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صورة الجسد وعالقتها بكل من التفاؤل والتشاؤم والشعور بالسعادة النفسية لدى عينة
من المراهقين والمراهقات في المرحلة الثانوية
ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حماد

كلية الرتبية  -جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
قدم للنشر 1438/5/5هـ  -وقبل 1438 /7/5هـ

المستتتصل هــد ا الدراســة اةاليــة للكش ـ عــن العالقــة االرتباطيــة بــص صــورة اجلســد والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــة مــن
املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية ،باإلضا ة إىل الكش عن الفروق بص املراهقص واملراهقـات يف صـورة اجلسـد والتفـاؤل والتشـاؤم والشـعور بالسـعادة
النفسـية ،تكونـا عينـة الدراسـة مـن ) (330طالبًـا وطالبـة يف املرحلـة الثانويـة ،بواقـ ) (160طالبًـا (170) ،طالبـة ولتققيـأ أهـدال الدراسـة اسـت دم
الباحـ مقيـاص صـورة اجلســد ،ومقيـاص التفـاؤل والتشــاؤم ،ومقيـاص الشـعور بالســعادة النفسـية علـ عينــة الدراسـة وقـد أ هــرت نتـا ج الدراسـة إىل وجــود
روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص واملراهقات يف صورة اجلسد ولصاحل املراهقص ،كذلك وجـود ـروق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـراهقص واملراهقـات
يف درجة التفاؤل ولصاحل املراهقص ،ووجود عالقة إجيابيـة طرديـة دالـة إحصـا يًا بـص كـل مـن املتتـريات ةصـورة اجلسـد ،التفـاؤل ،الشـعور بالسـعادة النفسـية
ويتبص كذلك وجود عالقة ارتباطية عكسية سلبية بص متتري التشاؤم وكل من املتتريات ةصورة اجلسد ،التشاؤم ،الشعور بالسعادة النفسية
الكلمات المفتاحية صورة اجلسد ،التفاؤل ،التشاؤم ،السعادة النفسية ،املراهقص
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اجلسد ،ملا يف ذلك من تأ ري يف التوا أ النفسذ واالجتمـاعذ،
ويف املقاب ـ ــل ـ ــإن ص ـ ــورة س ـ ــلبية ع ـ ــن اجلس ـ ــد ق ـ ــد تـ ـ ـ د إىل
اضــطرابات ســلوكية تعكــس عــدم التـوازن والتوا ــأ مـ ا ـرين
ةكفايف والنيال1996 ،

مقدمة
إن ما ميـر بـا املراهـأ مـن تتـريات ومـا ـد لـا مـن
تبـ ــدالت مـ ــن الناحيـ ــة اجلسـ ــمية سـ ــي ر بشـ ــكل أو ب ـ ـ ر يف
نفســية املراهــأ وســلوكا وعالقاتــا بــا رين لــذا يكثــر املراهــأ
تأمل ومراقبة ما يطرأ عليا من تتريات ،ولذلك ـال عجـأ أن
يكثــر املراهقــون مــن النملــر يف املــراة ويقــارنوا أنفســهم بــا رين
مــن حي ـ الطــول ،ووــكل الوجــا ،وبعــم األبعــاد اجلســمية
ويف إح ــدى الدراس ــات الطريف ــة ق ــام أح ــد الب ــاحثص با تي ــار
ــال جمموع ــات :م ــن األطف ــال ،وامل ـراهقص ،والكب ــار ،وق ــام
بالتق ــار ص ــور ألعخ ــا هم امل تلف ــة مث ــل :األنـ ـ  ،الكف ــص،
القـ ــدمص ،م ـ ـ رة ال ـ ـرأص ا دون أن يتخ ـ ـح يف الصـ ــورة
هوي ــة الش ـ م ،ورقم ــا الص ــور بطريق ــة ك ــن الباح ـ م ــن
حتديــد صــاحبها بعــد ذلــك جم عــرض الصــور جمتمعــة وطلــأ
مــن كــل ــرد أن يتعــرل علـ صــورا وقــد كانــا النتيجــة-غــري
متوقعــة-أن حتصــل جمموعــة املـراهقص علـ درجــات أعل ـ مــن
جمموعة األطفال وجمموعة الكبار ،مما يـدل علـ أهنـم يتـأملون
ـريا ،مم ـا مكــنهم مــن التعــرل عليهــا بســهولة
هــذا األعخــاا كثـ ً
ةاملفدى2006 ،
إن زيــادة اهتمــام املراهــأ مســما ومقارنتــا بــا رين
ـعورا بأن ــا غ ــري س ــو أو غ ــري
ق ــد يول ــد لدي ــا  -أحيانً ــا  -و ـ ً
طبيع ــذ وذل ــك ألم ـرين األول :ا ــتالل النس ــأ عم ــا اعت ــاد
عليا يف الطفولة ،والثاين :أنا نتيجة ملا ذكرناا مـن سـبأ بعـم
األعخاا لبعم ،إنا سيشعر مبا يبدو عليـا مـن عـدم تناسـأ،
صوص ــا يم ــا يتعل ــأ ب ــاألن واألذن ــص وعالقتهم ــا بالوج ــا
ً
والــذ يعــود للتـوازن يف أوا ــر املراهقــة وبدايــة الشــبا وتزيــد
صوصا الفتيات ألهنـن يقـارن
املشكلة عند بعم املراهقص،
ً
أنفس ــهن بنم ــاذج ق ــد يش ــاهدهنا عل ـ ـ أغلف ــة ا ــالت أو يف
التلفزي ــون ،وه ــذ ــاذج ال ث ــل الواقـ ـ ألهن ــا ــاذج ت ــارة،
انطباعا أمجل من اةقيقة ةأبو
وألهنا صور رجة بطرق تعطذ
ً
لطيفة 2011 ،ومن هنا تأيت أمهية تكوين صورة إجيابيـة عـن

مشكلة الدراسة
خيخـ ـ اإلنس ــان من ــذ م ــيالدا لتت ــري مس ــتمر ،ه ــو
ينمو ـالل مراحـل متعاقبـة وتعـد املراهقـة مرحلـة ا يـة ميـر ـا
اإلنســان ،وتتميــز بــالتتريات الفيزيولوجيــة الــس تعــرت جســدا
إذ يتتــري وــكل الوجــا إىل حــد كبــري ،وتــزول مال ــا الطفوليــة،
ويــزداد الطــول زيــادة سـريعة ،ويتسـ الكتفــان و ــي األردال،
وي ــزداد ط ــول اجل ــذ ،والس ــاقص ،وي ــزداد ــو العخ ــالت والق ــوة
بصــفة عامــة ،و هــور وــعر العانــة ووــعر حتــا اإلب ـ  ،وزيــادة
را قــة اجلســم إضــا ة إىل زيــادة حجــم الثــديص وبــدا اةــيم
عنـد البنـات ،وتطـور اتصـيتص عنـد األوالد ،ويبـدأ املراهـأ يف
معاناة جديدة نتيجة هلذا التتريات املفاجئة الس تعرت جسدا،
وغالبًا مـا يكـون املراهـأ غـري راض عـن وـكل أجـزاا اجلسـد ممـا
يـ د إىل أ ــر ســل  ،ومــن م إىل االضــطرابات النفســية وســوا
التكي
نالحظ مما تقـدم أن البقـ يتنـاول مسـألة يف غايـة
األمهي ــة إذ إن مجيـ ـ املالحمل ــات امليداني ــة واألدبي ــات املعني ــة
بصورة اجلسد تشري إىل أن صورة اجلسد ذات طاب اجتمـاعذ
ونفســذ و ســيولوجذ لــذا مــن الســهل هــم أن صــورة جســد
الف ــرد ق ــد تـ ـ ر يف حالت ــا ن ال ــنفس اجتماعي ــةن ،وأهن ــا تـ ـرتب
بصــفات نفســية كثــرية كتقــدير الــذات ،وهــذا مــا أوــارت إليــا
دراســة كبــل وكــرو ) Keppel & Crow, 2000إىل وجــود
ارتب ــار موج ــأ ب ــص ص ــورة اجلس ــم وتق ــدير ال ــذات ،وك ــذلك
ارتب ـ ــار ك ـ ــل م ـ ــن ص ـ ــورة اجلس ـ ــم وتق ـ ــدير ال ـ ــذات امل ـ ــن فم
باالضطرابات االنفعالية ،والرضـا عـن اةيـاة ،وهـذا مـا أوـارت
إلي ــا دراس ــة ةأن ــور - 2011 ،وال ــس كان ــا علـ ـ عين ــة م ــن
املراهقص واملراهقـات -إىل أن هنـا ارتباطًـا موجبًـا بـص صـورة
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اجلسـ ــم وك ـ ــل م ـ ــن الرض ـ ــا ع ـ ــن اةي ـ ــاة والتوا ـ ــأ االجتم ـ ــاعذ،
والسـلو العـدواين هـاا ا ـرين ،وهـذا مـا أوـارت إليـا دراســة
ةعبود ، 2009 ،والس ت كـد ااـاذ الفـرد السـلو العـدواين إزاا
ا ـرين عنــدما تكــون صــورة اجلســد عن ــدا ســلبية لــذلك
جاات هذا الدراسة لرتكز عل الكشـ عـن العالقـة بـص صـورة
اجلس ــد والتف ــاؤل والتش ــاؤم والش ــعور بالس ــعادة النفس ــية ل ــدى
املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية

أهمية الدراسة
تنب أمهية هذا الدراسة من ناحيتص مها:
األهمية النظرية للدراسة

تأيت أمهية الدراسة اةالية من أمهية مرحلة املراهقة ،والـس
تعـد مرحلـة انتقـال مـن حـال إىل حـال ،الهلـا تبـدأ عمليـة
تشـ لكل و صـية الفـرد وتأ ـذ مساهتـا وصـفاهتا إىل حـد كبـري،
وتنتقـل الهلـا قـيم وعـادات واهاهـات ا تمـ  ،ورمبـا يصـل
معملمهــا إىل مرحلــة االســتقرار النسـ مـ هنايتهــا لــذا ـإن
دورا مه ًّمــا
التتـريات املفاجئــة الــس تعــرت جســد املراهــأ تلعـأ ً
يف متتـريات الش صـية ،وهلـا تــأ ري عـال يف سـلو الفـرد سـواا
أكانا إجيابًا أم سلبًا ،وحسأ الصورة الس يرمسهـا الفـرد عـن
ذاتـ ـ ــا وحسـ ـ ــأ إمكانيـ ـ ــة البيئـ ـ ــة الـ ـ ــس يعـ ـ ــي يهـ ـ ــا والوض ـ ـ ـ
االجتماعذ واالنفعاالت الس هلا تأ ري كبـري وواضـح يف مالمـح
صورة اجلسد ويف السلو الذ يتبعـا الفـرد كمـا تكمـن أمهيـة
الدراســة يف عــدم وجــود دراســة عربيــة أو أجنبيــة – يف حــدود
علم الباحـ – تناولـا هـذا النقـار البقثيـة بـنفس املتتـريات
والعينة مما جيعلها أول دراسـة عربيـة ىهـرى حـول صـورة اجلسـد
وعالقتهــا بالتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى
عينـة مـن املـراهقص واملراهقـات يف املرحلـة الثانويــة ،اولـة لســد
هــذا الفجــوة البقثيــة ،باإلضــا ة إىل تســلي الخــوا علـ هــذا
الفئة من الطلبة اجلديرة بالبق والدراسة

أهداف الدراسة
هت ـ ـ ــدل الدراس ـ ـ ــة اةالي ـ ـ ــة إىل الكشـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ــن العالق ـ ـ ــة
االرتباطي ـ ــة ب ـ ــص ص ـ ــورة اجلس ـ ــد والتف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم والش ـ ــعور
بالسـ ــعادة النفسـ ــية لـ ــدى عينـ ــة مـ ــن امل ـ ـراهقص واملراهقـ ــات يف
املرحل ــة الثانوي ــة كم ــا هت ــدل إىل الكشـ ـ ع ــن الف ــروق ب ــص
املـ ـ ـراهقص واملراهق ـ ــات يف ص ـ ــورة اجلس ـ ــد والتف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم
والشعور بالسعادة النفسية لدى عينس الدراسة
أسئلة الدراسة
تسع هذا الدراسة لإلجابة عن األسئلة ا تية:
-1هل توجد روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص
واملراهقات يف صورة اجلسد؟
-2هل توجد روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص
واملراهقات عل مقياص التشاؤم؟

األهمية التطبيقية للدراسة

تكمــن األمهيــة التطبيقيــة هلــذا الدراســة يف أهنــا تفيــد
امل تص ــص يف عل ــم ال ــنفس واإلرو ــاد النفس ــذ أو الط ــال يف
التعرل عل أسبا اإلدرا اتاطئ لصورة اجلسد ممـا ميكـن
هـ الا امل تصــص مــن تقــد وتو يـ بـرامج تربويــة وتوعويــة
وإروــادية وعالجيــة ،ودورات تدريبيــة مناســبة للمـراهقص يف
كيفية التعامل م صورة أجسادهم بشكل إجيا

-3هل توجد روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص
واملراهقات عل مقياص التفاؤل؟
-4هل توجد روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص
واملراهقات عل مقياص الشعور بالسعادة النفسية؟
-5هل توجد عالقة ارتباطيا دالة إحصا يًّا بص كل من صورة
اجلسد وكل من التفاؤل والتشاؤم والشعور بالسعادة النفسية
لدى عينس الدراسة من املراهقص واملراهقات؟
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العـ ـ ــابر باللـ ـ ــذة أو النشـ ـ ــوة الـ ـ ــس يعقبهـ ـ ــا يف بعـ ـ ــم األحيـ ـ ــان
أحاسيس بالك بة والتعاسة ةاةسيين2000 ،
وتع ـ ــرل إجرا يًّ ـ ــا يف ض ـ ــوا الدرج ـ ــة ال ـ ــس ص ـ ــل عليه ـ ــا
املســتجيأ علـ مقيــاص الشــعور بالســعادة النفســية املســت دم
يف هذا الدراسة

التعريفات المفاهيمية واإلجرائية
صورة الجسد
هذ تصور ذهين يىكونا الفـرد عـن جسـدا سـواا أكـان يف
مملهرا اتارجذ أم يف مكوناتا الدا لية ،وقدرتا عل تو يـ
هــذا التصــورات وإ بــات كفااهتــا ،ومــا قــد يصــاحأ ذلــك مــن
مشاعر أو اهاهات موجبة أو سالبة عن تلك الصـورة الذهنيـة
للجسد ةوقري2002 ،
وتع ـ ــرل إجرا يًّـ ـ ـا يف ض ـ ــوا الدرج ـ ــة ال ـ ــس ص ـ ــل عليه ـ ــا
املسـ ــتجيأ عل ـ ـ مقيـ ــاص صـ ــورة اجلسـ ــد املسـ ــت دم يف هـ ــذا
الدراسة

المراهقة
ه ــذ ــرتة زمني ــة م ــن حي ــاة اإلنس ــان ت ــد م ــا ب ــص
الطفولــة املتــأ رة إىل بدايــة ســن الروــد ،تتميــز بوجــود جمموعــة
م ــن التتـ ـريات اجلس ــمية ،واملعر ي ــة ،واالنفعالي ــة ،واالجتماعي ــة
ةسامل2012 ،
وتعرل إجرا يًّـا هـذ تلـك املرحلـة الـس تبـدأ مـن سـن
اتامس ـ ــة عش ـ ــرة و ت ـ ــد ح ـ ـ الثامن ـ ــة عش ـ ــرة ،و ث ـ ــل املراهق ـ ــة
الوس ــط  ،وه ــذ ــرتة تع ــادل الس ــنة األوىل والس ــنة الثاني ــة م ــن
التعليم الثانو

التفاؤل

النملرة اإلجيابيـة واإلقبـال علـ اةيـاة ،واالعتقـاد بإمكانيـة
حتقي ــأ الرغب ــات يف املس ــتقبل ،خ ـ ًـال ع ـن االعتق ــاد باحتم ــال
ـدال م ــن
ح ــدو ات ــري أو اجلان ــأ اجلي ــد م ــن األو ــياا  ،ب ـ ً
حدو الشر أو اجلانأ السيئ ةوكر 1999 ،
وتع ـ ــرل إجرا يًّ ـ ــا يف ض ـ ــوا الدرج ـ ــة ال ـ ــس ص ـ ــل عليه ـ ــا
املس ـ ــتجيأ عل ـ ـ ـ مقي ـ ــاص التف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم املس ـ ــت دم يف
الدراسة

حدود الدراسة
ميك ــن تعم ــيم نت ــا ج الدراس ــة اةالي ــة يف ض ــوا ا ــددات
ا تية:
اة ــدود املوض ــوعية :تقتص ــر الدراس ــة اةالي ــة للكشـ ـ ع ــنالعالق ـ ــة االرتباطي ـ ــة ب ـ ــص ص ـ ــورة اجلس ـ ــد والتف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم
والشعور بالسعادة النفسية لدى عينة من املـراهقص واملراهقـات
يف املرحل ــة الثانوي ــة ،باإلض ــا ة إىل الكشـ ـ ع ــن الف ــروق ب ــص
املـ ـ ـراهقص واملراهق ـ ــات يف ص ـ ــورة اجلس ـ ــد والتف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم
والشعور بالسعادة النفسية لدى عينس الدراسة
اةــدود البش ـرية :تقتصــر الدراســة اةاليــة عل ـ طلبــة املرحلــةالثانوية تقدر أعمارهم بص ة 18-16سنة
اةــدود املكانيــة :تقتصــر الدراســة اةاليــة علـ طلبــة املرحلــةالثانوية مبدينة اترج  -اململكة العربية السعودية.
اة ـ ـ ــدود الزماني ـ ـ ــة :جم تطبي ـ ـ ــأ أدوات الدراس ـ ـ ــة يف الفص ـ ـ ــلالدراسذ األول للعام 2017-2016م

التشاؤم
النمل ــرة الس ــلبية لقح ــدا القادم ــة ،هع ــل الف ــرد ينتمل ــر
حدو األسوأ ،ويتوق الشـر والفشـل و يبـة األمـل ،ويسـتبعد
ما ال ذلك إىل حد بعيد ةاألنصار 1998 ،
وتع ـ ــرل إجرا يًّ ـ ــا يف ض ـ ــوا الدرج ـ ــة ال ـ ــس ص ـ ــل عليه ـ ــا
املس ـ ــتجيأ عل ـ ـ ـ مقي ـ ــاص التف ـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم املس ـ ــت دم يف
الدراسة
السعادة النفسية
ه ــذ مش ــاعر وأحاس ــيس ذاتي ــة نابع ــة م ــن دا ــل الف ــرد،
تنطــو عل ـ اإلحســاص بالراحــة واالطمئنــان والرضــا النفســذ،
وال ــس تب ــدو جليً ـا يف املوض ــوعية ب ــالنملر إىل األو ــياا والتعام ــل
اإلجي ــا م ـ ـ ا ـ ـرين ،وه ــذ اتل ـ ـ ع ــن الش ــعور امل ق ــا أو
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السلوكية والتقكم ا ،والس يملهرها الش م يف تعامالتا
وتفاعالتا ،وكذلك ردود األ عال واملشاعر ،ويـى َع ّد تتري صورة
اجلسد لدى كل و م واحدة من هذا التقييمات الذاتية
املتصلة مبشاعر وأ كار الش م هاا ذاتا وإدراكا للكيفية
الس ينملر ا ا رون إليا ،وما يتوقعون منا وملا يدركا
الش م عن وكلا اتارجذ وهيئتا البدنية دور يف التقكم
مبقدار قتا بنفسا وتوجها حنو نفسا وحنو ا رين،
واإلحساص بالقبول االجتماعذ وتقدير الذات ويذكر
دا سون وماكا ) Davison & McCabe, 2005أن صورة
اجلسد نمصطلح ينسأ إىل اإلدراكات واالهاهات عن
اجلسد ،وقد يشمل اتصا م السلوكية مثل اوالت تقليل
الوزنن وتىعرل أولي ة Olivardia, et al, 2002صورة
اجلسد بأهنا تتكون من عنصرينّ :أوهلما :الرضا عن وكل
اجلسد أو االهاهات واملشاعر ةاتربة الس ملها الفرد من
الل رضاا عن مملهرا اجلسد  ،والعنصر الثاين :است دام
الفرد األ كار لتنمليم وترتيأ املشاعر واألحاسيس املتعلقة
باجلسد م معاجلتها أما يف الدراسة اةالية يعرل الباح
صورة اجلسد بأهنا :نملرة الفرد عن جسدا ،وقد تكون إجيابية
أو سلبية ،والس تتشكل من الل نملرة ا رين لصورة
اجلسد املثالية للفرد

ا ـ ـ ــدد اإلجرا ـ ـ ــذ :اسـ ـ ــت دم التصـ ـ ــميم البقثـ ـ ــذ الوصـ ـ ــفذاالرتباطذ املعتمد عل الكش عن العالقة بص صـورة اجلسـد
والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــة مــن
امل ـراهقص واملراهقــات يف املرحلــة الثانويــة وقــد جم حتديــد عينــة
الدراس ـ ــة ،وجم ههي ـ ــز أدوات الدراس ـ ــة والتأك ـ ــد م ـ ــن ص ـ ــدقها
و باهت ــا ،م تطبيقه ــا عل ـ ـ عين ــة مكونـ ــة م ــن ذكـ ــور )،(160
وإنــا ) (170مــن طلبــة املرحلــة الثانويــة م جم مج ـ األدوات
وتفريتها حاسوبيًّا واست راج النتا ج
الصلفية النظرية والدراسات السابقة
تتكون الصلفية النظرية من المفاهيم اآلتية
المفهوم األول صورة الجسد

وردت تعريفات متعددة لصورة اجلسد موعة من
العلماا وجاات هذا التعريفات متقاربة يف املخمون ،إذ
عرل واد ) Wade, 2007بأهنا رؤية الفرد جلسما مشتملة
عل اجلوانأ اجلسدية والنفسية واالجتماعية والنما ية والفرد
ميكن أن يكون عندا تقييمات موجبة أو سالبة جلسما ،والس
تتأ ر باألسرة واألقران وعرل هيوبر ) Huber, 2006صورة
اجلسد بأهنا الكيفية الس يتصور يها الفرد جسدا ،وأهنا بناا
متعدد األوجا ،ويتأ ر مبشاعر وأ كار الرضا أو عدم الرضا
باإلضا ة إىل جانأ تصور الفرد جلسدا ،وميكن أن يكون
مصدر الرضا أو عدما عند الفرد عن صورة جسدا دا ليًا
ناقدا لذاتا أو وا ًقا بذاتا ،وميكن أن
وذلك بأن يكون الفرد ً
يكون مصدرا ارجيًا وذلك من الل الصور اإلعالمية أو
نملرة ا رين لصورة اجلسد املثالية للفرد
ويىعرل كاردوسذ ) (cardosi, 2006صورة اجلسد
بأنا كيان يتأ ر باجلوانأ االجتماعية والثقا ية من الل اراا
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
بتكوينا اجلسد وتعمل هذا التقييمات عل حتديد األ ار

أهمية صورة الجسد

إن ـو صـورة اجلسـد اإلجيابيـة تسـاعد النـاص يف رؤيـة
أنفسـهم جـذابص ،وهـذا ضـرور لنمـو الش صـية الناضـجة
النـاص الـذين بـون أنفسـهم ويفكـرون بأنفسـهم علـ حنـو
إجيـا علـ األرجـح ،يكونـون أكثـر صـقة .يف حـص ميكـن أن
تـو ر صـورة اجلسـد السـلبية يف حيـاة الفـرد ،النـاص ذوو صـورة
اجلسـد السـلبية عنـدهم تقـدير ذات مـن فم ،ـاولون إ فـاا
أجسامهم باملالبس الفخفاضة والقا ة.
إن مسألة صورة اجلسد بص األطفال واملراهقص مهمة
ج ًـدا ،صـورة اجلسـد السـلبية ميكـن أن تـ د إىل االكتئـا ،
وتقدير الذات املن فم .اجلسـد مصـدر اهلويـة ومفهـوم الـذات

77

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 58الرياض ةذو اةجة 1438هـ /سبتمرب 2017

جسما مما جيعلا يف توتر مستمر ينعكس علـ عالقتـا لـيس مـ
أيخـا مـ ا ـرين ،اصـة
جسـما قـ  ،وإ ـا علـ عالقتـا ً
عندما يكتش ه الا ا رون أنـا تـارة مسـامل ،وتـارة عـدواين،
وتارة انطـوا ذ ،وتـارة انبسـاطذ ،وتـارة مـدير مـدبر ة Sandoval,

ألكثر املراهقص كمـا أن عـدم الرضـا عـن اجلسـد لـدى اإلنسـان
يرتتـأ عليـا الكثـري مـن املشـكالت النفسـية ،كـذلك بعـم
األمراض النفس جسمية الس تـ د إىل تشـوي صـورة اجلسـد،
وتنشأ هـذا املشـكلة عنـدما ال يتوا ـأ وـكل اجلسـد مـ مـا يعـد
مثاليًّـا حسـأ تقـدير ا تمـ  .وهـذا مـا يـد عنا أن ن كـد أنـا يف
كثـري مـن األحيـان أن املفهـوم السـل للـذات راجـ إىل تشـوا
صـورة اجلسـد واضـطرا ا ،ومـن م وجـود عالقـة طرديـة بـص عـدم
الرضا عن صورة اجلسد واملفهوم السـل للـذات .صـورة اجلسـد
جـزا حيـو مـن إحساسـنا بالـذات ،هـذ تـرتب بتقـدير ذاتنـا،
وقد ت ر يف رغبتنـا يف االنتمـاا إىل ا تمـ  ،وأن نكـون مقبـولص
اجتماعيًا أو سعداا ةالقاضذ2009 ،

2008

العوامل التي تؤثر في

تكوين صورة الجسد:

هنا عوامل متعددة ت ر يف و صورة اجلسد منها:
-1عوامــل بيولوجيــة :حتــد يف مرحلــة املراهقــة العديــد مــن
التتـريات اجلسـمية السـريعة ممـا تزيـد مشـاعر االرتبـا والرهبـة،
وهـذا التتـريات البيولوجيـة هعـل األمـر صـعبًا علـ ـو األنثـ
بالـذات ،لتواجـا كيفيـة التعامـل مـ جسـمها يف جمتمـ خيخـ
جسم األنث يا ملعايري ددها ا تم للجسم املقبول لذا إن
ا ـدد البيولـوجذ ةجـم ووـكل اجلسـم ميكـن أن يـ ر يف إدرا
الفرد جلسما ،كما ي ر يف العوامل األ رى الس ميكن أن تـ د
عالً إىل صورة اجلسم السـلبية ،مملهـر الشـ م ـدد بالورا ـة
والبيئـة ،والطريقـة الـس يبـدو يهـا اجلسـم تىقـرر بشـكل ر ـيس
باجلينات املورو ة من ا باا واألجداد ةالعزاو 2005 ،
دورا حيويًّـا سـواا أكـان ذلـك بشـكل
-2األسرة :يلعأ ا بـاا ً
علين أم سر يف إرسال الرسا ل إىل طفلهـم للتوقيـ والتكيـ
مـ املعيـار املثـاي يف ا تمـ  ،وا بـاا أنفسـهم قـد يركـزون بقـوة
عل اةمية ويهتمون ماذبيتهم ،وبذلك يخربون املثل ألبنا هم
الصتار" ذكورا -إنا ًا "بأن الصورة كـل وـذا .ويلعـأ الوالـدان –
ً
ـريا يف إدرا صـورة اجلسـم لـدى
اصـة األمهـات – ً
دورا كب ً
تشجيعا
أطفاهلما ،قد وجد أن كالً من األبناا والبنات يتلقون
ً
مـن األم لفقـد أو ضـب وزهنـم أكثـر مـن األ  ،وتقيـيم الوالـدين
انطباعــا طويــل املــدى عل ـ أعل ـ
جلســم طفلهمــا يــرت
ً
تقدير ).(Stacy,2000
-3وسا ل اإلعالم :أجهزة اإلعالم عامل مهم يف تقييم الفرد
لصورة جسما ،إذ تنجم اذج اجلاذبية عن ا الت ،واأل الم،
واملمثالت /املمثلص كما أننا نتعلم القيم واملعايري الثقا ية ملا هو
جيد ومجيل ومهم من الل أجهزة اإلعالم ممثلة يف اإلعالنات

صورة الجسد الموجبة والسالبة

يف اةقيق ــة توج ــد ع ــدة عالم ــات تش ــري إىل ص ــورة
اجلســد اإلجيابيــة ،مثــل إدرا وــكل اجلســم عل ـ حنــو واضــح
وواقعــذ وحقيقــذ ،وعنــد رؤيــة األج ـزاا امل تلفــة للجســم كمــا
هذ يف اةقيقة ،وعند تقبلل جسما نتيجة معر تا أن األجسـام
تبدو يف عـدة أوـكال وأحجـام ،وعنـد إدرا أن صـورة اجلسـد
جــزا مــن الش صــية وليســا الش صــية بأكملهــا يف املقابــل
توج ــد ع ــدة عالم ــات تش ــري إىل ص ــورة اجلس ــد الس ــلبية ،مث ــل
النمل ـرات الس ــلبية إىل الت ــذاا ،وعن ــد الش ــعور باتج ــل وات ــز
والقلــأ هــاا جســما ،وكراهيــة الــذات ،واملقارنــات املســتمرة مـ
ا ـ ـرين ،وعن ــد الش ــعور ب ــأن حج ــم وو ــكل اجلس ــم يرتت ــأ
عليهمــا االح ـرتام أو عــدم االح ـرتام ،وتك ـرار وزن الــنفس عــدة
م ـ ـرات يوميً ـ ـا ،والتفكـ ــري يف عمليـ ــات التجميـ ــل مثـ ــل تكبـ ــري
الثــد أو عمليــات وــف الــدهون ،أو عــدد الســعرات اةراريــة
بصــورة مفرطــة ،وغريهــا مــن العالمــات الــس قــد تصــل إىل حــد
تن ــاول املنش ــطات أو األدوي ــة ب ــدون وص ــفات طبي ــة كم ــا أن
صـورة اجلســد املتذبذبـة واملتمثلــة يف رضـاا عــن جسـما تــارة
ور خا تارة أ رى ،بكل ما ملا الـر م مـن االسـتفزاز والقلـأ
واتول من األوياا قد تكون ومهية ،هو مل قأ املطلو مـ
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تنتقل باستمرار من الل هذا الفخـاا و ـد قلـأ ال تمـل
إذ يـرى أن هنـا عوامـل عديـدة تعمـل علـ تكـوين صـورة
جســدية مثــل :مفهــوم اجلســم والصــورة املثاليــة يف ا تم ـ
والتجــار واإلدراكــات واملقارنــات م ـ ا ـرين ةالع ـزاو ،

واأل الم وا الت والكتأ والصق وبرامج التلفاز ،التأكيد
عل اململهر يعرض عل حنو واس يف مجي األجهزة البصرية
لالتصال .ومن الواضح أن أجهزة اإلعالم تلعأ دوراً ض ًما يف
كيفية إدرا األ راد األطفال والبالتص والراودين جلسمهم،
وكان هلا تأ ري سل عل جسم املراهقص إذ يتلق األ راد يف
سن صترية جداً رسا ل من أجهزة اإلعالم م داها أن اجلسم
املثاي هو الوسيلة الوحيدة لتكون مقبوالً اجتماعيًا ،وي دى إىل
السعادة والنجاح يف اةياة  ،ا الت واأل الم واإلعالنات
كلها قوة م رة يف جمتمعنا ةالقاضذ2009 ،

2005

المفهوم الثاني التفاؤل والتشاؤم
عـرل تشـا ر وكـار ر
التفــاؤل ،بأنــا النملــرة اإلجيابيــة واإلقبــال علـ اةيــاة ،واالعتقــاد
باحتمــال حــدو اتــري أو اجلانــأ اجليــد مــن األوــياا ،بــدالً
مــن حــدو اجلانــأ الســيئ كمــا أن التفــاؤل اســتعداد يكمــن
دا ــل الفــرد الواحــد ،يرتكــز يف التوق ـ العــام ةــدو األوــياا
اجلي ـ ــدة أو اإلجيابي ـ ــة ،أ توق ـ ـ النت ـ ــا ج اإلجيابي ـ ــة لقح ـ ــدا
القادم ـ ــة وع ـ ــرل مـ ـ ـراد وأمح ـ ــد ) (2001التف ـ ــاؤل بأن ـ ــا حال ـ ــة
وجدانية لدى الفرد يف توقعا لل ـري واألمـل ريـات األحـدا
ـادا
اةالي ــة واملس ــتقبلية ،وه ــذا اةال ــة وقتي ــة أو مس ــتدمية اعتم ـ ً
عل ـ األحــدا اةاليــة و ـربات الفــرد الســابقة أمــا التشــاؤم
هــو حالــة وجدانيــة إمــا دا مــة أو ةالــة زمنيــة معينــة ةســأ
هار الفرد وأحدا ا السابقة وا نيـة ،وهـو وضـ يرا قـا دا ًمـا
الش ــعور ب ــالب ص واتيب ــة وح ــاالت التش ــكك بك ــل م ــا حول ــا
بأ ك ــار س ــلبية دون عالق ــة بك ــل م ــا م ــر أو مي ــر ب ــا الف ــرد ،أو
او ـا مـن ا يت و فايـاا ويعـرل وـاورز ةShowers, 1992
أن التشــاؤم ــد عنــدما يقــوم الفــرد برتكيــز انتباهــا ،وحصــر
اهتماما علـ االحتمـاالت السـلبية لقحـدا القادمـة ،وايـل
اجلان ــأ الس ــل يف ال ــنم أو الس ــيناريو ،كم ــا أن ه ــذا التوقـ ـ
السـ ـ ــل لقحـ ـ ــدا قـ ـ ــد ـ ـ ــر دوا ـ ـ ـ األ ـ ـ ـراد أو أهـ ـ ــدا هم
وجه ــودهم ،لك ــذ مينعـ ـوا وقوعه ــا ،ويتس ــبأ ذل ــك يف التهيـ ـ
ملواجهة األحدا السلبية املتوقعة ويرى دميرب ة Dember, et
 al, 1989التفـاؤل بأنـا اسـتعداد و صـذ لـدى الفـرد ،جيعلـا
يدر األوياا من حولا بطريقـة إجيابيـة ،ومـن م يكـون توجهـا
إجيابيًّ ــا حن ــو ذات ــا ،وحاض ــرا  ،ومس ــتقبلا أم ــا التش ــاؤم ه ــو
استعداد و صذ لـدى الفـرد ،جيعلـا يـدر األوـياا مـن حولـا
)(Scheier & Carver, 2003

النظريات المفسرة لصورة الجسد
تعـددت األطــر النملريــة الــس حاولـا تفســري صــورة اجلســد
من وجهات نملر تلفة وأمهها:
-1النملرية التقليليـة :اهـتم االهـاا التقليلـذ مـن جهتـا مبفهـوم
الصورة اجلسمية ،ريى نسيجموند رويدن أن األنـا كيـان كلـا
أيخا أن األنا يف
جسمذ قبل كل وذا نأنا جسد ن .ويقول ً
ٌّ
أساسـا مـن تلـك
النهاية طاقة متفرعة من األحاسيس اجلسـدية و ً
الـس تتولـد مـن مسـاحة اجلسـد .هـذا األ ـري ميثـل سـطح اجلهـاز
النفسـذ ،هـذا الصـياغة الفرويديـة تسـمح لنـا باالسـتنتاج أن
الصـورة اجلسـدية هـذ جـزا مـن التصـورات الذهنيـة للجهـاز
النفسذ ةبريالة2013 ،
-2النملريـة الـنفس اجتماعيـة :يقـوم اإلنسـان العـاد بـتقمم
األدوار امل تلفـة ،وبـذلك ميثـل أو جيسـد عـدة صـور جسـمية
مل تل الش صيات ليستقر يف حياتا اليومية بتمثيل أو هسيد
معــص جلســما حســأ الملــرول اةياتيــة يف واقعــا ،ويعــي
اإلنسـان يف حياتـا كلهـا وهـو مـل صـورة عـن جسـما ،ويعر ـا
كامتال منفرد ،دد يف الفخاا ومميز عنا ومركأ مـن الوحـدة
اةياتية مل تل أقسـاما ،وعكـس ذلـك ـإن الشـ م الـذهاين
ميكـن مـن ـالل جـزا مـن جسـما التمثيـل والتوحيـد باجلسـم
كلا ،وهذا يعين أن الصورة اجلسمية عنـد الـذهاين تكـون جمز ـة،
ويفقد بذلك اإلحساص باهلوية وبوحدتـا اجلسـدية ،هـو ال مييـز
ا تال ـا عـن الفخـاا مـن حولـا وهلـذا نـد أن أجـزاا جسـما
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-2املرونــة يف الوصــول إىل حتقيــأ األهــدال ،وتتيــري األهــدال
ال ــس يص ــعأ حتقيقه ــا وتق ــيم امله ــام إىل أجـ ـزاا بس ــيطة ميك ــن
التعامل معها
-3عـ ــدم االستسـ ــالم للقلـ ــأ والخـ ــتوطات ،وهنـ ــأ املواق ـ ـ
االهنزامية
الفعــال مـ مواقـ اةيــاة الخــاغطة،
-4القـدرة علـ التكيـ
ّ
واااذ أساليأ مرنة ةل املشكالت الس تواجها ،وأكثر تركي ًـزا
داما
يف تفكريا ،وأكثر إصر ًارا عل اجتيازها ،وأكثر اسـت ً
ألساليأ املواجهة الفعالة الس تركز عل املشكلة

بطريق ـ ــة س ـ ــلبية ،وم ـ ــن م يك ـ ــون توجه ـ ــا إجيابيًـ ـ ـا حن ـ ــو ذات ـ ــا،
وحاضــرا ،ومســتقبلا أمــا يف الدراســة اةاليــة يعــرل الباح ـ
التفــاؤل بأنــا إدرا الفــرد لقحــدا بشــكل إجيــا ممــا قــأ
النملرة اإلجيابية للقياة واملستقبل أما التشاؤم بأنا إدرا الفـرد
لقحـ ــدا بشـ ــكل سـ ــل ممـ ــا قـ ــأ النملـ ــرة السـ ــلبية للقيـ ــاة
واملستقبل
العوامل المؤثرة في التفاؤل والتشاؤم
هنــا الكثــري مــن العوامــل الــس ت ـ ر يف مســتوى التفــاؤل
والتشاؤم ،منها ةالكرعاو : 2012 ،
-1األسرة :هذ هتيئ اجلو العام الـذ يسـودها برتبيـة أطفاهلـا
وغرص القيم واأل كار م ،وتبع األمـن والطمأنينـة والتفـاؤل
يف نف ــوص أ راده ــا لينطلق ـ ـوا ــا ،كم ــا وتص ــقل و ص ــيتهم،
التنشـ ــئة اإلجيابيـ ــة تشـ ــعر الطفـ ــل بقيمتـ ــا واحرتامـ ــا ،ومـ ــن م
توا قا وتفاؤلا
-2املدرس ــة :ي ــنعكس و ــعور التف ــاؤل م ــن املعلم ــص وامل ــديرين
املتواجدين يف املدرسة يف نفوص طال ا
-3ا تم  :يتأ ر الفرد مبجتمعا مبـا ملـا مـن مسـات وجدانيـة
واجتماعي ــة ،تف ــاؤل أم تش ــاؤم ،لك ــل جمتم ـ طابع ــا ات ــا ،
وكذلك مبا د معا من رول دا ل جمتمعا
-4وس ــا ل اإلع ــالم :هل ــا تأ ريه ــا الق ــو عل ـ األ ـراد يف بن ــاا
التف ــاؤل والتش ــاؤم وتش ــكيل وج ــدانياهتم و ًق ـا مل ــا توجه ــا م ــن
أ كار ووجدانيات
-5الصــقة :للصــقة دور مهــم يف حيــاة اإلنســان ،وللقفــا
عليها ينبتذ حتلـذ الشـ م بالتفـاؤل واألمـل ،ومـن م يت لـ
عن اتول والقلأ
خصائ

خصائ

المتشائمين

يتسـ ـ ــم املتشـ ـ ــا مون مبجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن اتصـ ـ ــا م ،منهـ ـ ــا
ةالعناين: 2000 ،
-1تدين تقدير الذات وانعدام الكفااة
-2تدين درجة الخب الدا لذ ،ويىرجعون شـلهم إىل عوامـل
ارجية
-3تتل ـ ــأ علـ ـ ـ املتش ـ ــا مص مش ـ ــاعر الفش ـ ــل واالهنزامي ـ ــة يف
مواجهة املواق الخاغطة
-4اس ــت دام أسـ ــاليأ غ ــري مرن ــة وغ ــري متكيف ــة يف مواجه ــة
اإلحبار
-5اس ــت دام أس ــلو مواجه ــة يرتك ــز علـ ـ االنفع ــاالت مب ــا
يتخ ــمنا ذل ــك م ــن ه ــرو ع ــن طري ــأ االنتم ــاص يف ال ــذات
والبق عن املساعدة من ا رين والتجنأ السل
-6تتلأ عليهم النملرة السوداوية حنو اةياة املستقبلية
النظريات المفسرة لمفهوم التفاؤل والتشاؤم

تعــددت األطــر النملريــة الــس حاولــا تفســري التفــاؤل والتشــاؤم
من وجهات نملر تلفة وأمهها:
-1النملري ــة التقليلي ــة :ي ــرى رويـ ــد أن التف ــاؤل ه ــو القاعـ ــدة
العامـ ــة للقي ـ ــاة ،وأن التشـ ــاؤم ال يق ـ ـ يف حيـ ــاة الفـ ــرد إال إذا
تكونـا عنــدا عقـدة نفســية ،وللعقــدة النفسـية ارتبــار وجــداين
سـ ـ ــل وـ ـ ــديد التعقيـ ـ ــد والتماسـ ـ ــك هـ ـ ــاا موضـ ـ ــو ،مـ ـ ــا مـ ـ ــن
املوضــوعات اتارجيــة أو الدا ليــة ،يىع ـ لد الفــرد متفــا الً إذا مل

المتفائلين

يتس ـ ـ ــم املتف ـ ـ ــا لون مبجموع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن اتص ـ ـ ــا م ،منه ـ ـ ــا
ةعويخا: 2015 ،
-1الثق ـ ــة ب ـ ــالنفس وامل ـ ــاطرة املدروس ـ ــة للوص ـ ــول إىل حتقي ـ ــأ
األهدال
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وص أ راد كثريون ج ًـدا بطرا ـأ متباينـة بـا تالل
وميكن أن يى َ
م ـواقفهم أو تباينهــا عل ـ قط ـ البعــد إذ يق ـ املتفا ــل ضــمن
حــدود االنبســاطية ،ويق ـ املتشــا م ضــمن حــدود االنطوا يــة،
وتعــد نملريتــا مــن أهــم النملريــات الــس تناولــا بعــد االنبســار
واالنط ـواا ،وأعطتهــا أمهيــة كبــرية ،وعــدهتا مــن األبعــاد األوليــة
للش صية الـس تتكـون مـن جمموعـة مسـات تقـ مسـة االنبسـار
عل قطأ منها ،يف حص يقـ االنطـواا علـ القطـأ ا ـر،
ويتعامد القطبان م بعد العصابية ةمتزن – غري متـزن ويـذكر
أيزنك أن النم االنبساطذ متفا ل والنم االنطوا ذ متشا م
ةعويخا2015 ،

يق ـ يف حياتــا حــاد جيعــل نشــوا العقــدة النفســية عنــدا أمـ ًـرا
ممكنًــا ،ول ــو ح ـد العك ــس لتق ــول إىل و ص ــية متش ــا مة،
ومع ـ ـ ذل ـ ــك أن الف ـ ــرد ق ـ ــد يك ـ ــون متف ـ ــا الً ج ـ ـ ًـدا إزاا أح ـ ــد
املوضوعات أو املواق تق حاد ة مفاجئة لا هعلـا متشـا ًما
جــدًّا مــن املوضــوعات ذاتــا ،ويقصــد بــذلك اةــاالت الــس تثــري
التف ــاؤل والتش ــاؤم وال ــس تك ــون م قت ــة وسـ ـريعة ال ــزوال غالبً ــا
واعتــرب رويــد أن منشــأ التفــاؤل والتشــاؤم مــن املرحلــة الفمي ـة،
وذك ــر أن هن ــا مس ــات وأ ـار و ص ــية مي ـة مرتبط ــة بتل ــك
املرحلة ناهة عـن عمليـة التثبيـا عنـد هـذا املرحلـة والـس ترجـ
إىل التــدليل أو اإل ـرار يف اإلوــبا ،أو اإلحبــار واةرمــان ةأبــو
محاد2015 ،
-2النملري ـ ـ ــة الس ـ ـ ــلوكية :تفس ـ ـ ــر املدرس ـ ـ ــة الس ـ ـ ــلوكية التف ـ ـ ــاؤل
والتشاؤم مثلا مثل أ سلو ا ر مكتسأ من الل عملية
االق ـرتان أو عل ـ أســاص اكتســا الفعــل املــنعكس الشــرطذ،
وميكــن اعتبــار عمليــة التفــاؤل والتشــاؤم مــن الرمــوز واملنبهــات
الدا لي ــة م ــن قبي ــل االس ــتجابات املكتس ــبة الش ــرطية ويرتت ــأ
عل ـ ـ ذلـ ــك تك ـ ـرار هـ ــور رمـ ــز معـ ــص م ـ ـرتب ةـ ــاد سـ ــذا
لش ـ م مــا ،وأن يصــبح هــذا الفعــل املــنعكس الشــرطذ رمـ ًـزا
للتش ــاؤم ،يف ح ــص يرتت ــأ عل ـ تك ـرار ارتب ــار الرم ــز أو املنب ــا
بالنتيج ـ ــة الس ـ ــارة أن يص ـ ــبح مبج ـ ــرد ه ـ ــور الرم ـ ــز أ املنب ـ ــا
ـريا للتفـاؤل عنـد وـ م مـا ،يف حـص قـد
الشرطذ داعيًـا أو مث ً
يـرتب هــذا الرمــز نفســا عنــد وـ م ا ــر ةـواد غــري ســارة
مثريا للتشاؤم ةبدو 1986 ،
يصبح هذا الرمز ً
-3نملرية السمات :إن نملرية السمات تفسر الش صية علـ
أهنــا جمموعــة مــن الســمات ،وهــذا الســمات تعــد صــفات ابتــة
نســبيًّا ،وه ــذ ت ـ ر يف س ــلو الف ــرد مم ــا يتمي ــز ع ــن غ ــريا م ــن
األ ـراد لــذا هــذ تــدل ضــمنًا عل ـ بــات وعموميــة الســلو
وتتوق ـ هــذا الســمات عل ـ عوامــل ورا يــة وجســميا متعلقــة
باجلهـ ــاز العص ـ ـ للفـ ــرد مثلمـ ــا تتوق ـ ـ عل ـ ـ عوامـ ــل البيئـ ــة،
و اصـ ــة الـ ــتعلم واالكتسـ ــا وتل ـ ــم نملريـ ــة أيزنـ ــك عل ـ ـ
أساص وجود قطبص ر يسـص للش صـية :االنبسـار واالنطـواا،

المفهوم الثالث الشعور بالسعادة النفسية
ةRyff & Singer, 2008

عر ــا رويـ وســنكري
السعادة النفسية بأهنا جمموعة من امل ورات السلوكية تدل عل
ارتفا ،مستويات رضا الفرد عن حياتا بشـكل كمـا عـرل كـل
مـن ةكفـايف والنيـال (2008 ،الشـعور بالسـعادة بأهنـا حالـة مـن
أساسـا مـن إوـبا ،الـدوا  ،ولكنهـا
املرح واهلناا واإلوـبا ،تنشـأ ً
قـد تسـمو إىل مسـتوى الرضـا النفسـذ ،وهـذ وجـدان يصـاحأ
حتقيأ الذات ككـل ويعر هـا ينهـو ن )(Vennhoven, 2001
بأهنـا الدرجـة الـس كـم ـا الفـرد إجيابيًـا علـ نوعيـة حياتـا
اةاضـرة ،وتشـري بـذلك إىل حـأ الفـرد للقيـاة الـس يعيشـها،
واسـتمتاعا ـا ،وتقـديرا لذاتـا هلـا ككـل وهـذ وـعور الفـرد
بالبهجـة واالسـتمتا ،واللـذة للوصـول إىل درجـة مـن الرضـا عـن
اةيــاة .ويــرى كــل مــن لــو ووــية ة Shih & Lu, 1997أن
السـ ــعادة النفسـ ــية حالـ ــة عقليـ ــة تتسـ ــم باإلجيابيـ ــة يشـ ــعر ـ ــا
اإلنســان ذاتيًّــا ،وحتــد لــا مــن ــالل وســا ل تلفــة .ويف
الدراســة اةاليــة يعــرل الباح ـ الســعادة النفســية بأهنــا حالــة
انفعالي ــة إجيابيـ ــة تش ــري إىل رض ــا الف ــرد ع ــن س ــلوكياتا ،وحب ــا
للقياة الس يعيشها
خصائ

الشصصية السعيدة:

أو ـ ـ ـ ــار ةس ـ ـ ـ ــليمان 2010 ،إىل جمموع ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ــا م
الش صية السعيدة ،وهذ:
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-1الثقـة بـالنفس :لقـد بـا عـرب العصـور كلهـا ويف ا تمعـات
أن اإلميان الراسخ وقدراتنا الذاتية والثقة العالية بأنفسنا تزيد من
الرضا باةياة بنسبة  30 %وهعلنا أكثر سعادة يف حياتنا املنزليـة
والعملية.
-2التفكـري بطريقـة واقعيـة :إن مفهـوم اةيـاة ذات معـ وهـذ
بذلك تستقأ أن نعيشها.
-3ممارسة الرياضة :إن األو ا الذين ميارسون الرياضة سواا
ـويال منتملمـاً يشـعرون بـأهنم
كان ذلك عمـالً مكث ًفـا أو مشـياً ط ً
أصقاا ،ويشعرون بـأهنم أ خـل حـاالً ويسـتمتعون ةيـاة أ خـل،
وقـد أ ـادت األةـا أن التمرينـات املنتملمـة تزيـد السـعادة
مباورة.
-4قـوة املعتقـدات الدينيـة وعـدم ضـعفها :أ بتـا دراسـة حـول
تـأ ري الـدين يف القناعـة يف اةيـاة أنـا بصـرل النملـر عـن الديانـة
الـس يعتقنهـا النـاص ـإن الـذين ميتلكـون معتقـدات دينيـة قـانعون
ةيـاهتم ،يف حـص أن مـن تنقصـهم املعتقـدات الروحيـة غـري
قـانعص ،كمـا بينـا الدراسـات أن املمارسـات الدينيـة النشـطة
مقرونـة ةيـاة طويلـة أكثـر سـعادة وصـقة ،كمـا أن اإلميـان بـاه
عـز وجـل واإل ـال لـا وإتبـا ،النـ صـل اه عليـا وسـلم،
واإلقبال عل الطاعـات وتبـين التايـات واألهـدال اةميـدة مـن

صا م الش

-7االبتسـامة وحـأ املـرح :إن الشـ م الســعيد هــو مــن
خيصـم بعخـاً مـن الوقـا للمتعـة والبسـاطة والخـقك واملـرح،
وهذا هـذ أحـد العوامـل األساسـية الـس تـ د إىل العـي بقناعـة
وسعادة
النظريات المفسرة للسعادة النفسية

تعددت النملريات املفسرة ملفهوم السـعادة النفسـية نـذكر

منها:
-1نملري ــة نم ــارتص س ــيلجمان :ي ــرى نم ــارتص س ــيلجمانن أن
األوـ ا الســعداا يف حيــاهتم دا ًمــا مــا تكــون لــديهم أســس
قويــة هلــذا الســعادة ،ويســت دمون ني ــات يف حيــاهتم اتل ـ
عن تلك الفنيات الس يست دمها غري السعداا ةيـاهتم ،وهـذا
أيخا كل من نميهاي وسكيززينتمهاين ة & Mihaly
ما أكدا ً
 Csikszentmhlyiعن ــد ح ــديثهم ع ــن اإلب ــدا ،وال ــدور ال ــذ
تلعبــا اةالــة املزاجيــة يف العمليــة اإلبداعيــة مــن وقــا ــر ،إذ
أوضــح نســنتمنتهاين أن الراوــد املبتكــر يكــون أكثــر معايشــة
لف ـ ـرتات منملمـ ــة يف حياتـ ــا تسـ ــم نبالتـ ــد أن  ،Flowوي كـ ــد
نســليجمانن عل ـ أن أ خــل طريقــة لزيــادة التــد أ هــذ إدرا
الفــرد ملهاراتــا الطبيعيــة أو مــا يطلــأ عليــا التوقي ـ عل ـ نطــاق
القوة ،وعل العكس من املواهأ الفطرية ،إن اجلمـال البـدين
أو الفيزيقــذ ،بوص ــفها نق ــار ق ــوة تع ـ لد ص ــفات أ القي ــة ذات
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
عن اةياة اجليدة عل أهنـا متخـمنة يف السـعادة الـس يسـت دم
يها الفرد نقار القـوة يف حياتـا اليوميـة و ـذا ـإن اةيـاة الـس
هلــا معـ تعـ لد مكونًــا إضــا يًا ميكــن للفــرد مــن اللــا اســت دام
نقار القوة للتوجـا حنـو املعر ـة أو القـوة أو الطيبـة بوصـفها مـن
متطلبات االستمتا ،باةياة )(Benedict, 2002
-2نملري ــة نزميرم ــان :يـ ـرى نزميرم ــان أن ــا كلم ــا تنام ــا رغباتن ــا
وتزايــدت تطلعاتنــا مقارنــة باألجيــال الســابقة زاد عــدم ســعادتنا
وعدم رضانا مبعطيات العـامل لنـا ،أ إن هنـا عالقـة ارتباطيـا

صية السعيدة.

-5اسـتتالل الصـداقة :الشـ م السـعيد ،هـو الـذ يعيـد
الدلا واةماص لعالقاتا القدمية ويستفيد من الفر يف العمل
أو مـ جريانـا لتوسـي قاعـدة صـداقاتا ،والنـاص ةاجـة إىل أن
يشعروا بأهنم جزا من وذا أكرب ،وأهنم يهتمون با رين ،وأن
أيخـا بشـرر أن يت ـري األصـدقاا الـذين
ا ـرين يهتمـون ـم ً
ينملرون إىل اةياة نملرة رضا وابتهاج و رح.
-6حأ القرااة :عل الفرد أن يكثر من القرااة ليخمن سالمة
عقلـا وجسـدا ،إن الشـ م السـعيد هـو الـذ يقـرأ الكتـأ
ويستفيد مما يتعلما ،ومن املتعة أن صل عليها إضا ة إىل ذلك
تـدريأ العقــل ،والشــعور بالرضـا ألنــا ىميخــذ وقتــا بطريقــة
حكيمة.
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أجــرى العبادســة ة 2013دراســة هــد ا الكش ـ
عن العالقة بص الرضا عن صـورة اجلسـم وكـل مـن ةاالكتئـا ،
والعمــر ،وال ـربامج اإلعالميــة املشــاهدة ،وأبعــاد اجلســم ،وســن
البل ــون عن ــد املراهق ــات الفلس ــطينيات بقط ــا ،غ ــزة ،تكون ــا
عين ــة الدراس ــة م ــن  377مراهق ــة ،واســت دم الباح ـ مقيــاص
ةالرضــا عــن صــورة اجلســم ،ال ـربامج اإلعالميــة املشــاهدة مــن
إع ـ ـ ــدادا ،ومقي ـ ـ ــاص بي ـ ـ ــك لالكتئ ـ ـ ــا  ،إض ـ ـ ــا ة إىل اس ـ ـ ــتمارة
املعلوم ــات الش ص ــية ،وأ ه ــرت نت ــا ج الدراس ــة ع ــدم وج ــود
عالقة ارتباطيا دالة إحصا يًا بص السن عند البلون والرضا عـن
ـرق إىل
صــورة اجلســد ،ووجــود عالقــة ارتباطيــا طرديــة دالــة مل تـ َ
عالقــة التنب ـ الدالــة بــص العمــر وصــورة اجلســم ،ووجــود عالقــة
ارتباطيا وتنب ية عكسية بص الرضا عـن صـورة اجلسـد وكـل مـن
ال ـ ـربامج اإلعالميـ ــة املشـ ــاهدة ،واالكتئـ ــا  ،والـ ــوزن ،وعالقـ ــة
ارتباطيا وتنب ية طردية بص الرضا عن صورة اجلسم والطول
وق ــام عب ــود ة 2009بدراس ــة ه ــد ا إىل التع ــرل
يمـ ــا إذا كانـ ــا هنـ ــا عالقـ ــة بـ ــص صـ ــورة اجلسـ ــد والسـ ــلو
الع ــدواين ل ــدى طالب ــات كلي ــة الرتبي ــة الرياض ــية ،تكون ــا عين ــة
الدراس ــة م ــن  100طالب ــة م ــن كلي ــة الرتبي ــة الرياض ــية جامع ــة
ديــاىل ،واســت دما الباحثــة مقيــاص صــورة اجلســد ،ومقيــاص
الس ــلو الع ــدواين ،وأ ه ــرت نت ــا ج الدراس ــة أن ل ــيس هن ــا
عالقة بص صورة اجلسد والسـلو العـدواين لـدى طالبـات كليـة
الرتبيــة الرياضــية وإذا حــد ــذلك مبقــم الصــد ة أ لــيس
هنالك عالقة بص املتتريين
وهد ا دراسـة بـاردون وا ـرون ة Bardone, et al,
 2008إىل قي ــاص الرض ــا ع ــن اجلس ــم ل ــدى الش ــبا يف إط ــار
نفســذ بيولــوجذ اجتمــاعذ ،تكونــا عينــة الدراســة مــن 111
ذك ـ ـ ًـرا و 236أنث ـ ـ يدرس ـ ــون يف امل ـ ــدارص الثانوي ـ ــة ،وأ ه ـ ــرت
نتا ج الدراسة إىل أن إدرا الخت الناجم عن اإلعالم ارتب
بشـكل ابــا مـ الرضــا عـن صــورة اجلسـم لــدى الـذكور ،كمــا
أن العوامــل النفســية االجتماعيــة البيولوجيــة كانــا ذات قيمــة
يف حتديد الرضا عن اجلسم عند اإلنا

ب ــص تط ــور األجي ــال وع ــدم الرض ــا ،أو ع ــدم الس ــعادة باةي ــاة
ا ــة املتطلبــات العصـرية املتجــددة واملتتــرية جــيالً بعــد جيــل
وهل ــذا تق ــوم ه ــذا النملري ــة علـ ـ مب ــدأين أساس ــيص مه ــا :املب ــدأ
األول :يـدعونا إىل أن نكـون ســعداا ةياتنـا قـ  ،وهـذا املبــدأ
ي ك ــد عل ـ حتمي ــة الس ــعادة باةي ــاة إذ إن ــا ال يوج ــد ا تي ــار
ا ر ،ويرى أنـا جيـأ علـ الفـرد أن يـدر أن كـل رغبـة تملهـر
عن ــدا إ ــا ه ــذ ص ــلة ه ــذا الع ــزم األكيـ ـد ،والرغب ــة األكي ــدة
للسعادة باةياة وهلذا إن عل الفرد أن يردد و ـأ هـذا املبـدأ
األول م ــن النملري ــة تل ــك املقول ــة ال ــس ت ــرى أن الف ــرد ميكن ــا أن
قــأ الســعادة األمثــل بإنــاز مــا هــو مطلــو منــا ولــيس بــرت
ذلــك ،أو العــزول عــن أداا مــا هــو ىم َكلـ بــا واملبــدأ الثــاين:
وهو الذ ارتكزت عليا هذا النملرية :ندعونا نسعد أنفسنان،
عل ـ الفــرد أن يــدر أن اجلمي ـ يتجــا يف نفــس االهــاا لــذا
عل كل ـرد أن يخـ أهدا ـا نصـأ عينـا و اصـة األهـدال
الس حتقأ لا السعادة ،وأن ينطلأ صـو ا ،ال أن يقـ وينتملـر
أن يتقق ــأ ل ــا ه ــذا اهل ــدل الس ــعيد دو ــا س ــعذ م ــن جانب ــا،
وعل ـ ـ كـ ــل ـ ــرد أن يـ ــدر أن أوـ ــكال السـ ــعادة اتل ـ ـ مـ ــن
و م ـر ،ولكـن ال يعنينـا اال ـتالل يف وـكل السـعادة
قدر هرو هـذا السـعادة منـا أو غيابـا عنـا .(Zimmerman,
)2007

الدراسات السابقة
رغـ ـ ــم أمهيـ ـ ــة موضـ ـ ــو ،الدراسـ ـ ــة واةدا ـ ـ ــة النسـ ـ ــبية
ملتتـريات الدراســة املتمثلـة يف صــورة اجلسـد ،التفــاؤل والتشــاؤم،
الســعادة النفســية ،ونملـ ًـرا لعــدم تــو ر دراســات اهتمــا بتطبيــأ
ه ــذا املتت ـريات عل ـ ه ــذا الفئ ــة م ــن ا تم ـ  ،يقتص ــر عرض ــنا
علـ ـ ـ البق ـ ــو ال ـ ــس تناول ـ ــا ص ـ ــورة اجلس ـ ــد بص ـ ــفة عام ـ ــة،
وعالقته ـ ــا ب ـ ــبعم املتت ـ ـريات ذات الص ـ ــلة بدرج ـ ــة أو ب ـ ــأ رى
بالتف ــاؤل والتش ــاؤم والش ــعور بالس ــعادة النفس ــية و يم ــا ي ــأيت
عرض ألهم الدراسات حسأ متتريات الدراسة
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واإلنا يف السعادة النفسية ،وتكونا العينة من ً 1102ردا مـن
املكسـيكيص ،مـنهم ة 526مـن الـذكور وة (576مـن اإلنـا
طىبقـا علـيهم بعـم املقـاييس الـس تـى َعـ لد م وـرات للسـعادة
النفسـية وهـذ :صـورة اجلسـم ،والتوا ـأ النفسـذ واالجتمـاعذ،
واالهـاا حنـو ا ـرين ،وتقـدير الـذات ،واالكتئـا  ،وأ هـرت
النتـا ج وجـود ـروق دالـة إحصـا يًّا بـص الـذكور واإلنـا يف كـل
مـن صـورة اجلسـم واالهـاا حنـو ا ـرين واالكتئـا لصـاحل
اإلنا يف حص مل توجد روق بينهم يف تقدير الذات والتوا أ
النفسذ واالجتماعذ.
يتخــح مــن األدبيــات الســابقة أن موضــو ،الدراســة
الراهن من املوضوعات الس مل تنل االهتمـام والبقـ مـن قبـل
املت صصــص يف علــم الــنفس إذ مل يعثـر الباحـ علـ دراســة
و ــبيهة بالدراس ــة اةالي ــة م ــن حيـ ـ دراس ــتها للكشـ ـ ع ــن
العالقة بص صـورة اجلسـد التفـاؤل والتشـاؤم والشـعور بالسـعادة
النفسية لدى عينة من املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية،
وك ــذلك الكشـ ـ ع ــن الف ــروق ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات يف
صــورة اجلســد والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية،
وذلـ ــك يف حـ ــدود علـ ــم الباح ـ ـ يف إطـ ــار مـ ــا ت ـ ـوا ر لـ ــا مـ ــن
دراســات عربيــة وأجنبيــة وهــذا يعــزز األمهيــة البقثيــة للدراســة
اةالية

ويف دراسة كيم وكيم ة Kim & Kim, 2006الس
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
من  203مراهقات من امللتققات باملدارص الثانوية يف كوريا
اجلنوبية ،وأ هرت نتا ج الدراسة إىل  %18 2من املراهقات
كتلة اجلسم عندهن أقل من الوزن العاد  %79 2 ،كن يف
املعدل الطبيعذ للوزن ،يف حص كانا نسبة من عندهن زيادة
عن املعدل  ،%2 6كما أ هرت النتا ج أن مشكلة إدرا
الوزن ارتبطا بشكل دال م اخنفاض تقدير الذات وارتفا،
معدل االكتئا  ،كما تبص وجود عالقة طردية بص كتلة
اجلسم وإدرا مشكلة الوزن
وق ــد قام ــا الزا ــد ة 2005بدراس ــة ه ــد ا إىل
قـم الفـروق بـص عينـات الدراسـة يف صـورة اجلسـم واملتتـريات
االنفعاليـة ا تيـة :القلـأ ،واالكتئـا  ،واتجـل وتكونـا عينـة
الدراســة مــن  300طالبًــا و  300طالبــة مــن طــال املــرحلتص
الدراســيتص :املتوســطة والثانويــة مــن التعلــيم العــام دا ــل مدينــة
الطا  ،واست دما الباحثـة مقيـاص صـورة اجلسـم ،ومقيـاص
القلــأ ،ومقيــاص اتجــل ومقيــاص االكتئــا  ،وأ هــرت نتــا ج
الدراسة إىل أنا توجد روق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـراهقص
واملراهقـات يف صـورة اجلسـم لصـاحل املـراهقص أ إن املـراهقص
أكثر رضا عن صورة اجلسم مـن املراهقـات .وتوجـد ـروق ذات
داللة بص املراهقص واملراهقات يف درجة القلأ لصاحل املراهقـات
كـذلك توجـد ـروق ذات داللـة بـص املـراهقص واملراهقـات يف
درجة االكتئا لصاحل املراهقات .وتوجد روق ذات داللة بـص
املراهقص واملراهقات يف درجة اتجل لصـاحل املراهقـات .وتوجـد
عالقة ارتباطيا دالة إحصا يًا بـص كـل مـن صـورة اجلسـم والقلـأ
واالكتئــا واتجــل لــدى عينــس الدراســة مــن امل ـراهقص
واملراهقات
وه ــد ا دراس ــة بين ــا وهاندس ــون & (Benjet
) Hernandez, 2001إىل التعـرل علـ الفـروق بـص الـذكور

منهج الدراسة
اسـ ـ ــت دم املـ ـ ــنهج الوصـ ـ ــفذ االرتبـ ـ ــاطذ املناسـ ـ ــأ
هلدل الدراسة أال وهو الكش عن طبيعة العالقة بـص صـورة
اجلس ــد والتف ــاؤل والتش ــاؤم والش ــعور بالس ــعادة النفس ــية ل ــدى
عينة من املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية
مجتمع وعينة الدراسة
تكـ ــون جمتم ـ ـ الدراس ــة مـ ــن مجي ـ ـ طـ ــال املرحلـ ــة
الثانويــة يف مدينــة اتــرج -اململكــة العربيــة الســعودية ،أمــا عينــة
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الدراسـ ــة قـ ــد تكونـ ــا مـ ــن ة 330طالبً ـ ـا وطالبـ ــة ،بواق ـ ـ
ة 160طالبًـا ،و ة 170طالبــة تقــدر أعمــارهم بــص ة-16
 18سنة ،جم ا تيـارهم بالطريقـة املتيسـرة ،وجم توزيـ االسـتبانة
اتا بصـورة اجلسـد ،والتفـاؤل والتشـاؤم ،والشـعور بالسـعادة
النفسية عل عينة الدراسة

إذا كـ ــان ا تيـ ــارا ةنـ ــادراً  ،ودرجـ ــة واحـ ــدة إذا كـ ــان ا تي ـ ــارا
ةأبـ ًـدا  ،ويســت دم اجلم ـ اجلــرب يف حســا الدرجــة الكليــة
ال ــس ص ــل عليه ــا املفق ــو علـ ـ املقي ــاص ،وب ــذلك تـ ـرتاوح
درج ــات االس ــت بار ب ــص ة 90-1درج ــة وكلم ــا ارتفع ــا
الدرجــة عل ـ املقيــاص  -أو كانــا إجابــة املفقــو ةدا ًم ـا ،
ـ ـإن ذل ــك م و ــر علـ ـ ع ــدم رض ــا الف ــرد ع ــن ص ــورة جس ــما
ومملهرا العام

اســت دم يف هــذا الدراســة مقيــاص صــورة اجلســد لـ ـ
روزين وا رين ) Rosen. et al, 1991وقد قـام برتمجتـا وتقنينـا
َوْـ َـأ البيئ ــة العربي ــة الدس ــوقذ ) 2006ويتك ــون املقي ــاص م ــن
ة 18ق ــرة لقي ــاص ومعر ــة م ــدى أمهي ــة ص ــور اجلس ــد ل ــدى
العينة وهذا املقياص مقنن َو أ البيئة العربية ،وبعـد عرضـا علـ
ات ـرباا امل تصــص وحســا صــدقا التالزمــذ والبنــاا التكــويين
و باتــا جم التققــأ منــا بطريقــة إعــادة اال تبــار واملقيــاص مقســم
ـادرا – أبـ ًـدا
إىل ة 5حقــول بــص دا ًمـا – غالبًـا – أحيانًـا – نـ ً
وجم وضـ ـ عالم ــة أم ــام اال تب ــار ال ــذ ي ــتالام مـ ـ و ص ــية
امل تـ ــرب ومـ ــدى رضـ ــاا أو عـ ــدم رضـ ــاا عـ ــن صـ ــورة جسـ ــدا
وللتقق ــأ م ــن ب ــات املقي ــاص يف الدراس ــة اةالي ــة ،جم تطبيق ــا
عل ـ عين ــة اس ــتطالعية تكون ــا م ــن ة 40طالبً ـا وطالب ــة م ــن
طلبة املرحلة الثانوية من ارج عينة الدراسة ،ومن م َجم إعـادة
تطبيـ ــأ املقيـ ــاص عل ـ ـ نفـ ــس العينـ ــة بعـ ــد اصـ ــل زمـ ــين مدتـ ــا
أس ــبوعان ،وق ــد جم حس ــا معام ــل الثب ــات بطريق ــة االتس ــاق
امال
الـ ــدا لذ باسـ ــت دام معادلـ ــة كرونبـ ــاق ألفـ ــا للمقيـ ــاص ك ـ ـ ً
وطريقــة اال تبــار وإعــادة اال تبــار ة ، Test–Retestإذ بلتــا
قيمـ ـ ــة بـ ـ ــات اإلعـ ـ ــادة ة  ، 0 80وبلتـ ـ ــا قيمـ ـ ــة االتسـ ـ ــاق
الــدا لذ ة 50 0يتخــح مــن البيانــات الـواردة أعــالا أن قــيم
معام ــل الثب ــات تع ــد م و ـ ًـرا علـ ـ ب ــات املقي ــاص مب ــا يس ــمح
الست داما يف الدراسة اةالية
تصــقيح املقيــاص :يعطـ املفقــو رــس درجــات
إذا ك ــان ا تي ــارا ة دا ًمـ ـا  ،وأربـ ـ درج ــات إذا ك ــان ا تي ــارا
ةغالبًا  ،و ـال درجـات إذا كـان ا تيـارا ةأحيانـاً  ،ودرجتـان

األداة الثانية مقياس التفاؤل والتشاؤم

أدوات الدراسة است دما الدراسة األدوات ا تية:
األداة األولى مقياس صورة الجسد

أعــدا ة (Dember. et al, 1989لقيــاص التف ـاؤل
والتشاؤم ،وقد قـام برتمجتـا وتقنينـا َو َـأ البيئـة العربيـة الدسـوقذ
) 2007ويتك ــون املقي ــاص م ــن ة 56عب ــارة تش ــمل ة26
عبــارة لقيــاص التش ـاؤم وهــذ ة ، 26-1و ة 30عبــارة لقيــاص
التفــاؤل وهــذ ة 56-27ووضــعا هلــذا االســتجابات أوزان
متدرجة عل النقو ا يت :أوا أ ًامـا ة ، 4أوا ـأ ة ، 3ال
أوا ــأ ة ، 2ال أوا ــأ مطل ًق ـا ة ، 1ويســت دم اجلم ـ اجلــرب
يف حســا الدرجــة الكليــة الــس صــل عليهــا املفقــو علـ
كل مقياص رعذ علـ حـدة ،وحيـ إن عبـارات كـل مقيـاص
ة ، 18واال تي ــارات ه ــذ أربع ــة ا تي ــارات تك ــون الدرج ــة
الدنيا ة ، 18والدرجة العليا ة72
وقــام “جمــد الدســوقذ” ةســا صــدق املقيــاص
علـ عينــة بلتــا ة 1000ــرد مــن اجلنســص ،إذ قــام ةســا
الصــدق التالزمــذ علـ ــال ئــات ةطــال املرحلـة الثانويــة،
طــال اجلامعــة ،راوــدين  ،وقــد قــدر الصــدق التالزمــذ لــدى
ئ ـ ــة ط ـ ــال الثانوي ـ ــة ب ـ ـ ـ ة 0 62بالنس ـ ــبة ملقي ـ ــاص التف ـ ــاؤل،
وة 0 61عل مقياص التشاؤم ،أمـا يمـا خيـم طلبـة اجلامعـة
قد أ هرت النتـا ج علـ مقيـاص التفـاؤل يمـا خيـم الصـدق
التالزمــذ ة ، 0 59وعلـ مقيــاص التشــاؤم ة 0 53وبالنســبة
للراوــدين قــد دلــا النتــا ج عل ـ مقيــاص التفــاؤل حص ــوهلم
عل صدق تالزمذ قدر ب ـ ة 0 60و ة 0 61علـ مقيـاص
التشـ ــاؤم ،وقـ ــد كانـ ــا مجي ـ ـ معـ ــامالت االرتبـ ــار دالـ ــة عنـ ــد
مســتوى ة ، 0 01كمــا قــام ةســا صــدق املقيــاص ةســا
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الثانوي ــة ،وق ــد بلـ ـ الثب ــات بالنس ــبة ملقي ــاص التف ــاؤل ةس ــا
بطريقـ ــة “ألفـ ــا كرونبـ ــاق ة ، 0 81أمـ ــا يمـ ــا خيـ ــم املقيـ ــاص
الفرعذ للتشاؤم بل معامل الثبات ة ، 0 85وهو بات عال
ي ــدل عل ـ ص ــالحية املقياس ــص املس ــتعملص ،كم ــا جم حس ــا
بـ ــات املقيـ ــاص مبعامـ ــل بريسـ ــون ،إذ قـ ــدر الثبـ ــات بـ ـ ـة0 88
بالنسبة ملقياص التفاؤل ،وبـ ة 0 86بالنسـبة ملقيـاص التشـاؤم،
وكل النتا ج املتوصل إليها دالة عند مستوى الداللة ة0 01

امال مـ العينـات
صدق االتساق الدا لذ للبند مـ املقيـاص كـ ً
الثال ــة ،وقــد ت ـراوح صــدق االتســاق الــدا لذ مــابص ة0 78
وة ، 0 23وكانا كلها دالة عند مستوى ة ، 0 01أمـا يمـا
خي ــم ب ــات املقي ــاص ،ق ــد اس ــت دم طريق ــة التطبي ــأ وإع ــادة
يوم ـا،
التطبي ــأ عل ـ العين ــة نفس ـها بفاص ــل زم ــين ق ــدرا ةً 21
باس ــتعمال معام ــل االرتب ــار بريس ــون ،وألف ــا كرونب ــاق ،وق ــدر
الثبــات مبعامــل االرتبــار بريســون بالنســبة لعينــة طــال الثانويــة
علـ ـ مقي ــاص التف ــاؤل ب ـ ـ ة ، 0 76وعلـ ـ مقي ــاص التش ــاؤم ب ـ ـ
ة ، 0 69و بـ ـ ـ ـ ة 0 69عل ـ ـ ـ مقيـ ـ ــاص التفـ ـ ــاؤل ،وة0 71
بالنســبة لفئــة طــال اجلامعــة ،وبالنســبة لعينــة الراوــدين قــدر
الثب ــات عل ـ مقي ــاص التف ــاؤل ب ـ ـ ة ، 0 72وب ـ ـ ة 0 66عل ـ
مقيـ ــاص التشـ ــاؤم ،وكانـ ــا كلهـ ــا دالـ ــة عنـ ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة
ة ، 0 01و يمــا خيــم الثبــات ةســا معامــل االرتبــار ألفــا
كرونب ــاق ،ق ــد أ هـ ــرت النت ــا ج الثبـ ــات بل ـ ـ ة 0 92عل ـ ـ
مقياص التفاؤل ،وعل ة 0 90علـ مقيـاص التشـاؤم بالنسـبة
لعينة طال الثانوية ،أما يمـا خيـم طـال اجلامعـة قـد بلـ
الثبـ ـ ــات عل ـ ـ ـ مقيـ ـ ــاص التفـ ـ ــاؤل ة ، 0 88و ة 0 91عل ـ ـ ـ
مقيــاص التشــاؤم ،أمــا عينــة الراوــدين دلــا علـ بــات قــدر ب ـ
ة 0 91علـ ـ ـ ـ مقي ـ ـ ــاص التف ـ ـ ــاؤل ،وة 0 8علـ ـ ـ ـ مقي ـ ـ ــاص
التشــاؤم ،كمــا كانــا النتــا ج كلهــا دالــة عنــد مســتوى الداللــة
ة0 01

األداة الثالثة مقياس الشعور بالسعادة النفسية

مقي ـ ـ ـ ـ ــاص الش ـ ـ ـ ـ ــعور بالس ـ ـ ـ ـ ــعادة النفس ـ ـ ـ ـ ــية أع ـ ـ ـ ـ ــدا
) Rosemary, 2006لقيـاص الشـعور بالسـعادة النفسـية ،وقـد
قام ــا برتمجت ــا وتقنين ــا َو ــأ البيئ ــة العربي ــة اجلم ــال )2013
ويتكــون املقيــاص مــن ة 42عبــارة لقيــاص الســعادة النفســية م
هـرت صـور عديـدة مـن هــذا املقيــاص منهــا الصــورة اةاليــة،
وه ـو م ــن ن ــو ،التقري ــر ال ــذايت جيي ــأ عنه ــا األ ـ ـراد ــذ ض ــوا
مقي ـ ــاص سداسـ ـ ــذ التـ ـ ــدريج ةأر ـ ــم بش ـ ــدة ،أر ـ ــم بدرج ـ ــة
متوس ــطة ،أر ــم بدرج ــة قليلـ ــة ،أوا ــأ بدرجـ ــة قليلـ ــة ،أوا ــأ
بدرجـ ـ ـ ـ ــة متوسـ ـ ـ ـ ــطة ،أوا ـ ـ ـ ـ ــأ بشـ ـ ـ ـ ــدة وتعط ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ ــدرجات
ة 6،5،4،3،2،1يف حالـ ـ ــة العبـ ـ ــارات املوجب ـ ــة ،والعك ـ ــس يف
حالة العبارات السالبة ،وتـدل الدرجـة املرتفعـة علـ ت ـ الفــرد
بدرجة مرتفعة من السعادة النفسـية وقـد جم حسـا االتسـاق
الدا لذ للمقياص من الل حسا معامـل ارتبـار العبــارات
باألبعــاد ،وكـ ــذلك معامـ ــل ارتبـ ــار األبعـ ــاد بالدرجـ ــة الكليـ ــة
وذلــك للتققــأ مــن صــدق و بــات املقي ــاص وج ــاات مجيـ ـ
ق ـ ـ ــيم مع ـ ـ ــامالت االرتب ـ ـ ــار دال ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــا يًا عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى
ة 0 01أم ـ ــا يف الدراس ـ ــة اةالي ـ ــة ق ـ ــد جم حس ـ ــا ص ـ ــدق
املقي ــاص ةس ــا ص ــدق االتس ــاق ال ــدا لذ ،وذل ــك ةس ــا
صـدق البنـد مـ البنـود األ ـرى ،إذ بلـ ة ، 0 74وقـد كانــا
مجي بنود املقياص دالة عند ة 0 01كمـا جم حسـا معامـل
الثبــات يف الدراســة اةاليــة عــن طريــأ التطبيــأ وإعــادة التطبيــأ
وقد بل الثبات بطريقة “ألفا كرونباق ة0 90

أمـ ــا يف الدراسـ ــة اةاليـ ــة ،قـ ــد جم حسـ ــا صـ ــدق
املقي ــاص ةس ــا ص ــدق االتس ــاق ال ــدا لذ ،وذل ــك ةس ــا
ص ــدق البن ــد مـ ـ البن ــود األ ــرى ،إذ بلـ ـ بالنس ــبة للمقي ــاص
الفرعذ للتفاؤل ة 0 70كقد أعل  ،وة 0 32كقد أدىن،
و يما خيم املقياص الفرعذ للتشاؤم ،قـد بلـ ة 0 75كقـد
أعلـ وة 0 34كقــد أدىن ،وقــد كانــا مجيـ بنــود املقياســص
دالة عند ة 0 01كما جم حسا معامل الثبـات يف الدراسـة
اةاليــة عــن طريــأ التطبيــأ وإعــادة التطبيــأ بفاصــل زمــين قــدرا
 18عل ـ عينــة بلتــا ة 71طالبً ـا و طالبــة مــن طلبــة املرحلــة
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جم تطبي ـ ــأ أدوات الدراس ـ ــة ،وق ـ ــد اس ـ ــتترقا اإلجاب ـ ــة ع ـ ــناملقاييس من قبل الطلبة بص ة 45-25دقيقة
جم مج ـ ـ أدوات الدراسـ ــة وتفريتهـ ــا حاسـ ــوبياً واسـ ــت راج
النتا ج

متغيرات الدراسة
تكونا الدراسة من املتتريات ا تية:
صــورة اجلســد ،وتقــاص بالدرجــة الكليــة عل ـ مقيــاص صــورةاجلسد
التفـ ــاؤل والتشـ ــاؤم ،وتقـ ــاص بالدرجـ ــة الكليـ ــة عل ـ ـ مقيـ ــاصالتفاؤل والتشاؤم
الش ــعور بالس ــعادة النفس ــية ،وتق ــاص بالدرج ــة الكلي ــة علـ ـمقياص الشعور بالسعادة النفسية
-اجلنس ةذكر ،أنث

نتائج الدراسة ومناقشتها
السؤال األول هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بتين المتراهقين
والمراهقات في صورة الجسد؟

لإلجاب ــة ع ــن الس ـ ال األول واملتعل ــأ ب ـ ـ ه ــل يوج ــد
روق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـراهقص واملراهقـات يف صـورة
اجلس ــد ج ــرى إجي ــاد األوس ــار اةس ــابية واالحنرا ــات املعياري ــة
للمراهقص واملراهقات عل مقياص صورة اجلسد وجرى كذلك
إجيـاد ا تبـار ت للعينـات املسـتقلة ة Independent T-Test
 Samplesواجلدول ة 1يوضح ذلك:

اإلجراءات
جم حتديــد عينــة الدراســة ،وجم ههيــز أدوات الدراســة والتأكــدمن صدقها و باهتا

جدول ()1
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس صورة الجسد و اختبار ت للعينات المستقلة
المقياس

الجنس

العدد

صورة اجلسد

الوسط

االنحراف المعياري

الحسابي

درجات

قيمة ت

الداللة اإلحصائية

الحرية

املراهقص

160

2.9524

0.27513

املراهقات

170

1.369

0.14168

يب ــص ج ــدول ة 1م ــن قيم ــة ت والدالل ــة اإلحص ــا ية وج ــود
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات عل ـ ـ
مقياص صورة اجلسد ولصـاحل املـراهقص أ إن املـراهقص أكثـر
رضا عن صورة اجلسد من اإلنا

328

66.285

0.000

أن األعرال الثقا ية واالجتماعية هلـا تـأ ري كبـري يف النملـرة إىل
ص ــورة اجلس ــد ،وتع ــد النس ــاا بوج ــا ــا أكث ــر ت ــأ ًرا بش ــدة
العوامل الثقا ية واالجتماعية يمـا يتعلـأ بشـكل اجلسـد املثـاي
وحجمــا ،وهــن أكثــر عرضــة مــن الرجــال ملســاواة قيمــة صــورة
اجلســد بقيمــة الــذات ،وذلــك مبــا تعتقــد حــول نفســها وكي ـ
تبدو ،باإلضا ة إىل كيفية نملرة ا رين إليها واعتقادهم ا
كمـ ــا يعزوهـ ــا الباح ـ ـ إىل التت ـ ـريات اجلسـ ــدية الس ـ ـريعة الـ ــس
يتعــرض هلــا املراهقــون ــالل مرحلــة البلــون ،أ نــاا ــو اجلســم
قــد تنمــو أج ـزاا مــن اجلســم بصــورة أكــرب مــن أج ـزاا أ ــرى،
يب ــدو اجلس ــم غ ــري متناس ــأ يف بع ــم األحي ــان ،كم ــا تلع ــأ
دورا مه ًما يف هذا التتريات ،فـذ حـص تعـاين بعـم
اجلينات ً
الفتيات من السمنة الزا دة يف هـذا الفـرتة ،تعـاين أ ريـات مـن

أ هـ ــرت نتـ ــا ج الدراسـ ــة وجـ ــود ـ ــروق ذات داللـ ــة
إحص ـ ــا ية عن ـ ــد مس ـ ــتوى الدالل ـ ــة اإلحص ـ ــا ية  α≥0 05يف
اس ــتجابات أ ـ ـراد عين ــة الدراس ــة علـ ـ مقي ــاص ص ــورة اجلس ــد
لصاحل املراهقص أ إن املراهقص أكثر رضا عن صـورة اجلسـد
من املراهقات ،وهذا ما أكدتا دراسة (Geoffry & Harrison
) ،,2001والــس أ هــرت نتا جهــا بــأن الــذكور عنــدهم اهتمــام
أقل باجلسد ،مقارنة باإلنا  ،ويعزو الباح هـذا النتـا ج إىل
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لإلجاب ــة ع ــن السـ ـ ال الث ــاين واملتعل ــأ ب ـ ـ ه ــل يوج ــد
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات عل ـ ـ
مقي ــاص التشــاؤم ج ــرى إجي ــاد األوس ــار اةس ــابية واالحنرا ــات
املعياري ــة للمـ ـراهقص واملراهق ــات علـ ـ مقي ــاص التش ــاؤم وج ــرى
كذلك إجياد ا تبار ت للعينات املستقلة ةIndependent T-
 Test Samplesواجلدول ة 2يوضح ذلك:

ســرعة عمليــات التمثيــل التــذا ذ تــرت اجلســد حني ًف ـا وه ـز ًيال،
واملشــكلة األكــرب وراا هــذا الصــورة الســيئة للجســد تكمــن يف
املقارنــة ،إذ تبــدأ املراهقــات يف هــذا الفــرتة مبقارنــة أجســادهن
باملمثالت أو تيات اإلعالنات يصنب باإلحبار
السؤال الثاني هل توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية بتين المتراهقين
والمراهقات على مقياس التشاؤم؟

جدول ()2
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس التشاؤم اختبار ت للعينات المستقلة
المقياس

الجنس

العدد

التشاؤم

املراهقص
املراهقات

160
170

االنحراف المعياري

الوسط
الحسابي
1.2661
3.2919

درجات

قيمة ت

الداللة اإلحصائية

الحرية
0.09221
0.15348

يبص جدول ة 2مـن قيمـة ةت والداللـة اإلحصـا ية وجـود
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات عل ـ ـ
مقي ــاص التش ــاؤم ولص ــاحل املراهق ــات أ إن املراهق ــات أكث ــر
تشاؤم من املراهقص
أ هـ ــرت نتـ ــا ج الدراسـ ــة وجـ ــود ـ ــروق ذات داللـ ــة
إحص ــا ية عن ــد مس ــتوى الدالل ــة اإلحص ــا ية  α≥0 05يف
اســتجابات أ ـراد عينــة الدراســة عل ـ مقيــاص التشــاؤم ولصــاحل
ـاؤما م ـ ــن
املراهق ـ ــات يف جم ـ ــال أ إن املراهق ـ ــات أكث ـ ـ ـر تش ـ ـ ً
امل ـراهقص وترج ـ هــذا النتــا ج إىل أن التشــاؤم م ـرتب بدرجــة
رضا الفـرد عـن صـورة جسـدا ،املر ااهقـة الـس تنملـر إىل وـكلها
وحجمها وكل أجـزاا جسـدها بشـكل متكـرر يـدل ذلـك علـ

328

-144.23

0.000

التشـ ـ ــاؤم وتـ ـ ــدين اح ـ ـ ـرتام الـ ـ ــذات ،والشـ ـ ــعور بـ ـ ــالقلأ بصـ ـ ــورة
مســتمرة ممــا ي ـ د إىل اضــطرابات يف األكــل وضــع الثقــة
بالنفس.
السؤال الثالث هل توجد فتروق ذات داللتة إحصتائية بتين المتراهقين
والمراهقات على مقياس التفاؤل؟

لإلجابــة عــن الس ـ ال الثال ـ واملتعلــأ بـ ـ هــل توجــد
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات علـ ـ
مقيــاص التفــاؤل وجــرى إجيــاد األوســار اةســابية واالحنرا ــات
املعياري ــة للم ـراهقص واملراهق ــات عل ـ مقي ــاص التفــاؤل وج ــرى
كــذلك إجيــاد ا تبــار ت للعينــات املســتقلة ة Independent
 T-Test Samplesواجلدول ة 3يوضح ذلك:

جدول ()3
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس التفاؤل اختبار ت للعينات المستقلة
المقياس

الجنس

العدد

التفاؤل

االنحراف المعياري

الوسط
الحسابي

درجات

قيمة ت

الحرية

املراهقص

160

3.3404

0.11067

املراهقات

170

1.3031

0.09637

يب ــص ج ــدول ة 3م ــن قيم ــة ةت والدالل ــة اإلحص ــا ية
وج ــود ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات

328

الداللة
اإلحصائية

178.62

0.000

علـ مقيــاص التفــاؤل ولصــاحل املـراهقص أ إن املـراهقص أكثــر
تفاؤال من املراهقات
ً
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الــس يشــكلها األهــل لطفلهــم منــذ الصــتر هــذ مــا ت ـ ر ســلبًا
مستقبال
عل تفاؤلا
ً

أ هــرت نتــا ج الدراســة إىل وجــود ــروق ذات داللــة
إحصـ ــا ية عنـ ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة اإلحصـ ــا ية  α≥0 05يف
اســتجابات أ ـراد عينــة الدراســة عل ـ مقيــاص التفــاؤل لص ــاحل
ـاؤال وترجـ هـذا
املـراهقص يف جمـال أ إن املـراهقص أكثـر تف ً
النت ــا ج إىل أن التف ــاؤل م ـرتب بدرج ــة رض ــا الف ــرد ع ــن ص ــورة
جسدا ،املر ااهقـة الـس تنملـر إىل وـكلها وحجمهـا وكـل أجـزاا
جسدها بشكل متكرر يدل ذلك علـ التشـاؤم وتـدين احـرتام
ال ـ ــذات ،والش ـ ــعور ب ـ ــالقلأ بص ـ ــورة مس ـ ــتمرة مم ـ ــا يـ ـ ـ د إىل
اض ـ ــطرابات يف األك ـ ــل وض ـ ــع الثق ـ ــة ب ـ ــالنفس .كم ـ ــا ي ـ ــرى
الباح ـ أن دور األســرة مهــم وم ـ ر يف ــو و صــية الطفــل
ويف نملرتــا للقيــاة ،ونملــرة التفــاؤل تتــأ ر بالرتبيــة األس ـرية منــذ
طفولة الفـرد نملـرة األهـل لصـورة جسـد أبنـا هم هـذ مـا تنـتج
نملــرة التفــاؤل أو التشــاؤم عنــدهم عنــد الكــرب ،صــورة اجلســد

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

لإلجاب ــة ع ــن الس ـ ال الراب ـ واملتعل ــأ ب ـ ـ ه ــل يوج ــد
ــروق ذات دالل ــة إحص ــا ية ب ــص املـ ـراهقص واملراهق ــات عل ـ ـ
مقيـ ــاص الشـ ــعور بالسـ ــعادة النفسـ ــية جـ ــرى إجيـ ــاد األوسـ ــار
اةسـ ــابية واالحنرا ـ ــات املعياريـ ــة للم ـ ـراهقص واملراهقـ ــات عل ـ ـ
مقيـ ــاص الشـ ــعور بالسـ ــعادة وجـ ــرى كـ ــذلك إجيـ ــاد ا تبـ ــار ت
للعين ـ ــات املس ـ ــتقلة ةIndependent T-Test Samples
واجلدول ة 4يوضح ذلك:

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

الجنس

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة ت

الداللة اإلحصائية

الشعور بالسعادة النفسية

املراهقص

160

4.8375

0.22724

328

191.077

0.000

املراهقات

170

1.3697

0.06409

بالسـعادة مـن الش صـية التشـاؤمية الش صـية التفاؤليـة هـذ
الش صـية املنطلقـة الـس مييـل صـاحبها إىل تعـدد الصـداقات
وسـهولة االرتبـار بـا رين ،وكثـرة النشـار ،واةركـة ممـا يـ د
إىل الشعور بالسعادة النفسـية أمـا الش صـية التشـاؤمية والـس
تقلـل حركـة صـاحبها إذ يفكـر أكثـر ،ومييـل إىل العزلـة أكثـر مـن
صوص ـا إذا كــان يعــاين مــن تشــوهات
اال ــتالر بــا رين و
ً
جسـ ــمية ،وتقـ ــل عالقاتـ ــا ممـ ــا ي ـ ـ د إىل الشـ ــعور بـ ــالب ص
والشقاا

يبــص جــدول ة 4مــن قيمــة ةت والداللــة اإلحصــا ية وجــود
ـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــا ية بـ ــص امل ـ ـراهقص واملراهقـ ــات عل ـ ـ
مقي ــاص الش ــعور بالس ــعادة النفسـ ـية ولص ــاحل املـ ـراهقص أ إن
وعورا بالسعادة النفسية من املراهقات
املراهقص أكثر ً
وأ ه ــرت نت ــا ج الدراس ــة وج ــود ــروق ذات دالل ــة
إحصـ ــا ية عنـ ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة اإلحصـ ــا ية  α≥0 05يف
اسـتجابات أ ـراد عينــة الدراسـة علـ مقيــاص الشـعور بالســعادة
ـعورا
النفسـ ـ ــية لصـ ـ ــاحل امل ـ ـ ـراهقص أ إن امل ـ ـ ـراهقص أكثـ ـ ــر وـ ـ ـ ً
بالسـعادة مـن املراهقـات وهـذا مـا أكدتـا دراسـة & (Benjet
) ،Hernandez, 2001والس أوارت نتا جها إىل وجود روق
دالـة إحصـا ياً بـص الـذكور واإلنـا يف كـل مـن صـورة اجلسـم
واالهاا حنو ا رين واالكتئا لصاحل اإلنا ويعزو الباحـ
هــذا النتــا ج إىل أن هنــا مســات للش صــية ت ـرتب بالســعادة
النفسـية منهـا أن الش صـية التفاؤليـة االنبسـاطية أكثـر وـعوراً

الستتؤال الصتتامس هتتل توجتتد عالقتتة ارتبا يت دالتتة إحصتتائيان بتتين تتل
متتن صتتورة الجس تتد و تتل متتن التفتتاؤل والتشتتاؤم والشتتعور بالس تتعادة
النفسية لدى عينتي الدراسة من المراهقين والمراهقات؟

لإلجابــة عــن الس ـ ال اتــامس واملتعلــأ ب ـ هــل توجــد
عالق ــة ارتباطي ــا دال ــة إحص ــا ياً ب ــص ك ــل م ــن مقي ــاص ص ــورة
اجلس ــد وك ــل م ــن مقي ــاص التف ــاؤل ومقي ــاص التش ــاؤم ومقي ــاص
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مقي ـ ــاص الش ـ ــعور بالسـ ــعادة النفس ـ ــية واجل ـ ـدول ة 5يوض ـ ــح
ذلك:

الشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــس الدراســة مــن امل ـراهقص
واملراهقات جرى إجياد معـامالت ارتبـار بريسـون بـص املتتـريات
ةمقيـ ــاص صـ ــورة اجلسـ ــد ،مقيـ ــاص التفـ ــاؤل ،مقيـ ــاص التشـ ــاؤم،

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

معامل االرتباط والداللة اإلحصائية

صورة الجسد

التشاؤم

التفاؤل

الشعور بالسعادة النفسية

صورة الجسد

معامل ارتبار بريسون

**1

**-.921

**.932

**0.962

الداللة اإلحصا ية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل ارتبار بريسون

**-.988-

1

**-0.988

**-0.937

الداللة اإلحصا ية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل ارتبار بريسون

**.992

**-.988

1

**0.910

الداللة اإلحصا ية

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل ارتبار بريسون

**0.962

**-0.937

**0.910

1

الداللة اإلحصائية

0.00

0.00

0.00

0.00

التشاؤم
التفاؤل
الشعور بالسعادة النفسية

يبـ ــص جـ ــدول ة 5وجـ ــود عالقـ ــة إجيابيـ ــة طرديـ ــة إجيابيـ ــة دالـ ــة
إحصـ ــا يًا بـ ــص كـ ــل مـ ــن املتت ـ ـريات ةصـ ــورة اجلسـ ــد ،التفـ ــاؤل،
الشعور بالسعادة النفسية ويتبص كذلك وجـود عالقـة ارتباطيـا
عكســية ســلبية بــص متتــري التشــاؤم وكــل مــن املتت ـريات ةصــورة
اجلسد ،التشاؤم ،الشعور بالسعادة النفسية
وميكن تفسري النتيجة برتاب املفاهيم ،صـورة اجلسـد
والتف ــاؤل والتش ــاؤم والش ــعور بالس ــعادة النفس ــية إذ إن تـ ـوا ر
صورة جسـد إجيابيـة يبعـ الشـعور بالتفـاؤل والسـعادة والتقبـل
اجتماعيًـ ـ ـا م ـ ــن ا ـ ـ ـرين ،وو ـ ــعورا باالنتم ـ ــاا و بت ـ ــا لذات ـ ــا
واألســرة هــذ عامــل مهــم لبنــاا صــورة جســد إجيابيــة ألبنــا هم،
ومــن م تبــين عنــد الفــرد نملــرة إجيابيــة تفاؤليــة ســعيدة حنــو ذاتــا
وحن ـ ـو ا ـ ـرين وحنـ ــو بيئتـ ــا ومسـ ــتقبلا وبـ ــذلك تتفـ ــأ نتـ ــا ج
الدراســة اةاليــة م ـ معملــم الدراســات الســابقة يف تــأ ري صــورة
اجلســد عل ـ مســات الش صــية واجلانــأ االنفعــاي والعــاطفذ
بوجــا عــام كمــا اســتفاد الباح ـ مــن الدراســات الســابقة يف
إعــداد املقــاييس املســت دمة يف الدراســة ،ويف صــياغة أهــدا ها
وتفسري نتا جها

التوصيات
بن ــااً علـ ـ النت ــا ج ال ــس توص ــلا إليه ــا الدراس ــة يوص ــذ
الباح مبا يأيت:
-1تصــميم وتقــد بـرامج تربويــة وتوعويــة وإروــادية للمـراهقص
يف كيفية التعامل م صورة اجلسد بوجا إجيا
-2تسلي الخوا عل صورة اجلسد وربطهـا مبتتـريات أ ـرى
كالعدوان واتجل والثقة بالنفس
-3إج ـ ـراا دراسـ ــات هريبيـ ــة تسـ ــاهم يف ر ـ ـ مسـ ــتوى صـ ــورة
اجلسد اإلجيابية عند طلبة املرحلة الثانوية
المراجع العربية
أبو محـاد ،ناصـر الـدين ة 2015أسـس التوجيـا واإلروـاد النفسـذ للطـال
العاديص وذو االحتياجات اتاصة األردن :عامل الكتأ اةدي
أبــو لطيفــة ،ل ـ ة 2011علــم نفــس النمــو الريــاض :مكتبــة امللــك هــد
الوطنية

األنصــار  ،بــدر ة 1998التفــاؤل والتشــاؤم املفهــوم والقيــاص واملتعلقــات.

الكويا :مطبعة جامعة الكويا
أنور ،مد ة 2011عالقـة صـورة اجلسـم بـبعم متتـريات الش صـية لـدى
املراهقص جملة كلية الرتبية ،جامعة الزقازيأ38 ،ة153-127 2
بدو  ،نيأ ة 1986التفاؤل والتشاؤم مصر :دار املعارل
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بريالــة ،هنــاا ة 2013صــورة اجلســم لــدى املصــابص بتشــوهات نامجــة عــن
اةرو رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة مد يخر

كف ـ ــايف ،ع ـ ــالا ال ـ ــدين والني ـ ــال ،مايس ـ ــة ة 1996ص ـ ــورة اجلس ـ ــم وبع ـ ــم
املتتـريات لـدى عينـة مـن املراهقــات دراسـة ارتقا يـة ارتباطيـة عـرب قا يــة
جملة علم النفس ،اهليئة املصرية للكتا 39 ،ة43-6 2
كفايف ،عالا الدين والنيال ،مايسـة ة 2008سـيكولوجية السـعادة مصـر:
دار املعر ة اجلامعية
مـ ـراد ،ص ــالح وأمح ــد ،م ــد ة 2001أ ــار ال ــتعلم والتفك ــري وعالقتهم ــا
بالتفـ ــاؤل والتش ـ ــاؤم لطلب ـ ــة الت صصـ ــات التكنولوجي ـ ــة ا ل ـ ــة املص ـ ـرية

اجلم ــال ،مسي ــة ة 2013الس ــعادة النفس ــية وعالقته ــا بالتقص ــيل الدراس ــذ
واالهــاا حنــو الدراســة اجلامعيــة لــدى طــال جامعــة تبــو جملــة كليــة
الرتبية ،جامعة الزقازيأ39 ،ة65-1 2
اةسيين ،عبد العزيز ة 2000ضتور اةياة ر ،1الرياض :دار إوبيليا
الدسوقذ ،جمد ة 2006اضطرا صورة اجلسم ،األسـبا  ،التشـ يم،
الوقاية والعالج مصر :األنلو املصرية
الدسـ ــوقذ ،جمـ ــد ة 2007التفـ ــاؤل والتشـ ــاؤم وعالقتـ ــا بـ ــبعم املتت ـ ـريات

للدراسات النفسية22 ،ة41 -11 2

املطري  ،ر ة 2011األ كار غري العقالنية وعالقتها بـإدرا صـورة اجلسـد
لدى املراهقات املرحلـة املتوسـطة .رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة ،جامعـة

النفسية لدى عينـة مـن طـال اجلامعـة مـن اجلنسـص جملـة كليـة الرتبيـة،

جامعة عص مشس25 ،ة393-341 1
الزا ـ ـ ــد  ،ابتسـ ـ ــام ة 2005صـ ـ ــورة اجلسـ ـ ــم وعالقتهـ ـ ــا بـ ـ ــبعم املتت ـ ـ ـريات

اإلمام مد بن سعود اإلسالمية

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

االنفعالي ـ ــة ةالقل ـ ــأ-االكتئ ـ ــا -اتج ـ ــل ل ـ ــدى عين ـ ــة م ـ ــن امل ـ ـ ـراهقص
واملراهق ـ ــات للم ـ ــرحلتص الدراس ـ ــيتص املتوس ـ ــطة والثانوي ـ ــة دا ـ ــل مدين ـ ــة
الطا  .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى
س ـ ــامل ،م ـ ــود ة 2012النم ـ ــو اإلنس ـ ــاين م ـ ــن بداي ـ ــة التك ـ ــوين إىل مرحل ـ ــة
املسنص الرياض :مكتبة الرود
سـليمان ،سـناا ة 2010السـعادة والرضـا أمنيـة غاليـة وصـناعة راقيـة مصـر:

هد الوطنية
ه ــيالت ،مص ــطف ة 2015أس ــاليأ التفك ــري وعالقته ــا بالس ــعادة ل ــدى
الطلبــة املوهــوبص يف مدرســة اليوبيــل يف عمــان جملــة رســالة الرتبيــة وعلــم
النفس49 ،ة219-199 1
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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.
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