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  اهللا عديلة ود عبداابتسام د

  

 



  

  

  

  

  :  إقرار

أقر أنا معد الرسالة بأنها أعدت لجامعة القدس ، لنيل درجة الماجستير ، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة ، 

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد ، وان هذه الرسالة ، أو أي جزء منها ، لم يقدم لنيل درجة عليا 

  .ألي جامعة أو معهد أخر 

  

  

  ة ابتسام داود عبد اهللا عديل

  

  : التوقيع 

  

  12/5/2012: التاريخ 

  

  



 ب 
 

  الشكر والعرفان

  

يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى األستاذة المشرفة على هذه الرسالة الدآتورة نجاح 

الخطيب، والتي قدمت لي اإلرشاد والتوجيه والدعم طوال فترة البحث ، فمني لها جزيل الشكر 

  .والتقدير

شكر وجميل العرفان إلى جامعة القدس ، وآلية الدراسات العليا واخص بالذآر آما أتقدم بوافر ال

برنامج الصحة النفسية المجتمعية ممثال بكادره على ما بذلوه من جهد في العمل على تطوير قدرات 

  .طلبتهم للوصول إلى أفضل الدرجات العلمية 

عاقة في محافظة بيت لحم والى آافة آما أتقدم بوافر شكري وتقديري للمؤسسات العاملة في مجال اإل

  .الجسمية الحرآية  الذين لوال تعاونهم لما استطعت انجاز هذه الدراسة  ذوي االعاقة األفراد 

آما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى آل من ساهم بجهد قل أو آثر في إتمام هذه الرسالة ، إليهم جميعا عظيم 

  .الشكر والعرفان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج 
 

  ملخصال
  

 ذوي االعاقة فت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى مفهوم الذات واالكتئاب لدى األشخاص هد

واالكتئاب لدى  عالقتها بمفهوم الذاتووالى التعرف على اثر بعض المتغيرات  ،الجسمية الحركية

  . الجسمية الحركية في محافظة بيت لحم  ذوي االعاقةاألشخاص 

  

في محافظة بيت لحم   ،الجسمية الحركية فقط ذوي االعاقةاألشخاص ويمثل مجتمع الدراسة الحالية 

  . 2012 / 2011خالل السنة ) سنة  65 – 18(والذين تتراوح أعمارهم ما بين 

الرتباطي حيث قامت الباحثة باستخدام ااستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ولتحقيق أهداف الدراسة 

 .االستبيان لجمع المعلومات 

  

في  .من المبحوثين % 49.6ايجابيا لدى  كان تائج الدراسة أن مستوى مفهوم الذاتوقد أظهرت ن

أن مستوى مفهوم الذات كان سلبيا على أبعاد مفهوم الذات جميعها، حيث تراوحت النسبة  حين 

من % )  68.2( وقد أظهرت نتائج الدراسة أن%). 57.4- %50.4(المئوية لالستجابة عليه بين 

  . أعراض اكتئاب ما بين متوسط ومرتفعالمبحوثين لديهم 

  

مفهوم الذات ودرجة االكتئاب لدى  درجة وتشير النتائج إلى وجود عالقة عكسية دالة إحصائية  بين

المبحوثين، بحيث كلما زادت درجة مفهوم الذات قلت درجة االكتئاب لدى المبحوثين، والعكس 

  .صحيح

  

 بين (α ≤ 0.05 )مستوى الداللة لة احصائية عند ذات دال فروق وجود وقد أظهرت نتائج الدراسة

تبعا لمتغير العمر لصالح الفئة  حيث تبين وجود فروق ،متغيرات الدراسة وبعضمفهوم الذات 

وعالقة طرديه مع كل من  ،حيث كانت درجة مفهومهم لذاتهم اعلىسنة ) 40 – 31( العمرية

 والتحصيل األكاديمي للمبحوثين )شيكل  2501(لصالح ذوي الدخل اكثر منالدخل الشهري لألسرة 

 ،والعمل لصالح الذين يعملون ، ونوع التجمع السكاني لصالح سكان المخيم، التعليم الجامعي لصالح

لصالح الذين حصلت معه ، وزمن حدوث اإلعاقة لصالح الذين مسكنهم مالئمومالءمة المسكن 

عالقة عكسية مع ي حين تشير النتائج الى ف، حيث كان مفهومهم لذاتهم اعلىاالعاقة بعد الوالدة 

كلما كانت االعاقة لصالح ذوي االعاقة البسيطة حيث كانت درجة مفهومهم لذاتهم اعلى شدة اإلعاقة 

  .بسيطة



 د 
 

متغيرات  وبعضدرجة االكتئاب  بين داللة إحصائية ذات وجود فروقالى  الدراسةنتائج  وتشير

تبعا لمتغير الجنس فقد أظهرت النتائج أن درجة )  α ≥0.05( الدراسة عند مستوى الداللة 

 ،طلقين واألراملمال من وارتفعت درجة االكتئاب للمبحوثيناالكتئاب أعلى عند اإلناث من الذكور، 

وعالقة عكسية  ،درجة االكتئاب مع وشدة االعاقة كذلك فقد أظهرت النتائج عالقة طرديه مع العمر

وتشير  ،زادت درجة االكتئاب كلما قل مستوى التعليم حيثمع التحصيل األكاديمي للمبحوثين 

 ،المبحوثينمن % )  85.6( ويشكلونال يعملون  الذينلدى  درجة اكتئاب أعلى النتائج الى وجود

ئم لإلعاقة أو مسكنهم غير مال كان المبحوثين الذين لدىوجود درجة اكتئاب أعلى  النتائج بينتو

حيث كلما زادت شدة االعاقة زادت درجة ب شدة اإلعاقة وعالقة طردية مع، مالئم بشكل متوسط

   .االكتئاب

  

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات لصالح الباحثين المستقبليين 

خصائيين النفسيين والمسئولين وصناع القرار على المستوى الرسمي الحكومي والمؤسسات واال

ة االهتمام بموضوع مفهوم الذات لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، زيادكان أهمها  الخاصة واألهلية

وتوفير بيئة داعمة ومحفزة على فهم الذات واكتشافها بما يضمن تشكيلها وتعزيز المفهوم االيجابي 

 .للذات بكل أبعادها

  

توفير الظروف المناسبة لنجاح مبدأ الدمج الشامل لذوي اإلعاقة في المدارس وفي المجتمع ومواقع و

  .لعمل والسكن والنوادي االجتماعية والثقافية والرياضيةا

  

تطوير برامج وخدمات تهدف إلى تمكين وتقوية األشخاص ذوي اإلعاقة الجسمية لزيادة االعتماد و

  .على النفس واالستقاللية واالندماج بالمجتمع

    

    

 

 

 

 

 



Self – Concept and Depression Among People with Physical Mobility 
Disabilities in Bethlehem District. 

Prepared by: Ibtisam Adileh 

Supervisor: Dr. Najah Al -khatib 

Abstract:  

This study aimed to assess self-concept and depression among people with physical 

mobility disabilities as well as at being acquainted with the impact of some variables and 

their relationship with the self-concept and depression for this sector in  in Bethlehem 

District.  

The population of the study represented people with physical mobility disabilities, in 

Bethlehem District whose  ages were between (18-65 years) during the year  2011/ 2012. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive correlation 

approach wherein she used a questionnaire to collect data. 

The results of the study indicated that self-concept was positive among 49.6% of the 

respondents, whereas self-concept was negative on all dimensions of the self-concept 

scale, with a range of (50.4% -57.4%). The results also indicated that 68.2% of the 

respondents had depression symptoms that ranged between medium to high. 

On the other hand, the results indicated a statistically significant inverse relationship 

between the degree of self-concept and the degree of depression of the respondent, 

wherein  the higher the degree of self-concept, the lower the degree of depression, and 

vice versa. 

Further the results of the study showed that there was a statistical significant difference at  

( α ≤ 0.05) self-concept and some variables of the study,  wherein there were differences 

among age groups with highest rates for age group  ( 31-40 years). On the other hand, 

there was a positive relationship with family's monthly income which is more than ( 2501 

Sheqels), academic achievement of the respondents who studied at the university, 

residence  of the camp, the employment, appropriateness of housing for the respondents 

who have suitable housing conditions, and time of occurrence of disability for the 

respondents who have their disabilities after birth, and an inverse relationship with the 



severity of disability for the respondents with a slight disability wherein their self-concept 

degree was higher .  

The result of the study indicated the existence of statistical differences between the level 

of depression and some variances of the study at the significance level (α ≤ 0.05) 

according to the variance of  gender. The results showed that the degree of depression is 

higher among females than males, marital status where there was an increased  degree of 

depression for divorced  and widows, as well as a positive correlation with age and 

severity of disability. However, there was an inverse relationship with the academic 

achievement.  

Moreover, The results showed that the degree of depression is higher among respondents 

who did not work and represented  (85.6%) of the  respondents. The results also indicated 

a higher degree of depression among respondents whose their houses were inappropriate 

for disability or moderately on an average scale, and a positive relation between the 

severity of the disability and depression. 

According to the results of the study the researcher suggested many recommendations for 

the benefit of future researchers, psychologists, people in charge and decision makers at 

the official governmental level, private institutions, and non-governmental organizations 

in Palestine, such as increasing attention to the subject of self-concept among people with 

disabilities, and providing a supportive environment and stimulating the self-

understanding and detection to ensure the formation and promotion of the concept 

positively with all the dimensions of physical, moral, personal, familial, social, behavioral, 

gratification and self-criticism and identity. 

And providing appropriate conditions for the success of universal inclusion principal for 
people with disabilities in schools, in society, at the workplace, housing, social clubs and 
sports. 

Moreover, developing the programs and the services that were designed to enable and 
strengthen people with physical disabilities to increase self-reliance, independence and 
integration into society. 
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 لوالفصل األ

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة وأهميتها 

  

 المقدمة  1.1

ظاهرة انتشار  نأو على خارطتنا اإلنسانية ال سيمامكانة بارزة ذوي االعاقة االشخاص تحتل قضية 

حيث يشير تقرير منظمة الصحة  ,شائعا اامر أصبحتعدد السكان  إلىبالنسبة  عاقةاإلحاالت 

، من مجموع السكان) %10( في المجتمعات الصناعية تبلغ عاقةاإلنسبة  أن إلى) 1978( العالمية

من ) %  12.3 (إلىلمجتمعات النامية قد تصل في ا عاقةاإلنسبة  أنفيرى ) 1981( نوبل أما

وحسب ، في مجتمعاتها عاقةاإلعن عدد حاالت  إحصائياتوقد ذكرت بعض الدول  ,مجموع السكان

 حوالي إلىتصل  األمريكيفي المجتمع  عاقةاإلعدد حاالت  نفامكتب التربية في الواليات المتحدة 

  .)Kauffman،1994) (ماليين معوق 10(

بين السكان بشكل  عاقةاإلنتشار ظاهرة إ إلى أدتمعنا الفلسطيني فهناك عدة عوامل في مجت أما

االنتفاضة وال سيما مع تعرض مئات من الشباب  أثناءوخاصة  رةواالمجمن الدول العربية  أعلى

، وضربهم المبرح وسياسات تكسير العظام والتعذيب اإلسرائيليينللتشوه والتعطل بسبب رصاص 

 في فلسطين في العام عاقةاإلنسبة  أن إلى) 1997 - 1996(تنمية البشرية للعام ويشير ملف ال

من مجموع السكان ) %3( تبلغ إذ سطواألمن أي منطقة في الشرق  أعلىهي ) 1996- 1992(

  ). 2009 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( )%0.6-% 0.5( ومصر األردنبينما في 

 أن حيث ذوي االعاقة  األفرادانتشارا بين  عاقةاإل واعأن أكثرالحركية  عاقةاإلوتعتبر 

 ،الحركية ذوي االعاقة من المعاقين في األراضي الفلسطينية هم  إجماليمن  )%49(حوالي

الجهاز المركزي لإلحصاء ( في قطاع غزة) %47.2 (في الضفة الغربية مقابل )49.5%(

  .)2011 ةاالجتماعيوزارة الشؤون ، الفلسطيني

 أخرىب أويؤثر بطريقة  ذوي االعاقة لحسان وإالعطف الشفقة والمجتمع المبنية على ال نظرةإن 

 .ةاالجتماعيالتي يبنونها من خالل تفاعلهم مع بيئتهم  أنفسهمعلى رؤيتهم لذاتهم وصورتهم عن 
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أبرز واقعاً غير مريح  مما ذوي االعاقة  اتجاهات الناس سلبية نوعا ما نحواضافة الى ذلك فان 

ذوي الشخص ونفسية تؤثر في نفسية  إجتماعيةمشكلة  عاقةاإلحيث أصبحت  ذوي االعاقة للنسبة با

   .)2001، عبيد(تكوين مفهوم ذات سلبي لديه  إلىقد تؤدي  شخصيته كما انهاو االعاقة 

هي السعي لتكامل واتساق  األساسيةوظيفته  إن إذفي الشخصية  يةواالز يعد مفهوم الذات حجر 

وتتجلى  .اآلخرينهوية تميزه عن  مكتسبا، فرد متكيفا مع البيئة التي يعيش فيهاالليكون  ،الشخصية

ليسلكوا سلوكا يتماشى مع  اآلخرينانه يؤثر في  إذ اإلنسانيفي كونه يحدد السلوك  أهميته

تحديد  على في ذات الوقت كما يؤثر، اآلخرينتعامل الفرد مع  أسلوبيحدد من جهة ف، خصائصه

في ظل انه كما و .يلعب دورا كبيرا في الصحة النفسية والتوافقو، معه اآلخرينعامل ت أسلوب

يبدأ في تكوين مفهوم  فانه من أحكام البيئة من حولهاالنسان وما يستمده ، تراكم الخبرات الذاتية

 الذات وموجهة نح، مدركات ومشاعر، اتجاهات، أفكاراً يتحو، يتضمن صورة ذهنية عنها، لذاته

  .وغيرها، ةاالجتماعي، العقلية، ادها الجسميةبأبع

ل ما أو هو ن الجسمأإذ ، هو مفهوم الفرد عن ذاته الجسمية، ل أبعاد مفهوم الذات تشكيالًأوولعل 

يتلقى أكثر التعليقات ومن ناحية اخرى فانه حسي اإلدراك  من ناحية يعد الطفلف يلفت نظر الطفل

فيبدأ بتشكيل صورة ذهنية وأحكاماً  لذي يثير انتباهه نحوهااألمر ا، األسرية على أبعاده الجسمية

 ،النيال(النفسيةو، ةاالجتماعي، ووسيلته لكل أداءاته الحركية، كما أن الجسم هو أداة الطفل، لها

  ).1995 ،كفافي

 مرض مزمن أونتيجة لحادث  أولعدم اكتمالها بسبب خلقي  متضطرب صورة الجس أنوقد يحدث 

فتتعرض الصورة للتغيرات الن كل ما يغير الوحدة البيولوجية ينعكس ، مصاببتر العضو ال أو

صدمة  إلىويؤدي هذا ، تشوه جسدي هو فقدان للمادة الجسدية نفسها فأي، على الصورة الجسدية

  ).2008، مجيد (تهديد الصورة الجسدية للمريض إلىنفسية تؤدي بدورها 

) 1995( كفافي و النيال ،)1998( فايد ،)1994 ( هيمإبراو النيال :منهم ينأشار عدد من الباحث

الطريقة التي يبدو بها الجسم  أو، شكل الجسم كما نتصوره في أذهاننا: أن صورة الجسم تعني إلى

  ) .2005، زهران( ألنفسنا

مقارنتهم ب ذوي االعاقة  األفرادانخفاض مستوى تقدير الذات لدى  إلىالدراسات  بعضتشير نتائج 

، ارتبطت سلبيا بتقدير الذات عاقةاإل أنالتي بينت و Teri )(2000 منها دراسة، العاديين األفرادب

يعيق و ةاالجتماعيعن نفسه مما يؤثر على كفاءته  اسلبي اتصور ذوي االعاقة لطفل ل أنحيث 

 ذوي االعاقة  لألشخاصالجسمية ومتغيرات الشخصية  اإلعاقات إن ،ةاالجتماعية اتمشاركوتفاعالته 
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 لذاته ةجسميال ذوي االعاقة وان تقبل الشخص ، مذاتهل همإدراككبيرا على  تأثيراتؤثر  ةجسميلا

اقل ونظرة المحيطين به على انه شخص  عاقةاإلوعلى مدى قبوله لهذه  إعاقتهيتوقف على مدى 

   .)Parker،1980( عن) 2004(فرحات كما ورد في العاديين األشخاص من قدرا

 إلىتوهن من قدرة صاحبها وتجعله في أمس الحاجة  اإلعاقةأن  إلى) 1997(النجار وتشير دراسة

ما  إلى أوالمستوى الطبيعي  إلىتعيده ، عون خارجي واع مرتكز على أسس علمية وتكنولوجية

ال وعلى عاتق األسرة ثانيا وعلى دور الرعاية أولدوله امنه وان المسؤولية تقع على عاتق يقرب 

ر نفسه ويشي ذوي االعاقة دون أن ننسى ما هو مطلوب من ، رابعا جتماعياالثالثا وعلى المحيط 

 إلىوإعادته  لذوي االعاقة  من خالل تقليل المعيقات الموجودة امامهانه يمكن تحقيق السعادة 

واألسري ليقبل وضعه ويتقبله الناس كانسان وإتاحة  االجتماعيمجتمعه من خالل تكيفه النفسي و

  ).2000،أبو مصطفى( والتدريب بما يتناسب وقدراتهالفرصة له للتعلم 

قد يصاب به الفرد في أي مرحلة من مراحل  االكتئاباضطراب  أن إلىالدراسات  أشارتوقد  

وتزيد فرص التعرض لالكتئاب عندما يتعرض الفرد للقسوة والعقاب والحرمان الشديد ، حياته

  .)1999، زهران( تؤثر في فاعليته النفسية أليمةولخبرات 

ويمكن ، االيجابي في رؤية الذات األثرعلى الجانب االيجابي للذات والتعامل السليم له  التأكيد إن

 عنبرؤية تتسم بالوضوح المهتمين والمعنيين فهم مفهوم الذات فهما حقيقيا واعيا سيمد  إنالقول 

للمعاقين التي لالزمة التغييرات وتطوير البرامج ا وإحداث ،وطرق التعامل كيفية التنشئة الصحيحة

  .) 1990الطيبة،( تقلل من مشكالتهم وتساعد في تحسين وضعهم النفسي واالجتماعي

  

   خلفية الدراسة 2.1 

وفقاً لمجموعة من  على مر العصور تقد اختلف ذوي االعاقة  األفراد إلىإن نظرة المجتمعات 

هو االتجاه السائد في  وي االعاقة ذ األطفالفقد كان التخلص من ، العوامل والمتغيرات والمعايير

حتى أيام اليونان والرومان باعتبارهم أفراد غير صالحين لخدمة المجتمع حيث كانوا يتركون 

فلقد كانت تعاليم الدين ، يمكن أن نعمم هذه المعاملة على كافة المجتمعات اإلنسانية لموت إال أنه الا

الشيء  إلىكما دعت الديانة الفارسية ، هينفي الهند والصين توصي بالمرضى والضعاف والمشو

 ,أما في مصر الفرعونية فقد كانت تقر بحقهم في العيش إال أنها كانت تعزلهم عن المجتمع .نفسه

، بكل فئاتهم ذوي االعاقة الشخص رعاية  إلىنادت المسيحية  يةواالسموعندما جاءت األديان 
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واجباً دينياً  ويعتبره ةاالجتماعيمبدأ الرعاية  اإلسالميولقد أقر الدين  .ليهوديةاوكذلك فعلت الديانة 

  .) 1999دويكات،( في اإلسالم االجتماعيلمبدأ التكافل  اتطبيق

بسبب  وذلك فقد بدأ في القرن التاسع عشر ذوي االعاقة  األشخاصبأما عن االهتمام الحديث 

هر هذا االهتمام من خالل مظا وبرزت، بيةورووقد انتشر هذا االهتمام في الدول األ ،الحروب

وتقدم المساعدة لهم في جوانب  ذوي االعاقة ب ىإنشاء الجمعيات والمنظمات والهيئات التي تعن

من خالل اإلعالن العالمي ، ذوي االعاقة ب المجتمع الدولي عناية خاصة أبدىلقد ،  كثيرة من الحياة

 أعقبهثم  ،ذوي االعاقة ص اشخالابعدا عالميا لرعاية  أعطىوالذي ، ) 1948( ناإلنسالحقوق 

 األطفالوقاية  إلىودعا ، في الحقوق األطفالبين  يوايسالذي  )1959(حقوق الطفل عام  إعالن

 األطفالوتوفير العالج والتربية الخاصة والرعاية التي تقتضيها حالة ، يعيقهم أنمن كل ما يمكن 

المتحدة  لألممالجمعية العامة  أقرت، 1975وفي عام  .العاهات إحدىالمصابين بعجز بسبب 

المنظمة العربية للمعوقين العقد العربي  أقرتكما ، ذوي االعاقة الشخص الخاص بحقوق  اإلعالن

عدة قرارات ووثائق مختلفة صدرت عن المؤسسات  إلى باإلضافةهذا .)2010- 2001( للمعوقين

  .)47تقرير ، 2006قوق المواطن الهيئة الفلسطينية المستقلة لح( الدولية كاليونيسيف واليونسكو

ومنظومته ذوي االعاقة  األشخاص واتجاهات المجتمع نحو االجتماعيمن هنا فان اإلطار و 

الخاصه من القيم والمعايير االجتماعية التي تحكم تصرفات افراده وتحدد نظرتهم الى مختلف امور 

والخدمات المقدمة لهذه الفئة تلعب دورا بارزا في تطوير مستوى البرامج  )2001عبيد،(الحياة 

 األشخاص ما لم يؤمن أفراد المجتمع بقدرات يحصللن  وهذا ،وتحسين نوعية الحياة التي يعيشونها

 وإمكانية تدريبهم وتأهيلهم وقدرتهم على أن يأخذوا دورا ايجابيا في المجتمع ذوي االعاقة 

  .)1999، دويكات(

مجموع ما  أنهاعلى ) 1980( وليام جيمس عرفه رفي مجال علم النفس المعاصمفهوم الذات  إن

 وأسرتهوممتلكاته المادية ، جسمه وسماته وقدراته، يقول انه له أنما يستطيع  أو اإلنسانيمتلكه 

حيث كان ينظر لمفهوم  ،)اعرف نفسك( وهذا يظهر في قول سقراط .ومهنته هئوأعدا هئوأصدقا

لى هذا فان مفهوم الذات هو النواة التي تقوم عليها وعجوهر روحي ومعرفة للنفس  أنهاالذات حينها 

  .)1999، زهران( الشخصية كوحدة مركبة دينامية

ويتكون مفهوم الذات من تجارب الفرد واحتكاكه بالواقع من ناحية كما يتكون كنتيجة للعالقة  

والتعليم وخاصة  المحيطين به في مراحل التربيةاألفراد واألحكام والتقديرات التي يتلقاها الفرد من 

وفي ضوء هذا المعنى نستطيع القول أن الذات هي نتاج  .األهمية االنفعالية في حياته يذومن 
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" ومن ثم ، بمعنى أن الذات ال تظهر إال عندما يكون الشخص اجتماعيا، االجتماعيعمليات التفاعل 

ضطربت هذه العالقات فان وإذا ما ا، ةاالجتماعيفان مفهوم الذات ال ينمو إال في إطار العالقات 

  .)1999، غريب( "الفرد ال يستطيع أن يكون مفهوما سويا عن ذاته 

يكتسب ، فمفهوم الذات يتشكل منذ الطفولة عبر مراحل النمو المختلفة على ضوء محددات معينة

التنشئة  أنماطفهو نتاج ، ويصف بها ذاته، الفرد من خاللها وبصورة تدريجية فكرة عن نفسه

 الوالديةالثواب والعقاب واالتجاهات  وأساليبومواقف وخبرات ، االجتماعيوالتفاعل  ةاعياالجتم

الوضع االقتصادي  إلى باإلضافة، وانفعالية يمر بها الفرد اجتماعيةو إدراكيةوخبرات ، وتعميماتها

  .)2001، حنون( والصراع باإلحباطتتصل  أخرى وأمور، االجتماعيو

شعور سلبي حيث يشعر بقصور  إلىتغير ظاهر في شكل الجسم يؤدي من  اإلعاقةما تسببه ان  

وهذا الشعور يعمل على  ،تكوين مفهوم سلبي عن ذاته ككل إلىالذي يؤدي  األمر ،قدراته البدنية

عن ) 2008،حسين( كما ورد في التقدير السلبي تجاه الجسم يتولد عنه مفهوم سلبي للذاتتطوير 

   .)1984( "مرعي"

لجسمية تعد من المصادر الحيوية في تشكيل مفهوم الذات والتي تتضمن بنية الجسم فالناحية ا 

ايجابي في رؤية  تأثيرطول الجسم وتناسقه ومظهره ومالمحه الجميلة لها  نأ كما ،ومظهره وحجمه

ويعد  ،استجابات القبول والرضا والتقدير والحب واالستحسان إلىالن ذلك يدعو غالبا  ،الفرد لنفسه

 االجتماعيمع قدراته الذاتية والمناخ  باوالتج إلىتعزيزا ذاتيا وقويا وقوة ذاتية تدفع الفرد ذلك 

  .)2004،الظاهر( االجتماعيلذلك فان صورة الجسم لها اثر فاعل في تفاعل الفرد  ،مرتبشكل مس

ها اقل والتعلم وفي تطور شخصيته وجعل لإلنجازدورا مهما في زيادة دافعية الفرد   تقدير الذاتل

تقدير الذات العالي يرتبط  أنفقد تبين  )Mruk،1995(عرضة لالضطرابات النفسية المختلفة 

والقلق  االكتئابفي حين ان تقدير الذات المنخفض يرتبط ب ،بالصحة النفسية والشعور بالسعادة

  .)2009،اسعدأبو ( والتوتر والمشكالت النفسية

تركيز اهتمامهم على الدور الذي تلعبه بعض  لثمانيناتا اخرأوعلماء النفس منذ  أقد بدوعليه ف 

غلب الدراسات حول هذا الموضوع على االستهداف أوقد ركزت  .الصعبة الحياة حداثألالمتغيرات 

مع  تفاعلت التيو يةبالسلواالدراكات  األفكار أنعلى  االكتئابهذا النموذج في  يبنىو، المعرفي

 .)Bandura, 1989( هواستمرار االكتئاب في حدوث والمساهمة  الحياة السالبة أحداث
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االنخفاض في تقدير  أنفيرى ، االكتئابعلى العالقة بين تقدير الذات و) Parker )1980ويؤكد 

 أن" ويستطرد باركر قائال . االكتئابالعالمة المميزة لخبرة  أو األساسيةالذات ربما يعتبر السمة 

مفهوم الذات يعتبر احد  أن إلى وأشار، "قابلية لالكتئاب أكثرالذين لديهم تقدير ذات منخفض يكونون 

مثله في ذلك ، مفهوم الفرد عن ذاته إلىوانه يمكن النظر ، االكتئابالمتغيرات الوجدانية المرتبطة ب

 .)Parker،1980( مكونات الحالة التي تكون عليها صحة الفرد النفسية كأحد، االكتئابمثل 

التي  نفعاليةواال ةاالجتماعينفس المشكالت والصعوبات لحركية ااقة ذوي االع األشخاصويواجه 

يواجهون األفراد ذلك فإن هؤالء  إلىإضافة  ،من نفس العمر ذوي االعاقةغير  األفراديواجهها 

 اآلخرين األشخاصبسبب إعاقتهم وما يرتبط بها من اتجاهات اآلباء واألقران و أخرىمشكالت 

سيكولوجية محددة  أوعلمية بينت عدم وجود نمط شخصية البحوث الولكن ، المهمين في حياتهم

 ذوي االعاقة  األشخاصو) 1997، الحديدي، الخطيب( من اإلعاقات الجسمية إعاقةترتبط بأي 

 وتشير دراسة، لديهم الكثير من المشكالت الصحية والنفسية التي تؤثر على شخصياتهمالحركية 

الدائم بالنقص مما  اإلحساسجسمية يعانون من ال العاقة ذوي ا األشخاص إن) 1997، النجار(

االختالل في الشخصية العامة  إلىيؤدي مما الضعف العام ونقص الحركة بصفة عامة  إلىيؤدي 

  .وكذلك النقص في االتزان االنفعالي والعاطفي، المميزة

 يعود بالفائدة على مما األمورالضوء على بعض لتسليط وقد تكون هذه خطوة ايجابية من الباحثة  

 والمهتمين بالقضايا اإلنسانيةمعهم  والعاملين عاملينمتوال أنفسهم الحركية ذوي االعاقة  األشخاص

  .والمجتمع بشكل عام

  

   الدراسةمشكلة  3.1

تهم بتعاظمت نس إذ، ايد عددهم في العالم بشكل عامزتيعالميا فئة  ذوي االعاقة  األشخاصيشكل   

اغلبهم من و، من مجموع سكان العالم%  12 – 10 نما بيواحد والعشرين لتصل مع بداية القرن ال

 ةاالجتماعيوزارة الشؤون ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( دان النامية ودول العالم الثالثالبل

2011(.  

وهي النسبة ذاتها في كل من ، %3الفلسطينية حوالي  األراضيفي  عاقةاإلبلغت نسبة انتشار 

  . فة الغربية وقطاع غزةالض
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حوالي ان حيث  ذوي االعاقة  األفرادانتشارا بين  عاقةاإل أنواع أكثرالحركية  عاقةاإلوتعتبر 

 إعاقةتليها  ،الحركية  ذوي االعاقة من الفلسطينية هم  األراضيالمعاقين في  إجماليمن  )49%(

في نفس  إعاقةمن  أكثرالمعاق اخذين بعين االعتبار انه قد يكون لدى  ،)%24.7(، بطء التعلم

تليها  األفرادمن مجموع ) %4.1(في محافظة جنين بنسبة إعاقةنسبة  أعلىفقد سجلت  أيضا .الوقت

في محافظة  وأدناها، )%3.0(لحم سجلت نسبةت وفي محافظة بي) %3.6(بنسبة  لمحافظة الخلي

  .)2011 ةاالجتماعيلشؤون وزارة ا، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي ( )%1.4(القدس بنسبة

ذوي  األفرادعلى حياة  اإلعاقةحول اثر ) 2011، الفلسطيني اإلعاقةمسح ( نتائج أظهرتهذا وقد 

عدم القدرة على استخدام المواصالت ، اآلخرينبسبب نظرة  االندماجتجنب  من حيثاالعاقة 

مس خُ ما يزيد عنذلك فان  اضافة الى ،اليومية في البيت األنشطة تأديةصعوبة كاملة في ، العامة

لم  ذوي االعاقة  األفرادمن ثلث  أكثر،ايضا فان  إعاقتهمتركوا التعليم بسبب  قد المعاقين بقليل

لم  ذوي االعاقة  األفرادحوالي ثلث و، ال يعملون ذوي االعاقة  األفرادغالبية ، بالتعليم أبدايلتحقوا 

  .)2011، ةاالجتماعيوزارة الشؤون ، ينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط( أبدايتزوجوا 

يوجد عدة دراسات حول عالقة مفهوم الذات باالكتئاب لدى االفراد ذوي االعاقة في العالم ولكن ال 

  .يوجد مثل هذه الدراسة في فلسطين 

  

   هامبرراتأهمية الدراسة و 4.1 

 عاقةاإل ألثرالدراسة  هذه إلىالحاجة  برزت تعتبر هذه الدراسة هي االولى في هذا المجال حيث

  . ومدى انتشارها في المجتمع الفلسطيني الحركية بشكل خاص عاقةاإلبشكل عام و

ين والمسئولين االجتماعيلما سوف تقدمه للمرشدين والمختصين النفسيين و ايضا تهاوتأتي أهمي

 االعاقة  ذوي األشخاص لياء أمورأوكما أن ، والمهتمين بالقضايا اإلنسانية من توصيات ونتائج

خصوصاً وأن المكتبة ؛  دراسة علمية إلى ماسةوالقائمين على تربيتهم وتأهيلهم في حاجة  الحركية

تفتقر لمثل هذا الموضوع حيث لم تعثر الباحثة في مجالها المكاني على أية دراسة علمية تتعلق 

 .ةالحركيالجسمية  ذوي االعاقة  األشخاصلدى  االكتئابوعالقته بالذات بمفهوم 
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 من كواحد الذات مفهوم على الضوء سلطت قد اأنه تعود الى هذه الدراسة أهمية فان  ذلكاضافة الى 

 على ويؤثر وتوافقها تكاملها يحقق لذياو الشخصية في أساسي مؤثر باعتباره الشخصية متغيرات أهم

  .للفرد النفسية الصحة

من فئات الشعب  ومهمة مهمشةتسليط الضوء على فئة في هذه الدراسة أهمية تأتي واخيرا 

 حصلبمرحلة تطوير المؤسسات وسن التشريعات لي المنطقة فيه تمر في الوقت الذي، الفلسطيني

واالندماج  ممن اخذ حقوقه ممن برامج وتشريعات وتسهيالت تمكنه فيها منصيبه على هؤالء االفراد

  .في مجتمعهم والعيش بكرامة

  أهداف الدراسة 5.1

 :إلىكل أساسي تهدف الدراسة بش

   :الرئيسيالهدف  1.5.1

الجسمية  ذوي االعاقة  األشخاص لدى االكتئابمفهوم الذات والتعرف على العالقة بين درجة  

  .في محافظة بيت لحمعاما  65- 18من عمر  الحركية

  :الخاصة األهداف 2.5.1

  .الجسمية الحركية ذوي االعاقة  األشخاص التعرف على مفهوم الذات لدى - 1

 .ةالدراس ةلدى عين االكتئابد نسب انتشار تحدي - 2

الحالة ، دخل األسرة ،الترتيب باألسرة، العمر، الجنس التعرف على اثر عوامل مختلفة مثل - 3

، نوع التجمع السكاني ،تعليم األب، تعليم األم، ذوي االعاقة مستوى تعليم الشخص  ،ةاالجتماعي

مالءمة ، استخدام جهاز مساعد، عاقةاإلشدة  ،العمر الذي حصلت به االعاقة ، عاقةاإلزمن حدوث 

 .االكتئابعلى مفهوم الذات و مستوى  العمل، عاقةالسكن لإل

  

   أسئلة الدراسة 6.1

  :ةالتالي تفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤال
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في  الحركيةالجسمية  ذوي االعاقة  األشخاصلدى  مفهوم الذاتدرجة ما  :لوالسؤال األ •

  محافظة بيت لحم ؟

في محافظة  الحركيةالجسمية  ذوي االعاقة  األشخاصلدى  االكتئاب درجة ما :السؤال الثاني •

  ؟بيت لحم

  ؟ المبحوثين لدى  االكتئابب الذاتما عالقة مفهوم  :السؤال الثالث •

      

  :فرضيات الدراسة 7.1

  :لىوالفرضية األ •

في درجة  المفحوصينلدى ) a ≥ 50.0( داللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال 

الحالة ، دخل األسرة، العمر، الجنس :غرافية للدراسةوالمتغيرات الديم إلى تبعامفهوم الذات 

، نوع التجمع السكاني ،تعليم األب، تعليم األم، ذوي االعاقة مستوى تعليم الشخص  ،ةاالجتماعي

مالءمة ، استخدام جهاز مساعد، شدة اإلعاقة، ةالعمر الذي حصلت به االعاق، زمن حدوث اإلعاقة

   .العمل، السكن لإلعاقة

  

  :الفرضية الثانية  •

 في درجة المفحوصينلدى ) a ≥ 0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 ،ةتماعياالجالحالة ، دخل األسرة، العمر، الجنس :غرافية للدراسةوالمتغيرات الديم إلى تبعا االكتئاب

زمن حدوث ، نوع التجمع السكاني ،تعليم األب، تعليم األم، ذوي االعاقة مستوى تعليم الشخص 

مالءمة السكن ، استخدام جهاز مساعد، شدة اإلعاقة، العمر الذي حصلت به االعاقة، اإلعاقة

   .العمل، لإلعاقة
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 مصطلحات الدراسة 8.1

 :الجسمية ذوي االعاقة  األشخاص.1

 هاتعرف)   Disability :باإلنجليزية( الجسمية اإلعاقات ذوالبدنية مصطلح  اإلعاقاتى يطلق عل 

والقيود علي ، هو مصطلح يغطي العاهات عاقةاإل" :على النحو التالي منظمة الصحة العالمية

 عاقةاإلوبالتالي ف، هيكله أولة في وظيفة الجسم والعاهة هي مشك. ومقيدات المشاركة، النشاط

 أووالتي تعكس التفاعل بين مالمح جسم الشخص ومالمح المجتمع الذي يعيش فيه ، ظاهرة معقدة

   .) 1980 ،العالمية الصحة منظمة(  ."الذي تعيش فيه

  

  :بهذه الدراسة اإلجرائيالتعريف 

سواء  ،ن القيام بوظائفهم الحركية بشكل طبيعيالذين لديهم عائق جسدي يمنعهم م األفراد لئكأو 

ضمور في  إلى أدت إصابات أومكتسبة نتيجة مرض  أموراثية  ألسبابكان هذا العائق محصلة 

بات في العلوية فيجدون صعو أو/ السفلية  األطراففقدان القدرة على الحركة في  أو العضالت

وتربوية ورياضية  اجتماعيةوطبية ونفسية برامج  إلىوهم يحتاجون  ،القيام بنشاطاتهم اليومية

التكيف مع  أو ،تعويضهم باستثمار القدرات المتبقية أو ،ومهنية لمساعدتهم على استعادة قدراتهم

   .االستقالليةقدر من  بأكبرالحياتية والعيش  أهدافهمالوضع الحالي لتحقيق 

 

  Self Concept :مفهوم الذات .2

بأنه تكوين معرفي منظم موحد ومتعلم للمدركات الشعورية  ،يعرف مفهوم الذات لفرد ما 

كما انه يحدد  ،والتطورات والتعميمات الخاصة بالذات ويبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا لذاته

ويتأثر تأثرا كبيرا باألحكام  ،انجاز المرء الفعلي ويظهر جزئيا في خبرات الفرد بالواقع واحتكاكه به

 وبتفسيراته الستجاباتهم نحوه ،األهمية االنفعالية في حياة الفرد ذوشخاص التي يتلقاها من األ

  .)1984،األشول(

الدرجة التي يحصل عليا من خالل للفرد  فهو تقييم ذاتي أما التعريف اإلجرائي لهذا المصطلح 

 ، كامل ،فرج (تقنين ) Fitts،1965( وليم فيتس تأليفالمستجيب على مقياس تنسي لمفهوم الذات 

1985(.   
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   Depression :االكتئاب. 3

عبارة عن اضطراب وجداني مزمن يتكرر كل يوم تقريبا لمدة أسبوعين ويسود الحزن  االكتئاب 

األرق  زيادة ملحوظة في األكل أووالكآبة مزاج المريض وتتسم أعراضه بنقص شديد في الشهية 

الشعور ، وبة في اتخاذ القراراتضعف في التركيز وصع، انخفاض مفهوم الذات، النوم الزائد أو

حالة صحية عامة مثل  أوسبب عضوي  إلىوال تكون هذه األعراض راجعة ، باليأس وعدم الرضا

وال تكون هذه األعراض ، مواد معينة مثل سوء استخدام األدوية لواتن، نقص إفراز الغدة الدرقية

  .) DSM-IV1994( مترتبة على اضطراب ذهاني مزمن مثل الفصام

مستوى الحالة المزاجية التي يغلب  إلىدرجة المفحوص التي تشير " :لتعريف اإلجرائي لالكتئابا 

  .)Beck,1974,p.246( "على مقياس بيك لالكتئاب أخرىعليها الحزن واالنقباض وأعراض 

    

  محددات الدراسة  9.1
  :اقتصرت حدود الدراسة على المحددات التالية

  .2012 - 2011اسة خالل العام الدراسي تم تنفيذ الدر :المحدد الزماني

الجسمية الحركية في  ذوي االعاقة تصرت عينة هذه الدراسة على االشخاص قا :المحدد المكاني

  . محافظة بيت لحم في الضفة الغربية

ح واالجسمية الحركية التي تتر ذوي االعاقة اقتصرت الدراسة على االشخاص  :المحدد البشري

  .نةس 65 - 18اعمارهم بين 

  

  الخالصة  10.1

البحث ومبرراته  أهمية وإبراز، قامت الباحثة في هذا الفصل بتسليط الضوء على خلفية البحث 

 األشخاصتسليط الضوء على فئة مهمشة من فئات الشعب الفلسطيني أال وهي فئة  اضافة الىو

حثة ناقشت علم البا حسبال توجد دراسات سابقة انه حيث  ،الجسمية الحركية ذوي االعاقة 

 إلى باإلضافة ،الحركية الجسمية ذوي االعاقة  األشخاص لدى االكتئابموضوع مفهوم الذات و

 لدى االكتئابالذي بموجبه سوف يتم الكشف عن عالقة مفهوم الذات ووعرض تساؤل البحث 

 ومن ثم عرض فرضيات الدراسة، بيت لحممحافظة في الجسمية الحركية  ذوي االعاقة  االشخاص

  .دداتها وتعريف المصطلحاتومح
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري واألدبيات السابقة

   تعريف اإلعاقة 1.2

  اإلعاقة الجسمية الحركية أسباب 1.1.2

  .اآلثار النفسية لإلعاقة الجسمية الحركية 2.1.2

 ردود الفعل لالعاقة الجسمية الحركية  3.1.2

  اإلعاقة  التكيف مع .4 1.2

  الجسمية الحركية  ذوي االعاقة الستجابات المفسرة ية النفسالنظريات  .1.25

  

  .واالكتئاب  مفهوم الذات 2.2

  .مفهوم الذات  1.2.2

  تعريف الذات من وجهات نظر علماء النفس  1.1.2.2

  سمات مفهوم الذات  2.1.22

  مصادر تكوين مفهوم الذات  3.1.2.2

  أنواع مفهوم الذات  4.1.2.2

  لمفهوم الذات النظريات المفسرة  5.1.2.2

   االكتئاب 2.2

  االكتئابتعريف  1.2.2

  االكتئابأسباب  2.2.2
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  النظريات المفسرة لالكتئاب 3.2.2

 واالكتئاب مفهوم الذات  3.2

  لت موضوع الدراسة واتن عربية دراسات 1.3.2

  لت موضوع الدراسةواتندراسات اجنبية  2.3.2

  .السابقة ملخص الدراسات 3.3.2
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  فصل الثانيال

______________________________________________________  

  والدراسات السابقة  نظريطار الاإل

  

ومن ثم استعراض ، بالدراسةالنظريات المتعلقة االدب ويشمل هذا الفصل عرض ومراجعة 

  .بالدراسةوالدراسات المتعلقة  األبحاث

  

  اإلعاقةتعريف  1.2

 ،)Disorders( االضطرابات :منها اإلعاقةحاالت  إلى لإلشارةخدم هناك مصطلحات مختلفة تست

ولكن ) Defects( والعيوب) Deformities( التشوهات ،)Exceptionality( والحاالت الخاصة

 Individuals with Special( االحتياجات الخاصة ذوقبوال حاليا هو مصطلح  األكثرالمصطلح 

Needs(، عا من مدلوالت سلبيةلما للمصطلحات السابقة جمي ) 2006،الخطيب(.  

الذين ينحرفون عن  األفراد لئكأو بأنهم :االحتياجات الخاصة ذو األفراد" القريطي"ويعرف  

الدرجة التي  إلى، من جوانب الشخصية – أكثر أو –المتوسط في جانب ما  أوالمستوى العادي 

وذلك لمساعدتهم على  العاديين همأقران إلىتختلف عما يقدم  خدمات خاصة إلىاحتياجهم تحتم 

  .)2003، القريطي( ما يمكنهم بلوغه من النمو والتوافق أقصىتحقيق 

وبتعدد التعريفات التي تصدت لتحديد من هو الشخص المعاق جسمياً ومع اختالفها في زوايا الرؤية 

  -:إالّ أنها تركز على الجوانب التالية

  .عفاً في وظيفة جسميةض تلفا أويعاني  الذيالمعاق جسمياً هو  -1

 .المعاق جسمياً هو الشخص الذي يعجز عن أداء الوظائف المهمة في الحياة -2

، جزئية ضروريات حياته أوالذي ال يستطيع أن يؤمن لنفسه بصورة كلية  المعاق جسمياً هو -3

 .وتحقيق احتياجاته وكسب عيشه بنفسه عند اكتمال نموه
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، سليمان( الحاجات الخاصة ذور عادي ويصنف ضمن فئات المعاق جسمياً يعتبر فرداً غي -4

2001.( 

في  إعاقةبل هي  ,في وظيفة عضو الحركة فحسبإعاقة الجسمية الحركية ليست  اإلعاقةف

  ) 2007، حسن( للمعوق االجتماعيالمحيط النفسي والمحيط الخارجي و

في قدراته جزئي بشكل مستقر  أوكل شخص مصاب بقصور كلي  : ذوي االعاقة الشخص  - 1

المدى الذي يقلل  ، إلىالنفسية ، أوالتعليمية أوالتواصلية  ، أوالعقلية ، أوالحسية ، أوالجسمية

، يحيى( ذوي االعاقة الشخص من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير 

2003.(   

تتوقف على التقاليد  إذ، رخآلاالحتياجات الخاصة من بلد  يذوتتخذ لتحديد  المعايير التيتختلف  

ومدى  تصعبهوبالتالي درجة تقبله لهذه الظاهرة ومدى ، السائدة في المجتمع والفلسفة التي يعتنقها

  .)Wright ,1982( هذه الفئة ألفرادتقدم  أنوجود الخدمات التي يمكن 

ت الحياة فرص التفاعل مع مختلف مواقف وخبرا الكثير من ذوي االعاقة  االشخاص ال تتاح أمام

 وتعتمد أي محاولة للتعامل مع، ويعيشون في نوعية حياه أقل مقارنة بأقرانهم العاديين، ةاالجتماعي

ما يعتقد انه السبب في اإلعاقة  ىعل هامن التخلص أو ذوي االعاقة  منها يعاني التي الصعوبات

ا يعتقد انه السبب في ويوجد طريقتين مختلفتين لتفسير م،  )1999عبيد،( الصعوبات المرتبطة بهاو

اإلعاقة وتداعياتها النفسية وقد أمكن بلورة هاتين الطريقتين فيما يطلق علية نموذجا لتفسير اإلعاقة 

   :وهما

  

  Medical Model of Disability النموذج الطبي لإلعاقة) أ(

   Social Model of Disabilityلإلعاقة االجتماعيالنموذج ) ب(

المالمح و الخصائص األساسية للفرد من حيث البنية  ىالطبي بشكل كبير علنصار النموذج يركز أ 

الخصائص  ىالتفسيرات التي تعتمد عل االجتماعيفي حين يتبني مؤيدو النموذج ، التكوينية العضوية

ساق قيم ومعتقدات تجاه اإلعاقة وما يسود المجتمع بشكل عام من أن ةاالجتماعياألساسية للمؤسسات 

   :)Calhoun & Hawishe,1997(وفيما يلي تناول موجز لكال النموذجين ,االعاقة ذويالشخص و
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  :النموذج الطبي لإلعاقة  -1

االرتباط و المشاركة  ىأن عجز أو عدم قدرة المعاقين عل ىظر في ظل هذا النموذج لإلعاقة علين

تتلف أو "  Impairment " معاناة الفرد من إصابة ىة وخبرات الحياة ترجع باألساس إلفي أنشط

من االستفادة  هتحدث تدميرا لعضو ما من جسده يترتب علية قصور أو عجز وظيفي شديد ال يمكن

وال يرجع هذا العجز من قريب أو بعيد لمالمح  ,ةاالجتماعيو المشاركة في فعاليات وخبرات الحياة 

   .وخصائص وأنساق القيم و المعتقدات في المجتمع

اإلصابات  ذويميلون إلي تركيز مجهوداتهم في تعويض  صحاب القرارا لنموذج الطبي فإنل افقوو

ة أو التلف العضوي وما يرتبط به من قصور وظيفي وذلك من خالل صياغة نظم تربوية ورعاي

لتأهيلية في مؤسسات قائمة علي العزل واالستبعاد من فعاليات اوتزويدهم بالخدمات العالجية و

   .يةالعاد ةاالجتماعيوخبرات الحياة 

 ،بها حول أنفسهم ذوي االعاقة  الطريقة التي ينظر ويفكر ىر النموذج الطبي لإلعاقة أيضا علويؤث

 ذوي االعاقة عادة ما يتبنى الكثيرون منهم رسالة سلبية مفادها أن كل المشكالت التي تواجه  انه إذ

االعتقاد  ىإل ي االعاقة ذووعادة ما يميل ، تنشأ عن امتالكهم أجساد غير عادية أو بها عيب تكويني

هذه األفكار  دخول ويؤدي، ةاالجتماعيبأن إصابتهم تحول بالضرورة دون مشاركتهم في األنشطة 

  االندماج محاوالت استبعادهم من إلي عدم مقاومتهم ذوي االعاقة المعتقدات في البنية الفكرية لو

   ).Calhoun& Hawishe,1997( وخبرات الحياة اإلنسانية في المجتمع فعاليات في

   :لإلعاقة االجتماعيالنموذج   -2

العطب  لالختالف بين مفهومي اإلصابة أو التلف أو االجتماعيلإلعاقة وفق النموذج ينظر 

Impairment و العجز أو اإلعاقة Disability   من قبل  االجتماعيوقد بدأت صياغة النموذج

استيائهم وامتعاضهم من النموذج الفردي أو  ذوي االعاقة بعض العلماء إثر إظهار العديد من 

وألن هناك  ةاالجتماعيالطبي لكونه ال يقدم تفسيرات مقنعة الستبعادهم من االندماج في مسار الحياة 

أظهرت أن مشكالتهم الحياتية و التوافقية ال ترجع إلي اإلصابة  ذوي االعاقة لالعديد من الخبرات 

ويتجاوز هذا  التي ينظر بها المجتمع إليهم األساس إلي الطريقةولكن تعود ب، أو اإلعاقة في ذاتها

النموذج المسلمات التي ينطلق منها النموذج الطبي و التي تتمثل في عدم التفرقة بين اإلصابة و 

و العجز ألن كليهما يؤدي إلي قصور وظيفي وان هذا القصور الوظيفي كامن ، التلف و العطب

مسلما بأن العجز وليس العقبات أو العناصر ، المتغيرات الخارجيةداخل الفرد نفسه ومنعزل عن 

بأي شكل  ذوي االعاقة الشخص قي حاجات وخصائص التي ال تال ةاالجتماعياألساسية للمؤسسات 
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 ذوي االعاقة الشخص وهنا يبدو أن المجتمع هو سبب اإلعاقة بمعني أن المجتمع هو ، من األشكال

من االشتراك في فعاليات و أنشطة وخبرات الحياة  ذوي االعاقة تمنع ألن الطريقة التي يشيد بها 

البد أن يعاد تنظيم  ةاالجتماعيفي مسار الحياة  ذوي االعاقة وإذا ما أريد اشتراك واندماج ، اليومية

كل الحواجز و الموانع و العقبات  لىوأيضا ال بد من القضاء ع، المجتمع من حيث بنائه ووظائفه

  ):Calhoun & Hawishe,1997( ومن هذه العقبات أو الحواجز، ون هذا االندماجالتي تحول د

  .الوصم و التنميط ىلا ذوي االعاقة التحيز ضد اإلعاقة و  - 

   .الممارسات المؤسساتيةعدم مرونة اإلجراءات و  - 

   .المعلومات الصحيحة ىالحصول عل تعذر  - 

  .المناسبةالمؤسسات ات وتعذر وجود البيان - 

  ) .Calhoun & Hawishe,1997(المناسبةسائل المواصالت والنقل تعذر وجود و - 
 ).2001عبيد،( تعذر استخدام االماكن العامة والحصول على الخدمات -

 ,يغفل أو ينكر تأثير اإلصابات و الفروق الفسيولوجية االجتماعيوال يفهم من ذلك أن النموذج 

حكام ذات الطبع التقويمي لذا فمن المتصور أن ولكنه يعالج هذا التأثير دون التقيد أو االلتزام باأل

  ..االحتياجات الخاصة يذول االجتماعييؤدي إلي التمكين  االجتماعياستخدام النموذج 

عدم رغبة  وأعدم إدراك  يعودان الى أن العجز واإلعاقة االجتماعيوباختصار يؤكد النموذج  

ي الخصائص واإلمكانات البدنية و العقلية بين المجتمع في التعامل و التسليم باالختالفات و الفروق ف

  .) Calhoun & Hawishe,1997( وأقرانهم العاديين ذوي االعاقة 

كثيرين يعتقدون  أن إاليستخدمان بشكل متبادل  عاقةاإلومصطلحي العجز  أنعلى الرغم من و

 أوسمي ضعف ج أواضطراب  إلىيشير  )Disability( بضرورة التمييز بينهما فمصطلح العجز

شلل  أوفقدان اليد ، على العجز األمثلةمن و ،وصفه لألطباءانه مفهوم يمكن  .عضوي قابل للقياس

العجز  تأثيرات إلى لإلشارةفهو يستخدم  )Handicapped( عاقةاإلمصطلح  أما ،السفلى األطراف

وهو يشير ، يدانه مصطلح يعكس عالقة نفسية جسمية بالغة التعق ، الفرد في مواقف معينة أداءعلى 

من حيث القدرة  اإلنسانالنتيجة التراكمية للحواجز والعوائق التي يفرضها العجز على  إلىعموما 

 ،وعليه فليس كل من يعاني من عجز ما شخصا معوقا الممكن قصىاألالحد  إلىوظائفه  تأديةعلى 

، لحياة اليوميةوظائف ا تأديةفالشخص الذي بترت يده لديه عجز ولكنه قد يكون غير معوق في 

 إلزالة إمكانية جهة وهناكالتعويضية الوظيفية من  األجهزةهناك العديد من  أنوالسبب هو 
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الوظائف الحياتية  تأديةالعاجزين على  األشخاصالحواجز البيئية من جهة ثانية وبالتالي مساعدة 

  . )Calhoun & Hawisher ,1997( اليومية

  :أهمهاعلى الفرد على ضوء عدة متغيرات من الحركية الجسمية  عاقةاإل تأثيراتوتتحدد  

  .اإلعاقةحدوث  للفرد عندالزمني  العمر) ج(، عاقةاإل مدى وضوح) ب(، عاقةاإلشدة   ) أ(

الجسمية قد تفرض قيودا على الفرد وتحرمه حرمانا شديدا من استكشاف بيئته  اإلعاقاتبعض ان 

الخبرات ضرورية جدا للنمو العقلي مثل هذه  إنومن المعروف  اآلخرينومن التفاعل مع 

  ).Heward & Orlansky ,1988( واللغوي االجتماعيو

  الجسمية الحركية  عاقةاإل أسباب 1.1.2

 إماالجسمية  اإلعاقاتف وبوجه عام ،ذاتها اإلعاقاتكتنوع الحركية الجسمية  اإلعاقات أسبابتتنوع 

 أن وإمابعدها بفترة وجيزة  أوالوالدة  تكون موجودة منذ لحظة أنهابمعنى من الوالدة تكون  أن

ويميل البعض  ،الحوادث أوبسبب المرض  اإلنسانتحدث الحقا في حياة  أنهابمعنى تكون مكتسبة 

 ترتبط بمرحلة الحصول أسباب إلىالجسمية بناء على زمن حدوثها  عاقةاإل أسبابتصنيف  إلى

   ).1999، عبيد( بعد الوالدةوثالثة ترتبط بمرحلة ما ، ترتبط بمرحلة الوالدة أخرىو

مرتبطة بمرحلة ما قبل الوالدة قد تكون  أسبابالناتجة عن  أو ةالوالدمن الجسمية  اإلعاقات إن

عيب  أوتشوه  كليهما أو األب أو األمكان لدى  إذاالحالة المرضية تكون وراثية  أو عاقةاإلف ,وراثية

 نين بل يكونادب قد ال تكون ظاهرة لدى الوالالعيو أووتلك التشوهات ، المولود إلىجيني وانتقل 

  .المرضية عليهما األعراضتظهر  أنناقلين لها دون 

قد  وراثية ففي مرحلة الحمل األسبابتكون  أنحالة مرضية دون  أو إعاقةوقد يولد الطفل ولديه 

ن تلك يتعرض الجنين وهو في الرحم لجملة من العوامل الخارجية المرتبطة ببيئة الرحم وقد تكو

على تلك العوامل  األمثلةومن ، تشوهات مختلفة أووتحدث لدى الجنين عيوبا العوامل خطرة 

 إلىالتدخين والكحول وما  أوللعقاقير الطبية  األم لواوتن، األملدى  واألمراض، السينية األشعة

 . )1999، عبيد(ذلك

 نفإعملية الوالدة ذاتها  ناءأثقد تهدد بعض العوامل الخطرة صحة الطفل ونموه فذلك اضافة الى 

حدث اختناق لدى الطفل بسبب نقص شديد في  أوجسمية في هذه المرحلة  إصابات صلتح

الجسمية عن عوامل  اإلعاقاتتنجم  وقد, فقد تتطور حاالت مختلفة من العجز الجسمي األكسجين
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 أوتعرض لحادث ما بيعيا ولكنه يط مرتبطة بمرحلة ما بعد الوالدة وفي هذه الحاالت يولد الطفل

  .)1999، عبيد(و) 1998، الخطيب( جسمية إعاقةيصاب بمرض ما فيصبح لديه 

 لواويتن، حركيا ذوي االعاقة الشخص البدنية مصطلح  اإلعاقاتعلى ) 1996( لقذافيا ويطلق 

   :التالية األربعةفيها الفئات 

هذه  أثرت أويهم لد األطرافويقصد بهم من توقف نمو  :المصابون باضطرابات تكوينية - 2

  .األداءاالضطرابات على وظائفها وقدرتها على 

شلل بعض  إلىوهم المصابون في جهازهم العصبي مما يؤدي  :األطفالالمصابون بشلل  - 3

 .العليا والسفلى األطرافالجسم وبخاصة  أجزاء

 اإلعطابوهو اضطراب عصبي يحدث من وجهة نظره بسبب  :المصابون بالشلل المخي - 4

على الرغم من ، وغالبا ما يكون مصحوبا بالتخلف العقلي، بعض مناطق المخالتي تصيب 

 بأنفسهمالعناية  بإمكانهمكما قد يكون ، كثيرا من المصابين به قد يتمتعون بذكاء عادي أن

 .مستوى الكفاية االقتصادية إلىللوصول 

بات حركيا بسبب الحوادث والحروب والكوارث الطبيعية وإصا ذوي االعاقة الشخص  - 5

القدرة على  إلىوافتقارهم ، أكثر من أطرافهم أووهؤالء قد يعانون من فقد طرف ، العمل

بسبب عجز العضو المصاب عن ، مجموعة من أعضاء الجسم اختياريا أوتحريك عضو 

بسبب الصعوبات التي قد تواجهها الدورة  ، أوبسبب فقد بعض األنسجة ، أوالحركة

األضرار التي تصيب الجهاز العصبي  إلىقد يعود السبب كما ، ألي سبب آخر ، أوالدموية

وقد ترجع  قطعه أونتيجة حدوث النزيف والعدوى وإصابات الحوادث وتمزق العصب 

 القذافي،( لته نشاطه المهنيواحوادث العمل التي يتعرض لها الفرد خالل مز إلىاإلصابة 

1996(.   

  التي تؤدي إليهاالحركية والعوامل  عاقةاآلثار النفسية لإل 2.1.2

 

تتشابه من حيث بعض اآلثار النفسية  أوتشترك  االعاقة يذولالخصائص النفسية  أوان السمات 

 يذوفئات  ىاالنفعال وغيرها من السمات التي تكون عامة لدو كالقلق والتوتر، بشكل عام عاقةلإل

 ذوي االعاقة ض فئات الخاصة اال انها قد تتميز بسمات نفسية ربما ال توجد لدى بع االحتياجات

مجموعة من الحرمان الحركي الذي ال يكون موجودا لدى بعض الفئات  عبارة عن فحياتهمالحركية 
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الحركية التي عليهم االلتزام بها  العوائقحياتهم  فتكثر في االحتياجات الخاصة يذومن  األخرى

  .)2001عبيد،(راضين اومجبرين 

النفسية بسبب تلك  الحالةوتزداد االحباطات التي تعبر عن ، سوءا مع تقدم العمر اإلعاقةوتزداد 

له الحركية  ذوي االعاقة  فالشخص, )Brown & Hughson,1993( العقبات التي تعترضه

 اوال لديهف، ال بعد معالجة هذه المشكالتإإدماجه في الحياة العامة بشكل فعال  يمكن والمشكالت 

وينتج عن هذه المشكلة الجسمية ، ضعفها أولحركة مشكلة جسمية تتمثل في عدم القدرة على ا

ذ إ ذوي االعاقة  الشخص لدىوهذه تشكل صعوبة ، اآلخرينعلى  االعتماد مثل اجتماعيةمشاكل 

ومع تراكم هذا ، االكتئابوسيشعر بالقلق ونفسه  يشعر بالنقص ويبني صورة سلبية عننه سأ

كس علية سلوكيا من عدوانية وانطواء ومن ضمن العمليات الالشعورية سينع ذلك الشعور فان

  ).Brown & Hughson,1993( رفض التوافق مع مشكلته الجسديةو

، وأسرته ذوي االعاقة للفرد  ةاالجتماعيوفي الجوانب النفسية  الحركيةالجسمية  اإلعاقةتؤثر 

ذلك على وك وشدتها وعمر الفرد عند اإلصابة باإلعاقة اإلعاقةوتعتمد شدة هذا التأثير على نوع 

في التخفيف من معاناة  مهمان لألسرة دور  كما  الظروف االسرية والمجتمعية التي ينتمي لها الفرد

نها قد تكون مصدرا لهذه أ أوالدعم والتقبل للفرد قد توفر  حيث انها  ةجسميال ذوي االعاقة الفرد 

 ,) 1999دويكات،(باألساس اقةإلعل هاقبلت عند عدم أور مثل هذا الدعم يتوف وذلك عند عدم المعاناة 

من قيود على الفرد  هبسبب ما تصنع إعاقةيسمي اإلصابة على أنها  أوما المجتمع فهو الذي يحدد أ

بتفسيرات المجتمع لمدى الفروق بين أفراده مما يؤثر على نمو الفرد وتكيفه  أو ذوي االعاقة 

في المجتمع والتي تعتمد  ذوي االعاقة ك اختالفات في حياة االفراد لومن هنا فان هنا ،االجتماعي

 ذوي االعاقة لذلك فان المشكالت التي يعاني منها  ,المجتمع وتوقعاته ستجابةافي االساس على 

يضا بسبب نظرة المجتمع نحوهم والمتمثلة في أوإنما  ،فحسب اإلعاقةليست بسبب طبيعة  ةجسميال

  .)2003، يحيى( انفسهم ذوي االعاقة فرها لالتسهيالت التي يو أوالعقبات التي يضعها المجتمع 

  

  :الحركيةالجسمية  عاقةلإلردود الفعل   3.1.2

وقد تكون مشاعر ، الجسمية الحركية ودرجتها عاقةاإلتبعاً الختالف مظاهر  تختلف ردود الفعل 

 يوذ االفرادالقلق والخوف والرفض والعدوانية واالنطوائية والدونية من المشاعر المميزة لسلوك 

وردود فعلهم  اآلخرينوتتأثر مثل تلك الخصائص السلوكية الشخصية بمواقف ، الحركية اإلعاقات

الجسمية مشكلة  عاقةاإلوبشكل عام فإن ) 2007، الروسان( نحو مظاهر االضطرابات الحركية
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الفرد التي قد يكون أثرها في  و ةاالجتماعيوالمشكالت النفسية  إلىل باإلضافة وطبية في المقام األ

  .)Babbitt& Burbach ,1989( أكبر من حجم اإلصابة نفسها ذوي االعاقة 

   :تعتمد على العوامل التالية عاقةاستجابة الفرد لإل إن

الشخص على نفسه قبل  وهذه ترتبط بدرجة اعتماد: عاقةاإلقبل حدوث  ةالشخصي البنية .1

 .عاقةاإلوبعد 

، وموقعها األعراض أنواعه العوامل تشمل وهذ :المرض أو عاقةاإلالعوامل ذات العالقة ب .2

   .لحركةلمعيقة  أو، حساسة في الجسم أماكنفي  أو، فهل هي مؤلمة

كان الشخص قادرا على االحتفاظ بعمله وعلى  إذا :مستوى الرضا المهني لدى الشخص .3

  .هيلاقل بالنسبة أسيكون  عاقةاإلالترويحية فعبء  األنشطةاالستمرار في المشاركة في 

فان التدخل العالجي المبكر واالتجاهات االيجابية لدى  :فر البرامج والخدمات العالجيةتو .4

 .المعالجين قد يكون له اثر هام في التكيف النفسي للشخص

كثيرا ما يعاني من  ةجسميالذوي االعاقة فالشخص  :عاقةالمجتمعية لإل األسريةاالتجاهات  .5

وغير ذلك ، ويواجه حواجز وقيود عمرانية، تمعوالمج األسرة أفراداالتجاهات السلبية لدى 

 .من الضغوط ومصادر التوتر

بقضائه  واإليمان – الىوتعسبحانه  –اهللا  إلى اإلنسانرجوع  إن :الدين والفلسفة الحياتية .6

يطور اتجاها  أننه أوذلك من ش ،األملويبعث في النفس  االكتئابومشاعر الحزن  قلل مني

 ) 1998خطيب،ال(.واقعية لدى الفرد أكثر

يلعب  اإلنسانفي دورة حياة  عاقةاإلموعد حدوث  إن :النمائية للفرد/ المرحلة العمرية  .7

فالشخص الذي تقدم فيه السن غالبا ما يكون مر بخبرات متنوعة في حياته ، دورا هاما

 .)Power & Dell Orto ,1980( وتلك الخبرات تساعده في التعايش

 أوبالعدوان  اآلخرينومعاقبة  اآلخرينلعدم عدالة  نفسه باعتباره ضحية إلىالنظر  .8

 .التعاطف أوإظهار العصيان ورفض المساعدة واالنسحاب 

 .االجتماعيالنظام  أوبوصفها عقابا على خطيئة ارتكبتها األسرة  عاقةاإلالتعامل مع  .9

الن الظهور بمظهر العاجز وعديم الحيلة يبدو وكأنه  اآلخرينالمفرط على  االعتماد .10

 .) Bigge,1982( وتعاطفهم ورعايتهم اآلخرينسلوب الوحيد للفوز بانتباه األ
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   :اإلعاقةمع تكيف ال  4.1.2

 

عددا كبيرا ومتكررا من مصادر الضغوط التي تتطلب منه القيام باستجابات ذوي االعاقة  يواجه

  :إلعاقةل ةويمكن التمييز بين ثالث أنماط من االستجاب،  اإلعاقةللتكيف مع 

  : والفشل في التكيف عاقةاالستسالم والخضوع لإل -1

 إذ، استجابات تكيفيه ايجابية بأيةحالة اليأس التي ال يتمكن معها القيام  إلىالفرد يكون قد وصل 

 مهمة مطلوبة منه أية أداءالتي يعاني منها ستجعله قاصرا في  اإلعاقةن أيعتبر نفسه سيء الحظ و

بنوع  المرتبطةتساعده في التغلب على المشكالت  أن انهأمن ش وكياتبسلالقيام  لوايحلذلك نجده ال 

 .بشكل محدد إعاقته

 :)Defense Mechanisms( ليةواستخدام وسائل الدفاع األ -2

بالغ الفرد باستخدام هذه  إذا إاليعتبر بحد ذاته مظهرا من مظاهر االضطرابات االنفعالية  ال 

وال يقتصر استخدام وسائل الدفاع ، بعيدا عن الحقيقةالوسائل فيصبح ذلك غير واقعي ويعيش 

عندما  أيضا ذوي االعاقة ص اشخاال األفراد غيربل يستخدمها ، فحسب ذوي االعاقة على  ليةواأل

وهناك الكثير من وسائل الدفاع ، يستطيعون التعامل معها ولو مؤقتا ضاغطة اليواجهون مواقف 

  :)Robertson & Brown ,1992( ومنها ليةواأل

  ) :(Denial اإلنكار -

ثم ، وهذا يعني رفض الحقيقة وعدم االعتراف بالواقع المؤلم لدى الفرد المعاق عند تشخيص الحالة

، والجراحة وغيرها واألدوية العقاقيردائمة وال يمكن الشفاء منها باستخدام  اإلعاقة أنحقيقة  إنكار

سيد (التأهيليةمن البرامج التربوية و  الستفادةاقد تحرم الفرد من  لسنوات طويلةيستمر  أنويمكن 

   .)2004،سليمان

  : )(Withdrawal االجتماعياالنسحاب  - 

واالنعزال  اآلخرينمع  االجتماعيحول ذاته وعدم التفاعل  ذوي االعاقة الشخص تمركز الفرد 

وهو  هيواجهقد تكون دائمة وذلك كرد فعل للدافع المؤلم الذي  اإلعاقةعنهم بسبب قناعتهم بان 
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كان يستخدمها في مراحل عمرية سابقة كانت تلك  ألساليب ذوي االعاقة الشخص استخدام 

  .) 2001،فؤاد كاشف( مفيدة في تخفيف الضغوط لديه األساليب

  ):Fantasy( الخيال -

التي يعجز عن  وطموحاته أهدافه ذوي االعاقة هي وسيلة الدفاع التي يحقق من خاللها الفرد  

  ).Robertson & Brown ,1992( الواقع في تحقيقها

   :)Repression( الكبت -

 الالشعورمستوى  إلى ذوي االعاقة السلبية والصراعات التي يعاني منها الفرد  األفكاروهو تحويل 

 غير مقبولة اجتماعيا وأفكاروجودها في مستوى الشعور يبقى على شكل صراعات  نال

)Robertson & Brown ,1992.(  

  :)Rationalization( تبريرال -

 أوقد يلوم ، انفعالية الحقيقية األسبابمواقف تخص الفرد بينما  أو ألحداثوهو تفسير يبدو منطقيا 

 األسبابقد ال تكون هي  وأشياء أشخاص إلىقصوره  أووعجزه  إعاقته ذوي االعاقة يعيد الفرد 

سليمان (الحقيقة  األسبابليست هي  أسباب إلى األهدافكذلك يمكن تبرير عدم تحقيق ، الحقيقية

،2004(.  

  ): (Projectionاإلسقاط -

فقد يلجأ ، اآلخرين إلىمن خصائص وصفات لديه ال يحبها  ذوي االعاقة ما لدى الفرد  إلغاءيعني 

  .)Cook، 1981(جوانب سلبية أوبما لديه هو من تقصير  اآلخرينوصف  إلىالفرد 

  ):Compensation( التعويض -

 . أخرىالقصور في جوانب  أوجوانب القوة لدى الفرد لتعويض النقص  بأحدمام وهو االهت

)Robertson & Brown ,1992(  
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  :الكيفيةاالستجابات  أواالستجابات الموجهة نحو المهمة  -3

فهي ، وديمومتها وكيفية التعامل معها اإلعاقةبعين االعتبار حقيقة  تأخذهي االستجابات الواقية التي 

 اإلعاقةيعمل باتجاه التغلب على  ذوي االعاقة ات تركز على الحاضر والمستقبل تجعل الفرد استجاب

ان تكرار الضغوطات النفسية ، إعاقتهبسبب للواقع الجديد الذي حصل  تكيفيهوالقيام بسلوكيات 

 ذوي االعاقة وشدتها تجعل الفرد يعاني من االضطرابات االنفعالية ومن الناحية النظرية فان 

كثر عرضة لهذه أيعانون من تكرار الضغوطات النفسية وشدتها وبالتالي فهم  ةجسميال

 ذوي االعاقةالهدف الذي يجب ان يسعى اليه كل من هو ان التكيف الجيد بالنهاية ، االضطرابات

  ) .2004سليمان ،( والعيش بسالم مع مجتمعه إلعاقتهسرهم وذلك من خالل تقبل الفرد أو

  :الجسمية الحركية  ذوي االعاقة الستجابات  المفسرةالنفسية النظريات  5.1.2

 إن نظريات الشخصية المعروفة قادرة على تفسير استجابات األفراد) Cook،1981( يرى كوك - 

يتمثل اإلسهام  و ، بالنسبة لنظرية التحليل النفسي لفرويد .لإلعاقات الجسمية وطرق تكيفهم معها

الجسمية في المفاهيم التي قدمها فيما يتعلق باليات الدفاع التي  عاقةاإلاألهم لها في فهم تأثيرات 

أن اإلسقاط والكبت والنكوص من أهم اآلليات الدفاعية ) Cook ،1981( ويعتقد كوك ،توظفها األنا

فمن خالل الكبت تزاح األفكار والخبرات المولدة للقلق من حيز الوعي ؛ وبذلك ، في هذا الشأن

  .تجنب القلق والشعور بالذنب والصراعات النفسية الداخلية إلىفالكبت يقود 

 ذوي االعاقة فالشخص  .وأما اإلسقاط فهو يشمل على تحميل شخص آخر مسؤولية الصراعات 

فيدعي أن  اآلخرينالذي يشعر بعدم الكفاية ويصعب عليه تحمل هذا الشعور قد يسقط مشاعره على 

مرحلة إنمائية سابقة  إلىالنكوص كوسيلة دفاعية يرتد  إلىلجا الفرد الذي ي و، أحدا ال يريد مساعدته

   . )Cook، 1981( ويظهر استجابات طفوليه وسلبية

فقد اعتبر أدلر أن الطاقة الدافعية والنفسية  كون ما يعرف باسم علم النفس الفردي الذي وحسب أدلر

شعور بالنقص يدفع الفرد وأن ال، وإنما هي إرادة القوة وحب السيطرة، لإلنسان ليست جنسية

فإذا استطاع التعويض زال عنه شعوره بالنقص  وذلك للحصول على القوة والمكانة، للتعويض عنه

أما إذا فشل في إيجاد  وأصبح التعويض وسيلة دفاعية تعزز الثقة بالنفس وتعيد للشخصية التوازن

وهي مصدر ، Inferiority Complex عقدة النقص إلىالتعويض المناسب فيتحول الشعور بالنقص 

 أوفقد تكون المدرسة ، أما مصادر الشعور بالنقص فهي متعددة والعصاب خاصة، األمراض النفسية

  . ) 1998الزيود،( المجتمع أو المنزل
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، عاقةاإلوما يعنيه ذلك عند تفسير اثر ، ويعطي روجرز اهتماما كبيرا للخبرات الشخصية -

وبناء على ذلك تفسر هذه ، ذاتها عاقةاإلاعره نحوها أهم من بالنسبة للفرد ومش عاقةاإلإن معنى 

حيث قد نجد أن قصورا جسميا شديدا قد  ذوي االعاقة النظرية الفروق في ردود فعل األشخاص 

  .)Roessler & Bolton, 1978( تكون له تأثيرات بسيطة

ؤكد أهمية فهم فهذه النظرية ت، اجتماعيةأما نظرية المجال لكورت ليوين هي نظرية نفسية  -

وليس من ، السلوك من خالل مظاهره المباشرة وفهم السلوك من خالل عالقاته مع البيئة الكبيرة

 عاقةالمبالغة في شيء بان هذه النظرية كانت األكبر أثراً في تفسير التأثيرات السيكولوجية لإل

ينبغي مراعاتها عند جملة من المتغيرات الهامة التي ) Freeman)1968 الجسمية وقد حدد فريمان

   :وهذه المتغيرات هي ذوي االعاقة مساعدة األطفال 

  :لظروف األسريةا -1

 باإليجابيةتتصف العالقات فيه بين اآلباء واألبناء ان  من المهم أن يكون الوضع األسري مستقرا و

السيطرة ويمارس الوالدين قدرا كافيا من  ،وان تكون العالقات بين الزوجين ايجابية أيضا، عموما

 .ذوي االعاقة على مشاعر القلق نحو الطفل 

  :توفير المعلومات  -2

فالمعلومات الصحيحة من ، لكل من األسرة والطفل عاقةاإليجب أن تتوفر معلومات واقعية عن 

 .نها الحد من مشاعر القلق واالرتباكأش

 :الفرص المتاحة للطفل -3

فإذا فرضت قيود ال مبرر لها على ، واللعبيجب أن تتوفر للطفل فرص كافية للتواصل مع أقرانه  

مرحلة إنمائية غير ناضجة وغالبا ما ينجم هذا التقييد عن  إلىينسحب  أوالطفل فقد يسيء التصرف 

 .الحماية الزائدة

 :التواصل بين االختصاصيين مع األسرة -4

وكذلك  ،ن االختصاصيون مع األسرة فقنوات التواصل معها يجب أن تبقى مفتوحةوايجب أن يتع 

 .)Freeman,1968( يجب أن تكون األمور مع الطفل وإخوانه
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  االكتئابوالذات  يمفهوم 2.2

على كمتغيرين رئيسيين في هذه الدراسة  االكتئابستقوم الباحثة بالتطرق لكل من مفهوم الذات و

  : النحو التالي 

   Self-Concept –مفهوم الذات   1.2.2

  :ظر علماء النفستعريف الذات من وجهات ن 1.1.2.2 

ية في فهم الشخص يةواالزالذات تعتبر حجر  أنعلى  في علم النفس النظريات اكدت العديد من 

تنبؤه بسلوكه المستقبلي في  إمكانية وفي، مع بيئته تكيفه وإعادة، ومساعدة الفرد على حل مشكالته

  ) 2003، الشيخ ( المواقف المختلفة

حديثة  أوفي العالم سواء كانت قديمة لغة فال توجد ، له دالالتهمصطلحا نفسيا يعتبر مفهوم الذات  

، ولي التي تدلل على كنه النفس، ونفسي، أنامثل  ألفاظواستخدمت  إالوعلى اختالف الحضارات 

ن بعض أو، حيث تؤكد المصادر بدايتها قبل الميالد مفهوم الذات قديمة جداً وأسسلذلك فان جذور 

المادي  اإلنسانيهوميروس الذي ميز الجسم  إلى أصولهاترجع ، ت الحاضرالسائدة في الوق األفكار

)  Soul، Spirit ،Psych(  الروح أوعليها فيما بعد بالنفس  أطلقوالوظيفية غير المادية والتي 

 .)1996، سرحان(

  :عدد من التعريفات ومنها إلىثة وستطرق الباحالذات  إلىعلماء النفس الكثير من االهتمام  أعطى 

سماته  وجسده  :له هالذات هي المجموع الكلي لكل ما يستطيع اإلنسان أن يدعي أن :وليام جيمس

  ).1975، غنيم( أصدقائه وأسرته  وممتلكاته المادية وقدراته و

    :هيحسب جيمس  ومكونات الذات

  .الماديةوممتلكاته  وأسرتهوهي تتضمن جسم الفرد  :الذات المادية

  .نحو الفرد اآلخرينضمن وجهة نظر وتت :ةاالجتماعيالذات 

  .)1975 ،غنيم( ونزعاته وميولهوتتضمن انفعاالت الفرد ورغباته  :الذات الروحية
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عالم النفس ، فعاال في دراسة الذات إسهاماالذين ساهموا  يناالجتماعيائل علماء النفس أومن  

يرى  مرآةمجتمع ال إن، المشهور الرأيوهو صاحب  ،)Cooley (، )1902( كولي االجتماعي

 " وناآلخرالفرد يرى نفسه بالطريقة التي يراها به  أنهو " الذات  مرآةالفرد فيها نفسه ومفهوم 

وتتكون الصورة عن نفسه من ، االجتماعيمن خالل تفاعل الفرد  الذات ولذلك تنم) 1966، سويف(

ور وهو ما يسمى له وتخيله لحكمهم وما يترتب على ذلك من شع اآلخرينلرؤية  إدراكهخالل 

مفهوم الذات  إلى)  Cooley( ونتيجة لذلك توصل كولي)  Reflected Self( بالذات المنعكسة

لتفاعله مع المجتمع الذي يعيش فيه ليكون عضوا في جماعة معينة  ،)Group Self( ةاالجتماعي

  .)1966، سويف( لفآتسودها عالقات متبادلة من التعارف والت

 وميد) Cooley( الذي سار عليه كوليبالرغم من انه يسير بنفس النهج ) Sullivan( سوليفان أما

)Mead (وبشكل ، باألسرةالخاص المتمثل  االجتماعيعلى التفاعل  تأكيدهانه يختلف عنهما في  إال

أن )  1953(Sullivan ويرى سوليفان .)1986، توق والطحان( المهمين لهاألفراد  أو األم أساسي

بما يحقق له األمن ويجنبه ، من النواهي والضوابط التي توجه سلوك الفرد يعد بناءنظام الذات الذي 

فيصطنع ، حيث يمتثل لرغبات والديه تجنبا للقلق الناشئ من فقدان حبهما .القلق والتوتر منذ الطفولة

  ).1987، جالل( االجتماعيةويسلك وفقا للقيم " نظام الذات " لنفسه ضوابط السلوك التي تشكل 

في بناء  األساسالمرتكز  األناالذي يمثل علماء التحليل النفسي فيعتبر ) Freud( فرويد أما

فهي التي تتحكم بدوافع الفرد من حيث ، وتنفيذي تجاه الشخصية وظيفيلها دور  إذ، الشخصية

ن أأي ، والدوافع الطبيعية أخالقياتالتحكم بها للموازنة بين ما يفرضه الواقع من  أوتفريغها 

  .)1986، توق والطحان( وظيفتها هي التوافق بين الواقع والضمير

وهذا التنظيم يفسر ، شخصيته ورؤيتهتنظيما يحدد للفرد ) Adler )1935 وتمثل الذات عند ادلر

 أسلوبهخبرات الكائن الحي ويعطيها معناها وتسعى الذات في سبيل الخبرات التي تكفل للفرد 

ترجمة بهلول "، وجرين، البين( تعمل على خلقها فإنهاالخبرات تلك وجد لم ت وإذا، المتميز في الحياة

".1981(.  

 إلىوالنظرة ، الذات من خالل الذات إلىفقد ميز بين النظرة ) Landholem، )1940 الندهول أما

وهي الرموز التي يدركها ، لى بالذات الذاتيةووسميت األ... .إليه وناآلخرالذات من خالل ما يراه 

تتكون من الرموز  فإنهاالموضوعية  أما، بنفسه مثل الكلمات أي ما يعتقده الشخص تجاه نفسه الفرد

  .)1981."ترجمة بهلول "، وجرين، البين( فيه وناآلخرالتي يكونها الشخص من خالل ما يراه 
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الذات هي محتوى  أنتحديد مصطلح الذات واالنا فيرى  )Chein ) 1944 شاين لواح و قد 

 بأيفهي ال تقوم  .وليس لها وجود واقعي خارج هذا الوعي، ست موضوعا له كالجسدولي، الوعي

، بناء معرفي واقعي ينبني حول الذات فهي تدافع عن الذات فاألنا, األناعمل الن ذلك من نصيب 

  .لنجدتها األناوعندما يتعرض الذات للخطر تقوم 

، ه يطلق عليها نظرية الذات الشخصيةنظريت أنكارل روجرز فالذات عنده مفهوم مركزي حتى  أما

مفهوم الذات المصطلحان متكافئان بالنسبة لروجرز هي كل منظم ومنسق يتكون من  أووالذات 

وبالجوانب المتنوعة للحياة سوية مع القيم  اآلخرينو أناالعالقة بين  وإدراك األناخصائص  إدراك

من هذه المدركات يتمايز تدريجيا  جزءاً وونتيجة للتفاعل مع البيئة ، المرتبطة بتلك االدراكات

لذات كونها ل ويقدم تقييموالسلوك  اإلدراكؤثر في يمفهوم الذات ف، ليكون الذات والذات المدركة

  .)2004، سفيان( ضعيفة أوقوية 

وعندما تكون هذه ، وهو عالم متغير، كل فرد يوجد في عالم من الخبرة خاص به إنويقول روجرز 

والعالم الخاص بالفرد الذي يدركه هو عالم ال يعرفه ، تختص بعالم الرموز فإنهاالخبرة شعورية 

توفر المناخ  أهميةروجرز على ويؤكد  ).2005زهران،( الشخص نفسه إالوكامل  أصيلبمعنى 

كما ، الذي يساعد الفرد على النمو والصحة وتحقيق الكمال، النفسي المشبع بالحب والتقبل والحرية

يجد  أنوتساعده على ، ومبتكرة، واستقالل شخصيته منفردة، حرية التعبير عن الذاتنادى روجرز ب

   .)1980، زهران( بها نحو الكمال ويسمو، أهدافهاويتقبلها ويحقق ، ذاته

 إلىالذي قسم الذات  )1963( التطورات الحديثة في نظرية الذات ما قدمه فرنون أهمومن 

  :مستويات هي

ها الفرد للمعارف التي يعرض)  Social or Public Self( عامةال أو ةاالجتماعيالذات  -1

 .والغرباء

ويعبر ، كما يدركها الفرد عادة)  Conscious Private Self( الذات الشعورية الخاصة -2

 .الحميمين فقط ألصدقائهوهذه يكشفها الفرد عادة ، عنها لفظيا ويشعر بها

نها الفرد عادة عندما يوضع في موقف التي يتحقق م)  Insightful Self( الذات البصيرة -3

  .والعالج النفسي الممركز حول المسترشد اإلرشادتحليلي شامل مثل ما يحدث في عملية 

 صورتها عن طريق التحليل النفسي إلىالتي تتوصل ) Depth Self( العميقةالذات  -4

 .) 2004، الظاهر(
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  :سمات مفهوم الذات 2.2.1.2

  : مفهوم الذات باالتي سماتائص مفهوم الذات ويمكن تحديد عن خص نير من الباحثيتحدث كث

  )Organized( مفهوم الذات منظم •

ويقوم الفرد ، ويقصد به إدراك الفرد لذاته من خالل الخبرات المتنوعة التي تزوده بالمعلومات

يمر الخبرات التي  إلعطاءفهي طريقة , غها ويصنفها وفقا لثقافته الخاصةيث يصبإعادة تنظيمها حي

 مدرستهواصدقائه وبها االفراد معنى فالطفل مثال ينظم الخبرات التي يمر بها والخاصة بعائلته 

خاصية لمفهوم الذات هو انه بناء منظم يصنف فيه الناس المعلومات التي لديهم عن  فأول اقربائه و

  .انفسهم في فئات ويربطون هذه الفئات بعضها ببعض 

 ) Multifaceted(مفهوم الذات متعدد الجوانب  •

وقد تكون هذه التصنيفات في مجاالت ، فئات إلىويقصد به أن يصنف الفرد الخبرات التي يمر بها 

  .الخ.... .القدرة العقلية والجسمية، الجاذبية الجسمية، االجتماعيالتقبل ، كالمدرسة

وقد اقترحت من قبل شافلسون )  Hierarchical Model( مفهوم الذات نموذجا هرميا •

هذه قبول عدد من الدارسين مثل  ظروالقت وجهة الن) Shavelson et al )1976 زمالئهو

Byrne )1984 ( قمته ، ويقترح هذا اإلطار أن المفاهيم المتعددة الجوانب يمكن أن تشكل هرما

  . )Shavelson et al, 1976( وقاعدته خبرات الفرد في المواقف الخاصة، مفهوم الذات العام

وكل  ,)األكاديميومفهوم الذات غير  األكاديميمفهوم الذات ( قسمين إلىم قمة الهرم وهناك من يقس

مفهوم ، مفاهيم تتعلق بمفهوم الذات القدرة إلىيتفرع  األكاديميفالجانب ، أجزاء إلىمنهم ينقسم 

، يعيةق بالعلوم الطبجوانب أكثر تحديدا كالمفاهيم التي تتعل إلىلتحصيلي التي بدورها تنقسم االذات 

  .الرياضيات، اللغات، ةاالجتماعي

  :إلىفيقسم  األكاديميأما مفهوم الذات غير 

، مفهوم كل عضو من األعضاء، مفهوم المظهر العام إلىالذات الجسمية وتتفرع بدورها  - 1

 .مفهوم لون البشرة

 مفهوم تقبل، االجتماعيمفهوم القبول ، مفهوم تقبل الذات إلىوتتفرع  ةاالجتماعيالذات     -2

 .الغير
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مفهوم األحاسيس والمشاعر ، مفهوم االنطباعات الشخصية إلىالذات النفسية وتنقسم بدورها  -3

 .مفهوم االتجاهات، الذاتية الخاصة

الذات االنفعالية وتتفرع الى مفهوم االنطباعات الشخصية ، ومفهوم االحاسيس والمشاعر  -4

  . ),Byrne 1984(الذاتية الخاصة 

 ) Stable( مفهوم الذات ثابت •

قاعدته حيث  إلىيقل ثباته كلما نزلنا من القمة و، قصد به الثبات النسبي وخاصة في قمة الهرميو

ثباتا من تقبل  أكثرمثال  األكاديمييتنوع مفهوم الذات بشكل كبير لتنوع المواقف فمفهوم الذات 

  .الغير

 :تقييميهوم الذات فم •

ويقوم بتقييم نفسه من تلك ، من الحاالت في فئة أو، فالفرد يطور فهمه لذاته في حالة خاصة

 األبعادتفهم قيمة  أنكما ، وعملية التقييم هي تطبيق المقاييس المطلقة كالمثالية مثال، الحاالت

  ).2008، سعيد( ةاالجتماعيالتقييمية تعتمد على خبرات الفرد الماضية وبخاصة ثقافته 

   

  :مفهوم الذات نمائي   •

وعندما ، وبين البيئة المحيطة بهم أنفسهمصغار ال يميلون للتفريق بين ال األطفال أنمن المالحظ 

ذاتي وعند تصنيف  – أنا –ويتعلمون من خبراتهم الذاتية بناء المفاهيم كما تمثلها الكلمات  يكبرون

  .)2008، سعيد( وبين البيئة أنفسهميبدؤون بالتفريق بين الحوادث والحاالت 

  

   :ملك عدة ذوات منهاأن الفرد ي) 1980( ويرى جيمس •

  .الذات كما يعتقد ما هو كائن -1

 .الذات كما يتمنى أن يكون نفسه -2

 .يرونها اآلخرينصورة الذات كما يعتقد أن  -3

 

  :وهي إن للذات خمسة جوانب أساسية) 2002( أبو مغلى ويرى

  .تتضمن الجسد وفعاليته البيولوجية :الذات الجسدية - 1

 .ر والسلوكوتتضمن األفكار والمشاع :الذات كعملية - 2

وذلك  ،وتتألف من األفكار التي يعتنقها الفرد والسلوك الذي يقوم به :ةاالجتماعيالذات  - 3

 .ويبدو ذلك واضحا في األدوار التي يقوم بها الفرد ،لآلخرين في المجتمع استجابة
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 .الصورة التي لدى المرء عن ذاته إلىويشير  :مفهوم الذات - 4

 .)2002، أبو مغلى( ون عليه الذاتوهي ما يطمح أن تك :الذات المثالية - 5

 :مفهوم الذاتمصادر تكوين  3.1.2.2

 المختلفة والتجارب والخبرات، اآلخرين، مع التفاعالت خالل من االجتماعي اإلطار في الذات وتنم

 هي األسرة أن وبما  ،ةاالجتماعي الخبرة أساسه اجتماعي بناء أنها على وصفها يمكن فالذات

 القول يمكن باآلخرين، وعالقته وتجاربه خبراته وينمي اإلنسان فيه ترعرعي الذي األول الحضن

 إلى إضافة به، الخاصة السلوكية واألنماط المعايير الفرد إكساب عن األساسي ولؤوالمس أنها

 ذاته عن اتجاهاته وتكوين الذاتي، ونموه حياته بمتغيرات المرتبطة والمفاهيم تاإلدراكا تشكيل

 نتاج إال هي ما ذاته فيها ويصف الفرد يبلورها التي والمشاعر األفكار أن إي ،)2009 عودة،(

 الوالدين واتجاهات والعقاب كالتعزيز التعامل وأساليب االجتماعي والتفاعل ةاالجتماعي التنشئة

 تطوره مراحل في الفرد بها يمر التي المختلفة والتجارب ةاالجتماعيو االنفعالية الخبرات إلى إضافة

 وغير االقتصادية والظروف المختلفة، واإلحباطات والصراع والفشل، النجاح كتجارب مختلفة؛ال

  ).2008 أبوعياش،( ذلك

مه ثم يتطور عبر يتم تعلّ مكتسب مفهوم هو وإنما اإلنسانمفهوم الذات ليس شيئا موروثا لدى  إن

بطيئا عند  يبدأن الوعي بالذات كما وا، رحلة الحياة الطويلة التي يعيشها الفرد ويمارس خبرته فيها

تساعد في تطور  أخرىهناك عوامل  أنكما ، تفاعل الفرد مع بيئته التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم

بما يحمله من اتجاهات سلبية وايجابية حول ذاته ، ومنها نظرة الفرد اتجاه ذاته ونمو مفهوم الذات

التي  ةاالجتماعياتجاهاته نحو ذاته  إلى إضافة، نلآلخريالجسدية والتي تعكس كيانه المدرك بالنسبة 

تجاهه من  اآلخرينوما يحمله ، اإلطارملهم معه في هذا اوتع اآلخرينوتجاربه مع  تفاعلهتعكس 

تعتبر التي  العواملمفهوم الذات بمجموعة من  يتأثرو .)2004،قنيبي( سلوكيات أورفض  أوتقبل 

  :مفهوم الذات ومنهال تكوينلمصادر 

 :وصورة الجسمصائص الجسمية الخ  •

تعد من فبنية الجسم ومظهره وحجمه ، ل الذي يشكل مفهوم الذات هو الصورة الجسميةوالمصدر األ

، ووزنه، فطول الفرد، لىوالحيوية والتي تمول الفرد مفهومه لذاته وبخاصة في سنواته األ األمور

لها ترتبط باتجاهه نحو نفسه ك، ) 2004الظاهر،( وتناسق جسمه، وسالمة حواسه، ولون بشرته

   .)1998، رمضان( سلبية على مفهوم الذات أو بإيجابيةوهذه تؤثر ، وتقبله لذاته، وشعوره بكفاءته
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 :االجتماعيةوالتنشئة  األسرةتأثيرات   •

 األفكارحيث تكون ، لى للطفل من المصادر الحيوية في تشكيل مفهومه لذاتهوخبرات النشأة األ 

وما ، وتفاعله اليومي في البيئة التي يعيش فيها ةاالجتماعيجاهات من خالل التنشئة والمشاعر واالت

وخبرات الفشل والنجاح ، ) 1988، القيسي( الديةب الثواب والعقاب واالتجاهات الويتلقى من أسالي

ومن أهم مصادر التنشئة خبرات التنشئة  .)1981،عدس، توق( واالقتصادي االجتماعيوالوضع 

فالطفل ، حد كبير في العالقات األسرية بين الطفل ووالديه إلىحيث يتأثر مفهوم الذات  ،األسرية

  .)1990، يعقوب( الذي يعامل على انه محبوب فهو يشعر بنفسه كذلك

إن العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية ومفهوم الذات قوية إذ تعد مدخال قويا في تشكيل مفهوم 

عها اآلباء واألمهات ليست واحدة وإنما متعددة نتيجة لظروفهم وتكوينهم واألساليب التي يتب، الذات

 :)1990، مصطفى( وتنشأتهم ومن هذه األساليب

ان أسلوب التحكم والسيطرة التي تتسم بأنها قاسية وصارمة وتحمل األطفال أكثر من طاقاتهم إذ  •

 .طفل تابعا فاقدا إلرادتهتعتمد على األمر والرفض والعقاب والحرمان لذلك يكون ال السيطرة 

وهذا األسلوب يعزز في نفوس األبناء الخوف والقلق والتردد واالنسحاب والكبت مما يؤثر 

بشكل سلبي في نظرتهم ألنفسهم وفي تشكيل مفهوم الذات لديهم، وقد يجعلهم بشخصيات غير 

  .)1990، مصطفى( مستقرة وغير متوازنة

السيطرة  ، أوالحماية المفرطة واالتصال المفرط بالطفل وتأخذ أسلوب :أسلوب الحماية الزائدة  •

كالهما بالواجبات واألمور التي  أواألم  أوالتدليل المبالغ فيه إذ يقوم األب  أوالتامة عليه 

مراحل  زهاوتجوقد تبقى النظرة إليه على انه طفل صغير رغم  ,يفترض أن يقوم بها الطفل

يره، وال ة ويكون معتمدا على غييعبر عن رغباته الحقيق ال، الطفولة مما يجعله مسلوب اإلرادة

 .يستطيع تحمل المسؤولية

، قد يتبع اآلباء أسلوب اإلهمال مع أبنائهم بشكل مقصود أو غير مقصود: أسلوب اإلهمال  •

صريحا أو مستترا، من خالل عدم اكتراثهم بنظافتهم ورغباتهم وحاجاتهم الضرورية 

يعزفون عن التعزيز للسلوكيات المرغوبة التي يقوم بها أبناؤهم مما الفسيولوجية والنفسية، كما 

يعقوب، ( يولد شعورا من عدم االنتماء الحقيقي لألسرة، وقد يخلق كذلك شعورا بالذنب والقلق

1990( . 

 محاجاته و ذلك لتلبيةقد يتبع بعض اآلباء هذا األسلوب مع أبنائهم : ون والتراخياأسلوب الته •

وعدم اإليثار، كما قد  واالنانية االتكاليةالحاجات مقبولة أو غير مقبولة، فيعزز  كانت هذه أياً

 .)1996 سرحان،(كما ينبغي االجتماعيإلى عدم النضج االنفعالي وذلك يؤدي 
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وعدم االستقرار على منهجية ثابتة ، األبناء مع تعاملالإن التذبذب والتلون في  :أسلوب التذبذب  •

الثواب والعقاب بشكل عشوائي اآلباء إذ يستخدم  ،القلق والخوف والتردديخلق عند األبناء  قد

يعزز مما  ؟ومتى يعاقب ؟عن العلمية والموضوعية؛ فقد ال يعرف اآلباء متى يكافأ الطفل بعيداً

 .أنفسهم إلىفي نظرتهم  األمر الذي يؤثر سلباً ،عدم استقرار الشخصيةاألبناء  في

 على بعضهم أو االبناء احد تفضيل خالل من التفرقة أسلوب اءاآلب يتبع قد: التفرقة أسلوب •

 الشكل أو الصحة أو الميالدي الترتيب أو الزمني العمر أو كالجنس مختلفة ألسباب خريناآل

 ،كليهما أو األم أو األب من هذا التفريق متبعاً يكون وقد الزوجات، لتعدد نتيجة أو الخلقي

 من سلوبهذا األ يعد لذلك والغيرة والبغضاء الكراهية تفرقةال أسلوب يخلق قدف اضافة الى ذلك

 ).2003 الحربي،( لديهم الذات مفهوم تشكيل وفي ألنفسهم األبناء نظرة في تؤثر التي األساليب

     

 :الراجعةالتغذية  •

بالنسبة للطفل كالوالدين  األهمية ذوالتي تشكل مفهوم الذات وخاصة من  احد المصادرتعتبر  

 بأنهالذات حيث يصف مفهوم الذات  مرآة إلىكولي  أشاروقد ، واألقرانوالمعلمين  ءواألقربا

  .)(Burns,1981  اآلخرينانعكاس لما في عيون 

  :المدرسيةالخبرات   •

فالمعلم له دوره الكبير في تشكيل مفهوم الطفل لذاته ، من المصادر المهمة في تشكيل مفهوم الذات

يؤثران في الطريقة  النجاح والفشل الدراسي أنكما ، ربوية الحديثةالت واألساليبمن خالل الطرق 

لتعيين محددات مفهوم الذات ان  أجريتالبحوث التي  أثبتتوقد  أنفسهم إلىالتي ينظر بها الطلبة 

هناك تميزا بين مفهوم الذات الشامل والمدرسي الذي هو الشعور النفسي فيما يتعلق بالقدرة على 

  .)1999، وهيبي( المدرسة تطلبهاالتي األمور  أومدرسية انجاز الواجبات ال

  

 :والتفاعل االجتماعي  االجتماعيالدور   •

 االجتماعيخالل التفاعل  من في مفهوم الذات حيث تنمو صورة الذات االجتماعييؤثر الدور  

ناء الب إطارتحرك الفرد في  وأثناء، ةاالجتماعي األدواروضع الفرد في سلسلة من  أثناءوذلك 

 وأثناءالمختلفة منذ طفولته  األدوارمن  أنماطيوضع في  ما فانه عادة ،الذي يعيش فيه االجتماعي

 كما، المختلفة ةاالجتماعييرى نفسه كما يرى زمالءه في المواقف  أنيتعلم ف األدوارتحركه خالل 

  .)1987، زيدأبو ( بالدور وناآلخروالتوقعات السلوكية التي يربطها  ةاالجتماعييتعلم المعايير 
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 :االجتماعيالتفاعل  •

الناجحة  ةاالجتماعيالسليم والعالقات  االجتماعيالتفاعل  أننتائج العديد من الدراسات  أظهرت 

يزيد من نجاح  االجتماعيتعزز الفكرة السليمة الجيدة عن الذات الموجب وان نجاح التفاعل 

  ) 1999، عبد الهادي، العزة( االجتماعيعل زيادة نجاح التفا إلىويؤدي  ةاالجتماعي العالقات

 

  :جماعات الزمالء ورفاق اللعب واألصدقاء وزمالء المهنة  •

فنظرة األقران للفرد ، هذه الجماعات تلعب دورا هاما في التأثير على مفهوم الذات لدى الفرد

بولة فإنها تؤدي حد ما فكرته عن نفسه فهذه التقويمات العاكسة إن كانت مق إلىيحدد ، وتقديرهم له

سلبيا عن  وينمي مفهوما، غير مقبولة فانه ينتقص من نفسهكانت وان ، استحسان الفرد لنفسه إلى

  .)1990، يعقوب( ذاته

  

  

 :االجتماعيوالمركز  الظروف االقتصادية العوامل و  •

 رادلألفايجابية لدى مفهوم الذات  أكثرتساعد على تنمية مفاهيم ذات  األفضلالعوامل والظروف 

  .)1996، سرحان(

  :وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على معرفة الذات ومنها

كيف .. .وغيرهم واألقرباء األهلالمحيطين به من  األفرادأي ما يقوله ، عليه اآلخرينحكم  - 1

  ؟شجاعا أمخامال ؟ جبانا  أم؟ نشيطا  اضعيف أميفهمونه ؟ وما هي تصوراتهم عنه ؟ هل يرونه قويا 

 .اآلخرينذي يعتقده لنفسه لدى التصور ال - 2

 أخرىالتجارب اليومية واالحتكاك ومواجهة المسائل والمشكالت تمثل بحد ذاتها مسالة  - 3

أي حد هو  إلىفمن هذه التجارب يكتشف  ,تساعد على العثور على رؤية ونظرة جديدة حول نفسه

، سعيد( خريناآلز نفسه عن يميت منوعلى أساس هذه التصورات يتمكن ، و غير الئقالئق أ

2008(. 

ويتفاعل ، الذي يوجد فيه الفرد االجتماعيمفهوم الذات هو نتاج المحيط  أن) 2003( العلي ويرى 

مهما في  أساساللفرد وطريقة تعامله معه تمثل  اآلخريننظرة  أنحيث  إطارهفي  اآلخرينمع 

فترة  أثناءظة وجودها المختلفة للذات والتي يمكن مالح األبعاد أوالجوانب  نإ .الذاتتكوين 

ما  األبعادل هذه أوو، االتحاد والتمازج مع مرور الزمن ونتيجة الزدياد الخبرة إلىالمراهقة تميل 
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، احتمالين أماميجد نفسه  فالفرد في مرحلة المراهقة, وإمكانياتهيتصل بادراك الفرد لحقيقة قابليته 

دال من ذلك يواجه وضعا طابعه تشعب انه ب أو ،يصل تحقيق ذاته بشكل مقبول ومحدد أن فإما

المتاحة  األدوارفي المفاضلة بين  المرحلة هذه في الفرد يبدأايضا و،  )2003العلي، (الذات وتفككها

فان المراهق قد يفشل في التكيف  ،أخرىحياته وفي حاالت  ألمورله ويختار منها ما يراه مناسبا 

الجديدة التي  ةاالجتماعيه وفي مواجهة المتطلبات على جسم تطرأمع المتغيرات الفسيولوجية التي 

  .)2007،الزعبي وزمالءه( هذه المرحلة عليهتفرضها 

 أن افإم ،عادة يعيشون في حالة من التخبط األفرادف، آخروفي مرحلة الشباب هناك عقبات من نوع 

، حول الذاتالعزلة واالنكماش  إلىيجنحون  أنهم أو، اآلخرينينجحوا في تكوين صالت قوية مع 

يتقوقع على ذاته فيعمل  ه قدأن أو، اآلخرينمع  اصرهاأوينجح في تحقيق ذاته وفي تقوية  قد انهأي 

في العمل  اإلنتاج أهميةتدور حول  األفرادفي سن الرشد فان مشكالت اما  .على فصلها عما سواها

حياة مهنية  إلىلتوصل التطور السليم يتمثل في ا أنحيث ، الذي يقومون به من حيث الكم والكيف

التطور  أما، اآلخريناستقالل الذات ونمو عالقاتها السليمة مع  أهميةعلى  التأكيدناجحة ومنتجة مع 

التركيز حول الذات بل يعيق بناء جسور االتصال بينها وبين  إلىغير السليم فيتمثل في تنمية الميل 

، محافظة والزعبي( نه يمنى باالنهزاما أوينجح الفرد في تنمية نفسه  أن إماوهنا ، اآلخرين

2007(.  

  

  مفهوم الذات  أنواع 4.1.2.2 

  :هناك نوعين لمفهوم الذات

     : ومؤشراته مفهوم الذات االيجابي  -1

ر ييعتمد على تلقيه التقدير الموجب غ، نمو مفهوم الذات الموجب لدى الطفل أنيعتقد روجرز 

الذين يظهرون الحب  فاآلباء، ض النظر عن سلوكهالتقبل للطفل بغ إظهاروالذي يعني ، المشروط

بذلك يظهرون اعتبارا موجبا غير  فإنهم، والتقدير للطفل ولم يحصل على درجات عالية في الدراسة

 أشياءويشعر بتقبله لذاته حتى عندما يفعل ، وهذا الطفل سينمو لديه مفهوم موجب للذات .مشروط

يميل عبر الصورة الذاتية التي ، بمفهوم موجب لذاتهع والفرد الذي يتمت ،اآلخرين آلمالمخيبة 

وانجازاته ، السليم لطموحاته إدراكهوعبر ، يكونها عن نفسه جسميا وعاطفيا واجتماعيا وعقليا
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 & Greene( إمكانياتما تتيحه له تلك الذات من  أقصىيسعى لتحقيق  أن إلىوقدراته 

Ephross,1991.(.  

  :متع الفرد بمفهوم ذات ايجابي ما يليت إلىومن المؤشرات التي تشير 

اإليمان بمبادئ وقيم معينة مع توفر المقدرة على الدفاع عنها والمرونة في التعديل والتغير  •

 .فيها إذا ما اكتشف الفرد وجود خلل فيها

األخطاء التي  ، أواالنزعاج من خبرات الحاضر ، أوعدم المبالغة بالقلق تجاه المستقبل •

 .يارتكبت في الماض

 .ال اقل منهم وال أعلى منهم قيمةاآلخرين، اة مع واالشعور بالمس •

 .القدرة على استعادة الثقة بالنفس بعد التعرض لخبرات فاشلة •

 .مع عدم الرضوخ للسيطرة التامة من قبل اآلخرين و ذلك ،تقبل المديح والنقد •

  ).2000، عبد اهللا( االستمتاع بأنشطة معينة واالستمتاع بالعمل •

 

  هوم الذات السلبي ومؤشراتهمف  -2

، يعتقد روجرز أن نمو مفهوم الذات السالب لدى الطفل يعتمد على االعتبار الموجب المشروط

فقد يعطي الوالدان ، والذي يعني إظهار تقبل الوالدين للطفل وفقا لسلوكيات معينة يسلكها الطفل

في هذه الحالة يتلقى الطفل تقديرا ، المساندة والتعزيز للطفل إذا كان يسير بشكل مرضي في دراسته

ووفقا لذلك ينخفض مفهوم الذات لديه ويشعر ، موجبا مشروطا قائما على أداء أكاديمي جيد فقط

 تتضمن و.  )Greene & Ephross,1991(اآلخرين باالحتقار عندما يفعل أشياء مخيبة آلمال 

  :ما يلي للذات تجارب الطفولة التي تقلل من احترام األفراد

  بقسوة نتقاد المحيطا .1

 .اإلهانة والضرب .2

 .والسخرية اآلخرينتجاهل  .3

 .توقع من حولنا أن نكون ناجحين دائما .4

 ).2003، الحربي( الفشل في المدرسة .5

 

  :ويظهر المفهوم السلبي عن الذات في عدة مظاهر وسلوكيات منها 



38 
 

، مشاكل والهمومعدم القدرة على التوافق والتكيف مع العالم الخارجي بحجة انه مليء بال  •

 .والشعور العام بعدم االستقرار النفسي وعدم االطمئنان في الحياة

 ) 2000، عبد اهللا( وان ال قيمة له وان ال أحدا يحبه اآلخرينالشعور بالكراهية من قبل   •

 .المدح أووصعوبة تقبل النقد  اآلخرينالحساسية الشديدة آلراء   •

 .لإلحساس بالعجز ايضا ن الفشل وهو مؤشرتجنب القيام بأي عمل فيه تحدي خوفا م  •

 .ل إشارة إحباط يتلقاهاأوعند  وذلك االنسحاب السريع من أي تنافس  •

كأن يقول أنا أصال ال أحب هذا العمل على أية ، وتقليل قيمة األحداث، إبداء األعذار دائما  •

 .أية عوامل خارجية أو اآلخرينوإلقاء اللوم على ، حال

 اي أن يفقد عالقاته بدون أووالمقصود بها أن تكون عالقات الفرد قليلة ، ةاالجتماعيالعزلة   •

 .مبرر

 اأن أداءه فيه سيكون ضعيف أوسيفشل في عمل ما  هالكذب عندما يعتقد أن أوالغش   •

 ).2000، سليمان(

  

  مفهوم الذات ل المفسرة نظرياتال5.1.2.2 

   :تطرقت العديد من النظريات لمفهوم الذات ومنها

  

  :لفرويد التحليل النفسي ةرينظ  -1

، وشخصيته اإلنساننظرية التحليل النفسي التي قدمها فرويد ثورة في التفكير حول دافعية  أحدثت 

وقد طور فرويد نظريته النفس جنسية حول مراحل الطفولة معتمدا على اللذة التي يستشعرها من 

وقد طور فرويد في نظريته ) 2003، وآخرونتوق ( المختلفة األعمارمناطق جسمه المختلفة في 

 واالنا و ألهو :هي أجزاءالشخصية تتكون من ثالث  أنحيث يرى  األساسيةتصورا لبنية الشخصية 

 إلىالتي يسعى الفرد  األساسيةويتكون من الغرائز ، عند الفرد منذ الوالدة ألهوويوجد ، األعلىاالنا 

ع الفرد في صراع عميق مع المجتمع وض لىاويؤدي  ،النتائجض النظر عن تحقيقها فورا بغ

  .) 2001فايد،( اآلخريناألفراد و

لى من عمر الطفل ويتكون من عمليات وفي التطور في السنة األ يبدأالذي  األناوالمكون الثاني هو  

في التعبير عن غرائزه  ألهومساعدة  إلىالذي يسعى ، عقلية ومن قوة االستدالل والحس التلقائي

 األناالمكون الثالث فهو  أما، الحقيقة أووفق قانون الواقع  األناويعمل ، لمشكالتدون الوقوع في ا

التي تتضمنها بنية  ةاالجتماعيالقيم  انه يمثل، الذي يتطور نتيجة لتعاليم الوالدين والمجتمع، األعلى
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على السلوك ليتوافق مع التوقعات  التأثير إلىشخصية الطفل وتصبح الضمير الذي يسعى 

الشعور بالذنب والقلق  إلىفي حالة صراع تؤدي  األعلىنا واال ألهووغالبا ما يكون ، ةتماعياالج

ويكلف االنا لخفض الصراع عن طريق المحافظة على المحفزات الغريزية ، واالضطرابات

الطرق  إحدى أن دويرى فروي ،)Rice,1981( والممنوعات المجتمعية في حالة من التوازن

عقلية لتشويه الواقع  أدواتالتي تعتبر بمثابة  الدفاعيةالصراع هي الحيل النفسية للتخلص من القلق و

حالة  إلىبطريقة الشعورية وتتحول  اآللياتوتستخدم هذه ، النفسي األلممن اجل خفض وتيرة 

  .)2002، سليم( العمل الوظيفي الفاعل عاقةإلمرضية عندما تستخدم بشكل مكثف 

  

 :نظرية اريكسون -2

والتطور النفسي في  االجتماعيالنظريات اهتماما بالسلوك  أكثررية اريكسون من تعتبر نظ 

تنمو من خالل ) Personal identity( ويعتقد اريكسون بان هوية الفرد الشخصية ،الشخصية

 أوتطور الشخصية  إلىتؤدي  أنالتي يمكن ، ةاالجتماعيالنمو والتطور النفسية  أزماتسلسلة من 

الفرد في دورة تطوره  أناقل تكامال ويرى اريكسون  أو أكثرتجعل شخصياتنا  وهي التي، نكوصها

الفرصة لتطوير شخصية سوية  توفر له، المستمرة مرغم على التفاعل مع فئات مجتمعية واسعة

ويرى  ,)Erikson,1963( العالم الذي يحيط بها إدراك إلى باإلضافةذاتها  وإدراكقادرة على فهم 

 أوحل مقبول لالزمة  إلى الوصولالذات يحدث فقط بعد تمكن الفرد من  تحقيق أناريكسون 

  .)1998 ،الزيود( جههاايوالتي  األساسية ةاالجتماعيالمشكلة النفسية 

 

وتمثل هذه ، تتكون من ثماني مراحل االجتماعيعملية التطبيع  أنالقول  إلىويذهب اريكسون 

 Child( االنتقال بنجاح للمرحلة التي تليها نفسية تتطلب حال عند ظهورها قبل أزمةالمراحل 

development Institute,2004(.  

  

  :هيس اجتماعي التي اقترحها اريكسون مراحل التطور النف أما

 ) األمل( مقابل عدم الثقة األساسيةتعلم الثقة  -1

 وتتضمن عالقات االهتمام والحب والرعاية، لى من عمر الطفلوالمرحلة األ األزمةوتغطي هذه 

، عدم الثقة أوللثقة  األساسيةوتؤثر هذه في بناء المشاعر ، والتغذية وإشباع حاجات الطفل المختلفة

 ,Gage & Berliner( اآلخرينبوالثقة  بالطمأنينة يتطور لديه شعور األساسيةحاجاته  أشبعت فإذا

1988(.  

 .)اإلرادة( الخجل تعلم االستقالل مقابل الشك و -2
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هذه المرحلة  حيث يقوم الطفل خالل، نة الثانية تقريبا من عمر الطفلفي الس األزمةتحدث هذه 

بالضبط الذاتي دون  اإلحساسويعتبر تطوير ، بتفحص والديه وبيئته ليدرك ما يمكن السيطرة عليه

من  األطفالباالستقالل عند  وينمو الشعور، الحرة باإلرادة لإلحساسفقدان احترام الذات ضروريا 

  .)Gage & Berliner (1988,لديهم للمبادأةالعنان  إطالقب األمخالل قيام 

 .)الغرض( مقابل الشعور بالذنب المبادأةتعليم  -3

فمن خالل الشعور بالثقة ، ما يسميه اريكسون سن اللعب أوسنوات ) 6- 3( وتحدث هذه الفترة بين

ويطلق  مألوفةغير  أماكن إلىيذهب بمفرده  أن فيستطيع، بالمبادأة شعورايطور الطفل  االستقالليةو

 Child( بالمسؤولية اإلحساس إلىويؤدي الحل الناجح الزمة هذه المرحلة ، لفضوله العنان

development Institute,2004(.  وال بد للطفل في هذه المرحلة من االنطالق في البيئة دون

وغيرهم والدين على ال االعتماداالستمرار في  أما، المبادأةلتطوير شعور  اآلخرينعلى  االعتماد

بالعجز عن تلبية توقعات المجتمع في التفاعل مع بيئته مستقال عن  إلحساسهيطور شعورا بالذنب 

  .)1989، حسان( والديه

 .)الكفاءة( مقابل الشعور بالدونية اإلنتاجيةتعليم  -4

ة ويجب على الفرد في هذه المرحل، ة ما بين السادسة ومرحلة البلوغفي الفتر األزمةوتحدث هذه 

 باإلنجازفشل الفرد بالشعور  نكما ا، بطريقة جيدة وتامة وأشياء بأفعاليكون قادرا على القيام  أن

خبرات  إيجادوعلى المعلمين في هذه المرحلة تقع مسؤولية ، بالدونية تطوير الشعور إلى يقود

 إلىود ويق، وهذا يتطلب معرفة المعلم بقدرات الطلبة والتحكم بظروف عملهم، ناجحة لكل طفل

  .)Gage & Berliner ,1988( الشعور بالكفاية إلى األزمةالحل الناجح لهذه 

 .تعلم الحيوية مقابل اضطراب الهوية -5

هذه  وتأتي، ويسميها بعضهم مرحلة البحث عن الهوية، في مرحلة المراهقة األزمةتحدث هذه 

ي هذه المرحلة نوعان ف طرأوي، عند فرويد وهي المرحلة الجنسية األخيرةالمرحلة موازية للمرحلة 

كالراشدين وتغيرات عقلية كالقدرة  أنهم؛ تغيرات جسمية تجعل المراهقين يشعرون من التغيرات

 أو، ويطور المراهقون في هذه المرحلة شعورا قويا بالذات ,على التفكير المجرد واختبار الفرضيات

  .)Rice,1981( لحياةبدورهم في ا أويصبحون مضطربين ومشوشين فيما يتعلق بهويتهم 

 .)الحب( مقابل العزلة األلفةتعلم  -6

تمتد هذه المرحلة من نهاية فترة المراهقة واكتشاف الشاب لهويته حتى انتهاء فترة الرشد المبكرة 

الفرد في هذه المرحلة  ويبدأ .)1989، حسان( متفردا وأصبحيكون الفرد قد طور هويته  أنبعد 

تؤهله خبرات التطور السابقة لممارسة هذا الدور  إذ، في مجتمعه كراشد االجتماعيباحتالل دوره 

   .)1985، نشواتي( اآلخروالمشاركة في عالقات حميمة وصادقة مع الشريك من الجنس 

 ) الرعاية( مقابل االستغراق في الذاتيةالقادمة  باألجيالتعلم االهتمام  -7
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المرحلة بالتخلص من االنغماس في الذاتية وتتميز هذه  اإلنسانوتشمل هذه المرحلة فترة الرشد عند 

المتوقع من الفرد القيام به في هذه المرحلة يحتم  االجتماعيالدور  أن، األطفالرعاية  إلىواالنتقال 

 اإلنتاجنجح في ذلك يكون شعورا بالقدرة على  فإذا، ومن ثم يقوم برعايتهم األطفالينجب  أنعليه 

  .)1989، حسان( جمودفشل في ذلك يشعر بالركود والوإذا 

 ) الحكمة( باليأسمقابل الشعور  األناتعلم تكامل  -8

، وتشكل خالصة المراحل السابقة وتتوجها) بعد الستين( المتأخرةوتغطي هذه المرحلة فترة الرشد 

والهوية المستقلة والتالف الناجح  والمبادأةالن جذورها تكمن في الثقة المبكرة واالستقالل الذاتي 

ويتقبل ، الفرد في هذه المرحلة من مساهمته في خلق الجيل الجديد يتأكدحيث ، الخالق واإلنتاج

ويتحرر ، األنابتكامل  اإلحساس إلىوبذلك يصل ، كانت ذات معنى أنهاويدرك  بأكملهادورة حياته 

 أزماتهمالذين وجدوا صعوبات في التغلب على  اآلخرينالذي يالزم  باليأسمن الشعور 

ERrikson,1963) .( 

  

 :)Albert Bandura( االجتماعينظريات التعلم  -3

 عتبرها ذات أهميةالتي يفضلها الفرد وي البورت مصطلح سمات الذات ليعبر عن تلك األجزاءاختار 

والتي ترتبط بالوحدة الداخلية للذات ومحتوى األنا وللسمات من وجه نظر ، مركزية بالنسبة له

  :البورت ثمان صفات وهي

 .الجسمية الوعي بالذات •

 .واالتساع واالمتداد، اإلحساس باالستمرارية طيلة الوقت •

 .الحاجة إلى تقدير الذاتو، تحفيز األنا •

 .أو تعريف الذات خارج حدود الجسد، امتداد األنا •

 .أو المنطق بالواقع الداخليةربط الحاجات  •

 .للمعرفة ويقصد بها إدراك الشخص وتقييمه لذاته باعتبارها موضوع، تشكيل صورة الجسد •

 .تنفيذ العمليات المعرفية  •

 سعيا نحو المعرفة والتحدي، إلى الجوهر المميز للفرد وان اإلنسان يريد أن يصبح شيئا لذاته واشار

 مؤشرات عدة وفي محاولته لدراسة الشخصية الناضجة والسوية وضع البورت, )1987، غنيم(

  :ة النفسية للفرد ومنهاللنضج أشار فيها إلى دور مفهوم الذات في تحقيق الصح
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ين يسعون لممارسة الناضج في تأكيده على أن األشخاص: القدرة على تحقيق امتداد الذات •

سعيا نحو ، دون اقتصار اهتماماتهم على إشباع حاجاتهم البيولوجية، الهادفة وذات المعنى األنشطة

 .تحقيق ذواتهم

الناضج على مواجهة مشكالته  ويقصد بها قدرة الشخص: األمن االنفعالي وتقبل الذات  •

 ،نة ومنطقية وفعالة من خالل تمتعه بالثقة بالنفس وتقبله إلمكانياته المختلفة وقدراتهبطريقة متواز

وبالتالي فان ذلك يضفي شعورا باألمن ، الةمن مواجهة االحباطات والمعيقات بطريقة فع مما يمكنه

 .النفسي لديهم

هنا إلى أهمية وعي الفرد لذاته وحاجاته وإدراكه لحاجته ويشير البورت : االستبصار بالذات -4

، ولديه قدرة على التمييز بين ما يعكسه له اآلخرين عن ذاته وبين إدراكه ووعيه لها، للتغير والنمو

ومشيرا إال انه ال وجود لمن يعي ذاته بصورة مطلقة إال أن الشخص الناضج هو شخص أكثر وعيا 

 ) .Bandura,1989(  بذاته

  :ماسلو براهامأل اإلنسانية ةلنظريا -5

الحاجات  إشباعفي  ألعمالهوقد كان ، اإلنسانييعتبر ماسلو احد الرواد البارزين في علم النفس  

نوعين  اإلنسانفي  أنويستند جزء كبير من نظريته على افتراض ، اإلنسانفي فهم دافعية  تأثيرا

أن ويعتقد ماسلو  ,)Dembo ,1994( مهواتق األخرىوالتطور  إلىتسعى  إحداهما، من القوى

في شكل هرمي بدأ بالحاجات الفسيولوجية  أساسيةاإلنسان يولد وهو محفز لتحقيق احتياجات 

، مرورا باحتياجات األمن والسالمة ثم احتياجات االنتماء والتقبل من المجموعة، كالجوع والعطش

وبعد تحقيق كل هذه الحاجات يجاهد  ,ماحتياجات اعتبار واحترام الذات في قمة الهر إلىوصوالً 

 إلى" ماسلو"ويذهب . أسمى مراحل االكتفاء الذاتي والسالم مع نفسه إلىاإلنسان لتحقيق ذاته ليصل 

مركزون ، تلقائيون، متقبلون ألنفسهم ولآلخرين، وصف هؤالء الذين حققوا ذاتهم بأنهم واقعيون

 واإلبداعويتمتعون بروح الخلق ، طيونديمقرا، مستقلون، على أهدافهم وعلى حل مشاكلهم

)Dembo,1994(.   

  

  :نظرية روزنبرج  -6

حيث  ائل النظريات التي وضعت أساسا لتفسير وتوضيح تقدير الذاتأوإن هذه النظرية تعتبر من  

في ضوء العوامل المختلفة ، ظهرت هذه النظرية من خالل دراسته للفرد وارتقاء سلوك تقييمه لذاته

 ,Robson( الوالديةوالديانة وظروف التنشئة ، االجتماعيستوي االقتصادي والتي تشمل الم

1988(.  

   :أن روزنبرج وضع للذات ثالثة تصنيفات هي " Bender 1993" ويرى بندر -

  .وهي كما يرى الفرد ذاته وينفعل بها :الموجودة أوالذات الحالية  -
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   .ا الفردوهي الذات التي يجب أن يكون عليه :الذات المرغوبة -

ويسلط ، يعرفها لآلخرين أوالفرد أن يوضحها  لوايحوهي صور الذات التي  :الذات المقدمة -

فال أحد يستطيع أن يضع تقديراً لذاته واإلحساس بقيمتها  ةاالجتماعيروزنبرج الضوء على العوامل 

ألنها تمثل  تقدير الذات اتجاه الفرد نحو نفسه 1979 ويعتبر روزنبرج  اآلخرينإال من خالل 

يختلف من الناحية الكمية عن  والذاتوهذا االتجاه نح، ويكون نحوها اتجاهاً، موضوعاً يتعامل معها

 ). Bender,al,et,1993 ( األخرىاتجاهاته نحو الموضوعات 

 

   :نظرية كوبر سميث - 6

ه نظريته لتفسير تقدير الذات من خالل دراست " Cooper Smith كوبر سميث"لقد استخلص  

أن تقدير الذات مفهوم متعدد  إلىحيث ذهب ، لتقدير الذات عند أطفال ما قبل المدرسة الثانوية

بل علينا أن نستفيد منها ، ولذا فعلينا أال نتعلق داخل منهج واحد ومدخل معين لدراسته، الجوانب

أن " بر سميثكو"فضال عن ذلك يرى  .)1989، كفافي( جه المتعددة لهذا المفهوموجميعاً لتفسير األ

، االستجابات الدفاعية أوتقدير الذات ظاهرة أكثر تعقيداً ألنها تتضمن كالً من تقييم الذات ورد الفعل 

فإن هذه االتجاهات تتسم بقدر كبير من  والذاتوإذا كان تقدير الذات يتضمن اتجاهات تقييمه نح

نفسه متضمناً االتجاهات التي  فتقدير الذات عند سميث هو الحكم الذي يصدره الفرد على، العاطفة

، التعبير الذاتي :قسمين إلىويقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاته ، يرى أنها تصفه على نحو دقيق

التي تفصح ، األساليب السلوكية إلىويشير ، وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها والتعبير السلوكي

كذلك أشار سميث في  .)1998الزيود،( لخارجيةالتي تكون متاحة للمالحظة ا، عن تقدير الفرد لذاته

   :تكمن في عاملين رئيسين هما تقدير الذات أن جذور إلىكتاباته ودراساته 

وهم يختلفون ، مدى االهتمام والقبول و االحترام الذي يلقاه الفرد من ذوى األهمية في حياته: لواأل 

رفاق المرحلة بين ذوى المكانة والتميز فقد يكون الوالدان و، من مراحل الحياة خرىمن مرحلة أل

  ,األصدقاء أو

 الظاهر،( الفشل أوالنجاح  لهذا الموضوعيةتاريخ الفرد في النجاح بما في ذلك األسس  :والثاني

2004(.  

 

  :نظرية إبشتاين -7

إن "  :توضيح ماهية مفهوم الذات بقوله إلى " Epstion إبشتاين"سعى فيها  التيمن نظريات الذات 

صياغة للذات اعتماداً على قدرتها وصالحيتها بشكل غير مقصود طبقا  أوشخص يضع هيئة كل 

ويشكل الجزء األكبر من هذه الصياغة احتراماً كامالً للذات بمقدار الخبرات ، لخبراته المختلفة

ومع ، فإن نظريته تزداد تعقيداً، وبزيادة تقدم الفرد, ) Benderet ; al ,1993( "المرتبطة باإلنجاز
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أن اعتقاد شخص ما في قيمته وأهميته قد ال يتغير كثيراً  ىبمعن ،األساسيةذلك يظل متمسكاً بمبادئها 

يعاد فحصها والتحقق  أو، ودائما تتغير االستنتاجات المستخلصة من هذه االعتقادات، بشكل جذري

يمة ليس بالضرورة أن فاعتقاده بأنه إنسان ذو ق، بتقدم العمر وزيادة خبرات الحياة أخرىمنها مرة 

ويتطور هذا المفهوم ، ون مثالًاآلخروأنه من السهل أن يحبني ، يتخلص منه في جميع الحاالت

وهو على ، له اآلخرينأنه كموضوع مجرد وفقاً لكيفية رؤية ، التقويمي وفقاً لمالحظات عن ذاته

ومدى االستحسان  ىلولى علي خبرات التنشئة األوهذا النحو أمر مكتسب يتوقف بالدرجة األ

   .)2005علوان،( أهمية في حياته ذويلقاه من قبل  أولقيه الفرد  الذيواالستهجان 

  

  :نظرية الذات لكارل روجرز -8

الكلي منذ يأخذ  اإلدراكيالمدركة كجزء ينفصل تدريجيا من المجال  أوتتمايز الذات الظاهرية 

في محيط بيئته و يبدأ في إدراك إن بعض  اآلخرينالطفل في تمييز ذاته الجسمية كشيء بارز عن 

و من ثم يشرع في  اآلخرينو بعضها يخص ) ........أفعال و ممتلكات مادية( األشياء تخصه هو

اإلحساس بذاته و بناء تصور خاص عن نفسه في عالقاته ببيئته و المحيطين به سواء أكان هذا 

د الذات بمثابة النواة للشخصية التي تنتظم من واقعيا أم غير واقعي لذا يع، سلبيا أوالتصور ايجابيا 

هذا المجال  إلىيمت  أوحولها كل مشاعر الفرد و أفكاره و تقييماته و كل ما يدخل في مجال حياته 

  :بصلة يمكن القول إن للذات أربعة أبعاد هي

  

يقترب منه  وأو هي تعني ما يكونه الفرد في الحقيقة فعال و قد يكتشف كل منا  :الذات الحقيقية - 1

  .بقدر ما

و هي ما يعتقد المرء انه نفسه و ذلك في ضوء تقييمه و إدراكه لها من خالل  :الذات المدركة - 2

  .غير واقعية أوو البيئة التي يعيش فيها و قد تكون الذات المدركة واقعية  اآلخرينتفاعالته مع 

ممن يعيش  اآلخرينموجودة لدى و هي صورة المرء عن نفسه كما يعتقدها  :ةاالجتماعيالذات  - 3

  .يتوقعون منهكيف يفكرون فيه وهي تتشكل من ادراكاته و، معهم

يرى و ،ن يحققه و يحب إن يكونه نمو الشخصيةأتصور الذات كما يتمنى المرء  :الذات المثالية - 4

 إلىزع إن الطفل يولد مزودا بدافع فطري لتحقيق ذاته و انه خالل تفاعله مع ما يحيط به ين روجرز

غير محققة لذاته فيقبل على  أوتقييم ما يتعرض له من خبرات على ضوء ما إذا كانت محققة 

 ليةوالخبرات االيجابية و يعرض عن السلبية و تتحقق الذات بداية من خالل إشباع االحتياجات األ

ت جديدة احتياجا ثم ينمو الوعي بالذات و يتمايز مفهومها كشيء مستقر يوجه السلوك وتظهر معه

في  ذلك يتمثل و االعتبار االيجابي إلىالحاجة  مكتسبة تكون أكثر إلحاحا من عملية التقييم و هي

خاصة ممن لهم أهمية في حياته و يتم عندما يدرك الفرد نفسه إن  اآلخرينالحصول على تقدير 
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 .)1998الزيود ،(ذاتها متبادلة بمعنى انه ذاته مشبع لحاجة شخص آخر إلشباععملية ا

إحباط حاجته  أونتيجة لخبرات الطفل بإشباع ) التقدير( تنشا هذه الحاجة :اعتبار الذات إلىالحاجة 

دمجه في ذاته ثم  اآلخرينفإذا ما اكتسب الطفل تقديرا معينا من  اآلخريناالعتبار االيجابي من  إلى

 ابومغلي،( الذات روأحكامهم عنه ليمارس تقدي اآلخريننجده يتصرف بالكيفية نفسها تبعا لقيم 

2002.(  

  :النظريات المعرفية - 9

ل هو واأل) Cognition( هناك ثالثة مناحي رئيسية لفهم المعرفة أن إلىالنفسي  األدبيشير  

والثاني هو منحى ، المنحى السيكومتري الذي يقيس التغيرات الكمية في الذكاء مع تقدم النضج

المنحى  أما، تطورهم أثناءي الطريقة التي يفكر بها الناس بياجية الذي يؤكد على التغيرات النوعية ف

 أو واألفعالالثالث فيعبر عن وجهة نظر معالجة المعلومات الذي يركز على الخطوات المتطورة 

وتخزينها في الذاكرة والتفكير  وإدراكهاالعمليات التي تحدث عندما يقوم الفرد باستقبال المعلومات 

منحى معالجة المعلومات يقترح  أنويذكر  .)Dembo,1994( جة لذلكبها واستخدامها عند الحا

استقبال المعلومات من البيئة  إلىل ويشير األ، للنظام العقلي األقلوجود ثالثة مكونات على 

وترميزها في صورة معينه في حين يعبر المكون الثاني عن العمليات الداخلية المتنوعة كتخزين 

، وربط المعلومات الجديدة بالمعرفة الموجودة، تيجيات حل المشكالتواستخدام استرا، المعلومات

 إلىفيشير  األخيرالمكون  أما، يمكن استيعابها أشكال إلىوالعمل على المعلومات من اجل تحويلها 

وهكذا فمع  ,)Beck,1976( قدرة الفرد على تغيير بنيته المعرفية للتعامل مع المعلومات ومعالجتها

ويزداد وعيهم بقدراتهم ومحدداتها فيطورون ، بالعالم األطفالطور تتحسن معرفة تقدم عملية الت

  .)Slater et,2003(للتفاعل مع العالم الذي يحيط بهم أفضلبشكل متزايد طرائق 

  

  Sullivan –نظرية سوليفان  -10

 إدراك نأموضحا ، والطفل األمرؤيته للعالقة بين  إلىفي نظريته لمفهوم الذات يتطرق سوليفان  

من خالل عمليات الرعاية الفسيولوجية والبدنية والتربية والتدريب ، الفرد لذاته يتكون خالل الطفولة

الفرد بتكوين مفاهيم تجسيدية لذاته  يبدأفمن خالل تعاملها وتدريبها له ، لطفلها األموالتي تقوم بها 

ال فرق بين ذاته  إذلى وشهور األغير جيدة في ال أوجيدة  أم أنهاوذلك من خالل رؤيته لالم على 

  :ما يلي تالتجسيديافي هذه المرحلة وتشمل هذه  األموذات 

 .وبالتالي من وجهة نظر الطفل، األموتشمل السمات المقبولة من وجهة نظر  :الذات الجيدة  •
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 .وتشمل السمات غير المقبولة :الذات السيئة  •

والتي يتم عزلها ، ات المرفوضة بشدةالسم إلى لإلشارةوقد استخدمها  :الذات المعزولة  •

 أووهذا العزل المعرفي يعيق ارتباطها بالخبرات ، ليست جزءا من ذات الفرد وكأنها

 .عن الذات األخرىالمدركات 

 أو تالتجسيديا تأكيدمما يعني ، مدى الحياة اآلخرينوالمتبادل بين الفرد  التأثيريستمر   •

، الزيود( اآلخرينوبين ذات الفرد  للعالقة شارةلإل) You—Me( وقد استخدم مصطلح، تغيره

1998(. 

 يبدأيحدث له شيئين هامين احدهما انه  المتأخرةالفرد خالل مرحلة الطفولة  أن" Sullivan" ويرى

كما لو ، ينمي فيها نوعا من النقد الذاتي الذي يختبر دوافعه، نفسه بصورة موضوعية إلىفي النظر 

ويصبح ذلك النقد الذاتي ، عند فرويد األعلى األنامثل دور الذات العليا وهذه ما ي، كان قوى خارجية

  . )Child development Institute,2004( احد تنظيمات الذات

  : Depressionاالكتئاب 2.2

  االكتئابتعريف   1.2.2 

 ياإلنساناالضطرابات التي عرفها المجتمع  أقدمواحدا من  Depressionالنفسي  االكتئابيعتبر  

صف الثاني من القرن العشرين زيادة هائلة في من الن األخيرةوقد شهدت الفترة ، شيوعا وأكثرها

 10-7ما يقارب  أنوتقول منظمة الصحة العالمية ، العالم أنحاءفي كل  االكتئابانتشار اضطراب 

  ). Ustun & Sartorius (1995,  االكتئابمن سكان العالم يعانون من % 

واستجابة شاذة ، وسلوك غير تكيفي، إكلينيكيةوحالة ، نه عرضأعلى  االكتئابلى اينظر  أنمكن يو

 إلىفانه يمكن النظر  أخرىومن ناحية ، مظاهر الخلل في الوظيفية الفكريةومظهر من ، للضغوط

حالة ل تكيفيهواستجابة ، سوي وحالة مزاجية سوية إنسانيعلى انه انفعال ) غير الحاد( االكتئاب

وتشيع فيها مشاعر كالهم والغم ، دائمة تتصف بمشاعر االنقباض والحزن والضيق أوابرة انفعالية ع

وتترافق هذه الحالة مع أعراض تمس الجوانب االنفعالية . والشؤم والقنوط والجزع واليأس والعجز

اع والسلوكية والجسمية تتمثل في نقص الدافعية و عدم القدرة على االستمت) المعرفية( واالستعرافية

  . )2001، الشربيني( وفقدان الوزن و ضعف التركيز ونقص الكفاءة واألفكار االنتحارية

ويمكن أن ينشأ كعرض  ،كالقلق جزءاً عاماً من الخبرات والوجود اإلنسانيين االكتئابيعد كما و

غير أنه عندما يظهر تعكر في المزاج  ،حتى من دون مناسبة محددة أوالفقدان  أونتيجة الخيبة 

ويمكن أن يظهر في أية مرحلة كما  .المميز بصورة خاصة لالكتئاب  صبوغ بصبغة من الحزنم
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بسبب ، ال يالحظ عند األطفال االكتئابعلى عكس ما كان شائعاً في السابق عن أن ، عمرية

الكافية للتعبير ) Cognitiveالمعرفية ( االعتقاد الذي كان سائداً أن األطفال ال يمتلكون بعد القدرة

  .  )Child development Institute,2004(عن إحساسهم بذاتهم

ي مختلف فمن الجنسين األفراد من االضطرابات النفسية الشائعة التي تصيب  االكتئابيعتبر و

  :بعض العلماء والباحثين وضع تعريفات موضوعية لالكتئاب منها لواحوقد ، مراحل حياتهم

بأنه مشاعر العجز والضعف وعدم  الكتئابايعرف وولمان :  1973" وولمان " تعريف  -1

المفرطة الناشئة عن الصراعات  االكتئابالعصابي هو حالة  االكتئابو، المالءمة والحزن

  .)1998، العنزي( التناقضات الداخلية أو

ة مزاجية حالة انفعالي إالما هو  االكتئاب أنالذي يرى .) Beck,1974( "بيك "تعريف  -2

هذا وقد قدم بيك وصفا العراض ومظاهر االكتئاب بشكل .متصلة باالستعراف السلبي

ية ، والدافعية ، فواضح في اربع مجموعات مميزة تمثلت في المظاهر االنفعالية ، والمعر

وقد اعد قائمة  ،والجسمية تضم كا منها مجموعة من االعراض ال تنفصل عن بعضها

هي المزاج ، والتشاؤم ، لالكتئاب تضمنت احدى وعشرين فئة من االعراض واالتجاهات 

والشعور بالفشل ،وعدم الرضا ،ومشاعر الذنب ، والشعور بالعقاب ، وكراهية الذات ، 

ولوم الذات ، والرغبات االنتحارية ، ونوبات البكاء ، والهيجان ، واالنسحاب االجتماعي ، 

والتردد، وتحريف او تشويه صورة الجسم ، والكف عن العمل ، واضطراب النوم ، 

سرعة التعب ، وفقد الشهية ، ونقص الوزن ، والمشكالت الجسمية ، ونقص الطاقة و

  ).Beck ،1974(الجنسية 

وتتم بوصفها نتيجة منطقية  ،مبالغ فيها تكيفيههو استجابة ال  االكتئاباضطراب  إنبيك  يعتبر

صر الثالثة للعنا أوللمستقبل  أوللموقف الخارجي  أواالدراكات السلبية  أولمجموع التصورات 

  .)Beck,1976,p.84( مجتمعة

  1992" كولز "تعريف  -3

خبرة ذاتية وجدانية تسمى حالة مزاجية وقد تكون عرضا داال على اضطراب  بأنه االكتئابعرف 

استعرافية ونزوعية وسلوكية وفسيولوجية  أعراضوزملة مركبة من ، اجتماعي أوعقلي  أوجسمي 

  )  1998، دالزيو( الخبرة الوجدانية إلى إضافة
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  DSM-IVالرابع  واإلحصائيتعريف الدليل التشخيصي  -4

عبارة عن  االكتئاب أنلالضطرابات النفسية والعقلية  واإلحصائيورد في التصنيف التشخيصي 

 والكآبةويسود الحزن أسبوعين ن عاضطراب وجداني مزمن يتكرر كل يوم تقريبا لمدة ال تقل 

النوم  أو األرق، األكلزيادة ملحوظة في  أويد في الشهية بنقص شد أعراضهمزاج المريض وتتسم 

 باليأسالشعور ، ضعف في التركيز وصعوبة في اتخاذ القرارات، انخفاض مفهوم الذات، الزائد

حالة صحية عامة مثل نقص  أوسبب عضوي  إلىراجعة  األعراضوال تكون هذه ، وعدم الرضا

مترتبة  األعراضوال تكون هذه ، األدويةسوء استخدام  مواد معينة مثل لواتن، الغدة الدرقية إفراز

  .) DSM-IV,1994( على اضطراب ذهاني مزمن مثل الفصام

  

يشير  االكتئابن ألالضطرابات العقلية والسلوكية ب كما ورد تعريفه في التصنيف العالمي العاشر

احترام الذات والثقة ض اواالهتمام وانخف التركيزمنها عدم القدرة على  األعراضمجموعة من  إلى

نظرات تشاؤمية ، على االنتحار اإلقدام، عن الشعور بالذنب أفكار، األهميةالشعور بعدم ، بالنفس

ويستدعي تشخيص النوبات ، اضطراب الشهية ونقصان الوزن، اضطراب النوم، األملوفقدان 

ن قد تكفي فترات ولك األقلعلى  أسبوعينية ذات الدرجات الثالث من الشدة بعد مضي كتئاباال

  .)ICD-10،1992( شديدة بشكل غير عادي وسريعة البداية األعراضكانت  إذا أحيانااقصر 

  

 major( الرئيسي االكتئابمن اضطراب ، على اختالف أنواعه االكتئابإن اضطراب 

depressive disorder (أحادي النوع االكتئاب أو )Unipolar depression (االكتئاب أو 

جميعها قد  ،)Bipolar depression( الثنائي االكتئاب أو ،)Dysthymic Disorder( المزمن

إذ ، تصيب الشباب بنسب مختلفة ولها تأثيراتها على أدائهم الوظيفي وتكيفهم مع متطلبات حياتهم

والتي قد تستمر ، االجتماعيوالمستوى النفسي ، تزداد احتمالية الصعوبات على المستوى الشخصي

  .)Maultsby, 1984( يةكتئاباالال االنتكاسة حتى بعد زو

ح واإذ تتر االكتئابفي نسبة حدوث اضطرابات  اواضح اوالشباب مقارنة باألطفال يشهدون ارتفاع

كما تشير ، فقط% 5 إلىفي حين أن نسبته لدى األطفال قد تصل % 8 إلى 4نسبته لديهم ما بين 

واالنتكاسة ، عام 18من الشباب في عمر % 20بدأ عند ت يةكتئاباالأن االنتكاسة  إلىاألبحاث أيضا 

ومتكررة في مراحل الحقة من  أخرىية في مرحلة الشباب تعد عامل مخاطرة النتكاسات كتئاباال

آثارها  إلىهذه االنعكاسات لها انعكاساتها على النمو العصبي والمعرفي للشباب إضافة ، العمر

  .)Allen,2007( والعاطفي، الجتماعياو، الوظيفيهم ئالسلبية على كل من ادا
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في مرحلة الشباب ينظر لها في كثير من األحيان على أنها  االكتئابوفي حين أن اضطرابات 

خوف المهنيين في الميادين الصحية من  لىاإضافة ، موجات مزاجية مرتبطة بمرحلتهم التطورية

كر مهم لدرجة كبيرة للتطور إال أن االكتشاف المبكر والتدخل المب، وصم الشباب بمرض نفسي

  .)NIMH،2010( االجتماعيو، والعاطفي، السلوكي

مقارنة  2:1في مرحلة المراهقة والشباب يصيب اإلناث بنسبة  االكتئابأن  إلىوتشير الدراسات 

، وذلك العتبارات متعلقة بسن البلوغ والحساسية الشخصية منها زيادة الهرمونات، بالذكور

المرحلة الجامعية  إلىواالنتقال ، والضغوطات العائلية، والتغيرات الجنسية ،والتغييرات الجسدية

 تكراره واإلصابة بأعراض أكثر حدية إلىقد تؤدي  االكتئابوكما أن إصابة المراهقين ب، وغيرها

في حين أن االكتشاف المبكر للمرض والتدخل والعالج المبكر يسهم في تقليل ، في مرحلة الرشد

  .)University  Michigan،2007( ره واالعتالل بالمرضاحتمالية تكرا

  االكتئابأسباب  2.2.2 

خبرات غير سارة من الحزن الحاد والقلق المبهم  أوفي األغلب كل شخص يواجه مشاعر اكتئابية 

الذات ذاتيا على شكل حوار  إلىل جاهدا البحث عن تفسير لذلك في شكل أسئلة موجهة وافانه يح

كيف يمكنني " "لماذا أنا بالذات؟" " ما سبب هذه المشاعر؟" " لماذا يحل بي هذا؟"داخلي من قبيل 

وهذه األسئلة وذلك الحوار الداخلي يأتي في إطار حاجة اإلنسان الطبيعية لفهم ما يمر به " الخالص؟

إضفاء معنى عليها وفهمها من حيث  الًوامح ...الخ, عاطفية، عقلية، اجتماعية، من خبرات نفسية

ولعل هذه السيرورة طبيعية خصوصا في ، صل والسبب وعوامل التطور وسبل التكيف والحلاأل

  ).1995الهيثي،( االكتئابوضعية الخبرات المؤلمة شأن 

حيث إنه ، اليقين النسبي إلىألحد أنواعه بكيفية تدعو  أوأسباب معينة لالكتئاب  أوال وجود لسبب 

وامل المتداخلة التي تقف وراء اإلصابة باضطراب تجدر اإلشارة والحديث عن منظومة من الع

التفرد الذي يميز الكائن البشري من حيث كينونته وتكوينه كلها الخصوصية وذلك وأن ، االكتئاب

عوامل ومميزات تفرض عدة فوارق فردية بين األفراد والتي تتجسد جليا في إصابة البعض دون 

 أونجد مكتئبين بدون أسس  أخرىوفي أحيان ، باالضطراب رغم تشابه العوامل اآلخرالبعض 

سبب إصابتهم يرجع  ينفي حين أن هناك مصابين أخر، مسببة واضحة المعالم أوعوامل مساعدة 

يرتكز على عدة عوامل حيوية  االكتئابان مرض ويمكن القول ، توالي األحداث الضاغطة إلى

لي فإننا يمكن أن نعزو لها سبب وبالتا، سوسيولوجية اجتماعية، نفسية سيكولوجية، بيولوجية
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اإلصابة مع اعتماد النسبية وعدمية التعميم ناهيك عن أن هناك إمكانية العزو الشامل لالكتئاب لتآزر 

    .) 2000محمد،( وتضافر جميع العوامل دفعة واحدة

   :وهي االكتئابهناك نوعين من العوامل والتي تكتسي أهمية في البحث عن أصل وأسباب 

تفشي االضطراب في التاريخ مثل وهي العوامل التي تدعم نسبية اإلصابة  :لخطرعوامل ا 

 .الخ...الصراعات الوالدية الحادة، المرضي للعائلة

ية كموت شخص االكتئابوهي التي تحدث بشكل مباشر قبل تفجر النوبات  :العوامل المسرعة 

 ).2001الشربيني،( الخ...األزمات المالية والعاطفية، اإلصابة بمرض خطير ومزمن، عزيز

  

  

  العوامل البيولوجية 

فتور عام على مستوى  أويتميز بمشاعر الحزن الحادة المصاحبة لبطء  االكتئاباعتمادا على أن 

فان البعد البيولوجي التكويني للشخصية يلعب دورا محددا ... العقلية والوجدانية، الوظائف البدنية

والتي   ...كيمياء المخ، الشخصية، البناء الجسمي، الوراثةفي الجوانب االيتيولوجية لالكتئاب ك

  :يمكن تفصيلها باالتي 

  

   العامل الوراثي -1

جينيا في حيز ما يسمى  االكتئابتعتبر الهندسة الوراثية إحدى المجاالت المفسرة لحدوث 

يمكن أن ينتقل  ئاباالكتحيث أثبتت الدراسات اإلحصائية والوبائية الميدانية أن " باالستعداد الوراثي"

وبالتالي فالعامل الوراثي لإلصابة باضطرابات  .بشكل وراثي عبر األجيال المنتمية لنفس األصل

حاضر لكنه غير حاسم من حيث اإلقرار بسببية حتمية لإلصابة وبالتالي فالعزو السببي  االكتئاب

 Egeland et( اثيلإلصابة تتجلى بنسبة أكبر في تضافر عدة عوامل بما فيها العامل الور

al،1987(               .                   .

  

  الجندر /   الجنس – 2

فإن ، نظرا للخصوصية التي يكتسيها الجنس من حيث الفروقات الفردية والدالة بين المرأة والرجل 

فالتفرد والخصوصية الفسيولوجية والنفسية للمرأة . بةالجنس يتدخل أيضا من حيث نسبة اإلصا

مراعاة للخبرات التي تعيشها من خالل المسيرة الحياتية وطبيعة األدوار مقارنة بالرجل 

وهذا بطبيعة  عند المرأة أكبر مقارنة بالرجل االكتئابفاإلحصائيات أظهرت بأن نسبة اإلصابة ب
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لمرأة من حيث التكوين الهرموني لجية والعاطفية القدرات والصفات البيولو إلىالحال راجع 

والوالدة ، وإفرازاته في عدة مراحل وحاالت مرورا بالمراهقة والبلوغ والطمث ودم النفاس

  . )2002، رضوان( والرضاعة وما يصاحب تلك المراحل من تغيرات نفسية ومزاجية متمايزة

  

  كيمياء المخ - 3

تكون مقترنة باضطراب وظيفي  االكتئابن ظهور أعراض بلغة علم األعصاب وتشريح الدماغ فا

ال  أووذلك ما يتسبب في خلق اختالل ، وليس الجانب التكويني) أي الجانب الوظيفي للمخ( للدماغ

" النواقل العصبية"على مستوى انتقال وإنتاج وانتظام المواد الكيميائية المسماة بـ انسجام

Neurotransmitters  الال أوتحديد أن ذلك االختالل  إال أنه من الصعبنسجام هو السبب من ا

بينهما تجعلهما مقترنان  لكن على العموم فهنالك عالقة دالة، أم أنه فقط إحدى نتائجه االكتئابوراء 

  .)Egeland et al،1987( بعضهماب

  

  العوامل النفسية 

 

ن العنصر األساسي أحيث ، باالكتئاتلعب العوامل النفسية دورا هاما في نسبة اإلصابة باضطراب 

خصوصا في حيز النظرية ، في منظومة تلك العوامل يتجلى في مفهوم الصراع بالمعنى الواسع

، الهو( والقصد هو ذلك الصراع القائم بين مكونات الجهاز النفسي، التحليلية الدينامية الفرويدية

تقابل حاجتين في  أو، ص معينأكثر لدى شخ أووالناتج عن تضارب رغبتين ) األنا األعلى، األنا

. )1998الزيود،( حاجة تستلزم اإلشباع الفوري وتلح عليه أون كل رغبة أحيث ، الوقت نفسه

فمصدر  " Sigmund Freud 1939- 1856سيغموند فرويد "حسب رائد التحليل النفسي بو

ومبدأ " اللذة "أ الرغبتين طرفي النقيض دائما يتجسد في التقابل الدائم والصراع المستمر بين مبد

والتي تشمل ) غريزة الحياة( في إطار عام لتضارب حاجات ورغبات الفرد الكبرى وهي" الواقع "

والتي ) غريزة الموت(و الدوافع الجنسية وتعمل على الحفاظ على الذات وتحقيق اللذات والشهوات

 عكاشة،( لم والمعاناةمصدر األ اآلخراالنتحار وإيذاء  إلىتشمل دوافع التدمير والموت والميل 

2003(.  

   :أنواع الصراع هي اما

  .أخرىجهة والذي يكون بين الفرد من جهة والمحيط من : الصراع الخارجي المصدر . أ

والضمير الذي ، من جهة) الهو( والذي يكون بين دوافع الفرد: الصراع الداخلي المصدر . ب

  .)ىاألنا األعل( واألخالقية والقانونية ةاالجتماعييشمل المعايير 
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 األخرىوهو الناجم عن تقابل رغبتين عدم تلبية إحداهما ال يؤثر على : الصراع العابر . ت

  .)مشاهدة التلفاز و الخروج للتنزه: مثال(

حيث ترجع ، هذا النوع غالبا ما يكون له تاريخ في الشريط النفسي للفرد :الصراع الدائم . ث

  .مبكرةمراحل الطفولة ال إلىلى ونواته األ

مرتبط بنوع واحد من الدوافع وله مانع شبه عابر وبالتالي فهو يستلزم  :الصراع البسيط . ج

  .) 1987غنيم،(إحباط دافع واحد

  .وهو الذي يتطلب إحباط أكثر من دافع :الصراع المعقد . ح

 أووهو الصراع الذي يكون فيه المعني باألمر واعيا بطبيعة الرغبات  :الصراع الشعوري . خ

  .الدوافع المتضاربة ويعرف مصدرهما بشكل شعوري

أكثر من بين  أووهو الصراع الذي يكون فيه الفرد جاهال إما لدافع  :الصراع الالشعوري . د

 وبالتالي ليس له وعي شعوري بطبيعة الدافع ومصدره، الدوافع والحاجيات المتقابلة

 .)2002، رضوان(

 

ز النفسي في تسوية الصراع القائم بين الهو واألنا األعلى إن عدم قدرة األنا كمكون أساسي للجها

أي تخدم أحداهما على ، مبدأ الواقع أوللذة اإحباطات معينة لرغبات معينة تخدم مبدأ  إلىدي ؤي

وهنا يمكن القول بأن توالي . وذلك بهدف سيادة مشاعر التكيف والتوافق النفسي اآلخرحساب إحباط 

الذات كما هو  إلىمشاعر الحزن والكدر والكآبة في شكل عدوان موجه  سيادةتؤدي الى االحباطات 

لكن في ... موجه للمحيط بالتجاهل والثورة على مكوناته القيمية والعاداتية أو، االكتئابالحال في 

تسوية مشاعر اإلحباط والتأنيب  لاستخدام عدة ميكانيزمات دفاعية من أج إلىكل إحباط يلجأ األنا 

 الخ...اإلنكار، النكوص، التسامي، التبرير، اإلسقاط، كثيرة مثل الكبت والحسرة وهي

)Greene,Ephross,1991(. 

من بين العوامل المسببة تعتبر فقدان الحب  مثلمشاعر الفقدان "فان عنصر الصراع  إلىباإلضافة 

من فقدان  ابتداء ،غالبا ما يلي أحداث الفقدان الممكنة الحدوث في حياة الفرد االكتئابأن ولالكتئاب 

عترض الفرد في كافة مناحي تحدود مواقف الفقدان التي  إلىالثدي بالنسبة للطفل  أورابطة األمومة 

وقد وضع الكاتب قائمة من المواضيع واألشخاص . الخ...االقتصادية، ةاالجتماعي، الحياة النفسية

  :كالتاليفي حالة فقدانها ونذكر بعضها  االكتئابالتي يمكنها التسبب في 

  ) ...حبيب، خطيب، صديق، أب، أم، ابن، زوج( موت شخص عزيز أوفقدان . 1

  .فقدان الصحة وحلول المرض. 2

  .الشجاعة والبسالة واإلقدامفقدان  .3

  .اقتصاديا أواألشياء الثمينة نفسيا فقدان  .4
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  .السياسية، االقتصادية، ةاالجتماعيفقدان المكانة . 5

  .االفتراق أوجة عن طريق الطالق الزو أوفقدان الزوج . 6

  .فقدان الحياة البسيطة والهادئة. 7

  .فقدان األجر أوفقدان عمل . 8

  .فقدان عوامل الحماية واألمان. 9

  .مراحل الحياة المفعمة بالحيوية والقوة... الشباب، المراهقة، فقدان مراحل الطفولة. 10

    ).2001الشربيني،( الموتفقدان النضج والحكمة واالقتراب من الشيخوخة و. 11

  

 التفاعلي، على المستوى الفكري العاطفي مشاعر الفقدان فهنالك بعض أنماط السلوك إلىباإلضافة 

، مثل الغضب السريع االكتئابوالتي يمكنها أن تكون من بين العوامل المساهمة في  ,الخ...

دعامة تصنع  ساليب من التفكيروتعتبر تلك األ االستنتاجات إلىالقفز ، تضخيم األمور، التعميم

ألن الفرد يمر بعدة مواقف وخبرات تستلزم مواقفا متباينة من ، من حيث العوامل المساعدة االكتئاب

يل والتفسير واإلدراك لطبيعة أوالتكيف والحل وفي ذلك السياق فاألخطاء على مستوى الفهم والت

ضطرابات النفسية والوجدانية وتدعيم الموقف والسلوك صوبه بشكل نمطي وسلبي يسمح بإثارة اال

  ) .1998الزيود،( سبل حدتها

  

  أساليب من التفكير تصنع االضطراب 

  أسلوب التفكير معناه عند المكتئب

اليومية والتي يتعذر  أوإضفاء دالالت مبالغ فيها على الموضوعات المحايدة  :التهويل والمبالغة •

الذات وتجريمها حيال مواضيع  دتي والتفنن في نقراك القصور الذاوالمبالغة في إد، تفسيرها

  .وأحداث ال دخل للذات المكتئبة فيها بشكل دال يستلزم تلك التصرفات

الشعور بالنقص الزائد وغض الطرف عن المميزات وااليجابيات التي يتوفر عليها  :التهوين •

  .حساس بالفشل رغم النجاح الشخصي الذي يتوفر عليهالشخص واال

العمل على تعميم الخبرات السلبية في معزل عن جوهرها وحقيقتها وبالتالي إضفاء  :يمالتعم •

  .المعنى السلبي على جل المواقف

ال  أويلها كخبرات إما جيدة تماما أوإدراك األشياء والموضوعات والمواقف وت :ال شيء أوالكل  •

  .مستقبال أوعلى فائدة اآلن وعدم إدراك األشياء التي قد تبدوا سلبية لكنها قد تنطوي ، شيء
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االنتقاء السلبي والذي يعني عزل خاصية سلبية عن سياقها العام والعمل  :عزل األشياء عن سياقها •

   .)1999محمد،(  على تأكيدها في سياق آخر ليس له عالقة بالنتيجة السلبية السابقة

، بية غالبا دون تحليل واقعي لهايقفز المكتئب لالستنتاجات السل :االستنتاجات إلىالقفز مباشرة  •

  .خطر وامتهان دون أن تكون لديه أدلة على ذلك أوذلك أن إدراكه للموقف ينطوي على تهديد 

اإلدراك المشوه للحاضر والماضي يجعل المكتئب يتوقع كل ما هو سلبي  :التنبؤ السلبي للمستقبل •

  .التوقع حقيقة حتمية التحقق في المستقبل حيث يعمل على التصرف والفعل كما لو كان ذلك

وبالتالي ، يل الخبرات السلبية بالعزو والسببية الداخلية والذاتيةأويعني فهم وت :يل الشخصيأوالت •

  .) 2001الشربيني،(يصبح المكتئب هو المسؤول عن كل النتائج السلبية في المواقف التي يمر بها

بشكل سلبي ) على مستوى التفاعالت( األحداثتفسير الخبرات و :التفسير السلبي لما هو ايجابي •

، فحتى األمور الواضحة بكونها طيبة يفسرها المكتئب سلبيا كحب الناس يظهر له بدافع االستغالل

وتقديرهم له بدافع الشفقة عليه وبالتالي يعتبر تعامل الناس معه غائيا وليس بخصوص ما يمتلكه من 

  .)Egeland et a, 1987( .ايجابيات

  

   ةاالجتماعيعوامل ال - 

 الى  باإلضافةوقدر التوافق الزواجي  ةاالجتماعيتتعلق هذه العوامل بالحياة األسرية وطبيعة األدوار 

وبالتالي ... التهديد بالطرد أوعالقات العمل واشكالياته من توتر وضغط نتيجة فقدان العمل 

واألسري على  االجتماعيوافق تتلخص في نسبة الت االكتئابفي عالقتها ب ةاالجتماعيفالعوامل 

ألن مشاعر االنتماء وفقدان الهوية الفردية ، مستوى العالقات وطبيعتها ونظام التربية الوالدية

ية ألن أهمية الهوية كمفهوم تكمن في االكتئابكلها عوامل تساهم في تكريس المشاعر ... والجماعية

سوسيولوجية  انه يرتبط بمفاهيم، وثقافيكونه يشكل نقطة التقاء بين ما هو سيكولوجي واجتماعي 

. الخ... ةاالجتماعيوالقيم والتنشئة  االجتماعي االندماج، والجماعية ةاالجتماعيمثل الدور والمكانة 

االدراكات والعواطف وكما يرتبط ارتباطا عضويا بمفاهيم سيكولوجية مثل الذات واإلحساس بالذات 

للهوية فان االضطراب على مستواها  االجتماعيالنفسي  لالتداخنظرا لهذا و,  الخ...واالتجاهات

 محمد،( االكتئابكرس لمشاعر الحزن وتعاطفية  أخرىتتفاعل مع  اجتماعيةيجسد الختالالت 

1999 (.  
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  النظريات المفسرة لالكتئاب  3.2.2 

  :اتومن بين تلك النظري، ياالكتئاببعض النظريات النفسية تفسير ظاهرة االضطراب  لتواح 

  

  :النظرية التحليلية -1

وفي ، العليا األناومعايير  األناعلى انه ينشا كنتيجة للصراع بين رغبات  االكتئاب إلىحيث تنظر  

وبهذا فالمكتئب يحمل شعورا ، بوصفه نكوصا لمرحلة طفولية سابقة االكتئاببعض الحاالت يفسر 

بعض الحاجات في مراحل  شباعإجانب ما قد يتكون لديه من احباطات وقصور في  إلىمتناقضا 

والتي قد تؤدي  واليأس األمل، الحب والكره متناقضة مثل إحساساتفتتولد لديه ، نموه المبكرة

  . )2000، محمد(واإلحساس بالدونية والعدواناالنغالق  إلىبالمكتئب 

   :ةالبيولوجي النظرية  -2

 إفرازوصا الخلل الناتج عن خص، عند حدوث اختالل في توازن كيمياء الدماغ أينش االكتئاب نإ

وحيث " النوربنوفرين "  أو" السيروتونين "  مثل)  Neurotransmitters( بعض النواقل العصبية

أي اهتمت بالتركيز على العالقة بين النواقل العصبية ، ارتباطيههذه النظرية اعتمدت على نتائج  أن

هذه الدراسات  إنهولون وبيك ، مثال، ىير إذ، فقد قوبلت بنقد من قبل بعض الباحثين، االكتئابو

وهناك منعطف خطر في الدراسات البيولوجية  االرتباطية تظل قاصرة عن تحديد العالقة السببية

  .)2002رضوان،( االكتئابفي نشوء حاالت  وأثرهاخذ في التركيز على العوامل الجينية أ

   :النظرية السلوكية  -3

 أنكما يمكن لالكتئاب ، التعزيز غير الكافي أوزيز الخاطئ على انه وظيفة للتع االكتئاب إلىتنظر 

العالقة الودية من خالل فقد احد  أوكانقطاع الحب ، ضعف التعزيز أويحدث نتيجة النقطاع 

تفسيرات  أسستوقد  .من خالل فقدان البيئة التي توفر نوعا من التدعيم االيجابي أو، األقارب

   :تبارات التاليةفي هذه النظرية وفقا لالع االكتئاب

ينخفض مستوى  عندما باإلرهاقوالشعور ، ية مثل االنعزالاالكتئاب األعراضتظهر  - 1

  .التعزيز

 .من خالل العقاب المفرط االكتئاب أعراضقد تنشا  - 2

 .عند المبالغة في عقاب ولوم الذات أونتيجة لفقدان تعزيز الفرد لذاته  االكتئابيحدث  - 3

 1974( الفرد اإليهااليجابية التي توفرها البيئة التي ينتمي  بندرة المدعمات االكتئابيرتبط  - 4

Lewinshon,(. 
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   :اإلدراكية المعرفية النظرية  -4

ل من وينشا في المقام األ وهو، ومعارف أفكارمن  اإلنسانانعكاس لما يحمله  االكتئاب أنيرى بيك 

يره لالكتئاب على ثالثة وقد استند بيك في تفس .ومن اضطراب الحالة المزاجية، اضطراب التفكير

 المعرفيالتشويه ) 3(، المعرفيالمخطط ) 2(، المعرفية التواوالمحالخبرات ) 1( :معرفيةمفاهيم 

  .)2000، محمد(

التفكير طبقا لتقويم الفرد لذاته وتبعا  أشكالتبني  فإنها لمعرفيةا التواوالمحففيما يتعلق بالخبرات  

الموقف بطريقة غير  إدراك إلىفالشخص المكتئب يميل  .لتفسيره للمواقف والمثيرات المختلفة

فهم الموقف بطريقة سلبية عندما تكون  إلىفهو يميل ، تفسيرات خاطئة إلىومن ثم ينتقل ، صحيحة

 أما, انهزامية وانعزالية ألساليبويتبع ذلك تبني المكتئب ، التفسيرات االيجابية معقولة وممكنة

في  األساستمثيل ثابت ومنظم للخبرات السابقة التي تشكل  إلىشير في لمعرفيبالنسبة للمخطط ا

وعندما ، يعمم خبرته السابقة وهو بذلك ،يواجه مشكالت ومواقف صعبة بأنهقناعة المكتئب  تأكيد

تفكير وسلوك  إلىتقود  فإنهاالتي تكونت لدى الفرد  المضطربةالبنى الذهنية  أو األفكارتستثار 

عملية  أثناءويتضمن التشويه الذي يحدث  لمعرفيالتشويه ا اما, ابسلبي يتمثل في صورة اكتئ

استنتاجات بالنسبة لحادثة معينة  إلىالتجريد االنتقائي ويعني الوصول ) ا( :معالجة المعلومات مثل

والحكم على الموقف من خالل ، مع تجاهل الفرد للبراهين، تفضيالت مستقلة أساسوذلك على 

فكرة من نواتج موقف  أوقاعدة  إلىالمبالغة في التعميم والوصول ) ب( جزئية سلبية في الموقف

ويعني التطرف في ، تقزيمها أو األحداثتضخيم ) ج( معين وتعميمه على مواقف كثيرة مماثلة

بالغة في تهميش داللتها بالم أو، وحجمها أهميتهاإما بالمبالغة في  واألحداثتقدير داللة المعلومات 

المثيرات  أو األحداثان يضفي الفرد على ويقصد بها ، األحداث شخصنه )د(نها أوتصغير ش

التطرف ) ه. (اإلطالقال تمس ذاته على  األحداثمثل هذه  أنحتى ولو ، الخارجية صبغة شخصية

 أو ابيض أنهاعلى  األحداثكرؤية ، مطلقة ال وسط بينها أضادأي التفكير من خالل ، في التفكير

   .)2001الشربيني،( اسود

 لألحداثالتقييم السلبي والخاطئ  إلىيعود  االكتئاباضطراب إن وتبعا لذلك فان بيك يرى 

تفكيره  أسلوبتتضح من خالل ، فتنشا لديه نظرة سلبية عن ذاته، والمواقف التي يمر بها الفرد

 ومن خالل طريقته الشاذة في معالجة المعلومات، الخاطئ الذي يتسم بالحتمية والجمود

)Beck,1979(.  
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  االكتئابمفهوم الذات وعالقة  3.2

والنمائية  ةاالجتماعيإن الحالة االنفعالية لإلنسان إنما هي نتاج لتفاعل جملة من العوامل والمتغيرات 

والتي صاغت الشخصية ومفهوم الذات بصورة تحدد طريقة التفاعل ، والخبرات الماضية والحاضرة

  .البيئية مع العوامل الذاتية و

بالرضا عن حجم الجسم وخاصة لدى  االكتئابارتباط ) 2006( راسة يونج وآخرونأكدت د

وقد ، باقترانه باالستهزاء من قبل األقران االكتئابوقد ازداد القلق و، المراهقين األمريكيين البيض

كما وارتباط عدم ، االكتئابارتباط تشوه صورة الجسم باالنطواء و) 1994، النيال، إبراهيم( ضحأو

 ويشير .ومصدر الضبط الخارجي لالكتئاب، ضا عن الجسم بتقدير الذات المنخفضالر

)Beck,1974( أن االضطرابات النفسية تحدث لألفراد عن طريق المعتقدات السالبة عن  إلى

وتكون ، المزيد من األحداث السالبة إلىوقد يلوم األفراد أنفسهم ويميلون ، والمستقبل، والعالم، الذات

  . وأساليبهم الخطأ في التفكير، ظروفهم إلىوذلك بالنظر ، ستقبل تشاؤميةنظرتهم للم

نجد مفهوم الذات  )DSM-IV,1994( الدليل التشخيصي واإلحصائي لألمراض العقلية إلىوبالعودة 

فاإلدراك السلبي للذات يعتبر عنصرا ، يلعب دورا في تطوير العديد من االضطرابات النفسية السلبي

  .االكتئابسيا في تشخيص معيارا أسا أو

أن المفهوم االيجابي  االكتئابوفي استعراض لألسباب الكامنة وراء العالقة ما بين مفهوم الذات و 

والتحديات التي ، ؛ كعامل حماية تجاه الضغوطات الحياتية المختلفة للذات له إسهامات كثيرة

د الذين يتمتعون بمفهوم ايجابي حيث تشير الدراسات بان األفرا، تحديدا ذوي االعاقة يواجهها 

لذواتهم يمتلكون استراتيجيات تكيفيه ترتكز على حل المشكالت بشكل اكبر من التركيز على 

مما يسهم في زيادة احتمالية إصابتهم ، تقدير الذات المتدني ذوبالمقارنة مع األشخاص ، العاطفة

  .)Park,2003( االكتئاببأعراض 

الشعور بمشاعر سيئة وتقليل  إلىونقص األداء الفعال تؤدي ، كتئاباالفان مشاعر  أخرىومن جهة 

فمفهوم الذات االيجابي يلعب دورا ايجابيا في الوقاية من األمراض . والعكس صحيح، الثقة بالنفس

  .المختلفة ةاالجتماعيالنفسية والمشاكل 

  :االكتئابلت عالقة مفهوم الذات وواالتي تنومن الدراسات 

 Ashtiani et alدراسة  ،)2007( Furegato et al دراسة ،)Courtney et al )2008 دراسة

 Wesselدراسة  ،)1989( Fichten etalدراسة  ،)1996( Beatusدراسة  ،)2007(

)1981(.  

  :لهذه الدراسة  االطار النظريالتالي يوضح  لشكلوا
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  :االطار النظري للدراسة 
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  وع الدراسة موض لتواتندراسات  3.2

شرحا وتعليقا  واألجنبيةالمتعلقة بموضوع الدراسة ويشمل ذلك الدراسات العربية  األدبيات إطارفي 

والتي سيتم ، اإليهوفيما يلي مجموعة من الدراسات السابقة والتي استطاعت الباحثة الوصول 

لتجانس البيئة العربية منها مع التركيز على الدراسات العربية لقربها جغرافيا و األحدثعرضها من 

  .في تقاليدها وخلفياتها بشكل عام مع البيئة الفلسطينية

  :العربية الدراسات المحلية و 1.3.2

  :)2011( خوجة دراسة

اثر البرنامج الرياضي المقترح في تحسين صورة الجسم ومفهوم تقدير الذات لدى  :عنوان الدراسة

  .االحتياجات الخاصة حركيا ذوفئة 

اثر البرنامج الرياضي المقترح في تحسين صورة الجسم ومفهوم تقدير  إلىاسة التعرف هدفت الدر

الجسم ومفهوم  وكذلك تحديد العالقة بين صورة، االحتياجات الخاصة حركيا ذوالذات لدى فئة 

) 20( وقد اشتملت عينة الدراسة على، اعتمد الباحث على المنهج التجريبي. تقدير الذات لديهم

 إلىتم تقسيمهم ، االحتياجات الخاصة حركيا مصابين بالشلل النصفي السفلي ذو من امراهق

الشاطئ  –أفراد بالمؤسسة االستشفائية يعقوبي زهير ) 10( تجريبية تتكون من :لىواأل، مجموعتين

، ويخضعون للبرنامج الرياضي المقترح في هذه الدراسة ،)الجزائر( بوالية تيبازة –األزرق 

بوالية –تقصراين  –أفراد بالمؤسسة االستشفائية قاصدي مرباح ) 10( طة مكونة منضاب :والثانية

وقد  .الجزائر العاصمة ولم يتلق أفراد هذه المجموعة التدريب على البرنامج الرياضي المقترح

إعداد ( مقياس صورة الجسم :تمثلت أدوات الدراسة التي استعان بها الباحث في األدوات التالية

البرنامج الرياضي  لكوكذ) 1968( Rosenberg روزنبيرجومقياس تقدير الذات ل ،)الباحث

توجد فروق ذات داللة إحصائية  :النتائج التالية إلىوقد توصلت الدراسة  ،)إعداد الباحث( المقترح

بين القياس القبلي والبعدي ألثر البرنامج الرياضي المقترح في تحسين ) α ≥ 0.05( عند مستوى

  .لبعدياجات الخاصة حركيا ولصالح القياس االحتيا ذولدى فئة  صورة الجسم

بين القياس القبلي والبعدي ألثر ) α ≥ 0.05( مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -

االحتياجات الخاصة حركيا  ذوالبرنامج الرياضي المقترح في تحسين مفهوم تقدير الذات لدى فئة 

 .البعديولصالح القياس 
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بين صورة الجسم ) α ≥ 0.05( غير دالة إحصائيا عند مستوى قة ارتباطيه موجبة وتوجد عال

  .االحتياجات الخاصة حركيا ذوومفهوم تقدير الذات لدى فئة 

  ) 2011( العناتي ولصالحي ا والحموري  دراسة 

  . في جامعة القصيم ةاالجتماعيمفهوم الذات لدى طلبة الدراسات  :عنوان الدراسة

في جامعة القصيم في  ةاالجتماعيالتعرف على مفهوم الذات لدى طلبة الدراسات  إلى ةالدراس هدفت

   .ضوء بعض العوامل المؤثرة فيه

المسجلين في الفصل  ةاالجتماعيالدراسات  أقسامتكون مجتمع الدراسة من طلبة البكالوريوس في 

تم اختيار عينة الدراسة و) 1500( والبالغ عددهم 2007/2008من العام الجامعي  لواألالدراسي 

   .طالبا) 300( والتي تكونت من، بالطريقة القصدية

, أبعادفقرة تقيس تسعة ) 100( للدراسة والمكون من كأداةتم استخدام مقياس تنسي لمفهوم الذات  

بين الطلبة سكان المدينة وسكان القرية  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة  أظهرتقد و

ولصالح الطلبة سكان القرية في  ،)الهوية، الذات الشخصية( أبعادسكان المدينة في ولصالح الطلبة 

وكان لصالح الطلبة الذين ترتيبهم  ,)والسلوك، ةاالجتماعيالذات ، األسريةالذات ، الذات البدنية( أبعاد

  .)ذاتونقد ال، ةاالجتماعيوالذات ، الذات األسرية، الذات الشخصية( األكبر في األسرة في أبعاد

 أبعادفيما كانت الفروق لصالح الطلبة الذين مستوى تعليم والدهم بكالوريوس ودراسات عليا في  

ولصالح الطلبة الذين مستوى تعليم والدهم ثانوية عامة ) وتقبل الذات، والهوية، الذات الشخصية(

فروق لصالح الطلبة فيما جاءت ال .)األسريةوالذات ، الذات البدنية( واقل من ثانوية عامة في بعدي

، ةاالجتماعيو، األسريةوالذات ، األخالقيةالذات ( أبعادالذين مستوى تعليم والدتهم بكالوريوس في 

الذات ( تهم اقل من ثانوية عامة في بعددولصالح الطلبة الذين مستوى تعليم وال) والسلوك

  .)ةاالجتماعي

، األخالقيةالذات ( أبعادة العامة ممتاز في وجاءت الفروق لصالح الطلبة الذين معدالتهم في الثانوي

   .)والسلوك، ونقد الذات، ةاالجتماعيوالذات ، األسريةوالذات ، والذات الشخصية
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  :)2011( دراسة شرباتي

 .مفهوم الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى طالب جامعة القدس :عنوان الدراسة

ومستوى الصحة النفسية لدى طلبة ، التعرف على مستوى مفهوم الذات إلىهدفت الدراسة 

 التعرف على أثر بعض المتغيرات إلىو، بحث العالقة بينهما إلىو، البكالوريوس في جامعة القدس

، ومستوى تعليم االم، والدخل الشهري لألسرة، والسنة الدراسية، ومكان السكن، والكلية، الجنس مثل

، ومستوى الضغوطات الحياتية، وضع الصحيوال، وترتيب الفرد في االسرة، ومستوى تعليم االب

والعالقة مع االساتذة على كل من ، العالقة مع الزمالء، والحصول على دورات تتعلق بتطوير الذات

طالب ) 300( تكونت عينة الدراسة من و ،مفهوم الذات والصحة النفسية لدى طلبة جامعة القدس

والذين تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية ، سةمن مجتمع الدرا) %2.9( وطالبة أي ما يعادل حوالي

، وكلية الهندسة، وكلية الدعوة وأصول الدين، العشوائية من أربع كليات وهي كلية المهن الصحية

 مقياس تنسي :لواأل: ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام مقياسين هما .وكلية الحقوق

)Tennessee )قائمة الحالة النفسية المختصرة اختبار :والثاني، لمفهوم الذات )Brief Symptom 

Checklist (  

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية دالة بين كل من مفهوم الذات والصحة النفسية 

  .وأبعادهما

أما عن مستوى مفهوم الذات فقد أشارت نتائج الدراسة أن مفهوم الذات كان ايجابيا عند النسبة 

أما عن أثر . من أفراد العينة )%47( دبينما كان سلبيا عن، )%53(ن الطلبة وهي األكبر م

فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات ، المتغيرات على كل من مفهوم الذات والصحة النفسية

لمؤشر شدة  وفقا  مثلة بارتفاع مستويات األعراض النفسيةتدالة إحصائيا تبعا لمتغير الجنس م

بينما لم يكن هناك فروقات دالة ، اإلناث لدى )GSI Global Severity Index (األعراض

بينما كانت ، إحصائيا في مستويات مفهوم الذات تبعا لمتغير الجنس على الدرجة الكلية لمفهوم الذات

أما ، وذلك لصالح اإلناث االجتماعيومفهوم الذات ، مفهوم الذات األخالقي الفروقات دالة على أبعاد

وجود فروقات دالة إحصائيا في مستويات  إلىفقد أشارت الدراسة  األخرىيرات الدراسة عن متغ

، الضغوطات الكثيرة والكثيرة جدا ذو األعراض النفسية تبعا لمتغير مستوى الضغوطات في اتجاه

لمتغيرات الكلية  تبعافي حين لم يكن هناك فروقات دالة إحصائيا في مستويات الصحة النفسية 

وجود فروقات دالة إحصائيا في  إلىكما أشارت الدراسة . الجامعية ومستوى دخل األسرةوالسنة 

في حين لم يكن ، تبعا لمتغير مستوى الدخل) على بعد مفهوم الذات الكلي( مستويات مفهوم الذات
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وقد تنبأ كل من , هناك فروقات تبعا لمتغير الكلية والسنة الجامعية ومستوى الضغوطات الحياتية

الجنس ومستوى الضغوطات والعالقة مع الزمالء والوضع الصحي بالصحة  وهي يرات الدراسةمتغ

   .النفسية للطلبة في حين تنبأ متغير العالقة مع الزمالء بمفهوم الذات

  

  :)2008( ابو طنجةوحتاملة  ودراسة الزعبي 

التحديات الحركية  يذومفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنية من  :عنوان الدراسة

  .في االردن

 ذوالتعرف على مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنية من  إلىهدفت الدراسة 

العبا والعبة من العبي ) 95( تكونت عينة الدراسة منقد و ،التحديات الحركية في االردن

حثين مقياس ااستخدم الب حيث .التحديات الحركية في االردن يذووالعبات المنتخبات الوطنية من 

فقد جاء ترتيب ابعاد  .فقرة تقيس تسعة ابعاد) 100( ويتكون المقياس من، تنسي لمفهوم الذات

لى التحديات الحركية في االردن ع يذومن ، مفهوم الذات لدى العبي والعبات المنتخبات الوطنية

نقد ، ةاالجتماعيالذات ، ت االخالقيةالذا، الذات البدنية، الهوية، تقبل الذات، السلوك: النحو التالي

كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية  .الذات االسرية، الذات الشخصية، الذات

ولصالح االلعاب الفردية ) ةاالجتماعيالذات الشخصية والذات ( لصالح االلعاب الجماعية في بعدي

الذات ( لق بمتغير المؤهل العلمي في ابعادفيما يتعاما  ،)الذات االخالقية ونقد الذات( في بعدي

مؤهلهم  ذينلصالح الالعبين الفقد كانت النتائج ) والذات االسرية ةاالجتماعيالشخصية والذات 

وكذلك اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية فيما  ،)بكالوريوس ودراسات عليا( العلمي

ولصالح ) وتقبل الذات، ية والذات االسرية ونقد الذاتالذات االخالق( يتعلق بمتغير الخبرة في ابعاد

صت الدراسة في ضوء نتائجها بضرورة ان أووقد  ،الالعبين الذين خبرتهم اكثر من عشر سنوات

لمبية من خالل سياستها العمل على تنمية مفهوم الذات االيجابي لدى الالعبين واتولي اللجنة البار

 .والالعبات
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   :)2008( دراسة سورية

   .مفهوم الذات وعالقته بالرضا عن الذات والتكيف لدى المعاقين حركيا :الدراسة عنوان

على المعاقين  وأثرهاوالتصورات  وأهدافهم اآلباءالتعرف على قيم  إلىالدراسة  هذه هدفتقد و

 أنوعلى الصورة المثالية التي يرغب ، التعرف على الخبرات المباشرة للمعاقين حركيا ،حركيا

) 44-15( بين أعمارهمح واتتر أشخاص) 10( منتكونت العينة ،  ون عليه المعاق حركيايك

 أو األطفالشلل  كانت إعاقاتهماغلب ، وبسيط  اآلخربعضها شديد والبعض حيث ان متباينة  إعاقتهم

حوادث مرضية لكن الجميع ال يعانون من أي خلل في الوظائف  أوطبية  كأخطاء أخرى ألسباب

بالنسبة للسكن  أما، بعضهم مستقلون اقتصاديا، فما فوق ةمتوسطفقد كانت  الحالة الماديةاما ، العقلية

نسبة  ان وكان من نتائج الدراسة، األهليةيعيشون في الجمعيات  وآخرون أسرتههناك من يعيش مع 

 إلعاقةاباختالف السكن والحالة المادية ودرجة  األفرادالرضا عن الذات قليلة وليست معدومة بين 

وتوجد فروق ، اإلعاقةباختالف السكن والحالة المادية ودرجة  األفرادتوجد فروق في التكيف لدى و

  .اإلعاقةتبعا لدرجة  األفرادفي مفهوم الذات لدى 

  :)2008( دراسة موفق 

دراسة مقارنة لدى طلبة الثانوية العامة ، االجتماعيمفهوم الذات وعالقته بالتكيف  :عنوان الدراسة

  .فرعيها العلمي واألدبيب

بين طلبة الثانوية  االجتماعيالتعرف على العالقة بين مفهوم الذات والتكيف  إلىهدفت الدراسة 

طالب من مدرسة الكسوة  50منهم  ؛مبحوث 100حيث تكونت عينة الدراسة من ، العامة في سوريا

بار لمفهوم الذات واختبار وقد استخدمت الباحثة في دراستها اخت، درسة اليرموكمطالبة من  50و

  :ما يلي إلىوقد أشارت نتائج الدراسة ، االجتماعيلفحص التكيف 

كلما ف، االجتماعيذات داللة إحصائية بين كل من مفهوم الذات والتكيف  ارتباطيههناك عالقة  ان

 إنكما ، لدى أفراد العينة االجتماعيدرجات التكيف  معها ارتفعت درجات مفهوم الذات ارتفعت

منه لدى اإلناث  ىلدى الذكور الفرع العلمي أعل االجتماعيمتوسط درجات مفهوم الذات والتكيف 

لدى اإلناث الفرع األدبي  االجتماعيإن متوسط درجات مفهوم الذات والتكيف و ،في الفرع العلمي

 .أعال منه لدى الذكور في الفرع األدبي
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 :)2007( البشر دراسة

  

  ذات وعالقته بسوء التوافق النفسيمفهوم ال: عنوان الدراسة

، لمفهوم الذات وعالقتها بسوء التوافق النفسي األساسيةالتعرف على األبعاد  إلىهدفت الدراسة 

والذات ، والذات األسرية، الذات الجسمية( :حيث استخدمت الباحثة مقياس تنسي لقياس األبعاد التالية

 200وقد طبقت الدراسة على عينة مكونه من  .)ةاالجتماعيوالذات ، والذات األخالقية، الشخصية

، والتابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، طالب وطالبة من طلبة الدورات التدريبية الخاصة

وجود فروق دالّة بين الذكور واإلناث في مفهوم الذات الكلي  :حيث بينت نتائج الدراسة ما يلي

الّة في مفهوم الذات الجسمي والشخصي واألخالقي في اتجاه وجود فروق دايضا  ،لصالح اإلناث

هذا وبينت الدراسة وجود فروق ، االجتماعياإلناث بينما لم توجد فروق في مفهوم الذات األسري و

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباطات ، في اتجاه الذكور االجتماعيفي سوء التوافق النفسي 

حيث أظهرت الدراسة أن مفهوم الذات األسري ، وسوء التوافق النفسي دالة بين مفهوم الذات السلبي

   .االجتماعيالسلبي قد أسهم في التنبؤ بسوء التكيف النفسي  االجتماعيو

   :)2007( دراسة زيدان

  .األطفالمفهوم الذات لدى المصابين بشلل  :عنوان الدراسة

 األطفالالف في مفهوم الذات بين كان هناك اخت إذاالكشف عما  إلىهدفت الدراسة بالتحديد 

تلميذا وتلميذة من تالميذ المرحلة ) 75( وقام الباحث باختيار، وبين العاديين األطفالالمعاقين بشلل 

عشرة مدارس ابتدائية من مدارس ) 10( وذلك من األطفالالمصابين بشلل  األطفالاالبتدائية من 

، العاديين األطفالتلميذا وتلميذة من ) 80(تار اخ وكذلك .القناطر محافظة القليوبيةمركز شبين 

نتائج الدراسة كشفت عن وجود ، تحليل التباين واختبار توكي اإلحصائي األسلوبواستخدم الباحث 

المصابين بشلل  األطفالفي درجات البعد الجسمي لمفهوم الذات بين  إحصائيةفروق ذات داللة 

 األطفالالمصابين بشلل  األطفالمن الذكور وذلك لصالح العاديين  األطفالمن الذكور وبين  األطفال

 اإلناثالعاديين من  األطفالبين  إحصائيةوكذلك كشفت عن وجود فروق ذات داللة ، من الذكور

   .اإلناثالعاديين من  األطفالوذلك لصالح  اإلناثمن  األطفالالمصابين بشلل  األطفالوبين 
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   :)2005( دراسة النقيثان

  .عالقته بمستوى التحصيل الدراسيمفهوم الذات و :اسةالدر عنوان

وعالقته بمستوى التحصيل ) فكرة الفرد عن نفسه( التعرف على مفهوم الذات إلىهدفت الدراسة 

وكانت من نتائج الدراسة  ،اإلعدادي لواألطالب في الصف ) 1000( وتكونت العينة من الدراسي

 المتأخرالشخص ف ،بط ارتباطا واضحا بالتفوق الدراسييرت) مفهوم الذات( ء عن نفسهرفكرة الم إن

عالقة هامة بين  أيضا الدراسة وجدتقد و، دراسيا يكون لديه مفهوم الذات سلبيا والعكس صحيح

وان مفهوم الذات يعتبر عامال مفرقا بين  ،درجات التحصيل ومفهوم التالميذ عن قدراتهم متوسط

  .صيل المنخفضالتح ذوالتحصيل المرتفع و ذوالتالميذ 

   :)2005( دراسة علوان

  .األقصىلدى معاقي انتفاضة  االجتماعيعالقة مفهوم الذات بالتوافق الشخصي و :عنوان الدراسة

وعالقته ببعض  األقصىالتعرف على مفهوم الذات لدى معاقي انتفاضة  إلىالدراسة هذه هدفت قد و

وكان المنهج ، ةاالجتماعيالحالة ، المهنة، يميالمستوى التعل، المتغيرات النفسية تبعا لمتغير الجنس

 ذكور و) 147( منهم، معوقا) 203( وكانت العينة المكونة من، المتبع هو المنهج الوصفي التحليلي

 إعداد (،االجتماعيومقياس التوافق الشخصي ، واستخدم الباحث مقياس مفهوم الذات، إناث) 56(

، األحاديوتحليل التباين  ،)ت( اختبار، النسب المئوية وتشمل اإلحصائية األساليبوكذلك  ،)الديب

ال توجد عالقة بين مفهوم الذات والتوافق الشخصي الى انه الدراسة نتائج وتوصلت ، 2كا

بين  إحصائياال توجد فروق دالة و، حركيا وحسيا ذوي االعاقة الشخص لدى كل من  االجتماعيو

، والجنس، والمستوى التعليمي، متغيرات السنفي مفهوم الذات تبعا ل ذوي االعاقة الشخص 

بين  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ايضا و، اإلعاقةونوع ، ةاالجتماعيوالحالة ، والمهنة

  .تبعا لمتغير السن االجتماعيوفي التوافق الشخصي  ذوي االعاقة الشخص 

  :)2004( دراسة بطاينة و مقابلة 

 .حركياً في محافظة إربد ذوي االعاقة خص الشمشكالت األفراد  :عنوان الدراسة

، حركياً في محافظة إربد ذوي االعاقة الشخص  األفرادالتعرف على مشكالت  إلى دراسةالهدفت 

والعمل والمستوى التعليمي ومكان  ةاالجتماعيوبيان عالقة هذه المشكالت بكل من الجنس والحالة 

والتي " حركياً  ذوي االعاقة الشخص  األفرادولتحقيق ذلك طورت أداة لقياس مشكالت  .اإلقامة
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حركياً مصاغة في  ذوي االعاقة الشخص تعبر في مجموعها عن المشكالت التي يعاني منها الفرد 

 ذوي االعاقة الشخص فقرة موزعة في ستة مجاالت منها المجال النفسي الذي يدل على شعور  73

فرد معوق  180توزيعها على عينة مكونة من  ومن ثم تم، بالقلق والتوتر والقدرة على مواجهة 

كشفت نتائج الدراسة عن أن درجة المشكالت للمعوقين حركياً كانت قد و .حركياً من محافظة إربد

 ةاالجتماعيالحالة : وبينت أيضاً فروقاً ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغيرات، "غالباً"ضمن درجة 

كشفت و ،والمستوى التعليمي لصالح الجامعيين، لونوالعمل لصالح الذين يعم، لصالح المتزوجين

   .ومكان اإلقامة، متغير الجنس إلى تبعاالدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  ):2004(دراسة الخليدي 

العالقة بين االكتئاب والضغوط النفسية التي يتعرض لها طلبة الجامعة  وانماط  :عنوان الدراسة 

 .شخصياتهم 

دراسة الى معرفة العالقة بين االكتئاب والضغوط النفسية التي يتعرض لها طلبة الجامعة هدفت ال

من جهة ، وانماط شخصياتهم من جهة اخرى ، وجنس الطلبة من جهة ثالثة ،وتكونت عينة الدراسة 

 لالكتئاب) بيك(االردنية ، وقد تم استخدام قائمة  لجامعةطالبة من طلبة ا) 467(طالبا و) 236(من 

للشخصية ، لتصنيف انماط الشخصية للطلبة ، وإعداد مقياس لقياس الضغوط ) ايزنك(ومقياس 

النفسية لدى عينة الدراسة، وقد اشارت النتائج الى ان الطلبة يعانون من االكتئاب بدرجات متفاوتة 

ط النفسية ،وان الطالبات أكثر اكتئابا من الذكور، واشارت النتائج الى ان الطلبة يعانون من الضغو

بدرجة تفوق المتوسط ، وان االناث اكثر تعرضا للضغوط النفسية في جميع ابعادها من الذكور، 

وارتبط االكتئاب ايجابيا بالضغوط الجامعية، واالجتماعية، واالقتصادية، وضغوطات الحياة، بينما لم 

  . يرتبط االكتئاب بالضغوط االسرية 

  :)2003( دراسة المدهون

حركيا وعالقتها بالصحة  ذوي االعاقة الشخص كما يدركها  ةاالجتماعيالمساندة  :ةعنوان الدراس

  .النفسية في محافظات قطاع غزة

والصحة النفسية للمعوقين حركيا  ةاالجتماعيالكشف عن العالقة بين المساندة  إلىهدفت الدراسة  

ي اجتماعي في تخفيض كمتغير نفس ةاالجتماعيفي محافظة غزة وذلك للتأكد من دور المساندة 

مما يحقق التوافق الذاتي  االكتئابدرجة التوتر والقلق والخجل واالنطواء واالنسحاب والعزلة و

 ذوي االعاقة الشخص والمهني وتحسين مستوى درجة الصحة النفسية عند  االجتماعيواألسري و
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أعمارهم  حواتتراث إن) 64( و، ذكور) 76( معاقا منهم) 140( وتكونت عينة الدراسة من، حركيا

ومقياس الصحة  ةاالجتماعياستخدم الباحث مقياسين هما مقياس المساندة قد سنة و) 50- 18( ما بين

وفي بعدي ، االجتماعيحيث بينت الدراسة أن هناك فروق لصالح الذكور في بعد التوافق ، النفسية

أيضا أن هناك فروق لصالح  كما دللت النتائج، اإلناثاألسري والتوافق مع الذات لصالح  التوافق

  .االكتئابوالخلو من  االجتماعيالذكور في كل أبعاد التوافق 

  :)2003( الضيدان دراسة

 بمدينة المتوسطة المرحلة طلبة لدى العدواني بالسلوك وعالقته الذات تقدير :عنوان الدراسة

  .الرياض

والسلوك ) والرفاقي، لمدرسيوا، العائلي( تحديد العالقة بين تقدير الذات إلىهدفت الدراسة 

 798وقد بلغ مجموع أفراد عينة الدراسة ، العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض

من المدارس التابعة لمراكز اإلشراف ، من طالب الصف الثالث للمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض

ومقياس ) Pruce.R..hary( لوقد استخدم الباحث في دراسته مقياس تقدير الذات ، التربوي

 ارتباطيهوجود عالقة   إلىوقد أشارت نتائج الدراسة ، ) Buss & Bery( السلوك العدواني ل

 مستوى على الرياض بمدينة المتوسطة المرحلة طلبة لدى سالبة بين تقدير الذات والسلوك العدواني

كل من تقدير الذات العائلي  إنو ،)والرفاقي، والمدرسي، العائلي( جميعها الذات تقدير أبعاد

فروق ذات داللة إحصائية بين مفهوم الذات ال يوجد  اوأيض. العدوانيوالمدرسي يتنبئان بالسلوك 

والسلوك العدواني من جهة ، والمستوى التعليمي لولي األمر، وظيفة ولي األمر: والمتغيرات التالية

  .لدى عينة الدراسة أخرى

  :)2001( أبوعين والشقيرات  دراسة 

 ،)من األسرة واألصدقاء وأفراد المجتمع( المقدم للمعوقين جسدياً االجتماعيالدعم  :عنوان الدراسة 

 .وبين مفهوم الذات لديهم

المقدم للمعوقين  االجتماعيالكشف عن الدعم  إلى) 2001، أبوعين ( الشقيرات هدفت دراسة 

وقد تكونت عينة الدراسة  .فهوم الذات لديهموبين م ،)من األسرة واألصدقاء وأفراد المجتمع( جسدياً

وتم استخدام مقياسين هما مقياس  .جسدياً في األردن ذوي االعاقة الشخص أشخاص من  307من 

أن الدعم المقدم من مصادره  إلىأشارت النتائج قد و ،ومقياس آخر لمفهوم الذات االجتماعيالدعم 

الشخص يساعد في تكوين مفهوم ايجابي للذات لدى ) األصدقاء و أفراد المجتمع، األسرة( الثالثة
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والمصابين بإعاقات ، ولدى المصابين ببتر في أحد األطراف، جسدياً بشكل عام ذوي االعاقة 

المقدم من األسرة يساعد في تكوين مفهوم ايجابي  االجتماعيأن الدعم  إلىوأشارت  .جسدية مختلفة

 إلىوكذلك أشارت  ،المصابين بإعاقات جسدية مختلفةولدى ، للذات لدى المصابين بالشلل الدماغي

تكوين مفهوم سلبي للذات لدى المصابين ببتر في أحد  إلىأن الدعم المقدم من األصدقاء يؤدي 

أن الدعم المقدم من أفراد المجتمع يساعد في تكوين مفهوم للذات لدى  إلىكما أشارت  .األطراف

ولدى المصابين بإعاقات ، لدى المصابين بشلل األطفالو، جسدياً بشكل عام ذوي االعاقة الشخص 

  .جسدية مختلفة

   ):2000( دراسة عبد اهللا

  .الحركية   ذوي االعاقة مفهوم الذات وعالقته بسمات الشخصية لدى : عنوان الدراسة

في اليمن الحركية  ذوي االعاقة لدى الكشف عن العالقة بين مفهوم الذات  إلىهدفت الدراسة 

 59ذكر و  87( الحركية  ذوي االعاقة من ) 146(تكونت عينة البحث من  الشخصيةوسماتهم 

حركياً ومن أولئك  ذوي االعاقة الشخص اختيرت بطريقة عشوائية من أعضاء جمعيات ) أنثى

الذين يترددون عليها أو يتدربون ويتعلمون فيها، وممن يتدربون في مراكز التأهيل والتدريب 

 : المحافظاتحركياً في  ذوي االعاقة الشخص لمدارس األساسية والثانوية من للمعوقين ومن طلبة ا

  .سنة) 26-12(أمانة العاصمة وعدن ولحج وأبين وتعز في المدى العمري / صنعاء 

حركياً بسمات شخصياتهم استخدمت  ذوي االعاقة الشخص وللكشف عن عالقة مفهوم الذات لدى 

 - :هما الباحثة أداتين 

عبارة حيث تم حساب صدقه ) 88(أعدته الباحثة وهو يتكون من  :الذات هوم مقياس مف -1

قامت الباحثة بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام ومحكمين متخصصين ) 7(الظاهري طبقاً آلراء 

يوماً بين االختبارين بعد تطبيقه ) 14(بفاصل زمني مقداره ) test - retest(طريقة إعادة االختبار 

  .فرداً ) 30( على عينة من

كما تراوحت معامالت ,)0.803(م معامل ارتباط بيرسون ظهر أن معامل الثبات يساوي تخداوباس

  .) 0.771 - 0.675(ثبات مجاالته بين 

وأعده للبيئة  H.J. Eysenckج، أيزنك هانز ،وضعه ) EPQ(استبيان أيزنك للشخصية  -2

  .البيئة اليمنية  المصرية مصطفى سويف وقد تم تعديل االستبيان ليناسب
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تمثل األبعاد (د عالقة سالبة بين مفهوم الذات وسمات الشخصية وأظهرت نتائج الدراسة وجقد و 

وجد فروق معنوية في العالقة اظهرت انه ال ت كما انها ،)االنبساطية/ العصابية والذهانية االنطوائية 

اضافة الى   ،اإلعاقة عاقة وسبب بين مفهوم الذات وسمات الشخصية وفقاً للجنس والعمر ونوع اإل

د فروق معنوية في العالقة بين مفهوم الذات وسمات الشخصية وفقاً للمستوى ووجاظهرت  ذلك فقد

  . التعليمي

  

  :)1997( دراسة علي وعبد الهادي

  .دراسة نفسية لتأهيل فاقدي أعضاء الجسم عن طريق البتر :عنوان الدراسة 

عن طريق البتر شمال غزة  في محافظاتفاقدي أعضاء الجسم  دراسة نفسية إلىهدفت الدراسة  

حيث تكونت عينة ، والمهنية والطبية ةاالجتماعيلتأهيلهم مبكرا من خالل تقديم الخدمات النفسية و

سنة مقسمة ) 30-25( أعمارهم بين حواتترالبتر الذين  ذوفردا من الذكور ) 100( الدراسة من

آخرون تلقوا خدمات نفسية ) 50( و تأهيليةقوا أي خدمات فردا لم يتل) 50( على مجموعتين

ومهنية وطبية وطبق على أفراد المجموعتين مقياس تنسي لمفهوم الذات ومقياس التوافق  اجتماعيةو

وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على أبعاد ،  االجتماعيالنفسي و

غيرات الذات الحسية ونقد الذات لصالح المجموعة التي تلقت مقياس تنسي لمفهوم الذات في مت

ال توجد فروق دالة  كما ةاالجتماعيفي متغيرات الذات األخالقية واألسرية و تأهيليةخدمات 

أما بالنسبة لمقياس التوافق النفسي ، إحصائيا بين المجموعتين في متغير الذات الشخصية

ق دالة إحصائيا في متغيرات التوافق الجسمي والنفسي فقد بينت النتائج وجود فرو االجتماعيو

واالنسجام مع المجتمع لصالح مجموعة البتر الذين تلقوا خدمات وال يوجد فروق دالة  االجتماعيو

  .إحصائيا بين المجموعتين بالنسبة لمتغير التوافق األسري

 :)1996( دراسة غالب والدسوقي

ال المصابين بشلل والعاديين في بعض متغيرات دراسة مقارنة بين األطف :عنوان الدراسة

  .الشخصية

عقد مقارنة بين األطفال المصريين المصابين بشلل األطفال والعاديين في بعض  إلىهدفت الدراسة 

، لإلنجازالدافعية ، وجهة الضبط، االجتماعيالتكيف النفسي و، مفهوم الذات( متغيرات الشخصية

تمثلت ، مجموعتين إلىمقسمة ، طفال) 121(لغت عينة الدراسة وقد ب .)القلق كسمة، القلق كحالة
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 37طفال  65( لى في مجموعة األطفال المصابين بشلل األطفال والتي تكونت منوالمجموعة األ

   .)أنثى 20ذكرا و 36( طفال من العاديين) 56( أما المجموعة الثانية فتكونت من ،)أنثى 28، ذكرا

مقياس مفهوم الذات ، اختبار الشخصية لألطفال(منها  مقاييسوقد استخدمت هذه الدراسة عدة 

ة السم، الحالة ،اختبار القلق، لإلنجازاختبار الدافع ، اختبار مركز التحكم لألطفال، لألطفال

  .)لألطفال

، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المصابين بشلل األطفال 

، العام ومفهوم الذات لصالح األطفال العاديين االجتماعيالتكيف الشخصي وواألطفال العاديين في 

كما وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المصابين بشلل األطفال واألطفال العاديين في 

كما أشارت النتائج أن هناك ارتباطا ، القلق ووجهة الضبط لصالح األطفال المصابين بشلل األطفال

ارتباط موجب دال –أيضا  –كذلك يوجد ، بين أبعاد التكيف النفسي ومتغيرات الشخصيةموجبا داال 

  .بين مفهوم الذات ومتغيرات الشخصية ككل

  :)1995( دراسة جبريل

  .حركيا ذوي االعاقة الشخص مفهوم الذات لدى المراهقين  :عنوان الدراسة

 ذوي االعاقة الشخص المراهقين التعرف على الفروق في مفهوم الذات لدى  إلىهدفت الدراسة 

ذوي الشخص والتعرف على الفروق في مفهوم الذات لدى  ذوي االعاقة الشخص حركيا مع غير 

 العينة من أفرادحيث تكونت ، حدوثهاوزمن  عاقةاإلحركيا ضمن متغيرات الجنس ونوع  االعاقة 

ذوي االعاقة الشخص  مراهقا من غير) 123( حركيا و ذوي االعاقة الشخص مراهقا من ) 123(

 وأشارت، وتحليل التباين الثالثي ،)ت( وطبق مقياس يعقوب لمفهوم الذات واستخدام اختبار، 

، حركيا ذوي االعاقة الشخص وغير  ذوي االعاقة الشخص وجود فروق بين المراهقين  إلىالنتائج 

 إلى تبعاحركيا   ذوي االعاقةالشخص وجود فروق في مفهوم الذات لدى المراهقين  وأظهرتكما 

  .وزمن حدوثها عاقةاإلالجنس ونوع 
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  ):1992غريب،(دراسة

  

 مصر بين مقارنة دراسة: االكتئابب وعالقته المراهقة مرحلة في الذات مفهوم: الدراسة عنوان

  .المتحدة العربية واإلمارات

 المتحدة العربية تاالماراو مصر من كل في المراهقين لدى الذات مفهوم دراسة إلى الدراسة هدفت

 مفهوم من كل على ةاالجتماعي األصول في االختالفات اثر فحص إلى إضافة ،االكتئابب وعالقته

 المدارس طالب من )904( الدراسة شملت وقد المراهقين، لدى بينهما والعالقة االكتئابو الذات

 في الباحث تخدماس وقد ،اإلماراتيين من )421(و المصريين من )483( منهم واإلناث الذكور

 نتائج أشارت وقد الذات لمفهوم) هاريس-بايرز( ومقياس للصغار  CDI االكتئاب مقياس الدراسة

  :ييل ما الدراسة

 .العينة أفراد لكافة االكتئابو الذات مفهوم من كل بين سالبة عالقة وجود •

 .العينة أفراد لدى  لالكتئاب منبئا كان الذات مفهوم إن •

 لصالح تييناواإلمار المصريين المراهقين بين االكتئابو الذات وممفه في فروقات وجود •

 . تيينااالمار

  ):1991( سالمة دراسة

 االعتمادية في غير المكتئبين عن المكتئبين تميز التي النفسية الخصائص معرفة :الدراسةعنوان  

   .والحياة للذات السلبي والتقييم

 االعتمادية في غير المكتئبين عن المكتئبين تميز لتيا النفسية الخصائص معرفة إلى الدراسة هدفت

 أكثر النفسية الخصائص هذه معرفة أي إلى الدراسة هدفت كما، والحياة للذات السلبي والتقييم

 هو هل االرتباط قوة نمط معرفة إلى الدراسة أيضا وهدفت، االكتئاب أعراض بزيادة ارتباطا

 .كلينيكيةاإلوغير  اإلكلينيكية العينة في مغاير أم متماثل

 من 30 و اإلناث من 19() 49( وعددهم كلينيكيينإلا المكتئبين من عينة الباحث اختارقد و 

 منهم المكتئبين غير من) 154(كما اختار  و سنة) 35 -  18( بين أعمارهم حتواتر )الذكور

 :التالية اتاألدو واستخدم، سنة 32 – 19( بين أعمارهم حتاوتر اإلناث من) 89( و ذكور) 65(

 العيادة على المترددين من الدراسة وكان مجتمع، )الشخصية تقدير استبيان و لالكتئاب) مقياس د

 لمرحلة الزقازيق اآلداب كلية وطالبات وطالب الزقازيق والمنصورة جامعتي بمستشفيات النفسية

 في سلبية وأكثر اديةاعتم أكثر المكتئبين أن  إلى الباحث توصل وقد، العليا والدراسات الليسانس
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 بمقارنتهم وذلك للحياة نظرتهم في سلبية وأكثر الكفاية بعدم شعورهم في وأعلى لذواتهم تقديرهم

 والتقدير االكتئاب أعراض شدة بين حقيقية لعالقة واضح نمط هناك أن كما اظهرت .المكتئبين بغير

 الشعور و األمل فقدواخيرا وجد ان   ة،للحيا السلبية والنظرة الشخصية الكفاية وعدم السلبي للذات

  .االكتئابب نوعيا ارتباطًا ترتبط بالفشل

  :)1984( دراسة زايد

  

 .التعرف على مفهوم الذات لدى مبتوري األطراف وعالقته بشخصية الفرد :عنوان الدراسة

طبقت ، وعالقته بشخصية الفرد األطرافهدفت الدراسة للتعرف على مفهوم الذات لدى مبتوري 

بتر مجموعتين  إلىمقسمة و مصابين بالبتر ) 80( فردا من الذكور) 161( لى عينة مكونة منع

واستخدمت الباحثة استمارة ) 81( األسوياءضابطة من  األخرىو) 50( وبتر سفلي) 30( علوي

، وقائمة ايزنك للشخصية ، ومقياس مفهوم الذات للمعوقين جسمانيا إعدادهاجمع البيانات من 

 أبعادفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىوتوصلت الدراسة ، )T.AT(فهم الموضوع واختبار ت

ووجود فروق ذات داللة ، واألسوياء، والسفلي، البتر العلوي، مفهوم الذات بين مجموعات البحث

ولصالح البتر السفلي  األسوياءاالنبساط واالنطواء لصالح  أبعادبين المجموعات الثالثة في  إحصائية

  .قارنة مع البتر العلويم

  

  :موضوع الدراسةلت واالتي تنالدراسات األجنبية  2.3.2

  :)et al Li, 2010( دراسة لي وآخرون

 الذات والصحة الجسدية لدى المراهقين في وتقدير العالقات بين الصحة النفسية: عنوان الدراسة

  .    الصين

تقدير الذات والصحة الجسدية ، النفسية البحث في العالقة بين كل من الصحة إلىهدفت الدراسة 

طالب  )1945(ها على عينه مكونة من ؤوالتي تم إجرا، لدى المراهقين في هونج كونج الصين

عاما من أربع مدارس  )19و 12(أعمارهم بين  حواتتروطالبة من طالب المرحلة الثانوية ممن 

  :ثالثة مقاييس وهيوقد استخدم الباحثين في الدراسة ، ثانوية من مناطق مختلفة

 )The General Health Questionnaire) GHQ-12 :مقياس الصحة العام •
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 Center for Epidemiologic Studies -Depression Scale: االكتئاب مقياس •
)CES-D ( 

 ) Esteem Scale Rosenberg’s Self - )RSES مقياس تقدير الذات •

  :وقد بيت نتائج الدراسة ما يلي 

منهم لديهم أعراض % 30من المراهقين المشمولين في الدراسة حوالي  أن نسبة كبيرة •

 .اكتئابية

 .أن هناك ارتباط بين كل من تقدير الذات والصحة النفسية والجسدية للمراهقين •

صت الدراسة على أهمية اخذ المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية دور أكثر حزما أوو كما 

  . والعمل على مساعدة المراهقين في تطوير تقدير ذات ايجابي، يالتثقيف الصحي المجتمع في

  

  :)Zhang، 2010( دراسة زهانج

  .دراسة مفهوم الذات لدى الطلبة الجامعيين :عنوان الدراسة

وقد أجريت ، بة الجامعيينلهدفت هذه الدراسة على التعرف على مستوى مفهوم الذات لدى الط

 Qufu Normal( طالب وطالبة من جامعة كوفو في الصين )426(الدراسة على عينة مكونة من 

University(، حيث شملت العينة على)طالب وطالبة من الكليات األدبية في حيث شملت  )168

وقد استخدم الباحث مقياس تنسي لمفهوم الذات في دراسته وقد ، من طلبة الكليات العلمية)258(على

مستوى مفهوم الذات وذلك في كل من أبعاد الذات  وجود فروقات في إلىأشارت نتائج الدراسة 

ففي حين كانت الفروقات لصالح الذكور ، ونقد الذات، والذات األخالقية، الرضا عن النفس، الجسمية

تمتعت اإلناث بمستوى أعلى في ، في كل من أبعاد الذات الجسمية والرضا عن الذات ونقد الذات

أن طلبة  إلىمستوى التخصص فقد أشارت الدراسة أما على ، درجات مفهوم الذات األخالقي

كما أن الطلبة القدامى ، التخصصات األدبية يتمتعون بمفهوم ذات أعلى من طلبة الكليات العلمية

 .مفهوم ذات أعلى من الطلبة الجدديتمتعون ب
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  :) Ehbochuku & Aihie، 2009( دراسة ايبوكيك وايهي

  .والمدرسة على مفهوم الذات لدى المراهقين اإلرشادية األقرانمجموعة  رأث: الدراسةعنوان 

والمدرسة على مفهوم الذات لدى  اإلرشادية األقرانمعرفة اثر مجموعة  إلىهدفت الدراسة  

 وتكونت عينة الدراسة من .شملت الدراسة ثالث مدارس منها للبنين والبنات ومختلطة، المراهقين

 حثان مقياساواستخدم الب) سنة 17( أعمارهمتوسط م) إناث 30ذكور و 38( منهم) طالبا 68(

)Akinboye،1977 (، ايجابي في مفهوم الذات  تأثيرلها  األقرانمجموعة  إنالنتائج  أظهرتقد و

دارس مالفتيات في ال أنالدراسة  أظهرتفيما يتعلق بنوع المدرسة  أما، لدى الطلبة لكل من الجنسين

فيما يتعلق بمتغير  أما، من الفتيات في المدارس المختلطة ىأعلغير المختلطة يتمتعن بمفهوم ذات 

   .اإلناثالنتائج ارتفاع في مفهوم الذات لصالح  أظهرتالجنس فقد 

 :) Schmidit ,2008( سميديتدراسة 

  .مفهوم الذات للطالب في األماكن الشاملة :سةاعنوان الدر

ضعف السمع وطالب ليس لديهم  قياس مفهوم الذات لدى طالب يعانون من إلىهدفت الدراسة  

وشملت  .ةاالجتماعيوالعالقات  األكاديميمشاكل سمعية في مدرسة ابتدائية ودراسة مفهوم الذات 

طالب ليس لديهم ضعف ) 22( و، طالب من مدرسة ابتدائية لديهم ضعف سمع) 42( عينة الدراسة

أبعاد الذي يقيس ) Camira & Silvestre،2003(واستخدم الباحث مقياس مفهوم الذات ، سمع

مجموعة لدى لنتائج أن مفهوم الذات كان عال اظهرت ا ،األكاديميو االجتماعيمفهوم الذات العام و

ة األكاديميوبالنسبة للناحية ، الطالب ضعاف السمع ب مقارنةالطالب الذين لديهم سمع طبيعي 

فالنجاح في إقامة العالقات  .عكانت النسبة منخفضة بالمقارنة مع نظرائهم طبيعي السم ةاالجتماعيو

يعطي مفهوم ذات عال عندما يكون الشخص متكامل ليس لديه أي  األكاديميوالنجاح  ةاالجتماعي

  .مشكلة مثل ضعف السمع

  :)Hawamdeh & et al، 2008( حوامدة واخروندراسة 

  .لدى حاالت بتر األطراف السفلى االكتئابالقلق النفسي و :عنوان الدراسة

، لدى المبتورين االكتئابالتعرف على العوامل التي تساعد على ارتفاع القلق و إلىدراسة هدفت ال

النتائج  إلىوتوصلت الدراسة ، مريضا يعانون من حاالت البتر السفلي) 56( وتكونت العينة من

ارتفاع  إلىوالبطالة ونوع البتر وخاصة الناتجة عن الحوادث أدى  االجتماعينقص الدعم  :التالية
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منهم يعانون من ) 11( منهم عانوا من القلق وان) 20( وان، لدى هؤالء األفراد االكتئابالقلق و

   .النفسي االكتئاب

 :)Furegato et al  ،2008( دراسة فوريجاتو وآخرون

لدى طلبة التمريض وعالقته بتقدير الذات واإلدراك للصحة واالهتمام  االكتئاب :عنوان الدراسة

  .بالصحة النفسية

لدى طلبة التمريض وعالقته بتقدير الذات واإلدراك  االكتئابالتعرف على نسبة  إلى دراسةال تهدف

من طلبة تخصص  )224(وقد تم تطبيقه على عينة مكونة من ، للصحة واالهتمام بالصحة النفسية

لدى  االكتئابوقد بينت نتائج الدراسة أن نسبة ، في البرازيل لوواب واسكلية التمريض في جامعة 

لدى العينة  االكتئابأن وجود  إلىإضافة ، طلبة التمريض قريبة من نسبتها المتوقعة لدى السكان

بروز ميل اكبر  إلىإضافة ، ارتبط بانخفاض مستوى تقدير الذات ووجود مشاكل صحية لدى الطلبة

  .فسيةلدى الطلبة الذين وجدت لديهم أعراض اكتئابية لالهتمام والبحث في مساقات الصحة الن

  

  )Ashtiani et al  ،2007( دراسة اشتياني وآخرون

 األكاديميوالتحصيل  االكتئابو، والقلق، وتقدير الذات، بين مفهوم الذات العالقة:عنوان الدراسة 

 .لدى المراهقين

والصحة  األكاديميالتعرف على خصائص الشخصية وعالقتها بالتحصيل هدفت الدراسة الى 

طالب وطالبة من  )1314(ها على عينة مكونة من ؤي دراسة مسحية تم إجراوه ،النفسية للمراهقين

مفهوم الذات وتقدير الذات هما  وقد بينت نتائج الدراسة أن، إيران- طلبة الثانوية في مدارس طهران

كما أن ، األكاديمين لهما تأثير ايجابي على التحصيل أضهما البعض وعمتغيران مرتبطان بب

انخفاض  إلىفتؤدي  االكتئابأما العالقة العكسية بينهما وبين ، ليل أعراض القلقزيادتهما ترتبط بتق

ية وبالتالي االكتئابأي انه كلما انخفض تقدير الذات ارتفعت درجة األعراض ، األكاديميالتحصيل 

 .األكاديميانخفضت درجات التحصيل 
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  ) Blake ،2004: ( دراسة بالك واخرون 

  .النفسية الناتجة عن االصابة باالعاقة الجسدية اآلثار  :عنوان الدراسة

اآلثار النفسية الناتجة عن االصابة باالعاقة الجسدية ، وقد تكونت هدفت الدراسة الى التعرف على 

معاقا من المعاقين المصابين باالعاقة الجسدية ، واستخدموا ادوات ) 556(عينة الدراسة من 

ية ، ومقياس بيك لالكتئاب لدى المعاقين جسديا ، واشارت الدراسة عبارة عن مقياس الضغوط النفس

نتائج الدراسة الى ان نسبة الضغوط النفسية لدى المعوقين حركيا مرتفعة ، وخاصة بعد الفترة التي 

تلي االصابة ، كما اظهرت نتائج الدراسة وجود مؤشرات باالكتئاب لدى افراد عينة الدراسة بنسبة 

30 . % 

  )Rader ،2003  (:راديردراسة 

معرفة العالقة بين مفهوم الذات وتقدير الذات ومركز الضبط والكفاءة الذاتية  :عنوان الدراسة

  .الحركية ذوي االعاقة واإلرادة الذاتية عند الطالب 

معرفة العالقة بين مفهوم الذات وتقدير الذات ومركز الضبط والكفاءة الذاتية  إلىدراسة هدفت 

من خالل المقارنة بين تصميم المجموعات  ،الحركية ذوي االعاقة الطالب  الذاتية عند واإلرادة

الستيضاح خبرات المراهقين من المعاقين حركيا وغير المعاقين بالتركيز على مؤثرات النفس 

 إلىسنة وكانت مقسمة ) 17- 13( طالبا من سن) 50( وقد شملت عينة الدراسة، باإلرادةوعالقتها 

 بإكمالغير معاق وقد قام الطالب ) 20( أخرىوطالبا معاقا حركيا ) 20( مجموعتين يضم كل منها

 إرادةو، كفاءة الذات، مركز الضبط، تقدير الذات، مفهوم الذات :الفقرات الخاصة بتقييم الذات وهي

  .الذات

ضحت النتائج وجود فروق ذات داللة بين المجموعات فالطلبة أووبعد مقارنة نتائج المجموعات 

الطلبة المعاقين حركيا  أما، في مفهوم الذات وتقدير الذات أعلىاقين كان لديهم مستويات غير المع

في وجهة الضبط الداخلي ولديهم فرص اكبر في الكفاءة الذاتية  أعلىفقد كان لديهم مستويات 

الطلبة عند  لإلرادةكانت المؤشر الوحيد  ةاالجتماعيالفاعلية  أنالدراسة  أثبتتالذاتية كما  واإلرادة

ذوي الشخص حركيا وانه ال يوجد مؤشر رسمي لإلرادة عند الطالب غير  ذوي االعاقة الشخص 

  .حركيا االعاقة 

  



77 
 

  :)Chang ،2001 ( شانجدراسة 

الوجداني في العالقة بين  –دراسة نموذج يركز على وساطة الجانب المعرفي  :عنوان الدراسة

 .عند المراهقين االكتئابضغوط الحياة ومشاعر 

الوجداني في العالقة بين  –نموذج يركز على وساطة الجانب المعرفي دراسة  إلىدراسة هدفت ال

من ) 268( تكونت مجموعة المفحوصين من .عند المراهقين االكتئابضغوط الحياة ومشاعر 

سنة وذلك للنظر في العالقات بين ضغوط الحياة ووضوح )  19- 14(بعمر  ،المدارس الثانوية

وقام الباحث بدراسة النموذج الذي يتوسط فيه وضوح . االكتئابات وتقدير الذات ومشاعر مفهوم الذ

النتائج تطابق البيانات مع  أظهرتوقد . االكتئابمفهوم الذات وتقدير الذات بين ضغوط الحياة و

ومشاعر الترابط بين ضغوط الحياة  أن أظهرتحيث ، تحليل المسار أسلوبالنموذج وذلك باستخدام 

 أنالنتائج  أظهرت، ذلك إلى باإلضافةقد توسطت بوضوح مفهوم الذات وتقدير الذات  كتئاباال

 االكتئابكما كانت ضغوط الحياة منبئ دال بمشاعر ، االكتئابالمنبئات ب أقوىتقدير الذات كان 

  .وضوح مفهوم الذات وتقدير الذات تأثيراتحتى بعد ضبط 

  

  )Freda & Albertazz ،2001( فريدا والبيرتازدراسة 

  

 – ةاالجتماعيالعالقة بين المشاكل االنفعالية والمشاكل المدرسية والضغوط  :عنوان الدراسة

 .االقتصادية

 ةاالجتماعيالعالقة بين المشاكل االنفعالية والمشاكل المدرسية والضغوط ل واتن إلىدراسة الهدفت  

 أعمارهم واإلناثالتالميذ الذكور من ) 315( تكونت مجموعة المفحوصين منقد و ،االقتصادية –

تم جمع البيانات عن العوامل و ،فقيرة في ايطاليا أحياءسنة من ) 14- 10( بين  حتواتر

، المدرسي بوساطة استخبارات ومن سجالت التالميذ واألداءواالنفعالية ، ةاالجتماعي –غرافية والديم

 أظهرتوقد ، لتقييم تقدير الذات ومقياس متعدد) CDI( للصغار) د( كما استخدم مقياس اكتئاب

. االكتئابب اإلصابةوتقدر الذات االيجابي وانخفاض خطر  األكاديميالنتائج عالقة بين النجاح 

 ىلديهم مستو، تقدير الذات المنخفض ذوالطالب المتدنيين في التحصيل و أن أيضاالنتائج  أظهرت

  . االكتئابب اإلصابةعال من خطر 
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  ) Koubekova ،2000 ( كوبيكوفادراسة 

  ."حركيا  ذوي االعاقة الشخص لدى  االجتماعيمستوى التوافق الشخصي و" :عنوان الدراسة

حركيا  ذوي االعاقة الشخص لدى  االجتماعيمعرفة مستوى التوافق الشخصي و إلىهدفت الدراسة 

 حواتترالذين  ذوي االعاقة ص اشخاألمن ) 115( تكونت عينة الدراسة من ، وفي محافظة غزة

الشخص وذلك من المدارس العامة والمدارس الخاصة التي تعلم ، سنة) 16-12( أعمارهم ما بين

تملت على اختبار كاليفورنيا شوكانت أدوات الدراسة قد ا ،حركيا في محافظة غزة  ذوي االعاقة 

  .للشخصية واستبيان القلق كحالة والقلق كسمة واستبيان تقدير الذات

يظهرون قدرا عاليا من السلوكيات  ةحركيال ذوي االعاقةراسة على أن األطفال ت نتائج الدظهروأ

 اتذوكما اتضح أن الفتيات من ، والتجنب والعزلة عن باقي األطفال العاديين، المضادة للمجتمع

، ذوي االعاقة أكثر من أقرانهم من الذكور  االجتماعيكن يواجهن صعوبات في التوافق  االعاقة

كن يعانين من قدر اكبر من تدني مستوى  االعاقة ذوات من الفتياتراسة أيضا أن كما أكدت الد

  .بائهن ومعلماتهن وزميالتهن لهنآوكن اقل رضا عن أنفسهن وكن يشعرن بعدم تقبل ، تقدير الذات

  

   :)Beatus ،1996( بيتوسدراسة 

 عاقةاإلالتكيف مع  استكشاف صورة الجسم ومفهوم الذات والعوامل المؤثرة في :عنوان الدراسة

المعاقين بإصابات أسفل الظهر  لشوكي ومقارنتهم مع األفرادالدى المعاقين بإصابات النخاع 

 .العاديين واألفراد

 عاقةاإلالمؤثرة في التكيف مع العوامل و ،كشاف صورة الجسم ومفهوم الذاتاست إلى الدراسةهدفت 

الظهر  أسفل بإصاباتالمعاقين األفراد مع ومقارنتهم  ،لشوكياالنخاع  بإصاباتلدى المعاقين 

 أعمارهم حتواترمعاق بالشلل النصفي السفلي ) 21( تكونت عينة الدراسة من، العاديين األفرادو

 و، سنة) 57-19( ما بين أعمارهم حتواترمعاق بالشلل الرباعي ) 25( و، سنة) 66- 18( بينما 

شاب غير معاقين ) 30( و، سنة) 80-29( بين أعمارهم حتواترالظهر  أسفلمرضى ) 22(

 ذوي االعاقة الشخص األفراد طبق على كل من ، سنة) 44- 20( بينما  أعمارهم حتواتر

والتكيف مع  االكتئابوكذلك مقياس  ،مفهوم الذات وتصور الجسم، والعاديين مقياس صورة الجسم

  . عاقةاإل
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 لشوكياالحبل  بإصاباتقة ذوي االعاالشخص نتائج الدراسة عدم وجود اختالف بين  أظهرتو

كما ال يوجد اختالف بين ، العاديين في تقديرهم لصورة الجسم ومفهوم الذات األفرادمع  مقارنة

المصابين بالشلل  أقرانهمالمصابين بالشلل النصفي السفلي مع  ذوي االعاقة الشخص  األفراد

الذات وسنوات التعليم كما اعتبر تقدير ، الرباعي في تقديرهم لصورة الجسم ومفهوم الذات

   .عاقةاإلكمتغيرين هامين في التنبؤ للتكيف مع 

 :)Fichten etal  ،1989( فيشتن واخرون دراسة

لدى  Locus of Controlوتوكيد الذات ومركز الضبط  االكتئابالعالقات بين  :عنوان الدراسة

  .طالبات الجامعة

 Locus of(يد الذات ومركز الضبط وتوك االكتئابالعالقات بين معرفة  إلىهدفت الدراسة 

Control(  وجود  إلىيذهب  الذيقامت بوروفاى بالتحقق من الفرض  حيث الجامعةلدى طالبات

وتكونت ) Borovay، 1977( وتوكيد الذات باستخدام عينة من األسوياء االكتئابعالقة سالبة بين 

من مقياس  االكتئابمقياس : عليهن تم تطبيق المقاييس اآلتية، طالبة جامعية 43عينة الدراسة من 

مقياسان لتوكيد الذات ، لمركز الضبط) Rotter (روترمقياس ، MMPIجه والشخصية المتعدد األ

     مقياس حل الصراع :وهما

Conflict Resolution Inventory) The ( األدوارومقياس تقييم سلوك لعب )The Behavior 

Role Playing Assessment( . 

 االكتئابأظهرن مستوى أعلى من ، كن أقل توكيداً الالتينتائج الدراسة أن الطالبات  أظهرتقد و

ولقد اقترحت الباحثة استخدام  ،األدوارتقييم سلوك لعب  قياس توكيد الذات بواسطة مقياسعندما تم 

   .التعامل مع المكتئبات من الطالبات في التوكيديأسلوب التدريب على السلوك 

وتوكيد الذات لكل أفراد الدراسة  االكتئابأن كل معامالت االرتباط بين  الدراسةوأظهرت نتائج  

األفراد أن  هذا يعنيوكان  )0.01 -  0.05 ( ما بين حوايتركانت سلبية واضحة عند مستوى داللة 

منخفضة  قد حصلوا على درجات، الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقاييس توكيد الذات

وتوكيد الذات  االكتئاببين احتمال أن العالقة السالبة  إلىولقد أشار الباحثان . تئاباالكعلى مقاييس 

المجتمع يميل قد علل الباحثان ذلك بأن و ،كورتوجد بالذات لدى اإلناث أكثر من وجودها لدى الذ

ا بالمقارنة لمفهن سلبيات وال حول لهن وال قوة ن أنفسهن بوصيفيه ليدركن ويرتشكيل النساء  إلى
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، غريب. (والشعور باإليجابية والقوة الحركة والتعبير فييعطيه المجتمع للذكور فيه من حرية 

1999(.  

  )Mencom & et al ،1995(  واخرون منكوم دراسة

  .ين جسمياقوأثرها على مفهوم الذات لدى المعا اإلعاقةشدة  :الدراسة  عنوان

 ذوي االعاقة مفهوم الذات لدى الشباب  على اإلعاقةالتعرف على اثر شدة  إلىهدفت الدراسة 

  .جسميا

وكشفت الدراسة عن أن هناك أثرا كبيرا في ، جسميا ذوي االعاقة من ) 79( وضمت عينة الدراسة

   .جسميا ذوي االعاقة الشخص على مفهوم الذات لدى  اإلعاقةدرجة شدة 

  :)Wessel،1981( ويسيلدراسة 

 .والعدوان لدى طالب الجامعة االكتئابس الفرد بالقلق وعالقة مفهوم الذات وجن :عنوان الدراسة

والعدوان لدى طالب  االكتئابفحص عالقة مفهوم الذات وجنس الفرد بالقلق و إلىهدفت الدراسة 

 أننتائج الدراسة  أظهرت ، و)انثى119ذكرا و 87( من الطالب) 206( تضمنت العينة ، والجامعة

مفهوم  ذواكتئابا وعدوانية من الطالب  وأكثرقلقا  أكثرا مفهوم الذات المنخفض كانو ذوالطالب 

لم يتفاعل  وأخيرا، اكتئابا من الطالب الذكر أوقلقا  أكثرلم تكن  األنثىوان الطالبة ، الذات المرتفع

  .والعدوانية االكتئابمع الجنس في قياسات القلق و إحصائيةمفهوم الذات بداللة 

  :)Green،1981( جرين دراسة 

وشدته ودراسة بعض المتغيرات المرتبطة به في مرحلة  االكتئابمدى شيوع  :الدراسةعنوان 

  .المراهقة المبكرة

وشدته ودراسة بعض المتغيرات المرتبطة به في  االكتئاببيان مدى شيوع  إلىهدفت الدراسة 

تدائي من طالب الصفوف السادس االب )630(وقد تكونت عينة الدراسة من ،مرحلة المراهقة المبكرة

للصغار لقياس ) د( االكتئابوقد استخدم مقياس  ،من مدرستين متشابهتين إعداديل والثاني وواأل

 ،األخرىبعض المقاييس  إلى باإلضافةلقياس تقدير الذات ) سميث - كوبر( ومقياس االكتئاب

ق يوجد عند مستوى منخفض نسبيا في العينة ولم تظهر فرو االكتئاب أننتائج الدراسة  وأظهرت

 االكتئابنتائج الدراسة عالقة واضحة بين  وأظهرت. االكتئابفي  األعماربين الجنسين وال بين 
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 وأخيرا، االكتئابحيث ارتبط االنخفاض في تقدير الذات بالمستويات المرتفعة في ، وتقدير الذات

ة درجات تقدير الذات كان مؤشرا مفيدا لمعرف أنمعادلة االنحدار المتعدد  أسلوباظهر استخدام 

   .لدى المفحوصين االكتئاب

  :السابقة ملخص الدراسات 3.3.2

لت واوتشمل الدراسات العربية واألجنبية والتي تن، يتضح من خالل العرض السابق للدراسات 

ومفهوم الذات  اإلعاقةوجود عالقة ارتباطيه لكل من  إلى االكتئابو، مفهوم الذات، اإلعاقة

  . االكتئابو

 عاقةاإلتحدثت بعض الدراسات عن وجود عالقة ارتباطيه بين  فقد عاقةبالنسبة لإل -

 البشروزمن حدوثها دراسة  اإلعاقةومتغيرات ديموغرافية تبعا لمتغير الجنس ونوع 

 وزايد ،)1988( عبد المنعم وهاشم و ،)1993( جبريل و ،)2008( وموفق ،)2007(

 .) 1996( Beatus و ،) Schmidit (2008 و ،)1984(

أظهرت نتائج الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدعم وكما  -

المقدم للمعوقين جسديا ومفهوم الذات حيث أظهرت النتائج أن الدعم المقدم من  االجتماعي

يساعد في تكوين مفهوم ذات ايجابي للذات ) والمجتمع، األصدقاء، األسرة( مصادره الثالث

 ،)2001( أبو عين، مثل دراسة الشقيرات، سديا بشكل عامج ذوي االعاقة الشخص لدى 

  ).2008( Hawamdeh & etalو ،)Ehbochuku & Aihie )2009و

وعدد أفراد ، أظهرت نتائج الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الجنس -

لمي والمؤهل الع األسرة ومكان اإلقامة ومعدل دخل األسرة ومستوى الطالب الدراسي

ومحافظة ) 2007( هؤوالزعبي وزمال ،)2007( بمفهوم الذات مثل دراسة نتيل والحلو

 .)2011( شرباتي و ،)2004( وبطاينة ومقابلة ،)2006( والزعبي

 مثل دراسة عاقةاإلاعتبر تقدير الذات وسنوات التعليم كمتغيرين هامين في التنبؤ للتكيف مع  -

Beatus )1996(. 

فروقاً ذات داللة إحصائية في المشكالت للمعوقين حركياً تبعاً  النتائج أيضاً اظهرت  -

والمستوى ، والعمل لصالح الذين يعملون، لصالح المتزوجين ةاالجتماعيلمتغيرات الحالة 

و أظهرت نتائج الدراسات  ،)2004( بطاينة و مقابلة دراسة التعليمي لصالح الجامعيين مثل

االحتياجات  ذوورة الجسم ومفهوم الذات لدى فئة عن وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين ص

  .)2001( الخاصة مثل دراسة خوجة
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لته بعض الدراسات بصورته العامة ضمن مصطلح مفهوم الذات وامفهوم الذات فقد تن إلىوبالنسبة 

لته بعض الدراسات من منظور أبعاده المختلفة حيث تحدثت عن واا تنمبين، تقدير الذات أوالعام 

   .وغيرها، نقد الذات، الشخصية، ةاالجتماعي، األسرية، ل الذات الجسميةأبعاد مث

داللة في مفهوم الذات تبعا لمتغير الجنس  أظهرت بعض الدراسات عن وجود فروق ذات -

 أخرىبينما أشارت دراسات  ،)2007( زيدان ،)2007( لصالح اإلناث مثل دراسة البشر

بينما أشارت ) Koubekova )2000سة أن الفروق كانت لصالح الذكور مثل درا إلى

  .)2004( عدم وجود فروق مثل دراسة بطاينة ومقابلة إلى أخرىدراسات 

على مفهوم الذات  األكاديميوالتفوق  األكاديميأظهرت الدراسات عالقة لمتغير التحصيل  - 

 وشرباتي ،)2008( Schmiditو  ،)2005( النقيثان ود عالقة طرديه بينهما مثل دراسةووج

وهذا يعني أن مفهوم الذات يرتبط ارتبطا واضحا بالتفوق الدراسي فالمتأخر دراسيا يكون ، )2011(

   .لديه مفهوم الذات سلبيا والعكس صحيح

كلما ارتفعت درجات ، االجتماعيأيضا هناك عالقة ارتباطيه بين كل من مفهوم الذات والتكيف  - 

وتوجد فروق في ) 2008( مثل دراسة موفق عياالجتمامفهوم الذات كلما ارتفعت درجات التكيف 

 العناتي، لصالحيا، الحموري دراسة، اإلعاقةالتكيف باختالف السكن والحالة المادية ودرجة 

)2011 (.  

وهذا يعنى انه كلما  االكتئابوجود عالقة عكسية بين مفهوم الذات و إلىأظهرت نتائج الدراسات  - 

 ،Fichten etal مثل دراسة والعكس صحيح كتئاباالارتفعت درجة مفهوم الذات قل مستوى 

أن  إلىوقد أشارت بعض الدراسات  ،)1981( Wesselو ،)1981( Greenودراسة  ،)1989(

 .Ashtiani et alو ،)Change )2001مثل دراسة  االكتئابتقدير الذات كان أقوى المنبئات ب

  .)2008( Courney et alو ،)2008( ،.Furegato et alو ،)2007(

ية مثل دراسة االكتئابكذلك فقد أظهرت نتائج الدراسات عالقة ارتباطيه بين الدخل واألعراض  - 

Mikolajezk etal )2008 (لدى المبتورين  االكتئابوان العوامل التي تساعد على ارتفاع القلق و

  ).Hawamdeh & et al )2008والبطالة مثل دراسة  االجتماعينقص الدعم  هي

ك الدراسات في اثر بعض المتغيرات الديمغرافية سلبا وايجابا على مفهوم الذات لقد تباينت تلو

كما ان الدراسات السابقة تنوعت في  ،وزمن حدوثها اإلعاقةونوع ، من حيث الجنس االكتئابو

مما ، والمعالجة االحصائية كل حسب هدفه وفروضهاستخدامها الجراءات البحث من حيث االدوات 
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اما من حيث االدوات  .الية االستفادة واالستنارة بها وفق متطلبات الدراسة الحاليةاتاح للباحثة الح

تعريبها  أو بإعدادهاوالمقاييس فقد اختلفت وتعددت كل حسب حاجته وهدفه فمنها من قام الباحثون 

ثين ومنهم من استخدم مقاييس وادوات من اعداد الباح، لمالءمتها مع البيئة التي اجريت فيها الدراسة

  .انفسهم

التي ) حسب علم الباحثة( ورغم تعدد الدراسات السابقة تعتبر الدراسة الحالية هي الدراسة الوحيدة 

الجسمية الحركية في  ذوي االعاقة االشخاص  لدى االكتئابقامت بدراسة كل من مفهوم الذات و

  .حيث ان هذه الفئة لم تحظ بدراسات سابقة في نفس الموضوع، محافظة بيت لحم
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  الثالثالفصل 

____________________________________________________________  

  الطريقة واالجراءات  1.3

، أسئلتهاعن  واإلجابة، أهدافهالتحقيق  الدراسة وأساليب إجراءاتالباحثة في هذا الفصل  تعرض

، في اختيار منهج الدراسة المالئم اإلجراءاتوقد تمثلت هذه ، والتحقق من الفروض التي تم وضعها

، وطرق ومصادر الحصول عليها، حجمها حيثمن ، وعينة الدراسة، واختيار مجتمع الدراسة

م عرض أهم الخطوات التي قامت بها وسيت، وكذلك االعتبارات األخالقية التي تحيط بالدراسة

واألساليب ، وطريقة تطبيقها على عينة الدراسة، كذلك األدوات المستخدمة، الباحثة لتحقيق أهدافها

  .اإلحصائية المستخدمة في استخراج النتائج

  :منهج الدراسة 1.1.3 

 العالقة على عرفالت تتطلب الدراسة طبيعة النوذلك ، الرتباطياالمنهج الوصفي اعتمدت الباحثة 

الجسمية الحركية في محافظة بيت لحم ذوي االعاقة لدى االشخاص  االكتئابمفهوم الذات و بين

ذوي االعاقة من وجهة نظر االشخاص  في الدراسةالخاصة  األخرىغرافية ووالعوامل الديم

  .نفسهمأ

   :مجتمع الدراسة 2.1.3

 بيت لحممحافظة في ، فقطالجسمية الحركية  ذوي االعاقة  األشخاصالحالية مجتمع الدراسة يمثل 

  . 2012-2011خالل السنة ) سنة 65 – 18( ما بين أعمارهم حواتتروالذين 

   :عينة الدراسة 3.1.3

الجسمية الحركية في محافظة بيت  ذوي االعاقة من األشخاص ) 262( تكونت عينة الدراسة من

والحصول على  اإلعاقةات العاملة في مجال من خالل االتصال مع كافة المؤسس لحم وتم اختيارهم

يت ب فرع ووكالة الغوث الدولية، ةاالجتماعيحسب السجالت الخاصة بوزارة الشؤون  قوائم لألسماء

، االتحاد العام للمعاقين، المبني على المجتمع المحلي التأهيلبرنامج ، للتأهيلالجمعية العربية ، لحم

 االسماء، حيث ترتيب إعادةتم العمل على  وبعد ذلك ،تأهيلالبرنامج  -  جمعية الشبان المسيحية

 ذواسم ألشخاص ) 129( تم الحصول منها جميعا علىوبين المؤسسات  األسماءتقاطعت كثير من 
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وذلك  بالدراسة الذين وافقوا على المشاركة األشخاصجميع  ختيارتم ا وقد . جسمية حركية إعاقة

تفعيها واخذ موافقتهم على اعطاء اسمائهم للمشاركة بناء على اتصال اجرته كل مؤسسة بمن

باستخدام  اختيار العينة وزيادتهاتم  فقد  أيضا   ،ةاي ان عينة الدراسة هي مجتمع الدراس، بالدراسة

بعد حيث  ،التي يرتفع عدد مفرداتها مع مرور الوقت خالل مرحلة جمع البيانات كرة الثلج أسلوب

 -معارف -أقارب- أصدقاء( حاالت مماثلة إلى امبحوث أن يرشده من كل ةالباحث تمقابلتهم طلب

ارتفع حجم العينة في مرحلة الحقة حيث  وبالتالي، مماثلة جسمية إعاقاتلديهم ممن ) الخ.. زمالء

يكون بكرة الثلج التي كلما طال أمد دحرجتها أزداد  نما حجم العينة تدريجيا وهو عمل أشبه ما

 من )262(دراستنا هذه تنامت العينة لتبلغ  وفي  (Robson,1996)) (Creswell,1994 حجمها

ل التالية تبين توزيع عينة واوالجد .الجسمية الحركية في محافظة بيت لحم  ذوي االعاقة  األشخاص

  :المستقلة الدراسة حسب متغيراتها

  

  .توزيع العينة حسب المتغيرات الديمغرافية  4.1.3

  الجنس متغيرتبعا لة توزيع أفراد العين :)1.3( جدول

 %النسبة المئوية  العدد الجنس

 55 144 ذكر

 45 118 أنثى

 100 262 المجموع

في حين ) %55( نالحظ أن نسبة المشاركين بالدراسة من الذكور بلغت) 1.4( الجدول إلىبالنظر 

  ).%45( أن نسبة اإلناث كانت

  العمر متغيرتبعا للعينة النسبي لتوزيع ال :)2.3( جدول

 القيم الناقصة%النسبة المئوية  العدد العمر
18-30  129  49.2  

1 
31-40  56  21.3  
41-50  32  12.2  

 16.7  44 سنة 50أآثر من 
 99.4 261  المجموع
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في حين  )%49.4( شكلت غالبية عينة الدراسة بنسبة) 30- 18( الفئة من أن) 2.4( يوضح جدول

في حين شكلت باقي ، من عينة الدراسة) %21.5( سبتهن ما) 31- 40( شكلت الفئة العمرية من

  .من عينة الدراسة )%29.2( فئات العينة ما نسبته

  الدخل الشهريمتغير تبعا لفراد العينة ألالنسبي توزيع ال :)3.3( جدول

 القيم الناقصة %النسبة المئوية العددالدخل الشهري لألسرة بالشيكل

  53.9  111 1500أقل من 

56 
1501-2500 76 36.9  

  9.2 19 2501أكثر من 

 100  206  المجموع

، شيكل 2500من المبحوثين دخلهم الشهري اقل من  )%90.8(أن ما نسبته ) 3.4( يوضح جدول

  وان

من افراد ) 56( عوامتن .شهرياشيكل  2501من أفراد العينة دخلهم الشهري أكثر من  )9.2% (

  .العينة التعبير عن دخلهم الشهري

  ةاالجتماعيالحالة  متغيرل تبعافراد العينة أل النسبي توزيعال :.)4.3( جدول

 القيم الناقصة %النسبة المئويةالعدد ةاالجتماعيالحالة 

 70.2 181 عزباء/أعزب

4 
6123.6 ة/متزوج

166.2)أرمل/مطلق( آخر

 100  258  المجموع

  

) % 70.2 (بنسبة عينة المبحوثة غير متزوجينأفراد ال النسبة االكبر من أن إلى) 4.4( يشير جدول

 )%6.2(في حين أن ما نسبته  ،متزوجينمن المن أفراد العينة هم ) % 23.6 (أفراد العينة وان من

   .من أفراد العينة هم مابين مطلق وأرمل
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  .للمبحوثين األكاديميالتحصيل  متغيرل تبعافراد العينة أل النسبي توزيعال :)5.3( جدول

 القيم الناقصة %النسبة المئوية العدداألكاديمييل التحص

3312.7 أمي

3 

9335.9)إعدادي -ابتدائي( أساسي

8733.6 ثانوي

4617.8 جامعي

259100 المجموع

المبحوثة  نةيمن أفراد الع) % 48.6( ما يقارب من نصف العينة أننجد ) 5.4( جدول إلى ربالنظ

تحصيلهم  من أفراد العينة )%33.6( وان،  األساسيةأمي والمرحلة  نبي ما األكاديميتحصيلهم 

   .جامعي األكاديميتحصيلهم ) % 17.8 (ي حينف ،ثانوي األكاديمي

  لألم األكاديميلتحصيل تبعا لتوزيع أفراد العينة  :)6.3( جدول

 القيم الناقصة%النسبة المئويةالعددلألم األكاديميالتحصيل 

  32.7  84 أمي

5 
 46.3 119)إعدادي -ابتدائي( أساسي

21.0 54 ثانوي فأكثر

257100 المجموع

 ما بين األكاديميالعينة المبحوثة تحصيلها  أمهاتمن ) % 79( أننجد ) 6.4( جدول إلى ربالنظ

  .فأكثرثانوي  األكاديميالعينة المبحوثة تحصيلها  أمهاتمن ) % 21.0(وان  وأساسي أمي

  

  لألب األكاديميلتحصيل ل تبعاتوزيع أفراد العينة  :)7.3( جدول

 القيم الناقصة %النسبة المئوية  العدد لألب األكاديميالتحصيل 

  26 67 أمي

4 
  45.7 118)إعدادي -ابتدائي( أساسي

 28.3 73 ثانوي

 100.0  258 المجموع

 أمي ما بين األكاديميالعينة المبحوثة تحصيلهم  آباءمن  %)71.7 (أن إلى) 7.4( يشير جدول

  .فأكثرثانوي  األكاديميالعينة المبحوثة تحصيلهم  آباءمن  %)28.3 (وان ،وأساسي
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  مكان السكنل تبعاتوزيع أفراد العينة  :)8.3( جدول

 القيم الناقصة %النسبة المئوية العدد مكان السكن

3212.5 مخيم

5 
6625.7 مدينة

 61.9 159 قرية

257100 المجموع

  العينة المبحوثة من سكان القرى حيث بلغت نسبتهم األكبر منأن النسبة ) 8.4( يتضح من الجدول

من سكان ) % 12.5 (والباقي )%25.7(ونسبة المشاركين من سكان المدن ) % 61.9 (

  .المخيمات

  لعملتبعا لتوزيع أفراد العينة  :)9.3( جدول

 ةالقيم الناقص النسبة المئويةالعدد هل تعمل

 3714.4 نعم

22085.6 ال 5

257100 المجموع

  وان، ال يعملون).% 85.6( النسبة العظمى من المبحوثين وهي أن) 9.4( يتضح من جدول

  .منهم فقط يعملون) 14.4% (

  المسكن إلعاقتهممالءمة ل تبعاتوزيع أفراد العينة  :)10.3( جدول

 القيم الناقصة %لمئوية النسبة االعددألي مدى مسكنك مالئم إلعاقتك

 11143.4 مالئم

6 
 10039.1مالئم بشكل متوسط

 4517.6 غير مالئم

 256100 المجموع

وان ، من سكن العينة المبحوثة مالئم إلعاقتهم) % 43.4(نجد أن ) 10.4( جدول إلىبالنظر 

  .متوسطمالئم بشكل  أو سكنهم غير مالئم إلعاقتهمم)  %56.7 (الغالبية ونسبتهم
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  اجراءات الدراسة  5.1.3

  :تم إتباع اإلجراءات التالية من قبل الباحثة من أجل تنفيذ الدراسة

ومراجعة األدبيات للدراسات السابقة حول موضوع  ،جمع المادة المتعلقة في اإلطار النظري •

   .الدراسة

 .االكتئابو، اختيار أدوات الدراسة المتعلقة بمفهوم الذات •

 اإلعاقةحصر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية العاملة في مجال قامت الباحثة ب •

 .اكبر حجم ممكن من مجتمع الدراسة إلىالجسمية الحركية في محافظة بيت لحم للوصول 

ى المؤسسات ذات العالقة عملت على االتصال بمنتفعيها وبعد أخذ موافقة المبحوثين عل •

اء وارقام الهواتف والعناوين للباحثة لالتصال بهم سمالمشاركة بالدراسة تم اعطاء األ

 .لمشاركة بالدراسة ل

، م هذا من خالل الباحثة نفسهاتوقد ، تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة الفعلية •

، بالوصول الى اماكن  في نفس الوقت حيث قامت بتوزيع األداة واسترجاعها من المبحوثين

 . سكنهم

 .ستخراج النتائج النهائيةتحليل البيانات وا •

  

   :أداة الدراسة 6.1.3

 متم تطوير اداة الدراسة وذلك لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة والمتعلقة بمعرفة مفهو

الجسمية الحركية في محافظة بيت لحم من وجهة  ذوي االعاقة لدى االشخاص  االكتئابالذات و

  .)1الملحق رقم ( التالية اناتيوتكونت اداة الدراسة من الب، نظرهم

وقد اشتملت أداة الدراسة ، لقد قامت الباحثة باستخدام االستبيان لجمع المعلومات وألغراض البحث 

  :على ثالثة أقسام وهي

  .شتمل على المعلومات الشخصية التي تمثل متغيرات الدراسة المستقلةإ: لوالقسم األ •

 مفهومل) Tennessee Self Concept Scale( على مقياس تنسي اشتمل: القسم الثاني •

  .الذات

  .) Beck Depression Inventory( على مقياس بيك لالكتئاب اشتمل :القسم الثالث •
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 :القياس  ةوفيما يلي وصف ألدا

  :الذات مفهومل) Tennessee Self Concept Scale( مقياس تنسي

خة العربية منه فهي من إعداد أما النس ،)،1965Fitts( المقياس في األصل من تأليف وليام فيتس

من فلسطين المحتلة ) 48(في منطقة  القاسميوكذلك أكاديمية ، وتقنين صفوت فرج وسهير كامل

ويتكون ، )سنة 86 إلى 12(م المقياس الفئة العمرية من ئويال )يوإعداد وتقنين شمعون وعال(

ويجيب المفحوص ،  هها المفحوص ليقيم تصوره الشخصي عن نفسؤيقر) فقرة وصفية  100(من

عدم )  1رقم (حيث تعني درجة ،)5- 1( على بنود المقياس من خالل اختياره بين خمسة بدائل من

وتم استخدام المقياس في العديد ، صحة العبارة تماما)  5رقم (وتعني درجة ، صحة العبارة إطالقا

، ) 2011(العناتي  والحي الص ودراسة الحموري مثل  والفلسطينية من الدراسات العالمية والعربية

،  )2007( دراسة البشر،  )2008(دراسة سورية ، )2008(ابو طنجة وحتاملة ودراسة الزعبي 

  . )Zhang، 2010(دراسة زهانج 

كذلك فقد تم استخدامه في العديد من رسائل الماجستير لطلبة من جامعة القدس في تخصص الصحة 

دراسة أحمد ) 2011(دراسة شرباتي مثل ، لتربويالنفسية المجتمعية وفي اإلرشاد النفسي ا

)2010(.  

  :و يشتمل المقياس على تسعة أبعاد لمفهوم الذات وهي

 .)18وحتى رقم  1رقم (والذي يشمل الفقرات من : ةمفهوم الذات الجسمي .1

 .)36وحتى رقم  19رقم  (والذي يشمل الفقرات من: ةمفهوم الذات األخالقي .2

 .)54وحتى رقم  37رقم(ي يضم الفقرات من والذ: ةمفهوم الذات الشخصي .3

 .) 72وحتى  55 (والذي يضم الفقرات من: ةمفهوم الذات العائلي .4

 .)90وحتى  73 (والذي يضم الفقرات من: ةاالجتماعيمفهوم الذات  .5

 .) 100وحتى الفقرة رقم  91 (والذي يضم الفقرات من: نقد الذات .6

والذي يضم الفقرات  :الهوية .7

1.2.3.4.5.6.19.20.21.22.23.24.37.38.39.40.41.42.55.56.57.58.59.60.73.

74  75.76.77.78( 

والذي يضم الفقرات  :السلوك .8

13.14.15.16.17.18.31.32.33.34.35.36.49.50.51.52.53.54.67.68.69.70.71

.72.85.86.87.88.89.90.( 
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 والذي يضم الفقرات  :اإلشباع .9

7.8.9.10.11.12.25.26.27.28.29.30.43.44.45.46.47.48.61.62.63.64.65.66.

7980.81.82.83.84.( 

فقرات نقد  أي ال يشمل )90وحتى  1من(مفهوم الذات الكلي ويشمل الفقرات  إلىإضافة  - 10

 .الذات

عبارة سلبية وتضم العبارات السلبية الفقرات  )45( عبارة ايجابية و )45(ويحوي المقياس على 

  :التالية

 )4 ،5 ،6 ،10 ،11 ،12 ،16 ،17 ،18 ،22 ،23 ،24 ،28 ،29 ،30 ،34 ،35 ،36 ،40 ،

41 ،42 ،46 ،47 ،48 ،52 ،53 ،54 ،58 ،59 ،60 ،64 ،65 ،66 ،70 ،71 ،72 ،76 ،

77 ،78 ،82 ،83 ،84 ،88 ،89 ،90(.  

فهي عبارات  ) 100 وحتى 91من(الفقرات  إلىإضافة ، أما باقي الفقرات فهي عبارات إيجابية

ن صياغتها تقلل من قيمة الذات إذ تبين قدرة الفرد على نقد ذاته وبالتالي فان ايجابية أيضا رغم أ

  . ارتفاع درجاتها يدل على شخصية سوية وفقا لدليل مقياس تنسي

) 328( لعينة الدراسة والذي بلغ ما قدره لمفهوم الذاتتم حساب الوسيط للدرجة الكلية هذا وقد 

مستويين إيجابي ويكون أكثر من الوسيط وسلبي أقل من  إلىاستجابات المبحوثين تقسيم حيث تم 

  .الوسيط

  .) Beck Depression Inventory( مقياس بيك لالكتئاب :القسم الثالث

إحدى وعشرون ) 21( على)  Beck Depression Inventory( شتمل على مقياس بيك لالكتئابا

لعبارة التي تصف حالته بدقة بحيث يختار المبحوث ا ،)خيارات( فقرة ولكل فقرة أربع عبارات

. وان يختار العبارة التي تنطبق عليه وتتناسب مع حالته، خالل األسبوع بما فيه يوم تعبئة االستبيان

  .في العديد من الدراسات العالمية والعربية والفلسطينيةوتم استخدام هذا المقياس 

  :مفتاح التصحيح للمقياس

بجمع الدرجات  االكتئابجابات أفراد العينة وتحديد درجة يحتوي هذا المقياس في التعرف على است

  :تيالتي يحصل عليها حيث لكل عبارة عالمة تحصل عليها كاآل
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  .)0(لى تحصل على درجةوالعبارة األ

  .)1(العبارة الثانية تحصل على درجة 

  .)2(العبارة الثالثة تحصل على درجة 

  .)3(العبارة الرابعة تحصل على درجة 

  :تيمات التي يحصل عليها المبحوث وتصنف كاالتجمع العالو

  .اكتئاب قليل )16 – 1( •

  .اكتئاب متوسط )30 -17( •

 .اكتئاب شديد )فما فوق -31( •

  ثبات االداة  7.1.3

  ، الفا فقد تم بطريقة حساب كرونباخ، معامل الثبات أوبالنسبة لثبات مقاييس الدراسة اما 

  لثبات أداة الدراسة) Cronbach Alpha( نتائج معامل كرونباخ ألفا :)11.3( جدول

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  عدد الحاالت  المجال

  0.73  18  262  الذات الجسمية

  0.76  18  262  الذات األخالقية

  0.86  18  262  الذات الشخصية

  0.83  18  262  الذات العائلية

  0.78  18  262  ةاالجتماعيالذات 

  0.52  10  262  نقد الذات

 0.85  30  262  الهوية

  0.84  30  262  اإلشباع

  0.82  30  262  السلوكية

  0.94  90  262 الدرجة الكلية لمقياس تنسي لمفهوم الذات

  0.95  21  262 الدرجة الكلية مقياس بك لالكتئاب

أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات بشكل عام لكل من مقياس تنسي لمفهوم من النتائج  بينيت

وكذلك قيمة الثبات لمقياس ، ) 0.94(الكتئاب إذ بلغت قيمة الثبات لمقياس تنسيالذات ومقياس بيك ل
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مما يشير أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات وتفي بأغراض الدراسة  )0.95(االكتئاب

  .الحالية

   :صدق االداة  8.1.3

لفقرات ) Person correlation( تم التحقق من صدق األداة بحساب معامل االرتباط بيرسونلقد 

أن  إلىبالمالحق ) 1( حيث تشير المعطيات الواردة في الجدول، الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة 

ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة كانت دالة إحصائيا حيث  غالبية قيم مصفوفة

   .داةاتساق داخلي لفقرات األ إلىمما يشير ) 0.760- 0.000( نما بيبلغت 

  

   :تجريب أدوات الدراسة 9.1.3

 ذكور و) 9( لجسمية الحركية ذوي االعاقة من األشخاص ) 18( االستطالعية بلغ عدد أفراد العينة

وذلك للتأكد من ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية غير المنتظمة من منطقة القدسقد و، إناث) 9(

وقد تم تحديد ، ومقياس بيك لالكتئاب، هوم الذاتوهي مقياس تنسي لمف، وضوح بنود أدوات الدراسة

وتوجيهات المشرفة وتعديل خصائص هذه األدوات بناء على نتائج العينة االستطالعية االختبارية 

  .على الدراسة

  

  :المعالجة اإلحصائية 10.1.3

وقد  SPSS)( ةاالجتماعياستخدام برنامج الرزم االحصائية للعلوم بمعالجة البيانات االحصائية  تم 

المتوسطات الوسيط و، النسب المئوية، تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد

 اختبار ت ،)Pearson Correlation( معامل االرتباط بيرسون، االنحرافات المعيارية، الحسابية

)T- test(، اختبار تحليل التباين األحادي )One Way Analyses of Variance(،  توكياختبار 

)Tukey Test(، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا .  

  متغيرات الدراسة  11.1.3

  :الدراسة بحيث اشتملت على المتغيرات التالية أداةلقد صممت 
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  المتغيرات المستقلة وهي

 .ذكر وأنثى :الجنس •

 ).سنة 50أكثر من ، 50-41، 40-31، 30-18( وله أربع مستويات :العمر •

 ).2501أكثر من ، 2500- 1501، 1500اقل من : (مستويات وله ثالث :الدخل الشهري •

، ة/مطلق( آخر، ة/متزوج، عزباء/أعزب( وهي :ولها ثالث مستويات :ةاالجتماعيالحالة  •

 ) ة/أرمل

 ).جامعي، ثانوي، أساسي، امي: (وله أربع مستويات :األكاديميالتحصيل  •

 ).فاكثر  ثانوي، أساسي، امي: (وله ثالث مستويات :لالم األكاديميالتحصيل  •

 ).فاكثر  ثانوي، أساسي، امي: (وله ثالث مستويات :لألب األكاديميالتحصيل  •

  ).ومخيم، وقرية، مدينة: (وله ثالث أنواع :نوع التجمع السكاني •

  ).ال، نعم: (وله مستويان :استخدام جهاز مساعد •

 ) غير مالئم، مالئم بشكل متوسط، مالئم: (وله ثالث مستويات وهي: عاقةمالئمة المسكن لإل •

 ).ال، نعم: (وله مستويان :العمل  •

 ).بعد الوالدة، منذ الوالدة: (وله مستويان: اإلعاقةوقت حصول  •

أكثر من ، 18- 12، سنة 12اقل من ( وله ثالث مستويات: اإلعاقةالعمر الذي حصلت فيه  •

 ).سنة 18

شديدة ، شديدة، متوسطة، بسيطة: (تولها أربع مستويا :من وجهة نظر المبحوث اإلعاقةشدة  •

 ) جدا

  :المتغيرات التابعة

 .مفهوم الذات •

 .االكتئاب •

  :االعتبارات األخالقية 12.1.3 

بعد توضيح ، والعينة الفعلية، عينة الدراسة االستطالعية االختباريةاألفراد الحصول على موافقة . 1

  .الهدف من إجراء هذه الدراسة

  .لبيانات التي تم الحصول عليهاالسرية في التعامل مع ا. 2

  .الحيادية وعدم تحيز الباحثة أثناء تحليل البيانات وتفسير النتائج. 3
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  الفصل الرابع 

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة 

  

من خالل التحليل  اإليهعرضا مفصال للنتائج التي تم التوصل لت الباحثة في هذا الفصل واتن

البحث  أدواتعلى  إجاباتهموذلك من خالل  ،للبيانات التي تم جمعها من المبحوثين اإلحصائي

ومقياس بيك  ،ومقياس تنسي لمفهوم الذات ،غرافيةووهي استبيان للخصائص الديم ،والقياس

) 262( ل اإلحصائيةباستخدام برنامج الرزم  حصائيةاإلوالتي تم تحليلها بالطرق  ،لالكتئاب

وفيما يلي عرض  ،والتحقق من صحة الفرضيات ومناقشتها ،على التساؤالت لإلجابةذلك و ،استبيان

  :لتلك النتائج

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها  1.4

  :ل الذي نصهوالنتائج المتعلقة بالسؤال األ 1.1.4

  ع البحث في محافظة بيت لحم ؟ ما درجة مفهوم الذات لدى مجتم

لعينة الدراسة والذي بلغ ما  لمفهوم الذاتلإلجابة على هذا السؤال تم حساب الوسيط للدرجة الكلية 

مستويين إيجابي ويكون أكثر من الوسيط  إلىاستجابات المبحوثين تقسيم حيث تم ) 328( قدره

والنسب  األعدادالذات تم استخراج وألخذ صورة كلية عن مستوى مفهوم ، وسلبي أقل من الوسيط

  .1.4الجدول كما هو مبين في، المئوية

  .الكلي للمبحوثين مبينا حسب التكرارات والنسب المئوية مستوى مفهوم الذات: 1.4جدول
 

  %النسبة العدد  المستوى

  49.6 130  ايجابي

  50.4 132  سلبي

 100 262  المجموع
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من أفراد العينة ) % 49.6(الذات كان ايجابيا عند أن مستوى مفهوم ) 1.4( يتضح من الجدول

  .منهم )%50.4 (سلبيا عند ى مفهوم الذاتبينما كان مستو

، فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية، ولحساب مستوى مفهوم الذات لكل بعد من أبعاده التسعة

ظراً الختالف عدد ون، لكل من أبعاد مفهوم الذات ومفهوم الذات الكليوالنسب المئوية  ،االعداد

تم توحيد الدرجات لألبعاد المختلفة من ، الفقرات لكل بعد وبالتالي اختالف المتوسطات الحسابية

يبين ) 2.4( خالل حساب النسبة المئوية لمتوسطات األبعاد تبعا لعدد الفقرات فيها ونتائج جدول رقم

  .ذلك

مستوى مفهوم ألبعاد ب المئوية والنس، االعداد، الوسيط، المتوسطات الحسابية :2.4  جدول

  .الذات للمبحوثين

عدد   المتوسط  الوسيط  البعد
  المستوى  %النسبة   العدد  الفقرات

 90 334.82 328  مفهوم الذات الكلي
  سلبي 50.4% 132
  ايجابي 49.6%  130

  18 52.65 54  مفهوم الذات الجسمي
  سلبي 50.8%  133

  ايجابي 49.2%  129

  18 65.06 64  خالقيمفهوم الذات األ
  سلبي 52.3%  137
  ايجابي 47.7%  125

  سلبي %50.8  133  18 58.20 56  مفهوم الذات الشخصي
  ايجابي 49.2%  129

 18 61.72 62  مفهوم الذات العائلي
  سلبي 51.1%  134
  ايجابي 48.9%  128

  18 62.42 63  االجتماعيمفهوم الذات 
  سلبي 56.1%  147

  ايجابي 43.9%  115

  10 34.77 36  نقد الذات
  سلبي 57.6%  151

  ايجابي 42.4%  111

  30 106.77 108  مفهوم الهوية
  سلبي 50.8%  133

  ايجابي 49.2%  129

 30 96.30 94  اإلشباع
  سلبي 50.4%  132

  ايجابي 49.6%  130

  30 96.96 93  السلوآية
  سلبي 50.8%  133

  ايجابي 49.2%  129
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، أن مستوى مفهوم الذات كان سلبيا على أبعاد مفهوم الذات جميعها) 2.4( يتضح من الجدول و

وقد جاء ترتيب أبعاد ، )%57.6-%50.4( حت النسبة المئوية لالستجابة عليه بينواحيث تر

 ،نقد الذات الأو، األقل من حيث النسبة المئوية لالستجابة إلىمفهوم الذات كالتالي من االكثر سلبيا 

ت وافي حين تس ،ت العائليةايلية مفهوم الذ ،ومن ثم الذات االخالقية االجتماعية،مفهوم الذات يليه 

  .ومن ثم االشباع ،كل من الذات السلوكية والذات الجسمية ومفهوم الهوية والذات الشخصية

   :الذي نصه الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال : 2.1.4

تعليم ، ذوي االعاقة مستوى تعليم الشخص  ،ةاالجتماعيلحالة ا، دخل األسرة، العمر، هل للجنس

 شدة، العمر الذي حصلت به االعاقة، زمن حدوث اإلعاقة، نوع التجمع السكاني ،تعليم األب، األم

عالقة بمفهوم الذات لدى  ،العمل، مالءمة السكن لإلعاقة، استخدام جهاز مساعد، اإلعاقة

  ركية؟ الجسمية الحذوي االعاقة األشخاص 

  :لإلجابة عن السؤال تم وضع عدد من الفرضيات كما يلي

لدى ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: لىوالفرضية األ

  .الجنسحسب متغير في درجة مفهوم الذات  المبحوثين

الذات لدى للفروق في درجة مفهوم ) T-test( لى استخدم اختباروللتحقق من صحة الفرضية األ

  .)3.4( كما هو واضح من خالل الجدول، لمتغير الجنستبعا المبحوثين 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 3.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

حيث كانت ، في درجة مفهوم الذات حسب متغير الجنس لدى المبحوثين )α ≥0.05( الداللة 

  .وبذلك قبلت الفرضية الصفرية، وهي غير دالة إحصائيا 0.05بر من الداللة اإلحصائية أك

للفروق في درجة مفهوم الذات بأبعاده التسعة لدى المبحوثين ) T-test( نتائج اختبار :3.4جدول

  .متغير الجنسل تبعا

 المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

 144336.6343.95ذكر
260 0.762 0.446 

 118332.6040.82أنثى
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لدى  )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثانية

   .العمرمتغير تبعا لفي درجة مفهوم الذات  المبحوثين

 )One Way Anova( الثانية استخدم اختبار تحليل التباين األحاديمن صحة الفرضية للتحقق 

  .)4.4( كما هو واضح من خالل الجدول، لمتغير العمرتبعا للفروق في درجة مفهوم الذات 

للفروق في درجة مفهوم ) One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: .4.4جدول

 .الذات تبعا لمتغير العمر

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلى) 4.4( ردة في الجدولتشير المعطيات الوا

)α ≥0.05 ( حيث كانت الداللة ، متغير العمرلتبعا لدى المبحوثين في درجة مفهوم الذات

حيث وجدت فروق في معظم المجاالت ،  ادوهي دالة إحصائيا في ستة أبع 0.05 ≤اإلحصائية 

 والهويةـ ، ةوالذات العائلي ةت باستثناء الذات الجسميوالدرجة الكلية لمفهوم الذا

انظر الملحق –) 2.2( جدول) Tukey test( وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي 

  .لمتغير العمر تبعاللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة مفهوم الذات ) 2( رقم

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة  )Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 5.4(جدول 

  العمر لمتغير تبعامفهوم الذات 

 50-41 40-31 30-18 المقارنات المجال
 50أكثر من 

 سنة

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات
18-30  -15.885 7.606 1.941 

 31-4023.491* 17.826 

 41-50 -5.665 

  سنة50أكثر من 

 مجموع المربعات در التباينمص المجال
درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

  لمفهوم الذات

 

 14942.99034980.997بين المجموعات

 452977.0872571762.557داخل المجموعات 0.039 2.826

 - 260 467920.077 المجموع
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بين كانت لدرجة الكلية لتقدير الذات في االفروق  ، ان)5.4(من خالل الجدولكما هو واضح و

 ذوولصالح المبحوثين ، سنة) 50- 41( الفئة العمرية ذوو ،)40- 31( الفئة العمرية ذوالمبحوثين 

وهذا ما  ،)348.30( مفهومهم لذاتهم أعلى شيء سنة والذين كانت درجة) 40-31( الفئة العمرية

انظر الملحق - .)1.2( جدولو)  6.4(الجدول كما هو مبين في ، ت الحسابيةتوضحه المتوسطا

  ) 2( رقم

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ): 6.4(جدول 

.العمر لمتغير تبعاالذات   

المتوسط الحسابي العدد العمر المجال
االنحراف 

 المعياري

 41.84 30129332.42-18هوم الذاتالدرجة الكلية لمف

 31-4056348.30 42.72 

 41-5032324.81 41.63 

سنة 50أكثر من    44 330.48 41.71 

  

لدى  )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثالثة

  .الدخل الشهري لألسرةحسب متغير في درجة مفهوم الذات  المبحوثين

 )One Way Anova( للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

كما هو واضح من خالل ، متغير الدخل الشهري لألسرةحسب للفروق في درجة مفهوم الذات 

  .)7.4( الجدول

م للفروق في درجة مفهو) One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي.: 7.4جدول 

 .الذات تبعا لمتغير الدخل الشهري لألسرة

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات
 23119.686 بين المجموعات

2
11559.843 6.317 0.002 

371473.1482031829.917داخل المجموعات

 -394592.835205المجموع
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة إلى) 7.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

)α ≥0.05 (حيث كانت ، الدخل الشهري لألسرة إلىفي درجة مفهوم الذات تبعا  لدى المبحوثين

           .رفضت الفرضية الصفريةوبذلك ، وهي دالة إحصائيا 0.05الداللة اإلحصائية أقل من 

وإليجاد ، حيث وجدت فروق في جميع المجاالت والدرجة الكلية لمفهوم الذات باستثناء نقد الذات

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test( مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي

) 8.4( ا هو واضح من خالل الجدولكم، لمتغير الدخل الشهري لألسرة تبعادرجة مفهوم الذات 

  .)2( الملحق رقم- ) 3.2(وجدول 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 8.4(جدول 

  .لألسرةلمتغير الدخل الشهري  تبعامفهوم الذات 

 2501أكثر من  2500-15001501أقل منالمقارنات المجال

 الدرجة الكلية

 لمفهوم الذات
 -36.94048* 1.27444  1500أقل من 

 1501-2500 *38.21491- 

  2501أكثر من 

  

 ذوفروق بين  الى وجودمفهوم الذات الكلية لدرجة اللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في تشير ا

عالقة  أي ان هناك، )شيكل 2500 إلى 1501 (الدخل ذوو  )شيكل1500 ( الدخل الشهري أقل من

   .طردية بين مفهوم الذات ودخل االسرة

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ): 9.4(جدول 

.لمتغير الدخل الشهري لألسرة تبعاالذات   

الالمج  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالدخل الشهري 

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات
1500ل من أق  112 328.89 40.67723 

 1501-250076327.6244.69 

2501أكثر من   18365.8347.28 
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والذي كان  )شيكل 2501 ( الدخل أكثر من ذو لصالح كانت الفروق جميعها أخرىمن جهة 

هو وذلك كما  .من افراد العينة المبحوثة %)9.2( يشكلون الذينتقديرهم ألبعاد مفهوم الذات أعلى و

  .) 2( الملحق-) 3.2( والجدول)  9.4(واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول

لدى  )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الرابعة

  .ةاالجتماعيالحالة في درجة مفهوم الذات حسب متغير  ثينالمبحو

للفروق في درجة مفهوم  ختبار تحليل التباين األحاديللتحقق من صحة الفرضية الرابعة استخدم ا

   .)10.4( كما هو واضح من خالل الجدول، ةاالجتماعيلمتغير الحالة  تبعاالذات 

للفروق في درجة مفهوم  )One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :10.4جدول

  .ةاالجتماعيالذات تبعا لمتغير الحالة 

 مجموع المربعات باينمصدر الت المجال
درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

9206.3224603.160بين المجموعات

450025.52551764.806داخل المجموعات 0.076 2.608

 -459231.8257المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 10.4( المعطيات الواردة في الجدول تشير

، ةاالجتماعيالحالة  إلى تبعالدى المبحوثين في الدرجة الكلية لمفهوم الذات ) α≥0.05( الداللة 

وبذلك قبلت الفرضية ، وهي غير دالة إحصائيا) 0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 

مفهوم الذات : داللة إحصائية في مجاالت مفهوم الذاتفي حين وجدت فروق ذات . الصفرية

 وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي، والسلوكية، ةاالجتماعيمفهوم الذات ، الجسمي

)Tukey test ( لمتغير الحالة  تبعاللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة مفهوم الذات

  ) 2( - انظر الملحق  - )5.2(و ) 6.2(دولالجكما هو واضح من خالل ، ةاالجتماعي

لدى ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الخامسة

  .األكاديميالتحصيل متغير تبعا لفي درجة مفهوم الذات  ثينالمبحو

جة مفهوم للفروق في در للتحقق من صحة الفرضية الخامسة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

  .)11.4( كما هو واضح من خالل الجدول، األكاديميلمتغير التحصيل تبعا الذات 
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للفروق في درجة مفهوم الذات تبعا لمتغير  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :11.4جدول

  .األكاديميالتحصيل 

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 محسوبةال

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات
 18658.826 3 55976.477 بين المجموعات

11.524 0.000 

  

داخل

 المجموعات
412861.655 255 1619.065 

 -468838.131258المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 11.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

  الداللة 

 )α ≥0.05 (حيث كانت ، األكاديميالتحصيل  إلىفي درجة مفهوم الذات تبعا  لدى المبحوثين

  . وبذلك رفضت الفرضية الصفرية، وهي دالة إحصائيا) 0.05(الداللة اإلحصائية أقل من

وإليجاد مصدر هذه الفروق ، حيث وجدت فروق في جميع المجاالت والدرجة الكلية لمفهوم الذات

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة مفهوم الذات تبعا ) Tukey test( خدم اختبار توكياست

انظر -) 8.2( الجدولو ) 12.4(الجدول  كما هو واضح من خالل، األكاديميلمتغير التحصيل 

  ) 2( رقم الملحق

للفروق في درجة للمقارنات الثنائية البعدية ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 12.4(جدول 

  .لمتغير التحصيل األكاديمي تبعامفهوم الذات 

 جامعي ثانويأساسيأميالمقارنات المجال

الدرجة الكلية 

لمفهوم الذات
 *49.356- *23.789- 14.450-  أمي

 *34.907- 9.339-أساسي 

 *25.567- ثانوي 

  جامعي 

تعليمهم  الذينالنتائج لصالح  ان األكاديميلتحصيل تشير المقارنة بين المجموعات تبعا لمتغير ا

وأخيراً وجدت النتائج فروقاً في مفهوم الذات بشكل عام ، جامعي حيث يتمتعون بمفهوم ذات ايجابي

بحيث انه كلما ، حيث وجدت عالقة طردية ما بين المستوى التعليمي ومفهوم الذات، بين المبحوثين
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كما يظهر من خالل جدول  ،مفهوم الذات باتجاه ايجابي زاد األكاديميزاد مستوى التحصيل 

)13.4 (  

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ): 13.4(جدول 

.لمتغير التحصيل األكاديمي تبعاالذات   

 المتوسط الحسابي العدد التحصيل األكاديمي المجال
االنحراف 

 المعياري

لية لمفهومالدرجة الك

 الذات
 35.97 312.97 33 أمي

 42.89 327.42 93)إعدادي-ابتدائي(أساسي 

 39.10 336.76 87ثانوي 

 39.65 362.33 46جامعي 

 

لدى ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية السادسة

  .لألم األكاديميل التحصيفي درجة مفهوم الذات حسب متغير  ثينالمبحو

للفروق في درجة مفهوم  للتحقق من صحة الفرضية السادسة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

  .)14.4( كما هو واضح من خالل الجدول، لألم األكاديميلمتغير التحصيل تبعا الذات 

مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند إلى) 14.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

حيث ، لألم األكاديميالتحصيل  إلىفي درجة مفهوم الذات تبعا  لدى المبحوثين) α ≥0.05(الداللة 

  .وبذلك قبلت الفرضية الصفرية، وهي غير دالة إحصائيا )0.05 (أكبر من كانت الداللة اإلحصائية

  

لمتغير  تبعا لذاتنتائج اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق في درجة مفهوم ا): 14.4(جدول 

.التحصيل األكاديمي لألم  

 مصدر التباين المجال
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

لدرجة الكلية ا

 لمفهوم الذات

887.8802443.940 بين المجموعات

465009.5752541830.746 داخل المجموعات 0.785 0.242

 -465897.455256لمجموعا
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وإليجاد مصدر هذه الفروق ، في مقابل ذلك وجدت فروق في الذات الجسمية ومجال نقد الذات

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة مفهوم الذات تبعا ) Tukey test( استخدم اختبار توكي

 انظر الملحق رقم- ) 10.2( كما هو واضح من خالل الجدول، لألم األكاديميلمتغير التحصيل 

)2(.  

لدى ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية السابعة

  .لألب األكاديميالتحصيل حسب متغير في درجة مفهوم الذات  المبحوثين

فهوم للفروق في درجة م للتحقق من صحة الفرضية السابعة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

  .)15.4( كما هو واضح من خالل الجدول، لألب األكاديميلمتغير التحصيل  تبعاالذات 

لمتغير تبعا للفروق في درجة مفهوم الذات  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :15.4 جدول

  .لألب األكاديميالتحصيل 

 مصدر التباين المجال
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مة ف قي

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة 

الكلية 

لمفهوم 

 الذات

 3807.51921903.759بين المجموعات

1.047 0.352 
 463470.6052551817.532داخل المجموعات

 - 257 467278.124 المجموع

 

ند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ع إلى) 15.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

، لألب األكاديميالتحصيل  إلى تبعافي درجة مفهوم الذات  لدى المبحوثين) α ≥0.05( الداللة

وبذلك قبلت الفرضية ، وهي غير دالة إحصائيا )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من

  . الصفرية

لدى ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثامنة

  .مكان السكنحسب متغير المبحوثين في درجة مفهوم الذات 

للفروق في درجة مفهوم  للتحقق من صحة الفرضية الثامنة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي و 

  .)16.4( كما هو واضح من خالل الجدول، لمتغير مكان السكن تبعاالذات 



107 
 

للفروق في درجة مفهوم الذات تبعا لمتغير  ألحادينتائج اختبار تحليل التباين ا: 16.4جدول 

  .مكان السكن

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

مفهوم 

 الذات
 0.002 10844.8496.294 2 21689.698 بين المجموعات

 437679.9602541723.149داخل المجموعات

 -459369.658256المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 16.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

  الداللة 

 )α ≥0.05 (حيث كانت الداللة ، مكان السكن إلىفي درجة مفهوم الذات تبعا  لدى المبحوثين

  .ضت الفرضية الصفريةوبذلك رف، وهي دالة إحصائيا )0.05(اإلحصائية أقل من 

وإليجاد مصدر هذه الفروق ، وجدت فروق في جميع المجاالت والدرجة الكلية لمفهوم الذاتوقد 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة مفهوم الذات تبعا ) Tukey test( استخدم اختبار توكي

انظر الملحق  - ) 12.2( والجدول .) 17.4(كما هو واضح من خالل الجدول، لمتغير مكان السكن

  ) 2( - رقم

  

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 17.4(جدول 

  .لمتغير مكان السكن تبعامفهوم الذات 

 قرية مدينةمخيمالمقارنات المجال

الدرجة الكلية لمفهوم

 الذات
 *26.807 15.111  مخيم

 11.696 مدينة 

  قرية 
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، لصالح المخيمات، جدت فروق في مفهوم الذات ما بين سكان المخيمات والقرىفقد و، بشكل عام

كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في  ، وذلكحيث كانت درجة مفهوم الذات أعلى

  ) 2( انظر الملحق رقم) 11.2(والجدول )  18.4( الجدول

الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم األعداد، المتوسطات ): 18.4(جدول 

.لمتغير مكان السكن بعاالذات ت  

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمكان السكن المجال

 32355.6634.67مخيملدرجة الكلية لمفهوم الذاتا

 66340.5540.86مدينة 

 159328.8542.98قرية 

  

لدى ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية التاسعة

  .زمن حدوث اإلعاقةمتغير تبعا لفي درجة مفهوم الذات  المبحوثين

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب وقت حصول اإلعاقة :19.4 جدول

 القيم الناقصة %النسبة المئوية العددمتى حصلت اإلعاقة

  15760.6منذ الوالدة

 10239.4بعد الوالدة 3

 259100.0المجموع

 أن في حين ،من الوالدة اإلعاقةمن المبحوثين حصلت  )%60.6(أن ) 19.4( يشير الجدول

  .الحقا بعد الوالدةاإلعاقةمن المبحوثين حصلت معهم ) 39.4%(

الذات لدى للفروق في درجة مفهوم ) T-test( للتحقق من صحة الفرضية التاسعة استخدم اختبارو

  .)20.4( كما هو واضح من خالل الجدول، لمتغير زمن حدوث اإلعاقة تبعاالمبحوثين 

 تبعاللفروق في درجة مفهوم الذات لدى المبحوثين  )T-test(نتائج اختبار ): 20.4(جدول 

  .لمتغير زمن حدوث اإلعاقة

 المجال
متى حصلت

 اإلعاقة
 العدد

المتوسط

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

رجات د

 الحرية

قيمة ت 

المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

157330.2241.08 منذ الوالدة
257 -2.071 0.039 

102341.3844.30 بعد الوالدة
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 20.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

، زمن حدوث اإلعاقة إلىتبعا  في الدرجة الكلية لمفهوم الذات دى المبحوثينل) α ≥0.05(الداللة 

وبذلك رفضت الفرضية ، وهي دالة إحصائيا) 0.05 (حيث كانت الداللة اإلحصائية أقل من

  .الصفرية

بعد  اإلعاقةللدرجة الكلية لتقدير الذات كانت لصالح األشخاص الذين حدثت معهم  تشير النتائجو

) 330.22( مقابل ،)341.38( ذين كانت درجة تقديرهم لذاتهم أعلى بمتوسط حسابيالوالدة وال

  ). 0.0039 (وبداللة احصائية عند الوالدة عاقةاإللمن حدثت معهم 

لدى ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :العاشرة الفرضية

  .لعمر الذي حصلت به االعاقةا في درجة مفهوم الذات تبعا لمتغير المبحوثين

للفروق قي درجات مفهوم الذات لدى ) T-test( للتحقق من صحة الفرضية العاشرة استخدم اختبار

  .)21.4( جدول.للعمر الذي حصلت به االعاقة المبحوثين تبعا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 21.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

العمر الذي حصلت به  إلى في درجة مفهوم الذات الكلي تبعا لدى المبحوثين) α ≥0.05( لةالدال

وبذلك قبلت ، وهي غير دالة إحصائيا 0.05حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من ، االعاقة

إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) 21.4( المعطيات الواردة في الجدولتشير و. الفرضية الصفرية

 إلى في درجة مفهوم الذات الكلي تبعا لدى المبحوثين) α ≥0.05( عند مستوى الداللة إحصائية

وهي غير دالة  0.05حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من ، العمر الذي حصلت به االعاقة

  . وبذلك قبلت الفرضية الصفرية، إحصائيا

 لمتغيرة مفهوم الذات تبعا للفروق في درج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 21.4جدول

  العمر الذي حصلت به االعاقة

 مصدر التباين المجال
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات
 0.106 2.264 4055.740 2 8111.479 بين المجموعات

 464073.7272591791.790داخل المجموعات

 -472185.206261المجموع
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لدى ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :ةالحادية عشر الفرضية

  .شدة اإلعاقةل تبعافي درجة مفهوم الذات  المبحوثين

 )One Way Anova( للتحقق من صحة الفرضية العاشرة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

 كما هو واضح من خالل الجدول،  لمتغير شدة اإلعاقة تبعاللفروق في درجة مفهوم الذات 

)22.4(.  

للفروق في درجة ) One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :22.4جدول 

  .مفهوم الذات تبعا لمتغير شدة اإلعاقة

 مصدر التباين المجال
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة 

الكلية 

لمفهوم 

 الذات

 85155.774328385.258بين المجموعات

19.042 0.000 
 375643.2102521490.648داخل المجموعات

 - 255 460798.984 المجموع

إحصائية عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إلى) 22.4( المعطيات الواردة في الجدولتشير 

حيث كانت الداللة ، شدة اإلعاقة إلىفي درجة مفهوم الذات تبعا  لدى المبحوثين) α ≥0.05( الداللة

 . وبذلك رفضت الفرضية الصفرية، وهي دالة إحصائيا 0.05اإلحصائية أقل من 

ذه وإليجاد مصدر ه، الدرجة الكلية لمفهوم الذاتفي جميع المجاالت و في حيث وجدت فروق

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة مفهوم ) Tukey test( الفروق استخدم اختبار توكي

-) 16.2( والجدول)  23.4( كما هو واضح من خالل الجدول، لمتغير شدة اإلعاقة تبعاالذات 

  ) 2( - انظر الملحق رقم 

ة البعدية للفروق في درجة للمقارنات الثنائي) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 23.4(جدول 

  .لمتغير شدة اإلعاقة تبعامفهوم الذات 

 شديدة جداشديدة متوسطةبسيطةالمقارنات المجال

 الدرجة الكلية لمفهوم الذات

 *61.284 *62.254*33.421بسيطة

 *27.863 *28.833متوسطة

 0.971- شديدة

  شديدة جدا
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الذات األخالقية والذات ود فروق في مجال الذات الجسمية ووج إلىعدية تشير المقارنات الثنائية الب

ذوي الذات السلوكية لصالح الذات ومفهوم الهوية واالشباع و بنقدوبالذات الشخصية و ةاالجتماعي

 أعلى بسيطة كان درجة مفهوم الذات اإلعاقةوبشكل عام نجد انه كلما كانت ، البسيطة االعاقة 

من خالل  ويظهر ذلك، قلت درجة مفهوم الذات متوسطة وشديدة اإلعاقةنت فكلما كا، وبالعكس

  ) 2( انظر الملحق رقم- ) 15.2( والجدول ) 24.4( المتوسطات الحسابية في الجدول

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ): 24.4(جدول 

.لمتغير شدة اإلعاقة تبعاالذات   

لمجالا  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددشدة اإلعاقة 

 الدرجة الكلية لمفهوم الذات

 19387.4237.62بسيطة

 45354.0038.68متوسطة

 90325.1739.30شديدة

 102326.1438.13شديدة جدا

 

لدى ) α ≥0.05( لةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال: عشرةالثانية الفرضية 

  .استخدام جهاز مساعدمتغير تبعا لفي درجة مفهوم الذات  المبحوثين

للفروق في درجة مفهوم الذات ) T-test( عشرة استخدم اختبارللتحقق من صحة الفرضية الثانية 

  .)25.4( كما هو واضح من خالل الجدول، لمتغير استخدام جهاز مساعد تبعالدى المبحوثين 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 25.4( ات الواردة في الجدولتشير المعطي

حيث ، استخدام جهاز مساعد إلى تبعافي درجة مفهوم الذات  لدى المبحوثين) α ≥0.05( الداللة

  .وبذلك قبلت الفرضية الصفرية، وهي غير دالة إحصائيا )0.05 (كانت الداللة اإلحصائية أكبر من

 تبعاللفروق في درجة مفهوم الذات لدى المبحوثين ) T-test( نتائج اختبار:  25.4 جدول

  .استخدام جهاز مساعدلمتغير 

 المجال
هل تستخدم

 جهاز مساعد
 العدد

المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

 174332.3140.87نعم
255 -1.706 0.089 

 83341.9545.38ال



112 
 

لدى ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: عشرة الثالثةالفرضية 

  .مالءمة المسكن لإلعاقةل تبعافي درجة مفهوم الذات  المبحوثين

 One Way( ألحاديعشرة استخدم اختبار تحليل التباين ا الثالثةللتحقق من صحة الفرضية 

Anova(  كما هو واضح من ، لمتغير مالءمة المسكن لإلعاقة تبعاللفروق في درجة مفهوم الذات

  .)28.4( خالل الجدول

للفروق في درجة ) One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :27.4جدول

  .مفهوم الذات تبعا لمتغير مالءمة المسكن لإلعاقة

 لتباينمصدر ا المجال
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

 12646.79226323.396بين المجموعات

 450121.1102531779.135داخل المجموعات 0.030 3.554

 -462767.902255المجموع

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى إلى) 27.4( الجدول تشير المعطيات الواردة في

حيث ، مالءمة المسكن لإلعاقة إلى تبعافي درجة مفهوم الذات  لدى المبحوثين) α ≥0.05( الداللة

 .وبذلك رفضت الفرضية الصفرية، وهي دالة إحصائيا )0.05(أقل من كانت الداللة اإلحصائية

والهوية والذات السلوكية والدرجة الكلية  ةوالذات الشخصي ةميوجدت فروق مجال الذات الجس وقد

للمقارنات الثنائية ) Tukey test( وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي، لمفهوم الذات

كما هو واضح من ، لمتغير مالءمة المسكن لإلعاقة تبعاالبعدية للفروق في درجة مفهوم الذات 

  ) 2( انظر الجدول بالملحق رقم) 18.2(دول والج)  28.4( خالل الجدول

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 28.4(جدول 

  .لمتغير مالءمة المسكن لإلعاقة تبعامفهوم الذات 

 غير مالئم مالئم بشكل متوسطمالئمالمقارناتالمجال

 الدرجة الكلية لمفهوم الذات

 7.768 *15.501مالئم

 7.733- مالئم بشكل متوسط

  غير مالئم
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، الهوية، الشخصية، أن الفروق كانت في مجال الذات الجسمية إلىتشير المقارنات الثنائية البعدية و

لذين وا، حيث كانت الفروق جميعها بين المبحوثين الذين مسكنهم مالئم، السلوكية والدرجة الكلية

الذات  والذين كانت درجة، ولصالح المبحوثين الذين مسكنهم مالئم، كل متوسطمسكنهم مالئم بش

)  29.4( وذلك كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول ،بأبعادها السابقة أعلى

  ) 2( انظر الملحق رقم) 17.2( والجدول 

للفروق في درجة مفهوم األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ): 29.4(جدول 

مالءمة المسكن لإلعاقة لمتغير تبعاالذات   

 المجال
مالءمة المسكن

 لإلعاقة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 46.18 111342.90مالئمالدرجة الكلية لمفهوم الذات

 39.72 100327.40مالئم بشكل متوسط 

 36.73 45335.13غير مالئم 

) α ≥0.05a( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: عشرة رابعةالالفرضية 

  .العملمتغير تبعا لفي درجة مفهوم الذات  لدى المبحوثين

للفروق في درجة مفهوم الذات ) T-test( عشرة استخدم اختبار الرابعةللتحقق من صحة الفرضية 

  .)30.4( ن خالل الجدولكما هو واضح م، لمتغير العمل تبعالدى المبحوثين 

 لمتغير تبعاللفروق في درجة مفهوم الذات لدى المبحوثين  )T-test(نتائج اختبار): 30.4(جدول 

  .العمل

 العدد هل تعمل المجال
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

37358.3040.67نعم
255 3.619 0.000 

220331.5841.70ال

 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 30.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

في درجة مفهوم الذات تبعا لمتغير العمل في جميع مجاالت  لدى المبحوثين) α ≥0.05(الداللة 

وهي دالة  )0.05(كانت الداللة اإلحصائية أقل منحيث ، مفهوم الذات وكذلك الدرجة الكلية



114 
 

وهذا ما ، يعملون الذينحيث كانت الفروق لصالح ، وبذلك رفضت الفرضية الصفرية، إحصائيا

  .ال يعملون الذينتؤكده المتوسطات الحسابية والتي كانت الدرجات فيها أعلى من 

فروق لصالح المبحوثين الذين يعملون وبالنسبة للدرجة الكلية لمفهوم الذات بشكل عام فقد كانت ال

لمن ال ) 331.58( مقابل، )358.30( مفهوم الذات أعلى بمتوسط حسابي والذين كانت درجة

  .يعملون

  :وقد تم فحص اثر بعض المتغيرات على مفهوم الذات  من خالل معامل االنحدار وهي 

كان السكن ، زمن حدوث م ،العمر ، الدخل الشهري لألسرة ، التحصيل األكاديمي للمبحوثين

  . اإلعاقة ، شدة اإلعاقة ، مالءمة السكن ، والعمل للدرجة الكلية لمفهوم الذات

للجميع مما يدل على أن %) R square) (26.5(وتشير النتائج انه بلغت قيمة معامل التحديد الكلي

) مكان السكن* عاقةزمن حدوث اال* شدة االعاقة*المستوى التعليمي للمبحوثين  (المتغيرات التالية 

مستوى : حيث كانت أكثر المتغيرات تأثيراً هي ) مفهوم الذات(فسرت التباينات للمتغير التابع 

التعليم ، ثم زمن حدوث االعاقة، ثم شدة االعاقة، ثم مكان السكن، في حين تم استبعاد المغيرات 

  .االخرى

 .اثر بعض المتغيرات على مفهوم الذات 31.4جدول 

تالمتغيرا  R R 
square*

B معامل
Beta 

 الداللة االحصائية Fقيمة 

 0.000 0.3860.14914.0740.30033.423المستوى التعليمي للمبحوثين

المستوى التعليمي للمبحوثين 

شدة االعاقة*

0.4600.212-10.989-0.23415.111 0.000 

المستوى التعليمي للمبحوثين 

زمن حدوث * شدة االعاقة*

اقةاالع

0.4970.24714.8560.1658.896 0.003 

المستوى التعليمي للمبحوثين

زمن حدوث * شدة االعاقة* 

مكان السكن* االعاقة

0.5150.265-9.215-0.1394.714 0.031 

  .)100معامل التحديد تحسب عن طريق ضربها في ( 
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 )% 14.07( للمبحوثين بـأن زيادة مستوى التعليم  )Bمعامل (يتضح لنا من خالل الجدول و

يؤدي إلى زيادة وحدة واحدة في مفهوم الذات، وكلما قلت شدة االعاقة زاد مفهوم الذات وحدة 

واحدة، وفيما يتعلق بزمن حدوث االعاقة، فكلما زاد العمر الذي حدثت به االعاقة زاد مفهوم 

، قرية )2(، مدينة )1(مخيم (اما فيما يتعلق بمكان السكن حسب الترميز  ، )B=14.856(الذات

تبين أن سكان المخيم والمدن لديهم مفهوم ايجابي أكثر من القرى، بحيث كلما اتجهنا إلى نحو )  )3(

  ).B = -9.215 (ح من خالل معاملضوا ذاسكان القرى قل مفهوم الذات لديهم، وه

في  الجسمية الحركية ذوي االعاقة لدى األشخاص  االكتئاب ما درجة :السؤال الثاني •

 محافظة بيت لحم؟

  ) .32.4(انظر الجدول لالجابة على هذا السؤال 

  :المبحوثينلدى  باإلكتئاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  :32.4جدول

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمتغيرات

 26223.713.02الدرجة الكلية لالكتئاب

لدى للمبحوثين كانت لديهم  االكتئابأن درجة  إلى) 32.4( في الجدولتشير المعطيات الواردة 

 لديهم على الدرجة الكلية للمقياس االكتئابمتوسطة بشكل عام حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجة 

)23.7(.   

الجسمية الحركية في محافظة بيت لحم والذين يعانون من ذوي االعاقة ما نسبة األشخاص 

  ؟االكتئابأعراض 

  .المبحوثينلدى  االكتئابوالنسب المئوية لمستوى أعراض ، األعداد: 33.4 ولجد

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد االكتئابأعراض 

 8331.8متدنٍ

1 
 9937.9متوسط

 7930.3مرتفع

 261100.0 المجموع

بين متوسط ومرتفع من المبحوثين لديهم اعراض اكتئاب ما  )% 68.2 (ان) 33.4( يشير الجدول

  .من المبحوثين فقط لديهم اعراض اكتئاب متدني) % 31.8 (   وان
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مستوى تعليم الشخص  ،ةاالجتماعيالحالة ، دخل األسرة، العمر، هل للجنس: سؤال الدراسة الرابع

عمر حدوث ، زمن حدوث اإلعاقة ،نوع التجمع السكاني ،تعليم األب، تعليم األم، ذوي االعاقة 

عالقة مع درجة  ،العمل، مالءمة السكن لإلعاقة، استخدام جهاز مساعد، شدة اإلعاقة ،االعاقة

  الجسمية الحركية ؟  ذوي االعاقة لدى األشخاص  االكتئاب

  :اآلتية اتلإلجابة عن السؤال السابق تم صياغة الفرضي

) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: عشرةالخامسة الفرضية 

  .الجنسمتغير ل تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين

لدى  االكتئابللفروق في درجة ) T-test( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار

  .)34.4( كما هو واضح من خالل الجدول، الجنسالمبحوثين حسب متغير 

تبعا لمتغير المبحوثين دى ل االكتئابللفروق في درجة ) T-test( نتائج اختبار :34.4جدول

  .الجنس

  العدد  الجنس
المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري
  درجات الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة
  الداللة اإلحصائية

  13.34  22.06  143  ذكر
259  -2.314  0.021  

 12.38 25.77  118  أنثى

ئية عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصا إلى) 34.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

حيث . لمتغير الجنس تبعاالمبحوثين  لدى االكتئابلدى المبحوثين في درجة ) α ≥0.05( الداللة

 ،)25.77( بمتوسط حسابيلديهن أعلى  االكتئابانت درجة كانت الفروق لصالح اإلناث واللواتي ك

  .لدى الذكور) 22.06( مقابل

) α ≥0.05( إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة: عشرة السادسةالفرضية 

                                                     .متغير العمرتبعا لالمبحوثين  لدى االكتئابفي درجة 

 االكتئابللفروق في درجة  للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

   .)35.4( وذلك كما هو واضح من خالل الجدول، لعمرلمتغير ا تبعالدى المبحوثين 
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للفروق في درجة ) One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :35.4جدول

  العمرتبعا لمتغير المبحوثين  لدى االكتئاب

  مصدر التباين
مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط

  المربعات
  قيمة ف المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

  1185.032 3 3555.097  بين المجموعات

  157.772 256 40389.687  داخل المجموعات  0.000  7.511

  259 43944.785  المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 35.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

  .لعمرتبعا متغير ا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين) α ≥0.05( الداللة

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق ) Tukey test( وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي

  ) 36.4( كما هو واضح من خالل الجدول، لدى المبحوثين حسب العمر االكتئابفي درجة 

جة درللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 36.4(جدول 

  لمتغير العمر تبعاالمبحوثين لدى  االكتئاب

 سنة 50أكثر من  50-4041-3031-18المقارنات

18-302.769-4.402 -8.240* 

31-40-7.171 -11.009* 

41-50 -3.838 

  سنة50أكثر من 

)  30- 18 (مناألعمار  ذوأن الفروق كانت بين المبحوثين  إلىتشير المقارنات الثنائية البعدية  

 )سنة 50أكثر من (الفئة العمرية ذوولصالح المبحوثين ، ) سنة 50أكثر من (الفئة العمرية  ذوو

  .أعلى لديهم االكتئابوالذين كانت درجة 

 )سنة 50أكثر من (الفئة العمرية  ذوسنة و )40- 31(الفئة العمرية من ذوأيضا وجدت فروق بين 

كما هو . أعلى لديهم االكتئابوالذين كانت درجة  )سنة 50أكثر من  (الفئة العمرية ذوولصالح 

  .)37.4( واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول
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 لدى االكتئابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، األعداد: 37.4جدول

  المبحوثين تبعا لمتغير العمر

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابيالعدد العمر

18-30 12922.4412.27 

31-40 5519.6712.77 

41-50 32 26.84 14.05 

 4430.6811.99سنة 50أكثر من 

في ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: عشرة السابعةالفرضية 

  .متغير الدخل الشهريتبعا ل لدى المبحوثين لدى االكتئابدرجة 

) One Way Anova( من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي للتحقق

وذلك كما هو واضح من خالل ، الدخل الشهري إلىالمبحوثين تبعا  لدى االكتئابللفروق في درجة 

  .)38.4( الجدول

للفروق في درجة ) One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 38.4 جدول

  .الدخل الشهري إلىالمبحوثين تبعا  لدى كتئاباال

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط

 المربعات
 قيمة ف المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 529.4012264.700 بين المجموعات

 33591.156202166.293 داخل المجموعات 0.206 1.592

-34120.556204 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 38.4( طيات الواردة في الجدولتشير المع

حيث كانت ، لمتغير الدخل الشهري تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين) α ≥ 0.05( الداللة

  .وبذلك قبلت الفرضية الصفرية، وهي غير دالة إحصائيا )0.05 (الداللة اإلحصائية أكبر من

أفراد عينة الدراسة وعلى اختالف دخل أسرهم  لدى االكتئابتقارب في درجة  فقد كان هناك

  )38.4( الشهري كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول
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 لدى االكتئابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، األعداد :38.4جدول

  .لألسرةالدخل الشهري  لمتغير تبعا المبحوثين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددالدخل الشهري لألسرة

  12.52942  24.7411 112 1500أقل من 

1501-2500 75 23.5200  13.37036  

 13.14387  1818.9444 2501أكثر من 

  

) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: عشرة الثامنةالفرضية 

  .ةاالجتماعيمتغير الحالة ل تبعا االكتئابلمبحوثين في درجة لدى ا

) One Way Anova( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

وذلك كما هو واضح من ، ةاالجتماعيلمتغير الحالة  تبعاالمبحوثين  لدى االكتئابللفروق في درجة 

  .)39.4( خالل الجدول

للفروق في درجة ) One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: )39.4(جدول

  .ةاالجتماعيلمتغير الحالة تبعا المبحوثين  لدى االكتئاب

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 1257.9392628.970 بين المجموعات

 42639.182254167.871 داخل المجموعات 0.025 3.747

-43897.121256 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 39.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

  .ةاالجتماعيلمتغير الحالة  تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين) α ≥ 0.05( الداللة 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق ) Tukey test( وق استخدم اختبار توكيوإليجاد مصدر هذه الفر

 كما هو واضح من خالل الجدول، ةاالجتماعيلمتغير الحالة  تبعاالمبحوثين  لدى االكتئابفي درجة 

)40.4(.  
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درجة للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 40.4(جدول 

  .ةاالجتماعيالحالة  المبحوثين تبعا لمتغيرلدى  تئاباالك

 )أرمل/مطلق(آخر ة/متزوج عزباء/أعزبالمقارنات

 9.047*- 1.828-عزباء/أعزب

 7.219 - ة/متزوج

    )أرمل/مطلق(آخر

، كانت بين المبحوثين العزب االكتئابأن الفروق في درجة  إلىتشير المقارنات الثنائية البعدية و

كما هو ، أعلى لديهم االكتئابولصالح المطلقين واألرامل والذين كانت درجة ، ين واألراملوالمطلق

  .) 41.4( واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول

 االكتئابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، األعداد :41.4جدول 

  .ةتماعياالجتبعا لمتغير الحالة  المبحوثين لدى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعدد ةاالجتماعيالحالة 

  13.20  22.82 180 عزباء/أعزب

  12.84  24.65 61 ة/متزوج

 10.09  31.87  16  )أرمل/مطلق( آخر

) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: عشرة التاسعةالفرضية 

  .األكاديميمتغير التحصيل تبعا ل المبحوثين لدى االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين

) One Way Anova( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحاديو

وذلك كما هو واضح ، األكاديميلمتغير التحصيل  تبعاالمبحوثين  لدى االكتئابللفروق في درجة 

  .)42.4( من خالل الجدول

 االكتئابللفروق في درجة ) One Way Anova( ائج اختبار تحليل التباين األحادينت: )42.4(

  .األكاديميلمتغير التحصيل  تبعا المبحوثين لدى

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 4545.51631515.172 بين المجموعات

 39105.646254153.959 داخل المجموعات 0.000 9.841

-43651.163257 المجموع
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 42.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

  الداللة

 )α ≥ 0.05 (األكاديميلمتغير التحصيل  تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين.  

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق ) Tukey test( تخدم اختبار توكيوإليجاد مصدر هذه الفروق اس

كما هو واضح من خالل ، األكاديميلمتغير التحصيل  تبعاالمبحوثين  لدى االكتئابفي درجة 

  .) 43.4( الجدول

أن الفروق كانت بين المبحوثين الذين مستوى تحصيلهم  إلىتشير المقارنات الثنائية البعدية و

ولصالح ، أخرىالتحصيل االساسي والثانوي والجامعي من جهة  ذوأمي من جهة و ياألكاديم

  .أعلى لديهم االكتئابوالذين كانت درجة ، المبحوثين األميين

درجة للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 43.4(جدول 

  .األكاديمي لمتغير التحصيل تبعا المبحوثينلدى  االكتئاب

 جامعي ثانوي أساسيأميالمقارنات

 14.871* 10.051* 7.480*  امي

 7.391* 2.571 أساسي

 4.820  ثانوي

   جامعي

  

تعليمهم  الذينأساسي و األكاديميوجدت فروق بين المبحوثين الذين مستوى تحصيلهم  كما انه

 لديهم االكتئابي والذين كانت درجة أساس األكاديميالتحصيل  ذوولصالح المبحوثين ، جامعي

  ) 44.4( كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول ، وذلكأعلى

 االكتئابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، األعداد: 44.4جدول 

  .األكاديميلمتعير التحصيل  تبعاالمبحوثين  لدى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعدداألكاديميالتحصيل

 13.17 32.55 33 أمي

 12.81 9225.07)إعدادي-ابتدائي(أساسي

 11.63 8722.49ثانوي

 12.47 4617.67جامعي
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  .االكتئابقل  األكاديميزاد التحصيل وهذا يعني ان العالقة عكسية كلما 

لدى ) α ≥ 0.05( د مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن: نيالعشر الفرضية

  .لألم األكاديميمتغير التحصيل ل تبعا في درجة المبحوثين

) One Way Anova( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحاديو

وذلك كما هو ، لألم األكاديميلمتغير التحصيل  تبعاالمبحوثين  لدى االكتئابللفروق في درجة 

  .)45.4( ضح من خالل الجدولوا

  

للفروق في درجة ) One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: )45.4(جدول

  .لألم األكاديميلمتغير التحصيل  تبعاالمبحوثين  لدى االكتئاب

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 387.439 2 774.87 ين المجموعاتب

 42081.10253166.328 داخل المجموعات 0.099 2.329

-42855.98255 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلىتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق 

لمتغير التحصيل  تبعا المبحوثين لدى االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين) α ≥ 0.05( الداللة

أفراد عينة الدراسة متقاربة وذلك على اختالف  لدى االكتئابفقد كانت درجة  ،لألم األكاديمي

  .) 31.4( كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول، مستوى تحصيل أمهاتهم

 االكتئابي درجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق ف، األعداد: )46.4(جدول

  لألم األكاديميتبعا لمتغير التحصيل  المبحوثين لدى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددلألماألكاديميالتحصيل 

  12.79  26.30 84  أمي

  12.89  23.37 119  أساسي

 13.06  21.69 53 ثانوي فأكثر
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) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: العشرينالواحد و الفرضية

  .لألب األكاديميمتغير التحصيل ل تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين

 االكتئابللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في درجة 

ذلك كما هو واضح من و، .لألب األكاديميلمتغير التحصيل  تبعا االكتئابفي درجة  المبحوثين لدى

  .)47.4( خالل الجدول

  

لدى المبحوثين في  االكتئابنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في درجة : )47.4(جدول

  .تبعا لمتغير التحصيل األكاديمي لألب االكتئابدرجة 

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

ة الدالل

 اإلحصائية

 1732.642866.323 بين المجموعات

 41562.29254163.631 داخل المجموعات 0.006 5.294

-43294.94256 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 47.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

  الداللة 

 )α ≥ 0.05 ( لألب األكاديميلمتغير التحصيل  تبعا االكتئابلدى المبحوثين في درجة.  

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق ) Tukey test( وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي

كما ، لألب األكاديميلمتغير التحصيل  تبعا االكتئابالمبحوثين في درجة  لدى االكتئابفي درجة 

  . )48.4( هو واضح من خالل الجدول

درجة للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 48.4(جدول 

  .لمتغير التحصيل األكاديمي لألب تبعا االكتئابلدى المبحوثين في درجة  االكتئاب

 ثانوي فأكثر أساسي أميالمقارنات

 *7.065 3.588 أمي

 3.477  أساسي

    ثانوي فأكثر
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أن الفروق كانت بين المبحوثين الذين مستوى تحصيلهم  إلىية البعدية تشير المقارنات الثنائ

أمي والذين كانت درجة  األكاديميالتحصيل  ذوولصالح المبحوثين ، أمي وثانوي فأكثر األكاديمي

  .) 49.4( ل المتوسطات الحسابية في الجدولكما هو واضح من خال. أعلى لديهم االكتئاب

 االكتئابسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة المتو، األعداد :)49.4(جدول

  .لألب األكاديميلمتغير التحصيل  تبعا االكتئابالمبحوثين في درجة  لدى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد لألب األكاديميالتحصيل 

  12.78299  27.5224 67 أمي

  13.28407  23.9407 118)إعدادي-ابتدائي( أساسي

 12.01752  7220.4583 ثانوي فأكثر

) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: والعشرين الثانيةالفرضية 

  .متغير مكان السكنل تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين

) One Way Anova( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحاديو

وذلك كما ، لمتغير مكان السكن تبعا االكتئابفي درجة  المبحوثين لدى االكتئابللفروق في درجة 

  .)50.4( هو واضح من خالل الجدول

للفروق في درجة ) One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :)50.4( جدول

  ر مكان السكنلمتغي تبعا االكتئابفي درجة  المبحوثين لدى االكتئاب

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 216.872108.439 بين المجموعات

 43448.55253171.733 داخل المجموعات 0.533 0.631

43665.43255 المجموع

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ع إلى) 50.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

حيث كانت الداللة ، لمتغير مكان السكن تبعا االكتئابلدى المبحوثين في درجة ) α ≥ 0.05( الداللة

  .وبذلك قبلت الفرضية الصفرية، وهي غير دالة إحصائيا )0.05(أكبر مناإلحصائية 

الدراسة وعلى اختالف أماكن سكنهم كما  أفراد عينة لدى االكتئابفقد كان هناك تقارب في درجة 

  .)51.4( هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول
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 االكتئابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، األعداد: )51.4(جدول 

  .لمتغير مكان السكن تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين لدى

 االنحراف المعياري توسط الحسابيالمالعدد مكان السكن

 13.72 3225.28 مخيم

 11.86 6622.32 مدينة

 13.47 23.96 158 قرية

) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: والعشرين لثةالفرضية الثا

  .متغير زمن حدوث اإلعاقةتبعا لاألشخاص  لدى االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين

 لدى االكتئابللفروق في درجة ) T-test( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار

كما هو واضح من ، لمتغير زمن حدوث اإلعاقة تبعااألشخاص  لدى االكتئابفي درجة  المبحوثين

 .)52.4( خالل الجدول

في درجة  المبحوثين لدى االكتئابللفروق في درجة ) T-test( نتائج اختبار: 52.4 جدول

  لمتغير زمن حدوث اإلعاقة تبعااألشخاص  لدى االكتئاب

 العدد زمن حدوث اإلعاقة
المتوسط

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

15623.8913.10 منذ الوالدة
256 -0.024 0.981 

10223.9312.88 بعد الوالدة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 52.4( لواردة في الجدولتشير المعطيات ا

لمتغير زمن حدوث  تبعااألشخاص  لدى االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين) α ≥ 0.05( الداللة

  .اإلعاقة

) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: والعشرينالرابعة الفرضية 

  .متغير شدة اإلعاقةل تبعا االكتئابفي درجة  حوثينلدى المب

) One Way Anova( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

وذلك كما ، لمتغير شدة اإلعاقة تبعا االكتئابفي درجة  المبحوثين لدى االكتئابللفروق في درجة 

  .)53.4( هو واضح من خالل الجدول
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للفروق في درجة ) One Way Anova(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : )53.4(جدول

  .تبعا لمتغير شدة اإلعاقة االكتئابلدى المبحوثين في درجة  االكتئاب

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  11.312 4979.3131659.773 بين المجموعات

 
 36827.88251146.725 داخل المجموعات 0.000

41807.20254 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 53.4( تشير المعطيات الواردة في الجدولو

  .لمتغير شدة اإلعاقة تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين) α ≥ 0.05(الداللة 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق ) Tukey test( ه الفروق استخدم اختبار توكيوإليجاد مصدر هذ

كما هو واضح من ، لمتغير شدة اإلعاقة تبعا االكتئابفي درجة  المبحوثين لدى االكتئابفي درجة 

  .) 54.4( خالل الجدول

درجة لفروق في للمقارنات الثنائية البعدية ل) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 54.4(جدول 

  . لمتغير شدة اإلعاقة تبعا االكتئابلدى المبحوثين  في درجة  االكتئاب

 شديدة جدا شديدةمتوسطةبسيطةالمقارنات

 11.948-* 8.895-*1.140-بسيطة

 10.808-* 7.755-*متوسطة

 3.053- شديدة

، البسيطة والشديدة ذوي االعاقة حوثين أن الفروق كانت بين المب إلىتشير المقارنات الثنائية البعدية 

اي ان العالقة طردية بين  االكتئاب لديهم أعلىالشديدة والذين كانت درجة  ذوي االعاقة ولصالح 

كما هو واضح ، وذلك  االكتئابتزيد درجة  اإلعاقةفكلما تزيد شدة  االكتئابودرجة  اإلعاقةشدة 

  .) 55.4( من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول
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 االكتئابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، األعداد: )55.4(جدول 

  .لمتغير شدة اإلعاقة تبعا االكتئابفي درجة  المبحوثين لدى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددشدة اإلعاقة

 15.17 1915.53بسيطة

 11.40 4516.67متوسطة

 12.17 24.42 90 شديدة

 11.74 10127.48شديدة جدا

 ≤ α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: والعشرين الخامسةالفرضية 

  .متغير استخدام جهاز مساعدل تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين) 0.05

 لدى االكتئابة للفروق في درج) T-test( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار

 كما هو واضح من خالل الجدول، متغير استخدام جهاز مساعد حسب االكتئابفي درجة  المبحوثين

)56.4(.  

 تبعا االكتئابفي درجة  للفروق في درجة لدى المبحوثين) T-test( نتائج اختبار: )56.4( جدول

  متغير استخدام جهاز مساعدل

استخدام جهاز 

  مساعد
  العدد

المتوسط

  ابيالحس

االنحراف

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 13.09 24.17 173  نعم
254  0.864  0.389  

 12.47 22.68 83  ال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 56.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

  .متغير استخدام جهاز مساعدل تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين) α ≥ 0.05( الداللة 

 ≤ α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: والعشرين السادسةالفرضية 

  .متغير مالءمة المسكنل تبعالدى المبحوثين ) 0.05

) One Way Anova( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي

وذلك كما هو ، متغير مالءمة المسكنحسب المبحوثين بيت لحم  لدى االكتئابفي درجة  للفروق

  .)57.4( واضح من خالل الجدول
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المبحوثين تبعا  لدى االكتئابنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في درجة  :57.4جدول

  .لمتغير مالءمة المسكن

  مصدر التباين
مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

  5.349  862.330 2 1724.66  بين المجموعات

  

0.005  

  
  161.211 252 40625.08  داخل المجموعات

  254 42349.74  المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 57.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

وإليجاد مصدر هذه الفروق  .لدى المبحوثين تبعا لمتغير مالءمة المسكن) α ≥ 0.05(الداللة 

 للمقارنات الثنائية البعدية كما هو واضح من خالل الجدول) Tukey test( استخدم اختبار توكي

)58.4(.  

درجة للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 58.4(جدول 

  لمتغير مالءمة المسكن تبعالدى المبحوثين بيت لحم  اباالكتئ

 غير مالئم مالئم بشكل متوسطمالئمالمقارنات

 5.016- 5.342-*مالئم

 0.325 مالئم بشكل متوسط

  غير مالئم

والمبحوثين ، أن الفروق كانت بين المبحوثين الذين مسكنهم مالئم إلىتشير المقارنات الثنائية البعدية 

ولصالح المبحوثين الذين مسكنهم مالئم بشكل متوسط والذين ، ذين مسكنهم مالئم بشكل متوسطال

 كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول .أعلى لديهم االكتئابكانت درجة 

)59.4(.  

 باالكتئاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، األعداد :) 59.4(جدول

  .المبحوثين بيت لحم تبعا لمتغير مالءمة المسكن لدى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددمالءمة المسكن

 12.90 11120.74مالئم

 12.21 9926.08مالئم بشكل متوسط

 13.23 4525.76غير مالئم
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) α ≥ 0.05( لداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا: والعشرين السابعةالفرضية 

  .متغير العملل تبعا االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين

 كما هو واضح من خالل الجدول، ) T-test( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار

)60.4(.  

لمتغير تبعا  المبحوثين لدى االكتئابللفروق في درجة  )T-test( نتائج اختبار: 60.4جدول

  العمل

 عددال هل تعمل
المتوسط

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

3717.6413.17 نعم
254 -3.137 0.002 

21924.7112.58 ال

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى) 60.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول

فقد كانت الفروق لصالح ، لمتغير العملتبعا في درجة  ثينلدى المبحو) α ≥ 0.05( الداللة

 ،)24.71( أعلى بمتوسط حسابي لديهم االكتئابوالذين كانت درجة ، األشخاص الذين ال يعملون

  .لمن ال يعملون) 17.64( مقابل

  : من خالل معامل االنحدار وكانت النتائج كاالتي االكتئاباثر بعض المتغيرات على : 61.4جدول 

متغيراتال  RR square*B معاملBeta  قيمةF الداللة االحصائية 

المستوى التعليمي 

للمبحوثين

0.3310.110-1.772-0.01330.004 0.000 

المستوى التعليمي 

شدة *للمبحوثين

االعاقة 

0.3980.1583.1010.22514.060 0.000 

المستوى التعليمي 

شدة *للمبحوثين

العمر* االعاقة

0.4340.1880.2150.2448.967 0.003 

المستوى التعليمي 

شدة *للمبحوثين

حالة * العمر* االعاقة

العمل

0.4590.2106.2440.1706.713 0.010 

  .100معامل التحديد تحسب عن طريق ضربها في * 
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ة للجميع مما يدل على أن المتغيرات التالي% R square (21(بلغت قيمة معامل التحديد الكليوقد 

) االكتئاب( لمتغيرفسرت التباينات ) حالة العمل* العمر* شدة االعاقة*المستوى التعليمي للمبحوثين(

العمر ، ثم شدة االعاقة، ثم حالة العمل، ثم المستوى : حيث كانت أكثر المتغيرات تأثيراً هي 

  :لة كاآلتي دفتكون المعا .التعليمي، في حين تم استبعاد المغيرات االخرى

 ).ايجابي(االكتئابزاد العمر زاد كلما  •

 ).سلبي( االكتئابكلما قل مستوى التعليمي زاد  •

 ).ايجابي( االكتئابكلما زادت شدة االعاقة زاد  •

  . والعكس صحيح االكتئابيعمل زاد اذا لم يكن المبحوث   •

  لدى عينة الدراسة ؟ االكتئابب الذاتما عالقة مفهوم : السؤال الثالث

  :سؤال تم وضع الفرضية التالية لالجابة على هذا ال

) α ≥ 0.05( ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: والعشرونالثامنة الفرضية 

  .لديهم االكتئابلدى المبحوثين بين مفهوم الذات ودرجة 

كما هو واضح من خالل  ،للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخرج معامل االرتباط بيرسون

  .)61.4( الجدول

 لدى االكتئابنتائج معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين درجة تقدير الذات ودرجة : )62.4(جدول

  المبحوثين

 الداللة اإلحصائية ) ر( قيمةالعدد المتغيرات

 0.000 0.477- **261االكتئابدرجة*درجة تقدير الذات

ة عكسية دالة إحصائية بين مفهوم الذات وجود عالق إلىتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق 

 لدى االكتئابالذات قلت درجة مفهوم بحيث كلما زادت درجة ، المبحوثين لدى االكتئابودرجة 

  .والعكس صحيح المبحوثين
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  مناقشة النتائج  1.5

  التوصيات واالقتراحات  2.5
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات

تم الخروج بها بعد التحليل االحصائي ، وكذلك يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي 

  .عرض توصيات الباحثة المنبثقة عن نتائج هذه الدراسة 

  مناقشة النتائج 1.5

الجسمية الحركية في محافظة  ذوي االعاقة مفهوم الذات لدى األشخاص بقة مناقشة النتائج المتعل

  .بيت لحم 

من المبحوثين، ) % 50.4 (عند سلبيا كان مستوى مفهوم الذات ن ااظهرت نتائج الدراسة الحالية 

  .المبحوثة من أفراد العينة  )%49.6( ايجابيا عندوكان 

، وم الذات كان سلبيا على أبعاد مفهوم الذات جميعهاأن مستوى مفه واشارت النتائج  الحالية الى

  .)%57.6-%50.4( حت النسبة المئوية لالستجابة عليه بينواحيث تر

التي أظهرت وجود ارتباطات دالة ) 2007( نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة البشرنسجم وت

التي أظهرت أن و ) et al.، li )2010  دراسةو ،بين مفهوم الذات السلبي وسوء التوافق النفسي

 وكذلك دراسة ،هناك ارتباط بين كل من تقدير الذات والصحة النفسية والجسدية للمراهقين

Koubekova )2000  (كن يعانين من قدر اكبر من تدني النساء ذوات االعاقة التي أكدت أن و

فقد  ،) 1996( يوكذلك دراسة غالب والدسوق، اقل رضا عن أنفسهن وكن، مستوى تقدير الذات

واألطفال ، بين األطفال المصابين بشلل األطفال أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

  .العام ومفهوم الذات لصالح األطفال العاديين االجتماعيالعاديين في التكيف الشخصي و

 في مراحل تطور) Albert Bandura( من النظريات ومنها نظرية ومن خالل استعراض عدد

الرشد تمر بمرحلة البحث عن القبول  إلىن مفهوم الذات في مرحلة المراهقة واالنتقال أالذات ب

كوسيلة للقضاء على المشاعر واالتجاهات السلبية الموجودة لديهم حيث  اآلخرينمن قبل  االجتماعي

لة واسرة ومحعن اال االستقالليةبفيها الفرد  أن يبدأمن المتوقع  التي) 65- 18(عمرية الفئة ال ان

والتي تعتمد على ، المستقلة والمتصلة بالذات المثالية التي يطمح ان يكون عليها شخصيتهتشكيل 
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مستوى قدراته وامكانياته وحقيقة ادراكه لهذه االمكانيات ونوعية الخبرات التي يمر بها ونوعية 

 إلىالنتائج الحالية تشير وبالتالي فان ، المحيطين به اآلخرينعم والتوجيه الذي يحصل عليه من دال

  .)Erikson, 1963( همية االسرة والمجتمع كاطار بيئي داعم في تشكيل مفهوم الذاتأ

تعزو الباحثة هذه ومن خالل استعراض النتائج للسؤال االول ، واستعراض الدراسات السابقة 

كار ومعتقدات داخلية لدى العينة المبحوثة من أفالنتيجة الى عدة عوامل ، منها عوامل خاصة 

كاالشخاص من ذوي االعاقة ،  ومشاعر بعدم الرضا عن الذات واإلحساس بعدم قبول المجتمع لهم

 ذوي االعاقةالظروف العامة التي يعيشها األشخاص  خارجية متمثلة في واسباب والى عوامل

القدرة على  من حيث عدم) 2011(استنادا الى نتائج مسح االعاقة الفلسطيني لعام  الجسمية الحركية

دية االنشطة اليومية في البيت ، أاستخدام المواصالت العامة ، اضافة الى صعوبة كاملة في ت

وتركهم للتعليم بسبب اعاقتهم وان اكثر من ثلث االفراد ذوي االعاقة لم يلتحقوا ابدا بالتعليم وان 

سبة كبيرة منهم لديها ن تكون نأغالبيتهم ال يعملون وان ثلثهم لم يتزوجوا فليس من المستغرب 

والخبرات  االجتماعيحيث أن مفهوم الذات يتم تطويره من خالل التفاعل مفهوم ذات سلبي ، 

االجتماعية مفهوم الذات  النتائج أنأظهرت  فقد، التي يقوم بها الفرداالجتماعية الحياتية واألدوار 

والتي لها عالقة مباشرة  العائلية يليه مفهوم الذات ،ومن ثم الذات األخالقية ، ةكان األكثر سلبي

نتيجة  الفرد وعلى التغذية الراجعة التي يحصل عليهااآلخرين بتكوينها وتطويرها بعالقة الفرد ب

  .)1999العزة، (االجتماعيالتفاعل 

ن ظروف العينة المبحوثة كما ترى الباحثة لم تعطهم الفرص الكافية لتطوير مفهوم ذات ايجابي بل ا

وجدوا الكثير من العراقيل والمعيقات التي تحول دون اندماجهم بالمجتمع من حيث  دفق على العكس

الكثير من المدارس غير مالئمة الستخدام ان حيث  ،والدراسة ةاالجتماعيمشاركتهم بالحياة اليومية 

ن الفرص القليلة إن لم تك كما ان، وكذلك الجامعات ومراكز التعليم والتدريب ذوي االعاقة الطلبة 

 يعتمدونو اآلخرينمساعدة  إلىبحاجة  نوبالتالي فإنهم يظلو ،المعدومة في الحصول على عمل

ذلك فان االنظمة والتشريعات والمؤسسات الى اضافة ، عليهم في إشباع احتياجاتهم المختلفة

برامج تأهيل كافية تمكنهم من العيش  ذوي االعاقة الحكومية وغير الحكومية لم تؤمن لألشخاص 

  .وإمكانياتهم وطاقاتهم ستقاللية وكرامة معتمدين على أنفسهمبا

، الذات الجسمية( عالقة طرديه بين مجاالت مفهوم الذات الخمسة الرئيسية وتشير النتائج الى وجود

بحيث ، والدرجة الكلية) ةاالجتماعيوالذات ، والذات العائلية، والذات الشخصية، والذات األخالقية

وهذا يعني ان مفهوم الذات كما ، ت مفهوم الذات زادت درجة مفهوم الذات الكليكلما زاد أحد مجاال

عبر عنه كارل روجرز في انه كل منظم ومنسق ويتكون من ادراك خصائص االنا وادراك العالقة 
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بين انا واالخرين وبالجوانب المتنوعة للحياة مع القيم المرتبطة بتلك االدراكات ، وان مفهوم الذات 

   .)  2004سفيان ، ( قوية  االدراك والسلوك ويقدم تقييما للذات كونها ضعيفة او يؤثر في

  

  .اإلكتئاب لدى المبحوثين في محافظة بيت لحم درجة بمناقشة النتائج المتعلقة 

للمبحوثين كانت متوسطة بشكل عام حيث  اإلكتئاب لدىأن درجة  إلىتشير نتائج الدراسة الحالية 

       ان، كذلك يالحظ  )23.7(على الدرجة الكلية للمقياس  اإلكتئاب لديهملدرجة  بلغ المتوسط الحسابي

من  )% 31.8( نأكتئاب ما بين متوسط ومرتفع وإعراض أمن المبحوثين لديهم  )% 68.2 (

  .كتئاب متدنٍإعراض أالمبحوثين فقط لديهم 

 .وقد اظهرت نتائج الدراسة  انه كلما زاد العمر زاد االكتئاب •

 .ا قل المستوى التعليمي زاد االكتئاب كلم •

 .كلما زادت شدة االعاقة زاد االكتئاب  •

  .اذا لم يكن المبحوث  يعمل زاد االكتئاب والعكس صحيح •

المبحوثين في محافظة بيت  لدى االكتئاببالعالقة بين مفهوم الذات و نتائج المتعلقةمناقشة الول

  .لحم

بين مفهوم الذات ودرجة  عالقة عكسية دالة إحصائية وجود إلى النتائج للدراسة الحاليةتشير 

 .المبحوثين لدى االكتئاببحيث كلما زادت درجة مفهوم الذات قلت درجة ، المبحوثين لدى االكتئاب

ن هذه النتيجة تنطبق مع ما تتحدث عنه االدبيات والدراسات المختلفة في الصحة أوترى الباحثة 

 إلىأظهرت نتائج الدراسات  ، فقدلالكتئاب متنبئات كمتغير مفهوم الذ إلىالنفسية والتي تنظر 

وهذا يعنى انه كلما ارتفعت درجة مفهوم الذات قل  االكتئابوجود عالقة عكسية بين مفهوم الذات و

 Greenودراسة ، )Fichten etal، )1989 والعكس صحيح مثل دراسة االكتئابمستوى 

أن تقدير الذات كان أقوى  إلىدراسات وقد أشارت بعض ال، )1981( Wesselو، )1981(

 Furegatoو ،)2007( .Ashtiani et alو، )Change )2001مثل دراسة  االكتئابب تالمتنبئا

et al.، )2008( ،وCourney et al )2008.(  
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الدليل وهذا يتفق مع  لألفراداهمية مفهوم الذات في كافة جوانب الصحة النفسية  تظهرحيث 

 حيث نجد ان مفهوم الذات السلبي ،)DSM-IV ،1994(  العقليةلألمراض التشخيصي واإلحصائي 

اإلدراك السلبي يبدو ان و، االكتئابومنها  يلعب دورا في تطوير العديد من االضطرابات النفسية

  .) WHO, 2003( االكتئابفي تشخيص  أساسياًمعياراً  أو للذات يعتبر عنصراً

أن المفهوم نجد  االكتئابعالقة ما بين مفهوم الذات واء الوفي استعراض لألسباب الكامنة ور

والتحديات التي ، كعامل حماية تجاه الضغوطات الحياتية المختلفة ،االيجابي للذات له إسهامات كثيرة

حيث تشير الدراسات بان األفراد الذين يتمتعون بمفهوم ، يواجهها الشباب عموما والمراهقين تحديدا

استراتيجيات تكيفيه ترتكز على حل المشكالت بشكل اكبر من التركيز على  ايجابي لذواتهم يمتلكون

مما يسهم في زيادة احتمالية إصابتهم ، لذات ل لسلبيا مفهومال يذوبالمقارنة مع األشخاص ، العاطفة

 .)Park, 2003( االكتئاببأعراض 

بمشاعر سيئة وتقليل  الشعور إلىونقص األداء الفعال تؤدي ، االكتئابفان مشاعر  أخرىومن جهة 

فمفهوم الذات االيجابي يلعب دورا ايجابيا في الوقاية من األمراض النفسية والمشاكل . الثقة بالنفس

فقد أظهرت  ،)2011( يد من الدراسات منها دراسة شرباتيديتفق مع الع اوهذ .المختلفة ةاالجتماعي

، الذات والصحة النفسية وأبعادهمانتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية دالة بين كل من مفهوم 

أن هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة  إلىأشارت نتائج الدراسة حيث  )2008( دراسة موفقو

كلما ارتفعت درجات مفهوم الذات كلما و، االجتماعيبين كل من مفهوم الذات والتكيف  إحصائية

أظهرت نتائج الدراسة تي وال) 2007( البشر وكذلك دراسة، االجتماعيارتفعت درجات التكيف 

أن ايضا أظهرت الدراسة  وقد، وجود ارتباطات دالة بين مفهوم الذات السلبي وسوء التوافق النفسي

  .االجتماعيالسلبي قد أسهم في التنبؤ بسوء التكيف النفسي  االجتماعيمفهوم الذات األسري و

قين المشمولين في الدراسة من المراه %30 أن نسبة اظهرتقد ف) et al.، li )2010دراسة  اما

وأن هناك ارتباط بين كل من تقدير الذات والصحة النفسية والجسدية  يهاكتئابلديهم أعراض 

أن الشباب  اظهرتفقد ) Courtney et al  )2008 دراسةنتائج الدراسة مع  تواتفق. للمراهقين

وكذلك  .يةاالكتئابألعراض التقدير المتدني للذات هم عرضة لدرجه كبيرة لمستويات عالية من ا ذو

العينة ارتبط بانخفاض  لدى االكتئابأن وجود أظهرت  التي )Furegato et al )2008 دراسة

) Ashtiani et al. )2007دراسة وكذلك  .مستوى تقدير الذات ووجود مشاكل صحية لدى الطلبة

ايضا دراسة  .يةاالكتئابأظهرت انه كلما انخفض تقدير الذات ارتفعت درجة األعراض  التي

Chang )2001 ( قد توسطت بوضوح  االكتئابأن الترابط بين ضغوط الحياة ومشاعر  بينتحيث
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 تالمتنبئاأظهرت النتائج أن تقدير الذات كان أقوى ، ذلك إلىمفهوم الذات وتقدير الذات باإلضافة 

  .االكتئابب

هرت نتائج الدراسة أن أظوالتي اجريت على طلبة الجامعة فقد ) Wessel )1981كذلك دراسة 

مفهوم  ذومفهوم الذات المنخفض كانوا أكثر قلقا وأكثر اكتئابا وعدوانية من الطالب  ذوالطالب 

أظهرت نتائج الدراسة عالقة واضحة بين فقد ) Green )1981وكذلك دراسة ، الذات المرتفع

، االكتئابالمرتفعة في  حيث ارتبط االنخفاض في تقدير الذات بالمستويات، وتقدير الذات االكتئاب

وأخيرا اظهر استخدام أسلوب معادلة االنحدار المتعدد أن تقدير الذات كان مؤشرا مفيدا لمعرفة 

  .المفحوصين لدى االكتئابدرجات 

  

بمفهوم  تهاعالقبالمتغيرات الديمغرافية وغير الديمغرافية بالدراسة ومناقشة النتائج المتعلقة 

  الجسمية الحركية  ذوي االعاقة اص لدى األشخواالكتئاب الذات 

تبعا  ) α ≥0.05(أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

زمن حدوث ، مكان السكن، للمبحوثين األكاديميالتحصيل ، الدخل الشهري لالسرة، العمرلمتغير 

   .ة لمفهوم الذاتلعمل للدرجة الكليوا، مالءمة السكناإلعاقة، شدة اإلعاقة، 

في درجة االكتئاب       وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)α ≥0.05 ( ،تبعا لمتغير كل من الجنس، العمر، الحالة اإلجتماعية، التحصيل األكاديمي للمبحوثين

باحثة بمناقشة اهم هذه وستقوم ال، لب، شدة اإلعاقة، مالءمة السكن، والعمالتحصيل األكاديمي لأل

  .المتغيرات

  :متغير الجنس

 α( عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى اظهرت نتائج الدراسة الحالية

حيث كانت الفروق لصالح اإلناث  ،لمتغير الجنس اإلكتئاب تبعالدى المبحوثين في درجة ) 0.05≤

لدى ) 22.06( مقابل، )25.77( هن أعلى بمتوسط حسابيلدي كتئاباالواللواتي كانت درجة 

  .الذكور

، )1999( مع كل ما ظهر من نتائج دراسات وما ذكر عن زهرانوتنسجم نتائج هذه الدراسة 

وقد اظهرت نتائج دراسة الخليدي  ،)2005( الشربيني، )1999( والناصر فرج، )2003( عكاشة
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لذكور وان االناث اكثر تعرضا للضغوط النفسية من الى ان الطالبات اكثر اكتئابا من ا) 2004(

  .الذكور

ن اكثر من معاناة الذكور أل اإلعاقةات وناث ذن معاناة اإلأإلى ن السبب يعود أوترى الباحثة 

وهذا ينسجم مع نتائج العديد من  ذوات اعاقة ننهأوثانيا  ،ثانأال أو نتنبثق من كونه نمعاناته

في مرحلة المراهقة والشباب يصيب اإلناث بنسبة  كتئاباالأن  إلىتشير  التيالدراسات العلمية 

لمرأة من حيث لالقدرات والصفات البيولوجية والعاطفية  إلىوهذا راجع ، مقارنة بالذكور 1:2

في عدة مراحل والتغييرات الجسدية والجنسية، والضغوطات العائلية ، التكوين الهرموني وإفرازاته

وما يصاحب تلك  ،والوالدة والرضاعة والبلوغ والطمث ودم النفاس وحاالت مرورا بالمراهقة

   ).Egeland et al، 1987( المراحل من تغيرات نفسية ومزاجية متمايزة

للعنف الجنسي واإلهمال وسوء  ةمييزا مزدوجا مما يجعلهن أشد عرضوتعانى النساء والفتيات ت 

متدن إذا ما ات االعاقة وذقافي للفتيات والنساء الث/اإلجتماعيأن الوضع كما ، ستغاللالمعاملة واإل

موما ولدى األنثى خصوصا تعني للكثيرين ع اإلعاقةف ،قورن بوضع النساء غير المعوقات

 والحرمان من األدوار المنتجة في المجتمعاإلجتماعية وفقدان المكانة  ،والضعف عتماديةاال

)disabilitystudies.syr.edu/resources/violenceandabuse.aspx( . وقد تكون الزيادة

كبر في مجتمعنا للتصرف في أن الرجال لديهم فرصة أ إلىي الباحثة أراجعة حسب ر ناثلدى اإل

  .رغباتهم مما يقلل من حدة الصراع النفسياحتياجاتهم وعن  والتعبير، مشكالتهم

متطلبات دورها ال تتغير ، وها المنزلية ءم أن المرأة تعاني من اإلعاقة إال أن مسؤولياتها وأعباورغ

دون أن  وذلك في العائلة ضمن دورها وقد تتعرض للعنف واإلهانة إذا لم تنجز ما هو مطلوب منها

خصوصا ، مما يعمق شعورها بخيبة األمل واإلحباط واإلكتئاب، تقدير أو احترامأي  على تحصل

  .www.abusedwomen.org/resources.html لم تجد من يدعمها لتغيير الواقع الذي تعيشه ان

  متغير العمر 

لدى المبحوثين في  وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى النتائجتشير ، العمرفيما يتعلق بمتغير 

  .واالكتئاب درجة مفهوم الذات 

لصالح قد كانت الفروق و ،فهوم الذاتالدرجة الكلية لمفي حيث وجدت فروق في معظم المجاالت و

  ).348.30( مفهومهم لذاتهم أعلى سنة والذين كانت درجة) 40- 31( الفئة العمرية ذوالمبحوثين 
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كانت لصالح المبحوثين  في درجة االكتئاب  أن الفروق إلىفي حين اظهرت نتائج الدراسة الدراسة 

  .أعلى اإلكتئاب لديهم سنة والذين كانت درجة 50الفئة العمرية أكثر من  ذو

انه كلما زاد العمر  وجود عالقة ايجابية بين العمر واالكتئاب بحيثكذلك فقد اظهرت نتائج الدراسة 

  . زاد االكتئاب

سنة واكثر هي من المراحل االخيرة حسب  50ن المرحلة العمرية أدب نجد األ إلىبالعودة 

تعلم  إلىضافة باإل) الرعاية( ستغراق في الذاتيةاإل اريكسون و تقابل االهتمام باألجيال القادمة مقابل

 ولكن حين ،وتشكل خالصة المراحل السابقة وتتوجها) الحكمة( تكامل األنا مقابل الشعور باليأس

، تلب التوقعات  يدرك أنها لمودورة حياته بأكملها إلى ماضيه ناظرا  إلى ذوي االعاقة  ينظر الفرد

ز الصعوبات وايتمكن من تج انه لمالذي الزم حياته وباط والفشل حالشعور باليأس واإل إلىيصل 

على رؤيته لذاته  هذا فينعكس ،ولم يحقق ذاته وطموحاته من تحقيق آمالهيتمكن  ولموالتغلب عليها 

أكثر  نأن غالبية الناس في هذه المرحلة العمرية يصبحو الى اضافة، ويعمق مشاعره السلبية

تؤدي  اضافية أسباب وهي معاناتهم وآالمهممن جسمية المختلفة ويزيد عرضة لإلصابة باألمراض ال

هي تلك المتعلقة بالتغيـرات الفسيولوجية والتي تحدث في هذه المرحلة العمرية وكتئاب الالى إ

ومايترتب على ذلك ، والمتخذة خط األنحدار السالب في العمليات الوظيفية ألجهزة الجسم المختلفة

أنها تكون  ن كانت مفيدة من جانب االالدواء والعقاقير الطبيـة والتي هي ومن أستخدام مفرط ل

حيث تكون ، باألعراض الجانبية لهذه العقاقير ذلك يتمثلو، ذات تأثيـر سلبي من جوانب أخرى 

بعض الدراسات من أن تعاطي أنواع معينة من ه ، وهذا ماتؤكدبة في صـدارة هذه األعراضآالك

المتعلقة بضغط الدم وأدوية القلب أو مضادات اآلآلم وغيرها تعد من العوامل األدوية والعقاقير 

مما  ،نتقالة الى ضعف القدرة على الحركة واالضافاكتئاب النفسي االب االصابةالمساعدة على 

 حصوله  حتمالاويزيد  بالضيق والملل الفرديعيش في دائرة ضيقة وهذا ينعكس على الفرد يجعل 

عتمادهم على اآلخرين ويزيد من حاجتهم اهذا الوضع يعمق  ان حيث  ،االعاقةذوي مع األشخاص 

كتئاب في درجاته أن خطر اال) Wulsin, 1996 ( حيث يؤكـد ولسين همبلطلب المساعدة والعناية 

المرضية التقل أهمية عن خطر األمراض الجسمية الشائعة والشديدة كأمراض األوعية الدموية 

 شتملت علىاحية التي أجراها على عينة يـه هذا من خالل الدراسة المسرأ على ؤكدوالقلب وي

 كتئاب سواءخلصت الدراسة الى أن مخاطر االحيث ، كتئابابين بمرض االمن المص) 11242(

ل في المستوى العصابي تتساوى أو تفـوق األمراض الجسمية المستوى المرضي أو ظ بلغ

 اض الروماتزم والسكري وكذلك أمراض الجهاز الهضميالمعروفة بما في ذلك أمراض القلب وأمر

  ).2003( دراسة المدهون و هذاويتفق 
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  متغير الدخل الشهري لالسرة

) α ≥0.05( عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى نتائج الدراسة الحاليةتشير  

حيث وجدت فروق في ، ةالدخل الشهري لألسر إلىفي درجة مفهوم الذات تبعا  لدى المبحوثين

 وكما هو واضح من النتائج فان ،جميع المجاالت والدرجة الكلية لمفهوم الذات باستثناء نقد الذات

) شيكل  2500 ( دخل االسرة الشهري اقل منكان لديه من افراد العينة المبحوثة ) 90.8%(

  .علىألا الدخل اصحاب وهؤالء كان مفهوم الذات لديهم سلبي او اكثر سلبية مقارنة مع، شهريا

وهذا يعني انه كلما ، ن هناك عالقة طردية بين مفهوم الذات ودخل االسرةأ وقد أظهرت النتائج 

ولكن وبناء على معطيات الدراسة الحالية نجد ان ، سرة ارتفع مفهوم الذاتالدخل الشهري لأل عارتف

الفقر وان دخل العائلة غير قادر المبحوثة يعيشون في حدود خط  ةالعين افراد الغالبية العظمى من

وتطوير وبناء شخصيته  تحسين واقع الفرد وظروفهان  .شباع احتياجات افرادهااعلى تلبية و

والتي بدونها سيصبح من الصعب عليه تقدير ذاته واحترامها وتحقيقها  األساسيةوتأمين احتياجاته 

 "ماسلو"حيث يعتقد ، "ماسلو"لى نظرية مستوى اعلى في تنمية ذاته وهذا ما ينطبق ع إلىواالرتقاء 

بالحاجات الفسيولوجية  ءاًفي شكل هرمي بد أن اإلنسان يولد وهو محفز لتحقيق احتياجات أساسية

 مرورا باحتياجات األمن والسالمة ثم احتياجات االنتماء والتقبل من المجموعة، كالجوع والعطش

وبعد تحقيق كل هذه الحاجات  ،ي قمة الهرمف وذلك واحترام الذات تقديراحتياجات  إلىوصوالً 

ويذهب  ،أسمى مراحل االكتفاء الذاتي والسالم مع نفسه إلىيجاهد اإلنسان لتحقيق ذاته ليصل 

، تلقائيون، متقبلون ألنفسهم ولآلخرين، وصف هؤالء الذين حققوا ذاتهم بأنهم واقعيون إلى" ماسلو"

 ويتمتعون بروح الخلق واإلبداع، ديمقراطيون، ونمستقل، ركزون على أهدافهم وعلى حل مشاكلهمي

)Dembo ،1994.(  

فقد أظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائيا ) 2011( وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة شرباتي

دراسة  و، تبعا لمتغير مستوى الدخل) على بعد مفهوم الذات الكلي( في مستويات مفهوم الذات

، توجد فروق في التكيف لدى األفراد باختالف الحالة الماديةانه  التي أظهرتو )2008( سورية

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة فقد ) 2007( وكذلك دراسة الزعبي وزمالءه

) 2003(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ابو العزايم .معدل دخل األسرة لمتغير تبعا إحصائية

واالطفال من ناحية نفسية وانه السبب االول لالمراض النفسية  عن ان تاثير الفقر على االفراد

. والكثير من االمراض العضوية ، كما اشار ان هناك عالقة طردية بين الفقر والمرض النفسي 

 .فكلما زادت نسبة الفقر ، زاد المرض النفسي بشتى صوره واهمها االكتئاب 
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جات خاصة يشكل ضغط اقتصادي على العائلة ان وجود فرد باالسرة لديه احتياوتشير المعطيات 

وبدل مواصالت وغير ذلك من االعباء ، اجهزة وادوات مساعدة أوكون له مستلزمات خاصة طبية 

، اكدت ) 2003(وعلى سبيل المثال دراسة اليحفوفي  ،إعاقةاالقتصادية اكثر من األشخاص بدون 

اكتئابا من الطبقة الوسطى ، وان الطبقة العليا  على ان الطلبة الذين ينحدرون من الطبقة الفقيرة اكثر

من الطلبة اقل اكتئابا، كما ان معدل االكتئاب لدى طلبة الجامعة اللبنانية كان اعلى مقارنة باقرانهم 

في الجامعة االمريكية ، نظرا للمستوى االقتصادي واالجتماعي اللذين يتمتع بهما طلبة الجامعة 

 .االمريكية 

 

  

  للمبحوثين األكاديميل متغير التحصي

فروق اشارت النتائج الى وجود ارتباط بين مفهوم الذات ومتغير التحصيل االكاديمي حيث وجدت 

النتائج الى ان المقارنة بين المجموعات  واشارت، في جميع المجاالت والدرجة الكلية لمفهوم الذات

وجدت عالقة طردية ما بين  يضا، الصالح الذين تعليمهم جامعي حيث يتمتعون بمفهوم ذات ايجابي

زاد مفهوم الذات  األكاديميبحيث انه كلما زاد مستوى التحصيل ، المستوى التعليمي ومفهوم الذات

  .باتجاه ايجابي

دراسة وهذا ينسجم مع  ،كتئاباالأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بين التحصيل العلمي وقد و

وق في الدرجة الكلية لصالح المؤهالت الجامعية نه توجد فرالذي وجد أ) 2007( نتيل والحلو

مفهوم الذات  بينت أنوالتي )  Ashtiani et al )2007  ويتماشى ذلك مع نتائج دراسة .فأكثر

على التحصيل  اًيجابيإ اًتأثير وتقدير الذات هما متغيران مرتبطان ببعضهما البعض وأن لهما

 اإلكتئابأما العالقة العكسية بينهما وبين ، اض القلقكما أن زيادتهما ترتبط بتقليل أعراألكاديمي، 

درجة  بذلك أي انه كلما انخفض تقدير الذات ارتفعتاألكاديمي، انخفاض التحصيل  إلىفتؤدي 

 &Freda(  دراسة ، اضافة الىاألكاديمينخفضت درجات التحصيل اكتئابية وبالتالي األعراض اال

Albertaz  )2001 (وتقدر الذات االيجابي  األكاديميقة بين النجاح النتائج عال حيث بينت

أظهرت النتائج أيضا أن الطالب المتدنيين في التحصيل  ، وقداإلكتئابوانخفاض خطر اإلصابة ب

  .اإلكتئابمستوى عال من خطر اإلصابة ب لديهم، تقدير الذات المنخفض ذوو

أظهرت وجود فروق ذات داللة  التي) 2007( هذا وتنسجم هذه النتائج مع دراسة الزعبي وزمالءه

نتيل  دراسة وكذلك .مستوى الطالب الدراسي ولمعدل الطالب التراكمي، تبعا لمتغيرات إحصائية
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نه توجد فروق لمتغير المؤهل العلمي بين اإلعاقات الثالث لصالح أالتي أظهرت ) 2007( والحلو

 ن فكرة المرء عن نفسها :كرتالتي ذ) 2005( ايضا دراسة النقيثان، المؤهالت الجامعية فأكثر

فالمتأخر دراسيا يكون لديه مفهوم الذات  ،يرتبط ارتباطا واضحا بالتفوق الدراسي) مفهوم الذات(

درجات التحصيل ومفهوم التالميذ  ووجدت أيضا عالقة هامة بين متوسط، سلبيا والعكس صحيح

التحصيل  ذوالتحصيل المرتفع و وذعن قدراتهم وان مفهوم الذات يعتبر عامال مفرقا بين التالميذ 

حيث كشفت نتائج ) 2004( بطاينة و مقابلة دراسة وانسجمت نتيجة الدراسة الحالية مع، المنخفض

لمستوى التعليمي ا في المشكالت للمعوقين حركياً تبعاً لمتغير الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية

تدني المستوى التعليمي وعدم العمل ان ) 2004( كما بينت دراسة مناصرة .لصالح الجامعيين

)  Schmidit  )2008وكذلك دراسة ، يؤثران في نسبة ارتفاع األعراض النفسية لدى المبحوثين

  . يعطي مفهوم ذات عاٍل األكاديميحيث بينت ان النجاح في إقامة العالقات والنجاح 

 إلىوهذا يعطي مؤشر ، جامعي األكاديميمن المبحوثين الذين تحصيلهم ) % 17.8( فقطوهناك 

شراكهم بالتعليم وايجاد التسهيالت الالزمة إل ذوي االعاقة يجاد الطرق المناسبة لدمج إضرورة 

  .اإلكتئابصابة بلهم من اإل ن ذلك سيشكل عامل حماية ووقايةبالحياة الجامعية أل

نمو وتفاعل اجتماعي الجامعي من ،والتعليم يم لما يرافق سنوات التع إلىهذه النتيجة  وتعزو الباحثة

اضافة ، وخبرات حياتية تسهم في صقل شخصية الفرد وقدرته التحملية للضغوطات النفسية المختلفة

كلها تسهم بان ، مرحلة النضج إلىالفروقات بالمرحلة العمرية واالنتقال من مرحلة المراهقة  إلى

وظيفة  يساعد في ايجاد ، ايضا فان التعليم يصبح الفرد اكثر قدرة على التكيف مع مشكالته

ومستوى اقتصادي افضل ويزود الفرد بمهارات حياتية في كيفية التعامل مع االخرين بطريقة 

اإلجتماعية ية مؤسسة تعليمية لم يحظوا بتطوير قدراتهم المعرفية وأاما الذين لم يلتحقوا ب، افضل

تفسر على انها خاصة خصوصا اذا كان السبب يتعلق باسباب قد ، وزادت من ضغوطهم النفسية

بهم، وكأن عدم مواءمة المدرسة مع احتياجات الطالب هي مشكلة الطالب وليست مشكلة المدرسة 

او النظام والمجتمع الذي يعيش فيه وتفسر المعيقات على انها مشكالت االفراد انفسهم وليست 

ا ال بد من التوجه الى وهن .مشكلة البيئة الغير متكيفة مع احتياجات االفراد الذين يعيشون فيها

المؤسسات المجتمعية ذات االختصاص للعمل على ايجاد التسهيالت الالزمة للعمل على اعطاء 

  . الفرصة الكافية والكاملة بالتحصيل االكاديمي وعلى اعلى المستويات  ذوي االعاقة االفراد 
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  .نوع التجمع السكانيمتغير 

) α ≥0.05( عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائيةوجود  إلى نتائج الدراسة الحاليةتشير 

 حيث وجدت فروق في معظمنوع التجمع السكاني   إلىفي درجة مفهوم الذات تبعا  لدى المبحوثين

سكان  يليها حيث كانت الفروق لصالح سكان المخيمات .المجاالت والدرجة الكلية لمفهوم الذات

  . المدن

قرب المخيمات من المدن وسهولة المواصالت التي تساعد  إلىتعود ن الفروق قد اوترى الباحثة  

في عملية االندماج بالمجتمع واالستفادة من كافة الخدمات والبرامج المختلفة التي تعمل على رفع 

الخدمات الدعم االسري واالجتماعي ومستوى مستوى والتسهيالت لالندماج في المجتمع ، وكذلك 

الشقيرات  وهذا ينسجم مع دراسة، صول عليها من خالل وكالة الغوث والمساعدات التي يتم الح

يجابي إالمقدم من األسرة يساعد في تكوين مفهوم  اإلجتماعيأن الدعم  التي بينت) 2001( أبوعينو

أن  إلىكما أشارت . ولدى المصابين بإعاقات جسدية مختلفة، للذات لدى المصابين بالشلل الدماغي

، راد المجتمع يساعد في تكوين مفهوم للذات لدى المعوقين جسدياً بشكل عامالدعم المقدم من أف

في حين اظهرت نتائج ، وولدى المصابين بإعاقات جسدية مختلفة، ولدى المصابين بشلل األطفال

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لنوع التجمع السكاني على االكتئاب، وهذا يعني ان 

درجة االكتئاب مما بني له ارتباط وعالقة في مفهوم الذات ولكن ال يوجد عالقة ع السكامنوع التج

  .  اع التجمعات السكانية الفلسطينيةيشير ان المعاناة قد تكون مشتركة بين جميع انو

  :اإلعاقةمتغير زمن حوث 

حين  في ،من الوالدة اإلعاقة لديهم من المبحوثين حصلت%)  60.6(أن  نتائج الدراسة الىشير ت

 إلىكما اظهرت النتائج  ، الحقا بعد الوالدة اإلعاقةمن المبحوثين حصلت معهم  %)39.4 (     أن

في الدرجة الكلية  لدى المبحوثين) α ≥0.05( عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية

بعد  اإلعاقةلصالح األشخاص الذين حدثت معهم  زمن حدوث اإلعاقة إلىتبعا  لمفهوم مفهوم الذات

) 330.22( مقابل، )341.38( الوالدة والذين كانت درجة تقديرهم لذاتهم أعلى بمتوسط حسابي

  .عند الوالدة إعاقةلمن حدثت معهم 

وجود فروق في مفهوم الذات  التي بينت) 1993(دراسة جبريلوتنسجم نتائج الدراسة الحالية مع 

  .االعاقة دوثزمن حالى  تبعالدى المراهقين المعوقين حركيا 
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هية الشخصية ن العوامل الرئيسية التي تحدد مابالعودة لالدب في هذا المجال فقد افترض فروي دا

والعصابية ، هي مؤثرات بيئية في الخمس سنوات االولى من حياة وتسبب االستجابة المرضية 

ي حالة تثبيت الفرد ، وان أي صدمة خالل هذه الفترة تؤثر على النموالجنسي للطفل ، وتجعلة ف

)Fixation ( في مرحلة من النمو ال يستطيع الفرد تجاوزها ، وبالتالي تظهر االمراض النفسية الي

اجهاد او شدة ، وركزت النظرية التحليلية بان الحرمان او الفقدان تهيىء لحدوث االكتئاب في 

  ). 1998الزيود،(السنوات الالحقة 

احل التطور النفسي للشخصية مع التاكيد على وجود هذا وقد اكدت النظريات النفسية على مر

مراحل حرجة للنمو وان التغيرات النمائية في المراحل الالحقة تعكس محتوى العمليات التي مر بها 

ويرى اريكسون ان الشخصية ال تكون محددة  ).2002، سليم(الفرد او حققها في الطفولة المبكرة 

ها طوال حياة االنسان ، الن خبرة الفرد تزداد يوما بعد يوم ، في الطفولة المبكرة وانما يستمر نمو

هذا وقد استخدم اريكسون في نظريته فكرة مطالب النمو محاوال تفسير صراع القوى الداخلية مع 

مطالب البيئة واثر ذلك على الفرد ، مشددا على اثر الثقافة والمجتمع والتاريخ في تشكيل الشخصية 

)Rice,1981(  ،ويؤكد )Lazarus (ن أحداث الطفولة غير السارة التي تتضمن الرفضأ ،

، مما يؤدى إلى حالة من القلق المستمر، وتوقع الخطر، شعور بعدم األمناليؤديان إلى ، والنكران

فإن أحداث الحياة الضاغطة في الطفولة المتمثلة في الرفض والنكران تجعل ، وبشكل أكثر تفصيالً

مما يجعل الفرد ينظر للعالم على أنه مكان غير ، وانخفاض في قيم الذات، الفرد يشعر بعدم األمن

، وهذا يؤثر في تقديره وإدراكه لمصادر تلك األحداث الضاغطة، ويتوقع منه الشر والمخاطر، آمن

  ، وهذا ينعكس عليه باإلحساس بالقلق، ويقلل من قدراته في مواجهة تلك األحداث

حالم كثيرة أمال وآوتحضيرها لوالدة طفل جديد تكون لديها  ن االسرة عند استعدادهاأ ويالحظ

إعاقة متداد لها وحين تفاجأ بوالدة طفل لديه إن يحققها هذا الطفل عندما يكبر وتعتبره هداف ألأو

وقد تنكر الوضع وتعبر عن غضبها ، تدخل حالة من الصدمة وعن عدم الرضا والتساؤل لماذا نحن

نها السبب في ام التي قد تعتبر على األ أوهماله إها على الطفل بوعدم رضاها وقد تصب جام غضب

نجابها هذا الطفل وقد تكثر تبادل ة إلأسرة وتطلق المروقد تتفكك األإعاقة، نجاب طفل لديه إ

   .عقاب من اهللاأو وقد يعتبرها البعض اختبار ، اإلعاقةسباب هذه تهامات واللوم ألاإل

إال إن غالبية األسر  أخرى إلىن ردود الفعل تختلف من أسرة أنجد دب في هذا المجال وبالعودة لأل

ومن المهم التأكد على أن هذه االنفعاالت ليست مرضية بل هي ، تمر بمراحل انفعالية متشابهة

تمر األسرة بمراحل من  ،)1999، عبيد( طبيعية وربما صحية أيضا ما دامت ضمن حدود معينة

الشعور بالصدمة و النكران و الغضب  :ومن أهمها، تتابعها أو ت في مدتهاواردود الفعل قد تتف
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 والشعور بالذنب وتأنيب الضمير والحزن والكآبة والرفض لوجود الطفل المعوق والتكيف والمالءمة

، سرة التعامل مع الموضوع تحدث الكارثةواذا لم تستطع األ، )2003، يحيى( وأخيرا مرحلة التقبل

ن الحدث أن نالحظ أومن المهم . حتفاظ بالتوازن والثباتة عن اإلفالكارثة تعكس عجز األسر

ن األسرة قادرة على استخدام الموارد الموجودة وتعريف أكارثة لو  بداًأال يصبح أالضاغط يمكن 

ن الطفل هو من سيبحث إف لذلك ،)Parkerm،Randall،1992(الموقف كحدث يسهل التعامل معه 

ومن حوله وسيتعامل مع الطرق  سرةومشاعر وسلوكيات األفكار أعن طرق ليتعامل بها مع 

ويبدأ مفهوم الذات هذا ، تذبذب بين هذا وذاك أورفض  أوالمختلفة للتربية والتنشئة من قبول 

بالتكون من بداية اكتشاف الطفل أجزاء جسمه، تبدأ عملية البناء بواسطة األفكار والمشاعر 

مفهوم الذات لدى الفرد، ومن أهمها صورة الجسم والخبرات وهناك عوامل متعددة تؤثر في 

وقد تختلف هذه من مرحلة الى أخرى، حيث يمتاز . التي تلعب دورا في تقييم الفرد لذاته

تكوين فكرة عن ذاته الجسدية وهيئته وشكله، وبناء على هذه يقوم الشخص بجمع باالنسان 

أو سلبي، يحدث لدى الفرد تغير خبراته الداخلية والخارجية، وفي حال حدوث تغير ايجابي 

أساسي جسماني سواء زيادة أو نقصانا، مما يؤدي الى تغير في مفهوم الشخص لذاته الجسمانية 

  .) 2002، عبد اهللا( الجديدة بما فيها الوضع الجديد

  

  .شدة اإلعاقةمتغير 

لدى ) α ≥0.05( عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائيةنتائج الدراسة  اظهرت

وبشكل عام ، البسيطة ذوي االعاقة لصالح  شدة اإلعاقة إلىفي درجة مفهوم الذات تبعا  المبحوثين

 اإلعاقةفكلما كانت ، وبالعكس، أعلى بسيطة كانت درجة مفهوم الذات اإلعاقةنه كلما كانت أنجد 

طردية بين عالقة واظهرت نتائج الدراسة وجود ، كما قلت درجة مفهوم الذات، متوسطة وشديدة

  .اإلكتئابدرجة  ادى ذلك الى زيادة اإلعاقةشدة  زادتفكلما  اإلكتئابودرجة  اإلعاقةشدة 

توجد عالقة ارتباطيه موجبة عند  والتي أظهرت انه) 2011( خوجة تنسجم هذه النتيجة مع دراسة

صة االحتياجات الخا يذوبين صورة الجسم ومفهوم تقدير الذات لدى فئة ) α ≥ 0.05( مستوى

نه توجد فروق في التكيف لدى األفراد أالتي أظهرت ) 2008( وكذلك دراسة سورية .حركيا

وتوجد فروق في مفهوم الذات لدى األفراد تبعا اإلعاقة، باختالف السكن والحالة المادية ودرجة 

 فقد كشفت الدراسة عن أن هناك أثراً) Mencom & Etal )1995وكذلك دراسة . اإلعاقةلدرجة 

  .على مفهوم الذات لدى المعوقين جسميا اإلعاقةفي درجة شدة  اًكبير
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من ) %75( رؤية الشخص الذاتية فقد عبر تعتمد علىفي هذه الدراسة  اإلعاقةن شدة أترى الباحثة 

كذلك وما يرافقها من ضغوطات  اإلعاقةذا كانت إو، عاقتهم شديدة وشديدة جداإن أالمبحوثين 

والتوجهات السلبية المجتمعية  ذوي االعاقة ة ناهيك عن التمييز ضد مختلفة واحتياجات غير مشبع

 األكاديميوتدني التحصيل  تجاههم وما يرافقها من عدم مواءمة المباني وصعوبة المواصالت

خذ منحى شخصنة أن التبرير لهذه التفاعالت سيافلذلك  ،)2006الخطيب،( الدخل تدني و والبطالة

حيث  حسب النظرية اإلدراكية المعرفيةودب النفسي في هذا المجال لأل وبالعودة، مور وتضخيمهااأل

ل من وفي المقام األ أوهو ينش، انعكاس لما يحمله اإلنسان من أفكار ومعارف اإلكتئاببيك أن  يرى

وقد استند بيك في تفسيره لالكتئاب على ثالثة  ،ومن اضطراب الحالة المزاجية، اضطراب التفكير

التشويه المعرفي ) 3(، المخطط المعرفي) 2(، الت المعرفيةواالخبرات والمح) 1(: مفاهيم معرفية

فيها الكثير من الضغوط  ةن الخبرات المعرفية والتجارب السابقا وهذا يعني ؛)2000، محمد(

وتسبب له كل  هترافقفالتي يحملها  اإلعاقةمن منطلق  هلشعور بالعجز والذي قد يتم تفسيروالفشل وا

وحيث اإلكتئاب، الشعور ب إلىقود تالتفسيرات المشوهة وتلك المعاني وبالتالي هذه  ، طهذه الضغو

هذا قد ف - من وجهة نظر المبحوثين -عاقتها شديدة وشديدة جداإن أمن المبحوثين تجد  ن الغالبيةأ

التي يواجهونها مدى الصعوبات  يدل على ومن جهة اخرى ،من جهةيعطي انعكاس لرؤيتهم الذاتية 

  . شديدة وشديدة جدا على انها مون اعاقتهملتي تجعلهم يقيوا

 فيصحابها الفرصة أطة قد تمنح يعاقات البسوذلك كون اإل منطقيةن هذه نتيجة أوترى الباحثة  

ات والمهارات الحياتية المجتمع واكتساب الكثير من الخبرفي  اإلندماجكثر وأعلى النفس  اإلعتماد

سرة والمجتمع في التعامل ن نظرة األإف أخرىومن جهة ، ترام للذات ثقة بالنفس واح مالتي تكسبه

 اإلعاقةتؤثر نه أدب نجد وبالعودة لأل اإلعاقةقد تختلف تبعا لشدة  ذوي االعاقة مع األشخاص 

وتعتمد شدة هذا التأثير على نوع ، للفرد المعاق وأسرتهاإلجتماعية الجسمية في الجوانب النفسية و

سرية والمجتمعية التي وكذلك على الظروف األ، عمر الفرد عند اإلصابة باإلعاقةوشدتها و اإلعاقة

في المجتمع والتي تعتمد  ذوي االعاقة وهناك اختالفات في حياة األفراد ، ينتمي لها الفرد المعاق

 ذوي االعاقة ن المشكالت التي يعاني منها إلذلك ف. ساس على استجابة المجتمع وتوقعاتهفي األ

يضا بسبب نظرة المجتمع نحوهم والمتمثلة في أوإنما ، فحسب اإلعاقةليست بسبب طبيعة  جسميا

  ).2003، يحيى( التسهيالت التي يوفرها لهم أوالعقبات التي يضعها المجتمع 

  متغير مالءمة المسكن لإلعاقة

لدى ) α ≥0.05( الداللة عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى نتائج الدراسةتشير 

مجال في حيث وجدت فروق ، مالءمة المسكن لإلعاقة إلىفي درجة مفهوم الذات تبعا  المبحوثين
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للمبحوثين  والهوية والذات السلوكية والدرجة الكلية لمفهوم الذات، والذات الشخصية، الذات الجسمية

  .الذين يعيشون في مساكن مالئمة

 α( الداللة عند مستوى داللة إحصائية وجود فروق ذات إلىاظهرت نتائج الدراسة الى قد و

ن الفروق كانت او، مالءمة المسكن لإلعاقة إلىتبعا  االكتئابفي درجة  لدى المبحوثين) 0.05≤

لم يكن هناك فروق ذات داللة في مالءمة  وانه ،يعيشون في مساكن مالئمة لصالح المبحوثين الذين

حيث جاءت نتائجهم،  ،او مالئمة بشكل متوسط السكن للمبحوثين الذين يعيشون بمساكن غير مالئمة

مالءمة المسكن  بينما كان المبحوثين الذين يعيشون في مساكن مالئمة اقل اكتئابا حيث ان عدم

  .حتياجات تؤدي الى نفس النتائج بالنسبة لالكتئابوصعوبة تلبيته لإل

 يواجهونن مم) ٪17( أن تأوضحفقد ) 1995( بينوس وريد" دراسة تجة الدراسة مع يوتنسجم ن

حيث يحتاجون إلى مساعدة اآلخرين في السير و االستحمام والطبخ ، العديد من المشاكل السكنية

مع عدم توفر المرافق واألدوات واألثاث الصالح لالستخدام ، الساللم وصعود والتنظيف واإلسعافات

، ة في نشاطات مجتمعهميحد من تطلعاتهم للمشاركو، مما يحد من حركتهم ويقيدها، في مساكنهم

عدم الراحة النفسية والطمأنينة بعدم االهتمام والشعور بالوحدة والعزلة ومما يسبب لهم الشعور 

   ).Pynoos.J ،Red foot.D&.، 1995( سوكذلك الشعور بعدم الرضا عن النف

ة بل يتجاوزه إلى المدلوالت النفسي، أن مدلول السكن ال ينحصر فقط في أربعة جدران وسقف

هناك ومن ثم ، واالجتماعية التي ترتب شكل العالقة بين المستفيد من السكن والوسط المحيط به

ومدى الدور الذي تعكسه تلك العالقة ، عالقة طردية بين تمتع الفرد بالحق في سكن مالئم وآمن

أمين حماية المجتمع بت ومن هنا تنبع أهمية التزام، على الخريطة االجتماعية واالقتصادية والتنموية

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن المسكن هو العامل البيئي الفردي األكثر أهمية ، هذا الحق

 ).1996، تقرير مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية(بالنسبة لظروف المرض 

على  المعيشية ويساعدهم ذوي االعاقة يلبي احتياجات هو الذي المسكن المالئم وترى الباحثة ان  

ر الحماية يوفتل القيام باألعمال المنزلية ويسهتكأعداد الطعام والوجبات و ،نشطتهم اليوميةامزاولة 

من الناحية لالستخدام يكون صالحاً ان و، من المخاطر الداخلية والخارجية التي يتعرضون لها

ستخدمي مب الظروف الخاصة وتوزيع األثاث والفراغات بحيث يراعي) التصميمية( الهندسية

مما ييسر  ،الكراسي المتحركة وكذلك الذين يستخدمون العكازات والمشايات واألجهزة التعويضية

  .على اآلخرين مويقلل من اعتماده مالحياة له
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حرية الحركة  ذوي االعاقة نطالق تسهل على األفراد إن مواءمة المسكن تكون بمثابة نقطة إ

ندماج في الحياة التعليمية المختلفة فتعطيهم الفرصة لإلة اإلجتماعيوالتنقل لالستفادة من الخدمات 

نشطة والفعاليات المختلفة وكذلك للحصول على التدريب والمشاركة باألاإلجتماعية والثقافية و

خطة ومن المهم االخذ بعين االعتبار ان أي ، موميوله منسجم مع قدراتهوالتأهيل والعمل الذي ي

بل يجب أن تمتد لتشمل البيئة التي يعيش  ،فقط ذوي االعاقة ص تأهيل يجب أال تقتصر على الشخ

أردنا أن نحقق أهداف عملية التأهيل المتعلقة بمواجهة المشكالت التي يمكن أن  فيها أيضاً إذا ما

  .في المجتمع ذوي االعاقة وكذلك إذا ما أردنا إعادة دمج  ،تنجم عن العجز

توفير الظروف البيئية المناسبة سواء مايتعلق منها بالبيئة يعني  ذوي االعاقة إن تأهيل بيئة الفرد 

البشرية أو البيئة المادية والطبيعية وذلك من أجل توفير الظروف البيئية المالئمة لنجاح عملية 

  .التأهيل وتلبية االحتياجات الخاصة للفرد والناجمة عن حالة العجز التي يعاني منها

ق من أهم االتجاهات التأهيلية المعاصرة والتي حظيت باهتمام كبير وتعتبر البيئة المحررة من العوائ

1998، الشناوي(على المستوى التشريعي أو المستوى التنفيذي في العديد من دول العالم سواء.(  

بعضهما البعض وكذلك  نإن عملية تأهيل البيئة يجب أن تركز على عنصرين ال يقالن أهمية ع

  :نفسه وهما ذوي االعاقة فرد اليقالن أهمية عن تأهيل ال

بتعديل اتجاهات أفرادها سرة التي يعيش في ظلها الفرد العنصر األول ويتمثل في تأهيل األ )1

أو بإرشادهم وتقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي واالقتصادي لهم أو بتدريبهم على 

على تعديل وتطوير  كما ويشتمل هذا العنصر أيضاً ،ذوي االعاقة أساليب التعامل مع الفرد 

االتجاهات اإليجابية من قبل أفراد المجتمع لزيادة تقبل الفرد المعوق ومنحه فرص االندماج 

  .والعيش بحرية واستقالل

العنصر الثاني ويتمثل في البيئة الطبيعية وتأهيليها لتتناسب مع حاجات ومتطلبات األفراد  )2

يئة المباني العامة والتجارية والخدمات والمتمثلة في السكن والمواصالت وته ذوي االعاقة 

من االستفادة منها  ذوي االعاقة الترويحية وإجراء التعديالت المالئمة عليها لتمكين األفراد 

 .كذلك األمر فيما يتعلق بوسائل المواصالت لتيسير مهمة تنقلهم، بدون أية حواجز أو عوائق

بيئة من العوائق هو قيام العديد منها بسن ومن المؤشرات الدالة على اهتمام الدول بتحرير ال

التشريعات والقوانين واألنظمة التي تتطالب بإجراء التعديالت الالزمة على المباني والمنشآت 

والطرق وإشارات المرور وغيرها ضمن مايسمى قانون العوائق المعمارية الذي صدر في أمريكا 

  ).1998، الشناوي( 1968عام 
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  متغير العمل

لدى ) α≥0.05( عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى ئج الدراسةنتاتشير 

في درجة مفهوم الذات تبعا لمتغير العمل في جميع مجاالت مفهوم الذات وكذلك الدرجة  المبحوثين

 الكلية لمفهوم الذات بشكل عام فقد كانت الفروق لصالح المبحوثين الذين يعملون والذين كانت درجة

  .لمن ال يعملون) 331.58( مقابل، )358.30( وم الذات أعلى بمتوسط حسابيمفه

لدى ) α≥0.05( عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية إلىوتشير نتائج الدراسة 

فروق لصالح األشخاص االكتئاب تبعا لمتغير العمل فقد اظهرت نتائج الدراسة  في درجة المبحوثين

 مقابل، )24.71( لديهم أعلى بمتوسط حسابي اإلكتئابالذين كانت درجة و، الذين ال يعملون

في حين ) %14.5( الذين يعملون من المبحوثين نسبةأن  إلىن أشير أد أوو .لمن يعملون) 17.64(

صعوبة الحصول على عمل وانتشار وهذا يشير الى  .من المبحوثين) %85.5( أن الذين ال يعملون

من % 5رغم التشريعات التي تنص على ضرورة توفير  العاقة ذوي االبطالة بين صفوف 

، )2010الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ( حتياجات الخاصةاإل ذوالوظائف لصالح 

على  اإلعاقةثر أحول ) 2011( الفلسطيني اإلعاقةا أظهرته نتائج مسح موتنسجم نتائج الدراسة مع 

عدم و ،ذوي االعاقة ل اآلخرينبسبب نظرة  اإلندماجتجنب الى  حيث تؤدي االعاقة فرادحياة األ

وان هناك ، صعوبة في تأدية األنشطة اليومية في البيت وة على استخدام المواصالت العامة، القدر

ال  ذوي االعاقة وان غالبية االفراد تركوا التعليم بسبب إعاقتهم  قدما يزيد عن خمس المعاقين 

  ).2011اإلجتماعية وزارة الشؤون ، ي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركز(يعملون 

في الجسمية الحركية  ذوي االعاقة تي يعيشها لضاع والظروف والمعيقات اووهذا يعكس األ 

  .مجتمعنا الفلسطيني

فالفرد يفكر في ، وسياسية، وأمنيةجتماعية، او، كما هي مشكلة نفسية ان البطالة مشكلة اقتصادية

والمبحوثين ، على نفسه من خالل العمل واإلنتاج اإلعتمادباإلجتماعية قتصادية وضاعه اإلأوبناء 

كما أن نقص التأهيل وعدم توافر األكاديمي، قل حظا في التعليم والتحصيل أحسب هذه الدراسة هم 

وتخلف ، فالعاطلون عن العمل يعانون من الفقر والحاجة والحرمان، خبرات لديهم يزيد من بطالتهم

، حرمانهم من الزواج لعجزهم عن تحمل المسؤولية تجاه أسرهم أووتأخرهم ، م الصحيةضاعهأو

فنجد أن نسبة كبيرة من العاطلين عن  ، كما أن البطالة لها آثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية

 .هملديهم مفهوم سلبي للذات ويشعرون بالفشل وأنهم اقل من غير أوتقدير الذات  إلىالعمل يفتقدون 

وال شك أن للبطالة أثار  ،) Hankins & Bailey، 1993(كثيرة مما يسبب لهم مشاكل نفسية 
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األمر الذي قد يؤدي إلى تغير ملحوظ في قيمه ، سلبية مختلفة في شخصية العاطل عن العمل

وفي ، ويؤثر سلباً في قدرته على التكيف النفسي واالجتماعي، واتجاهاته ونظرته لذاته ولآلخرين

  .وشعوره بالرضا عن نفسه وعن اآلخرين، ته النفسيةصح

والى  فقد كشفت العديد من الدراسات بأن البطالة تؤدي إلى ارتفـاع نسبـة اإلصابـة باالكتئـاب

واإلصابة ) Veum Goldsmith &  ) 1997 الشعور بانخفاض تقدير الذات كما أشارت دراسة

باإلضافة إلى أن ) Kaufman ) 1982راسةبالقلق ونوبات الغضب ولوم الذات كما جاء في د

) Young )1986كما أكدت دراسة كل من ، البطالة تولد النزعة نحو مركز الضبط الخارجي

كما ، الى تدهور ملحوظ في النظام المعرفي والعاطفي) Goldsmith & Veum) 1996ودراسـة 

بطاينة  دراسةة مع وتنسجم نتائج هذه الدراس ،) Borgen& Amundson ) 1987 بينت دراسة 

تزداد لدى غير المتزوجين،  للمعوقين حركياًالنفسية حيث بينت المشكالت ) 2004( مقابلةو

  .والعاطلين عن العمل، واالقل تعليما

ن العمل إحيث  ،ذوي االعاقةالباحثة إلى اآلثار النفسية التي يعكسها العمل على األفراد  وتشير

ويزيد من ثقتهم بأنفسهم من خالل إندماجهم باألدوار يساعد على تحسين صورتهم عن ذاتهم 

عدا أن العمل يساهم في ، اإلجتماعية واإلستجابة لمتطلبات الحياة ويقلل من إعتمادهم على اآلخرين

في  وهذا ينسجم مع األدب، ويجعلهم يستغلون وقتهم بطريقة فاعلة ومنتجة، التغلب على وقت الفراغ

، ة االقتصادية الوسيلة ألن يحصل اإلنسان على قوته ومتطلبات عيشهمن الناحيهذا المجال فالعمل 

ووسيلة في الوقت نفسه ، ومن الناحية االجتماعية هو معيار لقيمة اإلنسان االجتماعية ومكانته

 يعطي معنى أما من الناحية النفسية فالعمل ، للتفاعل االجتماعي مع العديد من األفراد والجماعات

وعلى الرغم من ذلك كله إال أنه ال يكاد مجتمع من ، و سبيل لنيل الرضا عن الذاتهوحياة اإلنسان ل

فالبطالة مشكلة قديمة وليست ، المجتمعات اإلنسانية على مر العصور يخلو من وجود ظاهرة البطالة

لكثير من لتؤدي حالة البطالة عند الفرد إلى التعرض و، لها آثار مدمرة على المجتمع، طارئة

إضافة إلى أن كثيراً من العاطلين عن العمل يتصفون ، دم التوافق النفسي واالجتماعيمظاهر ع

يتسم كثير من العاطلين بعدم السعادة وعدم ، بحاالت من االضطرابات النفسية والشخصية فمثالً

الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتالل في الصحة النفسية و يغلب عليهم 

من أهم مظاهر االعتالل النفسي  الذات عتبارا تدني ويعد ، كمابحالة من البؤس والعجزاالتصاف 

روابط االنتماء الى تعزيز  يؤدي العمل لدى اإلنسانفالتي قد يصاب بها العاطلون عن العمل 

ويرتبط هذا اإلحساس بسعي الفرد ، االجتماعي مما يبعث نوعاً من اإلحساس والشعور بالمسؤولية
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وعلى عكس ذلك فإن البطالة تؤدي بالفرد إلى حالة من العجز والضجر وعدم ، يق ذاتهنحو تحق

   ).2005مغازي، ( الرضا مما ينتج عنه حالة من الشعور بتدني الذات وعدم احترامها

أسمى مراحل  إلىلتحقيق ذاته ليصل  يعتبر ان اإلنسان يجاهد الذي وحسب ماسلو أخرىومن جهة  

وصف هؤالء الذين حققوا ذاتهم بأنهم  إلى" ماسلو"ويذهب  ،سالم مع نفسهاالكتفاء الذاتي وال

، ركزون على أهدافهم وعلى حل مشاكلهمي، تلقائيون، متقبلون ألنفسهم ولآلخرين، واقعيون

  ).Dembo،1994( ويتمتعون بروح الخلق واإلبداع، ديمقراطيون، مستقلون

في سوق العمل يزيد  ذوي االعاقة ألشخاص ندماج اإن عدم توفر فرص العمل واوترى الباحثة  

وهذا ، ويقلل من قدراتهم على التعامل مع ضغوطات الحياة، اًقتصادي والنفسي سوءوضعهم اإل

 أوعدم كفاية نتيجة اإلرهاق المستمر في التفكير بكيفية تلبية احتياجاتهم  أويجعلهم يتعاملون بعصبية 

 رفع مستوى مفهوم الذاتو التقليل من االكتئاب يففالعمل والدخل قد يساعد ، تحقيق أهدافهم

  .اإلستقالليةعلى النفس و اإلعتمادو

  

  :واالقتراحاتالتوصيات  2.5

الحالية بخصوص مفهوم الذات الدراسة واستنادا لما اسفرت عليه نتائج البعد عرض ومناقشة 

الباحثة  خرجتالجسمية الحركية في محافظة بيت لحم ذوي االعاقة واإلكتئاب لدى االشخاص 

  :تيةبالتوصيات اال

  :ومؤسسات المجتمع المحلي واالسرة توصيات على المستوى الرسمي الحكومي وغير الحكومي

وتوفير بيئة داعمة ومحفزة ، ذوي االعاقة زيادة االهتمام بموضوع مفهوم الذات لدى األشخاص  - 

  .يجابي للذات بكل أبعادهاعلى فهم الذات واكتشافها بما يضمن تشكيلها وتعزيز المفهوم اال

وكيفية التعامل معهم بما  ذوي االعاقةاالفراد احتياجات  حولنشر الوعي بين أفراد المجتمع  - 

  .هذه االحتياجات من خالل وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئيةوناسب تي

 ذوي االعاقة ل قةعاتوفير خدمات إرشادية وعالجية نفسية وصحية لمعالجة اآلثار السلبية لإل - 

ن وتكاتف األسرة وامسئولية تتطلب تع ، الن االعاقةركية بشكل خاصحال اإلعاقةعموماً و

  .ومراكز التأهيل والجهات المختصة لعالج هذه المشاكل
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مع المؤسسات الحكومية وغير في العمل  والمناصرة استثمار مجال اإلعالم والتوعية المجتمعة - 

سن التشريعات والعمل على تطبيقها  علىالعالقة في العمل الحكومية والوزارات ذات 

في التعليم والعمل وكافة مجاالت الحياة ذوي االعاقة ومتابعتها في احقاق حقوق االشخاص 

ذوي ومتابعة المسؤوليات واالدوار المنوطة بها لتقديم افضل الخدمات والتسهيالت لالشخاص 

 .االعاقة 

في المدارس وفي المجتمع  ذوي االعاقة مبدأ الدمج الشامل ل نجاحتوفير الظروف المناسبة ال - 

 .والثقافية والرياضيةاإلجتماعية ومواقع العمل والسكن والنوادي 

رفع مستوى الوعي على المستوى األسري والمجتمعي ألهمية دورهم ومسؤوليتهم في مساعدة  - 

مل على دمجهم في كافة األفراد ذوي االعاقة  لنيل حقوقهم، وخلق التسهيالت الالزمة للع

  .مجاالت الحياة

 :في المجال توصيات على مستوى الباحثين

والتعرف على األسباب التي تحول دون  ذوي االعاقة القيام بالمزيد من الدراسات حول فئة   -  

دمجهم واخذ  إلىللعمل على تطوير خطط إستراتيجية تهدف ، مشاركتهم الفاعلة في المجتمع

 .اقاتهم الكاملة في بناء ذاتهم ومجتمعهمحقوقهم واستثمار ط

الجسمية الحركية  ذوي االعاقة حول اساليب العمل والتدخل مع إجراء دراسات تطبيقية    - 

تمكين العاملين في و ذوي االعاقة نها تحسين الصحة النفسية لأبرامج إرشادية من شطوير لت

  .والعالجية والتأهيلية ةمجال الصحة النفسية من تطوير الخدمات المقدمة اإلرشادي

  :توصيات على مستوى العاملين في مجال الصحة النفسية

في العمل على تغيير نظرة المجتمع نحو  والمناصرة استثمار مجال اإلعالم والتوعية المجتمعة - 

ومن الجنسين وفي مختلف المجاالت  ذوي االعاقة على إبراز النماذج الناجحة من والعمل  اإلعاقة

  .ذوي االعاقة ساحة التغطية اإلعالمية ألنشطة وفعاليات جمعيات ومنظمات األشخاص وتوسيع م

لزيادة االعتماد على  ذوي االعاقة تطوير برامج وخدمات تهدف الى تمكين وتقوية االشخاص  - 

  . النفس واالستقاللية
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   ...............الحرآية الكرامذوي االعاقة شخاص اال

   

  ..........تحية طيبة وبعد

  

الجسمية  ذوي االعاقة مفهوم الذات واالآتئاب لدى االشخاص " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الصحة ". الحرآية في محافظة بيت لحم 

  .نفسية المجتمعيةال

ويشمل المعلومات الشخصية عن المستجيب،  األولالقسم : الدراسة لتشمل قسمين أداة أعدتلذلك 

وقع عليك االختيار عشوائيا لتكون ضمن عينة الدراسة، لذا . االستمارة والقسم الثاني يشمل فقرات

ة نظرك، حيث ال يوجد اجابات بما يتوافق مع وجه ةالمرفقاالستمارة نرجو منك التعاون معنا بتعبئة 

صحيحة او اجابات خاطئة، فاي اجابة تعتبر صحيحة طالما تعبر عن رايك في نفسك بصدق، 

علما بان بيانات الدراسة هي الغراض ...منها ي أيا/وال تترك  األسئلةاالجابة على جميع  ي/حاول

شاآرين . سمك او ما يشير اليكالبحث العلمي فقط وسيتم الحفاظ على سريتها، وال يطلب منك آتابة ا

  .لك حسن تعاونك

  

  

  

    الباحثة 

   ابتسام عديلة
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  عامة معلومات : القسم األول

  .الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك

  أنثى . 2ذكر . 1الجنس ) 1

  .سنة.................. العمر) 2

  .شيكل إسرائيلي........ ..........................الدخل الشهري لألسرة) 3

  ة /ة أرمل /ة مطلق /عزباء متزوج/الحالة االجتماعية أعزب) 4

  .جامعي. 4ثانوي . 3) إعدادي- ابتدائي (أساسي . 2أمي . 1ما تحصيلك األكاديمي ) 5

  جامعي . 4ثانوي . 3) إعدادي- ابتدائي (أساسي . 2أمي . 1تحصيل األم األكاديمي ) 6

أين ) 8جامعي . 4ثانوي . 3) إعدادي-ابتدائي (أساسي . 2أمي . 1ي تحصيل األب األكاديم) 7

  في قرية . 3في مدينة  2في مخيم .1تسكن 

  ).................حدد(بعد الوالدة . 2منذ الوالدة . 1متى حصلت اإلعاقة ) 9 

  .سنة ................... في أي عمر حصلت إعاقتك، عندما كان عمري) 10

  شديدة جدا . 4شديدة . 3متوسطة . 2بسيطة . 1تك كيف ترى إعاق) 12

  .ال. 2نعم . 1هل تستخدم جهاز مساعد ) 13

  .غير مالئم.3مالئم بشكل متوسط . 2مالئم . 1ألي مدى مسكنك مالئم إلعاقتك ) 14

 ال.  2                          نعم. 1           هل تعمل ) 15

  

  



171 
 

  :القسم الثاني

لعبرات مصاغة آما لو آانت على لسانك، وهي معدة على وصف نفسك من فيما يلي مجموعة من ا
ي آل /يرجى منك أن تجيب على هذه العبارات بصدق وأمانة، لذلك اقرأ. وجهة نظرك الشخصية

 .ي أفضل إجابة تنطبق عليك/عباراته بعناية ودقة، ثم اختار

ال ينطبق  العبارة الرقم
  تماما
 

  ال ينطبق
 

ينطبق 
أحيانا وال 

طبق ين
أحيانا 
 أخرى

ينطبق 
  علي
 

ينطبق 
  علي تماما

 

          امتلك جسما سليما1

           أحب أن أبدو وسيما وأنيقا في آل األوقات  2
           أنا شخص جذاب  3
           أنا مثقل باألوجاع واآلالم  4
        اعتبر نفسي شخصا عاطفيا5
           لست شخصا في صحة جيدة 6
           لست بدينا جدا أو نحيفا جدا  7
           لست طويال جدا أو قصير جدا  8
           أحب مظهري آما أنا اآلن  9

        أن أآونال اشعر أنني على ما يرام آما يجب10
        أتمنى أن أغير بعض األجزاء من جسمي11

        ية أآثريجب أن يكون لدي جاذب12
        اعتني بنفسي جيدا من الناحية البدنية13
           اشعر بأنني سعيد اغلب الوقت 14
           أنا اهتم جدا بمظهري 15

           مستوى أدائي الرياضي ضعيف  16
           غالبا ما أتصرف آما لو آنت غير ماهر  17
           نومي قليل  18
           أنا شخص مهذب  19

           أنا شخص تقي 20
           أنا شخص أمين  21
           أنا شخص إرادتي األخالقية ضعيفة  22

           أنا شخص سيء 23
           أنا شخص ضعيف اإلرادة 24

           أنا راضي عن سلوآي األخالقي  25
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بق ال ينط ةالعبار الرقم
  تماما

 

  ال ينطبق

 

 ينطبق
أحيانا وال 
ينطبق 
أحيانا 
 أخرى

ينطبق 
  علي

 

ينطبق 
 علي تماما

 

           أنا متدين آما أريد أن أآون  26

           أنا راضي عن عالقتي باهللا  27
        بودي أن أآون جديرا بالثقة28
           نادرا ما اذهب إلى المسجد أو مكان العبادة 29
           أنا أقول األآاذيب آثيرا 30
           أنا مخلص نحو ديني في آل يوم من حياتي  31
           افعل ما هو صواب معظم الوقت  32

33 
أحاول التراجع عندما اعرف أنني أقوم بأشياء 

           غير صحيحة 
           استخدم أحيانا وسائل غير عادلة لتحقيق هدفي  34
           افعل أحيانا أشياء سيئة 35
           أجد صعوبة في أن افعل ما هو صحيح  36
           مبتهج/ أنا شخص مرح  37
           لدي قدرة على ضبط نفسي 38
           أنا شخص هادئ ومن السهل مصادقتي  39
           أنا شخص حقود  40
           أنا ال شيء 41
           أفكر بشكل صحيح أن أستطيعلم اعد  42
           أنا اآلن راض عن نفسي 43
           أنا أنيق آما أود أن أآون  44
           أنا لطيف تماما آما يجب علي أن أآون  45
           أنا لست الشخص الذي أود أن أآونه  46
           احتقر نفسي  47
           ص استسلم بسهولة أنا شخ 48
           أستطيع العناية بنفسي في أي وقت  49
           احل مشاآلي بسهولة  50

51 
لدي استعداد لالعتراف بخطئي بدون الشعور 

           بالغضب

           أغير رأيي آثيرا  52
           مندفع أنا/ افعل أشياء بدون تفكير مسبق 53
           ول أن اهرب من مواجهة مشاآليأحا 54
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ال ينطبق  ةالعبار الرقم
  تماما

 

  ال ينطبق

 

 ينطبق
أحيانا وال 
ينطبق 
أحيانا 
 أخرى

ينطبق 
  علي

 

ينطبق 
 علي تماما

 

55 
لدي أسرة تساعدني دائما عندما أواجه مشكلة 

           ما 
           أنا مهم بالنسبة ألصدقائي وأسرتي 56
           من أسرة سعيدةأنا  57
           أنا غير محبوب من عائلتي  58
           ال يثقون بي أصدقائي  59
           اشعر أن أسرتي ال تثق بي  60
           أنا راض عن عالقات أسرتي 61
           أعامل والدي آما يجب علي معاملتهما  62
           أن أآون  افهم أسرتي تماما آما يجب علي 63
           أنا حساس جدا لما تقوله أسرتي  64
           بأسرتي إيمانيمن  أزيديجب علي أن  65

66 
عائلتي أآثر من حبي  أحب أنآان علي 
           لآلخرين

           أحاول أن أآون عادال مع أصدقائي وأسرتي  67
           أنجز حصتي من العمل المنزلي  68
           أعطي االهتمام الكامل لعائلتي 69
           غالبا ما أتشاجر مع عائلتي 70
           ارضخ لرغبات آال والدي  71
           ال أتصرف بحكمة آما ترى عائلتي 72
           محبوب/ أنا شخص ودود 73
           لي شعبية اآبر عند النساء 74

 الرجال اآبر عندلي شعبية  75

          

           أنا غاضب من آل الناس 76

           ال اهتم بما يفعله اآلخرون  77

78 
االقتراب من  أوصعوبة في التصادق  أجد

            اآلخرين

           أنا اجتماعي آما أود أن أآون  79

          أنا راض عن الطريقة التي أعامل بها اآلخرين  80

81 
أحاول أن ارض اآلخرين ولكني ال أبالغ في 

           ذلك 
 



174 
 

ال ينطبق  ةالعبار الرقم
  تماما

 

  ال ينطبق

 

 ينطبق
أحيانا وال 
ينطبق 
أحيانا 
 أخرى

ينطبق 
  علي

 

ينطبق 
 علي تماما

 

            يجب أن اآونا أآثر أدبا مع اآلخرين 82
          خرين أنا لست صالحا إطالقا من وجهة نظر اآل 83

84 
لست راضيا عن الطريقة التي أتعامل بها مع 

           اآلخرين
           أحاول أن افهم وجهة نظر اآلخرين  85
           لدي احترام لجميع من التقي بهم 86
           أتعامل بسهولة مع اآلخرين  87

           ال اشعر بالراحة أثناء التعامل مع اآلخرين  88
           ال أسامح اآلخرين بسهولة  89

           مع الغرباء أجد صعوبة بالتحدث  90
           ال أقول الصدق دائما  91

            في بعض األحيان أفكر في قول أشياء سيئة 92
           يعتريني الغضب أحيانا  93

94 
ما اغضب أحيانا عندما اشعر أنني لست على 

           يرام
           ال أحب آل من اعرفهم  95
           أروج الشائعات قليال في بعض األحيان  96
استمتع أحيانا بالنكت التي تخرج عن حدود  97

 اللياقة
        

 

 

           اشعر أحيانا برغبة في السب والشتم  98 
           األلعابأفضل الفوز على الهزيمة في  99

           أحيانا أؤجل عمل اليوم إلى الغد  100
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   :المقياس الثاني

  مقياس بيك لالكتئاب

ي  \الرجاء ان تقرا كل مجموعة بتمعن ثم اختار، ستجد في هذه االستمارة مجموعة من الجمل

   الرمزي \ضع  .الماضي بما في ذلك اليوم األسبوعالجملة الوحيدة التي تصف حالتك بدقة خالل 

أكثر من جملة في المجموعة تنطبق عليك  أنلك  بدا إذا .الجملة التي تختارهافي مربع     

تأكد من قراءة كل جملة في كل  .كل جملة تناسب حالتكفي مربع        تضع أن فبإمكانك

   .مجموعة قبل االختيار

 بالحزن الشعور  -1

  بالحزن أشعر ال أنا 

  بالحزن أشعر أنا 

 الشعور هذا من أتخلص أن أستطيع وال الوقت طول ينحز أنا 

  تحمله أستطيع ال حد إلى سعيد غير أو جدا حزين أنا 

 

   للمستقبل النظرة  - 2

  للمستقبل نظرتي في متفائل أنا أولست متشائما  أنا 

 مشجع غير المستقبل بأن أشعر 

  إليه أتطلع شيئا لدي يعد لم بأنه أشعر 

   أحسن تصبح أن يمكن ال األمور وأن فيه أمل ال المستقبل بأن أشعر 

  

  

X

X 
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  بالفشل إحساسي -  3

  فاشل شخص بأنني أشعر ال 

   العادي اإلنسان معدل من أكثر فشلت قد بأنني أشعر 

  . الفشل من الكثير هو رؤيته أستطيع ما كل فان، الماضية حياتي إلى أنظر عندما 

  تماما فاشل شخص بأنني اشعر 

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

  الحياة عن الرضا -  4

  دائما كنت كما حياتي في افعله ما اتجاه بالرضا اشعر 

   قبل من عليها كنت التي الطريقة بنفس باألشياء استمتع أعد لم 

  اآلن بعد شيء أي في الحقيقي بالرضا الشعور على أحصل أعد لم 

  شي كل في بالملل عرأش أو راضي غير أنا 

  بالذنب الشعور -  5

  بالذنب اشعر ال أنا 

   الوقت بعض في بالذنب أشعر 

   الوقت اغلب بالذنب أشعر 

  الوقت طيلة بالذنب أشعر 

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

 بالعقاب الشعور -  6

   معاقبتي تمت قد بأنه أشعر ال 
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   أعاقب دق بأنني أشعر 

   أعاقب أن أتوقع أنا 

  معاقبتي يتم انه أشعر 

 

 والذاتنح المشاعر -  7

  نفسي في أمل بخيبة أشعر ال 

   نفسي في أمل خيبة لدي 

  نفسي من مشمئز أنا 

  نفسي اكره أنا 

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

  الذات لوم -  8

   اآلخرين من أسوأ بأنني أشعر ال 

   أخطائي أو ضعفي بسبب نفسي انتقد أنا 

   ألخطائي الوقت طيلة نفسي ألوم أنا 

  يحد شيء كل على نفسي ألوم أنا 

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

  بالموت التفكير -9

   نفسي لقتل أفكار أي لدي ليست 

   أنفذها لن ولكني نفسي لقتل أفكار لدي 
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   نفسي اقتل أن أود 

  الفرصة لي أتيحت إذا نفسي اقتل سوف 

  

  البكاء -10

   المعتاد من أكثر أبكي ال 

  – المعتاد من أكثر أبكي أصبحت 

    الوقت طيلة أبكي اآلن أنا

 ارغب أنني من بالرغم البكاء على اقدر ال اآلن ولكني قبل فيما ابكي أن بمقدوري كان لقد 

    بذلك

 وتروالت القلق -11

   دائما عليه كنت مما قلقا أو توترا أكثر اآلن لست 

   المعتاد من توترا أكثر اآلن أنا

   األوقات اغلب في وتهيج انفعاال أكثر اآلن أنا 

  .اآلن الوقت طيلة منفعل أنا 

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

   االجتماعية الحياة -12

   اآلخرين بالناس مامياهت أفقد لم 

   عليه كنت ما مع مقارنة أقل اآلخرين بالناس اهتمامي أصبح 

   اآلخرين بالناس اهتمامي معظم فقدت لقد 

   اآلخرين بالناس اهتمامي كل فقدت لقد 

  ---------------------------------------------------------  
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   القرارات اتخاذ  -13

  تقريبا تتغير لم اتالقرار اتخاذ على قدرني 

   المعتاد من أكثر القرارات اتخاذ أؤجل 

   قبل ذي من أكثر القرارات اتخاذ في كبيرة صعوبة لدي 

 .أطالقا قرارات اتخاذ بمقدوري ليس 

  للذات النظرة  - 14

  المعتاد من أسوأ أبدو بأني أشعر ال 

   والتعب الكبر علي يبدو ألنه قلق أنا 

  .جذاب غير أبدو يجعلني مما الشخصي مظهري في ثابتة تغيرات هناك أن اشعر 

   بشعا أبدو بأنني أعتقد 

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

 والجهد العمل  - 15

  قبل من عليها كنت التي القدرة بنفس تقريبا اعمل أن باستطاعتي 

   ما شيء عمل في للبدء أضافي جهد إلى احتاج 

   عمل أي ألداء نفسي على غطأض أن أضطر 

  .اإلطالق على عمل بأي القيام أستطيع ال 

 ---------------------------- -----------------------  
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   النوم نمط  -16

   كالمعتاد أنام أن أستطيع 

   كالمعتاد يعد لم نومي 

   نيةثا النوم في االستغراق في صعوبة وأجد المعتاد قبل ساعتين أو ساعة استيقظ 

   بعد فيما النوم أستطيع وال المعتاد قبل ساعات عدة استيقظ 

  واإلرهاق التعب  -17

  المعتاد من أكثر باإلرهاق أشعر ال 

  قبل ذي من أكبر بسرعة باإلرهاق اشعر أصبحت 

   -تقريبا شيء أي أداء من باإلرهاق أشعر 

   كان عمل بأي القيام أستطيع وال ومرهق جدا متعب أنا 

  

   يةالشه  -18

  المعتاد من أسوأ ليست لألكل شهيتي 

   كانت كما جيدة ليست لألكل شهيتي 

   اآلن بكثير أسوأ أصبحت لألكل شهيتي 

   اإلطالق على لألكل شهية أية لدي ليست 

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

  الوزن تغيرات  - 19

  ؤخرام وزني من شيئا تقريبا أفقد لم 
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  وزني من غرام كيلو 2 من أكثر فقدت لقد 

   وزني من كيلوغرام 5 من أكثر فقدت لقد 

  وزني من كيلوغرام 7 من أكثر فقدت لقد 

   للصحة النظرة  -20

  المعتاد من أكثر صحتي بشأن قلقا لست 

  اإلمساك أو المعدة آالم، الصداع، اآلالم مثل جسدية مشكالت بشأن ما نوعا قلق أنا 

   أقلق أن دون إليها أنظر أن الصعب لمن وانه الجسدية مشكالتي بشأن كثيرا قلق إنني 

  آخر شيء أي في أفكر أكاد ال إنني درجة إلى الجسدية مشكالتي بشأن للغاية قلق إنني 

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

  الجنسي النشاط  - 21

   بالجنس باهتمامي ييرتغ أي مؤخرا أالحظ لم 

   سابقا عليه كنت مما أقل بالجنس اهتمام لدي 

   اآلن بكثير اقل بالجنس اهتمامي 

  كليا بالجنس اهتمامي فقدت لقد 

 

  معنا لتعاونكم شكرا

   عديلة ابتسام
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  ) 2( ملحق رقم 

 .ة مفهوم الذات حسب متغير العمرواالنحرافات المعيارية للفروق في درج، المتوسطات الحسابية، أ األعداد.1.2جدول

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد العمر المجال
 المعياري

  الذات الجسمية

  

  

 

18-30 129 52.58 10.76 
31-40 56 55.27 9.61 
41-50 32 52.03 11.58 

 9.88 49.66 44 سنة 50أآثر من 

 الذات األخالقية

18-30 129 63.93 8.96 
31-40 56 68.21 10.18 
41-50 32 64.03 9.91 

 10.20 64.91 44 سنة 50أآثر من 

 الذات الشخصية

18-30 129 57.31 12.57 
31-40 56 63.07 13.76 
41-50 32 55.16 13.85 

 11.84 56.39 44 سنة 50أآثر من 

 الذات العائلية

18-30 129 62.11 11.09 
31-40 56 62.68 10.81 
41-50 32 58.03 9.02 

 11.80 61.73 44 سنة 50أآثر من 

 الذات االجتماعية

18-30 129 60.54 9.51 
31-40 56 66.16 10.24 

41-50 32 62.03 10.62 

 11.01 63.16 44 سنة 50أآثر من 

 نقد الذات

18-3012935.95 5.81 

31-405632.91 6.13 

41-50 32 33.53 5.94 

 5.08 34.64 44 سنة 50أكثر من 

 اإلشباع

18-30 129 94.91 15.66 

31-4056103.23 17.19 

41-503292.03 15.96 

 16.89 94.27 44 سنة 50أكثر من 

 السلوكية

18-3012995.07 16.06 

31-40 56 102.14 14.99 

41-50 32 95.63 17.30 

 15.27 4496.37سنة50أكثر من
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واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم الذات حسب متغير ، سابيةالمتوسطات الح، األعداد ب 1.2جدول
  .العمر

 الدرجة الكلية لمفهوم الذات

18-30129332.42 41.84 

31-40 56 348.30 42.72 

41-5032324.81 41.63 

 41.71 330.48 44 سنة 50أكثر من 

نات الثنائية البعدية للفروق في درجة للمقار) Tukey test( نتائج اختبار توكي: أ).2.2(ل جدو

  العمر لمتغير تبعامفهوم الذات 

 50-41 40-3031-18 المقارنات المجال
 50أكثر من 

 سنة

 ةالذات األخالقي

18-30-4.284*-0.101 -0.979 

31-404.183 3.305 

41-50 -0.878 

  سنة50أكثر من

 ةالذات الشخصي

18-30-5.761*2.154 0.924 

31-407.915* 6.685 

41-50 -1.230 

  سنة50أكثر من

 ةالذات االجتماعي

18-30-5.618*-1.489 -2.616 

31-404.129 3.002 

41-50 -1.128 

  سنة50أكثر من

 نقد الذات

18-303.035*2.414 1.309 

31-40-0.621 -1.726 

41-50 -1.105 

  سنة50أكثر من

 االشباع

18-30*8.31741 - 2.88348 .642000 

31-40*11.20089*8.95942 

41-50 24148.2- 

    سنة 50أكثر من 
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للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ) Tukey test( نتائج اختبار توكي: ب).2.2(ل جدو

  العمر لمتغير تبعامفهوم الذات 

  

 الذات السلوكية

18-30-7.07309* 0.55523- 1.31660- 

31-406.51786 5.75649 

41-50 0.76136- 

  سنة50أكثر من

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

18-30-15.8857.606 1.941 

31-40 23.491* 17.826 

41-50  -5.665 

   سنة50أكثر من

  

واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ، المتوسطات الحسابية، داداألع: أ).3.2( جدول

  .لمتغير الدخل الشهري لألسرة تبعاالذات 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددالدخل الشهري الالمج

 ةالذات الجسمي

  9.70 51.74 1500112أقل من

1501-2500 76  53.74  11.03  

 25011859.3310.67أكثر من

ةالذات األخالقي

  9.13 63.23 1500112أقل من

1501-250076 63.03 9.88  

 25011869.898.44أكثر من

الذات 

 ةالشخصي

  11.99 56.11 1500112أقل من

1501-250076 56.91 14.34  

 25011866.0014.90أكثر من

 ةالذات العائلي

  11.08 60.43 1500112أقل من

1501-250076 59.74 10.56  

 25011869.0010.48أكثر من

الذات 

 ةاالجتماعي

  10.16 61.31 1500112أقل من

1501-250076 59.64 10.49  

 25011867.729.68أكثر من
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واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ، المتوسطات الحسابية، األعداد: .ب) 3.2( جدول

 .متغير الدخل الشهري لألسرةل تبعاالذات 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددالدخل الشهري الالمج

 الهوية

  14.90  104.91  112 1500أقل من 

1501-250076 104.80 15.90  

 250118115.1615.27أكثر من

 االشباع

  15.72 93.61 1500112أقل من

1501-250076 93.73 17.27  

 250118107.8917.65أكثر من

 الذات السلوكية

  15.28 94.29 1500112أقل من

1501-250076 94.51 16.13  

 18108.8917.44 2501أكثر من 

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

  40.67723 328.89 1500112أقل من

1501-250076 327.62 44.69  

 250118365.8347.28أكثر من

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ) Tukey test( نتائج اختبار توكي: أ).4.2( جدول

  .لألسرةلمتغير الدخل الشهري  تبعامفهوم الذات 

 2501أكثر من  2500-15001501أقل منالمقارنات المجال

 ةالذات الجسمي

 - 7.59226* -15001.99577أقل من

1501-25001.99577 

 2501أكثر من

 ةالذات األخالقي

 - 6.65675* 15000.20583أقل من

1501-2500*6.86257 - 

 2501أكثر من

ةالذات الشخصي

 - 9.89286* -15000.80075أقل من

1501-2500*9.09211 - 

 2501أكثر من
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للفروق في درجة  للمقارنات الثنائية البعدية) Tukey test( نتائج اختبار توكي: ب).4.2( جدول

 .لألسرةلمتغير الدخل الشهري  تبعامفهوم الذات 

 2501أكثر من  2500-15001501أقل منالمقارنات المجال

 ةالذات العائلي

 - 8.57143* 15000.69173أقل من

1501-2500*9.26316 - 

 2501أكثر من

الذات 

 ةاالجتماعي

 - 6.40972* 15001.66776أقل من

1501-2500*8.07749 - 

 2501أكثر من

 الهوية

 -10.24702* 15000.11701أقل من

1501-2500*10.36404- 

 2501أكثر من

 االشباع

 -14.272820* -15000.12077أقل من

1501-2500*14.15205- 

 2501أكثر من

 الذات السلوكية

 -14.60317* -15000.22744أقل من

1501-2500*14.37573- 

    2501أكثر من 

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

 -36.94048* 15001.27444أقل من

1501-2500*38.21491- 

 2501أكثر من

أبعاد واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، المتوسطات الحسابية، األعداد: أ).5.2( جدول

  .الحالة االجتماعيةلمتغير  تبعامفهوم الذات 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية الالمج

 ةالذات الجسمي

  10.46 18152.04أعزب

  10.77 6155.33متزوج

 47.698.38 16  (مطلق/أرمل( آخر
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أبعاد جة واالنحرافات المعيارية للفروق في در، المتوسطات الحسابية، األعداد: ب).5.2( جدول

  .لمتغير الحالة االجتماعية تبعامفهوم الذات 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية الالمج

الذات 

 االجتماعية

  9.78 61.39 181 أعزب

  10.87 6165.29متزوج

 1665.259.21 (مطلق/أرمل(آخر

 سلوكيةالذات ال

  15.89 18195.46أعزب

  16.03 61101.87متزوج

 1698.0013.05 (مطلق/أرمل(آخر

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ) Tukey test( نتائج اختبار توكي ):6.2( جدول

  .لمتغير الحالة االجتماعية تبعامفهوم الذات 

  

  (ة/أرمل/مطلق(أخر  ة/متزوج عزباء/أعزبالمقارنات المجال

 ةالذات الجسمي

 4.35670 -3.28367عزباء/أعزب

 7.64037*ة/متزوج

  (أرمل/مطلق(آخر

الذات 

 جتماعيةاال

 -3.86326 - 3.90834*عزباء/أعزب

 0.04508ة/متزوج

  (أرمل/مطلق(آخر

 السلوكية

 -2.53591 - 6.37198*عزباء/أعزب

 3.83607ة/متزوج

  (أرمل/مطلق(آخر
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واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ، المتوسطات الحسابية، األعداد: أ).7.2( جدول

  .لمتغير التحصيل األكاديمي تبعاالذات 

 المتوسط الحسابي العدد التحصيل األكاديمي المجال
االنحراف 

 المعياري

 ةالذات الجسمي

 9.47 46.03 33 أمي

 8.71 51.26 93  )إعدادي - ابتدائي( أساسي

 10.94 53.10 87 ثانوي

 10.97 58.87 46 جامعي

 ةالذات األخالقي

 8.78 61.33 33 أمي

 10.29 64.12 93  )إعدادي - ابتدائي( أساسي

 8.32 64.74 87 ثانوي

 9.50 70.46 46 جامعي

 ةالذات الشخصي

 11.52 51.58 33 أمي

 12.76 55.85 93  )إعدادي - ابتدائي( أساسي

 12.08 58.91 87 ثانوي

 12.66 66.72 46 جامعي

 ةالذات العائلي

 11.34 59.58 33 أمي

 11.64 60.02 93  )إعدادي - ابتدائي( أساسي

 10.26 62.08 87 ثانوي

 9.40 66.26 46 جامعي

 ةالذات االجتماعي

 11.60 59.70 33 أمي

 10.61 60.49 93  )إعدادي - ابتدائي( أساسي

 9.62 62.60 87 ثانوي

 7.72 68.02 46 جامعي

 نقد الذات

 5.86 34.76 33 أمي

 4.60 35.68 93  )إعدادي - ابتدائي( أساسي

 6.63 35.33 87 ثانوي

 5.78 32.00 46 جامعي

 الهوية

  12.73  99.91 33 أمي

  14.91  103.93 93  )إعدادي - ابتدائي( أساسي

  15.02  108.29 87 ثانوي

 13.74 114.67 46 جامعي
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واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، المتوسطات الحسابية، األعداد :ب).7.2( جدول: ابعت

  .لمتغير التحصيل األكاديمي تبعامفهوم الذات 

 المتوسط الحسابي العدد التحصيل األكاديمي المجال
االنحراف 

 المعياري

 االشباع

  14.53  3389.03أمي

  16.34  9392.81)إعدادي-ابتدائي(أساسي

  15.07  8797.15ثانوي

 16.44 46106.93جامعي

 الذات السلوكية

  14.35  3389.27أمي

  15.89  9395.00)إعدادي-ابتدائي(أساسي

  14.59  8795.99ثانوي

 14.52 46108.71جامعي

الدرجة الكلية لمفهوم 

 الذات

 35.97 33312.97أمي

 42.89 93327.42)إعدادي-ابتدائي(أساسي

 39.10 87336.76ثانوي

 39.65 46362.33جامعي

 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ) Tukey test( نتائج اختبار توكي: أ).8.2( جدول

  .لمتغير التحصيل األكاديمي تبعامفهوم الذات 

 جامعي ثانويأساسيأميالمقارنات المجال

الذات 

 ةالجسمي

 *12.839- *7.073- 5.228-  أمي

 *7.612-  1.845-أساسي

 *5.766- ثانوي

  جامعي

الذات 

 ةاألخالقي

 *9.123- 3.402-2.785-أمي

 *6.338- 0.617-أساسي

 *5.721- ثانوي

  جامعي
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دية للفروق في للمقارنات الثنائية البع) Tukey test( نتائج اختبار توكي: ب).8.2( جدول: تابع

  .لمتغير التحصيل األكاديمي تبعادرجة مفهوم الذات 

 جامعي ثانويأساسيأميالمقارنات المجال

الذات 

 ةالشخصي

 *15.142- *7.332-4.274-أمي

  *10.868-  3.059-  أساسي

  *7.809-    ثانوي

         جامعي

 ةالذات العائلي

 *6.685- 2.505-0.446-أمي

  *6.239-  2.059-  أساسي

  4.180-    ثانوي

      جامعي

الذات 

 ةاالجتماعي

 *8.325- 2.901-0.798-أمي

  *7.527-  2.103-  أساسي

  *5.424-    ثانوي

      جامعي

 نقد الذات

 2.758 0.576- 0.920-  أمي

  *3.677  0.344  أساسي

  *3.333    ثانوي

      جامعي

 الهوية

 -14.76482*-8.378270*-4.02639أمي

  -10.73843*  -4.35187  أساسي

  -6.38656    ثانوي

      جامعي

 اإلشباع

 -17.90448* -8.11912-3.77615أمي

 -14.12833* -4.34297   أساسي

 -9.78536* ثانوي

  جامعي
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الثنائية البعدية للفروق في للمقارنات ) Tukey test( نتائج اختبار توكي :ج).8.2( جدول: تابع

 .لمتغير التحصيل األكاديمي تبعادرجة مفهوم الذات 

 جامعي ثانويأساسيأميالمقارنات المجال

 السلوكية

 -19.44466* -6.71578-5.72727أمي

 -13.71739* -0.98851 أساسي

 -12.72889*  ثانوي

      جامعي

الدرجة الكلية 

 لمفهوم الذات

 *49.356- *23.789-14.450-أمي

 *34.907- 9.339-أساسي

 *25.567- ثانوي

  جامعي

واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ، المتوسطات الحسابية، األعداد ):9.2( جدول

  لمتغير التحصيل األكاديمي لألم تبعاالذات 

 االنحراف المعياري بيالمتوسط الحساالعددتحصيل األم األكاديمي المجال

 ةالذات الجسمي

 9.22 8450.38أمي

 10.72 11954.42أساسي

 11.76 5451.59ثانوي فأكثر

 نقد الذات

 5.90 8432.88أمي

 5.50 11936.19أساسي

 5.70 5434.89ثانوي فأكثر

دية للفروق في درجة للمقارنات الثنائية البع) Tukey test( نتائج اختبار توكي: ).10.2( جدول

  .لمتغير التحصيل األكاديمي لألم تبعامفهوم الذات 

 ثانوي فأكثرأساسيأميالمقارنات المجال

 ةالذات الجسمي

 1.212-*4.039-أمي

 2.828أساسي

 ثانوي فأكثر

 

 نقد الذات

 2.008-*3.312-أمي

 1.304أساسي

 ثانوي فأكثر
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واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ، المتوسطات الحسابية، األعداد: أ.)11.2( جدول

  .لمتغير مكان السكن تبعاالذات 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددمكان السكن المجال

 ةالذات الجسمي

 10.13 49.84 32 مخيم

 10.48 6655.67مدينة

 10.56 52.14 159 قرية

 ةالقيالذات األخ

 8.18 3273.00مخيم

 9.21 6665.47مدينة

 9.40 63.38 159 قرية

 ةالذات الشخصي

 10.55 62.69 32 مخيم

 13.17 59.64 66 مدينة

 13.28 15956.81قرية

 ةالذات العائلي

 9.32 3267.41مخيم

 10.84 62.00 66 مدينة

 11.01 15960.50قرية

 ةالذات االجتماعي

 7.64 71.09 32 مخيم

 9.08 62.92 66 مدينة

 10.27 15960.67قرية

 نقد الذات

 5.27 31.63 32 مخيم

 5.79 6634.85مدينة

 5.91 15935.35قرية

 

 الهوية

  12.938  32112.19مخيم

  13.52  66108.94مدينة

 15.61  159105.05قرية

 االشباع

  12.88  32106.75مخيم

  16.62  6696.96مدينة

 16.55  15994.11قرية

 السلوكية

  13.952  32105.10مخيم

  16.04  6699.788مدينة

 15.80  15994.346قرية

 لدرجة الكلية لمفهوم الذاتا

 34.67 32355.66مخيم

 40.86 66340.55مدينة

 42.98 159328.85قرية
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الثنائية البعدية للفروق في درجة  للمقارنات) Tukey test( نتائج اختبار توكي: أ).12.2( جدول

  .لمتغير مكان السكن تبعامفهوم الذات 

 قرية مدينة مخيم المقارنات المجال

 ةالذات الجسمي

 2.301- *5.823-مخيم

 3.522   مدينة

 قرية

 ةالذات األخالقي

 *9.616 *7.530مخيم

 2.086   مدينة

    قرية

 ةالذات الشخصي

 *5.882 3.051  خيمم

 2.831مدينة

 قرية

 ةالذات العائلي

 *6.903 5.406  مخيم

 1.497   مدينة

    قرية

 ةالذات االجتماعي

 *10.427 *8.170مخيم

 2.258مدينة

 قرية

 نقد الذات

 *3.721- *3.223-مخيم

 0.497-مدينة

 قرية

 الهوية

 7.13719* 3.24811مخيم

 3.88908مدينة

 قرية

 12.64308* 9.78030*مخيم اإلشباع

 2.86278مدينة

 قرية

 10.74784* 5.30587مخيم الذات السلوكية

 5.44197*مدينة

 قرية

الدرجة الكلية لمفهوم

 الذات
 *26.807 15.111  مخيم

 11.696مدينة

 قرية
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  توزيع أفراد العينة حسب العمر الذي حصلت فيه اإلعاقة يوضح :13.2جدول

% النسبة المئوية العددفي أي عمر حصلت إعاقتك

 69.8 183  سنة 12أقل من 

 7.6  20 سنة 18- 13

 22.5 59سنة 19أكثر من 

 100 262 المجموع

  

روق في درجة للمقارنات الثنائية البعدية للف) Tukey test( نتائج اختبار توكي ):14.2( جدول

  .زمن االعاقةلمتغير  تبعامفهوم الذات 

 سنة 19أكبر من  سنة 18-13منسنة12أقل منالمقارنات المجال

الذات 

 األخالقية

 -3.14930 -3.62896سنة12أقل من

  0.47966سنة18-13من

 سنة19أكبر من

 

الذات 

 الشخصية

 -2.49921 -7.53989*  سنة 12أقل من 

 5.04068سنة18-13من

 سنة19أكبر من

 

الذات 

االجتماعية

 -3.73113* -4.51503سنة12أقل من

 0.78390سنة18-13من

 سنة19أكبر من

 

 نقد الذات

 2.45300* 1.91995سنة12أقل من

 0.53305سنة18-13من

 سنة19أكبر من

 

الذات 

 السلوكية

 -4.66824 -9.13689*سنة12أقل من

 4.46864سنة18-13من

 سنة19أكبر من
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واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة مفهوم ، المتوسطات الحسابية، األعداد: أ).15.2( جدول

  .لمتغير شدة اإلعاقة تبعاالذات 

 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال العدد شدة اإلعاقة المجال

 ةالذات الجسمي

 8.23 65.89 19 بسيطة

 8.48 58.60 45 متوسطة

 9.96 50.98 90 شديدة

 9.33 49.12 102 شديدة جدا

 ةالذات األخالقي

 7.20 74.42 19 بسيطة

 10.15 67.82 45 متوسطة

 8.63 62.83 90 شديدة

 9.27 64.40 102 شديدة جدا

 ةالذات الشخصي

 11.92 73.58 19 بسيطة

 12.10 65.82 45 متوسطة

 11.46 55.38 90 شديدة

 11.91 54.87 102 شديدة جدا

 ةالذات العائلي

 9.02 71.16 19 بسيطة

 10.15 63.22 45 متوسطة

 10.89 59.86 90 شديدة

 10.86 61.10 102 شديدة جدا

 ةالذات االجتماعي

 8.94 72.47 19 بسيطة

 8.78 65.98 45 متوسطة

 10.05 60.43 90 شديدة

 9.50 60.88 102 شديدة جدا

 نقد الذات

 5.78 29.89 19 بسيطة

 6.97 32.56 45 متوسطة

 5.18 35.69 90 شديدة

 5.17 35.76 102 شديدة جدا

 الهوية

  13.79  122.79 19 بسيطة

  13.25  114.04 45 متوسطة

  13.72  103.54 90 شديدة

 14.32  103.59 102 شديدة جدا
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واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة ، المتوسطات الحسابية، األعداد: ب).15.2( جدول

  .لمتغير شدة اإلعاقة تبعامفهوم الذات 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددشدة اإلعاقة المجال

 االشباع

  14.70  19117.68بسيطة

  16.50  45103.24متوسطة

  15.12  9092.60ديدةش

 14.475  10293.02شديدة جدا

 الذات السلوكية

  14.378  19117.05بسيطة

  15.15  45104.156متوسطة

  14.27  9093.33شديدة

 14.52  10293.76شديدة جدا

 الدرجة الكلية لمفهوم الذات

 37.62 19387.42بسيطة

 38.68 45354.00متوسطة

 39.30 90325.17شديدة

 38.13 102326.14شديدة جدا

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ) Tukey test( نتائج اختبار توكي: أ).16.2( جدول

  .لمتغير شدة اإلعاقة تبعامفهوم الذات 

 شديدة جدا شديدة متوسطةبسيطةالمقارنات المجال

 ةالذات الجسمي

 *16.777 *14.917 *7.295بسيطة

 *9.482 *7.622 متوسطة

 1.860  شديدة

   شديدة جدا

 ةالذات األخالقي

 *10.019 *11.588 *6.599  بسيطة

 3.420 *4.989 متوسطة

 1.569-  شديدة

   شديدة جدا

 ةالذات الشخصي

 *18.706 *18.201 7.757بسيطة

 *10.950 *10.444 متوسطة

 0.505  شديدة

   جداشديدة
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للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test( نتائج اختبار توكي: ب).16.2( جدول

 .شدة اإلعاقةلمتغير  تبعادرجة مفهوم الذات 

 شديدة جدا شديدة متوسطةبسيطةالمقارنات المجال

 ةالذات العائلي

 *10.060 *11.302 *7.936بسيطة

 2.124 3.367متوسطة

 1.242- ةشديد

   شديدة جدا

 ةالذات االجتماعي

 *11.591 *12.040 6.496بسيطة

 *5.095 *5.544متوسطة

 0.449- شديدة

  شديدة جدا

 نقد الذات

 *5.870- *5.794- 2.661-بسيطة

 *3.209- *3.133-متوسطة

 0.076- شديدة

  شديدة جدا

 الهوية

19.20124*19.24503* 8.74503بسيطة

10.45621*10.50000*متوسطة

 -0.04379 شديدة

  شديدة جدا

 االشباع

24.66460*25.08421*14.43977*بسيطة

10.22484*10.64444* متوسطة

 -0.41961  شديدة

   شديدة جدا

 السلوكية

23.28793*23.71930*12.89708*بسيطة

10.39085*10.82222* طةمتوس

 -0.43137  شديدة

   شديدة جدا

 الدرجة الكلية لمفهوم الذات

 *61.284 *62.254 *33.421بسيطة

 *27.863 *28.833 متوسطة

 0.971-  شديدة

   شديدة جدا
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درجة مفهوم  واالنحرافات المعيارية للفروق في، المتوسطات الحسابية، األعداد ):17.2( جدول

  مالءمة المسكن لإلعاقة لمتغير تبعاالذات 

 المتوسط الحسابي العدد مالءمة المسكن لإلعاقة المجال
االنحراف 

 المعياري

 ةالذات الجسمي

 10.21 11155.59مالئم

 10.67 10051.04مالئم بشكل متوسط

 9.33 4548.76غير مالئم

 ةالذات الشخصي

 13.82 11160.86مالئم

 12.32 10056.19مالئم بشكل متوسط

 12.32 4557.24غير مالئم

 الهوية

  15.42  111109.54مالئم

  15.14  100104.60مالئم بشكل متوسط

 13.42  45105.56غير مالئم

 االشباع

  17.257  111100.23مالئم

  14.077  10094.03مالئم بشكل متوسط

 16.035  4597.16غير مالئم

 لدرجة الكلية لمفهوم الذاتا

 46.18 111342.90مالئم

 39.72 100327.40مالئم بشكل متوسط

 36.73 45335.13غير مالئم

  

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ) Tukey test( نتائج اختبار توكي: أ).18.2( جدول

  .لمتغير مالءمة المسكن لإلعاقة تبعامفهوم الذات 

 غير مالئم مالئم بشكل متوسطمالئمالمقارنات المجال

 ةالذات الجسمي

 *6.830 *4.546مالئم

 2.284 مالئم بشكل متوسط

  غير مالئم

 ةالذات الشخصي

 3.620 *4.675مالئم

 1.054- مالئم بشكل متوسط

  غير مالئم
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قارنات الثنائية البعدية للفروق في للم) Tukey test( نتائج اختبار توكي: ب).18.2( جدولتابع 

 .تبعا لمتغير مالءمة المسكن لإلعاقةدرجة مفهوم الذات 

 غير مالئم مالئم بشكل متوسطمالئمالمقارنات المجال

 الهوية 

 3.98498 4.94054*مالئم

 -0.95556 مالئم بشكل متوسط

  غير مالئم

 السلوكية

 3.07868 6.20423*مالئم

 -3.12556 بشكل متوسطمالئم

  غير مالئم

 الدرجة الكلية لمفهوم الذات

 7.768 *15.501مالئم

 7.733- مالئم بشكل متوسط

  غير مالئم
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