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 ممخص :
العالقة بيغ الػصسة الحاتية  وبيغ كل مغ تقجيخ ييجف البحث الحالى إلى معخفة 

( 99الحات واالستبرار لجى عيشة مغ مخضى الفرام ، وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )ن=
( سشة 43.44سشة ( بستػسط عسخ ) 55سشة إلى  03) ، وقج تخاوحت أعسارىع ما بيغ 

عمى  DSM IVت ( سشة وتع ترشيفيع وفقا لمصبيب الشفدى ومحكا9..7وانحخاف معيارى )
فرام وججانى ( . وقج  04فرام البارانػيا ،  5.فرام غيخ مسيد ،  .0الشحػ التالى ) 

ُشبق عمييع مؿياس الػصسة الحاتية لجى مخضى الفرام ] إعجاد الباحثة [ ،ومؿياس 
( ، ومؿياس االستبرار لجى  9999روزنبخج  لتقجيخ الحات )إعجاد :مسجوحة سالمة 

 ( تخجسة وإعجاد الباحثة. Beck , 2009 )بيكمخضى الفرام ، 

وقج أشارت نتائج الجراسة إلى وجػد ارتباط سالب بيغ تقجيخ الحات اإليجابى 
وأبعاد الػصسة الحاتية )الذعػر باالغتخاب  " التشسيط والتسييد " ، الذعػر بالخفس والجونية،  

وجػد ارتباط إيجابى االندحاب االجتساعى ، الدخية و إخفاء السخض"( ، كسا أشارت إلى 
بيغ تقجيخ الحات اإليجابي ومقاومة الػصسة  ، كسا أضيخت الشتائج وجػد ارتباط سالب بيغ 
االستبرار وأبعاد الػصسة الحاتية ، عجا بعج مقاومة الػصسة الحى ارتبط إيجابيا 

 باالستبرار وذلظ لجى عيشة مغ مخضى الفرام.
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Abstract : 
This study set out to investigate the relationship between self 

– stigma , self –esteem and insight among schizophrenic . self – 
stigma  scale ( Heba . Aly , 2016) the Rosenberg self- esteem 
scale (Salama,1991) and the Beck cognitive insight Scale (Beck, et 
al., 2009 , translated and adapted by (Heba. Aly, 2016) were 
administrated to  91 schizophrenic   their age ranged between    
(30-55) Years  Mean age (40.44)years  SD (7.21) Years 

The results Showed   negative relationship between high self 
–esteem and self – stigma and  also showed Positive relationship 
between self – stigma and  insight. 
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 مقجمـــة : 
ُيعج الفرام لب االىتسام اإلكميشيكى الحى كان محػر اىتسام عجيج مغ الجراسات ، 
وىػ أكثخ األمخاض الشفدية والعقمية شيػًعا فى مرخ ، خاصة إذا أخحنا فى االعتبار أن 

ريب الفخد فى سغ الذباب والشزػج ، أى فى فتخة الجراسة والعسل واالزدىار السخض ي
الفكخى وتحجيج اليػية ؛ مسا يجعل الفرام ليذ بطاىخة مخضية فقط بل ضاىخة تؤثخ عمى 

% مغ 73% إلى 63الشاحية االقترادية واالجتساعية . ويسثل مخض الفرام حػالى 
 .*(*) (097،  0202)أحسج عكاشة، مرخالسخض ندالء مدتذؽيات الرحة الشفدية فى 

             وتتسثل مذكمة الفرام فى أنو يسثل خدارة لمفخد والسجتسع ؛ فالفخد
كسا يزصخب لجيو اإلدراك   -وىػ قسة الحاجات اإلندانية  -يزصخب لجيو التفكيخ 

                   والػججان واإلرادة والدمػك ، أى أن الفرام يؤدى إلى مدخ الذخرية ، وفى 
 –الػقت ذاتو يحخم السجتسع مغ جدء ميع مغ شاقتو ، بل إن الفرام فى بعس أنػاعو 

               البارانػيا مثاًل يسثل خصخًا عمى السجتسع لػجػد معتقجات لجى السخيس بأن
السجتسع ييجده ، ويسثل خصخًا عميو ؛ ومغ ثع فقج يقجم عمى بعس األفعال ، ومشيا قتل 

 . (Sadock , et al., 2015, 300-303) اآلخخيغ
ومخض الفرام مغ األمخاض التى يراحبيا اضصخاب فى مجاالت متعجدة لجى 
السخضى السرابيغ بو ، وتذسل ىحه االضصخابات الػضائف السعخؼية والجدسية  والسداجية، 
واألدوار االجتساعية والسيشية والسادية ، مسا يشعكذ عمى جػدة الحياة لجى مخضى 

 .( Hamoud, 2006 , 89)لفرام.ا

إلى أن االعتقاد بأن مخض الفرام غيخ  ( 07: 0990سيمفانه أريتى )ويذيخ 
قابل لمعالج لذجة أعخاضو اعتقاًد خاشئ تساما ؛ إذ أشارت الجراسات إلى أن واحج مغ بيغ 
ثالثة مخضى يذفى تساما ، وأكثخ مغ الثمث يتحدغ تجريجيا بجرجة تكفى ألن يحيا حياة 

أن التحامل عمى السخض العقمى آخح فى  –وفقا لمباحث  –ادية ، ومسا يججر ذكخه ع
التشاقز الدخيع ، ولع يعج ممحػضًا كسا كان مغ قبل ، ولكشو مازال مػجػًدا لجى بعس 

أى صفة   Stigmaالشاس فى معطع الثقافات ؛ حيث يعتبخون أن السخض العقمى وصسة 
                                                           

 .ستتبع الباحثة فى توثيق المراجع الطريقة اآلتية : اسم الباحث ، السنة ، أرقام الصفحات   (**)
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ة والخدى لجى السخيس ولجى أسختو بل ولجى السجتسع،  شائشة تجمب العار والذعػر بالجوني
وتؤدى وسائل اإلعالم دورًا كبيخا فى تعسيق ىحه الرػرة الدمبية عغ السخض العقمى 
بالدخخية مغ السخيس  العقمى والسبالغة فى وصف األعخاض إلثارة الزحظ والدخخية مشو 

أيزًا ؛ مسا يعسق الرػرة ؛ـ بل مغ الدخخية مغ السعالج الشفدى  أو الصبيب الشفدى 
 الحىشية الدمبية الستجاولة فى الثقافة عغ السخض العقمى والسخيس العقمى.

إلى أن   (Hartman et al., 2013 , 28-42)ىارتسان وآخخين  ويذيخ 
بعس السجتسعات تسيد ضج السخضى العقمييغ ؼيسا يعخف باسع الػصسة العامة تجاه 

والتى تتدع   Social Stigmaالػصسة االجتساعية  أن  Public stigmaالسخض العقمى 
بالتباعج عغ السخيس العقمى والرػرة الدمبية تجاىو والتى تتزسغ أنو خصخ عمى السجتسع 
، وأن ترخفاتو ال يسكغ التشبؤ بيا ، وأنو يجمب العار والخدى ألسختو ، وأن مخضو غيخ 

ع بالذحوذ والغخابة ، مسا يشعكذ عمى قابل لمذفاء ، وأنو يفتقخ إلى الحكاء ، وأن سمػكو يتد
صػرة السخيس العقمى الحىشية لجييع ، ويشعكذ عمى تعامالتيع معو ، ويريب السخيس بل 
وأسختو بالػصسة الحاتية والذعػر بالخجل والخدى والعار والجونية ، وىحا قج يؤدى إلى 

ال يدعى إلى شمب شعػر السخيس بالػصسة الحاتية التى تجعمو يشكخ أو يتجاىل مخضو ،  و 
العالج ، وإذا بجأ العالج قج ال يكسمو ، وىػ يذعخ كحلظ بالزعف  والدمبية والشقز والفذل 

 والعجد واليأس وفقج السكانة ، وىحا كمو يدبب الػصسة االجتساعية الحاتية لمسخض العقمى.

إلى أن الػصسة   (Kalaher et al., 2010 , 381-388)كالىيخ ويذيخ 
البا ما تبجأ مغ خالل ، الجيخان وسخيًعا ما تشتقل إلى األفخاد والدمالء ، حتى االجتساعية غ

يجج السخيس نفدو مشعداًل ، ويتحصع الحائط الجفاعى الحى يحسى بو نفدو ، فيبجأ فى 
استجخال الػصسة إلى ذاتو ، ويربح معدوال ، فال يصمب السداعجة الصبية أو الشفدية ، 

ثل مذكالت الجراسة إذا كان شالبًا ، أو الصخد مغ العسل إذا ويعانى مغ مذكالت متعجدة م
كان مػضفًا بدبب السذاكل ، وتكخار الػياب ، وعجم التخكيد ، وتجنى تقجيخ الحات، ونقز 

 الكفاية الذخرية ، ومذكالت العالقات مع اآلخخيغ .

إلى أن الػصسة ىى العائق  (W.H.O, 2003)وأشارت مشطسة الرحة العالسية 
 اسى فى شمب السداعجة العالجية واالشتخاك فى البخنامج العالجى واالستسخار ؼيو .األس
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إلى وجػد   (Lannin et al., 2013 , 64-93)النيين وآخخون ويذيخ 
عالقة بيغ الػصسة الحاتية وتقجيخ الحات ، وأن الػصسة الحاتية قج تقمل مغ شعػر الفخد 

، إال أنو مغ ناحية أخخى فإن تقجيخ الحات  بالؿيسة وتديج مغ شعػره  بالجونية والزعف
عشجما يكػن إيجابيًا أو مختفًعا فإنو يقمل مغ التأثيخ الدمبى لمػصسة االجتساعية ، بسعشى أن 
تقجيخ الحات عامل حرانة أو وقاية يقمل مغ التأثيخات الدمبية لشطخة السجتسع لمسخيس، 

تبصة بالسخض خاصة الزغػط ويجعل السخيس العقمى يقاوم الزغػط  والشػاتج السخ 
 االجتساعية .

(، وكحلك ىهيجا أحسج  David, 1990: 798-808ديفيج )كسا يذيخ كل مغ 
إلى أن ىشاك متغيخات أخخى قج تديع فى زيادة األعخاض السخضية  (  3: 0206)

والذعػر بالػصسة مثل نقز االستبرار ، وىػ ما يؤدى بالسخضى إلى عجم االعتخاف 
اره مغ أجل الحفاظ عمى تقجيخىع الحاتى ، وكحلظ السحافطة عمى نطخة بالسخض أو إنك

إيجابية ليع ، وربسا يشكخون كػنيع مخضى عقمييغ كػسيمة لمتكيف مغ أجل حساية أنفديع 
مغ وصسة العار التى سػف تمحق بيع ، وىحا الجفاع قج يسشع السخيس مغ البجء فى العالج 

 أو االستسخار ؼيو .

السخض فيػ يتزسغ الػعى بالسخض وأعخاضو ونػاتجو ومتصمباتو أما االستبرار ب
فيػ يقمل مغ إنكار السخض العقمى ، ويقمل مغ االنتكاسة ، ويديج مغ االستجابة لمعالج 
وااللتدام بتعاشى األدوية وتحديغ األعخاض وتصػر ميارات العشاية بالحات والسيارات 

 ,Baier)قمى ومع الػصسة االجتساعيةالالزمة لمتكيف مع الحياة ومع ضغػط السخض الع
2010 : 356-361). 

 مذكمة الجراسة : 
 ُيعج الفرام أكثخ األمخاض الشفدية والعقمية تأثيخا عمى الفخد واألسخة ؛ إذ يذيخ 

إلى أن الفرام قج يبجأ  (Sadock, et al., 2015 :300-301)صادوق وآخخون 
سشة ، أى فى فتخة  05-5.مغ  سشة ، ولجى اإلناث 5.-93مبكخًا لجى الحكػر مغ 

الذباب وتحجيج اليػية والجراسة وبجاية العسل ، مسا يجعل الفرام ال يؤثخ فقط عمى الشاحية 
االقترادية واالجتساعية  فحدب ، ولكغ يؤثخ أيزًا عمى الجراسة والعسل واألسخة ؛ إذ 

 يؤدى إلى تفكظ األسخة واالنصػاء وأحيانا الدمػك اإلجخامى .
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 يؤدى إلى مزاعفات ، مشيا :كسا أنو 
 الفذل  الجراسى رغع أن السخيس قج يتستع بحكاء متػسط أو فػق الستػسط. -9
 فذل السخيس فى عسمو وزيادة أخصائو وغيابو عغ العسل وسػء عالقاتو مع زمالئو . -.
 اإلقامة بالسدتذؽيات لفتخات شػيمة . -0
 تكمفة العالج . -4
لدػء التغحية الحى تشذأ عشو األمخاض أو  قرخ حياة الفرامييغ إما لكثخة االنتحار أو -5

 سػء الخعاية الصبية .
% مغ مخضى الفرام يحاولػن االنتحار ، وأن 5وتججر اإلشارة إلى أن حػالى 

% مغ 73 – 63% مشيع يشيػن حياتيع فعاًل . ويسثل مخضى الفرام حػالى 93حػالى 
مخيكية وفى أوروبا وفى السخضى فى مدتذؽيات الرحة الشفدية فى الػاليات الستحجة األ

 . (0202)أحسج عكاشة ، مرخ 
% مسغ 53% مغ مجسػع الدكان مشيع 3.5ويشتذخ مخض الفرام بشدبة 

يصمبػن السداعجة العالجية ، ويعػد عجم شمب السداعجة العالجية أو التأخخ فييا أو عجم 
بأنو خصخ  االستسخار فييا إلى عجة عػامل ؛ مشيا الػصسة االجتساعية التى تدع السخيس

وغيخ ذكى ويتدع بالغخابة وال يسكغ التشبؤ بأفعالو ، والػصسة الحاتية التى تتزسغ الذعػر 
ال  –بالعار والخجل والخدى والجونية والعجد واليأس والفذل نتيجة لإلصابة بالسخض العقمى 

سيسا إذا ارتبصت ىحه الرػرة الحىشية بانخفاض تقجيخ الحات ونقز الكفاية الذخرية 
 (Stinar , 2013)قز االستبرار.ون

وقج تبيغ لمباحثة فى أثشاء تفاعميا مع الصالب ، وكحلظ اشتخاكيا فى اإلشخاف 
عمى الصالب فى الديارات السيجانية لسدتذؽيات الرحة الشفدية ، انتذار السعتقجات الدمبية 

يع تجاه السخض الشفدى والعالج الشفدى سػاء لجى بعس الصالب أو لجى السخضى أنفد
وأن ىشاك وصسة عالية ضج السخض الشفدى والعقمى قػاميا الذعػر بالحنب والخدى والخجل 
نتيجة شعػر السخيس بأنو مػصػم اجتساعًيا بالسخض العقمى ، وىحه السعتقجات تعسل 
باعتبارىا مانًعا مغ اإلفادة مغ خجمات الرحة الشفدية والعالج الشفدى . بل إن الباحثة 

يات الرحة الشفدية أن ىشاك بعس السخضى قج شفػا تساما مغ وججت فى بعس مدتذؽ
األعخاض السخضية لمفرام ، ومع ذلظ أحجع ذووىع عغ استالميع ، وعشج إجخاء السقابمة 
الذخرية مع السخضى وذوييع اتزح شعػر الصخفيغ بالعار والػصسة مغ السخض العقمى ، 

سشصقة التى يدكشػن فييا يصمقػن وقج أشار بعس أىالى السخضى العقمييغ إلى أن أىل ال
عمى مشدليع مشدل السجانيغ ، وال يمعبػن مع أشفاليع ، وأشار بعزيع  إلى أن بشاتو لع 
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يعالج فى السرحة الشفدية ، بل إن بعس أىالى  –يتدوجغ لػجػد شقيق ليع مخيس عقمى 
خ يعقج الرػرة السخضى أفادوا بأنو مغ األفزل اعتبار ىؤالء السخضى قج ماتػا .  وىحا األم

اإلكميشيكية أمام العامميغ فى عالج األمخاض العقمية والحى يتصمب معخفة شبيعة الػصع 
الحاتى واالجتساعى ودورىسا فى زيادة األعخاض السخضية خاصة العقمية أو السعخؼية ؛ 
وكحلظ زيادة الزغػط السختبصة بالسخض وأيزا التأخخ فى شمب السداعجة العالجية ، 

 : ن صياغة مذكمة الجراسة فى التداؤالت اآلتيةوليحا يسك
 ما مجى العالقة بيغ إدراك الػصسة الحاتية وتقجيخ الحات لجى مخضى الفرام. -9
 ما مجى العالقة بيغ إدراك الػصسة الحاتية واالستبرار لجى مخضى الفرام  -.

 أىجاف الجراسة : 
ل مغ تقجيخ تيجف الجراسة الحالية إلى الكذف عغ عالقة الػصسة الحاتية بك

الحات واالستبرار لجى عيشة مغ الحكػر الفرامييغ السؿيسيغ فى القدع الجاخمى بسدتذفى 
 الخانكة لمرحة الشفدية .

كسا تيجف الجراسة أيزًا إلى تعخيب وتقشيغ مؿياس الػصسة الحاتية السختبصة 
        بالفرام كى تخجم العامميغ فى مجال عالج األمخاض العقمية  ، وكحلظ تعخيب

         وتقشيغ مؿياس االستبرار لجى مخضى الفرام ليكػن أداة لمعامميغ فى مجال 
الرحة الشفدية لؿياس مجى االستبرار بالسخض العقمى قبل وفى أثشاء العالج ؛ ألن 

 العقمياالستبرار مؤشخ ميع  لاللتدام بالبخنامج التعخيفى والذفاء مغ السخض 
(Roseman , et al., 2008 , 760-765). 

 أىسية الجراسة : 
تكتدب ىحه الجراسة أىسيتيا مغ اعتباريغ أساسييغ ىسا الذخيحة التى تتشاوليا 

 : وتتبمهر أىسية الجراسة فيسا يأتىالجراسة والسػضػع الحى تترجى لو ، 
 ] أ [  األىسية الشظخية :

يذكل مخضى الفرام أعمى ندبة مغ الستخدديغ عمى مدتذؽيات الرحة الشفدية  -9
             وكحلظ فإن السخيس أحيانا قج يكػن مرجر خصػرة عمى حياتو وحياة
           اآلخخيغ ؛ باإلضافة إلى التجىػر الذامل فى الذخرية، وتجىػر فى اإلدراك

مسا يحتع شمب السداعجة العالجية  خ واإلرادة  والدمػك والػججان ؛ والتفكيخ والتحك
(Sadock, et al., 2015). 
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ف عمى مطاىخ الػصسة الحاتية لجى مخضى الفرام والستسثمة فى الذعػر بالحنب التعخ  -.
 والخدى والفذل وغيخىا .

دراسة العالقة بيغ الػصسة الحاتية وتقجيخ الحات باعتبار أن تقجيخ الحات مغ أىع  -0
 (Mack, 1983)متغيخات الذخرية عمى اإلشالق 

عتبار أن االستبرار ىػ أىع دراسة العالقة بيغ الػصسة الحاتية واالستبرار با -4
الستغيخات التى تداعج مخيس الفرام عمى سخعة الذفاء ، بل إن االستبرار فى حج 

 (0206)ىهيجا أحسج،ذاتو ىػ مؤشخ لمذفاء مغ األمخاض 
 ] ب [ األىسية التظبيكية : تتسثل األىسية التظبيكية فى :

متقميل مغ الػصسة إمكانية تػضيف نتائج ىحه الجراسة فى وضع بخامج عالجية ل
 الحاتية وزيادة الذعػر بالؿيسة واالستبرار لجى مخضى الفرام .

 مرظمحات الجراسة : 
 :    Stigmaالهصسة   -9

ىى إدراك الفخد وشعػره بالحنب والخدى والعار والخفس مغ اآلخخيغ نتيجة 
يقتو لسخضو العقمى ، وقج يشتج عشيا عدل الفخد ، ألنو مػصػم اجتساعيا ، ويتع مزا

 والتقميل مغ شأنو والتسييد ضجه فى مجاالت الحياة ) الجراسة ، العسل ، العالقات ، الدكغ(
(Corrigan , 2004, Byrne , 2000). 

ويسكغ تعخيف الػصسة إجخائيًا بأنو الجرجة التى يحرل عمييا السدتجيب فى 
 ( . إعجاد : الباحثةمؿياس الػصسة ) 

 :  Self- esteemتقجيخ الحات  -0
يعخف تقجيخ الحات بأنو " تقػيع الفخد لحاتو ؼيسا يتعمق بأىسيتيا وؾيستيا ؛ ويذيخ 
التقجيخ اإليجابى لمحات إلى مجى قبػل الفخد لحاتو وإعجابو بيا ، وإدراكو لشفدو عمى أنو 

 شخز ذو ؾيسة ججيخ باحتخام وتقجيخ اآلخخيغ . 
لشفدو وخيبة أمل فييا ، أما التقجيخ الدمبى لمحات ؼيذيخ إلى عجم قبػل السخء 

وتقميمو مغ شأنيا وشعػره بالشقز عشج مقارنتو باآلخخيغ ، وغالبا ما يخى نفدو فى ىحه 
 ( .0990)مسجوحة سالمة ، الحالة عمى أنو ليذ لو ؾيسة أو فائجة 

ويسكغ تعخيف تقجيخ الحات إجخائيًا بأنو الجرجة التى يحرل عمييا السدتجيب 
 الجراسة الحالية  ، وىػ مؿياس روزنبخج لتقجيخ الحات عمى السؿياس السدتخجم فى

 ( .0990)تخجسة:مسجوحة سالمة ، 
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 االستبرار : -3
ويعشى وعى السخيس بػجػد اضصخاب عقمى لجيو ؛ وكحلظ وعيو بشػاتج وأعخاض 

 , Kemp and David, 1996)السخض ورغبتو فى تمقى واستسخار البخنامج العالجى 
Mintz et al., 2004) 

سكغ تعخيف االستبرار إجخائيًا بأنو " الجرجة التى يحرل عمييا السدتجيب وي
 )تخجسة : الباحثة (.عمى مؿياس بيظ لالستبرار 

  Schizophreniaالفرام  -4
          ىػ مخض ذىانى يتدع بسجسػعة مغ األعخاض الشفدية والعقمية التى 

         ر فى الذخرية والدمػك،إلى اضصخاب وتجىػ  –إن لع تعالج فى بجء األمخ  –تؤدى 
               وأىع ىحه األعخاض اضصخابات التفكيخ والػججان واإلدراك واإلرادة والدمػك. 

 (.049:  0200)أحسج عكاشة ، 
 اإلطار الشظخى :

  Stigmaالهصسة :  أواًل :
لقج بجأ استخجام كمسة وصسة ألول مخة فى السجتسعات اليػنانية والخومانية 

يسة، وكانت الكمسة تدتخجم لترف الػشع أو الحخق أو الكى الحى يتع عمى السجخميغ القج
أو الخقيق ليرف مكانتيع االجتساعية الستجنية أو انحخافيع وعجم شاعتيع لمقانػن 

(Jones, 1987) 
وفى العرػر الػسصى فى أوروبا استخجمت الػصسة مغ خالل اتخاذ بعس 

إلحجاث عالمة  قص الذعخ ، كى بالشار ( ،  ذنثقب األاإلجخاءات ضج بعس الشاس ) 
لجى بعس األشخاص لتححر عامة الذعب مغ االقتخاب مشيع ، وفى القخن الثامغ عذخ 
أصبحت كمسة الػصسة تصمق عمى األشخاص الحيغ يعانػن مغ أمخاض أو عيػب جدسية، 

د السجتسع وفى القخن العذخيغ أخحت كمسة الػصسة مشحًا اجتساعيا لتجل عمى ؾيام أفخا
بجوافع ثقاؼية واجتساعية بػصع أشخاص أو إشالق ألقاب سيئة عمييع مغ شأنيا أن تطيخىع 

 (Marx, 2001)بأنيع غيخ شبيعييغ أو يذعخون بالخدى أو الخجل أو العار 
وقج بجأت الجراسة السشتطسة لمػصسة فى مجال األمخاض الشفدية والعقمية عمى يج 

 أشار إلى وجػد ثالث ترشيفات لمػصسة: ؛ إذ (Goffman, 1963) جهفسان
 وصسة متعمقة باليػية ) الداللة ، المغة ، العخق ،  المػن ، الجيغ (. -9
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وصسة متعمقة بتذػىات الجدع ) الحخق ، العسى ، فقج األشخاف ، عيػب شكمية  -.
 واضحة وأمخاض جمجية ( .

 وصسة متعمقة بذخرية الفخد )السخض العقمى ، اإلدمان ، اإلجخام (. -0

وأوضح جػفسان أن الػصسة الستعمقة بالمػن مثاًل كانت ليا آثار سمبية عمى 
الدنػج فى الػاليات الستحجة األمخيكية ؛ إذ كان يحخم عمييع دخػل بعس السجارس والسصاعع 

 واألماكغ العامة ، وىحا كان واضحا أيزا فى جشػب أفخيؿيا بدبب المػن . 

إلى أن  (Jones and Corrigan, 2014 : 9)جهند وكهراجان وأشار 
الػصسة فى مجال األمخاض الشفدية والعقمية تتزسغ التعرب والتسييد ضج السخضى 
العقمييغ مغ قبل أفخاد السجتسع ، وبالتالى فإن السخضى العقمييغ ال يعانػن فقط مغ أعخاض 

خيس السخض ، ولكشيع أيزا يعانػن مغ الشفى أو االستبعاد االجتساعى  ، وبالتالى فإن الس
عميو أن يتعامل مع أعخاض السخض ومع نطخة السجتسع التى تجعل السخيس يذعخ بالخدى 
والعار وتذػيو الدسعة ، وتؤكج الشطخة االجتساعية والسعتقجات أن السخضى العقمييغ ال يسكغ 
التشبؤ بأفعاليع ،  ويسثمػن خصخًا عمى السجتسع  ، ويحتاجػن إلى الخعاية مثل األشفال 

 في ى العدلة ويفتقخون إلى السيارات االجتساعية ، والػصسة قج تكػن شجيجة ويسيمػن إل
         حالة األمخاض العقمية  ، وقج تكػن أقل شجة أو حجة فى حالة نقز األمخاض الشفدية 

 .مثل االكتئاب 

أن خبخات الػصسة الحاتية تؤدى  (Stinar , 2014 : 9-11)ستشيخ ويخى 
الخجل والعار مغ السخض العقمى ،  وأما الػصسة االجتساعية أو إلى شعػر الفخد بالخدى و 

 العامة فيى مغ السجتسع تجاه السخيس العقمى .

وقج يكػن ىشاك أفكار ومعتقجات وسمػكيات تسيل إلى تيسير فئة معيشة مغ 
أو التػجو ،  أو الداللة ،  أو الشػع ،  السجتسع عمى أساس الحالة االقترادية )الفقخ 

أو العيػب الجدسية ( ، فعمى سبيل السثال فإن الشداء  أكثخ إدراكا لمػصسة مغ ،  الجشدى 
الحكػر  وأكثخ تأثخًا بيا ، فى حيغ أن األشخاص الحيغ يعانػن مغ الجشدية السثمية يذعخون 

 بالػصسة أكثخ مغ ذوى الجشدية الغيخية .

جث أن الػصسة الحاتية تح  (Fung et al., 2008)فهنج وآخخون ويذيخ 
والعار والتأنيب والمػم تجاه أنفديع  Disgracefulعشجما يدتجخل األفخاد خرائز الخدى 

وتجاه مخضيع العقمى ؛ ومغ ثع فإن الػصسة الحاتية تدبب لجى الفخد شعػرًا وإدراكًا 
بانخفاض تقجيخ الحات وانخفاض الفعالية الحاتية  ، وىسا الرفتان المتان تداعجان السخيس 

ر فى الحياة ومػاجية ضغػشيا واإلؾبال عمى البخنامج العالجى ، وتخففان عمى االستسخا
 مغ شجة األعخاض . 
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وبسعشى آخخ فإن الػصسة الحاتية تحجث عشجما تجعل الثقافة الفخد يعدو أسباب 
السخض العقمى إلى ذاتو وأنو فى مكانة أدنى مغ اآلخخيغ ألسباب تتعمق بو ىػ شخرًيا ، 

سل اآلخخيغ الحيغ قج يمػمػن السخيس العقمى ، ويقممػن مغ شأنو وتستج ىحه الشطخة لتذ
 ويحتقخونو ، ويذعخون بالتيجيج والخػف مشو ، وأنو ومخضو العقمى يجمبان العار والخدى .

إلى أن السخضى العقمييغ ال يػاجيػن   (Kender , 2013)كيشجر ويذيخ 
لشطخة الدمبية لمسجتسع تجاىيع ويعانػن فقط مغ أعخاض السخض العقمى ولكشيع يعانػن مغ ا

؛  فيع يعانػن مغ التعرب والتسييد ضجىع ، ويعانػن مغ االستبعاد االجتساعي ليع ؛  إذ 
يتع تجشبيع وإشعارىع بالخدى والخجل والعار ، وىحا يشصبق عمى معطع الثقافات بسا فييا 

ػجػدة فى معطع الثقافات الثقافة األمخيكية والثقافات األوروبية  ؛ إذ أن الرػرة الحىشية الس
والتى تجعسيا بعس وسائل اإلعالم وبعس األفالم والسدخحيات مغ أن السخيس العقمى ال 

، ويسثمػن خصخًا عمى اآلخخيغ    Unpredictableيسكغ التشبؤ بسا قج يقػم بو 
Dangerous  وعمى أنفديع، وىع غيخ مدئػليغ عغ أفعاليعIrresponsible   وىع ،

لخعاية والستابعة مثميع مثل األشفال ، ولحلظ فإنيع ال بج مغ عدليع يحتاجػن إلى ا
واستبعادىع مغ السجتسع ، كسا أن بعس الشاس يعاممػن السخضى العقمييغ بصخيقة أقل 
رحسة ، وأقل دعسا ومدانجة وأقل صبخًا وأكثخ غزبًا وانفعااًل عمييع وذلظ بالسقارنة 

مى أنيع يفتقخون إلى السيارات االجتساعية ، بالسخضى الجدسييغ ، وىع يشطخون إلييع ع
ومغ ثع فيع يجعمػنيع عمى مدافة اجتساعية بعيجا عشيع ، ويبجو أن األمخاض الشفدية مثل 

 االكتئاب تكػن الػصسة الحاتية واالجتساعية أقل بالسقارنة بالفرام .
إلى أن   (Thorneycroft et al., 1999)ثهرنكخوفت وآخخون ويشطخ 

جتساعية أو العامة عمى أنيا الجرجة التى تعبخ عغ االتجاىات الدمبية مغ الػصسة اال
الجسيػر أو الشاس تجاه السخضى العقمييغ ، ويتختب عمى ىحا االتجاه أن يكػن ىشاك تشسيط 
سمبى لمسخضى العقمييغ وتسييد فى السعاممة ضجىع ، فعمى سبيل السثال فإن الشاس 

ًا وتيجيجا ويجب الخػف مشيع ؛ ألنيع قج يقػمػن يعتقجون أن الفرامييغ يسثمػن خصخ 
بترخفات مفاجئة. ومغ ناحية أخخى فإن الػصسة االجتساعية أو العامة قج تشعكذ عمى 
الػصسة الحاتية التى يذعخ بيا السخيس ، أو أن الػصسة الحاتية تعكذ الػصسة 

عتقاد بأن السجتسع االجتساعية أو العامة ، فعمى سبيل السثال فإن مخيس االكتئاب لجيو ا 
يعتقج أن مخيس االكتئاب قج اكتئب بدبب افتقاره إلى قػة العديسة ، قج تكػن انعكاسا 
لمػصسة االجتساعية " مخضى االكتئاب يفتقخون إلى قػة اإلرادة أو العديسة " وتربح بعج 

ة ، أنا أشعخ باالفتقار إلى العديسة أو اإلرادأن يدتجخل مخيس االكتئاب ىحا السعتقج " 
فيشا السخيس استجخل الػصسة االجتساعية لتربح وصسة ذاتية تديج مغ ألنشى مكتئب " 

 شجة األعخاض السخضية لجيو .



 النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد
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إلى أن الػصسة ىى أساسًا   (Bonfine, 2013 : 1-3)بهنفاين وتذيخ 
تكسغ جحورىا فى العالقات االجتساعية   Social Phenonenanضاىخة اجتساعية 

قافة ، وتشعكذ عمى األفخاد السخضى )العقمييغ(. وىى عالقة أو صفة وتتذابظ مغ خالل الث
يسيد بيا السجتسع بيغ شخز وآخخ ، ويػصع الذخز اآلخخ )السخيس العقمى ( برفات 
نفدية واجتساعية تقمل مغ شأنو ، وتجعمو غيخ مخغػب فى السجتسع ، وىحه الشطخة 

جاىات وسمػكيات سمبية تجاه السخيس االجتساعية تتسثل فى تعبيخات وكمسات وانفعاالت وات
العقمى؛  مسا يجعمو يذعخ بأنو غيخ شبيعى وأقل مغ اآلخخيغ، وىحه الػصسة أو التدسية 
تجعل السجتسع يشسط السخيس العقمى ، ويعدلو ويتباعج عشو ويفقجه مكانتو االجتساعية وعمى 

أىجافو فى الحياة جانب آخخ فإن الػصسة تجعل السجتسع يسشع السخيس العقمى مغ تحقيق 
مثل ) الػضيفة الثابتة ، االستقاللية ( ، وىحا التسييد ضج السخيس العقمى ووصسو بالسخض 

 العقمى يجعمو مشكخًا لمسخض غيخ حخيز عمى العالج .

 نظخيات الهصسة :
           عمى الخغع مغ االتجاىات والسعتقجات نحػ الػصسة مػجػدة لجى كل

جهفسان العقمي قج احتمت مداحة بحثية كبيخة مشح أن نذخ  الثقافات فإن وصسة السخض
(Goffman, 1963)  نطخية إشالق السدسيات أو نطخية الػصعLabeling theory   ،

االنحخاف عن وكان أول مغ حاول فيع الػصسة ، وىػ يعخف الػصسة عمى اعتبار أنيا " 
فالسجتسع معين "  ؛  قهاعج ومعاييخ الدمهك الدهى فى إطار ثقافة معيشة أو مجتسع 

يجرك أن سمػك السخضى العقمييغ ال يسكغ التشبؤ بو ، وىؤالء األشخاص يسكغ تدسيتيع 
بأنيع مخضى عقمييغ ، وىع يعالجػن فى مرحات ، وىع يتدسػن بالعشف ، وال يسكغ 
شفاؤىع ، ويفقجون استقالليع وحقػقيع ، وحتى عشجما يعالج الفخد ، ويتع شفاؤه شفاء كاماًل 

 ن الػصسة تطل الصقة بو .فإ

 Ex. Mentalأن السخيس العقمى الدابق   (Rabkin, 1974)رابكين ويخى 
               Ex. Criminalالحى تع عالجو وشفاؤه يكػن أسػأ حااًل مغ السجخم الدابق 

) فى الدكغ ، العالقات ، العسل ( وتمظ االتجاىات تعكذ رفزًا مغ السجتسع لمسخيس 
 مغ رفزو لمسجخميغ.العقمى أكثخ 
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 ( نظخية التحميل الشفدى :0)
لع يتحجث فخويج بذكل مباشخ عغ الػصسة ، ولكغ نطخية التحميل الشفدى أشارت 
إلى أن الفخد قج يدتخجم آليات دفاعية تحسيو مغ استجخال الػصسة االجتساعية الستعمقة 

زدراء والتحقيخ بالسخض العقمى ، ألن الػصسة االجتساعية تتزسغ شعػر السجتسع باال
وتذػيو الدسعة وتجخده مغ مكانتو االجتساعية ، والتسييد غيخ العادل ضج السػصػم 
وتجخيجه مغ األىمية االجتساعية ، وىحه ىى الػصسة االجتساعية التى قج تشتقل وفقا لشػعية 
التحميل الشفدى مغ خالل ميكاندم التػحج بالسعتجى إلى وصسة ذاتية ؛ إذ تشتقل الرػرة 

دمبية لمسػضػعات الخارجية الستعمقة بالػصسة االجتساعية والتحقيخ مغ شأن السخيس ال
والذعػر بالخجل والخدى مغ وجػده لتدتقخ صػرة السعتجى  داخل الفخد السػصػم كإحجى 
السشطسات الشفدية ؛ إذ يكػن لػم الحات ناتجًا عغ لػم اآلخخ وتحقيخ الحات ناتجًا عغ 

 (46-3:  0205جيجى ومخيم صالح ، ) رشا  التحقيخ اآلخخ . 
  Attribution Theory( نظخية العدو 0)

السخيس   Social Cognitive approachفى السجخل االجتساعى السعخفى 
أن يتكمم مع نفدو ، العقمى يجرك أنو مختمف عغ اآلخخيغ بدبب مخضو العقمى مثل ) 

يبجأ التشسيط مغ السجتسع تجاه ( ، و وجهد أفكار بارانهية ، نقص فى ميارات رعاية الحات
السخضى العقمييغ ، ويكػن التشسيط مغ البيئة ، والػالجيغ ، واإلذاعة ووسائل اإلعالم 
والسػروث الثقافى ] األفعال ، األفكار السػروثة عغ األمخاض العقمية [ ، وتطيخ الرػرة 

  لمدخخية أو العشفالثقاؼية السدتسجة مغ بخامج التمفديػن السخيس العقمى بػسسو مرجرًا  
       أو الترخفات الالمعقػلة والعدلة االجتساعية ، وتشطخ بعس الثقافات إلى السخضى 

يكػن  العقمييغ عمى اعتبار أنيع غيخ قادريغ عمى رعاية أنفديع ، ويسثمػن خصخًا ؛ وبالتالى 
يجب و  االستبعاد االجتساعى والعدل عشجما يقخر اآلخخون أن السخيس العقمى خصخ ، 

فاالندحاب  استبعاده وعدلو فى أماكغ محجدة بعيجا عغ التعامل مع الشاس العادييغ ؛ 
 Corrigan and)اإلجبارى واالستبعاد شكل مغ أشكال الػصسة ضج السخض العقمى 

Kosyluk, 2014 :35 – 56). 
وفى السجتسع السرخى نجج أن بعس السخضى العقمييغ وأسخىع  خاصة فى 

و الذعبية قج يعدون السخض العقمى والػصسة السختبصة بو إلى بعس السشاشق الخيؽية أ
            األسباب السختبصة بالثقافة مثل الدحخ والحدج والحع واألعسال الدفمية ؛ لحلظ

فيع قج يتجيػن فى بجاية مخض الفرام إلى رجال الجيغ وأحيانا الدحخة والججاليغ لمعالج 
           ، ثع يتجيػن بعج ذلظ إلى الستخرريغ فى وشمب السداعجة العالجية الستخررة

 العالج الشفدى.
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كسا أن الشطخة لمسخيس العقمى فى السجتسعات العخبية تذبو مثيمتيا فى البالد 
األوروبية ، حيث الذعػر والخدى والخجل والعار وإحاشة األمخ بالدخية والكتسان عشجما 

 (0228الدتار إبخاليم ،  )عبجيػجج مخيس عقمى أو نفدى داخل األسخة . 
 ( السشظهر السعخفى :3)

إلى أن ما    (Beck et al., 2004 : 282 -283) أرون بيك وآخخون يخى 
نفعمو يتػقف عمى ما نفكخ ؼيو ، وأن أفكارنا ومعتقجاتشا تحكع سمػكياتشا ، وأن كل فعل أو 

شية معخؼية تكػن انفعال بسا فييا االتجاىات نحػ األمخاض الشفدية والعقمية يدبقيا ب
مجسػعة مغ اآلراء واألفكار والسعتقجات تجاه السخض العقمى أو الشفدى ، وىحه السعتقجات 
تحكع وجية نطخ الثقافة ووجية نطخ السخيس فى السخض العقمى ؛ إذ  تشطخ معطع 
الثقافات إلى السخيس العقمى عمى أنو " مجشػن وخصخ وعشيف ويذعخ بالعجد واليأس ، 

ة لو، وأنو غيخ مخغػب ؼيو ، وأنو لغ يشجح فى الدواج أو العسل " . وتسثل ىحه وأنو ال ؾيس
السعتقجات عامل خصػرة لالستبعاد االجتساعى لمسخيس العقمى وعامل خصػرة لمسخيس 

 لذعػره بالجونية والخجل والخدى ، وبالتالى إنكاره لمسخض وإحجامو عغ العالج .
خيس بسجخد عمسو بسخضو العقمى ، ويخى بيظ أن ىشاك معتقجات تمترق بالس

 وىحه السعتقجات الدمبية تذعخ السخيس بالػصسة والعجد مثل : 
أنا مخيض بالفرام ولحلك فإنشى أعتقج أنشى شخص غيخ كفء وليذ لو قيسة  -

 .  وفاشل
 أعتقج أن الفرام ليذ لو عالج . -
 أعتقج أن السخضى العقميين أقل ذكاًء وأكثخ ضعفا من العاديين . -
 أنشى لن أستسخ فى عسمى لفتخة طهيمة بدبب مخضى العقمى . أعتقج -
 أعتقج أن أصجقائى سهف يبتعجون عشى لسجخد معخفتيم بسخضى العقمى . -
 عشجما يعخف الشاس أنشى مخيض عقمى سهف يتجاىمهنشى ويبتعجون عشى. -
 السخض العقمى يجمب العار والخدى والجونية لراحبو . -
 يشجبها ولن يعيذها حياة طبيعية. السخضى العقميهن لن يتدوجها ولن -

ومثل ىحه السعتقجات تؤدى إلى استسخار الذعػر بالػصسة الحاتية لجى السخيس 
 العقمى ، بل وتديج مغ شجة األعخاض السخضية لجيو .
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 The Relation of Frame Theory العالقاتى لمهصسة اإلطار نظخية (4) 
بصان باألحجاث السحيصة بالػصسة وتخى ىحه الشطخية إلى أن السعخفة والمغة تخت

االجتساعية والحاتية ؛ فالرػرة السعخؼية االجتساعية الدائجة عغ السخض العقمى ىى اآلزدراء 
والدمبية والتحقيخ والرػرة السعخؼية الحاتية أو الػصسة الحاتية تتزسغ الخجل والخدى 

ت السجتسع وصػرتو والعار والفذل وىى إدراكات السخيس العقمى التى تشعكذ مغ إدراكا
الشسصية الدمبية عغ السخض العقمى ، ويحاول األشخاص الحيغ لجييع أفكار ومذاعخ 

 (Hayes et al., 2009)مػصػمة تجشب التعبيخ عغ ىحه السذاعخ وإنكارىا .

وىحه السذاعخ واألفكار التى يتع تجشبيا أو إنكارىا أو قسعيا تؤدى إلى مذكالت 
ذعػر السدتسخ بالتيجيج ومذاعخ االكتئاب والتفكيخ فى االنتحار كبيخة مثل مذاعخ القمق وال

 (Hayes et al., 2004)والذعػر باالنجخاح وتحقيخ الحات 

 وباخترار فإن ىحا الشسهذج يذسل أربعة مكهنات لمهصسة الحاتية ، وىى "

األشخاص الحيغ يتصابقػن مع جساعة مػصػمة يدتجخمػن صػرة نسصية مغ االزدراء  -9
 تحقيخ شأن الحات . تؤدى إلى

 وىع يخافػن مغ مػاجية الػصسة االجتساعية الدائجة . -.

ويسيمػن إلى التعامل مع السكػنات السعخؼية ليحيغ الشسصيغ بصخيقة مذكمة تتزسغ فى  -0
 مشصقيا التجشب.

ويؤدى التجشب واالنجخاح إلى التأثيخ الدمبى عمى قجرة األشخاص عمى تحقيق أىجاف  -4
 حياتية ذات ؾيسة .

 (46-3:  0205اد الجيجى ، ومخيم صالح ، )رش

ويتزح مسا سبق أن الػصسة الحاتية ىى انعكاس لمػصسة االجتساعية أو العامة، 
أن ىشاك  (Bonfine , 2013 , Stinar , 2014)وقج أشار عجد مغ الباحثيغ ، مشيع 

ىحه بعس الستغيخات الشفدية التى تتػسط بيغ الػصسة االجتساعية والػصسة الحاتية ، و 
الستغيخات إما أن تديج مغ وقع الػصسة االجتساعية ومغ األعخاض السخضية فتكػن 
الػصسة الحاتية حيث الذعػر بالعار والخدى والفذل والزعف والجونية ، وإما أن تداعج 
السخيس العقمى عمى مقاومة ضغػط الحياة وضغػط الػصسة االجتساعية ؼيقل تأثيخىا عمى 

أىع ىحه الستغيخات تقجيخ الحات والذعػر بالكفاية الذخرية السخضى العقمييغ ، ومغ 
واالجتساعية والسدانجة االجتساعية واالستبرار ؛ ولحلظ سػف نعخض لتقجيخ الحات ثع 
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االستبرار كأحج أىع الستغيخات التى تقمل مغ أعخاض الػصسة الحاتية عمى السخيس 
 العقمى.
 :  Self-esteemتقجيخ الحات   ثانيًا :

            الحات مغ أبعاد الذخرية السيسة ، ومغ أىع العػامل التى  تقجيخ
  تؤثخ عمى سمػك الفخد وصحتو الشفدية شػال حياتو ، ذلظ أن إدراك الفخد بؿيستو الحاتية

        ىػ أساس كل إنجازاتو الالحقة بل إنيا أساس وجػد الفخد ذاتو ؛ فؿيسة الفخد الحاتية 
             القة تتدع بالجفء بيغ الفخد ووالجيو تتدع بالثبات ،والتى تتأتى مغ خالل ع

          وتطل أساسًا لشجاحو وشسػحو وإنجازاتو ورضاه عغ عالقاتو ، بل إن ؾيسة الحات
ميسة لػجػده وبقائو ، ومغ يفتقخ ىحه الؿيسة ال يدتصيع مػاجية أخصار وتحجيات وجػده 

(Wills & Langner , 1980 , 159) 
بيك وآخخون دع تقجيخ الحات لجى مخضى الفرام بانخفاضو ؛ إذ يذيخ ويت

(Beck et al., 2009 , 134)   إلى أن الكثيخيغ يخوا مخضى الفرام بأنيع ليذ ليع
أنا  فائجة فى الحياة ، بل ىع عبء عمى اآلخخيغ ولجييع بعس األفكار الدمبية مثل " 

أى شء ، أنا فى شك وخائف من كل  ضعيف سمبى ، عجيم الكيسة ، ال أستظيع أن أفعل
. والفكختان شيئ ، ال أستظيع مهاجية أى مذكمة أو حميا ، أنا وحيج وال أحج يحبشى " 

ويتدايج  الذعػر الػىسى أنا عاجد .. أنا أشعخ باليأس " ،  الخئيدتان لجى الفرامى ىى " 
تعمه عمى كل  " أنا أفزل من كل الشاس وقيستىبالؿيسة لجى مخضى البارانػيا ليربح 

 .الشاس ولحلك فيم يزظيجونى "
  (Kliewer and Sandler, 1992 , 393-419)كميهر وسانجلخ  ويذيخ 

إلى أن تقجيخ الحات ىػ مؤشخ لمرحة الشفدية والقجرة الشاجحة عمى مػاجية الزغػط ، فى 
اض حيغ أن انخفاض تقجيخ الحات يربح مؤشخًا وعامل خصػرة لمتشبؤ بالسعاناة مغ األمخ 

الشفدية والفذل فى مػاجية الزغػط ، وتقجيخ الحات يتحكع فى تقييع الفخد لمزغػط ، كسا 
أن التقجيخ اإليجابى لمحات يعتبخ مغ أىع عػامل الػقاية الشفدية فى حياة الفخد ضج 
الزغػط، فالفخد ذو التقجيخ السختفع لمحات ىػ أكثخ كفاية وقجرة عمى مػاجية الزغػط ؛ 

جيخ السشخفس لمحات يجعل الفخد أكثخ مبالغة فى إدراك الزغػط وتقجيخىا، فى حيغ أن التق
 كسا يجعمو اقل قجرة عمى مػاجيتيا .

أن تقجيخ   (Cooper Smith, 1981 : 236-248)كهبخ سسيث  ويؤكج 
الحات يؤثخ فى تقجيخ الفخد لمزغػط وقجرتو عمى تحسميا ومػاجيتيا والتأثخ بيا ، وتقجيخ 

شذأ فى مخحمة الصفػلة مغ إدراك الصفل لمحب والقبػل واالحتخام واالىتسام الحات السختفع ي
والخعاية وإعصائو االىتسام وحخية التعبيخ والسشاقذة ؛ مسا يجعمو أكثخ رضا عغ ذاتو وأكثخ 
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، فى حيغ أن إدراك الصفل لعجم القبػل والحب   Challengeقجرة عمى السػاجية والتحجى 
 ة ونقز الكفاية ، ويذظ فى قجرتو عمى السػاجية. يجعمو يذعخ بشقز الفعالي

أن تقجيخ الحات فى السخاحل الالحقة يختبط ببعس (Murk, 1999)  ميخكويخى 
الستغيخات األخخى ؛ ففى السخاىقة مثاًل  فإن تقجيخ الحات يختبط بالعالقة الصيبة مع الػالجيغ 

السعقػل لألسخة ، وفى مخحمة ، ووضػح السدتقبل السيشى والسدتػى االجتساعى االقترادى 
الخشج ، فإن العالقة الصيبة مع القخيغ ووجػد عسل ودخل ثابت وشبكة عالقات جيجة تخفع 

   (Murk, 1999 , 180 -179)مغ تقجيخ الفخد لحاتو . 
وإذا نطخنا إلى تقجيخ الحات مغ التػجيات الشطخية السختمفة سشجج أن فخويج 

(Freud, 1914)  بار الحات أشار إلى أن اعتSelf-Regard   يتػقف عمى شعػر الفخد
بأنو محبػب بالصخيقة نفديا التى يحتاج بيا المبغ ؛ فالجفء والصعام شبقا لفخويج ليدا 
أساس تقجيخ الحات فقط ، ولكغ أساس وجػده كمو ، ويؤكج فخويج أن األنا األعمى عشجما 

شعػره بأنو محبػب ىػ الذخط  تشذأ تزصمع بالتشطيع الجاخمى لتقجيخ الحات ؛ إذ لع يعج
الزخورى والػحيج لسذاعخ االرتياح ، ولكغ شعػر الصفل بأنو يطل الرء الرحيح ىػ 

 .(0969) أوتهفيشخل ، تخجسة صالح مخيسخ وعبجه ميخائيل رزق،الذخط الزخورى  
إلى أن تقجيخ الحات يشذأ مغ الخبخات    (Erikson, 1970)أريكدهن وأشار 

لحاجات األساسية بيغ دفء وشعام وغيخىا مغ أشكال الخعاية الػالجية الستعمقة بإشباع ا
التى تخمق أساسا باليقيغ والثقة السصمقة فى الحات واآلخخيغ والعالع أجسع ، ويربح ىحا 
اإلحداس قاعجة لشجاح الفخد وإنجازاتو وقجرتو عمى مػاجية التحجيات ؛ أما الخفس والخعاية 

عخ بعجم األمغ وعجم الثقة فى ذاتو أو السحيصيغ بو أو غيخ السالئسة فتجعل الصفل يذ
 .(Mack , 1983 , 18- 37)العالع أجسع 

وأشارت الدمػكية إلى أن تقجيخ الحات يأتى مغ التجعيع الستكخر إلنجازات الفخد ، 
إال أن التأكيج الستكخر لؿيسة الفخد مغ مرادر خارجية غيخ كاؼية لتحقيق الشجاح واإلنجاز 

 ( .04:  0990ستهر  ) أنظهنى 
أن تقجيخ الحات ىػ أىع ؾيسة  ( (Rosenberg , 1989 : 30روزنبخج ويخى 

شخرية فى الثقافة األمخيكية وفى كل الثقافات ، وىػ يعبخ عغ االتجاىات اإليجابية أو 
الدمبية نحػ الحات أو نحػ األشياء ، وىػ يخى أن تقجيخ الحات السختفع يجعل الفخد أكثخ 

خ شعػرًا بالؿيسة واالحتخام بل واألفزمية عمى اآلخخيغ . كسا أن تقجيخ الحات سعادة وأكث
يداعج الفخد عمى السثابخة وعمى الشسػ الرحى وعمى تحديغ الحياة ؛ مسا يجعل الفخد يذعخ 
بالسدئػلية والقجرة عمى مػاجية الزغػط والعسل تحت الزغػط بل والقجرة عمى مػاجية 

ى حيغ أن تقجيخ الحات السشخفس يختبط بعجم الخضا عغ ، ف  Challengesالتحجيات 
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الحات و عجم الخضا عغ الحياة والذعػر بالخفس مغ قبل اآلخخيغ وعجم احتخام الحات 
 والذعػر بالجونية .
أن الرفات الدابقة التى ذكخىا  ( (Stiner , 2014: 17استيشخ ويخى 

خاص األعمى فى تقجيخ الحات ىع روزنبخج يسكغ تصبيقيا عمى إدراك الػصسة ؛ إذ أن األش
أكثخ رضا عغ حياتيع وأكثخ قجرة عمى مػاجية الزغػط السختبصة بالػصسة االجتساعية ، 
بل وىع أكثخ شمبا لمسدانجة االجتساعية عشج الحاجة  ، أما انخفاض تقجيخ الحات فيشبئ 

؛   Self-Doubtوالذظ فى الحات   Worthlessnessباالكتئاب ومذاعخ عجم الؿيسة 
مسا يجعل الفخد أكثخ تأثخًا بالطخوف الخارجية وأكثخ إدراكًا لمزبط الخارجى ، ويعدو كل 
جػانب الفذل وعجم الؿيسة إلى ذاتو ؛ مسا يجعل الػصسة االجتساعية تؤثخ عميو ، بسعشى 
آخخ أنو إذا كان تقجيخ الحات مشخفزًا والذعػر بالكفاية الذخرية واالجتساعية مشخفزا 

العقمى ، فإنو مغ األرجح أن يكػن تأثيخ السخض العقمى والػصسة الحاتية قبل السخض 
السختبصو بو أشج فى غياب الذعػر بالؿيسة والذعػر بالكفاية الذخرية واالجتساعية 

 والذعػر بالخفس ونقز مرادر السدانجة االجتساعية.
  Insightثالثا :  االستبرار : 

أول مغ استخجم مرصمح  (Aubrey Lewis, 1934)  أوبخاى لهيذيعتبخ 
فخويج " ، أما  وعى الفخد أو إدراكو أن ىشاك تغيًخا قج حجث لواالستبرار وعخفو بأنو " 

Freud, 1933  " وعى الفخد بجوافعو أو حفداتو الالشعهريةفقج عخف االستبرار بأنو   ،"
إلى أن السخضى الشفدييغ أكثخ   Hamilton, 1973ىاممتهن أشار  9970فى سشة 

ستبرارًا مغ السخضى العقمييغ ، كسا استخجمت مجرسة الجذصمت االستبرار لمجاللة عمى ا
 (David , 1990 , 708 – 808 )إدراك الفخد لمعالقة بيغ أجداء أى مػقف 

إلى أن االستبرار ىػ وعى السخيس بأن لجيو   (Mintz , 2004)مشتد وأشار 
السخض وحاجتو إلى العالج ، وأشار إلى مخض عقمى ووعيو بالشتائج االجتساعية السختبصة ب

% مغ مخض الفرام ال يعتقجون أنيع مخضى ؛ وأشارِ إلى 83% إلى 53أن حػالى مغ 
أن نقز االستبرار قج يؤدى إلى زيادة األعخاض السخضية وزيادة االستبرار يؤدى إلى 

 سخعة الذفاء مغ الفرام.
إلى أن   (Ramadan, et al., 2010 : 43-47) رمزان وآخخون ويذيخ 

زيادة االستبرار تختبط بانخفاض األعخاض السخضية السراحبة لمفرام ، كسا أن زيادة 
           االستبرار تؤدى إلى زيادة االلتدام بالبخنامج العالجى وزيادة القجرة عمى التحكع

 ومػاجية الزغػط .
  (Hasson et al., 2006) حاسهن وآخخينوعمى عكذ ما سبق فإن 

لى أن زيادة االستبرار يؤدى إلى زيادة االنجماج فى البخنامج العالجى وزيادة يذيخون إ
القجرة عمى التحكع وزيادة جػدة الحياة ، وعمى الخغع مغ أن االستبرار خصػة ميسة فى 

والتأىيل الشفدى إلعادة التكيف واالنجماج مخة ثانية بعج العالج مع   Recoveryالذفاء  
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فى بعس الحاالت قج تكػن لو آثاُر سمبيُة مثل زيادة الذعػر  السجتسع، فإن االستبرار
واليأس  Helplessnessباالكتئاب  وانخفاض تقجيخ الحات والذعػر باإلحباط والعجد 

Hopelessness . 

% مغ مخضى الفرام 53% إلى 03أن حػالى   (Baier, 2010)بايخ ويخى 
السخض فإنو يقبل السداعجة يفتقخون إلى االستبرار ، وأن السخيس عشجما يعتخف ب

العالجية ، وفى حالة شعػر السخيس بالػصسة مغ السخض العقمى فإن يذعخ بالخدى 
واليأس والخجل والعار واالكتئاب ، ولحلظ فيػ رغع استبراره بالسخض فإنو قج يشكخه بذكل 

 ال شعػرى .

يج اعتبخ وإذا نطخنا إلى االستبرار فى الشطخيات السختمفة فإنشا سػف نجج أن فخو 
أن اليجف األساسى لمعالج بالتحميل ىػ وعى بحالتو وجحور مذكمتو ؛ فاالستبرار فى 
نطخية التحميل الشفدى وفى العالج بالتحميل الشفدى ىػ مفتاح الذفاء والحفاظ عمى الصاقة  

 Selfالشفدية وتقػية الرحة الشفدية . وىػ اليجف الشيائى لمذفاء والعالج. فسعخفة الحات 
– Knowledge    ومعخفة جحور السذكمة فى مخحمة الصفػلة وارتباشيا باألعخاض الحالية

التى تتأتى مغ خالل االستبرار ىى خصػة ميسة فى شخيق الذفاء فى التحميل الشفدى ، 
وفى بعس األحيان فإن االستبرار قج يحجث بعس السذكالت لمحاالت مغ التجاعى الحخ 

دة . قج يريب بعس الحاالت باالكتئاب عشج استخجاع ىحه باالنتباه لخبخات الصفػلة التعي
 الخبخات أو الحكخيات .

وأشار بعس السحمميغ الشفدييغ إلى أن بعس السخضى العقمييغ قج يدتخجمػن 
ميكاندم اإلنكار عشجما يعمسػن بسخضيع العقمى وذلظ لمحفاظ عمى تقجيخىع لحواتيع أمام 

 (Jones and Corrigan, 2014 : 9-34)أنفديع وأمام اآلخخيغ . 

أما الشسػذج السعخفى فإنو يخبط ما بيغ األفكار واالنفعاالت والدمػكيات ، فيػ 
؛ إذ يتبشى ويعتقج الكثيخ مغ السخضى   Doingوما نفعل   Knowingيخبط بيغ ما نعخف 

 Cognitiveالعقمييغ فى بعس السعتقجات التى تعتبخ بسثابة جػانب لمتذػيو السعخفى 
Distortion   ( السخضى العقميين خظخ عمى  اآلخخين ، بسجخد أن يخانى اآلخخون ، مثل

يعخفها أنشى مخيض عقمى ، أشعخ بأن الشاس يحتقخونشى لسخضى العقمى، السخضى 
( ، ومثل ىحه السعتقجات واألفكار  العقميين ليذ من حقيم الحياة أو العسل مثل اآلخخين

غ ، وعمى اتجاىاتيع نحػ ذواتيع ونحػ الحياة الدمبية تؤثخ عمى عالقاتيع مع اآلخخي
والسدتقبل والسػاقف السختمفة ، وتجعميع يتجشبػن اآلخخيغ ، ويذعخون بالػصسة مغ 

 (David, 1990, 798 -808)أعخاضيع 
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جدًءا مغ التشاقز   Cognitive Dissonanceوتفدخ نطخية التشافخ السعخفى 
الخغبة فى الذفاء ، وبيغ الذعػر بالػصسة الحى يعيذو السخيس العقمى بيغ االستبرار و 
 مغ األعخاض السخضية التى يجركيا السخيس .

فالفرامى يخيج أن يقبل التذخيز بأنو يعانى مغ مخض عقمى حتى يتعالج 
ويعػد إلى حالتو الصبيعية ؛ ومغ ناحية أخخى تكػن لجيو فكخة مشاقزة لمفكخة الدابقة ، 

ز ؛ ألن التذخيز يعشى أنو يعانى مغ مخض عقمى وىى أنو ال يدتصيع أن يقبل التذخي
، وىحا التذخيز يختبط فى معطع الثقافات بالػصسة الحاتية واالجتساعية والتشسيط 
السجتسعى لمسخيس العقمى فيػ يخغب فى العالج ، ولكشو يخاف مغ أن يعخف أحج ذلظ؛ 

خد من العسل ، ال يظألنو سػف يذعخ بالخجل والعار والخدى ، والسجتسع سػف ال يتقبمو )
، ومغ ثع ففى بعس الحاالت يحجث دفاع ضج االعتخاف يقبمو الجيخان كداكن بجهارىم ( 

 ( Beck, et al., 2009)بالسخض ، ويكػن اإلنكار وعجم العالج . 
          فإن بعس مخضى  Attribution Theoryوفى إشار نطخية العدو

         جية حتى يحافطػا عمى تقجيخىع الفرام قج يعدون أسباب السخض إلى أسباب خار 
            وىشاك ( ،  الدحخ –اآلخخون ، الحدج  -الحظ لحواتيع ، وىحه األسباب مثل )

 ( ؛  مسا يؤخخ العالج الشفدى أسباب خاصة بالسعالج الشفدى مثل فذمو ونقص مياراتو
(Kao, et al., 2011, Kemp, & David, 1996 , Kurtz, 2011) . 

بخ االستبرار مغ أبخز مفاـيع مجرسة الجذصمت التى اىتست باإلدراك ويعت
واالستبرار ، واعتبخت أن االستبرار يحجث برػرة مفاجئة عشجما يجرج الفخد العالقات 
التى تكػن مغ أجداء السػقف ؛ والتعمع باالستبرار ييجف إلى استعادة التػازن السعخفى 

ل مكػنات السػقف وتكامميا لتشتج شكاًل  أو وحل غسػض السذكالت عغ شخيق دراسة تفاع
 .(002،  0200)أنهر الذخقاوى، صيغة كمية ىى فى الحؿيقة أكبخ مغ مجسػع األجداء 

مفاـيع الجذصمت عمى  (Charabami et al., 2006) شخامباىويصبق 
االستبرار لجى مخضى الفرام ؛ إذ أن االستبرار يعتسج بالجرجة األولى عمى إدراك 

سخيس بسخضو العقمى وأعخاضو السخضية ، ويخبط بيشيا وبيغ الحاجة إلى العالج، ووعى ال
وكمسا زاد االستبرار والػعى واإلدراك لجى السخيس العقمى زادت إمكانية الذفاء مغ 
السخض واالنجماج فى البخنامج العالجى ؛ فالػعى واإلدراك لإلعخاض وأىسية العالج ىسا ما 

 دام بالبخنامج العالجى .يداعجان السخيس عمى االلت

أن  (Kurtz and Tolman, 2011 : 157 - 162)كيختد وتهلسان ويخى 
 مقػمات االستبرار تتزح عمى الشحػ اآلتى :

 اإلنكار التام لمسخض العقمى. -9
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 وعى بديط بأنو مخيس عقمى وفى حاجة إلى السداعجة العالجية . -.
يغ أو عمى عػامل خارجية الػعى بأنو مخيس عقمى ، ولكغ يمقى المػم عمى اآلخخ  -0

 كأسباب لمسخض الحى يعانى مشو .
االستبرار ، أى االعتخاف بالسخض العقمى وحاجتو لمعالج وفيع الشػاتج أو العػاقب  -4

االجتساعية الستختبة عمى ذلظ ، مثل )العدلة االجتساعية ، الػياب عغ العسل ، اإلقامة 
دى إلى تغييخات أساسية فى التفكيخ فى السدتذفى لمعالج كل فتخة لمستابعة ( ؛ مسا يؤ 

 والػججان والدمػكيات وتقبل العالج وااللتدام بالبخنامج العالجى.
 دراسات سابقة : 

 تم تشاول الجراسات الدابقة من خالل محهرين ىسا :
السحهر األول : دراسات تشاولت العالقة بين الهصسة وتقجيخ الحات واألعخاض  -

 السخضية لجى مخضى الفرام .
 سحهر الثانى : دراسات تشاولت العالقة بين االستبرار والفرام .ال -

السحهر األول : دراسات تشاولت العالقة بين الهصسة وتقجيخ الحات 
 واألعخاض السخضية لجى مخضى الفرام :

عغ حساية تقجيخ الحات   (Reinecke , et al., 2011 )ريشيك وآخخيندراسة 
سة عميو وذلظ عمى عيشة مغ السخضى العقمييغ لجى السخضى العقمييغ مغ تأثيخ الػص

 (  شبق عمييع:33.)ن=
 , The multifaceted stigma experiences Scaleمؿياس خبخات الػصسة   -9

MSES, 2011 
  The Rosenberg Self- esteem scaleمؿياس تقجيخ الحات لخوزنبخج  -.

 وأشارت نتائج الجراسة إلى أن :
ػصسة التى تقمل مغ الذعػر بتقجيخ الحات، كسا أن وجػد بعس الخبخات السختبصة بال -

روح الجعابة والبحث عغ السعمػمات الرحيحة وإبخاز جػانب اإلبجاع لجى السخضى 
العقمييغ تقمل مغ حجة خبخات الػصسة ، أما بعس خبخات الػصسة األخخى فتقمل مغ 

خ السخضى تقجيخ الحات ، مثل ) االندحاب ، الذعػر بالجونية عشج السقارنة مع غي
 العقمييغ ، االنغالق عغ الحات ، واعتبار السخض العقمى عار.



 النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد
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وجػد بعس العػامل السجتسعية مثل السدانجة االجتساعية مغ اآلخخيغ قج تقػى مغ  -
 تقجيخ الحات أمام الػصسة .

عغ العالقة بيغ إدراك    (Chien et al., 2012)شين وآخخين  دراسة 
وتقجيخ الحات وجػدة الحياة لجى عيشة مغ مخضى الػصسة وأساليب مػاجية الزغػط 

( مغ مخضى الفرام 83الفرام فى سشغافػرة . وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ ) ن = 
 سشة ، وشبق عمييع األدوات اآلتية : 40.4% إناث بستػسط عسخى 48%  ذكػر ، .5
 Perceived stigma Perceived Devaluation andمؿياس إلدراك الػصسة  -9

Discriminations Scale (PDP) 
 مؿياس ألساليب مػاجية الػصسة ) إعجاد الباحثيغ ( . -.
 The Rosenberg self-esteem Scaleمؿياس روزنبخج لتقجيخ الحات  -0
 The Quality of Life Questionnaires inمؿياس جػدة الحياة لمفرامييغ  -4

schizophrenia (S.O.O.L) لعالقات مع وذلظ لؿياس )الرسػد ، تقجيخ الحات ، ا
 اآلخخيغ ، االستقاللية ، العالقات مع األسخة (.

 .  Beck Depressions inventoryمؿياس بيظ لالكتئاب  -5
وأشارت الشتائج إلى ارتباط إدراك الػصسة بانخفاض تقجيخ الحات وزيادة أعخاض 

خة االكتئاب ، كسا أن جػدة الحياة بسا فييا مغ مخونة تكيؽية أو صسػد وعالقات مع األس
واآلخخيغ واستقاللية تديج مغ تقجيخ الحات وتقمل مغ أعخاض الػصسة واالكتئاب ؛ فسخضى 
الفرام يذعخون ويفكخون بأن اآلخخيغ أعمى ؾيسة مشيع أو أنيع أدنى مغ اآلخخيغ ، وىحا 

 الذعػر بالجونية يزخ ويقمل مغ تقجيخ الحات ، ويجعل مفيػم الحات لجييع سمبًيا .
عغ الػصسة الحاتية   (Hartman et al, 2013)خخين ىارثسان وآ دراسة 

تجاه األمخاض الشفدية والعقمية وتقجيخ الحات لجى عيشة مغ شالب السجارس الثانػية 
(؛ إذ أشارت الجراسة إلى أن األشفال والسخاىقيغ يفتقخون إلى السعخفة الكاؼية  عغ 54.)ن=

السخضى الشفدييغ باإلضافة إلى   األمخاض الشفدية ، كسا أن لجييع اتجاىات سمبية تجاه
 أنيع يتجشبػن السخضى الشفدييغ ، وشبق عمييع السقاييذ اآلتية :

 مؿياس الحقائق والخخافات  حػل مخضى الفرام .  -9
 .  (Schulle, 2003)مؿياس التباعج االجتساعى  -.
           مؿياس الذعػر بالػصسة تجاه الذخز الحى يصمب السداعجة الشفدية -0

(Vogel, 2006) 



 لدى عٌنة من مرضى الفصام   الوصمة وعالقتها بتقدٌر الذات واالستبصار

 هبه دمحم على حسن /د
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 Rosenberg Self-esteem Scale Rosenbergمؿياس روزنبخج لتقجيخ الحات  -4
( 1965 ) 

باإلضافة إلى بخنامج لمتغمب عمى االتجاه الدمبى نحػ السخضى العقمييغ ، 
ويتكػن البخنامج مغ عخض لصبيعة األمخاض العقمية والشفدية ، وفيجيػ عغ اآلثار الدمبية 

تيجة لمتسييد ضجه بدبب مخضو و محاضخات عغ التى يذعخ بيا مخيس الفرام ن
األمخاض الشفدية والعقمية وكيؽية التعامل مع السخضى ، وأشارت الشتائج إلى تحدغ الرػرة 
الحىشية لمسخضى الفرامييغ لجى الصالب بعج البخنامج ، كسا تشاقرت بذكل كبيخ 

ة الػعى لجى السخضى االتجاىات الدمبية تجاه السخضى العقمييغ ، وىحا ما يجل عمى أىسي
 واألشخاص األسػياء فى التعامل مع السخض العقمى والسخيس العقمى .

التى أشارت إلى أن السخضى الشفدييغ   (Kendra, 2013)كيشجرا  دراسة 
والعقمييغ ال يػاجيػن فقط األعخاض السخضية ، ولكغ يػاجيػن أيزا الػصسة الحاتية 

يجفت معخفة العالقة بيغ الػصسة الحاتية والػصسة واالجتساعية ؛ ولحلظ فإن الجراسة است
االجتساعية ومغ األعخاض السخضية ) القمق ، االكتئاب ( وكحلظ تقجيخ الحات ، وذلظ عمى 

 ( مغ مخضى الفرام ُشبق عمييا :96عيشة مكػنة مغ ) ن = 

 مؿياس لمػصسة الحاتية واالجتساعية ) إعجاد الباحثة ( . -

 .  The State Self – esteem Scaleمؿياس لتقجيخ الحات  -

 The Psychiatric symptom Severelyمؿياس لذجة األعخاض الشفدية  -
(Watson, 1944)  

وأشارت الشتائج إلى وجػد ارتباط مػجب دال إحرائيا بيغ الػصسة الحاتية 
 واالجتساعية وبيغ أعخاض القمق واالكتئاب وانخفاض تقجيخ الحات لجى مخضى الفرام.

  عغ  (Cahit et al., 2014)كاىيت وآخخبن كانت دراسة  وفى تخكيا
          الػصسة الحاتية وعالقتيا بكل تقجيخ الحات والذعػر بالكفاية والذخرية وكحلظ

        ( مشيع 05.عالقتيا بصمب العالج الشفدى وذلظ عمى عيشة مغ شالب الجامعة )ن = 
( سشة بستػسط عسخى  04 – 97إناث ( تخاوحت أعسارىع مغ )  .94ذكػر ،  90) 

 سشة وشبق عمييع : 9.88سشة وانحخاف معيارى  ....

 The Stigma of Seekingمؿياس الذعػر بالػصسة مغ شمب السداعجة الشفدية  -
Help Scale ( Sushi : Vogel et al., 2006) 



 النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد
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مؿياس انخفاض تقجيخ الحات ونقز الذعػر بالكفاية عشج شمب السداعجة الشفدية ،  -
) أشعخ بالشقز وعجم الكفاية عشجما أذىب إلى معالج نفدى أو شبيب نفدى ( ،  مثال

                  ) تقجيخى لحاتى يتدايج عشجما أتحجث مع معالج نفدى متخرز ( ،
 )شمبى لمسداعجة الشفدية معشاه أنشى أقل ذكاء مغ اآلخخيغ( .

 وقج أشارت نتائج الجراسة إلى أن :
لؿيسة وتقجيخ الحات ىى متغيخات تداعج فى التغمب عمى قػة األنا والذعػر با -

 مذكالت وضغػط الحياة دون الذعػر بالػصسة .
أىسية األصجقاء ومرادر السدانجة االجتساعية فى التغمب عمى السذكالت  -

 السختبصة بالػصسة االجتساعية .
لفخد الحكػر أكثخ شعػرًا بالػصسة مغ اإلناث ، وأن شمب السداعجة الشفدية يذعخ ا -

 بالشقز ويقمل مغ شعػره بالثقة بالشفذ وتقجيخ الحات .
عغ الػصسة الحاتية وتقجيخ الحات وأساليب    (Stinar, 2014)ستيشار  دراسة 

( ، 76مػجية الزغػط لجى مخضى الفرام ؛ وذلظ عمى عيشة مغ الفرامييغ )ن = 
          ييعسشة وُشبقت عم 07.5( سشة بستػسط عسخى  93 – 98أعسارىع ما بيغ ) 

 األدوات اآلتية :
 The Internalized Stigma ofمؿياس الػصسة الجاخمية لألمخاض الشفدية  -9

Mental illness Inventory ( Ismiritscher et al., 2003) 
 ) The Rosenberg Self – Esteem , Scaleمؿياس روزنبخج لتقجيخ الحات  -.

RSES- Rosenberg , 1989) 
 The Coping with Symptomsة ضغػط األعخاض الشفدية مؿياس أساليب مػاجي -0

Checklist (CSC yonos & Knight 2003) 
 وأشارت  نتائج الجراسة عمى أن : 

ارتفاع الذعػر بالؿيسة وتقجيخ الحات يخفف مغ شجة أعخاض الػصسة ، كسا أن  -
 .الػصسة  ارتبصت بأساليب التجشب فى مػاجية الزغػط الخاصة باألمخاض العقمية 

االستبرار باألعخاض والتحكع ؼيا يديج مغ سخعة الذفاء مغ السخض ويقمل مغ  -
 الذعػر بالػصسة .

عغ التشبؤ بتقجيخ الحات   (Lannin et al., 2015)النشان وآخخبن دراسة 
والدعى لصمب السداعجة العالجية والشفدية عشج الحاجة مغ إدراك الػصسة الحاتية والعامة 

( شبق 448عمى عيشة مغ الصالب الجارسيغ لعمع الشفذ ) ن =  أو االجتساعية ، وذلظ
 عمييع السقاييذ اآلتية :



 لدى عٌنة من مرضى الفصام   الوصمة وعالقتها بتقدٌر الذات واالستبصار

 هبه دمحم على حسن /د
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 (Link, 1987)إدراك الػصسة العامة أو االجتساعية . -9
 The stigmaلخاص بالسداعجة العالجية الشفديةإدراك الػصسة االجتساعية ا -.

scale for Receiving Psychological Help ( Komyia, 2000) 
 The Self-Stigma, ofلػصسة الحاتية لمسداعجة العالجية الشفدية إدراك ا -0

seeking psychological Help ( Vogel, 2006) . 
 (Rosenberg, 1965)مؿياس روزنبخج لتقجيخ الحات  -4
 (Sincloir , et al., 2005)مؿياس لألعخاض السخضية  -5

صة بالسداعجة أشارت الشتائج إلى أن إدراك الػصسة االجتساعية والػصسة السختب
العالجية قج ارتبصت بانخفاض تقجيخ الحات لجى الصالب ، بسعشى أن الصالب الحيغ 
يجركػن الػصسة الحاتية أو االجتساعية قج زاد  لجييع انخفاض فى تقجيخ الحات ، كسا أن 
مغ لجييع الػصسة االجتساعية قج يحجسػن عغ الحىاب إلى السعالج الشفدى أو الصبيب 

 لسخض ، وتتدايج لجييع األعخاض السخضية والقمق واالكتئاب.الشفدى عشج ا
 السحهر الثانى : دراسات تشاولت العالقة بين االستبرار والفرام :

عغ االستبرار فى الفرام   (Mintz et al., 2004)مشتد وآخخبن دراسة 
 السبكخ ، وىى دراسة تتبعية لسجة عام عمى مخضى الفرام ، وذلظ عمى عيشة مغ السخضى

إناث ( تع تتبعيع بعج إدخاليع لسدتذفى  54ذكػر ،  9.6( ) 983الفرامييغ ) ن = 
 شيخ ( .9شيػر،  6شيػر ،  0) بعج لسجة عام العالج لألمخاض الشفدية والعقمية فى كشجا

 .  وقج شبق عمييع:
 The Positive and The Negativeمؿياس األعخاض السػجبة والدالبة  -

Symptoms Scale for Schizophrenia ( PANNS , Kay et al., 1987) 
 ، مؿياس لالستبرار .  Wechsler scaleمؿياس وكدمخ لحكاء  لمخاشجيغ  -

 وأشارت نتائج الجراسة إلى :
االستبرار مختبط بذجة أعخاض الفرام ، بسعشى أنو كمسا زادت شجة األعخاض فى  -

ايج بتصبيق مخض الفرام تشاقز مدتػى االستبرار ، كسا أن االستبرار يتد 
 0البخنامج العالجى ، بسعشى أن االستبرار قج تدايج بعج التعخض لمعالج لسجة 

 شيػر .
تشاقز القجرات السعخؼية خاصة الحاكخة مع تدايج األعخاض السخضية ، كسا أن  -

 القجرات السعخؼية تتدايج بتدايج االستبرار والخزػع لمبخنامج العالجى.



 النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد
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عغ االستبرار وجػدة    (Hasson et al., 2006)ىاسهن وآخخين  دراسة 
 ( شبق عمييع:909الحياة لجى مخضى الفرام ، وذلظ عمى عيشة مغ الفرامييغ ) ن=

 مؿياس جػدة الحياة واالستبرار لجى الفرامييغ )إعجاد الباحثة(. -9
 The Brief Psychiatry Ratingالسؿياس السخترخ لتقجيخ األعخاض الصشبفدية  -.

Scale (PRRS) . 
 الشتائج عمى أن : وأشارت

 زيادة  أعخاض الفرام تقمل مغ االستبرار وجػدة الحياة لجى الفرامييغ. -
ارتباط االستبرار بجػدة الحياة لجى الفرامييغ وبحث الفرامييغ عغ العالج وااللتدام  -

 باألنذصة السػجػدة بالبخنامج العالجى .
غ العالقة ببحث ع  (Saeedi et al., 2007)سعيجى وآخخون وفى كشجا قام 

بيغ االستبرار واالكتئاب والسعخفة باألعخاض الحىانية لجى مخضى الفرام ، وقج تكػنت 
 ( مغ مخضى الفرام شبق عمييع :78.عيشة الجراسة مغ ) ن = 

 The Positive and Negativeمؿياس األعخاض الدمبية واإليجابية لمفرام  -
Symptoms scale for Schizophrenia ( PANSS kay et al., 1987)  

 The Quality of life scaleمؿياس جػدة الحياة واالستبرار لجى الفرامييغ   -
(Qls, Heinrichs et al., 1984)   

 مؿياس وكدمخ لمحكاء . -
 وأشارت نتائج الجراسة إلى أن :

% مغ  السخضى لجييع استبرار بأعخاضيع السخضية بعج سشتيغ وزادت ىحه 63حػالى  -
 ثالث سشػات . % بعج83الشدبة إلى 

األعخاض السخضية تقل ويدداد االستبرار بااللتدام بالبخنامج العالجى ، كسا أن  -
 االستبرار قمل مغ التفكيخ االنتحارى وأعخاض االكتئاب .

عغ االستبرار لجى   (Torres et al., 2009)تهريذ وآخخبن  دراسة 
(مخيزًا 59لفرامييغ )ن=مخضى الفرام والستغيخات السختبصة بو ، وذلظ عمى عيشة مغ ا

 سشة ، شبق عمييع : 93.90عاما وانحخاف معيارى لمعسخ  ..06متػسط أعسارىع  
 The Signs and Symptoms of Psychoticمؿياس لذجة األعخاض الحىانية  -

Illness  . 
 مؿياس لالستبرار . -



 لدى عٌنة من مرضى الفصام   الوصمة وعالقتها بتقدٌر الذات واالستبصار

 هبه دمحم على حسن /د
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وأشارت نتائج الجراسة إلى أن أعخاض القمق واالكتئاب قج ارتبصت بارتفاع 
         ستبرار لجى مخضى الفرام ، فى حيغ وججت ىحاءات أو ضالالت ارتبصت اال

 بشقز االستبرار .
عغ بخنامج لديادة االستبرار  (Ibrahim , 2010)نذهى إبخاليم دراسة 

لتحديغ التحكع الجاخمى والتقميل مغ أعخاض الػصسة لجى عيشة مغ السخضى الفرامييغ 
لع يخزعػا لمبخنامج  95كسجسػعة تجخيبية ، خزعػا لمبخنامج  95( مشيع 03)ن=

كسجسػعة ضابصة . وقج استخجمت الباحثة مقاييذ لؿياس الػصسة الحاتية ، ومخكد التحكع 
 واالستبرار ؛ باإلضافة إلى البخنامج العالجى . 

 وقج أشارت نتائج الجراسة إلى أن :
 ار .وجػد تاريخ مغ العشف والعجوان لجى السخيس يختبط بشقز االستبر -
 التحكع الجاخمى واالستبرار يختبصان بشقز الذعػر بالػصسة . -
بخنامج زيادة االستبرار أدى إلى نقز الذعػر بالػصسة وزيادة التحكع الجاخمى ،  -

 وزيادة الذعػر بالػصسة والثقة لجى مخضى الفرام.
السخضى األكثخ عخضة لمذعػر الجاخمى أو الحاتى بالػصسة ىع الحيغ يعدون أسباب  -

ضيع ونتائجو والعالج مشو إلى عػامل خارجية مثل القجر والحع، السذ مغ الجغ ، مخ 
أو حتى الفخيق العالجى ، وبسعشى آخخ فإن السخضى ذوى التحكع الخارجى أكثخ 

 عخضة لمذعػر الحاتى بالػصسة مغ ذوى التحكع الجاخمى . 
عغ العالقة بيغ   (Ramdan and Abdou , 2010)رمزان وعبجه  دراسة 

االستبرار وجػدة الحياة وعالقتيا بالػصسة واالكتئاب لجى مخضى الفرام ، وذلظ عمى 
( مغ مخضى  الفرام ، شبق عمييع 63عيشة مرخية مغ مدتذفى الجامعة بصشصا )ن= 

 السقاييذ اآلتية :
 Schizophrenia Quality of Lifeمؿياس جػدة الحياة لمسخضى الفرامييغ  -9

scale (SQOLS) 
 The Internalizedر الجاخمى بالػصسة السختبط باألمخاض العقمية مؿياس الذعػ  -.

Stigma of Mental Illness ( ISMI) Scale  
 وأشارت الشتائج إلى:

االستبرار والسجاومة عمى البخنامج العالجى يخفف مغ الذعػر بالػصسة ، ويديج  -
يادة الذعػر مغ الذعػر بجػدة الحياة لجى مخضى الفرام ؛ إذ أن الػصسة تؤدى إلى ز 
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باليأس واإلحباط وعجم اإلؾبال عمى البخنامج العالجى، كسا أن ارتفاع االستبرار 
 يؤدى إلى التقميل مغ أعخاض الػصسة وأعخاض اليأس واالكتئاب.

الػصسة الحاتية والذعػر بالجونية وتسييد اآلخخيغ عمى مخيس الفرام يقمل مغ تقجيخ  -
ديج مغ أعخاض االكتئاب ، كسا يديج مغ اإلؾبال الحات والذعػر بالخضا عغ الحياة ، وي

عمى الكحػليات ، ويقمل مغ القجرة عمى التحكع ، كسا أنيا تديج مغ شعػر السخيس 
 بالزغػط السحيصة بو ، ويربح تأثيخ الزغػط أكثخ عميو.

عغ العالقة بيغ االستبرار وجػدة الحياة  (Oka , 2011)آيات عهكة دراسة 
( مغ مدتذفى ششصا الجامعى ومدتذفى الرحة 63رام )ن=لجى عيشة مغ مخضى الف

الشفدية بصشصا ؛ وقج شبقت الباحثة عمى أفخاد العيشة مؿياس لمستغيخات الجيسػجخاؼية وجػدة 
 الحياة و االستبرار لجى مخضى الفرام .
 وقج أشارت نتائج الجراسة إلى أن :

 نقز االستبرار لجى مخضى الفرام وكحلظ انخفاض درجة جػدة الحياة لجييع . -
 ارتفاع مدتػى االستبرار يختبط بارتفاع درجة جػدة الحياة لجى مخضى الفرام . -
االستبرار يختبط بالػعى باألعخاض السخضية وكيؽية مػاجية آثارىا ، كسا يختبط  -

 مج العالجى لجى مخضى الفرام .بفاعمية مػاجية ضغػط السخض وااللتدام بالبخنا
 تعميق عمى الجراسات الدابقة :

 أشارت نتائج السحهر األول إلى ما يأتى :
وجػد ارتباط مػجب دال بيغ انخفاض تقجيخ الحات والػصسة االجتساعية والحاتية  -

Reinecke et al., 2011 , Chien et al., 2012 , Hartman et al., 
2013) . 

ػى تقجيخ الحات ، وتقمل مغ أعخاض الفرام وأعخاض الػصسة وجػد متغيخات قج تق -
          والرسػد  , Reinecke et al., 2011الحاتية مثل السدانجة االجتساعية 

( والكفاية الذخرية و االجتساعية وقػة اآلنا  (Chien et al., 2012الشفدى 
(Cahit et al., 2014)  . 

        مػاجية ضغػط الحياة وضغػط تقجيخ الحات يداعج السخيس العقمى عمى -
الػصسة االجتساعية ، كسا أن إدراك الػصسة الحاتية واالجتساعية فى  غياب تقجيخ 
الحات يؤدى إلى زيادة األعخاض السخضية وتجشب السداعجة العالجية وإنكار السخض . 

(Stinar, 2014 ) 
 وأشارت نتيجة السحهر الثانى إلى ما يأتى :



 لدى عٌنة من مرضى الفصام   الوصمة وعالقتها بتقدٌر الذات واالستبصار

 هبه دمحم على حسن /د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  

32 
 م 2222العدد الثامن ـ يناير   -اجمللد الثامن     

https://dapt.journals.ekb.eg 
 

 

اعج عمى التغمب عمى أعخاض الػصسة الحاتية ، ويداعج عمى أن االستبرار يد -
 ,.Mintz , et al., 2004, Hasson et al)االلتدام بالبخنامج العالجى . 

2006) . 

ان األعخاض السخضية تقل بديادة االستبرار ، وأن االستبرار يديج بالبجء فى  -
أعخاض االكتئاب والتفكيخ البخنامج العالجى وااللتدام بو ، كسا أن االستبرار يقمل مغ 

   (Saeedi et al., 2007, Ramadan & Abdou, 2010)االنتحارى  . 

إلى    ( Torres et al., 2009)وعمى عكذ ما سبق أشارت بعس الجراسات 
 أن زيادة االستبرار قج ارتبصت بديادة أعخاض القمق واالكتئاب 

غة فخوض الجراسة عمى ومغ خالل اإلشار الشطخى والجراسات الدابقة أمكغ صيا
 الشحػ التالى :

 فخوض الجراسة :
 الفخض األول :

يػجج ارتباط سالب دال إحرائيا بيغ أبعاد الػصسة الحاتية  )" الذعػر باالغتخاب  
االندحاب االجتساعى ، الدخية وإخفاء  –، التشسيط والتسييد ، الذعػر بالجونية والخفس 

 الحات اإليجابى لجى عيشة مغ مخضى الفرام . السخض ، مقاومة الػصسة "( وبيغ تقجيخ

 الفخض الثانى : 
يػجج ارتباط سالب دال احرائيًا بيغ أبعاد الػصسة الحاتية  )" الذعػر باالغتخاب  

االندحاب االجتساعى ، الدخية وإخفاء  –، التشسيط والتسييد ، الذعػر بالجونية والخفس 
مػجب بيغ مقاومة الػصسة واالستبرار   السخض ( وبيغ االستبرار ، كسا يػجج ارتباط

 وذلظ  لجى أفخاد العيشة مغ مخضى الفرام  .

 مشيج الجراسة :
اتبعت الباحثة السشيج الػصفى االرتباشى الحى يعتسج عمى دراسة الطاىخة 
ووصفيا وصفًا دؾيقا ، ويػضح خرائريا عغ شخيق التعخف عمييا وصياغة الشتائج فى 
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الية تع حداب معامل االرتباط بيغ إدراك الػصسة الحاتية وبيغ ضػئيا ، وفى الجراسة الح
 كل مغ تقجيخ الحات واالستبرار.

 عيشة الجراسة:
( مخيًزا بالفرام مغ الحكػر مغ 935تكػنت عيشة الجراسة فى البجاية مغ  )

             مدتذفى الخانكة لمرحة الشفدية لع يكسل بعزيع االستجابة عمى أدوات الجراسة 
( فاستقخ العجد الشيائى ألفخاد العيشة الحيغ استكسمػا االستجابة عمى أدوات 94ن = ) 

 55سشة إلى  03( مغ مخضى الفرام ؛ وقج تخاوحت أعسارىع الدمشية ما بيغ )99الجراسة )
( سشة وترشيفيع وفقا لمصبيب 9..7( سشة وانحخاف معيارى )43.44سشة ( بستػسط عسخ )

فرام  5.فرام غيخ مسيد ،  .0ى الشحػ اآلتى ) عم DSM IVالشفدى ومحكات 
 فرام وججانى ( . 04البارانػيا ، 

وقج اختارت الباحثة فى الجراسة الحالية فئة الفرام البارانػى لعجة أسباب ؛ مشيا 
أن الفرام البارانػى لو معالع تذخيرية خاصة بو مثل االحتفاظ الشدبى بالػضائف 

لجيو ضالالت ولكشيا عادة ما تشطع حػل مػضػع متساسظ،  السعخؼية والػججانية ، وقج تكػن 
ومخيس فرام البارانػيا ال يعانى مغ اليالوس أو الكالم السزصخب والدمػك السزصخب 

 أو التخذبى أو الػججان الدصحى وغيخ السشاسب .

كسا تع اختيار فئتى الفرام غيخ السسيد والػججانى ألنيع أكثخ فئات الفرام 
 فى . وقج تع اختيار أفخاد العيشة وفقًا لعجة معاييخ ، ىى :انتذارا بالسدتذ

( سشة تجشبا لعػامل 55 – 03حيث تخاوحت أعسار افخاد العيشة ما بيغ ) الدن :   -0
 التجىػر فى القجرة العقمية الشاتجة عغ التقجم فى الدغ .

        ان تتصمب االستجابة لالختبارات قجرا معقػاًل مغ الفيع والػعى لحلظ كالتعميم :  -0
            اختيار عيشة الجراسة مغ مخضى الفرام الحاصميغ عمى مدتػى متػسط مغ التعميع 
) دبمػمات فشية وثانػية عامة ( ومدتػى فػق الستػسط )معيج فشى تجارى ، معيج فشى 
صشاعى ، معيج فشى صحى ( ثع السدتػى العالى ؛ إذ بمغ عجد افخاد العيشة الحاصميغ 

 (. 6( وتعميع جامعى ) 99مخيزا( وفػق الستػسط ) 65متػسصة ) عمى شيادات

أضيخ السخضى درجة معقػلة مغ التعاون عشج االستجابة ألدوات الجراسة ، التعاون :  -3
وقج رفس بعزيع مغ البجاية اإلجابة عمى االختبارات ، ورفس بعزيع إكسال اإلجابة 
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سعشى أن يعصى استجابة عمى االختبارات ، وكان بعزيع يجيب بصخيقة نسصية؛ ب
 واحجة لكل العبارات ، وقج تع استبعادىع مغ العيشة الخئيدية .

وقج تغمبت الباحثة عمى شعػر بعس السخضى بالسمل مغ تصبيق االختبارات عغ 
 شخيق إعصاء فتخات راحة لمسخضى وتػزيع حمػيات عمييع فى أثشاء فتخة الخاحة .

 إجخاءات التظبيق :
فى مجسػعات  395.خضى فى العشابخ خالل شيخ مارس تع التصبيق عمى الس

( أفخاد  ؛ إذ تع إلقاء التعميسات عمييع والتشبيو عمى الجقة فى اإلجابة وفيع 93صغيخة )
العبارة أواًل قبل اإلجابة واختيار اإلجابة التى تعبخ عغ وجية نطخ السخيس ، وتع إحاشتيع 

 غخاض البحث العمسى فقط.عمسا بأن البيانات التى يجلػن بيا ىى سخية وأل
واستغخق التصبيق عمييع حػالى ساعة ؛ إذ تع تصبيق استسارة جسع البيانات 
واستبيانات االستبرار وتقجيخ الحات أوال ، ثع أخحوا فتخة راحة وتع بعجىا تصبيق استبيان 

 الػصسة الحاتية .
بعس وقج واجيت الباحثة بعس الرعػبات فى أثشاء التصبيق ، مثل عجم رغبة 

السخضى فى اإلجابة عمى أدوات الجراسة ، وتع استبعادىع ، وكحلظ ممل بعس السخضى 
مغ اإلجابة عمى أدوات الجراسة ، وتع إعصائيع فتخة راحة ، وصعػبة فيع السخضى لبعس 
العبارات فكانت الباحثة تعيج قخاءة العبارة عمييع مخة ثانية حتى يفيسػىا ، وؾيام بعس 

الشسصية عمى االختبارات ، أى إعصاء استجابة واحجة لكل العبارات ،  السخضى باالستجابة
 وقج تع استبعادىع مغ العيشة الشيائية .

 أدوات الجراسة :
) إعجاد : الباحثة ( ، وقج وضع فى استسارة كل رة جسع بيانات عن السخيض استسا -9

فدى مخيس التذخيز  السػجػد فى ممفو بسداعجة الصبيب الشفدى واالخرائى الش
إن  –السذخف عمى العشبخ  ، كسا تع جسع بيانات عغ الدغ ودرجة التعميع والػضيفة 

 وشبيعة العالقة مع األسخة. -وججت
)إعجاد :الباحثة (   Self-Stigmaمكياس الهصسة الحاتية لجى مخضى الفرام  -.

ييجف إلى الحرػل عمى تقجيخ كسى لسا  Self-Reportوىػ مؿياس لمتقخيخ الحاتى 
 مخضى الفرام مغ إدراكيع لمػصسة الحاتية الستعمقة بالسخض العقمى فى أبعاد :يقخره 

 الذعػر باالغتخاب عغ السجتسع . -
 التشسيط والتسييد ضج السخضى العقمييغ . -
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 الذعػر بالجونية والخفس . -
 االندحاب االجتساعى . -
 مقاومة الػصسة . -

تذفى الخانكة وإلعجاد السؿياس قابمت الباحثة عجًدا مغ مخضى الفرام بسد
لمرحة الشفدية ، لسعخفة السػاقف والخبخات التى أشعختيع بالخجل مغ مخضيع العقمى فى 

 محيط االسخة واألصجقاء والسجتسع ووسائل اإلعالم .
كسا اشمعت الباحثة عمى بعس السقاييذ األجشبية التى تشاولت مػضػع الػصسة 

 الحاتية لجى مخضى الفرام ؛ ومغ أىسيا :

 Mental Illnss Stigma Scaleصسة السختبصة باألمخاض العقمية لكيشجرا مؿياس الػ  -9
(Kendra, 2013) . وتست االستفادة مغ بعس عبارات السؿياس ، 

 The Internalized Stigma ofمؿياس الػصسة السدتجخمة لألمخاض العقمية  -.
Menal Illness Scale (ISM.I) (Ritsher and Phelon, 2004)  وتع

مغ السؿياس فى بشاء أبعاد السؿياس الحالى وكحلظ االستفادة مغ مؿياس االستفادة 
ريتذخ الػصسة السدتجخمة لألمخاض العقمية فى إضافة بعج مقاومة الػصسة، إذ أشار 

إلى أىسية إضافة بعس مقاومة   (Ritsher and Phelon, 2004)وفيمهن 
عمى االستبرار  الػصسة؛ ألنو يداعج عمى مقاومة الػصسة االجتساعية ويداعج

 وااللتدام بالبخنامج العالجى ويداعج فى الذفاء .

-The Self(399.مؿياس الػصسة الحاتية فى األمخاض العقمية لجيشا ىاكسان) -0
Stigma of Mental Illness Scale (SSMI, Dina Hickman, 2011)  وتع ،

 االستفادة مغ السؿياس فى صياغة بعس العبارات. 

 390Self-Stigma of.ية لصمب السداعجة العالجية ليارتسان مؿياس الػصسة الحات -4
Seeking Help (SSOSH, Hartman, 2013)  

( مغ مخضى 53وقج تع عسل ثبات السؿياس وصجقو عمى عيشة مكػنة مغ )
( سشة 55- 03الفرام مغ مدتذفى الخانكة لمرحة الشفدية ، تخاوحت أعسارىع ما بيغ ) 

 (سشة . 5.89حخاف معيارى )( سشة وان ..09بستػسط عسخى )
 ( عبارة مهزعة عمى ستة أبعاد كسا يأتى :62ويتكهن السكياس من )
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: ويؿيذ مجى شعػر السخيس بالعدلة والتباعج عغ  االغتخاب: البعج األول 
 ,Ritsher and Phelonاآلخخيغ فى السجتسع ومجى إدراكو أن اآلخخيغ ال يتفيسػنو 

،  40،  07،  09،  5.،  99،  90،  7،  9]( عبارات ىى : 93، ويذسل )(2004
49  ،55  . ] 

أشعخ أنشى غخيب فى ىحا العالم ، الشاس ال  ومغ أمثمة عبارات ىحا البعج )
 يفيسهنشى ، أشعخ بالهحجة واالنعدال لدبب مخضى ( .

، وىػ شعػر السخيس  التشسيط والتسييد ضج السخضى العقميين البعج الثانى : 
مغ شأنو ، وال يسشحو حقػقو ، ويتدبب السخض العقمى لو فى أن يتع بأن السجتسع يقمل 

 التسييد ضجه فى العسل أو الجراسة ، أو عجم تقبل إن يدكغ وسط أناس عادييغ ... إلخ
(Hartman, 2013( ويذتسل البعج عمى عجد .)94،  8،  .( عبارات ىى) 93  ،      

            أمثمة عبارات ىحا البعج( ، ومغ  56،  53،  44،  08،  .0،  6.،  3.   
أشعخ أنو يتم تسييد اآلخخين عشى ، السخض  العقمى يديئ لدسعة األسخة ، يعتقج ] 

 الشاس أن السخضى العقميين عجيسه الكيسة [ .

، ويتزسغ ىحا البعس العبارات التى  الذعهر بالجونية والخفض البعج الثالث :
السجتسع كمو وشعػره بالشقز أو أنو أدنى مغ تؿيذ شعػر السخيس العقمى بالخفس مغ 

( عبارات 93، ويتكػن ىحا البعج مغ ) (Stinar , 2014)اآلخخيغ بدبب مخضو العقمى 
( ، ومغ أمثمة عبارات  57،  59،  45،  09،  00،  7.،  9.، 95،  9،  0وىى ) 

اآلخخين  ]الشاس يعاممهنشى كظفل أو كأنشى أقل مشيم ، أشعخ أنشى أقل منىحا البعج 
 بدبب مخضى العقمى، يتم معاممتى باحتقار بدبب مخضى [.

، ويؿيذ مجى تجشب الفخد وابتعاده عغ  البعج الخابع : االندحاب االجتساعى
التفاعل االجتساعى مع اآلخخيغ وعجم حزػره التجسعات فى السشاسبات السختمفة بدبب 

، ويتكػن ىحا البعج  (Bonfine , 2013)خػفو مغ رد فعل اآلخخيغ تجاه مخضو العقمى 
( ،  58،  .5،  46،  43،  04،  8.،  ..،  96، 93،  4( عبارات وىى )93مغ )
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] أتجشب الجخهل فى عالقات اجتساعية خهفا من رفض ومغ أمثمة عبارات ىحا البعج 
 اآلخخين ، أندحب من أى مهقف  اجتساعى حتى ال يعخف اآلخخون أنشى مخيض (.

: ويتعمق ىحا البعج بقجرة السخيس العقمى عمى  ومة الهصسةمقا البعج الخامذ : 
مقاومة الزغط السختبصة بالػصسة االجتساعية ،وعجم شعػره بالخجل أو الخدى أو العار 
مغ مخضو ويعير حياتو بصخيقة شبيعية ، ويتقبل السخض ويشجمج فى البخنامج  العالجى 

               ( عبارات وىى93بعج مغ )ويتكػن ىحا ال (Bonfine , 2013)الجوائى والشفدى  
( . ومغ أمثمة عبارات ىحا  59، 50، 47،  49،  05،  9.، 0.،  97،  99،  5) 

]أحيا حياة جيجة وأحقق ما أريجه رغم مخضى العقمى ، يدتظيع السخضى العقميهن البعج 
 االىتسام باآلخخين ورعايتيم [ 

    تزسغ ىحا البعج عبارات تعبخ: وي الدخية وإخفاء السخض البعج الدادس : 
          عغ حخص السخيس العقمى عمى فخض الدخية  عمى مخضو العقمى وإخفاءه عغ

اآلخخيغ وحخصو الذجيج عمى أال يعخف أحج شبيعة مخضو ، أو أنو يتمقى عالجا نفديا 
Ritsher and Phenol ( 4.،  98،  .6،9( عبارات ىى ) 93، ويتزسغ ىحا البعج 

أخبخ الشاس أنشى  ( ، ومغ أمثمة عبارات ىحا البعج ] 63،  54،  48،  .4، 06،  03،
مخيض جدسى وليذ عقمى ، ال أبهح بسخضى الشفدى لآلخخين ، أحاول بكل الظخق أن 

 اخفى عن اآلخخين مخضى العقمى [ 
" ، أوافق 0ال أوافق مظمقا "وتكػن االستجابة عمى السؿياس وفقا ألربع مدتػيات )

وكحلظ تتخاوح الجرجة عمى كل بعج " ( .  4"، أوافق تساما "  3" ، أوافق كثيخا " 0قمياًل "
)االغتخاب ، التشسيط درجة . والجرجة السختفعة عمى أبعاد  43 – 93مغ األبعاد مغ 

والتسييد ضج السخضى العقميين ، الذعهر بالجونية والخفض ، االندحاب االجتساعى ، 
زيادة درجات الػصسة الحاتية ، أما الجرجة السختفعة عمى  تعشى الدخية وإخفاء السخض ( 

بعج مقاومة الػصسة تعشى قجرة الفخد اإليجابية عمى مػاجية الػصسة االجتساعية وضغػشيا 
 ، ولحلظ سػف يتع التعامل مع أبعاد السؿياس وليذ مع الجرجة الكمية لمسؿياس.

 ثبات وصجق السكياس 
ج عمى حجة ووضع السفخدات التى تؿيدو بعج تعخيب السؿياس وتعخيف كل بع

قامت الباحثة بعخض السؿياس عمى مجسػعة مغ أساتحة عمع الشفذ بكمية اآلداب جامعة 
(، وتع التعجيل 93الدقازيق وأساتحة الرحة الشفدية بكمية التخبية جامعة الدقازيق وبشيا )ن=

والرجق ، ثع قامت  فى صياغة بعس العبارات تسييجا لتصبيق السؿياس عمى عيشة الثبات
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( مغ مخضى الفرام بسدتذفى الخانكة 53الباحثة بتصبيق السؿياس عمى عجد ) ن = 
 لمرحة الشفدية .

 )أ( صجق السكياس :
تع التحقق مغ صجق السؿياس عغ شخيق صجق السحكسيغ ، الرجق الطاىخى ، 

 الرجق التالزمى .

أساتحة عمع الشفذ  ( مغ5حيث تع عخض السؿياس عمى عجد )صجق السحكسين :  -0
( مغ أساتحة الرحة الشفدية بكميتى التخبية جامعة 5بكمية اآلداب جامعة الدقازيق ، )

الدقازيق وبشيا مغ قدع الرحة الشفدية ، وتختب عمى ىحا الشػع مغ الرجق أن تع 
تعجيل فى صياغة بعس العبارات وححف بعس العبارات وإضافة عبارات  أخخى ؛ 

 % عمى عبارات السؿياس .99فاق بيغ السحكسيغ وقج بمغ معامل االت

حيث تع التحقق مغ وضػح العبارات والتعميسات عمى عيشة  الرجق الظاىخى :  -0
 الثبات والرجق .

حيث تع التحقق مغ صجق السؿياس مغ خالل تصبيقو مع مؿياس الرجق التالزمى :  -3
وىػ مؿياس يتستع ،  ( 0998)عبج المظيف خميفة ، االتجاه نحػ السخض العقمى 

 (3.75بثبات وصجق مختفع، وحدبت معامالت االرتباط بيغ السؿياسيغ فبمغت )ر = 
 ؛ مسا يجل عمى صجق السؿياس .  3.39وىػ ارتباط دال إحرائيا عشج مدتػى 

تع التحقق مغ ثبات السؿياس مغ خالل ) إعادة التصبيق ، )ب( ثبات السكياس : 
 خمى ، ألفا كخونباخ (.التجدئة الشرؽية ، االتداق الجا

قامت الباحثة بتصبيق السؿياس عمى عيشة الثبات والرجق ؛ وبعج إعادة التظبيق :  -0
مزى أسبػعيغ تست إعادة التصبيق مخة ثانية عمى العيشة نفديا ؛ وبحداب معامل 

( وىػ معامل ارتباط دال  3.79االرتباط بيغ درجات العيشة فى التصبيقيغ بمغ )ر = 
( ، مسا يجل عمى أن السؿياس يتستع بجرجة عالية مغ 3.39شج مدتػى )إحرائيا ع

 الثبات.

قامت الباحثة بحداب الثبات عغ شخيق التجدئة  الشرؽية طخيقة التجدئة الشرفية :   -0
،وذلظ بتجدئة السؿياس جدأيغ ) فخدى ، زوجى ( ؛ وتع حداب معامل االرتباط بيغ 

 ( .3.39ػ معامل ارتباط دال عشج مدتػى ) ( وى3.45درجات الشرفيغ فبمغ ؾيستو )



 النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد
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حيث تع حداب معامل االرتباط بيغ درجة كل مفخدة ودرجة البعج االتداق الجاخمى :  -0
الحى تشتسى إليو، كسا تع حداب االرتباط بيغ درجة كل بعج والجرجة الكمية لمسؿياس ، 

 كسا يتزح مغ الججوليغ اآلتييغ :
 (0ججول )

 فخدة من السفخدات ودرجة البعج فى مكياس الهصسةاالرتباط بين درجات كل م

 التشسيط والتسييد  االغتخاب
 الذعػر بالجونية والخفس ضج السخضى العقمييغ

ؾيسة معامل  العبارة
ؾيسة معامل  العبارة االرتباط

ؾيسة معامل  العبارة االرتباط
 االرتباط

9 3.54* . 3.47** 0 3.07* 
7 3.56** 8 3.44** 9 3.56** 
90 3.40** 94 3.45** 95 3.55** 
99 3.45** .3 3.56** .9 3.45** 
.5 3.0.** .6 3.55** .7 3.56** 
09 3.05** 0. 3.49** 00 3.54** 
07 3.46** 08 3.54** 09 3.48** 
40 3.47** 44 3.55** 45 3.06** 
49 3.65** 53 3.67** 59 3.47** 
55 3.48** 56 3.04** 57 3.5.** 

 
 الدخية وإخفاء السخض مقاومة الػصسة االجتساعىاالندحاب 

ؾيسة معامل  العبارة ؾيسة معامل االرتباط العبارة
ؾيسة معامل  العبارة االرتباط

 االرتباط
4 3.59** 5 3.5.** 6 3.54** 

93 3.40** 99 3.44** 9. 3.65** 
96 3.6.** 97 3.7.** 98 3.59** 
.. 3.60** .0 3.64** .4 3.70** 
.8 3.79** .9 3.7.** 03 3.6.** 
04 3.44** 05 3.45** 06 3.46** 
43 3.05** 49 3.56** 4. 3.45** 
46 3.07** 47 3.54** 49 3.47** 
5. 3.79** 50 3.55** 54 3.5.** 
58 3.44** 59 3.46** 63 3.55** 

 2.25،     *  مدتهى الجاللة            2.20** مدتهى الجاللة   
( وجػد ارتباط كل عبارة بالبعج الحى تشتسى إليو وكانت 9الججول الدابق )يتزح مغ      

 ، مسا يجل عمى التجانذ الجاخمى لمسؿياس. 3.39معامالت االرتباط دالة عشج مدتػى 
 (0ججول )

 معامالت ارتباط أبعاد مكياس الهصسة الحاتية والجرجة الكمية لمسكياس
 داللة االرتباط لجرجة الكميةمعامل االرتباط مع ا أبعاد مؿياس الػصسة

 3.39 3.76 االغتخاب 
 3.39 **3.75 التشسيط والتسييد ضج السخضى العقمييغ

 3.39 **3.74 الذعػر بالجونية والخفس
 3.39 **3.56 االندحاب االجتساعى 



 لدى عٌنة من مرضى الفصام   الوصمة وعالقتها بتقدٌر الذات واالستبصار

 هبه دمحم على حسن /د
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 3.39 **3.66 مقاومة الػصسة 
 3.39 *.3.6 الدخية وإخفاء السخض

تباط أبعاد الػصسة الحاتية بالجرجة الكمية ( ار .يتزح مغ الججول الدابق )
 لمسؿياس ؛ مسا يجل عمى التجانذ الجاخمى لمسؿياس .

 معامل ألفا كخونباخ : -4
تع حداب معامل ثبات السؿياس أيزا باستخجام معامل ألفا كخونباخ ؛ ويذيخ 

جول ارتفاع معامل ألفا إلى أن مفخدات السؿياس الػاحج تعبخ عغ مزسػن واحج ؛ ويػضح ج
 ( معامالت الثبات باستخجام معامل ألفا كخونباخ لألبعاد الفخعية .0)

 (3ججول )
 معامالت الثبات باستخجام معادلة ألفا كخونباخ لؤلبعاد الفخعية لسكياس الهصسة الحاتية

 معامل ألفا كخونباخ أبعاد الػصسة
 3.70 االغتخاب 

 3.60 التشسيط والتسيد ضج السخضى العقمييغ
 3.89 بالجونية والخفس الذعػر

 .3.7 االندحاب االجتساعى 
 3.70 مقاومة الػصسة 

 3.65 الدخية وإخفاء السخض

      ويتزح مغ الججول الدابق أن الثبات بسعامل ألفا كخونباخ تخاوح ما بيغ
( ، وىى معامالت تتخاوح ما بيغ معامالت متػسصة ومختفعة وتعبخ عغ 3.89- 3.60)

 بشػد االختبار . تجانذ األداء عمى
 Rosenberg' Self-esteem scaleمكياس روزنبخج لتقجيخ الحات :  -3

لتقجيخ الحات،  روزنبخجعغ مؿياس  (0990مسجوحة سالمة )وىى أداة أعجتيا 
وىى أداة سخيعة وسيمة التصبيق ، واألداة تعصى تقجيخًا لسجى تقييع الفخد لحاتو بذكل عام، 

السدتجيب مجى انصباق كل مشيا عميو وفقًا ألربعة  وتتكػن مغ عذخة عبارات يحجد
مدتػيات ، وتتخاوح الجرجة عغ كل عبارة ما بيغ درجة وأربعة درجات ، ويتخاوح السجسػع 
الكمى لمجرجات ما بيغ عذخة درجات وأربعيغ درجة . وعبارات السؿياس صيغت خسدة مشيا 

أن لى عجة صفات طيبة،  )أشعخ أنى إندان لو أىسيتو وقيستو ، أشعخبذكل إيجابى 
(،  كسا صيغت الخسذ يسكششى أن أقهم بأشياء بشفدى بشفذ إجادة اآلخخين ليا .... 

عسهما أشعخ بانى فاشل ، أشعخ أنى ليذ لجى الكثيخ مسا  عبارات األخخى بذكل سمبى )



 النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد
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( ، ويسكغ ترحيح يجعه لمفخخ ، أعتقج أنى ال يخجى مشى نفعا عمى  اإلطالق.... إلخ
بارات السؿياس فى االتجاه الدمبى بحيث تعكذ الجرجات تقييسا سمبيًا لمحات ورؤية جسيع ع

لمشقائز ونقاط الزعف والفذل ، كسا يسكغ أن ترحح جسيع العبارات فى االتجاه 
اإليجابى بحيث تعكذ الجرجات تقجيخًا إيجابيًا لمحات ) فى الجراسة الحالية صححت 

ى لمحات (. وقج تع حداب ثبات األداء وصجقو عمى العبارات فى اتجاه التقجيخ اإليجاب
 47ذكػر،  53شالبًا وشالبة بكمية اآلداب جامعة الدقازيق )  97بيانات عيشة مكػنة مغ 

عامًا بستػسط عسخى وانحخاف معيارى قجرىسا  5.إلى 98إناث ( تخاوحت أعسارىع ما بيغ 
ا لبيانات العيشة وبمغت ؾيستو عاما )عمى التػالى( ، وقج تع حداب معامل ألف 9..+  ..9.
. تع أيزًا حداب الرجق التالزمى لألداة الحالية مع مقاييذ أخخى لتقجيخ الحات،  3.86

فكان معامل االرتباط بيغ الجرجات عمى األداة الحالية والجرجات عمى مؿياس كػبخ سسيث 
ة عمى ) حيث تعكذ الجرج  3.66-( ر=0984ليمى عبج الحسيج عبج الحافظ  ) إعجاد 

األداة الحالية تقجيخًا سمبيا لمحات ، بيشسا تعكذ الجرجة عمى السحظ السدتخجم تقجيخًا إيجابيًا 
وىػ  –لمحات (. كسا كان معامل االرتباط بيغ درجاتيا والجرجات عمى مؿياس تقييع الحات 

( ىػ 0989مسجوحة سالمة ) أحج السقاييذ الفخعية فى استبيان تقجيخ الذخرية إعجاد: 
 ..3.7=  ر
 مكياس االستبرار لجى السخضى العقميين : -4

 The Beck Cognitive لـ أرون بيكتع استخجام مؿياس االستبرار السعخفى 
Insight Scale  والسؿياس ىػ أداة لمتقخيخ الحاتى يؿيذ مجى وعى  وتعخيب الباحثة ،

تدام بالبخنامج السخيس العقمى باألعخاض السخضية  وإدراكو لصبيعة السخض وأنو باالل
، ويشصػى عمى عبارات االستبرار ( عبارة 95العالجى سيرل إلى الذفاء ويتكػن مغ )

    ( وعبارات نقز االستبرار وىى 95،  94، .9،  8،  6،  5،  4،  0،  9وىى )
وقج شبق بيظ وزمالؤه ىحا السؿياس عمى السخضى  ( ،90،  99، 93،  9،  7،  .)

يع فى مخكد بيظ لمعالج السعخفى ، ويتع حداب درجة االستبرار العقمييغ الحيغ يتع عالج
 كسا يأتى :

 ( 9،  8،  6،  5،  4، 0، 9يتع جسع درجة االستبرار الحى يذتسل عمى العبارات. 
                 ( ، ثع يصخح مغ السجسػع عبارات نقز االستبرار وىى 95،  94، 

 ىػ درجة استبرار السخيس .( . ليكػن الشاتج  90، 99، 93،  9،  7،  .)
           ويتع اإلجابة عمى كل مفخدة مغ مفخدات السؿياس عمى الشحػ اآلتى :

 " ( . 0" ، أوافق تساما "  ." ، أوافق كثيخا "9)ال أوافق مصمقا "صفخ " ، أوافق قمياًل "
وقج قامت الباحثة بالتحقق مغ ثبات السؿياس وصجقو عمى العيشة نفديا التى تع 

يا التحقق مغ ثبات السؿياس وصجق إدراك الػصسة الحاتية السدتخجم فى الجراسة الحالية في
(    53وذلظ عمى عيشة مغ مخضى الفرام مغ مدتذفى الخانكة لمرحة الشفدية ) ن = 



 لدى عٌنة من مرضى الفصام   الوصمة وعالقتها بتقدٌر الذات واالستبصار

 هبه دمحم على حسن /د
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    وقج قامت الباحثة بتخجسة عبارات السؿياس ، ولمتحقق مغ الثبات والرجق قامت الباحثة 
 بسا يمى :

 لسكياس :صجق ا –أ 
تع التحقق مغ صجق السؿياس عغ شخيق صجق السحكسيغ ، والرجق الطاىخى ، 

 والرجق التالزمى .
صجق السحكسيغ : حيث قامت الباحثة بعج تخجسة العبارات بعخض األصل 

( مغ أساتحة قدع المغة االنجميدية بكمية اآلداب لمتحقق مغ مجى .والتخجسة عمى عجد )
 لألصل اإلنجميدي . مصابقة التخجسة العخبية 

وقج أشار السحكسان بإجخاء بعس التعجيالت البديصة عمى الرياغة المغػية ، 
( مغ أساتحة عمع الشفذ والرحة الشفدية 93وبعج ذلظ تع عخض السؿياس عمى عجد )

بكميتى اآلداب والتخبية جامعة الدقازيق ، وتختب عمى صجق السحكسيغ أن تع تعجيل صياغة 
 بعس العبارات .

 الرجق الظاىخى : -ب
 حيث تع التحقق مغ وضػح العبارات والتعميسات عمى عيشة الثبات والرجق .

 الرجق التالزمى : -جـ 
حيث تع التحقق مغ صجق السؿياس عغ شخيق تصبيقو مع مؿياس تقييع 

،   (Kemp and David , 1996) كسب وديفيجاالستبرار الشدخة السػسعة إعجاد 
، وىجفو تقييع  (Mousa, 2010)لعخبية د. مخوة عبج الجػاد مػسى وقامت بتخجستو لمغة ا

االستبرار لجى السخضى الشفدييغ . والسؿياس يتستع بثبات وصجق مختفع وتع 
 (.0206ىهيجا احسج معهض استخجامو)فى دراسة 

وقج تع حداب معامل ارتباط بيغ السؿياس الحالى ومؿياس كسب وديفيج فبمغت 
 ، مسا يجل عمى صجق السؿياس الحالى . 3.89ر ؾيسة معامل االرتباط 

أما ثبات السؿياس فتع حدابو مغ خالل )إعادة التصبيق ، التجدئة الشرؽية ، 
 االتداق الجاخمى ( . 

 إعادة التظبيق : -0
قامت الباحثة بتصبيق السؿياس عمى عيشة الثبات والرجق ؛ وبعج مزى أسبػعيغ 

نفديا ؛ وبحداب معامل االرتباط بيغ درجات العيشة  أعادت التصبيق مخة ثانية عمى العيشة
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( 3.39( وىػ معامل ارتباط دال إحرائيا عشج مدتػى ) 3.79فى التصبيقيغ بمغ )ر = 
 مسا يجل عمى أن السؿياس يتستع بجرجة  عالية مغ الثبات .

 طخيقة التجدئة الشرفية :  -0
،وذلظ بتجدئة السؿياس قامت الباحثة بحداب الثبات عغ شخيق التجدئة  الشرؽية 

جدأيغ ) فخدى ، زوجى ( ؛ وتع حداب معامل االرتباط بيغ درجات الشرفيغ فبمغ ؾيستو 
 ( . 3.39( وىػ معامل ارتباط دال عشج مدتػى ) 3.54)

 االتداق الجاخمى : -3
حيث تع حداب معامل االرتباط بيغ درجة كل مفخدة ودرجة البعج الحى تشتسى 

 لججول اآلتى :إليو،  كسا يتزح مغ ا
 (4ججول )

 االرتباط بين درجات كل مفخدة من السفخدات والجرجة الكمية فى مكياس االستبرار
 االستبرار 

 ؾيسة معامل االرتباط العبارة
9 3.45** 
. 3.58** 
0 3.60** 
4 3.65** 
5 3.48** 
6 3.49** 
7 3.55** 
8 3.56** 
9 3.67** 
93 3.08** 
99 3.45** 
9. 3.5.** 
90 3.64** 
94 3.56** 
95 3.46** 

 2.25*  مدتهى الجاللة              2.20** مدتهى الجاللة  
ارتباط مفخدات مؿياس االستبرار بالجرجة الكمية يتزح من الججول الدابق 

 لمسؿياس مسا يجل عمى التجانذ الجاخمى لمسؿياس .
 األساليب اإلحرائية 
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بديط بصخيقة بيخسػن لمتحقق مغ فخوض الجراسة تع استخجام معامل االرتباط ال
 وىى العالقة بيغ الػصسة وتقجيخ الحات وبيغ الػصسة واالستبرار .

 الفخض األول :
                 يهجج ارتباط سالب دال إحرائيا بين أبعاد الهصسة الحاتية   

االندحاب  –)" الذعهر باالغتخاب ، التشسيط والتسييد ، الذعهر بالجونية والخفض 
االجتساعى ، الدخية وإخفاء السخض ، مقاومة الهصسة "( وبين تقجيخ الحات اإليجابى 

 لجى عيشة من مخضى الفرام .

ولمتحقق مغ صحة الفخض األول قامت الباحثة بحداب معامل االرتباط البديط 
 آلتى:لبيخسػن يغ أبعاد الػصسة الحاتية وتقجيخ الحات اإليجابى ، كسا يتزح مغ الججول ا

 (  5ججول ) 

 معامل االرتباط بين أبعاد الهصسة الحاتية وبين تقجيخ الحات اإليجابى

ـــــــــــاد الػصســـة  أبعـــــــــــــــــــــــــــــــ

تقجيخ الحات 
 اإليجابى

الذعػر 
 باالغتخاب

التشسيط 
 والتسيد

الذعػر 
بالخفس 
 والجونية

االندحاب 
 االجتساعى

الدخية 
وإخفاء 

 خضالس
مقاومة 
 الػصسة

-3.53** -3.59** -3.60** -3.58** -3..9** 3..5* 

 2.25* دال عشج مدتهى           2.20** دال عشج مدتهى 

( يتزح وجػد ارتباط سالب بيغ تقجيخ الحات   5مغ الججول الدابق رقع )  
، الذعػر  اإليجابى وبيغ أبعاد الػصسة الحاتية ) الذعػر باالغتخاب ، التشسيط والتسييد

بالجونية والخفس ، الدخية وإخفاء السخض (. ووجػد ارتباط مػجب بيغ تقجيخ الحات 
 اإليجابى ومقاومة الػصسة .

ناتالى بهنفين وتؤيج نتيجة الفخض األول ما سبق أن ذىبت إليو دراسة 
(Bonfine , 2-13)   مغ أن تقجيخ الحات يشبع مغ مرجريغ : السرجر األول تقجيخ

تو مغ إنجازاتو ونجاحاتو وتقجيخ اآلخخيغ لمفخد ، وأن قبػل الفخد لحاتو مختبط إلى الفخد لحا
حج كبيخ بقبػل اآلخخيغ لو ، ومغ ثع فإن الػصسة العامة أو االجتساعية تقمل مغ شعػر 

 السخيس العقمى بالؿيسة والتسكغ والتحكع ، وتقمل مغ شعػره بالؿيسة والثقة .
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لى مقاومة الػصسة الحاتية تعتسج عمى مرادر أيًزا إ ناتالى بهنفينوتذيخ 
اجتساعية ونفدية مثل الخعاية الرحية ، السدانجة االجتساعية ، الجخل ، دعع مشطسات 
السجتسع السجنى ، السدتػى السختفع مغ التعميع ، تقجيخ الحات ، فيحه الستغيخات تقػى مغ 

 ميو .شعػر السخيس بالتحكع وتقمل مغ ضغػط ووصسة السخض العقمى ع

إلى أن تقجيخ الحات ىػ   (Stainer, 2014 : 10)ستانخ كسا تذيخ دراسة 
أىع متغيخات الذخرية عمى اإلشالق ، وىػ الؿيسة الخئيدة فى كل الثقافات ؛ فتقجيخ الحات 
السختفع ىػ ما يعيششا عمى مػاجية األزمات والسذكالت ، بل إن تقجيخ الحات أىع الستغيخات 

ة التى تداعج عمى مػاجية ضغػط الحياة ، وىػ سبب الشجاح فى الشفدية واالجتساعي
 الجراسة والعسل والعالقات والتفاؤل بذأن السدتقبل .

فتقجيخ الحات يسشح الفخد الذعػر بالؿيسة واالحتخام والتسكغ والكفاية الذخرية 
جيخ واالجتساعية واالستقاللية وتحسل السدئػلية والتحجى ، ومغ ثع فإن األشخاص ذوى تق

الحات السختفع يبجون قمقا واكتئابا وخجاًل ، أقل فى مػاجية وصسة السخض العقمى ، بل إن 
تقجيخ الحات السختفع ىػ عامل وقاية أو حرانة ضج التأثخ بالزغػط السختبصة بالػصسة 
االجتساعية ، فكمسا ارتفع تقجيخ الحات قل تأثيخ الػصسة االجتساعية عمى الفخد السراب 

 أو نفدى.بسخض عقمى 

وكمسا انخفس تقجيخ الحات زاد شعػر الفخد بالفذل واليأس ونقز الفعالية ؛ ومغ 
ثع فإنو يتأثخ بالستغيخات الخارجية ويشدب الفذل فى مػاجية ضغػط الحياة إلى ذاتو ومغ 

 ثع يتأثخ بالػصسة االجتساعية العامة .

باعتباره  إلى أن تقجيخ الحات يعسل  (Cor igan , 2004)كهراجهن ويذيخ 
متغيخًا وسيصًا بيغ استجخال الػصسة االجتساعية وإدراك الػصسة الحاتية ؛ فالػصسة بسا 
تتزسشو مغ مذاعخ االغتخاب والجونية والذعػر بالحنب والخجل والخدى والعار تتػقف عمى 
مجى إدراك الفخد لسخاشخ الػصسة وقجرتو عمى استخجام متغيخات نفدية واجتساعية ، وأىسيا 

اإلشالق تقجيخ الحات والسدانجة االجتساعية ، ومغ ثع فإن تقجيخ الحات قج يتأثخ أو ال  عمى
 يتأثخ بالػصسة االجتساعية شبقا آلليات السػاجية الحاتية لزغػط الػصسة .

ومغ ناحية أخخى فإن تأثيخ الػصسة يتػقف عمى مجى قابمية الفخد لمتأثخ بآراء 
فالػصسة االجتساعية تحخك السذاعخ الدمبية فى البجاية اآلخخيغ وقابميتو لالنجخاح مشيع ؛ 

تجاه اآلخخيغ، والتى تتسثل فى الغزب والعجاء تجاه السجتسع ، ولكشيا تتدمل تجريجيا داخل 
الفخد لتتحػل إلى الغزب والعجاء تجاه الحات ، وىحا ما تسثمو السذاعخ االكتئابية وانخفاض 

 (0205ح ، )رشا الجيجى ، ومخيم صالتقجيخ الحات .
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أن الػصسة الحاتية تختبط سمبًيا بجػدة الحياة  (Stphen , 2011)ستيفن ويخى 
والفعالية و تقجيخ الحات ، وتختبط إيجابيا بأعخاض القمق واالكتئاب والسيل لالنتحار ، كسا 

إلى أن الػصسة الحاتية والػصسة االجتساعية ىسا أكبخ ضغط يػاجو السخيس  ستيفن يذيخ 
 ختو .العقمى وأس

أن الػصسة الحاتية يدبقيا  (Beck , et al., 2009)بيك وآخخون ويخى 
ويراحبيا مجسػعة مغ السعتقجات التى تقمل مغ ؾيسة الحات لجى السخيس العقمى مثل 
)السخيض العقمى فاشل وميئهس مشو ( ) السخيض العقمى ضعيف وال يخجى مشو نفعا ( 

ومثل ىحه السعتقجات واألفكار الدمبية تؤدى ة ( ، )السخيض العقمى يفتقخ إلى القهة واإلراد
 إلى الذعػر بالخجل والخدى والعار وانخفاض تقجيخ الحات وزيادة مذاعخ االكتئاب .

عغ شبيعة العالقة بيغ تقجيخ الحات وبيغ   (Kendra , 2013)كشجرا ويتدائل 
مل مغ الذعػر الػصسة الحاتية ، فيل تقجيخ الحات يؤدى إلى الػصسة أم أن الػصسة تق

بتقجيخ  الحات ، ويخى كشجرا أن العالقة بيشيسا دائخية ومتبادلة بسعشى أن األعخاض السخضية 
تختبط بالػصسة التى بجورىا تؤدى إلى انخفاض تقجيخ الحات الحى يؤدى بجوره إلى السبالغة 

Over perceive  فى إدراك الػصسة الحاتية ، كسا أن ىشاك متغيخات نفدية قج تجعع 
 Attribution Theoryالعالقة بيغ الػصسة الحاتية والتقجيخ الدمبى لمحات مثل نطخية العدو

؛ إذ أن السخضى العقمييغ الحى يعدون األحجاث الدمبية واألعخاض السخضية إلى مرادر   
ذاتية مثل قجراتيع السحجودة وفذميع الستكخر فإن أعخاض الػصسة تدداد لجييع وتؤدى إلى 

جل والخدى ، كسا يدداد لجييع الذعػر بعجم الؿيسة لعجم قجرتيع عمى مػاجية شعػرىع بالخ
ضغػط الحياة وعدو الفذل دائسا ألنفديع والتأثيخ بذجة لسػاجية نطخة السجتسع فييع ؛ 
فتسييد السجتسع ضجىع ، ونبحه ليع والتحقيخ مغ شأنيع وعدليع وإبعادىع وحخمانيع مغ 

مظ الرفات فيشدبػن الفذل إلى ذواتيع وأنيع سبب ما معطع حقػقيع يجعميع يدتجخمػن ت
 يحجث ليع ، ومغ ثع يدداد الذعػر بالػصسة ، كسا يدداد انخفاض تقجيخ الحات لجييع .

إلى أن الػصسة   (Lannin et al., 2014) النين وآخخون  ويذيخ
إذا كان  االجتساعية الحاتية والػصسة الحاتية يقمالن مغ الذعػر بالؿيسة لجى الفخد ولكغ

تقجيخ الحات مختفعا فإن الفرامى قج ال يتأثخ كثيخا بالػصسة االجتساعية ، ومغ ثع فإنو قج 
 تقل لجيو أعخاض الػصسة الحاتية .

 الفخض الثانى : 
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يهجج ارتباط سالب دال إحرائيا بين أبعاد الهصسة الحاتية  )" الذعهر باالغتخاب  
االندحاب االجتساعى ، الدخية وإخفاء  –الخفض ، التشسيط والتسييد ، الذعهر بالجونية و 

السخض ( وبين االستبرار ، كسا يهجج ارتباط مهجب بين مقاومة الهصسة واالستبرار  
 وذلك  لجى أفخاد العيشة من مخضى الفرام  .

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قامت الباحثة بحداب معامل االرتباط البديط 
( عمى مؿياس الػصسة الحاتية ودرجاتيع عمى 99)ن =  )بصخيقة بيخسػن ( ألفخاد العيشة

 مؿياس االستبرار ، كسا يتزح مغ الججول التالى :

 (  6ججول )  
معامل االرتباط البديط )بظخيقة بيخسهن ( بين أبعاد الهصسة الحاتية واالستبرار ألفخاد 

 (90العيشة )ن = 

 االستبرار أبعاد الػصسة الحاتية
 ى الجاللةمدتػ  ؾيسة االرتباط

 3.39 **3.69 - الذعػر باالغتخاب 
 3.39 **3.40 - التشسيط والتسييد ضج السخضى العقمييغ

 3.39 **3.59 - الذعػر بالجونية والخفس
 3.39 **3.65 - االندحاب االجتساعى 

 3.39 **3.00 مقاومة الػصسة 
 3.39 **.3.4 - الدخية وإخفاء السخض

 2.25* دال عشج مدتهى           2.20** دال عشج مدتهى 

يتزح مغ الججول الدابق وجػد ارتباط سالب بيغ االستبرار وأبعاد الػصسة 
الحاتية )الذعػر باالغتخاب ، الذعػر بالجونية والخفس ، االندحاب (  وجػد ارتباط مػجب 

 دال إحرائيا بيغ مقاومة الػصسة واالستبرار .

            روسسان وآخخينة وتتفق ىحه الشتيجة مع ما ذىبت إليو دراس
(Roseman et al., 2008 : 760 -765)   مغ أن ارتفاع االستبرار يختبط

بالػعى باألعخاض السخضية وأىسية العالج وااللتدام بالبخنامج العالجى الصبى والشفدى 
والسجاومة عمى األدوية وجمدات العالج الشفدى الفخدى والجساعى ، والقجرة عمى مػاجية 

       نقص الجخل ، االقامة فى السدتذفىط السختبصة باألمخاض العقمية مثل )الزغػ 
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ويختبط االستبرار كحلظ بالقجرة عمى التحجى وسخخية اآلخخين بدبب طبيعة السخض ( 
ومقاومة أعخاض الػصسة وعجم التأثخ كثيخا بالػصسة االجتساعية . فى حيغ أن نقز 

          اض السخضية فى الفرام وزيادة الذعػر بالػصسةاالستبرار قج ارتبط بديادة وشجة األعخ 
 االجتساعية والحاتية .

إلى أن االستبرار يتدايج باستسخار التدام  ( 0206ىهيجا أحسج ) وأشارت دراسة 
مخيس الفرام بالعالج الشفدى والجوائى؛ إذ تػصمت دراستيا إلى أن جػانب االستبرار 

الهعى بهجهد السخض العقمى ، إدراك العهاطف  ا وىى )وفقا لمسؿياس السدتخجم فى دراستيس
الشفدية واالجتساعية لمسخيض العقمى ، إدراك الحاجة لتمقى العالج واالستسخار فيو ، 

 قج تحدشت باالستسخار فى العالج وااللتدام بو. التعخف عمى األعخاض السخضية (
وآخخون  بهشىكسا تتفق نتائج الفخض الثانى مع ما سبق أن أشار إليو 

(Buchy et al., 2009)  مغ أن االستبرار يختبط بتشاقز الػصسة الحاتية
واالجتساعية وتشاقز األعخاض السخضية ، وبجون االستبرار لغ يدتصيع السخيس أن 

 يجرك أعخاضو السخضية أو يعييا ، ولغ يدتصيع التحكع فييا .
مغ  (Mintz et al., 2004)مشتد وآخخين  وىحا ما أشارت إليو أيزا دراسة 

أن االستبرار يتزسغ وعى السخيس بأن لجيو مخض عقمى ووعيو كحلظ بالشػاتج 
سخخية اآلخخين ، تشاقص العالقات وتجىهرىا  االجتساعية السختبصة بالسخض العقمى مثل )

وكحلظ إدراكو لحاجتو إلى  ، الحخمان من بعض السدايا فى العسل أو الدكن ... إلخ ( 
بالبخنامج العالجى الجوائى والشفدى ، وكل ىحه الجػانب تديج مغ قجرة العالج وااللتدام 

 السخيس عمى التحكع فى األعخاض والذفاء مشيا .
إلى أن االستبرار ىػ   (Hasson et al., 2006)وآخخون   حاسهن ويذيخ 

خصػة ميسة لمذفاء والتأىل ؛ بل ىػ مفتاح الذفاء والتغمب عمى السذاعخ الدمبية 
والحاتية الشاتجة عغ اإلصابة بالسخض العقمى ، بل ويداعج االستبرار السخيس  االجتساعية

 العقمى عمى مقاومة ضغػط الػصسة االجتساعية.
 تعميق عمى الشتائج :

 أشارت نتائج الجراسة إلى : 
وجػد ارتباط سالب بيغ تقجيخ الحات اإليجابى وبيغ أبعاد الػصسة الحاتية )الذعػر  -

ع ، التشسيط والتسييد ضج السخضى العقمييغ ، الذعػر بالجونية باالغتخاب عغ السجتس
 والخفس ، االندحاب االجتساعى (.
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وجػد ارتباط مػجب دال إحرائيا بيغ تقجيخ الحات اإليجابى وبيغ مقاومة الػصسة  -
الحاتية ، مسا يذيخ إلى دور تقجيخ الحات فى مقاومة الزغػط السختبصة بالػصسة 

ج متغيخات الذخرية فى التقميل مغ الذعػر باالغتخاب والجونية الحاتية وإلى دوره كأح
والخفس والتشسيط الشاتج عغ اإلصابة بالفرام؛ إذ أن الذعػر بالؿيسة و الثقة والكفاية 
الذخرية واالجتساعية ىى ما يعيششا عشج مػاجية السذكالت ؛ فسا يداعج السخيس 

 ىػ شعػره بالؿيسة .عمى مػاجية الزغػط السختبصة بالػصسة الحاتية ، 
أن أبعاد الػصسة الحاتية تختبط سمبيا باالستبرار ، بسعشى أن االستبرار بالسخض  -

العقمى وأبعاده االجتساعية ونػاتجو وإدراك أىسية البجء فى العالج واالستسخار فى 
البخنامج العالجى يداعج عمى سخعة الذفاء ، ال سيسا إذا تدامغ مع االستبرار 

 ة والقجرة عمى مقاومة الػصسة الحاتية.الذعػر بالؿيس
 أوجو االستفادة من الجراسة الحالية :

أشارت  الشتائج إلى أن أبعاد الػصسة الحاتية تختبط بتقجيخ الحات السشخفس  
   االجتساعيةجراسات فى مجال الػصسة الحاتية و ونقز االستبرار . وقج أشارت ال

Jones and Corrigan , 2014 : 9 – 34) لى الجور السباشخ إلدراك الػصسة ( إ
االجتساعية وتحػليا إلى وصسة ذاتية تجفع السرابيغ بالفرام وأسخىع إلى عجم االفراح 
عغ السخض خذية أن يشاليع الػصع والعار ؛ وىحا ما قج يؤدى إلى تأخخ شمب العالج وإلى 

 زيادة األعخاض السخضية .
ت الػصع عمى السدتػى وعميو فإن غياب بخامج متخررة لمتعامل مع حاال

السجتسعى والسؤسدات العالجية مغ شأنو أن يفاقع السذكمة وال يعسل عمى تيديخ العسمية 
العالجية ، وقج يكػن انخفاض مدتػى الػصع عاماًل حاسسًا فى التحدغ العالجى وىػ ما 
قج يحتاج إلى تػعية نفدية واجتساعية لقبػل السخيس العقمى مسا يداعج عمى التعجيل 

 ( .0205)رشا الجيجى ومخيم صالح ، بعالجو .
 ولحلك تهصى الجراسة الحالية بسا يأتى :

العسل عمى وضع بخامج إرشادية لخفع تقجيخ الحات والذعػر بالكفاية الحاتية والذخرية  -9
وزيادة االستبرار لمذباب والسخاىقيغ فى مػاجية الزغػط ولمسخضى العقمييغ لسػاجية 

 صسة .الزغػط  السختبصة بالػ 
إجخاء اختبارات نفدية فى السخحمة االبتجائية واإلعجادية والثانػية الكتذاف األشفال  -.

والسخاىقيغ السعخضيغ الحتسالية اإلصابة بالفرام وعسل وقاية ليع واتخاذ ما يمدم مغ 
 عالج لمفخد أو عالج لألسخة أو تعجيل لمبيئة التى يعير فييا الصفل والسخاىق .

عمى السدتػى القػمى لمتعامل مع الػصع عمى السدتػى  وجػد بخامج متخررة -0
 السجتسعى والسؤسدات العالجية .
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العقمى وعجم الدخخية مشو أو   وضع بخامج إعالمية لتحديغ الرػرة الحىشية لمسخيس -4
مغ الصبيب الشفدى والسعالج الشفدى ، وعسل بخامج تدتيجف تقػية الرحة الشفدية 

شفدية و العقمية ؛ ألن الػصسة تؤدى إلى حخمان وتقجيع صػرة حؿيؿية لألمخاض ال
 آالف السخضى مغ تمقى العالج مسا يديج مغ شجة السخض لجييع .

تػجيو البحػث فى السدتقبل وكحلظ التجخالت العالجية والػقائية لسداعجة األشخاص  -5
السرابيغ بالفرام لمتغمب عمى معتقجاتيع الدمبية وتجعيع قجرتيع عمى مػاجية 

 الزغػط.
تاحة الفخصة لمتثقف الشفدى لسخضى الفرام لمتخكيد عمى االستبرار والذعػر إ -6

 بالؿيسة .
يجب أن نخفع مغ شأن أىسية العالج الشفدى لمسخضى وذوييع حيث أنو  يداعج فى  -7

تعميع السخضى وذوييع وتغييخ الرػرة الحىشية الدمبية عغ السخض العقمى والشفدى 
 عخاض السخضية.ويداعج عمى االستبرار ويقمل مغ األ

تأىيل السجتسع واألسخ لتقبل السخيس الشفدى وإدماجو فى السجتسع مخة ثانية لمتقميل  -8
 مغ االنتكاسة .

التجخالت لسكافحة وصسة العالج الشفدى والصب الشفدى وتحديغ معخفة الشاس  -9
باالضصخابات الشفدية والػقاية مشيا ودور السعالج الشفدى والصبيب الشفدى فى التعامل 

 معيا .
 بحهث مقتخحة :

 فى ضهء الجراسة الحالية أمكن استشباط بعض البحهث السقتخحة كسا يأتى :
 إدراك الػصسة الحاتية وعالقتيا بالسيل لالنتحار لجى مخضى الفرام . -9
بخنامج معخفى سمػكى لمتغمب عمى السعتقجات السختبصة بالػصسة الحاتية لجى مخضى  -.

 الفرام .
 فع االستبرار لجى مخضى الفرام .بخنامج معخفى سمػكى لخ  -0
بخنامج تجريبى لخفع مدتػى الرسػد األسخى لمتغمب عمى الػصسة الحاتية واالجتساعية  -4

 لجى أسخ الفرامييغ .
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 السخاجـع 
 أواًل : السخاجع العخبيــة :

، القاىخة ، مكتبة  5ط   الظب الشفدى السعاصخ ،  ( : 393.أحسج عكاشو )  -9
 األنجمػ السرخية.

( : القاىخة 9999تخجسة لصفى فصيع )  فن العالج الشفدى ،  انصػنى ستػر :   -.
 ، دار الشيزة السرخية .

القاىخة ، مكتبة  التعمم نظخيات وتظبيقات ،  ( : .39.أنػر دمحم الذخقاوى )   -0
 األنجمػ السرخية .

 تخجسة: نظخية التحميل الشفدى فى العراب  ، الجدء الثانى،  أوتػفيشخل :   -4
( ، القاىخة ، األنجمػ 9969صالح مخيسخ ، عبجه ميخائيل رزق )

 السرخية.

( :  العالقة بيغ الػصسة الحاتية وتأخخ شمب 395.رشا الجيجى ومخيع صالح )   -5
العالج والتحدغ لمعالج والستغيخات الجيسػجخاؼية لجى عيشة مغ 
الحكػر الستعاشيغ لمسػاد السؤثخة نفديا والسؤسدات العالجية ، 

 0، ص ص  .7،  جامعة الدقازيق ، العجد  مجمة كمية اآلداب
– 4.. 

             سيمفانػ أريتى : الفرامى كيف نفيسو ونداعجه ، دليل لألسخة ولألصجقاء ،  -6
 .956، العجد  عالم السعخفة) تخجسة عاشف أحسج ( الكػيت ، 

يع )  -7 مجمة العمهم ت ، (: الحزارة والعالج الشفدى ، الكػي335.عبج الدتار إبخـا
 .االجتساعية

السعتقجات  واالتجاىات نحه السخض الشفدى ( :  9989عبج المصيف خميفة )  -8
،  وعالقتيا بسخكد التحكم ، دراسات فى عمم الشفذ االجتساعى

 القاىخة ، دار ؾباء لمشذخ.
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الثقافة والسخض الشفدى ، القاىخة ، الييئة :  ( 9998عالء الجيغ كفافى )  -9
( ص 0العجد ) مجمة عمم الشفذ ،  العامة لمكتاب، السرخية 

 .08-6ص 

( : السعاناة االقترادية وتقجيخ الحات والذعػر بالػحجة 9999مسجوحة سالمة )   -93
،  0ك جـ مجمة دراسات نفدية ،الشفدية لجى شالب الجامعة ، 

 .496 – 475رابصة االخرائييغ الشفدييغ ، ص ص 

،  القاىخة ، مكتبة  تقجيخ الذخرية لمكباراستبيان (:9989مسجوحة سالمة)   -99
 األنجمػ السرخية .

( : االستبرار وعالقتو بجػدة الحياة لجى أنػاع 396.ىػيجا أحسج معػض )  -.9
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرةمخضى الفرام فى مخاحل العالج ، 
 ،  كمية اآلداب ، جامعة الدقازيق .
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