
 

 

 

 
 لدى  االجتماعيالقمق  اضطرابالسمنة وعالقتيا ب

 الحكوميةطمبة المدارس الثانوية 
 

 إعداد
 ةتامر فايز ابو لبد

 

 إشراف

 مفيد حواشين الدكتور
 

 قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في
 عمم النفس اإلكمينيكي
 كمية اآلداب والعموم

 

 الدراسات العميا والبحث العمميعمادة 
 األىميةعمان  معوجا

 

 2018، الثانيكانون 



 لدى  االجتماعيالقمق  اضطرابالسمنة وعالقتها ب

 طمبة المدارس الثانوية الحكومية

 أعداد

 ةابو لبد فايز تامر

 إشراف

 الدكتور مفيد حواشين

 ممخـــــّصال
لدى طمبة  االجتماعيالقمق  اضطرابالكشف عن العالقة بين السمنة و  إلىىدفت ىذه الدراسة 

مستوى عمى  الجنس أثر لمتغيرن ىناك ذا كاإما  ، وتحديدفي القدس الشرقية الحكومية المدارس الثانوية

 ،الحكوميةية الثانو  المدارس( طالب وطالبة من طمبة 044. تكونت عينة الدراسة من )االجتماعيالقمق 

 استخدامىداف الدراسة تم أسمنة. ولتحقيق يعانون من الال ( 044( منيم يعانون من السمنة، و)044)

تحقق من صدق ( فقرة، وقد تم ال02النيائية من ) ةتكون في صورتالذي  االجتماعياس لمقمق مقي

من خالل إيجاد معامل  ءالبناعمى مجموعة من المحكمين، و من صدق  ةالمحتوى من خالل عرض

ة تساق الداخمي بمعادلاإل باستخراج، وتم التحقق من ثبات المقياس رتباط كل فقرة مع الدرجة الكميةإ

 Body Massمؤشر كتمة الجسم ) استخدام. وتم االختبارعادة تطبيق ا  كرونباخ الفا، وبطريقة تطبيق و 

Index) الطمبة الذين يعانون من السمنة. لتحديد 

داللة تبين أن ىنالك فروق ذات و . (SPSS)ة االجتماعيالرزمة اإلحصائية لمعموم  استخدمتم و 

 السمنة، كما أظيرت نتائج الدراسةمن ون يعانلصالح الطمبة الذين  االجتماعيإحصائية في مستوى القمق 

لدى طمبة الصف  االجتماعيمنو لدى الذكور، وأن القمق  اإلناثأعمى لدى  االجتماعيأن مستوى القمق 

  .ثانوي األولى منو لدى طمبة الصف الثالث ثانوي أعم

والقائمين عمى  مربي الصفىمية توعية أو  ر السمنة،مخاطب الطالبتوعية بأوصت الدراسة 

  اءىم األكاديمي.اد، وعمى لمطالباقب السمنة عمى الصحة النفسية التعميمية بعو  المسيرة



Obesity and its Realtionship with Social Anixety Disorder in  

Students of Public High Schools 

By 

Tamer Abu Libdeh 

Supervisor 

Dr. Mufeed Hawasheen 

Abstract 

This study aimed at identifing the relationship between obesity and social anxiety 

disorder among students of public high schools, and to investigate whether gender has any 

effect on social anxiety levels. The study sample consisted of (400) students, divided into 

(200) obese students and (200) non-obese students. The study tool was an inventory for social 

anxiety consisted in its final revision of (25) items, the content validity of  the scale was 

assured by a group of judges, and construct validity was conducted, while  Cronbach's 

alpha and test re-test methods were used to measure reliability. The Body Mass Index (BMI) 

was used to distinguish obese students.   

Data collected were analyzed using The Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Results of the study showed a statistically significant differences in social anxiety 

levels in favor of obese students. Results also showed that levels of social anxiety for female 

students were higher than those for male students. Social anxiety levels were higher for 

12th grade students (senior year) compared to 10th grade students. 

Finally the study recommended raising students awareness about the possible 

consequences of obesity. The study also stressed the importance of educating teachers about 

the social and psychological impact of obesity on students, and the poor academic 

performance as a consequence. 
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