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اإلهداء

إلى روحي الصامدة المثابرة  ،والتي رغم كل الصعاب قررت أن تستمر وتمضي قدما،

أشكرك عزيزتي جزيل الشكر ألنك صنعت مني ما أنا عليه اليوم.
إلى أمي وأبي قدوتي وسندي بهذه الحياة أطال هللا في أعمارهم.

إلى زوجي الحبيب وإلى فلذات كبدي إبراهيم ويامن الذين طالما ساندوني في أصعب
الظروف.
إلى نجومي وكواكبي المضيئة أخوتي وأخواتي األعزاء (سميحه ،نادية ،أيمن ،منى ،ندى،
عبير ،ومنذر).
إلى جميع النساء الفلسطينيات الصامدات الماجدات على أرض فلسطين الحبيبة ،واللواتي
بدون تعاونهن معي ما تمكنت من إتمام هذه الدراسة.
إليكم جميعا أهدي ثمرة تعبي هذا.

إيمان عمر أحمد درعاوي

إقرار


أقر أنا معدة هذه الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس ،لنيل درجة الماجستير ،وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة،
بإستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد ،وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها ،لم يقدم لنيل درجة عليا ألي جامعة
أو معهد آخر.

اسم الطالبة :إيمان عمر أحمد درعاوي
التوقيع..........................:
التاريخ2018 / 12 / 4 :

أ

الشكر والعرفان

يسعدني ويشرفني أن أقدم جزيل الشكر إلى أساتذتي الكرام الذين لول جهودهم معي ما تمكنت من إتمام
دراستي هذه ،فكل الشكر والتقدير لدكتوري المتميز د .نبيل عبد الهادي ،وأستاذتي الرائعة  ،د.نجاح الخطيب.
كما أرغب بشكر جامعة القدس ،وكلية الدراسات العليا وأخص بالذكر برنامج الصحة النفسية المجتمعية
ممثلا بالكادر المميز لديهم ،لكل ما بذلوه معي ومع زملئي خلل فترة دراستي في الجامعة ،وأقدم جزيل

شكري وامتناني لألساتذة األفاضل الذين ساعدوني بتحكيم أداتي سواء أكانوا من جامعتنا الموقرة أو غيرها
من الجامعات.
كما أود أن أشكر كل النساء اللواتي ساهمن في مساعدتي بإتمام هذه الدراسة في محافظة بيت لحم ،واللواتي
لول تلك المعلومات القيمة التي قدمنها لي لم تكن لتتم هذه الدراسة.
وبالنهاية شكري الموصول ألشخاص الذين ساهموا معي في إتمام هذه الدراسة سواء أكان بشكل مباشر أو
غير مباشر ،فلهم مني كل الشكر والعرفان.
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المختصرات

Abbreviation

Meaning

BMI

Body Mass Index

DSM-IV-TR

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-4thRevision

ICD-10 International StatisticalClassificaion of Diseases and related Health
proplems 10th Revision
WHO

World Health Organization

ت

الملخص


هدفت هذه الدراسة للتعرف على مستوى تقدير الذات والكتئاب لدى عينة من النساء اللواتي لديهن زيادة في
الوزن من وجهة نظرهن في محافظة بيت لحم .ويمثل مجتمع الدراسة مجموع اة من نساء محافظة بيت لحم
واللواتي تتراوح أعمارهن بين ( ،)40-20وكانت العينة بالمجمل قوامها ( )287إمرأة من محافظة بيت لحم

خلل الفترة الواقعة بين عامي ( .)2018_2017وقد اعتمدت الباحثة بدراستها الحالية على المنهج الوصفي،
واستخدمت الستبانة لجمع المعلومات اللزمة وقد اشتمل على ثلثة اقسام هي على الترتيب :المعلومات
الشخصية  ،مقياس بيك للكتئاب ومقياس كوبر سميث لتقدير الذات .وقد أشارت النتائج إلى أن مستوى
الكتئاب لدى المبحوثات بشكل عام كان بسيط ا ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لمستوى الكتئاب لديهن على

مقياس بيك للكتئاب (،(15.20امافيمايتعلقبالمبحوثاتالالواتيتبينانلديهناكتئاببناءعلىنقطه
الحسملمقياسبيكلالكتئابوهي 17فمافوففقدكانت نسبتهن  .%38كما وأظهرت نتائج الدراسة

الحالية أن مستوى تقدير الذات كان مرتفعا ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لمستوى تقدير الذات على مقياس

كوبر سميث ( .)64.06وقد أظهرت النتائج إلى أن ما نسبته ( )%53.0من النساء كان مستوى تقديرهن

لذواتهن منخفض ا ،في حين أن ( )%47.0منهن أظهرن
تقدير مرتفع ا للذات .كما و أشارت نتائج الدراسة
ا

الحالية إلى وجود علقة عكسية بين مستوى تقدير الذات ومستوى الكتئاب لدى المبحوثات ،بحيث أنه كلما
زاد مستوى تقدير الذات قل مستوى الكتئاب لدى المبحوثات ،والعكس صحيح .وترى الباحثة أن هذه النتائج
تتفق مع ما تتحدث عنه األدبيات والدراسات السابقة التي بحثت موضوع العلقة بين تقدير الذات والكتئاب.
اضافة الى ذلك  ،أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في درجة الكتئاب لدى أفراد العينة وبعض متغيرات
الدراسة ،فتبعا لمتغير الحالة الجتماعية فقد كانت الفروق بين المبحوثات المتزوجات والمبحوثات العزباوات،

وذلك لصالح المبحوثات العزباوات واللواتي أظهرن مستوى أعلى من الكتئاب  ،وأيضا كانت هناك فروق

تبع ا لمتغير المستوى التعليمي بحيث كانت لصالح المبحوثات من ذوي المستوى التعليمي المتدني حيث انه
تبع ا لنتائج الدراسه فقد كانت هناك علقه عكسية بين مستوى الكتئاب والمستوى التعليمي ،كما وأظهرت

النتائج وجود فروق بين النساء في مستوى اإلكتئاب حسب متغير زيادة الوزن ،فقد كانت الفروق لصالح
المبحوثات اللواتي يشعرن بوجود درجة من زيادة الوزن لديهن مقارن اة بالمبحوثات اللواتي ل يعتقدن بإن لديهن
يادة في الوزن ،حيث كانت درجة الكتئاب اعلى لدى اللواتي شعرن ان لديهن زيادة في الوزن.
ز ا
ث

كما وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دللة إحصائية بين مستوى تقدير الذات وبعض متغيرات
الدراسة فقد أظهرت النتائج وجود فروق في درجة تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة تبع ا لمتغير الحالة
الجتماعية ،فقد كانت الفروق لصالح المبحوثات العزباوات حيث كان مستوى تقدير الذات لديهن أعلى من

باقي المبحوثات ،وايضا بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي فقد كانت العلقه طردية بحيث أنه كلما زاد

المستوى التعليمي زاد مستوى تقدير الذات ،وأما بالنسبة لمتغير مفهوم زيادة الوزن فقد جاءت العلقة عكسية
بحيث أنه كلما رات المبحوثة ان لديها زيادة في الوزن قل مستوى تقدير الذات لديها .
وفي ضوء ما تقدم فقد خُلصت الباحثة إلى عدد من التوصيات فيما يخص المستوى الرسمي سواء أكان
حكوميا أو أهليا ،وفيما يخص الباحثين والطلبة الدارسين والمهتمين بالمواضيع النسوية ،وكان من أهم هذه

التوصيات توفير خدمات إرشادية لإلناث الفلسطينيات لمعالجة أي أثار سلبية لزيادة الوزن لدىهن وزيادة
الوعي بدور المرأة الريادي في كافة المجالت بغض النظر عن مفهوم زيادة الوزن .
وكذلك نوهت الباحثة إلى اهمية استغلل اإلعلم المحلي في مجتمعنا الفلسطيني بما يتناسب مع أهداف
هذه الدراسة ،حيث أنها قد لحظت التأثير السلبي الكبير لألعلم العالمي بما يخص هذه المشكلة وقد أتضح
ذلك جلي ا في معظم الدراسات السابقة  ،ومن هنا ارتأت الباحثة التركيز على إلعلم المحلي كعامل مهم

في معالجة هذه المعضلة.
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Self-Esteem and Depression Among a Sample of Women Who Have
Overweight From Their Point of View in The Governorate of Bethlehem.
Prepared by: Iman Darawi.
First Supervisor: Dr.Nabil Abd-Alhadi.
Second Advisor: Dr. Najah AL-Khatib.
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.

ح

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 selfesteem. 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 selfesteem 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
__________________________________________________
 1.1خلفية الدراسة


اإلنسان عرضة لإلصابة بالكتئاب ،وقد تم الستدلل على هذه الحقيقة من خلل إجراء تجارب عديدة.
وبشكل عام فإنالكتئاب كمرض نفسي ،عبارة عن مصطلح يستخدم لوصف خليط من الحالت المرضية
لدى اإلنسان والتي يغلب عليها طابع الحزن ،وممال شك فيه أن للكتئاب أعراضهو إنعكاساته الجسدية،
والفسيولوجية .وكما هو معروف فإن ( )%20من الذكور يمرون بنوبة من الكآبة واإلحباط ولو لمرة واحدة
في حياتهم(عكبة.) 2012 ،
وكما جاء في دراسات عديدة فإن طفولة اإلناث تختلف عن طفولة الذكور ،بحيث أنهن ل يتعرضن للكتئاب
مقارن اة بالذكور ،ولكن يبدأ الكتئاب بالظهور لديهن في مرحلة المراهقة ،وهذا يرجع للكثير من التغيرات

الفسيولوجية التي قد تتضمن موضوع الوزن وأثره على مستوى تقدير الذات ول سيما إذا كانت األنثى تعاني

من زيادة بالوزن أكثر من الحد المسموح به في مجتمعها.
وبهذا الخصوص يشير الشربيني ( ، )1996بأن سبب الكتئاب لدى المرأة ربما يعزى إلى انخفاض تقدير
المرأة لذاتها في مقابل سيادة الرجل في األسرة والمجتمع ،فتحاول المرأة في بعض األحيان تعويض ذلك عن
طريق اإلنجاز والتوافق في مجالت عديدة ،لتقليل مستوى اإلكتئاب لديها.
وفي ضوء ما تقدم هناك بعض المتغيرات ذات العلقة الرتباطية في نظرة المرأة لذاتها ،بحيث يؤثر ذلك
سلبا على توافقها الجتماعي والنفسي بشكل عام ،ومن هذه المتغيرات الفشل بالحياة اإلجتماعية وكذلك

السمنة الزائدة التي ترتبط إرتباطا وثيقا ببعض األمراض النفسية كالكتئاب والحباط وهذا يعد من المؤشرات
المهمة في عدم التكيف والتوافق النفسي.
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وتشير دراسات عديدة إلى أن الكتئاب والضطرابات الوجدانية عموما تعتبر من األمراض العصابية

والسيكوباثية التي ترتبط إرتباط ا كبي ار بالغدد الصماء ،كما تؤثر كذلك على الشكل الجسدي لدى اإلنسان

كقصر القامة والبدانة (الشربيني.)2001 ،

وتواجه اليوم بعض النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الوزن الزائد أعراضا اكتئابي اة متمثل اة في الحزن

واإلنعزال وعدم التفاعل اإلجتماعي مع الناس ،وهذا بحد ذاته جعل البعض منهن يحاول إيجاد سبل للتكيف
والتوافق الجتماعي والنفسي ،من خلل إيجاد منظومة التكيف والتقبل لدى المجتمع (دونا . )2011 ،

وترتبط هذه الظاهرة (زيادة الوزن) ارتباط ا وثيق ا بالكتئاب ل سيما أنها أصبحت اليوم ظاهرةا ل يستهان بها،
ول سيما أن كثي ار من النساء ل يتقبلن الوزن الزائد على اعتباره منف ار لحياتها المستقبلية وبالذات في إيجاد

شريك للحياة ،مما جعل كثي ار منهن يرفض هذه السمنة ويذهبن إلى مراكز للتخفيض منها ،سواء بإستخدام
بعض العقاقير أو استخدام الرجيم القاسي الذي يؤثر سلب ا على وضعهن الصحي ،أو قد يقمن بالذهاب إلى

النوادي المكلفة التي قد ل يستطيع الجميع تحمل نفقاتها أو حتى قد يلجأن في بعض الحالت المستعصية
لجراء العمليات الجراحية التي قد يكون لها مضاعفاتها التي قد تصل في بعض الحيان الى الموت.

 2.1مشكلة الدراسة:


أصبحت ظاهرة زيادة الوزن والسمنة لدى الناس عامة والنساء خاصة من المشاكل العصرية التي تؤرق بال
فئة كبيرة من النساء ،وقد يكون لذلك علقة سلبية على سلوكهن وتصرفاتهن ،ومشاعرهن ،مثل اإلحباط
والكتئاب ،ضعف تقدير الذات لديهن ،وقد اختلفت الوسائل التي تستخدمها النساء للحد من هذه الظاهرة
وعلى هذا األساس أجابت الدراسة الحالية عن السؤال المحوري التالي:
ما مستوى تقدير الذات و الكتئاب لدى عينة من النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في
محافظة بيت لحم؟
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 3.1أهمية الدراسة:


تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها ألقت الضوء على ظاهرة زيادة الوزن التي تحد من التوافق النفسي
واإلجتماعي لدى النساء وتُعرضهن للكتئاب والذي يؤثر سلبا على سلوكهن وتصرفاتهن ،وبذلك ُحددت

أهمية الدراسة في جانبين هما.

أول :الهمية النظرية:

 .1ل توجد في حدود علم الباحثة دراسة عربية تناولت العلقة بين زيادة الوزن لدى النساء وكل من تقدير
الذات والكتئاب لديهن.
 .2تناولت الدراسة الحالية موضوعا مهما في الصحة النفسية وهو مدى تقدير المرأة لذاتها فحينما يكون
التقدير إيجابيا يكون النسان سويا ،وعندما يكون التقدير سلبيا يكون الشخص مضطربا نفسيا.

 .3عينة الدراسة الحالية تقع في مرحلتي "الشباب والرشد" وهما مرحلتان مهمتان بالنسبة للفرد فإذا وجدت
مشكلت في تقدير اإلنسان لذاته أدى ذلك إلى الضطرابات النفسية.
 .4تبرز أهمية الدراسة في اإلشارة إلى مشكلة عصرية تعاني منها معظم النساء في مختلف المجتمعات
وهي قضية الوزن الزائد وعلقة هذا الوزن بمدى تقديرهن لذاتهن ودرجة الكتئاب المترتبة على ذلك.
ثانيا :الهمية التطبيقية:

تكمن األهمية التطبيقية في كونها ألقت الضوء على أهم النتائج ذات العلقة في هذا الموضوع ،حيث يمكن
إعداد برامج إرشادية علجية في هذا المجال.
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 4.1أهداف الدراسة:


سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية :
 -1التعرف إلى مستوى تقديرالذات لدى النساءاللواتي لديهن زيادة بالوزن من وجهة نظرهن في محافظة
بيت لحم.
 -2التعرف إلى مستوى الكتئاب لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في محافظة
بيت لحم.
 -3التعرف إلى دللة الفروق اإلحصائية في مستوى تقدير الذات لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في
الوزن في محافظة بيت لحم تبع ا للمتغيرات  :الحالة اإلجتماعية  ،المستوى التعليمي  ،العمر  ،مستوى
الدخل  ،مكان السكن  ،نوع العمل  ،الوزن .

 -4التعرف إلى دللة الفروق اإلحصائية في مستوى الكتئاب لدى النساءاللواتي لديهن زيادة في الوزن في
محافظة بيت لحم تبعا الى المتغيرات الحالةاإلجتماعية ،المستوى التعليمي ،العمر،الدخل ،مكان السكن،
نوع العمل ،الوزن .

 -5معرفة طبيعة العلقة بين مستوى تقدير الذات ومستوى اإلكتئاب لدى عينة من النساء اللواتي لديهن
زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في محافظة بيت لحم .

 5.1أسئلة الدراسة:


أجابت هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية:
السؤال الول :ما مستوى تقدير الذات لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في
محافظة بيت لحم؟
السؤال الثاني :مامستوى الكتئاب لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في محافظة
بيت لحم؟
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السؤال الثالث :هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في
الوزن من وجهة نظرهن في محافظة بيت لحم تبع ا لمتغيرات :الحالة اإلجتماعية ،المستوى التعليمي ،العمر،

الدخل ،مكان السكن ،نوع العمل ،الوزن؟

السؤال الرابع :هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الكتئاب لدى النساءاللواتي لديهن زيادة في الوزن
من وجهة نظرهن في محافظة بيت لحم تبعا للمتغيرات :الحالة اإلجتماعية ،المستوى التعليمي ،العمر،

الدخل ،مكان السكن ،نوع العمل ،الوزن؟

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

 6.1مصطلحات الد ارسة:
تقدير الذات:
إن تقدير الذات يمثل كيف يشعر الشخص باستحقاق الحترام ،ويشمل الثقة بالذات والحترام والرضا بالنفس
حسب ما جاء لدى سمول وجاليري(.)2001،Small& Gallery
ويشير باتان وآخرون ،إلى أن تقدير الذات يعكس إحساس الفرد بقيمته أو احترام الذات ،وإلى أي مدى
يمكن للفرد أن يعجب اويحب نفسه؟ ويعتبر تقدير الذات مكون تقييمي لمفهوم الذات ،وهو يستخدم لكي
ينسب إلى اإلحساس الشامل لحترام الذات ،وهناك مفاهيم أخرى تستخدم للدللة عليه مثل تقدير المظهر
الخارجي ،أو تقدير الجسم ،باتان وآخرون ( .)2006، Patten et al
وإجرائي ا  :يعرف تقدير الذات على انه الدرجة التي تحصل عليها المبحوثة على مقياس كوبر سميث لتقدير

الذات.
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ال كتئاب:
يعتبر الكتئاب اضطرابا وجدانيا مزمنا ،بحيث يتكرر لدى الشخص كل يوم تقريب ا لمدة أسبوعين ،ويرافقه

احساس بالكأبة والحزن ،ومن أهم أعراضه نقص الشهية أو زيادتها  ،أرق أو زياده في النوم ،ضعف التركيز
وعدم القدرة على إتخاذ الق اررات ،الشعور باليأس وعدم الرضا ،ومن المهم ان ل تكون األعراض راجعة ألي
سبب عضوي أو حالة صحية عامة ،ول تكون ناتجة عن اضطراب ذهاني مزمن كالفصام (,DSM-IV
)1994
ويشيرالشربيني( )2001أن الكتئاب قد يكون أحد التقلبات المعتادة في المزاج استجابة لموقف يصادفه الفرد
في حياته يدعوه للشعور بالحزن واألسى مثل فراق صديق أو خسارة مالية.
وإجرائيا يعرف الكتئاب على انه الدرجة التي تحصل عليها المبحوثة على مقياس بيك لإلكتئاب
)(1974,Beck
تعريف زيادة الوزن:
تعد زيادة الوزن مظه ارا مرضياا في المجتمعات حيث إن الكثير من الناس الذين يعانون منها يتعرضون
ألمراض جسدية كالجلطات أو السكري والضغط ،إضاف اة لذلك يعانون من أمراض نفسية كاإلكتئاب واإلحباط

وعدم التوافق واإلنسجام ،وعلى هذا األساس تعرف السمنة وزيادة الوزن بأنها فرط الوزن أو هي تراكم الدهون
بشكل كبير ومفرط قد يؤدي لإلصابة بالعديد من األمراض ،كما جاء لدى منظمة الصحة العالمية ( WHO,
 .)2000وفيما يتعلق بالبالغين تعرف منظمه الصحة العالمية السمنة والوزن الزائد على اساس كتلى الجسم
وهي تعني أن تكون نسبة كتلة الجسم( BMIوهو وزن الشخص بالكيلو غرام مقسوم ا على مربع طوله

بالمتر) أكبر أو يساوي  .25اما السمنة فهي أن تكون نسبة كتلة الجسم ( ( BMIأكبر أو يساوي .30

وتعرف الزيادة في الوزن اجرائيا :على انها زيادة في الوزن أكثر من المعتاد  ،حيث ل يكون هناك علقة

معيارية بين الطول والوزن إستناداا إلى المقاييس التي تحدد من خللها هذه الظاهرة.

في هذه الدراسة تم تحديد معنى زيادة الوزن من خلل سؤال المبحوثات في الجزء الول من الستبانه السؤال
التالي:هل لديك زياده بالوزن من وجهة نظرك؟
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 7.1حدود الدراسة:


أقتصرت حدود هذه الدراسة في نطاق تعميم نتائجها على األمور اآلتية :
 .1الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة في الفترة الزمنية بين .2018 – 2017

 .2الحدود المكانية :حدود هذه الدراسة على محافظه بيت لحم في الضفة الغربية.

 .3الحدود اإلجرائية :ممثلة في المقاييس التالية :مقياس يمثل المعلومات الشخصة للعينة ومقياس بيك
لإلكتئاب ومقياس كوبر سميث لتقدير الذات.

 .4الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ( ) 40-20ويقطن في
محافظة بيت لحم ولديهن زيادة في الوزن.
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الفصل الثاني
________________________________________________________
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 2.1مقدمة


تختلف اآلراء والتجاهات لدى األفراد والجماعات نحو ظاهرة معينة فيتم من خللها الحكم ايجاباا أوسلب ا،

وتلعب في ذلك القيم الثقافية والجتماعية دو ار كبي ار ،والتي هي بحد ذاتها تشكل الرأي حول موقف ما ،سواء

أكان ذلك سلباا أو ايجابا ،وعلى هذا األساس فإن القيم تلعب دو ارا مهما في تشكيل التجاه الفردي أو الجماعي

نحو الحكم على مهارة أو أداء أو سلوك أو فكر ،ولهذا ترتبط التجاهات في مجموعة التصورات العقلية
والذهنية التي يتبناها الفرد كما أنها تعد من العوامل األساسية التي تشكل السلوك الجتماعي لدى األفراد
نحو أنفسهم أو نحو اآلخرين(عبد الهادي.)2013،
وبهذا الصدد فإن حالت التأهب النفسي المرتبطة بالناحية المعرفية تشكل مجموعة من الستجابات التي
تنظم من خللها الديناميات والستجابات نحو موقف ما ،وعلى هذا األساس يمكن أن يكون اإلتجاه

موجهاا نحو الفرد نفسه أو اآلخرين ،وبالتالي ترتبط تلك اآلراء بالتكوينات اإلفتراضية أو المكتسبة أو المرتبطة
بطبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها ،وقد تكون تلك اآلراء إيجابية أو سلبية.
وقد تناولت هذه الدراسة مجموعة اآلراء التي تحملها النساء نحو علقة الوزن الزائد من وجة نظرهن الشخصي
بكل من درجة الكتئاب وتقدير الذات لديهن.
وقد تكون هذه اآلراء تحمل في طياتها السلبية واإليجابية ما يحد من التكيف والتوافق أو تزيد من التكييف
والتوافق ضمن المجتمع الذي ينتمي اليه الفرد ،وبهذا الخصوص فإنه قد يحصل تكيف من قبل الفرد مع
بيئته والخرين ،وقد تأخذ األمور منحن ا دفاعياا أو تعبيرياا أو تنظيمي ا ،أو معرفي ا ،أو انفعالي ا ،أو سلوكي ا.
وفي هذا الجزء من الفصل تم عرض المفاهيم األساسية للدراسة وهي:
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 1.1.2زيادة الوزن:


تعد زياده الوزن مظه ارا مرضياا في المجتمعات حيث أن الكثير من الناس الذين يعانون منها يتعرضون
ألمراض جسدية كالجلطات أو السكري أوالضغط ،اضافة لذلك فقد يعانون من أمراض نفسية كالكتئاب
واإلحباط وعدم التوافق واإلنسجام ،وعلى هذا األساس تعرف السمنة بأنها فرط الوزن وهي تراكم الدهون
بشكل كبير ومفرط قد يؤدي لإلصابة بالعديد من األمراض حسب منظمة الصحة العالمية (،)WHO 2000
وفيما يتعلق بالبالغين تعرف منظمة الصحة العالمية السمنة والوزن الزائد بما يلي:
الوزن الزائد هو أن يكون نسبة كتلة الجسم(( )BMIوهو وزن الشخص بالكيلو غرام مقسوما على مربع طوله
بالمتر) أكبر او يساوي (  ،)25أما السمنة فهي أن يكون نسبة كتله الجسم ) )BMIأكبر أو يساوي ( .)30
وكما جاء في هزاع ( )2005فإن نسبة كتلة الجسم تُعتبر مؤش ارا بسيطاا للوزن مقابل الطول وهي ما تستخدم
لدى البالغين وكبار السن ويتم حساب ذلك من خلل معادلة بسيطة تتمثل في الوزن على مربع الطول أو
بصورة أخرى (كغم ÷ متر مربع).
وقد عرفت السمنة أيض ا بانها تراكم الدهون المتزايد في الجسم مما يؤدي إلى زياده وزن الجسم بمقدار
(  )%25عن المعدل الطبيعي مقارنه بالعمر والطول حسب ما جاء لدى كابلن وسادوك ( &Kaplan
.)Sadock, 1998

 2.1.2أسباب السمنة و زيادة الوزن:


هناك العديد من األسباب والعوامل التي تحفز زيادة الوزن ولكنها باإلجمال تعود لسبب رئيسي واحد وهو
اختلل التوازن في الطاقة بين السعرات الح اررية المستهلكة ،والسعرات الح اررية التي قد ينفقها الفرد من جهة
أخرى ( )BMA, 2005وذلك بسبب قلة النشاط البدني في عصرنا الحالي نتيجة طبيعة وسائل النقل الحديثة،
وأيضاا بسبب طبيعة الوظائف الحالية التي تعتمد اعتماداا كبي ارا على الجلوس وراء المكاتب لساعات طويلة.
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كما أن النظام الغذائي العالمي الجديد الذي يميل في كثير من األحيان للوجبات السريعة والجاهزة باإلضافة
لتناول المشروبات الغازية بكثرة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون ،وهذا جميعه يعمل
على زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي.
وقداظهرتالدراسات أن العوامل الديموغرافية والجتماعية تلعب دو ار كبي ار في إنتشار حالت السمنة،

فحسب دراسة نشرها رودلف وآخرون ( )Rodolf et.al, 2004فقد جاء مفادها أن األطفال الذين ينحدرون
من أسر ذات طبقه اجتماعية منخفضة ودخل متدن هم أكثر عرضة للسمنة ،وكذلك األشخاص الذين
عضلي أو حركي كالذين يقضون ساعات في مشاهدة التلفاز
يقضون وقت ا طويلا جالسون دون عمل جهد
ِ
أو الجلوس على المكتب بسبب نمط عملهم أو نمط حياتهم.(Foster,1998).

 3.1.2آثار السمنة:


تؤدي السمنة وزياده الوزن آلثار صحيه وخيمه تتمثل بالكثير من األمراض المزمنة ومن أهمها:
• أمراض القلب واألوعية الدموية.
• الضطرابات العضلية الهيكلية واهمها التهاب المفاصل.
• بعض أنواع السرطان ومن أهمها سرطان القولون وسرطان الثدي.
• صعوبات في التنفس.
• السكري نوع .2
• أمراض جلدية.
• أمراض نفسية مختلفة من أهمها الكتئاب والقلق
• وأظهرت دراسة أجراها دوك وآخرون ان هناك علق اة بين السمنة عند األطفال وزيادة احتمال الوفاه
المبكرة (.)Doak.et.al, 2006
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 4.1.2أكثر الفئات عرضة للسمنة:


إن من أكثر الفئات عرضة للسمنة هن اإلناث ،والفترة األكثر عرضة لتلك الضطرابات هي بين عمري
( )18- 14حسب ما جاء لدى كاتسمان وبنهادز ( .)2005,Katzman and Pinhadsولذا يمكن هنا
التحدث عن أنماط النساء وآرائهن نحو ظاهرة الوزن الزائد لديهن بشكل عام ،وعملهن على التخلص منه
وفقاا لتخطيط ذاتي يتم من خلله التقليل والحد من هذه الظاهرة ،ولذا فإن نظرة المرأة لنفسها ترتبط ارتباطاا
وثيقاا بظاهرة الوزن الزائد لديها ،وكذلك فإن من الناس األكثر عرضة للسمنة هم أولئك الذين يتبعون حميات
غذائية ،حيث إن حوالي (  )%25-20من أولئك الذين يتبعون حمي اة غذائي اة في نهاية األمر فإن أجسادهم

تطور إضطرابات غذائية ،وهذا ما ذكره هيتون وستراسوس ( ،)2005,Heaton and Straussومن جهة
اخرى فإن أبناء الطبقات الجتماعية والقتصادية المتوسطة هم األكثر عرض اة للسمنة حسب راي بوسكند
ووايت (.)2001,Boskind and White

 5.1.2السمنة وزيادة الوزن عند النساء:


لقد أصبحت ظاهرة زياده الوزن لدى النساء تهدد أمنهن النفسي بسبب تفاقمها وازدياد انتشارها تدريجياا ول
سيما وأن نصف اإلناث البالغات في بعض الدول العربية يعانين من السمنة وزيادة الوزن ،فتشير الموسوحات
التي أجرتها الجمعية الدولية لدراسة السمنة بين اإلناث في المنطقة ،أنها أعلى بكثير من نسبتها لدى الذكور،
فمثلا في الكويت تعاني تقريبا ( )%47.9من النساء من السمنة في حين فقط ( )%34.5من الذكور ،وقد
أكد بوسكند ووايت في دراسة أجرياها أن النساء المهووسات بالوزن المثالي لديهن رغبه شديده في أن يكن
كاملت ولذلك فهن يحاولن أن يسيطرن على أجسادهن عن طريق أن يمتنعن عن الغذاء ويتبعن الحميات
الغذائية المستمرة (.)2001,Boskind and White
يلعب اإلعلم دو اُر كبي اُر في هذا المجال حيث إن اإلعلم يصور المرأة النحيفة بأنها المرأة المثالية وأنه كلما

قلت نسبه الدهون في بطنها كلما صارت أجمل ،وأكثر جاذبية وبالتالي أكثر سعادة وهكذا فقد ربط اإلعلم
الجمال والجاذبية بالسعادة حسب ما ذكر بوسكيند ووايت (.)2001,Boskind and White
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وبالتالي فالنظرة المشوهة عند المرأة تبدأ منذ عمر مبكر ،وذلك بسبب القيم الثقافية المغلوطة التي يعززها
اإلعلم ،فتبدأ الفتاة بمقارنة شكل جسمها بأجسام العارضات والممثلت.
وربما يرجع السبب في ارتفاع نسبة السمنة وزيادة الوزن بين النساء كما ذكر دونا ( )2011لعدة عوامل
تتمثل في:
 .1الجينات :تلعب الوراثة دو ارا كبي ارا في تحديد احتمالية اإلصابة بالسمنة وزيادة الوزن ،حيث تزداد
السمنة في عائلت معينة عن غيرها من العائلت
 .2العمل :حيث إن كثير من النساء ل يستطعن التخلص من الوزن الزائد المتراكم بسبب نمط العمل،
وعدم وجود وقت لللتحاق في نوادي الرياضة او عمل النشاطات الحركية.
 .3الفراط باألكل بسبب مشاكل عاطفية أو نفسية.
 .4حالة الملل والكآبة التي تعيشها المرأة وخاصة المرأة غير العاملة.
 .5إضطرابات الهرمونات نتيجة لتقلبات الدورة الشهرية او بعد انقطاعها (سن المان).
وعليه فان النسبة المرتفعة للسمنة بين النساء باإلضافة لتأثيراتها الجسدية ربما تكون لها بعض التأثيرات
النفسية عليهن ،وهذا ما تتناوله هذه الدراسة ،من ناحية مدى تأثير زيادة الوزن بين النساء على مستوى
الكتئاب ومستوى تقدير الذات.

 2.2تقدير الذات :
 1.2.2مفهوم تقدير الذات:
يرى علماء علم النفس أنه من المهم أن يعرف النسان ذاته بشكل واقعي وموضوعي ولكن لألسف فليس
وقادر
ا
قادر على معرفه ذاته
جميع الناس قادرين على ذلك  ،وقد أنعم هللا تعالى على اإلنسان بأن جعله ا
على وضعها في موضعها المناسب ،وعلى العكس من ذلك فجهل اإلنسان بقيمته وذاته يجعله يظلم نفسه

فيقيم نفسه تقييم ا خاطئ ا ،وهذا ما يقوده ألن يدمر إيجابياته في الحياة ،فالمشاعر التي يملكها األنسان تجاه
نفسه هي التي تكسبه الشخصية القوية المتميزة أو قد تجعل منه شخصا سلبيا.
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ويرى علماء النفس بأن الغرض األساسي للكثير من العمليات التي يقوم بها الفردهو رفع تقدير الذات لديه،
وبالتالي فهو من أهم المفاهيم المرتبطة بشخصية الفرد ،وقد رأى هامتشيك ( ،)1987,Hamtchekكما جاء
في جبريل ( ،)1991أنه عندما يذكر تقدير الذات لدى األشخاص فإنه يقصد به حكم الشخص على نفسه
وأهميتها أو عدم أهميتها ،ومدى تقبل اآلخرين له أو عدمه ،وغالباا ما يعبر عن ذلك الشخص بما لديه من
اتجاهات تجاه لنفسه ،فمثلا الشخص الذي يكون تقديره لشخصه ولذاته مرتفعا يرى أنه ذا قيمة في المجتمع
وبالتالي فهو شخص جدير بالحترام والتقدير من اآلخرين.

وقد عرف كامبيل ) )1990,Campbellتقدير الذات كما جاء في الزغبي (  )2005بأنه توقعات الشخص
بالنجاح في المهمات الشخصية والجتماعية التي يجب عليه القيام بها.

 1.1.2.2تعريف تقدير الذات من وجهات نظر علماء النفس:


وقد رأى سميث ( )1991,Smithكما ورد في مختار ) ،)2002بأن تقدير الذات هو الحكم على صلحية
الشخص من خلل اتجاه تقويمي نحو الذات في مختلف المجالت..
وقد رأى زهران ) ،)1999بأن علماء النفس اهتموا بدراسة (مفهوم الذات) ألنه المحور األساسي لفهم شخصية
الكائن البشري.
وأما خويصين ) ،)2001فيرى أن مفهوم الذات هو عنصر مهم وأساسي بالدراسات السيكولوجية والجتماعية
حيث أنه يلعب دو ار أساسي ا بفهم شخصية اإلنسان وأسباب سلوكه النساني ،وأكد أن أول من أستخدمه هم

أصحاب مدرسة التحليل النفسي.

وقد عرفه روزنبرج بأنه الشعور بالقيمة ويمثل اتجاهات الفرد الشاملة سواء سالبة أو موجبة نحو ذاته
(اسماعيل.)2013 ،
ويعتبر تقدير الذات صورة مركبة من رؤيا الفرد لنفسه وعن تحصيله وعن خصائصه وصفاته العقلية
والجسمية ،واعتقاده و كيف يفكر به الناس (الشناوي.)2001 ،
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وتعرف الصايغ ( )2001تقدير الذات بأنه "حكم الفرد على درجه كفاءته الشخصية والتعبير عن اتجاهاته
اإليجابية نحو نفسه ومعتقداته عنها ،وشعوره بالرضا عن تقديره األكاديمي والجسمي والجتماعي والثقة
بالنفس واألمن النفسي من خلل تفاعله مع بيئته".
ويرى ساسي ( )1996ان تقدير الذات هو البناء الذهني متعدد األبعاد الجسمية الجتماعية والنفعالية،
والذي يتكون من محصلة درجات الفرد الذاتية ,لذلك يعتبر نتيجة للتفاعل الجتماعي.
عطفاا على ما تقدم فأن تقدير الذات سمة تتصل بنمط الشخصية وبالتالي فإن هذه السمة تتأثر سلب ا أو

ايجاب ا بالشخصية  ،وبذلك فإن المشاكل الجتماعية والنفسية والجسدية ذات علقة بهذه السمة وبالتالي فإن

الدراسة الحالية حاولت الربط ما بين الوزن الزائد عند النساء من وجهة نظرهن وعلقته بكل من تقدير الذات
والكتئاب.

 2.1.2.2أبعاد تقدير الذات:


لتقدير الذات عدة أبعاد وهو عنصر يندرج ضمن مفهوم الذات ويعكس مدى إحساس الفرد بقيمته وكفاءته،
فعندما يكون للشخص اتجاهات ايجابية نحو نفسه يكون لديه تقدير الذات مرتفع ا ،وعندما يكون لديه اتجاهات

ذات سلبيه نحو نفسه يكون لديه تقدير الذات منخفضا.

هناك أربع أبعاد لتقدير الذات حسب ما جاء لدى جيمس وهي الذات الجسمية ،الجتماعية ،األخلقية،
والذات العصابية (غنيم.)1987،
وكما جاء في المختار ( )2002فقد ذكر سميث عدة أبعاد تتضمن كل من المجالت الجتماعية والشخصية
واألكاديمية .واما حسب ما جاء في فايد ( )2005فقد قسم ماسلو تقدير الذات إلى بعدين ويتضمن البعد
األول الحاجه إلى احترام الذات ويضم الكفاءة والثقة بالنفس وقوه الشخصية والنجاز والستقلل ،أما
البعدالثاني فيتضمن الحاجة إلى التقدير من اآلخرين ويضم المكانة والتقبل واإلنتباه والمركز.
وبناء على ذلك يمكن تقسيم تقدير الذات إلى ثلثة أبعاد هي األهمية وهي شعور الفرد بقيمته ،والكفاءة وهي
شعور الفرد بكفاءته ،والبعد الجتماعي لذات الفرد ،وأما مكونات تقدير الذات حسب فايد ( )2005فهي:
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 الكفاءة العقلية. الثقة بالذات والعتماد على الذات. التكيف مع المحيط الجتماعي. الكفاءة والقدرة الجسمية من ناحية القوة والجاذبية والجمال. 3.1.2.2العوامل المؤثرة على تقدير الذات:


هناكعدةعواملتؤثرعلىتكوينوبناءتقديرالذاتوهذهالعواملتشمل:
عوامل متعلقة بالشخص نفسه:
 .1العوامل الشخصية :وتتمثل في مجموعه من الظروف الشخصية التي قد يكون عليها الفرد اثناء قيامه
بتقييم وتقدير ذاته ،مثل تنبيهات معينه تجعل الشخص المعني يراجع نفسه في حالة مرضه (رفراف،
.)2015
 .2العوامل الجسمية :وتشمل حالة النسان الجسدية ،في صحته ومرضه ففي حالة كان الشخص سليم ا
معافى من األمراض متمتع ا بقدر عالي من اللياقة كان تقديره لذاته ايجابي ا من ناحية شكله وصورة

جسده أما اذا كان الشخص مريضا أو يعاني من بعض التشوهات الخلقية أو بعض المراض المزمنة
فإن ذلك سيؤثر بالضرورة على عملية تقديره لذاته.
 .3الجنس :وهو من أهم العوامل المؤثرة على درجة تقدير الذات فجميعنا يعلم أن أسرنا العربية ترحب
بالمولود الذكر لدرجة انها تبدأ بتعزيز ثقته بنفسه منذ نعومة أظافره وعلى النقيض من ذلك فنرى أن
العائله تقوم بطمس شخصية األنثى والعمل على الحد من تقديرها لذاته (رفراف.)2015 ،
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عوامل متعلقة بالبيئة المحيطة بالفرد:
وهي ما نقصد به العوامل الجتماعية و تشمل كيفية معاملة الوسط المحيط لذلك الشخص سواء أكان
سلب ا أم ايجاباُ ،كما شرحه الرفراف ( )2015فهو يقيم ويقدر ذاته من خلل اآلخرين وتشمل:
-1األسره  :فالطفل بحاجه لبيئه حاضنة له ليكون مفهوم مرتفع من تقدير الذات وهذا ما تفعله السرة
في حال قدمت الحب والحنان والنفهم والحساس بالنتماء والرعاية والدعم للفرد.
-2المدرسة  :وهي كذلك تلعب دو ار مهم ا في مفهوم الطفل عن نفسه من خلل التفاعل الذي يحصل
بين الطفل والمعلم.

-3األقران والجيرة  :ويتمثل دورهم بتعزيز ثقة الطفل بنفسه عند نجاحه بالقيام بمهماته ول سيما عند
مقارنته بأق ارنه.

 4.1.2.2النظريات المفسرة لمفهوم تقدير الذات:


هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير تقدير الذات ومن هذه النظريات
 -1النظرية اإل نسانية :
نظرية ماسلو ()Maslow
وتقوم نظرية ماسلو على اعتبار أن حاجات اإلنسان ل تتساوى في أهميتها بل تعتمد على الدافعية واإللحاح
لدى الشخص ،وفي سياق هذه النظرية وجد أن ماسلو اعتبر الحاجات بجميع أنواعها البيولوجية والنفسية
واإلجتماعية لها علقة وطيدة في تقدير الذات ل سيما أن نظريته ارتكزت على تحقيق الذات من خلل
تحقيق الفرد لحاجاته ،فذلك يؤدي إلى بناء ذات متكاملة حيث يستطيع الفرد أن يصل لمرحلة الكتفاء من
خلل تحقيق ذاته وتصبح لديه مفهوم ذات مرتفع ،وهو يعتقد بأن اإلنسان يولد وهو محفز لتحقيق احتياجاته
األساسية الموجودة في قعر الهرم الذي أنشأه ،وهو ما يشمل الحاجات األساسية لديه من جوع وعطش
مرو ار في ما بعد الى احتياجه لألمان ثم حاجته للتقبل وصولا إلى حاجته لحترام الذات في قمة هرمه.

فاإلنسان يكافح ويحارب ليصل ألسمى مراحل الكتفاء الذاتي وتحقيق ذاته (عبد الرحمن.)1998 ،
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نظرية روجرز) :)Rogers

تعد نظرية روجرز من النظريات التي تطرقت للشخصية النسانية حيث تناولت عدة جوانب كمفهوم العضوية
التي تشمل الجانب الجسدي والنفسي وتفاعلها مع المحيط الجتماعي لتكتسب الشخصية نمطاا محدداا من
خلل هذا التفاعل.
كما أن هذه النظرية ركزت على المجال الظاهري الذي ُيشكل تفاعلا مع خبرات الفرد و يساهم في تشكيل
واقع حقيقي لتلك الخبرات ،ناهيك أن هذه النظرية اهتمت في الخبرة التي تتم من خلل تفاعل الفرد مع البيئة
الخارجية بحيث تتشكل لديه الخبرة التي تُعد مكوناا أساسياا في تشكيل تقدير الذات لدى الفرد ،وعلى هذا

األساس فإن هذه النظرية ركزت على بناء تقدير الذات من خلل مجموعة الخبرات التي يتلقاها الفرد بحيث
تشكل النظام القيمي الذي يسير عليه الفرد ويضبط سلوكه من خلله وصوله إلى تقدير ذات مرتفع ( الزيود
.)2008 ،
وهناك أربعة أبعاد للذات هي:
الذات الحقيقية :وهي ما يكونه الشخص على حقيقته فعلليا.
الذات الجتماعيه :وهذه تتشكل من إدراك الشخص كيف يفكر به اآلخرون ويتوقعونه أن يكون.

الذات المثالية :وهي الذات التي يتمنى الفرد أن يكونها ،وقد أرى روجرز أن الطفل يولد مزودا بوازع فطري
لتحقيق ذاته.
الذات المدركة :وهو ما يعتقده الفرد عن نفسه من خلل تفاعلته مع اآلخرين ومع بيئته.
ولهذا نجد أن هذه النظرية عرضت عدد من المفاهيم التي تناولت مفهوم تقدير الذات وشكلت البنية
األساسية لهذا المصطلح ،فإن تقدير الذات ذو علقة في بعض المتغيرات التي من شأنها أن تؤدي إلى
تدنيه أو ارتفاعه ومنها األمراض النفسية وغيرها وما يتعلق بها وكذلك األمراض الجسدية والشكل الخارجي
كزيادة الوزن والتشوهات وهذا بحد ذاته ُيعد من المؤشرات المهمة التي تستند عليها في الدراسة والبحث
والتمحيص وصولا إلى أهم الخطوط العريضة ذات العلقة بهذا المفهوم.
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 -2نظرية زيلر ):(Zeller
تشير هذه النظرية الى أن تقدير الذات ينشأ ويتطور بلغة الواقع الجتماعي ،أي ينشأ خلل الوسط الجتماعي
المحيط الذي يعيش فيه الفرد ،ويرى زيلر أن تقدير الذات يلعب دور الوسيط بين الذات والعالم الواقعي  ،و
بالتالي فعند حدوث أية تغيرات في بيئة الشخص فإن تقدير الذات يختلف تلقائي ا  ،فالعالم الواقعي هو الذي
يحدد نوعية التغيرات التي قد تحدث في نظرة الفرد لذاته.

وقد خلصت النظرية بأن تقدير الذات هو مفهوم يربط بين قدرة الشخص من ناحية وتكامل الشخصية من
ناحية ثانية وذلك بفرض أن الشخص الذي لديه تكامل عال هو شخص واثق من نفسه ولديه تقدير عال
لذاته ،وهو قادر على أداء وظائفه على أتم وجه (جبريل .)1991،

-3نظرية روزنبرج (: (Rosenberg
فسرت نظرية روزنبيرج تقدير الذات بأنه نظرة الفرد نحو نفسه سلب ا أو ايجاب ا ،وبذلك أهتمت في تقييم الفرد

لذاته كما أنها ركزت على العلقة ما بين تقدير الذات واإلطار األسري ناهيك على أنها ركزت على أساليب
السلوك الجتماعي للفرد (عايز.)2010،
وتعتبر هذه النظرية من أوائل النظريات التي فسرت تقدير الذات ،وطرحت هذه النظرية فكرة أن اإلنسان
يشكل اتجاه ا تجاه كل األمور التي تواجهه في حياته ومن هذه األمور نفسه وذاته .وبذلك تكون هذه النظرية
قد ربطت ما بين الجانبين النفسي والجتماعي من خلل تفاعلهما لتشكل تقدير الذات ،بمعنى تعبير الفرد

عن ذاته سلباا أو ايجاباا وتعبير الفرد عن سلوكه بأساليب مختلفة تتصل بذاته (عايز.)2010 ،
وقد بين بيندر )1993( Benderأن روزبنرج وضع ثلثة تصنيفات للذات وهي على التوالي:
الذات الحالية :وهي كما يرى الشخص ذاته.
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الذات المرغوبة :وهي التي يجب أن يكون عليها الشخص.
الذات المقدمة :وهي تلك الصورة التي يحاول الشخص أن يظهرها لآلخرين.

-4نظرية سميث ):(Smeth

قسم سميث تعبير الفرد عن ذاته إلى قسمين :التعبير الذاتي وهو إدراك الفرد لذاته ،والتعبير السلوكي ويشير
إلى أساليب سلوكية يستخدمها الشخص للتعبير عن ذاته ،وهو الحكم الذي يصدره الفرد على نفسه ،ويشمل
التجاهات التي يرى أنها تصفه على نحو دقيق.
وكما جاء في جبريل ( )1991فقد ميز سميث بين نوعين من تقدير الذات وهما تقدير الذات الحقيقي،وهو
موجود لدى األشخاص الذين يرون أن لديهم قيمة فعليا ،والنوع األخر وهو تقدير الذات الدفاعي وهو يوجد
لدى الشخاص الذين يظنون أنهم ذوي قيمه ولكنهم بالمقابل ل يستطيعون العتراف بمثل هذا الشعور
ألنفسهم ول حتى لآلخرين.
إن الدراسة الحالية تناولت تقدير الذات الذي ُيعد من الظواهر ذات العلقة بزيادة الوزن لدى فئة من المجتمع،
وتبنت النظريات السابقة باعتبارها من المؤشرات المهمة التي يستند عليها لتفسير هذه الظاهرة ،كما تم

استخدام هذه النظريات في مناقشة النتائج المتعلقة بهذه الدراسة.

 3.2ال كتئاب:


يعتبر الكتئاب ظاهرة نفسية تصيب معظم الناس نتيجة تعرضهم للمشكلت البيئية والجتماعية ،كما يعتبر
من اإلضطرابات في الشخصية اإلنسانية  ،وهو من األمراض النفسية المنتشرة حول العالم ،حيث يمتاز هذا
المرض بالعديد من األعراض التي تؤثر بطريقة سلبية على طريقة التفكير والتصرف ،حيث أشارت دراسة
أبو هنود بأن الكتئاب يؤثر على التوافق النفسي والجتماعي لدى األفراد ،ويصيب المسنين وبعض النساء
اللواتي يدخلن في سن اليأس (أبو هنود.)2004 ،
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وتأكيدا على ما سبق يشير النتشة ( )2000بأن الكتئاب قد يحدث كرد فعل إنعكاسي لمرض عضال
كمرض السرطان ويدخل الفرد المصاب بهذا المرض في حالة حزن مستمرة مما يؤثر سلباا على دافعية

اإلنجاز وانخفاض تقدير الذات ،وصولا لمرحلة العزلة الجتماعية.
ويمكن فحص مظاهر ألعراض الكتئاب على مقياس هاملتون للكتئاب ،حيث أظهر هذا المقياس أن
الشخاص المصابين بالكتئاب يكون لديهم نقص ملحوظ في الوزن أو زيادة فيه ،أو انخفاض في تقدير
الذات.
ومن المشكلت النفسية المهمة ذات العلقة بالكتئاب النعزال التام وعدم التواصل الجتماعي وكذلك
التدهور العقلي والضطراب النفسي وهذا ما يعيق عملية التكيف والتوافق النفسي والجتماعي ،وقد يرجع
سبب الكتئاب في كثير من الحالت للمشكلت الجتماعية كالتفكك األسري أو الفقدان أو األمراض
الجسدية ،كما يمكن أن يرتبط بزيادة الوزن ونقصانه ومن المعروف أن الكتئاب يرتبط بتدني مفهوم الذات
الناجم عن عدم سد الحاجات لدى األفراد حسب سلم الحاجات لماسلو ،وبالتالي فإن ذلك يعيق التكيف
والتوافق لدى األفراد من ناحية والنظرة الدونية لذاتهم من ناحية أخرى (ذوابي.)1998 ،
وعلى هذا األساس فهناك العديد من التعريفات للكتئاب وفقاا للمنحى العلمي وتورد الباحثة هذه التعريفات
كل حسب مجاله:
 1.3.2التعريف الطبي لال كتئاب:


حيث يرى بيك بأن الكتئاب هو توقعات سلبية بشأن الذات والعالم والمستقبل بحيث تؤدي إلى عدم التفاعل
مع اآلخرين وانحصار الرغبة في الناحية الدراكية المعرفية مما يحد من دافعية اإلنجاز والتوافق (الصاحب،
.)2011
وبهذا الخصوص يذكر الشربيني ( )2001بأن الكتئاب هو عرض وحاله إكلينيكية ،وسلوك غير تكيفي
وإستجابة شاذه للضغوط ،ومظهر من مظاهر الخلل في الوظيفة الفكرية ،ومن ناحية أخرى فإنه يمكن النظر
لإلكتئاب غير الحاد على أنه إنفعال إنساني سوي وحالة مزاجية سوية ،وإستجابة تكيفية لحالة انفعالية عابرة
أو دائمة تتصف بمشاعر النقباض والحزن والضيق ،وتشيع فيها مشاعر متعددة كالغم والحزن والشؤم
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والقنوط والجزع واليأس والعجز ،وتترافق هذه الحالة مع أعرض تمس الجوانب النفعالية والمعرفية والسلوكية
والجسمية تتمثل في نقص الدافعية وعدم القدرة على الستمتاع وفقدان الوزن وضعف التركيز ونقص الكفاءة
واألفكار النتحارية.
في حين يشير العوادي بأنه انفعال وجداني ينتج عن اضط ارب بالمزاج يتمثل بالشعور بالحزن والبؤس
والضيق وفقدان الثقة بالنفس وفقدان الرغبة بالعمل والنظرة السوداوية للحياة واإلحساس بالقنوط والعجز
(الصاحب.)2011 ،
 2.3.2التعريف النفسي لال كتئاب:


وحسب الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع ( :)DSM-4فإنالكتئاب هو عبارة عن اضطراب وجداني
مزمن يتكرر كل يوم تقريب ا لمدة ل تقل عن األسبوعين ويسود فيه الحزن والكآبة على جو المريض العام

وتتسم اعراضه بفقدان الشهية أو زياده ملحوظه في األكل ،أرق أو النوم الزائد ،انخفاض في تقدير الذات،

صعوبة بالتركيز ،وكذلك صعوبة بإتخاذ الق اررات ،عدم الرضا عن النفس ،ول ترجع هذه ألسباب عضوية
أو صحية ،ول تعود أيض ا لضطرابات ذهانية مثل مرض الفصام ()1994,DSM-4
وأما التصنيف العالمي العاشر للضطرابات العقلية والسلوكية فقد ُعرف الكتئاب بأنه مجموعه من األعراض

من أهمها عدم القدرة على التركيز وانخفاض الثقة بالنفس ،إضطرابات النوم ،اضطرابات الشهية ،افكار
إنتحارية ،الشعور بعدم األهمية ،الشعور بالذنب ،نقصان الوزن ،ويستدعي تشخيصه بدرجاته الثلثة المختلفة
الشدة مضي أسبوعين على القل ولكن في حالت معينة يمكن أن تكون الفترات أقصر اذا كانت األعراض
أكثر شده (.)1992,ICD-10
وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف الكتئاب من ناحية نفسية بأنه شعور يقف أمام نشاط الفرد وتفاعله مع
اآلخرين بمعنى هبوط بالمزاج وقد يستمر لفترات قصيرة أو طويلة مما يؤثر سلباا على حياة الفرد (سرحان،
.)2011
كما أن هناك الكثير من العلماء الذين تناولوا موضوع اإلكتئاب بمنتهى اإلسهاب وتطرقوا له من عدة جوانب
وأهم هؤلء العلماء:
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 -1تعريف بيك :هو حالة إنفعالية مزاجية متصلة بالستعراف السلبي .وقد شرح أعراضه ومظاهره وقسمها
ألربع مجموعات وهي األعراض النفعالية والمعرفية والدافعية والجسمية وتضم كل منها مجموعه من
األعراض المتداخلة مع بعضها البعض ،وقد أعد قائمه للكتئاب تضمنت واحد وعشرين فئه من األعراض
وهي:المزاج ،التشاؤم ،والشعور بالفشل ،وعدم الرضا ،ومشاعر الذنب ،والشعور بالعقاب ،لوم الذات،
وكراهية الذات ،الرغبه اإلنتحارية ،فقدان الشهية ،نقصان الوزن ،نقص الطاقة الجنسية،مشكلت جسمية،
سرعة التعب ،تحريف صورة الجسم ،الكف عن العمل ،اضطرابات النوم ،نوبات البكاء ،الهيجان،
انسحاب اجتماعي ،التردد ،نوبات البكاء (.)1974,Beck,
 -2تعريف كولز :كما ورد في (الزيود )1998،فإنه يعرفه بأنه خبرة ذاتية وجدانية تسمى بالحالة المزاجية
وقد تكون عرضا دال على إضطراب جسمي أو عقلي أو اجتماعي وزمرة مركبة من أعراض استعرافيه
ونزوعية وسلوكية وفسيولوجية إضافه إلى الخبرة الوجدانية.
 -3تعريف ولمان حسب ما جاء لدى (العنزي )1998،فقال بأنه مشاعر العجز والضعف والحزن.
 3.3.2أعراض ال كتئاب:


أشارت الدراسات بإن للكتئاب عدة أعراض كهبوط بالمزاج ،اليأس وعدم اإلستمتاع بممارسة األمور المختلفة
بالحياة اليومية وقد ينعكس ذلك على سلوك الفرد .وكذلك ينعكس هذا على مظهره وحركته فيكون غير قادر
على ممارسة حياته اليومية ونشاطاته وينعكس أيضا على مظهره الخارجي كلباسه وعبوسه الدائم (رضوان،

 )2002وحسب ايض ا ما جاء في ( .)1994,DSM-4ومن أعراض الكتئاب قلة النوم ،وفقدان الشهية،
والتفكير المستمر وقلة النشاط ،كما يصاحب الكتئاب األعراض الجسدية كالصداع وألم البطن ،وألم الصدر.

وهناك أعراض أخرى كتدني القدرات العقلية وضعف التركيز والنتباه والنسيان ،كما أن الشخص يصبح
قاتم ا ،فيرى بأنه انسان فاشل ،ول يثق بنفسه للقيام بالمهمات البسيطة ،ول يرى من األمور إل
تشاؤمي ا ا
مساؤوها ،ول يتوقع إل الخسارة ويصل للتفكير بأن الموت هو الفضل فيتمناه وقد يفكر باإلنتحار ويحاول
ان ينفذه فعليا (حسن.)2003،
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 4.3.2العوامل المسببة لال كتئاب:


▪ العوامل البيولوجية:
إن البعد البيولوجي يلعب دو ار كبي ار ومهم ا في الجوانب المسببة للكتئاب كالوراثة ،وكيمياء الدماغ وغيرها
من العوامل و يمكن تفصيلها بالطريقة التالية:

 العامل الوراثي:وقد أثبتت الدراسات اإلحصائية والوبائية أن اإلكتئاب يمكن أن ينتقل عبر األجيال المنتمية لنفس األصل
ولكن ذلك ليس باألمر الحتمي ،وبالتالي فالعامل الوراثي حاضر ولكنه غير حاسم من حيث حتمية اإلصابة
به (.(1987,England
 الجنس:إن الجنس من العوامل التي تتدخل أيض ا في موضوع الكتئاب ،فالخصوصية الفسيولوجية للمرأة وكذلك
طبيعة األدوار التي تؤديها لعبت دو ار بأن جعلت األنثى أكثر عرضة للكتئاب ،وكذلك طبيعة التكوين
الهرموني لألنثى خلل المراحل الحياتية المختلفة من مراهقة وبلوغ وطمث (رضوان.)2002،
 العامل الكيميائي (للدماغ):وقد أثبتت الدراسات أن أعراض الكتئاب مقترنة باضطراب وظيفي في الدماغ وليس اضطراب بالجانب
التكويني ،وهذا ما يسبب اختلل في تنظيم النواقل العصبية ولكن يصعب علينا تحديد إذا كان هذا أحد
مسببات الكتئاب أم أنه من نتائجه (.)1987,England et.al
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▪ العوامل اإلجتماعية:
وكما يمكن أن يعود الكتئاب لعدة أسباب أسرية ولطبيعة األدوار التي يؤديها الشخص في أسرته وعمله
وبعض الضغوطات التي قد يتعرض لها األشخاص من فقدان لعزيز أو تهديد ،أو قد يحدث بسبب بعض
المشاكل السرية والمالية ،وعدم الزواج او قد يحدث بسبب التقاعد الغير مخطط له وربما ايضا يكون لسباب
سياسية (الشربيني .)2001،

▪ العوامل النفسية:
وتلعب العوامل النفسية دو ار كبي ار في ظهور الكتئاب،بحيث أن العامل األساسي في ظهوره يتمثل بموضوع

الصراع بين مكونات الجهاز النفسي ،والناتج عن تضارب رغبتين أو أكثر عند الشخص ،أو تقابل حاجتين
في الوقت نفسه حيث أن كل حاجة أو رغبة تستلزم اإلشباع الفوري وتلح عليه (الزيود ، )1998،باإلضافة
لذلك قد يكون السبب الصراع القائم بين ال( هو واألنا) األعلى الذي بدوره قد يؤدي إلى إحباطات معينه
وهذا ما يؤدي لسيادة مشاعر الحزن والكتئاب ).)2012,Freud

 5.3.2النظريات التي فسرت ال كتئاب:
حاولت الكثير من النظريات تفسير هذه الظاهرة من خلل التعرض لمفهومها وتفسير األسباب الرئيسية التي
أدت إليها ،وفيما يلي أهم هذه النظريات.
-1نظرية التحليل النفسي  :وترى هذه النظرية بأن الكتئاب هو عبارة عن غضب ل شعوري ينشأ عند
اإلنسان نتيجة لعملية فقدان قد تكون حقيقية أو رمزية ،وقد يساعد هذا في فهم هذه النظرية وما تقوم عليه
من اعتبار الكتئاب هو نتيجة لعملية صراع داخلية لدى الشخص بين دوافعه ورغباته من ناحية وبين جوانبه
الوجدانية من ناحية أخرى ،وهو ما ينتج بالضرورة الشعور بالذنب وربما الغضب أحيان ا (.)2012, Freud
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ويقول علماء النفس بأنه ينشأ نتيجة عدم مقدرة الفرد على تلبية احتياجات الحب والرغبات الجنسية المبكرة
مما يؤدي به لشعوره بالغضب والكره نحو موضوع الحب وبالتالي فهم يرون أن الكتئاب ما هو إل غضب
بسبب احباطات متتالية نتيجة عدم المقدرة على اشباع حاجة الحب والجنس لديهم .
و حسب محمد ) )1999فإن الكتئاب ينشأ نتيجة للصراع بين الرغبات لألنا ومعايير األنا العليا ،وأحيانا
يفسر بأنه نكوص لمرحلة طفولية سابقة  ،وبالتالي فالمكتئب يحمل شعو ار متناقضا إلى جانب إحباطاته،
فتتولد لديه مشاعر متناقضة مثل الحب والكره ،واألمل واليأس.

 -2النظرية السلوكية :ويرى أصحاب هذا التجاه بأن الكتئاب هو أمر مكتسب يكتسبه اإلنسان كأي أمر
أخر بحياته ويفسر هؤلء ذلك بالمثير واإلستجابة فالشخص المكتئب يتسم بنقصان الدافعية لبعض النشاطات
كالعلقات الجتماعية في حين زيادة في أمور أخرى مثل موضوع الهروب وتجنب اآلخرين أو أي علقة
مع المجتمع ،وأصحاب هذه النظرية يرون بأن الكتئاب هو وظيفة للتعزيز غير الكافي  ،كما يمكن أن
يحدث نتيجة لضعف التعزيز أيضا ،وقد فسر ربيع ( )2004اإلكتئاب بأنه خبرات نفسية سلبية مؤلمة تعلمها

الفرد نتيجة لتعرضه لمواقف وخبرات لم يستطع حلها أو التأقلم معها أو إزالتها.

-3النظرية المعرفية :وتعتبر هذه النظرية من أهم النظريات التي فسرت اإلكتئاب وقالت بأن اإلكتئاب يظهر
نتيجة طريقة تفكير خاطئة ،وهذا ما جاءت به نظرية بيك بتفسير الكتئاب حيث أنه قال أن الكتئاب ينشأ
نتيجة خطأ بإدراك األمور ففشل الشخص يعني للمكتئب خطأ جسيم فيضخم األمور لدرجة شعوره بالكتئاب.
وقد رأى بيك في نظريته عن الكتئاب أنه ينشأ نتيجة لثلثة عوامل متداخلة مع بعضها البعض تشمل
الطريقة السلبية التي يتبناها الشخص إلدراك ذاته ،وميله إلدراك خبراته الحالية أيضا بطريقة سلبية وأخي ارا
نظرته السلبية للمستقبل وتداخل هذه العوامل الثلثة مع بنيته المعرفية.

وحسب ما جاء لدى بيك من تفسير لهذه النظرية ،بأن الكتئاب يعود إلى التقييم السلبي والخاطئ لألحداث
والمواقف التي يمر بها الفرد ،فتنشأ لديه نظره سلبية عن ذاته ،تتضح من خلل أسلوب تفكيره الخاطئ الذي
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يتسم بالحتمية والجمود ،وطريقته الشاذة الغير منطقية في معالجه الخبرات والتجارب السابقة (,Beck
.)1974
 -4النظرية الجتماعية :وفي كثير من األحيان تعزو النظريات الجتماعية ظهور الكتئاب لعدة أسباب قد
يكون من أهمها البيت غير المترابط (غياب الروابط والعطف والحب وإنحراف األب أو غيابه) ،والعزلة
الجتماعية ،واإلحساس بالنبذ الجتماعي ،وسوء األحوال القتصادية ،وانخفاض اإلنجاز أو الفشل في
تحقيق األهداف المادية ،والفشل في العلقات الشخصية والجتماعية (عبد الباقي.)1992 ،
-5النظريه البيولوجية :وقد أكدت هذه النظرية أن الكتئاب ينشأ نتيجة لوجود نقص في أحدالنواقل العصبية
(وهي مركبات كيميائية موجودة بالمخ ،مسؤولة عن تنظيم اإلنفعالت ،ووظيفتها األساسية هي توصيل
الرسائل العصبية القادمة من األعصاب المختلفة ومنها الدوبامين والسيروتنين) (عكبة ،)2012 ،وقد فسر
عكبة نظريته وأثراها بعدة أمور أهمها هو أن هناك أدوية تعمل على رفع نسبة هذه األمينات ،مما يؤدي
لزيادة ملحوظة في مستوى النشاط ،في حين أن هناك نوع آخر من العقاقير تستخدم لعلج بعض األمراض
كارتفاع ضغط الدم التي تؤدي باألشخاص للشعور باإلكتئاب نتيجة إستنزافها لتلك األمينات الكيميائية.
وبالتالي فهذه النظرية التي اعتمدت بتفسيرها الكتئاب على حدوث اختلل في توازن كيمياء الدماغ ،قد
قوبلت بالنقد من قبل عده علماء أهمهم بيك ،حيث فسر ذلك بأن الدراسات الرتباطية تظل قاصره عن تحديد
العلقة السببية وهناك منعطف اخر في الدراسات البيولوجية آخذ بالتركيز على العوامل الجينية وأثرها في
نشوئه حيث يرى رواد هذه النظرية أن حدوث الضطرابات الكتئابية يعود في حالت كثيرة الى العوامل
الوراثية  ،حيث تنتقل القابلية للصابه بهذه الضطرابات عبر الجينات من الباء إلى البناء  ،فمثلا أن
نسبة األصابة لدى التوائم احادية البويضة المتشابهة مرتفعة ،وتقل عنها لدى التوائم غير المتشابهة  ،ويقل
اكثر كلما ابتعدت درجة القرابة (رضوان.)2002،
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 4.1تقدير الذات واإل كتئاب:


وقد ذكرت إقبال وآخرون ( )Iqbalet.et al, 2006بأن عدم الرضا عن صورة الجسم يمكن أن يؤدي بدوره
الى نقص في تقدير الذات وهذا بدوره يؤدي إلى الكتئاب ،حيث وجدت أن هناك علقة سالبة بين تقدير
الذات والكتئاب  ،فكلما كانت نظرة اإلنسان لنفسه إيجابية قلت درجة الكتئاب لديه والعكس صحيح ،كما
المكتسب تلك العلقة بإن الشخص الذي يتم تنشأته على التكالية يكون تقديره لذاته
وفسرت نظرية التعلم ُ
منخفض وبالتالي فهو أكثر ُعرضه من غيره لظهور الكتئاب لديه في المستقبل  ،وأما فيما يخص نظرية

التعلق فقد رأت أن ظهور الكتئاب يكون لفقدان عزيز او وظيفة ما او قد يكون بسبب فقدان الثقة بالنفس
بسبب التنشئه الجتماعية  ،ولذلك نجد ان اإلناث هن الكثر تضر ار وهذا يرجع إلى سيادة المعايير الثقافية
والتوقعات التي تشجع البنات والنساء على أن يتنبهن للهيئة الجسمية لذاتهن ،وهذا ما يضعف إحساسهن
بالسعادة ،ويؤدي بهن إلى الكتئاب والمشكلت النفسية .
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 1.4.2الدراسات السابقة:


دراسات عربية تناولت موضوع الدراسة.


 دراسة الشقيرات) )2013بعنوان( :الفروق الجنسية والعالقة بين تقدير الجسم وال كتئاب والمخاوفالجتماعية وتقدير الذات عند طلبة الجامعات).


أستخدم في هذه الدراسة أربعة مقاييس وهي  :مقياس لقياس تقديرالذات ،وآخرلتقدير الجسم ،وواحد للكتئاب،
واألخيرلقياس المخاوف الجتماعية ،وقدأجريت الدراسةعلى (  ) 487من طلبةالجامعة ( 159ذك ار و337

أنثى) .وقد أظهرت النتائج أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين الجنسين في تقدير الجسم وتقدير

الذات ،إل أن درجات اإلناث في مقياس اإلكتئاب والمخاوف اإلجتماعية كانت أعلى من الذكور،كما أشارت
أيض ا إلى وجود ارتباط دال إحصائي اعند الجنسين بين تقدير الجسم وكل من تقدير الذات والكتئاب وكان

اإلرتباط ضعيف ا عند اإلناث ،وكان هناك أيض ا إرتباط دال إحصائي ا بين تقدير الذات وكل من المخاوف
الجتماعية والكتئاب حيث أظهر الذكور معامل ارتباط أكبر من اإلناث،وفي النهاية أشارت النتائج كذلك

لوجود ارتباط بين الكتئاب وتقدير الذات عند الجنسين لكن كان معامل الرتباط أكبر لدى اإلناث.
-دراسة عتروس( )2016بعنوان  (:تقدير الذات لدى المرأة المطلقة ).

المره المطلقةمن سوء تقدير الذات ؟) وقد أجريت
هدفت الدراسة لإلجابة عن السؤال التالي وهو (هل تعاني أ
الدراسة على ثلثة حالت بوليةبسكرة في الجزائر ,وقد أستخدم المنهج العيادي لتحقيق أهداف
الدراسةوأعتمدت الباحثة على المقابلةالعيادية النصف الموجهة ومقياس كوبر سميث واختبار إدراك مفهوم
صورة الذات  ,وكانت الفرضية الرئيسية لهذه الدراسة ان المرأة المطلقة تعاني من سوء تقدير الذات وقد
جاءت النتائج مؤكدة لهذه الفرضية مع حالتين فقط ولم تتحقق مع الحالة الثالثة .
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 دراسة سمور( )2015بعنوان  ( :تقدير الذات وعالقته بالضغوط النفسية والمساندة الجتماعية لدىالفتيات المتأخرات في الزواج في محافظة غزة).

هدفت الدراسة لمعرفةالعلقة بين تقدير الذات والضغوط النفسية والمساندة الجتماعيةلدى الفتيات المتأخرات
في الزواج في محافظة غزة  ,وقد أجريت الدراسة على ( )156فتاة فوق (  ) 25عاما لم يسبق لهن الزواج
 ,وقد استخدم في هذه الدراسةاستبانة تقدير الذات وإستبانة خاصة بالضغوط النفسية وأخرى للمساندة
الجتماعية وجاءت النتائج لتبين أن مستوى التقدير الذاتي لديهن وصل الى ( ) %70في حين وصل مستوى
الضغوط النفسية الى (  )%65ومستوى المساندة الجتماعية الى (  , )%80كما وجدت علقة بين مستوى
تقدير الذات ومستوى الضغوطات النفسيه  ،ووجدت أيضا علقة بين تقدير الذات والمساندة الجتماعية ،
وكانت النتيجة صادمة للهذه الدراسةحيث تبين أنه لتوجد علقة بين مستوى الضغوط النفسية والمساندة
الجتماعية.

 -دراسة دونا (  )2011بعنوان( :أثر السمنة على صورة الجسم ومستوى تقدير الذات في النساء).

على الرغم من أن صورة الجسد هي بنية معقدة والتي تضم الطريقة التي نرى بها أنفسنا ،وطريقة تفكيرنا
وشعورنا بأجسادنا ،إل أنه في المجتمع المعاصر أصبح المحور الرئيسي لصورة الجسم هو في وزنه .وهذا
ليس مستغرب ا عندما نعلم أن النظرة المثالية للجمال الحالي للمرأة تؤكد على النحافة ،و "النحافة تساوي
الجاذبية" .إن الصورة السلبية لصورة الجسم تؤثر سلب ا على مستوى احترام الذات .حتى النساء اللواتي تبدون

متأكدات جدا من أنفسهن يعترفن بوجود إنخفاض إحترام الذات وغالبا ما يجعلهن غير سعداء ،وغير قاد ارت
على القيام ببعض األشياء التي تردن القيام بها ،ويجري هذا النوع عند النساء اللواتي يردن تحقيق ذاوتهن.

في هذه الدراسة نلحظ أن ) (% 67من النساء ذوات الوزن الطبيعي كان تقدير الذات لديهن عال مقارنة
مع ) (% 18من النساء البدينات .كذلك )  ( % 96من ذوات الوزن الطبيعي كان لديهن نظرة عالية لصورة
أجسامهن مقارنة مع )  (% 2من النساء البدينات .ونستنتج من ذلك أن السيدات البدينات يعانين من نقص
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تقديرهن للذات مقارنة مع السيدات غير البدينات إضافة إلى أنهن لديهن صورة سلبية تجاه أجسادهن .وأن
تكون ناجحة ،ومحبوبة ،ومتحفزة للحياة يسمح لك بتجنب الخوف والهوس من الوزن الزائد واتباع نظام غذائي
للمحافظة عليه .لذلك يجب أن تلقى المرأة التثقيف الصحي حول األساليب التي تتحكم بوزن الجسم خلل
حياتها.

_ دراسة مناصرة ( )2003بعنوان (:تأثير العزوبة على مستوى إدراك الذات والحالة العقلية).

أجريت الدراسة على ( )300سيدة عزباء تراوحت أعمارهن بين ( ) 50 -25عاما وقد أخذت العينة بالطريقة

القصدية المتاحة .وحسب نتائج الدراسة فإن أسباب العنوسة هي أسباب إجتماعية  ,نفسية  ,شخصية وعائلية,
وقد أكدت المبحوثات في المقابلت التي أجريت معهن أن الزواج أفضل من العزوبة بالرغم من مشاكل

الزواج الكثيرة وسيئاته ومسؤلياته .وكانت ردة فعل تلك الفتيات ناحية العزوبة قد ترواحت بين الرضى،
الوحدة ،عدم األمان ،الغضب .وأكدت الباحثه أن التعليم و وجود الدعم األسري والوظيفة يؤثرون على
مستوى اإلدراك الذاتي و الحالة العقلية للمبحوثات .وأوصت هذه الدراسة بضرورة الهتمام بالفتيات العزباوات
والهتمام بالبحاث النسوية.

 دراسة سلمه ( )1991بعنوان( :معرفة الخصائص النفسية التي تميز المكتئبين عن غير المكتئبين فيالعتمادية والتقييم السلبي للذات والحياة).

وقد هدفت هذه الدراسة لمعرفة الخصائص النفسية التي تميز المكتئبين من غير المكتئبين في العتمادية
والتقييم السلبي للذات وللحياة ،كما ركزت على معرفة أي الخصائص أكثر ارتباطا بالكتئاب ،وقد أختار

الباحث مجموعة من المكتئبين إكلينيكي ا وعددهم ) ( 30) ،(49من الذكور والباقي من اإلناث،وأختار أيض ا

) ( 154من غير المكتئبين ) (65من الذكور والباقي من اإلناث تراوحت أعمارهم بين ) 19و (32عام ا،
وقد تم إختيار العينة من المنتفعين المترددين على العيادة النفسية بمشفى الزقازيق والمنصورة وطلب
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كليةاآلداب في الزقازيق ،وأما األداة المستخدمة فهي استبيان تقدير الشخصية ومقياس بيك للكتئاب ،وكانت
النتائج أن المكتئبين أكثر اعتمادية واكثر سلبية في تقديرهم لذاتهم مع أرتفاع شعورهم بالسلبية ونظرتهم
للمستقبل.

 -دراسة شرباتي ( )2011بعنوان( :مفهوم الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة جامعة القدس).

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستوى مفهوم الذات ومستوى الصحة النفسية لدى طلبة البكالوريوس
في جامعة القدس وإلى بحث العلقة بينهما ،وإلى التعرف على أثر بعض المتغيرات مثل الجنس ،الكلية،
مكان السكن ،السنة الدراسية ،الدخل الشهري لألسرة ،مستوى تعليم الم ،مستوى تعليم األب ،ترتيب الفرد
في السرة ،الوضع الصحي ،مستوى الضغوطات الحياتية ،الحصول على دورات تتعلق بتطوير الذات،
العلقة مع الزملء ،والعلقة مع األساتذة في جامعة القدس ،وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على
(  )300طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية إلى وجود علقة ايجابية دالة بين كل من مفهوم لذات
والصحة النفسية وأبعادهما .وعن مستوى الصفة النفسية عند الطلبة فقد تبين أن مستوى األعراض النفسية
كانت متدنية عند النسبة الكبر من افراد العينة وهي )  ( %49بينما كان مستوى األعراض متوسطا عند)
 ( %35من أفراد العينة ،ومرتفعا عند ) (%16من أفراد العينة ،حيث كانت أعراض الوسواس القهري ،يليها
العدوانية من بين أكثر األعراض انتشا ار بين طلبة الجامعة .أما عن مستوى مفهوم الذات فقد أشارت النتائج

أن مفهوم الذات كان إيجابي ا عند )  (%53من المبحوثين ،أما عن أثر المتغيرات على كل من مفهوم الذات
والصحة النفسية ،فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات دالة إحصائي ا تبع ا لمتغير الجنس متمثلة بإرتفاع

مستويات األعراض النفسية لدى الناث.
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دراسة عبد النبي ( )2008بعنوان( :صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات واإل كتئاب لدى عينة من طالبالجامعة).

هدفت الدراسة للتعرف على طبيعة العلقة بين صوره الجسم و تقدير الذات واإلكتئاب ،لدى عينه من طلب
الجامعة والتعرف على الفروق بين الجنسين ،وتكونت العينة من ( )287طالبا وطالبة من كلية بنها ،وأستخدم

فيها مقياس صورة الجسم وقياس تقدير الذات ومقياس الكتئاب ،وكانت النتائج تظهر أن هناك علقة

ارتباطية موجبة بين صورة الجسم واإلكتئاب ،كما أظهرت عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى صورة
الجسم ،و وجود فروق بين الجنسين في مستوى تقدير الذات والكتئاب لصالح اإلناث في الحالتين حيث
كانت الناث اكثر اكتئاب ا وكان تقدير الذات اكثر سلبية لديهن.

دراسة عديلة ( )2012بعنوان( :مفهوم الذات وال كتئاب لدى الشخاص ذوي العاقة الجسمية الحركيةفي محافظة بيت لحم).

وقد هدفت هذه الدراسة للتعرف على مستوى مفهوم الذات والكتئاب لدى الشخاص ذوي العاقة الجسمية
الحركية و أثر بعض المتغيرات وعلقتها بمفهوم الذات واإلكتئاب لديهم في محافظة بيت لحم ،وأظهرت
نتائج الدراسة التي أجريت على ( )262من الشخاص ذوي اإلعاقة الجسمية الحركية في محافظة بيت لحم
أن مستوى مفهوم الذات كان سلبيا على أبعاد مفهوم الذات جميعها ،وقد أظهرت أيض ا النتائج ان ()%68.2
من المبحوثين لديهم أعراض اكتئاب ما بين متوسط ومرتفع ،كما وأشارت النتائج إلى وجود علقة عكسية

دالة إحصائيا بين درجة مفهوم الذات و درجة الكتئاب لدى المبحوثين بحيث كلما زادت درجة مفهوم الذات
قلت درجة الكتئاب لدى المبحوثين والعكس صحيح ،كما وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دللة
احصائية عند المستوى ( )α≤0.05بين مفهوم الذات وبعض متغيرات الدراسة حيث تبين وجود فروق تبع ا
لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية ( )40-31سنة حيث كانت درجة مفهومهم لذاتهم أعلى وعلقة طردية

مع كل من الدخل الشهري لألسرة لصالح ذوي الدخل الكبر والتحصيل األكاديمي للمبحوثين لصالح التعليم
الجامعي ،و نوع التجمع السكاني لصالح سكان المخيم ،والعمل لصالح الذين يعملون و ملءمة المسكن
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لصالح الذين مسكنهم ملئم و زمن حدوث العاقة لصالح الذين حصلت معه العاقة بعد الولدة ،في حين
أشارت النتائج إلى علقة عكسية مع شدة العاقة لصالح ذوي اإلعاقة البسيطة حيث كانت درجة مفهومهم
لذاتهم أعلى ،كما واشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دللة احصائية بين درجة الكتئاب وبعض المتغيرات
تبعا لمتغير الجنس حيث كانت درجة الكتئاب أعلى عنداإلناث والمطلقين والرامل ،إضافة إلى وجود علقة
طردية مع العمر وشدة اإلعاقة و علقة عكسية مع التحصيل العلمي ،و إلى وجود درجة اكتئاب أعلى لدى
المبحوثين الذين كان مسكنهم غير ملئم وعلقة طردية مع شدة العاقة.
 2.4.2دراسات أجنبية تناولت موضوع الدراسة:


 دراسة فوستر) (Foster, 1998بعنوان( :تقييم اإلستياء من صورة الجسم في النساء البدينات)وقد قامت هذه الدراسة بدراسة خصوصية ،شدة ،وأهمية األعراض السريرية لعدم الرضا عن صورة الجسم
في ( ) 79امرأة يعانين من السمنة المفرطة و ذلك باستخدام فحص اضطراب الجسم .و قد أظهرت النتائج
أن الغالبية العظمى من النساء البدينات يظهرن عدم الرضا عن صورة الجسم نتيجة للسمنة ،حيث أن ما
يقرب من النصف قد أفدن عدم الرضا عن منطقة الخصر أو البطن .ولم تختلف المجموعتان في أعراض
اإلكتئاب أو تقدير الذات .حيث ارتبط عدم الرتياح لصورة الجسم بشكل كبير مع تقارير و أعراض الكتئاب
وانخفاض تقدير الذات ولكن لم يكن مرتبطا بمؤشر كتلة الجسم .وتناقش النتائج من حيث دور عدم رضا
صورة الجسم في فهم ومعالجة األفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة .وقد أظهرت غالبية النساء السمينات
استياء وعدم رضا عن صورة الجسم ،و وجد أن عدم الرضا عن صورة الجسم يرتبط بأعراض الكتئاب و
ا
تقدير الذات المنخفض.
 دراسة شن وباك ) (Shin & Paik, 2003بعنوان( :صورة الجسم ،واحترام الذات و ال كتئاب في طالباتالكلية :ذات الوزن العادي وذات الوزن الزائد).
بحثت هذه الدراسة طبيعة العلقة بين صورة الجسم وتقدير الذات والكتئاب لدى الطالبات الجامعيات،
وتكونت عينة الدراسة من ( )245طالبة جامعية ،تم تقسيمهن إلى مجموعتين :األولى األوزان عادية ،والثانية
األوزان الزائدة عن الطبيعي ،وتبين من النتائج أن هناك اختلف ا ذا دللة إحصائية في صورة الجسم وتقدير
الذات والكتئاب بين المجموعتين ،ووجد ارتباط موجب بين صورة الجسم وتقدير الذات ،واتضح أيضا من
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النتائج أن هناك ارتباطا سلبيا بين صورة الجسم السلبية والكتئاب ،وكذلك بين تقدير الذات المخفض
والكتئاب.

 دراسة لثا وآخرين ) (Latha et.al., 2006بعنوان( :صورة الجسم ،تقدير الذات واإل كتئاب بين طالباتالكلية المراهقات).
وقد كان الغرض من هذه الدراسة فحص ما إذا كان مؤشر كتلة الجسم ( )BMIواإلدراك الذاتي من وزن
الجسم ،والرضا عن شكل الجسم تتنبأ بمستوى تقدير الذات والكتئاب بين الطالبات الجامعيات في كلية
اآلداب والعلوم في اودوبي بالهند .تكونت عينة الدراسة من ( ) 124طالبة جامعية تتراوح أعمارهن بين(
 ) 21-16سنة .وقد تم تقييم اإلد ارك الذاتي لوجود مشكلة الوزن من خلل أسئلة مفتوحة باستخدام استبانة
منظمة باإلضافة إلى ذلك ،تم إستخدام مقياس إحترام الذات لروزنبرغ وإستبيان الصحة العامة -
) .(Rosenberg Self-Esteem Scale and General HealthQuestionnaire-28استنادا إلى
مؤشر كتلة الجسم ( )٪29.0من المبحوثات كانت ذات وزن منخفض () ٪67.8 ( ،)Underweightذات
وزن طبيعي ( )Normal weightو( )٪3.2ذوات وزن مرتفع ( .)Overweightوأظهر تقييم التصور
الذاتي لشكل الجسم أن(  ) ٪38.7من الطالبات رأين أنهن نحيفات ،و ( ) ٪27.4أرين انهن طبيعيات و(
 )٪26.6أرين أنهن ضعيفات .ستة وثمانون في المئة ( ) %86من الطالبات يرغبن بأن يكن نحيفات .وقد
أظهرت نتائج الدراسة ان مشكلة زيادة الوزن وليس مؤشر كتلة الجسم ساهم بشكل كبير في أعلى الدرجات،
وكان هناك إرتباط إيجابي كبير بين درجات تقدير الذات ومؤشر كتلة الجسم والعمر والوزن ،ومن خلل
النتائج اتضح أيض ا أن الفتيات المراهقات ينشغلن بهيئتهن الخارجية و وزن وشكل الجسم ،وأن زيادة الوزن
ورفض من الفتيات في معظم الثقافات ،وهذه الدراسة لم تجد إرتباط ا بين كتلة الجسم
ينظر إليها بشكل سلبي ا

 BMIوتقدير الذات والكتئاب.

دراسه سويسلو و واورث( )Sowislo&Orth2012بعنوان  (:هل ُيعتبر تقدير الذات المنخفض مؤش ارعلى الكتئاب والقلق؟).
هدفت هذه الدراسة لمعرفة العلقة بين الكتئاب وتقدير الذات ،ولذلك قام سويسلو و اورث بدراسة () 77
دراسة تحدثت عن الكتئاب و( )18دراسة تحدثت عن موضوع تقدير الذات ،وقد قام الباحثان بعمل نماذج
عشوائية ما بين المتغيرات في تلك الدراسات كما أنهم استخدموا أسلوب تحليل المضمون ،وتوصلوا بالنهاية
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إلى أنه يوجد تأثير واضح لتقدير الذات المنخفض على اإلكتئاب ،كما أشارات النتائج أن تحسن درجة تقدير
الذات من الممكن أن يقلل من فرص اإلصابة باإلكتئاب.

 دراسة فيتشن وآخرون ( )1989,Fichten et.alوكانت هذه الدراسة بعنوان( :العالقة بين الكتئابوتوكيد الذات ومركز الضبط لدى طالبات الجامعات).
وتكونت الدراسة من ( ) 43طالبة جامعية  ،وقد استخدم في هذه الدراسة مقياس الكتئاب المتعدد األوجه،
ومقياس روتر لمركز الضبط ،ومقياسان لتوكيد الذات هما مقياس تقييم سلوك لعب األدوار ،ومقياس حل
الصراع .وجاءت النتائج بأن الطالبات القل توكيدا للذات أظهرن مستوى أعلى من الكتئاب ،كما أظهرت
النتائج بأن كل معاملت اإلرتباط بين الكتئاب وتوكيد الذات لكل افراد الدراسة جاءت سلبية.

دراسة دكسون( ) 2003 ,Dixon et.Atوكانت هذه الدراسة بعنوان  (:الكتئاب بالتزامن مع السمنةالمفرطة ).
وقد أجريت هذه الدراسة على ( )487امرأة حضرن من اجل اجراء عمليات جراحية لتصغير المعدة وكانت
تهدف لمعرفة األعراض األولية للكتئاب عند تلك المجموعة وقد ُوزع عليهن مقياس بيك للكتئاب قبل
إجراء العمليات الجراحية ثم أعيد توزيعه عليهن بعد مرور عام من الجراحة ،وقد وجدت الدراسة أن ذوات
السمنة العالية أكثر عرضة للكتئاب ولهذا فإن السمنة تزيد وترفع من حدة حالت الكتئاب لدى اإلناث.
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 3.4.2تعقيب على الدراسات السابقة:
تعد الدراسة الحالية امتدادا ومكمل اة للدراسات السابقة ،ول سيما أنها تركز على موضوع يعد ذو أهمية كبيرة

لفئة كبيرة من الناس ،وهو يتعلق بنظرة الفرد لذاته من خلل الوزن الزائد الذي يؤثر سلباا على التكيف
والتوافق النفسي والجتماعي لدى النساء اللواتي يعانين منه.
وعلى هذا األساس فإن هذه الدراسة بكل مسلماتها وحيثياتها جاءت لتشكل اطا ارا مهماا يمكن العتماد عليه
في التحليل والتفسير من خلل ما توصلت اليه من نتائج .ولذا اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
بعدة نقاط يمكن إجمالها بالنقاط اآلتية :
 -1إن الدراسة الحالية جاءت لتدور حول مفهوم الوزن الزائد لدى النساء في المجتمع الفلسطيني وبالذات
في محافظه بيت لحم.

 -2إن هذه الدراسة تُعد من الدراسات الوصفية الرتباطية التي كشفت من خللها عن العلقة ما بين
الوزن الزائد والكتئاب وتقدير الذات حيث أجريت هذه الدراسة على عينة من الناث بعكس الدراسات
السابقة التي تناولت مجموعة من الناث والذكور .،كما أنها أوضحت علقة هذه الظاهرة بالتكيف
وتقدير الذات في حين أن الدراسات السابقة لم تتطرق لذلك بشكل واضح ومكثف.
 -3يمكن التأكيد بأن هذه الدراسة ستكون حجر أساس لدراسات لحقه من حيث نتائجها وتوصياتها.
 -4ويتضح من خلل الدراسات السابقة أن جميع أدوات الدراسات السابقة هي مقاييس التجاهات
النفسية والتي تعبر بدورها عن مدى إدراك المفحوصين لموقف معين.
 -5ويتضح لنا كذلك من تلك الدراسات السابقة أن أغلب تلك الدراسات قد تناولت مرحلة معينه من
عمر اإلنسان أل وهي مرحله المراهقة لدى الجنسين على التساوي.
 -6أما من ناحيه المنهج المستخدم في تلك الدراسات فقد كان المنهج الوصفي في أغلبها،باعتباره المنهج
األمثل للدراسات اإلنسانيه.
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اإلطار المفاهيمي للدراسة.

العوامل غير الديموغرافية

العوامل الديموغرافية
•
•
•
•
•
•

الحالة االجتماعية
المستوى التعليمي
العمر
الدخل
مكان السكن
العمل

• وزن النساء من وجهة
نظرهن

تقدير
الذات

اإلكتئاب
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
 1.3منهج الدراسة
 2.3مجتمع الدراسة
 3.3عينةالدراسة
 4.3أدوات الدراسة
 5.3متغيرات الدراسة
 6.3خطوات الدراسة
 7.3المعالجات اإلحصائية
 8.3العتبارات األخلقية
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الفصل الثالث
________________________________________________________
الطريقة و اإلجراءات:


تعرض الباحثة في هذا الفصل الطريقة والجراءات التي اتبعتها في الدراسة من أجل تحقيق أهدافها ،واإلجابة
عن أسئلتها،والتحقق من فرضياتها التي وضعتها ،وقد تمثلت تلك اإلجراءات باختيار المنهج المناسب للدراسة
الحالية ،واختيار مجتمع الدراسة ،وعينه الدراسة ،وكذلك العتبارات األخلقية التي راعتها في هذه الدراسة،
وسيتم عرض أهم الخطوات التي راعتها الباحثة لتحقيق أهدافها ،كذلك عرض أهم الخطوات التي قامت بها
الباحثة لتحقيق أهدافها ،وكذلك األدوات المستخدمة ،وطرق تطبيقها ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة.

 1.3منهجية الدراسة:


اعتمدت هذه الد ارسة على المنهج الوصفي للكشف عن مستوى العلقات بين كل من الوزن الزائد لدى
النساء وعلقته بالكتئاب وتقدير الذات لديهن ،وعلى هذا األساس لئمت هذه المنهجية موضوع هذه الدراسة
من حيث متغيراتها وعلقة تلك المتغيرات مع بعضها البعض.

 2.3مجتمع الدراسة:


شمل مجتمع الدراسة جميع النساء اللواتي يقطن في محافظة بيت لحم والتي تراوحت أعمارهن بين( - 20
 ) 40عام ا ،وقد تم توزيع الستمارات حسب نسب السكان التي حصلت عليها الباحثة من مركز اإلحصاء

الفلسطيني ،وكانت النسب لعام ( )2016على النحو التالي :نسبه السكان بالمدن (  ،)%70وبالقرى ))%23
 ،وبالمخيمات الثلث تراوحت حول (  )%7تقريبا(.كما هو موضح في ملحق رقم.)3

42

 3.3عينة الدراسة:


تكونت عينة الدراسة من (  )287سيدة من نساء محافظة بيت لحم ،وقد تم اختيار العينة بالطريقة القصدية
 ،وفيما يلي جداول تبين خصائص العينة الديموغرافية.
توزيع العينة حسب المتغيرات المستقلة
-1الحالة الجتماعية.
جدول رقم  :1.3توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الحالة الجتماعية
الحالة الجتماعية

التكرار

النسبة المئوية

عزباء

75

%26.1

184

%64.1

سبق لها الزواج

28

%9.8

المجموع

287

%100.0

متزوجة

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

 -3المستوى التعليمي:
يتضح من خلل الجدول ( )2.3إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة كن حاصلت على مستوى تعليمي جامعي

وذلك بنسبة ( ،)%58.0تبعها النساء اللواتي مستواهن التعليمي ثانوي بنسبة ( ،)%28.7ثم التعليم فوق
خير التعليم الساسي بنسبة (.)%5.6
الجامعي بنسبة ( ،)%7.7وأ ا
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جدول رقم :2.3توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المستوى التعليمي
المستوى

التكرار

النسبة المئوية

أساسي

16

%5.6

ثانوي

82

%28.7

جامعي

166

%58.0

22

%7.7

286

%100.0

التعليمي

فوق

الجامعي
المجموع

القيم الناقصة
1

 -3العمر:
جدول رقم  :3.3توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية

القيم الناقصة

25-20

104

%36.5

2

30-25.1

67

%23.5

35-30.1

48

%16.8

40-35.1

66

%23.2

المجموع

285

%100.0

يتضح من خلل الجدول ( )3.3إلى أن ( )%36.5من أفراد عينة الدراسة تراوحت أعمارهن ما بين (-20
 25عام ا)  ،ثم المبحوثات من الفئة العمرية ( 30-25عام ا) بنسبة ( ،)%23.5ثم المبحوثات ضمن الفئة
العمرية ( 40-35عاما) بنسبة ( ،)%23.2وأخي ار المبحوثات ضمن الفئة العمرية ( 35-30عاما) بنسبة
مئوية (.)%16.8
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 -4الدخل الشهري لالسرة:
جدول رقم  :4.3توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الدخل الشهري لالسرة
 1500فما دون

التكرار

النسبة المئوية

القيم الناقصة

الدخل

47

%17.9

25

1501-2500

88

%33.6

2501-3500

75

%28.6

أكثر من 3500

52

%19.8

المجموع

262

%100.0

يتضح من الجدول ( )4.3إلى أن( )%33.6من أفراد عينة الدراسة تراوح دخلهن الشهري ما بين (-1501

 2500شيكل) ،ثم ذوات الدخل الشهري ما بين ( 3500-2501شيكل) بنسبة ( ،)%28.6ثم ذوات الدخل

الشهري أكثر من  3500شيكل بنسبة ( ،)%19.8وأخي ار ذوات الدخل الشهري  1500شيكل فما دون بنسبة
(.)%17.9

 -5مكان السكن:
جدول رقم  :5.3توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير مكان السكن
مكان السكن

التكرار

النسبة المئوية

القيم الناقصة

مدينة

201

70.0

1

مخيم

20

7.0

قرية

66

23.0

المجموع

286

100.0

تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )5.3أن غالبية أفراد عينة الدراسة يسكن في المدينة بنسبة (،)%70.0

ثم اللواتي يسكن في القرى بنسبة ( ،)%23.0وأخي ار سكان المخيمات بنسبة (.)%7.0
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 -6نوع العمل
جدول رقم  :6.3توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير العمل
امرأة عاملة

التكرار

النسبة المئوية

القيم الناقصة

تعمل

115

40.4

2

ل تعمل

170

59.6

المجموع

285

100.0

تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )6.3إلى أن ( )%59.6من المبحوثات لم يكن من النساء العاملت،

في حين بلغت نسبة المبحوثات العاملت ( ،)%40.4وهذه النسبة تعتبر اعلى من متوسط المبحوثات

العاملت حسب احصاءات الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني ( )2018حيث بلغت نسبة مشاركة الناث

في القوى العاملة ( ) %19من مجمل اإلناث في سن العمل ).الجهاز المركزي الفلسطيني
للحصاء.)2017،

 -7متغير مفهوم الوزن وزيادته:
جدول رقم :7.3توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير مفهوم الوزن و زيادته من وجهة نظرهن
هل لديك زيادة في الوزن من وجهة نظرك

التكرار

النسبة المئوية

القيم الناقصة

وزن عادي

148

52.1

3

136

47.9

المجموع

284

100.0

وزن زائد

تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )7-3إلى أن غالبية المبحوثات يشعرن بوجود زيادة في أوزانهن وذلك

لدى ( ،)%52.1في حين كانت نسبة النساء اللواتي ل يشعرن بوجود زيادة في أوزانهن (.)%47.9
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 .4.3أدوات الدراسة:


تم تطوير أدوات الدراسة وذلك لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسةالحالية ،وقد تشكلت الستبانة من
ثلثة أقسام رئيسة كما يظهر في ملحق رقم ( )1لتخدم الغرض الذي وجدت من أجله وقد جاءت على
الترتيب التالي:
 -1القسم الول :وقد اشتمل المعلومات الشخصية التي تمثل متغيرات الدراسة المستقلة.
 -2القسم الثاني :وقد اشتمل على مقياس بيك للكتئاب.
 -3القسم الثالث :وقد اشتمل على مقياس كوبر سميث لقياس درجة تقدير الذات عند المبحوثات.
وقد تم عرض تلك األدوات على مجموعة من ذوي األختصاص كما يظهر في ملحق رقم ( )2بهدف التحقق
من معايير الصدق والثبات لتلك األدوات ،وفيما يلي عرض تفصيلي لتلك المقاييس.

مقياس بيك لالكتئاب:
ويشتمل هذا الختبار على(  )21فقره ولكل فقره أربعة خيارات ،بحيث تختار المبحوثه العبارة التي تصف
حالتها بدقه خلل األسبوع بما فيه يوم تعبئه الستبيان ( ، )Beck,1974وقد استخدم هذا المقياس في
العديد من الدراسات العالمية والمحلية.

مفتاح التصحيح:
ويساعد هذا المقياس في التعرف على استجابات المبحوثات وتحديد درجة الكتئاب لديهن بجمع الدرجات
التي يحصلن عليها ،حيث إن لكل عباره علمة تحصل عليها.
العبارة الولى ودرجتها .0
العبارة الثانية ودرجتها .1
العبارة الثالثة ودرجتها .2
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العبارة ال اربعة ودرجتها .3
وتجمع العلمات وتصنف كالتالي:
 ()16-1اكتئاب قليل.( )30-17اكتئاب متوسط.( –31فما فوق) اكتئاب شديد.على أن تكون قيمة (  )17هي نسبة الحسم لمقياس بيك للكتئاب.

مقياس كوبر سميث:
صمم هذا المقياس من قبل الباحث األمريكي كوبر سميث سنة (  ،)1967وهو اتجاه تقييمي نحو الذات
في أربعة مجالت وهي على التوالي الذات الجتماعية ،األكاديمية ،العائلية ،والشخصية.
وقد تمت ترجمة هذا المقياس للعربية من قبل فاروق عبد الفتاح عام (. )1981
أما أجزاءه فهي على النحو التالي:
 مقياس خاص بالصورة الخاصة بالمدرسة :ويستعمل مع التلميذ بين عمري(  )15-8عام ا ويشمل( )58عباره ( 50لتقدير الذات ،و 8لقياس الكذب).

 مقياس خاص بالصورة الصغيرة بالمدرسة :وهو أيضا يستخدم لنفس العمار ولكن يشتمل( ) 25عباره معدة جميعها لقياس تقدير الذات.
 مقياس الصورة الخاصة بالكبار :وهو المقياس المستخدم في الدراسة الحالية هذه ،ويتكون من(25)عبارة ،مقسم لعبارات سالبة وعبارات موجبة وهي كالتالي:
 العبارات الموجبة ذات الرقام.20-19-14-9-8-5-4-1 : -والعبارات المتبقية جميعها سالبة.
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طريقة التصحيح:

يمكن الحصول على درجات مقياس كوبر سميث باتباع الخطوات التالية:
 إذا كانت إجابة المبحوثة ل تنطبق على العبارات السالبة نمنحها( ،)1أما إذا كانت إجابتها تنطبقنمنحها( .)0
 إذا كانت اجابات المبحوثة على العبارات الموجبة تنطبق نمنحها(  ، )1أما إذا كانت إجابتها لتنطبق نمنحها( .)0
 وفي هذه الدراسة تم أخذ الوسيط لتقدير الذات كنقطة فاصلة ومقداره ( .)64صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين ،من ذوي الختصاص والخبرة ،وقد
وبناء عليه تم إخراج الستبانة بشكلها الحالي كما هو واضح بالملحق رقم
أبدوا بعض الملحظات حولها،
ا
(  ،)1هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضا بحساب معامل الرتباط بيرسون

( )Pearson correlationلفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة ،وقد كانت غالبية فقرات الدراسة دالة
إحصائي ا ،مما يشير إلى اتساق داخلي بين فقرات الدراسة ،وأنها تقيس ما صممت من أجله.


تشير المعطيات الواردة في جدول ( )8-3إلى أن غالبية قيم مصفوفة ارتباط فقرات مقياس كوبر سميث

إحصائيا ،مما يشير إلى اتساق داخلي لفقرات األداة وأنها
لتقدير الذاتمع الدرجة الكلية لألداة كانت دالة
ا
معا في تقدير الذات لدى المبحوثات ،على ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.
تشترك ا
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جدول رقم  :8.3معامل الرتباط بيرسون ( )Pearson correlationلمصفوفة ارتباط مقياس كوبر
سميث لتقدير الذات مع الدرجة الكلية لألداة.
الفقرات

قيمة (ر)

الدللة اإلحصائية

الفقرات

قيمة (ر)

الدللة اإلحصائية

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

* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة ()α≥0.05
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جدول رقم :9-3معامل الرتباط بيرسون ( )Pearson correlationلمصفوفة ارتباط مقياس بيك
لالكتئاب مع الدرجة الكلية لألداة.
الفقرات

قيمة (ر)

الدللة اإلحصائية

الفقرات

قيمة (ر)

الدللة اإلحصائية

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

* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة ()α≥0.05

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

درجة الكتئاب لدى المبحوثين ،على ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.
ثبات الدوات:

تم حساب الثبات بطريقة األتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ الفا ( ،)Cronbach Alphaفقد

بلغت درجة الثبات لمقياس (بيك للكتئاب) ( ،)0.91وبلغت قيمة الثبات لمقياس كوبر سميث لتقدير الذات

( ،)0.74كما هو واضح في الجدول ).)10.3

51

جدول رقم :10.3نتائج معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلثبات أدوات الدراسة


المقياس

عدد الحالت

عدد الفقرات

قيمة ألفا

مقياس بيك للكتئاب

287

21

0.91

مقياس كوبر سميث لتقدير الذات

287

25

0.75

 5-3متغي ارت الدراسة:
يتضمن تصميم الدراسة المتغيرات اآلتية:
المتغيرات المستقلة :هو مجموعة استجابات عينة الدراسة من المبحوثين وفقاا لمواصفات العينة ويشمل
المواصفات الديموغرافية وهي:
صنف في اربع فئات وهي ( أساسي  ،ثانوي ،جامعي وفوق الجامعي):
 المستوى التعليمي :حيث ُ -العمر :وقد قسمته الباحثة الى اربع فئات ايض ا وهي على الترتيب ()30-25.1 ( )25_20

(.)40 -35.1( )35-30.1

 الدخل :وكان في اربع فئات هي على التوالي  1500( :فما دون) -2501 (، )2500-1501( ، 3501( ،)3500فما اكثر) .
وصنف في ثلث فئات وهي ( مدينه  ،مخيم  ،قريه) .
 مكان السكنُّ :ووضع في فئتين ( تعمل  ،ل تعمل) .
 العملُ :وصنف الى فئتين هما ( وزن زائد  ،وزن عادي).
 مواصفات غير ديموغرافية  :وهي زيادة الوزن ُّ -المتغيرين التابعين :وهما الكتئاب وتقدير الذات.
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 6-3خطوات الدراسة:


شملت خطوات الدراسة النقاط اآلتية :
 -1قامت الباحثة بجمع مواد لها علقة باإلطار النظري.
 -2مراجعة األدبيات السابقة حول موضوع دراستنا.

 -3اختيار األدوات التي لها علقه بالكتئاب وموضوع تقدير الذات ثم عرضها على مجموعه من المحكمين
للتحقق من معايير الصدق والثبات.

 -4تحديد مجتمع الدراسة وقد ارتأت الباحثة أن تكون محافظة بيت لحم كونها تسكن في هذه المحافظة ،
ولسهولة الوصول للمبحوثات فيها.

 -5الحصول على الموافقة من لجنة البرنامج واللجنة الخلقية في جامعة القدس.
 -6توزيع أداة الدراسة على العينة ومن ثم جمعها فيما بعد.
 -7تحليل النتائج و وضع التوصيات.

 7.3المعالجة اإلحصائية:


تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات
الستبانة ،اختبار "ت" ( ،)T-testاختبار تحليل التباين األحادي (،)One Way Analysis of Variance
اختبار توكي ( ،)Tukey testومعامل الرتباط بيرسون ( ،)Pearson correlationوذلك باستخدام الرزمة
اإلحصائية للعلوم الجتماعية

( ،)SPSSنسخة رقم Statistical Package For Social ( 21

.)Sciences
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 8.3اإلعتبارات الخالقية:
 -1تم بالبداية الحصول على موافقة المبحوثات بالشتراك بتلك الدراسة ،بعد توضيح أهداف الدراسة
لهن.
 -2التأكد من موضوع السرية في التعامل مع البيانات.
 -3عدم التحيز خلل عملية تحليل النتائج.
 -4تم الحصول على الموافقة على البحث من لجنة البرنامج ولجنة البحث العلمي في الجامعة (اللجنة
األخلقية للبحث العلمي).
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الفصل الرابع
________________________________________________________________

نتائج الدراسة
تناولت الباحثة في هذا الفصل عرضا مفصلا للنتائج التي تم التوصل إليها من خلل التحليل الحصائي

للبيانات التي تم جمعها من المبحوثات .من خلل إجاباتهن على أدوات البحث والقياس ،وهي على الترتيب

استبيان للمعلومات الشخصية  ،ومقياس بيك للكتئاب ومقياس كوبر سميث لتقدير الذات ،وقد تم تحليلها
باستخدام الرزم اإلحصائية ل( )287إستبيان ،وذلك لإلجابة على التساؤلت ،ومناقشة فرضيات الدراسة
والتحقق من صحتها ،وفيما يلي عرض لتلك النتائج.

 1.4عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 1.1.4نتائج السؤال الول:
ما مستوى تقدير الذات لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في محافظة بيت

لحم؟

لإلجابة عن السؤال األول ،تم اعتماد الوسيط إلجابات المبحوثات لمعرفة الدرجة الفاصلة بين تقدير الذات
المرتفع والمنخفض ،وباحتساب الوسيط تبين أن قيمته ( ،)64وبذلك فقد اعتبر أن المبحوثات اللواتي حصلن
على تقدير ذات (اقل من  )64كان مستوى تقدير الذات لديهن منخفض ،في حين أن من حصلن على

تقدير ذات ( 64فما فوق) كان مستوى تقدير الذات لديهن مرتفع ،وقد تم استخراج المتوسطات الحسابية،

والنحرافات المعيارية لمستوى تقدير الذات على مقياس كوبر سميث ،كما هو واضح من خلل الجداول

رقم (.)2.4( )1.4
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جدول رقم (:)1.4المتوسطات الحسابية ،والنح ارفات المعيارية لمستوى تقدير الذات على مقياس كوبر

سميث

المتغير

العدد

الدرجة الكلية لتقدير الذات 284

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

64.06

18.94

مرتفعه

يتضح من المعطيات الواردة في الجدول ( )1.4إلى أن مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة كان

مرتفع ا لدى المبحوثات بشكل عام ولكنه مرتفع بشكل ليس كبير نسبي ا .وقد استخرجت األعداد والنسب
المئوية ألفراد عينة الدراسة لمستوى تقدير الذات لديهن ،كما هو واضح من خلل الجدول رقم (.)2.4

جدول رقم ( :)2.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب درجة تقدير الذات لديهن.
درجة تقدير الذات

العدد

النسبة المئوية

منخفضة

152

53.0%

مرتفعة

135

47.0%

المجموع

287

100.0%

تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )2.4إلى أن غالبية المبحوثات كان لديهن تقدير ذات منخفض وذلك
بنسبة ( ،)%53.0في حين كانت نسبة المبحوثات اللواتي لديهن تقدير ذات مرتفعة (.)%47.0
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 2.1.4نتائج السؤال الثاني :ما مستوى ال كتئاب لدى النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن من وجهة
نظرهن في محافظة بيت لحم؟
لإلجابة عن السؤال الثاني ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،والنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة
الدراسة ،كما هو واضح من خلل الجداول رقم (.)4.4()3.4

جدول رقم ( :)3.4المتوسطات الحسابية ،وال نحرافات المعيارية لمستوى ال كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة
المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

الدرجة الكلية لالكتئاب

287

15.20

11.72

اكتئاب بسيط

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن مستوى الكتئاب لدى النساء كان بسيطا ،حيث بلغ
المتوسط الحسابي له لديهن على مقياس بيك للكتئاب ( ،)15.20بانحراف معياري ( .)11.72وقد

استخرجت األعداد والنسب المئوية لمستويات الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة كما هو واضح من خلل

الجدول رقم (.)4.4
جدول رقم ( :)4.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستوى الكتئاب لديهن.
درجة اإل كتئاب

العدد

النسبة المئوية

إكتئاب بسيط

178

62.0%

إكتئاب متوسط

71

24.7%

إكتئاب شديد

38

13.2%

المجموع

287

100.0%
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تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )4.4إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يوجد لديهن مستوى اكتئاب

بسيط وذلك بنسبة ( ،)%62.0يتبعها النساء اللواتي لديهن اكتئاب متوسط بنسبة ( ،)%24.7وأخي ار كانت

نسبة النساء اللواتي لديهن اكتئاب شديد ()%13.2

فقط.



جدول رقم ( :)5.4توزيع أفرادعينة الدراسة حسب وجود الكتئاب أو ل بناءا على نقطه الحسم (.)17
درجة ال كتئاب

العدد

النسبة المئوية

ل يوجد اكتئاب

178

%62.00

يوجد اكتئاب

109

%38.00

تشير المعطيات الواردة في الجدول( )5.4إلى أن غالبية أفراد العينة لم يكن لديهن اكتئاب وذلك بنسبة
( ،)%62.00في حين أن نسبة المبحوثات اللواتي يعانين من الكتئاب بلغت ( ، )%38.00وهذه ليست
بالنسبة البسيطة التي يمكن التغاضي عنها .

نتائج السؤال الثالث :هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى تقدير الذات لدى النساء اللواتي لديهن

زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في محافظة بيت لحم تبعا الى المتغيرات :الحالة اإلجتماعية ،المستوى

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

لإلجابة عن السؤال السابق تم صياغة الفرضيات التالية ،كما هو موضح في الجداول (.)16-6
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 3.1.4نتائج الفرضية الولى:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى تقدير الذات لدى أفراد

عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية.

جدول رقم ( :)6.4العداد ،والمتوسطات الحسابية ،والنحرافات المعيارية للفروق في مستوى تقدير
الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية.

الحالة الجتماعية

العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

عزباء

75

61.60

20.45

متزوجة

184

67.35

16.16

سبق لهن الزاوج

28

48.00

22.76

تشير المعطيات الواردة في الجدول ()6-4الى ان هناك فروق ا بين المبحوثات تبع ا لمتغير الحالة الجتماعية

في مستوى تقدير الذات لصالح المبحوثات المتزوجات تليهن المبحوثات العزباوات وأما المبحوثات اللواتي
سبق لهن الزواج فقد حصلن على اقل مستوى في تقدير الذات.

وإلختبار الفرضية األولى ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One way analysis of
 )varianceإليجاد الفروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية،
وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)7.4
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جدول ( :)7.4نتائج اختبار تحليل التباين الحادي ( )One way analysis of varianceللفروق
في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط المربعات

الحرية

بين المجموعات

9661.759

2

4830.880

داخل المجموعات

92689.739

284

326.372

المجموع

102351.498

286

قيمة
المحسوبة

14.802

ف الدللة
اإلحصائية

0.000

يتضح من الجدول ( )7.4إلى وجود فروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير
الحالة الجتماعية ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من  ،0.05وهي دالة إحصائيا.
وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار توكي ( )Tukey testللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى
تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية ،كما هو واضح من خلل الجدول
(.)8.4
جدول رقم ( :)8.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى
تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية.

المقارنات
عزباء

عزباء

متزوجة

سبق لهن الزواج

-5.747

*13.600
*19.347

متزوجة
سبق لهن الزواج
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تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أن الفروق في مستوى تقدير الذات لدى المبحوثات كان بين المبحوثات

العزباوات ،والمبحوثات اللوتي سبق لهن الزواج ،ولصالح المبحوثات العزباوات ،واللواتي كان مستوى تقدير

الذات لديهن أعلى .كما وجدت فروق بين النساء المتزوجات ،والنساء اللواتي سبق لهن الزواج ،ولصالح

النساء المتزوجات ،واللواتي كان مستوى تقدير الذات لديهن أعلى .كما هو واضح من خلل المتوسطات
الحسابية في الجدول رقم ( ) 6.4وهذا ينسجم مره أخرى مع فكرة أن المرأة المتزوجة لها احترامها وتقديرها
بالمجتمع ولألسف فإن النساء اللواتي سبق لهن الزواج تقدير الذات لديهن منخفض.

 4.1.4نتائج الفرضية الثانية:


ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى تقدير الذات لدى أفراد
عينة الدراسة تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
جدول رقم ( )9-4العداد ،والمتوسطات الحسابية ،والنحرافات المعيارية للفروق في مستوى تقدير
الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي.


المستوى التعليمي

العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

اساسي

16

51.00

23.39

ثانوي

82

66.68

17.81

جامعي

166

64.10

18.82

فوق الجامعي

22

62.73

17.60

وجدت فروق بين ذوات التعليم البتدائي وذوات التعليم الجامعي ،ولصالح ذوات التعليم الجامعي ،واللواتي

كان مستوى تقدير الذات لديهن أعلى شيء ،كما هو واضح من خلل المتوسطات الحسابية في الجدول(-4
.)9

63

ولختبار الفرضية الثانية  ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One way analysis of

 )varianceإليجاد الفروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي،
وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)10.4
جدول ( :)10.4نتائج اختبار تحليل التباين الحادي ( )One way analysis of varianceللفروق
في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي.

درجات

متوسط

قيمة

الحرية

المربعات

المحسوبة

1110.474
350.626

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

3331.422

3

داخل المجموعات

98876.578

282

المجموع

285 102208.000

ف الدللة

3.167

اإلحصائية

0.025

يتضح من الجدول ( )10.4إلى وجود فروق في مستوى تقدير الذاتلدى أفراد عينة الدراسة حسب

متغيرالمستوى التعليمي ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من  ،0.05وهي دالة إحصائيا.

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

(.)11.4
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جدول رقم ( :)11.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى

تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي.

المقارنات
اساسي

ابتدائي

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي

*-15.683

*-13.096

-11.727

2.587

3.956

ثانوي

1.369

جامعي
فوق الجامعي

تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أن الفروق في مستوى تقدير الذات كانت لدى المبحوثات اللواتي مستوى

تعليمهن أساسي ،واللواتي مستوى تعليمهن ثانوي ،ولصالح التعليم الثانوي واللواتي كانت درجة تقدير الذات

لديهن أعلى شيء ،يليهن اللواتي كان تعليمهن جامعي ثم اللواتي كان تعليمهن فوق الجامعي وقد حصلت

المبحوثات ذوات التعليم الساسي على اقل مستوى في تقدير الذات.
 5.1.4نتائج الفرضيه الثالثة:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى تقدير الذات لدى أفراد

عينة الدراسة حسب متغير العمر.

ولختبار الفرضية الثالثة  ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One way analysis of

 )varianceإليجاد الفروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر ،وكانت
النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)12.4
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جدول ( :)12.4نتائج اختبار تحليل التباين الحادي ()One way analysis of variance
للفروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر.


درجات

متوسط

488.678
344.196

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

1466.034

3

داخل المجموعات

96719.173

281

المجموع

98185.207

284

المربعات

الحرية

قيمة ف

المحسوبة
1.420

الدللة

اإلحصائية
0.237

يتضح من الجدول ( )12.4إلى عدم وجود فروق في مستوى تقدير الذاتلدى أفراد عينة الدراسة حسب
متغيرالعمر ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أكبر من  ،0.05وهي غير دالة إحصائي ا.

 6.1.4نتائج الفرضية الرابعة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى تقدير الذات لدى أفراد

عينة الدراسة حسب متغير الدخل.

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

النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)13.4
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جدول ( :)13.4نتائج اختبار تحليل التباين الحادي ()One way analysis of variance
للفروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدخل.


درجات

متوسط

551.851
352.951

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

1655.553

3

داخل المجموعات

91061.454

258

المجموع

92717.008

261

المربعات

الحرية

قيمة ف

المحسوبة
1.564

الدللة

اإلحصائية
0.199

يتضح من الجدول ( )13.4إلى عدم وجود فروق في مستوى تقدير الذات أفراد عينة الدراسة حسب متغير
الدخل الشهري ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أكبر من  ،0.05وهي غير دالة إحصائي ا.

 7.1.4نتائج الفرضية الخامسة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى تقدير الذات لدى أفراد

عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن.

ولختبار الفرضية الخامسة  ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One way analysis of

 )varianceإليجاد الفروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن،
وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)14.4
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جدول ( :)14.4نتائج اختبار تحليل التباين الحادي ()One way analysis of variance
للفروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن.


درجات

متوسط

721.295
355.313

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

1442.590

2

داخل المجموعات

100908.908

284

المجموع

102351.498

286

المربعات

الحرية

قيمة ف

المحسوبة
2.030

الدللة

اإلحصائية
0.133

يتضح من الجدول ( )14.4إلى عدم وجود فروق في مستوى تقدير الذاتلدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير
مكان السكن ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أكبر من  ،0.05وهي غير دالة إحصائيا.
 8.1.4نتائج الفرضية السادسة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى تقدير الذات لدى أفراد

عينة الدراسة حسب متغير عمل المرأة.

ولختبار الفرضية السادسة  ،تم استخدام اختبار "ت" ( )T-testإليجاد الفروق في مستوى تقدير الذات لدى
أفراد عينة الدراسة حسب متغير عمل المرأة ،وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)15.4
جدول ( :)15.4نتائج اختبار "ت" ( )T-testإليجاد الفروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة
الدراسة حسب متغير عمل المرأة.
المتوسط

امرأة عاملة

العدد

نعم

115

66.05

ل

170

62.68

النحراف

الحسابي

المعياري
17.53
19.72
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درجات الحرية
283

قيمة ت

الدللة

المحسوبة

اإلحصائية

1.479

0.140

يتضح من الجدول ( )15.4إلى عدم وجود فروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب
متغير عمل المرأة ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أكبر من  ،0.05وهي غير دالة إحصائيا.

 9.1.4نتائج الفرضية السابعة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى تقدير الذات لدى أفراد

عينة الدراسة حسب متغير زيادة الوزن.

ولختبار الفرضية السابعة  ،تم استخدام اختبار "ت" ( )T-testإليجاد الفروق في مستوى تقدير الذات لدى

أفراد عينة الدراسة حسب متغير زيادة الوزن لدى المرأة ،وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم
(.)16.4
جدول ( :)16.4نتائج اختبار "ت" ( )T-testإليجاد الفروق في مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة
الدراسة حسب متغير زيادة الوزن.


هل لديك زيادة
في الوزن
وزن زائد

وزن عادي

العدد

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

148

61.73

20.09

136

66.59

17.31

درجات

قيمة ت

الدللة

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

282

2.174-

0.031

يتضح من الجدول ( )16.4إلى وجود فروق في مستوى تقدير الذاتلدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير

زيادة الوزن ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من  ،0.05وهي دالة إحصائي ا.

فقد كانت الفروق في مستوى تقدير الذات لصالح النساء اللواتي ل يوجد لديهن زيادة في معدل أوزانهن،
والتي كان مستوى تقدير الذات لديهن إيجابي ا بمتوسط حسابي ( ،)66.59مقابل ( )61.73وهومستوى تقدير

منخفض للذات لدى المبحوثات اللواتي يعانين من زيادة في الوزن على مقياس كوبر سميث لتقدير الذات.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى ال كتئاب لدى النساء اللواتي

لديهن زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في محافظة بيت لحم تبعا الى المتغيرات :الحالةاإلجتماعية،

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

لإلجابة عن السؤال السابق تم صياغة الفرضيات التالية ،كما هو موضح في الجداول (.)27-17
 10.1.4نتائج الفرضية الولى :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ()α≥ 0.05
في مستوى اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية.
جدول رقم ( :)17.4العداد ،والمتوسطات الحسابية ،والنحرافات المعيارية للفروق في مستوى
اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية.


الحالة الجتماعية

العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

عزباء

75

17.76

13.88

متزوجة

184

13.03

9.17

سبق لهن الزواج

28

23.50

15.32

وجدت فروق بين المبحوثات المتزوجات ،والمبحوثات اللواتي سبق لهن الزواج ،ولصالح المبحوثات اللواتي
سبق لهن الزواج واللواتي كان مستوى الكتئاب لديهن أعلى .كما هو واضح من خلل المتوسطات الحسابية

في الجدول رقم( .)17. 4وبالتالي فقد أظهر الجدول ان المبحوثات اللواتي سبق لهن الزواج هن الكثر
اكتئابا يليه العزباوات في حين ان المتزوجات القل اكتئابا.
وإلختبار الفرضية األولى ،تم إستخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One way analysis of
 )varianceإليجاد الفروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية،
وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)18.4
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جدول ( :)18.4نتائج اختبار تحليل التباين الحادي ()One way analysis of variance
للفروق في مستوى ال كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية.



مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط المربعات

الحرية

بين المجموعات

3282.512

2

1641.256

داخل المجموعات

35986.484

284

126.713

المجموع

39268.997

286

قيمة ف

المحسوبة
12.953

الدللة

اإلحصائية
0.000

يتضح من الجدول ( )18.4إلى وجود فروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير
الحالة اإلجتماعية ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من  ،0.05وهي دالة إحصائيا.
وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار توكي ( )Tukey testللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى
اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية ،كما هو واضح من خلل الجدول (.)19.4
جدول رقم ( :)19.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى
اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية


المقارنات
عزباء

عزباء

متزوجة

سبق لها الزواج

*4.727

-5.740
*-10.467

متزوجة
سبق لها الزواج

تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أن الفروق في مستوى الكتئاب كانت بين المبحوثات العزباوات،

والمبحوثات المتزوجات ،ولصالح المبحوثات العزباوات ،واللواتي كان مستوى الكتئاب لديهن أعلى من
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المتزوجات  ،في حين اظهرت النتائج كذلك ان هناك فروق بين المبحوثات العزباوات والمبحوثات اللواتي

سبق لهن الزواج واللواتي كان مستوى الكتئاب لديهن اعلى من العزباوات.

 11.1.4نتائج الفرضية الثانية  :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ()α≥ 0.05
في مستوى اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي:
جدول رقم( )20.4العداد ،والمتوسطات الحسابية ،والنحرافات المعيارية للفروق في مستوى اإلكتئاب
لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي.


المستوى التعليمي

العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

ابتدائي

16

23.38

15.72

ثانوي

82

14.30

10.53

جامعي

166

15.30

11.43

فوق الجامعي

22

13.32

13.34

لختبار الفرضية الثانية ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ()One way analysis of variance

إليجاد الفروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي ،وكانت النتائج
كما هو موضح في الجدول رقم (.)21.4
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جدول ( :)21.4نتائج إختبار تحليل التباين الحادي ()One way analysis of variance
للفروق في مستوى ال كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي.


درجات

متوسط

403.613
134.769

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

1210.838

3

داخل المجموعات

38004.841

282

المجموع

39215.678

285

المربعات

الحرية

قيمة ف

المحسوبة
2.995

الدللة

اإلحصائية
0.031

يتضح من الجدول ( )21.4إلى وجود فروق في درجة اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغيرالمستوى
التعليمي ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من  ،0.05وهي دالة إحصائيا.
وإليجاد مصدر الفروق أستخدم إختبار توكي ( )Tukey testللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى
اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغيرالمستوى التعليمي ،كما هو واضح من خلل الجدول (.)22.4
جدول رقم ( :)22.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى
ال كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي.


المقارنات
أساسي

ابتدائي

إعدادي

جامعي

فوق الجامعي

*9.070

*8.074

*10.057

-0.996

0.987

ثانوي

1.983

جامعي
فوق الجامعي

تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أن الفروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة كانت بين

المبحوثات اللواتي مستوى تعليمهن ابتدائي ،وإعدادي ،ولصالح المبحوثات اللواتي مستوى تعليمهن ابتدائي،
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واللواتي كان مستوى الكتئاب لديهن أعلى ،أيضا وجدت فروق بين المبحوثات اللواتي مستوى تعليمهن
ابتدائي والجامعي ،ولصالح المبحوثات اللواتي مستوى تعليمهن ابتدائي ،واللواتي كان مستوى الكتئاب لديهن
أعلى.
كما وجدت فروق بين المبحوثات اللواتي مستوى تعليمهن ابتدائي ،وفوق الجامعي ،ولصالح المبحوثات

اللواتي مستوى تعليمهن ابتدائي ،واللواتي كانت درجة الكتئاب لديهن أعلى ،كما هو واضح من خلل
المتوسطات الحسابية في الجدول رقم (.)20.4
للمره كلما زاد مستوى اكتئابها فالتعليم واقي للنساء نوعا ما من
وبالتالي كلما انخفض المستوى التعليمي أ
الكتئاب ألنها تكون اقدر على حل مشكلتها كما ان رؤيتها لألمور تكون افضل وهي الكثر استق ار ار ،واما

اذا اردناأن نفسر سبب أرتفاع نسبة الكتئاب لدى المبحوثات فوق الجامعيات فربما كان السبب انهن غير
عاملت ربما أو لكونهن عاملت وازدياد المسؤوليات عليهن.

 12.1.4نتائج الفرضية الثالثة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى اإلكتئاب لدى أفراد عينة

الدراسة حسب متغير العمر.

وإلختبار الفرضية الثالثة ،تم إستخدام إختبار تحليل التباين األحادي ()One way analysis of variance
إليجاد الفروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر ،وكانت النتائج كما هو
موضح في الجدول رقم (.)23.4
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جدول ( :)23.4نتائج إختبار تحليل التباين الحادي ()One way analysis of variance
للفروق في مستوى اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر


درجات

متوسط

29.554
136.869

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

88.663

3

داخل المجموعات

38460.123

281

المجموع

38548.786

284

المربعات

الحرية

قيمة ف

المحسوبة
0.216

الدللة

اإلحصائية
0.885

يتضح من الجدول ( )23.4إلى عدم وجود فروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب

متغيرالعمر ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أكبر من  ،0.05وهي غير دالة إحصائيا .فقد كان هناك تقارب

في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة وذلك على إختلف أعمارهن.

 13.1.4نتائج الفرضية الرابعة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى ال كتئاب لدى أفراد عينة

الدراسة حسب متغير الدخل الشهري لالسرة.

وإلختبار الفرضية الرابعة ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One way analysis of

 )varianceإليجاد الفروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدخل الشهري للسرة،
وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)24.4
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جدول ( :)24.4نتائج اختبار تحليل التباين الحادي ()One way analysis of variance
للفروق في مستوى ال كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدخل الشهري لالسرة.


درجات

متوسط

60.275
141.691

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

180.826

3

داخل المجموعات

36556.354

258

المجموع

36737.179

261

المربعات

الحرية

قيمة ف

المحسوبة
0.425

الدللة

اإلحصائية
0.735

يتضح من الجدول ( )24.4إلى عدم وجود فروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير

الدخل ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أكبر من  ،0.05وهي غير دالة إحصائيا .فقد كان هناك تقارب في
مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة وذلك على اختلف دخلهن الشهري.
 14.1.4نتائج الفرضية الخامسة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى اإلكتئاب لدى أفراد عينة

الدراسة حسب متغير مكان السكن.

ولختبار الفرضية الخامسة ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One way analysis of

 )varianceإليجاد الفروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن ،وكانت
النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)25.4

يتضح من الجدول ( )25.4إلى عدم وجود فروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب
متغيرمكان السكن ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أكبر من  ،0.05وهي غير دالة إحصائي ا .فقد كان هناك

تقارب في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة وذلك على إختلف أماكن سكنهن.
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جدول ( :)25.4نتائج اختبار تحليل التباين الحادي ()One way analysis of variance
للفروق في مستوى ال كتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن.
درجات

متوسط

قيمة ف

الدللة

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

264.510
136.408

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

529.020

2

داخل المجموعات

38739.977

284

المجموع

39268.997

286

1.939

0.146

 15.1.4نتائج الفرضية السادسة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى ال كتئاب لدى أفراد عينة

الدراسة حسب متغير عمل المرأة.

ولختبار الفرضية السادسة ،تم استخدام اختبار "ت" ( )T-testإليجاد الفروق في مستوى الكتئاب لدى
أفراد عينة الدراسة حسب متغير عمل المرأة ،وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)26.4

جدول ( :)26.4نتائج اختبار "ت" ( )T-testإليجاد الفروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة
الدراسة حسب متغير عمل المرأة.


المتوسط

امرأة عاملة

العدد

تعمل

115

14.51

لتعمل

170

15.74

النحراف

الحسابي

المعياري
11.53
11.85
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درجات

قيمة ت

الدللة

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

283

0.868-

0.386

يتضح من الجدول ( )26.4إلى عدم وجود فروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير
عمل المرأة ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أكبر من  ،0.05وهي غير دالة إحصائيا .فقد كان هناك تقارب

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

 16.1.4نتائج الفرضية السابعة:
ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥ 0.05في مستوى ال كتئاب لدى أفراد عينة

الدراسة حسب متغير زيادة الوزن.

ولختبار الفرضية السابعة ،تم استخدام اختبار "ت" ( )T-testإليجاد الفروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد

عينة الدراسة حسب متغير زيادة الوزن لدى المرأة ،وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)27.4
جدول ( :)27.4نتائج اختبار "ت" ( )T-testإليجاد الفروق في مستوى الكتئاب لدى أفراد عينة
الدراسة حسب متغير زيادة الوزن.


هل لديك زيادة
في الوزن
وزن زائد

وزن عادي

العدد

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

148

16.83

11.92

136

13.43

11.28

درجات الحرية
282

قيمة ت

الدللة

المحسوبة

اإلحصائية

2.462

0.014

يتضح من الجدول ( )27.4إلى وجود فروق في مستوى اإلكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير زيادة

الوزن ،حيث كانت الدللة اإلحصائية أقل من  ،0.05وهي دالة إحصائي ا .فقد كانت الفروق لصالح
المبحوثات اللواتي يشعرن بوجود زيادة في أوزانهن ،واللواتي كان مستوى الكتئاب لديهن أعلى شيء بمتوسط
حسابي ( ،)16.83مقابل ( )13.43لدى المبحوثات اللواتي ل يشعرن بزيادة في أوزانهن.
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17.1.4النتائج المتعلقه بالسؤال الخامس :ماطبيعة العالقة ال رتباطية بين مستوى تقدير الذات ومستوى
ال كتئاب لدى عينة من النساء اللواتي لديهن زيادة في الوزن من وجهة نظرهن في محافظة بيت لحم؟
ولإلجابة على السؤال السابق استخرج معامل الرتباط بيرسون للعلقة بين مستوى الكتئاب ومستوى تقدير
الذات لدى النساء في محافظة بيت لحم ،كما هو واضح من خلل الجدول رقم (.)28.4
جدول رقم ( :)28.4نتائج معامل الرتباط بيرسون للعالقة بين مستوى الكتئاب ومستوى تقدير الذات
لدى النساء في محافظة بيت لحم


المتغير

العدد

قيمة (ر)

الدللة اإلحصائية

مستوى الكتئاب * مستوى تقدير الذات

287

*-598

0.000

تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )28.4إلى وجود علقة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة

( )α≥ 0.05بين مستوى الكتئاب ومستوى تقدير الذات لدى المبحوثات في محافظة بيت لحم ،حيث كانت
الدللة اإلحصائية أقل من(  ،)0.05وهي دالة إحصائيا.

فقد كانت العلقة عكسية بين المتغيرين ،بمعنى أنه كلما قل مستوى تقدير الذات لدى المبحوثات زاد مستوى
الكتئاب لدىهن والعكس صحيح.
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الفصل الخامس
 1.5مناقشة النتائج المتعلقة بتقدير الذات
 2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغيرات المستقلة وعلقتها بتقدير الذات
 1.2.5متغير الحالة الجتماعية وتقدير الذات
 2.2.5متغير المستوى التعليمي وتقدير الذات
 3.2.5متغير زيادة الوزن وتقدير الذات
 3.5النتائج المتعلقة بالكتئاب
 4.5مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغيرات المستقلة وعلقتها بالكتئاب
 1.4.5متغير الحالة الجتماعية والكتئاب
 2.4.5متغير المستوى التعليمي والكتئاب
 3.4.5متغير زيادة الوزن والكتئاب
 5.5علقة تقدير الذات في الكتئاب
 6.5توصيات الدراسة
 1.6.5توصيات على المستوى الرسمي
 2.6.5توصيات للباحثين
 3.6.5توصيات للعاملين في مجال الصحة النفسية
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الفصل الخامس
________________________________________________________________

مقدمة
يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة بعد عملية التحليل الحصائي ،وأيض ا
بناء على نتائج الدراسة.
عرض التوصيات التي قدمتها الباحثة في هذا المجال ا

 1.5مناقشة النتائج المتعلقة بتقدير الذات:
أظهرت نتائج الدراسة الحاليةأن مستوى تقدير الذات كان مرتفعاحيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجة تقدير
الذات على مقياس كوبر سميث (.)64.06
وقد أظهرت النتائج إلى أن ما نسبته ( )%53.0من النساء كانت درجة تقديرهن لذواتهن منخفضة ،في حين
أن ( )%47.0منهن أظهرن تقدير ذات مرتفعة.
وتنسجم نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة دونا ( )2011والتي أظهرت أن الصورة السلبية لصورة الجسم
تؤثر سلبا على مستوى احترام الذات .حتى النساء اللواتي يبدن متأكدات جدا من أنفسهن يعترفن بوجود

انخفاض في احترام الذات وغالب ا ما يجعلهن غير سعيدات ،وغير قادرات على القيام ببعض األشياء التي

يردن القيام بها ،ويلحظ هذا لدى النساء اللواتي يردن تحقيق ذاوتهن .كما وتنسجم هذه الدراسة مع دراسة

شن وباك ( )Shin & Paik, 2003والتي أظهرت وجود ارتباط موجب بين صورة الجسم وتقدير الذات،
واتضحأيضا من نتائج شن وباك أن هناك أرتباطا سلبيا بين صورة الجسم والكتئاب ،وكذلك بين تقدير

الذات والكتئاب.

ومن خلل استعراض العديد من النظريات ومنها نظرية زيلر ( )Zillerالتي تفترض أن تقدير الذات ينشأ
ويتطور بفعل الواقع اإلجتماعي  ،حيث أنالشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل تحظى بدرجة عالية
من التقدير والعكس صحيح ,كما أن تلك الفرضية تفترض أن الشخص المعتد بنفسه لديه تقدير عال لذاته.
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وكذلك الحال بالنسبه لنظرية روجرز( )Rogersالتي رأت أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على درجة
تقدير الذات منها بعض األمراض الجسدية والنفسية كاإلكتئاب وكذلك موضوع زيادة الوزن الذي يؤدي
لتدني مستوى تقدير الذات ,وبذلك فهذه النظرية تفسر أن الشخصية اإلنسانية تعتمد على عدة جوانب في
تكوينها منها الجانب الجسدي والنفسي وتفاعلهما مع المحيط الخارجي لتكتسب هذه الشخصية قوتها ودرجة
تقدير عاليه نوعا ما  ,وبالتالي من هنا ندرك مدى تأثير زيادة الوزن على حصول المبحوثات على درجة
تقدير ذات متدنية بسبب عدم رضاهن عن شكلهن الخارجي)عبد اللطيف.)2012 ,
وتعزو الباحثة هذه النتائج إلى أن السيدة ذات الوزن الزائد من وجهة نظرها قد ل تتمتع بدرجة عالية من
الكفاءة للقيام بالنشاطات البدنية مقارنة بالشخص ذو الوزن الطبيعي األمر الذي يؤدي بدوره إلى قلة
النشاط البدني بسبب زيادة الوزن  ,وهذا بدوره يؤدي الى زيادة الضغوطات النفسية والحياتية بسبب عدم
قدرتهن على المشاركه بالنشاطات الجتماعية بسبب رفضهن لصورة الجسم مقارنة مع النساء غير البدينات
مما قد يؤدي بالمحصلة لحالة من الكتئاب بسبب أجسادهن غير المتناسقة إضاف اة إلى ما يرافق البدانة من
مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم ،السكري ،وأمراض القلب ...الخ.

 2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغيرات المستقلة وعالقتها بتقدير الذات:
 1.2.5متغير الحالة الجتماعية وتقدير الذات:
أظهرت النتائج وجود فروق في درجة تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية،
فقد كانت الفروق لصالح المبحوثات العزباوات واللواتي كانت درجة تقدير الذات لديهن أعلى مقارن اة باللواتي
سبق لهن الزواج ،كما أظهرت النتائج وجود فروق لصالح المبحوثات المتزوجات مقارن اة بالنساء اللواتي
سبق لهن الزواج  ,وفي المحصلة فقد كان ترتيب المبحوثات حسب مستوى تقدير الذات من األعلى
المتزوجات تليهن العزباوات ثم اللواتي سبق لهن الزواج.
وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة عتروس ( )2016التي كانت بعنوان تقدير الذات لدى المطلقات  .والتي
كانت نتيجتها أن المرأه المطلقة تعاني من انخفاض تقدير الذات  ,وأيض ا هذا ما أكدته دراسة سمور ()2015
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التي بينت أن تقدير الذات لدى الفتيات المتأخرات على الزواج وصل الى ( )%70وذلك نظ ار لوجود الدعم
النفسي والمساندة الجتماعية .
وتعزو الباحثه سبب ارتفاع درجة تقدير الذات لدى المبحوثات العزباوات مقارنة باللواتي سبق لهن الزواج
عاده الدعم والمساندة من األهل واألصدقاء ,لسيما إذا كانت هذه الفتاة متعلمة
الى أن الفتاه العزباء تتلقى ا
وعاملة فهذا يقلل من حجم الضغوطات النفسية لديها ويعزز ثقتها بنفسها نظ ار لستقللها المادي مما يزيد

درجه تقديرها لذاتها  ,وأما بالنسبه للمرأه المتزوجه فقد فسرت الباحثة إرتفاع تقدير الذات لديها مقارن اة باللواتي
سبق لهن الزواج بسبب مساندة الزوج والعائلة واألولد لها ,فهي جزء من منظومة العائله ولها دور رئيس
بالمحافظة على تماسكها  ,وهذا وحده قادر أن يعزز مكانتها بالمجتمع وبالتالي يزيد درجة تقديرها لنفسها .
وقد فسرت نظرية روزنبيرج ( ) Rosnbergذلك حسب ما ذكر(عايز .)2010 ،بأن تقدير الذات هو نظرة
الفرد لنفسه سلبا أو ايجابا ,كما أنها ركزت أيضا على علقة تقدير الذات باإلطار األسري وتعتبر بذلك من
أوائل النظريات التي ربطت بين الجانبين النفسي والجتماعي ,وبالتالي فيمكنها تفسير انخفاض تقدير الذات
لدى النساء اللواتي سبق لهن الزواج بانه ناتج عن نظرتهن السلبية لذاتهن في ضوء نظرة األسرة السلبية لهن
كنساء لم ينجحن في تأدية أدوارهن في المجتمع بالمحافظة على أسرهن ,وعلى النقيض من ذلك فالمرأة
المتزوجة تتمتع بمستوى مرتفع من تقدير الذات نتيجة لنظرتها اإليجابيه لذاتها كونها قادره على إدارة أسرتها
وتسيير شؤؤن بيتها وهذا ما يعزز الجانب النفسي لديها بنظرة إيجابية لنفسها تتمثل بإرتفاع مستوى تقدير
الذات .

 2.2.5المستوى التعليمي وتقدير الذات:
أظهرت النتائج وجود فروق في درجة تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي،
وقد كانت الفروق لصالح المستويات التعليمية العليا مقارن اة بالتعليم األساسي.
وأتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عديلة ( ،)2012في أنه كلما زاد المستوى التعليمي للمرأة زادت درجة
تقدير الذات لديها ،والعكس صحيح.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المبحوثات اللواتي لديهن مستوى تعليمي عال لديهن مستوى تقدير ذات أعلى،
وذلك يرتبط بنظرتهن اإليجابية لذاتهن ،والثقة التي لديهن من إمكانيات واستعدادات وقدرات ،وشعورهن
بالقدرة على النجاح وتخطي العقبات ،كما أن التحصيل العالي بما يحققه من شعور بالنجاح والتفوق والمكانة
الجتماعية يعزز أيضا المفهوم اإليجابي لتقدير الذات وهذا ما دعمته نظرية روزنبيرغ (.)Rosenberg

 3.2.5متغير زيادة الوزن وتقدير الذات:
أظهرت النتائج وجود فروق في درجة تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير زيادة الوزن حيث
جاءت النتائج لتؤكد أن العلقة بين تقدير الذات و زيادة الوزن علقة عكسية،فقد كانت الفروق في مستوى
تقدير الذات لصالح المبحوثات اللواتي ل يوجد لديهن زيادة في اوزانهن والتي كان مستوى تقدير الذات لديهن
يادة في الوزن .
اعلى من المبحوثات اللواتي كان لديهن ز ا
واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عيسى دونا ( )2011التي أكدت أن النساء البدينات لديهن تقدير ذات
منخفض باإلضافه إلى أنهن يعانين من صورة سلبية تجاه أجسادهن  ،ودراسة شن وباك ( ،)2003ودراسة
لثا واخرون)Latha et al .2006التي كانت نتائجها تؤكد أن الفتيات المراهقات ينشغلن بهيئتهن الخارجية
ووزن وشكل الجسم وأن زيادة الوزن ينظر لها لديهن بمنظور سلبي بحت .وبالنظر إلى الدراسات السابقة
والتي تناولت العلقة بين درجة تقدير الذات ومتغير زيادة الوزن ،نرى وجود علقة عكسية بين المتغيرين
بحيث أنه كلما زاد الوزن لدى المبحوثين قل مستوى تقدير الذات لديهن.
فالفتيات اللواتي لديهن سمنة تكون فرصهن في الزواج وإيجاد شريك الحياة أم ار صعبا بل ومستحيلا في
بعض المجتمعات  ,فكما ذكرت رمسيس ( " )1992ل يزال الرجل المصري يسعى الى زواج الفتاة الجميله.
واإلعلنات تركز على مظهر الفتاة وجمالها  ,وكذلك تركز األفلم والمسلسلت على النساء الجميلت
األنيقات وكما جاء في دراسة حديثة للدكتوره سهى عبد القادر فإن الرجل يحكم على جمال المرأة بمقاييس
جسمية أساس ا .فالمرأة الجميلة هي الشابة صغيرة السن صاحبة الجسد الغض ذات التقاطيع المتناسقة في
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حجم النف والشفتين والنهديين والردفين "  ،ومن هنا نعرف سبب خوف تلك الفتيات وقلة ثقتها بنفسها مما
يؤدي لتدني تقدير الذات لديها.
وترى الباحثة بأن العلقة العكسية بين تقدير الذات والوزن لدى النساء تعود لعدم رضاهن عن صورة
أجسامهن ورفضهن لها ،م ما تسببه لهن من تشويه للمظهر الذي يمثل الناحية الجمالية لكل امرأة ،وهذا قد
يجعل المرأة ذات الوزن المرتفع في حالة نفسية غير مستقرة  ،ويسبب لها قلق ا وانخفاض ا في تقديرها لذاتها.كما
ويعود السبب في انخفاض تقدير الذات لديها إلى ما يساهم به كل من األسرة والمجتمع وذلك بملحظاتهم
السلبية ونقدهم للنساء البدينات أو اللواتي لديهن زيادة في الوزن ،األمر الذي يؤدي إلى اإلحساس بالنقص
والدونية وبالتالي إلى إنخفاض تقدير الذات لديهن ،إضافة إلى تشجيع وسائل اإلعلم للنحافة وذلك بعرض
صور نجمات األفلم وعارضات األزياء العالميات واللواتي يتمتعن برشاقة عالية ،كل هذه األمور تؤدي إلى
إحساس المرأة بالنقص والدونية ،وما ينتج عنه من عدم الثقة بالنفس وفقدان القدرة على المواجهة ،والعجز
عن التأقلم واإلندماج اإلجتماعي ( عبد هللا .)2013 ،

 3.3مناقشة النتائج المتعلقة بال كتئاب:

أظهرت النتائج إلى وجود إكتئاب بسيط لدى ( )%62.0من أفراد العينة ،وإكتئاب متوسط لدى ()%24.7
وإكتئاب شديد لدى ( )%13.2منهن ،وهذه ليست بالنسبة البسيطة وربما يرجع السبب وراء هذه النسب الى

أنه قد بلغ عدد النساء العزباوات واللواتي سبق لهن الزواج قرابه ( )100سيدة وقد أظهرت النتائج إلى أن
المتزوجات كن أقل اكتئابا من العزباوات أواللواتي سبق لهن الزواج.
وقد أشارت النتائج إلى أن مستوى الكتئاب لدى النساء بشكل عام كان بسيطا حيث كانت النسبة الكبر
وبلغت  %62كما يظهر في جدول رقم ( .(4.4وبما انه تم إعتبار نقطة الحسم ( ) 17فما فوق فقد كانت
نسبة النساء اللواتي لديهن اكتئاب  %38كما يظهر في جدول رقم ( ) 5.4وأظهرت كذلك النتائج أنه كلما

زادالمستوى التعليمي قلت درجة الكتئاب لدى المبحوثات.
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 4.5مناقشة النتائج المتعلقة بالمتغيرات المستقلة وعالقتها بال كتئاب:
 1.4.5متغير الحالة الجتماعية وعالقته بال كتئاب:

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في درجة الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية،
فقد كانت الفروق بين النساء المتزوجات والنساء العزباوات ،ولصالح النساء العزباوات واللواتي أظهرن درجة
اكتئاب أعلى ،كما كانت هناك فروق بين النساء المتزوجات والنساء اللواتي سبق لهن الزواج ولصالح النساء
اللواتي سبق لهن الزواج واللواتي أظهرن درجة اكتئاب أعلى .وفي المحصلة فقد كان ترتيب النساء حسب
الحالةاإلجتماعية بالنسبة لدرجة الكتئاب تنازلي ا كما ياتي :اللواتي سبق لهن الزواج ,العزباوات وأقل مستوى
كان لدى المتزوجات.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن النساء المتزوجات يجدن الراحة والطمأنينة في كونهن مستقرات من الناحية
العاطفية ،كما أن وجود أبناء فياألسرة وزوج يعزز من مكانة المرأة في المجتمع ويشعرها بأنها منتجة ،كونها
تقوم بدورها كأم وزوجة تعمل على رعاية األبناء وتربيتهم ,وبالتالي فقضية الشكل الخارجي والوزن أضحت
أقل أهمية لديها نظ ار لوجود أدوار أخرى أكثر أهمية تؤديها .كما أن الفتاة العازبة تعاني من اإلكتئاب لكون
كل األنظار متجهة نحوها ،ولكن جسمها الممتلئ يشعرها بالحرج ويخدش إحساسها باألنوثة مما يشكل لديها
حراجا قد يقودها إلى العزلة والبتعاد عن األنظار قدر المستطاع تفادي ا لنظرات السخرية والشفقة أحيان ا،
ومحاولة إدلء النصائح ووصفات إنقاص الوزن أحيان ا أخرى.
ومن هنا ركز لويس ( (1997, Lewisفي دراسة أجراها على الفتيات العزباوات على دور المعالج كمتفهم
ألسباب اإلكتئاب ودوافعه ليتمكن بالتالي من مساعدتها ،وقد أتفقت نتائج هذه الدراسة جزئيا مع دراسة
هوفر) )1987,Hoeffeerالتي أثبتت أن العزباوات حصلن على درجة اكتئاب أقل من األرامل والمطلقات
وظهر ذلك لدى العزباوات حسب مقياس السعادة بمستوى منخفض من الوحدة والوزن المنخفض والصحة
الجيدة.
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وربما تكون النظرية المعرفية من أفضل النظريات التي تفسر لنا ما يحدث هنا فهي ترى بإن المسبب الرئيس
للكتئاب هو طريقة التفكير الخاطئةالتي يمكن أن تكون عند هؤلء الفتيات فبالرغم من أهمية الشكل الخارجي
كما أوضحت الباحثة مسبق اإل أنه ليس العامل الوحيد والرئيسي لكتئابهن .فكما وضح بيك في نظريته فإن
الكتئاب يعود إلى التقييم السلبي للمواقف التي يمر بها األشخاص في حياتهم  ,وعلية فإذا أقتنعت هذه الفتاة
بفكرتها المغلوطة عن جسدها نتيجة لمواقف معينة تعرضت لها ربما تكون من صديقاتها أو من أهلها هذا
يؤدي بها إلى اإلنغلق على ذاتها وعدم النفتاح على الخرين و شعورها بالحزن والكتئاب.

 2.4.5متغير المستوى التعليمي وعالقته بال كتئاب :
أظهرت النتائج وجود فروق في درجة الكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي ،فقد
كانت الفروق لصالح النساء ذوات المستوى التعليمي المتدني (أساسي) واللواتي أظهرن اكتئابا بمستوى أعلى
من بقية المستويات.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن التعليم يشكل درعا واقيا للمرأة ،يساعدها في حل مشاكلها ،وتكون رؤيتها لنفسها
أفضل ،فهي ترى مكانتها وتحقق ذاتها في المجتمع من خلل حصولها على مستوى علمي عال ،مما يزيد
فرصتها بالعمل واإلنتاج بدل من أن تكون عال اة على غيرها ،مما يجعلها أكثر استق ار ار .وهذا ما أكدته
مناصره ( )2003بأنه كلما زاد المستوى التعليمي للعزباوات قل مستوى الكتئاب لديهن.
كما وأن المرأة المتعلمةأكثر وعيا لطريقة التغذية السليمة مما يقلل فرصةإصابتها أو تعرضها للسمنة وزيادة
الوزن بالضافة الى أن المرأة المتعلمة العاملةأكثر إهتماما لشكلها الخارجي وإلناقتها ولسيما أن هناك الكثير
من الوظائف التي يكون من أهم أولوياتها األناقه والشكل الخارجي المتناسق وهذا ما يحتم عليها متابعة
موضوع الوزن واألناقه بشكل دائم ومستمر كضرورة ملحة لحصولها على وظيفة مناسبة.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عديلة ( ،)2012إلى وجود علقة عكسية بين التحصيل
العلمي ومستوى الكتئاب ،بحيث كلما زادت الدرجة العلمية للنساء قل مستوى الكتئاب لديهن ،والعكس
صحيح.
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 3.4.5متغير زيادة الوزن وعالقته بال كتئاب :
أظهرت النتائج وجود فروق بين النساء في درجة الكتئاب حسب متغير زيادة الوزن ،فقد كانت الفروق
لصالح المبحوثات اللواتي يشعرن بوجود درجة من زيادة الوزن لديهن ،مقارنة بالمبحوثات اللواتي ل يوجد
يادة بالوزن.
لديهن ز ا
وقد أتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عبد النبي( ، )2008ودراسة فوستر ( ،)1998ودراسة شن وباك
( ،)2005ودراسة لثا وآخرون ( )2006التي وجدت أن ذوات السمنة العاليةأكثر عرض اة للكتئاب  ،ودراسة
هيلبرت ( )2005التي أكدت أن السمنة لها علقة مباشرة في درجة اإلكتئاب ،حيث أن النساء اللواتي ل
يشعرن بالرضا عن صورة أجسامهن بسبب السمنة ،يتشكل لديهن شعور بالكتئاب أعلى من مثيلتهن اللواتي
ليس لديهن سمنة.
وتعزو الباحثة وجود العلقة العكسية بين الوزن والكتئاب إلى أن الشخص الذي يعاني من البدانة
يتملكه الشعور النفسي بعدم استحقاق الحترام والهتمام ،وقد يعاني من تدني المعنويات والثقة والعزيمة،
ويتأثر ذلك أيضا من خلل إتجاهات العائلة والمجتمع ,التي قد تؤدي به في بعض الحالت إلى العزلة
الجتماعية ويؤدي ذلك إلى قلة اإلنجاز والقلق والكآبة  ،والوحدة ،وحالت من اإلنفعالت العصبية ،وحالت
القلق الجتماعي ،والسلوك التجنبي  ،وقلة اإلقبال على تعلم مهارات جديدة ,وفي دراسة سلمه ()1991
التي تمحورت حول معرفة الخصائص التي تميز المكتئبين عن غير المكتئبين فقد بينت النتائج أن المكتئبين
أكثر اعتمادية على غيرهم كما أن نظرتهم لألمور وللمستقبل سلبية جدا.
وقد بينت لنا نظرية التحليل النفسي سبب الكتئاب عند النساء ذوات الوزن الزائد بانه ناتج عن غضب
لشعوري يحدث داخلهن نتيجة لفقدانهن القوام المثالي الذي تطمح له جميع النساء مما يولد لديهن صراعا
داخلي ا بين واقعهن الحالي ورغبتهن بالحصول على ذلك القوام ,وهذا ما يولد لديهن الشعور بالذنب واإلحباط
حسب ما يرى محمد (.)2000
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 5.5عالقة تقدير الذات في ال كتئاب :
أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود علقة عكسية بين مستوى تقدير الذات ومستوى الكتئاب لدى
المبحوثات ،بحيث أنه كلما زاد مستوى تقدير الذات قل مستوى الكتئاب لدى المبحوثات ،والعكس صحيح.
وترى الباحثة أن هذه النتائج تتفق مع ما تتحدث عنه األدبيات والدراسات السابقة التي بحثت موضوع العلقة
بين تقدير الذات والكتئاب ،والتي تنظر إلى مستوى تقدير الذات كمتغير متنبئ للكتئاب ،حيث أظهرت
نتائج الدراسات إلى وجود علقة عكسية بين كل من تقدير الذات و الكتئاب ،وهذا يعني بشكل عام إلى
أنه كلما زاد مستوى تقدير الذات قل مستوى الكتئاب والعكس صحيح ،ومن الدراسات التي أتفقت نتائجها
مع الدراسة الحالية دراسة عديلة ( )2012حيث أشارت نتائجها أن هناك علقة عكسية بين تقدير الذات
ودرجة الكتئاب ،ودراسة

شين وبيك

 ،)2003(Shin & Paikوفي دراسة سويسلو واورث

 )2012(Sowislo&Orthالذين توصلواإلى أنه يوجد تأثير واضح لتقدير الذات على الكتئاب وأنه يمكننا
أن نقلل من الكتئاب من خلل رفع تقدير الذات ،باإلضافة لدراسة فيتشن ))1989، Fichtenالتي أكدت
بإن الطالبات األقل توكيدا للذات أظهرن
مستوى أعلى من الكتئاب.
ا
وقد فسرت نظرية التعلم األجتماعي علقة تقدير الذات في الكتئاب بإن الفرد يكتسب مهارات سلوكية جديدة
من خلل اإلطار الجتماعي أو المواقف التي يتعرض لها  ،وبالتالي فهذه النظرية ترى بإن الكتئاب ينشأ
يادة في الوزن نتيج اة للخبرات السيئة التي يتعرضن لها من البيئه المحيطه بهن،
لدى النساء اللواتي لديهن ز ا
أومطالبتهن بإنقاص وزنهن (ناصف .)1983،
سواء أكان ذلك من خلل السخرية من وزنهن ُ
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 6.5توصيات الدراسة


بعد عرض ومناقشة النتائج اعتمادا على ما أسفرت عليه نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بمستوى تقدير الذات
والكتئاب لدى عينة من النساء اللواتي لديهن زيادة بالوزن من وجهة نظرهن في محافظة بيت لحم ولذلك
تقترح الباحثة هذه التوصيات:

 1.6.5توصيات على المستوى الرسمي (الحكومي وغير الحكومي):
_ زيادة األهتمام بالمواضيع الخاصة باإلناث في المجتمع الفلسطيني في كافة المجالت الصحية والنفسية
والجتماعية والتوعوية.
_ توفير بيئة داعمة للمرأة الفلسطينية سواء أكان على مستوى أسري أو مؤسساتي مما يضمن وصولها
ألفضل درجة من تقدير الذات األيجابي.
_ توفير خدمات إرشادية لإلناث الفلسطينيات لمعالجة أية أثار سلبية لزيادة الوزن لديهن.
_ زيادة الوعي بدور المرأة الريادي في كافة المجالت بغض النظر عن مفهوم الوزن ,والتركيز بالمقابل على
درجة الثقافة والوعي والرقي األخلقي .
_ استغلل موضوع اإلعلم المحلي في المجتمع الفلسطيني بما يتناسب مع أهداف هذه الدراسة بحيث ل
ويعزز مكانتها.
ُيظهر المرأه كسلعة تجارية بل على العكس يرفع من شأنها ُ
_ ترتيب ورشات عمل تتناول موضوع التغذية الصحية السليمة منذ سن مبكر لدى الفتيات بشكل خاص
بناء صحيا سليمابعيدا عن السمنة في السنوات اللحقة .
واألسرة بشكل عام ،مما يضمن ا
العمل مع النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتمكينهن اقتصاديا مما يساعد على رفع درجة تقدير الذاتلديهن.
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 التشجيع على تعليم الفتاة الفلسطينية مما يزيد فرصة حصولها على عمل في المستقبل وبالتالي إستقللهاالمادي.
 2.6.5توصيات للباحثين:
_إجراء دراسات مقارنه لمتغيرات أخرى كالعامل السياسي والديني .
إجراء دراسات مشابهة تقوم بدراسة ظاهرة زيادة الوزن باإلعتماد على نسبة كتلة الجسم ( )BMIوتأثيرهاعلى كل من تقدير الذات والكتئاب.
_إجراء دراسات نوعية شبيهة على النساء الفلسطينيات اللواتي يعانين من هذه المشكلة لمعرفه أهم األضرار
النفسية للوزن الزائد وكيفية تعاملهن معها.
_إجراء دراسات أخرى حول هذا الموضوع بعد مرور فترة من الوقت (عشر سنوات مثلا) لمعرفة درجة.
التغير الثقافي والمفاهيم الجديدة بما يخص مفهوم الوزن الزائد لدى النساء .

 3.6.5توصيات للعاملين في مجال الصحة النفسية:
_ العمل على معرفة األسباب النفسيةالكامنه وراء زيادة الوزن والعمل على حلها.
_ استخدام بعض أساليب التدخل النفسي التي تقلل من مشكلت اإلكتئاب والقلق لدى النساء اللواتي لديهن
ومستوى متدن من تقدير الذات ومن هذه األساليب مثلا العلج الجماعي
درج اة عالي اة من اإلكتئاب
ا
_ تطوير برامج وخدمات لتمكين النساء اجتماعيا مما يعزز الثقه بالنفس لديهن .
_استخدام اإلعلم للتوعية المجتمعية حول مكانة المرأة بغض النظر عن شكلها الخارجي و الرتكاز على
مقوماتها الثقافية  ,وعدم إظهار المرأة كسلعة في البرامج التلفزيونية

.

_معالجة وتقديم اإلرشاد النفسي للنساء اللواتي تأثرن بزيادة الوزن سواء نفسي ا أو أجتماع ا.
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المالحق
ملحق رقم ( :)1الستبانة

الدكتور...........المحترم:
تحية طيبة وبعد.
تقوم الطالبة "إيمان عمر درعاوي" بإجراء دراسة بعنوان تقدير الذات والكتئاب لدى عينة من النساء اللواتي
لديهن زياده بالوزن من وجهه نظرهن في محافظه بيت لحم" ،إلستكمال درجة الماجستير ولما ُعرف عنكم
من معرفة ودراية بهذا المجال ،راجياا منكم تحكيم هذه األداة حتى ترتقي إلى المستوى المطلوب.
وبالتالي اعدت اداة هذه الدراسة لتشمل ثلثة أقسام رئيسة هي .القسم األول ويشمل المعلومات الشخصية
عن المنتفعة ،القسم الثاني ويشمل مقياس بيك للكتئاب حيث يحتوي على ( )21فقرة ولكل فقره اربع عبارات،
بحيث يختار المنتفع العبارة التي تنطبق عيها وتصف حالتها خلل األسبوع الماضي ،وقد أستخدم هذا
المقياس في العديد من الدراسات العربيةالسابقة ،القسم الثالث ويشمل مقياس كوبر سميث لتقدير الذات وهو
ن
بناءعلى وضع المبحوثة.
يحتوي أيض ا على ( )25عباره تكو اإلجابة تنطبق علي أو ل تنطبق ا

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

الطالبة :إيمان عمر درعاوي.
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المعلومات الشخصية:

الحالة الجتماعية -1 :عزباء

 -2متزوجة

المستوى التعليمي-1 :أساسي

العمر:

 -2ثانوي

25-20 )1

الدخل1500)1 :فمادون

مكان السكن:

 )1مدينة

امراه عامله:

 )1تعمل

-3سبق لهن الزواج

 -3جامعي

 -4فوق الجامعي

40-35.1) 4 35-1.30 )3 30-25.1 )2

2500-1501 )2

هل لديك زياده في الوزن وجهه نظرك:

3500-2501)3

 )2مخيم

3501 )4فما اكثر

 )3قرية

 )2لتعمل

 )1وزن زائد
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 )2وزن عادي

المقياس الول .مقياس (بيك) لل كتئاب
تقري كل مجموعة بتمعن ثم اختاري الجملةالوحيدة
ستجدين بهذه الستمارة مجموعة من الجمل ،الرجاء أن أ
التي تصف حالتك بدقة خلل السبوع الماضي بمافي ذلك اليوم .ضعي دائرة أمام تلك الجملة التي تختاريها.
إذا بدا لك أكثر من جملة في المجموعة تنطبق عليك فبإمكانك أن تضعي أكثر من دائرة أمام كل جملة
تناسب حالتك.

 الشعور بالحزن .0أنال أشعر بالحزن
 .1أنا أشعر بالحزن
 .2أنا حزينة طول الوقت ول أستطيع أن أتخلص من هذا الشعور
 .3أنا حزينة جدا أو غير سعيدة إلى حد ل أستطيع تحمله
النظرة للمستقبل .0أنا لست متشائمة أو أنا متفائلة في نظرتي للمستقبل.
 .1أشعر بأن المستقبل غير مشجع.
 .2أشعر بأنه لم يعد لدي شيئ اأتطلع إليه.
 .3أشعر بأن المستقبل ل أمل فيه ،وأن األمور ليمكنأن تصبح أحسن.

إحساس بالفشل .0ل أشعر بإنني فاشلة.
 .1أشعر بأنني قد فشلت أكثر من معدل اإلنسان العادي.
 .2عندما أنظر إلى حياتي الماضية ،فإن كل ماأستطيع رؤيته هو الكثير من الفشل.
 .3أشعر بإنني شخص فاشلة تمام ا.
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الرضا عن الحياة. .0أشعر بالرضا اتجاه ما أفعله في حياتي كما كنت دائم ا.
 .1لم أعد أستمتع باألشياء بنفس الطريقة التي كنت عليها من قبل
 .2لم أعد أحصل على الشعور بالرضا الحقيقي في أي شيء بعد اآلن
 .3أنا غير راضية أو أشعر بالملل في كل شيء.
الشعور بالذنب .0أنا لأشعر بالذنب.
 .1أشعر بالذنب في بعض األوقات.
 .2أشعر بالذنب في أغلب الوقت.
 .3أشعر بالذنب طيلة الوقت.
 الشعور بالعقاب .0ل أشعر بأنه قد تمت معاقبتي.
 .1أشعر بأنني قد أعاقب.
 .2أنا أتوقع أن أعاقب.
 .3اشعر أنه يتم معاقبتي.

المشاعر نحو الذات. .0ل أشعر بخيمة األمل في نفسي.
 .1لدي خيبة أمل في نفسي.
 .2أنا مشمئزة من نفسي.
 .3أنا أكره نفسي.
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لوم الذات .0ل أشعر بأنني أسوأ من اآلخرين.
 .1أنا أنتقد نفسي بسبب ضعفي أو أخطائي.
 .2أنا ألوم نفسي طيلة الوقت ألخطائي.
 .3أنا ألوم نفسي على كل شيء يحدث

التفكير بالموت .0ليس لدي أي أفكار لقتل نفسي.
 .1لدي أفكار لقتل نفسي ولكني لن أنفذها.
 .2أود ان أقتل نفسي.
 .3سوف أقتل نفسي إذا أتيحت لي الفرصة.
البكاء .0أبكي أكثر من المعتاد.
 .1أصبحت أبكي أكثر من المعتاد.
 .2أنا اآلن أبكي طيلة الوقت.
 .3لقد كان بمقدوري أن أبكي فيما قبل ولكني اآلن ل أقدر على البكاء.
القلق والتوتر .0لست اآلن أكثر توتر أو قلق مما كنت عليه دائم ا.
 .1أنا اآلن أكثر توت ار من المعتاد.
 .2أنا اآلن أكثر انفعالا وتهيجا في أغلب الوقات .
 .3أنا منفعلة طيلة الوقت اآلن.
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الحياة الجتماعية .0لم أفقد اهتمامي بالناس اآلخرين.
 .1أصبح اهتمامي بالناس اآلخرينأقل مقارنة مع ما كنت عليه.
 .2لقد فقدت معظم اهتمامي بالناس اآلخرين.
 .3لقد فقدت كل اهتمامي بالناس اآلخرين.
اتخاذ الق اررات-0قدرتي على إتخاذ الق اررات لم تتغير تقريب ا.
-1أؤجل اتخاذ الق اررات أكثر من المعتاد.
-2لدي صعوبة كبيرة في اتخاذ الق اررات أكثر من ذي قبل.
-3ليس بمقدوري اتخاذ أي ق اررات اطلق ا.
_النظرة للذات
-0ل أشعر أبدا بأني أسوء من المعتاد.
-1أنا قلقة ألنه يبدو علي التعب والكبر.
-2اشعر أن هناك تغيرات ثابتة في مظهري الشخصي مما يجعلني أبدو غير جذاب.
-3أعتقد بأنني أبدو بشعة.
العمل والجهد-0باستطاعتي أن أعمل تقريب ا بنفس القدرة التي كنت عليها من قبل.
-1أحتاج إلى جهد إضافي للبدء في عمل شيء ما.
-2أضطر للضغط على نفسي للقيام بعمل ما.
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-3ل أستطيع القيام بأي عمل على الطلق.
نمط النوم-0أستطيع أن أنام كالمعتاد.
-1نومي لم يعد كالمعتاد.
-2أستيقظ ساعة أو ساعتين قبل المعتاد وأجد صعوبة في اإلستغراق في النوم ثانية.
-3أستيقظ عدة ساعات قبل المعتاد ول أستطيع النوم فيما بعد.

التعب والرهاق-0ل أشعر باإلرهاق أكثر من المعتاد.
-1أصبحت أشعر باإلرهاق بسرعة أكثر من ذي قبل.
-2أشعر باإلرهاق من أداء أي شيء تقريب ا.
-3أنا متعب جدا ومرهق ول أستطيع القيام بأي عمل.

الشهية-0شهيتي لألكل ليست أسوأ من المعتاد .
-1شهيتي لألكل ليست جيدة كما كانت.
-2شهيتي لألكل أصبحت أسوأ بكثير اآلن.
-3ليست لدي أي شهية لألكل.
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 تغيرات الوزن-0لم أفقد شيئ ا من وزني مؤخ ار.
-1لقد فقدت أكثر من  2كيلو من وزني.
-2لقد فقدت أكثر من  5كيلو من وزني
 -3لقد فقدت أكثر من  7كيلو من وزني

 النظرة للصحة-0لست قلق ا على صحتي أكثر من المعتاد .
-1أنا قلقة نوعا ما بشأن مشكلة جسدية مثل الصداع واآلم المعدة.
-2إنني قلقة كثي ار بشأن مشكلتي الجسدية وأنه لمن الصعب أن أنظر أليها دون قلق.
-3إنني قلقة للغاية بشأن مشكلتي الجسدية إلى درجةأنني ل أكادأفكر في أي شي

النشاط الجنسي-0لم ألحظ مؤخ ار أي تغيير باهتمامي بالجنس.
-1لدي اهتمام بالجنس أقل من السابق.
-2اهتمامي بالجنس أقل بكثير اآلن.
-3لقد فقدت اهتمامي بالجنس كليا.
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مقياس كوبر سميث لتقدير الذات
فيما يلي مجموعة من العبارات ،إجابتك عليها سوف تساعدني في معرفة ما تحبين و ما ل تحببين.
إذا كانت العبارة تصف ما تشعرين به عادة فضعي علمة(×) داخل المربع في خانة "تنطبق" أما إذا كانت
العبارة ل تصف ما تشعرين به فضعي علمة (×) داخل المربع في خانة "ل تنطبق".
و ل توجد إجابات صحيحة و أخرى خاطئة ،و إنما اإلجابة الصحيحة هي التي تعبرين بها عن ذاتك.
ل تنطبق

العبارات:
1

ل تضايقني األشياء عادةا
أجد من الصعب علي أن أتحدث أمام زملئي في العمل

3

أود لو أستطعت أن أغير أشياء في نفسي

4

ل أجد صعوبة في إتخاذ ق ارراتي بنفسي

2

5

يسعد اآلخرون بوجودهم معي

6

أتضايق بسرعة في المنزل

7
8

أحتاج وقت ا طويلا كي أعتاد على األشياء الجديدة
أنا محبوبة بين األشخاص من نفس سني

9
10

عادة
تراعي عائلتي مشاعري ا
أستسلم بسهولة

11

تتوقع عائلتي مني الكثير

12
13

من الصعب جدا أن أظل كما أنا
تختلط األشياء كلها في حياتي

14

يتبع الناس أفكاري عادةا
ل أقدر نفسي حق قدرها

16

أود كثي ار لو أترك المنزل

18

مظهري ليس وجيها مثل معظم الناس

15
17

أشعر بالضيق من عملي غالبا
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تنطبق

19
20
21

عادة
إذا كان عندي شيء أريد أن أقوله فإني أقوله ا
تفهمني عائلتي

معظم الناس محبوبون أكثر مني

22

عادة كما لو كانت عائلتي تدفعني لعمل أشياء
أشعر ا
عادة فيما أقوم به من أعمال
ل ألقى التشجيع ا

25

ل يمكن لآلخرين العتماد علي

23
24

أرغب كثي ار أن أكون شخصا آخر
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ملحق رقم ( :)2قائمة المحكمين

الرقم

السم

 1د .سهير الصباح

الجامعة

الرتبة العلمية

أستاذ مشارك جامعة القدس -دائرة علم النفس /كلية العلوم
التربوية

2

د .فدوى حلبية

3

د .مريم أبو ترك

4

د .سمير شقير

5

د .إياد الحلق

أستاذ مساعد جامعة القدس -دائرة علم النفس /كلية العلوم
التربوية
أستاذ مساعد جامعة القدس المفتوحة /الخليل
أستاذ مساعد جامعة القدس -دائرة علم النفس /كلية العلوم
التربوية
أستاذ مساعد جامعة القدس /كلية العلوم التربوية
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ملحق ( :)3أعداد السكان في التجمعات السكنية /بيت لحم ( )2016-2006حسب إحصائيات الجهاز
المركزي الفلسطيني
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فهـــــرس الجـــــداول
عنوان الجدول
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43

2.3

توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المستوى التعليمي

44

3.3

توزيع عينة الدراسة تبع ا لمتغير العمر

44

4.3

توزيع عينة الدراسة تبع ا لمتغير الدخل

45
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توزيع عينة الدراسة تبع ا لمتغير مكان السكن

45

6.3
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46
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59
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الذات على مقياس كوبر سميث
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( One way analysis of
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درجة تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعي
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