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  المستخلص :
المسػػػاند  ك كصػػػمة الػػػذال مسػػػتكم كػػػؿ مػػػف    عمػػػي تعػػػرؼالىػػػدال الدراسػػػة الحاليػػػة 

عينػػػة مػػػف المرفػػػي النفسػػػييف المتػػػردديف عمػػػي مستشػػػف  الصػػػحة  لػػػدل االجتماعيػػػة المدركػػػة
كػػؿ مػػف  كصػػمة عإلقػػة بػػيف النفسػػية كعػػإلد اإلدمػػاف بالمنيػػا   كمػػف عػػـ التعػػرؼ عمػػي طبيعػػة ال

ر طمػػع العػػإلد النفسػػي   كمػػدل نسػػياـ كػػؿ مػػف  المسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػةالػػذال ك  كتػػُر 
ر طمع العإلد  المساند  االجتماعية المدركة . الدراسػة عينػة لػدلالتنبؤ بكصمة الػذال  ايكتُر 

( مريفػػا نفسػػيان مػػف المتػػردديف عمػػي العيػػادال 77كجػػا ل عينػػة الدراسػػة ا ساسػػية قكاميػػا  
كمػػػا اشػػػتممل ادكال الدراسػػػة عمػػػ   الرارجيػػػة بمستشػػػف  الصػػػحة النفسػػػية كعػػػإلد اإلدمػػػاف  

مقيػػاس كصػػمة الػػذال لػػدل المػػرض النفسػػييف كمقيػػاس المسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػة لػػدل 
المرفػػػي النفسػػػييف مػػػف نعػػػداد الباحعػػػة  كاسػػػتعانل الباحعػػػة بالسػػػجإلل الراصػػػة بالمستشػػػف  

عمػي  لجمػع بيانػال عػف المػريض   كالكقػكؼة مع المرفي كذكييػـ الشرصي استبانة المقابمةك 
 مسػتكملتكفػ  ارتفػاع    كقػد جػا ل النتػا   الفتر  التي تُرر اييا عف طمػع العػإلد  النفسػي

مسػػاند  االجتماعيػػة ال   اػػي حػػيف جػػا ل مسػػتكملػػدل عينػػة الدراسػػة  بُبعادىػػا كصػػمة الػػذال
بُبعادىػا  كما ك جدل عإلقة ارتباطيػة سػالبة دالػة نحصػا يان بػيف كصػمة الػذال  المدركة متكسط 

  كعإلقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة دالػػة نحصػػا يان بػػيف كصػػمة الػػذال  المسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػةك 
 المسػاند  االجتماعيػة المدركػةكعإلقة ارتباطية سػالبة دالػة نحصػا يان بػيف   كتُرر طمع العإلد 

. كما تـ التنبؤ بكصمة الذال مف رػإلؿ متييػرم  الدراسة نةلدل عيكتُرر طمع العإلد النفسي 
الدالػة المساند  االجتماعية المدركة كتػُرر طمػع العػإلد   كامكػف صػيامة المعادلػة االنحداريػة 

( + المسػاند  االجتماعيػة المدركػة   0..2-عم  النحك التالي   كصمة الذال =   عمي التنبؤ
  .00.27+ تُرر طمع العإلد(  2..0

 فتاحية   الكممال الم
ر طمػع العػإلد النفسػي   المسػاند  االجتماعيػة المدركػة   كصمة الذال المرفػي   تػُر 

 .النفسييف
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Mental Health and Addiction Treatment Hospital in Minia 
By 
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Faculty of Education - Minia University 

Abstract 
The aim of the current study was to identify the level of self-stigma and 

perceived psycho-social support among a sample of the patients attending the 

mental health and addiction treatment hospital in Minia, and to reveal the 

relationship between self-stigma and perceived social support, between self-

stigma and delay in seeking psychiatric treatment, and between perceived 

social support and delay in seeking psychiatric treatment. This study aimed 

also to identify the extent of the contribution of both the perceived social 

support as well as the delay in seeking psychiatric treatment to the prediction 

of self-stigma among the sample of the present study. The main study sample 

consisted of (71) psychiatric patients from the outpatient clinics at the mental 

health and addiction treatment hospitals. The study instruments included a 

scale of self- stigma as well as a scale of the perceived social support of the 

psychiatric patient (both prepared by the researcher). In addition, the researcher 

utilized the hospital records and personal interviews with the patients and their 

relatives in order to identify the period that the patient spent before 

commencing treatment in spite of the appearance of signs of mental illness 

without treatment. Findings showed a high prevalence of self-stigma among 

the study sample; while, the percentage of the perceived social support was 

medium. It was also revealed that there is a statistically significant negative 

correlation between self-stigma and perceived social support; whereas, there is 

a statistically significant positive correlation between self-stigma and delay in 

seeking treatment.  Findings revealed also a statistically significant negative 

correlation between the perceived social support and the delay in seeking 

psychiatric treatment among the study sample. Moreover, self-stigma was also 

predicted through the two variables of the perceived social support and the 

delay in seeking treatment, and the predictive regression equation was 

formulated as follows: self-stigma = -0.32 (social support variable) + 2.35 (the 

delay in seeking treatment) + 88.01 

Key words: 

Self-stigma, perceived social support, delay in seeking psychiatric treatment, 

psychiatric patients. 
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 مقدمة الدراسة : -أولا 

تتمعؿ اي مدل   نف نحدل المؤشرال الدالة عم  حفار  المجتمعال كارتقا يا 
ل الإلزمة إلعدادىـ السكا  دكف تمييز  كتكاير اإلمكاناعنايتيا بجميع ااراد المجتمع عم  حد 

كيعد المرف  النفسييف  .ي سيـ اييا كؿ ارد بدكره اي ردمة المجتمع بفاعمية  لحيا  ناجحة 
العإلد مجاؿ ال ي مكف تيميشيـ اك استبعادىـ مف المجتمع. كقد شيد  التيالمجتمع احد ا ال 
ت قدـ مف رإلليا الردمال لتمؾ الف ة اي مصر  اقد تزايد تحكالن كبيران اي الرؤية التي  النفسي

يجاد آليال لتييير  النفسية كاالجتماعيةكالمساند   التعاايالتركيز عم  عقااة  لممرف   كا 
اي صندكؽ ميمؽ محاصران بنظر   النفسيدعـ بقا  المريض المعتقدال السمبية التي كانل ت  

. كمف اررل  جيةمف كااكاره كمعتقداتو كمراكاو   جية النفسي مفلممرض السمبية المجتمع 
 "العامة لمصحة النفسية كعإلد اإلدماف ةا مان"ا نش ل الف ة الدكلة برعاية تمؾ  اكجو اىتماـ

 عم  العمؿا ساسية اىداايا مف  كالتي جا  7440لسنة  (0.بنا  عم  القرار الكزارم رقـ  
 مستشفيال  كما تـ تييير مسمي كلدل المريضلدل المجتمع بجميع انكاعيا نزالة الكصمة 

لمعمؿ عمي الحد مف كصـ  اإلدمافالصحة النفسية كعإلد  مستشفيالالطع النفسي نلي 
كبالرمـ مف جيكد   (0272 ا مانة العامة لمصحة النفسية  .المرض كالمريض النفسي

كالتطكرال التي حدعل   الدكلة كاىتماميا كالنظريال الحديعة اي مجاؿ التفسير كالتشريص 
مازالل  المجتمع اي النفسيض يمر ال كصـلالجا ر    نال اف النظر  السمبية  اي مجاالل العإلد

 .قا مة
ت عبر حيث   النفسيالمشكإلل التي يعان  منيا المريض ابرز مف كصمة التعد ك 

الكصمة بصفة عامة عف استيجاف لمفرد المكصـك باإلفااة نل  التمييز فده اي التعامؿ 
كما ت عرؼ بُنيا (.Hinshaw, 2007اقدانو لمنزلتو كمكانتو االجتماعية.  نليمما يؤدل 

   كيفتقر نلي لمميارال كالقدرالباعتباره مير مقبكؿ  ماحكـ اآلرريف السمب  عم  ارد "
 .عزلتو ا مر الذم يتسبع اي استبعاده عف المشاركة اي التفاعإلل االجتماعية ك 

Beohan, et al., 2012))    عبر مراحؿ تتمعؿ ي تمر عممية ندراؾ معراي مكقفعد كما ت
كاييا ي شار نل  الفرد كعفك اي جماعة مكصكمة  عـ الصكر  النمطية  Signalاي  اإلشار  

Stereotypes  ف المقصكد بيا معتقدال اجتماعية اك معراية يحمميا الفرد المكصكـ بو م
اتفاؽ جماعي عم  الصكر  النمطية   كايو يتـ prejudicesالتعصع ِقَبؿ المجتمع  عـ 
 & Corrigan  لمكصمةكى  الصكر  السمككية  discriminationكاريرا  التحيز 
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Watson, 2002. ) ليسل ظاىر  محمية بؿ ككف الكصمة بمفيكميا العاـ كمما الشؾ ايو
عم  كيعممكف عالمية  االبشر يميمكف نل  كصـ ا اراد التي يدرككف ارتإلايـ عف المجتمع  
 تشكيؿ ا حكاـ النمطية السمبية نحك كؿ مف ينحرؼ عف معيار السكا  المجتمعي.

تعد مف مرض النفسي اإف كصمة المنظمة الصحة العالمية ما اقرل بو بنا ان عم  ك 
اي بعض  ك  العديد مف المشكإلل حيث ترتبط بيا   اكعر المشكإلل التي يكاجييا المريض 

عا ؽ اي نجاح العإلد النفسي سكا  بالبحث عنو اك االستمرار اي تمق  الحاالل تعد 
السمبية االتجاىال  حيث نف (  WHO,2003.  كالمتابعة بعد الشفا  الردمال العإلجية

اي  ليـتؤعر سمبان عم  المشاركة الكاممة    المرف تجاه ىؤالالراافة كالمكاقؼ المجتمعية 
ا مر  .(World Health Organization & World Bak, 2011الحيا  المجتمعية  

  ؤعر سمبان عم  تقديرىـ  لذكاتيـت  كالذم يعمؿ عمي نقصا يـ مف الحيا  المجتمعية 
شعارى اعبتل كقد   العار كالشعكر بالذنع ك لإلحتراـ الذاتي  ـياقدان كبالدكنية اك النقص  ـكا 

كدراسة المريض عم   المرض النفسي العامةلكصمة التُعير السمبي رتمفة الدراسال الم
Ahmed Gamal. Et al., (2019)   0270نحساف محمد ابك القاسـ  كدراسة).  

تصديؽ الفرد حديعان   مشيران نلي  Self-Stigmaمفيـك الكصمة الذاتية  ظيركقد 
 ايستدرؿ نلي ذاتو الصكر  السمبية التي المكصـك عم  صحة ا اكار كالتكقعال الشا عة عنو 

 فيان مر    ايسمؾ سمككان يصاحع ذلؾ مشاعر سمبية حكؿ ذاتو يعتقدىا ااراد المجتمع بشُنو  ك 
. Livingston, 2012  ) كقد  .مف اآلرريف  كالتيميش كالتحقيرنتيجة تعرفو لمنبذ

 ,.Kelaher. et al  كدراسة   Patrick & Katherine (2018)اشارل دراسة كؿ مف 
 لفردادارؿ نل  عـ تنتقؿ سريعا    اآلرريف حكؿ الفردتبدا مف الذاتية لكصمة ا  اف  2010)
ا مر الذم   لو  المحيطيف تجنعك دكنية النظر  المف  يعاني نفسو معزكالن مزمكمان  ايجد  ذاتو 

اف  كبعد  تصديؽ الصفال المكصكـ بيا اي  لحا ط الدااعي الذل يحيط بو ذاتو  كيبداحطـ اي
كنتيجة ذاتو  الفردمف الكصمة الذاتية كقد تنبع .  كانل الكصمة تُت  رارجان تصب  ذاتية

محمد رير كآرركف ايصؿ كما اشارل اي ىذا الصدد دراسة   عف نفسو  الإلعقإلنية  اكاره
اي ظؿ ما يكاجو مف مشكإلل بجانع المرض المريض النفسي كمما ال شؾ ايو اف (.0277 

يكاجو مف اتجاىال سمبية مف ِقَبؿ المجتمع   قد يستدرؿ النبذ كالتحقير نل  ذاتو كتصب   كما
 Ahmedمبان عميو   حيث اشارل دراسة كؿ مف اتؤعر سالكصمة لديو اجتماعية كذاتية 
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Gamal. Et al., (2019)  كدراسة  Allison & Taehee (2020)  دراسة
Muhammed, et al., (2016) مف كصمة الذال لدم المريض النفسي  ما تؤدم نليو 

المتكيؼ  كيمكف اف تسبع عرقمة كبير  لمعإلد مشاعر سمبية تجاه الذال  كالسمكؾ مير 
ك تحاكؿ الدراسة الحالية الكشؼ عف مستكم كصمة الذال لدم المرفي النفسييف  .النفسي

 . كمدم عإلقة الكصمة الذاتية بمتييرم المساند  النفسية كتُرر طمع العإلد النفسي
االستفاد  مف  اي اآلكنة ا رير  يترذ منحي النفسي اإلرشاداىتماـ اف مف المإلحظ ك 

اي بطبعو ك  اجتماعي  االفرد كا ف كمؤازر  لألارادمساند  تكاره مف البي ة االجتماعية كما 
حاجة مستمر  لمعكف مف اريو اإلنساف  ككمما تقدـ العمر كاف بحاجة لمتكاصؿ مع الذيف 

مما يزيد مف قكتو لمكاجية مصاعع الحيا   لحع كالقبكؿ كالتقدير كاالنتما  يدعمكف حياتو با
يرتبط بزياد  ا عراض  ابالصحة النفسية كميابيرتبط تة االجتماعي االمساند 
كتعد المساند  االجتماعية مف المفاىيـ التي  (.0279محمد سميماف   نيرميف.المرفية

ارتمؼ عمييا الباحعكف اي طريقة تناكليا تبعان لتكجياتيـ النظرية   كىي تعتمد اي ا ساس 
اية كعقة كقبكؿ كمعمكمال كتقدير عمي ندراؾ الفرد لما تقدمو لو شبكتو االجتماعية مف رع

 صباح .كامكاؿ  كاف يمكنو االعتماد عمييـ كالعقة اييـ ايمجُ ليـ عند احتياجو لممساعد  
 .( 0277السقا  

عم  كجو العمكـ اي االجتماعية اكدل العديد مف الدراسال ااعمية المساند  كقد 
اا اراد الذيف يمركف بُحداث مؤلمة   ا ارادالتي يتعرض ليا فيؼ مف ا عار السمبية لترا

تتفاكل درجة استجابتيـ السمبية لتمؾ ا حداث تبعان لتكار العإلقال الكدكد  كالم سِند  
كالمعانا   ا لـكما اف ليا دكرا نيجابيا كىامان اي الترفيؼ مف حد    ( Brohan, 2010ليـ 

التي يشعر بيا المريض   كبراصة المرفي المصابيف بُمراض مزمنة   اك ىؤال  الذيف 
( 0277( ك دراسة شاىندا عادؿ احمد  0270  كدراسة سيد جارحي السيد  يصعع شفا يـ 

مف شُنو تعزيز   الفرد بُنو يستطيع االعتماد كالعقة اي ارريف  كلد لدمااإلحساس الذم يت .
 .مستكم الصحة لديو 
العإلقال االجتماعية الم رفية فد التُعر السمبي الحكاجز التي ت بنييا حيث تعمؿ 

اإليجابية اي مكاقؼ الشد  كاإلجياد آعارىا  كيصب  ليا  عمي الصحة النفسية  حداث الحيا  
اشارل  ىذا الصدد كاي  (0270 حسيف  عماد عبد المطيؼ النفسي كالمكاقؼ الصعبة .
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تُعير انرفاض الدعـ كالمساند  ا سرية اي ارتفاع نلي   Holmes ,et al.,(2018) دراسة
العإلقة بيف المساند   amal Sobhy ,et al.,(2017)اعراض االكت اع   كاظيرل دراسة 

( 0277كاظيرل دراسة عمرك سامي محمد  االجتماعية كالمركنة  لدل المرفي النفسييف  
كجا ل دراسة صباح السقا ااعمية المساند  ا سرية اي االستشفا  لدل مرفي الفصاـ  

( لمتعرؼ عم  المساند  االجتماعية مف كجية نظر اسر المرفي  كاكدل دراسة 0277 
Wang ,et al.,(2015) ارل   كاشمنرففة اسرية  د  عمي اف مرفي القمؽ لدييـ مسان

نلي انرفاض معدالل المساند  لدل مرفي عنا ي القطع  Studart,et al.,(2015)دراسة 
ك اظيرل  دراسة احمد كماؿ عبد كاف الدراسال حكؿ المساند  االجتماعية مازالل قميمة  

( دكر المساند  اي الترفيؼ مف حد  احداث الحيا  الفامطة كعإلقتيا 0279الكىاع  
ااعميو  Sato, et al., (2012)اي حيف  ارتبر النفسييف.  باالستشفا  لدل المرفي

 . برنام  تـ بنا ه عم  اسس المساند  االجتماعية لممرفي النفسييف
المساند  االجتماعية احد الركا ز التي تمعع دكران ر يسان اي مف ا مر الذم يجعؿ  

المساند  الم قدمة مف الشبكة االجتماعية لممريض  كما االترفيؼ مف االفطرابال النفسية   
شكؿ جز ان يتشجيعي  المعمكماتي ك الك  كالمادمتقدمو مف المكاجد   كاإلنصال كالدعـ العاطفي 

حيث (.0224ىامان اي تمكيف الفرد مف التعامؿ مع ازمة المرض لديو. اكاز ايكع المكمني 
 ,.Arora, et al. لممريضقرار النفسي كالرفا با ماف كالتقبؿ كتحقيؽ االست تقدـ الشعكر

تقييمو لمحيا   اإفا  تتيير مع تيير حالتو الصحية  حينظر  الفرد لم كلما كانل ( 2007
كمف .( Leake, et al.,1999 اي فك  حالتو المرفية. لذاتو كلعإلقاتو االجتماعية يتييرك 

تمعؿ مصدر اعاؿ لترفيؼ قد لمريض النفسي التي يدركيا ااالجتماعية  المساند عـ اُف 
 كقد تؤدم الكصمة لديو  ترسخ مفيكـكقد تصب  سببان اي   كصمة المرض النفسي لديو 

   كىذا ما تحاكؿ الدراسة الحالية الكشؼ عنو .العإلد طمع اي لمتُرر 
كإلل التي يكاجييا عد احد المشي  ايك  العإلد النفسي  عاما ايما يتعمؽ بتُرر طم

 الشرصيكتكااقو  المريضيعكؽ حيا  النفسي  االفطراع ككف  المريض النفسي
لعكد  نل  حالة حت  يستطيع ا يالنفسممحة نل  العإلد  ىناؾ حاجةيجعؿ مما كاالجتماعي  

االتجاه تعزز النفسي عف المرض لتصكرال العقمية كالمعتقدال الراط ة اا .التكااؽ كالسعاد 
 يانسقاط عند ظيكر اعراض المرض نليكاسرتو  تداع بالمريضا  النفسينحك تجنع العإلد 



 ................................... وصمة الذات وعالقتها بالمساندة االجتماعية المدركة وتأُخر طلب العالج النفسي

- 402 - 

ككصؼ المريض بُنو مسحكران   تقديـ مبررال كاىية كا عمي انو ننساف محسكد عم  اآلرريف 
دجاليف  كالمعالجيف طمع العإلد مف المشعكذيف كال  ك اك بو مس مف الجف اك الشيطاف

 حاتـ سميماف محمد    كتتدىكر حالتو تدريجيان. المريض تدىكران يزداد كفع ا  الشعبييف 
كقد اشارل نتا   الدراسال كالبحكث تُرر المرفي النفسييف اي طمع العإلد  (.0270 

 Golja & Girma كدراسة  Allison & Taehee (2020) سباع مرتمفة كدراسة
 .(0277رشا عبد الفتاح محمد    كدراسة   (2017)
 كالمساند  الذاتيةالكصمة مف يصب  ىناؾ عإلقال كؿ  قد ما سبؽكاستنادان نلي  

شف  الصحة لدم المرفي النفسييف المتردديف عمي مستتُرر طمع العإلد االجتماعية ك 
  .كىذا ما تحاكؿ الدراسة الحالية الكشؼ عنو  النفسية كعإلد اإلدماف

 :مشكلة الدراسة  -ثانٌاا 

ظيرل مشكمة الدراسة الحالية مما الحظتو الباحعة اعنا  تمقييا التػدريع عمػ  اسػاليع 
اف عػدد مػف متمقػ  العػإلد  العإلد النفسي بمستشف  الصػحة النفسػية كعػإلد اإلدمػاف بالمنيػا 

حجػػـ عػػف ذكػػر بياناتػػو الشرصػػية الحقيقيػػة   كمػػا اف النفسػػي بالعيػػادال النفسػػية بالمستشػػف  ي  
   ػػكف نلػػ  العيػػادال النفسػػية بالمستشػػف  لطمػػع استشػػارال نفسػػيو عإلجيػػوبعػػض المرفػػ  يمج

ف احتاجكا نل  ات  ممؼ  اػي المستشػف    كاعنػا  عػإلد يرافكف حت  ال يككف ليـ سابقة   كا 
كمػف  قياـ الباحعة بدراسة حالة لػبعض المرفػ  المشػتركيف اػي البػرام  العإلجيػة بالمستشػف  

رػػإلؿ البيانػػال كجػػدل اف بعفػػيـ لػػـ يمج ػػكا اػػي بدايػػة المػػرض نلػػ  العػػإلد النفسػػي عمػػ  يػػد 
 جػك نلػي الم كرجػاؿ الػديف حتػي سػا ل حػالتيـ اافػطركاا طبا  بؿ لج كا نل  العإلد الشػعبي 

طبيع النفسي  اي حيف اف الػبعض لجػُ نلػ  الػذىاع نلػ  الطبيػع عنػد ظيػكر بػكادر لممػرض لم
اة نل  مإلحظة الباحعة اعنا  القياـ بجمسال العإلد ا سرل مع بعػض الحػاالل النفسي. باإلفا

 معممػػيف ذلػػؾكذكييػػـ  اف بعػػض المرفػػ  لديػػو اتجػػاىيـ السػػمب  نحػػك تكاجػػد المػػرااقيف معػػو 
اف الظػاىر لمعيػاف بالرمـ مػف  ـ اك اي عإلجي ـال يمعؿ اىمية لديي مرااقيفـ اف كجكد شعكرىب

اػي حػيف اف   الصػعكبال اعنػا  التكاجػد بالمستشػف   كتػذليؿاي ردمتػو المريض  مرااقيتفاني 
كمػػا اف بعػػض المرفػػ  لػػدييـ  يػػذكر دكر مرااقيػػو اػػي الترفيػػؼ عميػػو  كػػاف بعػػض المرفػػي 

 مرااقيف معيـ باستمرار اعنا  تمق  العإلد   اي حيف اف ىناؾ مرفي بمفردىـ. 
براز اىمية ت ناكليا بالبحث كالدراسػة  تمػل كلمكقكؼ عم  حجـ المشكمة كعمكميتيا  كا 

 ، ( مريض مف حػاالل العيػادال النفسػية بالمستشػف   كتػـ تطبيػؽ اسػتبانة متعػدد 92مقابمة  
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 كممحػؽ   (   مف رإلؿ ا س مة المفتكحة كالميمقػة اػي آف كاحػدككسيمة لجمع بيانال اكلية   
كمسػػببال تػػُررىـ اػػي كمتػػي تػػـ طمػػع العػػإلد   تناكلػػل المشػػكإلل التػػي يكاجييػػا المرفػػ  قػػد 

كاسػػػباع تقػػػبميـ اك رافػػػيـ لكجػػػكد ا ىػػػؿ كا قػػػارع   كتمحػػػكرل اسػػػتجابال   طمػػػع العػػػإلد 
رػكايـ مػف الكصػـ مػف ِقَبػؿ اآلرػريف  كاقتنػاعيـ انػـ تُررىـ اػي طمػع العػإلد   حكؿ  المرف 

يسػػتحقكف المػػرض كانيػػـ بالفعػػؿ يتصػػفكف بالصػػفال السػػمبية التػػي ي نعتػػكف بيػػا   كمحػػاكلتيـ 
 نبيـ نظر  اآلرريف  كعدـ كجكد مف يرااقيـ  ركايـ عم  تعع اآلرريف معيـ.تج

البكاعث التي َحدل بالباحعػة إلجػرا  ىػذه الدراسػة  مػا اشػارل نليػو تجدر اإلشار  نلي ك 
الكصـ االجتماعي لممرض النفسي عامػة اػي المجتمػع الدراسال ذال الصمة مف سيطر  كشيكع 

 ك ا عػػار السػػمبية    ية ميػػر المنصػػفة حػػكؿ المػػريض النفسػػيمػػف رػػإلؿ ا اكػػار النمطيػػة السػػمب
 & Allison مػػف كدراسػػة كػػؿ  عمػػي المرفػػيالعامػػة كالذاتيػػة المػػرض النفسػػي كصػػمة ل

Taehee (2020)  دراسػة عميػد احمػد كتػامر  ك (0270نحساف محمد ابػك القاسػـ    كدراسة
 Muhammed, etك دراسة   ( 0277 كآرركفايصؿ محمد رير (  ك دراسة 0270ارد  

al., (2016)   نػػػػدا  تيسػػػػير يكسػػػػؼ   كدراسػػػػة (0272احمػػػػد طػػػػو متػػػػيقف  دراسػػػػة  ك
 ,.Fang. Yen, et alدراسػة ك   Ghanean, et al,.  (2011) دراسػة(ك 0272 

 . Sue(2003)  كدراسة  (2005)
  كصػػمة الػػذال لػػدل عينػػة الدراسػػة  مسػػتكلالدراسػػة الحاليػػة الكشػػؼ عػػف حػػاكؿ كت

نحػػدل الركػػا ز    كػػكف المسػػاند  االجتماعيػػةلػػدييـ كعإلقتيػػا بالمسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػة 
ا ساسػػية التػػي يحتػػاد نلييػػا المػػريض النفسػػي اػػي حياتػػو لمكاجيػػة مػػا يتعػػرض لػػو مػػف ربػػرال 

تبرز اىمية المساند  االجتماعيػة مػف  حيثسمبية كالكصمة العامة اك الذاتية لممرض النفسي  
  ا اػرادتناكلػل دكرىػا اػي ترفيػؼ الفػيكط عمػ  ك البحكث التػي دراسال رل لو الما اشارإلؿ 

سػػكا  عمػػ  المرفػػ  النفسػػييف اك عمػػ  ذكييػػـ   النفسػػياك اػػي الترفيػػؼ مػػف كاقػػع المػػرض 
    Holmes ,et al.,(2018)كػؿ مػف   دراسػة كككػذلؾ اػي تحسػيف نسػبة شػفا  المػرض 

amal Sobhy ,et al.,(2017)     0277صػباح السػقا    ( 0277عمرك سامي محمػد )
  Wang ,et al.,(2015)   Studart,et al.,(2015)       احمػد كمػاؿ عبػد الكىػاع
 0279  )Sato, et al., (2012)  . اىميػة المسػاند  االجتماعيػة  عمػيا مػر الػذم يؤكػد

   بمرتمؼ اشكاليا كصكرىا اي دعـ المريض كمساندتو عمػ  ترطػ  حالتػو الصػحية كالنفسػية
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اػي  –  كبػالرمـ مػف ذلػؾ لػـ تشػير دراسػة النفسيكا  التُعير اي اتجاىال ا اراد نحك المرض 
  االجتماعيػة نلي عإلقة كصػمة الػذال لػدل المػريض النفسػي بالمسػاند -حدكد اطإلع الباحعة 

   المدركة.
عنػد تنػاكؿ  ا ىميػة مػف  لػوتػُرر طمػع العػإلد النفسػي نلقا  الفك  عمي  كال شؾ اف        

  تكاجيػو المػريض النفسػي احػد العقبػال التػي  ككنػوا ة المرفي النفسييف بالبحث كالدراسة ؛ 
 Norhayati, et كدراسػة  Allison & Taehee (2020,) حيػث اعبتػل دراسػة كػؿ مػف

al., (2020)  كدراسػة عميػد احمػد كتػامر اػرد 0270نحسػاف محمػد ابػك القاسػـ  كدراسػة  )
   ( 0220  كدراسػػة طػػإلؿ محمػػد كامػػاؿ عمػػر   (0277رشػػا عبػػد الفتػػاح محمػػد   ( 0270 

تكجػػو المػريض النفسػي لطمػػع العػإلد عنػػد  لتػُرر متعػػدد اسػباع   Vibha (2008)كدراسػة 
كراػض ا ىػؿ    لممرض النفسػينظر  المجتمع السمبية كالتي كاف مف فمنيا ا عراض ظيكر 

 كيعػػد احػػد ا ىػػداؼ التػػي تسػػعي نلييػػا الدراسػػة كالػػدرؿ الشػػيرم المجػػك  نلػػي العػػإلد النفسػػي  
التعػػػرؼ عمػػػي عإلقػػػة تػػػُرر طمػػػع العػػػإلد النفسػػػي لػػػدم المػػػريض بالكصػػػمة الذاتيػػػة  الحاليػػػة

 كالمساند  االجتماعية المدركة.
المدركػػة كتػػُرر طمػػع العإلقػػة بػػيف كصػػمة الػػذال كالمسػػاند  االجتماعيػػة  لكػػكفكنظػػران 
كالمتمعمػة اػي نحساسػو الػدارمي بُنػو لػدم المػريض النفسػي كصػمة الػذال ا   العإلد متشػابكة

قػػد يستشػػعره المػػريض مػػف راػػض  باإلفػػااة نلػػي مػػا اقػػؿ شػػُنان مػػف ا رػػريف كتحقيػػره لذاتػػو  
قػػد ت حػػد مػػف ندراكػػو لممسػػاند  االجتماعيػػة  كمحاكالتػػو لتجنػػع ا رػػريف   ا رػػريف لػػو كتحقيػػر 

 االجتماعيػةلمسػاند  افػعؼ تكػكف قػد  اػي حػيف  مػف حكلػو المقدمة مػف الشػبكة االجتماعيػة 
قد تككف سببان اي تُرر طمع العإلد    كلعػدـ كجػكد ك   سببا اي ظيكر كصمة الذال لممريض 

تُتي الدراسػة الحاليػة لمكشػؼ عػف  ةالعإلعالبحعية متييرال دراسال تناكلل بحث العإلقال بيف ال
كمػػدل كالمسػاند  االجتماعيػة المدركػػة كتػُرر طمػع العػإلد  متييػرال كصػػمة الػذالالعإلقػة بػيف 

لػدل عينػة مػف المرفػ  اػي كصػمة الػذال تُرر العػإلد  كنسياـ كؿ مف المساند  االجتماعية 
 .النفسييف المتردديف عم  مستشف  الصحة النفسية كعإلد اإلدماف اي المنيا 

 كمما سبؽ تعير مشكمة الدراسة ا س مة التالية 
 لدل عينة الدراسة؟بُبعادىا المرتمفة  كصمة الذال مستكلما  -7
 لدل عينة الدراسة ؟ المساند  االجتماعية المدركةما مستكم   -0
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 لدل عينة الدراسة؟ المدركة المساند  االجتماعيةك كصمة الذال  بيف عإلقةال طبيعةما  -.
 لدل عينة الدراسة؟ك تُرر طمع العإلد الذال  بيف كصمةعإلقة ال طبيعة ما -9
 تُرر طمع العإلد لدل عينة الدراسة؟ك  المدركة المساند  االجتماعيةبيف عإلقة ال طبيعةما  -2
رر طمػع العػإلد اػي التنبػؤ بكصػمة  المدركػة االجتماعيةالمساند  ما مدل نسياـ كؿ مف  -7 كتُػ

 الذال لدل عينة الدراسة؟
  أهداف الدراسة: -ثالثاا 

   تعرؼىدال ىذه الدراسة نلي            
 لدم عينة الدراسة. بُبعادىا المرتمفة  كصمة الذال مستكل  -7
 .عينة الدراسة لدل المدركة المساند  االجتماعيةمستكم  -0
 .الدراسة نةلدل عي المدركة المساند  االجتماعيةكصمة الذال ك عإلقة بيف طبيعة ال -.
ر طمع العإلد  بيفعإلقة طبيعة ال -9  . الدراسة نةلدل عيكصمة الذال كتُر 
ر طمػػع العػػإلد  المدركػػة المسػػاند  االجتماعيػػةبػػيف طبيعػػة العإلقػػة  -2  نػػةلػػدل عيكتػػُر 

 .الدراسة
ر طمػػع العػػإلد  المدركػػة المسػػاند  االجتماعيػػةكػػؿ مػػف مػػدل نسػػياـ  -7 التنبػػؤ  اػػيكتػػُر 

 . الدراسة عينة لدلبكصمة الذال 
  أهمٌة الدراسة : -رابعاا 

 مف رإلؿ ما يمي   كالتطبيقيةالنظرية تتف  اىمية الدراسة 
  النظرٌة: األهمٌة -أ

الكصمة الذاتية  -اي حدكد اطإلع الباحعة-متييرال الدراسة بحعلالدراسال التي  ندر  -7
 المريض النفسي . لدل كتُرر طمع العإلد النفسي   المدركة المساند  االجتماعيةك  

اليامة التي تقابؿ مدراسة الراىنة مف تصدييا  حد المشكإلل النظرية لىمية ا  كما تُتي -0
المرف  النفسييف كى  الكصمة الذاتية كالتي قد تؤعر اي تُرر طمع العإلد مما يزيد 

يعد احد المصادر النفسية الكقا ية  المساند  االجتماعيةمف حالتيـ سك . كما اف متيير 
نال انو قد يتُعر لدعـ المرف  النفسييف كالعمؿ عم  عدـ تُرر طمع العإلد لدييـ  

تحاكؿ  مما قد ي كسع الدراسة الحالية اىمية لككنياة لمكصمة الذاتية لدل المريض  نتيج
 . ل لدل المريض النفسيالكشؼ عف العإلقة بيف تمؾ المتييرا
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المساىمة اي تكاير بيانال كمعمكمال عممية يمكف تستمد الدراسة الحالية اىميتيا مف  -.
لنفسي عف المريض النفسي كمدل االستعانة بيا اي مجاؿ الصحة النفسية كاإلرشاد ا

  كمدل ندراكو كتقبمو لذاتو استدماد المريض لمكصـ االجتماعي لممرض النفسي 
 .لممساند  اي العإلد   كاسباع تُرر العإلد 

  نظرا لما تمعمو  النفسييف االىتماـ بف ة المرفيكتستمد الدراسة الحالية اىميتيا مف  -9
 كا زمال لمتإلحقةتطكرال امتزايد  بحكـ الال عدادتمؾ الف ة مف اىميو تكتسبيا مف ا 

كعيو كمدل   مما يترتع عميو المجتمعية كالمشكإلل التي ال يستطيع الجميع مكاكبتيا
 .  لودعـ اآلرريف لمساند  ك 

 األهمٌة التطبٌقٌة: -ب

ك كمعراة البنا  العاممي لممقياس   لمريض النفسي لدم اكصمة الذال  مقياس بنا  .7
كالتُكد مف مناسبتو المريض النفسي  لدم المدركة المساند  االجتماعيةقياس م بنا 

مكف االستفاد  منيما اي مجاؿ ي   ا مر الذم   كاقا لمشركط السيككمتريةلمتطبيؽ 
 .  الدراسال كالبحكث النفسية المستقبمية لتمؾ الف ة

رشادية لرفض كصمة الذال  قد تسيـ نتا   الدراسة .0 لدل اي نعداد برام  عإلجية كا 
 المريض النفسي .

 المساند  االجتماعيةنعداد برام  تعتمد عم  قد تسيـ نتا   الدراسة الحالية اي  ..
 لمترفيؼ مف حد  كصـ الذال لدييـ .لممرفي النفسييف  المدركة

تسيـ الدراسة الحالية اي زياد  كع  المجتمع تجاه ا ة المرف  النفسييف  قد .9
كمدل تقبميـ لممساند  االجتماعية التي  ككصؼ شعكرىـ الدارمي تجاه المرض

 .اآلرريفمف  يتمقكىا
 مصطلحات الدراسة : -خامساا 

بُنو  عكران "عإلمة مرزية لمفرد الذل يتصؼ بيا  تكلد لديو ش ُنيابعرؼ كصمة الذال  ت   - ا
نيا "الفرر الذل يحدث ُ  كما ت عرؼ ب (Bos, et al., 2001 اقؿ شُنان مف اآلرريف".

رؼ كصمة عكت. (Corrigan, et al., 1999 عندما يستكعع الشرص التحييز فده".
 ,Byrne عف اآلرريف". عار التي تجعؿ الفرد منعزالن العإلمة "انيا عامة  النفسيالمرض 
بُنيا "حالة نفسية ناش ة  النفسي(. كتعرؼ الباحعة كصمة الذال لدل المريض 2000

ا نماط يدرؾ كيتقبؿ حيث عية كصمة الجماعة لو  مشرك ل النفسيعف تصديؽ المريض 
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ايحكـ بيا  لنسقو القيميكيستدرميا  السمبية السا د  عف المريض النفسي كالصفال 
الذم يؤدل بالمريض بالشعكر بالنقص الذاتي كتدن  احتراـ الذال  ا مر ذاتو عم  

ايتجنع المكاقؼ التي    مع اآلرريف مما قد يؤعر عم  تفاعمو الشعكر بالرجؿ اك العار ك 
اي  نجرا يان  تقاس كصمة الذال لدم المرفي النفسييفك  " تستعير لديو الشعكر بالكصـ

عم  مقياس كصمة  النفسيالتي يحصؿ عمييا المريض الدرجال  بمجمكعىذه الدراسة 
  التمييزالمرتمفة  بُبعادهمف ِقبؿ الباحعة  المستردـ اي الدراسة الحالية  كالم عدذال ال

  .  تجنع الكصـ( تحقير الذالفده  المدرؾ  السمبي االجتماعي
ندراؾ الفرد انو يكجد عدد كااي مف " المساند  االجتماعية المدركة  ت عرؼ بُنيا - ع

 اف يرجع نلييـ عند الحاجة طمبان يمكف اف يعؽ اييـ  ك ا شراص اي حياتو 
  كيعتقد  لممساعد  كالدعـ معؿ ا سر  كا صدقا  كالزمإل  كا قارع كالجيراف كميرىـ

كاف  اف اي كسعيـ اف يعتنكا بو  كانيـ يحبكنو  كسيقفكف بجانبو عند حاجتو نلييـ
آيل  "  حكيمةككف لدل ىذا الفرد درجة مف الرفا عف ىذه المساند  المتاحة.ي

  . (0277  حمكده كآرركف
بُنيا "ندراؾ لدل المريض النفسي  المساند  االجتماعية المدركةكتعرؼ الباحعة 

اشراص اي شبكة عإلقاتو االجتماعية جيكد التي يبذليا الب النفسيالمريض 
 النفسية الكجدانية بالمساند ي مدكنو اي اكقال ا زمال كالفيكط  الذيف  (/... اقارع/اصدقا 

التي تيدؼ لمساعدتو   ك تحقيؽ قدر مف  كالمعمكماتية كميرىا مف الكاف التكاتؼ كالتعافد
مؾ التكااؽ النفسي لديو كتشجيعو عم  المفي قدمان اي مكاصمة العإلد   كمدل رفاه عف ت

شُنيا الترفيؼ مف اآلعار السمبية الناتجة عف ىذه ا زمال كالفيكط  مفالذم  ا مرالجيكد 
اي ىذه  نجرا يان  كتقاس المساند  االجتماعية المدركة لدم المرفي النفسييف. التي يمر بيا

الدراسة بمجمكع الدرجال التي يحصؿ عمييا المريض النفسي عم  مقياس المساند  
 .اسة الحالية  كالم عد مف ِقبؿ الباحعة االجتماعية المدركة المستردـ اي الدر 

نكع مف العإلد تستردـ ايو "بُنو  النفسيعرؼ العإلد ي  العإلد النفسي    طمعتُرر  - د
طريقة نفسية اك اكعر لعإلد مشكإلل اك افطرابال اك امراض ذال صبية انفعالية يعان  

عمميان كعمميا منيا المريض كتؤعر ؼ سمككو  كايو يقـك المعال  كىك شرص مؤىؿ 
كانيان بالعمؿ عم  نزالة ا عراض المرفية المكجكد  اك تعديميا اك تعطيؿ اعرىا  مع 
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مساعد  المريض عم  حؿ مشكإلتو الراصة كالتكااؽ مع بي تو كاستيإلؿ نمكاناتو كتنمية 
(. 0222د  حامد عبد السإلـ زىراف  شرصيتو عم  اف يتـ ذلؾ اماكف مرصصة لمعإل

قبؿ المجك   المد  التي يستيرقيا المريض"انو  النفسية تُرر طمع العإلد الباحع كتعرؼ
نل  مترصص بيدؼ بداية  المجك كحت  ظيكر اعراض المرض  منذلمعإلد النفسي 

تُرر اييا بعدد السنكال التي نجرا يان تُرر طمع العإلد النفسي  ك ي قاسالفعمي". العإلد 
عإلث سنكال بعد ظيكر كالمحدد  اي الدراسة الحالية بػ  النفسيطمع العإلد  المريض عف

 . عمي المريض  النفسياعراض المرض 
مرفي " ىـ مستشف  الصحة النفسية كعإلد اإلدماف  المتردديف عميالمرفي النفسييف  -د

يبدك اي صكر  اعراض نفسية   افطراع كظيفي اي الشرصية نفس  المنشُ يعانكف مف
اي سمككيـ ايعكؽ تكااقيـ النفسي كيعكؽ ممارستيـ حياتيـ كجسمية مرتمفة  كيؤعر 

 حامد عبد السإلـ زىراف  مساعد  مترصصة".كيحتاجكف نلي   السكية اي المجتمع
نفسييف المرف  انيـ مجمكعة مف ال"  اي الدراسة الحالية ـبي كيقصد( 0222

النفسي اك متابعة المتردديف بصفة دا مة عم  عيادال المستشف  النفسي طمبان لمعإلد 
 ." كانفعالية مرتمفةكسمككية افطرابال نفسية  لدييـالعإلد   ك 

ك سابقان   النفسي  ىي مستشف  الطع بالمنيا مستشف  الصحة النفسية كعإلد اإلدماف -ق
  كتقع بمدينة المنيا الجديد  بمحااظة المنيا  كقد تـ فميا لألمانة  لكزار  الصحة التابعة

مستشف  الصحة النفسية "ـ  كاصب  مسماىا 7/7/0272العامة لمصحة النفسية بتاريخ 
  كتفـ اقساـ دارمية تشمؿ  القسـ المجاني لمرجاؿ  القسـ االقتصادم "كعإلد اإلدماف

قتصادم لمسيدال  قسـ اإلدماف ديتككس  لمرجاؿ  القسـ المجاني لمسيدال  القسـ اال
قسـ اإلدماف تُىيؿ  كما يكجد بيا اقساـ رارجية تشمؿ  عياد  ا مراض النفسية  كعياد  

نفسية  كعياد  اإلدماف  كالعيادال الترصصية التي الطفاؿ ا ا مراض العصبية  عياد  
نظيـ نيقاع المخ  الفردم كالجماعي  كالعإلد بجمسال ت النفسيتقدـ ردمال العإلد 

 مستشف  الصحة النفسية كعإلد كاالرتبارال النفسية  كتحاليؿ المردرال  كرسـ المخ. 
 (.0272اإلدماف  

  حدود الدراسة: -سادساا 

 .الحدكد المنيجية  استردمل الباحعة المني  الكصفي  -
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 االجتماعيػةالمسػاند  كصػمة الػذال   بمتييػرال  تتحػدد الدراسػة الحاليػة حدكد المتييرال   -
 .  النفسيالمدركة  تُرر طمع العإلد 

مستشػف  الصػحة النفسػية التابعػة الدراسة اي العيادال النفسية ب   اجريلةالمكاني كدالحد -
 لألمانة العامة لمصحة النفسية كعإلد اإلدماف بمدينة المنيا. 

 سػػبتمبرنلػػ   0274 يكنيػػكالحػػدكد الزمنيػػة  تػػـ تطبيػػؽ ادكال الدراسػػة اػػي الفتػػر  مػػا بػػيف  -
0274 

المرفػػ  ذكل االفػػطرابال النفسػػية المتػػردديف عمػػ  عينػػة تمعػػؿ اػػي كد البشػػرية  كتالحػػد -
  بيػػرض العػػإلد النفسػػي  العيػػادال الرارجيػػة لمستشػػف  الصػػحة النفسػػية كعػػإلد اإلدمػػاف

البػرام  احػد مشػتركيف بالفعػؿ اػي ال  ك ـ 0274 – 0270كالمسجميف اييا ما بيف عامي 
 . ( مريفان 77 ا ساسية كقد بميل عينة الدراسة العإلجية بالمستشف   

 الطار النظري للدراسة: -سابعاا 
 :وصمة الذات -المحور األول   

ككصـ كالعار  العيع "الكصمة ىي   المفيكـ الميكم  كصمة الذال مفيـك  -ا
   االصطإلحي المفيـكاما (..744.  ابف منظكر  عابو  كالكصمة العيع اي الكإلـ الشي 

مسميال مير مرمكع اييا بالفرد مف ِقبؿ اآلرريف  كعم   تعرؼ الكصمة عامة انيا "نلصاؽ
صفال مرتمفة عف التصااو بـ ىذا الفرد مف التقبؿ االجتماعي اك تُييد المجتمع لو  نحك ي حرِ 

بُنيا (  كما ت عرؼ 0227راد  الز  ايصؿ  .العقميبقية ااراد المجتمع معؿ المرض النفسي اك 
نتيجة العتبارال قصكر لديو    برصا ص ارد ما  يمتصؽاالجتماعي السمبي الذل  "االتجاه

تمييز مير العادؿ كعزؿ ىذا كتؤدل نل  ال االجتماعيكما تتفمف عدـ القبكؿ 
كالشعكر باالزدرا  كنقص القيمة  االجتماعيالتجاىؿ "(. كما تعن  Vanden, 2007 ."الفرد

مف ِقبؿ المجتمع بشكؿ عاـ  كاالبتعاد الكم  عف الفرد بنا ان عم   كجكد صفة لديو ترتمؼ 
فد الفرد المكصـك كالعزلة  ااراد المجتمع  كما انيا تسبع سمككيال التمييز باقيعف 

-Self الاما كصمة الذ.( Hinshaw, 2007كالتجاىؿ كاقداف المكانة االجتماعية  
Stigma  نتيجة كصـ المجتمع لو اتنت  ت عرؼ بُنيا "ما يدركو الفرد مف اركؽ اي نفسو

(   Kayama & Haight , 2013شكؿ عقبال اجتماعية كنفسية لديو".  كصمة دارميو ت
كالحرد لكجكد  بالرزم"الشعكر الدارمي النابع مف الشرص نفسو كاتجاىو لذاتو  تعنيكما 

بُاعاؿ تجنبو  ايُتي  ا مر الذل ينعكس عم  سمككو كصمة اجتماعيو رارجيو ادركيا 
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تحدث " كىي(  .027جميؿ الحسكف    ة"  سمير لممكاقؼ االجتماعية كالمينية كالعاطفي
 Werner "تقييمال كنظرال المجتمع السمبية لو كيتصرؼ بنا ن عمييا تدنيؿ الفرد بعندما يق

& Shulman, 2013) . كيمكف القكؿ بُف شعكر الفرد بالكصمة الذاتية ينبع مف ظيكر
مظاىر النبذ كسمال الكصـ كالمشاعر كاالتجاىال السمبية مف ِقَبؿ المجتمع تجاه الفرد 
المكصـك كمدل تُعره بتمؾ المظاىر كالسمال كىذا يعتمد بالدرجة ا كل  عم  قدر  المكاجية 

ؿ دكف تسمؿ المشاعر كالسمال السمبية مف المجتمع كما يمتمكو مف آليال دااعية ذاتية تحك
 دارؿ ذاتو. 
 Publicكصمة الجماعة  -7تترذ الكصمة عامة عإلعة انكاع    انماط الكصمة -ع
Stigma  كتتمعؿ اي اتجاىال المجتمع العاـ تجاه ارد اك جماعة معينة لدييـ صفال ال

 .يقبميا ىذا المجتمع  كيتعرض الفرد اك الجماعة المكصكمة نل  العداك  كالنبذ مف اآلرريف
ان \كتشير نل  ما يعايشو ارد ما نتيجة ككنو مرتبط Family Stigmaالكصمة ا سرية  -0

بالنقص شعكر الفرد كى   Self Stigmaكصمة الذال -.   بُقارع لدييـ صفال كاحد
الشعكر بالرجؿ كالعار كتدن  احتراـ الذال كنقص الكفاية الذاتية كاالجتماعية الذاتي كالدكنية 

 (.Boyle, 2013  ) Vogel, 2010.  مما يترتع عم  ذلؾ مف ردكد ااعاؿ سمبية 
نف لعممية الكصـ عامة كما تتفمنو مف  الكصمة الذاتية كآلية حدكعيا  ابعاد -د

ربر  -Stigma expectation  0تكقعال الكصـ  -7  كصمة ذاتية ابعاد تتمعؿ اي 
 Personal الشرصيربر  الراض -. Social rejection االجتماعيالراض 

experience  Verhaeghe, et al., 2007 اإف الكصـ يحدث  آلية حدكعيا(  اما عف
عند كع  الفرد المكصـك با اكار النمطية كردكد الفعؿ السمبية الصادر  مف المجتمع فده  

الراص بو  عـ يُتي نتيجة لذلؾ انرفاض  القيميايتقبؿ تمؾ ا اكار كيدرميا دارؿ نسقو 
 (.Fung, et al., 2007مستكل تقدير الذال كمشاعر سمبية مرتمفة  

   النفسيمريض لدل ال الكصمة الذاتية -د
ما ىك نال افطراع كظيفي اي الشرصية   Mental illnessنف المرض النفسي 
حياتو السكية اي المجتمع الذل ل توممارسك   النفسي تكااقويؤعر اي سمكؾ الفرد ايعكؽ 

بُنو "الشرص الذل  النفسي(  كيعرؼ المريض 0222 حامد عبد السإلـ زىراف   .يعيش ايو
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يتميز بتيير المزاد اك التفكير كالعكاطؼ اك السمكؾ كيككف ىذا التيير شديد كيؤدل نل  معانا  
 (.0227  الريماكم كآرركف الفرد نفسو كمعانا  مف حكلو.  محمد عكد 

"النظر  السمبية كالدكنية لممريض النفسي  كتعرؼ كصمة المرض النفسي عامة انيا
المجتمع الذل يعيش ايو كتجنع االعتراؼ بالمرض النفسي مف ِقَبؿ المريض اك مف ِقبؿ 

اسرتو كا  بعض ا حياف عدـ قبكؿ المجتمع كا سر  لممريض نفسو  كعدـ تقبؿ حالتو  
كتفادل زيار  الطبيع النفسي ركاان مف كصـ المجتمع  ا مر الذل يؤدل بالمريض نل  

الشعكر با مف كاقداف الشعكر باالحتراـ الذاتي كنقص  الشعكر الزا د بالنقص كالعجز كعدـ
ر. التقدير كسياد  مظير السمكؾ الدااعي المتمعؿ اي تجنع اآلرريف كالشعكر بالرجؿ كالعا

الكصمة الذاتية لدل المريض  بينما يُتي مفيـك (.0270 نحساف محمد ابك القاسـ  
النقص لككنو مريض مع تدن  مفيـك "شعكر المريض بالرزم كالعار ك بانيا  عرؼلت  النفسي  

السمبية حكؿ ذاتو كحكؿ اآلرريف كيسبع لو  الذال كفعؼ الركح المعنكية كسيطر  ا اكار
 كما ت عرؼ(..027 سمير  جميؿ الحسكف  ىذا الشعكر االنسحاع مف التكاصؿ مع اآلرريف.

منعزؿ  الذل يجعؿ منو ا مر    مرفوذاتو نتيجة الذل يإلـز المريض تجاه  "الشعكربُنيا 
 ,Alison ".عف الناس  يشعر بالرجؿ كاإلحباط كالحزف كلكـ الذال كتدن  نظر  الذال

2002.)  
كمف رإلؿ استقرا  المفاىيـ السابقة يمكف القكؿ اف كصمة الذال لدل المريض 

ىي عممية ندراكو لمصفال كالمعتقدال االجتماعية السمبية التي ي ميزه بيا المجتمع   النفسي
ا مر الذل يؤدل نل  استدراؿ تمؾ الصفال كالمعتقدال نل  ذاتو  مما ينت  عنو انتقاص 

 لقيمة ذاتو كالشعكر بالذنع كالعار ايبدا اي تجنع اآلرريف كالتقكقع دارؿ ذاتو. 
تكمف رطكر  تسمؿ كصمة الذال لدل المريض النفسي   اآلعار المترتبة عم -ق

مف ِقبؿ المجتمع نل  ذال المريض اي اآلعار السمبية التي تنجـ عنيا  النفسيكصمة المرض 
حيا  المريض الشرصية كاالجتماعية كالصحية  مناحيكالتي تمتد آعارىا لتشمؿ جميع 

  اي النفسيمة الذال لدل المريض اآلعار السمبية المترتبة عم  كصنيجاز كالعقمية. كيمكف 
انحسار العإلقال االجتماعية نتيجة شعكره بالرجؿ كبالعار كتجنبان لمكصـ  نتإلؼ صكر  الذال 

جة كمف عـ تدن  مفيـك الذال كتقدير الذال  كاالبتعاد عف اآلرريف  تُرر طمع العإلد نتي
رفا    الرسمي ليركع المريض كاسرتو مف العإلد تقميؿ ارص تشريص كعإلد المرض كا 
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(   عإل  الديف عيس  احمد  .027لمكصـ  سمير  جميؿ الحسكف   ا عراض تجنبان 
0222 .) 

جماالن  زيؿ كصمة المرض النفسي عامة اك انو ال يكجد دكا  منفرد ييمكف القكؿ  كا 
كصمة الذال لدل المريض النفسي  نال اف ا بحاث كالدراسال التي تحاكؿ البحث عف آعار 
الكصمة كالعإلقال التي تساعد عم  زيادتيا اك الترفيؼ منيا قد تساعد اي الترفيؼ مف 

حاكؿ الدراسال حد  الكصـ العاـ لممرض النفسي كمف عـ كصـ الذال لدل المريض. كىذا ما ت
كعإلقتيا  النفسيالحالية الكشؼ عنو مف حيث عإلقة كصمة الذال بتُرر طمع العإلد 

 المدركة لدل المريض ذاتو.  المساند  االجتماعيةب
 : المدركة المساندة الجتماعٌة –المحور الثانً 

المساند  لية    ليكيان  المساند مفيـك نف    المدركة المساند  االجتماعيةمفيـك  -ا
  ما سنده بو كدعمو  كالدعـ  كالسند   ماؿ اُقامو الشي كمشتقة مف الفعؿ  سند( ام سند 

 المدركة المساند  االجتماعيةمفيـك  كيشير(..744   اتسنده  ابف منطكر الشي اف يميؿ 
انيا تعافده  التي يدركيا القا مة بيف الفرد كارريف " تمؾ العإلقال ككنيانل    "اصطإلحان 

كما ت عرؼ بُنيا اساليع  .(7449محمد محركس كمحمد السيد   عندما يحتاد الييا "   
المساعد  المرتمفة التي يتمقاىا الفرد مف المحيطيف بو كتتمعؿ اي تقديـ الرعاية كاالىتماـ 

 لمقبكؿ كالحع كالنص  كالتشجيع اي كااة مكاقؼ الحيا   كتشبع حاجاتو المادية كالركحية
  محمكد  حنفي ا ىكيدكاالجتماعي  النفسيتكااقو عقتو ك يزيد مف  كالشعكر با ماف  مما

كما ع رال بُنيا "المعمكمال الم دركة التي تقكد الفرد الذل تتـ رعايتو نل  اإلحساس  (.0227
بُنو محبكع كيتـ احترامو  كاف لديو شبكة قكية مف العإلقال االجتماعية كيكجد تكاصؿ اعاؿ 

  (.Grann & Jacobson, 2005بينيـ  ا مر الذل يؤدل نل  التكااؽ النفسي".  
كمف عـ يمكف القكؿ اف المساند  االجتماعية المدركة ىي اعتقاد اك نيماف المريض 

تكاار اشراص يمكف اف يعؽ بيـ كيعتقد اف بكسعيـ اف يعتنكف بو كيبقكا  كبكجكد  النفسي
زه لمكصكؿ نل  ا ىداؼ مف اجؿ تحفي اك بجانبو عند الحاجة اك عند التعرض لمفيكطال

 فا  مف المرض. الش المطمكبة المتمعمة اي
كشركطيا  ترتمؼ مصادر المساند  كتتفرع حسع  المساند  االجتماعيةمصادر -ع

الظركؼ المرتمفة كبارتإلؼ المرحمة العمرية التي يمر بيا الفرد  كما انو يجع اف تتكاار عدد 
مف الشركط لنجاح المساند  متمعمة اي ارتيار الكقل المناسع لتقديـ المساند   كتعدد 
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تيـ لطالع المساند   كمدل نتاحة مصادرىا  كعدد ا شراص الذيف يقدمكنيا  كدرجة قراب
ىؤال  ا اراد لتقديـ المساند  ككيفية تقديميـ لممساند   باإلفااة نل  مقدار الرفا الذل 

 (0227المساند   عزه عبد الكريـ  يحصؿ عميو الفرد الطالع لممساند  مف عممية 
كى   Self-Estimate  تتمعؿ اي  مساند  التقدير المساند  االجتماعيةاشكاؿ -د

يتكلد لديو اإلحساس بتقدير الذال  ؽ نحساسو بُنو مقبكؿ مف اآلرريف لمساعد  الفرد لتعمي
ظير اي نمداد الفرد بالمعمكمال التي كت Information Supportالمساند  بالمعمكمال 

كايو يقكـ م تمق  المساند   Companionship Socialيحتاجيا  كالصحبة االجتماعية 
ليترمص مف  لفراغ مع المحيطيف بو كيتـ مساعدتوبممارسة ا نشطة التراييية كقفا  كقل ا
كى  تقديـ المساعدال  Instrumental Supportقمقو كىمكمو  كاريران المساند  اإلجرا ية 

 .(Cohen &Wills, 2011(قل الحاجة اك تقديـ ردمال عينية المادية ك 
كيتحدد الشكؿ الذل ت قدـ متعدد   المساند  االجتماعيةاف اشكاؿ  مما سبؽ كيتف 

مف رإللو بنا ان عم  نكاحي القصكر اي م تمق  المساند    كمف عـ اإف المريض النفسي 
كبسبع قصكر النكاحي الشرصية لديو ايك يحتاد نل  جميع اشكاؿ المساند  مف الشبكة 

 لككنولدل المريض النفسي  ا شكاؿ بيف تمؾيتـ اصؿ كال يمكف اف االجتماعية مف حكلو  
ارتُل الباحعة    ككاف ذلؾ مف ا سباع التي المساند   كمصادر اشكاؿلي جميع ناي حاجة 

آحادم البعد   عم  اف تيطي  المدركةاف يتـ بنا  مقياس لممساند  االجتماعية بنا ا عمييا 
  .المرتمفة لممساند  ا شكاؿعباراتو 

اي حيا  ا اراد  المساند  االجتماعيةاىمية تنبع   المساند  االجتماعيةاىمية -د
الذل تؤديو اي حيا  ا اراد  كيمكف نيجازىا  الدكرعامة كحيا  المرف  النفسييف راصة مف 

لألعر السمب  لألحداث ليا اعر مرفؼ  ايي Self-Protectionحماية الذال  -7اي 
كف بُحداث مؤلمة تتفاكل درجة استجابتيـ السمبية لتمؾ الذيف يمر  الفامطة  اا شراص

يزداد احتماؿ تعرض  قدد  لو  كما انو ا حداث تبعان لتكار معؿ تمؾ العإلقال الكدكد  كالم سنِ 
الكقاية مف االفطرابال  -0  المساند  االجتماعيةالفرد الفطرابال نفسية كمما نقص مقدار 

نشباع حاجال ا اراد كمساعدتيـ نحك  -9فيكط الحيا   مكاجية  -.كاالنفعاالل كالتكترال  
كظا ؼ  عإلجية( تتمعؿ اي مساند  -2. مع المحيطيف بيـ النفسيالكصكؿ نل  التكااؽ 

كظا ؼ كقا ية تتمعؿ اي الترفيؼ اك  -7لمحفظ عم  الصحة الجسمية كالنفسية كالعقمية  
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  حمكد  كآرركف آيل حكيمة الكقاية مف اآلعار السمبية لألزمال كاحداث الحيا .  
0277)  Brohan, 2010.) 

كمف ما سبؽ يمكف القكؿ اف المساند  النفسية المقدمة مف الشبكة االجتماعية 
 .العإلد لديو تُرر طمع  اكالكصمة الذاتية لديو  بظيكر يككف ليا عإلقةقد لممريض النفسي 

 المحور الثالث: تأخر طلب العالج النفسً:

النفسي اصطإلحان  يعرؼ العإلد النفسي بُنو "نكع مف العإلد يعرؼ العإلد -ا
تستردـ ايو طريقة نفسية اك اكعر لعإلد مشكإلل اك افطرابال اك امراض ذال صبية 
انفعالية يعان  منيا المريض كتؤعر ؼ سمككو  كايو يقكـ المعال  كىك شرص مؤىؿ عمميان 

المكجكد  اك تعديميا اك تعطيؿ اعرىا  مع  كعمميا كانيان بالعمؿ عم  نزالة ا عراض المرفية
مساعد  المريض عم  حؿ مشكإلتو الراصة كالتكااؽ مع بي تو كاستيإلؿ نمكاناتو كتنمية 

(.كما 0222د  حامد عبد السإلـ زىراف  شرصيتو عم  اف يتـ ذلؾ اماكف مرصصة لمعإل
بقصد نعاد  تكيؼ الفرد مع يقصد بو "تمؾ اإلجرا ال كالعمميال التي يقـك بيا المعال  النفسي 

نفسو كمع المجتمع المحيط مف رإلؿ معالجة االفطرابال اك ا مراض النفسية كالعقمية 
كالسمككية كا رإلقية السيككسكماتية  كما يقكـ المعال  بالردمال العإلجية اي شكؿ جمسال 

لراصة ( .كقد تعددل المفاىيـ ا7442 عبد الرحمف محمد العيسكم   اردية اك جماعية
بالعإلد النفسي  لكنيا جميعان تتفؽ عم  ككنو عإلقة بيف المعال  كمريض يعان  مف مرض 
نفس  اك سمككي اك سيككسكمات   اك عقمي   يتـ  مف رإللو استرداـ كسا ؿ كتقنيال 
نفسية بيدؼ تحقيؽ تكيؼ المريض مع ذاتو كمع المحيط الرارجي. كيعكد بنتا   نيجابية 

ر  يعيشيا اي معانا  نفسية كتدىكر اي الشرصية  حتي يعكد نل  حالة عم  المريض بعد ات
 التكااؽ كالسعاد . 

زالة ا سباع ا-ع ىداؼ العإلد النفسي  تحقيؽ الصحة النفسية كالتكااؽ النفسي  كا 
المؤدية لممرض كعإلد اعرافو  تعديؿ السمكؾ مير السكل كتعديؿ الدكااع  الترمص مف 

ير مفيـك الذال السمب  كتحقيؽ تقبؿ الذال تحقيؽ التكااؽ نكاحي الفعؼ كالعجز  تي
متعدد  بتعدد (.كميرىا مف ا ىداؼ ال0274 بمقيس محمد عم   الشرصي كاالجتماعي 

 شرصية المريض. القصكر اي جكانع 
عناصر العممية العإلجية  تتككف العممية العإلجية مف عإلعة عناصر ىي   -د

ز بمجمكعة مف الرصا ص كالمس كلية كالكفا    كالمريض كىك المعال  النفسي كالبد اف يتمي



 ................................... وصمة الذات وعالقتها بالمساندة االجتماعية المدركة وتأُخر طلب العالج النفسي

- 44. - 

ارد يعان  مف افطراع نفس  ما كيسع  نل  العإلد كطمع المساعد   كالعإلقة العإلجية 
كيقصد بيا رابطة عمؿ بيف المعال  كالمريض  كالبد مف تكاار عكامؿ لنجاح تمؾ العإلقة 

و دكف التُعر بُاكار سابقة عنو كدكف تتمعؿ اي  تقبؿ المريض كاحترامو عم  ما ىك عمي
المجك  نل  تجريحو اك لكمو اك نصدار ا حكاـ عميو كالنظر نل  المريض عم  انو شرص لو 
كرامة بيض النظر عف محتكل سمككو  شعكر المريض بُف المعال  سيتفيـ مشكمتو كيتفيـ 

رمصة الصادقة مشاعره تجاه تمؾ المشكمة  شعكر المريض بُف لدل المعال  الرمبة الم
لمساعدتو  االمعال  يعط  الكقل كالجيد المطمكبيف لممساعد  كينصل لحديث المتعال  

 (0279باىتماـ  كرد  يحياكم  
  تعددل معكقال العإلد  العإلدتُرر التي تؤدم نلي معكقال العإلد النفسي -د

معكقال راصة بالمريض كتتمعؿ اي   تركؼ المريض مف عدـ النفسي كيمكف نيجازىا اي   
معكقال راصة بالمجتمع كتشمؿ نظره سريو المعمكمال   تركؼ المريض مف طكؿ العإلد   

المجتمع كالناس كالعادال كالتقاليد التي تراض العإلد النفسي كتففؿ عميو العإلد الديني اك 
ل المريض   تركؼ المريض مف نظره العإلد الشعبي   الحكـ عم  ا سر  كميا بصفا

المجتمع   عدـ مساند  ا ىؿ   ككذلؾ معكقال راصة بالعممية العإلجية بسبع نقص اي 
نمكانال كقدرال المعال   كالمقاكمة المتعمقة بالمريض كالتردد كراض الكإلـ ككعدـ كجكد 

الناس كيشعر رمبة اي الشفا  اك اليُس مف الشفا  كتحاش  كشؼ مطا  الذال كالركؼ مف 
با لـ كالذنع  كمعكقال راصة بالمؤسسة العإلجية مياع اليي ال المكمفة برعاية العإلد 

ر صال  اليااعي النفسي  التُعير السمب  لمعإلد  نقص اإلمكانيال. عبد الناص
 عبد الرحمف محمد (  079(   كرد  يحياكم  7444 محمد ابف عبد اهلل  ( 0279 

 (.7449العيسكم  
مستشفى الصحة  علً نالمرضً النفسٌٌن المترددٌر الرابع: المحو

 النفسٌة: 

ي الشرصية  نفس  ي ايعرؼ المريض النفسي بُنو ارد لديو "افطراع كظيف 
 واي صكر  اعراض نفسية كجسمية مرتمفة كيؤعر اي سمكك االفطراع المنشُ  يبدك عميو

المرض النفسي  ك  تو السكية اي المجتمع اايعكؽ تكااقو النفسي كيعكقو عف ممارسة حي
مف اشير  ك . (0222مد عبد السإلـ زىراف   حا.درجال قد يككف رفيفان كقد يككف شديدان 

الدليؿ التشريصي كاإلحصا ي الرامس  تصنيؼاالفطرابال النفسية   اي مجاؿ تصنيفال 
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العاشر  لمتصنيؼ  و المراجعةتككذلؾ ما تفمن  ( DSM-5لإلفطرابال النفسية كالعقمية  
افطراع نفس   22.( التي تفمنل ICD/10الدكلي لألمراض كالمشكإلل ذال الصمة  

 Neurodevelopmentalاالفطرابال العصبية النما ية  كالتالي    جا ل كسمككي 
Disorders  القطع كاالفطرابال ذال الصمة  عنا يBipolar and Related 
Disorders  افطرابال القمؽ  Anxiety Disorders الصدمال كاالفطرابال المرتبطة  
  افطرابال انفصالية Trauma and Stressor-Related Disordersبالفيكط 

Dissociative Disorders ا عراض الجسدية كاالفطرابال المرتبطة بيا  Somatic 
Symptom and Related Disorders افطرابال التيذية كا كؿ  Feeding and 

Eating Disorders افطرابال النكـ  Sleep – Wake Disorders افطرابال  
  Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disordersالتصرؼ 

 Substance-Related and Addictiveافطرابال اإلدماف كالمكاد ذال الصمة 
Disorders االفطرابال المعراية العصبية  Neurocognitive Disordersطرابال   اف
 منظمة الصحة (  Personality Disorders.  Rachid. B, 2018الشرصية 
المريض  عممية عإلدتـ ايو الذل تكيعد المكاف العإلجي  المناسع (.7444العالمية  

 (.0222 حامد عبد السإلـ زىراف  .كالمستشفيالالنفسية العيادال النفسي ىي 
كقد اىتمل الدكلة بتقديـ ردمال الصحة النفسية لممرف  كا سكيا  لكااة ا اراد مف 
رإلؿ نصدار التشريعال كالقكانيف التي تحم  حقكؽ المرف  اُنشُل "ا مانة العامة لمصحة 

    كاصدرل القانكف 7440( لسنة 0.النفسية كعإلد اإلدماف" بنا  عم  القرار الكزارم رقـ  
"  كما تكسعل اي ننشا  المستشفيال النفسيباسـ "رعاية المريض  0224ة ( لسن77رقـ  

كالعيادال الحككمية لتقديـ الردمال النفسية بالمجاف لمترفيؼ عع  المرض عف المرف  
شُنو  النفسيكاالعتراؼ الفمني بُف المرض (  0272. ا مانة العامة لمصحة النفسية  

  المرض العفكم.شُف 
 على اإلطار النظري: * تعقٌب

مف رإلؿ زياد  عدد  النفسيبالرمـ مف جكد الدكلة اي زياد  الكع  كيمكف القكؿ 
تعززىا   مازالل قا مة  النفسينال اف النظر  السمبية لمعإلد   مستشفيال الصحة النفسية 

 اإلعإلمياي جميع قنكال االتصاؿ  النفسيكسا ؿ اإلعإلـ مف رإلؿ عرض نماذد لممرض 
كمريفو بصفال كالجناف  اك اليكس   اك المرض الذل ال شفا   النفسيككصميـ المرض 
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ككإلىما يعرؼ ايو   ال يرتمؼ كعيران عف المرض الجسدم  النفسيمنو  بالرمـ مف اف المرض 
  نال اف الفرؽ بينيما اف اي المرض الجسدم  المريض انو بحاجة نل  مساعد  مترصصة

المريض  اف اي حيف  المعال  دكف ركؼ مف نظر  المجتمع  يمجُ المريض سريعان نل 
ركاان مف كصمة  النفسيالرمـ مف ندراكو لمرفو قد يتُرر اي السعي نل  المعال  النفسي ب
 كجزعان مف ترم  اآلرريف عنو.   النفسيالمرض 

 الدراسات السابقة :  -ثامناا 
 : دراسات تناولت وصمة الذات لدى المرضً النفسٌٌن –المحور األول 

اف كصمة الذال الدارمية  Ahmed Gamal. Et al., (2019)كاستنتجل دراسة 
يمكف اف تؤدل نل  مشاعر سمبية تجاه الذال   كالسمكؾ مير المتكيؼ  كتُييد الصكر  

اسة العإلقة بيف النمطية كيمكف اف تسبع عرقمة كبير  لمعإلد النفسي. حيث كاف اليدؼ در 
كصمة العار الذاتية كاالتجاه نحك الشفا  بيف المرف  المصابيف بُمراض النفسية كالعقمية. 
 –كاجريل الدراسة اي العيادال الرارجية مف "الطع النفسي كالكقاية مف اإلدماف مستشف  

ل (مريفان يعانكف مف مرض عقمي. ككان 022مستشفيال جامعة القاىر ". كشممل العينة  
ادكال عبار  عف استبيانال لجمع البيانال االجتماعية كالديميرااية كالسريرية  كاستبياف 

النتا   عإلقال  . كاظيرل.(RAQ) التعاايكاستبياف (  ISMIكصمة العار لألمراض العقمية  
سمبية بيف مجاالل الكصمة الدارمية كالتعااي  كبيف االتجاه نحك الشفا  كمقاكمة الكصمة 
الدارمية. باإلفااة نل  ذلؾ كجدل نتا   الدراسة اف اكعر مف عمث المشاركيف لدييـ مستكل 

اي مف كصمة العار الدارمية  كما لـ يكف لمتيير السف اك الجنس اك المينة ارؽ كبير 
 مرالمستكل التعميـ كمد  المرض كعدد الكصمة الدارمية كاالتجاه نحك الشفا . بينما كاف 

 .ليـ تُعير عم  كصمة الذال دركؿ المستشف 
( نل  التعرؼ عم  الكصمة الذاتية لدل 0274كىدال دراسة عم  عيس  ادىيـ  

لنكع االجتماعي كطمع الف ال العمرية كا -الراشديف مف المرف  النفسييف تبعان لمتييرم  ا
 Lysaker, etالعإلد النفسي  كتبن  الباحعكف مقياسي الكصمة الذاتية لػ ليساكر كآرركف 

al, 2007   كمقياس طمع العإلد النفسي الذل اعده اككيؿ كآرركفVogel, et al, 
( اقرال  ككانل عينة البحث قكاميا 72( بصكرتو المرتصر   كالذل يتككف مف  2006

جيبان. كاظيرل النتا   اف جميع الف ال العمرية مف عينة المفطربيف نفسيان ( مست777 
يعانكف مف الكصمة الذاتية  كما اكدل نتا   الدراسة عمي نف الكصمة الذاتية تعد احد 
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العكامؿ التي تداع المريض النفسي لمبحث عف العإلد  تترذ العإلقة بيف الكصمة الذاتية 
تطكريان مستمران  كليس مرحميان عبر التقدـ بالعمر  ال يتُعر المسار كطمع العإلد النفسي مساران 

 التطكرم لمكصمة الذاتية كطمع العإلد النفسي بالعمر كبنكع الفرد االجتماعي. 
( عف مستكل كصمة المرض النفسي 0270ككشفل دراسة حاتـ سميماف محمد  

ف المرف  النفسييف المتردديف بنكعييا االجتماعية كالذاتية كمستكل التككيدية لدل عينة م
عم  عيادال الصحة النفسية كالمجتمعية كما ىدال التعرؼ نل  الفركؽ اي كصمة المرض 
النفسي  تعزل لمتييرال الجنس  العمر  حد  االفطراع  نكع االفطراع  كتككنل عينة 

ستردـ ( مريفان مف المتردديف عم  عيادال الصحة النفسية كالمجتمعية كا47.الدراسة مف  
الباحث مقياس الكصمة كمقياس التككيدية كتكصمل الدراسة نل  اف مستكل كصمة المرض 
النفسي لدل ااراد عينة الدراسة جا  متكسطان  كاكفحل بالنتا   كجكد عإلقال عكسية بيف 
الكصمة بجميع ابعادىا كالتككيدية لدل عينة الدراسة  كما بينل نتا   الدراسة  عدـ كجكد 

درجة الكمية لمكصمة المرض النفسي كلجميع ابعادىا لدل عينة مف المرف  اركؽ اي ال
 النفسييف؛ تعزل لمتييرال  الجنس  العمر  حد  االفطراع  نكع االفطراع. 

( بدراسة ىدال نل  استقصا  الترابط 0270كقاـ كؿ مف عميد احمد كتامر ارح  
  كتبن  الباحعيف مني  دراسة بيف مرتمؼ انكاع الكصمة التي يعان  منيا المريض النفسي

الحالة  حيث تـ مقابمة  عشر ( مف المرف  النفسييف اي مدينة بيل لحـ الفمسطينية مف 
رإلؿ مقابإلل معمقة كتـ تطبيؽ استبيانال الستقصا  انكاع الكصـ التي يعاني منيا المريض 

تـ الحصكؿ عمييا  كالتي اظيرل بُف  عم  التحميؿ المكفكعي لمبيانال التيكتـ االعتماد 
الكصمة تمل مف ِقَبؿ عامة الناس كالمقربيف كما تُت  مف المرف  انفسيـ  كما اظيرل 
النتا   كجكد عإلقة قكية بيف الكصـ مف ِقَبؿ عامة الناس كالمقربيف كبيف الكصـ الذاتي 

كالفشؿ كاتباع لممرف  النفسييف  كما تبيف اف الكصـ الذاتي يزيد مف مستكل الفعؼ 
 اساليع التكااؽ مير الفعاؿ. 

بالبحث عف تحكؿ كصمة المرض النفسي  Patrick & Katherine (2018)قاـ 
العامة نل  كصمة الذال الدارمية كتُعيرىا عم  االكت اع كاحتراـ الذال كالشفا    كقد اشار 

مرتمفكف عف عم  انيـ  نفسيالباحعيف نل  انو ي ْنظر نل  ا شراص المصابيف بمرض 
العامة  مما يؤدل نل  كصمة عار عامة عـ تصب  مع التعرض لألذل نتيجة كصمة الذال 
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العامة نل  كصمة عار ذاتيو. ا مر الذل يمكف اف يؤدل نل  مفاىيـ الذال السمبية التي تمنع 
( مريفا نفسيا   كاشتممل ا دكال عم  مقياس 047الشفا    كتككنل عينو الدراسة مف  

( المطكر كالذل ييدؼ نلي تقييـ اربع ابعاد مف كصمة DSSSؼ كصمة العار الذاتي  ارتإل
العار الذاتي المتمعمة اي  الكع  كاالتفاؽ كالتطبيؽ كالفرر  كما تـ استرداـ مقياس االتجاه 

( ك مقياس لتقييـ درجة االكت اع كاحتراـ الذال   كاكفحل النتا   SSMISنحك المرض  
عار الذاتي ا عم  اي ب عد الفرر اقط تنبُل بتدني احتراـ الذال كارتفاع  اف درجال كصمة ال

 درجال االكت اع  بينما لـ يظير لبقية ا بعاد ام قدر  تنبؤيو  لإلكت اع اك احتراـ الذال.
تقييـ تُعير الكصمة الذاتية  Muhammed, et al., (2016)كاستيدال دراسة 

اي المستشف  التعميمية بجامعة ديإل اي  لنفسياعم  نكعية حيا  ا شراص ذكل المرض 
  راجعكا العياد  اإلكمينيكية ردمال نفسيا( مريض 77.جنكع اعيكبيا  تـ نجرا  الدراسة عؿ  

  جمعل البيانال باستعماؿ طريقة المقابمة  كتـ قياس الكصمة 0277الصحة العقمية عاـ 
 الذاتية بمقياس 

( كتـ استرداـ تقييـ ISM  النفسيف المرض الذاتية بمقياس الكصمة المستدمجة م
 0.7.نكعية الحيا  النسرة المصير    كاشارل النتا   نل  اف نسبة انتشار الكصمة الذاتية  

%( كايما يتعمؽ بنكعية الحيا  ارتبطل سمبيان بالكصمة كمما زادل الكصمة الذاتية تقؿ نكعية 
ة الحيا  اسكا لألشراص ذكل المرض %( كالكصمة الذاتية تجعؿ نكعي 9.7الحيا  بنسبة  

 . النفسي
نل  التعرؼ عم  المظاىر النفسية التي  Marie, et al., (2015)ىدال دراسة 

( 7( مريفان عصبيان اقامكا  77ترتبط بداللة مع الكصمة الذاتية كاشتراؾ اي ىذه الدراسة  
اسابيع اي العيادال اإلكمينيكية بالمستشف  النفسي  ككانل المقاييس المستردمة  قا مة 

(  كمقياس بيؾ ADHS (  كمقياس ا مؿ لمراشديف TCI-Rالمزاد كالشرصية المنق   
(  كاالنطباع اإلكمينيكي الشامؿ الذاتي كالمكفكعي  كاشارل النتا   نل  اف BDIلإلكت اع 

مستكل الكصمة الذاتية لدل المرف  العصابييف مرتبطان مع العديد مف المظاىر النفسية حيث 
عإلعة عكامؿ ارتبطل الكصمة نيجابيان مع سمة تجنع ا ذل  كالقمؽ  كاالكت اع  كقد تنبُل 

 اقط بمستكل الكصمة الذاتية  التكجيو الذاتي كا مؿ كالتقييـ الذاتي لمحالة العقمية. 
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( بدراسة لمتعرؼ عم  مدل تُعير كصمة .027قامل ندا  تيسير يكسؼ الجكابره  
المرض النفسي االجتماعية كالذاتية عم  مرف  الفصاـ الشرصي كعا إلتيـ كتككنل الدراسة 

( عفكان مف اعفا  عا إلتيـ  كاستردمل 722يفان يعانكف مف المرض ك ( مر 722مف  
استبانة لمتعرؼ عم  مقدار الكصمة باإلفااة نل  المقابإلل  ككاف مف اىـ نتا   الدراسة  

(  كما 90اف معظـ الحاالل تعان  مف كصمة المرض النفسي بنسبة متكسطة تعادؿ  
 بيف انتشار كصمة المرض كالتعميـ كالجنس.تكصمل الدراسة ايفان نل  عدـ كجكد عإلقة 

نل  التعرؼ عم  تُعير كصمة العار  Montesinos,et al., (2012)ىدال دراسة 
 تككنل عينة الدراسة مف نسا  مياجرال اتراؾك الذاتية عم  االكت اع كالفيكط النفسية  
دكال تفمنل . كاستردـ الباحث اي الدراسة عد  االذيف يعانيف مف فيكط نفسية كاكت اع 

مقياس الكصمة  كمقياس االكت اع كمقياس الفيكط النفسية  كقد اسفرل الدراسة عف عد  
نتا   كاف منيا  عدـ كجكد عإلقال ذال داللة بيف كصمة العار الذاتية  كاالكت اع  كالفيكط 

 النفسية الشاممة. 
رض نل  قياس الكصمة الذاتية  لمم Ghanean, et al., (2011)كىدال دراسة 

( مف المرف  7.0  تككنل العينة مف  نفسية النفسي لدل ا شراص المصابيف بُمراض 
الذيف يعانكف مف االفطرابال الكجدانية كالفصاـ اي مؤسسال لمطع النفسي   كاستردـ 

( اقر   باإلفااة نل  ا س مة 04الباحعكف مقياس الكصمة لممرض النفسي المككف  
المفتكحة  كاشارل النتا   نل  ارتفاع نسبة كصمة العار لدل عينة الدراسة تعزك نل  

 . النفسيةا مراض 
كصمة العار الذاتية لممرف  اي  Fang Yen, et al., (2005)كقيمل دراسة 

العيادال الرارجية التايكانية الذيف يعانكف مف االكت اع كدراسة العكامؿ الديمكجرااية المرتبطة 
كصمة الذاتية لدييـ  حيث است ردـ مقياس الكصمة الذاتية  ككانل العينة مككنة مف بال
% مف العينة لدييـ مستكيال عالية مف 02( مريض اكت اع  كاشارل النتا   نل  اف 097 

الكصمة الذاتية  كالمرف  الذيف يعانكف مف مستكل اكت اع شديد كمستكيال تعميـ اقؿ كانكا 
الذاتية  كاكجدل الدراسة ايفان اف الكصمة عامة تشكؿ عا ؽ لطمع اعم  مستكل بالكصمة 

  كاستمرارية العإلد.
المدركة لدى المرضً النفسٌٌن   المساندة الجتماعٌةالمحور الثانً: دراسات تناولت 

 وأسرهم
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التعػػرؼ عمػػ  عكامػػؿ نجػػاح بدراسػػة كػػاف مػػف اىػػداايا  Sladana (2019)قامػػل 
النفسػػػي كاالجتمػػاعي لممػػػريض   مػػػف رػػػإلؿ نلحاقػػػو بمجمكعػػػال الفيػػػـ العػػإلد المعتمػػػد عمػػػ  

العإلقػة بػيف العػإلد  اػي المستشػفيال ككصػمة العػار الذاتيػة لػدل المساند  الداعمػة نفسػيا   ك 
كمػػا   صػمة الػػذال لػػدل المرفػي النفسػػييفالتعػػرؼ عمػ  نسػػبة شػػيكع ك المرفػ  النفسػػييف   ك 

 ةاجتماعيػ ةنفسػي مسػاند   عإلجيػو اك تمقػكا اظيرل نتا   الدراسة نل  اف المشاركيف اي بػرام
  كاف اي برام  عإلجيو كاف تحسف العإلد لدييـ اافؿ ككصمة العػار المرتبطػة بػالمرض اقػؿ 

كصمة العػار الذاتيػة تػؤدل بػالمريض نلػ  التكجػو لممستشػف  لطمػع العػإلد   كاظيػرل النتػا   
ي الػػذىاف اكعػػر الف ػػال جػػا  مرفػػ  حيػػث % مػػف العينػػة يشػػعركف بالكصػػمة الذاتيػػة 72اف  

كما اكصل الدراسػة نلػ  اف عػإلد الكصػـ شعكرا بالكصمة الذاتية بينما اقميـ مدمنيف الكحكؿ  
 الذاتي يحتاد نل  معالجال معتدلة كترطيط لبرام  عإلجية مرتمفة. 

( الكشؼ عف مسػتكم الػدعـ االجتمػاعي لػدل 0274حاكؿ دراسة سار  نفاؿ ىاشـ  
المرفػػي النفسػػييف كمسػػتكم كصػػمة المػػرض النفسػػي  كالقػػدر  التنبؤيػػة حػػكؿ المػػرض النفسػػي 

( مريفػا نفسػيا دارػؿ 929كالدعـ االجتماعي بكصمة المرض النفسػي   كتككنػل العينػة مػف  
يػػة كشػػممل العينػػة مرفػػي  الفصػػاـ   كعنػػا ي القطػػع   العيػػادال النفسػػية لممستشػػفيال الحككم

كاالكت ػػاع   كالقمػػؽ العػػاـ   كنكبػػال اليمػػع   كالكسػػكاس القيػػرم (   كاشػػارل النتػػا   مسػػتكم 
%(   كقػػد تنبػػُل مجػػاالل اسػػباع 70.0الػػدعـ المقػػدـ لممرفػػي مرتفػػع حيػػث بميػػل نسػػبتو  

 نفسي.المرض النفسي كالدعـ االجتماعي اي الكصمة لدل المريض ال
كالمساند  تُعير سمككيال نمط الحيا   Holmes ,et al.,( 2018) ككشفل دراسة

  كاستردـ  كاإلعاث( مف الذككر 902  ايعينة ال كتمعملعم  اعراض االكت اع   ةاالجتماعي
( لتقييـ السمكؾ طكليان ك المساند  االجتماعيةكتفمف   نمط الحياه  ض" صحة المري"استبياف 
كشممل الدراسة المتييرال الديمكمرااية  العمر كالجنس كالعرؽ كالحالة (اشير  7لمد  

االجتماعية( كاكفحل النتا   اف الدعـ االجتماعي يسيـ بشكؿ كبير اي الحد مف اعراض 
 االكت اع.

المسػػاند  تقيػػيـ العإلقػػة بػػيف نلػػ   Amal Sobhy ,et al.,(2017)  قامػػل  
كاعتمدل الدراسة عم   عينة قكاميػا .المرف  النفسييف لدلكد  الحيا  المدركة كج االجتماعية

مريفان مف رمػس كحػدال لممرفػ  النفسػييف كعيػاد  رارجيػة اػي مستشػف  بكرسػعيد ( 772 
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جمػػع البيانػػال الإلزمػػة. كذلػػؾ بيػػدؼ منظمػػة  لتػػـ اسػػترداـ عإلعػػة مقػػابإل   كلمصػػحة العقميػػة
(  ا دا  النسػػػرة المرتصػػػر يػػػة  ا دا  ا كلػػػ   مقيػػػاس جػػػكد  الحيػػػا  بمنظمػػػة الصػػػحة العالم

لجمػػع   باإلفػػااة نلػػ  اسػػتبياف  ؾالمػػدر ة االجتماعيػػ لممسػػاند  متعػػدد ا بعػػاد  مقيػػاسالعانيػػة  
الدراسػػػة اف اكعػػػر مػػػف نصػػػؼ نتػػػا   كشػػػفل ك  االجتماعيػػػة كالسػػػريرية.-لبيانػػػال الديمكمراايػػػةا

دلػػػل  الحيػػػا   كمػػػاجػػػكد  انرفػػػاض معػػػدالل  نلػػػ  قػػػد اشػػػارل اسػػػتجابتيـالمرفػػػ  النفسػػػييف 
 اف اسػفرل النتػا   عػفانرفػاض الػدعـ االجتمػاعي. باإلفػااة نلػ  ذلػؾ   عم عمعيـ  استجابل
باإلفػااة نلػ  مسػتكل  المسػاند  االجتماعيػةمسػتكل متػدني مػف مرف  النفسي لدييـ المعظـ 

مػا ك  جػكد  الحيػا  ك المسػاند  االجتماعيػةعإلقػة نيجابيػة بػيف  متدني مف جكد  الحيا   كجػكد
. المسػاند  االجتماعيػةتؤعر بشكؿ كبير عمػ  مسػتكل  يالاي المستشفالسابؽ العإلد ظير اف 

جػكد  بينما يؤعر العمر كالدرؿ كحالة التكظيؼ كالتشريص ك ظيكر المرض بشػكؿ كبيػر عمػ  
جز  اساسي مف العػإلد النفسػي ك المساند  االجتماعية كما اشارل النتا   نلي اىمية   الحيا .
 .النفسييف لمرف لدل ااي تعزيز جكد  الحيا   لدكرىا 

( نل  التعرؼ عم  العإلقة بيف اتجاىال اسر 0277ىدال دراسة صباح السقا  
حيث تـ تطبيؽ مقياس  المساند  االجتماعيةالمرف  النفسييف نحك المرض النفسي ك 

( شرصان مف اىالي 72كمقياس االتجاه نحك المرض النفسي عم     المساند  االجتماعية
المرف  النفسييف المتردديف عم  العيادال النفسية اي المشااي الحككمية بدمشؽ. كاشارل 
النتا   نل  كجكد ارتباطال نيجابية بيف اتجاه ا سر نحك المرض النفسي كمقدار المساند  

النفسي  كانو كمما تحسف اتجاه ا سر نحك ايـ االجتماعية  الكمية( المقدمة لمريفيـ 
 المرض النفسي زادل مساندتيـ لممريض النفسي. 

االستشفا  لدل ك المساند  ا سرية العإلقة بيف ( 0277دراسة ابك عقؿ   ككشفل
( مريفان مف مرف  الفصاـ اي عيادال 777تككنل العينة مف    حيث مرف  الفصاـ 

  مقياس المساند  ا سرية  كمقياس االستشفا   استرداـتـ    النفسية اي قطاع مز 
االستشفا  لدل مرف   كالمساند  ا سرية  كجكد عإلقة طردية بيفالنتا    كاكفحل
مساند  ا سرية كاي الدرجة الكمية لمقياس لمكجكد اركؽ اي الدرجة الكمية  كعدـالفصاـ  

نس  العمر  الحالة االجتماعية  عدد االستشفا  لدل مرف  الفصاـ تعزل لممتييرال  نكع الج
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ااراد ا سر   مكاف السكف  الدرؿ الشيرم  مد  المرض(  ككجكد اركؽ اي درجال كؿ مف 
 المساند  ا سرية كاالستشفا  لدل مرف  الفصاـ تعزم لمتيير المستكل التعميمي. 

ادا  ا سر   العإلقة بيف كؿ مف   ,.Wang, et al ( 2015دراسة   كاستكشفل
كجكد  الحيا  لممرف  الذيف يعانكف مف افطراع القمؽ اي الصيف   االجتماعيةالمساند  ك 

( مف المرف  الذيف استكاكا معايير الدليؿ 727   كاشتممل الدراسة عمي عينة قكاميا
   الفطرابال القمؽ DSM - IVالتشريصي كاإلحصا ي لإلفطرابال العقمية الطبعة الرابعة 

  كاشارل النتا   كمقياس جكد  الحيا  لألسر   ةاالجتماعي لمساند امقياس كتـ استرداـ 
 مرفي االكت اع.  لدم كالمساند  االجتماعية جكد  الحيا قكية بيف نيجابية ككجكد عإلقة 

اي حاالل  االجتماعية المساند  ردك   Studart, et al.,(2015)دراسةكراجعل 
الكممال ا ساسية  عبر اإلنترنل باسترداـبحث ال كتـ استرداـفطراع العنا ي القطع  اال
االفطراع العنا ي "ك ك"افطرابال المزاد"  "الشبكال االجتماعية"ك "ةاالجتماعي المساند "

انرفاض  ك االفطراع العاطفي  دكف تحديد جدكؿ زمني محدد.   كاظيرل النتا  القطع" 
حكؿ الدراسال   كاف "القطع عنا يلدل المرف  الذيف يعانكف " االجتماعية المساند معدالل 

 الدعـ االجتماعي ما تزاؿ نادر . 
 

كالمساند  تعرؼ نكعية الحيا   ,.Hamaideh, et al (.027  كحاكلل دراسة
النفسية كقدرتيا عم  التنبؤ بافطراع الفصاـ لدل المرف   ا عراضكشد   االجتماعية
بطريقة عشكا ية مف عيادتيف  ـ( مريفان تـ ارتيارى772  عميالعينة كاشتممل ا ردنييف  

مقياس نكعية الحيا  لمنظمة الصحة العالمية   كتـ استرداـالنفسية   لألمراضيف ترارجي
( مقياس التقييـ العالمي BPRS  مقياس مكجز لمطع النفسي  ةاالجتماعي المساند مقياس ك 

 WHOQOL – BREFلمكظا ؼ كالرصا ص الديمكمرااية كالمرفية لممرف   كمقياس 
مع التعميـ لممرف  كمستكل الدرؿ كالعمالة   نيجابيان  ارتباطان   كاظيرل النتا    QOLلتقييـ 

 .كسمبيا مع شد  ا عراض النفسية  كمد  المرض مير المعال   كمد  العإلد
 المساند  االجتماعيةااعمية برنام  يستردـ   Sato, et al., (2012)ارتبر 

 07لتُىيؿ مرف  الفصاـ بعد الرركد مف المستشف   كتككنل العينة ا ساسية مف  
عم  برنام  دعـ نفسي كاجتماعي ( مريض   كاشتممل .0(مريض  كعينة فابطة  
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رذ مف رإلؿ تقييـ الممرفال كاشارل النتا   نل  كجكد  ككانل لممرفي  مؤشرال النتا   تُ 
 فعيؿ برنام  المساند  االجتماعية مع العينة .تحسف لدل العينة ا ساسية نتيجة ت

 طلب العالج  النفسً :تأخر  دراسات تناولت -المحور الثالث

نحػك السػمبي االتجػاه التعػرؼ عمػ    Allison & Taehee (2020)ىػدال دراسػة 
الرفا عػف الحيػا   اإلجياد ك ككصمة العار الذاتية المرتبطة بالمرض كعإلقتو ب العإلد النفسي

مريفان نفسيان مف البالييف كاشػتممل  ( 7.0كالكصمة العامة كالعرؽ   كاشتممل  العينة عم   
( يقػيس مكقػؼ الفػرد تجػاه ATMHTا دكال عم  مقياس االتجاه نحك عإلد الصػحة العقميػة  

مقيػاس اإلجيػاد  .(SLS) الرفػا عػف مقيػاس الحيػا العإلد الميني لمصحة العقمية   كمقياس 
كىك عبار  عف مقياس تقرير ذاتي احادم ا بعاد يقيـ درجة الفػرد مػف التػكتر  (.PSSالمدرؾ  

 ,SSOMI) كصمة عار النفس مف المرض العقميعناصر   كمقياس  72المدرؾ. مككف مف 
  كىػػك مقيػػاس تقريػػر ذاتػػي احػػادم ا بعػػاد يقػػيـ كصػػمة الشػػرص المرتبطػػة بمػػرض  (2013

لقيػػاس  PDDمػػة المرتبطػػة بػػالمرض العقمػػي عقمػػي. كتػػـ اسػػترداـ مقيػػاس كصػػمة العػػار العا
عنصػرنا يقػيـ مػدل  70كصمة العار العامة المتعمقة بػالمرض العقمػي كىػك  مقيػاس مكػكف مػف 

اعتقاد شرص مػا اف اآلرػريف سػكؼ يميػزكف فػد شػرص مصػاع بمػرض عقمػي . كاكفػحل 
نحػػك  تجػػاهاال النتػػا   انتشػػار كصػػمة العػػار الذاتيػػة لممػػرض النفسػػي لػػدل المرفػػي   كمػػا اف 

عإلد يمكف التنبؤ بيا عف طريؽ العرؽ   كمستكل اإلجياد   ككصػمة العػار   باإلفػااة نلػ  ال
عػإلد السػمبي لمتجػاه باال ذلؾ اشارل النتا   نل  اف كصمة العار الذاتي ىي متييػر ميػـ لمتنبػؤ 

   حيث تؤعر سمبيا عم  االتجاه المبكر نحك العإلد العقمي. 
تحسػػيف طمػػع لااعميػػة برنػػام   Norhayati, et al., (2020)كقيمػػل دراسػػة 

التكجػػو السػػمبي نحػػك العػػإلد االكت ػػاع ك  لمعمػػؿ عمػػي محػػك   المسػػاعد  النفسػػية بػػيف المػػراىقيف
كتفمف البرنام  محافر  كانشػطة لمتكعيػة   عار الذاتية لممرض النفسي اي ماليزيا الكصمة ك 

مػػػنيـ  .2(  رفػػػع 727الذىنيػػػة كايػػػديك قصػػػير عػػػف االكت ػػػاع. كاشػػػتممل العينػػػة عمػػػ   
مقيػاس محػك آرػركف يمعمػكا المجمكعػة الفػابطة. كاشػتممل ا دكال عمػ   90لمبرنام   بينما 
ة الراصػة بالصػحة عنصرنا يقيـ معراة القرا   كالكتابػ 00( مككف مف D-Litا مية لإلكت اع  
عناصػػر 4 (مكػػكفMHSASالمسػػاعد  العقميػػة لممكقػػؼ   باالكت ػػاع  كمقيػػاسالعقميػػة الراصػػة 

لقياس تقييـ الفرد لطمع المساعد  مف ردمال الصحة العقمية نذا كجدكا انفسيـ يتعػاممكف مػع 
بنػػكد تقػػيس  72المكػػكف مػػف كصػػمة العػػار الػػذاتي   كمقيػػاس مشػػكمة تتعمػػؽ بالصػػحة العقميػػة
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ل كصػػمة العػػار التػػي يعػػاني منيػػا الفػػرد عنػػد التفكيػػر اػػي طمػػع رػػدمال الصػػحة العقميػػة مسػػتك 
عبػار  عػف اسػتبياف مكػكف مػف  كىػك( BMIالمعتقدال نحك المػرض العقمػي   كمقياس المينية 

ػػمـ لقيػػاس كجيػػػال النظػػر السػػمبية كالقكالػػع النمطيػػػة لممػػرض العقمػػي. 07 كاظيػػػرل  بنػػدنا ص 
كالمتمعمػػة اػػي   التجريبيػػةمجمكعػػة الجميػػع المتييػػرال اػػي ام  عمػػ  لمبرنػػكبيػػر   النتػػا   ااعميػػة

 محػػك ا ميػػة اافػػؿ لإلكت ػػاع   كرفػػض كصػػمة العػػار الػػذاتي   كالحػػد مػػف المعتقػػدال السػػمبية 
   اػػػي البعػػػدمكذلػػػؾ بعػػػد تطبيػػػؽ البرنػػػام  عمػػػ  الصػػػحة العقميػػػة   كزيػػػاد  طمػػػع المسػػػاعد ( 

حػك العػإلد لػدل عينػة الدراسػة الكميػة نتيجػة عػد  التػُرر اػي التكجػو نكاشارل النتا   نلػ  اف 
كصمة العار الذاتية لممرض النفسي   كلكػف بعػد تطبيػؽ البرنػام  ؿ منيا الدرؿ الشيرم ك عكام

ازدادل اػػرص التحسػػف اػػي رفػػض كصػػمة العػػار الػػذاتي  كالحػػد مػػف المعتقػػدال السػػمبية عػػف 
نل  الحاجػة نلػ  تحسػيف البػرام   كما اشارل النتا      كزياد  طمع المساعد   الصحة العقمية

 . لتعزيز ااعمية كاستدامة النتا  
( بدراسة حالة لمكشؼ عف العإلقة بيف الكصمة 0270قاـ نحساف محمد ابك القاسـ  

االجتماعية لممرض النفسي كاإلحجاـ عف التقدـ لمعإلد بالمستشفيال  لدل اسر المرف  
ة مف مرااقي المريض النفسي بالمستشف   ( حال72النفسييف   كتككنل عينة الدراسة مف  

كاشتممل ا دكال عم  استبياف حالة م قدـ  سر المرفي النفسييف لقياس كصمة المرض 
النفسي كالتعرؼ عم  اسباع التُرر كاإلحجاـ عف طمع العإلد النفسي  ك اشارل النتا   اف 

مستشف  كالمجك  نل  مف فمف العكامؿ التي تؤدل بالمريض كاسرتو الترمي عف العإلد بال
 العإلجال الراصة كالشيكخ الكصمة االجتماعية لممرض . 

تقييـ العإلقة االرتباطية بيف الكصمة  Golja & Girma (2017)ىدال دراسة 
الذاتية كمستكل االلتزاـ الطبي لدل المرف  النفسييف الذيف تـ التعامؿ معيـ نكمينيكيان اي 

الدراسة الطريقة التتبعية لتحديد المرف  اي المجتمع ا عيكبي  جنكع اعيكبيا" كقد استعممل 
الذيف لدييـ تاريخ عإلجي اي العيادال اإلكمينيكية  اي مستشف  جامعة جيما التعميمي كتـ 
تطبيؽ استبياف لمحصكؿ عم  المعمكمال مف المشتركيف اعنا  المقابمة معيـ  كاشتممل العينة 

(  كاشارل النتا   نل  كجكد كصمة ذاتية 772اإلناث  ( ك 702( مريض  الذككر  22.عم  
 عالية مرتبطة بيير الممتزميف بالعإلد .
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( بدراسة لمكشؼ عف عإلقة الكصمة الذاتية 0277قامل رشا عبد الفتاح محمد  
 عم  عينة مف بتُرر طمع العإلد كالعإلقة بيف الكصمة الذاتية كتحسف النتا   العإلجية 

كاشتممل العينة عم  مجمكعتيف احداىما تتردد عم  العيادال الرارجية المدمنيف الذككر  
(  ككانل ا دكال المستردمة 77( كا ررل مف النزال  كتشمؿ 4.بالمستشف  كتشمؿ  

مقياس الكصمة الذاتية لدل المدمنيف   كاستمار  جمع بيانال  كقا مة مس  انكاع التعاطي   
ا بيف تُرر اي طمع العإلد كالكصمة الذاتية لممدمف   كاظيرل نتا   الدراسة كجكد عإلقو م

ككجكد اركؽ ذال داللة بيف مجمكعة تبكير طمع العإلد كمجمكعة تُرر طمع العإلد اي كؿ 
ابعاد مقياس الكصمة الذاتية اتجاه مجمكعة تُرر طمع العإلد. كما كشفل عف اف مجمكعة 

 دراؾ الكصـ الذاتي .تعاط  الترمادكؿ كاليركيف كالحشيش ىما ا عم  اي ن
باستكشاؼ العإلقال بيف كصمة العار بنكعييا   Allison, et al., (2016)قامل 

( مريض نفس    720كاشتممل العينة عم    كالمركنة  كالمساعد  اي البحث عف عإلد  
كاشتممل ا دكال عم  استبيانال لكصمة العار لممرض النفسي   طمع المساعد  النفسية   

كالكصمة   المركنة   كاشارل النتا   نل  اف المركنة تساعد اي تقميؿ كصمة العار كاستبياف 
 تقمؿ مف مستكل المركنة  كما اف الكصـ بالعار يؤدل نل  انرفاض البحث عف العإلد. 

( نل  محاكلة معراة اتجاىال 0220كىدال دراسة طإلؿ محمد كآماؿ عمر  
ـ ااراد المجتمع عف تُرر العإلد النفسي عند المجتمع نحك ا مراض النفسية كاسباع نحجا

الحاجة نليو  كقد تمل الدراسة مف رإلؿ مكقع مجمة العمكـ االجتماعية عم  اإلنترنل   
سنة  كتـ  22كحت   02( تراكحل اعمارىـ عينة الدراسة بيف سف 722كشممل العينة   

تيارال   كاظيرل الدراسة استرداـ استمار  استطإلع ارا  الزكار حت  يتـ تيطية جميع االر
انو يعكد السبع اي عدـ تكجو المريض النفسي حيف شعكره  با عراض  عد  نتا   كاف منيا 
 نليو.النظر  السمبية التي ينظر بيا المجتمع   ركاا مف المرفية نل  المعال  

( الكشؼ عف العإلقة بيف ندراؾ 0220كحاكلل دراسة احمد بف محمد حسيف  
الحاجة اللتماس العإلد كالمساعد  النفسية كالمعتقدال كالكصمة نحك العإلد النفسي بيف 

( طالع 909طإلع الجامعة المحتاجيف لممساعد  النفسية  كقد تككنل عينة الدراسة مف  
ؽ كالمعتقدال كالكصمة   كانتيل ىذه الدراسة نل  ارتباط ط بؽ عمييـ مقاييس لإلكت اع كالقم
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الكصمة نحك العإلد النفسي سمبيان بإدراؾ الحاجة لمساعد  النفسية ا مر الذل يؤدل بدكره 
 نل  تُرر طمع المساعد  كالعإلد النفسي. 

( التعرؼ عم  تُعير كصمة المرض عم  0227ىدال دراسة عم  عكض الطمح   
( 22ؽ كاالكت اع اي تطبيؽ الرطة العإلجية  كتككنل عينة الدراسة مف  تعاكف مرف  القم

مراجعا مف مراجعي عياد  الصحة النفسية بالطا ؼ مف مرف  االكت اع كالقمؽ العاـ  
كاستردـ الباحث استبانة تحدعل عف تُعر مريض القمؽ كاالكت اع بالكصـ مف جية ا سر  

تمع  كاستبانة عف مدل تعاكف المريض اي تطبيؽ كالكصـ مف جية المؤسسة العإلجية كالمج
الرطة العإلجية كتكصمل الدراسة نل  اف المرفي لجُكا لمعإلد بعد تدىكر الحالة   كما اف 
ىناؾ تُعيران سمبيان لتُعر المريض بالكصـ عم  تعاكنو مع الفريؽ العإلجي اي تطبيؽ الرطة 

  انرفض مدل تعاكنو اي  بُنكاعوكصـ العإلجية  بمعن  انو كمما ارتفع تُعر المريض بال
 تطبيؽ الرطة العإلجية. 

 تعقٌب على الدراسات السابقة:

استيدؼ -اي حدكد اطإلع الباحعة-ال تكجد دراسة  الدراسال السابقة نجدباستقرا  
المساند  كؿ مف الكصمة الذاتية ك المتمعؿ اي معراة العإلقة بيف  ىدؼ الدراسة الحالية

رك  المدركة االجتماعية مما قد يصب  عامؿ تمييز   العإلد لدل المرفي النفسييف طمع  تُر 
التي تناكلل العربية اي الدراسال -اي حدكد اطإلع الباحعة-لمدراسة الحالية . ككذلؾ نجد قمة 

بالرمـ مف كفكح تُعيراىا السمبي اي الدراسال    المرفي النفسييفكصمة الذال لدل ظاىر  
لدل  المدركة المساند  االجتماعيةمتيير كمف المإلحظ اف   بالتحميؿ   الظاىر لل التي تناك 

بالرمـ مف  -اي حدكد اطإلع الباحعة- باىتماـ الباحعيفكعيرا المريض النفسي لـ تحظي 
عم  مير المرفي  االجتماعيةااعميو المساند   اعبتل التيالدراسال كالبحكث المرتمفة 

  ا مر الذل الدراسال التي تبحث عإلقتيا بالمرفي النفسييف جا ل قميمةنال اف    النفسييف 
 رام  التُىيمية لممرفي النفسييف .الستردامو ايما بعد اي الب الحاليةقد يعطي اىمية لمدراسة 

ىدايا كيمكف القكؿ اف الدراسة الحالية اتفقل مع الدراسال السابقة  مف حيث 
  كمف حيث نكع العينة التي ا جريل عمييا متيير كصمة المرض النفسي  اي تناكؿ ا ساسي

بينما ارتمفل الدراسة الحالية مع الدراسال السابقة اي الدراسة كىي المرفي النفسييف   
اليدؼ الر يسي كىك عإلقو كصمة الذال بالمساند  االجتماعية المدركة كتُرر طمع العإلد 

حيث كعإلد اإلدماف اي مدينة المنيا  ف  الصحة النفسية لدل المرفي المتردديف عمي مستش



 ................................... وصمة الذات وعالقتها بالمساندة االجتماعية المدركة وتأُخر طلب العالج النفسي

- 7227 - 

لي التعرؼ عمي عإلقة كصمة الذال بمتييرال مرتمفة   كما ارتمفل نىدال الدراسال السابقة 
 .مف حيث حجـ العينة 

 :فروض الدراسة -تاسعاا 

 لدم عينة الدراسة؟بُبعادىا المرتمفة كصمة الذال  مستكم ما -7
 ؟ عينة الدراسة لدل المدركة االجتماعيةالمساند  ما مستكم  -0
 المسػػاند  االجتماعيػػػةكصػػمة الػػذال ك نحصػػػا ية بػػيف  ةذال داللػػارتباطيػػة عإلقػػة  تكجػػدال  -.

 .الدراسة نةلدل عي المدركة
ر طمع العإلد نحصا ية بيف  ةذال داللارتباطية عإلقة  تكجدال  -9 لدل كصمة الذال كتُر 

 . الدراسة نةعي
ر طمع  المدركة المساند  االجتماعيةنحصا ية بيف  ةداللارتباطية عإلقة ذال  تكجدال  -2 كتُر 

 .الدراسة نةلدل عيالعإلد 
ر طمع العإلد  المدركة المساند  االجتماعيةكؿ مف  سيـتال  -7  اينسيامان داال نحصا يان كتُر 

 . الدراسة عينة لدلالتنبؤ بكصمة الذال 
 

 إجراءات الدراسة :  -عاشراا 

الدراسػػة عمػػ    المػػني    عينػػة الدراسػػة االسػػتطإلعية كا ساسػػية   تشػػتمؿ نجػػرا ال 
 ا ساليع كالمعالجال اإلحصا ية. اإلحصا ال الكصفية  ادكال الدراسة  كتقنينيا  

عمػ  الدراسػة  تحقيقان  ىداؼ كاركضاعتمدل الباحعة اي الدراسة الحالية    مني  الدراسة -ا
 كصػمة الػذال طبيعػة العإلقػة بػيف كػؿ مػف  كذلؾ بيػدؼ التحقػؽ مػف المني  الكصفي 

ر  المدركة المساند  االجتماعية   النفسي . العإلدطمع  تُر 
 ينة الدراسة   ع -ع
    الدراسةمحددال ارتيار عينة -7
  تػػػـ اشػػػتقاؽ عينػػػة الدراسػػػة االسػػػتطإلعية ك ا ساسػػػية عػػػف طريػػػؽ العينػػػة القصػػػدية

Purposive Sample    منتظمػيف اػي التػردد عمػي العػإلد بنا ان عم  كػكنيـ مرفػي
باإلفػػػااة نلػػػي  كػػػكنيـ مشػػػتركيف اػػػي جمسػػػال   بعيػػػادال المستشػػػف  الصػػػحة النفسػػػية
 .لمعإلد النفسي بُنكاعو بالمستشف 
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  تػـ تشريصػيـ بػُمراض نفسػية مرتمفػة   حيػث اف اشتممل عينة الدراسة عمي مرفػي ك
دراسػة الكصػمة الذاتيػة لممػرض النفسػي كعإلقتيػا بالمسػاند  الحالية ا صؿ اي الدراسة 

بيػض النظػر عػف نػكع المػرض لدم المرفػي النفسػييف االجتماعية كتُرر طمع العإلد  
دراسػػال عميػػو نتػػا    اكػػدل كذلػػؾ بنػػا ا عمػػي مػػا  النفسػػي الػػذم يعػػاني منػػو المػػريض

االفػطراع    نػكع بػارتإلؼكصمة المرض النفسي عامػة ال ترتمػؼ   اي ككف  مرتمفة 
 ,.Ahmed Gamal. Et al  كدراسػة  Allison & Taehee (2020)كدراسػة 
 (  .0270راسة حاتـ سميماف محمد    كد (2019)

  سجإلتيـ المرفية نلػي تشريصػيـ بػػ    اشارلمرفي  مفكمف عـ تمعمل عينة الدراسة
ا كػػػؿ كافػػػطرابال التيذيػػػة  افػػػطرابال  افػػػطرابال عنػػػا ي القطػػػع  مرفػػػ  اكت ػػػاع( 

  افػػػطرابال اإلدمػػػاف  افػػػطرابال مرتبطػػػة بػػػالكحكؿ(  افػػػطرابال الشرصػػػية  القيػػػرم(
  افطراع الشرصية الكسكاسية(.

  كنظران لحساسية التعامؿ مع تمؾ الف ة تـ ارذ مكااقػو المػريض كمكااقػة ذكيػو عمػي تطبيػؽ
جرا الادكال  الدراسة   مع التُكيد عمي كػكف الدراسػة لألمػراض العمميػة اقػط   كمػف  كا 

بػػيف المرفػػي المتػػردديف عمػػي عػػـ تككنػػل عينػػة الدراسػػة االسػػتطإلعية كا ساسػػية مػػف 
الػرامبيف اػي مستشف  الصحة النفسية كعإلد اإلدماف بالمنيا بيػرض العػإلد النفسػي ك 

   اي الدراسة.المشاركة 
 . كعي اف يككف لدم المريض مرااقيف اعنا  تمقي العإلد  ر 
 .اف يككف قد تـ المجك  نلي العإلد بعد عإلث سنكال مف ظيكر المرض 
  كقد تككنل العينة االستطإلعية كا ساسية مف المرفي الذككر لراض المرفي مف اإلنػاث

 االشتراؾ اي البحث اك راض ذكييـ . 
  الدراسػػة االسػػتطإلعية عػػف ااػػراد عينػػة الدراسػػة ا ساسػػية تػػـ مراعػػا  ارػػتإلؼ ااػػراد عينػػة

 ك لتيطية قطاع كبير مف مجتمع الدراسة .  لتجنع اعر عامؿ ا لفة بالمقياس
  تػػـ ارتيارىػػا بنػػا  عمػػ  الشػػركط السػػابقة   كذلػػؾ بيػػدؼ  عينػػة الدراسػػة االسػػتطإلعية -0 

عينػة الدراسػة االسػتطإلعية كتػالؼ  التحقؽ مػف الشػركط السػيككمترية  لمقياسػي الدراسػة 
 مريفان .( 72مف عينو قكاميا 
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  تككنل العينػة ا ساسػية لمدراسػة بنػا ن عمػ  المحػددال السػابقة  عينة الدراسة ا ساسية -.
( 0.70.قػػػدره  (   بمتكسػػػط 90-00 يتػػػراكح اعمػػػارىـ مػػػا بػػػيف  مريفػػػان . (77 مػػػف 

 (7..2(  كمعامؿ التكا   2.09كانحراؼ معيارم  
   الدراسة  ادكال-د
    نعداد الباحعة (  النفسييف  المرفيلدل  كصمة الذالمقياس  .7

 المقياس مف رإلؿ الرطكال التالية    بنا  كقد تـ 
 .لدل عينة الدراسة كصمة الذال قياس  (اليدؼ مف المقياسا 
نظػػران لنػػدر  تػػكاار مقػػاييس تيػػدؼ لقيػػاس كصػػمة    كصػػمة الػػذال(مبػررال نعػػداد مقيػػاس ع 

يحػػدد حرصػػان مػػف الباحعػػة عمػػ  الحصػػكؿ عمػػ  مقيػػاس الػػذال لػػدل المرفػػي النفسػػييف   ك 
 ترتمػؼ بي تيػا المقػاييس ا جنبيػة  كلكػكف   المرفػي النفسػييفكصػمة الػذال لػدل مستكل 

كصػمة الػذال لػدل حفارية عػف البي ػة المصػرية  قامػل الباحعػة بإعػداد مقيػاس العقااية ك ال
راصػة بكصػػمة مقػػاييس دراسػال ك مسترشػد  بمػػا تػـ نعػػداده سػابقان مػػف  المرفػي النفسػػييف 

المرض النفسي كدراسػال راصػة باالتجػاه السػمبي نحػك المػريض النفسػي   كالدراسػال التػي 
رصػػا ص المرفػػي النفسػػييف كالمشػػكإلل التػػي تػػكاجييـ كذلػػؾ بيػػدؼ اسػػترإلص  تناكلػػل

مػػف  تػػي قامػػل الباحعػػة بتطبيقػػو عمػػ  عينػػةإلفػػااة نلػػ  االسػػتبياف العبػػارال المقيػػاس   با
 .المرفي

تـ اتباع الرطكال التاليػة اػي    مرفي النفسييفلدل  كصمة الذال(مصادر تصميـ مقياس د 
 بنا  مقياس كصمة الذال لدل المرفي النفسييف  

كصػػمة المػػرض مراجعػػة ا دبيػػال السػػيككلكجية كالدراسػػال كالبحػػكث التػػي تناكلػػل  (7 
سػػار   . كدراسػػة كػػؿ مػػف  ممػػريض النفسػػي راصػػة ك الكصػػمة الذاتيػػة لعامػػة  النفسػػي

 ( 0270(  حاتـ سميماف محمػد  0274عيسي ادىيـ  (   عمي 0274نفاؿ ىاشـ  
(  رشػػا عبػػد الفتػػاح 0270رالػػد عػػكض الػػبإلح  (0270نحسػػاف محمػػد ابػػك القاسػػـ  

  (0220احمػػػد محمػػػد حسػػػيف  (  .027سػػػمير  جميػػػؿ الحسػػػكف   ( 0277محمػػػد  
 .( 0222عإل  الديف عيسي احمد   
كبنػػكدان تسػػيـ اػػي نعػػداد  ابعػػادان تػػـ االطػػإلع عمػػي بعػػض المقػػاييس التػػي تفػػمنل  (0 

 عمػػػي عيسػػػي ادىػػػيـ "كصػػػمة المػػػرض النفسػػػي"  كمقيػػػاس كصػػػمة الػػػذال  مقيػػػاس 
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 مقيػاس (0274  سػار  نفػاؿ ىاشػـ  مقياس "كصمة المرفػي النفسػييف " ( 0274 
"الكصػمة نحػك (  مقيػاس 0277 عبد الفتاح محمػد رشا " "كصمة الذال لدم المدمنيف

 .(0220 احمد محمد حسيف  العإلد النفسي" 
مقيػػاس الكصػػمة الذاتيػػة عمػػي الرطػػكال السػػابقة اسػػترراد عبػػارال  ( كقػػد تػػـ بنػػا ان . 

عمي عدد مف المحكمػيف لبيػاف  ( عبار  . تـ عرفيا.0لممرفي النفسييف كقد بميل   
 مدل صإلحيتيا.

    كصمة الذال لدل المرفي النفسييفالشركط السيككميترية لمقياس (د 
  الطرؽ اآلتية تـ استرداـ  كصمة الذال(حساع صدؽ مقياس 7       
 المحكميف  صدؽ -

   تػـلػدل المرفػي النفسػييف  كصمة الذالكمفيـك تتناسع  ( عبار .0 استرإلص  تـ     
اعفػا  ىي ػة التػدريس ترصػص ا طبػا  النفسػييف ك اسػاتذ  مػف  ةعرض المقياس عمي رمس

  دكف تحديػد ايػة ابعػاد الصحة النفسية كعمـ النفس إلبدا  آرا يـ حكؿ مإل مو ىػذه العبػارال 
اعفا  ىي ة التدريس ترصص مناى  كطػرؽ تػدريس تـ عرض المقياس عم  اعنيف مف  كما

اإلبقػػا  عمػػ  العبػػارال تػػـ  الصػػيامة الميكيػػة لعبػػارال المقيػػاس   كقػػدلمتُكػػد مػػف الميػػة العربيػػة 
عػديؿ صػيامو بعػض كمػا تػـ ت  كحػذؼ مػا دكف ذلػؾ  %(02التي حصمل عمػ  نسػبة اتفػاؽ  

   عباره.( 02  مفيتككف  صب  المقياسكا العبارال
   Factorial Analysis  االستكشااي العاممي التحميؿ-

 النفسػييف المرفػي( مػف 72عم  عينة قكاميػا  التحميؿ العاممي االستكشااي  تـ نجرا 
 (.انػت   الما ػؿ كبعػد التػدكير     Principal Componentبطريقػة المككنػال ا ساسػية  

تػـ ارتيػار العبػارال التػي اقػد   ( الرتيار التشبعال الدالة ..2كبُرذ محؾ جيمفكرد    عكامؿ 
كتػػـ اإلبقػػا  عمػػ     بقػػيـ ميػػر متقاربػػة بارتيػػار التشػػبع ا كبػػرتشػػبعل عمػػ  اكعػػر مػػف عامػػؿ 

  كتػـ اإلبقػا  (..2العكامؿ التي تتشبع عمييا عإلث عبارال اُكعر بقيمػة تشػبع حػدىا ا دنػ   
عم  تشػبع اقػؿ  لحصم التيـ حذؼ العبارال تكما  . 7+ ≤ عمي العكامؿ التي جذرىا الكامف 

متشػػبعال الجكىريػػة كصػػؼ ل كايمػػا يمػػييفػػمف نقػػا ن عامميػػان اافػػؿ لمعكامػػؿ   ممػػا( ..2مػػف  
   لمعكامؿ 

 (2خذول )

 انخشبعاث اندىهشَت نهعايم األول



 ................................... وصمة الذات وعالقتها بالمساندة االجتماعية المدركة وتأُخر طلب العالج النفسي

- 7272 - 

 دسخت انخشبع يضًىٌ انبُذ سقى انبُذ 

 0.870 اعخقذ أًَ نضج ًَىرج َُقخذي به بضبب يشضٍ 3

 0.870 اشعش أًَ انضبب فٍ يشضٍ 10

 0.779 يٍ حىنٍ اعخقذ أًَ عبء عهً 5

 0.700 عُذ ششائٍ نألدوَت انخاطت بٍيٍ َظشة انُاس اشعش باإلحشاج  11

 0.691 اشعش باإلحباط نعدزٌ عٍ انقُاو بأدواسٌ االخخًاعُت 16

 0.667 اعخقذ اًَ عذَى انفائذة بضبب يشضٍ 17

 0.622 اعخقذ أٌ نُش نٍ حقىق اخخًاعُت بضبب يشضٍ 20

 0.619 قًُت يٍ انُاس بضبب يشضٍ اشعش أٍَ اقم 12

 0.399 اشعش بانخدم يٍ َظشاث انًحُطٍُ بٍ 6

 4..9 قًُت اندزس انكايٍ 

 %29.49 انًفضشانخباٍَ  َضبت 

  كمف رإلؿ الجدكؿ السابؽ يتف  اف 
  %( 49..0 المفسػركاف نسػبة التبػايف  (9.74 و الجذر الكػامف لػالعامؿ ا كؿ بمغ 

حيػػث جػػا ل  (تحقيػػر الػػذال تسػػمية ىػػذا العامػػؿ  ( بنػػدان   كتقتػػرح الباحعػػة 4كتشػػبع عميػػو  
بسػبع  تدكر حكؿ نحساس المريض بالدكنية كعدـ الفا د  كالرجؿ مف ا رػريفالعبارال جميعان 

 كبرس الذال . رفوم
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 (9خذول )

 انخشبعاث اندىهشَت نهعايم انثاٍَ

 انخشبع دسخت يضًىٌ انبُذ سقى انبُذ 

 0.877 اشعش أٍَ يشفىض يٍ اِخشٍَ بضبب يشضٍ 4

 0.833 ٌ كشخض فاقذ نعقههانًقشبى َعايهٍُ 15

 0.767 اعخقذ أٌ اندًُع َعشف أًَ يشَض َفضٍ 1

 0.761 ٍ َخدُبىٌ انخعايم يعٍ أٌ انًقشبُ اشعش 8

 0.645 اعخقذ أٌ انُاس َعايهىٍَُ بطشَقت يخخهفت بضبب يشضٍ  7

 9..9 اندزس انكايٍ  قًُت

 %74..9  َضبت انخباٍَ انًفضش

  كمف رإلؿ الجدكؿ السابؽ يتف  اف 
  %( 77.74 المفسػرالتبػايف كاف نسػبة  (29.. و الجذر الكػامف لػالعامؿ ا كؿ بمغ 

السػػػمبي االجتمػػػاعي  التمييػػػزتسػػػمية ىػػػذا العامػػػؿ  ( بنػػػدان   كتقتػػػرح الباحعػػػة 2كتشػػػبع عميػػػو  
حيث جا ل العبارال تدكر حكؿ شعكر المػريض بػالتمييز السػمبي مػف ا رػريف  فػده  (المدرؾ

 . لفظا  كسمككا  
 (9خذول )

 اندىهشَت نهعايم انثانثانخشبعاث 

 انخشبعدسخت  يضًىٌ انبُذ  انبُذسقى 

 0.862 االَخقال إنً يكاٌ ال َعشفٍُ فُه احذ أحًًُ 9

14 
ال أحعييشض  حخييًبعُييذا عييٍ انًىاقييم االخخًاعُييت  ابقييٍ

 نهشفض يٍ اِخشٍَ
0.799 

 0.720 بأشخاص خذد حعشفٍعٍ  يشَض أٍَحقُقت  اخفٍ 13

 0.638 اِخشٍَيع  انخعايم أحدُب 2

 0.544 االخخًاعُت يحذودة عالقخٍ 18

 0.543 يشَض َفضٍ أٍَبانخدم بضبب  اشعش 19

 9.93 قًُت اندزس انكايٍ 

 %32..9  َضبت انخباٍَ انًفضش

كاف  (92.. و الجػػذر الكػػامف لػػكمػػف رػػإلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ يتفػػ  اف العامػػؿ ا كؿ بمػػغ 
تسػػػمية ىػػػذا ( بنػػػدان   كتقتػػػرح الباحعػػػة 7  كتشػػػبع عميػػػو  %( 77.20 المفسػػػرنسػػػبة التبػػػايف 
  حيث جا ل العبارال اي ىذا البعد تدكر حكؿ محاكلػة المػريض نلػي لكصمة( العامؿ  تجنع ا

 . المتاحة لديو تجنع ا رريف بكؿ السبؿ
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 الطرؽ اآلتية   تـ استرداـكصمة الذال لدم المرفي النفسييف   (حساع عبال مقياس0 
معامػػؿ الفػػا كركنبػػاخ    تػػـ اسػػترداـكابعػػاده    المقيػػاسلحسػػاع عبػػال    معامػػؿ الفػػا كركنبػػاخ

 لمدراسػةعم  عينة مػف مجتمػع الدراسػة كمػف ميػر العينػة ا صػمية  المقياس تـ تطبيؽحيث 
 . كالجدكؿ التالي بكف  ذلؾ  المرفي مريفا مف ( 72قكاميا  

 (.خذول )

 (.7 ٌ =بطشَقت انفا نكشوَباخ  )نهًقُاس انثباث يعايم 

 كشوَباخ فايعايم ان انًقُاس

 3.07 ححقُش انزاث 

 .3.0 انًذسكانضهبٍ  االخخًاعٍانخًُُز 

 3.03 حدُب انىطًت

 3.43 انذسخت انكهُت

  ( 2.07   2.02 الفا  بعاد المقياس ما بيف  لمعامإلتراكحل    (2 يتف  مف جدكؿ 
مما يشير  داؿ نحصا يان  لمعامإل يكى  ( 2.07كما بمغ معامؿ الفا لمدرجة الكمية لممقياس  

 .المقياس نل  عبال 
  التجزئة النصفٌة :طرٌقة 

 فجػػػز يينلػػػ  مقيػػػاس تػػػـ اسػػػترداـ طريقػػػة التجز ػػػة النصػػػفية عػػػف طريػػػؽ تجز ػػػة ال     
العبػارال الفرديػة مقابػؿ العبػارال الزكجيػة ػ عػـ تػـ حسػاع معامػؿ االرتبػاط بينيمػا   متكػاا يف

تػـ تطبيػؽ ( اردان   كبعػد حسػاع معامػؿ االرتبػاط 72 قكاميا كذلؾ عم  بتطبيقيا عم  عينة 
العبػارال معامؿ االرتباط بيف درجػال   كقد بمغ سبيرماف كبراكف إليجاد معامؿ العبال معادلة 

( كىػػك معامػػؿ ارتبػػاط 2.47معامػػؿ العبػػال    كمػػا بمػػغ ( 2.00 ممقيػػاس الفرديػػة كالزكجيػػة ل
 . مقياسمما يشير نل  عبال ال  (2.27عند  داؿ نحصا يان 

كبػدا ؿ اإلجابػة   تكػكف المرفػي النفسػييف لػدل  كصػمة الػذالالصكر  النيا يػة لمقيػاس  (ق  
  تحقيػر الػذال ىػي عبار    مكزعو عم  عإلث ابعػاد    (02 مف اي صكرتو النيا ية المقياس 
تـ كفع رمس بػدا ؿ نجابػو لعبػارال كقد    تجنع الكصمة   مدرؾالالسمبي  االجتماعيالتمييز 
 7  0  .  9  2درل الػدرجال بػػ كق ػ  دا مػا  مالبػان  احيانػان  نػادران  ابػدان متمعمػة اػي   المقياس 

  بينما اقػؿ درجػة  كصمة الذالاي كتمعؿ اعمي درجة (272  .كتراكحل درجو المقياس ما بيف
 .  كصمة الذالا قؿ اي ( كتمعؿ 02 
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   نعداد الباحعة (  المرفي النفسييف لدل المدركة المساند  االجتماعيةمقياس  -0
 تـ تصميـ المقياس مف رإلؿ الرطكال التالية   

المقدمػػة مػػف الشػػبكة االجتماعيػػة حػػكؿ  المسػػاند  االجتماعيػػة  قيػػاس (اليػػدؼ مػػف المقيػػاسا 
 .ليا كقبكلو المريض النفسي كمدم ندراكو 

  آحػادم الب عػد كمبررال بنا  المقيػاس  المدركة المساند  االجتماعية(مبررال نعداد مقياس ع 
 -دركيا المػريض النفسػيكمػا يػالمساند  االجتماعية كجكد مقياس ييدؼ نل  قياس  نظران لندر 

مقياس مسترشد  بما تػـ نعػداده سػابقان مػف ال  قامل الباحعة بإعداد  -اي حدكد اطإلع الباحعة
لممسػػاند  االجتماعيػػة   كمسترشػػد  بالدراسػػال المرتمفػػة التػػي حاكلػػل التعػػرؼ عمػػ  مقػػاييس 

 .لرصا ص النفسية لممرفي النفسييف ا
متعدد  كيتحدد الشكؿ الذل ت قدـ مف رإللػو بنػا ان  كلككف اشكاؿ المساند  االجتماعية      

كمػػدل قػػرابتيـ مػػف الشػػبكة االجتماعيػػة ااػػراد كعػػدد عمػػ  نػػكاحي القصػػكر اػػي م تمقػػ  المسػػاند  
المػريض النفسػي التػي قػد النكاحي الشرصػية لديػو كبسبع قصكر   مف حكلو م تمقي المساند  

كلتشػػعع ا اػػراد   عػػف بعفػػيا الػػبعضال تجعمػػو يػػدرؾ اشػػكاؿ المسػػاند  االجتماعيػػة منفصػػمو 
الجيكد بػالم قدميف لو المساند    كنظرا لككف ىدؼ المقياس التعرؼ عمي مػدل ادراؾ المػريض 

دراكػو ليػا كمدل قبكلومف رإلؿ الشبكة االجتماعية  المقدمة بنػا ا عػؿ ارتػُل الباحعػة   اقػد  كا 
اف يػػتـ بنػػا  مقيػػاس لممسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػة آحػػادم البعػػد   عمػػ  اف تيطػػي  مػػا تقػػدـ

 عباراتو ا شكاؿ المرتمفة لممساند . 
  تػػػـ اتبػػػاع  د(مصػػػادر تصػػػميـ مقيػػػاس المسػػػاند  االجتماعيػػػة المدركػػػة لممرفػػػي النفسػػػييف 

 الرطكال التالية اي بنا  المقياس 
ال كالبحكث التي تناكلػل المسػاند  االجتماعيػة عامػة (مراجعة ا دبيال السيككلكجية كالدراس7 

ايػد حاسػف حسػف كالمساند  االجتماعية لممريض النفسي راصػة . كدراسػة كػؿ مػف   كدراسػة 
كدراسػػة حسػاـ الػػديف ابػك الحسػػف حسػػف (  0274كدراسػة صػػفا  نسػماعيؿ مرسػػي  ( 0274 
المطيػػػػؼ حسػػػػيف عمػػػػاد عبػػػػد كدراسػػػػة (0274(  كدراسػػػػة محمػػػػكد ربيػػػػع نسػػػػماعيؿ  0274 
( كدراسػة 0277كدراسػة شػاىندا عػادؿ احمػد  (0270كدراسة نيماف محمد صػبرم  ( 0270 

دراسة احمػد عبػد اهلل الطراكنػة    (0277(   كدراسة قكارح محمد  0277قاسـ رمؼ كجكاف  
 (..027دراسة حمك محمد  ك    (0272 
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(تػػـ االطػػإلع عمػػي بعػػض المقػػاييس التػػي تفػػمنل ابعػػادان كبنػػكدان تسػػيـ اػػي نعػػداد المقيػػاس 0 
مقيػػاس المسػػاند    ( 0270  مػػريـ العبػػدلي الحػػالي معػػؿ  مقيػػاس المسػػاند  ا سػػرية المدركػػة 

  مقيػػػاس المسػػػاند  ا سػػػرية لمرفػػػي (0277 صػػػباح السػػػقا   لممػػػرض النفسػػػياالجتماعيػػػة 
 المسػاند  االجتماعيػة كمػا يػدركيا ا اػراد لػػ  مقيػاس   (0277 عمرك سام  محمػد  الفصاـ 

Dunn,et al, 1987  مقيػاس (7447 اسػما  السرسػ  ك امػاني عبػد المقصػكد ترجمػة  
 . (7447 محمد محمد بيكمي  المساند  االجتماعية لممرفي 

كقد تـ بنا ان عمي الرطكال السابقة استرراد عبارال مقياس المساند  االجتماعيػة المدركػة (. 
( عبار  . تـ عرفيا عمي عدد مف المحكمػيف لبيػاف مػدل 07لممرفي النفسييف   كقد بميل   

 صإلحيتيا.
    المرفي النفسييفلدل  المدركة المساند  االجتماعيةالشركط السيككميترية لمقياس (د 
 نعداد الباحعة (  
 الطرؽ التالية   تـ استرداـ  المدركة المساند  االجتماعيةحساع صدؽ مقياس (7     

تتناسػػع عبػػار     (07مػػف  تتكػػكف تػػـ اسػػترإلص مجمكعػػو مػػف العبػػارال "صػػدؽ المحكمػػيف  
مػف  ة  تـ عرض المقياس عمي رمسلدل عينة الدراسة  المدركة المساند  االجتماعية كمفيـك

اعفػػا  ىي ػػة التػػدريس ترصػػص الصػػحة النفسػػية كعمػػـ الػػنفس إلبػػدا  ا طبػػا  النفسػػييف ك 
اعفػػا  ىي ػػة تػػـ عػػرض المقيػػاس عمػػ  اعنػػيف مػػف  كمػػا آرا يػػـ حػػكؿ مإل مػػو ىػػذه العبػػارال  

لمتُكػػد مػػف الصػػيامة الميكيػػة لعبػػارال التػػدريس ترصػػص منػػاى  كطػػرؽ تػػدريس الميػػة العربيػػة 
%(   كتعػػديؿ 02  العبػػارال التػػي حصػػمل عمػػ  نسػػبة اتفػػاؽ  المقيػػاس   كقػػد تػػـ اإلبقػػا  عمػػ

   .(عباره 02مف  صيامو بعض العبارال   كاصب  بذلؾ المقياس مككف 
  حيػث الػدارمي  االتسػاؽالمقيػاس اسػتردمل الباحعػة صػدؽ  لحسػاع صػدؽ  الػدارمي االتساؽ
مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة كمػػػف ميػػػر العينػػػة  مريفػػػان ( 72قكاميػػػا  بتطبيقػػػو عمػػػ  عينػػػة  لقامػػػ

عبػػارال مػػف  عبػػار   كقػػد تػػـ حسػػاع معػػامإلل االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ  لمدراسػػةا ساسػػية 
 كف  النتيجة .ي( 7  كالجدكؿ  لممقياس كالدرجة الكمية المقياس 
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 ( 7خذول )

 (.7االسحباط بٍُ دسخت كم عباسة يٍ عباساث انًقُاس وانذسخت انكهُت نهًقُاس )ٌ =  يعايالث

سقى 

 انعباسة

يعايم 

 االسحباط

سقى 

 انعباسة

يعايم 

 االسحباط

سقى 

 انعباسة

يعايم 

 االسحباط

سقى 

 انعباسة

يعايم 

 االسحباط

1 0.59** 6 0.53** 11 0.62** 16 0.48** 

2 0.65** 7 0.64** 12 0.60** 17 0.77** 

3 0.62** 8 0.50** 13 0.40** 18 0.65** 

4 0.60** 9 0.40** 14 0.63** 19 0.77** 

5 0.60** 10 0.63** 15 0.56** 20 0.68** 

  (  3.39** دانت عُذ يضخىي )

مف  عبار معامإلل االرتباط بيف درجة كؿ  ( يا َهٍ : حشاوحج7َخضح يٍ خذول ) 
( كى  2.77   2.92الذم تنتمي نليو ما بيف   بعدلمكالدرجة الكمية عبارال المقياس 

 . بعادالدارمي لأل االتساؽمما يشير نل  (   2.27عند مستكم  رتباط دالة نحصا يان امعامإلل 
الباحعة الم عد مف ِقبؿ  تـ تطبيؽ المقياسمتُكد مف صدؽ المقياس ل  التإلزمي  المحؾصدؽ 

عـ    لمدراسةكمف مير العينة ا صمية  الدراسةمف مجتمع  مريفان ( 72عمي عينة قكاميا  
عبد  كامانيالسرس   اسما   المعد مف قبؿ المدركة المساند  االجتماعية تـ تطبيؽ مقياس

االرتباط بيف درجال العينة عمي    عـ تـ نيجاد معامؿالعينة  ذالعمي (7447  دالمقصك 
عند مستكم معامؿ ارتباط داؿ نحصا يان  ك( كى2.74معامؿ االرتباط  كقد بمغ   المقياسيف 

 . صدؽعم  درجة مقبكلة مف المقياس مما يشير نل  اف ال(   2.27 
حساع عبال ل  المساند  االجتماعية المدركة لممرفي النفسييفحساع عبال مقياس (0 

 الطرؽ اآلتية   سترداـتـ ا المقياس
حيػث معامػؿ الفػا لكركنبػاخ    ةالباحعػ لاسػتردم المقياسلحساع عبال    معامؿ الفا لكركنباخ

عم  عينة مػف مجتمػع البحػث كمػف ميػر العينػة ا صػمية لمبحػث قكاميػا  المقياستطبيؽ  تـ
 معامػػؿ داؿ نحصػػا يان  ككىػػ(   2.04الفػػا لممقيػػاس  معامػػؿ كقػػد بمػػغ   مريفػػان نفسػػيان ( 72 

 .المقياسمما يشير نل  عبال 
كذلػؾ  لمتُكد مػف عبػال المقيػاس  استرداـ طريقة التجز ة النصفية تـ طريقة التجز ة النصفية  

  العبارال الفردية مقابؿ العبػارال الزكجيػة   متكاا يف فعف طريؽ تجز ة المقياس نل  جز يي
  كبعد حساع معامؿ االرتبػاط تػـ تطبيػؽ معادلػة  ( مريفان 72كالتطبيؽ عم  عينة قكاميا  

سػػبيرماف كبػػراكف إليجػػاد معامػػؿ العبػػال   كقػػد بمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػال العبػػارال 
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( كىػػك معامػػؿ ارتبػػاط 2.07معامػػؿ العبػػال    كمػػا بمػػغ ( 2.74  الفرديػػة كالزكجيػػة لممقيػػاس
   .مقياس داؿ نحصا يان مما يشير نل  عبال ال

كبػػدا ؿ  لػػدم المرفػػي النفسػػييف المدركػػة المسػػاند  االجتماعيػػةنيا يػػة لمقيػػاس الصػػكر  ال(ق 
كالقسػـ مف قسػميف ا كؿ التعميمػال كتممػن مػف رػإلؿ المػريض ذاتػو اإلجابة   تككف المقياس 

كفػػع  تػػـ ك ( عبػػار   02  العػػاني عبػػارال المقيػػاس اػػي صػػكالتيا النيا يػػة كالتػػي تتكػػكف مػػف
درل كق ػػ  دا مػػا  مالبػػان  احيانػػان  نػػادران  ابػػدان رمػػس بػػدا ؿ نجابػػو لعبػػارال المقيػػاس متمعمػػة اػػي   

اػي ( كتمعػؿ اعمػي درجػة 722  بػيف.كتراكحل درجو المقياس ما  7  0  .  9  2الدرجال بػ 
 االجتماعيػةالمسػاند  ا قػؿ اػي ( كتمعػؿ 20  بينمػا اقػؿ درجػة   المدركػة المسػاند  االجتماعيػة

 .المدركة
  نعداد الباحعة(   مقابمةال استبانة-.

ليدؼ منيا جمػع بيانػال عػف المػريض   كالكقػكؼ عمػي الفتػر  التػي تػُرر اييػا عػف طمػع ا
 .  النفسي  العإلد 

التُكػد مػف مػدل اعتداليػة تكزيػع ااػراد  تػـ   اإلحصا ال الكصػفية لعينػة الدراسػة ا ساسػية -د
المسػػاند  االجتماعيػػػة كمقيػػاس  مقيػػاس كصػػمة الػػذالاػػي فػػك  ا ساسػػية   عينػػة الدراسػػة 

 .( يكف  ذلؾ 7   كالجدكؿ ا ساسية  عينة الدراسة  لدم المدركة
 (9خذول )

 انًُىال وانىصُظ و االفخشاضٍانحقُقٍ وانًخىصظ انًخىصظ 

 (9. )ٌ =عُُت انذساصت األصاصُت نويعايم االنخىاء  الَحشاف انًعُاسٌوا

 انًقُاس
انًخىصظ 

 انحقُقٍ

انًخىصظ 

 االفخشاضٍ
 انىصُظ

االَحشاف  انًُىال

 انًعُاسٌ

يعايم 

 االنخىاء

وطًت 

 انزاث

 3,2.9- 4.80 99,3 34.00 .2 33.85 ححقُش انزاث 

 انخًُُز

 االخخًاعٍ

 انضهبٍ 

 انًذسك

18.79 9. 19.00 94,3 3.27 -3,.99 

حدُب 

 انىطًت
22.99 90 24.00 29,3 3.92 -3,900 

 3,999- 9.91 3,.7 78.00 73 75.62 انذسخت انكهُت

انًضاَذة االخخًاعُت 

 انًذسكت
59.45 

73 
62.00 

7.,3 
11.74 -3,..9 

 ايمعامإلل االلتكا  لمعينة قيد الدراسة "تراكحل  ( ما يمي  7يتف  مف جدكؿ          
( ام 2.02   2.72-ما بيف   المساند  االجتماعية المدركةكمقياس  مقياس كصمة الذال
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( مما يشير نل  انيا تقع دارؿ المنحن  االعتدالي كبذلؾ .  + .-انحصرل ما بيف  انيا 
شبو اعتداليان   كمف عـ يمكف استرداـ ا ساليع اإلحصا ية تككف العينة مكزعة تكزيعان 
 . ةالحالي الدراسةالبارامترية المستردمة اي 

 اإلحصائٌة : األسالٌب والمعالجات  -هـ

تـ التحقؽ مف الشركط السػيككميترية  داتػا الدراسػة  كاإلجابػة عمػ  تسػاؤالل الدراسػة 
كالتحقػػؽ مػػف ارفػػياتيا عبػػر اسػػترداـ ا سػػاليع اإلحصػػا ية الكصػػفية   كمػػف رػػإلؿ البرنػػام  

 كالتالي     Spssاإلحصا ي 
  الكسيط الحسابي   المتكسط االاترافي ا ساليع اإلحصا ية الكصفية   المتكسط 

 (  المنكاؿ  عامؿ االلتكا  ماالنحراؼ المعيارم  
 .حساع عبال اداتا الدراسة   معامؿ الفا كركنباخ   التجز ة النصفية 
   الدارمي   صدؽ المحؾ. االتساؽحساع صدؽ ادتا لمدراسة   التحميؿ العاممي 
    المتمعمػة اػي اإلحصػا ية لمعالجػال ا تـ اسػترداـلمتحقؽ مف صحة اركض الدراسة

 . المتدرد  معامؿ االنحدار معامؿ االرتباط   
 :وتفسٌرها  نتائج الدراسة -عشر إحدى

عينػة  لػدلبُبعادىػا المرتمفػة كصػمة الػذال  مسػتكم مػا "الذم ينص عم نتا   الفرض ا كؿ  
الباحعػة قامػل    الدراسػةعينػة لػدل  كابعادىػاكلمتحقؽ مػف مسػتكل كصػمة الػذال .  "؟ الدراسة

المتكسػط  لممقارنػة بػيف  test-T  Sample   -Oneباسػترداـ ارتبػار ل( لعينػة كاحػد  
المرتمفة لػدل كصمة الذال بُبعادىا  لدرجال العينة عمي مقياس الحقيقياالاترافي كالمتكسط 

   ( يكف  نتا   ىذا االرتبار 7كؿ  كالجد  عينة الدراسة
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  (.)ذولخ

 (9.ٌ=)انًخخهفت  ابأبعادهيضخىٌ وطًت انزاث 

 انًخغُش
انًخىصظ 

 االفخشاضٍ

انًخىصظ 

 انحقُقٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انًضخىٌ انذالنت قًُت  ث

 يشحفع 3,333 .92,33 9,03 99,09 .2 ححقُش انزاث 

انخًُُز 

االخخًاعٍ 

انضهبٍ  

 انًذسك

 

9. 
 يشحفع 3,333 .7.,4 9,277 0.,90

حدُب 

 انىطًت

90 
 يشحفع 3,333 99.,93 9,49 22,40

 يشحفع 3,333 .99,20 4,43 794,.. 3. انذسخت انكهُت

 (3.39** قًُت ث دانت عُذ يضخىٌ )

 كمف الجدكؿ السابؽ يتف  انو 
كالمتكسػػط االاترافػػي لعينػػة  الحقيقػػيذال داللػػة نحصػػا ية بػػيف المتكسػػط تكجػد اػػركؽ 

ابعادىا  لصال  المتكسط الحقيقي ممػا يعنػ  ارتفػاع مسػتكل  كجميعالدراسة اي كصمة الذال  
 عينة الدراسة عم  ىذا المتيير.

 وٌمكن تفسٌر نتائج الفرض األول كالتالً :

تتفػؽ تمػؾ النتيجػة مػع مػا  كصػمة الػذال لػدل عينػة الدراسػة مستكم بالنسبة الرتفاع 
اعبتتو الدراسال السابقة مف انتشار كصػمة الػذال لػدل المرفػي النفسػييف   اػي حػيف افػاال 
الدراسة الحالية ترتيع ابعاد كصمة الذال لدم المػريض   كمػف تمػؾ الدراسػال التػي اتفقػل مػع 

 & Allison النتيجػة الحاليػة اػي ارتفػاع كصػمة الػذال لػدل المرفػي النفسػييف دراسػة كػؿ  
Taehee (2020) Sladana (2019)  مػف عينػة  72التػي اشػارل نلػ  اف اكعػر مػف %

 ,.Ahmed Gamal. Et al الدراسػػة يعػػانكف مػػف كصػػمة الػػذال    كاظيػػرل دراسػػة  
اف اكعر مف عمث العينة يعانكف مف كصمة الذال الدارمية   كمػا جػا ل دراسػة حػاتـ  (2019)

تكل الكصمة الذاتية كاف متكسطا لػدل العينػة  كاشػارل ( لتظير اف مس0270سميماف محمد  
نلػ  ارتفػاع مسػتكل الكصػمة لػدل عينػو مػف   Patrick & Katherine (2018)  دراسػة 

ارتفػاع نسػبة الصػمة لػدل  Golja & Girma (2017) مرفػي االكت ػاع .كاظيػرل دراسػة 
 ,.Muhammed, et alالمتُرريف اي العإلد  كما جا ل نسبة انتشار الكصمة اي دراسة  

 ,Fang Yenكدراسػة  Ghanean, et al., (2011)%   ككذلؾ دراسػة  0.7. (2016)
et al., (2005)  .اكػدتا عمػ  ارتفػاع نسػبة كصػمة المػرض النفسػي لػدل المرفػي النفسػييف
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( انرفػػاض  كصػػمة المػػرض النفسػػي 0272اػػي حػػيف اشػػارل نتػػا   دراسػػة احمػػد طػػو متػػيقف  
 يف دارؿ المستشف .العامة  لدل المرفي المقيم

لتعامػػؿ بصػػكر  منصػػفة مػػع المرفػػ  نلػػي ااتقػػار المجتمػػع  اذلػػؾ يمكػػف اف يرجػػع   
النفسػييف   حيػػث اف العمػؿ عمػػ  تصػنيؼ ا ػػة معينػة دارػػؿ المجتمػع بصػػفال سػمبية ككصػػفيـ 
بالجنكف كاليبا  مع اإلتياف بسمكؾ تجنبي فػدىـ ككصػفيـ بصػفال مرتمفػة   قػد يجعػؿ ىنػاؾ 

اد المجتمع كتمؾ الف ة  ا مر الػذل يرسػخ اػي اذىػاف ىػؤال  المرفػ  كػكنيـ اقػؿ حاجزان بيف اار 
شػػُنان مػػف اآلرػػريف ممػػا قػػد يراػػع مػػف مسػػتكل الشػػعكر بتحقيػػر الػػذال لػػدييـ كمػػف عػػـ الكصػػمة 

اف كصػمة المػرض النفسػي  Patrick & Katherine (2018) الذاتيػة   كمػا اف دراسػة  
عامػو تتحػكؿ مػف كصػمة عامػو لػدل المجتمػع نلػ  كصػمة ذاتيػة لػدل الفػرد ذاتػو   كمػا يمكػف 
عزك ارتفاع المستكل العاـ لكصمة الذال لدل عينة الدراسة ؛ نتيجة المجتمع كسػيطر  ا اكػار 

مػػرض النفسػػي النمطيػػة السػػمبية الإلعقإلنيػػة كالمعتقػػدال كالمكركعػػال العقاايػػة الراط ػػة عػػف ال
اك انيػـ   ليسػكا ااػراد كػامميف اك  كلدكا امبيػا    اك كالمتمعمة اي ككنيـ ممسكسيف مف الجف 

كالتي تستيدؼ المػريض النفسػي راصػة اػي   كميرىا مف ا اكار الإلعقإلنية شفا يـ ال يرج  
حيػا  صعيد مصر مجتمع عينة الدراسة الحالية   كؿ ذلؾ مف شػُنو التػُعير سػمبيان عمػ  مجػرل 

ىؤال  المرف   كراصة نذا ادرككا تمػؾ النظػر  التمي زيػة مػف المجتمػع  كبػداكا اػي تقبػؿ ا اكػار 
كالمعتقدال السمبية التي يكصميـ بيا المجتمع كتصديقيا  اقػد تصػب  تمػؾ ا اكػار مكػكف مػف 

 مككنال شرصيتيـ كمف عـ يرتفع لدييـ الشعكر بكصمة الذال. 
صػمة الػذال لػدل المػريض نلػ  طبيعػة المػرض النفسػي كما قد ي رجع ارتفاع مستكل ك 

كشػػدتو   ا مػػػر الػػذل  يحمػػػؿ المػػريض اعبػػػا  تجعمػػو  ينعػػػزؿ عػػف اآلرػػػريف كيحػػاكؿ تجنػػػع 
السػمككيال كالمكاقػػؼ التػػي تسػػتعير شػعكره بالكصػػمة   كقػػد يكػػكف لطريقػة تفكيػػر المػػريض كمػػا 

حػػاكؿ نرفػػا  تجنػػع يعتقػػده بشػػُف المػػرض كتفكيػػر ا رػػريف مػػف حكلػػو عنػػو كعػػف مرفػػو   اي
ا رػػريف إلرفػػا  مرفػػو   كيستسػػمـ  اكػػاره المنعزلػػة   ايتعػػاظـ لديػػو النظػػر  المتدنيػػة لذاتػػو 

 كشعكره بالرجؿ المس تمر  الذل يؤدل ايما بعد نل  الشعكر بكصمة الذال . 
مػػف حيػػث اػػي الترتيػػع ا كؿ ترتيػػع ابعػػاد الكصػػمة الذاتيػػة اقػػد جػػا ل ب كايمػػا يتعمػػؽ

 تجنػع الكصػمة  عػـ يميػو اػي الترتيػع  تحقيػر الػذالب عد المتكسط الحسابي كاالاترافي ا عم  
الترتيػع ككػكف البعػد ا كؿ   كيمكػف اف يعػزك ذلػؾ  كيمييـ التمييز االجتماعي السمبي المدرؾ  
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المتعػػػاظـ نحػػػك ذاتػػػو كنحػػػك اسػػػر   اػػػي الترتيػػػع تحقيػػػر الػػػذال نلػػػ  نحسػػػاس المػػػريض بالػػػذنع
  اتبػدا تتكالػد لديػو ااكػار الدكنيػة كالػنقص كانرفػاض القيمػة إلصػابتو بػالمرض   دكف المريض

كػكف اف يدرؾ بشكؿ كامػؿ  النظػر  السػمبية مػف ا رػريف اشػعكره بالمعانػا  مػف مرفػو يجعمػو ي  
اسػػة ايصػػؿ محمػػد ريػػر ااكػػاره الدارميػػة الإلمنطقيػػو حػػكؿ نفسػػو نتيجػػة لمرفػػو   كقػػد اعبتػػل در 

( اف لدل المريض النفسي ااكػار ال منطقيػو عػف المػرض كعػف العػإلد تػكدل 0277كآرركف  
  كقد يػدلؿ ذلػؾ اف بيض النظر عف نظره ا رريف لو نل  عزكاو عف العإلد  كتجنع ا رريف 

ف الكصمة الذاتية تُتي مف دارؿ المريض كااكػار كلػيس لممجتمػع سػبعن كبيػرا اييػا بػؿ قػد يكػك
بسبع نحساسو الدارمي بػالعجز كعػدـ القػدر  عمػي التكاصػؿ كلػيس بسػبع نظػره المجتمػع لػو   

 .  مما يتطمع مزيدا مف الدراسال 
اف ذلػػؾ الترتيػػع  ك يمكػػف اف نعػػزك تجنػػع الكصػػمة العػػاني ب عػػد  كجػػا  اػػي الترتيػػع 

 ايبػػدا اػػيمرفػػو   ذاتػػو كعػػف الدارميػػة عػػف   اكػػاره نتيجػػةيستشػػعر الحػػرد المػػريض النفسػػي 
كىػذا مػا لمسػتو الباحعػة اعنػا  اتػػر    مكاقػؼ التػي تػؤدل نلػ  نظيػار حقيقػػو مرفػو ايػة تجنػع 

تمقييا التدريع بمستشف  الصحة النفسية كعإلد اإلدماف بالمنيا مػف محاكلػة المرفػ  الترفػي 
 حفكرىـ لتمق  العإلد بالمستشف  .  عف الجميع عند

 جا  اي الترتيع العالػث   يمكػف اف نعػزك  لمدرؾالتمييز االجتماعي السمبي ااما ب عد  
بسبع المرض كتُعيره عمي المريض ايجعمو مير مدرؾ لما يػدكر حكلػو اك تمييػز ا رػريف  ذلؾ

  نتيجػة تجنبػو مػف تمقػا  ذاتػو كنتيجػة ااكػاره الدارميػة عػف المػرض يككف  السمبي فده   كقد
اسػػرتو اتحػػاكؿ نرفػػا  مريفػػيا  كقػػد يرجػػع ذلػػؾ نلػػي االتجػػاه السػػمبي نحػػك المػػرض مػػف ِقبػػؿ

قصػػا ه عػػف الحيػػاه  مػػف  كاػػان مػػف المجتمػػع الرػػارجي   اك ر عمػػي المػػريضركاػػان  االجتماعيػػةكا 
ركاا مف ام تصػرؼ قػد يقػـك    اكد ارد مريض نفسيان بيا نظرا لكجك    لألسر كصمة المجتمع 
المجتمػع   ممػا يجعمػو ال يػدرؾ  نظػره ايحاكلكف تجنبو العإلقػال مػع  ا رريفبو المريض اماـ 

 .ا رريف لو 
عينػة  لػدل مسػتكم المسػاند  االجتماعيػة المدركػة مػا" الذم ينص عمػ  نتائج الفرض الثانً:

كلمتحقػػػؽ مػػػف مسػػػتكل المسػػػاند  االجتماعيػػػة المدركػػػة لػػػدل عينػػػة الدراسػػػة قامػػػل  ".؟الدراسػػػة
 لممقارنػػة بػػيف  test-T  Sample   -Oneالباحعػػة باسػػترداـ ارتبػػار ل( لعينػػة كاحػػد  
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لػػدل  المسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػةلتحديػػد مسػػتكم  الحقيقػػيالمتكسػػط االاترافػػي كالمتكسػػط 
 ( يكف  نتا   ىذا االرتبار  0عينة الدراسة  كالجدكؿ  

 ( 0خذول)

 (9.)ٌ=انذساصتنذٌ عُُت انًذسكت  يضخىٌ انًضاَذة االخخًاعُت 

 انًخغُش

 

انًخىصظ 

انًخىصظ  االفخشاضٍ

 انحقُقٍ

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انًضخىٌ انذالنت قًُت  ث

 االخخًاعُت انًضاَذة

   انًذسكت 

73 
 يخىصظ .3,74 3,949 9.,99 .4,9.

 (3.39** قًُت ث دانت عُذ يضخىٌ )

 كيتف  مف الجدكؿ ما يمي  
كالمتكسػط االاترافػي لعينػة  الحقيقيذال داللة نحصا ية بيف المتكسط اركؽ  دال تكج

 كالحقيقػػيكتقػػارع حجػػـ المتكسػػطيف االاترافػػي   الدراسػػة اػػي المسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػة 
 يعط  مؤشر لممستكل المتكسط لعينة الدراسة عم  متيير المساند  االجتماعية المدركة.

 نلي   العاني  كيمكف تفسير نتيجة الفرض
يبػػػذليا ا ىػػػؿ كا صػػػدقا  مػػػف حػػػكؿ المػػػريض مػػػف مسػػػاعد   كػػػكف المسػػػاعي التػػػي

اجتماعية ال ترتقي نل  الدرجة المناسبة التػي يػدركيا المػريض كتجعمػو يشػعر بيػا بشػكؿ عػاـ. 
اا حػػداث الفػػامطة بسػػبع المػػرض النفسػػي التػػي يتعػػرض ليػػا المػػريض اك اسػػرتو قػػد تكػػكف 

كمػف عػـ ادراكػو ليػا عمػي  المػريض حجـ المسػاند  االجتماعيػة التػي يتمقاىػا السبع اي تكسط 
اػػػالمرض النفسػػػي كزيػػػاد  اعبػػػا ه قػػػد تػػػؤعر سػػػمبيان عمػػػ  المسػػػاند  انيػػػا ليسػػػل كمػػػا يُمػػػؿ   

االجتماعيػػة  كتبػػدك تمػػؾ النتيجػػة متفقػػة مػػع مػػا لمسػػتو الباحعػػة اعنػػا  تػػدريع تمػػؾ الف ػػة مػػف 
ا سػػػر  المرفػػ  مػػػف تكاجػػد ا سػػػر بصػػفة دا مػػػة مػػػع المػػريض  نال اف بعػػػض المػػرااقيف مػػػف 

يتجنبػػكف جمسػػال العػػإلد ا سػػرل  كمػػا اف بعفػػيـ اعنػػا  جمسػػال العػػإلد ا سػػرل كػػاف ي صػػرح 
بيمكمػػو مػػع كصػػمة المجتمػػع لػػو لككنػػو قريػػع لمػػريض نفسػػ   ككػػذلؾ بعفػػيـ قػػد اشػػتك  مػػف 

 ا عبا  المالية كا عبا  الحياتية باإلفااة نل  كجكدىـ مع مريفيـ. 
ي بحجػـ المسػاند  االجتماعيػة نظػران إلحساسػو كقد يكػكف تكسػط ندراؾ المػريض النفسػ

الدارمي بالرجؿ كالعار مف المرض كالذم يصؿ نليو مف المجتمع مػف حكلػو كبالتػالي يعتقػد اف 
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تمػػؾ المسػػاند  ليسػػل كاايػػة لػػردع المجتمػػع مػػف كصػػمو  اسمػػاؿ المػػريض النفسػػي كاحتياجػػو 
ؾ اآلماؿ يػدرؾ كػؿ المسػاندال لآلرريف يككف اكبر مف الفرد العادم اإف لـ يستطع اف يحقؽ تم

المقدمػػة لػػو عمػػ  ننيػػا ليسػػل ذال مسػػتكل    كبالتػػالي قػػد ال ترفػػيو مسػػتكل المسػػاند  التػػي 
تقػػدميا الشػػبكة االجتماعيػػة مػػف حكلػػو نال انػػو ال يسػػتطيع نكرانيػػا عمػػ  اإلطػػإلؽ   لػػذا جػػا ل 

 متكسطة.
المػػنرفض كمػػا يمكػػف اف يكػػكف ذلػػؾ مرجعػػو نلػػ   المػػريض ذاتػػو  مػػف حيػػث ندراكػػو 

لممساند  النفسية المقدمة لػو مػف ِقبػؿ ا رػريف   االمسػاند  االجتماعيػة النفسػية تنطػكم عمػ  
العديد مف الطرؽ كالمسػا ؿ كالػدعـ النفسػي كتقػدير الػذال كالعقػة اػي المػريض كقبكلػو كتقػديـ 

(. كىذا قد ال يدركو المريض نتيجػة لظػركؼ مرفػو 0277لمعمكمال لو.  صباح السقا  كااة ا
كتشػػكش اإلدراؾ لديػػو اك نتيجػػة لمنظػػر  السػػمبية مػػف المحيطػػيف بػػالمريض لػػو ك لممػػرض . كقػػد 
يكػػكف مرجعػػو نلػػ  االتجػػاه السػػمب  مػػف المجتمػػع نحػػك المػػريض النفسػػي ك اسػػرتو   كبالتػػالي 
االشبكة االجتماعية المحيطة بالمريض تتُعر بذلؾ االتجاه السمبي ا مر الػذم قػد يػؤدم  عمػ  

جيػػو المػػرض مػػع المػػػريض كمسػػاندتو اتقػػؿ المسػػاند  االجتماعيػػة النفسػػػية اليػػركع مػػف مكا
 المقدمة منيـ.

حسػػاس ااػػراده  كممػػا الشػػؾ ايػػو اف التػػرابط اػػي المجتمػػع الصػػعيدم بصػػفة راصػػة كا 
بالمسػػ كلية الشػػديد  تجػػاه اآلرػػريف  يجعػػؿ مػػف ا ىػػؿ يقكمػػكف بػػدكر المسػػاند  مػػع ذكييػػـ مػػف 

ليدركيا المريض بشكؿ كامؿ   كذلؾ قد يرجع لتػُعر اسػر المرفي  نال انيا ليسل بالشكؿ التاـ 
يبتعد عف كػؿ مػا يعيػر لديػو اليمػـك  كالمػرض عامة رض   االفرد انفسيـ بكصمة الم المريض
الحظل الباحعػة اف اسػر المرفػي كمرااقيػو كقد   عع  عم  كاىؿ اسر المرفي يمعؿ النفسي 
ليسل قاصػر  عمػي المػريض اقػط كاف الكصمة   الشككل مف كصمة المجتمع لمريفيـ دا مي 

مػف احػكاؿ المػريض  ككػذلؾ شػككاىـ  مػع المػريض بالمرض كصميـ  نلييـ مف رإلؿبؿ تصؿ 
 . قد يجعؿ كؿ ذلؾ مف مساندتيـ منقكصة المتقمبة   

نحصا ية بيف  ةذال داللارتباطية عإلقة  تكجدال  " الذم ينص عم : الثالثالفرض نتائج 
كلمتحقؽ مف صحة الفرض ". الدراسة نةلدل عي المدركة المساند  االجتماعيةكصمة الذال ك 

  المدركة المساند  االجتماعية متييرك  كصمة الذال متييربيف االرتباط تـ حساع معامؿ 
 كجا ل النتيجة كما يكفحيا الجدكؿ التالي 

 ( 4خذول ) 



 ................................... وصمة الذات وعالقتها بالمساندة االجتماعية المدركة وتأُخر طلب العالج النفسي

- 720. - 

 دسخاث عُُت انذساصت يعايالث االسحباط بٍُ 

 (9.) ٌ = انًذسكت انًضاَذة االخخًاعُتيقُاس دسخاحهى عهٍ و بأبعادها وطًت انزاثعهً يقُاس 

 انًخغُشاث
 انًذسكت انًضاَذة االخخًاعُت

 يضخىٌ انذالنت يعايم االسحباط

 وطًت انزاث

 3.39 **3.97- ححقُش انزاث 

 3.39 **.3.9- انضهبٍ انًذسك االخخًاعٍانخًُُز 

 3.39 **3.94- حدُب انىطًت

 3.39 **3.90- انذسخت انكهُت

 (3.39عُذ يضخىٌ ) تدانقًُت س ** 

كجكد عإلقة ارتباطية سالبة دالة نحصا يان بيف الكصمة الذاتية لدل   (4 يتف  مف جدكؿ 
حيث تراكحل العإلقة بيف   المريض النفسي كبيف ندراكو لممساند  االجتماعية المقدمة لو 

(   كجميعيا داؿ 2.97نل   7..2ابعاد كصمة الذال كالمساند  االجتماعية المدركة ما بيف  
  االرتباط بيف الدرجة الكمية لمقياس كصمة الذال كدرجة (   كجا2.27عند مستكل داللة  

(  2.27( كىك داؿ نحصا يا عند مستكل داللة  2.90مقياس المساند  االجتماعية المدركة  
ام انو كمما ازدادل كصمة الذال لدل المرف  دلؿ ذلؾ عم  انرفاض مستكل المساند  

االجتماعية المدركة ازدادل كصمة الذال  االجتماعية المدركة لدييـ  ككمما انرففل المساند 
  لديو.

 كالتالً:  الثالثوٌمكن تفسٌر نتٌجة الفرض 

 قػد يسػاعدا معػاتعد تمؾ النتيجة منطقية حيث اف التفاعؿ كتكاصػؿ الفػرد مػع اآلرػريف 
عم  الترفيؼ مف معاناتو الشرصية  كيكلداف لديو درجة مػف المشػاعر اإليجابيػة نحػك الػذال. 

(   كىػػذا مػػا اعبتتػػو الدراسػػال التػػي بحعػػل التػػُعير اإليجػػابي لممسػػاند  0277 صػػباح السػػقا  
( التػي اكػدل عمػ  اف 0274االجتماعية النفسية اي حيا  ا اراد   كدراسة محمد محمد عم   

مػػف المسػػاند  االجتماعيػػة لػػدل المعػػاقيف بصػػريان يػػؤدل نلػػ  الحػػد مػػف الكحػػد   كجػػكد مسػػتكل
( التػي اكػدل عمػ  تػُعير المسػاند  0270النفسية لدييـ   كدراسة عماد عبػد المطيػؼ حسػيف  

االجتماعية اػي ارتفػاع مسػتكم الصػإلبة النفسػية لممصػابيف بالسػرطاف   كدراسػة سػيد جػارحي 
ككف المساند  االجتماعية ترفؼ مف حد  االكت اع كالكصػمة ( التي اشارل نل  0270السيد  

 المدركة لدل اميال الطفاؿ المعاقيف. 
كمما الشؾ ايو اف كجكد الفرد كسط بي ة مترابطة يسكدىا المػكد  كا لفػة بػيف اارادىػا 
  ت زيد مف قدرتو عم  مقاكمة اإلحباط كتقمؿ مف معاناتيـ النفسية اي حياتػو االجتماعيػة  كمػا 
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انيػػا قػػد تمعػػع دكران ىامػػان اػػي الشػػفا  مػػف االفػػطرابال النفسػػية  كت سػػيـ اػػي زيػػاد  التكااػػؽ 
دراسػة حميػد   كقػد اكػدل(. 7440راد.  عماد عم  عبد الرازؽ  اإليجابي كالنمك الشرصي لألا

 كالعقػةالفػرد بالسػعاد   نحسػاس(  اف المساند  االجتماعيػة تعمػؿ عمػ  0277عم  الماطكن   
المسػػاند  كمػػف عػػـ اػػإف انرفػػاض مسػػتكل ممػػا قػػد يعمػػؿ عمػػ  نزالػػة تحقيػػره لذاتػػو الػػنفس   اػػي

يزيد مف شعكر المريض النفسي بالكصمة الذاتية   اعدـ شعكر الفػرد بػُف  االجتماعية المدركة
بالعار نتيجػة المػرض ايفقػد العقػة  لمشعكريجعمو اريسة   ىناؾ مف يدعمو كيقدـ لو يد العكف 

اقبكؿ المحيطيف بػو كقبػكليـ لمرفػو كمسػاندتيـ كمعافػدتيـ   بذاتو كتتدني قيمة الذال لديو 
كصػمة الػػذال لديػو. االحػػع كمػف  مػف تحقيػره لشػػُنوكقػد ترفػػؼ  ولػو قػد ت سػػيـ اػي قبكلػو لذاتػػ

ض ممػف حكلػو قػد يرفػؼ كاالىتماـ كالمكد  كالتراحـ كالحماية مف الفرر الذل يستشػعره المػري
 .مف عع  المرض النفسي لديو ا مر الذل يرفؼ مف كصمة الذال

( اػػي كػػكف المسػػاند  0274حنػػاف صػػال  حسػػف  النتيجػػة الحاليػػة كدراسػػة  كمػػا تتفػػؽ
االجتماعية النفسية اإليجابيػة لممػريض النفسػية لمػدمف الكحػكؿ المقػيـ بالمستشػفيال النفسػية 

ذاتيػػة لمدمػػاف لديػػو. كمػػا تتفػػؽ مػػع مػػا اشػػارل نليػػو دراسػػة تسػػاعد عمػػ  تقميػػؿ مػػف الكصػػمة ال
( اي اف االتجاه السمب  لممساند  االجتماعية مف ناحيػة ا ىػؿ 0277اهلل الطراكنة   مدحسيف 

كا قػػارع كالمجتمػػع كالمتمعػػؿ اػػي عػػدـ التفاعػػؿ االجتمػػاعي مػػع المػػريض كالنظػػر  الإلننسػػانية 
ك اف كالتقييد االجتماعي لممريض النفسية يػؤدل نلػ  زيػاد  شػعكرىـ بكصػمة المػرض النفسػي 

االجتماعية لممريض النفسي مػف المحيطػيف بػو تػؤعر اػي حالتػو النفسػية كمػف  النظر  اإليجابية
 ,.Aml Sobhe, et al. ككػذلؾ دراسػة عػـ ترفػؼ مػف شػعكره بالعػار مػف مرفػو النفسػي

التػػي اكػػدل عمػػ  العإلقػػة بػػيف المسػػاند  االجتماعيػػة ك جػػكد  الحيػػا  لػػدل المرفػػ   (2017)
( التػي اكػدل عمػ  ااعميػة برنػام  مسػتند نلػ  0277دراسة شاىندا عػادؿ احمػد  النفسييف   ك 

كدراسػػة  المسػػاند  االجتماعيػػة اػػي رفػػض القمػػؽ العػػاـ المصػػحكع باالفػػطرابال النفسجسػػمية
Bing, et al., (2014)  التػػي اشػػارل نلػػ  تػػُعير المسػػاند  االجتماعيػػة عمػػ  التقميػػؿ مػػف

( .027ؿ الحسػػكف  . كمػػا تتفػؽ كمػا اشػارل نليػػو دراسػة سػمير  جميػاعػراض القمػؽ كاالكت ػاع
نلػػ  كػػكف الػػدعـ النفسػػية كاالجتمػػاعي يعمػػؿ نلػػ  تقميػػؿ الكصػػمة لػػدل المرفػػ  النفسػػييف ذكل 

( اػي اف تػُعير .027االكت اع.  كتتفؽ ايفان مع مػا اشػارل نليػو دراسػة نػدا  تيسػير يكسػؼ  
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كصمة المرض النفسي عامة يتمحكر اي عدـ كجكد المسػاند  كالػدعـ مػف الشػبكة االجتماعيػة 
 كؿ المريض كشعكره بالعع  كقمة الرعاية االجتماعية. ح

( ارتبػػاط المسػػاند  االجتماعيػػة 0277كمػػا اكػػدل نتػػا   دراسػػة كػػؿ مػػف صػػباح السػػقا  
 ,.Sato, et alباالتجاه اإليجػابي نحػك المػرض النفسػي لػدل اسػر المرفػي   كاكػدل دراسػة 

عمػ    Cameron, et al., (2005)كدراسػة  Wischmann (2008) كدراسة  (2012)
ااعمية البرام  المبنية عم  اسس المساند  االجتماعيػة اػي تُىيػؿ المرفػ  النفسػييف كالتقميػؿ 

 مف كصـ المرض النفسي لدييـ. 
كاػ  السػػياؽ ذاتػو اػػُف النتيجػة الحاليػػة تشػير نلػػ  الػدكر الػػذل قػد تقػػـك بػو المسػػاند  

المػريض النفسػي كمسػاندتو اػي  االجتماعية اي الحػد مػف الكصػمة الذاتيػة نذا مػا قمنػا بتػدعيـ
ازمة مرفو   االمساند  االجتماعية المحدكد  قد ت ْسػيـ اػي زيػاد  الشػعكر بالكصػمة الذاتيػة   
رشػادية باالسػتناد نلػ   كتفت  المجاؿ لمزيد مف الدراسال التي تعمؿ عم  بنا  بػرام  عإلجيػة كا 

سػييف. اكفػحل نتػا   ىػذا المساند  االجتماعية لمترفيؼ مف كصػمة الػذال لػدل المرفػ  النف
الفرض دكر المساند  االجتماعية المدركػة اػي الحػد مػف الشػعكر بكصػمة الػذال لػدل المرفػ  

 النفسييف. 
نحصػا ية بػػيف  ةذال داللػػارتباطيػة عإلقػة  تكجػػدال الػذم يػػنص عمػ  " : الرابااعالفارض نتاائج 

كلمتحقػؽ مػف صػحة الفػرض تػـ حسػاع "  الدراسػة نػةلػدل عيطمع العػإلد  تُر ركصمة الذال ك 
النتيجػة كمػػا   كجػػا ل  طمػع العػإلد تػػُرر  كمتييػر  كصػمة الػػذال بػػيف متييػرمعامػؿ االرتبػاط 

 يكفحيا الجدكؿ التالي 
 ( 93دول ) د

 (9.طهب انعالج نذي عُُت انذساصت ) ٌ =  حأُخشيعايالث االسحباط بٍُ وطًت انزاث و

 انًخغُشاث
 طهب انعالج حأُخش

 يضخىٌ انذالنت االسحباط يعايم

وطًت 

 انزاث

 3.39 **3.92 ححقُش انزاث 

 3.39 **.3.9 انضهبٍ انًذسك االخخًاعٍانخًُُز 

 3.39 **3.92 حدُب انىطًت

 3.39 **3.93 انذسخت انكهُت

 (3.39** قًُت  س دانت عُذ يضخىٌ )



 ................................... وصمة الذات وعالقتها بالمساندة االجتماعية المدركة وتأُخر طلب العالج النفسي

- 7207 - 

دالة نحصػا يان بػيف كصػمة تكجد عإلقة ارتباطية مكجبة انو  ما يمي   ( 72  يتف  مف جدكؿ 
رالذال ك   . الدراسة نةلدل عيطمع العإلد  تُر 

 كالتالً: الفرض  نتٌجةتفسٌر وٌمكن 

عف كجكد عإلقة طرديػة مكجبػة بػيف كصػمة الػذال كتػُرر  الرابعالفرض  نتيجةكشفل 
طمػػع العػػإلد لػػدل عينػػة الدراسػػة   ا مػػر الػػذم يشػػير نلػػ  كػػكف كصػػمة الػػذال تزيػػد مػػف اػػرص 
تُرر طمع العإلد النفسػي لػدل المرفػ  النفسػييف   اكممػا زادل كصػمة الػذال تػُرر المػريض 

 اي  طمع العإلد النفسي.
د المسػػل الباحعػػة صػػحتيا اعنػػا  قياميػػا بالتػػدريع كتعػػد تمػػؾ النتيجػػة منطقيػػة   كقػػ 

بمستشف  الصحة النفسػية  مػف اسػتمار  دراسػة الحالػة كبيانػال الػدركؿ  الراصػة بالمرفػي   
اف معظـ المرفي سجؿ اي العإلد النفسي بعد ظيكر المرفي بػُكعر مػف عػإلث سػنكال   كمػا 

ال النفسػية بالمستشػف   بػؿ اف بعض المرف  لدييـ نحجاـ اي الحفػكر المسػتمر نلػ  العيػاد
اف بعفػػيـ يحػػاكلكف التحايػػؿ كعػػدـ تسػػجيؿ االسػػـ الحقيقػػي لممػػريض عنػػد اػػت  الممػػؼ الطبػػي 
بالمستشف    كالبعض يحجمكف عف شرا  العإلد رػارد صػيدلية المستشػف . كمػع مػا المسػتو 

تقبمػػو الباحعػػة كباإلفػػااة  نلػػي النتيجػػة الحاليػػة   يمكػػف القػػكؿ اف  المػػريض النفسػػي اػػي عػػدـ 
لفكر  العإلد النفسي  قد يككف لمعتقداتو الدارميػة حػكؿ المػرض النفسػي   كالتػي جػا ل بنػا ا 
عمػػ  ندراكػػو لكصػػـ المجتمػػع لممػػرض كلممػػريض   ا مػػر الػػذل ادل نلػػي بنػػا  حػػاجزان بػػيف ذاتػػو 

 كبيف طمبو لمعإلد  كقد  يككف نابعان مف رجمو كشعكره بالرزم نحك مرفو .
تمػؾ النتيجػة نلػ  النظػر  السػمبية المجحفػة التػي ينظرىػا المجتمػع كما يمكف اف تعػزك  

لممػػريض النفسػػي ك لممػػرض النفسػػي عامػػة   مػػف اكعػػر المشػػكإلل التػػي يتعػػرض ليػػا المػػريض 
لػ  االتجػاه  النفسي كتؤعر عم  ادا و العػاـ   كمػا تعمػؿ عمػ  عػزؿ المػريض عػف المجتمػع   كا 

رر لعدـ تكجيو لمعإلد كتُرره  اػي طمػع العػإلد السمب  نحك العإلد النفسي   مما قد يككف مب
اك عرقمة العإلد النفسي كا حجاـ عنو . كما اف المعتقدال السػا د  اػي المجتمػع عػف كػكف ال 
شفا  مػف المػرض النفسػي ايمجػُ اسػر المػريض نلػي عإلجػو بػالقرآف بػدال مػف العػإلد الطبػي   

لمرفػػػ  النفسػػػييف يففػػػمكف ( اف ا7440حيػػػث اشػػػارل نتػػػا   دراسػػػة عبػػػد الفتػػػاح اليمػػػص  
العػػإلد بػػالقرآف بػػدالن مػػف الػػذىاع نلػػ  الطبيػػع النفسػػي  ك اشػػارل دراسػػة  نحسػػاف محمػػد ابػػك 

( يحجـ عف العإلد النفسػي كيمجػُ نلػ  العػإلد  با عشػاع اك لػدل المشػعكذيف 0270القاسـ  
جػك  لمعػإلد ركاا مف التنػكيـ بالمستشػف  اك نبعػاده قسػران عػف اسػرتو اك اقػده لعممػو نتيجػة الم
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(كلعػدـ انتشػار عقااػة  0220النفسي الرسمي  اي حيف اشارل دراسة احمػد بػف محمػد حسػيف  
المرض النفسي كالعإلد النفسي اي المجتمع . كيمكف القكؿ اف الكصمة الذاتيػة كالمتمعمػة اػي 
ندراؾ الفرد مف اركؽ كعجز ي صمو بو المجتمع   قد تشكؿ لممريض عقبال اجتماعية كنفسػية 

 دل بو نل  تجنع العإلد كالتُرر اي طمبو ىركبان مف اف يكصـ مف المجتمع. تؤ 
 Allison, Taeheeكتتفؽ تمػؾ النتيجػة مػع مػا اشػارل نليػو دراسػة كػؿ مػف دراسػة 

 ,.Ahmed Gamal. Et alكدراسػة  Norhayati, et al., (2020)  كدراسػة (2020)
(  التػػي اشػػارل نتا جيػػا نلػػ  اف الكصػػـ 0270كدراسػػة عميػػد احمػػد كتػػامر اػػرح   .(2019)

الذاتي يزيد مف مستكل الفعؼ كالفشؿ مما ي حجـ ا اراد عم  التكجو اكال لمعإلد النفسي عنػد 
( التي اكدل اف الكصمة االجتماعيػة 0270ظيكر المرض  كدراسة نحساف محمد ابك القاسـ  

فػؿ عنػد الشػيكخ بعيػدان عػف المستشػفيال   كاكػدل دراسػة رشػا عبػد كالذاتية تجعؿ المػريض يف
( عمػ  اف تػُرر طمػع العػإلد ننمػا يػُتي نتيجػة لمكصػمة الذاتيػة لممػرض 0277الفتاح محمػد  

نلػ  اف الكصػـ بالعػار يػؤدل  Allison, et al., (2016)النفسػي. كمػا اشػارل نتػا   دراسػة 
( نلػ  انػو 0272جة دراسة احمد طو متػيقف  نل  انرفاض البحث عف عإلد    كما اشارل نتي

كمما زاد العإلد النفسي لممػريض انرفػض  تػُعير كصػمة  المػرض النفسػي عميػو   كمػا اشػارل 
( عف كجكد عإلقة ارتباطية سػالبة بػيف الكصػمة العامػة 0279دراسة رمد  عبد المجيد نصر   

  ممػا يؤكػد مػدمني الكحػكؿ لػدل مراجعػي المستشػفيال النفسػية مػف  المدركة كالدااعيػة لمعػإلد
عم  كجكد عإلقة نيجابية بيف كصمة الذال كتُرر طمع العػإلد. كاظيػرل دراسػة ايػد بػف عبػد 

( عمػػ  عػػػدـ اإلقبػػاؿ عمػػ  العػػإلد النفسػػػي كالرػػكؼ مػػف كصػػمة العػػػار 0279اهلل بػػف عمػػ   
المجتمعيػػػػة لممػػػػرض النفسػػػػي ككػػػػذلؾ الجيػػػػؿ بمقكمػػػػال العػػػػإلد النفسػػػػي كعػػػػدـ العقػػػػة بقػػػػدر  

رصصيف كؿ ىذا يؤدل نل  االبتعاد عف العإلد النفسػي.   كمػا اشػارل نتػا   دراسػة طػإلؿ المت
( نل  عد  اسباع لعدـ تكجو المريض نلػ  العػإلد النفسػي كػاف مػف 0220محمد كآماؿ عمر  

 ,.Fang et alفػمنيا كصػمة المػرض النفسػي االجتماعيػة كالذاتيػة. كاظيػرل نتػا   دراسػة 
 يمج كا نل  العإلد بسبع الكصمة .   نل  اف المرف  ال (2005)

  كدراسػة عمػي  Sladana (2019)بينما ارتمفػل نتيجػة الفػرض الحػالي مػع دراسػة 
اف كصمة العار الذاتية لممرض النفسي تؤدل بػالمريض نلػ   االتي اعبتت( 0274عيسي ادىيـ 

يعػة العينػة كيمكػف اف ن رجػع ذلػؾ االرػتإلؼ نلػي طب   التكجو لممستشػف  النفسػي لطمػع العػإلد
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  حيث تسػيطر الررااػال كمحػاكالل العػإلد عػف اي المجتمع المصرم كراصة اي صعيد مصر 
طريػػؽ الشػػيكخ كالػػدجؿ   ككػػذلؾ عػػدـ االعتػػراؼ بعقااػػو المػػرض النفسػػي اك العػػإلد النفسػػي   

 حكؿ المرض النفسي كالعإلد النفسي.عقااية ا مر الذم يفرض نقامة برام  تكعكية 
عإلقة ذال داللو نحصا ية بيف  تكجدال  " ينص عم الذم   الرامس نتا   الفرض
رك  المدركة المساند  االجتماعية كلمتحقؽ مف صحة  " الدراسة نةلدل عيطمع العإلد  تُر 

متيير المساند  االجتماعية المدركة كتُرر طمع العإلد الفرض تـ حساع معامؿ االرتباط بيف 
    كيكف  الجدكؿ التالي ذلؾ .

 ( 99خذول ) 

 (9.طهب انعالج نذي عُُت انذساصت) ٌ =  حأُخشو انًذسكت انًضاَذة االخخًاعُت يعايالث االسحباط بٍُ 

 انًخغُشاث
 طهب انعالج حأُخش

 يضخىٌ انذالنت يعايم االسحباط

 3.39 **3.99- انًذسكت انًضاَذة االخخًاعُت

 (3.39** قًُت  س دانت عُذ يضخىٌ )

  ما يمي   ( 77  يتف  مف جدكؿ 
رك  المدركػػة المسػػاند  االجتماعيػػةتكجػػد عإلقػػة ارتباطيػػة سػػالبة دالػػة نحصػػا يان بػػيف   طمػػع  تػػُر 

اكممػػا انرففػػل المسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػة ازداد تػػُرر طمػػع  . الدراسػػة نػػةلػػدل عيالعػػإلد 
مبكػػػران العػػػإلد ككممػػػا ازدادل المسػػػاند  االجتماعيػػػة المدركػػػة طمػػػع المػػػريض العػػػإلد النفسػػػي 

 كانرففل المد  التي تسبؽ العإلد النفسي .
 نتٌجة كالتالً:الوٌمكن تفسٌر تلك 

تمؾ النتيجة منطقيػة لكػكف اإلنسػاف كػا ف اجتمػاعي بطبعػو   اػي حاجػة مسػتمر   كتعد
لمعكف مف اريو اإلنساف   يحتاد اي مراحؿ حياتو المرتمفة نلػي الػدعـ كالمػؤازر  مػف اآلرػريف 
حكلو   كعند تعرفو لما يعكػر صػفك حياتػو مػف مشػكإلل كػاف بحاجػة لمزيػد مػف التكاصػؿ مػع 

و بالحع كالقبكؿ كالتقدير كاالنتما    مما يزيد مػف قكتػو لمكاجيػة اآلرريف الذيف يدعمكف حيات
( اف الػػدعـ االجتمػػاعي 0279مصػػاعع الحيػػا . كقػػد اكػػدل دراسػػة  نيػػرميف محمػػد سػػميماف  

يرتبط بالصحة النفسية لدل ا اراد كميابو يرتبط بزيػاد  ا عػراض المرفػية . كمػف جيػة عانيػة 
المريض متفككة   ا مر الذل يجعؿ مػف لجػك  المػريض قد تككف الشبكة االجتماعية الراصة ب

ليـ بيدؼ الحصكؿ عم  مساعد  ايو صعكبة  اعدـ كجكد مف يمجػُ نليػو قػد يػؤدل نلػي ركاػو 
 مف التصري  بمرفو  ا مر الذل يؤدل بدكره نل  تُرره اي طمع المساعد  العإلجية .
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االجتماعيػة حكلػو كالتػي ينتمػ  كما اف المساند  التي يتمقاىا المػريض مػف الشػبكة 
نلييا  كا سر  اك ا قارع اك ا صدقا  اك ا طبػا  اك زمػإل  العمػؿ(   قػد تقػـك بػدكر كبيػر اػي 

عػػرض ليػػا المػػريض بسػػبع المػػرض  رفػػض اآلعػػار السػػمبية لألحػػداث كالمكاقػػؼ السػػي ة التػػي يت
عمػ  العإلقػة  اإليجابيػة بػيف الػدعـ  ,.Anna Durbin ,et al (0274حيػث اكػدل دراسػة  

االجتمػػاعي كاالسػػتقرار السػػكني المقػػدـ لمبػػالييف مػػف المشػػرديف الػػذيف يعػػانكا مػػف مػػرض عقمػػي 
ادؿ احمػػػد مػػػف شػػػاىندا عػػػكالمركنػػػة  كترفيػػػؼ الفػػػيط النفسػػػي    كمػػػا اكفػػػحل دراسػػػة كػػػؿ 

( الػػدكر الفعػػاؿ الػػذل تقػػـك بػػو المسػػاند  0277(   كدراسػػة مايسػػة الشػػحال محمػػد  0277 
االجتماعية اي عإلد ا مراض النفسية ك دكرىا اي دعـ السمال اإليجابية لشرصػية المػريض 

عمػ  دكر المسػاند    Vincent, et al., (2016)كاكػدل دراسػة  اعنا  تمقي العإلد النفسػي 
الكقايػػة مػػف ظيػػكر ا عػػراض االكت ابيػػة   كمػػا اشػػارل دراسػػة عبيػػر امػػيف عبػػاس  ا سػػرية اػػي

( اف المساند  ا سرية مف شُنيا اف تزيد مػف اسػاليع مكاجيػة الصػدمة النفسػية ممػا 0277 
يمعػػؿ منيػػا حػػا ط داػػاعي نفسػػ  لػػدل ا اػػراد المعرفػػيف لمصػػابة بػػا مراض النفسػػية . كمػػا اف 

ي مباشر لمسعاد  النفسػية لألاػراد   ا مػر الػذل قػد يشػير نلػ  اف المساند   مصدر تُعير نيجاب
جميػؿ   دراسػة سػمير اظيػرل ك المساند  اجتماعية لممريض النفسي تحعو عم  التكجو لمعػإلد   

كصمة المرض النفسػي  رفضاي النفسي االجتماعي لدعـ اااعمية برنام   (.027الحسكف  
( اف ىنػػاؾ عإلقػػة 0220سػػمم  محمػػد الحربػػ   كقػػد اكػػدل دراسػػة   المرفػػي النفسػػييفلػػدل 

سػػػمبية بػػػيف المسػػػاند  االجتماعيػػػة كاإلصػػػابة بػػػا مراض النفسػػػية اكممػػػا نقصػػػل المسػػػاند  زاد 
( نلػػ  0220احتمػػاؿ نصػػابة الفػػرد بػػالمرض النفسػػي. كمػػا اشػػارل دراسػػة يحيػػ  محمػػد صػػابر  

حػداث الفػامطة التػي الدكر الفعاؿ الذم تمعبػو المسػاند  االجتماعيػة اػي رفػض حػد  كنػكع ا 
يكاجييػػا ا اػػراد عامػػة كالتػػي ليػػا دكر اػػي نمػػك المقكمػػال النفسػػية لمفػػرد لمكاجيػػة ا حػػداث 

 الفامطة بفاعمية .

 المدركػػة المسػػاند  االجتماعيػػةكػػؿ مػػف  سػػيـتال "  الػػذم يػػنص عمػػ  السااادسنتااائج الفاارض 
رك  كلمتحقػؽ مػف صػحة الفػرض "  الدراسػة عينػة لػدلالتنبؤ بكصمة الػذال  ايطمع العإلد  تُر 

لمكشػؼ عػف مػدل نسػياـ  Stepwise Regression المتػدرداسػترداـ  تحميػؿ االنحػدار تـ 
رك  المدركة المساند  االجتماعيةكؿ مف  بكصػمة الػذال لػدل عينػة اػي التنبػؤ  العػإلدطمػع  تػُر 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Durbin%2C+Anna
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المتييػػػرال  المسػػػاند  االجتماعيػػػة المدركػػػة ك تػػػُرر طمػػػع العػػػإلد   عمػػػ  اعتبػػػار اف  الدراسػػػة
   كيكف  الجدكؿ التالي ذلؾ   تمعؿ المتيير التابع    ككصمة الذال المستقمة 

 (92)خذول  

 بٍُ كم يٍهُم االَحذاس انًخذسج َخائح حح

 (9.طهب انعالج عهٍ وطًت انزاث نذي عُُت انذساصت )ٌ =  حأُخشو انًذسكت انًضاَذة االخخًاعُت 

سقى 

 انخطىة
 انًخغُش

 االسحباط

انًخعذد 

R 

انخباٍَ 

انًشخشك 

R2 

َضبت 

 اإلصهاو

 

 قًُت

B قًُت 

Beta 
 قًُت ث

انُضبت 

 Fانفائُت 
 انذالنت

 

قًُت 

 انثابج

9 

انًضاَذة 

االخخًاعُت 

 انًذسكت

3.90 3.29 29% 

-

3.99 
-

3.90 
9.73** 29.9.** 333, 

44.49 

2 

انًضاَذة 

االخخًاعُت 

 انًذسكت و

حأُخش طهب 

 انعالج

3..9 3.20 20% 

-

3.92 

2.9. 

-

3.90 

3.29 

9.9.** 

2.3.* 
99.97** 333, 

00.39 

رك  المدركػة المساند  االجتماعيػة  يتف  مف الجدكؿ السابؽ اف كؿ مف  ماَاْسػيَ  قػد العػإلد تػُر 
لػػدل عينػػة الدراسػػة   حيػػث اف تحميػػؿ االنحػػدار  بكصػػمة الػػذالبػػدرجال متفاكتػػة اػػي التنبػػؤ 

 المتعدد التدريجي قد تـ اي رطكتيف  كالتالي  
 الخطوة األولً :أظهرت 

 اػي( اػي الترتيػع ا كؿ مػف حيػث نسػيامو المدركػة المسػاند  االجتماعيػةجا  متيير  
( بػػيف المتييػػريف Rكصػػمة الػػذال لػػدم عينػػة الدراسػػة   حيػػث بميػػل قيمػػة االرتبػػاط المتعػػدد  

اػػي المتييػػر  المسػػتقؿ   المسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػة(  كىػػي تمعػػؿ نسػػياـ المتييػػر( 2.90 
( كذلػؾ بنسػبة نسػياـ 2.09  قيمتو تسػاكلمشتركان   كقد احدث تباينان   كصمة الذال ( التابع 

( كىػػػي دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل 07.72%( اػػػي المتييػػػر التػػػابع   كبميػػػل قيمػػػة  ؼ(  09.22 
( ككصػػمة المدركػػة المسػػاند  االجتماعيػػة(   ممػػا يػػدؿ عمػػ  كجػػكد ارتبػػاط بػػيف متييػػر  2.27 

 المسػاند  االجتماعيػػةمتييػر  درجػال يمكػف التنبػؤ بكصػمة الػػذال اػي فػك  كمػف عػـ    الػذال 
 عم  النحك التالي    الدالة عمي التنبؤ (   كيمكف صيامة المعادلة االنحدارية المدركة

 .44.4+( المدركة المساند  االجتماعية  2.97-كصمة الذال =   
 الخطوة الثانٌة :  
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المسػػاند  االجتماعيػػة المدركػػة  اكفػػحل الرطػػك  العانيػػة اف اشػػتراؾ كػػؿ مػػف  متييػػر
ركمتيير  اػي كصػمة الػذال لػدم عينػة الدراسػة   حيػث بميػل قيمػة طمع العإلد قد اسػيما  تُر 

اػػػي  ةالمسػػػتقم الكىػػػي تمعػػػؿ نسػػػياـ المتييػػػر ( .2.2( بػػػيف المتييػػػريف  Rاالرتبػػػاط المتعػػػدد  
( كذلػؾ بنسػبة نسػياـ 2.00قيمتو تساكل  مشتركان تباينان  ا المتييريفاحدعكقد  المتيير التابع  

( كىػػي دالػة عنػػد 77..7  كبميػل قيمػة  ؼ(  كصػمة الػػذال %( اػي المتييػر التػػابع 00.22 
    المدركػة المسػاند  االجتماعيػة(   ممػا يػدؿ عمػ  كجػكد ارتبػاط بػيف متييػرم  2.27مستكل  
 .طمع العإلد( ككصمة الذال ك تُرر 

 المدركػة المسػاند  االجتماعيػةكبالتالي يمكف التنبؤ بكصمة الػذال اػي فػك  متييػرم  
ر   عمػػ  النحػػك الدالػػة عمػػي التنبػػؤ طمػػع العػػإلد(   كيمكػػف صػػيامة المعادلػػة االنحداريػػة  تػػُر 

 التالي   
ر  2..0( + المدركػػة المسػػاند  االجتماعيػػة  0..2-كصػػمة الػػذال =     طمػػع العػػإلد( تػػُر 

+00.27 
  كما ٌلى: السادسوٌمكن تفسٌر نتٌجة الفرض 

المريض النفسي نل  المساند  االجتماعية لترط  كصمة الذال لديو كمكاجية يحتاد 
ادل ذلؾ نل  النفسي المريض  كما يدركيا كمما انرففل المساند  االجتماعية كمرفو  

كما تدلؿ النتيجة عم  ككف المساند  مف اىـ المتييرال التي ارتفاع شعكره بكصمة الذال. 
يمكف اف ترفض اك تراع مف درجة شعكر المريض بكصمة الذال المتعمقة بالمرض النفسي. 
ة االتكاتؼ كالدعـ المادم كالنفسي كالمعمكماتي كميرىـ مف اشكاؿ المساند  اإليجابية الم قدم

مف الشبكة االجتماعية المحيطة بالمريض تعمؿ عم  الترفيؼ مف شعكره بالمرض اك قد 
 تسيـ اي زياد  الكصـ الذاتي نذا كانل سمبية كال تمعؿ لممريض شي ان. 

المساند  االجتماعية المقدمة مف الشبكة االجتماعية حكؿ  كمما الشؾ ايو اف
كالجيراف كا طبا  تشكؿ جز ان ىامان اي تمكينو  المريض النفسي مف ا سر  كا صدقا  كا قارع

مف التعامؿ مع ا زمال كآعارىا  كالمساند  المعمكماتية كالتشجيعية كالمادية كالعاطفية التي 
يتمقاىا الفرد مف الشبكة االجتماعية المحيطة بو تمعع دكران جكىريان اي تشكيؿ تقبمو لألزمال 

ا مر الذل يجعؿ المساند  االجتماعية  ( 0224لمؤمن    اكاز ايكع اا .النفسية التي يمر بي
ف تُت  اي الترتيع ا كؿ مف حيث تُعيرىا عم  الكصمة  اتُرر العإلد منطقيان  طالل حتي كا 
اما المساند  االجتماعية ام رمؿ بيا يؤدل نل    ننما مرجعو اي النياية نل  العإلد    مدتو
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الشعكر بالكصمة بشكؿ اعمؽ  االمساند  تسيـ اي ترفيؼ ا عر النات  عف الكصمة الذاتية 
االدعـ كالتكاتؼ لتقديـ كااة اإلمكانال كتذليؿ الصعكبال مف ِقَبؿ  النفسيالمرتبطة بالمرض 

و قد تؤدل بالترفيؼ مف نظرتو الدكنية الشبكة االجتماعية التي يعؽ اييا المريض مف حكل
 لذاتو نذا ما كجد مف يعؽ ايو.

كتتفؽ النتيجة الحالية اي تُكيدىا عمي دكر المساند  االجتماعية عمي كصمة الذال 
 حيث اشارل الدراسال كالبحكث نلي ككف المساند  االجتماعية تعمؿ عم  استعاد  البنا  

  االفطرابال عامة  كالترفيؼ مف حد  ا لـ النفسي المفطرع  كتعمؿ عمي التيمع عم
كالمعانا  التي يشعر بيا المريض   كليا آعارىا اإليجابية اي مكاقؼ الشد  كاإلجياد النفسي 
كالمكاقؼ الصعبة   كبراصة لدم المرفي المصابيف بُمراض مزمنة   اك ىؤال  الذيف يصعع 

ة كؿ مف   سيد جارحي السيد شفا يـ   كانرفافيا يؤدل نل  ظيكر االفطرابال كدراس
 Holmes ,et al.,(2018    amal Sobhy( 0277(  شاىندا عادؿ احمد  0270 

,et al.,(2017)   0277(   صباح السقا  0277  عمرك سامي محمد  )Wang ,et 
al.,(2015)   Studart,et al.,(2015)     0279احمد كماؿ عبد الكىاع  )Sato, et 
al., (2012) . 

ايما يتعمؽ بتفسير الرطك  العانية التي اشترؾ اييا كؿ مف   المساند  ما ا  
ذك يامان نس ااقد اسيملدم عينة الدراسة   تُرر طمع العإلد النفسي  ك االجتماعية المدركة

تمؾ كيمكف تفسير لدم عينة الدراسة    (كصمة الذال  بالمتيير التابع ة اي التنبؤ دالل
إذا طمبا لممساعد  نظران لطبيعة مرفو النفسي   ا ا اراداكعر  النفسيالمريض  ككفالنتيجة 
طمع  تجنبو المجتمع كمحاكلتو عدـقد يؤدم ذلؾ  الم قدمة نليو  المساند  االجتماعية فع فل 

  لشعكره بعدـ كجكد احد يعؽ ايو اك يسانده اي عإلجو   كركاا النفسيالمساعد  كالعإلد 
 .متزايد بالكصمة االجتماعية لممرضيسيـ اي نحساسو ال الذما مر  مف نظره ا رريف  

تُرر العإلد يزيد كمما الشؾ ايو اف انرفاض حجـ المساند  المقدمة لممريض ك 
 الإلعقإلنية   كراصة مع عدـ كجكد عإلد طبي كنفسي    ا اكارتتمكف منو ا  ا مر سك ان 
كما يمكف عزك اف يُتي تُرر العإلد اي   لديو دارميان  النفسيكصمة المرض مما يزيد مف 

الترتيع العاني بعد المساند  لككف المريض النفسي نذا حصؿ اكالن عم  المساند  اإف نسبة 
 تُرره اي طمع العإلد قد تنرفض االمساند  االجتماعية اكعر نسيامان.
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 التكصيال كالبحكث المقترحة  -عشر  اعني
  : التوصٌات - أ

  امكػف صػيامة بعػض التكصػيال كمػا  عنػو نتػا   الدراسػة الحاليػةاػي فػك  مػا اسػفرل       
 يم   

رشادية لمحد مف كصمة الذال لدل المرف  النفسييف.  .7  نعداد برام  عإلجية كا 
اي برام  اي انشطة تنمكية كعقااية كاجتماعية  النفسيالعمؿ عم  دم  المريض  .0

و التعامؿ مع عم  تجنبعم  بعض ابعاد كصمة الذال لديو مف ا  حككمية بيدؼ القف
 آلرريف. ا

شعارىـ بالقبكؿ بيدؼ تحسيف عقتيـ بُنفسيـ  .. العمؿ عم  ندماد المرف  اي المجتمع كا 
كمف عـ الحد  كتمكينيـ مف التعامؿ بدكف الشعكر بالرجؿ اك العار اي المكاقؼ المرتمفة

 .مف استدماد كصمة الذال لدييـ
لمرف  النفسييف كذكييـ لمناقشة عقد ندكال ككرش عمؿ مكعفة كدكرية لكؿ مف ا .9

 مشاكميـ كانفعاالتيـ ك ترفيؼ عع  المرض النفسي لدييـ. 
االىتماـ باإلرشاد النفسي العا مي مف رإلؿ الطع النفسي المجتمعي الذل تقدمو ا مانة  .2

العامة لمصحة النفسية كالذل يتفمف زياره المريض لمتابعو عإلجو دارؿ المنزؿ   ام 
الطع النفسي المجتمعي ليس قاصران عم  المريض بؿ يشمؿ ا سر  يصب  دكر قكااؿ 

كلمحد مف النظر  السمبية لممرض النفسي لدييـ لمحد مف التمييز فد المريض النفسي  
 كمف عـ تقميؿ كصمة الذال لديو.

 المساند  االجتماعيةكفع برام  نرشاد اسرل  سر  المريض النفسي لتبصيرىـ بُىمية  .7
 لممريض ككيفية احتكا و لتقبؿ مرفو كمحاكلة دعمو الستكماؿ العإلد.  المدركة

 النفسي االجتماعيعقد ندكال ككرش عمؿ لجميع الف ال حكؿ اىمية تفعيؿ دكر الدعـ  .7
 لألسكيا  بصفة عامة كالمرف  النفسييف بصفة راصة. 

 اي االجتماعية كالذاتية النفسيننشا  حمإلل مكعفة لمقفا  عم  كصمة المرض  .0
كجامعال كالجمعيال  المجتمع  تشترؾ اييا جميع المؤسسال مف نعإلـ كتربية كتعميـ
 .ا ىمية كميرىا مف المؤسسال كعيقة الصمة با اراد اي المجتمع 
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العمؿ عم  ننشا  كحدال نرشادية كنفسية اي جميع المؤسسال الحككمية كاليير حككمية  .4
 .جميع اكجو الحيا  لمعمؿ عم  رفض الفيكط التي تكاجو ا اراد اي

لجميع ااراد عف المرض النفسي شاممة كمكعفة كمستمر  عقااية ك فركر  تقديـ تكعية   .72
المجتمع مف رإلؿ المؤسسال اإلعإلمية كالدينية كالتعميمية كالتراييية لتصحي  

  ك لمحد مف الكصمة  النفسيكالعإلد  النفسيالمعتقدال كا اكار الراط ة عف المرض 
 لممرض كلممريض ا مر الذل قد يقمؿ مف كصمة الذال لديو.االجتماعية 

فمف المكفكعال الدراسية  النفسيكالعإلد  النفسيالعمؿ عم  ندراد عقااة المرض  .77
 لجميع الطإلع اي جميع المراحؿ التعميمية. 

فركر  نجرا  مزيد مف الدراسال كالبحكث النفسية حكؿ الشعكر بكصمة الذال لدل  .70
 ربطيا بمتييرال اررل. المرف  النفسييف ك 

تفعيؿ دكر اساتذ  الجامعال اي ترصص الصحة النفسية كعمـ النفس دارؿ المؤسسال  ..7
بالجامعال لمترفيؼ مف حد  المشكإلل التي  النفسيالجامعية كمف رإلؿ مراكز اإلرشاد 

 . النفسيتكاجييا الطإلع  كالعمؿ عم  نشر عقااة العإلد 
 :البحوث المقترحة - ب

 يمكف اقتراح البحكث التالية   تقدـبنا  عم  ما 
 . التحسف العإلجي المساند  االجتماعية ك الكصمة الذاتية كعإلقتو ب .7
 كصمة الذال كعإلقتيا بُساليع التنش ة االجتماعية لدل المرف  النفسييف. .0
 الكصمة االجتماعية لممرض النفسي كعإلقتيا بالكصمة الذاتية لممريض. ..
 كعإلقتيا بتحسف العإلد لدل المرف  النفسييف.  المدركة المساند  االجتماعية  .9
 كعإلقتيا با مف النفسي لدل المرف  النفسييف. المدركة المساند  االجتماعية .2
 كمنبن لممناعة النفسية لدل المرف  النفسييف. المدركة المساند  االجتماعية .7
 االتجاه نحك المرض النفسي كعإلقتيا بتحسف العإلد النفسي.  .7
المساند  لترفيؼ الكصمة الذاتية كتحسيف  سمككيااعمية برنام  عإلجي معراي   .0

 لدل المرف  النفسييف.  المدركة االجتماعية
لمترفيؼ مف الكصمة الذاتية  التدعيمي النفسيااعمية برنام  يعتمد عم  ااعمية العإلد  .4

 لدل المرف  النفسييف. 
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 المراجع
 المراجع العربٌة:  أولا: 

ب ن ر  مطبرننا  ا  ضبننلن     3لنء  ب  ط. ضسنلن اضرن  (. 3991منظنر  ببنا اضل نل لمنلل اضنن  ن  ابنن 
 اضكت  اضرلم ا.

راإلحللم عن  اضنلسي(. اضرالقا ب ن اضرصما االلتملع ا ضلم ض 8132إحسلن محم  ببر اضقلسم  
ضا  سل  اسا حلضا ضبرض اضمستشل ل  اضحكرم ا برال ا اضخ طرم.  اضرالج بلضمستشل ل 

   كل ا اض  اسل  اضرل ل  للمرا اضن ل ن  اضسر ان. مللست  
(. اضرالقا ب ن إ  اك اضحللا الضتملس اضمسلع ة اضنلس ا ركل من اضقلق 8112بحم  بن محم  حس ن  

بطا األخصلئ  ن    امللا   اسل  ع ب ا. اضنلسيراالكتئل  راضمرتق ا  راضرصما نحر اضرالج 
 . 23 – 31  3ع   7  مج اضنلس  ن اضمص  ا

رعالقتيل بلضصحا اضنلس ا ض ى بس  اضم  ا  اضنلسي(. رصما اضم ض 8132بحم  طو مت قن  
 سلضا  .صحا اضنلس ا برال ا اضن ل األب ضاضنلس  ن   اسا تطب ق ا علا بقسلم رم اكء اض

   كل ا اآل ا   للمرا اإلملم اضمي ى  اضسر ان. مللست  
(. بنملط اضمسلن ة االلتملع ا رعالقتيل بلضمسئرض ا االلتملع ا ض ى طلبا 8132بحم  عب  اهلل اضط ارنا  
 .322 – 337  3  ج 28  للمرا مؤتا  ع مللا اضت ب اللمرا مؤتا. 

(. اضمسلن ة االلتملع ا اضم  كا را ط ا  صر ة اضلسم راضشرر  8133بحم  كملل عب  اضرىل   
مللا تنبؤ بلست ات ل ل  مراليا اض غرط ض ى ع نا من طال  اضللمرا . بلضذن  كمؤش  ضل

 . 27 – 7  39  للمرا بس رط  ع كل ا اآل ا 
(.  اضرالقا ب ن إ  اك اضحللا الضتملس اضمسلع ة اضنلس ا ركل من اضقلق 8112بحم  محم  حس ن  

   ابطا األخصلئ  ن  ا. مللا   اسل  ع براالكتئل  راضمرتق ا  راضرصما نحر اضرالج اضنلسي 
 . 23 – 31  3ع 7مجاضنلس  ن اضمص  ا  

ك اسا اضترل مل  .  -مق لس اضمسلن ة االلتملع ا  (.3997بسمل  اضس سا ربملني عب  اضمقصر    
 اضقلى ة  مكتبا األنللر اضمص  ا. 

 Available : (.  8132األملنا اضرلما ضلصحا اضنلس ا رعالج اإل ملن  

at:http://www.mentalhealthegypt.com/index.php/ar/2015-10-11-01-08-

32/about  

االلتملع ا اضم  كا ض ى  (. اضرالقا ب ن اضش خرخا اضنللحا راضمسلن ة8132إ ملن محم  صب ي  
اضمللا اضر ب ا ض  اسل  ربحرث اضرلرم اضت بر ا ا ب ن اضمسن ن راضمسنل  .   اسا مقل ن اضمسن ن

  33ع اضقلى ة    مؤسسا  . حنلن   ر ش ضلخ مل  اضلرلست ا راضترل م اضتطب قي  راإلنسلن ا
33 – 98. 

http://www.mentalhealthegypt.com/index.php/ar/2015-10-11-01-08-32/about
http://www.mentalhealthegypt.com/index.php/ar/2015-10-11-01-08-32/about
http://www.mentalhealthegypt.com/index.php/ar/2015-10-11-01-08-32/about
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  اآل ا كل ا مللا .  اضنلسي(.اتللىل  طلبا للمرا صنرل  نحر اضرالج 8139بلق س محم  علا  
 .838 – 811  33ل    ع للمرا ذم
رعالقتيل بلضترك   ا في  ر  برض اضمتغ  ا .  اضنلسيرصما اضم ض  (.8132حلتم سل ملن محم  

   كل ا اضت ب ا  اضللمرا اإلسالم ا  غءة. سلضا مللست  
   اضقلى ة  علضم اضكت .2. ط اضنلسياضصحا اضنلس ا راضرالج (. 8112حلم  عب  اضسالم ءى ان  

ن ة فلعل ا اضذا  اإلب اع ا رعالقتيل بكل من إ ا ة اضذا  راضمسل(.8139لم اض  ن ببر اضحسن حسن  حس
   للمرا لنر  اضرا ي كل ا اضت ب ا   مللا اضرلرم اضت بر ا. االلتملع ا ض ى طال  اضللمرا

 . 883 – 321  12ع
لع ا في تحق ق اضترافق بىم ا اضمسلن ة االلتم(. 8133حك ما آ   ربحم  فل لي ر ش   مس لي  

  للمرا قلص ى  مللا اضرلرم اإلنسلن ا رااللتملع ا. اضنلسي رااللتملعي ض ى اضشبل  اضبطلل
 . 12-3 8م بلح ر قلا   اضلءائ   ع 

(. تق  م فلعل ا اضرالج اضنلسي في ظل برض اضررامل  اضمتغ  ا (  اخل اضمؤسسا 8131حمر محم   
  كل ا  سلضا  كتر اهاالستشللئ ا ضألم اض اضرقل ا من منظر  األخصلئي اضنلسي اضر ل ي. 

 اضرلرم االلتملع ا  للمرا عب  اضحم   ابن بل  س  اضلءائ . 
  اسا حلضا ضطلبا كل ا  اض عم اضنلسي راإلحسلس بلضسرل ة ل  (  "مص8137حم  ة علا اضملطرنا  

  اضللمرا األسم  ا اإلسالم ا مللا اضرلرم اإلنسلن ا راضتطب ق ااآل ا  للمرا مص اتو . 
 . 122 – 122  11ءضت ن  ع  

(.بسلض   اضح لة راض عم االلتملعي ض ى اضم من ن علا اضكحرل راضمخ  ا  8139حنلن صلضح حسن  
 8 ع 32مج      اضللمرا األ  ن امللا   اسل  اضرلرم اضت بر ااضم من ن في األ  ن.  رغ  

 312-198  3ملحق  
(. اضرصما االلتملع ا اضم  كا رعالقتيل بلضكلل ة االلتملع ا رتقبل األق ان 8132خلض  عرض اضبالح  

ع  89  مج اضت ب ا  كل ا -  للمرا بنيلمللا كل ا اضت ب اض ى اضتالم ذ ذرى صرربل  اضترلم. 
331  322 – 212. 

(. اضرالقا ب ن اضرصما اضذات ا رتأخ  طل  اضرالج راضتحسن اضراللي 8132 شل عب  اضلتلح محم   
راضمتغ  ا  اض  مرل اف ا ض ى ع نا من اضذكر  اضمترلط ن ضلمرا  اضمؤث ة نلس ًل بلضمؤسسل  

 .32 – 3  78  للمرا اضءقلء ق   ع مللا كل ا اآل ا اضرالل ا. 
( .اضرصنننما االلتملع نننا اضم  كنننا رمسنننترى اض افر نننا ضلرنننالج رعالقتيمنننل 8133 غننن ة عبننن  اضمل ننن  نصننن ة  

   للمرا عملن األىل ا  األ  ن. سلضا مللست  بلالنركلس ض ى م مني اضكحرل راضمخ  ا . 
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اضمنننن ض اضنلسنننني راضنننن عم االلتمننننلعي ( . اضقنننن  ة اضتنبؤ ننننا ضلمرتقنننن ا  حننننرل 8139سننننل ة ن ننننلل ىلشننننم  
  للمرننا اض  مننرك   سننلضا مللسننت  بلضرصننما ضنن ي ع نننا مننن اضم  نني فنني اضر ننل ا  اضنلسنن ا . 

  األ  ن
ع ننا (. اضرنف اضمرلو    اضم بة رمسلن ة اضملتمع ضيل   اسا م  ان ا علنا 8112سلما محم  اضح بي  

 كل ا اضت ب ا  للمرا بم اضق ى.     سلضا مللست  . من اضنسل  في م  نا مكا اضمك ما
(. بث  ب ننلمج ملمرعنا اضن عم اضنلسني االلتمنلعي فني تقل نل اضرصنما ضن ى 8131سم  ة لم ل اضحسرن  

   كل ا اضت ب ا  للمرا اض  مرك  األ  ن. سلضا  كتر اهم  ا االكتئل . 
( اضرصما اضم  كا في عالقتيل بكل من االكتئل  راضمسلن ة االلتملع ا 8132س   لل حي اضس    

   ابطا األخصلئ  ن اضنلس  ن   اسل  نلس األميل  األطللل ذرى اإلعلقا اضذىن ا اضبس طا . 
 .222-399  1  ع 82مج   اضمص  ا 

لئم علا اضمسلن ة االلتملع ا ضخلض اضقلق اضرلم (. فلعل ا ب نلمج ق8137شلىن ا عل ل بحم   
  للمرا مللا كل ا اضت ب ااضمصحر  ببرض اال ط ابل  اضنلسلسم ا ضطلبا اضثلنر ا اضرلما. 

 . 929 – 983   88بر سر    ع 
. اتللىل  بس  اضم  ا اضنلس  ن بم  نا  مشق نحر اضم ض اضنلسي رعالقتيل (8132صبلح اضسقل  

 – 372  3  ع 1  للمرا  مشق   سر  ل  مج مللا للمرا  مشقملع ا. بلضمسلن ة االلت
392 . 

(. اضمسلن ة االلتملع ا رعالقتيل بكل من اضرح ة اضنلس ا راضقلق ض ي 8139صلل  إسملع ل م سي 
  اضلمر ا اضمص  ا ضل  اسل   اضمللا اضمص  ا ضل  اسل  اضنلس ااضمسن ن من اضنرع ن . 

 822-813  318  ع  89اضنلس ا   مج
 األمراضراسة عن الوصمة الجتماعٌة فً د .(8022) عمر الساٌس  أمال الناشرى وطالل محمد 

  Available atجدةب النفسٌة

https://archive.aawsat.com/details.asp?section=65&article=475847&i
ssueno=10792#.XnP8hXIzbIU 

األعصننبا اضنلسنن ا راضنذىلنل  اضرقل ننا بحننث م ن اني فنني األمنن اض . (3991  عبن  اضنن حمن محمنن  اضر سنري
 . ب  ر    ا  اضني ا اضر ب ا ضلطبلعا راضنش .نلس ا راضرقل ا اضشلئرااض

  رءا ة مللنننا ىنننن ى اإلسننننالم(. مننننلىج اضرننننالج اضنلسننني اضحنننن  ث. 3993عبننن  اضنننن حمن محمننن  اضر سننننري  
 .99-92  13  ع12 مج األرقلف راضشئرن راضمق سل  اإلسالم ا  األ  ن 

اضللمرنننا . اضمننننيج اض بنننلني فننني عنننالج اضسنننح  راضرننن ن راضمنننس اضشننن طلني(.3992عبننن  اضلتنننلح اضيمنننص  
 .اإلسالم ا  غءة

https://archive.aawsat.com/details.asp?section=65&article=475847&issueno=10792#.XnP8hXIzbIU
https://archive.aawsat.com/details.asp?section=65&article=475847&issueno=10792#.XnP8hXIzbIU
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(. مررقل  ممل سا اضرالج اضلنلمري فني اضمؤسسنل  االلتملع نا فني 8133ص  صلضح اض لفري  عب  اضنل
  للمرنا حلنران  كل نا مللا   اسل  في اضخ ما االلتملع ا راضرلرم اإلنسنلن ااضملتمع اضقط ي. 

 .8723 – 8781  9  ج17اضخ ما االلتملع ا  ع 
 ا رعالقتيل بلضمسلن ة األس  ا ضن ى ع ننا منن ( .بسلض   مراليا اضص ما اضنلس8132عب   بم ن عبلس  

  كل ا اضت ب نا  للمرنا  سلضا مللست  اضم اىق ن اضمق م ن في م اكء اإل را  في م  نا  مشق .  
  مشق  سر  ل.

(. استخ ام اضمسلن ة في تحس ن اضترافق اضنلسي رااللتملعي راضصحي ضلمسن ن   8117عءة عب  اضك  م  
   كل ا اآل ا    للمرا اضقلى ة  سلضا  كتر اه

ضتخل ف رصما  اضنلسي(. م ى فلعل ا ب نلمج مقت ح في اإل شل  8112عال  اض  ن ع سا احم   
   اضللمرا اإلسالم ا  غءة. سلضا مللست  . اضنلسياضم تبطا بلضرالج  اضنلسياضم ض 

. تأث   اضرصم علا ترلرن م  ا اضقلق راالكتئل  في تطب ق اضخطا (8112علا عرض اضطلحا  
 .   اض  لض . للمرا نل ف اضر بي ضلرلرم األمن ا سلضا مللست  اضرالل ا . 
مللا كل ا (. اضرصما اضذات ا رعالقتيل بطل  اضرالج اضنلسي ض ى اض اش  ن. 8139علا ع سا ب ى م  

 .173-112  1ع 1مج   اضر اق  اإلملم اضكلظم
ن . تأث   اضمسلن ة االلتملع ا في اضصالبا اضنلس ا ض ى اضمصلب (8132عمل  عب  اضلط ف حسن  
للمرا اضق س  مللا للمرا اضق س اضملترحا ضلبحرث اإلنسلن ا رااللتملع ا . بم ض اضس طلن

 . 388 – 311  32اضملترحا  ع 
رس ط في اضرالقا ب ن اضمرلنلة االقتصل  ا (. اضمسلن ة االلتملع ا كمتغ   3992عمل  علي عب  اض اءق  

  2ع 3مج   بطا األخصلئ  ن اضنلس  ن اضمص  ا   امللا   اسل  نلس اراضخالفل  اضءرل ا. 
31 – 19 . 

(. اضمسلن ة األس  ا رعالقتيل بلالستشلل  ض ى ع نا من م  ا اضلصلم 8132  عم ر سلمي محم 
  كل ا اضت ب ا  اضللمرا  سلضا مللست  اضمت    ن علا ع ل ا  اضصحا اضنلس ا في قطلع غءة. 

 اإلسالم ا  غءة. 
  اك (. تأث   اضرصما من قبل علما اضنلس راضمق ب ن علا اإل8132عم   بحم  ب   رتلم  ف ح سي ل  

  مللا األط رحا ضلرلرم اإلنسلن ااضذاتي ضلم  ا اضنلس  ن في م  نا ب   ضحم   اسا نرع ا.  
 . 822 – 812 31  ع 1مج للمرا اضق س اضملترحا  

مللا اضرلرم .  اضنلسي. اضررامل اضمؤ  ا إضا ع م اإلقبلل علا اضرالج (8113 في  بن عب  اهلل بن علي 
 .32 – 82  1ع 2مج  اضبح  ن    للمرااضت بر ا راضنلس ا
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(. بنل  مق لس ضلمسلن ة االلتملع ا اضم  كا ض ى طال  اضم حلا اضثلنر ا بم  نا 8139في  حلسن حسن  
 . 13–3  8ع 12مج   للمرا بس رط  مللا كل ا اضت ب امكا اضمك ما. 
فنل ق عملن (. اض عم االلتملعي اضم  ك ض ى  حل ل ربس  تلل  ا  8119فراء ب ر  اضمؤمنا  
مج   عمل ة اضبحث اضرلمي  اضللمرا األ  ن ا  اضمللا األ  ن ا ضلرلرم االلتملع ااإل ىلب ا. 

 . 121 – 131  1ع  8
(. األفكل  بر اضمرتق ا  اضالعقالن ا اضكلمنا ر ا  8137ف صل محم  رمل   نل   رحس ن م  اهلل  

التملع ا علا ع نا  –  اسا نلس ا اضرصما االلتملع ا ضلم ض اضرقلي في اضملتمع األ  ني 
  للمرا ع ن شمس   ع مللا اضبحث اضرلمي في اضت ب امن األف ا  في اضملتمع األ  ني. 

 333 – 27  2  ج 32
مللا . ن ة االلتملع ا ض ى طلبا اضللمرااضكلل ة اضذات ا رعالقتيل بلضمسل(.8132قلسم خلف كلران  

 .119 – 119  87  اضر اق  ع آ ا  اضل اى  ي
(. مسترى إ  اك اضمسلن ة االلتملع ا ض ى ع نا من اضطلبا اضمغت ب ن بلضلءائ . 8132قرا ح محم   

 . 331 – 313  33  اضلءائ   ع مللا   اسل 
ب نلمج قلئم علا اض عم اضنلسي ضلسمل  اإل للب ا في  ( . فلعل ا8132مل سا اضشحل  محم   

للمرا اضءقلء ق   مللا اضت ب ا اضخلصااضشخص ا ضخلض قلق اضمستقبل ض ى اضم اىقل  اضصم. 
 833-321   32  ع  كل ا علرم اإلعلقا راضتأى ل

سنري اضسل س اضمؤتم  اضفي اضلءائ  إنللءاتو رصرربلتو.  اضنلسي(. اضرالج 3999محم  ابن عب  اهلل  
 .933 – 981  للمرا ع ن شمس   اضنلسي  م كء اإل شل  لر ة اضح لة 

 .عملن  األ  ن   ا  اضمس  ة  8. ط(. علم اضنلس اضرلم8112  عر ة اض  ملري رآخ رن  محم
اضمسننلن ة االلتملع ننا راضصننحا اضنلسنن ا  (.  3993محمنن  محنن رس اضشنننلري رمحمنن  اضسنن   عبنن  اضنن حمن   

 .  اضقلى ة   مكتبا األنللر اضمص  ا 3. ط ر  اسل  تطب ق ا م الرا نظ  ا
(. اضمسلن ة اضنلس ا االلتملع ا را  ا ة اضح لة رمسترى األضم ض ى اضم  ا 3992محم  محم  ب رمي  

 . 37ع اضي ئا اضمص  ا اضرلما ضلكتل     مللا علم اضنلسملض إضا اضمر .  بم ض
اضنلس ا راضمسلن ة االلتملع ا اضم  كا ض ى اضطال  اضمرلق ن بص  ًل.  (. اضرح ة8139محم  محم  علا  

 .272 – 222  82  للمرا بر سر     ع مللا كل ا اضت ب ا
(.اإلسيلم اضنسبي ضلصالبا اضنلس ا راضمسلن ة االلتملع ا في اضتنبؤ 8139محمر   ب ع إسملع ل  

  ع 11  للمرا بنيل  مج ل ا اضت ب امللا كبميل ا  اضتأى ل اضميني ض ى اضمرلق ن بص  ًل. 
339  323 – 832 . 
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مللا (. بنل  مق لس اضمسلن ة األس  ا اضم  كا من قبل األطللل اضمتم  س ن. 8132م  م اضرب ضي  
  7مج    للمرا اضق س اضملترحا للمرا اضق س اضملترحا ضألبحلث راض  اسل  اضت بر ا راضنلس ا

 .22 – 32  83ع 
 :Available at(.8132مستشلا اضصحا اضنلس ا رعالج اإل ملن  

-10-01-11-10-http://www.mentalhealthegypt.com/index.php/ar/2015
32/menia/menia 

اضرلش ة ضلتصن ف اض رضي ضألم اض تصن ف اال ط ابل  اضنلس ا  (.3999منظما اضصحا اضرلضم ا  
.  اإلسكن   ا  اضمكت  راضسلرك ا األرصلف اضس    ا اإلكل ن ك ا راض الئل اإل شل  ا اضتشخ ص ا

 اإلقل مي ضش ق اضمترسط. 
اضتنننأث  ا  اضنلسننن ا رااللتملع نننا ضرصنننما اضمننن ض اضنلسننني علنننا م  نننا (  . 8131نننن ا  ت سننن    رسنننف  

 نل   للمرنا اضنلنلح اضرطن نا     كل ا اض  اسنل  اضرل  سلضا مللست  . رعلئالتيم يلصلم اضذىلناض
 .غءة

(. اض عم االلتملعي راضرصما رعالقتيل بلضصالبا اضنلس ا راض  ل عن 8133ن  م ن محم  سل ملن  
  كل ا اضت ب ا  اضللمرا اإلسالم ا   سلضا مللست  اضح لة ض ى اضمطلقل  في محلفظل  غءة. 

 غءة. 
( . اضمسنننلن ة االلتملع نننا كمنننل  ننن  كيل اضمكلرفنننرن راضمبصننن رن منننن طنننال  8117ىر ننن ا حنلننني محمنننر   

   اضمللنا اضمصن  ا ضل  اسنل  اضنلسنن اللمرنا اإلسنكن   ا ر تأث  ىنل علني اضنرعي بلضنذا  ضن  يم   
37 22   )119-123. 

فلعل ا ب نلمج عاللي انتقلئي متر   األبرل  ضرالج االكتئل  ض ى  . اختبل (8133ر  ة  ح لرى  
  كل ا اضرلرم اإلنسلن ا  سلضا  كتر اه. ضمتم  سا  نمرذج ب نرض  الءا رس(اضم اىقا ا

 رااللتملع ا  للمرا محم  خ    بسك ة  اضلءائ . 
 ة مسترى اضطمرح ض ى (. فلعل ا ب نلمج إ شل ي ضلمسلن ة االلتملع ا ضء ل8112 ح ا محم  صلب   

   كل ا اآل ا   للمرا بنيل.  سلضا  كتر اهع نا من م  ا اضلشل اضكلري اضمءمن. 
  

http://www.mentalhealthegypt.com/index.php/ar/2015-10-11-01-10-32/menia/menia
http://www.mentalhealthegypt.com/index.php/ar/2015-10-11-01-10-32/menia/menia
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