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أو  بشكل مباشرأكان  سواء الدراسةهذه  إتمامفي معي  واساهمالذين  ص  اشخوبالنهاية شكري الموصول أل
 .انكر والعرفمني كل الش ملهف، غير مباشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت
 

 المختصرات

 

Meaning Abbreviation 

Body Mass Index BMI 

Revisionth4-Statistical Manual of Mental DisorderDiagnostic and  DSM-IV-TR 

International StatisticalClassificaion of Diseases and related Health 
Revision  thproplems 10 
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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


