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 والشعور بالسعادة النفسية لدى عينة  صورة الجسد وعالقتها بكل من التفاؤل والتشاؤم
 من المراهقين والمراهقات في المرحلة الثانوية 

 ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حماد
 جامعة األمري سطام بن عبد العزيز -كلية الرتبية 
 هـ1438/ 5/7 وقبل -هـ 5/5/1438 قدم للنشر

 

بــص صــورة اجلســد والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــة مــن  االرتباطيــة العالقــة هــد ا الدراســة اةاليــة للكشــ  عــن ستتتصل  مال
بالسـعادة بص املراهقص واملراهقـات يف صـورة اجلسـد والتفـاؤل والتشـاؤم والشـعور  الكش  عن الفروق إىل باإلضا ة، واملراهقات يف املرحلة الثانوية املراهقص
طالبـة  ولتققيـأ أهـدال الدراسـة اسـت دم  )170 (،طالبًـا )160(املرحلـة الثانويـة، بواقـ   يفوطالبـة  طالبًـا )330 (تكونـا عينـة الدراسـة مـنالنفسـية، 

 وجــود ج الدراسـة إىلالباحـ  مقيـاص صـورة اجلســد، ومقيـاص التفـاؤل والتشــاؤم، ومقيـاص الشـعور بالســعادة النفسـية علـ  عينــة الدراسـة  وقـد أ هــرت نتـا 
راهقص واملراهقـات  ـروق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـ وجـود روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص واملراهقات يف صورة اجلسد ولصاحل املراهقص، كذلك 

 اجلسـد، التفـاؤل، الشـعور بالسـعادة النفسـية  ا بـص كـل مـن املتتـريات ةصـورةجيابيـة طرديـة دالـة إحصـا يً ووجود عالقة إل ولصاحل املراهقص، يف درجة التفاؤ 
 عكسية سلبية بص متتري التشاؤم وكل من املتتريات ةصورة اجلسد، التشاؤم، الشعور بالسعادة النفسية   ويتبص كذلك وجود عالقة ارتباطية

  السعادة النفسية، املراهقصالتفاؤل، التشاؤم، صورة اجلسد،  الكلمات المفتاحية  
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 مقدمة 

إن ما ميـر بـا املراهـأ مـن تتـريات ومـا  ـد  لـا مـن 
تبــــدالت مــــن الناحيــــة اجلســــمية ســــي  ر بشــــكل أو بــــ  ر يف 
نفســية املراهــأ وســلوكا وعالقاتــا بــا  رين  لــذا يكثــر املراهــأ 

لك  ـال عجـأ أن قبة ما يطرأ عليا من تتريات، ولذتأمل ومرا
أنفســهم بــا  رين يكثــر املراهقــون مــن النملــر يف املــراة ويقــارنوا 

مــن حيــ  الطــول، ووــكل الوجــا، وبعــم األبعــاد اجلســمية  
ويف إحــــدى الدراســــات الطريفــــة قــــام أحــــد البــــاحثص با تيــــار 
ـــار، وقـــام   ـــال  جمموعـــات: مـــن األطفـــال، واملـــراهقص، والكب
بالتقــــار صــــور ألعخــــا هم امل تلفــــة مثــــل: األنــــ ، الكفــــص، 

ح يف الصـــــورة القـــــدمص، مـــــ  رة الـــــرأص    ا   دون أن يتخـــــ
هويـــة الشـــ م، ورقمـــا الصـــور بطريقـــة  كـــن الباحـــ  مـــن 
حتديـــد صـــاحبها  بعـــد ذلـــك جم عـــرض الصـــور جمتمعـــة وطلـــأ 

غــري -مــن كــل  ــرد أن يتعــرل علــ  صــورا  وقــد كانــا النتيجــة
أن حتصــل جمموعــة املــراهقص علــ  درجــات أعلــ  مــن -متوقعــة

ملون أهنـم يتـأ جمموعة األطفال وجمموعة الكبار، مما يـدل علـ 
 ا مكـــنهم مـــن التعـــرل عليهـــا بســـهولة، ممـــهـــذا األعخـــاا كثـــريًا

   2006ةاملفدى، 
تــا بــا  رين إن زيــادة اهتمــام املراهــأ مســما ومقارن

بأنــــا غــــري ســــو  أو غــــري  وــــعورًا -أحيانًــــا  -قــــد يولــــد لديــــا 
ا ـــتالل النســـأ عمـــا اعتـــاد  :األول  طبيعـــذ وذلـــك ألمـــرين
جة ملا ذكرناا مـن سـبأ بعـم أنا نتي :عليا يف الطفولة، والثاين

يـا مـن عـدم تناسـأ،  إنا سيشعر مبا يبدو عل ،األعخاا لبعم
 يمــــا يتعلــــأ بــــاألن  واألذنــــص وعالقتهمــــا بالوجــــا   صوًصــــا

وتزيــد   والــذ  يعــود للتــوازن يف أوا ــر املراهقــة وبدايــة الشــبا 
 ألهنـن يقـارن    الفتيات ملشكلة عند بعم املراهقص،  صوًصاا

ج قــــد يشــــاهدهنا علــــ  أغلفــــة ا ــــالت أو يف أنفســــهن بنمــــاذ 
 ،ألهنــــا  ــــاذج  تــــارة  وهــــذ  ــــاذج ال  ثــــل الواقــــ  ،التلفزيــــون

ةأبو  اةقيقة أمجل من هنا صور  رجة بطرق تعطذ انطباًعاوأل
جيابيـة عـن إومن هنا تأيت أمهية تكوين صورة    2011لطيفة، 

جتمـاعذ، التوا أ النفسذ واال يفملا يف ذلك من تأ ري اجلسد، 
ويف املقابـــــل  ـــــإن صـــــورة ســـــلبية عـــــن اجلســـــد قـــــد تـــــ د  إىل 
 اضــطرابات ســلوكية تعكــس عــدم التــوازن والتوا ــأ مــ  ا  ــرين

   1996، والنيال ةكفايف

 مشكلة الدراسة 

خيخــــ  اإلنســــان منــــذ مــــيالدا لتتــــري مســــتمر،  هــــو 
ينمو  ـالل مراحـل متعاقبـة وتعـد املراهقـة مرحلـة  ا يـة ميـر  ـا 

وتتميــز بــالتتريات الفيزيولوجيــة الــس تعــرت  جســدا  اإلنســان، 
يتتــري وــكل الوجــا إىل حــد كبــري، وتــزول مال ــا الطفوليــة،  إذ

ويــزداد الطــول زيــادة ســريعة، ويتســ  الكتفــان و ــي  األردال، 
ـــزداد  ـــو العخـــالت والقـــوة  ـــزداد طـــول اجلـــذ، والســـاقص، وي وي

يــادة بصــفة عامــة، و هــور وــعر العانــة ووــعر حتــا اإلبــ ، وز 
را قــة اجلســم  إضــا ة إىل زيــادة حجــم الثــديص وبــدا اةــيم 

 يف املراهـأ ويبـدأ عنـد البنـات، وتطـور اتصـيتص عنـد األوالد،
 جسدا، تعرت  الس املفاجئة التتريات نتيجة هلذا معاناة جديدة

اجلسـد  ممـا وـكل أجـزاا  عـن راض   غـري املراهـأ يكـون مـا وغالًبا
إىل االضــطرابات النفســية وســوا  مــن ميــ د  إىل أ ــر ســل ، و 

 التكي  
نالحظ مما تقـدم أن البقـ  يتنـاول مسـألة يف غايـة 
األمهيــــة  إذ إن مجيــــ  املالحملــــات امليدانيــــة واألدبيــــات املعنيــــة 
بصورة اجلسد تشري إىل أن صورة اجلسد ذات طاب  اجتمـاعذ 
ونفســـذ و ســـيولوجذ  لـــذا مـــن الســـهل  هـــم أن صـــورة جســـد 

لتــــا ن الــــنفس اجتماعيــــةن، وأهنــــا تــــرتب  الفــــرد قــــد تــــ  ر يف حا
بصــفات نفســية كثــرية  كتقــدير الــذات، وهــذا مــا أوــارت إليــا 

إىل وجــود    (Keppel & Crow, 2000 دراســة كبــل وكــرو
ارتبــــار  موجــــأ  بــــص صــــورة اجلســــم وتقــــدير الــــذات، وكــــذلك 
ارتبـــــار كــــــل مـــــن صــــــورة اجلســــــم وتقـــــدير الــــــذات املــــــن فم 

ضـا عـن اةيـاة، وهـذا مـا أوـارت باالضطرابات االنفعالية، والر 
والــــس كانــــا علــــ  عينــــة مــــن  -  2011إليــــا دراســــة ةأنــــور، 
إىل أن هنـا  ارتباطًـا موجبًـا بـص صـورة   -املراهقص واملراهقـات



 ...من عينة لدى النفسية بالسعادة والشعور والتشاؤم التفاؤل من بكل وعالقتها اجلسد صورةناصر الدين إبراهيم أبو محادة: 

 

75 

اجلســـــم وكـــــل مـــــن الرضـــــا عـــــن اةيـــــاة والتوا ـــــأ االجتمـــــاعذ، 
والسـلو  العـدواين هـاا ا  ـرين، وهـذا مـا أوـارت إليـا دراســة 

والس ت كـد ااـاذ الفـرد السـلو  العـدواين إزاا  ، 2009ةعبود، 
 ا  ـــرين عنـــدما تكـــون صـــورة اجلســـد عنـــدا ســـلبية  لـــذلك

صـورة  بـص العالقـة عـن الكشـ  عل  لرتكز الدراسة هذا جاات
اجلســـد والتفـــاؤل والتشـــاؤم والشـــعور بالســـعادة النفســـية لـــدى 

 املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية 

 أهداف الدراسة 

ـــــــة إىل       ـــــــة  هتـــــــدل الدراســـــــة اةالي الكشـــــــ  عـــــــن العالق
ـــــص صـــــورة اجلســـــد والتفـــــاؤل والتشـــــاؤم والشـــــعور  ـــــة ب االرتباطي
بالســـــعادة النفســـــية لـــــدى عينـــــة مـــــن املـــــراهقص واملراهقـــــات يف 

الكشـــ  عــــن الفــــروق بــــص كمــــا هتــــدل إىل   املرحلـــة الثانويــــة 
املــــــراهقص واملراهقــــــات يف صــــــورة اجلســــــد والتفــــــاؤل والتشــــــاؤم 

 الشعور بالسعادة النفسية لدى عينس الدراسة و 

    أسئلة الدراسة

 تسع  هذا الدراسة لإلجابة عن األسئلة ا تية:     

هل توجد  روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص -1
 واملراهقات يف صورة اجلسد؟

هل توجد  روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص -2
 ؟التشاؤم واملراهقات عل  مقياص

هل توجد  روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص -3
 واملراهقات عل  مقياص التفاؤل؟

هل توجد  روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص -4
 واملراهقات عل  مقياص الشعور بالسعادة النفسية؟

هل توجد عالقة ارتباطيا دالة إحصا يًّا بص كل من صورة -5
والشعور بالسعادة النفسية  اجلسد وكل من التفاؤل والتشاؤم

 لدى عينس الدراسة من املراهقص واملراهقات؟

  أهمية الدراسة 

 تنب  أمهية هذا الدراسة من ناحيتص مها:      
   للدراسة األهمية النظرية

تأيت أمهية الدراسة اةالية من أمهية مرحلة املراهقة، والـس       
 عمليـة تبـدأ هلـا  ال تعـد مرحلـة انتقـال مـن حـال إىل حـال،

كبـري،  حـد مساهتـا وصـفاهتا إىل وتأ ـذ و صـية الفـرد تشـكلل
 يصـل واهاهـات ا تمـ ، ورمبـا وعـادات قـيم  الهلـا وتنتقـل

ن إلــذا  ــ هنايتهــا  مــ  النســ  االســتقرار مرحلــة معملمهــا إىل
ــا همأ دورًا لعــفاجئــة الــس تعــرت  جســد املراهــأ تالتتــريات امل مًّ

هلـا تــأ ري  عـال يف سـلو  الفـرد ســواا يف متتـريات الش صـية، و 
سلًبا،  وحسأ الصورة الس يرمسهـا الفـرد عـن  مجيابًا أأكانا إ

ذاتــــــا وحســــــأ إمكانيــــــة البيئــــــة الــــــس يعــــــي   يهــــــا والوضــــــ  
االجتماعذ واالنفعاالت الس هلا تأ ري كبـري وواضـح يف مالمـح 
صورة اجلسد ويف السلو  الذ  يتبعـا الفـرد  كمـا تكمـن أمهيـة 

يف حـــدود  –ســـة يف عـــدم وجـــود دراســـة عربيـــة أو أجنبيـــة الدرا
تناولـا هـذا النقـار البقثيـة بـنفس املتتـريات  –علم الباحـ  

ـرى حـول صـورة اجلسـد  والعينة  مما جيعلها أول دراسـة عربيـة هى
وعالقتهــا بالتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى 

ثانويــة،  اولـة لســد عينـة مـن املــراهقص واملراهقـات يف املرحلـة ال
هــذا الفجــوة البقثيــة، باإلضــا ة إىل تســلي  الخــوا علــ  هــذا 

 الفئة من الطلبة اجلديرة بالبق  والدراسة 
    للدراسة األهمية التطبيقية

تكمــن األمهيــة التطبيقيــة هلــذا الدراســة يف أهنــا تفيــد 
امل تصــــص يف علــــم الــــنفس واإلروــــاد النفســــذ أو الطــــال  يف 

ا  اإلدرا  اتاطئ لصورة اجلسد  ممـا ميكـن التعرل عل  أسب
 وتوعويــة تربويــة هــ الا امل تصــص مــن تقــد  وتو يــ  بــرامج

للمــراهقص يف   مناســبة تدريبيــة ودورات وعالجيــة، وإروــادية
 بشكل إجيا   أجسادهم صورة م  التعامل كيفية
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  التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

   صورة الجسد 
يف  أكـان ا سـواادا الفـرد عـن جسـنكو  ذهين يى  تصورهذ 

مكوناتا الدا لية، وقدرتا عل  تو يـ   يف مأمملهرا اتارجذ 
 ومــا قــد يصــاحأ ذلــك مــن ،وإ بــات كفااهتــا التصــوراتهــذا 

مشاعر أو اهاهات موجبة أو سالبة عن تلك الصـورة الذهنيـة 
     2002،للجسد ةوقري
صـــــل عليهـــــا  يف ضـــــوا الدرجـــــة الـــــس  اإجرا يًّـــــ وتعـــــرل

 يف هـــــذا املســـــت دمســـــتجيأ علـــــ  مقيـــــاص صـــــورة اجلســـــد امل
 الدراسة 
   التفاؤل

النملرة اإلجيابيـة واإلقبـال علـ  اةيـاة، واالعتقـاد بإمكانيـة 
ـــأ الرغبـــات يف املســـتقبل،  خـــاًل  االعتقـــاد باحتمـــال  نعـــ حتقي

   مـــنمـــن األوـــياا ، بـــداًل   اجليـــد  حـــدو  اتـــري أو اجلانـــأ
    1999، ةوكر  حدو  الشر أو اجلانأ السيئ

وتعـــــرل إجرا يًّـــــا يف ضـــــوا الدرجـــــة الـــــس  صـــــل عليهـــــا 
ــــــاص التفــــــاؤل والتشــــــاؤم املســــــت دم يف  ــــــ  مقي املســــــتجيأ عل

 الدراسة 
  التشاؤم 

النملــــرة الســــلبية لقحــــدا  القادمــــة، هعــــل الفــــرد ينتملــــر 
حدو  األسوأ، ويتوق  الشـر والفشـل و يبـة األمـل، ويسـتبعد 

    1998 ، ةاألنصار  ما  ال ذلك إىل حد بعيد
وتعـــــرل إجرا يًّـــــا يف ضـــــوا الدرجـــــة الـــــس  صـــــل عليهـــــا 
ــــــاص التفــــــاؤل والتشــــــاؤم املســــــت دم يف  ــــــ  مقي املســــــتجيأ عل

 الدراسة 
  السعادة النفسية 

هـــذ مشـــاعر وأحاســـيس ذاتيــــة نابعـــة مـــن دا ـــل الفــــرد، 
تنطــو  علــ  اإلحســاص بالراحــة واالطمئنــان والرضــا النفســذ، 

ـــ ـــالنملر إىل األوـــياا والتعامـــل ا يف املوضـــوعيوالـــس تبـــدو جلًي ة ب
اإلجيــــا  مــــ  ا ــــرين، وهــــذ اتلــــ  عــــن الشــــعور امل قــــا أو 

العــــــابر باللــــــذة أو النشــــــوة الــــــس يعقبهــــــا يف بعــــــم األحيــــــان 
    2000أحاسيس بالك بة والتعاسة ةاةسيين، 

وتعـــــرل إجرا يًّـــــا يف ضـــــوا الدرجـــــة الـــــس  صـــــل عليهـــــا 
فســية املســت دم املســتجيأ علــ  مقيــاص الشــعور بالســعادة الن

 يف هذا الدراسة 
  المراهقة

هــــذ  ــــرتة زمنيــــة مــــن حيــــاة اإلنســــان  تــــد مــــا بــــص  
الطفولــة املتــأ رة إىل بدايــة ســن الروــد، تتميــز بوجــود جمموعــة 
 مــــن التتــــريات اجلســــمية، واملعر يــــة، واالنفعاليــــة، واالجتماعيــــة

    2012ةسامل، 
ن وتعرل إجرا يًّـا هـذ تلـك املرحلـة الـس تبـدأ مـن سـ

ـــــل املراهقـــــة  ـــــة عشـــــرة، و ث ـــــد حـــــ  الثامن اتامســـــة عشـــــرة و ت
ـــة مـــن  الوســـط ، وهـــذ  ـــرتة تعـــادل الســـنة األوىل والســـنة الثاني

 التعليم الثانو  

  الدراسةحدود 

ميكــــن تعمــــيم نتــــا ج الدراســــة اةاليــــة يف ضــــوا ا ــــددات      
 ا تية: 

اةــــدود املوضــــوعية: تقتصــــر الدراســــة اةاليــــة للكشــــ  عــــن -
قــــــة االرتباطيــــــة بــــــص صــــــورة اجلســــــد والتفــــــاؤل والتشــــــاؤم العال

والشعور بالسعادة النفسية لدى عينة من املـراهقص واملراهقـات 
يف املرحلـــة الثانويـــة، باإلضـــا ة إىل الكشـــ  عـــن الفـــروق بـــص 
املــــــراهقص واملراهقــــــات يف صــــــورة اجلســــــد والتفــــــاؤل والتشــــــاؤم 

 والشعور بالسعادة النفسية لدى عينس الدراسة 
اةــدود البشـــرية: تقتصــر الدراســـة اةاليــة علـــ  طلبــة املرحلـــة -

   سنة 18-16الثانوية تقدر أعمارهم بص ة
تقتصــر الدراســة اةاليــة علــ  طلبــة املرحلــة اةــدود املكانيــة:  -

 .اململكة العربية السعودية -الثانوية مبدينة اترج 
اةــــــــدود الزمانيــــــــة: جم تطبيــــــــأ أدوات الدراســــــــة يف الفصــــــــل -
     م2017-2016للعام  األولدراسذ ال
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: اســـــــت دم التصـــــــميم البقثـــــــذ الوصـــــــفذ ا ـــــــدد اإلجرا ـــــــذ-
الرتباطذ املعتمد عل  الكش  عن العالقة بص صـورة اجلسـد ا

والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــة مــن 
املـــراهقص واملراهقـــات يف املرحلـــة الثانويـــة  وقـــد جم حتديـــد عينـــة 

، وجم ههيــــــز أدوات الدراســــــة والتأكــــــد مــــــن صــــــدقها الدراســــــة
ــــة مــــن  ذكــــور ــــة مكون ــــ  عين ، )160( و باهتــــا، م تطبيقهــــا عل

مـــن طلبـــة املرحلـــة الثانويـــة  م جم  مجـــ  األدوات  )170(وإنـــا  
 وتفريتها حاسوبيًّا واست راج النتا ج 

    الصلفية النظرية والدراسات السابقة

   يم اآلتية تتكون الصلفية النظرية من المفاه
 المفهوم األول  صورة الجسد 

وردت تعريفات متعددة لصورة اجلسد  موعة من 
 إذلتعريفات متقاربة يف املخمون، العلماا وجاات هذا ا

  بأهنا رؤية الفرد جلسما مشتملة (Wade, 2007عرل واد 
ماعية والنما ية  والفرد عل  اجلوانأ اجلسدية والنفسية واالجت

عندا تقييمات موجبة أو سالبة جلسما، والس يكون  ميكن أن
صورة   (Huber, 2006 هيوبرعرل و  تتأ ر باألسرة واألقران 

اجلسد بأهنا الكيفية الس يتصور  يها الفرد جسدا، وأهنا بناا 
متعدد األوجا، ويتأ ر مبشاعر وأ كار الرضا أو عدم الرضا 
ن باإلضا ة إىل جانأ تصور الفرد جلسدا، وميكن أن يكو 
  لًيامصدر الرضا أو عدما عند الفرد عن صورة جسدا دا 

وذلك بأن يكون الفرد ناقًدا لذاتا أو وا ًقا بذاتا، وميكن أن 
يكون مصدرا  ارجًيا وذلك من  الل الصور اإلعالمية أو 

 نملرة ا  رين لصورة اجلسد املثالية للفرد 
صورة اجلسد  (cardosi, 2006) كاردوسذ   ويىعر ل

ان يتأ ر باجلوانأ االجتماعية والثقا ية من  الل اراا كيبأنا  
ا  رين، وأن  صورة اجلسد تتشكل دا ل اإلنسان من 
 الل التقييمات الس  ملها الش م دا لا واملتعلقة بذاتا 
سواا أكانا هذا التقييمات متصلة بقدراتا وإمكاناتا، أم 

 ار بتكوينا اجلسد   وتعمل هذا التقييمات عل  حتديد األ

السلوكية والتقكم  ا، والس يملهرها الش م يف تعامالتا 
وتفاعالتا، وكذلك ردود األ عال واملشاعر، ويـىَعّد تتري صورة 
اجلسد لدى كل و م واحدة من هذا التقييمات الذاتية 
املتصلة مبشاعر وأ كار الش م هاا ذاتا وإدراكا للكيفية 

ون منا  وملا يدركا الس ينملر  ا ا  رون إليا، وما يتوقع
الش م عن وكلا اتارجذ وهيئتا البدنية دور يف التقكم 
مبقدار  قتا بنفسا وتوجها حنو نفسا وحنو ا  رين، 

ويذكر  واإلحساص بالقبول االجتماعذ وتقدير الذات 
  أن صورة (Davison & McCabe, 2005دا سون وماكا  

ن اجلسد نمصطلح ينسأ إىل اإلدراكات واالهاهات ع
اجلسد، وقد يشمل اتصا م السلوكية مثل  اوالت تقليل 

  صورة Olivardia, et  al, 2002عرل أولي  ةوتى  الوزنن 
ا تتكون من عنصرين: أّوهلما: الرضا عن وكل  اجلسد بأهن 

ةاتربة  الس  ملها الفرد من  االهاهات واملشاعر اجلسد أو
: است دام الثاين  الل رضاا عن مملهرا اجلسد ، والعنصر

الفرد األ كار لتنمليم وترتيأ املشاعر واألحاسيس املتعلقة 
أما يف الدراسة اةالية  يعرل الباح   باجلسد م معاجلتها 

صورة اجلسد بأهنا: نملرة الفرد عن جسدا، وقد تكون إجيابية 
أو سلبية، والس تتشكل من  الل نملرة ا  رين لصورة 

 اجلسد املثالية للفرد 
 الجسد  رةصو  أهمية

 يـةؤ ر  يف النـاص تسـاعد اإلجيابيـة اجلسـد صـورة  ـو إن

 الناضـجة  الش صـية لنمـو وهـذا ضـرور  جـذابص، أنفسـهم

حنـو  علـ  بأنفسـهم ويفكـرون أنفسـهم  بـون الـذين  النـاص
 أن ميكـن يف حـص .صـقة أكثـر يكونـون األرجـح، علـ  إجيـا 

صـورة  ذوو الفـرد،  النـاص حيـاة يف السـلبية اجلسـد صـورة تـو ر
 إ فـاا مـن فم،  ـاولون ذات تقـدير عنـدهم السـلبية اجلسـد

 .الفخفاضة والقا ة باملالبس أجسامهم
 مهمة واملراهقص األطفال بص اجلسد صورة مسألة إن

 االكتئـا ، إىل تـ د  أن السـلبية ميكـن اجلسـد  صـورة جـًدا،

الـذات  ومفهـوم اهلويـة مصـدر  اجلسـد. املن فم الذات وتقدير
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 اإلنسـان لـدى اجلسـد عـن الرضـا عـدم أن راهقص  كمـاامل ألكثر

 بعـم كـذلك املشـكالت النفسـية، مـن الكثـري عليـا يرتتـأ

 اجلسـد، صـورة تشـوي  إىل تـ د  الس جسمية النفس األمراض

 يعـد مـا اجلسـد مـ  وـكل يتوا ـأ ال عنـدما املشـكلة وتنشأ هـذا

 يف أنـا ن كـد أن يـد عنا مـا وهـذا . ا تمـ  تقـدير مثاليًّـا حسـأ
 راجـ   إىل تشـوا للـذات السـل  أن  املفهـوم األحيـان مـن كثـري

 عـدم بـص طرديـة عالقـة وجـود م واضـطرا ا، ومـن اجلسـد صـورة

 اجلسـد  صـورة .للـذات السـل  واملفهوم صورة اجلسد عن الرضا

 ذاتنـا، بتقـدير تـرتب   هـذ بالـذات، إحساسـنا مـن حيـو  جـزا

 مقبـولص نكـون وأن ا تمـ ، يف االنتمـاا إىل رغبتنـا يف ت  ر وقد

   2009ا أو سعداا ةالقاضذ، اجتماعيً 
 الموجبة والسالبة  دصورة الجس

يف اةقيقــــة توجــــد عــــدة عالمــــات تشــــري إىل صــــورة 
اجلســـد اإلجيابيـــة، مثـــل إدرا  وـــكل اجلســـم علـــ  حنـــو واضـــح 
وواقعـــذ وحقيقـــذ، وعنـــد رؤيـــة األجـــزاا امل تلفـــة للجســـم كمـــا 

بلل جسما نتيجة معر تا أن األجسـام هذ يف اةقيقة، وعند تق
تبدو يف عـدة أوـكال وأحجـام، وعنـد إدرا  أن  صـورة اجلسـد 
جــزا مــن الش صــية وليســا الش صــية بأكملهــا  يف املقابــل 
توجـــد عـــدة عالمـــات تشـــري إىل صـــورة اجلســـد الســـلبية، مثـــل 
النملـــرات الســـلبية إىل التـــذاا، وعنـــد الشـــعور باتجـــل واتـــز  

وكراهيــة الــذات، واملقارنــات املســتمرة مــ   والقلــأ هــاا جســما،
ا  ــــرين، وعنــــد الشــــعور بــــأن حجــــم ووــــكل اجلســــم يرتتــــأ 
عليهمـــا االحـــرتام أو عـــدم االحـــرتام، وتكـــرار وزن الـــنفس عـــدة 

ا، والتفكـــــري يف عمليـــــات التجميـــــل  مثـــــل تكبـــــري مـــــرات يومًيـــــ
الثــد  أو عمليــات وــف  الــدهون، أو عــدد الســعرات اةراريــة 

غريهــا مــن العالمــات الــس قــد تصــل إىل حــد بصــورة مفرطــة، و 
تنـــاول املنشـــطات أو األدويـــة بـــدون وصـــفات طبيـــة  كمـــا أن 

 تــارة جسـما عــن رضـاا يف صـورة اجلســد املتذبذبـة واملتمثلــة

 والقلـأ االسـتفزاز مـن الـر م  ملا ما أ رى، بكل تارة ور خا

 مـ  املطلو   قأ  هو مل ومهية، تكون قد األوياا من واتول

 لـيس مـ  عالقتـا علـ  ينعكس مستمر توتر يف جيعلا مما جسما

  اصـة ا  ـرين، مـ  اأيًخـ عالقتـا علـ  ، وإ ـا  قـ  جسـما

 عـدواين، وتـارة مسـامل، تـارة أنـ ا ه الا ا  رون يكتش  عندما

 ,Sandovalمـدبر ة وتـارة مـدير انبسـاطذ، وتـارة انطـوا ذ، وتارة

2008   
  :سدالج صورة في تكوين تؤثر التي العوامل

 منها: اجلسد صورة  و يف ت  ر متعددة عوامل هنا     
 مــن العديــد عوامــل بيولوجيــة: حتــد  يف مرحلــة املراهقــة-1

 االرتبـا  والرهبـة، مشـاعر السـريعة  ممـا تزيـد اجلسـمية التتـريات

 األنثـ   ـو علـ  صـعًبا األمـر هعـل البيولوجيـة التتـريات وهـذا

 خيخـ  جمتمـ  يف سـمهاج مـ  كيفيـة التعامـل لتواجـا بالـذات،

 إن   املقبول  لذا للجسم ا تم   ددها ملعايري  يا األنث  جسم
 إدرا  يف يـ  ر أن ميكـن اجلسـم ووـكل ةجـم البيولـوجذ ا ـدد

 تـ د  أن ميكن الس األ رى العوامل يف ي  ر جلسما، كما الفرد

 بالورا ـة  ـدد  مملهـر الشـ م السـلبية، اجلسم صورة إىل  عالً 

 ر ـيس بشـكل تىقـر ر اجلسـم يبـدو  يهـا الـس والطريقـة ئـة،والبي
   2005واألجداد ةالعزاو ،  ا باا من املورو ة باجلينات

 بشـكل حيويًـّا سـواا أكـان ذلـك دورًا ا بـاا األسرة: يلعأ-2

 والتكيـ  طفلهـم للتوقيـ  إىل الرسا ل إرسال يف سر  مأ علين

 بقـوة يركـزون قـد أنفسـهم وا بـاا ، ا تمـ  يف املثـاي املعيـار مـ 

 ألبنا هم املثل يخربون وبذلك ماذبيتهم، ويهتمون عل  اةمية

 –الوالـدان ويلعـأ .وـذا الصورة كـل بأن   "إنا ًا- ذكورًا" الصتار

لـدى  اجلسـم صـورة إدرا  يف كبـريًا دورًا – األمهـات  اصـة
 تشجيًعا يتلقون والبنات األبناا من كالً  أن وجد  قد أطفاهلما،

 الوالـدين وتقيـيم األ ، مـن أكثـر ضـب  وزهنـم أو لفقـد األم مـن

أعلــ   علــ  املــدى طويــل انطباًعــا يــرت  طفلهمــا جلســم
  (Stacy,2000).تقدير
 الفرد تقييم يف مهم عامل اإلعالم وسا ل اإلعالم: أجهزة-3

 واأل الم، ا الت، عن  اذج اجلاذبية تنجم إذ جسما، لصورة

 هو الثقا ية ملا واملعايري القيم نتعلم نناأ كما املمثلص/ واملمثالت

 اإلعالنات يف ممثلة اإلعالم أجهزة  الل من ومهم ومجيل جيد
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  التأكيد ،فازالتل وبرامج والصق  وا الت والكتأ واأل الم

 البصرية األجهزة مجي  يف واس  حنو عل  يعرض اململهر عل 

 يف اض مً  دوراً  تلعأ اإلعالم أجهزة أن الواضح ومن. لالتصال
 جلسمهم، والراودين األطفال والبالتص األ راد إدرا  كيفية

 األ راد يف يتلق  إذ املراهقص جسم عل  سل  تأ ري هلا وكان

 اجلسم أن م داها اإلعالم أجهزة من رسا ل جداً  صترية سن

 إىل وي دى ا،اجتماعيً  مقبوالً  الوحيدة لتكون الوسيلة هو املثاي

واإلعالنات   واأل الم  ا الت ، اةياة يف والنجاح السعادة
   2009جمتمعنا ةالقاضذ،  يف م  رة قوة كلها

  دالنظريات المفسرة لصورة الجس
 صــورة اجلســدتعـددت األطــر النملريــة الــس حاولـا تفســري      

 من وجهات نملر  تلفة وأمهها:
 مبفهـوم جهتـا مـن التقليلـذ االهـاا النملرية التقليليـة: اهـتم-1

 كلـا كيـان األنـا اجلسمية،  ريى نسيجموند  رويدن أن   الصورة

 يف ا أن األناأيخً  ويقول .جسد ن نأنا وذا كل جسمذٌّ قبل
 تلـك مـن اوأساًسـ اجلسـدية األحاسيس من متفرعة النهاية طاقة

 اجلهـاز سـطح ميثـل هـذا األ ـري. اجلسـد مسـاحة مـن تتولـد الـس

 أن سـتنتاجباال لنـا تسـمح الفرويديـة الصـياغة هـذا النفسـذ،

 للجهـاز الذهنيـة التصـورات مـن جـزا هـذ الصـورة اجلسـدية

   2013النفسذ ةبريالة، 
 بـتقمم العـاد  اإلنسـان يقـوم النملريـة الـنفس اجتماعيـة:-2

 جسـمية صـور عـدة جيسـد أو وبـذلك ميثـل امل تلفـة، األدوار

 أو هسيد بتمثيل اليومية حياتا يف ليستقر الش صيات مل تل 

 واقعــا، ويعــي  يف اةياتيــة الملــرول حســأ جلســما معــص

 ويعر ـا جسـما، عـن صـورة وهـو  مـل كلهـا حياتـا يف اإلنسـان

 مـن الوحـدة ومركأ عنا ومميز الفخاا يف  دد منفرد، كامتال 

 الـذهاين الشـ م  ـإن ذلـك وعكـس أقسـاما، مل تل  اةياتية

 باجلسـم والتوحيـد التمثيـل مـن جسـما جـزا  ـالل مـن ميكـن

 تكـون جمز ـة، الـذهاين عنـد اجلسمية الصورة أن يعين وهذا كلا،

 مييـز ال  هـو اجلسـدية، وبوحدتـا باهلوية اإلحساص بذلك ويفقد

 جسـما أجـزاا أن دنـ وهلـذا مـن حولـا  الفخـاا عـن ا تال ـا

 ال  تمـل  قلـأ و ـد  الفخـاا هذا  الل من باستمرار تنتقل

 صـورة تكـوين علـ  تعمـل عديـدة عوامـل هنـا  أن رىيـ إذ

ا تمــ   يف املثاليــة والصــورة مثــل: مفهــوم اجلســم جســدية
مــ  ا  ــرين ةالعــزاو ،  واملقارنــات واإلدراكــات والتجــار 

2005   
 المفهوم الثاني  التفاؤل والتشاؤم 

 & Carver, 2003)  (Scheierعـرل تشـا ر وكـار ر
التفــاؤل، بأنــا النملــرة اإلجيابيــة واإلقبــال علــ  اةيــاة، واالعتقــاد 

تـــري أو اجلانــأ اجليــد مـــن األوــياا، بـــداًل باحتمــال حــدو  ا
مــن حــدو  اجلانــأ الســيئ  كمــا أن التفــاؤل اســتعداد يكمــن 
دا ـــل الفـــرد الواحـــد، يرتكـــز يف التوقـــ  العـــام ةـــدو  األوـــياا 
ـــــة لقحـــــدا   ـــــا ج اإلجيابي ـــــ  النت ـــــة، أ  توق ـــــدة أو اإلجيابي اجلي

التفــــــاؤل بأنــــــا حالــــــة  (2001)مــــــراد وأمحــــــد  عــــــرلو  القادمــــــة 
لدى الفرد يف توقعا لل ـري واألمـل  ريـات األحـدا   وجدانية

ا اةاليــــة واملســــتقبلية، وهــــذا اةالــــة وقتيــــة أو مســــتدمية اعتمــــادً 
علـــ  األحـــدا  اةاليـــة و ـــربات الفـــرد الســـابقة  أمـــا التشـــاؤم 
 هـــو حالـــة وجدانيـــة  إمـــا دا مـــة أو ةالـــة زمنيـــة معينـــة ةســـأ 

ا ًمـا وضـ  يرا قـا د سابقة وا نيـة، وهـوهار  الفرد وأحدا ا ال
الشــــعور بــــالب ص واتيبــــة وحــــاالت التشــــكك بكــــل مــــا حولــــا 
ـــا الفـــرد، أو  بأ كـــار ســـلبية دون عالقـــة بكـــل مـــا مـــر أو ميـــر ب

  Showers, 1992ويعـرل وـاورز ة  او ـا مـن ا يت و فايـاا 
أن التشــاؤم  ــد  عنــدما يقــوم الفــرد برتكيــز انتباهــا، وحصــر 

ة لقحـدا  القادمـة، وايـل اهتماما علـ  االحتمـاالت السـلبي
اجلانـــأ الســـل  يف الـــنم أو الســـيناريو، كمـــا أن هـــذا التوقـــ  
الســـــــل  لقحـــــــدا  قـــــــد  ـــــــر  دوا ـــــــ  األ ـــــــراد أو أهـــــــدا هم 
وجهــــودهم، لكــــذ مينعــــوا وقوعهــــا، ويتســــبأ ذلــــك يف التهيــــ  

 Dember, etةويرى دميرب  ملواجهة األحدا  السلبية املتوقعة 

 al, 1989اسـتعداد و صـذ لـدى الفـرد، جيعلـا    التفـاؤل بأنـا
جيابيـة، ومـن م يكـون توجهـا إ يدر  األوياا من حولا بطريقـة

ــــا، وحاضــــرا ، ومســــتقبلا  أمــــا التشــــاؤم  هــــو  إجيابيًّــــا حنــــو ذات
استعداد و صذ لـدى الفـرد، جيعلـا يـدر  األوـياا مـن حولـا 
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ا حنــــــو ذاتــــــا، بطريقــــــة ســــــلبية، ومــــــن م يكــــــون توجهــــــا إجيابًيــــــ
أمــا يف الدراســة اةاليــة  يعــرل الباحــ   بلا وحاضــرا، ومســتق

بشـــكل إجيـــا  ممـــا  قـــأ  التفـــاؤل بأنـــا إدرا  الفـــرد لقحـــدا 
جيابية للقياة واملستقبل  أما التشاؤم بأنا إدرا  الفـرد النملرة اإل

لقحـــــدا  بشـــــكل ســـــل  ممـــــا  قـــــأ النملـــــرة الســـــلبية للقيـــــاة 
 واملستقبل 

  والتشاؤم التفاؤل في المؤثرة العوامل
هنـــا  الكثـــري مـــن العوامـــل الـــس تـــ  ر يف مســـتوى التفـــاؤل      

  :2012ةالكرعاو ،  والتشاؤم، منها
األسرة:  هذ هتيئ اجلو العام الـذ  يسـودها برتبيـة أطفاهلـا -1

وغرص القيم واأل كار  م، وتبع  األمـن والطمأنينـة والتفـاؤل 
يف نفــــوص أ رادهــــا لينطلقــــوا  ــــا، كمــــا وتصــــقل و صــــيتهم، 

 مـــــن مشـــــئة اإلجيابيـــــة تشـــــعر الطفـــــل بقيمتـــــا واحرتامـــــا، و  التن
 توا قا وتفاؤلا 

يرين املدرســـة: يـــنعكس وـــعور التفـــاؤل مـــن املعلمـــص واملـــد-2
 املتواجدين يف املدرسة يف نفوص طال ا  

ا تم : يتأ ر الفرد مبجتمعا مبـا  ملـا مـن مسـات وجدانيـة -3
اتـــا ،  واجتماعيـــة، تفـــاؤل أم تشـــاؤم،  لكـــل جمتمـــ  طابعـــا
 وكذلك مبا  د  معا من  رول دا ل جمتمعا 

وســـا ل اإلعـــالم: هلـــا تأ ريهـــا القـــو  علـــ  األ ـــراد يف بنـــاا -4
ـــ ا ملـــا توجهـــا مـــن التفـــاؤل والتشـــاؤم وتشـــكيل وجـــدانياهتم و ًق

 أ كار ووجدانيات 
الصــقة: للصــقة دور مهــم يف حيــاة اإلنســان، وللقفـــا  -5

يت لـ   مـن مألمـل، و عليها ينبتذ حتلـذ الشـ م بالتفـاؤل وا
  عن اتول والقلأ

   خصائ  المتفائلين 
 منهــــــــا ،يتســــــــم املتفــــــــا لون مبجموعــــــــة مــــــــن اتصــــــــا م      

  :2015ةعويخا، 
ـــــأ -1 ـــــالنفس وامل ـــــاطرة املدروســـــة للوصـــــول إىل حتقي الثقـــــة ب

 األهدال 

املرونــة يف الوصــول إىل حتقيــأ األهــدال، وتتيــري األهــدال -2
ملهــــام إىل أجــــزاا بســــيطة ميكــــن الــــس يصــــعأ حتقيقهــــا وتقــــيم ا

 التعامل معها 
عــــدم االستســــالم للقلـــــأ والخــــتوطات، وهنــــأ املواقـــــ  -3

 االهنزامية 
القـدرة علــ  التكيــ  الفّعــال مــ  مواقــ  اةيــاة الخــاغطة، -4

واااذ أساليأ مرنة ةل املشكالت الس تواجها، وأكثر تركيـزًا 
أكثر اسـت داًما يف    تفكريا، وأكثر إصرارًا عل  اجتيازها، و 

  ألساليأ املواجهة الفعالة الس تركز عل  املشكلة
   خصائ  المتشائمين 

 منهــــــا ،يتســــــم املتشــــــا مون مبجموعــــــة مــــــن اتصــــــا م      
  :2000ةالعناين، 

 تدين تقدير الذات وانعدام الكفااة -1
تدين درجة الخب  الدا لذ، ويىرجعون  شـلهم إىل عوامـل -2

  ارجية 
تشــــــا مص مشــــــاعر الفشــــــل واالهنزاميــــــة يف تتلـــــأ علــــــ  امل-3

 مواجهة املواق  الخاغطة 
ــــة وغــــري متكيفــــة يف مواجهــــة -4 اســــت دام أســــاليأ غــــري مرن

 اإلحبار 
اســــت دام أســــلو  مواجهــــة يرتكــــز علــــ  االنفعــــاالت مبــــا -5

يتخــــمنا ذلــــك مــــن هــــرو  عــــن طريــــأ االنتمــــاص يف الــــذات 
 والبق  عن املساعدة من ا  رين والتجنأ السل  

  تتلأ عليهم النملرة السوداوية حنو اةياة املستقبلية-6
  النظريات المفسرة لمفهوم التفاؤل والتشاؤم 
 التفــاؤل والتشــاؤمتعــددت األطــر النملريــة الــس حاولــا تفســري 

 من وجهات نملر  تلفة وأمهها:
ــــة: يــــرى  رويــــد أن التفــــاؤل هــــو القاعــــدة -1 النملريــــة التقليلي

ال يقـــــ  يف حيـــــاة الفـــــرد إال إذا  العامـــــة للقيـــــاة، وأن التشـــــاؤم
تكونـا عنــدا عقـدة نفســية، وللعقــدة النفسـية ارتبــار وجــداين 
ســــــل  وــــــديد التعقيــــــد والتماســــــك هــــــاا موضــــــو، مــــــا مــــــن 
املوضــوعات اتارجيـــة أو الدا ليـــة،  يىعـــدل الفـــرد متفـــا اًل إذا مل 
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يقــ  يف حياتــا حــاد  جيعــل نشــوا العقــدة النفســية عنــدا أمــرًا 
ـــو حـــ ـــا، ول د  العكـــس لتقـــول إىل و صـــية متشـــا مة، ممكًن

ومعـــــ  ذلـــــك أن الفـــــرد قـــــد يكـــــون متفـــــا اًل جـــــًدا إزاا أحـــــد 
املوضوعات أو املواق   تق  حاد ة مفاجئة لا هعلـا متشـا ًما 
ا مــن املوضــوعات ذاتــا، ويقصــد بــذلك اةــاالت الــس تثــري  جــدًّ
التفــــاؤل والتشــــاؤم والــــس تكــــون م قتــــة وســــريعة الــــزوال غالًبــــا  

، ةلفميـــاشـــأ التفـــاؤل والتشـــاؤم مـــن املرحلـــة   رويـــد أن منواعتـــرب
ـــوذكـــر أن هنـــا  مســـات وأ ـــ مرتبطـــة بتلـــك  ةار و صـــية  مي

املرحلة ناهة عـن عمليـة التثبيـا عنـد هـذا املرحلـة والـس ترجـ  
ةأبــو  إىل التــدليل أو اإل ــرار يف اإلوــبا، أو اإلحبــار واةرمــان

   2015محاد، 
ـــــــة الســـــــلوكية: تفســـــــر ا-2 ملدرســـــــة الســـــــلوكية التفـــــــاؤل النملري

والتشاؤم مثلا مثل أ  سلو  ا ر مكتسأ من  الل عملية 
االقـــرتان أو علـــ  أســـاص اكتســـا  الفعـــل املـــنعكس الشـــرطذ، 
وميكـــن اعتبـــار عمليـــة التفـــاؤل والتشـــاؤم مـــن الرمـــوز واملنبهـــات 
الدا ليـــة مـــن قبيـــل االســـتجابات املكتســـبة الشـــرطية ويرتتــــأ 

عــــص مــــرتب  ةــــاد  ســــذا علــــ  ذلــــك تكــــرار  هــــور رمــــز م
لشـــ م مـــا، وأن يصـــبح هـــذا الفعـــل املـــنعكس الشـــرطذ رمـــزًا 
ـــا  ـــار الرمـــز أو املنب للتشـــاؤم، يف حـــص يرتتـــأ علـــ  تكـــرار ارتب
بالنتيجــــــة الســــــارة أن يصــــــبح مبجــــــرد  هــــــور الرمــــــز أ  املنبــــــا 

قـد  يف حـصالشرطذ داعيًـا أو مثـريًا للتفـاؤل عنـد وـ م مـا، 
م ا ــر ةــواد  غــري ســارة يــرتب  هــذا الرمــز نفســا عنــد وــ 

   1986 يصبح هذا الرمز مثريًا للتشاؤم ةبدو ، 
نملرية السمات: إن نملرية السمات تفسر الش صية علـ  -3

ــا جمموعــة مــن الســمات، وهــذا الســمات تعــد صــفات  ابتــة  أهن 
نســـبيًّا، وهـــذ تـــ  ر يف ســـلو  الفـــرد  ممـــا يتميـــز عـــن غـــريا مـــن 

ت وعموميــة الســلو   األ ــراد  لــذا  هــذ تــدل ضــمًنا علــ   بــا
وتتوقـــ  هـــذا الســـمات علـــ  عوامـــل ورا يـــة وجســـميا متعلقـــة 
باجلهـــــاز العصـــــ  للفـــــرد مثلمـــــا تتوقـــــ  علـــــ  عوامـــــل البيئـــــة، 
و اصـــــة الـــــتعلم واالكتســـــا   وتل ـــــم نملريـــــة أيزنـــــك علـــــ  
أساص وجود قطبص ر يسـص للش صـية: االنبسـار واالنطـواا، 

أ متباينـة بـا تالل وميكن أن يىوَص  أ راد  كثريون جـًدا بطرا ـ
مــواقفهم أو تباينهــا علــ  قطــ  البعــد  إذ يقــ  املتفا ــل ضــمن 
حـــدود االنبســـاطية، ويقـــ  املتشـــا م ضـــمن حـــدود االنطوا يـــة، 
وتعـــد نملريتـــا مـــن أهـــم النملريـــات الـــس تناولـــا بعـــد االنبســـار 
واالنطـــواا، وأعطتهـــا أمهيـــة كبـــرية، وعـــدهتا مـــن األبعـــاد األوليـــة 

ن جمموعـة مسـات تقـ  مسـة االنبسـار للش صية الـس تتكـون مـ
 ـر، ا عل  قطأ منها، يف حص يقـ  االنطـواا علـ  القطـأ 

غري متـزن  ويـذكر  –ويتعامد القطبان م  بعد العصابية ةمتزن 
أيزنك أن النم  االنبساطذ متفا ل والنم  االنطوا ذ متشا م 

   2015ةعويخا، 
 المفهوم الثالث  الشعور بالسعادة النفسية 

  Ryff & Singer, 2008ويــ  وســنكري ةعر ــا ر 
 عل  تدل السلوكية امل ورات من السعادة النفسية بأهنا جمموعة

 كـل عـرلكمـا   بشـكل  حياتا عن الفرد رضا مستويات ارتفا،

 مـن حالـة بأهنـا بالسـعادة الشـعور  2008) والنيـال، مـن ةكفـايف

 اولكنهـ الـدوا  ، إوـبا، أساًسـا مـن تنشـأ واإلوـبا، املرح واهلناا
 وجـدان يصـاحأ وهـذ النفسـذ، الرضـا مسـتوى إىل تسـمو قـد

  (Vennhoven, 2001)  ينهـو ن ويعر هـا  كـلك الذات حتقيأ

حياتـا  نوعيـة ا علـ إجيابيًـ الفـرد  ـا  كـم الـس الدرجـة بأهنـا
 الـس يعيشـها، للقيـاة حـأ الفـرد إىل بـذلك وتشـري اةاضـرة،

 الفـرد عوروهـذ وـ ككـل  هلـا لذاتـا وتقـديرا  ـا، واسـتمتاعا

 عـن الرضـا درجـة مـن إىل للوصـول واللـذة واالسـتمتا، بالبهجـة

  أن Shih & Lu, 1997ويــرى كــل مــن لــو ووــية ة .اةيــاة
الســـــعادة النفســـــية حالـــــة عقليـــــة تتســـــم باإلجيابيـــــة يشـــــعر  ـــــا 

ويف  . تلفــة وســا ل  ــالل مــن لــا اإلنســان ذاتيًّــا، وحتــد 
ســـية بأهنـــا حالـــة الدراســـة اةاليـــة يعـــرل الباحـــ  الســـعادة النف

ــــا  ــــة تشــــري إىل رضــــا الفــــرد عــــن ســــلوكياتا، وحب ــــة إجيابي انفعالي
 للقياة الس يعيشها 

  :السعيدة الشصصية خصائ 
  إىل جمموعــــــــــة مــــــــــن  صــــــــــا م 2010أوــــــــــار ةســــــــــليمان، 

 الش صية السعيدة، وهذ:
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 ا تمعـات ويف كلهـا العصـور عـرب  بـا لقـد بـالنفس: الثقـة-1

 من تزيد بأنفسنا العالية الذاتية والثقة وقدراتنا الراسخ اإلميان أن

 حياتنا املنزليـة يف سعادة أكثر وهعلنا % 30 بنسبة باةياة الرضا

 .والعملية
 وهـذ معـ  ذات اةيـاة مفهـوم إن واقعيـة: بطريقـة التفكـري-2

 .نعيشها أن تستقأ بذلك
 سواا الرياضة ميارسون الذين األو ا  إن الرياضة: ممارسة-3

 بـأهنم يشـعرون منتملمـاً  مشـياً طـوياًل  أو امكثًفـ عمـالً  ذلك كان

أ خـل،  ةيـاة ويسـتمتعون حـاالً  أ خـل بـأهنم ويشعرون أصقاا،
 السـعادة تزيـد املنتملمـة التمرينـات أن األةـا  أ ـادت وقـد

 .مباورة
 حـول دراسـة أ بتـا ضـعفها: وعـدم الدينيـة املعتقـدات قـوة-4

 الديانـة عـن لنملـرا أنـا بصـرل اةيـاة يف القناعـة يف الـدين تـأ ري

قـانعون  دينيـة معتقـدات ميتلكـون الـذين  ـإن النـاص يعتقنهـا الـس
 غـري الروحيـة املعتقـدات تنقصـهم مـن أن حـص يف ،ةيـاهتم

 النشـطة الدينيـة أن املمارسـات الدراسـات بينـا كمـا قـانعص،

 بـاه اإلميـان أن كمـا وصـقة، سـعادة أكثـر طويلـة ةيـاة مقرونـة

 وسـلم، عليـا اه صـل  النـ  إتبـا،و  لـا واإل ـال  عـز وجـل

 مـن اةميـدة التايـات واألهـدال وتبـين الطاعـات عل  واإلقبال

 .السعيدة الش صية  صا م
 يعيـد الـذ  هـو السـعيد، الشـ م الصـداقة: اسـتتالل-5

 العمل يف الفر  ويستفيد من القدمية لعالقاتا واةماص الدلا

 أن إىل اجـةة والنـاص صـداقاتا، قاعـدة لتوسـي  جريانـا مـ  أو

 وأن با  رين، يهتمون وأهنم أكرب، وذا من جزا يشعروا بأهنم

 الـذين األصـدقاا أن يت ـري بشـرر أيًخـا  ـم يهتمـون ا  ـرين

 .و رح وابتهاج رضا نملرة اةياة إىل ينملرون
 سالمة ليخمن القرااة من يكثر أن الفرد عل  القرااة: حأ-6

 الكتـأ قـرأي الـذ  السـعيد هـو الشـ م إن وجسـدا، عقلـا

 ذلك إىل إضا ة عليها  صل أن املتعة ومن يتعلما، مما ويستفيد

 بطريقــة وقتــا ميىخــذ ألنــا بالرضـا  والشــعور تـدريأ العقــل،

 .حكيمة

 مــن هــو الســعيد الشــ م إن املـرح: وحـأ االبتسـامة-7

 واملـرح، والخـقك للمتعـة والبسـاطة الوقـا مـن بعخـاً  خيصـم

بقناعـة  العـي  إىل تـ د  الـس األساسـية العوامـل أحـد ذهـوهذا 
  وسعادة

  النظريات المفسرة للسعادة النفسية 
تعددت النملريات املفسرة ملفهوم السـعادة النفسـية نـذكر       
 منها:
نملريـــة نمـــارتص ســـيلجمان: يـــرى نمـــارتص ســـيلجمانن أن -1

األوــ ا  الســعداا يف حيــاهتم دا ًمــا مــا تكــون لــديهم أســس 
ون  نيـــات يف حيـــاهتم اتلـــ  قويـــة هلـــذا الســـعادة، ويســـت دم

عن تلك الفنيات الس يست دمها غري السعداا ةيـاهتم، وهـذا 
 & Mihalyةما أكدا أيًخا كل من نميهاي وسكيززينتمهاين 

Csikszentmhlyi  عنـــد حـــديثهم عـــن اإلبـــدا، والـــدور الـــذ  
 إذ تلعبــا اةالــة املزاجيــة يف العمليــة اإلبداعيــة مــن وقــا   ــر،

اين أن الراوــد املبتكــر يكــون أكثــر معايشــة أوضــح نســنتمنته
، وي كــــد Flowلفــــرتات منملمــــة يف حياتــــا تســــم  نبالتــــد أن 

نســليجمانن علــ  أن أ خــل طريقــة لزيــادة التــد أ هــذ إدرا  
الفـــرد ملهاراتـــا الطبيعيـــة أو مـــا يطلـــأ عليـــا التوقيـــ  علـــ  نطـــاق 
القوة، وعل  العكس من املواهأ الفطرية،  إن اجلمـال البـدين 

صـــفات أ القيـــة ذات  دل الفيزيقـــذ، بوصـــفها نقـــار قـــوة تعـــ أو
قيمة يف مجي  الثقا ات، وأن كل  رد منا  قأ درجة مـا ترتفـ  
بدرجتص أو  ال ة يف تلك الصفات، وعند التعبري عنهـا يكـون 
الفــرد يف مرحلــة مــن مراحــل التــد أ  وهلــذا كتــأ نســليجمانن 

الـس يسـت دم  عن اةياة اجليدة عل  أهنـا متخـمنة يف السـعادة
ا  ـإن اةيـاة الـس  يها الفرد نقار القـوة يف حياتـا اليوميـة  و ـذ

مكونًــا إضــا ًيا ميكــن للفــرد مــن  اللــا اســت دام  دل هلــا معــ  تعــ
نقار القوة للتوجـا حنـو املعر ـة أو القـوة أو الطيبـة بوصـفها مـن 

  (Benedict, 2002) متطلبات االستمتا، باةياة
رى نزميرمــــان أنـــا كلمــــا تنامــــا رغباتنــــا نملريـــة نزميرمــــان:  يــــ-2

وتزايــدت تطلعاتنــا مقارنــة باألجيــال الســابقة زاد عــدم ســعادتنا 
ن هنـا  عالقـة ارتباطيـا إم رضانا مبعطيات العـامل لنـا، أ  وعد
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بــــص تطــــور األجيــــال وعــــدم الرضــــا، أو عــــدم الســــعادة باةيــــاة 
جيــل   ا ــة املتطلبــات العصــرية املتجــددة واملتتــرية جــياًل بعــد 
املبـــدأ وهلـــذا تقـــوم هـــذا النملريـــة علـــ  مبـــدأين أساســـيص مهـــا: 

األول: يـدعونا إىل أن نكـون ســعداا ةياتنـا  قــ ، وهـذا املبــدأ 
إنـــا ال يوجـــد ا تيـــار  إذي كـــد علـــ  حتميـــة الســـعادة باةيـــاة  

ا ر، ويرى أنـا جيـأ علـ  الفـرد أن يـدر  أن كـل رغبـة تملهـر 
د، والرغبــــة األكيــــدة عنــــدا إ ــــا هــــذ  صــــلة هــــذا العــــزم األكيــــ

للسعادة باةياة  وهلذا  إن عل  الفرد أن يردد و ـأ هـذا املبـدأ 
ـــس تـــرى أن الفـــرد ميكنـــا أن  ـــة ال ـــة تلـــك املقول األول مـــن النملري
 قــأ الســعادة األمثــل بإنــاز مــا هــو مطلــو  منــا ولــيس بــرت  
ذلــك، أو العــزول عــن أداا مــا هــو مىَكلــ  بــا  واملبــدأ الثــاين: 

كزت عليا هذا النملرية: ندعونا نسعد أنفسنان، وهو الذ  ارت
 علـــ  الفـــرد أن يـــدر  أن اجلميـــ  يتجـــا يف نفـــس االهـــاا  لـــذا 
 عل  كل  ـرد أن يخـ  أهدا ـا نصـأ عينـا و اصـة األهـدال 
الس حتقأ لا السعادة، وأن ينطلأ صـو ا، ال أن يقـ  وينتملـر 

ـــا هـــذا اهلـــدل الســـعيد دو ـــا ســـعأن يتق ـــا،  ذقـــأ ل مـــن جانب
كــــل  ــــرد أن يــــدر  أن أوــــكال الســــعادة اتلــــ  مــــن وعلــــ   

و م   ـر، ولكـن ال يعنينـا اال ـتالل يف وـكل السـعادة 
 ,Zimmerman). قدر هرو  هـذا السـعادة منـا أو غيابـا عنـا

2007) 

 الدراسات السابقة 

رغـــــــم أمهيـــــــة موضـــــــو، الدراســـــــة واةدا ـــــــة النســـــــبية 
التشــاؤم، ملتتـريات الدراســة املتمثلـة يف صــورة اجلسـد، التفــاؤل و 

الســعادة النفســية، ونملــرًا لعــدم تــو ر دراســات اهتمــا بتطبيــأ 
هـــذا املتتـــريات علـــ  هـــذا الفئـــة مـــن ا تمـــ ، يقتصـــر عرضـــنا 
علـــــ  البقــــــو  الـــــس تناولــــــا صــــــورة اجلســـــد بصــــــفة عامــــــة، 
وعالقتهـــــا بـــــبعم املتتـــــريات ذات الصـــــلة بدرجـــــة أو بـــــأ رى 

مــــا يــــأيت بالتفــــاؤل والتشــــاؤم والشــــعور بالســــعادة النفســــية  و ي
 عرض ألهم الدراسات حسأ متتريات الدراسة 

  دراســة هــد ا الكشــ  2013أجــرى العبادســة ة
عن العالقة بص الرضا عن صـورة اجلسـم وكـل مـن ةاالكتئـا ، 
والعمـــر، والـــربامج اإلعالميـــة املشـــاهدة، وأبعـــاد اجلســـم، وســـن 
البلــــون  عنــــد املراهقــــات الفلســــطينيات بقطــــا، غــــزة، تكونــــا 

مراهقـــة، واســـت دم الباحـــ  مقيـــاص  377مـــن  عينـــة الدراســـة
ةالرضـــا عـــن صـــورة اجلســـم، الـــربامج اإلعالميـــة املشـــاهدة  مـــن 
ـــــــا ، إضـــــــا ة إىل اســـــــتمارة  ـــــــك لالكتئ ـــــــاص بي إعـــــــدادا، ومقي
املعلومـــات الش صـــية، وأ هـــرت نتـــا ج الدراســـة عـــدم وجـــود 

ا بص السن عند البلون والرضا عـن عالقة ارتباطيا دالة إحصا يً 
طرديــة دالــة مل تــرَق إىل  ارتباطيــاووجــود عالقــة  صــورة اجلســد،

عالقــة التنبــ  الدالــة بــص العمــر وصــورة اجلســم، ووجــود عالقــة 
ارتباطيا وتنب ية عكسية بص الرضا عـن صـورة اجلسـد وكـل مـن 
الـــــربامج اإلعالميـــــة املشـــــاهدة، واالكتئـــــا ، والـــــوزن، وعالقـــــة 

 الطول ارتباطيا وتنب ية طردية بص الرضا عن صورة اجلسم و 
  بدراســــة هــــد ا إىل التعــــرل 2009وقــــام عبــــود ة

 يمـــــا إذا كانـــــا هنـــــا  عالقـــــة بـــــص صـــــورة اجلســـــد والســـــلو  
العـــدواين لـــدى طالبـــات كليـــة الرتبيـــة الرياضـــية، تكونـــا عينـــة 

طالبــــة مــــن كليــــة الرتبيــــة الرياضــــية جامعــــة  100الدراســــة مــــن 
ديـــاىل، واســـت دما الباحثـــة مقيـــاص صـــورة اجلســـد، ومقيـــاص 

ــــا ج الدراســــة الســــلو  ــــا   أن العــــدواين، وأ هــــرت نت ــــيس هن ل
عالقة بص صورة اجلسد والسـلو  العـدواين لـدى طالبـات كليـة 
الرتبيــة الرياضــية وإذا حــد   ــذلك مبقــم الصــد ة أ  لــيس 

 هنالك عالقة بص املتتريين 
 ,Bardone, et alوهد ا دراسـة بـاردون وا ـرون ة

ا  يف إطـــار   إىل قيـــاص الرضـــا عـــن اجلســـم لـــدى الشـــب2008
 111نفســذ بيولــوجذ اجتمــاعذ، تكونــا عينــة الدراســة مــن 

أنثـــــ  يدرســـــون يف املـــــدارص الثانويـــــة، وأ هـــــرت  236ذكـــــرًا و
نتا ج الدراسة إىل أن إدرا  الخت  الناجم عن اإلعالم ارتب  
بشـكل  ابــا مـ  الرضــا عـن صــورة اجلسـم لــدى الـذكور، كمــا 

كانـــا ذات قيمـــة   أن العوامـــل النفســـية االجتماعيـــة البيولوجيـــة
  يف حتديد الرضا عن اجلسم عند اإلنا  
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  الس Kim & Kim, 2006ويف دراسة كيم وكيم ة
هد ا إىل الكش   يما إذا كانا كتلة اجلسم وإدرا  
مشكلة وزن اجلسم ذات عالقة مبستوى تقدير الذات 
واالكتئا  لدى املراهقات الكوريات، تكونا عينة الدراسة 

امللتققات باملدارص الثانوية يف كوريا  مراهقات من 203من 
% من املراهقات 2 18اجلنوبية، وأ هرت نتا ج الدراسة إىل 

% كن يف 2 79كتلة اجلسم عندهن أقل من الوزن العاد ، 
املعدل الطبيعذ للوزن، يف حص كانا نسبة من عندهن زيادة 

%، كما أ هرت النتا ج أن مشكلة إدرا  6 2عن املعدل 
الوزن ارتبطا بشكل دال م  اخنفاض تقدير الذات وارتفا، 

االكتئا ، كما تبص وجود عالقة طردية بص كتلة  لمعد
 اجلسم وإدرا  مشكلة الوزن 
   بدراســـة هـــد ا إىل 2005ةوقـــد قامـــا الزا ـــد  

 واملتتـريات اجلسـم صـورة يف الدراسـة عينـات بـص الفـروق  قـم

تكونـا عينـة و   واالكتئـا ، واتجـل ا تيـة: القلـأ، االنفعاليـة
طالبــة مــن طــال  املــرحلتص  300 طالًبــا و 300الدراســة مــن 

الدراســيتص: املتوســطة والثانويــة مــن التعلــيم العــام دا ــل مدينــة 
ست دما الباحثـة مقيـاص صـورة اجلسـم، ومقيـاص الطا  ، وا

القلـــأ، ومقيـــاص اتجـــل ومقيـــاص االكتئـــا ، وأ هـــرت نتـــا ج 
 املـراهقص بـص إحصـا ية داللـة ذات  روق الدراسة إىل أنا توجد

 املـراهقص نإ أ  املـراهقص  لصـاحل اجلسـم صـورة يف واملراهقـات

 اتذ  ـروق توجـدو  . املراهقـات مـن اجلسم صورة عن رضا أكثر

املراهقـات   لصاحل القلأ درجة يف واملراهقات املراهقص بص داللة
 يف واملراهقـات املـراهقص بـص داللـة ذات  ـروق كـذلك توجـد

 بـص داللة ذات  روق وتوجد. املراهقات لصاحل االكتئا  درجة

 توجـدو  .املراهقـات لصـاحل اتجل درجة يف واملراهقات املراهقص

 القلـأو   اجلسـم صـورة مـن كـل بـص ا يً إحصا دالة ارتباطيا عالقة

 املــراهقص مــن الدراســة عينــس لــدى واتجــل واالكتئــا 

 واملراهقات 
 & Benjet)وهـــد ا دراســـة بينـــا وهاندســـون 

Hernandez, 2001)  الـذكور بـص الفـروق علـ  التعـرل إىل 

مـن  ا ردً  1102 من العينة وتكونا النفسية، السعادة يف واإلنا 
اإلنـا    مـن) 576وة الـذكور مـن  526ة مـنهم املكسـيكيص،

 للسـعادة م وـرات تـىَعـدل  الـس املقـاييس بعـم علـيهم اطىبقـ

واالجتمـاعذ،  النفسـذ والتوا ـأ صـورة اجلسـم، وهـذ: النفسـية
 وأ هـرت الـذات، واالكتئـا ، وتقـدير ا  ـرين، حنـو واالهـاا

 كـل يف واإلنـا  الـذكور بـص إحصـا يًّا دالـة  ـروق وجـود النتـا ج

 لصـاحل واالكتئـا  ا  ـرين حنـو واالهـاا اجلسـم صـورةمـن 

 والتوا أ الذات تقدير يف  روق بينهم توجد مل يف حصاإلنا   

 . واالجتماعذ النفسذ
الســـابقة أن موضـــو، الدراســـة يتخـــح مـــن األدبيـــات 

من املوضوعات الس مل تنل االهتمـام والبقـ  مـن قبـل  الراهن
ر الباحــ  علــ  دراســة مل يعثــ إذاملت صصــص يف علــم الــنفس  

وــــبيهة بالدراســــة اةاليــــة مــــن حيــــ  دراســــتها للكشــــ  عــــن 
العالقة بص صـورة اجلسـد التفـاؤل والتشـاؤم والشـعور بالسـعادة 
النفسية لدى عينة من املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية، 
وكــــذلك الكشــــ  عــــن الفــــروق بــــص املــــراهقص واملراهقــــات يف 

التشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية، صــورة اجلســد والتفــاؤل و 
وذلــــك يف حــــدود علــــم الباحــــ  يف إطــــار مــــا تــــوا ر لــــا مــــن 
دراســـات عربيـــة وأجنبيـــة  وهـــذا يعـــزز األمهيـــة البقثيـــة للدراســـة 

 اةالية  

 منهج الدراسة   

 املناســـــــأ  الرتبــــــاطذا الوصــــــفذ اســــــت دم املــــــنهج
هلدل الدراسة أال وهو الكش  عن طبيعة العالقة بـص صـورة 
اجلســـد والتفـــاؤل والتشـــاؤم والشـــعور بالســـعادة النفســـية لـــدى 

  واملراهقات يف املرحلة الثانوية عينة من املراهقص

  الدراسةوعينة مجتمع 

ــــ  طــــال  املرحلــــة  تكــــون جمتمــــ  الدراســــة مــــن مجي
اململكــة العربيــة الســعودية، أمــا عينــة  -يف مدينــة اتــرج الثانويــة
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 وطالبـــــة، بواقـــــ   اًبـــــطال   330ة تكونـــــا مـــــن الدراســـــة  قـــــد 
ــ   160ة -16ةتقــدر أعمــارهم بــص  طالبــة   170ة ، واطالًب

 ةانتوزيـ  االسـتب جمو  ،املتيسـرةجم ا تيـارهم بالطريقـة سنة،   18
لسـعادة الشـعور بافـاؤل والتشـاؤم، و الت  بصـورة اجلسـد، و اتا

 النفسية عل  عينة الدراسة 
 :است دما الدراسة األدوات ا تية أدوات الدراسة 

   مقياس صورة الجسد ىاألولاألداة 
اســـت دم يف هـــذا الدراســـة مقيـــاص صـــورة اجلســـد لــــ 

وقد قـام برتمجتـا وتقنينـا   (Rosen. et al, 1991 نيوا ر روزين 
ـــأَ   ويتكـــون املقيـــاص مـــن    2006( الدســـوقذالبيئـــة العربيـــة  َوْ 
صــــور اجلســــد لــــدى  أمهيــــة قــــرة لقيــــاص ومعر ــــة مــــدى    18ة

وبعـد عرضـا علـ   ،البيئة العربية َو أياص مقنن العينة وهذا املق
اتـــرباا امل تصـــص وحســـا  صـــدقا التالزمـــذ والبنـــاا التكـــويين 

اال تبــار واملقيــاص مقســم  إعــادةو باتــا جم التققــأ منــا بطريقــة 
 ابــدً أ – انــادرً  – احيانًــأ – اغالًبــ – احقــول بــص دا ًمــ  5ة إىل
مـــ  و صــــية  مااال تبــــار الـــذ  يــــتال أمـــاموضـــ  عالمــــة  وجم  

  جســــداعــــن صــــورة  عــــدم رضــــاا أو   ومــــدى رضــــااامل تــــرب
وللتققــــأ مــــن  بــــات املقيــــاص يف الدراســــة اةاليــــة، جم تطبيقــــا 

ـــ  40ةعلـــ  عينـــة اســـتطالعية تكونـــا مـــن  ا وطالبـــة مـــن طالًب
إعـادة جَم  طلبة املرحلة الثانوية من  ارج عينة الدراسة، ومن م 

مدتـــــا اصـــــل زمـــــين ص علـــــ  نفـــــس العينـــــة بعـــــد  تطبيـــــأ املقيـــــا
أســـبوعان، وقـــد جم حســـا  معامـــل الثبـــات بطريقـــة االتســـاق 

 اماًل معادلـــــة كرونبـــــاق ألفـــــا للمقيـــــاص كـــــ الـــــدا لذ باســـــت دام
بلتــا  إذ ، Test–Retestة وطريقــة اال تبــار وإعــادة اال تبــار

، وبلتـــــــا قيمـــــــة االتســـــــاق   80 0 ةقيمـــــــة  بـــــــات اإلعـــــــادة 
ة أعــالا أن قــيم   يتخــح مــن البيانــات الــوارد 0 50ة الــدا لذ

ا علــــ   بــــات املقيــــاص مبــــا يســــمح معامــــل الثبــــات تعــــد م وــــرً 
 الست داما يف الدراسة اةالية 
يعطــ  املفقــو  رــس درجــات  تصــقيح املقيــاص:

كــــان ا تيــــارا   إذاوأربــــ  درجــــات  ،ا ة دا ًمــــ ايــــار ت اكــــان   إذا
ودرجتـان  ، اً أحيانـكـان ا تيـارا ة  إذاو ـال  درجـات  ، اغالبً ة

كـــــان ا تيـــــارا   إذا ةودرجـــــة واحـــــد ، اً نـــــادر يـــــارا ةكـــــان ا ت  إذا
يســـت دم اجلمـــ  اجلـــرب  يف حســـا  الدرجـــة الكليـــة و  ، ابـــدً أة

وبـــذلك تـــرتاوح  املقيـــاص،الـــس  صـــل عليهـــا املفقـــو  علـــ  
وكلمــــا ارتفعــــا   درجــــة  90-1ة درجــــات االســــت بار بــــص

 ،ا املفقــو  ةدا ًمــ إجابــةأو كانــا  - املقيــاصالدرجــة علــ  
 جســـماعلـــ  عـــدم رضـــا الفـــرد عـــن صـــورة  ن ذلـــك م وـــرإ ـــ

  ومملهرا العام
   مقياس التفاؤل والتشاؤم الثانيةاألداة 

اؤل لقيــاص التفــ  ,Dember. et al)1989أعــدا ة
 يئـة العربيـة الدسـوقذالب َو ـأَ تقنينـا والتشاؤم، وقد قـام برتمجتـا و 

   26ة عبـــارة تشـــمل   56ة ويتكـــون املقيـــاص مـــن    2007(
عبــارة لقيــاص   30ةو  ، 26-1ةاؤم وهــذ التشــعبــارة لقيــاص 
ا هلــذا االســتجابات أوزان ووضــع   56-27ةالتفــاؤل وهــذ 

، ال  3ة ، أوا ـأ   4ة  اأوا أ  اًمـ :ا يتعل  النقو متدرجة 
، ويســـت دم اجلمـــ  اجلـــرب   1ة  ا، ال أوا ـــأ مطلًقـــ 2ةأوا ـــأ 

عليهــا املفقــو  علــ    يف حســا  الدرجــة الكليــة الــس  صــل
 علـ  حـدة، وحيـ  إن عبـارات كـل مقيـاص  ذ رعكل مقياص 

، واال تيــــارات هــــذ أربعــــة ا تيــــارات  تكــــون الدرجــــة   18ة
    72ة ، والدرجة العليا   18ة الدنيا 

ةســـا  صـــدق املقيـــاص ” جمـــد  الدســـوقذ“قـــام و 
قــام ةســا   إذ ــرد مــن اجلنســص،   1000ةعلــ  عينــة بلتــا 

ة الثانويــة، لــالصــدق التالزمــذ علــ   ــال   ئــات ةطــال  املرح
قــدر الصــدق التالزمــذ لــدى  وقــدن ، يطــال  اجلامعــة، راوــد

بالنســـــبة ملقيـــــاص التفـــــاؤل،   62 0ة ئـــــة طـــــال  الثانويـــــة بــــــ 
عل  مقياص التشاؤم، أمـا  يمـا خيـم طلبـة اجلامعـة   61 0ةو

 قد أ هرت النتـا ج علـ  مقيـاص التفـاؤل  يمـا خيـم الصـدق 
وبالنســبة    53 0ة ، وعلــ  مقيــاص التشــاؤم 59 0ة التالزمــذ

للراوـــدين  قـــد دلـــا النتـــا ج علـــ  مقيـــاص التفـــاؤل حصـــوهلم 
علـ  مقيـاص   61 0ة و   60 0ـ ةعل  صدق تالزمذ قدر بـ

التشـــــاؤم، وقـــــد كانـــــا مجيـــــ  معـــــامالت االرتبـــــار دالـــــة عنـــــد 
، كمــا قــام ةســا  صــدق املقيــاص ةســا   01 0ةمســتوى 
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العينـات مـ   اماًل الدا لذ للبند مـ  املقيـاص كـ صدق االتساق
  78 0ةالثال ــة، وقــد تــراوح صــدق االتســاق الــدا لذ مــابص 

، أمـا  يمـا  01 0ة، وكانا كلها دالة عند مستوى  23 0ةو
ـــاص،  قـــد اســـت دم طريقـــة التطبيـــأ وإعـــادة  خيـــم  بـــات املقي

ـــ  21ةبفاصـــل زمـــين قـــدرا  هانفســـالتطبيـــأ علـــ  العينـــة  ا، يوًم
نبــــاق، وقــــدر باســــتعمال معامــــل االرتبــــار بريســــون، وألفــــا كرو 

الثبــات مبعامــل االرتبــار بريســون بالنســبة لعينــة طــال  الثانويــة 
 ، وعلـــ  مقيـــاص التشـــاؤم بــــ 76 0ةعلـــ  مقيـــاص التفـــاؤل بــــ 

  71 0ةعلـــــــ  مقيـــــــاص التفـــــــاؤل، و  69 0ة ، و بــــــــ 69 0ة
بالنســبة لفئــة طــال  اجلامعــة، وبالنســبة لعينــة الراوــدين  قــدر 

علـــ    66 0ة ، وبــــ 72 0ة الثبـــات علـــ  مقيـــاص التفـــاؤل بــــ
مقيــــاص التشـــــاؤم، وكانــــا كلهـــــا دالــــة عنـــــد مســــتوى الداللـــــة 

، و يمــا خيــم الثبــات ةســا  معامــل االرتبــار ألفــا    01 0ة
ــــ   ــــات بل ــــا ج الثب ــــاق،  قــــد أ هــــرت النت ــــ    92 0ةكرونب عل

علـ  مقيـاص التشـاؤم بالنسـبة   90 0ةمقياص التفاؤل، وعل  
ال  اجلامعـة  قـد بلـ  لعينة طال  الثانوية، أما  يمـا خيـم طـ

علـــــــ    91 0ة ، و 88 0ةالثبـــــــات علـــــــ  مقيـــــــاص التفـــــــاؤل 
 مقيــاص التشــاؤم، أمــا عينــة الراوــدين دلــا علــ   بــات قــدر بـــ

علــــــــ  مقيــــــــاص    8 0ةعلــــــــ  مقيــــــــاص التفــــــــاؤل، و  91 0ة
التشــاؤم، كمــا كانــا النتــا ج كلهــا دالــة عنــد مســتوى الداللــة 

   01 0ة
حســـــا  صـــــدق  قـــــد جم  ،أمـــــا يف الدراســـــة اةاليـــــة

املقيـــاص ةســـا  صـــدق االتســـاق الـــدا لذ، وذلـــك ةســـا  
بلــــ  بالنســــبة للمقيــــاص  إذصــــدق البنــــد مــــ  البنــــود األ ــــرى، 

كقد أدىن،   32 0ةكقد أعل ، و  70 0ة الفرعذ للتفاؤل
كقـد    75 0ة و يما خيم املقياص الفرعذ للتشاؤم،  قـد بلـ 

ســص بنــود املقيا كقــد أدىن، وقــد كانــا مجيــ  34 0ةأعلــ  و
  كما جم حسا  معامل الثبـات يف الدراسـة  01 0ةدالة عند 
 عــن طريــأ التطبيــأ وإعــادة التطبيــأ بفاصــل زمــين قــدرا  اةاليــة 

طلبــة املرحلــة و طالبــة مــن  اطالبًــ  71ةعلــ  عينــة بلتــا  18

قــــد بلــــ  الثبــــات بالنســــبة ملقيــــاص التفــــاؤل ةســــا  الثانويــــة، و 
مـــــا خيـــــم املقيـــــاص ، أمـــــا  ي 81 0ةألفـــــا كرونبـــــاق “بطريقـــــة 

 ، وهو  بات عال   85 0ةالفرعذ للتشاؤم  بل  معامل الثبات 
يـــدل علـــ  صـــالحية املقياســـص املســـتعملص، كمـــا جم حســـا  

  88 0ةقـــــدر الثبـــــات بــــــ إذ بـــــات املقيـــــاص مبعامـــــل بريســـــون، 
بالنسـبة ملقيـاص التشـاؤم،   86 0ةبالنسبة ملقياص التفاؤل، وبـ 
   01 0ة الة عند مستوى الداللةوكل النتا ج املتوصل إليها د

  الشعور بالسعادة النفسيةمقياس   الثالثةداة األ
مقيــــــــــــاص الشــــــــــــعور بالســــــــــــعادة النفســــــــــــية أعــــــــــــدا 

Rosemary, 2006)   لقيـاص الشـعور بالسـعادة النفسـية، وقـد
   2013(اجلمــــال البيئــــة العربيــــة  َو ــــأقامــــا برتمجتــــا وتقنينــــا 
م   لســعادة النفســيةعبــارة لقيــاص ا  42ة ويتكــون املقيــاص مــن

منهــا الصــورة اةاليــة،    هـرت صـور عديـدة مـن هــذا املقيــاص
مـــن نـــو، التقريـــر الـــذايت جييــــأ عنهــــا األ ــــراد  ــــذ ضــــوا  ووهـــ

ــــــاص سداســــــذ التــــــدريج  أر ـــــم بدرجـــــة  أر ـــــم بشـــــدة،ةمقي
أوا ــــأ  أوا ــــأ بدرجـــــة قليلـــــة، أر ــــم بدرجــــة قليلـــــة، متوســــطة،

الـــــــــــدرجات   وتعطـــــــــــ بشـــــــــــدة أوا ـــــــــــأ  بدرجـــــــــــة متوســـــــــــطة،
والعكــــــس يف  ،يف حالـــــــة العبـــــــارات املوجبــــــة  6،5،4،3،2،1ة

وتـدل الدرجـة املرتفعـة علـ   تــ  الفــرد  حالة العبارات السالبة،
بدرجة مرتفعة من السعادة النفسـية  وقـد جم حسـا  االتسـاق 
الدا لذ للمقياص من  الل حسا  معامـل ارتبـار العبــارات 

ــــار األبعـــــاد بالدرجـــــة الكليـــــةوكـــــذل باألبعـــاد،   ك معامـــــل ارتبـ
وجـــاات مجيـــ    وذلــك للتققــأ مــن صــدق و  بــات املقيـــاص
ـــــــا يً  ـــــــة إحصـ ـــــــار دالـ ـــــــامالت االرتبـ ـــــــيم معـ ـــــــتوى قـ ـــــــد مسـ ا عنـ

أمــــــا يف الدراســــــة اةاليــــــة  قــــــد جم حســــــا  صــــــدق    01 0ة
 ةســـا  املقيـــاص ةســـا  صـــدق االتســـاق الـــدا لذ، وذلـــك

، وقـد كانــا  74 0ةبلــ   إذصـدق البنـد مــ  البنـود األ ـرى، 
  كمـا جم حسـا  معامـل  01 0ةمجي  بنود املقياص دالة عند 

الثبــات يف الدراســة اةاليــة عــن طريــأ التطبيــأ وإعــادة التطبيــأ 
   90 0ةألفا كرونباق “وقد بل  الثبات بطريقة 
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  متغيرات الدراسة  

 ملتتريات ا تية:تكونا الدراسة من ا      
صـــورة اجلســـد، وتقـــاص بالدرجـــة الكليـــة علـــ  مقيـــاص صـــورة -

 اجلسد 
التفــــاؤل والتشــــاؤم، وتقــــاص بالدرجـــــة الكليــــة علــــ  مقيـــــاص -

 التفاؤل والتشاؤم 
الشــــعور بالســــعادة النفســــية، وتقــــاص بالدرجــــة الكليــــة علــــ  -

 مقياص الشعور بالسعادة النفسية 
 اجلنس ةذكر، أنث   -

 اإلجراءات 

 حتديــد عينــة الدراســة، وجم ههيــز أدوات الدراســة والتأكــد جم-
 من صدقها و باهتا 

 الدراســــــة، وقــــــد اســــــتترقا اإلجابــــــة عــــــنجم تطبيــــــأ أدوات -
   دقيقة 45-25املقاييس من قبل الطلبة بص ة

جم مجــــ  أدوات الدراســــة وتفريتهــــا حاســــوبياً واســــت راج       
 النتا ج 

   ومناقشتها لدراسةا نتائج

ل األول  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بتين المتراهقين السؤا
 والمراهقات في صورة الجسد؟

ـــلإلجابـــة عـــن الســـ ال األول واملتعلـــأ ب هـــل يوجـــد ـ ـ
 روق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـراهقص واملراهقـات يف صـورة 
اجلســـد جـــرى إجيـــاد األوســـار اةســـابية واالحنرا ـــات املعياريـــة 

عل  مقياص صورة اجلسد وجرى كذلك  للمراهقص واملراهقات
 Independent T-Testإجيـاد ا تبـار ت للعينـات املسـتقلة ة

Samples    يوضح ذلك  1ة دولاجلو: 
 (1) جدول

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس صورة الجسد و اختبار ت للعينات المستقلة
لوسط ا العدد الجنس المقياس

 الحسابي
درجات  االنحراف المعياري

 الحرية
 الداللة اإلحصائية قيمة ت

 صورة اجلسد
 

 328 0.27513 2.9524 160 املراهقص
 

66.285 
 

0.000 
 0.14168 1.369 170 املراهقات 

وجــــود  اإلحصــــا ية والداللــــةمــــن قيمــــة ت   1ةجــــدول  يبــــص
علــــ   اهقــــاتواملر  املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة  ــــروق ذات
 أكثـر املـراهقصن إاملـراهقص  أ   ولصـاحل اجلسد مقياص صورة

  اإلنا  من اجلسد صورة عن رضا

أ هــــرت نتــــا ج الدراســــة وجــــود  ــــروق ذات داللــــة 
يف  α≤05 0إحصـــــا ية عنــــــد مســــــتوى الداللــــــة اإلحصــــــا ية  

اســــتجابات أ ــــراد عينــــة الدراســــة علــــ  مقيــــاص صــــورة اجلســــد 
راهقص أكثر رضا عن صـورة اجلسـد ن املإأ    لصاحل املراهقص

 Geoffry & Harrison)من املراهقات، وهذا ما أكدتا دراسة 

، والـــس أ هـــرت نتا جهـــا بـــأن الـــذكور عنـــدهم اهتمـــام (2001,
أقل باجلسد، مقارنة باإلنا ، ويعزو الباح  هـذا النتـا ج إىل 

أن األعرال الثقا ية واالجتماعية هلـا تـأ ري  كبـري يف النملـرة إىل 
ـــأ رًا بشـــدة  وجـــاصـــورة اجلســـد، وتعـــد النســـاا ب ـــر ت  ـــا  أكث

العوامل الثقا ية واالجتماعية  يمـا يتعلـأ بشـكل اجلسـد املثـاي 
وحجمـــا، وهـــن أكثـــر عرضـــة مـــن الرجـــال ملســـاواة قيمـــة صـــورة 

تعتقــد حــول نفســها وكيــ   اجلســد بقيمــة الــذات، وذلــك مبــا
قادهم  ا   تبدو،  باإلضا ة إىل كيفية نملرة ا  رين إليها واعت

كمـــــا يعزوهـــــا الباحـــــ  إىل التتـــــريات اجلســـــدية الســـــريعة الـــــس 
يتعــرض هلــا املراهقــون  ــالل مرحلــة البلــون،  أ نــاا  ــو اجلســم 
قـــد تنمـــو أجـــزاا مـــن اجلســـم بصـــورة أكـــرب مـــن أجـــزاا أ ـــرى، 
 يبــــدو اجلســــم غــــري متناســــأ يف بعــــم األحيــــان، كمــــا تلعــــأ 

بعـم   تعـاين حـص فـذا يف هذا التتريات،  مً هما اجلينات دورً 
الفتيات من السمنة الزا دة يف هـذا الفـرتة، تعـاين أ ريـات مـن 
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، ا وهــزياًل ســرعة عمليــات التمثيــل التــذا ذ  تــرت  اجلســد حنيًفــ
واملشــكلة األكــرب وراا هــذا الصــورة الســيئة للجســد تكمــن يف 

تبـــدأ املراهقـــات يف هـــذا الفـــرتة مبقارنـــة أجســـادهن  إذاملقارنـــة، 
 ات اإلعالنات  يصنب باإلحبار باملمثالت أو  تي

هل توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية بتين المتراهقين السؤال الثاني 
 والمراهقات على مقياس التشاؤم؟

هــــل يوجــــد  ـ لإلجابـــة عــــن الســـ ال الثــــاين واملتعلــــأ بـــ
علــــ   واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة ذات  ــــروق

واالحنرا ـــات  اةســـابية األوســـار إجيـــادمقيـــاص التشـــاؤم جـــرى 
ـــة للمـــراهقص واملراهقـــات علـــ  مقيـــاص التشـــاؤم وجـــرى   املعياري

-Independent Tةا تبار ت للعينات املستقلة  إجيادكذلك 

Test Samples    يوضح ذلك  2ة دولاجلو: 

  (2) جدول
  عينات المستقلةالحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس التشاؤم اختبار ت لل األوساط

وجـود   اإلحصـا ية الداللـةو  مـن قيمـة ةت   2ةجدول يبص  
علــــ   واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة وق ذات ــــر 

 أكثـــر املراهقـــاتن إاملراهقـــات  أ   مقيـــاص التشـــاؤم ولصـــاحل
 املراهقص  من تشاؤم

وجــــود  ــــروق ذات داللــــة  أ هــــرت نتــــا ج الدراســــة
يف   α≤05 0إحصـــا ية عنــــد مســـتوى الداللــــة اإلحصــــا ية  

ولصــاحل  ماســتجابات أ ــراد عينــة الدراســة علــ  مقيــاص التشــاؤ 
مــــــن  ار تشــــــاؤمً ن املراهقــــــات أكثــــــإاملراهقــــــات يف جمــــــال  أ  

وترجــ  هـــذا النتــا ج إىل أن التشـــاؤم مــرتب  بدرجـــة املــراهقص  
قـة الـس تنملـر إىل وـكلها  رضا الفـرد عـن صـورة جسـدا،  املراها
وحجمها وكل أجـزاا جسـدها بشـكل متكـرر يـدل ذلـك علـ  

لأ بصــــــورة التشــــــاؤم وتــــــدين احــــــرتام الــــــذات، والشــــــعور بــــــالق
مســـتمرة  ممـــا يـــ د  إىل اضـــطرابات يف األكـــل وضـــع  الثقـــة 

 .بالنفس
السؤال الثالث هل توجد فتروق ذات داللتة إحصتائية بتين المتراهقين 

 والمراهقات على مقياس التفاؤل؟
وجـــد  تواملتعلـــأ بــــ هـــل  لـــ لإلجابـــة عـــن الســـ ال الثا

  علــــ ـــروق ذات داللـــة إحصــــا ية بـــص املــــراهقص واملراهقـــات 
اةســابية واالحنرا ــات  األوســار إجيــادجــرى يــاص التفــاؤل و مق

املعياريـــة للمـــراهقص واملراهقـــات علـــ  مقيـــاص التفـــاؤل وجـــرى  
 Independentا تبــار ت للعينــات املســتقلة ة إجيــادكــذلك 

T-Test Samples    يوضح ذلك   3ة دولاجلو: 
 (3)جدول 

  المراهقات على مقياس التفاؤل اختبار ت للعينات المستقلةاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين و 
الوسط  العدد الجنس المقياس

 الحسابي
درجات  االنحراف المعياري

 الحرية
الداللة  قيمة ت

 اإلحصائية
 التفاؤل
 

 328 0.11067 3.3404 160 املراهقص
 

178.62 
 

0.000 
 0.09637 1.3031 170 املراهقات 

  اإلحصــــا ية الداللــــةو مــــن قيمــــة ةت    3ةجــــدول يبــــص       
 واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة وجــــود  ــــروق ذات

 أكثــر املــراهقصن إاملــراهقص  أ   علــ  مقيــاص التفــاؤل ولصــاحل
 املراهقات  من تفاؤاًل 

الوسط  العدد الجنس المقياس
 الحسابي

درجات  االنحراف المعياري
 الحرية

 الداللة اإلحصائية قيمة ت

 التشاؤم
 

 328 0.09221 1.2661 160 املراهقص
 

-144.23 
 

0.000 
 0.15348 3.2919 170 املراهقات 
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أ هــرت نتــا ج الدراســة إىل وجــود  ــروق ذات داللــة 
يف  α≤05 0إحصــــا ية عنــــد مســــتوى الداللــــة اإلحصــــا ية  

ؤل لصـــاحل اســـتجابات أ ـــراد عينـــة الدراســـة علـــ  مقيـــاص التفـــا
وترجـ  هـذا   ر تفـاؤاًل ن املـراهقص أكثـإاملـراهقص يف جمـال  أ  

ـــا ج إىل أن التفـــاؤل مـــرتب  بدرجـــة رضـــا الفـــرد عـــن صـــورة  النت
قـة الـس تنملـر إىل وـكلها وحجمهـا وكـل أجـزاا  جسدا،  املراها

م وتـدين احـرتام جسدها بشكل متكرر يدل ذلك علـ  التشـاؤ 
الــــــذات، والشــــــعور بــــــالقلأ بصــــــورة مســــــتمرة  ممــــــا يــــــ د  إىل 

كمـــــا يـــــرى  .اضـــــطرابات يف األكـــــل وضـــــع  الثقـــــة بـــــالنفس
الباحـــ  أن دور األســـرة مهـــم ومـــ  ر يف  ـــو و صـــية الطفـــل 
ويف نملرتـــا للقيـــاة، ونملـــرة التفـــاؤل تتـــأ ر بالرتبيـــة األســـرية منـــذ 

ا هم هـذ مـا تنـتج طفولة الفـرد   نملـرة األهـل لصـورة جسـد أبنـ
نملــرة التفــاؤل أو التشــاؤم عنـــدهم عنــد الكــرب،  صــورة اجلســـد 

ا الـــس يشـــكلها األهـــل لطفلهـــم منـــذ الصـــتر هـــذ مـــا تـــ  ر ســـلبً 
   عل  تفاؤلا مستقباًل 

الستتؤال الرابع هتتل توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين المتتراهقين 
 والمراهقات على مقياس الشعور بالسعادة؟

هـــل يوجـــد  ـ ل الرابـــ   واملتعلـــأ بـــلإلجابـــة عـــن الســـ ا
علــــ   واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة ذات  ــــروق

 األوســـــار جيـــــادإبالســـــعادة  النفســـــية جـــــرى  مقيـــــاص الشـــــعور
اةســـــابية واالحنرا ـــــات املعياريـــــة للمـــــراهقص واملراهقـــــات علـــــ  

ا تبـــــار ت  إجيـــــادمقيـــــاص الشـــــعور بالســـــعادة وجـــــرى كـــــذلك 
ـــــات املســـــتقلة     Independent T-Test Samplesةللعين

 :يوضح ذلك   4ة دولاجلو 

 (4)جدول 
  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس الشعور بالسعادة النفسية واختبار ت للعينات المستقلة

 اللة اإلحصائيةالد قيمة ت درجات الحرية االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس المقياس
 328 0.22724 4.8375 160 املراهقص الشعور بالسعادة النفسية

 
191.077 

 
0.000 
 0.06409 1.3697 170 املراهقات 

وجــود  اإلحصــا ية الداللــةو مــن قيمــة ةت     4ة جــدوليبــص 
علــــ   واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة  ــــروق ذات

ن إاملـــراهقص  أ   ية ولصـــاحلمقيـــاص الشـــعور بالســـعادة النفســـ
 املراهقات  من ا بالسعادة النفسيةوعورً  أكثر املراهقص

وجــــود  ــــروق ذات داللــــة  نتــــا ج الدراســــة أ هــــرتو 
يف  α≤05 0إحصــــا ية عنــــد مســــتوى الداللــــة اإلحصــــا ية  

اسـتجابات أ ـراد عينــة الدراسـة علـ  مقيــاص الشـعور بالســعادة 
راهقص أكثـــــــر وـــــــعورًا ن املـــــــإاملـــــــراهقص  أ  النفســـــــية لصـــــــاحل 

 & Benjet)بالسـعادة مـن املراهقـات  وهـذا مـا أكدتـا دراسـة 

Hernandez, 2001) روق ،  والس أوارت نتا جها إىل وجود  

 اجلسـم مـن صـورة كـل يف واإلنـا  الـذكور بـص إحصـا ياً  دالـة

اإلنا   ويعزو الباحـ   لصاحل واالكتئا  ا  رين حنو واالهاا
هنــا  مســات للش صــية تــرتب  بالســعادة هــذا النتــا ج إىل أن 

وـعوراً  أكثـر النفسـية  منهـا أن الش صـية التفاؤليـة االنبسـاطية

 هـذ التفاؤليـة  الش صـية التشـاؤمية  الش صـية مـن بالسـعادة

 الصـداقات تعـدد صـاحبها إىل مييـل الـس املنطلقـة الش صـية

ممـا يـ د   واةركـة النشـار، وكثـرة بـا  رين، االرتبـار وسـهولة
 والـس الشعور بالسعادة النفسـية  أمـا الش صـية التشـاؤمية إىل

 مـن أكثـر العزلـة إىل ومييـل أكثـر، يفكـر إذ صـاحبها حركـة تقلـل

كـــان يعـــاين مـــن تشـــوهات   اا إذبـــا  رين و صوًصـــ اال ـــتالر
عالقاتـــــا ممـــــا يـــــ د  إىل الشـــــعور بـــــالب ص  جســـــمية، وتقـــــل

  والشقاا 
التتة إحصتتائيان بتتين  تتل هتتل توجتتد عالقتتة ارتبا يتت  دالستتؤال الصتتامس  

متتتن صتتتورة الجستتتد و تتتل متتتن التفتتتاؤل والتشتتتاؤم والشتتتعور بالستتتعادة 
 النفسية لدى عينتي الدراسة من المراهقين والمراهقات؟
ــ وجــد ت هــلـ لإلجابــة عــن الســ ال اتــامس واملتعلــأ ب

ــــة إحصــــا ياً بــــص كــــل مــــن مقيــــاص  صــــورة  عالقــــة ارتباطيــــا دال
التشــــاؤم ومقيــــاص اجلســــد وكــــل مــــن مقيــــاص التفــــاؤل ومقيــــاص 
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الشـــعور بالســـعادة النفســـية لـــدى عينـــس الدراســـة مـــن املـــراهقص 
معـامالت ارتبـار بريسـون بـص املتتـريات  إجيادواملراهقات جرى 

 ،مقيــــاص التفــــاؤل، مقيــــاص التشــــاؤم ةمقيــــاص صــــورة اجلســــد،

يوضـــــح    5ة دولاجلـــــ  و مقيـــــاص الشـــــعور بالســـــعادة النفســـــية
  :ذلك

 (5) جدول
  مقياس الشعور بالسعادة النفسية( مقياس التفاؤل، مقياس التشاؤم، بيرسون بين المتغيرات )مقياس صورة الجسد،معامالت ارتباط 
 الشعور بالسعادة النفسية التفاؤل التشاؤم الجسد صورة اإلحصائية والداللةمعامل االرتباط  المتغير

 الجسد صورة
 

 **0.962 **932. **921.- **1 معامل ارتبار بريسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 اإلحصا ية الداللة

 التشاؤم
 

 **0.937- **0.988- 1 **-988.- بريسونمعامل ارتبار 
 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصا ية

 التفاؤل
 

 **0.910 1 **988.- **992. بريسون ارتبار معامل
 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصا ية

 1 **0.910 **0.937- **0.962 بريسون ارتبار معامل ةالشعور بالسعادة النفسي
 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

جيابيــــة دالــــة إطرديــــة  جيابيــــةإوجــــود عالقــــة   5ة جــــدوليبــــص 
بـــــص كـــــل مـــــن املتتـــــريات ةصـــــورة اجلســـــد، التفـــــاؤل،  اإحصـــــا يً 
 ارتباطيـابالسعادة النفسية  ويتبص كذلك وجـود عالقـة  الشعور
ســـلبية بـــص متتـــري التشــاؤم وكـــل مـــن املتتـــريات ةصـــورة  عكســية
 بالسعادة النفسية    ، الشعورلتشاؤماجلسد، ا

وميكن تفسري النتيجة برتاب  املفاهيم، صـورة اجلسـد 
ن تــــوا ر إإذ   والتفــــاؤل والتشــــاؤم والشــــعور بالســــعادة النفســــية

جيابيـة يبعـ  الشـعور بالتفـاؤل والسـعادة والتقبـل إصورة جسـد 
، ووـــــعورا باالنتمـــــاا و بتـــــا لذاتـــــا  ا  ـــــرينمـــــن  ايًـــــاجتماع

جيابيــة ألبنــا هم، إواألســرة هــذ عامــل مهــم لبنــاا صــورة جســد 
حنــو ذاتــا  ســعيدة الفــرد نملــرة إجيابيــة تفاؤليــة عنــدتبــين  مــن مو 

نتـــــا ج  وبـــــذلك تتفــــأ و ا  ــــرين وحنـــــو بيئتــــا ومســــتقبلا وحنــــ
ري صــورة الدراســة اةاليــة مــ  معملــم الدراســات الســابقة يف تــأ 

واجلانـــأ االنفعـــاي والعـــاطفذ  اجلســـد علـــ  مســـات الش صـــية
عـــام  كمـــا اســـتفاد الباحـــ  مـــن الدراســـات الســـابقة يف  وجـــاب

إعــداد املقــاييس املســت دمة يف الدراســة، ويف صــياغة أهــدا ها 
 وتفسري نتا جها 

 

 التوصيات 

بنــــاًا علــــ  النتــــا ج الــــس توصــــلا إليهــــا الدراســــة يوصــــذ 
 :أيتلباح  مبا يا
تصــميم وتقــد  بــرامج تربويــة وتوعويــة وإروــادية للمــراهقص -1
 جيا  إ وجاكيفية التعامل م  صورة اجلسد بيف  
   تسلي  الخوا عل  صورة اجلسد وربطهـا مبتتـريات أ ـرى-2
 العدوان واتجل والثقة بالنفس ك
إجــــراا دراســـــات هريبيـــــة تســــاهم يف ر ـــــ  مســـــتوى صـــــورة -3

 رحلة الثانوية طلبة امل عندجيابية اجلسد اإل

 المراجع العربية 

أسـس التوجيـا واإلروـاد النفسـذ للطـال     2015أبو محـاد، ناصـر الـدين ة
   األردن: عامل الكتأ اةدي  العاديص وذو  االحتياجات اتاصة

  الريـــاض: مكتبـــة امللـــك  هـــد علـــم نفـــس النمـــو   2011أبـــو لطيفـــة، لـــ   ة
 الوطنية 

 .والتشـــاؤم املفهـــوم والقيـــاص واملتعلقـــات التفـــاؤل   1998األنصـــار ، بـــدر ة
 الكويا: مطبعة جامعة الكويا 

   عالقـة صـورة اجلسـم بـبعم متتـريات الش صـية لـدى 2011أنور،  مد ة
  153-127  2ة38، جامعة الزقازيأاملراهقص  جملة كلية الرتبية، 

 املعارل  دار   مصر:والتشاؤم التفاؤل   1986ة بدو ، نيأ
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صـــورة اجلســـم لـــدى املصـــابص بتشـــوهات نامجـــة عـــن    2013ةبريالـــة، هنـــاا 
   رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  مد  يخر اةرو 

   الســــعادة النفســــية وعالقتهــــا بالتقصــــيل الدراســــذ 2013اجلمــــال، مسيــــة ة
جملـــة كليـــة واالهـــاا حنـــو الدراســـة اجلامعيـــة لـــدى طـــال  جامعـــة تبـــو   

  65-1 2ة39، جامعة الزقازيأ، الرتبية
 ، الرياض: دار إوبيليا 1  رضتور اةياة   2000اةسيين، عبد العزيز ة
اضطرا  صورة اجلسم، األسـبا ، التشـ يم،    2006الدسوقذ، جمد  ة

   مصر:  األنلو املصرية الوقاية والعالج
   التفــــاؤل والتشــــاؤم وعالقتــــا بــــبعم املتتــــريات 2007الدســــوقذ، جمــــد  ة

 ،جملـة كليـة الرتبيـةاجلامعـة مـن اجلنسـص  النفسية لدى عينـة مـن طـال  
 393-341  1ة25جامعة عص مشس، 

صـــــــورة اجلســـــــم وعالقتهـــــــا بـــــــبعم املتتـــــــريات    2005الزا ـــــــد ، ابتســـــــام ة
ــــــة ــــــأ االنفعالي ــــــا -ةالقل ــــــة مــــــن املــــــراهقص -االكتئ ــــــدى عين اتجــــــل  ل

واملراهقـــــات للمـــــرحلتص الدراســـــيتص املتوســـــطة والثانويـــــة دا ـــــل مدينـــــة 
 لة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى رسا .الطا  

ـــــة    2012ســـــامل،  مـــــود ة النمـــــو اإلنســـــاين مـــــن بدايـــــة التكـــــوين إىل مرحل
   الرياض: مكتبة الرود املسنص

  مصـر: راقيـة وصـناعة غاليـة أمنيـة والرضـا السـعادة   2010سـليمان، سـناا ة
 عامل الكتأ للنشر 

قتهمـــا بأســـاليأ مواجهـــة    التفـــاؤل والتشـــاؤم وعال1999وـــكر ، ماســـة ة
 .48-24 3ة14، جملة دراسات نفسيةاملشقة  
   الرضا عـن صـورة اجلسـم وعالقتـا باالكتئـا  لـدى 2013العبادسة، أنور ة

جملــة اجلامعــة اإلســالمية عينــة مــن املراهقــات الفلســطينيات بقطــا، غــزة  
  61-41 2ة21 للدراسات الرتبوية والنفسية،

ســـــد وعالقتهـــــا بالســـــلو  العـــــدواين لـــــدى    صـــــورة اجل2009عبـــــود، هيـــــام ة
ـــاىل   ـــة الرتبيـــة الرياضـــية / جامعـــة دي مركـــز أةـــا  الطفولـــة طالبـــات كلي

  60-33 )3ة9 واألمومة،
 طالبات لدى اجلسم صورة تقبل يف إرواد  برنامج (2005).  سهري العزاو ،

 بتداد  جامعة ماجستري، رسالة  املتوسطة  املرحلة
: دار الفكـــــر للطباعـــــة عمـــــان  صـــــقة النفســـــيةال   2000العنـــــاين، حنـــــان ة
 والنشر 

قلــأ املســتقبل املهــين وعالقتــا بالتفــاؤل والتشــاؤم    2015عويخــة، منصــور ة
ــــة مبقا ملــــة العــــال ــــدى طــــال  املرحلــــة الثانوي رســــالة ماجســــتري غــــري  .ل

 منشورة، جامعة أم القرى 
 الذات ومفهوم اجلسم بصورة وعالقتا املستقبل قلأ   2009القاضذ، و اا ة

رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة،  غـزة  علـ  اةـر  بعـد البرت حاالت لدى
 جامعة غزة 

ـــــة    2012الكرعـــــاو ، ســـــالم ة ـــــة الرتبي ـــــة كلي ـــــدى طلب التفـــــاؤل والتشـــــاؤم ل
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ســــــم وبعــــــم    صــــــورة اجل1996كفــــــايف، عــــــالا الــــــدين والنيــــــال، مايســــــة ة
املتتـريات لـدى عينـة مـن املراهقــات دراسـة ارتقا يـة ارتباطيـة عـرب  قا يــة  

  43-6 2ة39 جملة علم النفس، اهليئة املصرية للكتا ،
مصـر:  سـيكولوجية السـعادة    2008كفايف، عالا الدين والنيال، مايسـة ة

 دار املعر ة اجلامعية 
والتفكــــري وعالقتهمــــا     أ ــــار الــــتعلم2001مــــراد، صــــالح وأمحــــد،  مــــد ة

ا لـــــة املصـــــرية بالتفـــــاؤل والتشـــــاؤم لطلبـــــة الت صصـــــات التكنولوجيـــــة  
  41 -11  2ة22 ،للدراسات النفسية

 اجلسـد صـورة بـإدرا  وعالقتها العقالنية غري األ كار   2011املطري ، ر  ة
امعـة رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، ج. املتوسـطة املرحلـة املراهقات لدى
 مد بن سعود اإلسالمية مام  اإل

الريــاض: مكتبــة امللــك  .علــم نفــس املراحــل العمريــة   2006املفــدى، عمــر ة
  هد الوطنية 

ــــدى 2015هــــيالت، مصــــطف  ة    أســــاليأ التفكــــري وعالقتهــــا بالســــعادة ل
جملــة رســالة الرتبيــة وعلــم الطلبــة املوهــوبص يف مدرســة اليوبيــل يف عمــان  

  219-199 1ة49، النفس
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ABSTRACT: This study aimed at identifying the correlation relationship between body image, optimism, pessimism and 

feelings of psychological happiness among a sample of male and female adolescents at the secondary stage, as well as finding 

out adolescents differences in body Image optimism pessimism and psychological happiness. The study consisted of 160 

Male and 170  female students at secondary stage. Body image, optimism and pessimism and feelings of psychological 

happiness scales were used of obtain data from respondents. Results showed statistically significant differences between male 

and female adolescents in body image in favor of males, as well as between males and females in favor of males on optimism 

degree. Results also showed a positive significant relationship between (body image, optimism, and feelings of psychological 

happiness), but a negative correlation relationship between optimism and each of body image, pessimism and feeling of 

psychological happiness.  

Key words: Body image, optimism pessimism, Psychological happiness adolescents. 

 


