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 عن المتأخرات  لدى  السلبية الجسم  بصورة وعالقته ، الحياة عن  الرضا   
 الزواج 
 إعداد 

 صابر  مخلف أسماء
 النفس  علم   بقسم  باحثة

 جامعة الفيوم  -كلية اآلداب  
asmaaabdeljawad75@gmail.com 

 أ.د/ صفاء إسماعيل مرسي                               أ.د/ هناء أحمد شويخ
  

 العربية:اللغة الملخص ب
  وصورة  ، الحياة  عن   الرضا  بين   العالقة   لىع  التَّعرف  إلى  الحالي   البحث   هدف

 ، العمر  بين  العالقة  على  التَّعرف  وكذلك  الزواج،  عن  المتأخرات   لدى  السلبية  الجسم
  وقد  الزواج،  عن  المتأخرات   لدى  السلبية  الجسم  وصورة  ،الحياة  عن  الرضا  من  وكل  

  على  البحث   إجراء  تم  وقد   االرتباطي،  الوصفي  المنهج  على  الحالي  البحث   اعتمدت 
  من  جامعي   مؤهل  على   الحاصالت   الزواج  عن   المتأخرات   من (  60)   من  مكونة  عينة

  من  البيانات   جمع  استبانة :  على  البحث   أدوات   واشتملت   الفيوم،   بمحافظة   العامالت 
 ،(1996  الدسوقي،  مجدي)  إعداد   من  الحياة  عن  الرضا  ومقياس   الباحثين،  إعداد 

 معامل  استخدام  تم  وقد   ،(2016  هللا،  عبد   أميرة)  إعداد   من   الجسم  صورة  ومقياس
: إلى  البحث   نتائج  توصلت   وقد   البحث،  متغيرات   بين  العالقة  لحساب   بيرسون   ارتباط

  الجسم  وصورة  ،الحياة  عن  الرضا  بين  إحصائًيا  دالة  عكسية  ارتباطية  عالقة  وجود   عدم
  بين  إحصائًيا   دالة  طردية  ارتباطية  عالقة  ووجود   الزواج،  عن   المتأخرات   لدى  السلبية
 ؛الزواج  عن  المتأخرات   لدى  السلبية  الجسم  وصورة  ،الحياة  عن   الرضا  من  وكل    ،العمر
 لتعزيز  التوصيات   من  بمجموعة  البحث   أوصى  وقد   ،(0.01)  داللة  مستوى   عند   وذلك

  . الزواج عن المتأخرات  لدى  الحياة عن الرضا مستوى  ورفع اإليجابية، الجسم صورة
 .الزواج سن تأخر ،السلبية الجسم صورة ،الحياة عن الرضا :المفتاحية الكلمات 
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 مقدمة: 
ببيئته ارتباطً  يؤثر فيها وتؤثر فيه،    ا ا وثيقً يعيش اإلنسان في المجتمع ويرتبط 

تتشكل شخصيته وتتحدد سلوكياته من تفاعل    ،واإلنسان وحدة نفسية اجتماعية مترابطة
وأخرى بيئية ثقافية، باإلضافة إلى مجموعة الخصائص الجسدية والنفسية   ،عوامل وراثية

واألحداث   للمواقف  يستجيب  البيئة  مع  تفاعله  في  واإلنسان  تميزه،  التي  والشخصية 
واالهتمام    ، معها  والتكيف  التوافق  محاوال  ومتنوعة  مختلفة  باستجابات  والمثيرات 

التنمية المتواصلة، فهو دعامة اإلنتاج، بالعنصر البشرى من أهم العناصر المؤثرة في  
تحتل   أن  ينبغي  البشرية  فالعوامل  ثم  ومن  وكفاءته،  التنظيم  کفاية  مدى  مهاراته  تحدد 

ألن االستقرار النفسي، وما يتمتع به   ؛مركز الصدارة في ميدان التنمية والعمل واإلنتاج
 اإلنسان من رضا يوفر المناخ المالئم للعمل .

تقييمه لنوعية  والرضا عن الحيا ة يعد سمة نفسية تتكون لدى الفرد من خالل 
لديه من مشاعر التي يعيشها في ضوء ما  وقدرة على   ،واتجاهات   ،وأحاسيس  ،الحياة 

وتلبية لحاجاته بصورة مرضية    ، وما يشعر به من حماية  به،التعامل مع البيئة المحيطة 
 (. 274: 2009،  )تفاحةعتراف واال  ،واالحساس بالتقدير ،وقناعته بما يقدمه إليه له،

يركز  حيث  اإلنسان،  لدى  الحياة  عن  بالرضا  اإليجابي  النفس  علم  ويهتم 
  اإلنسانية  القوى اهتمامه على جوانب القوة ال الضعف، ومن هنا تتركز جهوده في إثراء  

للتعديل طمأنينة    والتغيير،  ،القابلة  في  يتمثل  الذى  الحياة  عن  الرضا  لتحقيق  كمدخل 
السليم التفاعل  على  والقدرة  النفس  وسكينة  الضمير  وراحة  والشعور   ،واإلنجاز  ،القلب 

الذاتي الذات   ،بالرضا  بالحب   ،وتحقيقها  ،وتقدير  أي   واالستقرار،   ،واألمان  ،والشعور 
 (.130 -129: 2012 إشباع حاجات الفرد وتمتعه بصحة نفسية جيدة، )شلبي،

من الضغوط والصعوبات التي قد تؤثر    ا وتواجه الفتاة المتأخرة عن الزواج كثير 
ومجتمعها، وإذا    ،وأسرتها  ،على رضاها عن حياتها إيجاًبا وسلًبا، ومن ثم على عملها

يمكنها بالطبع أن   حداث العالم والبيئة المحيطة بها، فإنهكانت ال تستطيع أن تغير من أ
م نفسهاتغير  ذاتها  ،ن  إلى  نظرتها  متاعبها  ،وحياتها  ،ومن  وضغوطها،   ،وموقفها من 
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نفسها مع  بالسعادة  تشعر  اآلخرين  ،وأن  مع  بروح  أن  و   ،أو  الفردية  الفروق  مبدأ  تقبل 
تمتع بها، وتخطط لمستقبلها بثقة  تتقبل على الحياة و أن  و   ،عيش في سالمأن ت و   ،إيجابية

بعض   افترض  وقد  لدى وأمل،  مرتبطة  تبدو  السلبية  الجسم  صورة  أن  الباحثين 
ي حيث  الحياة،  عن  الرضا  وعدم  باالكتئاب   وصفاته ،الفرد جسم ؤدياألشخاص 

 ذلك التصور ذاته، عن  الفرد  مفهوم  من أساسي جانب  تشكيل في هًمام دوًرا  العضوية
 فيه محسوس  هو  ما كل  وعن ،العضوي  ومظهره  ،جسمه عن  الفرد  يكونه الذي

النفسية، أشكال من شكاًل  الجسم صورة اضطراب  كشخص، ويعد   التي  االضطرابات 
الجسمي عن الرضا عدم فيها يكون   وهذا المحددة، األساسية السمة هو المظهر 

المعدل  الثالث  التشخيصي واإلحصائي الدليل في حديًثا إدراكه تم الجسماني  االضطراب 
 واإلحصائي الرابع التشخيصي الدليل وأضاف (DSM-III-R) ، لالضطرابات النفسية

 خلاًل  يسبب  أن  يكفي  بما شديًدا أو  حاًدا يكون  أن يجب  الفرد  انشغال بأن يقضي  حًكام
  (.10:  2006الدسوقي، (وظيفًيا

  ، لذلك فإن نمو صورة الجسم اإليجابية تساعد الناس في رؤية أنفسهم جذابين
ويفكرون بأنفسهم    ،وهذا ضروري لنمو الشخصية الناضجة، فالناس الذين يحبون أنفسهم

صورة  بينما  حياتهم،  عن  ورضا  صحة  أكثر  يكونون  األرجح  على  إيجابي  نحو  على 
صورة الجسم السلبية لديهم    وبية يمكن أن تؤثر على حياة الفرد، فالناس ذو لالجسم الس

لذواتهم منخفض  أق  ،تقدير  أجسامهم  ويكونون  إخفاء  فيحاولون  حياتهم،  عن  رضا  ل 
اآلخرين  ويميلون إلى االنطواء في العادة وعدم مخالطة    ،بالمالبس الفضفاضة والقاتمة

 (. 13: 2007مياه، )
  مشكلة البحث:

وهو ي   للحياة،  ويقوده  اإلنسان  يحرك  الذى  الخفي  الدافع  الحياة  عن  الرضا  عد 
هذا  يختلف  ثم  ومن  عامة،  بصفة  والحياة  النفس  عن  بالقناعة  داخلي  شعور  حالة 

الشخصية   سمات  باختالف  التي    ،واألفكار  ،والقيم  ،هاوخصائصالشعور  والمبادئ 
س في  الحياة  عن  الرضا  حالة  فتظهر  الفرد،  بها  عن يتصف  تعبر  التي  الفرد  لوكيات 
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لذاته الشخصية  ،تقبله  حياته  عن  توافقه  ،ورضاه  ومدى  حياته،  وتفاعله مع   ،وأسلوب 
والمحيطين به في عمله،  وعدم الرضا عن الحياة هو ناتج مجموعة    ،وأصدقائه  ،أسرته

ه شعورا بعدم الرضا عن  يمن األسباب منها: عجز الفرد في الوقت الحاضر مما يعط
يولد    حياته، الذى  بالعجز  إمكانياته، فيشعر  تتناسب مع حجم  التي ال  وكذلك األماني 

والمثيرة    ،واالحباط، باإلضافة إلى تعدد الظواهر المتباينة  ،واليأس   ،لديه مشاعر الخيبة
لدى بعض  تبعث  التي  واالضطراب  الحيرة  بالحرمان  الناس  لمشاعر  فيفقد   ،االحساس 

ومن ثم يشعر بعدم الرضا، وتؤكد بعض  والهدف من عيشه فيها، ،اإلنسان معنى حياته
األجنبية   سواء-الدراسات   أو  العربية  البيئة  السلبية    -في  الجسم  صورة  مشكالت  أن 

بعدم  فاإلحساس  الشائعة،  النفسية  المشكالت  من  الحياة  عن  الرضا  بعدم  واإلحساس 
لدى الراشدين.)دياب،   % 36.3لدى نسبة ال تقل عن    الرضا عن الحياة يشكل مشكلة

2007 :103 .)   
السوي  والسلوك  النفسي  للنمو  بالنسبة  بالغة  أهمية  ذات  الجسم  صورة  وت عد 

الشخصية   بؤرة  الجسم في  تقع صورة  فقد  لألفراد حيث  النفسية،  الحياة  نواة   د  عوتمثل 
األنا لنمو  ضرورية  الجسم  صورة  أن  متقباًل   ذلك  ها؛وتطور   فرويد  كان  كلما  الفرد  أن 

الجسمية باألمن  ،لذاته  كما    ،شعر  القلق،  من  جورارد اوالتحرر  وسكورد   ،فترض 
((Jourard& Secord  لذاته الفرد  قبول  على  يساعد  الجسم  صورة  عن  الرضا   ، أن 

لشخصي النفسية   ،تهواستحسانه  التفاعالت  على  مع   ،واالجتماعية  ،ويؤثر  والجسمية 
الج فصورة  الذات البيئة،  لتقدير  بمصدر  الفرد  تزود  اإليجابية  بالكفاءة   ،سم  واإلحساس 

وتساعده على التعايش، كما أن اتزان صورة الجسم يسمح للفرد باالستمرار في الوظيفة  
كبير عن رضاه عن حياته بشكل   ،والجنسية  ،والمهنية  ،االجتماعية يؤثر بشكل  الذي 

ل هذه القيم حيث يتلقى الشخاص عام، بينما يؤدي اضطراب صورة الجسم إلى تعطي
ون عادة بالخزي مما ويوصم  ،األقل جاذبية من الناحية الجسمية دعًما أقل من اآلخرين 

تدن   عنه  لذاته  ينتج  تقديره  االجتماعية  ،في  بالعزلة  على   ،وشعوره  سلًبا  ينعكس  الذي 
الحسم من   بين صورة  العالقة  يدعم  ما  هناك  أن    ،ناحيةمدى رضاه عن حياته، كما 
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( Cash et al., 1978والرضا عن الحياة من ناحية أخرى، فقد وجد كاش وآخرون )
الحياة.)راضي،   عن  الرضا  عدم  في  تتسبب  المضطربة  الجسم  صورة  :  2008أن 

273-274.)   
جميع   منها  تعاني  التي  المشكالت  ضمن  من  الزواج  عن  التأخر  ويأتي 

ظهورها درجة  اختلفت  وإن  تبًعا    ،وحدتها  ،المجتمعات،  آلخر  مجتمع  من  وخطورتها 
واالجتماعية االقتصادية  السكانية   ،للظروف  وتقاليده،   ،وعاداته  ،وقيمه  ،وتركيبته 

وبالتالي أصبحت مشكلة تأخر سن الزواج من المشكالت البارزة التي تواجه الفتيات في 
عشر المجتمعات المختلفة، فبعد أن كانت الفتاة تتزوج عندما يصل عمرها إلى أربعة  

وربما أكثر من ذلك  ،أو أقل قلياًل  ،عاًما، أصبح اآلن السن المعتاد لزواجها ثالثين عاًما
جسمها عن  السلبية  الفتاة  صورة  وتعد  سنوات،  العوامل   ،بعدة  أحد  عنه  رضاها  وعدم 

فهناك   الذكور،  من  الجسم  صورة  تقييم  في  حساسية  أكثر  فاإلناث  الزواج،  تعيق  التي 
ة الجسم لدى اإلناث عموًما قد تمتد إلى توافقهن ونظرتهن للحياة، تأثيرات نفسية لصور 

عن   الرضا  مدى  على  الزواج  عن  المتأخرات  لدى  الجسم  صورة  تؤثر  حيث 
 (. 3-2: 2020حياتهن.)طاهر، 

التساؤالت    ن وبناًء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة ع 
 اآلتية:

وصورة الجسم    ،إحصائًيا بين الرضا عن الحياة  عكسية دالةهل توجد عالقة ارتباطية   -
 السلبية لدى المتأخرات عن الزواج؟

والرضا عن الحياة لدى    ،إحصائًيا بين العمر  عكسية دالةهل توجد عالقة ارتباطية   -
 المتأخرات عن الزواج؟ 

وصورة الجسم السلبية لدى    ،رإحصائًيا بين العم   طردية دالةهل توجد عالقة ارتباطية   -
 المتأخرات عن الزواج؟ 
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 أهداف البحث: 
لدى المتأخرات    الجسم السلبيةوصورة    ،الكشف عن العالقة بين الرضا عن الحياة -

 عن الزواج.
 والرضا عن الحياة لدى المتأخرات عن الزواج. ،الكشف عن العالقة بين العمر -
 وصورة الجسم السلبية لدى المتأخرات عن الزواج.  ،الكشف عن العالقة بين العمر -

 أهميَّة البحث:  
سلط عليه الضوء في  ية كبيرة لكونه من البحوث التي ي  ي عد هذا البحث ذو أهم 

فهو يتناول مسألة في غاية األهمية    ،الوقت الحاضر؛ وذلك ألهميته النظرية والتطبيقية
وصورة الجسم لدى المتأخرات عن الزواج، ويمكن    ،وهي العالقة بين الرضا عن الحياة

 توضيحها على النحو التالي: 
 األهمية النظرية:أ( 
بين    وهي العالقةتعد من البحوث التي تناولت موضوًعا مهًما في الصحة النفسية،   .1

الحياة هي    ،الرضا عن  الجسم  الزواج، فصورة  المتأخرات عن  لدى  الجسم  صورة 
موجبة  ممكون   الجسم  صورة  تكون  فحينما  الفتاة،  شخصية  في  وأساسي  هم 

الحياة  ،وصحيحة عن  الرضا  ومنحرفة  ،يكون  سالبة  تكون  ومضطربة    ،وعندما 
 يكون عدم الرضا، الذي يترتب عليه المعاناة من االضطرابات النفسية. 

  وهي   ،ومؤثرة في المجتمع  ،ستهدف فئة مهمةيذي تتناوله الباحثة  أن الموضوع ال .2
الزواج المتأخرات عن  ت  ، فئة  عملية    ؤديحيث  وأساسيًّا في  فاعاًل  دور  الفئة  هذه 

أمام   حائاًل  تقف  التي  العقبات  تلك  إزالة  على  العمل  من  البد  لذلك  التَّنمية؛ 
في  نتطوره  إنتاجِهنَّ  زيادة  دون  وتحول  في  ،  ي شاركن  وأنه نَّ  ًة  خاصَّ المستقبل، 

لذلك تحاول الباحثة تسليط الضوء على العالقة بين    تشكيل فكر األجيال القادمة؛
 وصورة الجسم لدى المتأخرات عن الزواج. ،الرضا عن الحياة
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محدودية الدراسات والبحوث العربية واألجنبية التي تناولت العالقة بين الرضا عن   .3
ومن    -في حدود علم الباحثة  -الزواج  الجسم لدى المتأخرات في  وصورة    ،الحياة

ثم تأمل الباحثة أن يكون هذا البحث بمثابة إضافة علمية للتراث السيكولوجي الذي  
يسهم في إثراء المكتبة العلمية وميدان علم النفس بهذا النوع من األبحاث خاصة  

  مع ازدياد انتشار مشكلة تأخر سن الزواج.
 األهمية التطبيقية: ب( 

لمواكبة    ؛. توجيه أنظار الباحثين إلى دراسة مثل هذا الموضوع وبموضوعات جديدة1
 في ميدان علم النفس.  التطور المعرفي

الجسم مما يشجع على القيام بتصميم    الحياة بصورة. التحقق من عالقة الرضا عن  2
صورة الجسم السلبية لدى برامج إرشادية تساعد على تحسين مستوى الرضا عن الحياة و 

 فئة المتأخرات عن الزواج. 
. قد تثير نتائج الدراسة اهتمام الباحثين الستكمال جوانبها من خالل دراسة متغيرات 3

 أخرى مؤثرة. 
التي ينبغي أن تؤخذ في    ،أهمية النتائج التي ستتوصل إليها الباحثة من دراستها هذه.  4
المشكلة  حسبانال لهذه  حلول  وضع  النفسية    ،عند  المشكالت  توضيح  من  تزيد  وكذلك 

   .التي تتعرض لها الفتيات المتأخرات عن الزواج
 مصطلحات البحث:

الحياة: (  1 عن  يعيشها طبقً   الرضا  التي  الحياة  لنوعية  الفرد  تقييم  القيمي   اهو  لنسقه 
األمثل   بالمستوى  الحياتية  لظروفه  مقارنته  على  التقييم  هذا  أنه    الذيويعتمد  يعتقد 

 (. 159: 1998)الدسوقي،  .مناسب لحياته
على   المفحوص  عليها  يحصل  التي  الدرجة  هو:  الحياة  عن  الرضا  وإجرائًيا: 

 مقياس الرضا عن الحياة. 
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الصورة التي يكونها الشخص في عقله عن جسمه، وتكون  صورة الجسم السلبية:(  2
سلبية حقيقة أو غير حقيقية، وهي تتأثر بالعوامل النفسية والثقافية واالجتماعية" )عبد 

 (.6:  2008النبي، 
المفحوص على مقياس    وإجرائًيا:  التي يحصل عليها  الدرجة  هي  الجسم  صورة 

 صورة الجسم.
الزواج:(  3 عن  الفتيات الالتي وصلن لمرحلة عمرية تخطَّين سن الزواج   المتأخرات 

المتعارف عليه في المجتمع، وتم تحديد هذه المرحلة العمرية البحث الحالي من سن  
بعاوي، سلطان ، .سنة 40:  30  . (2007)السَّ

 :الطار النظري والمفاهيم
الجسم   صورة  الحياة،  عن  الرضا  وهي:  البحث  مفاهيم  تحديد  محاولة  يشمل 

 وذلك على النحو التالي: ؛السلبية
: الرضا عن الحياة   أوًلا

 تعريف الرضا عن الحياة:  (1)
عادة التي ي بديها الفرد 16:  2013عرفته )أبو عبيد، ( بأنَّه: حالة من التَّقبُّل والسَّ

وإيمانه   له  بما قسمه هللا  الفرد  الحالة من خالل رضا  هذه  وتنبع  الحياة،  نواحي  اتِ جاه 
)سالم،   ويقصد  هللا،  الحياة  2012بعدل  على  اإلقبال  مدى  أنه:  الحياة  عن  بالرِ ضا   )

من  الحياة  عن  الرِ ضا  قياس  ويمكن  والتَّفاؤل،  باألمن  عور  الشُّ مع  العيش  في  والرَّغبة 
عادة، التفاؤل،  كما تشير إليه )عبد  خالل األبعاد ال عور بالسَّ عور باألمن، الشُّ تَّالية: الشُّ

سلوكه2007الوهَّاب، في  وتظهر  الفرد  بها  يشعر  داخليَّة  "حالة  بأنَّه  واستجاباته،    ،( 
وألسرته  لذاته  تقبله  خالل  من  الحياة  مظاهر  لجميع  وتقبله  ارتياحه  إلى  وت شير 

الم دركة وتفاعله مع خبراتها بصورة متوافقة،   وللبيئة  من     في حين يرى كل  ولآلخرين، 
أن الرضا عن     (Desjarlais, Capella  & US, 2005)ديسجرالس، كابيال، يوس  
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الف "تقييم  هو:  عن  الحياة  األفراد  تقارير  الحياة  عن  الرِ ضا  ويتضمَّن  لحياته  العام  رد 
   ."  تقديرهم لحياتهم كك ل  

ابقة لمفهوم الرِ ضا عن الحياة ي مِكن القول   : تتَّفق  نَّهاإمن خالل التَّعريفات السَّ
ه معظمها على أنَّ الرِ ضا عن الحياة عبارة عن حالة شعوريَّة فرديَّة يشعر بها الفرد ت َجا

دة من حياته أو اتِ جاه حياته بشكل عام، كما تبيَّن تلك التَّعريفات أنَّها تأخذ  ،جوانب متعدِ 
عور،   اإيجابي  ااتِ جاه الشُّ الحياة    في  اإلقبال على  إيجابي نحو  عليه سلوك  يترتَّب  الذي 

األهداف  ،والتَّفاؤل تحقيق  على  االستقرار  ،والعمل  إلى  للوصول  الرَّغبات   ، وإشباع 
 طُّمأنينة.      وال
 النظريات المفسرة للرضا عن الحياة:  (2)

د:  - التَّعوُّ أو  التَّكيُّف  بشكل   نظريَّة  يتصرَّفون  األفراد  أنَّ  إلى  النظرية  هذه  تشير 
تِ جاه األحداث الجديدة التي   ، وذلك اعتماًدا على نمط شخصيَّاتهم، يمرون بهامختلف 

د والتأقُّلم مع األحداث ومع مرور   ،وردود أفعالهم وأهدافهم في الحياة ولكنَّ نتيجة التَّعوُّ
التي كانوا عليها قبل وقوع األحداث، كما أنَّ األفراد  النَّقطة  إلى  يعودون  فإنَّهم  الوقت 

بالطَّريقة يتكيَّفون  ال  بهم  هانفس  المختلفين  المحيطة  األحداث  مع  مطلق  بشكل   ،أو 
العصابيِ ين،  األشخاص  من  حياتهم  عن  رضا  أكثر  يكونون  االنبساطيُّون  فاألشخاص 

بعض أنَّ  صعبة،    همكما  كانت  مهما  وتقبُّلها  حياتهم  ظروف  مع  التَّكيُّف  ي مِكنهم 
 Sirgy, Rahtz)  .معن حياته  ينغير راض   ون فعل ذلك فيصبح  مال ي مِكنه   ون واآلخر 

& Samli, 2013).   

والمعاني:نظرية    - واألهداف  أهدافهم،   القيم  يحقِ قون  عندما  بالرِ ضا  األفراد  يشعر 
عور بالرِ ضا باختالف أهداف األفراد ودرجة أهميَّة تلك األهداف بالنِ سبة لهم   ويختلف الشُّ
لوكاس،  سو،  داينر،  دراسة  وت بيِ ن  بها،  يعيشون  التي  البيئة  في  ائدة  السَّ القيم  حسب 
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األفراد   أنَّ  أهدافهمسميث  حقيقة  يدركون  لهم  ،وطموحاتهم  ،الذين  بالنِ سبة   ،وأهميتها 
تحقيقها   في  بأولئك   -وينجحون  مقارنة  الحياة  عن  الرِ ضا  من  أعلى  بدرجة  يتمتَّعون 

الذين ال يدركون أهدافهم أو الذين تتعارض أهدافهم، ممَّا يؤدِ ي إلى الفشل في تحقيقها، 
االسترا على  األهداف  تحقيق  األهداف ويعتمد  وتختلف  تحقيقها،  في  الم تَّبعة  تيجيَّات 

وأولويتها   لألفراد  العمريَّة  المراحل   ,Diener, Suh, Lucas & Smith)باختالف 

1999) . 

للذَّات:  - الجوهري  التَّقييم  التَّقييم الجوهري (  Judge, 1997)ويعرف جودج    نظرية 
االستنتاجات   مجموعة  أنَّه:  على  ذواتهم  للذَّات  عن  األفراد  إليها  يصل  التي  األساسيَّة 

ة بأي مجال من مجاالت الحياة   وقدراتهم، ويرى أنَّ التَّقييم الجزئي لك لِ  الجوانب الخاصَّ
الحياة في   ِ الخاص  المجال  ذلك  عن  بالرِ ضا  النَّهائي  عور  الشُّ ينتج  الذي   :مثل  ،هو 

عور  ،)العمل الشُّ في  يتسبب  َثمَّ  ومن  األسرة(  أنَّ    أو  وجد  وقد  العام،  بالرِ ضا  النَّهائي 
وعن    ،األفراد الذين يمتلكون تقييًما جوهريًّا مرتفًعا للذَّات أكثر شعوًرا بالرِ ضا عن الحياة

 (. 2008والدراسة)عبد الخالق،  ،والعمل ،الميادين األخرى في الحياة مثل األسرة

المواقف:  -  ن اب هذه النَّظريَّة يرو ( إلى أن أصح47:  2000أشار )مرسى،    نظريَّة 
باألمن   فيها  ويشعر  طيِ بة،  ظروف  في  يعيش  عندما  الحياة  عن  يرضى  اإلنسان  أن 

صالحة امرأة  ويتزوَّج  الطَّيِ بة،  حبة  الص  فيجد  أهدافه،  تحقيق  في  أسرة    ،والنَّجاح  ن  ويكوِ 
يكون  الظُّروف  هذه  ففي  البدن  في  المعافاة  مع  جيِ د  عمل  على  ويحصل  متماسكة، 

الظُّروف تأثير  النظرية على  التي يعيش   ،اإلنسان راضًيا وسعيًدا، وركَّزت هذه  والبيئة 
بيئة في  خص  الشَّ فوجود  بالرِ ضا،  شعوره  على  الفرد  باألمان  ،فيها  ت شِعره   ،وظروف 

عل تأثير   وت عين ه  له  أهدافه  تحقيق  فإنَّ  مى  العكس  وعلى  لديه،  الرِ ضا  تحقيق  على  همٌّ 
تجعله غير    ،وجوده في ظلِ  ظ روف صعبة مليئة بالتَّوتُّر تعيقه عن تحقيق ما يطمح له
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 راض  عن حياته. 

الُمتكاملة:  - متِ خًذا   النَّظريَّة  الحياة  الرِ ضا عن  لمفهوم  تكامليًّا  أندرسون شرحا  طرح 
عادة  من السَّ الواقعيَّة  ،مفاهيم  والحياة  البيولوجي  المعلومات  ونظام  الحياة    ،ومعنى 

وتحقيق الحاجات، فضال عن العوامل الموضوعيَّة األخرى إطاًرا نظريًّا تكامليًّا لتفسير 
الرِ ضا عن الحياة، ولقد أشار أندرسون إلى أنَّ إدراك الفرد لحياته يجعله يقيِ م شخصا ما  

ن أفكاًرا كي يصل إلى الرِ ضا عن الحياة، وأنَّ هناك    يدور حوله كما ي مِكنه من أن يكوِ 
   ثالث سمات مجتمعة مًعا تؤدِ ي إلى الشعور بالرِ ضا عن الحياة وهي:

خصي الذي يسعي الفرد إلى تحقيقه.   األولى: تتعلَّق باألفكار ذات العالقة بالهدف الشَّ
 واألهداف.  ،ينتصف العالقة بين األفكار ذات العالقةالثَّانية: المعنى الوجودي الذي 

خصيَّة  (.2012والعمق الداخلي )مبارك،  ،الثَّالثة: الشَّ
 

رة للر ِّضا عن الحياة:   تعقيب عام على النَّظريَّات الُمفس ِّ

ابقة تفسيرات جزئيَّة للرِ ضا عن الحياة، إالَّ أنَّه ي مِكن إيجاد    تمثِ ل النَّظريَّات السَّ
النَّظريَّات على بعض بعض   بعض  اتَّفقت  بينها، حيث  فيما  والتَّكامل  التَّوافق  جوانب 

عور بالرِ ضا عن الحياة، فإنَّ المتأمِ ل في أفكارها يجدها متكاملة ية للشُّ  ، العوامل المؤدِ 
 ،ومتنوعة، وتختلف من شخص إلى آخر   ،ألن عوامل الرِ ضا كثيرة  ؛ وليست متعارضة

القيم ونظريَّة  التَّكيُّف،  أو  د  التَّعوُّ نظريَّة  اتَّفقت  حيث  آخر؛  إلى  موقف   ،ومن  
ألهدافه  ،واألهداف الفرد  تحقيق  أنَّ  على  المواقف  ونظريَّة  وطموحاته هو    ،والمعاني، 

عور بالرِ ضا عن الحياة، وأنَّ عدم تح ية للشُّ قيق هذه األهداف يجعل أحد العوامل المؤدِ 
نظريَّة   مع  المواقف  نظريَّة  تتَّفق  حين  في  ر،  المتكرِ  لإلحباط  ويعرِ ضه  تعيًسا  الفرد 

مٌّ في شعوره بالرِ ضا عن الحياة، همالتَّقييم على أنَّ الظُّروف المحيطة بالفرد لها دور  
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كان    -  فكلَّما كانت الظُّروف طيِ بة أو كانت ظروف الشخص أفضل من المحيطين به
أكثر شعوًرا بالسعادة، في حين تفسر نظريَّة التَّقييم الجوهري للذَّات الرِ ضا عن الحياة 

مرتفًعا   لذاته  الفرد  تقييم  كان  فكلَّما  لذاته،  الفرد  تقييم  خالل  شعور   -من  أكثر   اكان 
المتكاملة   النَّظريَّة  أمَّا  الحياة،  عن  بين   فبالرِ ضا  التَّكامل  تحدث  أن  استطاعت 

تتبنَّي ا الباحثة  فإنَّ  لذا  الحياة؛  عن  للرِ ضا  ابقة  السَّ النَّظريات  قدمتها  التي  لتَّفسيرات 
 النَّظريَّة المتكاملة.  

 ثانياا: صورة الجسم السلبية
 تعريف صورة الجسم السلبية: (1

)نوفل،   الشخص  8:  2016عرفها  أكان  سواء  سلبية  ذهنية  تصورات  بأنها:   )
أم متخياًل   الجسديم درًكا  يكونها من خالل مظهره  أو من خالل نظرة اآلخرين    ،لها، 

من حوله إلى صورة جسده، وما ي رافق ذلك من مشاعر سلبية، ويمكن االستدالل عليها  
من خالل مجموعة االستجابات التي ي سجلها المفحوص على مقياس صورة الجسم، في 

لية يكونها الفرد عن جسده ( بأنها: "صورة ذهنية وعق304:  2005حين عرفتها)شقير،  
وأداءها الوظيفي، وما قد يصاحب   ،أو في مكوناته الداخلية  ،سواء في مظهره الخارجي

أو اتجاهات سالبة عن تلك الصورة الذهنية للجسد، ويرى كاش أن    ،ذلك من مشاعر
األبعاد  متعدد  "بناء  الجسم:  المتعلقة   ،صورة  واالتجاهات  الذاتي  اإلدراك  يتضمن 

الجسميبالمظهر   المظهر  نحو  لالتجاهات  أساسيان  مظهران  وهناك  وهما   ،الجسمي، 
الرضا( عدم  أو  )بالرضا  النفسية    ،التقييم  الناحية  من  الجسمي  المظهر  وأهمية 

(Cash,2004:180عرف كما  الجسم   صورة اضطراب  (10:  2006الدسوقي،  ((، 
المظهر  عن رضاال عدم فيها يكون  التي االضطرابات النفسية، أشكال من  شكل بأنه:

 المحددة.  األساسية  السمة هو الجسمي
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ويتضح مما سبق أن كاًل منا له صورة عن جسده في عقله، تلك الصورة تقترن  
، فصورة الجسد خبرة تعتمد على كيف يرى الفرد  هاباعتقادنا عن كيفية إدراك اآلخرين ل

صورة ذهنية نكونها  نفسه؟ وكيف يدرك األشخاص أجسامهم؟ فصورة الجسم ما هي إال  
عن   نعتقده  وما  االنفعالية،  وخبراتنا  الباطنة  أحاسيسنا  من  مستمدة  وهي  أجسامنا  عن 

   .نظرة اآلخرين لنا
 النظريات المفسرة لصورة الجسم: (2
النفسي:  -أ التحليل  تحدث فرويد عن مناطق االستثارة الجنسية، وإن شخصية    نظرية 

تكوين صورة   في  الطفل  ويبدأ  الجسمية،  اإلحساسات  تتابع سيطرة  بحسب  تتطور  الفرد 
جسمه عن طريق نمو األنا التي تهيأ السبل له ليكون قادر على التمييز بين ذاته وبين  

صور  اضطراب  أن  إلى  النفسي  التحليل  نظرية  وتشير  الفرد،  اآلخرين،  لدى  الجسم  ة 
حياته.  واختالل الشخصية ترجع كلها إلى تطور الحياة الجنسية في السنوات األولى من  

 (. 24: 2013عبازة، )

السلوكية:  -ب    بيئة    النظرية  في  ينمو  الفرد  أن  السلوكية  النظرية  أصحاب  يرى 
االجتماعية التي    والمعايير  ،ويتأثر بها، ويكتسب منها أنماط الحياة  ،اجتماعية يؤثر فيها

ولكن   ،وهي تكون صورته عن جسمه   ، تكون مجموعة من المحددات السلوكية لدى الفرد 
 ،فيكون الطفل متأثر بجو األسرة، وبعبارات الذم  ،صورة الجسم تظهر في مرحلة الطفولة

لجسمه )عبازة، مرجع سابق:    هأو رفضأو المدح التي يتلقاها تؤثر في درجة قبول الفرد  
26 .) 

المعرفية:  -ج بنية صورة   النظرية  استقرار  المعرفي عدم  االتجاه  البحث في  أثبت 
إلى   الحالي  الجسم  لحجم  التقييم  يرجع  أن  يمكن  حيث  إلى أالجسم  أو  سالبة  فعال 

وآخر  كلبارلز  دراسة  أظهرت  فمثاًل  أن    Kulbarlz et al., 1999))ن  يالضغوط، 
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النساء الالئي يعانين من البوليميا )شره  المزاج السالب يزيد من تقييم حجم الجسم لدى  
 (.53: 2016عبد هللا، )وأردأ. الطعام( فيجعل صورة الجسم أسوأ 

وتتبنى الباحثة النظرية المعرفية في تفسير اضطراب صورة الجسم؛ وذلك ألنها 
والمنظور الذي تتبناه الباحثة في هذه الدراسة حول رؤيتها    ،تتطابق مع الهدف الرئيس

 الضطراب صورة الجسم لدى المتأخرات عن الزواج. 
   :الــدراســــات الســـابــقــــة

: الدراسات التي تناولت العالقة بين الرضا عن الحياة وصورة الجسم السلبية  :أوًلا

( التعرف على دور Davis, et al., 2020ن )ياستهدفت دراسة ديفيس وآخر 
صورة الجسد في التنبؤ بالرضا عن الحياة وتقدير الذات لدى عينة من الرجال والنساء، 

( من  البحث  عينة  تكونت  الوصفي،  المنهج  على  الدراسة  ، رجال  ( 112اعتمدت 
الجسد امرأة (  336و) صورة  مقياس  الباحثون  واستخدم  الحياة  ،،  عن  الرضا   ، ومقياس 

تقدير  صورة    ومقياس  عن  رضا  أقل  النساء  أن  النتائج  وأظهرت  إعدادهم،  من  الذات 
أجسادهن من الرجال، كما أن صورة الجسد تتنبأ بشكل دال بتقدير الذات لدى الرجال 
والنساء، بينما لم تتنبأ صورة الجسد بشكل دال إحصائًيا بالرضا عن الحياة بشكل عام  

ية من مستويات تقدير الذات لدى الرجال لدى النساء، بينما تعزز صورة الجسم اإليجاب 
 والنساء. 

الفتاح،   )عبد  بين  2019وأجرت  العالقة  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )
وغير المتزوجات،   ،صورة الجسم والتوجه نحو الحياة، ومعرفة الفروق بين المتزوجات 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي والمقارن، وتكونت عينة الدراسة من  
والدراسات 381) المنزلي،  واالقتصاد  األطفال،  رياض  قسم  التربية  بكلية  طالبة   )
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وأظهرت   الدواسر،  وادي  بمحافظة  العزيز  عبد  بن  سطام  األمير  بجامعة  اإلسالمية 
اإل  التوجه  كما النتائج  الدراسة،  عينة  لدى  اإليجابية  الجسم  وصورة  الحياة  نحو  يجابي 

كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية دالة موجبة بين صورة الجسم الموجبة والتوجه 
نحو الحياة، في حين لم تظهر النتائج وجود فروق بين عينة الدراسة في كل من صورة  

   الزواجية.الجسم والتوجه نحو الحياة تعزى إلى الحالة 

وآخر  ديفيدسون  دراسة  )يوهدفت  التعرف   إلى  (Davidson, et al, 2018ن 
التدين بين  العالقة  الجسد   ،على  على    ،وصورة  الدراسة  اعتمدت  الحياة،  عن  والرضا 

الوصفي،   )و المنهج  على  العينة  الكاثوليك، 80اشتملت  بين  بالتساوي  مقسمة  سيدة   )
المتدينين   الدينيوغير  لإليمان  مقياس  الباحثون  واستخدم   & Joseph)ببنسلفانيا، 

Diduca, 2007   الحياة عن  الرضا  ومقياس   ،)(Diener, et al., 1985)  ،)
الجسد   صورة  النساء  (Swami, et al., 2008)ومقياس  أن  عن  النتائج  وكشفت   ،

المتد  النساء غير  أجسادهن من  إيجابية عن  أكثر  لديهن صورة   ينات، كما المتدينات 
 أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة بين صورة الجسد والرضا عن الحياة. 

( إلى الكشف عن  Lemes, et al, 2018في حين هدفت ليميس وآخرون )
والسعادة،  الحياة،  عن  )الرضا  مثل  النفسية  بالرفاهية  المرتبطة  المتغيرات  بين  العالقة 

وصورة الجسم لدى المراهقين، اعتمدت الدراسة على المنهج  والتفاؤل، واإلدراك الصحي( 
 ( من  الدراسة  عينة  وتكونت  االرتباطي،  الحكومية  1460الوصفي  بالمدارس  طالًبا   )

ومقياس  الحياة  عن  للرضا  مقياس  بإعداد  الباحثون  وقام  بالبرازيل،  بوالية ريو غراندي 
وأ الجسم،  صورة  ومقياس  الصحي  اإلدراك  ومقياس  أن للسعادة،  إلى  النتائج  شارت 

( من أفراد العينة عبروا عن رضاهم عن صورة أجسادهم، كما كشفت النتائج  75.7%)
د  ارتباطية  عالقة  وجود  الجسمعن  صورة  عن  الرضا  بين  عن    وكل    ،الة  الرضا  من 
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والتفاؤل، كما تسهم الصورة اإليجابية عن الجسم في الصحة العقلية    ،والسعادة  ،الحياة
للمراهقينوتج  ،والبدنية سهولة  أكثر  الصحية  الرعاية  خدمات  أكثر   ،عل  رعاية  وتعزيز 
 فاعلية. 

أثير  بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن ت  Dotse, 2014)بينما قام دوتس )
من الرضا عن الحياة، اعتمدت الدراسة على منهج    الرضا عن صورة الجسم على كل  

( على  الدراسة  عينة  اشتملت  االجتماعي،  من    (100المسح  واإلناث  الذكور  من  
المتزوجين على  أيًضا  العينة  شملت  كما  الذكور   ، المراهقين،  من  المتزوجين  وغير 

( بين  ما  أعمارهم  تراوحت  ممن  سنة49:  25واإلناث  دولة   ،(  من  العينة  سحب  وتم 
دول أفريقية أخرى، واستخدم الباحث مقياس صورة الجسم من إعداد الباحث،   9و  ،غانا

نتائج الدراسة إلى وجود Ryff, 2004عن الحياة إعداد )ومقياس الرضا   (، وتوصلت 
كما  الحياة،  عن  والرضا  اإليجابية  الجسم  صورة  بين  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة 

النتائج إلى المستوى    أن   أشارت  أكثر رضا عن أجسامهم من اإلناث، كما أن  الذكور 
 سمه.التعليمي له تأثير كبير على رضا الشخص عن صورة ج

   :عن الحياة الزواج والرضاثانياا: الدراسات التي تناولت العالقة بين تأخر سن 

)صابر،   بين  2017قامت  الفروق  على  التَّعرف  إلى  هدفت  دراسة  بإجراء   )
واج الزَّ عن  رات  على    ،المتأخِ  التَّعرُّف  وكذلك  الحياة،  عن  الرِ ضا  في  المتزوِ جات  وبين 

واج، وقد اعتمدت    ،العالقة بين  العمر رات عن الزَّ والرِ ضا عن الحياة لدى عينة المتأخِ 
التَّصميم   راسة الحالية على المنهج الوصفي، واستخدم في المنهج الوصفي كلٌّ من  الدِ 

الوص والتَّصميم  المقارن,  من  الوصفي  عيِ نة  على  الدراسة  إجراء  وتمَّ  االرتباطي،  في 
واج الزَّ عن  رات  ومن    ،المتأخِ  القمَّة،  كليَّات  خريجات  العامالت  من  والمتزوِ جات 

واألدبيَّة في محافظة  العلميَّة  الكليَّات  والدُّكتوراه في  الماجستير  درجة  على  الحاصالت 
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سويف(  -)الفيوم )  ،بني  إلى  بالتَّساوي  مة  واج، 100مقسَّ الزَّ عن  رات  المتأخِ  من   )
راسة على: مقياس الرِ ضا عن الحياة إعداد:  100) ( من المتزوِ جات, واشتملت أدوات الدِ 

( )1996الدُّسوقي  النِ يل  أبو  إعداد:  المقابلة  نموذج  نتائج  1987(  لت  توصَّ وقد   ،)
ال عن  رات  المتأخِ  بين  إحصائيَّة  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  راسة  وبين  الدِ  واج  زَّ

لت النَّتائج إلى وجود  المتزوِ جات في الرِ ضا عن الحياة في اتِ جاه المتزوِ جات، كما توصَّ
والرِ ضا عن الحياة لدى عيَّنة المتأخِ رات عن    ،عالقة ارتباطيَّة  عكسيَّة دالة بين العمر

واج.    الزَّ

( ديفاسى  قام  التَّعرُّ Devassy, 2016كما  إلى  هدف  بحث  بإجراء  ف على  ( 
ين في الرضا عن الحياة   واج في والية كيرال بالصِ  رات عن الزَّ الفروق بين النِ ساء المتأخِ 

( من  نة  مكوَّ عيِ نة  على  البحث  وأ جِري  االجتماعي،  عن  255والتكيف  رة  متأخِ  فتاة   )
االجتماعي   التَّكيُّف  ومقياس  المقابلة  واستخدمت  ين،  بالصِ  مقاطعات  ثالث  في  واج  الزَّ

لت   لدى للكشف عن جوانب مختلفة في حياتهن، وتوصَّ واج  رات عن الزَّ المتأخِ  النِ ساء 
التَّوقُّعات  إلى  العيِ نة كان اختياريًّا، ويرجع  أفراد  واج لدى  الزَّ إلى أنَّ تأخُّر سنِ   النَّتائج 
، كما أوضحت نتائج الدراسة أن   والتَّطلُّعات المرتفعة التي يضعونها في شريك حياتِهنَّ

من الرِ ضا عن الحياة على الرُّغم من وجود قابليَّة عالية لضبط    ا لديِهنَّ مستوى منخفض
  .  حياتِهنَّ

هللا،   )جاب  دراسة  النفسية  2015وهدفت  الجوانب  بعض  عن  الكشف  إلى   )
وما إذا كانت تشعر بالوحدة النفسية،   ،ورضاها عن الحياة  ، للمرأة من معنى الحياة لديها

بالحالة النفسية لدى المرأة العانس وكذلك معرفة   ،وكذلك التعرف على عالقة العنوسة 
 ،لدى المرأة العانس الماكثة بالبيت ها  نفسما إذا كانت هذه الجوانب النفسية هي بالدرجة  

المن دراستها على  في  الباحثة  واعتمدت  العاملة،  العانس  التحليلي، والمرأة  الوصفي  هج 
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( من  الدراسة  عينة  ) 143وتكونت  بين  سنهن  يتراوح  متزوجة  غير  امرأة   )30  :50  
توفيق)   هارون  أعده:  الذي  الحياة  معنى  مقياس  الباحثة  واستخدمت  (، 1998سنة(، 

الدسوقي ) الحياة إعداد: مجدي  الرضا عن  النفسية  1996ومقياس  الوحدة  (، ومقياس 
( الدسوقي  مجدي  الحياة  2013إعداد:  معنى  درجة  انخفاض  عن  النتائج  وكشفت   ،)

وتنخفض درجة المرأة العانس   ،والماكثة بالبيت   ،بأبعاده الست لدى المرأة العانس العاملة
أظهرت  كما  العاملة،  العانس  بالمرأة  مقارنة  الحياة  معنى  مقياس  على  بالبيت  الماكثة 

بأبع النفسية  بالوحدة  الشعور  درجة  ارتفاع  العانسالنتائج  المرأة  لدى  الثالثة  وأن    ،ادها 
فروق مقياس    اهناك  على  عليها  المحصل  الدرجات  مستوى  على  إحصائية  داللة  ذات 

العاملة العانس  المرأة  بين  النفسية  بالوحدة  البيت   ،الشعور  في  كانت   ،والماكثة  حيث 
س العاملة، كما كثر شعوًرا بالوحدة النفسية من المرأة العانأالمرأة العانس الماكثة بالبيت  

المرأة   العانس وكانت  المرأة  لدى  الحياة  الرضا عن  درجة  انخفاض  النتائج عن  كشفت 
  العانس العاملة األقل في درجة الرضا عن حياتها مقارنة بالمرأة العانس الماكثة بالبيت.

محمد   محسن،  الرَّاشد،  قام   ,Arshad, Mohsin, & Mahmad)وأيضا 
واجي والرِ ضا عن  بإجراء دراسة هدفت  (2014 إلى التَّعرف على العالقة بين التَّوافق الزَّ

رات ع  واج في الرِ ضا الحياة، وكذلك التعرف على الفروق بين المتزوِ جات والمتأخِ  ن الزَّ
الحياة ) عن  من  نة  مكوَّ عيِ نة  على  راسة  الدِ  وأ جِريت  سن    160،  في  المتزوِ جات  من   )

رة رات عن ا  ،م بكِ  واج، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي، ومن المتأخِ  لزَّ
إعدادهم،   من  الحياة  عن  للرضا  ومقياس  الزواجي  للتوافق  مقياس  الباحثون  واستخدما 
في  واج  الزَّ عن  رات  والمتأخِ  المتزوِ جات  بين  كبيرة  فروق  وجود  إلى  النتائج  لت  وتوصَّ

المت المتزوِ جات، أي أن  الحياة لصالح  أكثر رضا عن حياتهن من  الرِ ضا عن  زوجات 
 المتأخرات عن الزواج.
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( بياتكوسكي  دراسة  هدفت  على    إلى  Piatkowski , 2012)بينما  التَّعرف 
الدراسة  واعتمدت  العازبات،  النِ ساء  لدى  الحياة  عن  والرِ ضا  الذَّات  مفهوم  بين  العالقة 

لجمع كأداة  المقابلة  على  واعتمد  االرتباطي،  الوصفي  المنهج  من عينة    على  البيانات 
تشعرن  العازبات  النِ ساء  وأن  للعنوسة،  متنوعة  أسباب  وجود  النَّتائج  وأظهرت  الدراسة، 
، إالَّ أنَّ غالبيَّة   غوط من ناحية األسرة واألصدقاء ووسائل اإلعالم بسبب عزوبيتِهنَّ بالضُّ

النِ ساء   أنَّ  إلى  أيًضا  النَّتائج  وأشارت  داخليَّة،  ت َعدُّ  غوط  إلى الضُّ حاجة  في  العازبات 
واج ل ،   كنَّ تإقامة عالقات عاطفيَّة تؤدِ ي في نهاية المطاف إلى الزَّ راضيات عن حياتِهنَّ

وقد أظهرت النتائج أيضا أنَّ العازبات األقلَّ في مفهوم الذَّات كن أقل في الرضا عن  
 والِ نساء األعلى في مفهوم الذَّات كن األكثر رضا عن الحياة.  ،الحياة

  :الجسم الزواج وصورةثالثاا: الدراسات التي تناولت العالقة بين تأخر سن 

( التعرف على العالقة بين إدراك صورة الجسم  2020اهر، استهدفت دراسة )ط
زواجًيا،    -)الموجبة المتأخرات  لدى  والخارجي(  الداخلي  الضبط  وأنماط مركز  السالبة( 

الجسم صورة  إدراك  بين  الفروق  على  التعرف  لبعض   ،وكذلك  وفًقا  الضبط  ونمط 
نظريات   ضوء  في  الديموجرافية  ا  العزوالمتغيرات  واستخدمت  المنهج  السبب،  لباحثة 

ودرنة،   ،والقبة  ،( فتاة عزباء من مدن البيضاء14الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
صورة الجسم من إعداد    ( سنة، وقد تم تطبيق مقياس47:  24وتتراوح أعمارهن ما بين ) 

 ( شقير  الدين  2002زينب  عالء  وتعريب  روتر  إعداد  من  الضبط  مركز  ومقياس   ،)
كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة بين تأخر  (، وقد  1982كفافي )

صورة   إدراك  بين  سالبة  ارتباطية  عالقة  ووجود  السالبة،  الجسم  وصورة  الزواج  سن 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية    ونمط مركز الضبط لدى فئة العازبات ككل،  ،الجسم

الداخلي الضبط  مركز  نمط  في  العازبات  مركز  ،بين  لصالح  الض  ونمط  الخارجي  بط 
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الضبط   مركز  نمط  ذوات  بين  فروق  وجود  وعدم  الخارجي،  الضبط  مركز  ذوات 
 وذوات نمط مركز الضبط الداخلي في إدراك صورة الجسم الموجبة.  ،الخارجي

هللا،   )عبد  دراسة  قامت  عن 2016بينما  الكشف  إلى  هدفت  دراسة  بإجراء   )
العنوسة قلق  بين  الذات   ،العالقة  تقدير  من  العمرية   وكل  الفئات  في  الجسم  وصورة 

العنوسة قلق  العينة  أفراد  بين  الفروق  عن  الكشف  وكذلك  الذات   ،المختلفة،   ، وتقدير 
لدى   الجسم  وصورة  الذات  بتقدير  التنبؤ  إمكانية  من  التحقق  وأيًضا  الجسم،  وصورة 
اعتمدت   لديهن،  العنوسة  قلق  أبعاد  خالل  من  الزواج  سن  في  المتأخرات  المعلمات 

من) الب الدراسة  عينة  وتكونت  االرتباطي،  الوصفي  المنهج  على  من  105احثة   )
( من  أعمارهن  تتراوح  ممن  الزواج  سن  في  المتأخرات  وتم  40:  26المعلمات  سنة،   )

استخدمت الباحثة مقياس و اختيارهن بالطريقة العشوائية من بعض مدارس مدينة طنطا،  
تقدير الذ  (، 2004ات إعداد: مجدي الدسوقي )صورة الجسم )إعداد الباحثة( ومقياس 

(، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود 2009ومقياس قلق العنوسة إعداد: سيد البهاص ) 
العنوسة قلق  بين  دالة  سالبة  ارتباطية  لدى   ،عالقة  الجسم  وصورة  الذات  وتقدير 

المعلمات المتأخرات في الزواج، كما توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة  
الذات إحصا تقدير  في  )منخفض(  الزمني  العمر  مستويات  بين  العنوسة  ، ئية   ،وقلق 

المتأخرات  المعلمات  لدى  الجسم  ذات    وصورة  فروق  توجد  ال  وكذلك  الزواج،  سن  في 
العن قلق  مستويات  بين  إحصائية  )منخفض داللة  كل    -متوسط  -وسة  في  من    مرتفع( 

ج  في سن الزواج، وأشارت النتائ  وصورة الجسم لدى المعلمات المتأخرات   ،تقدير الذات 
بكل التنبؤ  يمكن  أنه  إلى  قلق   أيًضا  أبعاد  خالل  من  الجسم  وصورة  الذات  تقدير  من 

  العنوسة لدى المعلمات المتأخرات في سن الزواج.
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قام كل التعرف  2016من )الطوير والتومي،    كما  إلى  بإجراء دراسة هدفت   )
لد  الجسم  صورة  تجنب  ظاهرة  انتشار  مدى  والعازبات، على  المتزوجات  المعلمات  ى 

وتقدير الذات،   ،من التجنب االجتماعي  وكل  ،العالقة بين تجنب صورة الجسمومعرفة  
اعتمدت الباحثان على المنهج الوصفي االرتباطي والمقارن، وأجريت الدراسة على عينة  

تزوجات والمعلمات الم  ،مقسمة بالتساوي بين المعلمات العازبات   فردا  (220مكونة من ) 
بمرحلة التعليم األساسي والثانوي بمدينة الخمس، واستخدم الباحثان مقياس تجنب صورة  
النتائج إلى عدم   الجسم، ومقياس التجنب االجتماعي ومقياس تقدير الذات، وتوصلت 

المتزوجات  المعلمات  بين  إحصائًيا  دالة  فروق  صورة    ،وجود  تجنب  في  والعازبات 
االجتماعي،  ،الجسم في   والتجنب  العينة  أفراد  بين  إحصائًيا  دالة  فروق  وجدت  بينما 

بين   دالة احصائًيا  ارتباطية موجبة  وجود عالقة  عن  النتائج  الذات، كما كشفت  تقدير 
والتجنب االجتماعي، ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا    ،تجنب صورة الجسم

   .وتقدير الذات  ،بين تجنب صورة الجسم

( إلى التعرف على العالقة بين صورة  2013دراسة )العبد هللا،  في حين هدفت  
الجسد وتأخر سن الزواج، وتحديد فيما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائًيا بين النساء 

الزواج عن  العامالت   ،المتأخرات  بصورة    ،والمتزوجات  يتعلق  فيما  العامالت  وغير 
( امرأة متأخرة عن الزواج 300الجسد لديهن، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من ) 

( بين  ما  أعمارهن  وتراوحت  سنة،50:  20ومتزوجة،  العشوائية    (  بالطريقة  اخترن 
االرتباطي،  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  واعتمدت  دمشق،  مدينة  نساء  من  القصدية 
عالقة  ووجود  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  الجسد،  صورة  مقياس  الباحثة  طبقت  وقد 

بين داللة    ارتباطية  ذات  فروق  وجود  وعدم  الزواج،  سن  وتأخر  السلبية  الجسد  صورة 
إحصائية بين المتأخرات عن الزواج والمتزوجات في صورة الجسد، ووجود فروق ذات  
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العامالت  بين  إحصائية  ذات   ،داللة  فروق  ووجود  العامالت،  لصالح  العامالت  وغير 
 صالح المتزوجات.داللة إحصائية في صورة الجسد وفًقا لمتغير العمر ل

 :تعقيـب عـــام عــلـى الــدراســـات الســابــقــة
تتشابه الدراسات والبحوث السابقة مع البحث الحالي من حيث   من حيث األهداف:.  1

التعرف  حيث  الهدف،   إلى  السابقة  الدراسات  بعض  الجسم  عهدفت  صورة  عالقة  لى 
 العالقة بين تأخر سن الزواج وكل  الدراسات بالرضا عن الحياة، في حين تناولت بعض  

 من صورة الجسم، والرضا عن الحياة. 
تتفق بعض الدراسات مع البحث الحالي من حيث اعتمادها على    من حيث المنهج:.  2

(، ودراسة )الطوير وتومي، 2017المنهج الوصفي االرتباطي والمقارن كدراسة )صابر،  
  ا ينما تتشابه بعض الدراسات من حيث اعتماده(، ب2019(، ودراسة )عبد الفتاح، 2016

)العبد،   كدراسة  االرتباطي  الوصفي  المنهج  ودراسة  2013على   ،) (Lemes, et al, 

2018،)  ((Piatkowski , 2012،  (Arshad, Mohsin, & Mahmad, 2014)  ،
على    ( Davidson, et al, 2018( ،)Davis, et al., 2020)من  واعتمدت دراسة كل

دراسة )جاب هللا،   الحالي مع  البحث  ويختلف  الوصفي،  اعتمدت  2015المنهج  التي   )
دوتس   ودراسة  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  (  Dotse, 2014) على  اعتمدت  التي 

 منهج المسح االجتماعي. 
تفق البحث الحالي مع  بعض الدراسات من حيث اعتمادها على  . من حيث العينة:   3

(، )عبد  2020)طاهر،  و(،  2015عينة من المتأخرات عن الزواج، كدراسة )جاب هللا،  
ط بقت هذه ، حيث  Piatkowski , 2012))و،  Davassy, 2016))و(،  2016هللا،  

يختلف مع بعض   الدراسات على عينة من المتأخرات عن الزواج، إال أن البحث الحالي
الزواج،   عن  والمتأخرات  المتزوجات  من  عينة  على  ط بقت  التي  كدراسة الدراسات 



 اسماء مخلف حسن عبدالجواد                            الرضا عن الحياة وعالقته بصورة الجسم السلبية    
 

- 651 - 

الفتاح،  و،  (2017)صابر،   وتومي،  و(،  2019)عبد   ,Arshad)(،  2016)الطوير 

Mohsin, & Mahmad, 2014)    وأيًضا هناك دراسات طبقت على عينات مختلفة ،
   وغيرها. ،وعينة من المراهقين ،والطالبات  ،الطلبة :مثل ،عن عينة الدراسة الحالية

راسات مع البحث الحالي من حيث استخدامها من حيث األدوات:    .4 اتَّفقت معظم الدِ 
راسة الحالية مع   ابقة من حيث إنَّها  للمقياس كأداة لجمع البيانات، وتتَّفق الدِ  راسات السَّ الدِ 

تعتمد على المقياس، وتختلف الدراسات من حيث األدوات تبًعا الختالف المتغيرات التي 
 تناولتها كل دراسة. 

(  Davis, et al., 2020)تتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة  من حيث النتائج:    .5

إحصائًيا بالرضا عن الحياة، بينما  التي توصلت إلى أن صورة الجسد ال تتنبأ بشكل دال  
السابقة الدراسات  معظم  مع  الحالي  البحث  نتائج  إلى   ،اختلفت  معظمها  أشارت  حيث 

عن   والرضا  اإليجابية،  الجسم  صورة  بين  دالة  ارتباطية  عالقة  فيوجود  حين    الحياة، 
ا البحث  نتائج  السابقة تتفق  الدراسات  نتائج  مع  وجود    لحالي  إلى  توصلت  عالقة  التي 

لدى  السلبية  الجسم  وصورة  الحياة  عن  الرضا  من  وكل  العمر  بين  دالة  ارتباطية 
  المتأخرات عن الزواج.

 فروض البحث: 
الحياة - عن  الرضا  بين  احصائًيا  دالة  عكسية  ارتباطية  عالقة  الجسم    ،توجد  وصورة 

 السلبية لدى المتأخرات عن الزواج. 
احصائيً  - دالة  عكسية  ارتباطية  عالقة  العمرتوجد  بين  لدى    ،ا  الحياة  عن  والرضا 

 المتأخرات عن الزواج.
لدى   - السلبية  الجسم  وصورة  العمر  بين  إحصائًيا  دالة  طردية  ارتباطية  عالقة  توجد 

 المتأخرات عن الزواج.
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 منهج البحث وإجراءاته:
الوصفي  للتحقق من فروض البحث الحالي، اعتمدت الباحثة على المنهج    المنهج:  ،أواًل 

العالقة  االرتباطي لدراسة  وذلك  الرضا؛  لدى   بين  السلبية  الجسم  وصورة  الحياة  عن 
دراسة   وكذلك  الزواج،  عن  الزواجالمتأخرات  سن  العمر  بين  صورة    وكل  ،العالقة  من 

   ت عن الزواج.الجسم السلبية، والرضا عن الحياة لدى المتأخرا

 مل على عينتين: تثانياا: العينة: وتش 
العينة االستطالعية )عينة الكفاءة السيكومترية(: حيث قامت الباحثة بتطبيق أدوات   .1

( لم يسبق لهن   فتاة  (160دراستها على عينة قوامها  الالتي  العامالت  الفتيات  من 
الزواج من محافظة الفيوم، والحاصالت على مؤهل جامعي، وقد تراوحت أعمارهن 

 والتأكد من صدقها وثباتها.  ،لتقنين أدوات البحث  وذلك ؛عاًما  40  :30ما بين  
2. ( من  وتكونت  األساسية:  عن    فتاة(  60العينة  المتأخرات  العامالت  الفتيات  من 

اج، والحاصالت على مؤهل جامعي من محافظة الفيوم، وقد تم اختيار العينة  الزو 
( سنة، وأن 40:  30)  ما بينوفًقا للمحكات اآلتية: المدى العمري للمشاركات يتراوح  

مؤهل  على  الحاصالت  العامالت  الزواج  عن  المتأخرات  من  المشاركات  تكون 
   جامعي. 

 البحث الحالي على األدوات التالية:  البحث: اعتمدثالثاا: أدوات 
: مقياس الرضا عن الحياة، إعداد: )مجدي الدسوقي،   (. 1996أوًلا

( 28يتكون مقياس الرضا عن الحياة في صورته النهائية من ):  وصف المقياس   -أ
(، 4تنطبق تماما )  اآلتي:ضع لها التدرج  و    بدائليجيب عنها الفرد من خالل عدة    ابندً 

المقياس  يحتوي )صفر(، وال  ا(، ال تنطبق أبدً 1(، ال تنطبق ) 2(، بين بين )3تنطبق )
 وهي بعد  ،على عبارات موجبة وأخرى سالبة، وتتوزع عبارات المقياس على ستة أبعاد 
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القناعة(،  –التقدير االجتماعي  –االستقرار النفسي  –الطمأنينة  –االجتماعية –)السعادة
  األبعاد.دول التالي يوضح توزيع عبارات مقياس الرضا عن الحياة على والج

 ( توزيع عبارات مقياس الرضا على اًلبعاد 1جدول )
 عدد العبارات  العبارات  البعد  م

 6 15،   11،  9،  8،  7،  3 السعادة  1
 5 28،  22،  18،  16، 14 اًلجتماعية  2
 5 30،  29،  25،  23،  19 الطمأنينة  3
 3 12،  5،  2 اًلستقرار النفسي  4
 6 27،   26،  24،  21،  6،  4 التقدير اًلجتماعي  5
 3 17،  13، 10 القناعة  6

يتم تصحيح المقياس من خالل إعطاء درجة لكل إجابة    : تصحيح المقياس  -ب
سابقا ذكر  كما  المناسب  لدى    ،بالشكل  ليكون  بعد،  كل  درجات  جمع  يتم  ثم 

 بعاد الستة المكونة لمفهوم الرضا عن الحياة،درجات تعبر عن األ  6المفحوص  
على   الكلية  الدرجة  على  للحصول  الست  الدرجات  بجمع  المصحح  يقوم  ثم 

الت  وتشير المقياس  الحياة،  عن  الرضا  متغير  على  المفحوص  درجة  تمثل  ي 
فما أعلى( إلى مستوى مرتفع من الرضا عن الحياة، وتشير   105الدرجة من )
 فما أقل( إلى مستوى منخفض من الرضا عن الحياة. 82الدرجة من )

يكومتريَّة لمقياسِّ الرضا عن الحياة:   -ج  الكفاءة السَّ
اخلي بحساب ارتباط :  ةصدق مقياس الرضا عن الحيا .1 وتمَّ حساب االتِ ساق الدَّ

 ويتضح ذلك في الجداول التالية: ،يقيسه الذيبالمقياس بالبعد  كلِ  بند
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 بعد السعادة:  •

رجة الكليَّة للبعد لمقياس الرضا 2جدول ) ( معامل ارتباط بنود بعد السعادة بالدَّ
 (160ن =)الحياة عن 

 العبارة  م
البعد  ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 الذى يقيسه 
مستوى 
 الدًللة 

 غير دالة 0.089 خرينأنا أسعد حاًلا من اآل 1
 0.01 0.806 ظروف حياتي ممتازة 3
 0.01 0.784 باألمن والطمأنينَّةأشعر   7
 0.01 0.841 أتمتع بحياة سعيدة 8

9 
أشعر أنَّ حياتي اآلن أفضـل مـن 

 أي وقت مضى
0.795 0.01 

 0.01 0.837 أشعر أنني موفقة في حياتي 11

15 
ظروفـي بأشعر بالر ِّضـا واًلرتيـا   

 الحياتية
0.827 0.01 

(، وعند مستوى داللة 0.155تساوي ) (0.05)الجدولية عند مستوى داللة  )ر(*قيمة 
 (. 0.203( تساوي ) 0.01)

لبعد   - الكلية  بالدرجة  بند  كل  ارتباط  معامل  أن  السابق:  الجدول  من  لنا  يتضح 
( فهي غير دالة؛ 1فيما عدا العبارة رقم )  (،0.01السعادة جميعها دالة عند مستوى ) 

 العبارة من المقياس. لذلك فقد تم حذف هذه 

 

 



 اسماء مخلف حسن عبدالجواد                            الرضا عن الحياة وعالقته بصورة الجسم السلبية    
 

- 655 - 

   :بعد اًلجتماعية •
رجة الكليَّة للبعد لمقياس 3جدول ) ( معامل ارتباط بنود بعد اًلجتماعية بالدَّ

 ( 160الرضا عن الحياة )ن = 

 العبارة  م
البعد   ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 الذى يقيسه 
مستوى 
 الدًللة 

عابة 14 حك وتبادل الدُّ  0.01 0.581 أميل إلى الضَّ
 0.01 0.354 تعايش معهم كما همأأتقبل اآلخرين و  16
عادة لوجود عالقات طي ِّبـة تربطنـي  18 أشعر بالسَّ

 باآلخرين
0.754 0.01 

 0.01 0.704 يتسم سلوكي مع اآلخرين بالتَّسامح والمر  22
 0.01 0.719 عالقاتي اًلجتماعية باآلخرين ناجحة 28

)   )ر(*قيمة   مستوى  عند  ) 0.05الجدولية  تساوي  داللة  0.155(  مستوى  وعند   ،)
 (. 0.203( تساوي ) 0.01)

االجتماعية    - لبعد  الكلية  بالدرجة  بند  كل  ارتباط  معامل  أن  الجدول  من  لنا  يتضح 
 (. 0.01جميعها دالة عند مستوى )

 بعد الطمأنينة:  •
رجة الكليَّة للبعد لمقياس الرضا 4جدول ) ( معامل ارتباط بنود بعد الطمأنينة بالدَّ

 (160)ن = عن الحياة 

 العبارة  م
البعد   ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 الذى يقيسه 
مستوى 
 الدًللة 

 0.01 0.738 أشعر أنَّ حياتي مشرقة ومليئة باألمل 19
 دالة غير  0.030 أتقبل نقد اآلخرين 20
 0.01 0.650 أنام نوماا هادئاا مسترخياا 23
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 العبارة  م
البعد   ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 الذى يقيسه 
مستوى 
 الدًللة 

 0.01 0.773 وخيبة األمل ،ًل أعاني من مشاعر اليأس 25
 0.01 0.771 روحي المعنويَّة مرتفعة 29
ــن أغيــر  30 ــد فل لــو قــدر لــي أن أعــيش مــن جدي

 شيئاا من حياتي
0.726 0.01 

(، وعند مستوى داللة 0.155تساوي ) (0.05)الجدولية عند مستوى داللة  )ر(*قيمة 
 (. 0.203( تساوي ) 0.01)

لبعد   - الكلية  بالدرجة  بند  كل  ارتباط  معامل  أن  السابق  الجدول  من  لنا  يتضح 
( مستوى  عند  دالة  جميعها  )  (،0.01الطمأنينة  رقم  العبارة  عدا  دالة؛ 20فيما  غير   )

 اس. لذلك تم حذفها من المقي 
 اًلستقرار النفسي:  •

رجة الكليَّة للبعد لمقياس 5جدول )  ( معامل ارتباط بنود بعد اًلستقرار النفسي بالدَّ
 ( 160الرضا عن الحياة )ن = 

 العبارة  م
البعد الذى  ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 يقيسه
مستوى 
 الدًللة 

 0.01 0.806 أنا راٍض عن نفسي 2
 0.01 0.844 حياتيأنا راٍض عن كل شيء في  5

12 
أشــعر بالبهجــة الممزوجـــة بالتفــا ل تجـــا  

 المستقبل
0.840 0.01 

(، وعند مستوى داللة 0.155( تساوي )0.05*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
 (. 0.203( تساوي ) 0.01)
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الكلية لبعد    - بالدرجة  بند  االستقرار  يتضح لنا من الجدول السابق أن معامل ارتباط كل 
 (.0.01النفسي جميعها دالة عند مستوى ) 

  :التقدير اًلجتماعي •
رجة الكليَّة للبعد لمقياس 6جدول ) ( معامل ارتباط بنود بعد التقدير اًلجتماعي بالدَّ

 (160الرضا عن الحياة )ن= 

 العبارة  م
البعد الذى  ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 يقيسه
مستوى 
 الدًللة 

األحـــوال تقتـــرب حيـــاتي مـــن فـــي معظـــم  4
 المثاليَّة

0.613 0.01 

 0.01 0.697 أشعر بالث ِّقة تجا  سلوكي اًلجتماعي 6
 0.01 0.697 يثق اآلخرون في قدراتي 21
 0.01 0.255 ينظر اآلخرين إلى باحترام 24
ــى ات ِّخــاذ القــرار 26 ــديَّ القــدرة عل وتحمــل  ،ل

 نتائجه
0.714 0.01 

 0.01 0.669 تنال إعجاب اآلخرينأفكاري وآرائي  27

(، وعند مستوى داللة 0.155( تساوي )0.05( الجدولية عند مستوى داللة ))ر*قيمة 
 (. 0.203( تساوي ) 0.01)

يتضح لنا من الجدول السابق أن معامل ارتباط كل بند بالدرجة الكلية لبعد التقدير   -
 (. 0.01)االجتماعي جميعها دالة عند مستوى داللة 
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 القناعة: •
رجة الكليَّة للبعد لمقياس الرضا عن 7جدول ) ( معامل ارتباط بنود بعد القناعة بالدَّ

 ( 160الحياة )ن = 

 العبارة  م
البعد   ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 الذى يقيسه 
مستوى 
 الدًللة 

ة فــي  10 ــى األشــياء الُمهمــَّ حصــلت حتــى اآلن عل
 حياتي

0.813 0.01 

 0.01 0.837 راٍض بما وصلت إليهأنا  13
كنت   17 مما  أفضل  معيشة  مستوى  في  أعيش 

 ا  أو أتوقعه نأتم
0.721 0.01 

(، وعند مستوى داللة 0.155( تساوي )0.05الجدولية عند مستوى داللة ) )ر(*قيمة 
 (. 0.203( تساوي ) 0.01)

القناعة   - لبعد  الكلية  بالدرجة  بند  كل  ارتباط  معامل  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
 (. 0.01جميعها دالة عند مستوى )

جة كل بعد ومن ناحية أخري تم حساب االتساق الداخلي للمقياس بحساب ارتباط در  -
 من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

الحياة  ( معامل اًلرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الرضا عن 8جدول )
 (160ن= )

 الدًللة مستوى  معامل اًلرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية  للمقياس *  األبعاد والمقياس ككل  م
 0.01 0.929 السعادة  1
 0.01 0.639 اًلجتماعية  2
 0.01 0.873 الطمأنينة  3
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 الدًللة مستوى  معامل اًلرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية  للمقياس *  األبعاد والمقياس ككل  م
 0.01 0.859 اًلستقرار النفسي  4
 0.01 0.803 التقدير اًلجتماعي  5
 0.01 0.827 القناعة  6

ويتضح من الجدول السابق قوة تماسك أبعاد المقياس بالمقياس ككل عند مستوى    -
 ( 0.01داللة )

( في بعد 1( بند، حيث تم حذف البند رقم )28من )  اوبالتالي أصبح المقياس مكون  -
 ( في بعد الطمأنينة.20السعادة، وحذف البند رقم )

 ثبات مقياس الرضا عن الحياة:  -2

اسم    - عليها  نطلق  التي  كرونباخ  بمعادلة  الثبات  حساب  تم  كرونباخ:  ألفا  طريقة 
ألفا   معامالAlphaمعامل  بلغت  وقد   ، ( األبعاد  ثبات  )0.  60ت   ،)0.904 )

(0.656( مستوى  عند  دالة  وجميعها  المقياس 0.01(  ثبات  معامل  كان  بينما   ،)
 وهذا ما يوضحه الجدول التالي: (،0.936)

( معامالت الثبات لألبعاد والمقياس ككل بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس  9جدول )
 ( 160)ن=الرضا عن الحياة

 معامالت الثبات  والمقياس ككل األبعاد  م

 0.904 السعادة  1

 0.600 اًلجتماعية  2

 0.808 الطمأنينة  3
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 (0.01* جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة )

  واألبعاد، ثم طريقة التجزئة النصفية: تم حساب االرتباط بين ج زأي المقياس ككل    -
سبيرمان بمعادلة  االرتباط  بمعامالت  ححت  ثبات   –ص  معامالت  بلغت  وقد  بروان، 

بينما كان معامل   (،0.01)وجميعها دالة عند مستوى    ،  (0.906(، ) 0.061األبعاد ) 
  (، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:0.919) مساوًيا كله ثبات المقياس 

( معامالت الثبات لألبعاد والمقياس ككل بطريقة التجزئة النصفية 10جدول )
 لمقياس الرضا عن الحياة 

 ( 01,0)* جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

تم    - حيث  التطبيق  إعادة  باستخدام طريقة  الثبات  حساب  تم  التطبيق:  إعادة  طريقة 
، وقد ا( فردً 30أخرى بعد مرور أسبوعين على عينة قوامها )إعادة تطبيق المقياس مرة  

ثبات   معامالت  )0.822)األبعاد  بلغت  مستوى  0.998(،  عند  دالة  وجميعها   )

 0.773 اًلستقرار النفسي  4

 0.656 التقدير اًلجتماعي  5

 0.701 القناعة  6

 0.936 المقياس ككل 

 معامالت الثبات  األبعاد والمقياس ككل  م
 0.906 السعادة  1
 0.713 اًلجتماعية  2
 0.797 الطمأنينة  3
 0.773 اًلستقرار النفسي  4
 0.697 التقدير اًلجتماعي  5
 0.605 القناعة  6

 0.919 المقياس ككل 
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كله مساوًيا )0.01) المقياس  ثبات  بينما كان معامل  ما يوضحه   ،(0.982(،  وهذا 
 الجدول التالي:

 التطبيق لمقياسيقة إعادة ( معامالت الثبات لألبعاد والمقياس ككل بطر 11جدول )
 الرضا عن الحياة  

 
 
 
 
 
 

 

 (0.01اًلرتباط دالة عند مستوى )جميع معامالت *
 ( 2016ثانياا: مقياس صورة الجسم )عبد هللا، 

)  -أ من  النهائية  صورته  في  المقياس  يتكون  المقياس:  تعكس 44وصف  عبارة   )
الزواج عن  المتأخرات  لدى  الجسم  أي   ،صورة  من  تعانين  ال  قد  أو   ةوالالتي  أمراض 

صورة   -تشوهات جسدية، وتتوزع العبارات على ثالثة أبعاد هي: صورة الجسم الم دركة
االجتماعية عبارات   -الجسم  توزيع  يوضح  التالي  والجدول  االنفعالية(،  الجسم  صورة 

 مقياس صورة الجسم بأبعاده المختلفة: 
 
 
 
 
 
 
 

 معامالت الثبات  األبعاد والمقياس ككل  م
 0.998 السعادة  1
 0.976 اًلجتماعية  2
 0.913 الطمأنينة  3
 0.956 اًلستقرار النفسي  4
 0.825 التقدير اًلجتماعي  5
 0.822 القناعة  6

 0.982 المقياس ككل 
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 أبعاد  الثالثة ( توزيع عبارات مقياس صورة الجسم على  12) جدول

 الُبعد  م
عدد 
 العبارات 

 أرقام العبارات 

1 
صورة الجسم  

 المدركة 
16 

1 ،7،10 ،16 ،19 ،22 ،25  ،28 ،31 ،34  ،40  ،
43 ،46 ،49  ،52 ،55 . 

2 
صورة الجسم  
 اًلجتماعية 

15 
8 ،14 ،17 ،20 ،23  ،26 ،29 ،32 ،35  ،41  ،

44 ،47 ،50  ،56 ،59 . 

3 
صورة الجسم  

 اًلنفعالية 
12 

12 ،15 ،24  ،27 ،30 ،36 ،39 ،42 ،45 ،48 ،
51 ،60 . 

 

تصحيح المقياس: يتم تصحيح المقياس من خالل تقدير ثالثي ووضع درجة لكل  -ب 
تأخذ )1،  2،  3استجابة ) نعم  اإليجابية؛ حيث  للعبارات  ما )3(  إلى حد  (، ال  2(، 

(1( بين  للمقياس  الدرجة  تراوحت  وقد  على 60-132(،  المرتفعة  الدرجة  وتشير   ،)
لدى  السلبية)الالسوية(  الجسم  صورة  إلى  الدرجة   المقياس  وتشير  المفحوص، 

فما أقل( إلى   70)السوية(، وتشير الدرجة من )  الجسم اإليجابيةالمنخفضة إلى صورة  
 فما أعلى( إلى صورة الجسم السلبية. 81صورة الجسم اإليجابية، والدرجة من )

يكومتريَّة لمقياس صورة الجسم  -ج  الكفاءة السَّ
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 ق التالية:ائمقياس صورة الجسم بالطر الصدق: قامت الباحثة بحساب صدق  ▪
 . اًلتساق الداخلي: 1
 بعد صورة الجسم المدركة:  -

 (160( معامل ارتباط بنود صورة الجسم المدركة بالدرجة الكلية للبعد )ن=13جدول )

 العبارة  م
البعد   ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 الذى يقيسه 
مستوى 
 الدًللة 

 0.01 0.345 كلما سنحت لي الفرصةأفحص مظهري في المرأة  1
ا مــن عــدم  4 أحــاول تجنــب النظــر فــي المــرآة خوفــا

 رضائي عن جسمي
 غير دالة  0.106

 0.05 0.184 أقضي وقتاا ليس قصيراا في الحفاظ على وزني 7
 0.000 0.392 يبدو أن وزني سيكون رائعاا في المستقبل 10
 غير دالة  0.037 رائعااالبقاء جائعة سيكون نظاماا غذائياا  13
 0.01 0.373 أزن جسمي باستمرار ألحافظ على رشاقتي 16
 0.01 0.334 أعتني بجسمي كثيراا 19
 0.01 0.533 أرى أن وجهي نحيف 22
 0.01 0.344 ناضيقت ي  أعتقد أن عين 25
 0.01 0.282 ى أن يصغر أنفي قليالا نأتم 28
 0.01 0.227 أعتقد أن فمي واسع 31
 0.05 0.198 و حجابي لكبر حجمهماأخلف شعري  أخفي أذني   34
 غير دالة  0.039 أشعر بأن تقاطيع وجهي متناسقة للغاية 37
 0.01 0.610 أرى أن جسمي نحيف 40
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 العبارة  م
البعد   ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 الذى يقيسه 
مستوى 
 الدًللة 

 0.01 0.286 أعتقد أن طولي متناسب مع وزني 43
 -أرى أن المنطقـــة العلويـــة مـــن جســـمي )الصـــدر 46

 الذراعين( نحيفة-الكتفين
0.589 0.01 

 0.01 0.532 أعتقد أن منطقة الخصر والبطن نحيفة 49
ــردفين 52  -أرى أن المنطقــة الســفلي مــن جســمي )ال

 الساقين( نحيفة -الفخذين
0.400 0.01 

 0.01 0.410 وأصابعي نحيفة وغير جذابة أعتقد أن يدي   55
 0.01 0.277 وذلك لنحافتهما ؛بشراب سميك ي  أخفي قدم 58

(، وعند مستوى داللة 0.155تساوى )  (0.05) الجدولية عند مستوى داللة  )ر(*قيمة 
   .(0.203)  ي ( تساو 0.01)

يتضح لنا من الجدول السابق أن معامل ارتباط كل بند بالدرجة الكلية لبعد صورة    -
( 34،  7العبارات أرقام )(، فيما عدا  0.01الجسم المدركة جميعها دالة عند مستوى )

 دالة.( فهي غير 37 ،13  ،4( والعبارات أرقام )0.05فهي دالة عند مستوى )
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 صورة الجسم اًلجتماعية: بعد  -

( معامل ارتباط بنود صورة الجسم اًلجتماعية بالدرجة الكلية للبعد 14جدول )
 (160)ن=

 العبارة  م
  ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 البعد الذى يقيسه 
مستوى 
 الدًللة 

 غير دالة  0.077- تخجلني نظرات اآلخرين إلى جسمي 2

 غير دالة  0.003 أفضل البقاء في المنزل عن الذهاب في رحلة مع زمالئي 5

 0.01 0.268 رونني جميلةيمعظم صديقاتي  8

 غير دالة  0.058- أفضل مني أرى أن صديقاتي يتمتعن بمظهر 11

 0.01 0.363 أتنمى أن أكون مثل صديقاتي في تناسق أجسامهن 14

 0.01 0.408 وذلك ألنني غير متناسقة الجسم ؛يتجنبني الناس 17

 0.01 0.380 غالباا ما أقارن مظهري ومالمح جسمي باآلخرين 20

 0.01 0.318 أرى أنه من األفضل العمل بمفردي بسبب شكل جسمي 23

 0.01 0.468 الخروج من المنزل بشكل كبيرأهتم بمظهري قبل  26

ــام  29 ــة أمـ ــر أناقـ ــداء مالبـــس تجعلنـــي أكثـ أحـــرل علـــى ارتـ
 اآلخرين

0.426 0.01 

 0.01 0.275 يعتبرني اآلخرون جميلة الشكل 32

 0.01 0.210 وجهي ًل يحتاج إلى كثير من أدوات التجميل أو المكياج 35

 غير دالة  0.083 مظهري ًل أبالي برأي األخرين بخصول  38

 0.01 0.299 أخشى أن أكون مثيرة للسخرية أمام اآلخرين 41

ــى األضــواء 44 ــب المشــاركة اًلجتماعيــة إذ ســلطت عل  0.01 0.359 ؛أتجن
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 العبارة  م
  ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 البعد الذى يقيسه 
مستوى 
 الدًللة 

 وذلك حتى ًل تظهر عيوب جسمي

أرى أن ســبب تــأخر زواجــي يرجــع إلــى جمــالي المتواضــع  47
 بزميالتي ةمقارن

0.299 0.01 

الضيقة ألبـدو رشـيقة أمـام و قاتمة اللون الأرتدي المالبس  50
 الناس

0.542 0.01 

 غير دالة  0.009- جسمي جميل ومتناسق عن زميالتي 53

 0.01 0.404 أهتم بمظهري عندما يراني أصدقائي 56

 0.01 0.510 أحاول أن أظهر بمظهر أقل من سني أمام الناس 59

(، وعند مستوى داللة 0.155تساوى ) (0.05)الجدولية عند مستوى داللة  )ر(*قيمة 
 (. 0.203( تساوى )0.01)

يتضح لنا من الجدول السابق أن معامل ارتباط كل بند بالدرجة الكلية لبعد صورة    -
 ( عند مستوى  دالة  االجتماعية جميعها  )  ،(0.01الجسم  أرقام  العبارات  ، 2فيما عدا 

 غير دالة.  ( فهي53، 38، 11، 5
 بعد صورة الجسم اًلنفعالية:  -

( معامل ارتباط بنود صورة الجسم اًلنفعالية بالدرجة الكلية للبعد  15جدول )
 (160)ن=

 العبارة  م
البعد الذى  ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 يقيسه
مستوى 
 الدًللة 

 غير دالة  0.133 أشعر بالرضا عن إمكانياتي الجسمية 3
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 العبارة  م
البعد الذى  ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 يقيسه
مستوى 
 الدًللة 

 غير دالة  0.111 بالخجل من عدم تناسق أجزاء جسميأشعر  6

 غير دالة  0.056 يشغلني شكل جسمي 9

 0.01 0.349 أشعر بالقلق من زيادة وزني 12

 0.01 0.400 أشعر بالقلق من نحافتي 15

 غير دالة  0.085 أشعر بأنني غير جذابة من الناحية الجسمية 18

 غير دالة  0.014- أشعر بالرضا عن مالمحي وجهي 21

24 
 -أشعر بعدم التناسق بين مالمح وجهي)العين

 األذن( -األنف -الفم
0.169 

0.05 

27 
ــت أن يكــون لــون بشــرتي لــيس كمــا هــو  تمني

 عليه اآلن
0.342 

0.01 

 0.01 0.317 أشعر بالرضا عن شعري من حيث الطول 30

 غير دالة  0.144 أشعر بالرضا عن شعري من حيث اللون  33

 0.01 0.309 أشعر بالرضا عن شعري من حيث الكثافة 36

 0.01 0.287 أشعر بالرضا عن المنطقة العلوية من جسمي 39

 0.01 0.453 أشعر بالرضا عن منطقة الخصر والبطن 42

 0.01 0.389 أشعر بالرضا عن المنطقة السفلية من جسمي 45
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 العبارة  م
البعد الذى  ةمعامل ارتباط كل بند بدرج

 يقيسه
مستوى 
 الدًللة 

 0.01 0.281 تمنيت أن أكون أطول قليالا  48

 0.01 0.327 رجيما قاسياا للحفاظ على وزنيأتبع  51

 غير دالة  0.053- يزعجني شكل جسمي 54

57 
أشعر بالقلق من أي تغير يمكـن أن يطـرأ علـى 

 شكل جسمي
 غير دالة  0.144

 0.05 0.197 بين أفكاري وشكلي اأشعر بأن هناك تناقض 60

(، وعند مستوى داللة 0.155( تساوي )0.05الجدولية عند مستوى داللة ) )ر(*قيمة 
 (. 0.203( تساوي ) 0.01)

لبعد صورة    - الكلية  بالدرجة  بند  كل  ارتباط  معامل  أن  السابق  الجدول  من  لنا  يتضح 
( عند مستوى  دالة  االنفعالية جميعها  أرقام ) 0.01الجسم  العبارات  فيما عدا   ،  )24   ،

  33،    21،    18،    9،    6،    3(، والعبارات أرقام )  0.05دالة عند مستوى )( فهي  60
( فهي غير دالة، وتم حذف بعض عبارات المقياس لعدم ارتباطها بالدرجة 57،    54،  

، 4الكلية للبعد الذي تقيسه، ففي لبعد صورة الجسم المدركة تم حذف العبارات اآلتية )
، 11،  5،  2عية تم حذف العبارات اآلتية ) ( ، وفي بعد صورة الجسم االجتما 37،  13
،  21،  18،  9،  6،  3(، وفي بعد صورة الجسم االنفعالية تم العبارات اآلتية )53،  38
 ( عبارة.  44من ) ا( وبالتالي أصبح المقياس في صورته النهائية مكون57،  54،  33

ل بعد تم حساب االتساق الداخلي للمقياس بحساب ارتباط درجة ك ى ناحية أخر  ومن -
 من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:
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 ( معامل اًلرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس صورة الجسم 16جدول )

معامل اًلرتباط بين األبعاد   األبعاد والمقياس ككل  م
 والدرجة الكلية  للمقياس  

 مستوى الدًللة**

 0.01 0.817 صورة الجسم المدركة  1
 0.01 0.649 صورة الجسم اًلجتماعية  2
 0.01 0.584 صورة الجسم اًلنفعالية 3

 ( 0.01*معامالت االرتباط دالة عند مستوى )

 ( 0.01أبعاد المقياس بالمقياس ككل عند مستوى )ويتضح من الجدول السابق قوة تماسك  -

 الثبات: قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس صورة الجسم بالطرق التالية: ▪
كرونباخ:  1 ألفا  طريقة  اسم  .  عليها  نطلق  التي  كرونباخ  بمعادلة  الثبات  حساب  تم 

ألفا   ثبات    ،Alphaمعامل  معامالت  بلغت  )0.64)األبعاد  وقد  وجميعها   ،(0.70(، 
وهذا   (،0.72) مساوًيا  (، بينما كان معامل ثبات المقياس كله  01.0دالة عند مستوى ) 

   :يما يوضحه الجدول التال

  ( معامالت الثبات لألبعاد والمقياس ككل بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس صورة17جدول )  
 ( 160الجسم)ن=

 ( 0.01* جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى )

 معامالت الثبات  األبعاد والمقياس ككل  م

 0.658 الجسم المدركة صورة  1
 0.703 صورة الجسم اًلجتماعية  2
 0.637 صورة الجسم اًلنفعالية 3

 0.718 المقياس ككل 
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تم حساب االرتباط بين ج زأي المقياس ككل واألبعاد، ثم  . طريقة التجزئة النصفية:  2
بمعامالت   ححت  سبيرمان  ص  بمعادلة  ثبات   –االرتباط  معامالت  بلغت  وقد  بروان، 

(، بينما كان معامل 0.01وجميعها دالة عند مستوى )   ،  (0.834(، )0.741األبعاد )
  التالي:(، وهذا ما يوضحه جدول 0.719ثبات المقياس كله مساوًيا ) 

نصفية لمقياس والمقياس ككل بطريقة التجزئة ال ،( معامالت الثبات لألبعاد18جدول )
 (  160صورة الجسم)ن=

 ( 0.01)* جميع معامالت اًلرتباط دالة عند مستوى 

تم  3 حيث  التطبيق  إعادة  طريقة  باستخدام  الثبات  حساب  تم  التطبيق:  إعادة  طريقة   .
( قوامها  عينة  على  أسبوعين  مرور  بعد  أخرى  مرة  المقياس  تطبيق  فرًدا،  30إعادة   )

(، بينما 0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.894(، )0.799وبلغت معامالت ثبات )
 (، كما يتضح في الجدول التالي: 0.820كان معامل ثبات المقياس كله مساوًيا )

 

 

 معامالت الثبات  األبعاد والمقياس ككل  م
 0.757 صورة الجسم المدركة  1

 0.741 صورة الجسم اًلجتماعية  2

 0.834 صورة الجسم اًلنفعالية 3

 0.719 المقياس ككل 
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 التطبيق لمقياس( معامالت الثبات لألبعاد والمقياس ككل بطريقة إعادة 18جدول )
   (160)ن=صورة الجسم 

 ( 0.01)* جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

تم    - حيث  البحث،  ألدوات  والتباعدي  التقاربي  الصدق  بحساب  الباحثة  قامت  وقد 
بعض بعضها  مع  الدراسة  متغيرات  بين  االرتباط  معامل  الحياة،   احساب  عن  )الرضا 

 وصورة الجسم(. 

 (160( مصفوفة اًلرتباطات بين متغيرات الدراسة )ن=19جدول )

 
( 0.01أنه توجد عالقة ارتباطية عكسية دالة عند مستوى داللة )  نالحظ  مما سبق  -

 .  السلبية وصورة الجسم ،بين الرضا عن الحياة

 

 معامالت الثبات األبعاد والمقياس ككل  م

 0.894 صورة الجسم المدركة  1
 0.825 الجسم اًلجتماعيةصورة  2
 0.799 صورة الجسم اًلنفعالية  3
 0.820 المقياس ككل 

 صورة الجسم  الرضا عن الحياة  متغيرات البحث 
 **0.234- - الرضا عن الحياة 

 -  السلبية صورة الجسم  
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 تمَّ استخدام األساليب الحصائيَّة التَّالية: :األساليب الحصائيَّةرابعاا:  

غيرة، كما يلي:  - بارامتري مع العيِ نات الصَّ  تمَّ استخدام األسلوب اإلحصائي الالَّ
والتَّفرط ح - االلتواء  معاملي  الِمعياري،  االنحراف  الوسيط،  ط،  لتحديِد   ؛الم توسِ  وذلك 

راَسة ومدى ق ربها من التَّوزيع االعتدالي، ممَّا يسمح    ،نَمط توزيع بيانات م تغيِ رات الدِ 
راَسة.باالنتق   اِل إلى إجراء التَّحليالت اإلحَصائيَّة الم ناِسبة لإلجابِة عن تساؤالت الدِ 

الحياة،   - عن  الرِ ضا  مقياس  ثبات  حساب  في  سبيرمان"   " ارتباط  معامل  استخدم 
ألفا   بيرسون في حساب   ومعامل ارتباط  كرونباخ،ومقياس صورة الجسم، ومعادلة 

ا ولحساب  والتباعدي،  التقاربي  واالتِ ساق  الصدق  االختبار  إعادة  بطريقة  لثَّبات 
اخلي للمقياسين.        الدَّ

وصورة  - الحياة  عن  الرِ ضا  بين  العالقة  لتوضيح  بيرسون  ارتباط  معامل  استخدام 
 .  السلبية الجسم

 نتائج البحث ومناقشتها: 

البحث         متغيرات  على  العينة  استجابات  توزيع  اعتدالية  من  التحقق  نمط  تم  لتحديد 
توزيع بيانات متغيرات البحث ومدى قربها من التوزيع االعتدالي، مما يسمح باالنتقال إلى 

البحث  تساؤالت  عن  لإلجابة  المناسبة  االحصائية  التحليالت  يوضحه    ،إجراء  ما  وهو 
 الجدول التالي: 
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الحياة، البحث )الرضا عن  ( توزيع استجابات عيِّنة البحث على متغي رات20جدول )
 صورة الجسم السلبية(

متغيرات البحث                
 البيان اًلحصائي 

 صورة الجسم السلبية الرضا عن الحياة 

 60 60 العدد 
 89.52 77.62 المتوسط
 89.50 78.94 الوسيط 

 5.09 13.37 اًلنحراف المعياري 
 358. -1.466- معامل اًللتواء

 309. 309. اًللتواء الخطأ المعياري لمعامل 
 -436.- 2.029 معامل التفرطح

 608. 608. الخطأ المعياري لمعامل التفرطح 

إن    - حيث  باالعتدالية؛  تتسم  المتغيرات  درجات  توزيع  أنَّ  ابق  السَّ الجدول  من  يتَّضح 
كما أن معامل االلتواء   (،3ومحصور بين )±   ،معامل االلتواء والتفرطح يقترب من الصفر

استخدام   تم  وعليه  والتفرطح،  االلتواء  لمعاملي  المعياري  الخطأ  ضعف  من  أقل  والتفرطح 
ابق أن هناك  البارامتري في معالجة التساؤالت، ومن ثم يتَّضح من الجدول السَّ اإلحصاء 

 مؤشرات دالة على اعتدالية توزيع البيانات.
: نتائج الفرض األول عالقة ارتباطية عكسية   توجد ينص الفرض األول على أنه:  :أوًلا

عن   المتأخرات  لدى  السلبية  الجسم  وصورة  الحياة  عن  الرضا  بين  إحصائًيا  دالة 
الزواج. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة 

د العينة على مقياس الرضا عن الحياة، والدرجة الكلية على مقياس صورة االكلية ألفر 
 وهذا ما يوضحه الجدول التالي:الجسم، 
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( معامالت اًلرتباط بين الر ِّضا عن الحياة وصورة الجسم السلبية لدى  21جدول )
 ( 60المتأخرات عن الزواج )ن= 

راسة  م  مستوى الدًللة معامل اًلرتباط متغي ِّرات الد ِّ

  الر ِّضا عن الحياة  1

-.214- 

 

 

 غير دالة
 صورة الجسم السلبية  2

بين    - إحصائًيا  دالة  عكسية  ارتباطية  عالقة  توجد  ال  أنه  السابق:  الجدول  من  يتضح 
ويشير ذلك إلى أنه  الرضا عن الحياة وصورة الجسم السلبية لدى المتأخرات عن الزواج،  

عن حياتها   راضية  غير  الجسم  عن  السلبية  الصورة  ذات  الفتاة  تكون  أن  بالضرورة  ليس 
فالرضا عن صورة   الرضابشكل عام،  الرضا   ،الجسم يعبر عن جانب من جوانب  وليس 

عن الحياة ككل، ويمكن تفسير ذلك في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة،  
التي توصلت   ،  (Davis, et al., 2020)  حيث تتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة

الحياة عن  والرضا  الجسم  بين صورة  ارتباط  وجود  عدم  تنب  ،إلى  ال  الجسد  صورة    ئ وأن 
الرضا عن الحياة بشكل عام، بينما تختلف نتائج هذا الفرض مع  عن  بشكل دال إحصائًيا  

دراسة   الفتاح،  نتائج  ودراسة(2019)عبد   ،  ((Davidson, et al, 2018ودراسة  ، 

(Lemes, et al, 2018 )  ودراسة ،((Dotse, 2014  التي أشارت جميعها إلى وجود ،
 والرضا عن الحياة. ،ارتباطية إيجابية دالة إحصائًيا بين صورة الجسم اإليجابيةعالقة 

الثاني الفرض  نتائج  ينص   :ثانياا:  أنه:    الذي  دالة على  عكسية  ارتباطية  عالقة  توجد 
وللتحقق من صحة    ،والرضا عن الحياة لدى المتأخرات عن الزواج  ،حصائًيا بين العمرإ
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والدرجة الكلية  ،معامل ارتباط بيرسون بين متغير العمر ألفراد العينةهذا الفرض تم حساب 
  على مقياس الرضا عن الحياة، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

والر ِّضا عن الحياة لدى المتأخرات عن   بين العمر( معامالت اًلرتباط 22جدول )
 ( 60الزواج )ن= 

راسة  م  مستوى الدًللة معامل اًلرتباط متغي ِّرات الد ِّ

 العمر 1
 

**-.413- 

 

0.01 

 
 الر ِّضا عن الحياة  2

العمر  - بين  إحصائًيا  دالة  عكسية  ارتباطية  عالقة  وجود  السابق:  الجدول  من   ،يتضح 
بين   االرتباط  الزواج حيث جاء معامل  المتأخرات عن  لدى  الحياة  المتغيرين  والرضا عن 

كانت    -(، وهذا يشير إلى أنه كلما تأخرت الفتاة عن الزواج 0.01عند مستوى داللة )   داال
   أقل رضا عن حياتها؛ وبالتالي فقد دعمت النتائج صحة هذا الفرض.

( التي  2017توصلت إليه نتائج دراسة )صابر،  وتتفق نتائج هذا الفرض مع ما   
توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائًيا بين العمر والرضا عن الحياة لدى 

أيًضا مع دراسة ) تتفق  الزواج، كما  (، ودراسة )جاب Devassy, 2016المتأخرات عن 
ودراسة  2015هللا،    ،)(Arshad, Mohsin, & Mahmad, 2014)   أش إلى التي  ارت 

انخفاض مستوى الرضا عن الحياة لدى النساء المتأخرات عن الزواج، كما تتفق نتائج هذا  
التي أوضحت أن إلى أنَّ النِ ساء العازبات في   Piatkowski , 2012))  الفرض مع دراسة

واج ليكنَّ  راضيات عن    حاجة إلى إقامة عالقات عاطفيَّة تؤدِ ي في نهاية المطاف إلى الزَّ
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.  حياتهِ   نَّ

الثالث  الفرض  نتائج  على أنه: توجد عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائًيا    وينص   :ثالثاا: 
العمر الزواج  ،بين  عن  المتأخرات  لدى  السلبية  الجسم  هذا   ،وصورة  صحة  من  وللتحقق 

الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين متغير العمر ألفراد العينة والدرجة الكلية على  
 مقياس صورة الجسم، وهذا ما يوضحه الجدول التالي: 

وصورة الجسم السلبية لدى المتأخرات عن  بين العمر( معامالت اًلرتباط 23جدول )
 ( 60الزواج )ن= 

راسة  م  مستوى الدًللة معامل اًلرتباط متغي ِّرات الد ِّ

  العمر 1
**.376 

 

 
0.01 

 صورة الجسم السلبية  2

العمر  - بين  إحصائًيا  دالة  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  السابق:  الجدول  من   ، يتضح 
الزواج عن  المتأخرات  لدى  السلبية  الجسم  بين    ، وصورة  االرتباط  معامل  جاء  حيث 

داال )  المتغيرين  داللة  مستوى  عن  0.01عند  الفتاة  تأخرت  كلما  أنه  إلى  يشير  وهذا   ،)
 كانت صورتها عن جسمها سلبية؛ وبالتالي فقد دعمت النتائج صحة هذا الفرض.  -الزواج 

تتفق    - السابقة، حيث  الدراسات  التي توصلت إليها  النتائج  تفسير ذلك في ضوء  ويمكن 
نتائج دراسة   إليه  الفرض مع ما توصلت  ، ودراسة )عبد هللا،  (2020)طاهر،  نتائج هذا 

التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية طردية دالة   (2013(، ودراسة )العبد هللا،  2016
بين قلق العنوسة صورة الجسم لدى المعلمات المتأخرات في الزواج التي كشفت عن وجود  
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عالقة ارتباطية موجبة بين تأخر سن الزواج وصورة الجسد السلبية، بينما تختلف نتائج هذا  
والتومي،   )الطوير  دراسة  مع  توصلت   (2016الفرض  دالة   التي  فروق  وجود  عدم  إلى 

 إحصائًيا بين العازبات والمتزوجات في تجنب صورة الجسم.

 توصيات البحث: 

في ضوء ما تم التوصل إليه وعرضه من نتائج في البحث الحالي، يمكن تقديم  
 التوصيات التالية:  

الحياة (1 عن  الرضا  على  الضوء  الجسم  ،تسليط  أخرى    ،وصورة  بمتغيرات  وربطهما 
من مظاهر ثقافة العصر   مهممرتبطة بتطوير الشخصية، باعتبار صورة الجسم مظهر  

 للمرأة بصفة عامة. 
مستوى  إجراء   (2 تحسين  في  تسهم  التي  العوامل  على  للوقوف  الدراسات  من  المزيد 

جديدة بمتغيرات  ارتباطه  مدى  وبحث  الزواج،  عن  المتأخرات  لدى  الحياة  عن    ، الرضا 
 وشرائح اجتماعية أخرى. 

تسهم في رفع مستوى الرضا عن  ل  وتنفيذهابرامج إرشادية وعالجية  إعداد  البدء في   (3
المتأخرا فئة  الزواجالحياة لدى  لديهم، والوقوف   ،ت عن  الجسم اإليجابية  وتعزز صورة 

أ لديه  برزعلى  الجذابة  الصفات،   نوتشجعه  ،نالصفات  هذه  إلى  انتباههن  وتجذب 
  الجسدي. نوتوفير تغذية راجعة إيجابية حول مظهره 
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Abstract: 

       The current research aims to is to identify the relationship 

life satisfaction and negative body image among girls delayed in 

marriage, As well as identifying the relationship between age 

and both life satisfaction and negative body image among girls 

delayed in marriage, and the current research relied on the 

descriptive correlative approach, and the research was 

conducted On a sample of (60) girls delayed in marriage who 

have a university degree who work in Fayoum governorate, the 

research tools included: data collection questionnaire prepared 

by researchers: a questionnaire for data collection prepared by 

researchers, a measure of life satisfaction prepared by (Magdi 

El-Desouky, 1996), and a body image scale prepared by (Amira 

Abdullah, 2016), and the Pearson correlation coefficient was 

used to calculate the relationship between variables search, The 

results of the research concluded: there is no inverse statistically 

significant relationship between life satisfaction and negative 

body image among late women in marriage, and there is a 

direct, statistically significant relationship between age and both 

life satisfaction and body image among late women at the level 

of significance (0.01). The research recommended a set of 
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recommendations to enhance a positive body image, and raise 

the level of life satisfaction among girls delayed in marriage. 

 

Key Words: Life satisfaction, negative body image, delayed 

marriage age 


