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   يعزة الرفاع  الفروق بين المراهقين ذوي اإلعاقة البصرية والمبصرين في االجترار والضغوط والقلق واإلكتئاب   

 ملخص البحث
 : هدفت الدراسة الراهنه إلى فحص

 وط ،الفررروق بررين المررراهقين المعرراقين لصررريا والمبصرررين فررى ،ررل مررن االجترررار ،والضررغ -1
 ق واالكتئاب.والقل
 الفروق بين الذ،ور واالناث فى ،ل من االجترار ،والضغوط ، والقلق واالكتئاب. -2
 العالقة بين االكتئاب و،ل من االجترار المثير للكألة واالجترار التأملى. -3
دور ،ل من النوع والضغوط و االجترار المثير للكألرة واالجتررار الترأملى فرى التنارق لرالقلق  -4

 نة البحث.دى عيلئاب واالكت
واسرررتخدمت الدراسرررة المرررن ج الوصرررفى االرنبرررا ى المقرررارن، وقرررد نكونرررت عينرررة الدراسرررة مرررن 

مراهقرا مرن الرذ،ور واالنراث الميفروفين ، ونكونررت  67مجمروعتين : المجموعرة الولرى ترملت 
مراهقررا مررن الررذ،ور واالنرراث المبصرررين ، نراوحررت اعمررارهم بررين  112المجموعررة الثانیررة مررن 

( ، أجررراب المفحوصرررين عرررن مایررراج اسرررتجالة االجتررررار ، 1,52+0,652نة )سررر 18-24
بنًدا ، وصحیفة الایانات الديموجرافیة. وقد أسفرت   21ومایاج الضغوط والقلق واالكتئاب ذو 

 النتائج عن التالى : 
 أن المراهقين المبصرين أكثر اجترارًا من الميفوفين. -1
فررى ،ررل مررن الضررغوط والقلررق  صررائیاحال احصررلت االنرراث علررى درجررات أعلررى وب رريل د -2

 واالكتئاب.
يوجد معامل ارنباط ايجابى بين االكتئاب واالجترار المثير للكألة ،و،ان أقروى مرن ارنبا ره  -3

 لاإلجترار التأملى.
نعد الضغوط واالجترار المثير للكألة من منائات االكتئاب ، فى حين ،ان النوع والضغوط   -4

 ئج فى ضوء ال ر النظرية ، والدراسات السالقة.النتا اق ةمن منائات القلق.وقد نمت من
 –ق القلر -وط الضر  - االجتررار التربىل  -المثيرر للكبةرة  االجتررار  -االجترار  الكلمات المقتاحية:

 المكفوفين  -االكتئاب 
 

 
  استاذ ىساعد  ةكلية  األداب – جاىعة  حلوان 
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 مدخل إلى م يلة البحث: 
    المراهقين  هال عل  سيكولوجي إن الصعوبات الت  تشهدها ىرحلة المراهقة لها تبثير كبير و د 

(Bolat,Dogangun,Yavuz,Demir&Kayaalp,2011)      الصعوبات لهذه  ةاإلضافة 
ىن   يقرب  ىا  ا  % 25فهناك  سلمراهىن  الحياه قين  أحداث  ىن  واحدة  ىن  األقل  عل   يعانون 

  (Sophia & Pragathi,2017) الضاغطة كوفاه شخص عزيز أو التعرض لحادث صدى 
لبعض المراهقين ، كظهور    دى إل  ىشاكل ف  الصحة النفسيةؤ وأن التعرض لهذه الض وط قد ي

الخط عواىل  ةعض  تتوفر  عندىا  خاصة  واالكتئاب  القلق  ةعض   1ورة أعراض  ف   والمتمثلة 
المت يرات النفسية )كالتعرض للض وط النفسية(، والديموجرافية ) كالنوع( ،والمعرفية) االجترار(، 

 واىل ىساعدة إلثارة ىثل هذه االضطراةات.عوالجسمية)االعاقة البصرية( والت  تعد 
ها ةما  عرض لت  يتفالمراهق الكفيف عليه أن يتعاىل ىع اعاقته الجسمية  فضال عن الض وط ال

المبصر   المراهق  بين  وجدال  صراعات  تشهد  ىا  كثيرا  والت     ، المراهقة  ىرحلة  تحديات  فيها 
  حالته االنفعالية أو يؤدى إل  إحداث  فوأسرته ةسبب رغبته ف  االستقالل وقد يؤثر هذا غالبا  

؛  سرته  عن أ  ىشكالت خارجية ، وف  الوقت نفسه نجد المراهق الكفيف ال يستطيع االستقالل
كما َتحد االعاقة البصرية ىن قدرة      (Bolat et al.,2011)ةسبب اعتماده عل  أفراد اسرته  

قيادة أو  كالقراءة  اليوىية  حياته  أنشطة  أداء  عل   أو   الكفيف  التليفزيون  ىشاهدة  أو  السيارة 
 (Oliveira, Ribeiro, Simoes & Pereira, 2017)ىمارسة الرياضة 

ىرحلة   يعيش  وجفهو  ،  شد  األةاء  ذب  ىن  المتعارضة  والمطالب  المختلطة  ةالرسائل  ىملوءة 
  ولإلعاقة البصرية أثارها السلبية   (Bolat et al.,2011)والمدرسين واألصدقاء والعمل والذات  
والسلوكية المعرفية  االستجاةات  االنفعالية    عل   و   Bolat et al.,2011)واالجتماعية 

;Stepelink    , Malcolm& Fear,2015)       فالمراهقين المكفوفين لديهم ىشكالت ف ،
حياتهم االجتماعية أكثر ىن اقرانهم المبصرين ،ولديهم صعوبات ف  االستقالل الذى يسع  له  

المبصرو  الخبرة    ن نظرائهم  كفاية  لعدم  نتيجة  والحركية  االجتماعية  المهارات  لديهم  ،وتتبخر 
   (Pandy, Srivastava,Fatima,Kiran & Kumar,2015)المبكرة  

 & Garaigordobil)ولديهم ىشكالت ف  التواصل االجتماع  و ينخفض لديهم تقدير الذات  
Bernaras,2009)   الزى ىع  ىشكالت  ولديهم  النفس   ، الوالتوافق  انفعالية  وىشكالت   ، ء 
المسلك   ويستخدىون استراتيجيات ىواجهه غير     (Pinquart & Pfeiffer,2012)واضطراب 

 
1 Risk factor 



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 723- 670، 2020أكتوبر  1ج،2، ع2مج  )   

 

 

673 

 

االجتماع ،    (Stepelink et al., 2015)   تكيفية واالنسحاب  ةاالحباط  ويشعرون 
(Stevelink & Fear,2016)     النفسية  Hadidi & AlKhateeb , 2013)والوحدة 

;Brunes,Hansen&Heir,2019)   الحياة نوعية  ف   درجاتهم   ,.Oliveira et alوتنخفض 
 Hallemani , Kale & Gholap,2014 ; Sophia)ويشعورون ةالض ط النفس     )  (2017

& Progatti, 2017)    واالكتئاب  :Hallemani et al., 2014           (egوالقلق 
Karlsson,1998;   ام والقلق بوجه خاص ىن  عفالمكفوفين أكثر عرضة الضطراب القلق بوجه
ىح أىاكن  ف   المواقف  التواجد  وف    ، الناس  ىن  حشد  وسط  أو  المواصالت  وسائل  ىثل  ددة 

 Van der)ث ف  األىاكن العاىة ، أو تناول الطعام ف  صحبة اآلخرين  التحد عية كاالجتما 
Aa, Comjs,Penninx, Van Rens & Nis Pen,2015)   

بدراسة راجع فيها الدراسات الت  اجريت  ىن     (Augestad , 2017 )هذا وقد قام اوجستاد  
وكانت    2016-1998سنة    ، المكفوفين  لدى  النفسية  الصحة  ،   13ىن  ةحثا    17عن  دولة 

المكفوفين  أن شباب  إل   النتائج  ىن  العظم   ال البية  فيه  اشارت  الذى   الوقت  ف   أنه  ووجد 
، وأن الكفيفات أكثر ىعاناه ىن القلق   ن يعانون ىن ىشاكل انفعالية أكثر ىن نظرائهم المبصري

ةالمكفوفين   ىقارنة  العام   -واالكتئاب  الجمهور  نتائج  ىع  تتفق  نتائج  أش   -وه   القد  بعض  ار 
إىا إلختالف أهداف  النتائج  التعارض ف   لنتائج ىتناقضة ىع ىاسبق . وقد يرجع هذا  األخر 

طولية( ، اولتباين تعريف    –ضة  ر البحث ، او لتباين التصميمات البحثية المستخدىة  ) ىستع
ينات  م العكف البصر ، أو لعمر المشاركين ، أو الثقافات أو البالد الت  ينتمون إليها أو لحج

     (Ibid)،أو إلجراءات القياس ، أو المقاييس المستخدىة ف  تحديد الصحة النفسية 
عاقة البصرية  أثر اإل  بتقيم  (Choi, Lee , & Moklee , 2018 )كما قام  شوا ول  وىوكل   

  2002عل  االكتئاب ف  كل المجموعات العمرية وباستخدام قاعدة بيانات طولية تمتد ىن سنة  
قوىية ىقدىة ىن ِقبل خدىات التبىين الصح  الكورى القوى  لعينة تكونت ىن  عينة  ل  2013  –

مر والنوع ع، تمت المكافبة بينهم ف  ال  23384ىن المكفوفين و عينة ضاةطة قواىها    5846
لدى   ىنه  أعل   المكفوفين  لدى  اإلكتئاب  أن  ووجدوا   ، الصحية  والحالة  االقاىة  وىكان  والدخل 

 اةطة.المجموعة الض
وف  الوقت الذى تهتم فيه الدراسات الحديثة الت  تتم عل  المكفوفين ةالوقوف عل  المشكالت  

الدرا أن  نجد   ، الكفيف  ىنها  يعان   الت   واالنفعالية  عل   سالنفسية  وتجرى  أجريت  الت   ات 
راء  ؛ ةمعن  أنها تحاول الوقوف عل  األسباب الكاىنة و   أكثر نقدما ونطورانظرائهم المبصرين  
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مشكالت واالضطراةات االنفعالية وخاصة القلق واالكتئاب ، وتحديد عواىل الخطورة  فيها  لك الت
ىن ثم عالجها .وُقدىت ف   و ، وىنبئات حدوثها ،  حت  يمكنها تفسير سبب تلك االضطراةات ، 

ض ، والذى يفتر 1هذا االطار تفسيرات نظرية عديدة أهمها النموذج المعرف  لإلستهداف للض وط
  Beckعواىل ىعرفيه تهيب لإلكتئاب ف  ظل وجود الض وط  ،  ونموذج أرون بيك  هناك  أن  

  ، والمعار ,وغيره  والمخططات   ، المعلوىات  ىعالجة  عملية  دور  عل   ،    فوالتبكيد  السلبية 
الضاغطة.. الحياه  السلب  ألحداث  قبول (McMrrich & Johnson , 2008)واالدراك  ورغم 

لما طرحته النظرية المعرفيه فقد افترضت    (Nolen- Hoeksema , 1987)نولين هوكسيما  
؛ إذ يركز األشخاص المجترون  2أن هناك عاىال يعد عاىل خطورة وسببا لإلكتئاب وهو اإلجترار

حال ح تف   وبقاء  شدة  ىن  وُيطيل  يزيد  ةشكل  يستخدىون  هم  ةبخرين  ىقارنة  لديهم  االكتئاب  الة 
 -Nolen)    تباه فتضُعف أعراض االكتئاب لديهماالن  تشتيت اساليب أكثر إيجابية ىن َقِبيل  

Hoeksema , 1987 ; McMrrich & Johnson , 2008 ; Liverant,Kamholz , 
Sloan & Brown,2011)   

لق    اهاوقد  يرتبط  لمفهوم  أنه  ،وتبين  الماض   العقد  ىدار  عل   الباحثين  ىن  ىوسعا  تماىا 
 & eg., Nolen- Hoeksema& Jackson,2001 ; Simonson, Mezulis)ةاإلكتئاب  

Davis,2011)    ويرتبط كذلك ةالقلق(eg.,Rood, Roelofs,Bogels & Alloy, 2010 ; 
McLaughlin & Nolen- Hoeksema, 2012; Hallford & Mellor, 2017)     

اإلصاة   نسبة  ارتفاع  إل   تشير  والت   النتائج  ىن  العظم   ال البية  لتفسير  المفهوم  ة  واستخدم 
وإن كتئاةاإل الذكور  ىن  اجترارا  أكثر  االناث  أن  إل   وارجعوها  ةالذكور،  ىقارنة  اإلناث  لدى  ب 

ةعض الدراسات أن اإلناث    كانت الدراسات توصلت لنتائج ىتباينة ؛ فف  الوقت الذى وجدت فيه
 ,.eg., Bugay & Erdur-Baker,2011; Simonson et al )أكثر اجترارا ىن الذكور  

األ البع  وجد    (2011 الجنسين  ض  بين  فروق  توجد  ال  أنه   , eg., Hruska, Zelic)خر 
Dickson & Ciesla,2017)    ، االناث)ىحمد  ىن  اجترارا  أكثر  الذكور  أن  آخرون  ووجد 

2019) 
يمثل  شارت  أوقد   أحدهما  عاىلين  ىن  يتكون  المفهوم  أن  اإلجترار  لمفهوم  العاىلية  الدراسات 

ةه وبسوء التوافق وينبب أيضا ةحدوث اإلكتئاب عل   عجل  اب ويُ الجانب النشط ف  ىفهوم االكتئ

 
1 The cognitive vulnerability-stress model 
2 rumination 
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، والعاىل األخر يمثل ىكونا قد يكون له   2اجترارمثيرات الكألة1المدى البعيد ، ويطلق عليه *
 (Jose & Weir, 2013)3االجترار التأملىوقائ  وصح  وهو  تاثير
اء فيما يتعلق ىثال  ين سو لمبصر ورغم التناقض  ف  نتائج  ةعض الدراسات الت  اجريت عل  ا 

ةالفروق بين الجنسين ف  أعراض القلق واالكتئاب والض وط ،  أو ف  اإلجترار ، إال أن الباحثة  
نجد علمها  –  لم  لح  -ف  حدود  اث دراسة  واالكتئاب ت عالقة  القلق  أعراض  من  ليل  إلجترار 

معاقين ةصريا ،  دى الئاب ل، أو ةحث المت يرات المنبئة ةاإلكت  والضغوط لدى المعاقين لصريا
حيث وجهه ألفراد العينة     (Karlsson , 1998)خاصة ىت ير اإلجترار ،إال دراسة كارلسون  

تخدم أداة ىوضوعية لها خصائص سيكوىترية  سسؤالين عن اجترارهم الثر االعاقة عليهم ولم ي
 ولم يعالج البيانات احصائيا. 

ا حديثا ف  تفسير االكتئاب والتعاىل ىعه، خداىهع استويعد ىفهوم االجترار ىن المفاهيم الت  شا 
وبالتال  فمن الضرورى دراسته لدى المراهقين بوجه عام ، والمراهقين المكفوفين ةشكل خاص ،  

فيف عندىا يتعرض لحدث ضاغط ويخلو بنفسه ،وال يتمكن ىن تشتيت نفسه  كفهل المراهق ال
القدر الذى ُيسمح ةه للمبصر ، كبن يتصل   ب ىوعدا ويخرج للتجول ، أو ويرت  ةصديقبنفس 

االعاقة   تفرضها  الت   القيود  فهل  قدم.......  كرة  ىبارة  أو   ، التليفزيون  ىشاهدة  أو   ، التسوق 
والوحدة المفروضه عليه تجعله أكثر اجترارا ىن نظيره المبصر،   البصرية عل  الكفيف والعزلة

ف  حدود   –فحت  اليوم ال توجد    دراسةجة لل وىن ثم يزيد االكتئاب لديه أم ىاذا ؟ ، فاألىر ةحا
الباحثة   الكبةة    –علم  ىثيرات  اجترار   ( الفرعية  وأنواعه  اإلجترار  اختبرت  واالجترار    –دراسة 

 إل  االجاةة عن األسئلة التالية  المكفوفين ، وعل  هذا تهدف الدراسة نالتبىل  ( لدى المراهقي 
 
 
 

 : الدراسة  نساؤالت 
ىتوس -1 ف   فروق  توجد  درجهل  كلط  التبىل ،   ات  ،واإلجترار  الكبةه  ىثيرات  اجترار  ىن 

ىبصرين( وللتفاعل  –اناث( والحالة )ىكفوفين  -والض وط، والقلق، واالكتئاب تعزى للنوع )ذكور
 بينهما؟ 

 
 اعتمدت فى ترجمة المصطلح على مضمونه وما يقصده من معنى 1
2 Brooding rumination 
3 Reflective rumination 
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 لعالقة بين درجات االكتئاب وكل ىن اإلجترار المثير للكبةه واإلجترار التبىل ؟ ا اى -2
الض وط،   -3 و  النوع  ىن  كل  دور  ىث واجتر ىا  التنبؤ  ار  ف   التبىل   ،واإلجترار  الكبةة  يرات 

 ةاإلكتئاب والقلق لدى المراهقين المعاقين ةصريا؟ 
 أهمیة الدراسة: 
 : الهمیة النظرية

المكفوفين جزء   -1 االهىُيعد  يجب  و  المجتمع  الموسع  ن  البحث   االهتمام  ،  ورغم  بهم  تمام 
  ، الجاىعة   طلبة  ىن  المراهقين  ىن  عينات  تهتم  ُندر   فهناكبدراسة  الت   الدراسات  ف   ة 

ةالخصائص واالضطراةات النفسية لدى المراهقين المكفوفين  ىن طلبة الجاىعة ،األىر الذى 
 يجب االلتفات اليه 

دال ف  ىرحلة المراهقة ىقارنة ةالمرحلة العمرية الت     اب االكتئاب ةشكلر يزيد انتشار اضط -2
% ف  جمهور المراهقين   8-3راوح بين لة يتالمرحتسبقها ، كما أن ىعدالت انتشاره ف  تلك  

ىن الحاالت الت  تم تتبعها ، كما أنه يزيد لدى اإلناث  ثالثة أضعاف   %20، وتستمر ىع  
، وهناك ىا يقرب ىن    (Bolat et al., 2011; pandy et al., 2015)عنه لدى الذكور

ال  ىتوسطة    ةسيطةعراض  ثلث  المراهقين تظهر عليهم اعراض اكتئاب تتراوح شدتها ىن ا 
،و ىعاناه المراهق ىن االكتئاب تجعله ىستهدف للتعرض والمعاناه ىن ىشكالت عدة سواء 

عن   فضال   ، الشخصية  عالقاته  ف   أو   ، اكاديمية  ف  ظكانت  االكتئاب  اعراض  هور 
وىن المتوقع أنه ةحلول سنة     (Cox,Funasaki, Smith & Mezulis,2011)المستقبل
هو السبب الرئيس  وراء عبء المرض الذى يثقل كبار السن ،  تئاب  اإلك   أن يكون   2020

وف  اطار أحد البحوث  الت  أجريت عل   القلق واالكتئاب لدى المكفوفين كبار السن ، 
أ  القلق واالكتئاب    نتبين  يعانون ىن اعراض  المكفوفين  البال ين  ثلث   Van)ىايقرب ىن 

der Aa et al., 2015)   القلق و يعان  ىنها  تئاب  االك  أى أن  الت   ىن االضطراةات 
ُندرة   المكفوفين عبر ىراحل العمر المختلفة ، األىر الذى يوجب دراسته خاصة وأن هناك 

ةالعال المهتم  البحث   التراث  واالكتئاب  ف   البصر  فقد  خبرة  بين   Senra, Vieira)قة 
,Nicholls & Leal,2013)  المتا األدلة  ىن  قليل  هناك  أن  عن  عن فضال  اقب  العو   حة 

السلبية المترتبة عل  فقد البصر لدى جمهور الشباب كما هو ىتاح لألجيال األكبر عمرا 
(Stevelink & Fear,2016)    
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ىف -3 عل   الضوء  القاء  الضرورى  المراههىن  لدى  ودراسته  االجترار  وجدت  وم  حيث  ؛  قين 
عرضة   أكثر  جترون ىن ي نولين هوكسيما ف  دراسة طولية لها اىتدت اربع سنوات ،  أن  

  ، المخدرات    وتعاط   المرض   والشره  واالكتئاب  كالقلق  النفسية   ةاألىراض  لإلصاةة 
اإلجتر  أن  و   ، واالكتئاب  اإلجترار  بين  تبادلية  عالقة  القلق اوهناك  أعراض  بزيادة  ينبب  ر 

 (Through : Jose & Weir, 2013)واإلكتئاب عبر الزىن 
 : الهمیة التطایایة

نت -1 اقد تساعد  النفسية واالجتماعية  لدراسائج  للتدخالت  التخطيط   ,.Pandy et al)ة ف  
هذه    (2015 لمعالجة  ىحددة  تدخالت  إلختيار  والمتخصيصين  السياسات  صانعو  وتوجيه 
 . (Van der Aa et al., 2015)لدى هذه الفئة  ىن األفراد الت  تمت دراستها   المشكالت 

ة للتدريب عل  ىراقبة الذات ، وتشتيتها  لجاىعلبة ااعداد دورات وبراىج ارشادية تستهدف ط -2
عند الشعور ةالضيق أو الحزن أو الكبةة أو ال ضب عقب ظهور فكرة  عن ىوضوع أو شخص  

المشا هذه  يثير  ش ء  أى  التشتيت  عأو  لكيفية  الذهن   العصف  طريق  عن  بدائل  وطرح   ، ر 
 ةالشكل المالئم لهذه الفئة.

ت -3 ارشادية  وبراىج  دورات  الض وط   طلبة  ستهدفاعداد  ىفهوم  ةمعن   للتوعية  الجاىعة 
وىهارات التعاىل ىعها ، والتدريب عل  ىهارة حل المشكالت ، واساليب التحكم ف  الض وط ،  

كل ىا ىن شبنه التحكم ف  األفكار اإلجترارية لدى الفرد ، لتحسين سالىته  و وتنمية الثقة ةالذات  
 (Sophia & Pragathi,2017)النفسية 
 واالكتئاب لدى الميفوفين لقلق وط واالضغ

وأوه   ل   فيه  ُيعرف  الذى  الوقت  فيها     (Lee & Oh,2017)ف   ُيدرك  حالة  ةبنها"  الض وط 
لنفس  يفوق قدرته العادية ف  ضوء المصادر المتاحة له االفرد أن المتطلبات البيئية أو الض ط  

ووي جوز  "ُيعرف  ح    (Jose & Weir, 2013)ر  ،    " ةبنه  ىالقلق  عدمالة  االرتياح    ن 
)التوجس( ةشان وقوع ش ء أو حدث سلب "، وعرفا أيضا اإلكتئاب ةبنه " ىجموعة ىن المعارف  

 ل )ال قيمة ل  ، أنا حزين..( ثواالنفعاالت الكئيبة الت  يحملها الشخص عن نفسه ى 
عرف  فإن التقيم الم   Lazarus & Folkmanووفقا لنظرية التقيم المعرف  لالزارس وفولكمان  

يدركون  للض و  الذين  المكفوفين  الطلبة  أن  المتوقع  ، وىن  للفرد  ةاالستجاةة االنفعالية  يرتبط  ط 
يؤدى هذا لعواقب صحية  و الض وط يزيد لديهم اإلحساس ةمستوى أعل  ىن الض ط النفس  ؛  

وقد أشار كوكس وزىالؤه    (Lee & Oh,2017)وخيمة ىثل ظهور أعراض القلق واالكتئاب  
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(Cox et al., 2011)      ،ينبب بزيادة أعراض االكتئاب لدى المراهقين أن التعرض للض وط 
المكفوفين ،   ىووفقا لهذا النموذج نتوقع ف  دراستنا الحالية أن تنبب الض وط ةالقلق واالكتئاب لد 

خاصة وأن المراهق المعاق ةصريا يواجه نفس الض وط الت  قد يعان  ىنها المراهق المبصر  
االجتماعية ، واالسرية ، وىشكلة وقت الفراغ ، والصداقة ، والمشكالت  ة ، و تصاديكالض وط االق

المستقبل  ف   اسرة  وبناء  ةالعمل  االلتحاق  ف   والتفكير   ، واالكاديمية  إل     التعليمية  اضافة 
الض وط الخاصة ةإعاقته وشعوره ةعدم القدرة عل  ادراك األشياء المحيطة ةه ، وأنه ُىراقب ىن 

المُ  االضطرار الذي   بصرينِقبل  أو   ، الدونية  أو  ةالنقص  وشعور   ، أخطاؤه  عليه  يرصدون  ن 
  ، )عبيد  ال ير  عل   ف   164-160،  2011لإلعتماد  ىتنوعة  ىشكالت  يواجهون  أنهم  كما   )

القات االجتماعية ىقارنة ةبقرانهم المبصرين ، فهم يقضون كثير ىن الوقت ةمفردهم ،ولديهم  عال
قو  عالقات  عمل  ف   واصعوبة  زىالئهم  لتعاىية  ىع  وىشكالتهم     (Yildiz &Duy,2013)ل 

الشخصية ليست ىوروثه ، وجزء كبير ىنها ربما يرجع لمعاىلة المجتمع لهم ، فقد َيلق  الكفيف  
ىخت ،  ل ىعاىلة  انتحارية  أفكار  وظهور   ، انسحاةه  إل   أوتؤدى  تكيفه  تحدد  الت   ،وه   فة 

 ,Bhuvaneswar)كيف لدى المكفوفين  ء التط وسو والمشاعر الساةقة قد تخلق القلق واالحبا
Selvaraj , Selvaraj & Srinivasan,2016)    وبصرف النظر عن االعاقة الجسمية ، فإن

ه تعود لخصائصهم االرتقائية ، واحتمال اصابتهم ةحوادث جالمكفوفين لديهم ىشكالت ف  التو 
ال لدى  هو  ىما  اأعل   المراهق  أن  نجد  ولذلك   ، العام  ي  لكفيفجمهور  ىن  قد  أعل   قلقه  كون 

   (Bolat et al., 2011 )المبصر 
  ونظرا إلدراك  الباحثون ألهمية دراسة  الض وط الت  يقابلها الكفيف ، والعواقب السلبية المترتبة 

كارلسون   قام  فقد  ضعف    (Karlsson ,1998)عليها  درجات  بين  العالقة  لفحص  بدراسة 
ى  عينة  لدى  النفس   والكرب  الماالةصار  ىجموعتين  كفوفي ن  ىن  تكونت  البصر  وضعاف  ن 

  97-70تراوح أعمارهم بين    100سنة ، و   19-18شخصا تراوحت أعمارهم بين    167األول   
ىق ىعهم  أجرى  و  ايسلندا  ىن   ، المستشف   اسنة  ىقياس  عن  ىن خاللها  واجابوا   ، هاتفية  بلة 

وقد   االجترار،  لتقدير  واالكتئاب ، ووجه سؤلين  القلق  المكفوفين  النت  أشارتلتقدير  أن  إل   ائج 
المكفوفين   لدى  السعادة  ىستوى  انخفض  كما   ، البصر  ةضعاف  ىقارنة  ةاإلكتئاب  أكثر شعورا 

 الذين يجترون أفكارا عن حالتهم. 
دراسة  ىن     (Garaigordobil & Bernaras, 2009)جودوبيل وبيرنز  اجرى جري  هذا وقد 

(  61( و عينة ىن المبصرات )  ن=  29ن= ات )  ضمن أهدافها المقارنة بين عينة ىن الكفيف
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بين   اعمارهن  ةمتوسط    17-12تراوحت   ، ىعيارى    14,99سنة  وتمت    2,02وانحراف   ،
السيكوباثولو  األعراض  ف   بينهن  الكفيفات  ج المقارنة  حصلت  وقد   ، واالكتئاب  القلق  وىنها  ية 

 عل  درجات أعل  ف  األعراض المرضية ةما فيها القلق واالكتئاب 
للوقوف عل     (Bolat et al., 2011) ذه النتيجة جزئيا ف  دراسة بوالت وزىالؤهمت هد ُدعِ وق

اثية ، وتكونت العينة  ر ىستويات القلق واالكتئاب لدى ىراهقين ذوى اعاقة ةصرية كلية وألسباب و 
، أجابوا عن    1,17+  12,82ىبصرا ىن تركيا ، ةمتوسط عمر    40ىراهقا كفيفا ، و  40ىن  

طفال ، وقائمة سبيلبيرجر لسمة القلق لألطفال . وقد اشارت النتائج إل  عدم  ب لألكتئاقائمة اال
، والفروق كانت    وجود فروق بين المجموعتين ف  االكتئاب ، ولكن توجد فروق بينهم ف  القلق

 إل  جانب المكفوفين.
وزيجلسترا   وفانرويز  ورنكور  وبولمان  كيمبن  و  جيرتروديس   ,kempen,Balleman)أىا 

Ranchor,Van Rens & zijlstra,2012)     القلق أعراض  ىستويات  ارتفاع  لهم  تبين 
موعة  جسنة ، وى  57( الهولندين ، ةمتوسط عمر  148واالكتئاب لدى عينة ىن المكفوفين )ن= 

( يعان  أفرادها ىن حاالت ىرضية  4792أخرى ىن ضعاف البصر و جماعة ىرجعية )ن=  
هاب المفاصل ، سكر ، ض ط دم ، قلب ، ربو ، ، التىزىن  ىتباينة )اىراض جلدية ، صداع  

ىقياس   ةاستخدام  القلق  وىشاعر  االكتئاب  أعراض  ىقياس  عن  أجابوا   ).... شعب   التهاب 
 المستشف  للقلق. 

النتائج الساةقة وذلك    (Senra Vieira et al., 2013)سيرافيرا ونيكدالز ولييل  نتائج    ودعمت 
ئاب وىستويات فقد البصر ، وذلك لدى عينة تكونت ىن  االكتويات  ف  دراستهم للعالقة بين ىست 

سنة ، وىن المترددين عل  ىركز التاهيل لألفراد   65-20شخصا ، تراوحت أعمارهم بين    38
سنة  ، تمت ىقابلتهم ىقابلة   18البصرية المكتسبة ؛ ىمن فقدوا االةصار ةعد عمر  ذوى االعاقة

، وقد كشفت   (CES-D)ت الوبائية لإلكتئاب    دراساكز الىقننة ، أجابوا فيها عن ىقياس ىر 
 النتائج عن أن درجات اإلكتئاب المرتفعة ظهرت لدى األفراد األكثر وعيا ةإعاقتهم. 

وزىالؤ  ةاندى  أجرى  تكونت     (Pandy et al., 2015)  هكما   ، عينتين  بين  للمقارنة  دراسة 
انية ىن المبصرات ىتوسط والث  ،  032,  +  14,93فتاة كفيفة ، ىتوسط أعمارهن   30األول  ىن  
ىن ىدارس ةشمال شرق الهند ، أجابوا عن ىقياس الض وط والقلق   1,79+  14,73أعمارهن  
إل    DASSواالكتئاب   النتائج  أشارت  وقد  والقلق  ،  الض وط  درجة  لدى    ارتفاع  واالكتئاب 

 المراهقات المكفوفات ىقارنة ةالمبصرات.
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وكوىيج  ، فنديرا  أجرى  وقد  و هذا   ، وفانيسبين  بينيكس   ، وفانرينز   ،  Van der Aa et)س 
al.,2015)     ىن عينة  لدى  األساسية  االكتئاب  ونوبات  والقلق  االكتئاب  لفحص   دراسة 
سنة ، وىجموعة ضاةطة    85-55ندا ، وقد تراوحت أعمارهم بين  ل( ف  هو 615المكفوفين)ن=  

لديهم ةاستخدام ىقياس    كتئاب ر االوالنوع ، تم تقدي( ىن نفس العمر  1232ىن المبصرين )ن=  
وقد   للقلق،  المستشف   ىقياس  ىن  الفرع   القلق  وىقياس   ، لالكتئاب  الوبائية  الدراسات  ىركز 

ألساس  والقلق لدى عينة المكفوفين بنسب أعل  ىنها لدى ااشارت النتائج إل  انتشار االكتئاب  
راةات القلق شيوعا  ر اضط ن أكثالمبصرين ، وكانت المخاوف االجتماعية والخوف ىن الخالء ى

وسيلفرج   بهفنسوير،  بها  قام  الت   الدراسة  ف   النتيجة  هذه  البال ين.وُدعمت  المكفوفين  بين 
وسيرينيفسان   واالحباط    (Bhuvaneswar et al.,2016)وسيلفرج  القلق  ىستوى  لفحص 

ضوء النوع ن ف   كفوفيوالعدوانية والتوافق و االضطراةات النفسية والفسيولوجية لدى المراهقين الم
أنث  ( ىن خمس ىدارس ةالهند ،    79ذكرا ،    71طالبا كفيفا )   150والعمر ، وبلغ حجم العينة  

بين   أعمارهم  ىق  19  -13تراوحت  عن  أجابوا    ، واختبار  يسنة   ، الصريح  للقلق  تيلور  اس 
ىستويات  أظهروا  وقد   ، للمراهقين  التوافق  وقائمة   ، العدوانية  وىقياس   ، ىن ىرتف  اإلحباط    عة 

 المشكالت النفسية والفسيولوجية ، وحصلت اإلناث عل  درجات أعل  ف  القلق ىقارنة ةالذكور.  
ستيفلينك له  توصل  ىا  ىع  ةعيد  حد  إل   النتيجة  هذه  فير    وتتسق   & Stevelink)و 

Fear,2016)     عند دراستهما ألثر فقد البصر عل  الصحة النفسية واالجتماعية لدى عينة ىن
سنة، أجريت ىعهن    51سنة ( ، بوسيط    52-50، وتراوحت اعمارهن بين )(  9ن= فات )الكفي

اضطراب  وتقدير   ، االكتئاب  لقياس  المريض  استخبار صحة  عن  واجبن   ، تليفونية     ىكالمة 
القلق العام ، وقد اشارت النتائج أن خمس ىفحوصات أشرن إل  ارتفاع القلق لديهن ، فضال 

 عن الشعور ةاإلحباط. 
قد فحصا دور ادراك الض وط ف  العالقة بين الض وط     (Lee & Oh, 2017)وه  ل  واأىا  

ةالجاىعة    األكاديمية وأعراض االكتئاب لدى ىجموعة ىن المكفوفين ىن ذوى التعليم االلكترون 
أنث     33ذكرا ، و  70شخصا ىنهم    103السيبرانية الكورية ةسول، وذلك عل  عينة تكونت ىن  

، أجابوا عن طريق اإليميل أو التليفون عن ىقياس الض وط   8,06  +  ,2941، ةمتوسط عمر  
الطلبة(   )نسخة  النفس   لإلحتراق  ىاسالش  وقائمة   ، ادراك    MBI-SSاألكاديمية  وىقياس   ،

لوجود   PSS-10  الض وط النتائج  أشارت  وقد  لإلكتئاب.  الوبائية  الدراسات  وىقياس ىركز   ،
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ايجابية بين ادراك الض وط وا  العالقة االكت عراض  عالقة  ئاب ، وأن إلدراك الض وط دور ف  
 بين الض وط االكاديمة واالكتئاب. 

الض وط والقلق    ةالنظر ف  المجموعة الساةقة ىن الدراسات الت  تم التوصل لها والت  ةحثت 
 واالكتئاب لدى المكفوفين يتبين التال  : 

فإنها تشير بوجه عام  تخدم  المس  أنه رغم تباين األهداف والعينات وأدوات الدراسة والمنهج -
 إل  ارتفاع درجات القلق واالكتئاب لدى عينات المكفوفين الت  تم ةحثها. 

ب ، والفروق ف  اتجاه المكفوفين  ا توجد فروق بين المكفوفين والمبصرين ف  القلق واالكتئ -
 ولكن   والت  لم تجد فروقا بينهم ف  االكتئاب ،   (Bolat et al., 2011)ةاستثناء دراسة  

فروقا ف  القلق فقط، وقد يرجع هذا إل  طبيعة  العينة الت  تمت دراستها فه  ىن    وجدت 
ستوى النظرى ، حيث مالذكور فقط  ف  ىرحلة المراهقة المبكرة ، وه  نتيجة ىقبولة عل  ال

يشيع القلق ف  هذه المرحلة العمرية ويتوقع أن يرتفع لدى المكفوفين  ةسبب تبثير االعاقة   
ةالوالدين  و خاصة  ىن ف   قلقهم، و  الوجدان   والتعلق  يعتمدون عليهم ،  الذين  قد األخرين 
 األم. 

المكف - أو  المكفوفين  ىن  عينات  عل   الدراسات  ىن  العظم   ال البية  ،  و أجريت  فقط  فات 
بينهما ف  القلق ووجدت    (Bhuvaneswar et al., 2016)ىاعدا دراسة   الت  قارنت 

ا رغم أن الفروق بين الجنسين ) النوع( ىن المت يرات ر، هذ الذكو أن اإلناث أكثر قلقا ىن  
 الت  أكد التراث ةضرورة وضعها ف  االعتبار عن تفسير االكتئاب. 

ىراحل - ف   عينات  الفئة  هذه  الج  شملت  طلبة  يحظ  ولم  ىتباينة  المكفوفين  عمرية  اىعة 
واقبها السلبية  ع  وعالجاىبنصيبا وافرا ىن االهتمام رغم كثرة الض وط الت  يقابلها الطالب  

عليه ،وجميعها أىور تدعو لضرورة اإلهتمام بدراسة ىثل هذه المت يرات  لدى هؤالء الطلبة 
 ن ةما فيهم طلبة الجاىعة. ي خاصة وأنها درست كثيرا لدى عينات ىن المبصر 

 :  1اإلجترار ونظرية اسلوب االستجالة 
  أعراض الكرب الذى ينتاب الفرد ب  علكل سلاالجترار هو ان ماس التفكير وتركيز االنتباه ةش

إليه ، والعواقب الت  ترتبت عليه ؛ كبن يجلس الفرد   ، وعل  كل األسباب الممكنة الت  أدت  
ىن تعب ، أو عدم وجود دافع لديه لعمل أى ش ء ، أو ىا يشعر ةه    هةمفرده يفكر فيما يشعر ة

السلبية والخاطئة الت  حدثت    ألىورراض لن يؤثر عل  أدائه ووظيفته، أو استع ىن قلق يمكن أ

 
1 Rumination and response style theory 
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 (Nolen-Hoeksema & Jackson,2001)ف  حياته والت  تساهم ف  هذه الحالة المزاجية
نولين هوكسيما ىفهوم االجت  افترضت  لتفسير االر وقد  االستجاةة  كتئاب ، ار ف  نظرية اسلوب 

االك ألعراضه  الفرد  بها  يستجيب  الت   الطريقة  فإن  للنظرية  تحد تئابيووفقا  األعراض  ة  شدة  د 
وىدة ةقائها لديه، فاألفراد الذين يميلون إلجترار حاالت االكتئاب يميلون لإلن ماس ف  ىعارف 

التهم المزاجية الكئيبة الت  يعيشونها ويحاولون فهم  اوسلوكيات سلبية ىتكررة ، ويركزون ف  ح
المشكال حل  ف   المشاركة  ىن  يتمكنون  وال   ، الحالة  تلك  التأسباب  تعتت  وإن      ، رضهم 
 Nolen-Hoeksema)استمرارهم ف  االجترار يزيد المزاج الكئيب لديهم وُيطيل ىن ىدة ةقائه  

& Jackson,2001 ;Stange , Hamilton, Abramson & Alloy,2014)     وبسبب
لمشكالت  أعراض  لديهم  وتظهر  ؛  وىستقبلهم  أنفسهم  نحو  تشاؤىا  أكثر  األفراد  يكون  االجترار 

 ة كالقلق واالكتئاب نفسي راةات واضط
االكتئاب   ف   الجنسين  بين  الفروق  تفسير  حاولت  الت   النظريات  ىن  العديد  هناك  أن  ورغم 

جتماعية والثقافية ، فقد أرجعت نولين هوكسيما اكتئاب  ىستعينة ةالعواىل البيولوجية والنفسية واال
ولذلك فهن أكثر ُعرضه  ال ،  الرج  اإلناث إل  استجاةة االجترار الت  تظهرها األناث  أكثر ىن

 لإلصاةة ةاالكتئاب ىقارنة ةالذكور الذين قد يشتتون أنفسهم كاستجاةة للمزاج الكئيب 
(Nolen-Hoeksema ,1987; Bugay & Erdur-Baker,2011; Stange et 

al.,2014)    سنة ، وتحصل الفتيات    13أو    12وتبدأ الفروق بين الجنسين ف  االجترار عند
ةالذكور، وبعد عمر  لة علالمرحف  هذه     13  ىستويات أعل  ف  االجترار واالكتئاب ىقارنة 

الم نهاية  وىع   ، واالكتئاب  النوع  بين  العالقة  ىن  االجترار  استجاةة  ُتعِدل  يكون  ر سنة  اهقة 
االناث   استخدام  ةسبب  الحياة  ىدى  هكذا  األىر  ويظل  الذكور  ضعف  االناث  عند  االكتئاب 

    (Bugay& Erdur-Baker,2011)لذكورلإلجترار أكثر ىن ا
أن   ترى  الحديثة  األةحاث  أن  إال   ، ةاإلكتئاب  ُىنبب  كعاىل  إفُتِرَض  اإلجترار  ىفهوم  أن  ورغم 

لاإلكتئ لإلصالة  ُي یأ  ا ااإلجترار  الحیاة  أحداث  مع  التفاعل  عند  لكل لضاغطة  ب  أن  فرغم   ،
 ، ةحيث يؤدى االجترار  ن ىعاً يعمالىنهما آثارًا ىستقلة عل  أعراض االكتئاب ، إال أنهما قد  

و اإلجترار ال يعد     (Stange et al., 2014 )إل  تفاقم تبثير الض وط فيزيد المزاج الكئيب  
 لق أيضا . قعاىل خطورة لإلكتئاب فقط ولكن لل
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ووفقا له فيمكن لإلجترار التنبؤ ةالمشكالت    1وٌقِدَم نموذج االستهداف للض وط لتفسير االجترار
 Hruska)تعرض لض وط شديدة ، وال يمكنه أن يتنبب بها ف  غياب الض وطند اللية ع االنفعا

et al., 2017) 
ن هوكسيما ،و الرسون  يوللتبكد ىن صحة ىا افترضته نظرية  اسلوب االستجاةة فقد قاىت نول

بدراسة    (Nolen- Hoeksema, Larason & Grayson,1999)،و جرايسون 
  1100اجترارا ىن الذكور ، وذلك لدى عينة تكونت ىن اكثر ناث إلختبارالفرض القائل أن اإل 

سنة ، وقد أشارت النتائج إل  أن   75 -25ىن الذكور واالناث ف  المرحلة العمرية الممتدة ىن  
أكثر اجترارا ىن الذكور ، وأن هناك ارتباط ايجاب  بين االجترار وأعراض االكتئاب   ث اإلنا
تنبؤ ةاإلكتئاب والمشكالت الداخلية بوجه عام  قام  ف  الترار (  وللوقوف عل  دور اإلج0,67)

( تراوحت أعمارهم بين  360بدراسة عل  عينة ىن المراهقين )ن=     (Hankin,2008)هنكين 
، اجابوا عن قائمة االكتئاب لألطفال ، واستخبار  1,40  + 14,5توسط م سنة ، ة 11-17

ةة لألطفال، وقد أشارت النتائج إل   ستجاوب االأعراض القلق والحالة المزاجية ، واستخبار اسل
أن االجترار يتنبب ةبعراض االكتئاب والمشاكل الداخلية بوجه عام ، ولكنه ال يثير القلق،وللتحقق  

 & McMurrich)قة بين االجترار واالكتئاب قام ىكموريش وجونسون ىن ىدى وجود عال
Johnson, 2008)   إلصاةة ةاإلكتئاب ريخ لهم تابدراسة عل  ىجموعة ىن الطلبة لدي

أنث  ( وىجموعة أخرى ىن الطلبة ليس لديهم تاريخ  28ذكرا و  13طالبا ، ىنهم  41)ن= 
  +  19,25أنث  ( ىتوسط عمرهم   33، و  ذكرا 18طالبا ، ىنهم  51لإلصاةة ةاإلكتئاب )ن=  

ق القل ، واستخبار أعراض   IDD-L، أجابوا عن قائمة لتشخيص االكتئاب ىدى الحياة  2,73
، وقد أشارت النتائج إل  وجود ارتباط بين   RRSحالة المزاجية ، وىقياس اجترار االستجاةة وال

 االجترار واالكتئاب . 
سيما  ودوستورست،بوجلز ،والوى، ونولين هوك كذلك قام رولفس ، وروود ، ىيسترز ،

(Roelofs, Rood, Meesters, Dorsthorst, Bogels, Alloy & Nolen-
Hoeksema, 2009)     بدراسة للوقوف عل  قدرة نظرية االستجاةة ةالتنبؤ ةاعراض القلق

،   ولًدا 355طفال وىراهقا ىن هولندا ، ىنهم  770واالكتئاب ، وذلك عل  عينة تكونت ىن  
( ، اجابوا عن ىقياس االجترار  2,1 +12,9) م= 17-10أنث  ، تراوحت اعمارهم بين  415و

  10-8التطبيق ىرتان  بينهما فاصل زىن  تراوح بين وتم  شتت ،، القلق ، االكتئاب ، الت

 
1 Diathesis-stress model of rumination  
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أسابيع ، وقد اشارت النتائج  أن هناك عالقة بين اإلجترار والقلق واالكتئاب ، كما  كان  
جترار  القدرة عل  التنبؤ ةبعراض القلق واالكتئاب عبر الزىن.أىا هونج وأبيال لدرجات اال

   ,Shi et al., 2010) ( Hong , Abela , Cohen , Shehko,وشيهكو وشاى وزىالؤهم
قاىوا بدراسة للوقوف عل  دور العصابية ف  العالقة بين االجترار واالكتئاب ، وذلك لدى عينة  

، أجابوا عن ىقياس للعصابية   2,47 +  15,25ىتوسط عمرهم   تلميذا ،  494تكونت ىن  
لنتائج إل  وجود ارتباط بين  ارت اقد أشواالجترار ، وىقابلة اكلينيكية لتقدير نوبات االكتئاب، و 

االجترار واالكتئاب حت  ةعد عزل العصابية ، ولم تكن هناك فروق بين الذكور واالناث ف  
-Bugay & Erdur)ةاكر -الت  توصل لها بوجاى واردر ةاالجترار. وتعارضت جزئيا النتيج

Baker,2011)  وذلك عند   سين ،الجن ىع النتيجة الساةقة خاصة فيما يتعلق ةالفروق بين
دراستهما إلختبار دور النوع ف  العالقة بين االجترار واألعراض النفسية ، وذلك لدى ىجموعتين  

ىن طلبة المدارس العليا األتراك، ىتوسط  (ذكرا  244انث  ،   311) 555تكونت األول  ىن 
  ( ىن ذكرا 140أنث  ،  171) 311، والمجموعة الثانية تكونت ىن    1,4 +  16,02عمرهم  

، أجابوا عن ىقياس استجاةة االجترار، وقائمة  2,06  +  21,3طلبة الجاىعة ، ىتوسط عمرهم  
وسيط ف  العالقة بين االجترار  راألعراض المختصرة ، وقد اشارت النتائج إل  دور النوع كمت ي

ية  النفسواألعراض النفسية ، وكانت هناك فروقا بين الذكور واالناث ف  االجترار واألعراض 
 Mc Laughlin)انت الفروق إل  جانب اإلناث. هذا وقد قام ىاك لوغالين ونولين هوكسيما وك

& Nolen- Hoeksema,2012)  كعاىل خطورة   ربدراسة للوقوف عل  دور عاىل االجترا
-11( ، تراوحت أعمارهم بين 1065لدى عينة ىن المراهقين )ن=  ف  ظهور القلق واالكتئاب 

أجابوا عن ىقياس ألعراض القلق واالكتئاب ، وادراك نوعية   0,1 +   212,سط  سنة ، ةمتو  14
ر ، و العالقة ، واساءة األقران لهم ، وتم التطبيق ىرتان ةفاصل زىن  بين التطبيقين سبعة شه

واشارت النتائج أن الض وط ىت ير يربط بين اإلجترار والقلق واالكتئاب، وإن كانت العالقة بين  
عل  التوال  وه  أعل  ىن ىعاىل 0,35،   0,55التطبيق كانت ىرت  ق ف  اإلجترار والقل

) وأن كنت أتوقع العكس إلرتباط   0,23و   0,42االرتباط بين االجترار واالكتئاب والت  كانت 
الجترار أساسا ةاإلكتئاب( وتتسق هذه النتيجة ىع ىا وجده  ويلكينسون ، وكروداس وجودير ا

(Wilkinson , Croudace & Goodyer,2013)   ف  دراسة للتعرف عل  دور االجترار
  658شهرا ىن القياس األول ، وذلك عل  عينة تكونت ىن  12ف  التنبؤ ةاإلكتئاب  ةعد ىرور 

، أجابوا عن ىقياس استجاةة   1,1+   13,7أنث  ( ىتوسط عمرهم   260 ذكرا ، 338ىراهقا )
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مشاعر والحالة المزاجية ، وقد اس الوىقي االجترار، وىقياس القلق الصريح المعدل لألطفال ،
أشارت النتائج إل  قدرة االجترار عل  التنبؤ ةاإلكتئاب ةعد عام ىن القياس ، وأن هناك عالقة  

، وأن هناك تفاعال بين االجترار والقلق ف  التنبؤ ةبعراض االكتئاب 0,54بين االجترار والقلق 
 ةعد عام ىن القياس. 

نها دعمت نظرية اسلوب اإلستجاةة إل  حد ةعيد ، حيث نجد أاسات وبدراسة ىضمون هذه الدر 
أشارت إل  وجود ارتباط ايجاب  بين االجترار واالكتئاب ، وان لإلجترار القدرة عل  التنبؤ  

يقخذ على هذه الدراسات  االكتئاب ف  المستقبل ، كذلك يرتبط االجترار ةالقلق ، ولكن  ةحدوث 
راهقة المبيرة والمتوسطة ، وقليل من ا على أفراد  ة الممرحل أن معظم ا أجرى على عينات فى

فى مرحلة المراهقة المتاخرة وال باب ، ،ما أجريت على السوياء ولم نبحث مف وم االجترار 
من ذوى االعاقات اوالفئات الخاصة ، ولعل هذا ما دفعنا إلى التساؤل عن االجترار  دلدى أفرا

 . لدى الميفوفين
   ,. Treynor et alب االستجاةة ىن تدعيم إال أن ترينور وزىالؤه اسلو  نظريةورغم ىا القته  

  ىفهوىا وليس 1أشاروا إل  أنه ىن األفضل النظر لإلجترار عل  أنه ىفهوم ىتعدد األوجه  2003
فهو يتكون ىن ىكونين هما    (Through :Lopez , Driscoll & Kistner,2009)2أحاديا 

 4ر التاىل  جترا، واإل  3اإلجترار المثير للكبةة 
يتم فيه التركيز عل  األفكار السلبية ، ولوم الذات  ، ويشير إل    اإلجترار المثير للكألةو 

أفكر ف  لماذا لم يمكنن  التعاىل ىع األشياء ةشكل   التبىل ف  أفكارتثير حالة ىن الكاةة ىثل "
من  أن ينته   " أت ق ىثللأفضل؟" أو  " ىاذا فعلت ألستحق هذا ؟" أو أفكار تعبر عن الق

    (Cox et al., 2011; Jose & Weire,2013)الموقف عل  خير" 
عقالنية ، وفيها يتم  و أىا اإلجترار التبىل  فهو يصف حالة ىن اعادة التقيم خالية ىن االنفعاالت 

والماضية ، أى يشير إل  التحول  التفكير ةعمق ف  األحداث والمشاعر والسلوكيات الراهنة 
لإلن ماس ف  حل ىشكلة ىا عل  المستوى المعرف  ة رض التخفيف ىن حالة  داخل دف للالها

 ,Verstraeten , Bijttebier)االكتئاب لدى الفرد ىثل  أن " تكتب ىا تفكر فيه وتحلله" 
vasey & Raes,2011; Jose & Weire,2013)   

 
1 Multifaceted 
2 Unitary 
3 Brooding rumination 
4 Reflection rumination 
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ةة االجترار عل  عينة  استجا قياس هذا وقد قام لوبز وزىالؤه بدراسة للتحقق ىن البنية العاىلية لم
، ىنهم  1,8  +10، ةمتوسط   14-7( تراوحت اعمارهم بين 303ىن األطفال والمراهقين )ن= 

للمقياس ىن وجود ىكونين لإلجترار ، وذكرت   ىن االناث ، وأكدت البنية العاىلية 50,2%
االجترار المثير رتبط ، وا ىرتفعة ىقارنة ةالذكور ف  االجترار المثير لحالة الكاةة اإلناث درجات 

وىن الضرورى التمييز بين       (Lopez et al., 2009)لحالة  الكاةة فقط ةاإلكتئاب 
ير أعراض االكتئاب ، كما تتسق ال البية  و المكونين  ؛ إذ أن لكل ىنهما تبثير ىتباين ف  تط

حالة الكبةة  ثير لر المن وجود ارتباط ىرتفع بين االجتراالعظم  ىن نتائج الدراسات فيما وجدته ى 
واالكتئاب ىقارنة ةالعالقة بين االجترار التبىل  واالكتئاب والذى جاء بنتائج ىتعارضة فقد أجرى  

 (Crane,  Barnhofer & Williams, 2007)  دراسة لفحص العالقة بين نوعى االجترار

تئاب االك واألفكار االنتحارية وذلك لدى مجموعة من المشاركين لهم تاريخ لنوبات  من 

( ، والثانية  11تم تقسيمهم ف  ثالث ىجموعات األول  لم تحاول أبدا االنتحار )ن= األساسى ،  
( ، أكملوا جميعهم  10تحار )ن= ن( ، والثالثة حاولت فعال اال11لديها أفكار انتحارية )ن=

ىقياس استجاةة االجترار. وقد أشارت النتائج إل  وجود فروق بين المجموعات ف  نوع   
المجموعة الت  حاولت االنتحار كانت أعل  ف  االجترار المثير للكبةه ىقارنة رار فاالجت 

دور  للوقوف عل   ةأجروا دراس  (Cox et al., 2011)ةاإلجترار التبىل  . أىا كوكس وزىالؤه 
االجترار كمت ير ىعدل ف  العالقة بين الض وط وأعراض االكتئاب ، وذلك عل  عينة ىن  

( أجابوا عن ىقياس لالجترار واالكتئاب ،  1,33 +  16,40سنة ةمتوسط  19-41المراهقين )
اسبوعا سجلوا فيها ىذكرات يوىية واجابوا عن ىقياس   12-8وبمتاةعتهم لفترة تراوحت ىن  

وه   0,57جترار واالكتئاب ، ووجدوا أن العالقة بين االكتئاب واالجترار المثير لحالة الكبةة  اال
، كما وجدوا أن االجترارالمثير لحالة الكاةة   0,52ترار التبىل   ةاإلجتئاب كال أعل  ىن ارتباط ا

كتئاب  الالذى يقوم بدور المعدل ف  العالقة بين الض وط وا -وليس االجترار التبىل   -هو فقط  
ف  دراسة    (Verstraeten et al.,2011) زىالئهوتبكدت هذه النتيجة ف  دراسة فيرسترين و ،

طفال  ر ف  تطوير أعراض القلق واالكتئاب لدى عينة ىن األ جترا ر وااللهم عن دور التوت
  +  10,8، وىتوسط عمرهم   13-9،  تراوحت اعمارهم بين ولدا 65و   فتاه   73(  ىنهم 138)

ن االجترار المثير لحالة الكاةة  فقط وليس اإلجترار التبىل  له  أائج الدراسة اشارت نت د وق 0,69
 لسلب  واالكتئاب .دان االوج دور وسيط ف  العالقة بين

 & Johnson)وللوقوف على الفروق بين الجنسين فى االجترار قام جونسون وويزمان 

Whisman, 2013)   باجراءmeta analysis   دراسة   23، و فى االجترار  دراسة 59ل
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من  أخرى فى األنواع الفرعية لإلجترار، وقد أشارت النتائج إلى ارتفاع درجات االناث فى كل 

 ر وأنواعه الفرعيه ، وأن كان مدى الفروق بينهم فى االجترار صغيرا. جترااال

بر الزمن  عوتأكد دور االجترار المثير لحالة الكأبة وحده فى التنبؤ بظهور أعراض االكتئاب  

للتعرف على دور نوعى االجترار فى    (Jose & Weir, 2013 )فى دراسة جوس ووير 

انثى ، فى   430ذكر و  496، منهم  926لمراهقين من ا عينة   تفسير القلق واالكتئاب لدى 

سنة ، اجابوا عن استخبار اساليب االجترار وقائمة بيك   16-11المرحلة العمرية الممتدة من 

بيك لالكتئاب ، وقد أشارت النتائج إلى أن اإلناث أعلى من الذكور فى كل   للقلق وقائمة 

 كتئاب واالجترار. ن االلة بي متغيرات الدراسة ، وان هناك عالقة متباد 

 ,Shors, Millon)وعلى عكس المتوقع وجد شورز وميلون وشانج واوسلون والديرمان  

Chang, Olson & Alderman,2017)    لتأملى  االكتئاب واإلجترار ا ان هناك عالقة بين

  رتفعاكان مفقط  ، وليس اإلجترار المثير لحالة الكأبة ، وأن االرتباط بين االجترار واالكتئاب  

لدى الجنسين ، وأن االجترار التأملى كان أكثر ارتباطا بأعراض االكتئاب لدى اإلناث مقارنة  

باط بين االجترار واالكتئاب أعلى  تبالذكور  ، وذلك فى دراستهم التى افترضوا فيها أن االر

 لدى اإلناث مقارنة بالذكور. 

بية العظمى من الدراسات الغال أن ورغم التعارض الذى ظهر فى دراسة شور وزمالؤه ، إال

التى اجريت عن المكونات الفرعية لإلجترار تشير إلى أن االجترار المثير لحالة الكأبة هو  

 ما ترتفع درجات االناث فيه. كالذى يرتبط باإلكتئاب وينبأ به ، 

  ه عبر ونستخلص مما سبق أن المفهوم له اهميته فى تفسير االكتئاب والتنبؤ به ، وتجدر دراست

ل العمر المتباينة ، وخاصة مرحلة المراهقة التى ينتشر فيها االكتئاب ، وأن الوقوف على  مراح

 نوع االجترار يمكن أن يساعد فى عمليتى التشخيص والعالج .  

 :   مراهقون واإلعاقة البصريةلا

ر أو  تعرف  منظمة الصحة العالمية اإلعاقة البصرية بأنها غياب أو فقد القدرة على اإلبصا

وتحدث اإلعاقة البصرية    (through: Bolat et al., 2011)دراك المنبهات البصرية   على ا

 )ى وظائفه د عندما يكون هناك أى جزء من جهاز اإلبصار به خلل أو مريضا أو ال يؤ

Pandy , 2018)    

 ووفقا لمحكات الصحة العالمية تحدث  اإلعاقة البصرية فى حال أن  تكون: 
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اإلبصا  -1 تعنى     002/ 120رحدة  التصحيح ، وحدة اإلبصار  بعد  العينين  أفضل  أقل فى  أو 

قدرة العين على رؤية األشياء البعيدة بوضوح ويمكن تحديدها بلوحة سينلين ، وتشير حدة  

بُعد    200/  20ار  صاإلب القائلة بأن ما يمكن أن يراه الكفيف على  قدماً ،    20إلى الحقيقة 

 ( 20/ 20)وأن حدة اإلبصار الطبيعية هى    قدم 200ند  يمكن أن يراه الشخص الطبيعى ع

أو أقل فى أفضل العينين    20: أى أن الرؤية لديه تصل لزاوية مقدارها    الرؤيه2مجال   -2

التصحيح   ما     (Bhuvaneswar et al., 2016)بعد  رؤية  الرؤية  بمجال  ويقصد 

)التقر  المحيطة  بالرؤية  ويعرف   ، لألمام  النظر  عند  الجوانب  على  اليحدث    عالمى ير 

 لمنظمة الصحة العالمية حول البصر( 

وهناك العديد من التعريفات التى قدمت لإلعاقة البصرية كالتعريفات الطبية والقانونية ) ركزت  

القدرة على الرؤية(  والتربوية ، وتشير األخيرة التى سنأخذ بها فى   رعلى المسافة لتقدي

اجهون تحديا شديدا ، ومن الضرورى  من يوة هم الدراسة الراهنة إلى أن ذوى االعاقة البصري

 ,Panday)أن يتعلموا بطريقة برايل التى تعتمد على اللمس واستخدام الوسائل السمعية 

2018)   

ثية ومكتسبة ،  وإلى إعاقة متوسطة وشديدة  إلى إعاقة ألسباب ورا ةوتقسم االعاقة البصري 

اقة البصرية فأشاروا أن  اإلع درجات وميز البعض بين     (Brunes et al., 2019) وعمى

إلى هؤالء األفراد الذين ليس لديهم   االعاقة الكليةهناك إعاقة كلية ، وإعاقة جزئية ، وتشير 

فى التعلم وتصل حدة اإلبصار   3تخدمون طريقة برايلس إبصار أو يدركون ضوء فقط ، وي

 أو أقل فى أفضل العينين  بعد التصحيح.  20/200لديهم إلى 

: تشير إلى ذوى اإلعاقة البصرية الذين ال يستخدمون طريقة برايل ،   4زئية ة الجإلعاقاأما 

 ) 70/ 20ن  ع ويمكنهم القراءة بمساعدة النظارات المكبرة ، ودقة اإلبصار لديهم ال تزيد 

Rajknanwar , Soni & Dutta, 2014) 

 
1 Acuity 
2 Field 
3 Braill 
4 Partially sighted 
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إذ   (Hallemani et al.,2014)وتعد اإلعاقات البصرية ىشكلة كبرى عل  ىستوى العالم  

ف  ثالث أقاليم ىن البلدان الناىية ، ف  حين   %4يبلغ ىعدل انتشار اإلعاقة البصرية أكثر ىن  

 الم  لمنظمة الصحة العالمية حول البصر(عف  البلدان المرتفعة الدخل )التقرير ال %0,5يبلغ  

ير ىن  الكث الفرد أىا المراهقة فه  ىرحلة صعبة ف  حياة االنسان ، وف  هذه المرحلة يواجه 

التحديات الجسمية والنفسية واالجتماعية ، وهذه الت يرات لها تبثير كبير عل  الحالة النفسية  

    (Pandy et al., 2015)للمراهق

 : االجراءات
الوصف  االرتباط  المقارن لمالئمته لطبيعة    : اعتمدت الدراسة الحالية عل  المنهج ج المن

 الدراسة وأهدافها  . 
 : ثىالبح تصمیمال

قاىت الدراسة عل  استخدام الطريقة المستعرضة ، ةإختيار ىجموعة ىن ذوى اإلعاقة البصرية  
ىبصرين(   -حالة)ىكفوفينلو ىجموعة ىن المبصرين ىن الذكور واالناث ، ويعد ىت ير ا

بين  ، و تمت المقارنه وفقا لهما  1اناث(  ىت يرات ىوجودة ف  المفحوصين ىن قبل -والنوع)ذكور
عات ف   المت يرات المقاسه )اإلجترار والقلق واالكتئاب والض وط ( لمجمو ا

(Coolican,2012,73) . فضال عن دراسة االرتباط بين المت يرات 
 وهوعبارة عن خاصية ف  الفرد وال يمكن ت يرها  2ر المشاركف  ةمت ير : وُيع المتغير الول

(Jackson ,2009, 323)  والنوع) ذكور واناث(ين ( وىبصر ىثل الحالة )ىكفوفين 
ةبنه الدرجة   وُيعرف اجرائیاةمكونيه   االجترار: هو المت ير الذى تم قياسه وهو المتغير الثانى

رار جابته عن  ىقياس استجاةة اإلجترار ةمكونيه االجت االت  يحصل عليها المفحوص ىن خالل 
أيضا ةبنه درجة   ويعرف اجرائیا   تئابوالضغوط والقلق واالكالتبىل  واالجترار المثير للكاةة ، 

    DASS-21المفحوص عل  المقاييس الفرعية الثالثة المكونة لمقياس 
 :  عينة البحث

 
1 Ex post facto 
2 Participant Variables 
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طالبا ىن كليات اآلداب جاىعة   179ت ىن  نتم االعتماد عل  عينة غير احتمالية ،  تكو 
اسية األربع ،   الدر  الفرق ، وكلية اآلداب واإلعالم ودارالعلوم وحقوق جاىعة القاهرة، ىن 1ن*  حلوا

، وتضمنت العينة  1,52وانحراف ىعيارى 20,65سنة ، ةمتوسط   24-18تراوحت أعمارهم بين  
هم  ىن  67كلية ، وبلغ عددهم   ة ىن المعاقين ةصريا إعاق المجموعة الولىىجموعتين ،

)  29،  و1,19+  21,54، ةمتوسط  24-18( ىن الذكور ،تراوحت اعمارهم بين  18,3%) 38
  2,11+ 21,39، ىتوسط اعمارهن   24-18ىن االناث ، تراوحت اعمارهن بين ( 913%,

  ،وروع  ف  اختيارهم أن يكونوا ىن ذوى االعاقة البصرية الكلية كما نص التعريف التربوى 
  لإلعاقة البصرية ، حيث كانوا يعتمدون عل  طريقة برايل و المعينات السمعية ف  عملية التعلم،

   طحبهمفق يص فضال عن وجود ىرا
ذكرا ، تراوحت  41( ىنهم 112ىجموعة ىن المبصرين )ن= المجموعة الثانیة  وشملت  

سنه )   23-81انث  تراوحت أعمارهن بين   71( و 1,10 +20,07سنه )  22-18اعمارهم بين 
(، وقد روع  ف  اختيارهم أن تكون حالتهم البصرية جيدة وال يستخدىون أى  20,24+1,29

الرؤية كالنظارات أو العدسات الالصقة ، وعدم القيام ةعمليات   تحسينعل     وسائل ةصرية تعين
 تصحيح لإلةصار ىن قبل 

لمرحلة العمرية ، ىحل اوقد روع  التكافؤ بين المجموعتين ف  عدد ىن المت يرات كالنوع ، 
ناك  ة، والفرقة الدراسية، والكلية ، ولكن كانت هاالقاىة فجميعهم ىن الحضر ، وىن كليات نظري 

( ،  5,911دالة احصائيا ف  العمر بين ذوى االعاقة البصرية والمبصرين ف  العمر)ت=  روقا ف
 ف  حين لم تكن هناك فروقا جوهرية  بين الذكور واالناث ف  العمر. 

 ( نوزيع أفراد العينة وفقا لخصائص م الديموجرافیة  1  ل )وجد
 الحالة         

 المتغير 

 مبصرين ذوى اعاقة بصرية 

 التكرار العدد  التكرار دد الع

 

تيسير  طلبة ةكلية اآلداب جاىعة حلوان لديرة شئون التتوجة الباحثة ةالشكر لألستاذة زينب ى 1
المبىورية وتوفيرقوائم ةحصر كل حاالت اإلعاقة ةما فيها االعاقة البصرية  ، كما أتوجة ةالشكر  

للدكتورة أىان  عبد المقصود واألستاذة رباب وفاطمة ةقاعة طه حسين ةالمكتبة المركزية ، 
ة لتوفير عينة  م لكلية دار العلوم جاىعة القاهر األىين العا جاىعة القاهرة ، وكذلك األستاذة عبير

 ذوى االعاقة البصرية وىكان للتطبيق عل  الحاالت              
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 36,61 41 % 18,3 38 ذكور

 63,39 71 % 13,9   29 اناث

 (1,10 +20,07)22-18 (1,19+ 21,54)  24-18 عمر الذكور

 (1,29+20,24سنه)  23-81 2,11+21,39 عمر االناث 

 الكلية والجامعة 

 % 94,4 106 % 35,8 24 آداب حلوان 

 % 3,6 4 % 32,8 22 آدب القاهرة

 ,%9 1 % 29,9 20 )القاهرة( علوم ار الد

 ,%9 1 % 1,5 1 حقوق)القاهرة( 

 القسم

 35,7 40 29,9 20 اعالم 

 19,6 22 19,4 13 تاريخ

 19,6 22 11,9 8 فلسفة 

 18,8 21 1,5 1 عربى

 20,5 24 3 2 لغة انجليزية

 1,8 2 34,3 23 دار علوم)عام(

 الفرقة الدراسية 

 18,8 21 20,9 14 األولى  

 35,7 40 20,9 14 يةالثان

 33,9 38 17,9 12 الثالثة 

 11,6 13 1,5 1 الرابعة 

 % 10 112 % 100 67 االجمالى

 
 المقياسين التاليين:  : لجمع المادة العلمية الخاصة ةالبحث تم استخدام الدوات
 ترجمةالباحثة Ruminative Response Scaleمایاج استجالة اإلجترار أواًل:  

  Nolen-Hoeksema,1991 أعدت هذا المقياس نولين هوكسيما    

بندا تقيس  الميل إلجترار حالة الحزن ، و ُتركز عل  الذات   22ويتكون المقياس ىن  

مترتبة عل  الحالة المزاجيه. وىن أىثلة البنود "أفكر ف   لواألعراض واألسباب الممكنه والعواقب ا

وتتطلب اإلجاةة عن هذه البنود ة" ، لطريقالوحدة الت  أشعر بها" " أفكر لماذا أتصرف بهذه ا

"  1إختيار بديل ىن أربعة اختيارات ، ٌىصاغة ةطريقة ليكرت، وتتراوح الدرجة عل  كل بند بين " 

" دائما استجيب بهذه الطريقة . وتجمع الدرجات عل  البنود 4"  أبدا ال أفكر بهذه الطريقة إل

ة السيكوىترية لألداة فقد أشارت لكفاءوعن ااإلثنين والعشرين لنحصل عل  الدرجة الكلية . 
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،  ¸90الدراسات الساةقة إل  تمتعه بدرجة ىقبولة ىن الثبات والصدق  إذ بلغ ىعاىل ألفا 

  وعن صدقه تم حساب صدقه التنبؤى والتالزى   وكان ¸67والثبات ةإعادة اإلختبار إل   

   (McMurrich& Jonson, 2008; Yan Xie , Duan, Dong & Yu,2015)ُىرض 

وجونزالز ترينور،  أن  إال  السيكوىترية  ةالخصائص  األول   صورته  ف   المقياس  تمتع   ورغم 

حذف  ةقاىوا     (Treynor, Gonzalez & Nolen –Hoeksema,2003)،وهولين هوكسيما  

، وأةقوا  BDIبارة ىن المقياس ؛ ألنها ىتشابهة ىع بنود أعراض االكتئاب ف  ىقياس البيك  ع  12

الالبن  عل  التالية)  ود  ( أجروا عليها  21،    20،  16،  15،  13،  12،  11،  10،  7،  5عشرة 

التحليل العاىل  ةطريقة المكونات األساسية ، وأسفر عن عاىلين :األول تشبعت عليه الخمس  

، والعاىل الثان      1االجترار التأملى( وأطلقوا عليه اسم  21،  20،  12، 11، 7ت التالية  )اعبار 

االجترار المثير  ( وأطلقوا عليه  16،  15،  13،    10،  5ارات األخرى )مس عبه الختشبعت علي 

، وكان جذرهما    ¸4، وقد وضعوا ىحكات لقبول تشبع المت ير عل  العاىل وكان    2لحالة الكألة

و    1,64  الكاىن التو   3,41،  ىعا  عل   استقطبا  وقد   ، المصفوفة    %50,5ال   تباين  ىن 

ةبنه تحول هادف نحو الداخل لحل المشكلة   -االجترا التأملى  –  األولاالتباطية.وُعرفوا العاىل  

ف    البناء  العنصر  هو  العاىل  هذا  أن  وُيفترض   ، االكتئاب  أعراض  ىن  للتخفيف  ِىعرفيا 

ُيعرف ةبنه ىقارنة سلبية لموقف الفرد    اإلجترار المثير للكأله ولثان  وهو  ااالجترار، أىا العاىل  

غ  المعايير  ببعض  الالحال   لإلجترارُمنجَ ير  التوافق   غير  المكون  العاىل  هذا  وُيعد   ،  )زة 

 
1 Reflection  
2 Brooding 
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Liverant et al., 2011)   فاإلجترار ةاإلكتئاب؛  ىتباينة  ارتباطات  للكأله   وللعاىلين    المثير 

 (      Verstraeten et al., 2011تئاب) المرتفعة ىن االك يرتبط ةالدرجات 

المختصرة الميونة من  ت عل  النسخة  اعتمد س ، و وف  البحث الراهن قمُت بترجمة بنود المقيا
عل     عينة البحث الساسیةبنود ، وتم تطبيقها و حساب الخصائص السيكوىترية عل   الع ر

 النحو التال :
 هوم ىن خالل:ىن صدق المف تم التحقق  أوال : الصدق :

 الصدق العاملى  (أ
، وأجرى التحليل العاىلي  البحث لكل ىن عينتي    التحقق ىن الصدق العاىل  للمقياس ، وذلكتم  

لهوتلينج   الرئيسية  المكونات  طريقة  أكثر  H. Hottellingةاستخدام  ىن  التحليل     ألنها  طرق 
تباين المصفوفة االرتباطية تاركًا    نالعاىلي الت  تؤدي إل  استقطاب كل عاىل ألكبر نسبة ى

البواقي، قدر ىمكن ىن  أقل  المص  وراءه  تلخيص  أنها تعمل عل   أقل االرت فوفة  كما  باطية في 
كايزر   ىحك  إل   وأستندنا  المتعاىدة.  العواىل  ىن  ىمكن  عن    H. Kaizerقدر  للتوقف 

لمال نظرًا  الصحيح،  الواحد  عن  الكاىن  جذرها  يقل  التي  العواىل  لطريقة  استخالص  ءىته 
  أن هذا يتوقف عل  المكونات الرئيسية. وعن ىحك تشبع المت ير عل  العاىل أشار كاتل إل   

شخص( يجب أن نقبل المحك    100ة ، ةمعن  إذا كانت العينة ص يرة )أى أقل ىن  العينحجم  
نقبل المحك    0.4  .Cohen, 1988, p)  0.3أو أكثر، أىا إذا كان حجم العينة أكبر فإننا 
نم استخالص عاملين وبناء عل  هذا فقد  0.4ولتحقيق ىزيد ىن التشدد سنقبل المحك    (626

ىن تباين المصفوفة االرتباطية ،و استقطب العاىل األول    %46,22ا  ستقطبافى عينة السوياء  
ىن هذا التباين ، وتشبعت عليه العبارات الخمس المحددة لقياس ىت ير اجترار    %22,86وحده  

ىن تباين    %20,36اطلقت عليه اسم  اجترار التبىل ، أىا العاىل الثان  استقطب    التبىل ،ولذلك
ليه أربع عبارات ىن الخمس عبارات المنوطة ةقياس ىت ير  بعت ع، وتش المصفوفة االرتباطية  

وفيما   بترينور وزىالئه،  أسوه  الكبةه  حالة  اجترار  اسم  عليه  وأطلقت  الكبةة  حالة  يتعلق  اجترار 
التحل ايبنتائج  عينة  فى  العاملى  استقطبا    لميفوفينل  أيضًا،  عاىلين  استخالص  تم  فقد  

اال  50,19% المصفوفة  تباين  ،رتباىن  األول    طية  العاىل  تباين    %25,84استقطب  ىن 
سميته   ولذلك  الكبةة  اجترار  ةمقياس  الخاصة  العبارات  عليه  وتشبعت  االرتباطية  المصفوفة 

ىن تباين المصفوفة االرتباطية    %24,35ان  فقد استقطب  ثاجترار حالة الكبةة ، أىا العاىل ال
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لقت عليه اسم اجترار التبىل ، وتشير  لك اط، ولذ وتشبعت عيله العبارات الخاصة ةاجترار التبىل
أنها   العينات(  التحفظ عل  ص ر حجم  )ىع  البحث  لعينات  العاىل   ةالتحليل  الخاصة  النتيجة 

وزىالؤ  تيرنر  دراسة  له  توصلت  ىا  ترتيب     (Treynor et al., 2003)  هتدعم  كان  وإن 
( إل      2  جدول )   منة فالمتضالعاىلين اختلف لدى ىجموعت  البحث الحال .وتشير النتائج  

 المصفوفة العاىلية لمقياس استجاةة االجترار 
 ( المصفوفة العاملیة لمایاج استجالة االجترار لدى عينتى البحث 2جدول ) 

 العينات                             

 العامل                 

 العبارات

 المكفوفين األسوياء 

االجترار 

 التأملى

اجترار 

الة  ح

 لكأبةا

قيم 

 الشيوع 

اجترار 

حالة  

 الكأبة

االجترار 

 التأملى

قيم 

 الشيوع 

أحلل األحداث التى تمر بى ألفهم سبب  -7

 اكتئابى 

0,60  0,39  0,76 0,63 

أشعر بهذه   اأخلو بنفسى وأفكر لماذ-11

 الطريقة

0,49 0,4 0,39 0,74 0,41 0,72 

 0,60 0,65 0,41 0,52  0,69 أكتب وأسجل ما أفكر فيه وأحلله -12

 0,56 0,70  0,63  0,79 بحلل شخصيتى ألفهم سبب اكتئابى  -20

 0,60 0,71  0,56  0,71 أنفرد بنفسى ألفكر فيما أشعر به -21

أنا  اأفكر "ما الذى عملته ألستحق م -5

 فيه"

0,40 0,50 0,41 0,55  0,35 

أفكر " لماذا أتصرف بهذه الطريقة   -10

 دائما"

 0,61 0,37 0,62  0,51 

أفكر فى الموقف الذى وقع حاال،  -13

 وأتمنى أن ينتهى على خير

0,42  0,19 0,41  0,24 

أفكر "لماذا توجد لدى مشاكل ال  -15

 توجد عند غيرى من الناس"

 0,71 0,55 0,60  0,36 

أفكر " لماذا ال أستطيع معالجة   -16

 األمور بشكل جيد"

 0,79 0,62 0,67  0,45 

  2,44 2,58  2,04 2,59 امنالجذر الك

  24,35 25,84  20,36 25,86 % التباين 

 
وف  اطار صدق المفهوم أيضا تم حساب  ىعاىل االرتباط بين الدرجة عل  ىقياسي  (ب 

واالجترار التبىل،   ىقياس   اجترار  عل   المفحوصين  ودرجات  الكبةة  لحالة  المثير 
ع الخطوة  هذه  واسفرت   ، االكتئاب  و  والقلق  المالض وط  التالية: ف   عاىالن  عينة  ت 

والقلق   المبصرين الض وط  ىن  وكل  التبىل  اجترار  بين  االرتباط  ىعاىالت  كانت 
المثير    0,22،    0,20،    0,30واالكتئاب   االجترار  وىع   ، التوال     0,53لكآةهلعل  

،  0,21،    0,25وف  عينة المبصرين كان االرتباط ىع اجترار التبىل    0,49،    0,34،
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ااالجتوىع    0,05 للكآةة  رار  وجميعها   0,37،    0,39،  0,42لمثير  التوال   عل  
 ارتباطات دالة ىاعدا ارتباط االجترار المثير للتبىل ىع االكتئاب ف  عينة المكفوفين. 

ن أن االجترار المثير لحالة الكبةة هو المكون ىا سبق االشارة إليه ى  وتتسق هذه النتيجة ىع
اطه بدرجات ىقياس الض وط والقلق واإلكتئاب  كان  ارتب ىن ثمغير التوافق  ف  االجترار ؛ و 

 أعل  ىن ارتباط درجات ىقياس اجترار التبىل بهم.  
لمجموعتين )المبصرين  اأشارت نتائج الدراسة الراهنة إل  وجود فروق دالة احصائيا بين   (ت 

یاج المار ، األىر الذى يشير إل  تمتع  وذوى االعاقة البصرية (  ف  ىكون  االجترا
 بين  المجموعات   التمييزى  الصدقل

تم التحقق ىن ثبات ىقياس استجاةة االجترار ةالوقوف عل  اتساق االجاةة   : ثانیًا: الثبات 
ىعاىل االرتباط بين البند والبعد والبعد والدرجة  عليه ةطرق ىتباينة)ألفا ، القسمة النصفية ،

 الكلية لدى ىجموعت  البحث(
توسطة تشير إل  اتساق االجاةات عل  المقياس ، وه  الت ىىعاى وأسفرت هذه الخطوة عن

وأرجعوها  لص ر عدد   (Treynor et al., 2003)تشبه ىعاىالت الثبات الت  خرج بها 
ها  ( إل  ىعاىالت الثبات الت  تم الوقوف علي 3جدول )   البنود المكونة للمقياس.ويشير

 لمقياس اجترار استجاةه االكتئاب 
 بات مایاج اجترار استجالة  اإلكتئاب لدى عينتى البحث الت ثمعام ( 3جدول ) 

 (67عينة ذوى االعاقة البصرية) ( 112عينة المبصرين ) 

القسمة  الفا 

 النصفية

بعد  

تصحيح 

 الطول 

معامل  

  طاالرتبا

بين البند 

 بعدوال

معامل  

 االرتباط  

بين 

البعد 

والدرجة  

الكلية  

 للمقياس 

القسمة  الفا

 النصفية

بعد  

حيح تص

 لطول ا

معامل  

االرتباط  

بين البند 

 والبعد

معامل  

 االرتباط  

بين 

البعد 

والدرجة  

الكلية  

 للمقياس 

-̧ 62 ̧ 78 ̧ 72 التأمل

81 ̧ 

0,86 74 ̧ 76 ̧ 47 ̧-

80 ̧ 

0,89 

-̧ 46 ̧ 61 ̧ 61 الكأبة

74 ̧ 

0,83 59 ̧ 53 ̧ 54 ̧-

72 ̧ 

0,85 

   ̧ 68 ̧ 78   ̧ 60 ̧ 75 الكلى 

 ترجمة الباحثة        DASS-21   ىقياس الض وط واإلكتئاب والقلق    -2
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يعد ىقياس الض وط والقلق واالكتئاب نسخة ىختصرة ىن ىقياس للتقدير الذات  تكون للتميز  

عبارة ُوِضعت بناء عل     42مقياس ىن  ل بين أعراض القلق واالكتئاب ، وتكونت النسخة األول  ل

 الخبرة اإلكلينيكية ، لت ط  ثالثة ىقاييس ه : 

وجود دافع ، وانخفاض تقدير الذات واالكتئاب.  س عدمويقي  : االكتئابأ(   

: ويشير إل  وجود أعراض جسمية وذاتية ةالشعور ةالقلق ، وكذلك استجاةات الخوف    القلقب(    

تر واستمرار االثارة ونفاذ الصبر والتو  ج: ويشير إل  التهيالضغوطج(   

سبعة بنود تمثل    Lovibond & Lovibondولتكوين نسخة ىختصرة اختار لوفيبوند ولوفيبوند  

   DASS-21كل ىكون بناء عل  أعل  تشبعات عل  المقياس األصل  ، وسميت هذه النسخة  

(Bottesi,Ghisi, Altoe, Conforti , Melli & Sica,2015)    

" تنطبق كثيرا . وتتراوح  3كل بند أربعة خيارات تتراوح بين "صفر" ال تنطبق إل  "أىام  د و يوج

درجة   21فرع  بين صفر إل   ىكون   كل الدرجة عل  

(Silva, Passos, Oliveira,Palmeira, Pitongui& Araujo,2016) 

والبناء   للمقياس  السيكوىترية  الشروط  ىن  التحقق  قليلة حاولت  دراسات  لعينات اوهناك  لعاىل  

  اس ف  للمقيسفر التحليل العاىلي  اكلينيكية)ىن ىرض  القلق واالكتئاب( وغير اكلينيكية ، وقد ا

عن أربعة عواىل األول الكرب العام ، ةاإلضافة إل  ثالثة    (Bottesi et al., 2015)دراسة  

الداخل     قعواىل أخرى ه  القلق ، االكتئاب ، والض وط وأظهرت درجات ىرتفعة ىن االتسا

-و    ¸61-،  واختالف     ¸80و    ¸50للمقاييس الثالثة ، وىعاىالت صدق تقارب  تراوحت بين  

ىرتفعة الت  عل   ¸48 إل   ىتوسطة  ارتباطات  بين  تراوح  الفرعية  المقاييس  بين  وارتباط   ، وال  
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( ، وإن كانت ةعض الدراسات أشارت إل  أن ىعاىالت ارتباط الض وط ةالقلق ¸75  –  ¸46)

 تئاب كانت أعل  ىن ىعاىل االرتباط بين القلق واالكتئاب   كواال

 وط السيكوىترية عل  النحو التال :الشر  قق ىنوف  اطار الدراسة الراهنة تم التح    

: ف  إطار صدق المفهوم تم حساب الصدق العاىل  للمقياس وذلك ةاخضاع   أوال : الصدق

ةطريقة المكونات األساسية لهوتلينج    اجاةات عينت  البحث كل عل  حده للتحليل العاىل

ألنها ىقبولة أكثر ىن  ةعد   بل التدويروسنفسر العواىل ق-،وتدوير المحاور ةطريقة الفاريماكس 

ىن   %60,93عن سته عواىل  استقطبت    لعينة المبصرينوقد أسفر التحليل العاىل   -التدوير

 تباين المصفوفة االرتباطية  

%،   8,02،  %8,51،  %9,92%،   13,89،  %14,55، وقد استقطبت العواىل الستة 

عاىل األول جميع العبارات توال  ، وتشبع عل  الىن تباين المصفوفة االرتباطية عل  ال 6,05%

وبالتال  فهو عاىل عام ُعرف ةالكرب النفس  ، وكانت العواىل الخمسة اآلخرى عواىل قطبية  

بية وسلبية عليها واكتفينا بتسميتها وفقا للعدد أى الثان  والثالث ....السادس  لوجود تشبعات ايجا 

عض عبارات ىن المقاييس الثالثة، والمقياس ةحاجة لصعوبة تسميتها إذ تشبع عل  كل عاىل ة

لمزيد ىن الدراسات السيكوىترية خاصة ف  البيئة المصرية ، وعل  عينات أكبر،هذا فيما يتعلق  

فقد أسفر التحليل العاىل  عن ستة عواىل ىماثلة   لعينة الميفوفينن وبالنسبة ةعينة المبصري 

،   %18,56اطية ، وقد استقطبت العواىل الستة ىن تباين المصفوفة االرتب %67,43استقطبت  

ىن تباين المصفوفة االرتباطية ، العاىل   %8,1%،   %9,18،   %9,32،   10,70،  11,60%

الكرب النفس  ، وكانت العواىل الخمسة اآلخرى عواىل قطبية  األول أيضا عاىل عام ُعرف ة
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( إل  المصفوفة    4ف  جدول )  لوجود تشبعات ايجابية وسلبية عليها.وتشير النتائج المتضمنة

 لدى عينت  البحث . 21 -العاىلية لمقياس الض وط ،والقلق واالكتئاب 

 لعينتى البحث 21 -االكتئاب( المصفوفة العاملیة* لمایاج الضغوط ،القلق و  4جدول ) 
المجموعا 

 ت

 المكفوفين  األسوياء 

                     

 العامل               

 العبارات 

قيم  6 5 4 3 2 1

 الشيوع 

قيم  6 5 4 3 2 1

 الشيوع 

عبارا

 ت 

 القلق 

2 46  55    63 64     -4 63 

4 52 -53     57 59  4

0 

  -5 71 

7 63      54 65      53 

9 48    -52 40 69 44  4

9 

 4

7 

 76 

1

5 

57      56 60   6   76 

1

9 

63 -52     68 67     4 66 

2

0 

46 -46     69 56   4   66 

االكتئا

 ب

3 40 48   46  61 40 4

8 

    59 

5 41  40    48 73      68 

1

0 

63  40 -4   71 65    -4  74 

1

3 

62     -40 66 57   -4   49 

1

6 

61   -

4

1 

  68 86      76 

1

7 

61      59 40 6

7 

    71 

2

1 

62    48  64 53 5

0 

-

4

0 

   70 

الضغ 

 وط 

1 49   4

2 

  59 60 -4     74 

6 54   5

4 

  62 57      63 

8 40  -53    65 63  -

4

4 

   66 

1

1 

73      57 69    5  83 

1

2 

63      52 68      64 
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3 

 والشكل العام له *لم نضع العالىة العشرية تيسيرا لقراءة الجدول 

: تشير نتائج البحث الحال  إل  وجود فروق بين الذكور واالناث ف  كل عينة   صدق التمييز-

كفوفين والمبصرين( ف  كل ىن الض وط والقلق واالكتئاب ، والفروق إل  جانب  عل  حدة )الم

 االناث وه  نتائج تتفق ىع ىعظم ىا ورد ةالتراث. 

تم حساب ىعاىل االرتباط بين المقاييس الفرعية الثالثة  :   وف  اطاره الصدق التقاربى 

 الية ةاعتبارها ىفاهيم ىتقاربة ، وأسفرت هذه الخطوة عن النتائج الت

 ( معامالت االرنباط بين المتغيرات الثالثة لدى العينة الكلیة 5جدول ) 

 االكتئاب -3 القلق -2 الضغوط -1 

   - الضغوط -1

  - 0,67 القلق -2

 - 0,59 0,70 االكتئاب -3

وبدراسة ىعاىل االرتباط بين المفاهيم نجدها ارتباطات ايجابية و ىتوسطة األىر الذى يشير إل    

 ,.Bottesi et al)تقارب  لكل ىنها ، كما تتسق هذه النتيجة ىع ىا توصل له وجود صدق 

رتباط  إذ أن ىعاىالت ارتباط  الض وط ةالقلق واالكتئاب كانت أعل  ىن ىعاىل اال  (2015

 بين القلق واالكتئاب. 

 :ثانیا :الثبات
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  للمقاييس  تم حساب ثبات ىقياس الض وط والقلق واالكتئاب ةالوقوف عل  االتساق الداخل

ةاستخدام ألفا ، والقسمة النصفية ، وىعاىل االرتباط بين البند والبعد، والبعد والدرجة الكلية، 

 ( 6وهذا ىا تشير له البيانات الواردة ف  جدول )

 ( معامالت الثبات لمایاج الضغوط والقلق واالكتئاب لدى عينتى الدراسة 6جدول )

 (67االعاقة البصرية) عينة ذوى ( 112عينة المبصرين ) العينة

 المعامل

 

 المكون

القسمة  الفا

 النصفية

بعد  

تصحيح 

 الطول 

معامل  

االرتباط  

بين البند 

 والبعد

بين 

البعد 

والدرجة  

 الكلية 

القسمة  الفا

 نصفيةال

بعد  

تصحيح 

 الطول 

معامل  

االرتباط  

بين البند 

 والبعد

بين البعد 

والدرجة  

 الكلية 

 0,92 ̧ 56-̧ 1 0,76 0,77 0,88 ̧ 36-̧ 2 0,72 0,71 (الضغوط1

-̧ 08 0,74 0,76 (القلق 2

40 ̧ 

0,84 0,78 0,83 16 ̧-42 ̧ 0,91 

-̧ 51 0,78 0,77 (االكتئاب 3

75 ̧ 

0,86 0,80 0,75 1 ̧-46 ̧ 0,89 

البيانات الساةقة يتضح أن المقياس يتمتع بدرجة ىن الثباث تسمح ةاستخداىه ؛ ةالنظر ف  

بات ىتوسطة ، و رغم أن ةعض المعاىالت بين  حيث كانت ال البية العظم  ىن ىعاىالت الث

البند والدرجة الكلية للمقياس الفرع  الذى تنتم  إليه  كانت ىنخفضة وغير داله ف  احدى 

انت دالة لدى المجموعة األخرى  ،ىما أدى إل  اإلةقاء عل  البند ولم  المجموعتين، إال أنها ك

ة )الض وط والقلق واالكتئاب( والدرجة الكلية  يتم حذفه، كما كان االرتباط بين المقاييس الفرعي

للمقياس ىرتفعا؛ األىر الذى يشير إل  ارتباطهم جميعا ةمفهوم واحد كما أظهر التحليل العاىل  

 للمقياس. 

، وتم   2017إل  أخر ىايو   2016:تم التطبيق عل  أفراد العينة ىن أخر سبتمبر راءاتاإلج 

ية ةالتوجه لشئون الطلبة ةكلية اآلداب جاىعة حلوان الحصول عل  عينة ذوى االعاقة البصر 

وسحب قائمة تضم كل حاالت االعاقة ةالكلية ، واألقسام والفرق الدراسية المنتظمين بها، وارقام 
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كل ىنهم ، وتم اختيار ذوى االعاقات البصرية فقط دون ةاق  االعاقات الجسدية ، تليفون 

ىع استاذ المادة ، وىقابلتة قبل بدء المحاضرة ،    وباإلطالع عل  جدول المحاضرات والتواصل

والتنسيق ىعه عل  اتاحة الفرصة للباحثة العطاء الطلبة فكرة عن البحث ف  أخر نصف ساعة  

ُيطلب ىن ذوى االعاقة المشاركة ةاعتبارهم طلبة جاىعة ، وف  حالة الموافقة ىن المحاضرة ، و 

  نهاية المحاضرة، والتنسيق ىع المكفوفين عل   تعط  االستخبارات للمبصرين لإلجاةة عنها ف

التطبيق إىا ف  نفس اليوم أو االتفاق ىعهم عل  ىيعاد آخر للتطبيق ف  الجاىعة أو عبر  

النصف األول ىن العام الدراس   ، أىا عينة ذوى اإلعاقة البصرية ىن   التليفون، وتم ذلك ف 

المسؤلة عن قاعة طه حسين ةالمكتبة  جاىعة القاهرة فقد تم توجيه خطاب رسم  للدكتورة 

المركزية جاىعة القاهرة ، وكذلك األىين العام لكلية دار العلوم جاىعة القاهرة وقد وفروا العينة 

طه حسين ةالمكتبة المركزية و ىكتبة كلية دار العلوم ( وكان يعط  فكرة  وىكان للتطبيق )قاعة 

تطبيق عليهم بنفس الطريقة الت  اتبعت ىع للطلبة عن البحث وف  حالة الموافقة كان يتم ال

ىكفوفين كلية اآلداب جاىعة حلوان ، وكان التطبيق  عل  غالبية أفراد العينة يتم ف  نفس اليوم  

نصف العام أوأخر العام ةالمكتبة المركزية جاىعة القاهرة ، وتم التطبيق عل   ؛ةعد أداء إىتحان 

المركزية ، يوم االحتفال العالم  ةالعصا البيضاء   ةعضهم ف  أحد المؤتمرات المقاىة ةالمكتبة

ةجاىعة القاهرة أيضا ، وكان يطبق عليهم صحيفة البيانات الديموجرافية ، ثم ىقياس االجترار ، 

الض وط والقلق واالكتئاب.ثم ىقياس   

 

 النتائج
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قبل اإلجاةة عن أسئلة البحث تم النظر ف  االحصاء الوصف  ألداء عينة البحث لتحديد 
 (   7األساليب االحصائية الت  تم استخداىها ، وهذا ىا يشير له جدول ) 

 ( االحصاء الوصفى لداء عينة البحث على مقايیس الدراسة  7جدول )   
 االلتواء ع م الحد األعلى  الحد الدنى ؤشر المتغير الم

 0,001 4,56 9,75 21 صفر الضغوط

 0,28 5,15 8,82 21 صفر القلق

رصف االكتئاب   20 7,93 5,01 0,4 

 0,09 3,6 12,9 20 5 اجترار التأمل 

االجترار المثير  

 للكأبة

5 20 12,71 3,2 0,2 

البيانات ةشكل اعتدال  ؛ حيث اقتربت قيم   وتشير البيانات الواردة ةالجدول السابق إل  توزيع
ىعالجة  ىعاىالت االلتواء ىن الصفر ، ىما ترتب عليه استخدام االحصاء الباراىترى عند 

 البيانات 
 ولإلجالة عن السقال الول  

هل توجد فروق ف  ىتوسط درجات كل ىن التبىل والكآةة والض وط والقلق واالكتئاب تعزى  
 ىبصرين( وللتفاعل بينهما؟ –الة )ىكفوفين  اناث( والح-للنوع )ذكور

ثر كل ىن للوقوف عل  أ ، 2  ×2تم حساب تحليل التباين القائم عل  أساس التصميم العاىل  

وقد اسفرت هذه  . ف  االجترار والض وط والقلق واالكتئاب  النوع والحالة والتفاعل بينهما 

 الخطوة عن النتائج التالية  

التباين للوقوف على أثر ،ل من النوع والحالة والتفاعل بين ما  ( حساب نحليل   8جدول )  
 على ،ل من التأمل والكآلة والضغوط والقلق واالكتئاب

تغير الم

 المستقل

المتغير 

 التابع 

درجات   مجموع المربعات

 الحرية

 الداللة ف متوسط المربعات

 .02دال 5,46 67,45 1 67,45 التأمل الحالة 

 .05دال 3,56 36,63 1 36,63 الكآبة

 غير دال  .26 5,04 1 5,04 الضغوط 

 غير دال  .26 6,27 1 6,27 القلق 

 دال غير  1,13 28,03 1 28,03 االكتئاب

 غير دال  .16 .80 1 1,93 التأمل النوع

 غير دال  .08 .80 1 .80 الكآبة

 . 001دال 9,43 185,019 1 185,019 الضغوط 

 . 001دال 21,135 508,412 1 508,412 القلق 



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 723- 670، 2020أكتوبر  1ج،2، ع2مج  )   

 

 

703 

 

 .03دال 4,901 121,719 1 121,719 االكتئاب

  ×الحالة

 النوع

 غير دال  .23 2,78 1 2,78 التأمل

 غيردال  .01 .13 1 .13 الكآبة

 غيردال  .63 12,37 1 12,37 الضغوط 

 غيردال  1,84 44,21 1 44,21 القلق 

 غيردال  .65 16,11 1 16,11 االكتئاب

   12,35 169 2087 التأمل الخطأ 

   10,288 169 1738,596 الكآبة

   19,621 169 3315,924 الضغوط  

   24,056 169 4065,42 القلق 

   24,835 169 4197,192 االكتئاب

    173 31141 التأمل الكلى 

    173 29604 الكآبة

    173 19587 الضغوط 

    173 18152 القلق 

    173 15256 االكتئاب

  

 البيانات الواردة ف  الجدول السابق يتضح لنا التال :بدراسة 
فروق   - والمبصرين    نوجد  المكفوفين  بين  احصائيا  اجتر دالة  ،ل   الكألة فى  مثيرات  ار 

التأملى حين    واالجترار  ف   فروق  ،  نوجد  ىن  لم  كل  ف   المجموعتين  متوسط بين 
 .درجات الضغوط والقلق واالكتئاب

إل     - التوصل  تم  الو  بين  الضغوط كل ىن ىتوسط درجات    فى  ذ،ور واالناثفروق 
واالكتئاب فروق ،    والقلق  نوجد  ف     ولم  واالناث  الذكور  الكبةة  ىثيرات    اجتراربين 
 واالجترار التبىل .

اناث( تبثير    -ىبصرين( والنوع )ذكور  –لم يكن للتفاعل بين ىت يرى الحالة )ىكفوفين   -
االكتئاب  و اجترار ىثيرات الكبةة  يذكر عل  ىتوسط درجات كل ىن الض وط والقلق و 

 واالجترار التبىل . 
،   تم حساب اختبار " ت" حالةالجزئیة الولى  فى النتیجة والخاصة بتأثير الوبناء عل     

وذلك لتوضيح اتجاه الفروق بين ىجموعت  المكفوفين والمبصرين   ف  كل ىن اجترار ىثيرات  
 (    9كشف عنه البيانات الواردة ف  جدول )   الكبةة واالجترار التبىل  ، وهذا ىا ت

 
 

ر مثيرات الكألة ( نتائج اختبار "ت" للفروق بين المبصرين والميفوفين فى اجترا 9جدول ) 
 واالجترار التأملى
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 المجموعات

 المتغيرات

 الداللة قيمة"ت"  ( 67المكفوفين) ( 112المبصرين)

   ع م ع م

االجترار 

 التأملى 

 دالة 2,41 3,58 12,12 3,46 13,44

االجترار 

 المثيرللكآبة

 دالة 2,02 3,06 12,08 3,16 13,08

 
( يتضح أن الفروق ف  التبىل والكآةة)أى ف    9وبالنظر ف  البيانات الواردة ف  جدول )  

أن المبصرين أكثر اجترارا سواء فى استخدام م إلجترار  االجترار( ف  اتجاه المبصرين ؛ أى 
 ىن المكفوفين. التأمل أو الكألة

ونظرا لعدم وجود دراسات ساةقة أو اطار نظرى يفسر الفروق بين المبصرين والمكفوفين ف   
م وىكونيه اجترار ىثيرات الكبةة أو االجترار التبىل  ، فإنه يمكن تفسير هذه  االجترار بوجه عا 

التفكيرغير   والذى يرى أن االجترار يحدث ةسبب عادات  1ُترود الذهنالنتيجة ف  ضوء نموذج 
التوافقيه، فبثناء شرود الذهن يحدث االجترار وفيه يتم استرجاع عدد ىن الذكريات السلبية  

والت  تدور حول أىر ىا ، وقد يحدث االجترار نظرا لعدم القدرة عل   2والمتكتلة المتعلقة ةالذات 
م القدرة عل   التخلص ىن المعلوىات السلبية المتعلقة ةالذات ، أو ةسبب عادات التفكير وعد 

التحكم ف  ةعض العمليات المعرفية ىثل االنتباه وتوجيهه ، وأنماط الذكريات السلبية الت  ُتقحم  
هر ىراًرا وتكراًرا ف  الذهن ، وتصبح ةمثاةة عاىل جذب ويتم عرضها ف  أى لحظة  نفسها وتظ

لمعرفية الوحيدة يحدث فيها شرود الذهن . وإن كان استعادة الذكريات السلبية ليست العملية ا
للمنبهات  3الت  تحدث أثناء شرود الذهن ؛ إذ يتضمن شرود الذهن ايضا إعادة استعراض 

 Diasda silva, Rusz &Postma-Nilsenova,2018;  Van vugt , Van)  البصرية
der velde&  Merge,2018)     أو الصور الذهنية الت  تتكون عبر وسائط حسية ىتعددة

 ;Renzi, cattaneo, Vecchi & Cornoldi, 2013)قيه ولمسية ةصرية وسمعية وتذو 
WeBlau, Cloos , Hofling & Steil,2015)   4هنية ذكريات ىقحمة وقد ُتمثل الصور الذ 

ألحداث شخصية غير سارة ، او لمشاهد حقيقية ال تعتمد عل  الذاكرة ، أو تصور لمخاوف قد 
أو تتضمن صوًرا يتم   5الالارادى عبر الزىن  تقع ف  المستقبل وهو ىا ُيعرف ةالتجول الذهن 

 
1 Mind wandering 
2 Chunks 
3 Replaying 
4 Intrusive 
5Involuntary mental time travel  
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ن خطر قادم وهو  انتاجها ةشكل ارادى إليذاء الذات ف  المستقبل و أفكار إنتحارية أو للحذر ى
،  وهذه الصور الذهنية توجه أفكارنا وسلوكنا وتؤثر كذلك ف   1ىا يعرف بتصور المستقبل 

الحالة االنفعالية يتجاوز تبثير اإلدراك اللفظ  الحالة االنفعالية،  وللصور الذهنية تبثير قوى ف  
(We Blau et al., 2015; Black well,2018)  2ضخيم فالصورة الذهنية تساهم ف  ت 

الحالة المزاجية السلبية ،وهذا ىا أشارت إليه نتائج إحدى الدراسات التجريبية والت  قارنت بين  
اةطة ، ووجدت أن الصور الذهنية السلبية  ىجموعتين احداهما تجريبية ىن المكتئبين والثانية ض

 , Gorgen)تثير ىشاعر سلبية لدى ىجموعة المكتئبين ىقارنة ةالمعالجة اللفظية 
Joormann, Hiller & Witthoft ,2015)  

أن هناك  (Vanlierde & Wanet- DeFalque,2005)   كما وجد فانليرد ووانت ديفالكو
ر خصائص الصورة الذهنية عند دراستهم لمجموعة  عالقة بين تطور االدراك البصرى وتطو 

وثالثة  اصيبت ةكف ف  البصر ف  وقت ىبكر ىن حياتهم ، وأخرى أصيبت ف  وقت الحق ، 
ىن المبصرين ، ووجدوا أن أداء ىن اصيبوا ةكف ف  البصر ف  ىرحلة ىتبخرة ىن العمر ال 

 لة ىبكرة ىن العمر.يختلف عن المبصرين ، وكان اإلختالف فقط ىع ىن اصيبوا ف  ىرح
ترى الباحثة أن المبصرين أكثر اجترارا ىن المكفوفين إىا ألنهم ال يتخلصون ىن   خالصة القول

السلبية المتعلقة ةالذات ، أو لعدم قدرتهم عل  تركيز انتباههم وتوجيهه نحو ىا يشتتهم و   األفكار
المعلوىات السلبية الت  يجترها   يبعدهم عن حالة الكبةة واإلجترار الذى يزيد ىن شدتها ، أو ألن

المبصر تم ادخالها إل  ذهنه ىن خالل أكثر ىن وسيلة ةصرية وسمعية ؛ األىر الذى ترتب  
ليه أنه عندىا يتعرض لض ط نفس  قد يشرد ذهنه ويبدأ يتذكر المعلوىات السلبية أكثر ىن  ع

وسمعية ولمسية( ،  الشخص الكفيف ؛ إذ تم ادراكها ةبكثر ىن وسيلة حسية )قد تكون ةصرية
فالمبصر عندىا يوضع ف  ىوقف يتحدث فيه أحد األشخاص إليه ةانفعال فهو ال يسمع وال  

ولكن يسترجع أيضا نظرات عينيه ، واشارات يديه وىا تعنيه ، وتعبيرات  يجتر الصوت فقط ،
وجهه وحدتها و ربما دفعه......وهذا ال يحدث ىع الكفيف الذى يسمع الصوت فقط دون 

احباته غير اللفظية والت  قد ُتنقل أو ال تنقل له ىن خالل اآلخرين أو تنقل ةصدق أو ىص
 تحريف وتشويه...
استخدام الكفيف للصور الذهنية واجترارها فهو يستخدىها ويجترها ويكررها   وال يعن  هذا عدم

صور الذهنية  ولكن ف  الحدود الت  ُرِسمت له ةشكل ارادى وُدِرَب عليها ؛ فالمكفوف يستخدم ال 
 

1 Flash-forwards 
2 Amplifies 
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  (Majerova , 2016 )ف  حياته اليوىية ف  التوجه والتنقل والدراسة والعمل وأوقات الفراغ 
ُيفيد كما هو الحال لدى المبصرين احيانا عندىا يتكون ف  اذهانهم صور ذهنية  أى اجتراره هنا 

  العالج قد تكون ىفيدة إلتخاذ قرار أو حل ىشكلة أو التخطيط ، وتنظيم االنفعال، أو ف
(Blackwell,2018)   

ير  لال ق الثانى من النتیجة  الولى أيضا والخاص بتأثير الحالة  ، والذى ي أىا فيما يتعلق 
إلى أنه النوجد فروق داله احصائیا بين مجموعة الميفوفين والمبصرين فى الضغوط والقلق 

مراهقة المتبخرة  ويواجهون  فقد يرجع إلنتمائهم لمرحلة عمرية واحدة وه  ىرحلة ال واالكتئاب
 Bolat)نفس الت يرات الجسمية والنفسية واالجتماعية ، ويواجهون نفس الصعوبات والتحديات 

et al., 2011)    كما أنهم ينتمون لثقافة واحدة لها نفس القيم والعادات والتقاليد ، وإن كانت
يجد فروقا بين المكفوفين   إذ لم  (Bolat et al., 2011)هذه النتيجة تتفق جزئيا ىع نتيجة 

  والمبصرين ف  االكتئاب ، ولكن الفروق كانت ف  القلق فقط ، وتختلف نتائج الدراسة الراهنه ىع
 Garaigordobil & Bernaras, 2009 ; Pandy et al ., 2015 ; Van)نتائج كل ىن 

der Aa et al., 2015)   ةعينات ف    وربما يرجع اختالف النتائج إل  اهتمام تلك الدراسات
ىرحلت  المراهقة المبكرة والمتوسطة ، أو إلستخدام أدوات ىتباينة ف  جمع البيانات ىن قبيل  

أو  لسمة القلق ، أو ىقياس المستشف  للقلق ، وقائمة االكتئاب لألطفال  قائمة سبيلبيرجر
ت  اجريت وال 2015ىقياس ىركز الدراسات الوبائية لإلكتئاب الذى استخدم ف  دراسة فانديراه  

سنة  ، فإن الفروق الذى وجدها ف  االكتئاب ف   85-55عل  عينة تراوحت أعمارها بين  
ما تشهده هذه المرحلة ىن ض وط كثيرة وىتنوعة سواء كانت أسرية اتجاه المكفوفين قد ترجع ل

أو ىهنية أو اجتماعية واقتصادية وصحية واحتمال انخفاض ىستوى الدخل وانخفاض المساندة 
 &,Choi, Lee)ألبناء واألصدقاء خاصة للمتقدىين ف  العمر أضافة لإلعاقة البصرية ىن ا

Lee, 2017)  فإن هذا التباين ف  النتائج يدعو لمزيد ىن البحث    ، ورغم التفسيرات المقدىة
لطلبة الجاىعة المكفوفين ،  فهناك ندرة ف  الدراسات الت  اهتمت ةالخصائص النفسية لطلبة  

       (Bolat et al., 2011; Senra et al.,2013)كفوفين الجاىعة الم
ال  والت  أشارت إل  أنه   النوع لأثروالخاصة  -ف  السؤال األول–وفيما يتعلق ةالنتيجة الثانية  

نوجد فروق بين م  فى ،ل من الضغوط ، ولكن  نوجد فروق بين الذ،ور واإلناث فى االجترار
ئية الثانية أوال والخاصة بوجود فروق بين المجموعات  و ،  سبتناول الجز  والقلق واالكتئاب

ر واالناث؛ و لتبين اتجاه  يعقب هذا التفسير الخاص ةعدم وجود فروق ف  االجترار بين الذكو 
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وداللة الفروق بين المجموعات ف  كل ىن الض وط والقلق واالكتئاب فقد تم اجراء اختبار " ت"  
 ( إل  ىا أسفرت عنه هذه الخطوة ،  10ل )  ، وتشير البيانات الواردة ف  الجدو 

 ق واالكتئاب ( نتائج اختبار "ت" للفروق بين الذ،ور واالناث  فى الضغوط والقل 10جدول ) 
 المجموعات

 المتغيرات

 الداللة قيمة"ت"  ( 100االناث)ن= ( 79الذكور)ن=

   ع م ع م

 دالة 2,67- 4,32 10,54 4,69 8,73 الضغوط 

 دالة 4,55- 5,06 10,29 4,65 6,92 القلق 

 دالة 2,34- 4,95 8,70 4,94 6,94 االكتئاب

 
ح أن االناث حصلن عل  درجات أعل  ف  ( يتض   10وبالنظر ف  النتائج الواردة ف  جدول )  

كل ىن الض وط والقلق واالكتئاب ىقارنة ةالذكور، وه  نتيجة تتفق ىع ىا ورد ةالتراث وتؤيده 
(Nolen-Hoeksama,1987; Bouchard & Shih,2013)     فاألنث  سواء كانت كفيفة

، وقد فسر الباحثون  أو ىبصرة تشعر ةالض ط النفس  والقلق واالكتئاب أكثر ىن نظيرها الذكر
هذه النتيجة تفسيرات ىتعددة فمنهم ىن أرجعها إل   القيود المفروضة عل  األنث  ، والت  تحد 

لخاصة بها إال ةالرجوع لرىز السلطة، فرغم اننا ف   ىن حركتها وقدرتها عل  اتخاذ القرارات ا
  ةعاداته وتقاليده قد  القرن الحادى والعشرين إال ان المجتمع الذكورى الذى تعيش فيه االنث

يساهم ف  احساسها ةالتشاؤم  نحو حرية  الوصول لما تصبو إليه  حت  ف  أةسط األىور ؛ ىما  
ق واالكتئاب نتيجة  العجز المكتسب )نصر هللا، يترتب عليه االحساس ةالض ط النفس  والقل

2008 ,    (Davison & Neal , 1994, PP. 234-236  وكذلك ألساليب التنشئة
االجتماعية  المتبعة والت  تقوم عل  التفرقة بين األبناء ذكورا واناثا حيث الحماية الزائدة خاصة  

لديموقراطية والتساىح والحرية ىع األبن  للكفيفات والتسلط والتشدد ىع اإلناث بوجه عام ىقابل ا
 ( 37-34، 2015الذكر)فياض ، 

المرتبط ةالكرىوزىوىات األنثوية ،   هذا وقد فسر البعض هذه الفروق ف  ضوء الخلل الجين 
وتذبذب ىستوى الهرىونات لدى المرأة والعواىل البيوكيميائية األخرى والت  يكون لها اثار ىربكة  

لها ، أو ألن اإلناث أكثر استخداىا إلسلوب التنفيس االنفعال  عندىا   عل  الناحية المزاجية
اعر سواء كانت قلقا أو اكتئاةا أكثر  تتعرضن لض وط، ُتصرحن وتعبرن عما تشعرن ةه ىن ىش

ىن الذكور الذين يشتتون أنفسهم ةموضوعات ى ايرة لما يقابلهم ىن ض وط )صديق ، 
2003)(Nolen-Hoeksama,1987)   اإلناث تستجيب للض وط ةشكل غير توافق   أو ألن

أن اإلناث  ، وال تشتت أنفسهن ، فقد اشارت الدراسات الت  قاىت عل  نظرية اسلوب االستجاةة 
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 Nolen-Hoeksama, et al., 1999; Rood et اكثر اجترارا وىن ثم أكثر قلقا واكتئاةا
al., 2010; Jose & Weir,2013)  ( 

 ,.Nolen-Hoeksama,1987; Rood et alنه ىع  كل ىن وتتفق نتائج الدراسة الراه
2010 ; Simonson et al.,2011; Stange et al., 2014 ;  ( 

ىن تناول الجزئية الساةقة والخاصة ةالفروق بين الذكور واالناث ف  كل ىن الض وط  وباالنتهاء 
  ن م فى االجترارلعدم وجود فروق بيوالقلق واالكتئاب ، سبنتقل إل  تفسير النتيجة الخاصة 

ةمكونيه، وبالرجوع إل  ىا افترضته نولين هوكسيما ف  نظرية اسلوب االستجاةه ىن  أن اإلناث 
   ن الذكور ف  أعراض االكتئاب ، وأن ىا يفسر سبب ىعاناه االناث ىن االكتئاب ال تختلف ع 

طيل ىن  أكثر ىن الذكور  هو  أنهن أكثر استخداىا إلسلوب االجترار ، والذى ُيضخم ويُ 
-Nolen) األعراض االكتئابية، فضال عن أنه ُىنبب هام ألن تصبحن ىكتئبات ف  المستقبل 

Hoeksama,1987, Nolen-Hoeksama et al., 1999; Nolen-Hoeksama & 
Jackson ,2001)    و استخدم المفهوم لتفسير القلق أيضا ، وقد اختبر هذا الفرض للتبكد ىن

النتائج ىتباينة فف  الوقت الذى تحقق الفرض فيه ف  دراسة صحته وصدق النظرية وجاءت 
(Nolen-Hoeksema & Jackson , 2001 ; Simonson et al., 2011 ; Bugay & 

Erdur-Baker, 2011 ; Rood et al., 2012)   ىثال،  نجد ةعض الدراسات جاءت
 توجد فروق بين  ةبنه ال  ( Hong et al., 2010)بنتائج ىخالفة فف  الوقت الذى أشار فيه

أن قوة ىعاىل االرتباط بين االكتئاب    (Shors et al., 2017 )الجنسين ف  االجترار ، أشار 
 تفسر الفروق بين الجنسين ف  االكتئاب ؛ألن ىعاىل االرتباط بين المت يرين كان  واالجترار ال

ف  االجترار،  ( أن الذكور أعل  ىن اإلناث 2019ىرتفعا لدى الجنسين ، كما وجد )ىحمد ، 
وهذا ىا تم التوصل له عند التعاىل ىع االجترار كمكون واحد ، وحت  ةعد التعاىل ىع االجترار  

توصلت  أيضا    -وإن كانت الدراسات الت  اجريت عليه أقل -ل ىن ىكونين  عل  انه يتشك
أن حجم الفروق بين    (Johnson  & Whisman, 2013 )لنتائج ىتباينة ، فقد توصل 

 ,Jose & Weir)واالناث ف  اإلجترار المثير للكاةة واإلجترار التبىل  ص ير، أىا  الذكور
 ,.Verstraeten et al)ىكوني االجترار ، ووجد وجدا أن اإلناث كانت أعل  ف    (2013
أن اإلناث أعل  ف  التبىل فقط ، وقد يرجع هذا التباين ف  النتائج إل  تباين المراحل     (2011

تمت دراستها فال البية العظم  ىن الدراسات أجريت عل  عينات ف  ىرحلة  العمرية الت 
عل  عينات ىن الشباب والراشدين ، كذلك   الطفولة المبكرة والمتوسطة ودراستين فقط اجريتا
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تباينت المناهج و التصميمات البحثية فالبعض استخدم المنهج الوصف  واالرتباط  المقارن  
عض االخر استخدم المنهج الوصف  واالرتباط  المقارن والتصميم  والتصميم المستعرض ، والب

ه  نتائج تدعو لمزيد ىن الدراسات الطول  للوقوف عل  قدرة االجترار ف  التنبؤ ةاإلكتئاب، و 
عل  عينات ىن ثقافات و ىراحل عمرية  ىتباينة للتحقق ىن صدق نظرية اسلوب االستجاةة  

 االصاةة ةاالكتئاب لدى االناث ىقارنة ةالذكور.الت  حاولت تفسير سبب ارتفاع نسبة 
الثانى السقال  عن  االك  ولإلجالة  درجات  بين  العالقة  ىا  وهو"  الدراسة  ىن  ف   وكل  تئاب 

عل    الدرجات  بين  بيرسون  ارتباط  ىعاىل  حساب  تم  التبىل ؟"  واإلجترار  الكبةه  اجترارىثيرات 
لية والعينات الفرعية،وهذا ىا تشيرله النتائج  ىقياس االكتئاب و االجترار ةمكونيه لدى العينة الك

 ( 11الواردة ف  جدول ) 
ار التأمل و اإلجترار المثير للكألة لدى ( العالقة بين االكتئاب و،ل من اجتر   11جدول ) 

 عينات الدراسة
عالقة االكتئاب 

 ب

المبصرين)  

112  ) 

   67المكفوفين ) 

) 

  100االناث )  (    79الذكور) 

) 

 .17 .16 .05 .* 22 أمل اجترار الت

االجترار المثير 

 للكابة

49**. 37**. 47*. 49**. 

رتباط بين االكتئاب و كل ىن التبىل والكآةة  يتضح ىن نتائج الجدول السابق أن ىعاىالت اال
لدى كل المجموعات الفرعية  تسير ف  االتجاه النظرى  المفترض والقائل ةبن العالقة بين  

يرات الكآةة تكون أقوى ىن عالقة االكتئاب واجترار التبىل، وتؤكد النتيجة  االكتئاب واجترار ىث 
ىن أن المكون الفرع  ف     Treynor et al.,2003الراهنة ىا أشار إليه ترينور وزىالؤه 

االجترار "اإلجترار المثير لحالة الكبةة " أكثر ارتباطا ةاإلكتئاب ىن اإلجترار التبىل  ؛ إذ يدور 
األول  عل  التركيز ف  األفكار السلبية ولوم الذات والتبىل ف  أفكار تثير   ىضمون المكون 

ا" ، وهو يختلف عن ىضمون االجترار التبىل   حالة ىن الكاةة ىثل " ىاذا فعلت ألستحق هذ 
والذى يشير إل  حالة ىن التقيم العقالن  والخال  ىن االنفعاالت ، واالن ماس ف  حل المشكلة 

 Crane et)حالة االكتئاب .وتتسق نتائج الدراسة الراهنة ىع ىا توصل له  ة رض التخفيف ىن  
al., 2007 ; Lopez et al., 2009; cox et al., 2011; Verstraeten et al., 

2011; Jose & Weire, 2013)    وتساعد ىثل هذه النتيجة ف  اىكانية استخدام بنود ىقياس
والعالج والتعاىل ىع عبارات المقياس ف  حال  االجترار المثير لحالة الكبةة ف  التشخيص 

ن الضيق والكبةة توفرها وبدرجة ىرتفعة كبفكار أليه تطرأ عل  ذهن الفرد فتثير لديه حالة ى 
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وتعليم الفرد كيفية التعاىل ىعها ةإيقافها ىثال أو تشتيت ذهنه أو ....للتحكم فيها واستبعادها؛ 
 الة االكتئاب. وىن ثم خفض احتمالية ارتفاع واستمرار ح

ف  الدراسة "ىا دور كل ىن النوع و الض وط، واجترار ىثيرات   ولإلجالة عن السقال الثالث 
 ار التبىل  ف  التنبؤ ةاإلكتئاب والقلق لدى المراهقين المعاقين ةصريا؟" الكبةة ،واإلجتر 

ار التبىل  تم استخدام تحليل االنحدار المتدرج للوقوف عل  دور كل ىن النوع  والض وط واجتر 
( إل   12والكبةة ف  التنبؤ ةاإلكتئاب والقلق لدى المراهقين .وتشير البيانات الواردة ف  جدول )

 جراء نتائج هذا اال
( نحليل االنحدار لاعتبار النوع  والضغوط والتأمل والكألة متغيرات منائة    12جدول ) 

 واالكتئاب متغير نالع لدى عينة الميفوفين والمبصرين 
 الداللة "ت"  الداللة ف Beta المعدلة2ر 2ر ر النموذج العينة

-1 ب(المبصرين 

 الضغوط 

677. 458. 453. 58. 90,60 001. 7,06 001. 

 .05 2,24 .001 49,49 .18 .473 .483 .695 الكأبة -2 

.733 الضغوط  ت(المكفوفين 

. 

537.

. 

530. 73. 73,06 0001 . 8,55 001. 

 
دول السابق يتضح لنا أن الض وط واإلجترار المثير للكبةة ينبئان  بدراسة البيانات الواردة ف  الج

ت  تنبب ةاإلكتئاب لدى  عينة  ةاإلكتئاب لدى  عينة المبصرين ، أىا الض وط فقط ه  ال
المكفوفين . ويمكن تفسير هذه النتيجة ف  ضوء النظرية المعرفية ف  تفسيرها للض وط ؛فإن 

، وتقيمه لها عل  أنها تمثل له تهديدا وضررا تجعله إدراك الفرد لألحداث الت  يمر بها 
إثارة حالة ىن اإلكتئاب   ىن شبنها -االجترار المثير للكاةة  -يستجيب لها  ةبساليب ىعرفيه  

وأن استمرار االجترار هذا ىن شبنه أن يزيد ىن شدة حالة االكتئاب لديه ويطيل ايضا ىن ىدة  
ةاإلكتئاب عند التفاعل ىع أحداث الحياة الضاغطة فالفرد   ةقائها لديه. فاإلجترار يهيب لإلصاةة

ألىور السلبية الت  فعلها الذى يميل إلجترار استجاةة ىا لموقف حزن ىثال  قد يركز عل  ا
وكانت سببا وادت لهذا الموقف الذى أدى بدوره لحالة الحزن هذه ، وان  استمرار عملية  

ية الكئيبة أو تزيدها ، وقد تؤدى ةه إل  عمل ىزيد االجترار هذه قد تحافظ عل  الحالة المزاج
ةاستجاةات ايجابية  ىن االستنتاجات السلبية عن الحدث ، وف  نفس الوقت تمنعه ىن القيام 

لمواجهه وتحسين الموقف أو تحسين المشاعر المرتبطة ةه.وعل  الرغم ىن أن االجترار وأحداث  
  أعراض االكتئاب ، إال أنهما قد يعمالن ىعب  الحياة الضاغطة قد يكون لهما أثار ىستقلة عل 

 ;Stange et al., 2014)ةحيث يؤدى االجترار إل  تفاقم تبثير الض وط فيزيد المزاج الكئيب 



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 723- 670، 2020أكتوبر  1ج،2، ع2مج  )   

 

 

711 

 

Rood et al., 2015)    ورغم ُندرة الدراسات الت  أجريت عل  نوع  االجترار فإنه هناك شبه
ض اإلكتئاب ، وتتسق نتيجة الدراسة الراهنه ىع  اتفاق عل  أن اإلجترار المثير للكبةة ينبب ةبعرا

 (Lopez et al., 2009; Cox et al., 2011; Verstraeten et al., 2011)ىا خرج ةه  
أىا فيما يتعلق بنتيجة عينة المكفوفين والت  تشير إل  قدرة الض وط فقط عل   التنبؤ    

لض وط ،إذ ترى أن إدراك الفرد  ةاإلكتئاب ، فيمكن تفسيرها ف  ضوء  النظرية المعرفية ف  ا
لألحداث الت  يمر بها ، وتقيمه لها عل  أنها تمثل له تهديدا وضررا و تفوق قدرته عل  

تعاىل ىعها والتحكم فيها  تثير لديه  االحساس ةالض ط النفس  والذى يظهر عندىا يدرك ال
، وكلما زاد عدم التوازن هذا الفرد عدم التوازن بين ىطالبه وحاجاته ووسائله لتلبية هذه المطالب 

،جدى و  2003زاد االحساس ةالض ط النفس  ، والذى يرتبط ةبعراض االكتئاب  )صديق ، 
( وهناك ىصادر عديدة للض وط الت  يخبرها المعاق ةصريا وىنها الض وط 2015ىحمد، 

يه ، أو  الناتجة عن اتجاهات المجتمع نحو االعاقة ، أو الض وط الناتجة عن اثار اإلعاقة عل
(  2018إلتجاهات االسرة نحوه ، أو اتجاهاته هو حيال اعاقته ) عبد القادر ، عيس  ، ىحمد ، 

وشعوره ةالوحدة ،وعدم اشباع حاجاته ةالشكل الذى يريد ووقتما يرغب ،  ىما يؤدى إل  عزلته 
 وط  والحماية الزائدة ، واالعتماد عل  ال ير ، وقصور العالقات االجتماعية ةاإلضافة للض

الت  يخبرها زىيله المبصر كالض وط االكاديمية ، واالجتماعية والصحية واالنفعالية  )جدى و  
الض وط ُتعد رد فعل فسيولوج  وسيكولوج  وعقل  ناتج عن   ( ونظرا ألن2015ىحمد، 

استجاةات األفراد للتوترات البيئية والصراعات واألحداث الضاغطة )عبد القادر ، عيس  ، ىحمد 
( فمن الطبيع  أن ادراك ىثل هذه الض وط وعدم القدرة عل  التعاىل ىعها ينبب  2018، 

 ةاإلكتئاب لديهم. 
ئج الخاصة ةالتنبؤ ةاإلكتئاب ، أىا العواىل المنبئة ةالقلق ، أيضا اتبعنا  هذا فيما يتعلق ةالنتا 

 ل التال نفس االجراء وهو استخدام تحليل االنحدار واسفر عن البيانات الواردة ف  الجدو 
 
 
 

( نحليل االنحدار لاعتبار النوع والضغوط والتأمل والكألة متغيرات منائة والقلق   13جدول ) 
 ينة الميفوفين والمبصرين متغير نالع لدى ع

 
 الداللة "ت"  الداللة ف Beta المعدلة2ر 2ر ر النموذج العينة
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-1 ب(المكفوفين 

 الضغوط 

77 ̧ 593 ̧ 586 ̧ 77 ̧ 91,68 001 ̧ 9,57 001 ̧ 

 ̧ 03 3,1 ̧ 001 56,91 ̧ 24 ̧ 636 ̧ 647 ̧ 805 النوع -2 

 ̧ 001 7,96 ̧ 001 63,37 ̧ 61 ̧ 366 ̧ 372 ̧ 61 الضغوط  ت(المبصرين 

ةارتفاع درجات   ةالنظر ينببن  والنوع  الض وط  أن  لنا  يتبين  السابق  ةالجدول  الواردة  النتائج  ف  
 صرين.  القلق لدى المكفوفين ، والض وط فقط تنبب ةالقلق لدى عينة المب

التشاةه  يرجع  الض وط  -وقد  ةمت ير  الخاصة  النتائج  لمرحلة    -ف   انتمائهم  إل   العينات  بين 
راهقة المتبخرة وبداية ىرحلة الشباب ؛ إذ يواجهون نفس الض وط  عمرية واحدة وه  ىرحلة الم

هن  ، سواء كانت أكاديمية ، أو اقتصادية واجتماعية واسرية وىشكلة وقت الفراغ والمستقبل الم
وضعف    ، االعاقة  لمخاطر  تعرضا  اكثر  فهم  ؛  ةالمكفوفين  الخاصة  الض وط  إليها  ويضاف 

ء كثير ىن وقت الفراغ ةمفردهم  وصعوبة عقد صداقات الصحة والبطالة وانخفاض الدخل،وقضا
وعالقات اجتماعية ، وعدم الرغبة ف  حضور اللقاءات الجماعية او تناول الطعام أىام االخرين  

واأل بوجه  ،   الكفيفة  والمفحوصة  عام  بوجه  الكفيف  يخشاها  الت   البغيضة  الشخصية  حداث 
ىم أعل   ةحوادث  اصابتهم  احتمال  عن  فضال   ، هذه خاص  فمثل  العام؛  الجمهور  لدى  هو    ا 

 ;Jose & Weir,2013)االىور تثير لديهم حالة ىن التوجس ىن وقوع ش ء أو حدث سلب   
Yildiz & Duy, 2013; Brunes et al.,2014; Hallemani et al., 2014; Pandy 

et al.,2015; Augestad,2017)    
دة المفروضة عليهم خاصة ىع االناث  ، وىا  وقد يعد اسلوب التنشئة االجتماعية والحماية الزائ

القلق ىن فقد ىن   تتلقاه ىن توجيهات للمحافظة عل  نفسها ، وعدم السماح ألحد بلمسها ،أو 
ا إل   الكفيف  إل  يصطحب  والذهاب  االستذكار  عملية  ف   يساعده  ىن  أو   ، لجاىعة 

المهن  واال القلق أيضا لعدم وضوح ىستقبله  يواجهه ىن  االىتحانات...وقد يرجع  جتماع  وىا 
صعوبات ف  تحقيق درجة عالية ىن االستقاللية الت  يسع  لها جميع المراهقون )نجدة جدى 

 ( 2015ونجالء ىحمد ، 
فيه فبن الشعور ةالض ط النفس  يحدث عندىا يدرك الفرد أن ىا يتعرض له  ووفقا للنظرية المعر 

عل ويدركها   ، ىعها  التعاىل  عل   قدرته  تفوق  أحداث  ، ىن  أو ضررا  تهديدا  له  تمثل  أنها    
 Lee)واألىر ال يتوقف عل  التقيم فقط بل يعقبه ظهور اضطراةات كثيرة ىنها القلق واالكتئاب 

& Oh,2017)      هذه ىن  وتتسق  كل  له  أشار  ىا  ىع   ;Bolat et al., 2011)النتائج 
Hallemani et al., 2014; Pandy et al., 2015)   

 :الخالصة
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ا الراهنة إل  حد كبير نظرية اسلوب االستجاةة لنولين هوكسيما إذ تبين وجود ارتباط  تدعم دراستن
جترار المثير لحالة الكباةه ايجاب  بين االكتئاب و ىكون  االجترار ، وأن ارتباط االكتئاب ةاإل

كان أقوى ىن ارتباطه ةاإلجترار التبىل ،كما أكدت نتيجة الدراسة عل  ىا اشارت إليه النظرية  
وإن كان دور  -المعرفيه ىن اسهام  الض وط واجترار الكاةة ف  التنبؤ ةاإلكتئاب لدى أفراد العينة

التنبؤ ةاإلكتئاب دون  وقد اتضح دور    –االجترار لم يظهر لدى المعاقين ةصريا   االجترار ف  
لما يكون  فاإلجترار  المفهوىين  الفرق ف  ىضمون  إل   ذلك  يرجع  وقد   ، ارتباطهما   القلق رغم 

 حدث ف  الماض  أىا القلق يظهر ف  شكل توجس ىما سيقع ىستقبال. 
جع و لم تظهر فروقا بين الذكور واالناث  ف  االجترار كما إفترضت نولين هوكسيما ، وقد ير 

ذلك إلختالف المرحلة العمرية الت  تم ةحثها عن المراحل العمرية الت  اجريت عليها ال البية  
ة والت  تمت االشارة إليها. وهذه النتيجة  تدعو إلجراء ىزيد ىن العظم  ىن الدراسات الساةق 

راسات نظرا ألن نتائج الد  -ف  ىراحل العمر المتباينة  -الدراسات عن االجترار لدى  الجنسين 
الساةقة جاءت ىتعارضة ف  هذا الصدد ، ىع االهتمام بدراسة ىكون  االجترار إذ يعد ىكون 

نبب ةاإلكتئاب ويمكن استخداىه ف  تشخيص وعالج حالة االكتئاب  اجترار ىثيرات حالة الكبةة ى 
هنه ، ؛ إذ يتم الوقوف عل  األفكار الت  يتم اجترارها وتثير الكبةة وتدريب الفرد عل  تشتيت ذ 

 وت يرها بل وايقافها. 
 : التوصیات

ىتخصص  - يتوالها  الجاىعات  ف   أنشطة  ةعمل  وذلك   ، الض وط  ادارة  عل   التدريب 
المهارات للتدريب   وعل    ، المشكالت  حل  وىهارة   ، الض وط  إدارة  كيفية  عل  

 االجتماعية ، والثقة ةالنفس واالستقاللية   
يح ىعن  االجترار  والعواقب المترتبة عليه ، تقديم براىج ارشادية لطلبة الجاىعة لتوض -

ضوعات وكيفية التعاىل ىعه واستخدام اساليب ىتباينة لتشتيت الذهن عن التفكير ف  ىو 
 ةعينها قد تثير القلق واالكتئاب.

 : البحوث المقترحة -
 الفروق بين الذكور واالناث المكفوفين ف  االجترار عبر ىراحل العمر المتباينة دراسة -
 العالقة بين االجترار والصور الذهنية لدى المكفوفين دراسة  -
 دراسة العالقة بين االجترار والتجوال العقل  )الشرود الذهن (  -
 لخطورة المنبئة ةالقلق واالكتئاب والض وط لدى المكفوفين عواىل ا -
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-   )...  ، الذات  فاعلية   ، الذات  تقدير   ( شخصية  كانت  سواء  الوقاية  عواىل  دراسة 
)الم واالكتئاب واجتماعية  القلق  واعراض  للض وط  التعرض  بين  العالقة  ف   ساندة..( 
 لدى المكفوفين . 

 
 المراجع 

 یة بالمراجع العر 
صديق)  - ابراهيم  نجالء  ىحمد،  و  الرحيم  عبد  ىحمد  نجدة  الض وط 2015جدى،   .)

ىجلة   . الخرطوم  بوالية  المت يرات  ببعض  وعالقتها  ةصريا  المعاقين  للمراهقين  النفسية 
 .15-1( ،  4)16لتربوية ، العلوم ا

(. الصالةة النفسية كمت ير نفس  وسيط بين ادراك أحداث  2003صديق، عزة ىحمد ) -
،  الح االداب  كلية   ، ىنشورة  غير  دكتوراة  رسالة   . ىواجهتها  وأساليب  الضاغطة  ياه 

 جاىعة حلوان. 
-  ( حبارة   ، وىحمد   ، الهادى   ، عيس   و  هللا  عبد  القادر،بن  (.ىصادر 2018عبد 

الممارسين  وىست وال ير  الممارسين  المعاقين ةصريا  األفراد  لدى  النفسية  الض وط  ويات 
الرياضية   البدنية  ، لألنشطة  االجتماعية  و  االنسانية  العلوم  ف   الباحث  المكيفة،ىجلة 

 .      356   -335، 33ع
(. المبصرن ةبذانهم )المعاقون ةصريا(. عمان: دار صفاء  2011عبيد ، ىاجدة السيد) -

 والتوزيع.  للنشر 
(. ىفهوم التنشئة االجتماعية وأساليب المعاىلة الوالدية. 2015فياض ، حسام الدين ) -

 -Nor. بدون بلد   : نحو علم اجتماع تنويرى.   1لم االجتماع التربوى طدراسة ف  ع
book.com 

محمد -  ،  جاىعة طلبة لدى البطالة ةقلق وعالقته الفكري  االجترار  (. 2019عباس) محمد 
 .502 -469،  13،  25، اإلنسانية للعلوم للبنات  التربية كلية ىجلة ,ة داد 

حسن) - خالد  نوال  هللا،  أنما2008نصر  ةسيكولوجية  (.  وعالقتها  السائدة  التفكير  ط 
التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة ىرحلة الثانوية العاىة ف  ىحافظة حنين ، فلسطين ،جاىعة 

 رسالة ىاجستير.النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، 
-  
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The differences between visual handicapped and sighted 

adolescents in rumination, stress , anxiety and 

depression. 
By:Aza ElRefai 

Abstract:The aim of this study was to investigate : 

1) The differences in rumination , stress , anxiety and depression 

according to gender ( males- females) and status (visual 

handicapped – sighted adolescents ) 

2) The correlation between depression and both brooding and 

reflection rumination. 

3) The role of gender, stress, brooding and reflection rumination 

in predicting of depression and anxiety. 

The study used  correlation and comparison descreptive method , 

with  two groups, the first group consisted of 67 visually 

handicapped adolescents ( 38 males, 29 females) and second group 

consisted of 112  normal subjects (41 males , 71 females), their 

ages ranged between 18-24 years old  ( 20.65+1.52), They 

answered Ruminative Response Scale , DASS-21, and 

demographic sheet.The results indicate to the following :1) The 

sighted subjects are more ruminant than blind  subjects. 

2) Females  have higher mean scores compared to males in stress, 

anxiety, and depression. 

3) There is a statistically positive correlation between depression 

and brooding rumination , which is greater than the correlation 

between depression and reflection rumination. 

4) Stress and brooding rumination predicted to depression , but 

gender and stress predicted to anxiety. 

The results discussed according to theoretical framework and 

previous studies. 

 

Key words: brooding   rumination-      reflection rumination - risk 

factor       response style theory   -     mind wandering 
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