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 صالملخ  


في  ةساء اللواتي لديهن زيادمن الن   ةكتئاب لدى عينوالات تقدير الذ  مستوى لتعرف على ل هدفت هذه الدراسة
بيت لحم  ةمن نساء محافظ ةا ثل مجتمع الدراسة مجموعويم   بيت لحم. ةنظرهن في محافظ ةالوزن من وجه

بيت لحم  ةمن محافظ مرأة إ (287)وكانت العينة بالمجمل قوامها  ،(40-20)بين ن أعماره للواتي تتراوحوا
 على المنهج الوصفي،ة عتمدت الباحثة بدراستها الحالي  ا وقد  (.2018_2017)الواقعة بين عامي  خلل الفترة

علومات لما :وقد اشتمل على ثلثة اقسام هي على الترتيب لزمةلجمع المعلومات ال ةستبانستخدمت الاو 
مستوى  أن  إلى  النتائجأشارت  وقد .لتقدير الذاتمقياس كوبر سميث مقياس بيك للكتئاب و  ، ةالشخصي

على  كتئاب لديهن  ال مستوى ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لاا كان بسيط عام   بشكل  المبحوثات  الكتئاب لدى
بناءعلىنقطهينانلديهناكتئاببتلالواتيامافيمايتعلقبالمبحوثاتا،)15.20مقياس بيك للكتئاب )

 نتائج الدراسةوأظهرت  كما . %38  نسبتهنكانت فقدفمافوف17الحسملمقياسبيكلالكتئابوهي
ات على مقياس تقدير الذ  مستوى ط الحسابي لمتوس، حيث بلغ الاا مرتفعن مستوى تقدير الذات كان أالحالية 

 تقديرهن  كان مستوى %( من النساء 53.0ما نسبته ) أن  إلى  النتائج أظهرت وقد (.64.06كوبر سميث )
نتائج الدراسة  أشارت كما و .للذات اا مرتفع اا أظهرن تقدير  %( منهن  47.0) ، في حين أن  اا منخفضلذواتهن 

ا ه كلم  كتئاب لدى المبحوثات، بحيث أن  ال مستوى تقدير الذات و مستوى وجود علقة عكسية بين إلى  الحالية
هذه النتائج  الكتئاب لدى المبحوثات، والعكس صحيح. وترى الباحثة أن  مستوى تقدير الذات قل وى مستزاد 

 كتئاب.تتفق مع ما تتحدث عنه األدبيات والدراسات السابقة التي بحثت موضوع العلقة بين تقدير الذات وال

يرات راد العينة وبعض متغ  أف لدىكتئاب راسة وجود فروق في درجة النتائج الد  أظهرت  اضافة الى ذلك ،
العزباوات،  مبحوثاتالمتزوجات والمبحوثات فقد  كانت الفروق بين ال لمتغير الحالة الجتماعية فتبعاا  ،ةالدراس

هناك فروق كانت  يضاا أكتئاب ، و لامن  أعلى مستوى العزباوات واللواتي أظهرن  مبحوثاتوذلك لصالح ال
المستوى التعليمي المتدني حيث انه المبحوثات من ذوي بحيث كانت لصالح التعليمي ر المستوى متغي  ل تبعاا 
وأظهرت  كما كتئاب والمستوى التعليمي،المستوى بين  ةلنتائج الدراسه فقد كانت هناك علقه عكسي تبعاا 

ق لصالح الوزن، فقد كانت الفرو ر زيادة كتئاب حسب متغي  اإلمستوى النتائج وجود فروق بين النساء في 
 لديهن يعتقدن بإناللواتي ل  لمبحوثاتبا مقارنةا  لديهن  زيادة الوزن من  اللواتي يشعرن بوجود درجة   مبحوثاتلا

 دة في الوزن.ا، حيث كانت درجة الكتئاب اعلى لدى اللواتي شعرن ان لديهن زيزيادةا في الوزن 
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وبعض متغيرات ات تقدير الذ  مستوى بين  ة  ئيحصاإ ة  ذات دلل وجود فروق  إلى  ةراسنتائج الد   أشارتو كما 
لمتغير الحالة  النتائج وجود فروق في درجة تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة تبعاا أظهرت  فقد ةالدراس

من أعلى  لديهن  تقدير الذات مستوى  العزباوات حيث كان مبحوثاتلة، فقد كانت الفروق لصالح االجتماعي  
نه كلما زاد أبحيث  ةيلمتغير المستوى التعليمي فقد كانت العلقه طرد   ةبالنسب اا وايض ،باقي المبحوثات

 ةعكسي ةالوزن فقد جاءت العلق ةزيادمفهوم لمتغير  ةسبما بالن  وأ ،تقدير الذات مستوى المستوى التعليمي زاد 
 . يهالد تقدير الذاتمستوى قل  رات المبحوثة ان لديها زيادة في الوزن ا نه كلم  أبحيث 

أكان  المستوى الرسمي سواء فيما يخص   إلى عدد من التوصيات ةالباحث خُلصت م فقدء ما تقد  ضو  وفي
هذه  أهم كان منو  ،ةالدارسين والمهتمين بالمواضيع النسوي ةالباحثين والطلب يخص وفيما ،هلياا أ أو  حكومياا 

 ةوزياد هنالوزن لدى ةلزياد ة  بيلس ثار  أ ي  أ ةلإلناث الفلسطينيات لمعالج إرشادية   توفير خدمات   التوصيات
 .الوزن زيادة المجالت بغض النظر عن مفهوم  ةيادي في كافالر  المرأة  الوعي بدور

هداف أ المحلي في مجتمعنا الفلسطيني بما يتناسب مع اإلعلم ستغلل اوكذلك نوهت الباحثة إلى اهمية 
ضح ت  أالمي بما يخص هذه المشكلة وقد لألعلم العالكبير ي لبالتأثير الس   تقد لحظ هانأحيث  هذه الدراسة،

 مهم كعامل علم المحلي لإالتركيز على  ت الباحثةومن هنا ارتأ في معظم الدراسات السابقة ، اا ذلك جلي  
 هذه المعضلة. في معالجة
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Abstract 
 

The aim of this study was to identify the level of self-esteem and depression from the point of 

view of women who have overweight in the governorate of Bethlehem. 

The study population consisted of a total of (287) women, aged ( 20-40) years, during the period 

between (2017_2018).  

In the current study, the researcher used the descriptive approach, and utilized the questionnaire 

to gather the desired information for her study. The tool consists of three parts:personal 

information, the Beck Scale of depression, the last part  Cooper Smith Scale of self esteem. 

The study showed that the level of depression among women in general was simple.The mean 

of depression on the Beck Scale of depression was (15.20). ). However, since the cut point for 

the beck scale was 17%, 38% of the participents had  depression . 

The results of the current study showed that the level of self-esteem of the participants was 

positive, with a mean  of (64.06).on the Cooper Smith Scale  

The results showed that (53.0%) of the participants had low self-esteem, while (47.0%) showed 

a high levels of self-esteem. 

 The results of the present study indicated that there was an inverse relation between the level 

of self-esteem and the level of depression among the respondents, so that the higher the level of 

self-esteem the less the level of depression, and vice versa. The researcher believes that these 

results are consistent with the literature and previous studies that examined the relationship 

between self-esteem and depression. 

The results of the study showed differences in the level of depression among the sample and 

some variables of the study. According to the variable of the marital status, the differences 

between married respondents and single respondents were in favor of single respondents who 

showed a higher level of depression. And also there was adifference in the level of depression  

according to level of education, in favor of of lower educational level who showed a higher level 

of depression. 
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In addition, the results showed that there was a statistically significant difference between 

respondents in the level of depression according to the variable perceived weight, the differences 

were in favor of  respondents who felt that they have a degree of oveweight, compared to 

respondents who have not. Women who believed that they had overweight were more depressed 

compared to those who did not feel so. 

The results of the study indicated that there were statistically significant differences between the 

level of self-esteem and some variables of the study. The results showed that there were 

differences in the level of self-esteem among the sample of the study according to the variable 

of the marital status. The differences were in favor of single respondents who had better self- 

esteem. In addition, there was a statistically significant difference in the level of self- esteem 

and level of education, with a positive relation. The higher the level of education, the higher the 

level of self-esteem. As well, there was a statistically significant difference in the level of self- 

esteem and perceived weight gain. The higher the weight gain, the lower the level of self-esteem 

among the respondents. 

The researcher recommended several  matters in terms of policy-makers, whether governmental 

or public; researchers and students studying and interested in women’s topics. It is very  

important to provide counseling services for Palestinian women to deal with any negative effects 

of overweight in each category and increase awareness of the role of leading indicator in the life 

of women regardless of the concept of weight, in addition to  focusing on the corresponding 

level of culture and awareness and moral progress. 

The researcher noticed the significant negative impact of international media on the image of 

Palestinian women. This is evident in most of the previous studies. Hence, it is important to to 

focus on our local media as an essential and crusial mean to change people’s views and 

perceptions regarding women’s status.  
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 الفصل الول
__________________________________________________ 

 خلفية الدراسة 1.1


. جراء تجارب عديدةإحقيقة من خلل ستدلل على هذه ال، وقد تم البالكتئاب لإلصابةعرضة اإلنسان 
خليط من الحالت المرضية خدم لوصف ، عبارة عن مصطلح يستنفسي الكتئاب كمرض  فإن   عام بشكل  و 
 ية،الجسد   هنعكاساتإو أعراضهكتئاب لل ن  أشك فيه  لام، وموالتي يغلب عليها طابع الحزن اإلنسان ى دل

 واحدة   حباط ولو لمرة  بة واإلآمن الك %( من الذكور يمرون بنوبة  20ن )فإ. وكما هو معروف يةفسيولوج  وال
 .( 2012 ،عكبة)حياتهمفي 

لكتئاب ضن لل يتعر   أنهن  ث يبح، الذكور ةطفولتختلف عن اإلناث  طفولة فإن   ة  عديد اسات  جاء في در  وكما
حلة المراهقة، وهذا يرجع للكثير من التغيرات في مر  لديهن بالظهور كتئاباليبدأ  بالذكور، ولكن مقارنةا 

تعاني  األنثىذا كانت إا ميت ول س  قدير الذاتمستوى ثره على أتتضمن موضوع الوزن و  قد التي الفسيولوجية
 .المسموح به في مجتمعها من الحد  أكثر  بالوزن  ةمن زياد

نخفاض تقدير اإلى  كتئاب لدى المرأة ربما يعزى سبب البأن  ،( 1996) وبهذا الخصوص يشير الشربيني
ذلك عن يض تعو  حيان، فتحاول المرأة في بعض األوالمجتمعاألسرة  سيادة الرجل في المرأة لذاتها في مقابل

 .كتئاب لديهااإلمستوى  لتقليل، عديدة   ق في مجالت  والتوافاإلنجاز  طريق

، بحيث يؤثر ذلك رتباطية في نظرة المرأة لذاتهالذات العلقة اضوء ما تقدم هناك بعض المتغيرات وفي 
وكذلك  جتماعيةإلابالحياة ، ومن هذه المتغيرات الفشل عام فسي بشكل  جتماعي والن  فقها السلباا على توا

حباط وهذا يعد من المؤشرات كتئاب والرتباطاا وثيقاا ببعض األمراض النفسية كالإمنة الزائدة التي ترتبط الس  
 .في عدم التكيف والتوافق النفسي مهمةال
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ة الوجدانية عموماا تعتبر من األمراض العصابيضطرابات وال كتئابن الأإلى  وتشير دراسات عديدة
اإلنسان  ىكما تؤثر كذلك على الشكل الجسدي لد ،الصماء الغددب كبيراا  رتباطاا إرتبط ت التي باثيةوالسيكو 

 .(2001)الشربيني،  والبدانة ةقصر القامك

في الحزن  ةا مثلتم ةا كتئابيا اا وتواجه اليوم بعض النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الوزن الزائد أعراض
للتكيف  يجاد سبل  إيحاول  ماعي مع الناس، وهذا بحد ذاته جعل البعض منهن  تجفاعل اإلنعزال وعدم التواإل

 ( .2011)دونا ،  ل لدى المجتمعمنظومة التكيف والتقب   إيجادخلل  من والتوافق الجتماعي والنفسي،

، هال يستهان بم ظاهرة ا أصبحت اليو ها أن   ماكتئاب ل سي  رتباطاا وثيقاا بالا الوزن( ة)زيادهذه الظاهرة ترتبط و 
يجاد إوبالذات في  ةيل  بلحياتها المستق اا ر منف   هعتبار ا على  وزن الزائدال أن كثيراا من النساء ل يتقبلن   مال سي  و 

ستخدام إسواء ب ،منها للتخفيضمراكز إلى  ويذهبن منةهذه الس   ، مما جعل كثيراا منهن يرفضلحياةلشريك 
إلى  الذهابب قد يقمنأو  ،الصحي ن  الذي يؤثر سلباا على وضعهسي رجيم القااستخدام الأو  بعض العقاقير

 المستعصيةبعض الحالت في ن أحتى قد يلجأو  الجميع تحمل نفقاتهاقد ل يستطيع وادي المكلفة التي الن  
 .التي قد يكون لها مضاعفاتها التي قد تصل في بعض الحيان الى الموت يةالجراح  العمليات  لجراء

 

 :الدراسةلة مشك  2.1


 بال ية التي تؤرق العصر  ة من المشاكل ساء خاص  لدى الناس عامة والن   السمنةو  الوزن  ةزيادأصبحت ظاهرة 
اإلحباط  مثل ، ومشاعرهن، وتصرفاتهنلذلك علقة سلبية على سلوكهن  يكون ، وقد من النساء ة  كبير  فئة  

من هذه الظاهرة  النساء للحد   التي تستخدمها سائلت الو اختلفوقد  ،لديهن   ، ضعف تقدير الذاتوالكتئاب
 :السؤال المحوري التاليعن  الدراسة الحالية أجابتاألساس  وعلى هذا

في  الوزن من وجهة نظرهن  في زيادة  اللواتي لديهن  ساء كتئاب لدى عينة من الن  ال ات وما مستوى تقدير الذ  
 محافظة بيت لحم؟
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 :الدراسة أهمية  3.1


وافق النفسي من الت   التي تحد   ظاهرة زيادة الوزن على الضوء  ألقتهذه الدراسة في كونها  ةأهمي تكمن
 ُحددتك وبذل، وتصرفاتهن   يؤثر سلباا على سلوكهن  والذي  كتئابللوُتعرضهن  جتماعي لدى النساء واإل

 هما. الدراسة في جانبين أهمية

 

 :ريةالنظ   يةهم  أول : ال

 

النساء وكل من تقدير لدى  وزن ال زيادة بيندراسة عربية تناولت العلقة  الباحثةد علم حدو في  ل توجد .1
 .لديهن   الذات والكتئاب

ا يكون مية وهو مدى تقدير المرأة لذاتها فحينالنفس  حة تناولت الدراسة الحالية موضوعاا مهماا في الص   .2
 .نفسياا  اا يكون الشخص مضطرب ا  قدير سلبي، وعندما يكون التياا سو نسان اليكون  اا إيجابي التقدير

ذا وجدت إبالنسبة للفرد فمهمتان " وهما مرحلتان والرشد "الشباب ينة الدراسة الحالية تقع في مرحلتيع .3
 الضطرابات النفسية.إلى  لذاته أدى ذلكاإلنسان مشكلت في تقدير 

في مختلف المجتمعات م النساء مشكلة عصرية تعاني منها معظإلى  شارةالدراسة في اإل أهميةتبرز  .4
 كتئاب المترتبة على ذلك.بمدى تقديرهن لذاتهن ودرجة ال ة هذا الوزن وعلق الزائد وهي قضية الوزن 

 

 التطبيقية: همية: الثانيا  

 

النتائج ذات العلقة في هذا الموضوع، حيث يمكن أهم  الضوء على ألقتالتطبيقية في كونها  هميةتكمن األ
 علجية في هذا المجال. إرشادية  إعداد برامج
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 : أهداف الدراسة 4.1


 ة :تي  آلهداف الى تحقيق األإالدراسة الحالية  سعت

في محافظة  نظرهن   وجهة من بالوزن  زيادة لديهن النساءاللواتي لدى تقديرالذات مستوى  إلى التعرف -1
 .بيت لحم

رهن في محافظة وجهة نظ الوزن من فيلى مستوى الكتئاب لدى النساء اللواتي لديهن زيادة التعرف إ -2
 بيت لحم.

في زيادة  اللواتي لديهن  لى دللة الفروق اإلحصائية في مستوى تقدير الذات لدى النساء إالتعرف   -3
مستوى  لمتغيرات : الحالة اإلجتماعية ، المستوى التعليمي ، العمر ،لالوزن في محافظة بيت لحم تبعاا 

 .  ل ، الوزن الدخل ، مكان السكن ، نوع  العم
 في الوزن في  زيادة لديهن النساءاللواتي لدى الكتئاب مستوى  في اإلحصائية الفروق  دللة إلى التعرف -4

 السكن، مكان العمر،الدخل، التعليمي، المستوى  الحالةاإلجتماعية، المتغيرات الى تبعاا  لحم بيت محافظة
  . الوزن  العمل، نوع

 لدى عينة من النساء اللواتي لديهن   ومستوى اإلكتئابير الذات طبيعة العلقة بين مستوى تقد عرفةم -5
 . في محافظة بيت لحم الوزن من وجهة نظرهن  في زيادة 

 

 :الدراسة أسئلة  5.1


 :آلتيةا سئلةاأل نع هذه الدراسة أجابت

ن في ات لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن من وجهة نظرهما مستوى تقدير الذ  ل: السؤال الو 
 ؟ظة بيت لحممحاف

 محافظة في نظرهن وجهة من الوزن  في زيادة لديهن   اللواتي النساء لدىاب ئكتال مامستوى : السؤال الثاني
 لحم؟ بيت
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ة إحصائياا في مستوى تقدير الذات لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في هل توجد فروق دال  : ثالثالسؤال ال
 العمر، التعليمي، المستوى  اإلجتماعية، الحالة: بعاا لمتغيراتبيت لحم تفي محافظة  الوزن من وجهة نظرهن  

 ؟الوزن  العمل، نوع السكن، مكان الدخل،

 الوزن  في زيادة لديهن   النساءاللواتي لدىكتئاب ال مستوى  في إحصائياا  دالة فروق  توجد هل :رابعالسؤال ال
 العمر، التعليمي، المستوى  اعية،جتماإل حالةلا: لمتغيراتل تبعاا  لحم بيت محافظة في نظرهن   وجهة من

 ؟الوزن  العمل، نوع السكن، مكان الدخل،

 النساء من عينة لدى كتئابال ومستوى  الذات تقدير مستوى  بين العلقة طبيعة  معرفة :الخامس  السؤال
 ؟لحم بيت محافظة في نظرهن   وجهة من الوزن  في زيادة لديهن اللواتي

 

 :سةمصطلحات الدرا  6.1
 

 ذات:ر التقدي

 الثقة بالذات والحترام والرضا بالنفس ويشمل ،حترامستحقاق الاكيف يشعر الشخص ب يمثلن تقدير الذات إ
 .(Small& Gallery،2001)حسب ما جاء لدى سمول وجاليري 

ى دم أيوإلى  ،احترام الذاتأو  يمتهالفرد بقإحساس  تقدير الذات يعكس أن  إلى  ،ويشير باتان وآخرون  
، وهو يستخدم لكي الذات مكون تقييمي لمفهوم الذات ويحب نفسه؟ ويعتبر تقديرايعجب  نأ لفرديمكن ل
تقدير المظهر  مثل خرى تستخدم للدللة عليهأ وهناك مفاهيم ،حترام الذاتحساس الشامل لاإلإلى  ينسب

 (.al  Patten et،2006  )وآخرون  نابات ،تقدير الجسمأو  ،الخارجي

تقدير ل كوبر سميث قياسعلى م بحوثةالمعليها حصل تالدرجة التي على انه تقدير الذات ف يعر :  ياا جرائإو 
 الذات.
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 :كتئابال 

، ويرافقه سبوعينأ ةلمد يوم تقريباا  كل  لدى الشخص يتكرر ا، بحيث مزمن اوجداني اضطرابا كتئابال يعتبر
ضعف التركيز  ،النومفي زياده أو أرق  ، تهازيادو أ هيةالش  عراضه نقص أ أهم  ومن ،والحزن  الكأبةب احساس

 ألي ةراجعاألعراض  ل تكون ومن المهم ان  ،وعدم الرضا باليأسالشعور  ،تخاذ القراراتإعلى  القدرةوعدم 
, DSM-IV) ني مزمن كالفصاماضطراب ذها ناتجة عنول تكون  ،ة  عام ة  صحي ة  حالأو  عضوي   سبب  

1994) 

الفرد  صادفه يوقف مستجابة لاأحد التقلبات المعتادة في المزاج  اب قد يكون أن الكتئ (2001)ويشيرالشربيني
 .خسارة ماليةأو  للشعور بالحزن واألسى مثل فراق صديق هيدعو  هفي حيات

 كتئابمقياس بيك لإل على بحوثةحصل عليها المترجة التي الد  ى انه لعالكتئاب  يعرف جرائياإو 
(1974,Beck) 

 :الوزن  ةزياد تعريف

ضون الكثير من الناس الذين يعانون منها يتعر  حيث إن  يا ا في المجتمعاتمظهرا ا مرض  زيادة الوزن  تعد   
حباط كتئاب واإللذلك يعانون من أمراض نفسية كاإل ضافةا إالسكري والضغط، أو  ألمراض جسدية كالجلطات

هي تراكم الدهون  وأنها فرط الوزن أبالوزن  ةوزياد السمنةتعرف األساس  وعلى هذا ،نسجامعدم التوافق واإلو 
 ,WHO) الصحة العالمية ةكما جاء لدى منظم ،صابة بالعديد من األمراضؤدي لإلبشكل كبير ومفرط قد ي

على اساس كتلى الجسم والوزن الزائد  السمنة العالمية الصحةلغين تعرف منظمه اوفيما يتعلق بالب (.2000
على مربع طوله  )وهو وزن الشخص بالكيلو غرام مقسوماا  BMIالجسم ةكتلنسبة كون تن أ وهي تعني 

 .30يساوي أو أكبر )  BMI) الجسم ة كتلنسبة كون تن أهي ف السمنة اما .25 أو يساوي  أكبر (بالمتر

يكون هناك علقة  ل حيث، من المعتاد أكثر  الوزن  زيادة في على انها اجرائياا:الوزن في  الزيادةوتعرف 
 .المقاييس التي تحدد من خللها هذه الظاهرةإلى ستنادا ا إزن طول والو ة بين المعياري  

السؤال  في هذه الدراسة تم تحديد معنى زيادة الوزن من خلل سؤال المبحوثات في الجزء الول من الستبانه
 نظرك؟ ةبالوزن من وجههل لديك زياده :التالي
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 : الدراسةحدود  7.1


 :آلتية ا مورعلى األاق تعميم نتائجها طاسة في نهذه الدر حدود  قتصرتأ

 .2018 – 2017الفترة  الزمنية بين هذه الدراسة في طبقت  ية:مان  الحدود الز   .1
 .الضفة الغربية : حدود هذه الدراسة على محافظه بيت لحم فييةالحدود المكان   .2
لعينة ومقياس بيك الشخصة ل المعلومات: ممثلة في المقاييس التالية: مقياس يمثل ةالحدود اإلجرائي   .3

 ومقياس كوبر سميث لتقدير الذات. كتئابلإل
في  ويقطن  (  40-20)بين أعمارهن  الدراسة على النساء اللواتي تتراوح قتصرتا: يةالحدود البشر   .4

 .زيادة في الوزن  ولديهن   بيت لحم ةمحافظ
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 الفصل الثاني

 السابقة دراساتطار النظري والاإل

 ةممقد   1.2

 الوزن  ةزياد 1.1.2

 والسمنةالوزن  ةزيادأسباب  2.1.2

 (سيةوالنف   يةالجسد  ) السمنةآثار  3.1.2

 منةللس  عرضة  الفئاتأكثر  4.1.2
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 مختلفةمن وجهات نظر  تقدير الذات تعريفه 1.1.2.2

 ات الذتقدير مفهوم أبعاد  2.1.2.2

 على تقدير الذات  رةالمؤث  العوامل  3.1.2.2

 لتقدير الذات  سرةالمف  النظريات  4.1.2.2

 كتئاب ال 3.2

 كتئاب تعريف ال 1.3.2

 كتئابللالتعريف النفسي  2.3.2

 كتئاب الراض أع 3.3.2

 كتئاب العوامل المسببة لل 4.3.2
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 كتئاب ريات التي فسرت الالنظ   5.3.2

 كتئابات والتقدير الذ  4.2

 راسة تناولت موضوع الد  بية عر   دراسات  1.4.2

 تناولت موضوع الدراسة أجنبية  دراسات  2.4.2

 سابقة الدراسات ال  تعقيب على  3.4.2 
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 الثانيالفصل 
________________________________________________________ 

 بقةطار النظري والدراسات السااإل

 دمةقم2.1 


أو  يتمف ينةنحو ظاهرة مع   لتجاهات لدى األفراد والجماعاتوا اآلراءتختلف  ، سلباا من خللها الحكم ايجابا ا
 سواء ،بحد ذاتها تشكل الرأي حول موقف ما هي التيو  ،كبيراا  دوراا  والجتماعيةلعب في ذلك القيم الثقافية تو 

أو ايجاباا،س ذلكأكان  الجماعي أو  في تشكيل التجاه الفردي مهماا القيم تلعب دورا ا فإن  سسااأل وعلى هذا لبا ا
 مجموعة التصورات العقليةترتبط التجاهات في ولهذا  ،فكرأو  سلوكأو  أداءأو  الحكم على مهارة نحو

فراد تعد  من العوامل األساسية التي تشكل السلوك الجتماعي لدى األأنها  والذهنية التي يتبناها الفرد كما
 .(2013،عبد الهادي)اآلخرين نحوأو  أنفسهم نحو

ستجابات التي ية تشكل مجموعة من الن حالت التأهب النفسي المرتبطة بالناحية المعرف  فإوبهذا الصدد 
تجاه يمكن أن يكون اإلاألساس  ، وعلى هذاوقف مانحو مستجابات الت و من خللها الديناميا تنظم

 المرتبطةأو  المكتسبةأو  فتراضيةبالتكوينات اإلاآلراء وبالتالي ترتبط تلك  ،اآلخرين أو لفرد نفسها نحوموجها ا 
 .سلبيةأو  يجابيةإاآلراء تلك  وقد تكون  ،بطبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها

 الشخصي نظرهن   ةالوزن الزائد من وج ةالتي تحملها النساء نحو علق اآلراءهذه الدراسة مجموعة  قد تناولتو 
 .كتئاب وتقدير الذات لديهن  ال ةرجن دبكل م

 تزيد من التكييفأو  التكيف والتوافقيجابية ما يحد من السلبية واإل احمل في طياتهت اآلراءهذه كون توقد 
تكيف من قبل الفرد مع  حصلقد ي نهإوبهذا الخصوص ف ،الفرد اليه الذي ينتميوالتوافق ضمن المجتمع 

 .أو سلوكياا اا، أو انفعالياا، فيمعر أو ، تنظيمياا أو  تعبيريا ا أو  عيا ا دفا اا منحن موراألذ أختوقد  ،والخرين تهبيئ

 للدراسة وهي: لمفاهيم األساسيةاالفصل تم عرض وفي  هذا الجزء من 
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 :الوزن ةزياد 1.1.2 



مرض  زياده الوزن تعد  ن يتعرضو  هاالكثير من الناس الذين يعانون من ن  أحيث  في المجتمعاتيا ا مظهرا ا
الكتئاب ك نفسيةيعانون من أمراض  فقد ، اضافة لذلكوالضغطأالسكري أو  جسدية كالجلطاتاض ألمر 
بأنها فرط الوزن وهي تراكم الدهون تعرف السمنة األساس  ، وعلى هذانسجامحباط وعدم التوافق واإلواإل

 ،(WHO 2000) ميةالعال صحةال ةحسب منظم بالعديد من األمراض لإلصابةؤدي بشكل كبير ومفرط قد ي
 الصحة العالمية السمنة والوزن الزائد بما يلي: ةوفيما يتعلق بالبالغين تعرف منظم

له )وهو وزن الشخص بالكيلو غرام مقسوما على مربع طو  (BMI)الجسم ةكتلنسبة ن يكون أالوزن الزائد هو 
 .(30 ) يساوي أو أكبر  ( (BMIله الجسمتكنسبة ن يكون أهي فمنة الس  أما  ،(25 )او يساوي أكبر  بالمتر(

بسيطا ا نسبة فإن  (2005) اعز وكما جاء في ه للوزن مقابل الطول وهي ما تستخدم كتلة الجسم ُتعتبر مؤشرا ا
 مربع الطول أوعلى معادلة بسيطة تتمثل في الوزن  ذلك من خلليتم حساب السن و لدى البالغين وكبار 

 .(مربع ترم÷ كغم )بصورة أخرى 

 زياده وزن الجسم بمقدارإلى  المتزايد في الجسم مما يؤديبانها تراكم الدهون أيضاا  لسمنةد عرفت اقو 

 &Kaplanبالعمر والطول حسب ما جاء لدى كابلن وسادوك ) الطبيعي مقارنه عن المعدل (25% )
Sadock, 1998). 

 

 :الوزن ةزياد و  أسباب السمنة 2.1.2  



تعود لسبب رئيسي واحد وهو  باإلجمالها وزن ولكن  الز زيادة لتي تحف  العوامل اهناك العديد من األسباب و 
 جهةمن  الفرد نفقهايقد التي  الحراريةوالسعرات  ،المستهلكة الحراريةبين السعرات  الطاقةاختلل التوازن في 

 ،حديثةالنقل ال طبيعة وسائلنتيجة شاط البدني في عصرنا الحالي ة الن  قل   وذلك بسبب (BMA, 2005خرى )أ
 .لجلوس وراء المكاتب لساعات طويلةعلى اكبيرا ا الحالية التي تعتمد اعتمادا ا  طبيعة الوظائفبسبب وأيضا ا 
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 باإلضافةالنظام الغذائي العالمي الجديد الذي يميل في كثير من األحيان للوجبات السريعة والجاهزة  ن  أما ك
يعمل جميعه وهذا  ،السكريات والدهون ة عالية من ى نسبي علتحتو التي لتناول المشروبات الغازية بكثرة 

 .زيادة الوزن عن المعدل الطبيعيعلى 

 نتشار حالت السمنة،إفي  كبيراا  والجتماعية تلعب دوراا  الديموغرافيةعوامل ن الأوقداظهرتالدراسات
ينحدرون ذين فال الألطن اأفقد جاء مفادها ( Rodolf et.al, 2004) فحسب دراسة نشرها رودلف وآخرون 

، وكذلك األشخاص الذين هم أكثر عرضة للسمنة ذات طبقه اجتماعية منخفضة ودخل متدن   من أسر
يقضون وقتاا طويلا جالسون دون عمل جهد  عضلِي أو حركي  كالذين يقضون ساعات  في مشاهدة التلفاز 

 ..(Foster,1998)أو الجلوس على المكتب بسبب نمط عملهم أو نمط حياتهم

 

 :السمنةآثار  3.1.2



 همها:أ مراض المزمنة ومن صحيه وخيمه تتمثل بالكثير من األآلثار  تؤدي السمنة وزياده الوزن 

 .أمراض القلب واألوعية الدموية •

 .واهمها التهاب المفاصلالضطرابات العضلية الهيكلية  •

 .سرطان القولون وسرطان الثديأهمها  ومن بعض أنواع السرطان •

 .سالتنففي  صعوبات •

 .2نوع  السكري  •

 أمراض جلدية. •

  والقلق أمراض نفسية مختلفة من أهمها الكتئاب •

احتمال الوفاه  وزيادةاألطفال  عند السمنةبين  ةا ان هناك علقوآخرون  دوكأجراها  دراسةظهرت أو  •
 .(Doak.et.al, 2006)المبكرة 
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 :للسمنةعرضة  الفئاتأكثر  4.1.2


ضطرابات هي بين عمري لتلك العرضة  كثراأل والفترة ث،نااإل هن   للسمنةة عرض الفئاتأكثر  ن منإ
ولذا يمكن هنا  .(Katzman and Pinhads,2005وبنهادز ) حسب ما جاء لدى كاتسمان (18- 14)

 بشكل عام، وعملهن على التخلص منه نحو ظاهرة الوزن الزائد لديهن وآرائهن النساء نماطأالتحدث عن 
منيتم من خلذاتي  لتخطيطوفقا ا  رتباطا ا االمرأة لنفسها ترتبط  ةهذه الظاهرة، ولذا فإن نظر  له التقليل والحد  

الذين يتبعون حميات أولئك  هم للسمنةعرضة  كثرمن الناس األ فإن   وكذلك، وثيقا ا بظاهرة الوزن الزائد لديها
أجسادهم  فإناألمر  نهايةفي  ائيةا ذغ ةا يتبعون حميالذين أولئك  من (%25-20 ) حواليحيث إن  ،غذائية

من جهة و ، (Heaton and Strauss,2005وستراسوس ) ن وهذا ما ذكره هيتو  ،غذائية  ضطراباتتطور إ
 بوسكند حسب راي  للسمنة عرضةا  كثرهم األ المتوسطة والقتصادية الجتماعيةالطبقات أبناء  فإن اخرى 
 (.Boskind and White,2001) ووايت

 

 :عند النساءزن وزيادة الونة سمال5.1.2 


ول قمها وازدياد انتشارها تدريجيا ا النفسي بسبب تفا أمنهن   لدى النساء تهدد  زياده الوزن أصبحت ظاهرة لقد 
سوحات و فتشير الم ،البالغات في بعض الدول العربية يعانين من السمنة وزيادة الوزن اإلناث  سيما وأن نصف

، لدى الذكور ابكثير من نسبتهأعلى  أنها ،المنطقةفي اإلناث  بين ة لدراسة السمنةالتي أجرتها الجمعية الدولي
 وقد، من الذكور (%34.5) نة في حين فقطمن النساء من السم (%47.9) مثل ا في الكويت تعاني تقريباا ف

ن يكن أفي  زن المثالي لديهن رغبه شديدهالنساء المهووسات بالو ن أجرياها أ دراسةووايت في  بوسكندأكد 
حميات ال يتبعن  و ن يمتنعن عن الغذاء أعن طريق  جسادهنأن يسيطرن على أحاولن يهن ت ولذلك فكامل

 (.Boskind and White,2001)مستمرة ال الغذائية

كلما وأنه  المثاليةالمرأة  نهاأب النحيفة أة المر يصور اإلعلم  حيث إن   في هذا المجال كبيراُ  دوراُ اإلعلم يلعب 
اإلعلم  وهكذا فقد ربط سعادةأكثر  وبالتالي ةكثر جاذبيأو  ،جملأبطنها كلما صارت  دهون فينسبه ال قلت

 (.Boskind and White,2001) ووايت حسب ما ذكر بوسكيند بالسعادة ةوالجاذبي  الجمال 
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 وطة التي يعززهاسبب القيم الثقافية المغلبوذلك  ،منذ عمر مبكرتبدأ  المرأة  فالنظرة المشوهة عندوبالتالي 
 شكل جسمها بأجسام العارضات والممثلت. ةبمقارن ةالفتافتبدأ  ،اإلعلم

لعدة عوامل  (2011كما ذكر دونا ) بين النساءالوزن  ةوزياد رتفاع نسبة السمنةاوربما يرجع السبب في 
 :تتمثل في

كبيرا ا تلعب الوراثة  :الجينات .1 تزداد يث ، حالوزن وزيادة بالسمنة اإلصابة  في تحديد احتماليةدورا ا
 السمنة في عائلت معينة عن غيرها من العائلت

، العمل بسبب نمط ص من الوزن الزائد المتراكم كثير من النساء ل يستطعن التخل  حيث إن  :العمل .2
 .وعدم وجود وقت لللتحاق في نوادي الرياضة او عمل النشاطات الحركية

 .نفسيةو أ ب مشاكل عاطفيةالفراط باألكل بسب .3
 .المرأة وخاصة المرأة غير العاملةالتي تعيشها  بةآوالكلملل حالة ا .4
 الدورة الشهرية او بعد انقطاعها )سن المان(.إضطرابات الهرمونات نتيجة لتقلبات  .5

لها بعض التأثيرات  ربما تكون الجسدية لتأثيراتها  باإلضافةالنساء النسبة المرتفعة للسمنة بين  عليه فانو 
مستوى على النساء بين  زيادة الوزن  من ناحية مدى تأثير ،تناوله هذه الدراسةتا وهذا م ،ة عليهنالنفسي

 .تقدير الذات مستوى كتئاب و ال

 :تقدير الذات  2.2

 :اتمفهوم تقدير الذ   1.2.2
 

واقعي وموضوعي ولكن لألسف فليس  بشكل     يرى علماء علم النفس أنه من المهم أن يعرف النسان ذاته
 اا وقادر  على معرفه ذاته اا جعله قادر اإلنسان بأن نعم هللا تعالى على أ، وقد  ين على ذلكجميع الناس قادر 

يجعله يظلم نفسه  قيمته وذاته باإلنسان من ذلك فجهل  وعلى العكس ،على وضعها في موضعها المناسب
تجاه األنسان  ملكها يلتي فالمشاعر ا ،ياةالحفي  يجابياتهإن يدمر وهذا ما يقوده أل ،خاطئاا  نفسه تقييماا  فيقيم  
 .اا سلبي اا شخص هقد تجعل منأو  الشخصية القوية المتميزة ههي التي تكسب هنفس
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 ،التي يقوم بها الفردهو رفع تقدير الذات لديه العمليات لكثير مناألساسي لالغرض بأن  ويرى علماء النفس
، كما جاء (Hamtchek,1987امتشيك )لفرد، وقد رأى هالمفاهيم المرتبطة بشخصية اأهم  وبالتالي فهو من

حكم الشخص على نفسه به  قصد ي هتقدير الذات لدى األشخاص فإنيذكر عندما  هأن (،1991)في جبريل 
ما يعبر عن ذلك الشخص بما لديه من وغالبا ا  ،عدمهأو  له اآلخرين تقبلمدى عدم أهميتها، و أو  وأهميتها

يرى أنه ذا قيمة في المجتمع  اا ذاته مرتفعيكون تقديره لشخصه وللشخص الذي  ا افمثل ،لنفسهتجاه  اتجاهات
 .اآلخرين حترام والتقدير منوبالتالي فهو شخص جدير بال

توقعات الشخص بأنه  (2005 ) الزغبيفي كما جاء  تقدير الذات  (Campbell),1990 لكامبيوقد عرف 
 .قيام بهاليه اللتي يجب عجتماعية ابالنجاح في المهمات الشخصية وال

 

 :من وجهات نظر علماء النفس تقدير الذات تعريف 1.1.2.2


ات هو الحكم على صلحية تقدير الذ  بأن  (،2002( كما ورد في مختار (Smith,1991وقد رأى سميث )
 ..الشخص من خلل اتجاه تقويمي نحو الذات في مختلف المجالت

ألنه المحور األساسي لفهم شخصية  (مفهوم الذات)دراسة هتموا با س النف علماء بأن   (،1999(وقد رأى زهران 
 .الكائن البشري 

ية جتماعأن مفهوم الذات هو عنصر مهم وأساسي بالدراسات السيكولوجية وال فيرى  (،2001( ينوأما خويص
ستخدمه هم أمن وأكد أن أول  ،وأسباب سلوكه النسانياإلنسان بفهم شخصية  ياا أساس   حيث أنه يلعب دوراا 

 .التحليل النفسيصحاب مدرسة أ

  نحو ذاته ةموجبأو  ةالشعور بالقيمة ويمثل اتجاهات الفرد الشاملة سواء سالببأنه  وقد عرفه روزنبرج
 .(2013، اسماعيل)

نفسه وعن تحصيله وعن خصائصه وصفاته العقلية لالفرد  رؤيامن ويعتبر تقدير الذات صورة مركبة 
 (.2001 ،الشناوي ) به الناسكيف يفكر  واده اعتق، و يةوالجسم
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حكم الفرد على درجه كفاءته الشخصية والتعبير عن اتجاهاته "بأنه  تقدير الذات (2001) وتعرف الصايغ
والجسمي والجتماعي والثقة األكاديمي  وشعوره بالرضا عن تقديره ،نفسه ومعتقداته عنهااإليجابية نحو 

 ."تهل تفاعله مع بيئمن النفسي من خلواأل بالنفس

 ،بعاد الجسمية الجتماعية والنفعاليةالبناء الذهني متعدد األ هوان  تقدير الذات ( 1996ساسي ) يرى و 
 لذلك يعتبر نتيجة للتفاعل الجتماعي. ,الفرد الذاتيةات جدر  ةوالذي يتكون من محصل

أو  أثر سلباا سمة تتهذه الفإن  تاليوبال الشخصية نمطتتصل ب  أن تقدير الذات سمةفعطفا ا على ما تقدم 
فإن  جتماعية والنفسية والجسدية ذات علقة بهذه السمة وبالتاليالمشاكل ال ن  إفوبذلك  ، بالشخصية اا ايجاب

 تقدير الذاتكل من وعلقته ب الزائد عند النساء من وجهة نظرهن   الربط ما بين الوزن  ولتحاالدراسة الحالية 
 .كتئابوال

 

 ات:بعاد تقدير الذأ2.1.2.2 


 ،الفرد بقيمته وكفاءتهإحساس  وهو عنصر يندرج ضمن مفهوم الذات ويعكس مدىأبعاد  ةلتقدير الذات عد
 عندما يكون لديه اتجاهاتو  ،اا ذات مرتفعالتقدير  هيكون لدي نحو نفسه ةفعندما يكون للشخص اتجاهات ايجابي

 ضا.سلبيه نحو نفسه يكون لديه تقدير الذات منخف ذات

 ،األخلقية ،جتماعيةال ،ير الذات حسب ما جاء لدى جيمس وهي الذات الجسميةدلتقاد بعأ ربعأهناك 
 (.1987،)غنيم العصابيةالذات و 

لجتماعية والشخصية كل من المجالت ا تتضمنأبعاد  ة( فقد ذكر سميث عد2002) وكما جاء في المختار
البعد  يتضمن و  بعدينإلى  لو تقدير الذات( فقد قسم ماس2005) فايدحسب ما جاء في  واما  واألكاديمية.

 أما ،الكفاءة والثقة بالنفس وقوه الشخصية والنجاز والستقللات ويضم حترام الذ  اإلى  ول الحاجهاأل
 نتباه والمركز.ويضم المكانة والتقبل واإل اآلخرين التقدير منإلى  ةالثاني فيتضمن الحاجالبعد

والكفاءة وهي  ،وهي شعور الفرد بقيمته هميةهي األأبعاد  ثلثةإلى  لذاتن تقسيم تقدير اوبناء على ذلك يمك
 :فهي (2005حسب فايد ) مكونات تقدير الذاتما أو ، والبعد الجتماعي لذات الفرد ،بكفاءته دشعور الفر 
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 الكفاءة العقلية. -
 عتماد على الذات.الثقة بالذات وال -
 ف مع المحيط الجتماعي.التكي   -
 والجاذبية والجمال. ةالقو  ةاحية الجسمية من نالكفاءة والقدر  -

 :على تقدير الذات المؤثرةالعوامل  3.1.2.2


هناكعدةعواملتؤثرعلىتكوينوبناءتقديرالذاتوهذهالعواملتشمل:

 بالشخص نفسه: ةعوامل متعلق

د اثناء قيامه كون عليها الفر في مجموعه من الظروف الشخصية التي قد ي وتتمثل :الشخصيةالعوامل  .1
 ،رفراف) مرضه ةه تجعل الشخص المعني يراجع نفسه في حالتنبيهات معين  مثل  ،بتقييم وتقدير ذاته

2015.) 
 كان الشخص سليماا  ةحال في صحته ومرضه ففي ،الجسديةالنسان  ةحالوتشمل   :ةيلجسم  العوامل ا .2

 ةشكله وصور  ةمن ناحي ذاته ايجابياا ة كان تقديره لبقدر عالي من اللياق مراض متمتعاا معافى من األ
 بعض المراض المزمنةأو  يعاني من بعض التشوهات الخلقيةأو  اذا كان الشخص مريضاأما  جسده
 تقديره لذاته. ةذلك سيؤثر بالضرورة على عمليفإن 

ترحب  ةربيالع سرناأن أتقدير الذات فجميعنا يعلم  ةعلى درج ةهم العوامل المؤثر أ الجنس: وهو من  .3
ن أظافره وعلى النقيض من ذلك فنرى أ ةبتعزيز ثقته بنفسه منذ نعوم أانها تبد ةود الذكر لدرجبالمول

 (.2015 ،رفراف)العمل على الحد من تقديرها لذاته نثى و األ ةالعائله تقوم بطمس  شخصي
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 :بالفرد المحيطة بالبيئة متعلقة عوامل

أكان  الوسط المحيط لذلك الشخص سواء ةمعامل ةيتشمل كيف و يةالعوامل الجتماعوهي ما نقصد به 
 وتشمل: اآلخرين فهو يقيم ويقدر ذاته من خلل (2015كما شرحه الرفراف ) ،م ايجاباُ أ سلباا 

وهذا ما تفعله السرة  له ليكون مفهوم مرتفع من تقدير الذات ة: فالطفل بحاجه لبيئه حاضن سرهاأل-1
 .الحساس بالنتماء والرعاية والدعم للفردنان والنفهم و في حال قدمت الحب والح

 لفي مفهوم الطفل عن نفسه من خلل التفاعل الذي يحص مهماا  : وهي كذلك تلعب دوراا  ةالمدرس-2
 بين الطفل والمعلم.

 سيما عند بالقيام بمهماته ولالطفل بنفسه عند نجاحه  ة: ويتمثل دورهم  بتعزيز ثق ةقران والجير ألا-3
 نه.قراأمقارنته ب

 :لمفهوم تقدير الذات المفسرةات النظري   4.1.2.2


 تفسير تقدير الذات ومن هذه النظريات  حاولتهناك العديد من النظريات التي 

 : ةينسان  اإل  ةالنظري  -1

 (Maslow) نظرية ماسلو

لحاح لى الدافعية واإلل تتساوى في أهميتها بل تعتمد عاإلنسان حاجات  عتبار أن  ا وتقوم نظرية ماسلو على 
عتبر الحاجات بجميع أنواعها البيولوجية والنفسية ا  جد أن ماسلوو  وفي سياق هذه النظرية ،لشخصلدى ا

كزت على تحقيق الذات من خلل رتاجتماعية لها علقة وطيدة في تقدير الذات ل سيما أن نظريته واإل
يصل لمرحلة الكتفاء من  فرد أنة حيث يستطيع البناء ذات متكاملإلى  فذلك يؤدي تحقيق الفرد لحاجاته،

يولد وهو محفز لتحقيق احتياجاته بأن اإلنسان  وهو يعتقد ،اته وتصبح لديه مفهوم ذات مرتفعخلل تحقيق ذ
وهو ما يشمل الحاجات األساسية لديه من جوع وعطش  ،هأنشأاألساسية الموجودة في قعر الهرم الذي 

 .ههرم ةحترام الذات في قمحاجته لإلى  لتقبل وصولا لألمان ثم حاجته ل اجهحتيا ىفي ما بعد ال مروراا 
 .(1998)عبد الرحمن،  كتفاء الذاتي وتحقيق ذاتهيكافح ويحارب ليصل ألسمى مراحل الاإلنسان ف
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 :(( Rogersنظرية روجرز

 

جوانب كمفهوم العضوية تعد نظرية روجرز من النظريات التي تطرقت للشخصية النسانية حيث تناولت عدة 
محددا ا  التي تشمل الجانب الجسدي والنفسي وتفاعلها مع المحيط الجتماعي لتكتسب الشخصية من نمطا ا

 .خلل هذا التفاعل

مع خبرات الفرد و يساهم في تشكيل الظاهري الذي ُيشكل تفاعل ا جال كما أن هذه النظرية ركزت على الم
خبرة التي تتم من خلل تفاعل الفرد مع البيئة في الهتمت ا النظرية أن هذه ناهيك  ،لتلك الخبرات واقع حقيقي

أساسيا ا الخارجية بحيث تتشكل لديه الخبرة التي ُتعد    ذاوعلى ه ،في تشكيل تقدير الذات لدى الفردمكونا ا
لفرد بحيث هذه النظرية ركزت على بناء تقدير الذات من خلل مجموعة الخبرات التي يتلقاها ا األساس فإن  
) الزيود  ذات مرتفع تقدير  رد ويضبط سلوكه من خلله وصوله إلى القيمي الذي يسير عليه الف تشكل النظام

 ،2008). 

 للذات هي:أبعاد  ةربعأوهناك 

 .ليافعل حقيقتهوهي ما يكونه الشخص على   :الذات الحقيقية

 .كون ن يأخرون ويتوقعونه آلكيف يفكر به ا دراك الشخصإلجتماعيه: وهذه تتشكل من االذات 

بوازع فطري  ان الطفل يولد مزودأى روجرز أوقد ر  ،ن يكونهاأوهي الذات التي يتمنى الفرد   :الذات المثالية  
 لتحقيق ذاته.

 ومع بيئته.اآلخرين  نفسه من خلل تفاعلته مع عن الفرد  هوهو ما يعتقد  :الذات المدركة

تناولت مفهوم تقدير الذات وشكلت البنية  المفاهيم التيمن  دد ت ععرضولهذا نجد أن هذه النظرية  
إلى  بعض المتغيرات التي من شأنها أن تؤديعلقة في  ذوتقدير الذات فإن  ،األساسية لهذا المصطلح

ارتفاعه ومنها األمراض النفسية وغيرها وما يتعلق بها وكذلك األمراض الجسدية والشكل الخارجي أو  تدنيه
التي تستند عليها في الدراسة والبحث  مهمةعد  من المؤشرات الحد ذاته يُ هات وهذا بوزن والتشو  كزيادة ال

 .الخطوط العريضة ذات العلقة بهذا المفهومإلى أهم  والتمحيص وصول ا 
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 :(Zeller) نظرية زيلر -2
 

 خلل الوسط الجتماعي أأي ينش ،الواقع الجتماعي ةويتطور بلغ أتقدير الذات ينشأن الى  تشير هذه النظرية
و الذات والعالم الواقعي ،  سيط بينالو دور يلعب تقدير الذات  أن   زيلر رى وي ،الفرد لمحيط الذي يعيش فيها

الذي  الواقعي هو  العالمف، يختلف تلقائياا تغيرات في بيئة الشخص فإن تقدير الذات  ية أ ثو حد فعندبالتالي 
 .الفرد لذاتهنظرة في  تحدثقد يحدد نوعية التغيرات التي 

شخصية من وتكامل ال ةالشخص من ناحي ةتقدير الذات هو مفهوم يربط بين قدر بأن  خلصت النظريةقد و 
نفسه ولديه تقدير عال من  واثقهو شخص  الشخص الذي لديه تكامل عال   ن  أوذلك بفرض  ةثاني ةناحي
 .(1991)جبريل ، تم وجهأداء وظائفه على أقادر على وهو  ،لذاته

 

 :Rosenberg) ) نبرجنظرية روز -3
 

هتمت في تقييم الفرد أ وبذلك  ،ايجاباا أو  اا الفرد نحو نفسه سلب ةنظر بأنه  تنبيرج تقدير الذاز فسرت نظرية رو 
ركزت على أساليب أنها  على طار األسري ناهيكركزت على العلقة ما بين تقدير الذات واإلأنها  لذاته كما

 .(2010عايز،) السلوك الجتماعي للفرد

اإلنسان ن أ ةوطرحت هذه النظرية فكر  ،تقدير الذاتوائل النظريات التي فسرت أظرية من هذه النوتعتبر 
تكون هذه النظرية  لكوبذ نفسه وذاته.األمور  التي تواجهه في حياته ومن هذهاألمور  تجاه كل يشكل اتجاهاا 

الذات، بمعنى تعبير الفرد  ل تقديرتفاعلهما لتشك جتماعي من خللقد ربطت ما بين الجانبين النفسي وال
وتعبير الفرد عن سلوكه بأساليب مختلفة تتصل بذاته ن ذاته سلبا ا ع  (.2010 ،عايز)أو ايجابا ا

 ثلثة تصنيفات للذات وهي على التوالي: وضع روزبنرجأن  Bender (1993)بيندربين  وقد

 وهي كما يرى الشخص ذاته.  :الذات الحالية
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 ن يكون عليها الشخص.أي يجب وهي الت  المرغوبة:ات الذ

 .خرينآلن يظهرها لأوهي تلك الصورة التي يحاول الشخص   المقدمة:الذات 

 

 : (Smeth)سميث ةنظري-4

 

 والتعبير السلوكي ويشير ،دراك الفرد لذاتهإالتعبير الذاتي وهو : قسمينإلى  قسم سميث تعبير الفرد عن ذاته
ويشمل  ،يصدره الفرد على نفسهوهو الحكم الذي  ،عن ذاته بيرلتعليستخدمها الشخص  ةساليب سلوكيأإلى 

 تصفه على نحو دقيق.أنها  التجاهات التي يرى 

وهو ،يز سميث بين نوعين من تقدير الذات وهما تقدير الذات الحقيقيفقد م   (1991) جبريلوكما جاء في 
تقدير الذات الدفاعي وهو يوجد  وهوخر ألوالنوع ا ،ليافع قيمة لديهم ن  أ ن يرو الذين لدى األشخاص موجود 

مثل هذا الشعور عتراف بلهم بالمقابل ل يستطيعون اقيمه ولكن ي نهم ذو ألدى الشخاص الذين يظنون 
 خرين.آلنفسهم ول حتى لأل

  ،المجتمعلدى فئة من تقدير الذات الذي ُيعد  من الظواهر ذات العلقة بزيادة الوزن  تناولتالدراسة الحالية  ن  إ
تم كما ،تفسير هذه الظاهرة لعليها يستند التي المهمة عتبارها من المؤشرات االنظريات السابقة بوتبنت 

 .في مناقشة النتائج المتعلقة بهذه الدراسةستخدام هذه النظريات ا

 :كتئابال 3.2 


يعتبر  كما ،ةالبيئية والجتماعيت شكلكتئاب ظاهرة نفسية تصيب معظم الناس نتيجة تعرضهم للميعتبر ال
من األمراض النفسية المنتشرة حول العالم، حيث يمتاز هذا وهو  ،اإلنسانية  ات في الشخصيةضطراباإلمن 

ف، حيث أشارت دراسة المرض بالعديد من األعراض التي تؤثر بطريقة سلبية على طريقة التفكير والتصر  
األفراد، ويصيب المسنين وبعض النساء  ي لدىجتماعوافق النفسي والأبو هنود بأن الكتئاب يؤثر على الت  

 (.2004)أبو هنود، اللواتي يدخلن في سن اليأس 
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 لمرض عضال قد يحدث كرد فعل إنعكاسي الكتئاببأن  (2000)على ما سبق يشير النتشة  وتأكيداا 
 ةعي  ا يؤثر سلبا ا على دافكمرض السرطان ويدخل الفرد المصاب بهذا المرض في حالة حزن مستمرة مم

 .وصول ا لمرحلة العزلة الجتماعية ،نخفاض تقدير الذاتاو اإلنجاز 

 أن ملتون للكتئاب، حيث أظهر هذا المقياساعلى مقياس هيمكن فحص مظاهر ألعراض الكتئاب و 
ير في تقدنخفاض اأو  ،هفيزيادة أو  لديهم نقص ملحوظ في الوزن  يكون   المصابين بالكتئاب لشخاص ا

 .الذات

جتماعي وكذلك وعدم التواصل ال التام  نعزالكتئاب الذات العلقة بال مهمةت النفسية اللمشكلومن ا
يرجع وقد  ،فسي والجتماعيوافق الن  والت   يعيق عملية التكيف  هذا ما العقلي والضطراب النفسي و  التدهور

األمراض أو  الفقدانو أ سري اعية كالتفكك األللمشكلت الجتمكتئاب في كثير من الحالت ال سبب
بتدني مفهوم الذات  يرتبط الكتئاب ومن المعروف أن   يرتبط بزيادة الوزن ونقصانه نأيمكن  كما ،الجسدية

ف ذلك يعيق التكي   فإن   ، وبالتاليسلم الحاجات لماسلوالناجم عن عدم سد الحاجات لدى األفراد حسب 
 (.1998 ،ذوابيناحية أخرى ) لذاتهم منالدونية  احية والنظرةوالتوافق لدى األفراد من ن

هذه التعريفات  الباحثةرد تو للمنحى العلمي و كتئاب وفقا ا فهناك العديد من التعريفات للاألساس  وعلى هذا
 حسب مجاله: كل

 :كتئابلال التعريف الطبي  1.3.2


 عدم التفاعلإلى  ؤديت ل بحيثالعالم والمستقبية بشأن الذات و و توقعات سلب  هالكتئاب بأن  حيث يرى بيك
 ،الصاحب)والتوافق اإلنجاز  دافعيةحد من مما ي معرفيةالدراكية الناحية الفي  الرغبة نحصاراو  اآلخرين مع

2011). 

 وسلوك غير تكيفي ،ةكلينيكيإالكتئاب هو عرض وحاله بأن  (2001)الشربيني  وبهذا الخصوص يذكر
نه يمكن النظر إخرى فأ ناحيةومن  ،الفكرية الوظيفةلل في ومظهر من مظاهر الخ ،طشاذه للضغو  ستجابةإو 

 ةعابر  يةنفعالا ةلحال يةتكيف ستجابةإو  ،سوية ةمزاجي ةنساني سوي وحالإ نفعالإنه أحاد على الكتئاب غير لإل
 والشؤمن كالغم والحز  متعددة فيها مشاعر وتشيع ،والضيقنقباض والحزن تتصف بمشاعر ال ةدائمأو 
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 والسلوكية والمعرفية النفعاليةعرض تمس الجوانب أ مع  الحالةوتترافق هذه  ،س والعجزأزع واليوالقنوط والج
 الكفاءةستمتاع وفقدان الوزن وضعف التركيز ونقص على ال القدرةوعدم  يةالدافع  تتمثل في نقص  والجسمية

 .نتحاريةالفكار واأل

شعور بالحزن والبؤس يتمثل بالب بالمزاج راضطاوجداني ينتج عن ال نفعابأنه  اديفي حين يشير العو 
 حساس بالقنوط والعجزاإلبالنفس وفقدان الرغبة بالعمل والنظرة السوداوية للحياة و والضيق وفقدان الثقة 

 .(2011)الصاحب، 

 :كتئابلال التعريف النفسي  2.3.2


ضطراب وجداني ا عن ةكتئاب هو عبار الفإن   (:DSM-4حصائي الرابع )وحسب الدليل التشخيصي واإل
بة على جو المريض العام آسبوعين ويسود فيه الحزن والكل تقل عن األ ةلمد مزمن يتكرر كل يوم تقريباا 

 ،نخفاض في تقدير الذاتا ،النوم الزائدأو  رق أ ،كلزياده ملحوظه في األأو  وتتسم اعراضه بفقدان الشهية
 ةألسباب عضويهذه  ول ترجع  ،ا عن النفسالرضعدم  ،تخاذ القراراتإبوكذلك صعوبة  ،صعوبة بالتركيز

 (DSM-4,1994) مثل مرض الفصام ةضطرابات ذهانيلول تعود أيضاا  ،ةصحي  أو 

األعراض  مجموعه منبأنه  كتئابال رف  فقد عُ ة والسلوكية ضطرابات العقلي  ما التصنيف العالمي العاشر للأو 
افكار  ،الشهيةضطرابات ا ،ضطرابات النومإ ،قة بالنفسنخفاض الثاى التركيز و عدم القدرة علأهمها  من

الثلثة المختلفة  ويستدعي تشخيصه بدرجاته ،نقصان الوزن  ،شعور بالذنبال ،هميةالشعور بعدم األ ،إنتحارية
 عراضاأل قصر اذا كانتأن تكون الفترات أيمكن  ةالقل ولكن في حالت معينسبوعين على أمضي  ةالشد

 .(ICD-10,1992شده )أكثر 

 شعور يقف أمام نشاط الفرد وتفاعله معبأنه  تعريف الكتئاب من ناحية نفسيةفي ضوء ما سبق يمكن و 
 ،على حياة الفرد )سرحانطويلة مما يؤثر سلبا ا أو  قصيرة بمعنى هبوط بالمزاج وقد يستمر لفترات اآلخرين
2011) . 

جوانب  ةوتطرقوا له من عد بسهاهى اإلتكتئاب بمنموضوع اإل تناولواذين لان هناك الكثير من العلماء أكما 
 هم هؤلء العلماء:أ و 
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ها وقسم   عراضه ومظاهرهأ وقد شرح  .السلبي ستعرافبال متصلة ةمزاجي يةنفعالإ ةحال هو :تعريف بيك -1
 مجموعه من وتضم كل منها والجسمية والدافعية والمعرفية نفعاليةالاألعراض  مجموعات وهي ربعأل

األعراض  كتئاب تضمنت واحد وعشرين فئه منعد قائمه للأ وقد  ،مع بعضها البعض داخلةمتالاألعراض 
 ،لوم الذات ،والشعور بالعقاب ،ومشاعر الذنب ،وعدم الرضا ،والشعور بالفشل ،التشاؤم ،المزاج:وهي

 ،ةجسميت مشكل،طاقة الجنسيةال نقص ،الوزن قصان ن ،الشهية انفقد ،نتحاريةاإل لرغبها ،وكراهية الذات
 ،الهيجان ،نوبات البكاء ،اضطرابات النوم ،الكف عن العمل  ،الجسم ةتحريف صور  ،التعب ةسرع

 .(Beck,,1974)  نوبات البكاء ،التردد ،جتماعيانسحاب ا
 يةزاجالم بالحالةتسمى  ةوجداني ةذاتي ةخبر بأنه  هه يعرفن  إف (1998،)الزيود كما ورد في: تعريف كولز -2

أعراض استعرافيه  من ةمركب ةجتماعي وزمر اأو  عقليأو  ضطراب جسميإال على وقد تكون عرضا د
 .الوجدانية الخبرةإلى  ضافهإ وفسيولوجية ةوسلوكي  ةونزوعي

 .ضعف والحزن المشاعر العجز و بأنه  فقال (1998،تعريف ولمان حسب ما جاء لدى )العنزي  -3

 :كتئابأعراض ال 3.3.2  


مختلفة المور األستمتاع بممارسة اليأس وعدم اإل ،كهبوط بالمزاجاض أعر  كتئاب عدةلل بإن لدراساتأشارت ا
على مظهره وحركته فيكون غير قادر هذا وكذلك ينعكس  .الفرد اليومية وقد ينعكس ذلك على سلوك ةحياالب

 ،رضوان) الدائم سهوعبو  لباسهكعلى مظهره الخارجي أيضاا  على ممارسة حياته اليومية ونشاطاته وينعكس
 ،وفقدان الشهية ،قلة النوم كتئاب ال ومن أعراض .(DSM-4,1994)وحسب ايضاا ما جاء في  (2002

 .وألم الصدر ،الصداع وألم البطنالجسدية كاألعراض  كتئابكما يصاحب ال ،والتفكير المستمر وقلة النشاط
يصبح  الشخص نأكما  ،يز والنتباه والنسيانكتدني القدرات العقلية وضعف التركأخرى أعراض  وهناك
إل  األمور يرى من ول ،البسيطةبنفسه للقيام بالمهمات  ل يثقو  ،انسان فاشلبأنه  يرى ف ،اا قاتما  اا تشاؤمي

ويحاول  نتحارباإل يفكر وقدالموت هو الفضل فيتمناه بأن  ويصل للتفكير الخسارةإل  ول يتوقع ،هاو ؤ مسا
 .(2003،)حسن ان  ينفذه فعلياا 
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 كتئاب:لال  مسببةلاالعوامل  4.3.2


 :ةامل البيولوجيو الع ▪
 

وكيمياء الدماغ وغيرها  ،كتئاب كالوراثةالمسببة لل في الجوانب ومهماا  كبيراا  ن البعد البيولوجي يلعب دوراا إ
 يمكن تفصيلها بالطريقة التالية:من العوامل و 

 

 العامل الوراثي: -

صل جيال المنتمية لنفس األن ينتقل عبر األأيمكن كتئاب اإل ن  أصائية والوبائية ثبتت الدراسات اإلحأوقد 
اإلصابة  حتميةحاضر ولكنه غير حاسم من حيث وبالتالي فالعامل الوراثي  ،ولكن ذلك ليس باألمر الحتمي

 .England,1987))  به

 الجنس: -

ك ذلوك أة للمر  الفسيولوجية يةصوص  فالخ ،كتئابفي موضوع الأيضاا  ن الجنس من العوامل التي تتدخلإ
وكذلك طبيعة التكوين  ،للكتئابعرضة  أكثر نثىجعلت األبأن  دوراا لعبت دوار التي تؤديها األ طبيعة

 (.2002،)رضوان المختلفة من مراهقة وبلوغ وطمثالهرموني لألنثى خلل المراحل الحياتية 

 )للدماغ(: العامل الكيميائي -

ضطراب بالجانب االدماغ وليس في وظيفي اب ضطر اب ةكتئاب مقترنالأعراض  ن  أالدراسات  تثبتأوقد 
حد أذا كان هذا إولكن يصعب علينا تحديد  العصبيةختلل في تنظيم النواقل اوهذا ما يسبب  ،التكويني

 .(England et.al,1987) نه من نتائجهأم أالكتئاب  تمسببا
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 :ةجتماعيمل اإلواالع ▪
 

سرته وعمله أدوار التي يؤديها الشخص في األة يعطبلو  ةسريأأسباب  ةلعدكتئاب ال يعود أن كما يمكنو 
، أو قد يحدث بسبب بعض تهديدأو  فقدان لعزيزشخاص من وبعض الضغوطات التي قد يتعرض لها األ

سباب المشاكل السرية والمالي ة، وعدم الزواج او قد يحدث بسبب التقاعد الغير مخطط له وربما ايضا يكون ل
 (.2001سياسية )الشربيني ،

 

 عوامل النفسية:لا ▪

ساسي في ظهوره يتمثل بموضوع العامل األن أبحيث ،كتئابفي ظهور ال كبيراا  وتلعب العوامل النفسية دوراا 
تقابل حاجتين أو  ،عند الشخصأكثر  أو والناتج عن تضارب رغبتين ،الصراع بين مكونات الجهاز النفسي

 باإلضافة ،  (1998،)الزيود تلح عليهو لفوري ع اشباتستلزم اإل ةرغبأو  ةكل حاجن أحيث  في الوقت نفسه
حباطات معينه إعلى الذي بدوره قد يؤدي إلى األ (نااألهو و ) لصراع القائم بين اللذلك قد يكون السبب ا

 (.(Freud,2012 مشاعر الحزن والكتئاب ةوهذا ما يؤدي لسياد

 :كتئابالنظريات التي فسرت ال  5.3.2 
 

لمفهومها وتفسير األسباب الرئيسية التي ن خلل التعرض ات تفسير هذه الظاهرة محاولت الكثير من النظري
 .وفيما يلي أهم هذه النظريات ،ليهاإت أد  

الكتئاب هو عبارة عن غضب ل شعوري ينشأ عند بأن  وترى هذه النظرية:  نظرية التحليل النفسي-1
 يهتقوم علوما  فهم هذه النظرية  هذا في د يساعدوق، رمزيةأو  ان قد تكون حقيقيةقدف نتيجة لعمليةاإلنسان 

الكتئاب هو نتيجة لعملية صراع داخلية لدى الشخص بين دوافعه ورغباته من ناحية وبين جوانبه  عتبارا من 
 (.Freud ,2012) وهو ما ينتج بالضرورة الشعور بالذنب وربما الغضب أحياناا  ،الوجدانية من ناحية أخرى 
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الحب والرغبات الجنسية المبكرة ينشأ نتيجة عدم مقدرة الفرد على تلبية احتياجات بأنه  سعلماء النفويقول 
غضب إل  مما يؤدي به لشعوره بالغضب والكره نحو موضوع الحب وبالتالي فهم يرون أن الكتئاب ما هو

 . جة الحب والجنس لديهمبسبب احباطات متتالية نتيجة عدم المقدرة على اشباع حا

حيانا أو  ،العليااألنا  نا ومعاييرألنتيجة للصراع بين الرغبات ل أالكتئاب ينشفإن  ((1999د محمو حسب 
 ،حباطاتهإجانب إلى  متناقضاا  وبالتالي فالمكتئب يحمل شعوراا ،  ةسابق ةطفولي ةنكوص لمرحلبأنه  يفسر

 س.أمل واليواأل ،فتتولد لديه مشاعر متناقضة مثل الحب والكره

 

كأي أمر اإلنسان الكتئاب هو أمر مكتسب يكتسبه بأن  : ويرى أصحاب هذا التجاهلسلوكيةالنظرية ا -2
ستجابة فالشخص المكتئب يتسم بنقصان الدافعية لبعض النشاطات ذلك بالمثير واإل هؤلء بحياته ويفسر أخر

أي علقة  وأ اآلخرين ل موضوع الهروب وتجنبكالعلقات الجتماعية في حين زيادة في أمور أخرى مث
ن أكما يمكن  ،غير الكافي للتعزيز  ةالكتئاب هو وظيفبأن  يرون  النظريةصحاب هذه أو  ،مع المجتمع

خبرات نفسية سلبية مؤلمة تعلمها بأنه  كتئاباإل (2004)وقد فسر ربيع ، يضاا ألضعف التعزيز  نتيجةيحدث 
 .زالتهاإأو  معهاالتأقلم أو  حلهابرات لم يستطع الفرد نتيجة لتعرضه لمواقف وخ

 

كتئاب يظهر اإلبأن  كتئاب وقالتالنظريات التي فسرت اإلأهم  وتعتبر هذه النظرية من :النظرية المعرفية-3
وهذا ما جاءت به نظرية بيك بتفسير الكتئاب حيث أنه قال أن الكتئاب ينشأ  ،نتيجة طريقة تفكير خاطئة

 .كتئابلدرجة شعوره بالاألمور  يضخمجسيم فتئب خطأ ففشل الشخص يعني للمكاألمور  اكدر إنتيجة خطأ ب

كتئاب أنه ينشأ نتيجة لثلثة عوامل متداخلة مع بعضها البعض تشمل وقد رأى بيك في نظريته عن ال
وأخيرا ا  بيةقة سلبطري أيضاا  خبراته الحالية دراكإلوميله  ،ذاته دراكإلالطريقة السلبية التي يتبناها الشخص 

 .العوامل الثلثة مع بنيته المعرفية ة للمستقبل وتداخل هذهنظرته السلبي

 لألحداثالتقييم السلبي والخاطئ إلى  الكتئاب يعودبأن  ،النظريةمن تفسير لهذه وحسب ما جاء لدى بيك 
سلوب تفكيره الخاطئ الذي أتتضح من خلل  ،عن ذاته ةلديه نظره سلبيفتنشأ  ،والمواقف التي يمر بها الفرد
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 ,Beck) والتجارب السابقةخبرات معالجه الفي الغير منطقية  الشاذةطريقته و  ،والجمود ةبالحتمي  يتسم 
1974). 

قد أسباب  ةكتئاب لعدجتماعية ظهور الحيان تعزو النظريات الوفي كثير من األ النظرية الجتماعية: -4
غيابه(، والعزلة أو األب  نحرافإو ب الروابط والعطف والحب البيت غير المترابط )غياأهمها  يكون من

الفشل في أو  اإلنجاز الجتماعي، وسوء األحوال القتصادية، وانخفاضالجتماعية، واإلحساس بالنبذ 
 .(1992)عبد الباقي،  في العلقات الشخصية والجتماعيةتحقيق األهداف المادية، والفشل 

 

أحدالنواقل العصبية  لوجود نقص فيتيجة ينشأ نكتئاب ال هذه النظرية أن  أكدت  وقد :النظريه البيولوجية-5
ووظيفتها األساسية هي توصيل  ،نفعالتمسؤولة عن تنظيم اإل ،وهي مركبات كيميائية موجودة بالمخ)

 ر  وقد فس ،(2012 ،ةبعك) (وتنينر والسي الرسائل العصبية القادمة من األعصاب المختلفة ومنها الدوبامين
مما يؤدي  ،أدوية تعمل على رفع نسبة هذه األميناتهو أن هناك أهمها  وراها بعدة أمر وأثة نظريته بعك

خر من العقاقير تستخدم لعلج بعض األمراض آفي حين أن هناك نوع  ،ملحوظة في مستوى النشاط لزيادة
 .مينات الكيميائيةلتلك األ ستنزافهاإكتئاب نتيجة تؤدي باألشخاص للشعور باإلالتي كارتفاع ضغط الدم 

قد  ،ختلل في توازن كيمياء الدماغاكتئاب على حدوث لاعتمدت بتفسيرها ا لتي لي فهذه النظرية التاوبا
رتباطية تظل قاصره عن تحديد الدراسات البأن  ر ذلكحيث فس   ،همهم بيكأ قد من قبل عده علماء قوبلت بالن

ثرها في أو  الجينيةل على العوام خذ بالتركيزآ ةالبيولوجيت دراسافي الاخر وهناك منعطف السببية العلقة 
العوامل الى حيث يرى رواد هذه النظرية أن حدوث الضطرابات الكتئابية يعود في حالت  كثيرة  ئهنشو 

، فمثلا أن إلى البناء  الوراثية ، حيث تنتقل القابلية للصابه بهذه الضطرابات عبر الجينات من الباء
، ويقل  غير المتشابهة، وتقل عنها لدى التوائم مرتفعة المتشابهة ةالبويض احادية وائمدى التسبة األصابة لن

 .(2002،)رضوان اكثر كلما ابتعدت درجة القرابة
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 :بكتئاتقدير الذات واإل  4.1


بدوره  دييؤ عدم الرضا عن صورة الجسم يمكن أن بأن  (Iqbalet.et al, 2006)وآخرون  قبالإوقد ذكرت 
تقدير علقة سالبة بين  ن هناكأ الكتئاب، حيث وجدت لىإهذا بدوره يؤدي الى نقص في تقدير الذات و 

كما   ،الكتئاب لديه والعكس صحيح ةقلت درجإيجابية  لنفسهاإلنسان  ةفكلما كانت نظر والكتئاب ، الذات 
لذاته  تنشأته على التكالية يكون تقديره وفسرت نظرية التعلم الُمكتسب تلك العلقة بإن الشخص الذي يتم

ية منخفض وبالتالي فهو أكثر ُعرضه من غيره لظهور الكتئاب لديه في المستقبل ، وأما فيما يخص نظر 
ا او قد يكون بسبب فقدان الثقة بالنفس فقدان عزيز  او وظيفة  مل يكون  ظهور الكتئابرأت أن التعلق فقد 

المعايير الثقافية  سيادة وهذا يرجع إلى رراهن  الكثر تض اإلناثولذلك نجد ان بسبب التنشئه الجتماعية ، 
يضعف إحساسهن  ما، وهذا لذاتهنوالتوقعات التي تشجع البنات والنساء على أن يتنبهن للهيئة الجسمية 

 . والمشكلت النفسيةالكتئاب إلى  بهن   بالسعادة، ويؤدي
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 :الدراسات السابقة1.4.2 


 .تناولت موضوع الدراسةعربية  دراسات


كتئاب والمخاوف الفروق الجنسية والعالقة بين تقدير الجسم وال : )بعنوان( 2013(ة الشقيراتاسدر  -
 (.الجامعات ةجتماعية وتقدير الذات عند طلبال


 كتئاب،لل وواحد الجسم، خرلتقديرآو  تقديرالذات، لقياس مقياس:  وهي مقاييس أربعة الدراسة هذه في أستخدم
 337و ذكراا  159) طلبةالجامعة من(  487)  الدراسةعلى وقدأجريت ية،تماعالج المخاوف واألخيرلقياس

إحصائية بين الجنسين في تقدير الجسم وتقدير  ةنه ل توجد فروق ذات دللأظهرت النتائج أوقد  (.أنثى
أشارت  كما،من الذكورأعلى  نتية كاجتماعكتئاب والمخاوف اإلفي مقياس اإلاإلناث  ن درجاتأإل  ،الذات

كتئاب وكان عند الجنسين بين تقدير الجسم وكل من تقدير الذات والإحصائياا  رتباط دالاوجود إلى أيضاا 
بين تقدير الذات وكل من المخاوف  إحصائياا  رتباط دالإأيضاا  وكان هناك اإلناث، عند رتباط ضعيفاا اإل

النتائج كذلك أشارت  وفي النهايةاإلناث، منأكبر  ور معامل ارتباطذكالأظهر  الجتماعية والكتئاب حيث
 .اإلناث لدىأكبر  رتباط بين الكتئاب وتقدير الذات عند الجنسين لكن كان معامل الرتباطالوجود 

 .( ةالمطلق أة:) تقدير الذات لدى المر بعنوان  ( 2016)عتروس دراسة -

 

جريت أوقد  وء تقدير الذات ؟(س منةالمطلق ه أ ي المر لي وهو )هل تعانعن السؤال التا ةجابلإل ةهدفت الدراس
هداف أ ستخدم المنهج العيادي لتحقيق أفي الجزائر ,وقد  ةبسكر ةحالت بولي ةعلى ثلث ةالدراس
هوم دراك مفإختبار اومقياس كوبر سميث و  ةالنصف الموجه ةالعياديةعلى المقابل ةعتمدت الباحثأ و ةالدراس
تعاني من سوء تقدير الذات وقد  ةالمطلق أة ان المر  ةراسلهذه الد ةالرئيسي ةت الفرضي, وكانالذات ة صور 

 . ةالثالث ةمع حالتين فقط ولم تتحقق مع الحال ةلهذه الفرضي ةجاءت النتائج مؤكد
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لدى  يةالجتماع ةوالمساند ة) تقدير الذات وعالقته بالضغوط النفسي :بعنوان  (2015)سمور ةدراس -
 (.ةغز  ةخرات في الزواج في محافظأتتيات المالف

 

خرات ألدى الفتيات المتةالجتماعي ةوالمساند ةبين تقدير الذات والضغوط النفسي قةالعلةلمعرف ةهدفت الدراس
لم يسبق لهن الزواج  عاماا  ( 25 ) فوق  ةفتا( 156)على  ةجريت الدراسأ, وقد  ةغز  ةفي الزواج في محافظ

 ةخرى للمساندأو  ةبالضغوط النفسي ةخاص ةنباستإتقدير الذات و  ةستباناةاسه الدر في هذ استخدم , وقد
في حين وصل مستوى  (% 70)ن مستوى التقدير الذاتي لديهن وصل الى أوجاءت النتائج لتبين  ةالجتماعي

ى بين مستو  ة, كما وجدت علق (%80 ) الى ةالجتماعي ةومستوى المساند( %65 ) الى ةالضغوط النفسي
،  يةالجتماع ةبين تقدير الذات والمساند ةيضا علقأووجدت ، ه فسي  لذات ومستوى الضغوطات النتقدير ا

 ةوالمساند ةبين مستوى الضغوط النفسي ةنه لتوجد علقأ ةحيث تبينالدراس للهذه مةصاد ةوكانت النتيج
 .ةالجتماعي

 

 .(دير الذات في النساءلجسم ومستوى تقمنة على صورة اثر الس  أ) بعنوان: (2011 ) دونادراسة  -

 

على الرغم من أن صورة الجسد هي بنية معقدة والتي تضم الطريقة التي نرى بها أنفسنا، وطريقة تفكيرنا 
المحور الرئيسي لصورة الجسم هو في وزنه. وهذا أنه في المجتمع المعاصر أصبح إل  وشعورنا بأجسادنا،

تؤكد على النحافة، و "النحافة تساوي  ل الحالي للمرأة ظرة المثالية للجماعندما نعلم أن الن ليس مستغرباا 
حترام الذات. حتى النساء اللواتي تبدون الصورة السلبية لصورة الجسم تؤثر سلباا على مستوى الجاذبية". إن ا

ت وغير قادرا غير سعداء، حترام الذات وغالباا ما يجعلهن  إ نخفاضإيعترفن بوجود  من أنفسهن   متأكدات جداا 
د النساء اللواتي يردن تحقيق ذاوتهن. ياء التي تردن القيام بها، ويجري هذا النوع عنعلى القيام ببعض األش

الذات لديهن عال مقارنة  من النساء ذوات الوزن الطبيعي كان تقدير )% 67(في هذه الدراسة نلحظ أن 
لية لصورة ن الطبيعي كان لديهن نظرة عات الوز من ذوا )%  96 ( من النساء البدينات. كذلك )% 18(مع 

من النساء البدينات. ونستنتج من ذلك أن السيدات البدينات يعانين من نقص  )% 2 ( أجسامهن مقارنة مع
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لديهن صورة سلبية تجاه أجسادهن. وأن  أنهن  إلى  تقديرهن للذات مقارنة مع السيدات غير البدينات إضافة
غذائي  تباع نظاماوالهوس من الوزن الزائد و تحفزة للحياة يسمح لك بتجنب الخوف تكون ناجحة، ومحبوبة، وم

للمحافظة عليه. لذلك يجب أن تلقى المرأة التثقيف الصحي حول األساليب التي تتحكم بوزن الجسم خلل 
 حياتها.

 

 ية(.العقل حالة:)تأثير العزوبة على مستوى إدراك الذات وال( بعنوان 2003) ة_ دراسة مناصر 

 

خذت العينة بالطريقة أعاماا وقد ( 50 -25 ) عمارهن بينأ باء تراوحت ة عز سيد (300)جريت الدراسة على أ
سباب العنوسة هي أسباب إجتماعية , نفسية , شخصية وعائلية,  أ . وحسب نتائج الدراسة فإن  المتاحةالقصدية 

 بالرغم من مشاكل ةج أفضل من العزوبجريت معهن أن الزواأكدت المبحوثات في المقابلت التي أوقد 
، وكانت ردة فعل تلك الفتيات ناحية العزوبة قد ترواحت بين الرضى .لياتهلزواج الكثيرة وسيئاته ومسؤ ا

وجود الدعم األسري والوظيفة يؤثرون على  ن التعليم وأ وأكدت الباحثهالغضب. ، عدم األمان ،الوحدة
هتمام بالفتيات العزباوات ضرورة البحوثات. وأوصت هذه الدراسة بية للمالعقل حالةالو مستوى اإلدراك الذاتي 

 هتمام بالبحاث النسوية.وال

 

الخصائص النفسية التي تميز المكتئبين عن غير المكتئبين في  ةمعرف: )( بعنوان1991) دراسة سلمه -
 .(ةعتمادية والتقييم السلبي للذات والحياال

 

 عتماديةالالمكتئبين في كتئبين من غير التي تميز الم النفسيةالخصائص  ةرفلمع الدراسةوقد هدفت هذه 
ختار أوقد  ،بالكتئاب اا ارتباطأكثر  لخصائصاأي  ةكما ركزت على معرف ،وللحياةالسلبي للذات  والتقييم

 أيضاا  ارختأو اإلناث، الذكور والباقي منمن  ) 30( ،)49(وعددهم  من المكتئبين إكلينيكياا  ةالباحث مجموع
 ،عاماا  )32و 19(عمارهم بين أ تراوحت اإلناث  من الذكور والباقي من )65(من غير المكتئبين  ) 154(

ختيار العينة من المنتفعين المترددين على العيادة النفسية بمشفى الزقازيق والمنصورة وطلب إوقد تم 
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وكانت  ،كتئابللبيك ية ومقياس دير الشخصستبيان تقاما األداة المستخدمة فهي أو  ،الزقازيقفي اآلداب ةكلي
عورهم بالسلبية ونظرتهم رتفاع شأفي تقديرهم لذاتهم مع  ةواكثر سلبي ةاعتماديأكثر  ن المكتئبينأالنتائج 

 .للمستقبل

 

 .(طلبة جامعة القدسمفهوم الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى ) :( بعنوان2011) دراسة شرباتي -

 

ية لدى طلبة البكالوريوس ومستوى الصحة النفسمستوى مفهوم الذات إلى التعرف إلى  هدفت هذه الدراسة
ثر بعض المتغيرات مثل الجنس، الكلية، أالتعرف على وإلى  بحث العلقة بينهما،وإلى  في جامعة القدس

لفرد يب اترت األب، لألسرة، مستوى تعليم الم، مستوى تعليممكان السكن، السنة الدراسية، الدخل الشهري 
ورات تتعلق بتطوير الذات، مستوى الضغوطات الحياتية، الحصول على دفي السرة، الوضع الصحي، 

 جريت علىأنتائج الدراسة التي وأظهرت  ،جامعة القدسفي ساتذة العلقة مع الزملء، والعلقة مع األ
من مفهوم لذات  كلابية دالة بين وجود علقة ايجإلى  طريقة العشوائيةالطالب وطالبة تم اختيارهم ب (300 )
النفسية األعراض  ن مستوى أفة النفسية عند الطلبة فقد تبين بعادهما. وعن مستوى الصألصحة النفسية و وا

 (متوسطا عنداألعراض  كان مستوى بينما  )% 49 ( كانت متدنية عند النسبة الكبر من افراد العينة وهي
الوسواس القهري، يليها اض عر أ  فراد العينة، حيث كانتأمن  )%16(عند  فراد العينة، ومرتفعاا أمن  )% 35

النتائج أشارت  عن مستوى مفهوم الذات فقدأما  بين طلبة الجامعة. انتشاراا األعراض  أكثر العدوانية من بين
 ثر المتغيرات على كل من مفهوم الذاتأعن أما  من المبحوثين، )%53 ( عند يجابياا إمفهوم الذات كان  ن  أ

رتفاع إلمتغير الجنس متمثلة ب تبعاا  إحصائياا  ة وجود فروقات دالةالدراسنتائج أظهرت  والصحة النفسية، فقد
 .لدى الناث النفسيةاألعراض  مستويات
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من طالب  ةكتئاب لدى عينالجسم وعالقتها بتقدير الذات واإل  ةصور ): بعنوان (2008) دراسة عبد النبي-
 .(الجامعة

 

لدى عينه من طلب  ،كتئابتقدير الذات واإل والجسم  بين صوره العلقة طبيعةللتعرف على  ةالدراسهدفت 
ستخدم أو  ،بنها ةمن كلي ةوطالب اا طالب (287)من  العينة وتكونت ،والتعرف على الفروق بين الجنسين الجامعة

 ةن هناك علقأهر وكانت النتائج تظ ،الجسم وقياس تقدير الذات ومقياس الكتئاب ةفيها مقياس صور 
 ةصور عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى أظهرت  كما ،كتئابالجسم واإل ةصور  بين ةموجب ةارتباطي
حيث  في الحالتيناإلناث  كتئاب لصالحتقدير الذات والوجود فروق بين الجنسين في مستوى  و ،الجسم

 .هن   وكان تقدير الذات اكثر سلبية لديكانت الناث اكثر اكتئاباا 

 

جسمية الحركية عاقة الشخاص ذوي الكتئاب لدى المفهوم الذات وال ) :بعنوان (2012دراسة عديلة )-
 .(في محافظة بيت لحم

 

كتئاب لدى الشخاص ذوي العاقة الجسمية لتعرف على مستوى مفهوم الذات واللهدفت هذه الدراسة وقد  
أظهرت و  ،لحم في محافظة بيت كتئاب لديهمالذات واإلثر بعض المتغيرات وعلقتها بمفهوم أة و الحركي  

عاقة الجسمية الحركية في محافظة بيت لحم من الشخاص ذوي اإل (262)جريت على أنتائج الدراسة التي 
 (%68.2)ان النتائج أيضاا أظهرت  مفهوم الذات جميعها، وقدأبعاد  مستوى مفهوم الذات كان سلبيا على ن  أ

وجود علقة عكسية إلى  شارت النتائجأما و كتئاب ما بين متوسط ومرتفع، كاأعراض  من المبحوثين لديهم
درجة الكتئاب لدى المبحوثين بحيث كلما زادت درجة مفهوم الذات  مفهوم الذات وبين درجة إحصائيا  دالة

ة وجود فروق ذات دللإلى  شارت النتائجأكما و  ،كتئاب لدى المبحوثين والعكس صحيحقلت درجة ال
 الذات وبعض متغيرات الدراسة حيث تبين وجود فروق تبعاا مفهوم ( بين α≤0.05توى )احصائية عند المس

وعلقة طردية أعلى  سنة حيث كانت درجة مفهومهم لذاتهم (40-31لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية )
للمبحوثين لصالح التعليم األكاديمي  مع كل من الدخل الشهري لألسرة لصالح ذوي الدخل الكبر والتحصيل

ملءمة المسكن  الذين يعملون ونوع التجمع السكاني لصالح سكان المخيم، والعمل لصالح  الجامعي، و
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 زمن حدوث العاقة لصالح الذين حصلت معه العاقة بعد الولدة، في حين لصالح الذين مسكنهم ملئم و
ة مفهومهم ث كانت درجعاقة البسيطة حيلح ذوي اإلعلقة عكسية مع شدة العاقة لصاإلى  النتائجأشارت 
فروق ذات دللة احصائية بين درجة الكتئاب وبعض المتغيرات وجود إلى  كما واشارت النتائج ،علىأ لذاتهم 

وجود علقة إلى  ضافةإوالمطلقين والرامل، اإلناث عندأعلى  تبعا لمتغير الجنس حيث كانت درجة الكتئاب
لدى أعلى  وجود درجة اكتئابإلى  و العلمي، علقة عكسية مع التحصيل عاقة ودة اإلطردية مع العمر وش

 المبحوثين الذين كان مسكنهم غير ملئم وعلقة طردية مع شدة العاقة.

 :الدراسةتناولت موضوع أجنبية  دراسات  2.4.2


 (لنساء البديناتصورة الجسم في امن  ستياءاإلتقييم ) بعنوان: (Foster, 1998)دراسة فوستر -

السريرية لعدم الرضا عن صورة الجسم األعراض  أهميةبدراسة خصوصية، شدة، و  ةوقد قامت هذه الدراس
النتائج أظهرت  ستخدام فحص اضطراب الجسم. و قداذلك ب ن من السمنة المفرطة وييعان  مرأة ا(  79)في 

 حيث أن ماللسمنة،  نتيجةصورة الجسم  عدم الرضا عن الغالبية العظمى من النساء البدينات يظهرن  ن  أ
أعراض في لم تختلف المجموعتان و البطن. أو  عدم الرضا عن منطقة الخصرفدن أ قد يقرب من النصف

الكتئاب أعراض  و صورة الجسم بشكل كبير مع تقاريرلرتياح الارتبط عدم حيث تقدير الذات. أو  كتئاباإل
من حيث دور عدم رضا  جطا بمؤشر كتلة الجسم. وتناقش النتائنخفاض تقدير الذات ولكن لم يكن مرتباو 

غالبية النساء السمينات أظهرت  ة الجسم في فهم ومعالجة األفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة. وقدصور 
 وجد أن عدم الرضا عن صورة الجسم يرتبط بأعراض الكتئاب و وعدم رضا عن صورة الجسم، و استياءا 

 لمنخفض.تقدير الذات ا

كتئاب في طالبات ال  حترام الذات واصورة الجسم، و ) بعنوان: (Shin & Paik, 2003) كدراسة شن وبا -
 .(الوزن العادي وذات الوزن الزائد الكلية: ذات

بحثت هذه الدراسة طبيعة العلقة بين صورة الجسم وتقدير الذات والكتئاب لدى الطالبات الجامعيات، 
األولى األوزان عادية، والثانية مجموعتين: إلى  ( طالبة جامعية، تم تقسيمهن245ة من )الدراس وتكونت عينة

الجسم وتقدير  في صورة اختلفاا ذا دللة إحصائيةوتبين من النتائج أن هناك  ،األوزان الزائدة عن الطبيعي
يضا من أ ت، واتضحالذات والكتئاب بين المجموعتين، ووجد ارتباط موجب بين صورة الجسم وتقدير الذا
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 المخفض وكذلك بين تقدير الذات ،كتئابوال السلبية ين صورة الجسمبا سلبي رتباطاا هناك ا النتائج أن  
 كتئاب.وال

طالبات  كتئاب بينصورة الجسم، تقدير الذات واإل ): بعنوان (Latha et.al., 2006)دراسة لثا وآخرين  -
 (.الكلية المراهقات

( واإلدراك الذاتي من وزن BMIالجسم ) ما إذا كان مؤشر كتلة ذه الدراسة فحصكان الغرض من هوقد  
الجسم، والرضا عن شكل الجسم تتنبأ بمستوى تقدير الذات والكتئاب بين الطالبات الجامعيات في كلية 

 )نبيأعمارهن  اوحطالبة جامعية تتر  ( 124)اآلداب والعلوم في اودوبي بالهند. تكونت عينة الدراسة من 
ستخدام استبانة امفتوحة ب أسئلةزن من خلل ك الذاتي لوجود مشكلة الو سنة. وقد تم تقييم اإلدرا(  16-21

 -ستبيان الصحة العامة إو  حترام الذات لروزنبرغإستخدام مقياس إذلك، تم إلى  منظمة باإلضافة
(Rosenberg Self-Esteem Scale and General HealthQuestionnaire-28). إلى  ناداا است

ذات (٪ 67.8 ) (،Underweightذات وزن منخفض ) المبحوثات كانت نم (٪29.0)كتلة الجسم مؤشر 
(. وأظهر تقييم التصور Overweightذوات وزن مرتفع ) (٪3.2)( وNormal weightوزن طبيعي )

 )طبيعيات ون ين انهأر ( ٪ 27.4)نحيفات، و  من الطالبات رأين أنهن   (٪ 38.7 )الذاتي لشكل الجسم أن
 قدو يكن نحيفات. بأن  من الطالبات يرغبن( % 86)تة وثمانون في المئة ات. سضعيف نهن  أين أر  (26.6٪

الدرجات، أعلى  هم بشكل كبير فينتائج الدراسة ان مشكلة زيادة الوزن وليس مؤشر كتلة الجسم ساأظهرت 
ومن خلل  ،لجسم والعمر والوزن كتلة اومؤشر كبير بين درجات تقدير الذات إيجابي  رتباطإكان هناك و 

وزن وشكل الجسم، وأن زيادة الوزن  أن الفتيات المراهقات ينشغلن بهيئتهن الخارجية وأيضاا  ضحالنتائج ات
رتباطاا بين كتلة الجسم إالفتيات في معظم الثقافات، وهذه الدراسة لم تجد  فض مناور  لبيينظر إليها بشكل س

BMI ئاب.وتقدير الذات والكت 

) هل ُيعتبر تقدير الذات المنخفض مؤشرا  :بعنوان  (2012Sowislo&Orth)واورثو سويسلو  دراسه- 
 (.؟على الكتئاب والقلق

 ( 77)اورث بدراسة  ولذلك قام سويسلو و ،العلقة بين الكتئاب وتقدير الذات ةهدفت هذه الدراسة لمعرف
اذج حثان بعمل نموقد قام البا ،ضوع تقدير الذاتو م دراسة تحدثت عن (18)دراسة تحدثت عن الكتئاب و

 وتوصلوا بالنهاية ،سلوب تحليل المضمون أستخدموا انهم أعشوائية ما بين المتغيرات في تلك الدراسات كما 
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تقدير  ةدرج تحسنن أشارات النتائج أكما  ،كتئابعلى اإل المنخفض نه يوجد تأثير واضح لتقدير الذاتأإلى 
 .ابكتئباإلاإلصابة  ن يقلل من فرصأن الذات من الممك

 

)العالقة بين الكتئاب  :عنوانبوكانت هذه الدراسة  (Fichten et.al,1989)وآخرون  فيتشن دراسة -
 .وتوكيد الذات ومركز الضبط لدى طالبات الجامعات(

 ،وجهمتعدد األدراسة مقياس الكتئاب الستخدم في هذه الاوقد  ،ة جامعي ةطالب(  43)وتكونت الدراسة من 
ومقياس حل ، دواراألا مقياس تقييم سلوك لعب ومقياسان لتوكيد الذات هم ،الضبطومقياس روتر لمركز 

أظهرت  كما ،من الكتئابأعلى  ظهرن مستوى أللذات  الطالبات القل توكيداا بأن  وجاءت النتائج .الصراع
 .ةت لكل افراد الدراسة جاءت سلبيرتباط بين الكتئاب وتوكيد الذاكل معاملت اإلبأن  النتائج

:) الكتئاب بالتزامن مع السمنة ( وكانت هذه الدراسة بعنوان  Dixon et.At ,2003)دراسة دكسون -
  .(المفرطة 

المعدة وكانت  تصغيرجراحية لحضرن من اجل اجراء عمليات  مرأة ا( 487) أجريت هذه الدراسة علىقد و 
قبل  عليهن مقياس بيك للكتئاب د ُوزع  وقتئاب عند تلك المجموعة تهدف لمعرفة األعراض األولية للك

وجدت الدراسة أن ذوات  وقد إجراء العمليات الجراحية ثم أعيد توزيعه عليهن  بعد مرور عام  من الجراحة،
 ناث.تزيد وترفع من حدة حالت الكتئاب لدى اإلالسمنة فإن  عرضة للكتئاب ولهذاأكثر  السمنة العالية
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 ة:تعقيب على الدراسات السابق3.4.2 
 

ة كبير  أهمية وموضوع يعد ذعلى تركز  أنها ل سيماو  ،للدراسات السابقة ةا ومكمل متداداا اتعد الدراسة الحالية 
على التكيف ؤثر سلبا ا ي ذيالالوزن الزائد تعلق بنظرة الفرد لذاته من خلل يوهو  ،من الناس ة  كبير  ة  لفئ

 ين منه.يعان الجتماعي لدى النساء اللواتيوالتوافق النفسي و 

عتماد عليه يمكن الا ا مهملتشكل اطارا ا  جاءت هذه الدراسة بكل مسلماتها وحيثياتهافإن  األساس وعلى هذا
هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  اختلفتاليه من نتائج. ولذا توصلت في التحليل والتفسير من خلل ما 

 : آلتية نقاط اا بالجمالهإة نقاط يمكن دبع

في المجتمع الفلسطيني وبالذات  وزن الزائد لدى النساءمفهوم ال دور حولتلت لحالية جاءالدراسة ا ن  إ -1
 بيت لحم.محافظه في 

العلقة ما بين عن  من خللها تكشفمن الدراسات الوصفية الرتباطية التي  هذه الدراسة ُتعد   ن  إ -2
بعكس الدراسات  ناثة من الهذه الدراسة على عين  أجريت ذات حيث كتئاب وتقدير الوالالزائد الوزن 

وضحت علقة هذه الظاهرة بالتكيف أأنها  كما .،والذكور ناثالسابقة التي تناولت مجموعة من ال
 .مكثفوتقدير الذات في حين أن الدراسات السابقة لم تتطرق لذلك بشكل واضح و 

 وتوصياتها.ها من حيث نتائجلدراسات لحقه أساس  ركون حجهذه الدراسة ستبأن  يمكن التأكيد -3
هي مقاييس التجاهات السابقة الدراسات أدوات  جميع ن  أح من خلل الدراسات السابقة ويتض -4

 دراك المفحوصين لموقف معين.إالنفسية والتي تعبر بدورها عن مدى 
ناولت مرحلة معينه من غلب تلك الدراسات قد تأن  أ كذلك من تلك الدراسات السابقة ويتضح لنا  -5

 .لدى الجنسين على التساوي  مرحله المراهقة وهي لأ اإلنسانعمر 
لمنهج باعتباره ا،غلبهاأ راسات فقد كان المنهج الوصفي في ما من ناحيه المنهج المستخدم في تلك الدأ -6

 ه.مثل للدراسات اإلنسانياأل
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 .المفاهيمي للدراسةطار اإل

 

  

 العوامل الديموغرافية

 الحالة االجتماعية •

 المستوى التعليمي •

 العمر •

 الدخل •

 مكان السكن •

 العمل •

 

 

 

 

غير الديموغرافيةالعوامل   

 

وزن النساء من وجهة  •

 نظرهن 

 

 

 

 

 

 

تقدير  

 الذات 

كتئاباإل  
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 الفصل الثالث
________________________________________________________ 

 :جراءاتاإل ويقة الطر 


واإلجابة  ،هدافهاأ جل تحقيق أتبعتها في الدراسة من اا الفصل الطريقة والجراءات التي ذه تعرض الباحثة في
 لدراسةجراءات باختيار المنهج المناسب لوقد تمثلت تلك اإل ،والتحقق من فرضياتها التي وضعتها،سئلتهاأعن 

 ،التي راعتها في هذه الدراسةية عتبارات األخلقوكذلك ال ،راسةالدنه وعي   ،ختيار مجتمع الدراسةاو  ،الحالية
ت التي قامت بها الخطواأهم  كذلك عرض ،هدافهاأ الخطوات التي راعتها الباحثة لتحقيق أهم  وسيتم عرض

 ساليب اإلحصائية المستخدمة.واأل ،وطرق تطبيقها ،دوات المستخدمةوكذلك األ ،هدافهاأ الباحثة لتحقيق 

 

 منهجية الدراسة: 1.3


 الوزن الزائد لدىللكشف عن مستوى العلقات بين كل من الوصفي  منهج سة على الهذه الدرامدت اعت
هذه المنهجية موضوع هذه الدراسة لئمت األساس  وعلى هذا ،لديهن   بالكتئاب وتقدير الذات لقتهوعالنساء 

 ض.ة تلك المتغيرات مع بعضها البعمن حيث متغيراتها وعلق

 الدراسة:مجتمع  2.3


- 20 )بينأعمارهن تراوحت والتي  بيت لحم ةمحافظيقطن في  جميع النساء اللواتياسة الدر  مجتمعشمل 
اإلحصاء  من مركزالباحثة عليها  توقد تم توزيع الستمارات حسب نسب السكان التي حصل ،عاماا  ( 40

( %23( ى لقر وبا ،(%70 ) السكان بالمدن : نسبهالتاليعلى النحو  (2016) لعام وكانت النسب ،الفلسطيني
 .(3ح في ملحق رقم)كما هو موض.تقريباا  (%7 ) وبالمخيمات الثلث تراوحت حول ،
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 عينة الدراسة: 3.3


بالطريقة القصدية نة عي  ال ختياراتم  وقد ،بيت لحم ةمن نساء محافظ ةسيد (287 ) الدراسة من ةتكونت عين
 .الديموغرافية العينةصائص وفيما يلي جداول تبين خ ،

 المستقلةحسب المتغيرات  العينةتوزيع 

 .الحالة الجتماعية- 1

 توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير الحالة الجتماعية :1.3رقم جدول 
 النسبة المئوية التكرار الحالة الجتماعية

 %26.1 75 عزباء
 %64.1 184 متزوجة
 %9.8 28 الزواجسبق لها 

 %100.0 287 المجموع
 

%(، ثم العزباوات 64.1متزوجات بنسبة ) أن غالبية أفراد عينة الدراسة كن  إلى  (1.3يتضح من الجدول )
 %(.9.8الزواج ) %(، في حين كانت نسبة من سبق لهن  26.1بنسبة )

 

 المستوى التعليمي: -3
 

مستوى تعليمي جامعي ت على حاصل ة الدراسة كن  غالبية أفراد عين   ( إلى أن  2.3يتضح من خلل الجدول )
%(، ثم التعليم فوق 28.7اهن التعليمي ثانوي بنسبة )%(، تبعها النساء اللواتي مستو 58.0سبة )وذلك بن

 %(.5.6التعليم الساسي بنسبة ) اا خير أ%(، و 7.7الجامعي بنسبة )
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 لمتغير المستوى التعليميتوزيع عينة الدراسة تبعا   :2.3جدول رقم
المستوى 

 يميالتعل
 النسبة المئوية التكرار

 قصةالنا القيم

 1 %5.6 16 ساسيأ
 %28.7 82 ثانوي 

 %58.0 166 جامعي
فوق 

 %7.7 22 الجامعي

 %100.0 286 المجموع
 

 العمر: -3

 : توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير العمر3.3جدول رقم 
 القيم الناقصة النسبة المئوية التكرار العمر

20-25 104 36.5% 2 
25.1-30 67 23.5% 
30.1-35 48 16.8% 
35.1-40 66 23.2% 

 %100.0 285 المجموع
 

-20ما بين ) تراوحت أعمارهن  أفراد عينة الدراسة %( من 36.5) ( إلى أن  3.3يتضح من خلل الجدول )
ضمن الفئة  توثامبح%(، ثم ال23.5( بنسبة )عاماا  30-25من الفئة العمرية ) مبحوثات( ، ثم العاماا  25

( بنسبة عاماا  35-30ضمن الفئة العمرية ) لمبحوثاتا %(، وأخيراا 23.2( بنسبة )ماا عا 40-35العمرية )
 .%(16.8مئوية )
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 :الشهري لالسرة الدخل -4

 الشهري لالسرة توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير الدخل :4.3جدول رقم 
 ةالقيم الناقص النسبة المئوية التكرار الدخل

 25 %17.9 47 فما دون  1500
1501-2500 88 33.6% 
2501-3500 75 28.6% 

 %19.8 52 3500أكثر من 
 %100.0 262 المجموع

 

-1501تراوح دخلهن الشهري ما بين )من أفراد عينة الدراسة %( 33.6)( إلى أن  4.3الجدول )يتضح من 
لدخل ثم ذوات ا %(،28.6شيكل( بنسبة ) 3500-2501شيكل(، ثم ذوات الدخل الشهري ما بين ) 2500

شيكل فما دون بنسبة  1500ذوات الدخل الشهري  %(، وأخيراا 19.8شيكل بنسبة ) 3500ي أكثر من الشهر 
(17.9.)% 

 

 مكان السكن: -5

 توزيع عينة الدراسة تبعا  لمتغير مكان السكن :5.3جدول رقم 
 القيم الناقصة النسبة المئوية التكرار مكان السكن

 1 70.0 201 مدينة
 7.0 20 مخيم
 23.0 66 قرية

 100.0 286 المجموع
 

%(، 70.0في المدينة بنسبة ) ن  ن غالبية أفراد عينة الدراسة يسك( أ5.3تشير المعطيات الواردة في الجدول )
 .%(7.0سكان المخيمات بنسبة ) %(، وأخيراا 23.0في القرى بنسبة ) ثم اللواتي يسكن  
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 ملنوع الع -6

 ر العملاسة تبعا  لمتغيتوزيع عينة الدر : 6.3جدول رقم 
 القيم الناقصة النسبة المئوية التكرار امرأة عاملة

 2 40.4 115 تعمل
 59.6 170 تعمل ل

 100.0 285 المجموع
 

، من النساء العاملت م يكنل مبحوثاتالمن  %(59.6) أن  إلى  (6.3تشير المعطيات الواردة في الجدول )
لمبحوثات وهذه النسبة تعتبر اعلى من متوسط ا ،%(40.4لت )العام مبحوثاتفي حين بلغت نسبة ال

حيث بلغت نسبة مشاركة الناث  (2018)العاملت حسب احصاءات الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني 
الجهاز المركزي الفلسطيني  (.في سن العمل من مجمل اإلناث (% 19)في القوى العاملة 

 .(2017،حصاءلل

 

 :زن وزيادتهمتغير مفهوم الو  -7

 من وجهة نظرهن   تهزياد مفهوم الوزن و رة الدراسة تبعا  لمتغي  توزيع عين  : 7.3جدول رقم
 القيم الناقصة النسبة المئوية التكرار هل لديك زيادة في الوزن من وجهة نظرك

 3 52.1 148 وزن زائد
 47.9 136 وزن عادي
 100.0 284 المجموع

 

وذلك  يشعرن بوجود زيادة في أوزانهن   لمبحوثاتاغالبية  أن   إلى (7-3الجدول )ير المعطيات الواردة في تش
 %(.47.9%(، في حين كانت نسبة النساء اللواتي ل يشعرن بوجود زيادة في أوزانهن )52.1لدى )
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 الدراسة: واتأد 4.3.


ستبانة من د تشكلت القو  ،الحاليةةدراساللمتعلقة بموضوع الدراسة وذلك لجمع البيانات ا واتأد تم تطوير
على  قد جاءتو جله أالذي وجدت من  لتخدم الغرض( 1كما يظهر في ملحق رقم ) ةقسام رئيسأثلثة 

 الترتيب التالي:

 مل المعلومات الشخصية التي تمثل متغيرات الدراسة المستقلة.تشاالقسم الول: وقد  -1
 .على مقياس بيك للكتئاب القسم الثاني: وقد اشتمل -2
 تقدير الذات عند المبحوثات. ةعلى مقياس كوبر سميث لقياس درج شتملا وقد :لثالثالقسم ا -3

التحقق بهدف  (2) ملحق رقمكما يظهر في ختصاص عرض تلك األدوات على مجموعة من ذوي األوقد تم 
 .ك المقاييسوفيما يلي عرض تفصيلي لتل ،دواتلتلك األوالثبات  معايير الصدق من

 

 :مقياس بيك لالكتئاب

التي تصف  العبارة بحيث تختار المبحوثه ،خيارات ةربعأفقره ولكل فقره  (21 )ختبار علىالويشتمل هذا 
ستخدم هذا المقياس في اوقد  ،( Beck,1974) سبوع بما فيه يوم تعبئه الستبيانحالتها بدقه خلل األ
 .ةوالمحلي العالميةالعديد من الدراسات 

 

 مفتاح التصحيح:

كتئاب لديهن بجمع الدرجات ال ةتحديد درجو  ستجابات المبحوثاتارف على مقياس في التعويساعد هذا ال
 .تحصل عليها ةلكل عباره علمحيث إن  ،التي يحصلن عليها

 .0الولى ودرجتها  العبارة

 .1درجتها و  الثانية العبارة

 .2ودرجتها  الثالثة العبارة
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 .3ودرجتها  بعةالرا العبارة

 صنف كالتالي:وتجمع العلمات وت

 كتئاب قليل.ا(1-16) -

 .كتئاب متوسطا( 17-30)-

 كتئاب شديد.افما فوق(  –31)-

 ( هي نسبة الحسم لمقياس بيك للكتئاب.17)  على أن تكون قيمة

 

 :كوبر سميثمقياس 

تجاه تقييمي نحو الذات او هو  ،(1967 ) ةسن مريكي كوبر سميثصمم هذا المقياس من قبل الباحث األ
 .والشخصية ،العائلية ،األكاديمية ،الجتماعيةالذات  مجالت وهي على التوالي ةعربأفي 

 .( 1981)من قبل فاروق عبد الفتاح عام  للعربية هذا المقياس ةوقد تمت ترجم

 :جزاءه فهي على النحو التاليأ ماأ

ويشمل  عاماا  (15-8 )ذ بين عمري ع التلميويستعمل م :بالمدرسة الخاصة بالصورةمقياس خاص  -
 .(لقياس الكذب 8و ،لتقدير الذات 50) عباره (58)

 يستخدم لنفس العمار ولكن يشتمل أيضاا  وهو :بالمدرسة الصغيرة بالصورةمقياس خاص  -

 .جميعها لقياس تقدير الذات ةعباره معد ( 25)

 25)نويتكون م ،هذه ة الحاليةدراسفي الوهو المقياس المستخدم : بالكبار الخاصة الصورةمقياس  -
 وهي كالتالي: ةوعبارات موجب ةمقسم لعبارات سالب ،ةعبار (

 .20-19-14-9-8-5-4-1 :ذات الرقام الموجبةالعبارات  -
 .ةجميعها سالب المتبقيةوالعبارات  -
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 التصحيح: ةطريق

 

 :التاليةتباع الخطوات ايمكن الحصول على درجات مقياس كوبر سميث ب

تنطبق  اجابتهإذا كانت إأما  ،(1)انمنحه السالبةالعبارات ى عل ل تنطبق لمبحوثةا ةجابإانت ك ذاإ -
 .(0 )انمنحه

ل  اجابتهإذا كانت إأما  ،( 1 )اتنطبق نمنحه الموجبةعلى العبارات  مبحوثةذا كانت اجابات الإ -
 .(0 )اتنطبق نمنحه

 (.64 ) فاصلة ومقداره لتقدير الذات كنقطة الوسيطتم أخذ  ةوفي هذه الدراس -
 

 :الدراسةصدق أداة 

وقد مين، من ذوي الختصاص والخبرة، تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحك  
 كما هو واضح بالملحق رقم بعض الملحظات حولها، وبناءا عليه تم إخراج الستبانة بشكلها الحالي واأبد

يضاا بحساب معامل الرتباط بيرسون ق األداة أية أخرى تم التحقق من صد، هذا من ناحية، ومن ناح(1) 
(Pearson correlationلفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة، وقد كانت غا ) لبية فقرات الدراسة دالة

 .إحصائياا، مما يشير إلى اتساق داخلي بين فقرات الدراسة، وأنها تقيس ما صممت من أجله


رتباط فقرات مقياس كوبر سميث ابية قيم مصفوفة غالأن إلى  (8-3)جدول ة في يات الواردتشير المعط
إحصائياا، مما يشير إلى اتساق داخلي لفقرات األداة وأنها لتقدير الذاتمع الدرجة الكلية لألداة كانت دالة 

ا في تقدير الذات لدى المبحوثات، على ضوء اإلطار الن  قياس على أساسه.ظري الذي بني المتشترك معا
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( لمصفوفة ارتباط مقياس كوبر Pearson correlationمعامل الرتباط بيرسون ) :8.3جدول رقم 
 الدرجة الكلية لألداة.سميث لتقدير الذات مع 

 الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات  الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات
1 0.13* 0.023  14 0.17* 0.005 
2 0.42* 0.000  15 0.46* 0.000 
3 0.05 0.438  16 0.50* 0.000 
4 0.38* 0.000  17 0.43* 0.000 
5 0.47* 0.000  18 0.56* 0.000 
6 0.41* 0.000  19 0.46* 0.000 
7 0.39* 0.000  20 0.46* 0.000 
8 0.40* 0.000  21 0.49* 0.000 
9 0.41* 0.000  22 0.26* 0.000 
10 0.53* 0.000  23 0.46* 0.000 
11 0.28* 0.000  24 0.45* 0.000 
12 0.23* 0.000  25 0.50* 0.000 
13 0.36* 0.000     

 

 (α≤0.05إحصائيا عند مستوى الدللة )* دالة 
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مقياس بيك ( لمصفوفة ارتباط Pearson correlationمعامل الرتباط بيرسون ):9-3جدول رقم 
 مع الدرجة الكلية لألداة.لالكتئاب 
 الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات  الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات

1 0.71* 0.000  12 0.57* 0.000 
2 0.63* 0.000  13 0.61* 0.000 
3 0.66* 0.000  14 0.63* 0.000 
4 0.68* 0.000  15 0.60* 0.000 
5 0.58* 0.000  16 0.57* 0.000 
6 0.52* 0.000  17 0.68* 0.000 
7 0.70* 0.000  18 0.51* 0.000 
8 0.66* 0.000  19 0.36* 0.000 
9 0.59* 0.000  20 0.69* 0.000 
10 0.62* 0.000  21 0.64* 0.000 
11 0.51* 0.000     

 

 (α≤0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )

غالبية قيم مصفوفة ارتباط فقرات مقياس بيك للكتئاب  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن  
ا في  مع الدرجة الكلية لألداة كانت دالة إحصائياا، مما يشير إلى اتساق داخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معا

 نظري الذي بني المقياس على أساسه.لدى المبحوثين، على ضوء اإلطار الدرجة الكتئاب 

 :تاو ثبات الد

(، فقد Cronbach Alphaتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ الفا )حساب الثبات بطريقة األتم 
 قدير الذاتتل(، وبلغت قيمة الثبات لمقياس كوبر سميث 0.91بلغت درجة الثبات لمقياس )بيك للكتئاب( )

 (..310((، كما هو واضح في الجدول 0.74)
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 ( لثبات أدوات الدراسةCronbach Alphaكرونباخ ألفا )نتائج معامل : 310.جدول رقم


 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحالت المقياس

 0.91 21 287 مقياس بيك للكتئاب

 0.75 25 287 مقياس كوبر سميث لتقدير الذات

 

 اسة:ت الدر متغيرا 3-5
 :اآلتيةيتضمن تصميم الدراسة المتغيرات 

ستجابات عينة الدراسة من المبحوثين وفقا ا لمواصفات العينة ويشمل امجموعة هو : ةالمستقل اتالمتغير 
:وهي  ديموغرافيةال مواصفاتال  

:) أساسي ، ثانوي، جامعي وفوق الجامعي( حيث ُصنف في اربع فئات  وهي :تعليميالمستوى ال -   

( 30-25.1)  (25_20وقد قسمته الباحثة  الى اربع فئات  ايضاا وهي على الترتيب ) : العمر -
(30.1-35( )35.1- 40). 

 -2501( ،) 2500-1501فما دون( ، ) 1500وكان في اربع فئات هي على التوالي : ) : الدخل -
 . فما اكثر( 3501(، )3500

نف في ثلث فئات وهي  : مكان السكن -  . ) مدينه ، مخيم ، قريه(وصُّ

 . وُوضع في فئتين ) تعمل ، ل تعمل( : العمل -

ن :مواصفات غير ديموغرافية  -   ف الى فئتين هما ) وزن زائد ، وزن عادي(.وهي زيادة الوزن وصُّ

 .الكتئاب وتقدير الذات هماو : ينالتابع ينالمتغير  -
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 الدراسة:خطوات  3-6


 :آلتية ا النقاط الدراسةخطوات  تشمل

 طار النظري.باإل ةجمع مواد لها علققامت الباحثة ب  -1
 دبيات السابقة حول موضوع دراستنا.األ ةمراجع -2
مين كتئاب وموضوع تقدير الذات ثم عرضها على مجموعه من المحك  دوات التي لها علقه بالختيار األا -3

 معايير الصدق والثبات. لتحقق من ل
كونها تسكن في هذه المحافظة ، بيت لحم  ةن تكون محافظأالباحثة ت د ارتأتحديد مجتمع الدراسة وق -4

 ولسهولة الوصول للمبحوثات فيها.
 .واللجنة الخلقية في جامعة القدس الموافقة من لجنة البرنامجالحصول على  -5
 الدراسة على العينة ومن ثم جمعها فيما بعد. ة دا أتوزيع  -6
 وضع التوصيات. تحليل النتائج و -7

 

 :اإلحصائية المعالجة 7.3


المعيارية لكل فقرة من فقرات تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات 
(، One Way Analysis of Variance(، اختبار تحليل التباين األحادي )T-testالستبانة، اختبار "ت" )

 ة(، وذلك باستخدام الرزمPearson correlationبيرسون )ط (، ومعامل الرتباTukey testاختبار توكي )
 Statistical Package For Social) 21رقم ، نسخة (SPSS) للعلوم الجتماعية  اإلحصائية

Sciences.) 
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 عتبارات الخالقية:اإل8.3 
 

راسة لدهداف اأ  بعد توضيح ،شتراك بتلك الدراسةالمبحوثات بال ةتم بالبداية الحصول على موافق -1
 .لهن  

 ية في التعامل مع البيانات.التأكد من موضوع السر   -2
 .ائجتحليل النت ةيز خلل عمليالتح   معد -3
من لجنة البرنامج ولجنة البحث العلمي في الجامعة )اللجنة  تم الحصول على الموافقة على البحث -4

 األخلقية للبحث العلمي(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 الفصل الرابع 

 ةنتائج الدراس

 

 الدراسةنتائج  رضع 1.4

 بالسؤال الول المتعلقة النتائج1.1.4 

  بالسؤال الثاني المتعلقةالنتائج  2.1.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 الولى الفرضيةنتائج  3.1.4

 الثانية الفرضيةنتائج  4.1.4

 الثالثة الفرضيةنتائج  5.1.4

 الرابعة الفرضيةنتائج  6.1.4

 خامسةال الفرضيةنتائج  7.1.4

 السادسة الفرضيةنتائج  8.1.4

 السابعة الفرضيةنتائج  9.1.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 األولى  الفرضيةنتائج  10.1.4

 ةثانيال الفرضيةنتائج  11.1.4



56 
 

 ثالثةال الفرضيةنتائج  12.1.4
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57 
 

 الفصل الرابع
________________________________________________________________ 

 الدراسةنتائج 
 

لتحليل الحصائي ا ليها من خللإللنتائج التي تم التوصل  لا مفص   في هذا الفصل عرضاا  الباحثةتناولت 
وهي على الترتيب  ،البحث والقياسأدوات  على نجاباتهإمن خلل  .المبحوثاتللبيانات التي تم جمعها من 

وقد تم تحليلها  ،ومقياس كوبر سميث لتقدير الذاتكتئاب ومقياس بيك لل ،للمعلومات الشخصية ان يستبا
فرضيات الدراسة  ةومناقش ،بة على التساؤلتجاوذلك لإل ،ستبيانإ (287ستخدام الرزم اإلحصائية ل)اب

 .وفيما يلي عرض لتلك النتائج ،والتحقق من صحتها

 

 ومناقشتها ةعرض نتائج الدراس 1.4

 نتائج السؤال الول: 1.1.4

ما مستوى تقدير الذات لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في محافظة بيت 
 ؟لحم

 

عتماد الوسيط إلجابات المبحوثات لمعرفة الدرجة الفاصلة بين تقدير الذات ا تم  ،ألولؤال السلإلجابة عن ا 
(، وبذلك فقد اعتبر أن المبحوثات اللواتي حصلن 64، وباحتساب الوسيط تبين أن قيمته )المرتفع والمنخفض

صلن على ح من ، في حين أن  منخفضالذات لديهن مستوى تقدير ( كان 64على تقدير ذات )اقل من 
، وقد تم استخراج المتوسطات الحسابية، مرتفعتقدير الذات لديهن  مستوى  فما فوق( كان 64ات )تقدير ذ

تقدير الذات على مقياس كوبر سميث، كما هو واضح من خلل الجداول  مستوى والنحرافات المعيارية ل
 (.2.4) (1.4رقم )
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تقدير الذات على مقياس كوبر  مستوى المعيارية لت فا(:المتوسطات الحسابية، والنحرا41.جدول رقم )
 سميث

 

 الدرجة النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المتغير

 همرتفع 18.94 64.06 284 الدرجة الكلية لتقدير الذات

 

 تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة كانمستوى ( إلى أن 1.4يتضح من المعطيات الواردة في الجدول )
وقد استخرجت األعداد والنسب  .بشكل ليس كبير نسبياا مرتفع لدى المبحوثات بشكل عام ولكنه  اا تفعمر 

 (.2.4تقدير الذات لديهن، كما هو واضح من خلل الجدول رقم ) مستوى المئوية ألفراد عينة الدراسة ل

 

 .لديهن  نة الدراسة حسب درجة تقدير الذات توزيع أفراد عي  : (42.جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد رجة تقدير الذاتد

 %53.0 152 منخفضة

 %47.0 135 مرتفعة

 %100.0 287 المجموع

 

وذلك منخفض كان لديهن تقدير ذات  لمبحوثاتغالبية ا إلى أن   (42.)تشير المعطيات الواردة في الجدول 
 %(.47.0)رتفعة م ديهن تقدير ذاتاللواتي ل مبحوثات%(، في حين كانت نسبة ال53.0بنسبة )
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 وجهة من الوزن  في زيادة لديهن اللواتي النساء كتئاب لدىال  مستوى  ما نتائج السؤال الثاني:  2.1.4
 لحم؟ بيت محافظة في نظرهن

ستجابات أفراد عينة ، تم استخراج المتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية إللثانيلإلجابة عن السؤال ا
 (.4.4()3.4ح من خلل الجداول رقم )اضلدراسة، كما هو و ا

 

 كتئاب لدى أفراد عينة الدراسةال  مستوى نحرافات المعيارية ل(: المتوسطات الحسابية، وال 43.جدول رقم )

 الدرجة النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المتغير

 اكتئاب بسيط 11.72 15.20 287 الدرجة الكلية لالكتئاب

 

، حيث بلغ اا كتئاب لدى النساء كان بسيطالمستوى  لواردة في الجدول السابق إلى أن  ا تشير المعطيات
وقد  (.11.72(، بانحراف معياري )15.20لديهن على مقياس بيك للكتئاب )له المتوسط الحسابي 

ل الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة كما هو واضح من خل مستويات استخرجت األعداد والنسب المئوية ل
 (.4.4الجدول رقم )

 الكتئاب لديهن.مستوى حسب (: توزيع أفراد عينة الدراسة 44.جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد كتئابدرجة اإل 

 %62.0 178 كتئاب بسيطإ

 %24.7 71 كتئاب متوسطإ

 %13.2 38 كتئاب شديدإ

 %100.0 287 المجموع
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يوجد لديهن مستوى اكتئاب نة الدراسة غالبية أفراد عي   ( إلى أن  4.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )
كانت  %(، وأخيراا 24.7بنسبة ) متوسطتبعها النساء اللواتي لديهن اكتئاب ي%(، 62.0)بسيط وذلك بنسبة 

%( فقط.13.2اكتئاب شديد ) نسبة النساء اللواتي لديهن  



على نقطه الحسم ) ابوجود الكتئ الدراسة حسب أفرادعينة (: توزيع5.4دول رقم )ج  (.17أو ل بناءا  

 النسبة المئوية العدد كتئابدرجة ال 

 %62.00 178 ل يوجد اكتئاب

 %38.00 109 يوجد اكتئاب

 

 بنسبة وذلك اكتئاب لديهن يكن لم العينة أفراد غالبية أن إلى( 5.4)الجدول في الواردة المعطيات تشير
، وهذه ليست  %(38.00) بلغت الكتئاب من يعانين واتيللا المبحوثات نسبة أن حين في ،%(62.00)

 .بالنسبة البسيطة التي يمكن التغاضي عنها 

 

هل توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى تقدير الذات لدى النساء اللواتي لديهن  :نتائج السؤال الثالث
 المستوى  اإلجتماعية، حالةال فظة بيت لحم تبعا  الى المتغيرات:زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في محا

 الوزن؟ العمل، نوع السكن، مكان الدخل، العمر، التعليمي،

 .(16-6لإلجابة عن السؤال السابق تم صياغة الفرضيات التالية، كما هو موضح في الجداول )
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 :الولى الفرضيةنتائج  1.43.

تقدير الذات لدى أفراد مستوى ( في α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )
 متغير الحالة اإلجتماعية.حسب عينة الدراسة 

 

تقدير مستوى (: العداد، والمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية للفروق في 46.جدول رقم )
 متغير الحالة الجتماعية.حسب الذات لدى أفراد عينة الدراسة 

 

 النحراف المعياري  بياالمتوسط الحس العدد الحالة الجتماعية

 20.45 61.60 75 عزباء

 16.16 67.35 184 متزوجة

 22.76 48.00 28 الزاوجسبق لهن 

 

(الى ان هناك فروقاا بين المبحوثات تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية 6-4تشير المعطيات الواردة في الجدول )
وأما المبحوثات اللواتي  لمبحوثات العزباواتافي مستوى تقدير الذات لصالح المبحوثات المتزوجات  تليهن 
 .سبق لهن الزواج فقد حصلن على اقل مستوى في تقدير الذات

 One way analysis ofستخدام اختبار تحليل التباين األحادي )ا، تم ولىختبار الفرضية األوإل
variance الجتماعية، غير الحالة تتقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب ممستوى ( إليجاد الفروق في

 (.47.وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )
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( للفروق One way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )47.جدول )
 متغير الحالة اإلجتماعية حسبتقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة مستوى في 

 

 اتعمجموع المرب مصدر التباين
درجات 

 الحرية
 متوسط المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 4830.880 2 9661.759 بين المجموعات

 326.372 284 92689.739 داخل المجموعات 0.000 14.802

  286 102351.498 المجموع

 

 راسة حسب متغيرداللدى أفراد عينة  تقدير الذاتمستوى ( إلى وجود فروق في 47.يتضح من الجدول )
 ، وهي دالة إحصائياا.0.05الحالة الجتماعية، حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من 

مستوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey testوإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار توكي )
هو واضح من خلل الجدول  االجتماعية، كمالحالة  نة الدراسة حسب متغيرلدى أفراد عي   تقدير الذات

(.48.) 

مستوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey test(: نتائج اختبار توكي )48.جدول رقم )
 متغير الحالة الجتماعية.حسب تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة 

 

 سبق لهن الزواج متزوجة عزباء المقارنات

 13.600* 5.747-  عزباء

 19.347*   متزوجة

    سبق لهن الزواج
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 المبحوثات بين كان المبحوثات لدى الذات تقدير مستوى  في الفروق  أن إلى البعدية الثنائية المقارنات تشير
 تقدير مستوى  كان واللواتي العزباوات، المبحوثات ولصالح الزواج، لهن سبق اللوتي والمبحوثات العزباوات،

 ولصالح الزواج، لهن سبق اللواتي والنساء المتزوجات، النساء بين وق ر ف وجدت كما .أعلى لديهن   الذات
 المتوسطات خلل من واضح هو كما .أعلى لديهن الذات تقدير مستوى  كان واللواتي المتزوجات، النساء

 وتقديرها احترامها لها المتزوجة المرأة  فكرة أن   مع أخرى  مره ينسجم ( وهذا 6.4) رقم الجدول في الحسابية
 .منخفض لديهن الذات تقدير الزواج لهن سبق اللواتي النساء فإن ولألسف المجتمعب

 

 :لثانيةنتائج الفرضية ا 1.44.


تقدير الذات لدى أفراد مستوى ( في α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )
 لمتغير المستوى التعليمي.عينة الدراسة تعزى 

تقدير مستوى عداد، والمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية للفروق في ال( 9-4جدول رقم )
 .متغير المستوى التعليميحسب الذات لدى أفراد عينة الدراسة 



 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي
 23.39 51.00 16 ساسيا

 17.81 66.68 82 ثانوي 
 18.82 64.10 166 جامعي

 17.60 62.73 22 ق الجامعيو ف
 

ولصالح ذوات التعليم الجامعي، واللواتي   وجدت فروق بين ذوات التعليم البتدائي وذوات التعليم الجامعي،
-4)المتوسطات الحسابية في الجدول شيء، كما هو واضح من خللأعلى  تقدير الذات لديهنمستوى كان 

9). 
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 One way analysis ofم اختبار تحليل التباين األحادي )ا، تم استخدالثانية ولختبار الفرضية  
variance تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي، مستوى ( إليجاد الفروق في

 (.10.4الجدول رقم )وكانت النتائج كما هو موضح في 

( للفروق One way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )10.4جدول )
 تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي.مستوى في 

 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة ف 

 المحسوبة
الدللة 

 اإلحصائية

 1110.474 3 3331.422 بين المجموعات

 350.626 282 98876.578 داخل المجموعات 0.025 3.167

  285 102208.000 المجموع

 

تقدير الذاتلدى أفراد عينة الدراسة حسب مستوى ( إلى وجود فروق في 10.4يتضح من الجدول )
 ، وهي دالة إحصائياا.0.05التعليمي، حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من متغيرالمستوى 

مستوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey testوإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار توكي )
المستوى التعليمي، كما هو واضح من خلل الجدول  لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير تقدير الذات

(1.41.) 
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مستوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey test(: نتائج اختبار توكي )1.41جدول رقم )
 ذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي.لتقدير ا

 

 فوق الجامعي جامعي ثانوي  ابتدائي المقارنات

 11.727- *13.096- *15.683-  ساسيا

 3.956 2.587   ثانوي 

 1.369    جامعي

     فوق الجامعي

 

اللواتي مستوى  مبحوثاتلدى الانت كتقدير الذات مستوى تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أن الفروق في 
، واللواتي مستوى تعليمهن ثانوي، ولصالح التعليم الثانوي واللواتي كانت درجة تقدير الذات ساسيأتعليمهن 

يليهن اللواتي كان تعليمهن جامعي  ثم اللواتي كان تعليمهن فوق الجامعي وقد حصلت  ،أعلى شيءلديهن 
 .لى اقل مستوى في تقدير الذاتعالمبحوثات ذوات التعليم الساسي 

 نتائج الفرضيه الثالثة:  5.1.4

تقدير الذات لدى أفراد مستوى ( في α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )
 متغير العمر. حسبعينة الدراسة 

 One way analysis of، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )ثالثة ولختبار الفرضية ال
variance تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر، وكانت مستوى ( إليجاد الفروق في

 .(412.)رقم النتائج كما هو موضح في الجدول 
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( One way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )412.جدول )
 ى أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر.تقدير الذات لدمستوى للفروق في 



 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 488.678 3 1466.034 بين المجموعات
 344.196 281 96719.173 داخل المجموعات 0.237 1.420

  284 98185.207 المجموع

 

تقدير الذاتلدى أفراد عينة الدراسة حسب مستوى عدم وجود فروق في إلى  (412.ل )يتضح من الجدو 
 ، وهي غير دالة إحصائياا.0.05من أكبر  متغيرالعمر، حيث كانت الدللة اإلحصائية

 

 ة:رابعنتائج الفرضية ال 1.46.

ذات لدى أفراد تقدير المستوى في  (α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )
 متغير الدخل.حسب عينة الدراسة 

 One way analysis of، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )الرابعة ولختبار الفرضية 
variance نة الدراسة حسب متغير الدخل، وكانت الذات لدى أفراد عي  تقدير مستوى ( إليجاد الفروق في

 (.413.م )النتائج كما هو موضح في الجدول رق
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( One way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )413.جدول )
 .متغير الدخلحسب تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة مستوى للفروق في 



 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 551.851 3 1655.553 المجموعاتبين 
 352.951 258 91061.454 داخل المجموعات 0.199 1.564

  261 92717.008 المجموع

 

 تقدير الذات أفراد عينة الدراسة حسب متغيرمستوى عدم وجود فروق في إلى  (413.يتضح من الجدول )
 ي غير دالة إحصائياا.، وه0.05من أكبر  الدخل الشهري، حيث كانت الدللة اإلحصائية

 

 ة:خامسنتائج الفرضية ال 1.47.

تقدير الذات لدى أفراد مستوى في  (α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )
 متغير مكان السكن.حسب عينة الدراسة 

 One way analysis of، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )الخامسة ولختبار الفرضية 
variance تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن، مستوى ( إليجاد الفروق في

 .(414.وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )
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( One way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )414.جدول )
 متغير مكان السكن.حسب لدى أفراد عينة الدراسة تقدير الذات مستوى للفروق في 



 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 721.295 2 1442.590 بين المجموعات
 355.313 284 100908.908 داخل المجموعات  0.133  2.030

  286 102351.498 المجموع

 

تقدير الذاتلدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستوى عدم وجود فروق في إلى  (414.ضح من الجدول )يت
 .، وهي غير دالة إحصائياا 0.05من أكبر  مكان السكن، حيث كانت الدللة اإلحصائية

 ة:سادسنتائج الفرضية ال 1.48.

تقدير الذات لدى أفراد مستوى في  (α≤ 0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )ل توجد 
 عينة الدراسة حسب متغير عمل المرأة.

تقدير الذات لدى مستوى ( إليجاد الفروق في T-test، تم استخدام اختبار "ت" )السادسة ولختبار الفرضية 
 (.415.المرأة، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )أفراد عينة الدراسة حسب متغير عمل 

تقدير الذات لدى أفراد عينة مستوى ( إليجاد الفروق في T-test(: نتائج اختبار "ت" )415.) جدول
 عمل المرأة. حسب متغيرالدراسة 

 العدد امرأة عاملة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
قيمة ت 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 17.53 66.05 115 نعم
283 1.479 0.140 

 19.72 62.68 170 ل
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لدى أفراد عينة الدراسة حسب  تقدير الذاتمستوى عدم وجود فروق في إلى  (415.يتضح من الجدول )
 إحصائياا.، وهي غير دالة 0.05من أكبر  متغير عمل المرأة، حيث كانت الدللة اإلحصائية

 

 ة:سابعنتائج الفرضية ال 1.49.

تقدير الذات لدى أفراد مستوى في  (α≤ 0.05ستوى الدللة )ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند م
 زيادة الوزن. حسب متغيرعينة الدراسة 

لدى مستوى تقدير الذات ( إليجاد الفروق في T-test، تم استخدام اختبار "ت" )السابعة ولختبار الفرضية 
ا هو موضح في الجدول رقم أفراد عينة الدراسة حسب متغير زيادة الوزن لدى المرأة، وكانت النتائج كم

(.416.) 

تقدير الذات لدى أفراد عينة مستوى ( إليجاد الفروق في T-test(: نتائج اختبار "ت" )416.جدول )
 زيادة الوزن. حسب متغيرالدراسة 



هل لديك زيادة 
 في الوزن 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الدللة 
 حصائيةاإل

 20.09 61.73 148 وزن زائد 
282 -2.174 0.031 

 17.31 66.59 136 وزن عادي
 

 رتقدير الذاتلدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغي  مستوى وجود فروق في إلى  (416.الجدول )يتضح من 
 ، وهي دالة إحصائياا.0.05زيادة الوزن، حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من 

، زيادة في معدل أوزانهن   تقدير الذات لصالح النساء اللواتي ل يوجد لديهن  مستوى لفروق في فقد كانت ا
تقدير ومستوى ( وه61.73(، مقابل )66.59بمتوسط حسابي ) اا تقدير الذات لديهن إيجابيمستوى والتي كان 

 سميث لتقدير الذات.اللواتي يعانين من زيادة في الوزن على مقياس كوبر  دى المبحوثات ل للذات منخفض
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 اللواتي النساء كتئاب لدىال  مستوى  في إحصائيا   دالة فروق  توجد هل: السؤال الرابعالنتائج المتعلقة ب
 المتغيرات: الحالةاإلجتماعية، الى تبعا   لحم بيت محافظة في نظرهن وجهة من الوزن  في زيادة لديهن

 الوزن؟ العمل، نوع السكن، مكان الدخل، العمر، التعليمي، المستوى 

 .(27-17)لإلجابة عن السؤال السابق تم صياغة الفرضيات التالية، كما هو موضح في الجداول 

( α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) ل ولى:ل نتائج الفرضية ا  10.1.4
 ية.اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعمستوى في 

مستوى العداد، والمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية للفروق في : (417.جدول رقم )
 .الحالة اإلجتماعية متغيرحسب اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة 



 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الحالة الجتماعية
 13.88 17.76 75 عزباء

 9.17 13.03 184 متزوجة
 15.32 23.50 28 الزواجبق لهن س

 

اللواتي مبحوثات اللواتي سبق لهن الزواج، ولصالح ال مبحوثاتالمتزوجات، والالمبحوثات وجدت فروق بين 
الكتئاب لديهن أعلى. كما هو واضح من خلل المتوسطات الحسابية مستوى سبق لهن الزواج واللواتي كان 

اللواتي سبق لهن الزواج هن الكثر  لمبحوثاتالجدول ان اظهر أ وبالتالي فقد .(17. 4)الجدول رقمفي 
 اكتئابا يليه العزباوات في حين ان المتزوجات القل اكتئابا.

 One way analysis ofستخدام اختبار تحليل التباين األحادي )إختبار الفرضية األولى، تم وإل
variance الة الجتماعية، ة الدراسة حسب متغير الحالكتئاب لدى أفراد عينمستوى ( إليجاد الفروق في

 (.418.وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )
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( One way analysis of varianceنتائج اختبار تحليل التباين الحادي ): (418.جدول )
 .متغير الحالة اإلجتماعيةحسب نة الدراسة كتئاب لدى أفراد عي  ال مستوى للفروق في 





درجات  المربعاتمجموع  اينمصدر التب
 الحرية

قيمة ف  متوسط المربعات
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 1641.256 2 3282.512 بين المجموعات

 126.713 284 35986.484 داخل المجموعات 0.000 12.953

  286 39268.997 المجموع

 

متغير حسب فراد عينة الدراسة كتئاب لدى أالمستوى وجود فروق في إلى  (418.يتضح من الجدول )
 ، وهي دالة إحصائياا.0.05الحالة اإلجتماعية، حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من 

مستوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey testوإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار توكي )
 .(19.4اعية، كما هو واضح من خلل الجدول )الحالة اإلجتممتغير حسب اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة 

مستوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey testنتائج اختبار توكي ): (419.جدول رقم )
 جتماعيةير الحالة المتغ  حسب الدراسة اإلكتئاب لدى أفراد عينة 



 سبق لها الزواج متزوجة عزباء المقارنات
 5.740- 4.727*  عزباء

 10.467-*   تزوجةم
    سبق لها الزواج

 

العزباوات،  مبحوثاتالكتئاب كانت بين المستوى الفروق في  أن  إلى  تشير المقارنات الثنائية البعدية
من  الكتئاب لديهن أعلىمستوى العزباوات، واللواتي كان  مبحوثاتالمتزوجات، ولصالح ال مبحوثاتوال
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ج كذلك ان هناك فروق بين المبحوثات العزباوات والمبحوثات اللواتي المتزوجات ، في حين اظهرت النتائ
 .سبق لهن الزواج  واللواتي كان مستوى الكتئاب لديهن اعلى من العزباوات

 

 (α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ): نتائج الفرضية الثانية  11.1.4
 :متغير المستوى التعليميحسب الدراسة اإلكتئاب لدى أفراد عينة مستوى في 

اإلكتئاب مستوى العداد، والمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية للفروق في  (20.4جدول رقم)
 التعليمي. متغير المستوى حسب لدى أفراد عينة الدراسة 



 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي
 15.72 23.38 16 ابتدائي
 10.53 14.30 82 ثانوي 

 11.43 15.30 166 جامعي
 13.34 13.32 22 فوق الجامعي

 

( One way analysis of varianceختبار تحليل التباين األحادي )استخدام الختبار الفرضية الثانية، تم 
ي، وكانت النتائج الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليممستوى إليجاد الفروق في 

 (.421.رقم )كما هو موضح في الجدول 
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( One way analysis of varianceختبار تحليل التباين الحادي )إنتائج : (421.جدول )
 .متغير المستوى التعليميحسب الدراسة كتئاب لدى أفراد عينة ال مستوى للفروق في 



 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 403.613 3 1210.838 بين المجموعات
 134.769 282 38004.841 داخل المجموعات 0.031 2.995

  285 39215.678 المجموع

 

متغيرالمستوى حسب وجود فروق في درجة اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة إلى  (421.يتضح من الجدول )
 ، وهي دالة إحصائياا.0.05اإلحصائية أقل من مي، حيث كانت الدللة التعلي

مستوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey testختبار توكي )إستخدم أوإليجاد مصدر الفروق 
 (.422.متغيرالمستوى التعليمي، كما هو واضح من خلل الجدول )حسب اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة 

مستوى ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey testنتائج اختبار توكي ): (422.رقم ) جدول
 متغير المستوى التعليمي.حسب كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة ال 



 فوق الجامعي جامعي إعدادي ابتدائي المقارنات
 *10.057 *8.074 *9.070  أساسي
 0.987 0.996-   ثانوي 

 1.983    جامعي
     الجامعيفوق 

 

الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة كانت بين مستوى أن الفروق في إلى  تشير المقارنات الثنائية البعدية
اللواتي مستوى تعليمهن ابتدائي،  مبحوثاتاللواتي مستوى تعليمهن ابتدائي، وإعدادي، ولصالح ال مبحوثاتال
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اللواتي مستوى تعليمهن  مبحوثاتوجدت فروق بين الأيضاا  ،الكتئاب لديهن أعلىمستوى واللواتي كان 
الكتئاب لديهن مستوى اللواتي مستوى تعليمهن ابتدائي، واللواتي كان  مبحوثاتابتدائي والجامعي، ولصالح ال

 أعلى.

 مبحوثاتاللواتي مستوى تعليمهن ابتدائي، وفوق الجامعي، ولصالح ال تمبحوثاكما وجدت فروق بين ال
مستوى تعليمهن ابتدائي، واللواتي كانت درجة الكتئاب لديهن أعلى، كما هو واضح من خلل اللواتي 

 (.420.المتوسطات الحسابية في الجدول رقم )

ما من  اكتئابها فالتعليم واقي للنساء نوعاا مستوى كلما زاد  ه أ للمر وبالتالي كلما انخفض المستوى التعليمي 
واما  ،تكون افضل وهي الكثر استقراراا  لألمور رؤيتهامشكلتها كما ان  تكون اقدر على حل ألنهاالكتئاب 

انهن غير فوق الجامعيات فربما كان السبب مبحوثات الكتئاب لدى ال ةرتفاع نسبأنفسر سبب  أناذا اردنا
 .عليهن المسؤولياتلكونهن عاملت وازدياد أو  ت ربماعامل

 

 نتائج الفرضية الثالثة: 1.412.

اإلكتئاب لدى أفراد عينة مستوى في  (α≤ 0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) ل توجد
 .متغير العمرحسب الدراسة 

 

( One way analysis of varianceالتباين األحادي )ختبار تحليل إ ستخدامإ ختبار الفرضية الثالثة، تموإل
لدراسة حسب متغير العمر، وكانت النتائج كما هو الكتئاب لدى أفراد عينة امستوى إليجاد الفروق في 

 (.23.4موضح في الجدول رقم )
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( One way analysis of varianceختبار تحليل التباين الحادي )إ(: نتائج 423.جدول )
 متغير العمرحسب اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة مستوى للفروق في 



 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 يةالحر 
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 29.554 3 88.663 بين المجموعات
 136.869 281 38460.123 داخل المجموعات 0.885 0.216

  284 38548.786 المجموع

 

حسب كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة المستوى عدم وجود فروق في إلى  (423.يتضح من الجدول )
، وهي غير دالة إحصائياا. فقد كان هناك تقارب 0.05من أكبر  مر، حيث كانت الدللة اإلحصائيةمتغيرالع

 ختلف أعمارهن.إالكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة وذلك على مستوى في 

 

 نتائج الفرضية الرابعة: 13.1.4

تئاب لدى أفراد عينة كال مستوى في  (α≤ 0.05جد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )ل تو
 .الشهري لالسرة متغير الدخلحسب الدراسة 

 One way analysis ofاستخدام اختبار تحليل التباين األحادي )ختبار الفرضية الرابعة، تم وإل
variance الشهري للسرة الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدخلمستوى ( إليجاد الفروق في ،

 (.424.كما هو موضح في الجدول رقم )وكانت النتائج 
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( One way analysis of varianceالحادي ): نتائج اختبار تحليل التباين (424.جدول )
 .الشهري لالسرة متغير الدخلحسب كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة ال مستوى للفروق في 



 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
متوسط 
 المربعات

ف  قيمة
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 60.275 3 180.826 بين المجموعات
 141.691 258 36556.354 داخل المجموعات 0.735 0.425

  261 36737.179 المجموع

 

 متغيرحسب كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة المستوى عدم وجود فروق في إلى  (424.يتضح من الجدول )
، وهي غير دالة إحصائياا. فقد كان هناك تقارب في 0.05من أكبر  اإلحصائية الدخل، حيث كانت الدللة

 الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة وذلك على اختلف دخلهن الشهري.مستوى 

 نتائج الفرضية الخامسة: 14.1.4

ينة اإلكتئاب لدى أفراد عمستوى في  (α≤ 0.05فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) ل توجد
 متغير مكان السكن.حسب الدراسة 

 

 One way analysis ofولختبار الفرضية الخامسة، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )
variance الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن، وكانت مستوى ( إليجاد الفروق في

 (.425.موضح في الجدول رقم )النتائج كما هو 

حسب كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة المستوى ( إلى عدم وجود فروق في 425.يتضح من الجدول ) 
، وهي غير دالة إحصائياا. فقد كان هناك 0.05متغيرمكان السكن، حيث كانت الدللة اإلحصائية أكبر من 

 ختلف أماكن سكنهن.إلك على كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة وذالمستوى تقارب في 
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( One way analysis of variance(: نتائج اختبار تحليل التباين الحادي )425.جدول )
 متغير مكان السكن.حسب كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة ال مستوى للفروق في 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 264.510 2 529.020 بين المجموعات
 136.408 284 38739.977 داخل المجموعات  0.146  1.939

  286 39268.997 المجموع

 

 نتائج الفرضية السادسة: 15.1.4

كتئاب لدى أفراد عينة ال مستوى في  (α≤ 0.05جد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )ل تو
 عمل المرأة. متغيرحسب الدراسة 

الكتئاب لدى مستوى ( إليجاد الفروق في T-testختبار الفرضية السادسة، تم استخدام اختبار "ت" )ول
 (.426.المرأة، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )أفراد عينة الدراسة حسب متغير عمل 

 

فراد عينة لكتئاب لدى أمستوى ا( إليجاد الفروق في T-test(: نتائج اختبار "ت" )426.جدول )
 الدراسة حسب متغير عمل المرأة.



 العدد امرأة عاملة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 11.53 14.51 115 تعمل
283 -0.868 0.386 

 11.85 15.74 170 تعملل
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 متغيرحسب كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة ال مستوى عدم وجود فروق في إلى  (426.يتضح من الجدول )
، وهي غير دالة إحصائياا. فقد كان هناك تقارب 0.05من أكبر  عمل المرأة، حيث كانت الدللة اإلحصائية

 الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة وذلك على اختلف كون المرأة عاملة أم ل.مستوى في 

 

 نتائج الفرضية السابعة: 16.1.4

كتئاب لدى أفراد عينة ال مستوى في  (α≤ 0.05د فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )جل تو
 متغير زيادة الوزن.حسب الدراسة 

الكتئاب لدى أفراد مستوى ( إليجاد الفروق في T-testولختبار الفرضية السابعة، تم استخدام اختبار "ت" )
 (.427.لمرأة، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )لدى اعينة الدراسة حسب متغير زيادة الوزن 

الكتئاب لدى أفراد عينة مستوى ( إليجاد الفروق في T-test(: نتائج اختبار "ت" )427.جدول )
 الدراسة حسب متغير زيادة الوزن.



هل لديك زيادة 
 في الوزن 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الحريةدرجات 
قيمة ت 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 11.92 16.83 148 وزن زائد
282 2.462 0.014 

 11.28 13.43 136 وزن عادي
 

متغير زيادة حسب اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة مستوى وجود فروق في إلى  (427.يتضح من الجدول )
فقد كانت الفروق لصالح  .، وهي دالة إحصائياا 0.05أقل من الوزن، حيث كانت الدللة اإلحصائية 

شيء بمتوسط أعلى  الكتئاب لديهنمستوى اللواتي يشعرن بوجود زيادة في أوزانهن، واللواتي كان مبحوثات ال
 ن بزيادة في أوزانهن.اللواتي ل يشعر  مبحوثات( لدى ال13.43(، مقابل )16.83حسابي )
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 ومستوى  الذات تقدير مستوى  بين رتباطيةال  ةالعالق ماطبيعة :النتائج المتعلقه بالسؤال الخامس17.1.4
 لحم؟ بيت محافظة في نظرهن   وجهة من الوزن  في زيادة لديهن   اللواتي نساءال   من نةعي   لدى كتئابال 

تقدير  مستوى الكتئاب و مستوى استخرج معامل الرتباط بيرسون للعلقة بين جابة على السؤال السابق ولإل
 (.28.4)رقم فظة بيت لحم، كما هو واضح من خلل الجدول الذات لدى النساء في محا

تقدير الذات  مستوى الكتئاب و مستوى (: نتائج معامل الرتباط بيرسون للعالقة بين 28.4جدول رقم )
 لدى النساء في محافظة بيت لحم



 الدللة اإلحصائية قيمة )ر( العدد المتغير
 0.000 598-* 287 تقدير الذاتمستوى الكتئاب * مستوى 

 

وجود علقة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة إلى  (28.4تشير المعطيات الواردة في الجدول )
(0.05 ≥α بين ) في محافظة بيت لحم، حيث كانت  المبحوثاتتقدير الذات لدى  مستوى الكتئاب و مستوى

 ، وهي دالة إحصائيا.(0.05 )الدللة اإلحصائية أقل من

 مستوى  زاد لدى المبحوثاتتقدير الذات مستوى قل كلما نه أبمعنى علقة عكسية بين المتغيرين، فقد كانت ال
 .والعكس صحيح هن  لدى الكتئاب
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 الفصل الخامس 

 المتعلقة بتقدير الذات النتائج ةمناقش 1.5

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغيرات المستقلة وعلقتها بتقدير الذات 2.5

 الحالة الجتماعية وتقدير الذاتمتغير  1.2.5

 متغير المستوى التعليمي وتقدير الذات 2.2.5

 متغير زيادة الوزن وتقدير الذات 3.2.5

 النتائج المتعلقة بالكتئاب 3.5

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغيرات المستقلة وعلقتها بالكتئاب 4.5

 متغير الحالة الجتماعية والكتئاب 1.4.5

 والكتئابغير المستوى التعليمي مت 2.4.5

 متغير زيادة الوزن والكتئاب 3.4.5

 علقة تقدير الذات في الكتئاب 5.5

 توصيات الدراسة 6.5

 توصيات على المستوى الرسمي 1.6.5

 توصيات للباحثين 2.6.5

 توصيات للعاملين في مجال الصحة النفسية 3.6.5
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 الفصل الخامس
________________________________________________________________ 

 مقدمة

 يضاا أو  ،التحليل الحصائي ةه الدراسة بعد عمليذالنتائج التي توصلت لها ه ةيتضمن هذا الفصل مناقش
 على نتائج الدراسة. عرض التوصيات التي قدمتها الباحثة في هذا المجال بناءا 

 النتائج المتعلقة بتقدير الذات: ةمناقش 1.5
تقدير  ةحيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجمرتفعاا ن مستوى تقدير الذات كان ةأالحالي ةنتائج الدراس رتظهأ

 (.64.06الذات على مقياس كوبر سميث )

ة، في حين منخفض لذواتهن   %( من النساء كانت درجة تقديرهن  53.0ما نسبته ) وقد أظهرت النتائج إلى أن  
 ة.فعرتم%( منهن أظهرن تقدير ذات 47.0أن )

الصورة السلبية لصورة الجسم أن أظهرت  ( والتي2011وتنسجم نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة دونا )
بدن متأكدات جداا من أنفسهن يعترفن بوجود يحترام الذات. حتى النساء اللواتي اتؤثر سلباا على مستوى 

على القيام ببعض األشياء التي  رات  اد، وغير قات  ديحترام الذات وغالباا ما يجعلهن غير سعافي  نخفاضا
دراسة ة مع كما وتنسجم هذه الدراسالنساء اللواتي يردن تحقيق ذاوتهن. يلحظ هذا لدى و ردن القيام بها، ي

رتباط موجب بين صورة الجسم وتقدير الذات، اوجود أظهرت  والتي( Shin & Paik, 2003)شن وباك 
وكذلك بين تقدير  ،كتئاببين صورة الجسم والاا سلبي طاا رتباأ هناك أن  نتائج شن وباك من  يضاا أتضحاو 

 كتئاب.الذات وال

تفترض أن تقدير الذات ينشأ  تي( الZillerنظرية زيلر )ستعراض العديد من النظريات ومنها اومن خلل 
 عالية   رجة  بدمن التكامل تحظى  عالية   الشخصية التي تتمتع بدرجة  ن  أحيث  جتماعي ،ويتطور بفعل الواقع اإل

 .لذاته والعكس صحيح, كما أن  تلك الفرضية تفترض أن الشخص المعتد بنفسه لديه تقدير عال   من التقدير
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( التي رأت أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على درجة Rogersوكذلك الحال بالنسبه لنظرية روجرز)
الوزن الذي يؤدي ب وكذلك موضوع  زيادة تئاتقدير الذات منها بعض األمراض الجسدية والنفسية كاإلك

ة تعتمد على عدة جوانب في ة اإلنساني  الشخصي   ر أن  لتدني مستوى تقدير الذات, وبذلك فهذه النظرية تفس  
تكوينها منها الجانب الجسدي والنفسي وتفاعلهما مع المحيط الخارجي لتكتسب هذه الشخصية قوتها ودرجة 

أثير زيادة الوزن على حصول المبحوثات على درجة الي من هنا ندرك مدى تالتتقدير عاليه نوعاا ما , وب
 (.2012 ,عبد اللطيف(تقدير ذات  متدنية  بسبب عدم رضاهن عن شكلهن الخارجي

بدرجة عالية من  ل تتمتع ذات الوزن الزائد من وجهة نظرها  قد  السيدة أن  إلى  وتعزو الباحثة هذه النتائج
قلة إلى  بدوره  الذي يؤدياألمر  ي الطبيعذو الوزن  الشخص بشاطات البدنية مقارنة النللقيام ب كفاءةال

بسبب عدم زيادة الضغوطات النفسية والحياتية بسبب زيادة الوزن ,  وهذا بدوره يؤدي الى  النشاط البدني 
 غير البديناتاء صورة الجسم مقارنة مع النسقدرتهن على المشاركه بالنشاطات الجتماعية بسبب رفضهن ل

ما يرافق البدانة من إلى  إضافةا  متناسقةالؤدي بالمحصلة لحالة  من الكتئاب بسبب أجسادهن غير مما قد ي
 رتفاع ضغط الدم، السكري، وأمراض القلب... الخ.امشاكل صحية مثل 

 

 ة وعالقتها بتقدير الذات:مستقلمناقشة النتائج المتعلقة بالمتغيرات ال 2.5

 :وتقدير الذات الجتماعيةالحالة ير متغ 1.2.5

في درجة تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية،  أظهرت النتائج وجود فروق  
واللواتي كانت درجة تقدير الذات لديهن أعلى مقارنةا باللواتي  العزباوات لمبحوثاتافقد كانت الفروق لصالح 

المتزوجات مقارنةا بالنساء اللواتي  مبحوثاتج وجود فروق لصالح الالنتائ هرتكما أظ ، سبق لهن الزواج
حسب مستوى  تقدير الذات من األعلى  مبحوثاتسبق لهن الزواج , وفي المحصلة فقد كان ترتيب ال

 الزواج. المتزوجات تليهن العزباوات ثم اللواتي سبق لهن

كانت بعنوان تقدير الذات لدى المطلقات . والتي  لتي( ا2016عتروس )وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 
( 2015تقدير الذات , وأيضاا هذا ما أكدته دراسة سمور ) انخفاضالمرأه المطلقة تعاني من  كانت نتيجتها أن  
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%( وذلك نظراا لوجود الدعم 70ات لدى الفتيات المتأخرات على الزواج وصل الى )تقدير الذ   نت أن  التي بي  
 ندة الجتماعية .المسالنفسي وا

العزباوات مقارنة باللواتي سبق لهن الزواج  مبحوثاترتفاع درجة تقدير الذات لدى الاوتعزو الباحثه سبب 
الى أن الفتاه العزباء تتلقى عادها الدعم والمساندة من األهل واألصدقاء, لسيما إذا كانت هذه الفتاة متعلمة 

ستقللها المادي مما يزيد ية لديها ويعزز ثقتها بنفسها نظراا لسلنفوعاملة فهذا يقلل من حجم الضغوطات ا
المتزوجه فقد فسرت الباحثة إرتفاع تقدير الذات لديها مقارنةا باللواتي  للمرأه  درجه تقديرها لذاتها , وأما بالنسبه

ها دور رئيس له و سبق لهن الزواج بسبب مساندة الزوج والعائلة واألولد  لها, فهي جزء من منظومة العائل
 ز مكانتها بالمجتمع وبالتالي يزيد درجة تقديرها لنفسها .بالمحافظة على تماسكها , وهذا وحده قادر أن يعز  

تقدير الذات هو نظرة  ن  أب (.2010 عايز،)( ذلك حسب ما ذكر  Rosnbergوقد فسرت نظرية روزنبيرج )
ى علقة تقدير الذات باإلطار األسري وتعتبر بذلك من عل الفرد لنفسه سلباا أو ايجاباا, كما أنها ركزت أيضاا 

نخفاض تقدير الذات اجتماعي, وبالتالي فيمكنها تفسير أوائل النظريات التي ربطت بين الجانبين النفسي وال
في ضوء نظرة األسرة السلبية لهن  السلبية لذاتهن   نه ناتج عن نظرتهن  ابلدى النساء اللواتي سبق لهن الزواج 

, وعلى النقيض من ذلك فالمرأة في المجتمع بالمحافظة على أسرهن    لم ينجحن في تأدية أدوارهن  ساء  كن
ة أسرتها المتزوجة تتمتع بمستوى مرتفع من تقدير الذات نتيجة لنظرتها اإليجابيه لذاتها كونها قادره على إدار 

لنفسها تتمثل بإرتفاع مستوى تقدير  بيةوتسيير شؤؤن بيتها وهذا ما يعزز الجانب النفسي لديها بنظرة إيجا
 الذات .

 :وتقدير الذات المستوى التعليمي 2.2.5
في درجة تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي،  أظهرت النتائج وجود فروق  

 .ساسيبالتعليم األ قد كانت الفروق لصالح المستويات التعليمية العليا مقارنةا و 

(، في أنه كلما زاد المستوى التعليمي للمرأة زادت درجة 2012نتائج هذه الدراسة مع دراسة عديلة ) تفقتأو 
 لديها، والعكس صحيح. تقدير الذات
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لديهن مستوى تقدير ذات أعلى،  مستوى تعليمي عال   اللواتي لديهن   مبحوثاتال أن   إلى ذلك وتعزو الباحثة
، وشعورهن وقدرات   ستعدادات  او  من إمكانيات   ، والثقة التي لديهن  ن  ة لذاتهاإليجابي وذلك يرتبط بنظرتهن  

العقبات، كما أن التحصيل العالي بما يحققه من شعور بالنجاح والتفوق والمكانة بالقدرة على النجاح وتخطي 
 .(Rosenbergوهذا ما دعمته نظرية روزنبيرغ ) المفهوم اإليجابي لتقدير الذاتأيضاا  الجتماعية يعزز

 :وتقدير الذات متغير زيادة الوزن  3.2.5
 

حيث  ر زيادة الوزن غيلدى أفراد عينة الدراسة حسب متالنتائج وجود فروق في درجة تقدير الذات أظهرت 
فقد كانت الفروق في مستوى ،الوزن علقة عكسيةزيادة  جاءت النتائج لتؤكد أن العلقة بين تقدير الذات و

ثات اللواتي ل يوجد لديهن  زيادة في اوزانهن والتي كان مستوى تقدير الذات لديهن ح المبحو تقدير الذات لصال
  . زيادةا في الوزن  المبحوثات اللواتي كان لديهن من اعلى

تقدير ذات   التي أكدت أن النساء البدينات لديهن   (2011تفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عيسى دونا )او 
 دراسةو (، 2003، ودراسة شن وباك )يعانين من صورة  سلبية  تجاه أجسادهن  ى أنهن  منخفض باإلضافه إل

الفتيات المراهقات ينشغلن بهيئتهن الخارجية  ن  أالتي كانت نتائجها تؤكد (Latha  et al .2006لثا واخرون 
سابقة راسات الالدإلى  وبالنظر. بحت سلبي   ووزن وشكل الجسم وأن زيادة الوزن ينظر لها لديهن بمنظور  

بين المتغيرين  عكسية  والتي تناولت العلقة بين درجة تقدير الذات ومتغير زيادة الوزن، نرى وجود علقة  
 .نتقدير الذات لديهمستوى لوزن لدى المبحوثين قل كلما زاد اأنه بحيث 

مستحيلا في بل و  اا بصع أمراا فرصهن في الزواج وإيجاد شريك الحياة تكون سمنة  الفتيات اللواتي لديهن  ف
 الجميله. ل يزال الرجل المصري يسعى الى زواج الفتاة " (1992)رمسيس ذكرت بعض المجتمعات , فكما 

على مظهر الفتاة وجمالها , وكذلك تركز األفلم والمسلسلت على النساء الجميلت واإلعلنات تركز 
الرجل يحكم على جمال المرأة بمقاييس  قادر فإن  للدكتوره سهى عبد ال األنيقات وكما جاء في دراسة حديثة

متناسقة في جسمية أساساا. فالمرأة الجميلة هي الشابة صغيرة السن صاحبة الجسد الغض ذات التقاطيع ال
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وقلة ثقتها بنفسها مما الفتيات تلك ومن هنا نعرف سبب خوف  ، "والنهديين والردفين  حجم النف والشفتين
 .ات لديهايؤدي لتدني تقدير الذ

عود لعدم رضاهن عن صورة العلقة العكسية بين تقدير الذات والوزن لدى النساء ت بأن وترى الباحثة
ما تسببه لهن من تشويه للمظهر الذي يمثل الناحية الجمالية لكل امرأة، وهذا قد مأجسامهن ورفضهن لها، 

كما .في تقديرها لذاتها نخفاضاا ااا و ها قلقويسبب ل ،غير مستقرة   نفسية   في حالة  ذات الوزن المرتفع يجعل المرأة 
والمجتمع وذلك بملحظاتهم األسرة  ما يساهم به كل منإلى لديها  نخفاض تقدير الذاتايعود السبب في و 

اإلحساس بالنقص إلى  الذي يؤدياألمر  اللواتي لديهن زيادة في الوزن،أو  السلبية ونقدهم للنساء البدينات
 بعرض وذلك للنحافة اإلعلم وسائل تشجيع إلى إضافة ،ت لديهن  نخفاض تقدير الذاإ إلى الي والدونية وبالت

 إلى تؤدي األمور هذه كل ،عالية   برشاقة   يتمتعن واللواتي العالميات األزياء وعارضات األفلم نجمات صور
 والعجز المواجهة، على درةالق وفقدان بالنفس الثقة عدم من عنه ينتج وما والدونية، بالنقص المرأة  إحساس

 .(2013) عبد هللا ،  جتماعياإل ندماجواإل التأقلم عن

 كتئاب:النتائج المتعلقة بال مناقشة  3.3
 

 (%24.7)لدى  متوسط   وإكتئاب   ،ةفراد العينأمن  %(62.0لدى ) بسيط   كتئاب  إوجود إلى  أظهرت النتائج
الى ربما يرجع السبب وراء هذه النسب و  ةالبسيط ةسبوهذه ليست بالن، منهن( %13.2)لدى  شديد   وإكتئاب  

 أن   إلى النتائج أظهرت وقد ةسيد (100)نه قد بلغ عدد النساء العزباوات واللواتي سبق لهن الزواج قرابه أ
 .الزواج لهن سبق أواللواتي العزباوات من اكتئاباا  أقل كن المتزوجات

اا حيث كانت النسبة الكبر عام كان بسيط كل  النساء بشى كتئاب لدال مستوى وقد أشارت النتائج إلى أن  
( فما فوق فقد كانت  17وبما ان ه تم إعتبار نقطة الحسم ). )4.4% كما يظهر في جدول رقم )62وبلغت 

( وأظهرت كذلك النتائج أنه كلما  5.4% كما يظهر في جدول رقم )38نسبة النساء اللواتي لديهن  اكتئاب 
 .جة الكتئاب لدى المبحوثاتي قل ت در يمزادالمستوى التعل
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 كتئاب:وعالقتها بال  مستقلةمناقشة النتائج المتعلقة بالمتغيرات ال 4.5
 :كتئابل وعالقته با متغير الحالة الجتماعية 1.4.5

 

 جتماعية،كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الفي درجة ال أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  
الفروق بين النساء المتزوجات والنساء العزباوات، ولصالح النساء العزباوات واللواتي أظهرن درجة فقد كانت 

أعلى، كما كانت هناك فروق بين النساء المتزوجات والنساء اللواتي سبق لهن الزواج ولصالح النساء  كتئاب  ا
ة فقد كان ترتيب النساء حسب وفي المحصل ب أعلى.كتئاااللواتي سبق لهن الزواج واللواتي أظهرن درجة 

 مستوى  قلألعزباوات و االلواتي سبق لهن الزواج ,: كما ياتي كتئاب تنازلياا لدرجة ال ةجتماعية بالنسباإلةالحال
 .لدى المتزوجاتكان 

ونهن مستقرات من الناحية النساء المتزوجات يجدن الراحة والطمأنينة في ك أن  إلى  وتعزو الباحثة ذلك
وزوج يعزز من مكانة المرأة في المجتمع ويشعرها بأنها منتجة، كونها األسرة فيأبناء  ا أن وجود، كمةعاطفيال

ضحت أالشكل الخارجي والوزن  ة وبالتالي فقضي, تعمل على رعاية األبناء وتربيتهم وزوجة   تقوم بدورها كأم  
لكون  كتئابتاة العازبة تعاني من اإلكما أن الف. تؤديها ةهميأ كثر أخرى أدوار ألوجود  لديها نظراا  ةهميأ قل أ

كل األنظار متجهة نحوها، ولكن جسمها الممتلئ يشعرها بالحرج ويخدش إحساسها باألنوثة مما يشكل لديها 
 أحياناا، الشفقةسخرية و لنظرات ال قدر المستطاع تفادياا بتعاد عن األنظار العزلة والإلى  ا قد يقودهاجا ر ح

 فات إنقاص الوزن أحياناا أخرى. لنصائح ووصومحاولة إدلء ا

جراها على الفتيات العزباوات على دور المعالج كمتفهم أفي دراسة  Lewis ,1997))لويس  ومن هنا ركز
مع دراسة  جزئياا  ةهذه الدراسنتائج  تفقتأوقد ، بالتالي من مساعدتهاسباب اإلكتئاب ودوافعه ليتمكن أل

قل من األرامل والمطلقات أ كتئاب  ازباوات حصلن على درجة بتت أن العلتي أثا (Hoeffeer),1987هوفر
 ةوالوزن المنخفض والصح ةحسب مقياس السعادة بمستوى منخفض من الوحد لدى العزباوات وظهر ذلك

 .الجيدة
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المسبب الرئيس  ن  إفضل النظريات التي تفسر لنا ما يحدث هنا فهي ترى بأمن  ةالمعرفي ةوربما تكون النظري
الشكل الخارجي  ةهميأ عند هؤلء الفتيات فبالرغم من التي يمكن أن تكون ةالتفكير الخاطئ ةو طريقكتئاب هلل

ن إبيك في نظريته ففكما وضح  .كتئابهن  نه ليس العامل الوحيد والرئيسي لأل إمسبقاا  الباحثة وضحتأكما 
 ةهذه الفتا وعلية فإذا أقتنعتتهم , خاص في حياشلى التقييم السلبي للمواقف التي يمر بها األإكتئاب يعود ال

هلها هذا أ و من أكون من صديقاتها تربما  اتعرضت له ة قف معينالمو  ةعن جسدها نتيج ةبفكرتها المغلوط
 شعورها بالحزن والكتئاب. نفتاح على الخرين وعلى ذاتها وعدم ال نغلقلى اإلإبها يؤدي 

 :تئاب كالقته بال وع متغير المستوى التعليمي 2.4.5
كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي، فقد فروق في درجة الأظهرت النتائج وجود 

على أ  مستوى ب اا كتئابا ( واللواتي أظهرن  أساسيمستوى التعليمي المتدني )كانت الفروق لصالح النساء ذوات ال
 من بقية المستويات.

يساعدها في حل مشاكلها، وتكون رؤيتها لنفسها   يشكل درعاا واقياا للمرأة، التعليم أن  إلى  وتعزو الباحثة ذلك
 دمما يزي، أفضل، فهي ترى مكانتها وتحقق ذاتها في المجتمع من خلل حصولها على مستوى علمي عال  

ه كدتأهذا ما و  ستقراراا.اأكثر  على غيرها، مما يجعلها بدل من أن تكون عالةا فرصتها بالعمل واإلنتاج 
 كتئاب لديهن.نه كلما زاد المستوى التعليمي للعزباوات قل مستوى الأ( ب2003) مناصره

 ةوزياد ةو تعرضها للسمنأصابتها إةمما يقلل فرص ةالسليم ةالتغذي ةلطريق كثر وعياا ةأالمتعلم أة المر  ن  أكما و   
ن هناك الكثير أناقتها ولسيما ارجي وإللشكلها الخ هتماماإ كثر ةأالعامل ةالمتعلم أة المر  أن   الى ةالوزن بالضاف

 ةناقه والشكل الخارجي المتناسق وهذا ما يحتم عليها متابعولوياتها األأهم أ من الوظائف التي يكون من 
 .مناسبة ةلحصولها على وظيفة ملح ةناقه بشكل دائم ومستمر كضرور موضوع الوزن واأل

وجود علقة عكسية بين التحصيل إلى  (،2012يلة )دراسة عدئج نتا نتائج هذه الدراسة مع تفقت اوقد 
، والعكس كتئاب لديهن  المستوى كتئاب، بحيث كلما زادت الدرجة العلمية للنساء قل ال مستوى العلمي و 
 صحيح.
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 :كتئاب وعالقته بال  زيادة الوزن  متغير 3.4.5
 

ادة الوزن، فقد كانت الفروق سب متغير زيبين النساء في درجة الكتئاب حأظهرت النتائج وجود فروق 
اللواتي ل يوجد  مبحوثاتلديهن، مقارنة بالزيادة الوزن اللواتي يشعرن بوجود درجة من  لمبحوثاتلصالح ا

 .زيادةا بالوزن  لديهن  

(، ودراسة شن وباك 1998فوستر )، ودراسة ( 2008)مع دراسة عبد النبيتفقت نتائج هذه الدراسة أوقد 
، ودراسة كتئاب لل ةا كثر عرضأةالعالي ةذوات السمن ن  أالتي وجدت ( 2006)وآخرون  ودراسة لثا(، 2005)

النساء اللواتي ل  ن  أحيث  كتئاب،اإلدرجة أن السمنة لها علقة مباشرة في كدت التي أ( 2005هيلبرت )
تهن اللواتي من مثيللى أع كتئابمنة، يتشكل لديهن شعور بالبسبب الس   يشعرن بالرضا عن صورة أجسامهن  

 ليس لديهن سمنة.

أن الشخص الذي يعاني من البدانة إلى كتئاب وجود العلقة العكسية بين الوزن والوتعزو الباحثة 
المعنويات والثقة والعزيمة، تدني قد يعاني من هتمام، و حترام والستحقاق الاالشعور النفسي بعدم  يتملكه

العزلة إلى  في بعض الحالت ؤدي بهالتي قد ت, ة والمجتمعاهات العائلتجإمن خلل أيضاا  ويتأثر ذلك
وحالت  نفعالت العصبية،، وحالت من اإلوالقلق والكآبة ، والوحدةاإلنجاز  قلةإلى  جتماعية ويؤدي ذلكال

 (1991) سلمه ةدراس,وفي  جديدة   التجنبي ، وقلة اإلقبال على تعلم مهارات  الجتماعي، والسلوك القلق 
ن المكتئبين أن غير المكتئبين فقد بينت النتائج عالخصائص التي تميز المكتئبين  ةمحورت حول معرفالتي ت

 . جداا  ةمور وللمستقبل سلبينظرتهم لألكما أن  على غيرهم  ةعتماديا كثر أ

 ج عن غضب  نه ناتاكتئاب عند النساء ذوات الوزن الزائد بنظرية التحليل النفسي سبب اللنا  تبين  وقد 
صراعاا  القوام المثالي الذي تطمح له جميع النساء مما يولد لديهن   نتيجة لفقدانهن   شعوري يحدث داخلهن  ل

 واإلحباط , وهذا ما يولد لديهن الشعور بالذنب بالحصول على ذلك القوام ورغبتهن   الحالي واقعهن  داخلياا بين 
 .(2000محمد )حسب ما يرى 
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 :تئاب كال في  ذاتعالقة تقدير ال 5.5
كتئاب لدى ال مستوى تقدير الذات و مستوى بين  عكسية   أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود علقة  

صحيح. كتئاب لدى المبحوثات، والعكس المستوى تقدير الذات قل مستوى المبحوثات، بحيث أنه كلما زاد 
موضوع العلقة  راسات السابقة التي بحثتدبيات والدهذه النتائج تتفق مع ما تتحدث عنه األ وترى الباحثة أن  

كتئاب، حيث أظهرت تقدير الذات كمتغير متنبئ للمستوى بين تقدير الذات والكتئاب، والتي تنظر إلى 
إلى  عام   ني بشكل  كتئاب، وهذا يعتقدير الذات و الكل  من نتائج الدراسات إلى وجود علقة عكسية بين 

تفقت نتائجها أكتئاب والعكس صحيح، ومن الدراسات التي ت قل مستوى التقدير الذا مستوى أنه كلما زاد 
الذات تقدير بين  ةعكسي ةن هناك علقأشارت نتائجها أحيث  (2012مع الدراسة الحالية دراسة عديلة )

 سويسلو واورث دراسة  وفي ،Shin & Paik(2003)شين وبيك   ، ودراسة كتئابال ةودرج
Sowislo&Orth(2012) كتئاب وأنه يمكننا الثير واضح لتقدير الذات على ألى أنه يوجد تإاتوصلو ين الذ

التي أكدت (Fichten) ،1989 فيتشندراسة ل باإلضافة ،كتئاب من خلل رفع تقدير الذاتأن نقلل من ال
 .كتئابأعلى من ال ظهرن مستوىا أ للذات قل توكيداا ن الطالبات األإب

علقة تقدير الذات في الكتئاب بإن الفرد يكتسب مهارات سلوكية جديدة  عيعلم األجتماوقد فسرت نظرية الت
من خلل اإلطار الجتماعي أو المواقف التي يتعرض لها ، وبالتالي فهذه النظرية ترى بإن الكتئاب ينشأ 

، المحيطه بهن   من البيئه زيادةا في الوزن نتيجةا للخبرات السيئة التي يتعرضن لهالدى النساء اللواتي لديهن  
 .(1983)ناصف ، سواء أكان ذلك من خلل السخرية من وزنهن  أوُمطالبتهن  بإنقاص وزنهن  
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 الدراسة توصيات 6.5


تقدير الذات  مستوى فيما يتعلق بسفرت عليه نتائج هذه الدراسة أعلى ما  عتماداا ا النتائج  ةبعد عرض ومناقش
ولذلك بيت لحم  ةنظرهن في محافظ ةبالوزن من وجه ةيهن زياداللواتي لد من النساء ةكتئاب لدى عينوال

 هذه التوصيات:تقترح الباحثة 

 

 حكومي(:التوصيات على المستوى الرسمي )الحكومي وغير  1.6.5

المجالت الصحية والنفسية  ةكاففي المجتمع الفلسطيني في باإلناث هتمام بالمواضيع الخاصة األ ة_ زياد
 .ةية والتوعويجتماعوال

و مؤسساتي مما يضمن وصولها أسري أكان على مستوى أالفلسطينية سواء  أة للمر  ة_ توفير بيئة داعم  
 .يجابيمن تقدير الذات األ ةألفضل درج

 .الوزن لديهن   ةلزياد ة  سلبي ثار  أ ةي  أ ةلإلناث الفلسطينيات لمعالج ة  رشاديإ _ توفير خدمات  

والتركيز بالمقابل على  المجالت بغض النظر عن مفهوم الوزن, ةكاف الريادي في أة الوعي بدور المر  ة_ زياد
 خلقي .رقي األالثقافة والوعي وال   ةدرج

بحيث ل هداف هذه الدراسة أ مجتمع الفلسطيني بما يتناسب مع العلم المحلي في ستغلل موضوع اإلا_ 
 .مكانتهاها وُيعزز  ُيظهر المرأه كسلعة تجارية  بل على العكس يرفع من شأن

بشكل خاص  تاي_ ترتيب ورشات عمل تتناول موضوع التغذية الصحية السليمة منذ سن مبكر لدى الفت
 في السنوات اللحقة .بعيداا عن السمنة اا سليم صحياا  ن بناءا مما يضم، واألسرة بشكل عام

تقدير الذات  ةرجرفع دعلى د قتصاديا مما يساعاالعمل مع النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتمكينهن -
 لديهن.
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على عمل في المستقبل وبالتالي إستقللها  هاحصول فرصةيزيد مما التشجيع على تعليم الفتاة الفلسطينية  -
 .المادي

 توصيات للباحثين: 2.6.5

 .خرى كالعامل السياسي والديني أجراء دراسات مقارنه لمتغيرات إ_

وتأثيرها  (BMIدة الوزن باإلعتماد على نسبة كتلة الجسم )ة ظاهرة زياإجراء دراسات مشابهة تقوم بدراس -
 كتئاب.والعلى كل من تقدير الذات 

ضرار هم األأ على النساء الفلسطينيات اللواتي يعانين من هذه المشكلة لمعرفه  ةشبيه ةجراء دراسات نوعي  إ_
 تعاملهن معها. ةالنفسية للوزن الزائد وكيفي

 .ةدرج ةلمعرف (من الوقت )عشر سنوات مثلا  ةلموضوع بعد مرور فتر ى حول هذا اخر أجراء دراسات إ_
 .التغير الثقافي والمفاهيم الجديدة بما يخص مفهوم الوزن الزائد لدى النساء 

 

 :ةالنفسي ةتوصيات للعاملين في مجال الصح 3.6.5

 .هاعلى حل  والعمل زيادة الوزن وراء  الكامنهةسباب النفسياأل ةالعمل على معرف _

كتئاب والقلق لدى النساء اللواتي لديهن قلل من مشكلت اإلالتي تالتدخل النفسي  اليبسأ بعض ستخداما_ 
  العلج الجماعي ساليب مثلا ومن هذه األ من تقدير الذات متدن   كتئاب ومستوىا من اإل عاليةا  ةا درج

 ديهن .قه بالنفس ليعزز الثجتماعيا مما ا_ تطوير برامج وخدمات لتمكين النساء 

رتكاز على الو بغض النظر عن شكلها الخارجي   أة المر  ةمكانحول  ةالمجتمعي ةلتوعيلعلم ستخدام اإلا_
. ةفي البرامج التلفزيوني ة  كسلع أة ظهار المر إ, وعدم  ةمقوماتها الثقافي

 ماعاا.سياا أو أجتمعالجة وتقديم اإلرشاد النفسي للنساء اللواتي تأثرن  بزيادة الوزن سواء نف_
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 المالحق
 لستبانةا(: 1ملحق رقم )

 ..........المحترم:.الدكتور

 تحية طيبة وبعد.

من النساء اللواتي  ةتئاب لدى عينالذات والكتقدير " بإجراء دراسة بعنوان درعاوي عمر إيمان م الطالبة "و تق
ستكمال درجة الماجستير ولما ُعرف عنكم "، إللديهن زياده بالوزن من وجهه نظرهن في محافظه بيت لحم

 المستوى المطلوب.إلى  من معرفة ودراية بهذا المجال، راجيا ا منكم تحكيم هذه األداة حتى ترتقي

 الشخصيةول ويشمل المعلومات لقسم األا .هي ةقسام رئيسأ ثلثةلتشمل  الدراسةهذه  ة وبالتالي اعدت ادا 
 ،ولكل فقره اربع عبارات ةفقر  (21)القسم الثاني ويشمل مقياس بيك للكتئاب حيث يحتوي على  ،المنتفعةعن 

ستخدم هذا أوقد  ،سبوع الماضيالتي تنطبق عيها وتصف حالتها خلل األ العبارةبحيث يختار المنتفع 
القسم الثالث ويشمل مقياس كوبر سميث لتقدير الذات وهو  ،العربيةالسابقةديد من الدراسات قياس في العالم

 .ةوضع المبحوث علىل تنطبق بناءا أو  علي قبتنطاإلجابة  عباره تكون  (25)على أيضاا  يحتوي 

 

 حتراموتفضلوا بقبول فائق اإل

 

 .درعاوي  عمر الطالبة: إيمان
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 :يةالشخص المعلومات

 

 سبق لهن الزواج-3 متزوجة -2  عزباء -1: ة الجتماعيةالحال 

  

 فوق الجامعي -4 جامعي -3 ثانوي  -2  أساسي-1: المستوى التعليمي

 

 40-1.35( 4 35-1.30 (3 30-25.1( 2  25-20( 1  :العمر

 

 فما اكثر3501(        35004-2501(3    2500-1501( 2  فمادون 1500(1 : الدخل

 

 ةقري (3  مخيم (2  ةينمد( 1 :لسكنمكان ا

 

 تعملل( 2   تعمل  (1 : مراه عاملها

 

 وزن عادي( 2               وزن زائد (1       :هل لديك زياده في الوزن وجهه نظرك
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 كتئابل بيك( ل)مقياس  .المقياس الول

 الجملةالوحيدةختاري اثم  بتمعن ةي كل مجموعأن تقر أالرجاء  ،من الجمل ةمجموع ستمارةالبهذه  ينستجد
 .الجملة التي تختاريهامام تلك أ دائرةضعي  .خلل السبوع الماضي بمافي ذلك اليوم ةالتي تصف حالتك بدق

 ةكل جملمام أ دائرة من كثرأ ن تضعيأ فبإمكانكتنطبق عليك  المجموعةفي  ةمن جملأكثر  ذا بدا لكإ
 تناسب حالتك.

 

 الشعور بالحزن  -
 حزن شعر بالأنال أ .0
 ر بالحزن شعأنا أ .1
 تخلص من هذا الشعورأن أستطيع أ طول الوقت ول حزينةنا أ .2
 تحمله ستطيعأل حد إلى  سعيدةغير أو  جداا  حزينةنا أ .3

 النظرة للمستقبل-

 نا متفائلة في نظرتي للمستقبل.أأو  نا لست متشائمةأ .0
 المستقبل غير مشجع.بأن  شعرأ .1
 .ليهإتطلع ألم يعد لدي شيئاا بأنه  شعرأ .2
 .نحسأن تصبح أليمكناألمور  نوأ ،مل فيهأالمستقبل ل بأن  شعرأ .3

 

 حساس بالفشلإ-

 .ةنني فاشلإشعر بأل  .0
 العادي.اإلنسان من معدل أكثر  نني قد فشلتأشعر بأ .1
 هو الكثير من الفشل. رؤيتهستطيع أن كل ماإف ،الماضيةحياتي إلى  نظرأعندما  .2
 .تماماا  ةنني شخص فاشلإشعر بأ .3
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 .ةن الحياالرضا ع-

 .فعله في حياتي كما كنت دائماا أتجاه ما اشعر بالرضا أ .0
 التي كنت عليها من قبل الطريقةبنفس  باألشياءستمتع أعد أ لم  .1
 نآلبعد ا شيءحصل على الشعور بالرضا الحقيقي في أي أعد أ لم  .2
 .شيءشعر بالملل في كل أأو  ةنا غير راضيأ .3

 الشعور بالذنب-

 شعر بالذنب.أنا لأ .0
 وقات.عض األبالذنب في بشعر أ .1
 غلب الوقت.أ شعر بالذنب في أ .2
 الوقت. طيلةشعر بالذنب أ .3

 الشعور بالعقاب -

 قد تمت معاقبتي.بأنه  شعرأل  .0
 عاقب.أ نني قد أشعر بأ .1
 عاقب.أ ن أتوقع أنا أ .2
 نه يتم معاقبتي.أشعر ا .3

 

 .المشاعر نحو الذات-

 مل في نفسي.األ ةشعر بخيمأل  .0
 مل في نفسي.أ ةلدي خيب .1
 ن نفسي.م مشمئزةنا أ .2
 كره نفسي.أنا أ .3
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 لوم الذات-

 .اآلخرين من أسو أنني أشعر بأل  .0
 خطائي.أأو  نتقد نفسي بسبب ضعفيأنا أ .1
 .ألخطائيالوقت  طيلةلوم نفسي أنا أ .2
 يحدث شيءلوم نفسي على كل أنا أ .3

 

 التفكير بالموت-

 .فكار لقتل نفسيأليس لدي أي  .0
 .انفذهأقتل نفسي ولكني لن لفكار ألدي  .1
 .قتل نفسيأن اود أ .2
 .الفرصةتيحت لي أذا إقتل نفسي أسوف  .3

 البكاء-

 .من المعتادأكثر  بكيأ .0
 .المعتادمن أكثر  بكيأصبحت أ .1
 .الوقت طيلةبكي أن آلنا اأ .2
 .قدر على البكاءأن ل آلكني البكي فيما قبل و أن ألقد كان بمقدوري  .3

 القلق والتوتر-

 .ه دائماا قلق مما كنت عليأو  توترأكثر  نآللست ا .0
 .من المعتاد توتراا أكثر  نآلنا اأ .1
 .غلب الوقات أ في  اا وتهيج نفعالا اأكثر  نآلنا اأ .2
 .نآلمنفعلة طيلة الوقت انا أ .3

 



102 
 

 الحياة الجتماعية-

 .اآلخرين هتمامي بالناسا فقد أم ل .0
 .مع ما كنت عليه قل مقارنة  أاآلخرين هتمامي بالناسا صبح أ .1
 .اآلخرين هتمامي بالناسا لقد فقدت معظم  .2
 .اآلخرين هتمامي بالناسا د فقدت كل لق .3

 تخاذ القرارات ا-

 .تتغير تقريباا تخاذ القرارات لم إقدرتي على -0

 .من المعتادأكثر  تخاذ القراراتاأؤجل -1

 .من ذي قبلأكثر  تخاذ القراراتالدي صعوبة كبيرة في -2

 .اا تخاذ أي قرارات اطلقاليس بمقدوري -3

 النظرة للذات_

 .سوء من المعتادأبأني  بداا أشعر أل -0

 .نا قلقة ألنه يبدو علي التعب والكبرأ-1

 .بدو غير جذابأاشعر أن هناك تغيرات ثابتة في مظهري الشخصي مما يجعلني -2

 .عتقد بأنني أبدو بشعةأ -3

 العمل والجهد-

 .بنفس القدرة التي كنت عليها من قبل عمل تقريباا أ ستطاعتي أن اب-0

 .لبدء في عمل شيء ماضافي لإجهد إلى  حتاجأ-1

 .أضطر للضغط على نفسي للقيام بعمل ما-2
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 .ستطيع القيام بأي عمل على الطلقأل -3

 نمط النوم-

 .نام كالمعتادأأستطيع أن -0

 .نومي لم يعد كالمعتاد-1

 .ستغراق في النوم ثانيةجد صعوبة في اإلأساعتين قبل المعتاد و أو  ستيقظ ساعةأ-2

 .ستطيع النوم فيما بعدأبل المعتاد ول عدة ساعات قستيقظ أ-3

 

 والرهاقالتعب -

 .من المعتادأكثر  باإلرهاقشعر أل -0

 .من ذي قبلأكثر  بسرعة باإلرهاقشعر أصبحت أ-1

 .داء أي شيء تقريباا أمن  باإلرهاقشعر أ-2

 .ستطيع القيام بأي عملأومرهق ول  نا متعب جداا أ-3

 

 الشهية-

 .من المعتاد  أسو أل ليست كشهيتي لأل-0

 .كانتشهيتي لألكل ليست جيدة كما -1

 .نآلصبحت أسوأ بكثير اأشهيتي لألكل -2

 .ليست لدي أي شهية لألكل-3
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 تغيرات الوزن  -

 .من وزني مؤخراا  فقد شيئاا ألم -0

 كيلو من وزني. 2من أكثر  لقد فقدت-1

 كيلو من وزني 5من أكثر  لقد فقدت-2

 وزنيكيلو من  7 منأكثر  لقد فقدت -3

 

 للصحة النظرة -

 .من المعتاد أكثر  على صحتي لست قلقاا -0

 .المعدةم آلمثل الصداع وا ةجسدي ةن مشكلأما بش نوعاا  ةنا قلقأ-1

 .ليها دون قلقأنظر أن ألمن الصعب وأنه  الجسديةتي لن مشكأبش كثيراا  ةنني قلقإ-2

 شيفي أي  فكر  أداكأل نني أةدرجإلى  الجسديةن مشكلتي أبش للغاية ةنني قلقإ-3

 

 النشاط الجنسي-

 .هتمامي بالجنساأي تغيير ب لحظ مؤخراا ألم -0

 .السابق قل منأهتمام بالجنس ا لدي -1

 .نآلقل بكثير اأهتمامي بالجنس ا -2

 .هتمامي بالجنس كلياا ا لقد فقدت -3
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تمقياس كوبر سميث لتقدير الذا  
 

 .بينو ما ل تحب ينساعدني في معرفة ما تحبعليها سوف تإجابتك  ،فيما يلي مجموعة من العبارات

إذا كانت أما  "داخل المربع في خانة "تنطبق (×)علمة يبه عادة فضع ينإذا كانت العبارة تصف ما تشعر 
 ".ل تنطبقداخل المربع في خانة "×( )علمة  يبه فضع ينالعبارة ل تصف ما تشعر 

 عن ذاتك.بها  ينعبر تالصحيحة هي التي إلجابة ا و إنما ،ةأخرى خاطئو  و ل توجد إجابات صحيحة 

 تنطبق ل تنطبق العبارات: 
   ل تضايقني األشياء عادةا  1
   أجد من الصعب علي أن أتحدث أمام زملئي في العمل 2
   ستطعت أن أغير أشياء في نفسيأأود لو  3
   تخاذ قراراتي بنفسيإل أجد صعوبة في  4
   معي رون بوجودهميسعد اآلخ 5
   أتضايق بسرعة في المنزل 6
   كي أعتاد على األشياء الجديدة طويلا  أحتاج وقتاا  7
   بين األشخاص من نفس سني ةأنا محبوب 8
   تراعي عائلتي مشاعري عادةا  9

   أستسلم بسهولة 10
   تتوقع عائلتي مني الكثير 11
   أن أظل كما أنا من الصعب جداا  12
   شياء كلها في حياتيتختلط األ 13
   يتبع الناس أفكاري عادةا  14
   ل أقدر نفسي حق قدرها 15
   لو أترك المنزل أود كثيراا  16
   أشعر بالضيق من عملي غالباا  17
   مثل معظم الناس مظهري ليس وجيهاا  18
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   أقوله فإني أقوله عادةا  نإذا كان عندي شيء أريد أ 19
   ي عائلتيتفهمن 20
   منيأكثر  معظم الناس محبوبون  21
   كما لو كانت عائلتي تدفعني لعمل أشياء أشعر عادةا  22
   فيما أقوم به من أعمال ل ألقى التشجيع عادةا  23
   آخر أن أكون شخصاا  أرغب كثيراا  24
   عتماد عليل يمكن لآلخرين ال 25
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 محكمين(: قائمة ال2ملحق رقم )

 

قمالر  سمال   الجامعة الرتبة العلمية 

باح 1 دائرة علم النفس/ كلية العلوم  -جامعة القدس أستاذ مشارك د. سهير الص 
 التربوية

دائرة علم النفس/ كلية العلوم  -جامعة القدس أستاذ مساعد د. فدوى حلبية 2
 التربوية

أبو تركد. مريم  3  الخليل /جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد 

دائرة علم النفس/ كلية العلوم  -جامعة القدس أستاذ مساعد د. سمير شقير 4
 التربوية

 جامعة القدس/ كلية العلوم التربوية أستاذ مساعد د. إياد الحلق 5
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( حسب إحصائيات الجهاز 2016-2006)(: أعداد السكان في التجمعات السكنية/ بيت لحم 3ملحق )
 سطينيالمركزي الفل
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ولاــــرس الجـــــدفهـ  

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 43 توزيع عينة الدراسة تبعاا لمتغير الحالة الجتماعية 1.3

 44 توزيع عينة الدراسة تبعاا لمتغير المستوى التعليمي 2.3

 44 لمتغير العمرتوزيع عينة الدراسة تبعاا  3.3

 45 غير الدخلتوزيع عينة الدراسة تبعاا لمت 4.3

 45 توزيع عينة الدراسة تبعاا لمتغير مكان السكن 5.3

 46 توزيع عينة الدراسة تبعاا لمتغير العمل 6.3

 46 توزيع عينة الدراسة تبعاا لمتغير زيادة نسبة الوزن من وجهة نظرهن 7.3

( لمصفوفة ارتباط Pearson correlationالرتباط بيرسون )معامل  8.3
 الذات مع الدرجة الكلية لألداة. سميث لتقديرمقياس كوبر 

50 

( لمصفوفة ارتباط Pearson correlationمعامل الرتباط بيرسون ) 9.3
 مع الدرجة الكلية لألداة.بيك للكتئاب مقياس 

51 

 52 ( لثبات أدوات الدراسةCronbach Alphaنتائج معامل كرونباخ ألفا ) 10.3

تقدير مستوى تقدير الذات معيارية لنحرافات الالمتوسطات الحسابية، وال 1.4
 الذات على مقياس كوبر سميث

58 

 58 لديهنمستوى تقدير الذات توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  2.4

 59 لمستوى الكتئابالمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية  3.4

 59 لديهنمستوى الكتئاب توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  4.4

على نقطه الحسم  الدراسة حسب أفرادعينة عتوزي 5.4 وجود الكتئاب أو ل بناءا ا
(17.) 

60 
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية للفروق في درجة  6.4
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