقة لقدا الفققرد والخبقرات والتجقار  لققذا  األسقا  أنحيق  
     (  2-1:  38) 0 ذاتيةوالمكونات ال اإلدراليةمن المكونات 

صورة الجسم مصطلح  أنDavison & Mcabe  (2005  ) " ومالا  ن دافسو  "  ويدعم ذلك ما ذالره       
حيقق  ان مققا يكونققه الفققرد مققن درالققات وااتجاهققات عققن الجسققم واققد يشققمل الخصققا   السققلوالية إلا إلققىينسقق  

 (15:  30)0 ذاته ومع اآلخرين اتجاهات نحو جسمه اد تكون ميسرة أو معواة لتفاعالته مع

يكونهقا الفقرد  التقيالصقورة  هقيصقورة الجسقم  نأLatha et al  (2006 ) "وآخقرون  " اثقاويوضقح       
 ( 78:  35)0الحقيقية الوااعية واد تختلف لجسمه فى عقله واد تكون مطابقة للمظهر والهيئة الجسمية 

ل اظهارها بطريقة ترضى مقاييس الصورة المثالية فى المجتمع الخويعتبر ااعتناء بالصورة الجسدية من       
: 1) 0وما يرتبط بذلك من تحقي  الرضا عن الذات والثقة بالنفس  والوجداني نفعالياان وسيلة لتحقي  ااتزا

168 )                         

 

 
 لية التربية الرياضية بك الرياضية لعروضواالتمرينات  لجمبازانظريات وتطبيقات  ساعد بقسمأستاذ م

 السادات جامعة مدينة 
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صقورة الجسقم  أن إلىLe Breton  (1997 )( نقال عن " لوبروتون "  2011ويشير " عادل خوجة " )       
ذاك عبقر سقيا   أوهقذا الحقد  إلقىبهقا بشقكل وا   بقدوي يٌيكونه الفرد عن جسده والطريقة التق الذيتمثل التصور 

                    (                                   5:  13)                                   0اجتماعي وثقافي يضفي تاريخه الشخصي عليه طابعا  خاصا  

مفهومنققا عققن ذواتنققا  فققي أساسقيامكونققا ثققل وتمفصقورة الجسققم تنبققع لققدينا مققن مصقادر شققعورية وا شققعورية        
سقالبة  أوصورة ذهنية يكونها الفرد عن جسمه واثبات الفاءته واد يصاح  ذلقك مشقاعر واتجاهقات موجبقة  فهي

ومظقققاهرهن  بأجسقققامهناهتمامقققا   ألثقققرحلقققة الجامعقققة هقققن مر  فقققيعقققن تلقققك الصقققورة الذهنيقققة للجسقققم   والطالبقققات 
                         تكققققققققوين شخصققققققققيتهن وتحديققققققققد اتجاهققققققققاتهن   فققققققققي وأهميققققققققةيققققققققرا الب ورالققققققققذا تلعقققققققق  صققققققققورة الجسققققققققم د0وذواتهققققققققن 

(17 :18   19 ) 

الفقرد  ا إحسقيعكقس  ه( القى انق2006)   Pattan et al" وآخقرون باتقان "  إليقه يشقيرتققدير القذات  إمقا       
ات مكققون تقييمققى لمفهققوم الققذير مققدا يعجقق  الفققرد ويحقق  نفسققه لققذا يققرا تقققد يأاحترامققه لذاتققه والققى  أوبقيمتققه 
 (31:  37 ) 0الذات 

موجبقة  أوتققدير القذات يمثقل اتجاهقات الفقرد الشقاملة سقالبة  أن إلقى( 1986 )صفوت فرج " " ويضيف          
 ( 7:   11)          0 وأهميةالفرد يعتبر نفسه ذو ايمة  أنلمرتفع هو تقدير الذات ا أننحو نفسه وهذا يعنى 

 متفاوتقةموجقود بقدرجات  األبعقادتققدير القذات مفهقوم متعقدد  أن إلقى( 1997 )" راتق   أسقامة "ريويشقهذا       
 أن أيالفققرد بقيمتققه والفاءتققه  إحسققا درج ضققمن مفهققوم الققذات ويعكققس مققدا ينققوهققو عنصققر مهققم  األفققرادلققدا 
ا   جسقمه وادراتقه خصقد لالفقر  وإدراكقدير الذات هو التقييم العام لحالة الفقرد المقا يقدرالها بنفسقه هقو فتصقور ت

 (  370:  2)                                       0هتعيين ذات فيالبيرة  أهميةوتحديد الفاءته البدنية لها 

ومقن  أخقر إلقىية تتفاوت فى عمقهقا مقن فقرد ويعتبر الخجل سمة من سمات الشخصية ذا صبغة انفعال       
 نفسققققيالخجققققل اضققققطرا   أنلققققنفس وااجتمقققا  علققققى ء المققققااتفقققق  عو  أخققققرا  إلقققىومققققن ثقافققققة  أخققققر إلققققىمواقققف 
 التققيويققؤثر علققى اندماجققه مققع الجماعققة  ااجتمققاعييسققيطر علققى اققدرات الفققرد ممققا يحققد مققن سققلواله  واجتمققاعي

تتمحقور حقول ذاتقه فتكقون  أفكقارهالقذي يجعقل  األمقرتقه بقاآلخرين عالا فييتواجد معها مما يواجه صعوبة البيرة 
تذبقذ  صقورة الجسقم  أن إلقى باإلضقافةانخفقا   مسقتوا تققديره لذاتقه هقذا  فيساهم د يا انظرته إليها سلبية مم
وهقذا مقا  اآلخقرين أمقامالمختلفقة  األنشقطةخجله وعدم اارتياح عند ممارسة  إلىعنها اد يودا  وعدم رضا الفرد
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تكققوين  فققيعققال ر فودو  إرتباطيقةوعالاققات  أهميققةلمققا لهققذه المتغيقرات مققن تسققلط الضقوء عليققه  إنحقاول الدراسققة ت
 (27 -25:  6 ) 0المرحلة الجامعية للطالبات فيالشخصية وتحديد اتجاهاتها وخاصة 

للظقاهرة الحراليقة لقدا األشقكال الراايقة والممارسة الرياضقية المنتظمقة والمقننقة احقد  البدنيويعتبر النشاط        
البدنيققة والعقليققة وااجتماعيققة والنفسققية  حيالنققواالفققرد فهققو ميققدان خققاك هدفققه تكققوين الفققرد الصققالح مققن جميققع 

 ( 32 : 1وتكوين الشخصية المتكاملة )   اانفعاليتحقي  التوازن  وبالتاليوالمساعدة على التكيف مع المجتمع 

مجقال النشقاط  لقذا يعتبقربعضها القبع   فيمل تتفاعل جوانبها وتؤثر شخصية الفرد الكا ن متكا أنبما و       
واتجاهقققات هقققذه  وأبعقققادعلقققى مكونقققات  لتقققأثيرلنقققات بصقققفة خاصقققة مجقققاا خصقققبا مريالتة و بصقققفة عامققق الرياضقققي

ليسق  مجقرد وسقيلة لليااقة بقل  فهقيوتراليقز  بقوعيالشخصية فتمرينات اليوجا تتعامل مع الال من الجسقم والعققل 
   0متوازنا ومرنا والعقل صافيا  تجعل الجسم

بها على نحو  لة من األوضا  الجسدية يتم القيامسلسمن وتمرينات اليوجا تعتبر نظام رياضي مكون        
                                                                                                      0وتعتبر رياضة األلفية الجديدة  ثابتةتنفس  أنماط إتبا متتابع مع 

  الحاضر ة تطورا  حي  يتم استخدامها في الواصحيال وأصبح  اليوجا من ألثر ااتجاهات الرياضية
لوسيلة لالستقرار النفسي والتخل  من التوتر واليوجا لها ستة مناهج هي: المنهج البدني   الحسي   الفكري   

الهقققدف واحقققد وهقققو القققدمج بقققين  أنإا  األداءا رغقققم اخقققتالفهم فقققي طريققققة هقققجميعالفعلقققي   الوجقققداني   اإلرادي و 
والسقالم مقع القنفس والقتخل  مقن اآلام  للسقعادةللوصقول الجسقم بالطااقة والحيويقة  إلمقدادلعققل وا روحالجسد وال

لققذا  الجسققمية ادراتققهيال ققم  يطققور الفققرد مهاراتققه فققي رياضققة اليوجققا مققع مققا أنالمهققم   النفسققيةوالتققوتر والضققغوط 
:  23 ) 0التمرينقات الرياضقية  وا نقأوهذا ما يميزها عقن سقا ر شيوعا فى مختلف الفئات العمرية  ألثر أصبح 
19 - 28 ) 

رياضة اليوجا تحق  فوا د مرالبة من خالل  أن (1997)" طلحة حسام الدين وآخرون  "  أوضحواد            
مثل هقذا النقو  مقن  أداءطبيعة  إلىذلك  ييرجع السب  ف نفس وادمن الجسد والعقل وال تحقي  التكامل بين الال  

                                                                       0الققققققققققققققدافع نحققققققققققققققو تحقيقققققققققققققق  الهققققققققققققققدف   إثققققققققققققققارةوالعمققققققققققققققل علققققققققققققققى  ء بطلبققققققققققققققاز يققققققققققققققيتم الققققققققققققققذيالتمرينققققققققققققققات 
 (12  :247 ) 
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فهى تواظ القدرات الكامنة فى المستخدمة لتحسين الذات  أصل الل المناهج وتعتبر تمرينات اليوجا       
 ( 10:   25)                       0دافعة  ا تحتاجه من اوةاذا تحق  لها ما بهيوتعيد طبعها وترت أجسامنا

يشققتمل علققى الافققة الحرالققات (  البققدنياليوجققا) الققنمط  أنمققاط إحققدا يهقق Hatha yoga والهاثايوجققا        
  لنققو  يمثققلاا ذوهققاليوجققا  أنققوا  بققاايعلققى الجوانقق  الفلسققفية مثققل  لكنهققا ا ترالققز أيضققاوالتققنفس  وجققاللي األساسققية

الفكقققرة المرالزيقققة لليوجقققا حيققق  التقققرابط بقققين العققققل والجسقققم والقققروح وتكقققون ممارسقققتها بطيئقققة وهاد قققة وعلقققى شقققكل 
  ( 23:  23)                                              0مجموعات حرالية متتابعة مع تنظيم التنفس 

ضبط التمرينات  س ققققققققققققققققققالتنفضبط  قل ققققالعالزمة ضبط تم ملاة عو قققققققتعتمد الهاثايوجا على ضبط ثالثو        
لنظرتك  اايجابيلتوازن والمحافظة على ابالجسم للوصول للحياة المثلي  الحقيقيالجسدية وذلك لعمل التوازن 

 (  399:   32 )                                                                               0 للحياة

  وتراليز  بوعي أدا هاالهاثايوجا وتسمى )األسانات ( أوضا  بدنية إا من الواج   أوضا فبالرغم إن        
متوازنا ومرنا والعقل صافيا . ل الجسم إلى ذلك إنها تجع باإلضافةبل  وهى ليس  مجرد وسيلة لليااة البدنية

نجد أن السيطرة على الجسد تجعل السيطرة على  األحواليع جمى فالتنفس أمر مهم . لذا و  فيوتعتبر التحكم 
 ( 11-10:  5)                                                                            العقل ممكنة .

  ئاتاالالفرد من  تقيعلى الحالة النفسية أذا إنها  إيجابيجا تتمتع بمفعول الهاثايو الما أن أوضا         
التأثر والذين يصابون  السريعوتحد من القل  وتبع  الهدوء والثقة بالنفس لألشخاك الخجولين  المترددين   

بي مع مفعول هاز العصثر إيجابيا على الجؤ بالخوف أذا اضطروا للظهور أو الكالم أمام جمهور من النا  وت
 (108: 18 )         0 صبي بسيطع ترو والقل  المرضي عندما يكون سببها ت العاديمسكن ومخف  للقل  

إلى أن ممارسة الهاثايوجا لها فؤا قد عديقدة  Patreshia et al  (2010 )وتشير"  باتريشيا وآخرون "         
تشققكيله بققل تمتققد إلققى تنبيققه جميققع األعضققاء  م وإعققادةحيقق  ا تقتصققر فقققط علققى تنشققيط الجققزء الخققارجي للجسقق

 (  13:  5)                                                0العصبي ز هاجالداخلية وتجديد الحيوية في ال

 النفسيوالتوازن  العقليبالسعادة والصحة الجسدية واانسجام  اإلحسا تعطى فتمرينات الهاثايوجا         
                            0نفس التية المحيط الما تمد الجسم بااسترخاء وتنشيط الدورة الدموية وتقو  الخارجيلم بالعا ضلأف وإحسا 
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 أساسيعملية التفكير الناجحة فالتصور وظيفة معرفية للفرد وعامل  ُل تمثل  العقليوتدريبات التصور         
 أووسيلة عقلية يمكن من خاللهقا تكقوين تصقورات لخبقرات سقابقة  العقلي فى تطوير المهارات الحرالية فالتصور

  0النو  من التصورات العقلية الخريطة العقلية هذا  ويطل  علىتصورات جديدة 

 العقلققيالتصققور  أن( علققى  2000)  "  راتقق  أسققامة "  (   1996)"  العربققيمحمققد " ويتفقق  الققال مققن         
التصقور  إلقىحراليقة لقذلك يجق  النظقر  وأخقرا مل علقى مكونقات بصقرية البقا  تشقتعملية شمولية تحمل طابعقا مر 

فهو خبرة فى عيون العقل لذلك يفضل استخدام جميع   Visualizationمن مجرد الرؤية  ألثرانه على  العقلي
                                                                                                       (117: : 3 ( )218:  21  ) 0ذلك  أمكنالحوا  اللما 

 إلقىللوصقول  العقلقية للقدمج بقين تمرينقات الهاثايوجقا وتقدريبات التصقور لباحثقاهتمقام ا الل مقا سقب  أثقار       
  0النتا ج الممكنة  أفضل

ت عققدها  التققيية رياضققج البققراملمنفققذة لالطالبيققة و  لألنشققطةواققد احظقق  الباحثققة مققن خققالل عملهققا المنسقققة        
الثير من الطالبقات لقديهن تصقور  أنعة جازان الليات جام بإحداالصالة الرياضية عمادة شؤون الطال  داخل 

ممارسقة األنشقطة البدنيقة  فقيومنهن من يشعرن بالخجل عنقد ااشقتراك  أجسامهنوعدم رضا عن صورة  خاطئ
وعققدم فهققم الطالبققة لققذاتها وتقققديرها لنقققاط اوتهققا ن ققققققققققققققققققتهدراوا إمكانققاتهن إلققىنظققرتهن السققلبية  إلققى باإلضققافةهققذا 

موضققو  البحقق  فققى  فققيمسققتوا هققذا مققا دفققع الباحثققة إلققى التفكيققر  أفضققل إلققىا للوصققول ا وتحسققينهواسققتثماره
اققد يحققل هققذه المالحظققات وهققو اسققتخدام تمرينققات الهاثايوجققا المدعمققة بتققدريبات  أسققلو محاولققة عمليققة إليجققاد 

بقات نقة مقن طاللتحسين صورة الجسم وتنمية تقدير الذات وخف  مسقتوا الخجقل وذلقك لقدا عي قليالعتصور ال
 0جازان جامعة

 أهداف البحث : 
على  العقليالتعرف على فعالية استخدام تمرينات الهاثايوجا المدعمة بتدريبات التصور  إلىيهدف هذا البح   

 : فيتتمثل  والتيبع  التغيرات النفسية 
 0رة الجسم تحسين صو  -
 0تنمية تقدير الذات  -
 0خف  مستوا الخجل  -
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الخجل ( وذلك  –تقدير الذات  –المتغيرات ) صورة الجسم  بين الثالث ةباطيتر إلالاة االتعرف على الع وأيضا
  0لدا عينة من طالبات جامعة جازان

 فروض البحث : 

راد عينقة البحق  فقي ايقا  صقورة ألفق يبعقدتوجد فرو  دالة إحصقا يا بقين متوسقطي القياسقين القبلقي وال .1
  0الجسم وذلك لصالح القيا  البعدي

ألفقراد عينقة البحق  فقي مسقتوا تققدير  يا يا بين متوسطي القياسين القبلي والبعقدصح  دالة إتوجد فرو  .2
  0الذات وذلك لصالح القيا  البعدي

لبحقق  فققي د عينققة األفققرا يتوجققد فققرو  دالققة إحصققا يا بققين متوسققطي القياسققين القبلققي والبعققد .3
  0درجة الخجل وذلك لصالح القيا  البعدي

 0دير الذات لدا أفراد عينة البح  بين صورة الجسم وتق حصا يادالة إبة موج ارتباطيهتوجد عالاة  .4
 0أفراد عينة البح   والخجل لداتوجد عالاة ارتباطيه سالبة دالة إحصا يا بين صورة الجسم  .5
 0 يا بين تقدير الذات والخجل لدا أفراد عينة البح  الة إحصاتوجد عالاة ارتباطيه سالبة د .6

 :في البحث المستخدمة المصطلحات
 Hatha yogaالهاثايوجا : 

ولكقققن بمصقققاحبة تمرينقققات  البدنيقققةلليوجقققا تتشقققابه مقققع التمرينقققات  الجسقققديةمجموعقققه مقققن األوضقققا   هقققي
يقققه تعمقققل علقققى شقققحذ الفكقققر اقققوه داخلداخلقققي للفقققرد تمنحقققه  انسقققجامو  وعضقققلي عقلقققياسقققترخاء التقققنفس إلحقققداث 

  (  19:   23 ).جسدلالتحقي  التوازن بين العقل و  والسيطرة على العواطف

 Body Image : صورة الجسم

التي تكونها الطالبة في عقلها عن جسمها  وتكون موجبة أو الذهنية الصورة  تعرفها الباحثة بأنها: "
  .الجسم "ذا ها نحو هواتجاهاتسالبة  حقيقية أو غير حقيقية  

 البح .دم ايد الجسم المستخمقيا  صورة  يالطالبة ف: صورة الجسم هي الدرجة التي تحصل عليها وإجرائيا  
         

 Self - Esteem :تقدير الذات
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 ( 5:   31)                  0"  هو تقييم اليف أن الشخ  يقدر ويستحسن أو ا يستحسن نفسه"

قيد  في ايا  تقدير الذات المستخدم هو الدرجة التي تحصل عليها الطالبة ذاتير ال: تقدوإجرائيا  

     0 لبحثا

 Shyness: الخجل 
 (9:  7)     0" والمشارالة ااجتماعية  ااجتماعيميل لتجن  التفاعل  بأنه"  حسين الدرينى "عرفه 

  0ستخدم ايد البح  الم لخجل: الخجل هو الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في ايا  اوإجرائيا  
     

 الدراسات المرتبطة:

بدراسقة عنوانهقا عالاقة الخجقل  (  6) ( 2015) "  بوديسفة مفريم رة وبوخلف  بشفي القال مقن  "   اام  -1
بهققدف التعققرف علققى طبيعققة العالاققة بققين الخجققل   ثققانوي  األولققىفققى السققنة  الققذات لققدا المراهقق  بتقققدير

وذلققك علققى عينققة بلغقق  اوامهققا  الوصققفيوتققم ااسققتعانة بققالمنهج  ثققانوي  أولققىوتقققدير الققذات  لققدا تالميققذ 
 40و اإلنقاثمقن  60سقنة مقنهم  17و  14مقا بقين  أعمقارهم وحراتتق وإناثذالور قين ( من المراه 100)

هنقاك  أن إلقىالنتقا ج  أشقارتفققد  إحصقا يامن القذالور وبعقد تطبيق  وسقا ل جمقع البيانقات  تقم معالجتهقا 
وجقود  إلقىالنتقا ج  أشقارتبقين الخجقل وتققدير القذات المقا  إحصقا يادالقة  ضقعيفةة ( عكسية )سالب عالاة
وان هنقققاك فقققرو  دالقققة   اإلنقققاثالخجقققل تعقققزا لمتغيقققر الجقققنس  لصقققالح  درجقققةفقققى  إحصقققا ياة دالققق فقققرو  
 تقدير الذات تعزا لمتغير الجنس لصالح الذالور.  في إحصا يا

رف علققى تققأثير تمرينققات الهاثايوجققا علققى هققدف التعققدراسققة ب ( 10)  (2009")شففيماء عبففد  " اامقق   -2
 حيق  اسقتخدم  الباحثقة المقنهج التجريبقي  رالقيالحالتعبير  يف اءاألدبع  المتغيرات النفسية ومستوا 
طالبقة اختيقرت بالطريققة العمديقة العشقوا ية مقن طالبقات الفراقة الرابعقة  (30وذلك على عينة بلغ اوامها )

النتقا ج  أشقارتمع البيانات الالزمة وتطبيق  البرنقامج المقتقرح فققد جزيرة وبعد جالرياضية بالبكلية التربية 
 لصالح المتغيرات ايد البح  . إحصا يالة و  ذات داد فر وجو  إلى
اانفعاليقة )  المتغيراتبعنوان صورة الجسم وعالاتها ببع   (4)(2007)"  دىففففففففففففابتسام الزائ"  دراسة -3

والثانويققة داخققل مدينققة الطققا ف وذلققك  طققال  المققرحلتين المتوسققطةخجققل (  لققدا ال –التئققا  ا –القلقق  
 –سة فقى صقورة الجسقم والمتغيقرات اانفعاليقة التاليقة )القلق  عينات الدرا ى الفرو  بينلعرف بهدف التع
هققذه المتغيققرات و بققين صققورة الجسققم  محاولققة الكشققف عققن العالاققة اارتباطيققة وأيضققاالخجققل ( -االتئققا  
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سقطة ( طالبقة مقن طقال  المقرحلتين المتو 300و)  طالق ( 300تكون  من ) عالية وذلك على عينةاانف
 األسقلو جمقع البيانقات المحقددة ايقد الدراسقة واسقتخدام  أدواتالطا ف واد تقم تطبيق  دينة من م والثانوي 
والمراهققات بقين المقراهقين  إحصقا يةرو  ذات دالقة وجقود فق إلقىالنتا ج  أشارتالمناس  فقد  حصا يإلا
راهققات لصقالح الم ئقا لتااصورة الجسم لصالح المراهقين وفقى درجقة القلق  لصقالح المراهققات وفقى  يف
  0سالبة بين صورة الجسم والل من القل  واالتئا  والخجل  ةاطيتبار د عالاة وجو 

بقين تققدير  تناولق  دراسقة العالاقة والتي Nurmela,   (2006  ) (36  )   ""  نورميالوفى دراسة   -4
 ( 90مهققا )اوا بلققغ الجامعيققات   الشخصققية وصققورة الجسققم وذلققك علققى عينققة مققن طالبققات الققذات وخصققا
تقققدير الققذات  أن إلققىالنتققا ج  أشققارتفقققد  اإلحصققا يةالمعالجققات  وإجققراءعققد جمققع البيانققات الالزمققة طالبققة وب

ن صقورة الجسقم وعدم الرضا عق رتبط ااستياءيدال بتقييم الجسم  حي  وعوامل الشخصية ترتبط على نحو 
 0بخصا   الشخصية 

دراسة بهدف التعرف (   29) ( م2002)Damodaran et al  " دامرداران وآخرون " أجرا  -5
على تأثيرات اليوجا على المتغيرات النفسية والفسيولوجية والنفس حرالية للسيدات والرجال فى متوسط 

سيدات (  4-رجل  16( مري  )20وبلغ اوام العينة )   واستخدم الباحثون المنهج التجريبي  العمر 
الدم  آلتى )جلوالوزهور وتم دراسة ا( ش3مدة )لبرنامج لي  اتطب ( عام واد تم55-35متوسط العمر )

 خدامباستحم  )دالة الكاتيكوامين فى البول (   وايا  بع  المتغيرات النفسية  –دهون الدم  –
انخفا  الكوليسترول والجلوالوز فى الدم   مستوا هم النتا ج   وأظهرت أ  الشخصياا مة التوجيه 
على الكاتيكوامين   وانخفا  مستوا للدالة يستخدم  والذيبول فى ال VMA)تراليز حم  )
 ( لدا العينة .    اإلجهادالضغوط )

 البحث :  وإجراءاتخطة 

 أوال خطة البحث : 

  ث :منهج  البح -

تصميماته التجريبية ذو المجموعة الواحدة عن طري   بأحدبااستعانة  بيجريالتتم استخدام المنهج           
  0ت البح  غيرالمت يوالبعد يقبللاالقيا  
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 عينة البحث :  -

ازان ققققققققققققققققققتم اختيار عينة البح  بالطريقة العشوا ية من طالبات اللية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة ج        
) دره ( بانحراف ا19,53)  أعمارهن( طالبة بمتوسط 25ية وبلع عددهن )صالة األنشطة بالكل والمترددات على

  التاليالجدول  فيتوصيف لعينة البح   يليا ( وفيم 0,78

 (1جدول )
 25ن =               التوصيف اإلحصا ي لعينة البح  في المتغيرات ايد البح 

المتوسط  متغيراتال
 افاالنحر  الوسيط الحسابي

 المعياري 
معامل 
 االلتواء

 0,95 0,78 19,00 19,53 الزمنيالعمر 

 0,65- 4,30 158,00 161,12 الطول

 0,68 6,95 58.00 59,50 الوزن

 
 

صورة 
 الجسم

 0,234 3,397 37.00 37,04 البعد األول

 0,226 1,900 16.00 15,88 البعد الثاني

جة الدر
الكلية 
 للمقياس

53,08 53,00 4,654 0,007 

 0,870 4,387 25.00 25,92 تقدير الذات

 0,091- 5.300 65,00 65,44 الخجل

مما  3±للمتغيرات ايد البح  تنحصر ما بين  االتواء ت( أن معامال1)يتضح من جدول       
 .دراسةرات ايد الفي جميع المتغيالبيانات بين أفراد عينة البح  اعتدالية على يدل 

  جمع البيانات : أدوات -

 المتغيرات الوصفية  -1

 سنة  ألار : من خالل تاريخ الميالد  الزمنيالعمر  -
 سنتيمتر ألار الرستاميتر ستخدام جهاز ا: ب الطول -
  0اليلوجرام ألار  طبيالوزن : : باستخدام ميزان  -
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 متغيرات البحث : -2

 قياس صورة الجسم :  -1

وهققو يتكققون مققن (  2008 " )النبققي عبققد  محمققد سققامية"  إعققدادمققن دام مقيققا  صققورة الجسققم تققم اسققتخ        
الفققرد لجسققمه مققن  إدراك:  الثققانيالبعققد و سققمهالفققرد لج راكدإ:  األولبعققدين البعققد  فققيعبققارة متمثلققة ( 27)

حيققق  تققققدر  (ا  – أحيانقققا –نعقققم  )هقققيثقققالث مسقققتويات  فقققي اإلجابقققةوتققققع  اآلخقققرين أراءخقققالل 
 (1)ملح   0ا تعطى درجة واحدة  إمادرجتين ب ا  انحيأستجابة بنعم بثالث درجات وااستجابة اا

 م : الجسالمعامالت العلمية لمقياس صورة 

 : قياس صورة الجسمدق م: ص أوال
وذلك بحسا  معامالت ارتباط المفردات  يتم حسا  صد  المقيا  عن طري  صد  ااتسا  الداخل       

المقيا  بالدرجة الكلية للمقيا  وذلك بااستعانة  عادبأمعامالت ارتباط حسا   وأيضاية للمقيا  بالدرجة الكل
هذه المعالجات  إلجراءطالبة  (15 )البح  بلغ اوامهاعينة خارج ح  و الب جتمععشوا ية من ماختيرت بعينة 

 والجداول التالية توضح ذلك0 اإلحصا ية
 ( 2جدول ) 

 سبالدرجة الكلية للمقيا مقياس صورة الجسم معامالت ارتباط مفردات

رقم 
 المفردة 

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 المفردة 

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 المفردة 

ل معام
 رتباط اال 

رقم 
 ة لمفردا

معامل 
 االرتباط 

1 0,88 8 0,81 15 0,87 22 0,91 
2 0,79 9 0.91 16 0,94 23 0,88 
3 0.91 10 0,83 17 0,91 24 0,83 
4 0.89 11 0,75 18 0,89 25 0,86 
5 0,86 12 0,77 19 0,79 26 0,93 
6 0,79 13 0,93 20 0,72 27 0,91 
7 0,92 14 0.85 21 0,95   

  0,497(  =  0,05)   عند مستوى  ر الجدولية مةقي



11 
 

( أن معامل ارتباط مفردات البعد األول لقيا  صورة الجسم بالدرجة الكلية للقيا  2يتضح من جدول )
ن معامقل   وأديقه درجقة مرتفعقة مقن ااتسقا  القداخلي.البعقد األول لوهقذا يعنقى أن ( 0,05 )  ال إحصا يا  عندد

وهقذا يعنقى  (0,05) سم بالدرجة الكلية للقيا  دال إحصقا يا  عنقد صورة الجني لقيا  الثابعد ارتباط  مفردات ال
ا  ما ذلك يكون مقيا  صورة الجسم صاداا  في ايأن البعد الثاني لديه درجة مرتفعة من ااتسا  الداخلي   وب

 وضع من اجله.

 (3جدول )

 قياسللم المقياس والدرجة الكلية أبعادمعامالت االرتباط بين 

 معامل االرتباط األبعاد
 0,93 الفرد لجسمه (  إدراك) األولالبعد 
 0,95 ( اآلخرين أراءالفرد لجسمه من خالل  إدراك)  الثانيالبعد 

 0,497(  =  0,05الجدولية عند مستوى )    قيمة ر
عند  اإحصا يال ا  دلمقيالمقيا  بالدرجة الكلية ل أبعادمعامالت ارتباط  أن(   3يتضح من جدول )        
 المقيا   ألبعاد الداخليتوافر صد  ااتسا   إلىمما يشير   ( 0,05)مستوا 

 :ثانيا : ثبات مقياس صورة الجسم

وذلك بتطبي  المقيا  على عينة بلغ مقيا  صورة الجسم باستخدام معامل ألفا  تم حسا  معامل ثبات
    عينة البحارج   وخطالبة اختيرت عشوا يا من مجتمع البح 15ا اوامه

 0,85لغ معامل ألفا لقيا  صورة الجسم  ب -: الالتاليوجاءت النتا ج 
 0,88معامل ألفا للبعد األول لقيا  صورة الجسم   -
هققا معققامالت ثبققات مرتفعققة  ممققا يققدل ميعوج 0,92للبعققد الثققاني لقيققا  صققورة الجسققم  معامققل ألفققا  -

 م.صورة الجسيا  في اعلى أن القيا  يتمتع بدرجة عالية من الثبات 
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 :   مقياس تقدير الذات -2
( ويتكققون مققن 1981) Cooper Smithتققم اسققتخدام مقيققا  تقققدير الققذات " الققوبر سققمي  "         
  بشقكل فقردي أو جمقاعي يايطب  المق أنويمكن  سلبيها ما هو نوم ايجابيما هو عبارة منها  (25)

ا الفققرد عققن شققعوره عبققر عنهققالتققي ي صققحيحةلابققة اإلجا إنمققا خاطئققة وأخققري  صققحيحةوا توجققد إجابققات 
 17   16   15   13   12   11   10   7   6   3   2والعبارات السالبة تحمل أراام : الحقيقي 
    9  8   5   4   1تحمققققل أراققققام  : والعبققققارات الموجبققققة  0 25   24   23   22   21   18  
مققن  ات مققن تقققدير الققذ درجققة منخفضققة 40-20مققن وهنققاك مسققتويات لتقققدير الققذات  20   19   14
       (2) ملح    0درجة مرتفعة من تقدير الذات 80-61ومن درجة متوسطه من تقدير الذات  41-60

 ة لمقياس تقدير الذات  : المعامالت العلمي

 :  الذات ياس تقدير: صدق مق أوال
لمفردات ارتباط ا عاملا  متم حسا  الصد  باستخدام صد  ااتسا  الداخلي وذلك بحس       
 للمقيا  و الجدول التالي يوضح ذلك .  الكلية بالدرجة

 (4جدول )

 لمقياسبالدرجة الكلية ل مقياس تقدير الذات معامالت ارتباط مفردات

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 ردةالمف

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

1 0,69 8 0,77 15 0,69 22 0,79 
2 0,66 9 0,87 16 0,89 23 0,69 
3 0,57 10 0,73 17 0,77 24 0,81 
4 0,77 11 0,69 18 0,65 25 0,67 
5 0,86 12 0,68 19 0,86   
6 0,74 13 0,77 20 0,73   
7 0,86 14 0,89 21 0,84   

 0,497(  =    0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى )  
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 الكلية بالدرجة( أن معامالت ارتباط مفردات مقيا  تقدير الذات 4من جدول ) ضحيت      
ديه درجة من ااتسا  ( وهذا يعني ان المقيا  ل0.05عند مستوي ) إحصا ياللمقيا  دال  

 اا في ايا  ما وضع من أجله .الداخلي وبذلك يكون صاد

 ثانيا : ثبات مقياس تقدير الذات :

  سقبيرمان" معادلقه  بقإجراءوذلقك  النصقفية التجز ةطريقة  مخدااستا  تم لمقيات الحسا  ثب        
ية وذلقك علقي عينقه الدراسقة بين مجمو  درجات العبارات الفردية و درجات العبارات الزوج " براون 

خققارج عينققه البحقق  و اققد بلققغ ( طالبققه مققن مجتمقع البحقق  و  15بلققغ اوامهققا )  ااسقتطالعية والتققي
 يز المقيا  بدرجة من الثبات .و مما يشير إلي تم ( 0,81)  قيا الم معامل ثبات

 :  مقياس الخجل-3
هقققذا المقيقققا  علقققي فئقققة  طبققق يو  ( لقيقققا  درجقققة الخجقققل1998)  " حسقققين القققدرينى إعقققداد "         

عبارة ايجابيه و  26عبارة منها  36ويحتوي علي جماعيا  أوفرديا  هدين ويمكن تطبيقالمراهقين و الراش
ا   حيق  تكقون الدرجقة  –أحيانقا  –جابة علي ثالث مستويات  نعقم ذلك وفقا لإل ارات سلبيه وبع 10
حيقق  تشققير   بالنسققبة للعبققارات السققلبية  3-2-1بالنسققبة للعبققارات اايجابيققة و تكققون الدرجققة  3-2-1
. جققول يققر خليققة إلققي أن الفققرد خجققول جققدا   أمققا الدرجققة المنخفضققة تشققير إلققي أن الفققرد غلدرجققة العاا

 (3)ملح  

 : الخجل لمقياسلالمعامالت العلمية 

 :صدق مقياس الخجل  أوال :
بحسققا  معامققل ارتبققاط  تققم التحققق  مققن صققد  المقيققا  عققن طريقق  ااتسققا  الققداخلي وذلققك      

 الكلية لمقيا  فقرات المقيا  بالدرجة 
 والجدول التالي يوضح هذه المعامالت :
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 (5جدول )
 بالدرجة الكلية للمقياس اس الخجلمقي قراتمعامالت ارتباط ف

رقم   
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة 
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة 
 االرتباط

امل مع رقم الفقرة 
 االرتباط

1 0,74 10 0,81 19 0,77 28 0,67 

2 0,65 11 0,67 20 0,69 29 0,86 

3 0.71 12 0,77 21 0,59 30 0,77 

4 0,72 13 0,68 22 0,67 31 0,64 

5 0,64 14 0,77 23 0,69 32 0,67 

6 0,73 15 0,59 24 0,65 33 0,87 

7 0,59 16 0,69 25 0,68 34 0,82 

8 0,67 17 0,66 26 0,61 35 0,66 

9 0,81 18 0,79 27 0,76 36 0,72 

 0,497(  =    0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى )  

ارتباط بين فقرات المقيا  والدرجة الكلية امالت اايم مع أن(  5ل ) يتضح من نتا ج جدو          
ايا  ما  فيشترك معا  ت وإنهالفقرات المقيا   الداخليااتسا   إلىمما يشير  إحصا ياللمقيا  دالة 
   0وضع من اجله 

 :س الخجل ثبات مقياثانيا  : 
 "  سقبيرمان بقراون " ة معادلق بقإجراء وذلقكتم حسا  ثبات المقيا  عن طري  التجز ة النصقفية          

النتقا ج أن معامقل ثبققات  أشققارتبقين مجمقو  درجقات العبققارات الفرديقة ودرجقات العبققارات الزوجيقة حيق  
 0من الثبات  مما يشير إلى أن المقيا  يتميز بدرجة(  0,88 ) غالمقيا  بل
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 الل بعدين المقترح من خبرنامج الد اام  الباحثة بإعدا    البرنامج المقترح لتمرينات الهاثايوجا :

على مجموعة من أوضا  اليوجا الجسدية التي تم اختيارها ثم  ةقا مالتمرينات الهاثايوجا  األول:البعد  -
 0مكن التحكم فيها ن صورة عقلية واضحة يرينات من خالل تلك األوضا  أداء تم

ة أولية والتدرج بها لتكوين تدريبات التصور العقلي والتي تعتمد على تكوين صورة عقلي الثاني:البعد  -
  0 مناسبة من ااسترخاء إلى درجةة يمكن التحكم فيها بعد وصول ضحصورة عقلية وا

التصور  دف البرنامج المقترح استخدام تمرينات الهاثايوجا المدعم بتدريباتيه : الهدف من البرنامج -
 إلى : العقلي 

  0تحسين صورة الجسم  -
  0تنمية تقدير الذات  -
 0جة الخجل لدا الطالبات أفراد عينة البح  خف  در  -

 : أسس وضع تمرينات  الهاثايوجا التي يشتمل عليها البرنامج -
 0ميز بالتهوية والهدوء يتتوفير مكان مناس  للتطبي   -
 0مراعاة الطريقة الصحيحة للتنفس اليوجي  -
  0لى تمرينات التنفس اليوجى راعاة التدري  عم -
 0سترخاء المثلى للوصل إلى درجة التراليز وصفاء الذهن مراعاة الوصول إلى درجة اا -
  0مراعاة الفرو  الفردية بين الطالبات أفراد عينة البح   -
  0والتدرج فى الصعوبة  اتينمراعاة شدة التمر  -

 مدة البرنامج :  -
بوااع ثالث وحدات تدريبية في  ( أسبو 8)ريبية على مدار ( وحدة تد24لى )اشتمل البرنامج ع      
  0دايقة  45إلى  35ألسبو  حي  بلغ زمن الوحدة من ا

 محتوى البرنامج : -
الجسم  لعامة والمتنوعة والشاملة لجميع أجزاءا اإلحماء : يشمل مجموعة من التمرينات  -:  الجزء التمهيدي

 لتهيئته للعمل البدني
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ة التنفس الصوتي تم استخدام تدريبات طريقة التنفس المتوالي وتدريبات طريق: تدريبات التنفس  -
 (4)ملح    0 والتنفس التفريغى والتنفس لتوليد الطااة

 :الجزء الرئيسي 
 ( 6) ملح    0الهاثايوجامرينات ت -
 ( 5) ملح   0 ت التصور العقليباتدري -

 م إلى حالته الطبيعية  ترخاء للعودة بالجستمرينات تهد ة واس الجزء الختامي : 
 التوزيع الزمني للبرنامج :

 ( 6) جدول 
 التوزيع الزمنى لمحتوى اجزاء الوحدة التدريبية الفراد عينة البحث

 

 الزمن محتوا الوحدة أجزاء الوحدة التدريبية

 تمهيداالالجزء 

 ( )اإلحماء          

تمرينات تهيئة لجميع  -
 أجزاء الجسم 

 ريبات التنفستد -

4   

3   

 تمرينات الهاثايوجا  - الجزء الر يسي

 لعقلي  تدريبات التصور ا -

   25يبدأ من 
   35إلى  

تمرينات تهد ة واسترخاء للعودة  الختام
 بالجسم إلى حالته الطبيعية

3   
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 بحث : ال إجراءاتثانيا  : 

 الدراسة االستطالعية : -

اختيرت عشوا يا من مجتمع البح  وخارج عينة البح  ستطالعية على عينة دراسة ا بإجراءاام  الباحثة        
م وذلك من اجل  2015/  9 /22الثالثاء  إلىم 2015/  9/ 21ااثنين ( طالبة فى الفترة من  15غ اوامها )بل

 0 ومدا مناسبة التمرينات والتدريبات المستخدمةبيانات ال التعرف على صالحية أدوات جمع

 قبلية : القياسات ال -

الفترة ما بين يوم  فيع المتغيرات ايد البح  وذلك فى جمي عينة البح  ألفرادالقياسات القبلية  إجراءم ت        
  0 م2015 /30/9 األربعاءيوم  إلىم 2015 /9 /29الثالثاء 

 : العقليلتمرينات الهاثايوجا المدعم بتدريبات التصور  ترحتطبيق البرنامج المق -

أسابيع  8لمدة  يأم 29/11/2015 األحد إلىم 2015 /4/10 األحدتبارا  من تطبي  البرنامج اع تم        
 0بوااع ثالث وحدات تدريبية أسبوعيا 

 القياسات البعدية : -

جميع المتغيرات ايد البح  وذلك في الفترة ما بين يوم فى تم إجراء القياسات البعدية ألفراد عينة البح         
التي  م بنفس الترتي  والشروط والظروف2015/  12/ 1الثالثاء م إلى يوم 2015 /11 /30ااثنين 
  0  القياسات القبلية فياستخدم  

 : اإلحصائيةالمعالجات  -

 إلحصا ية التالية : ت افي ضوء أهداف البح  وفى حدود فروضه تم استخدام المعالجا        

 اانحراف المعياري  – الحسابيالمتوسط 

 0معامل اارتباط  –ر ت لدالة الفرو  اختبا 

 0( في عر  ومنااشة النتا ج  0,05اختيار مستوا معنوية ) واد تم
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 عرض نتائج البحث ومناقشتها : 

 أوال : عرض النتائج :

 ( 7جدول ) 
 صورة الجسم وتقدير الذات والخجللقبلي والبعدي في ياسين االق متوسطيداللة الفروق بين 

  حث عينة الب ألفراد
 25ن =                                                                                          

 المتغيرات

 القياس البعدي القياس القبلي
معدل 
 التغير

المتوسط  قيمة "ت"
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري 

 
 
 
صورة 
 الجسم
 

البعد 
 األول

37,04 3,40 46,84 7,04 26,46% 6,388 

البعد 
 الثاني

15,88 1,90 19,80 1,26 24.69% 9,423 

الدرجة 
الكلية 
 للمقيا 

53,08 4,65 67,84 3,99 27.81% 15,381 

 13,464 %64.04 5,64 42,52 4,39 25,92 تقدير الذات
 8,015 %20.11 5,81 52,28 5,30 65,44 الخجل

 1,711  =(   0,05)ية قيمة " ت " الجدولية عند مستوى معنو 
عينة  ألفرادالقياسين القبلي و البعدي  متوسطيبين  إحصا يافرو  دالة  وجود( 7)يتضح من الجدول        
 :لي يوضح ذلك ني التاوالشكل البيا 0وذلك لصالح القيا  البعدا  في الل متغيرات الدراسة البح  
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 افرد عينة البحثمتغيرات البحث لدى  في يوالبعد القبليبين القياسين  (  الفروق 1شكل )

 
 متغيرات فيات القبلية سياسات البعدية عن القيامن نتا ج نفس الجدول تفاوت نس  تغير الق الما يتضح       

درجات  فيبينما بلغ  نسبة التغير  %27,81 لىإمقيا  صورة الجسم  فيالبح  فقد بلغ  نسبة التغيير 
يوضح  تاليال البيانيوالشكل  0% 20,11 إلىل مستوا الخج فين بلغ  حي % في 64,04 إلىتقدير الذات 

 : ذلك 
 

 
 متغيرات البحث لدى افرد عينة البحثوالبعدى في  القبليمعدل التغير بين القياسين (  2شكل )
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 (8)جدول 
 والخجل(الجسم وتقدير الذات  )صورةمتغيرات البحث  رتباط بينداللة معامل اال 

 ة البحثعين أفرادلدى 
 

 المتغيرات 
 الخجل تقدير الذات الجسم صورة

الدرجة الكلية  البعد الثاني  لبعد األولا
 للمقياس

 
صورة 
 الجسم

 (*)448.- (*)495. (**)713. (*)410. - البعد األول

البعد 
 الثاني

 - 
.906(**) .488(*) -.500(*) 

الدرجة 
الكلية 
 للمقياس

  - 
.547(**) -.404(*) 

 (*) 466.- -    ير الذاتتقد

 -     الخجل
 0,497(  =    0,05عند مستوى )   هالجدوليقيمة ر 

 (  8يتضح من نتا ج جدول )

عامقل حيق  بلقغ مبقين درجقات صقورة الجسقم وتققدير القذات  إحصقا يا  موجبقة دالقة  ارتباطيقهوجود عالاقة  -
 (  0,547اارتباط ) 

ا حيق  بلقغ معامقل اارتبقاط بينهمقبين صقورة الجسقم والخجقل  يا  وجود عالاة ارتباطيه سالبة دالة إحصا  -
(-0,404) 

معامقل اارتبقاط بينهمقا بلغق  ايمقة  بين تقدير الذات والخجل ا  وجود عالاة ارتباطيه سالبة دالة إحصا ي -
 0ينة البح وذلك لدا أفراد ع( 0,466 –)

 مناقشة النتائج : ثانيا  : 

 فقي عقداوالب القبلقيالقياسقين  متوسقطي بقين إحصا ياود فرو  دالة ( وج 7 يتضح من نتا ج جدول )       
   0لك لصالح القيا  البعداذو ألفراد عينة البح  درجات صورة الجسم 
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 فققي يلقبلققي والبعققدالقياسققين ا( وجققود فققرو  دالققة إحصققا يا بققين متوسققطي  7جققدول )  أوضققح  نتققا جلمققا 
  0 يالقيا  البعد مستوا تقدير الذات ألفراد عينة البح  وذلك لصالح

فققي  يفققرو  دالققة إحصققا يا بققين متوسققطي القياسققين القبلققي والبعققد( وجققود  7أشققارت نتققا ج جققدول ) وأيضققا 
  0 يدرجة الخجل ألفراد عينة البح  وذلك لصالح القيا  البعد

عمقققة مدوتمرينقققات  أوضققا ومقققا تحتويققه مقققن اسققتخدام تمرينقققات الهاثايوجققا  أنى حثقققة ذلققك إلقققوترجققع البا        
 أنهقاورة الجسقم لقدا الطالبقات أفقراد عينقة البحق  المقا تحسقين صق فقيساهم بقدر البير لي بتدريبات التصور العق

ا التهن  المقيالفرصة لهن لخف  درجة الخجقل واانطقال  نحقو المشقارالة الفعالقة مقع زمق أتاح نفس الوا   في
 إلقىيشقير ك وشعورهن بقيمتهن القل ذلق هناتيوإمكان مواهبهن والتشاف اوتهنلذتنمية تقديرهن  في أيضاساهم  

نتقا ج ملموسقة  إلىمنه ووصل  المرجوة األهدافاد حق   العقليوجا المدعم بتدريبات التصور ان برنامج الهاثاي
 إدراكٌبعقد  فقيبلغق   حيق   يوالبعقد لقيالقبسقين ايالق متوسقطيوجقود نسق  تحسقن بقين  فيوتجلى ذلك واضحا  
حين بلغ   في( %  24,69)ل أراء اآلخرين إلى الفرد لجسمه من خال إدراكوفى ٌبعد  %26,46الفرد لجسمه 

بينمقققا بلغققق  نسقققبة التحسقققن فقققى درجقققات تققققدير القققذات (  %27,81) فقققى الدرجقققة الكليقققة لمقيقققا  صقققورة الجسقققم
ممققا ٌيعكققس األثققر اايجققابي للبرنققامج ( %  20,11 )ل إلققى توا الخجققفققي حققين بلغقق  فققي مسقق (% 64,04)إلققى

 0المستخدم 

أن للتمرينات تأثيرات ايجابية على بناء الجسم  إلىهذا الصدد  في( 1998)" ا  عطيات خط"  تشيرو         
                                                              0 والتسققققققا  القققققققوام الجيققققققد والتققققققأثير المباشققققققر علققققققى أجهققققققزة الجسققققققم الحيويققققققة ورفققققققع مسققققققتوا الكفققققققاءة البدنيققققققة

 (15  :24 ) 

تمثقل بقان صقورة الجسقم ( 1996) " ومايسقة النيقال لفقافي عقالء القدين" دد يشير الال من وفى هذا الص        
 لقه يتعقر  مقا خقالل مقن الفقرد خبرات تكوينها في وتسهم الفرد يكونها التي ذهنيةال الصورة أو عقليال التصور
                                                         والتطقققققققققققققوير عقققققققققققققديلللت اابلقققققققققققققة الجسقققققققققققققم صقققققققققققققورة فقققققققققققققإن ذلقققققققققققققك علقققققققققققققى وبنقققققققققققققاء وموااقققققققققققققف أحقققققققققققققداث مقققققققققققققن
 (16  :10) 

برنقامج  أهميقةعقن ( 24)( 2005) "محمقد لطفقيمنقى " نتقا ج دراسقة  أوضقحتهوتتف  هقذه النتقا ج مقع مقا       
 أطفقالبالخجقل لقدا  والدال علقى خفق  درجقة الشقعور اايجابي التأثير فيالحرالية المقترح  لترويحيةا األنشطة
        0ااجتماعية المؤسسات 
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وجود فرو  ذات  ( في13)( 2011)" عادل خوجة " نتا ج دراسة  إليهتف  هذه النتا ج مع ما توصل  وت      
برنقامج الرياضقي المقتقرح فقي تحسقين صقورة الجسقم ومفهقوم ألثقر ال دالة إحصا ية بين القياسين القبلي والبعقدا

  صالح القيا  البعداتقدير الذات ل

الرياضقية ممارسقة التمرينقات واألنشقطة  أن ( 19) ( 2004) " زايد الاشف "  نتا ج دراسة أوضح ما ال       
 0تؤثر ايجابيا  على مستوا تقدير الذات 

 تنققاثرصقورة الجسققم  أن فققي (17)( 2009) "" غزالققى عبقد القققادر إليققهتوصقل هقذه النتققا ج مققا  المقا يعضققد      
مسققتوا تقققدير الققذات عنققد  يتققأثر  المققا  عنققد الطلبققة الجققامعيين الرياضققي البققدنينتيجققة ممارسققة النشققاط  ايجابيققا

 0عنه عند الطلبة الجامعيين غير الممارسين  الرياضي البدنيالطلبة الجامعيين الممارسين للنشاط 
 تن  على : والتيج يتحق  صحة الفر  األول والثاني والثال  للبح  ذه النتا وبه

ألفففراد عينففة البحففث فففي قيففاس  يوسففطي القياسففين القبلففي والبعففدوجففد فففروق دالففة إحصففائيا بففين متت -
  0صورة الجسم وذلك لصالح القياس البعدي

بحفث ففي مسفتوى د عينفة الألففرا يتوجد فروق دالة إحصفائيا بفين متوسفطي القياسفين القبلفي والبعفد -
  0تقدير الذات وذلك لصالح القياس البعدي

نففة البحففث فففي درجففة ألفففراد عي يسففين القبلففي والبعففدالففة إحصففائيا بففين متوسففطي القياتوجففد فففروق د -
  0الخجل وذلك لصالح القياس البعدي

لجسم وتقدير ا ات صورةعالاة ارتباطيه موجبة دالة إحصا يا  بين درج وجود إلى( 8وتشير نتا ج جدول )      
 0عينة البح   ألفرادالذات 
وجقود  أوضح  لتيواHildebrandt " (2007) (31 )هيلدبراندات " ع نتا ج دراسة وتتف  هذه النتا ج م      
 0بين درجات صورة الجسم ودرجات تقدير الذات لدا طالبات عينة الدراسة  ارتباط
حاولق  بيقان العالاقة بقين  والتقيNurmela"   (2006  )(36 ) ال ورمينق"  المقا تتفق  مقع نتقا ج دراسقة        

تقدير الذات وعوامل  ان أوضح  والتيالبات الجامعة ير الذات وخصا   الشخصية لدا طصورة الجسم وتقد
 ا عن صورة الجسم بخصا   الشخصية يرتبط عدم الرض وأيضاالشخصية ترتبط على نحو دال بتقييم الجسم 

 .Davison, T. and McCabe, M  "دافسون ومالا" الال من مع نتا ج دراسة ج ذه النتا هوتتف           
 0الجسم وتقدير الذات لدا طالبات الجامعقة وجود ارتباط موج  بين صورة ح أوض والتي(  30( )2005)  
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ت الطالبقات الجامعيقا أن أشقارت إلقى والتقي Cook & Phelps " (2003 ) (28 )القوك وفيلقبس  "  ودراسقة
  0 أجسامهنلديهن تقدير ذات البير الن اال استياء وعدم رضا عن  الالتي

 أن إلققى(  1996) " ومايسققه النيققالي فققافعققالء الققدين ال" الققال مققن  إليققه رأشققاتتفقق  هققذه النتققا ج مققع مققا         
يعتبقر مصقدر انخفقا  عقدم الرضقا عقن صقورة الجسقم  أنات حيق  ذهناك عالاة بين صقورة الجسقم وتققدير الق

                                                ( 14: 16) 0وتقديره لذاته   هوم الفردمف

 تناولقق  والتققيAsci et al  (1997 ) (27 )وآخققرون "  يأسققك  " ذه النتققا ج مققع دراسققةالمققا تتفقق  هقق       
حيق   ن للرياضقةالعالاة بين مفهوم الذات وصورة الجسم على عينة من الطال  من الممارسين وغير الممارسقي

 اآلخققرين ثقققة وتواليديققة بنفسققه عققن ألثققرن ان الطققال  الققذين لققديهم صققورة جسققم موجبققة يكققو  إلققىالنتققا ج  أشققارت
   0م سالبة الذين لديهم صورة جس

ارتباطا  موجبا  بقين هناك  أنCrow  &Kepple (2000 )(34  ) "الرو البل و الما أوضح الال من  "        
رتبقققاط القققل مقققن صقققورة الجسقققم وتققققدير القققذات المقققنخف  بااضقققطرابات   والقققذلك اصقققورة الجسقققم وتققققدير القققذات

  0لية اانفعا
أن هنققاك عالاققة  فققي( 17( )2009) "غزالققى عبققد القققادر"  إليققها النتققا ج مققع مققا توصققل المققا اتفققق  هققذ         

  الرياضي نيالبدنشاط ارتباطية اوية بين مستوا تقدير الذات وصورة الجسم عند الطلبة الجامعيين الممارسين لل
نفسقه وفقى  فقيه ور الفقرد نحقو جسقمه يقرتبط بثقتقشقع أن( 1998)" محمد حسن عالوا "  أشار هذا واد       

تصقورات ايجابيقة نحقو  أوالقذين لقديهم اتجاهقات  األفقرادفقان  أخقرا ع البيئة المحيطة ومن ناحية طريقة تعامله م
  (131:  22  )                                       0تهم يتمتعون بدرجة مرتفعة لتقديرهم لذوا أجسامهم

 أنم وتققدير القذات حيق  اك عالاة واضحة بين صقورة الجسقأن هن( 2009")هيام عبدون "ضح الما تو         
البيقر علقى شخصقية الفقرد وتحديقد سقلواله وتغيقر إمكانياتقه حيق  يقتم توظيقف  تقأثيرلصورة الجسم وتقدير القذات 

بشقكل سقلبي يجابي إذا الان الفرد يشعر برضي عن ذاته وصورة جسده وتقنعكس الصقورة ات بشكل اهذه اإلمكان
                                                             ( 10:  26 )                                                   0عدم الرضا عن ذاته عندما يشعر الفرد ب

الجسم  هناك ارتباط موج  بين صورة أن(  13)(  2011)" عادل خوجه "ج دراسة نتا  شارتأحين  في      
  0(0,05) عند مستوا  إحصا يار دال وتقدير الذات ولكنه غي
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وجود عالاة ارتباطيه سالبة دالقة إحصقا يا  بقين صقورة الجسقم والخجقل ( إلى  8الما تشير نتا ج جدول )        
ا الطالبقة تكونهق التقيانه اللما الان  الصورة الذهنية والعقليقة )  إلىاحثة ذلك وتفسر الب 0لدا أفراد عينة البح  
الداخليققة( صققورة ايجابيققة اللمققا انخفضقق  درجققة خجققل  مكوناتهققا فققيأو  الخققارجيظهرهققا م فققيعققن جسققمها سققواء 

 0مختلف أوجه ااتصال ااجتماعي  فيالطالبة وشارال  بفاعلية 

 هارتباطيق عالاقة هنقاك أن فقي(  4)(  2007  )"  ياسقة "  ابتسقام الزا قدنتقا ج در  وتتف  هذه النتا ج مقع      
 0عينة البح   أفرادلدا  جلوالخ  الجسم صورة بين سالبة

وجود عالاة ارتباطيه سالبة دالقة إحصقا يا  بقين تققدير القذات والخجقل ( إلى  8الما تشير نتا ج جدول )         
 السلبية على اعتبار أن الخجل احد المشكالت النفسية التي تقؤثر علقى ارتباطيةوتفسر الباحثة هذه العالاة ا 0

ارالة وااتصقال والتفاعقل داخقل مجتمعقه وبالتقالي الجامعيقة والتقي تعيققه مقن المشقسلوك الفرد وخاصة في الحياة 
مققا اققد ا سققلبية ميكققون الفققرد مغتربققا ومعققزوا عققن أارانققه ممققا يجعققل أفكققاره تتمحققور حققول ذاتققه فتكققون نظرتققه إليهقق

  0يساهم في انخفا  مستوا تقديره لذاته 

 ( 2015وبوديسقه مقريم ") " بوخلقف بشقيرة القال مقن ج دراسقةنتقا  إليقهلنتا ج مع ما توصل  وتتف  هذه ا        
وجود عالاة عكسية )سالبة( بين تقدير الذات والخجل حي  اللما زادت درجة الخجقل انخفضق  درجقة  في ( 6)

 0يح والعكس صحتقدير الذات 

يق  حKanath & Kanekar  (1993 )(33 ) " الامقاث والانيكقار"  مقع دراسقة القال مقن أيضاواتفق          
 0لدا طال  وطالبات الجامعة  للذات  السلبيور بالخجل يرتبط ايجابيا  بالتقدير ان الشع إلىتوصل الباحثان 

علققى  أسققفرت ( والتققي20)( 1997) الشققناوي "مققد مح" حققين اختلفقق  هققذه النتققا ج مققع نتققا ج دراسققة  فققي        
  0نس والتخص  من حي  الج ااجتماعيت والخجل بين تقدير الذا عدم  وجود عالاة

نتا جها عن عدم وجود عالاة  أسفرتحي  ( 14) (2010" )عبد ربه شعبان" ختلف  مع دراسة ا وأيضا       
  0بين الخجل وتقدير الذات 

 على:تن   تيو  الرابع والخامسة والسادسة للبح  والصحة الفر  وبهذه النتا ج يتحق 
 فراد عينة البحث دير الذات لدى أورة الجسم وتقرتباطيه موجبة دالة إحصائيا بين صتوجد عالقة ا  -
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 0أفراد عينة البحث  والخجل لدىتوجد عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا بين صورة الجسم  -
 إحصائيا بين تقدير الذات والخجل لدى أفراد عينة البحث  البة دالةتوجد عالقة ارتباطيه س -

 : ات ستخالصإلا

حققدود عينققة البحقق  واسققتنادا علققى النتققا ج المسققتخدم وفققى  جالبحقق  والمققنه وفققرو  أهققدافضققوء  فققي          
 -:استخالك ما يلى  أمكن إليهاتم التوصل  التي

تحسين  في اايجابي األثرالان لها صور العقلي ريبات التاستخدام تمرينات الهاثايوجا المدعمة بتد أن -
  0عينة البح   ادأفر دير الذات وخف  مستوا الخجل لدا صورة الجسم وتنمية تق

توجد عالاة بينما الاة ارتباطيه موجبة دالة إحصا يا بين صورة الجسم وتقدير الذات توجد عوانه  -
توجد عالاة ارتباطيه سالبة دالة حين فى  الخجلارتباطيه سالبة دالة إحصا يا بين صورة الجسم و 

 0جل إحصا يا بين تقدير الذات والخ

 التوصيات :

 : ليئج توصى الباحثة بمايسة وما تم التوصل إليه من نتاضوء نتائج الدرا في

المجتمقع  فقيااهتمام باألنشطة الرياضية المتنوعة وح  الطالبات على المشارالة الفعالقة فيهقا وخاصقة  -
جتماعيققة ممققا صققبح مجققاا  حقيقيققا  لنمققو العالاققات ااجتماعيققة والتسققا  المهققارات اات السققعودي بحيقق 

 وتنمية شخصيتهن  الهنإدر يساعدهن على توسيع 

 0دراسة متغيرات الشخصية في ظل الممارسة الرياضية تتناول  والتيلمزيد من الدراسات ا إجراء -
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