
اهمية  ١٩٩١) .rosen & al )روزين وآخرون..الجسم استخبار تجنب صورة
،وفي اآلونة األخيرة ازداد معدل  تتعدداالضرابات واألمراض وتنتشر في ك مجتمع:المقياس

االنسان المعاصر للضغوط  انتشاراالضطرابات النفسية ، وقد رفع ذلك من احتماالت تعرض
والجسمية مما يؤدي الى   بآخر على صحتة النفسية بشكل أوتؤثرالنفسيةالمختلفة التي 

 نفس جسمية ، ومنها عدم ظهورأمراض واضطرابات شتى تتخذ صورا وأشكال نفسية أو جسمية أو
 .الرضا عن صورة الجسم

 
 
 

 ١٩٩١) .rosen & al )روزين وآخرون: صورةالجسمتأليف  استخبار تجنب

 

 : بياناتأوليةالمنوفية لتربية النوعية جامعةمجدي محمد الدسوقيكلية ا \دكتور تعريب وتقنين

 (أنثى \ذكر( النوع .............................................

 
 ..................: الشعبة أوالتخصص ........................................:  الكلية\المدرسة

 

 . .................................................. : تاريخ الميالد

 

 . .................................................: تاريخ االجراء

 
 

وتصرفاتك في مواقف الحياه  تتعلقبمشاعرك يعرض عليك مجموعه من العبارات التي: تعليمات
 –را  ناد– أحيانا – غالبا - عادة–دائما  ) . هيبالترتيب المختلفة ، ويوجد أمام كل عبارة اختيارات

 (أبدا

 
 

االختيار الذي ينطبق  تحت) صح(بوضععالمة  أن تقرأ كل عبارة بدقة ثم تبدي رأيك -: المرجو منك
 عليك من ست اختيارات أو بدائل

 . بالترتيب ( أبدا– نادرا – أحيانا – غالبا -عادة – دائما ) -

 . التترك عبارة دون االجابةعليها -

طالما تعبر عن  –  فقط–صحيحة  خرى خاطئة ، االجابة تعدالحظ أنة التوجد اجابة صحيحة وأ -
العبارة ، ومما يجب التأكيد عليةان اجابتك على العبارات  حقيقة شعورك تجاه المعنى الذي تحملة

 .، وال تستخدم في غير أغراضالبحث العلمي المكونة للمقياس تحاط بسرية تامة

 



 .وشكرا على تعاونك

 
 

 : العبارات

 .الفضفاضة \ البس الواسعةأرتدي الم -١

 . أرتدي المالبس التي الأحبها -٢

 .اللون أرتدي المالبس الداكنة أو قاتمة -٣

 .أرتدي المالبس التيتناسب بدانتي -٤

 .من كمية الطعام التي أتناولها أقلل -٥

 .ذات السعرات الحرارية المنخفضة الفاكهة والخضروات وغيرها من األطعمة –  فقط–أتناول  -٦

 .أصوملمدة يوم أو أكثر -٧

 .األضواء أتجنب المشاركة االجتماعية اذا سلطت علي -٨

 .زياده الوزن أتجنب لقاء األفراد الذين سيتطرقون الى الدخول في موضوع -٩

 .مني الأخرج وخاصة اذا كان الذين سأتواجد معهم أكثر نحافة -١٠

 .نفسيباستمرار أزن -١١

 .انسان غير نشط انا -١٢

 .أخرج اذا كان األمر يتعلق باالشتراكفي تناول الطعام ال -١٣

 .المرآة يضايقني النظر الى نفسي في -١٤

 .الوزن أرتدي المالبسالتي تشتت االنتباه عن الزياده الملحوظة في -١٥

 .المالبس أتجنب الذهاب الى أماكنشراء -١٦

 ات ،الشورتات، والبنطلوناتالمايوه مثل( أتجنب ارتداء المالبس التي توضح معالم جسمي  -١٧

 (الخ...الضيقة

 .ارتدي المالبس الكاملة أو الرسميةاألنيقة -١٨

 :بدائل االستجابة

 اختيارات أو بدائل ينطبقعلية من ست تحت االختيار الذي) صح(يضع المفحوص عالمة  -

 .بالترتيب (أبدا –  نادرا– أحيانا – غالبا - عادة–دائما  ) -

- ------------------ 

 : التصحيح- -

، ) عادة( اختياره  درجات اذاكان ، وأربع) دائما( يعطى المفحوص خمس درجات اذا كان أختيارة -
،ودرجة واحده اذا كان ) أحيانا ) كاناختياره ، ودرجتان اذا) غالبا( وثالث درجات اذا كان اختياره 

الجبري في حساب الدرجة الكلية يستخدم الجمع  اختيارهأبدا ،و ،وصفر اذا كان) نادرا( اختياره 
 ٩٠ - صفر( ،وبذلك تتراوح درجات االستخبار بين  علىاالستخبار التي يحصل عليها المفحوص



 .(درجة

، فان ذلك مؤشر  ( دائما(  أو كانت اجابة المفحوص - وكلما ارتفعتالدرجة على االستخبار  -
 العام على عدمرضا الفرد عن صورة جسمة ومظهره

- ------------------ 

 (التكويني والبنائي–التالزمي ) مقنن على البيئة المصرية وتم حساب صدقة المقياس: ملحوظة

 ( التجزئة النصفية – االختبار اعاده( وثباتة تم التحقق منه بطريقة 


