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االكتئاب وعالقته بفعالية الذات والغضب لدى املسنني املودعني مبؤسسات ودور الزعاية
االجتماعية يف اململكة العزبية السعودية
سعد بن عبداهلل املشوح

(*)

جامعة اإلمام حمؿد بن سعود اإلسالمقة
(ؿدم فِْؼ ذم  4137/0/02هـ؛ وؿبؾ فِْؼ ذم  4137/5/02هـ)
مؾخص البحث :هدؾت افدراشة إػ افتًرف ظذ افًالؿة بغ االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب فدى ادسْغ ادقدظغ بّٗشسـات افرظاةـة
االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة ،حٔث اشتخدم افباحث ادْٓج افقصٍل االرتباضل دتٌـرات افدراشـة ،وؿـد اشـتخدم افباحـث افهـقرة
ادخته ــرة دَٔــاا االـتئــاب فِّســْغ  Geriatric Depression Scale–short formمـــ إظــداد ةاشــٍاج و(خــرةـ ( )Yesavage et al., 1984ترمجــة
اجلْدي( ،)0222ومَٔاا ؾًافٔة افذات إظداد افباحث ،واشتبٔان افٌوب إظداد ؾاةد( .)0227وؿد اصتّؾ جمتّع افدراشة افُـع ظـذ ادسـْغ
ادقدظغ ذم مٗشسات ودور افرظاةة االجتامظٔـة( ،ن; )124مسـْ ًا ومسـْة مـقنيظغ ظـذ ( )40دار ًا ومٗشسـة فِرظاةـة االجتامظٔـة ذم خمتِـػ
ادْاضؼ .وؿد أطٓرت ٕتائج افدراشة :وجقد ارتباط مقجب جقهري ظْد مستقى  2024بـغ االـتئـاب وــؾ مــ ؾًافٔـة افـذات (،)**2034
وافٌوب ( .)** 2002ـام أطٓرت افْتائج إٔف تقجد ؿدرة تْبٗةة فُؾ مـ ؾًافٔة افـذات وافٌوـب ظـذ وجـقد االـتئـاب فـدى ادسـْغ .وؿـد
خِهت افدراشة إػ ظدد مـ افتقصٔات وادَسحات فدراشات مستَبِٔة دتٌرات أخرى فدى ادسْغ ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة.
الؽؾامت املػتاحقة :ادسْغ ،االـتئاب ،ؾًافٔة افذات ،افٌوب ،مٗشسات افرظاةة االجتامظٔة.
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The Relationship between Depression, Self-Efficacy and Anger, among the Elderly
Living in Homecare Institutions in Saudi Arabia
)*( Saad Almoshawah
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
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Abstract: The current study examined the relationship between depression, self-efficacy and anger among the elderly living in
homecare institutions in Saudi Arabia. The study used three instruments: Geriatric Depression Scale–Short Form (Yesavage et al.,
1984), Self-Efficacy Scale and Anger Scale (Faid, 2007). The target study subjects were the elderly living in homecare institutions
(n=486). A linear regression was conducted to examine the correlation between depression, self-efficacy and anger; the results
showed positive correlations between depression and self-efficacy (**0.31), depression and anger (**0.28), and self-efficacy and
anger (**0.46). In conclusion, the results highlight the importance of assessment and treatment of internalizing depression in elderly
living in homecare institutions and the vital importance of the role of the ministry of social affairs in enhancing of quality of care of
elderly living in homecare institution in Saudi Arabia.
Key Words: Elderly, Depression, Self-efficacy, Anger, Homecare institution.
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فِسُان أـثر مـ  ،%44بْٔام بٌِت ٕسبة ادسْات مـ

املؼدمة
تًد مرحِة افنــٔخقخة مـ ادراحؾ افًّرةة

اإلٕاث  %7مـ اإلٕاث بادجتّع افسًقدي ،وةسـز

احلرجة ،و فؽ ٕتٔجة دا ةّر بف ادسْقن مـ أنيمات

مًيؿ ادسْغ باددن افرئٔسة افُزى ،و فؽ ٕتٔجة

ٍٕسٔة واجتامظٔة وثَاؾٔة ،تٗدي ذم افٌافب إػ تدهقر

تقؾر اخلدمات افهحٔة واالجتامظٔة وتقؾر ادقارد

ذم افًالؿات االجتامظٔة وتَِهٓا ،وظدم افَدرة ظذ

االؿتهادةة األـثر تقؾر ًا بافْسبة فِّسْغ (مهِحة

افتُٔػ واالٕدماج افٍْيس واالجتامظل ،وؿد حاوفت

اإلحهاءات افًامة0245،م) .وتًد افتٌرات افٍْسٔة

افدراشات افٍْسٔة افتىبَٔٔة دراشة األشس افٍْسٔة

واالجتامظٔة مـ أبرني ادقوقظات افتل تتْاوهلا

فِّْق ظْد ادسْغ وتٖثر هذه احلاجات ظذ ؿدرهتؿ

افدراشات افٍْسٔة افتىبَٔٔة فِّسْغ ذم ادُِّة

ظذ افتًاةش ذم افبٔئات افتل ةْتّقن إفٔٓا شقاء داخؾ

افًربٔة افسًقدةة وافقضـ افًريب ،ؾَد أصارت افًدةد

افقشط االجتامظل أو األهي أو داخؾ ادٗشسات

مـ افدراشات إػ تٖثر افًقامؾ االجتامظٔة،

وافدور اإلةقائٔة ،وافتل تَدم افًقن وادساظدة

واإلحساا بافًزفة واالٕىقاء ظذ ادسْغ وارتٍاع

وادسإدة فِّسْغ .وتتهػ تِؽ ادرحِة بتدين ذم

ٕسبة اإلصابة باالـتئاب وؿِؼ ادقت ،باإلواؾة إػ

اجلقإب ادًرؾٔة وافذهْٔة ومستقى افهحة افًامة ،مع

صٔقع االدماهات االجتامظٔة افسِبٔة ٕحق ادسْغ،

افٍْسٔة افتل تتّثؾ بافَِؼ،

ؾًافٔة افذات

طٓقر األظرا

وافنًقر بافقحدة افٍْسٔة وإخٍا

(Cicirell, 2002; Field,

وافٖٔا (شِٔامن وظبداهلل4884 ،؛ مزوك0223 ،؛

) .2000وؿد أصارت مْيّة افهحة افًادٔة ذم تَرةرها

افًبٔدي0223 ،؛ اجلْدي0222 ،؛ افٌرةب،0228 ،

افسْقي إػ ارتٍاع أظداد ادسْغ شْقةا ،حٔث بِغ

ادنقح ،)0244 ،وٕير ًا ألن مرحِة افنٔخقخة

ادسْقن ذم ادجتًّات افهْاظٔة  %45مـ ٕسبة تًداد

تتهػ بإحدار وتدهقر ذم افَدرات اجلسّٔة

افسُان ،وةًد افًامؾ افثَاذم وافهحل واالؿتهادي

فِّسْغ ؾَد ةهاحب هذا افتدهقر افنًقر بإخٍا

وادادي مـ أهؿ األشباب افتل تٗدي إػ ارتٍاع

تَدةر افذات وظدم افَدرة ظذ مقاجٓة صقرة افذات

 ،)WHO,وؿد

واإلحساا بافًجز وافتدهقر افندةد ،وافذي ةٗدي

أصارت اإلحهاءات ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة إػ

بدوره إػ افنًقر باالـتئاب واحلزن واالًٕزال افٍْيس

تزاةد أظداد ادسْغ خالل افٍسة بغ  4825إػ ظام

واالجتامظل (.)Cicirelli, 2002

واالـتئاب ،واخلقف مـ ادقت

األظامر بادجتًّات افهْاظٔة

(2015

0245م ،حٔث بٌِت ٕسبة ادسْغ افذـقر بافْسبة

وةًد طٓقر األظرا

االـتئابٔة فدى ادسْغ
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ادقدظغ ذم مٗشسات افرظاةة وافدور اإلةقائٔة اخلاصة

ظذ األؿؾ ،مها :ؾَدان أو نيةادة ذم افنٓٔة ،وؾَدان أو

مـ أبرني افًالمات افرئٔسٔة فتدهقر مستقى افتُٔػ

نيةادة ذم افْقم ،ةهاحبف َٕص افىاؿة وافنًقر افنةع

افرؽبة ذم احلٔاة ،حٔث تيٓر حافة مزاجٔة

تَدةر افذات ،وطٓقر مناظر

وإخٍا

بافتًب ،وإخٍا

شِبٔة فدى ادسْغ مع تَدم افًّر ترتبط بًدد مـ

افٖٔا ،وَٕص افسـٔز وصًقبة اختا افَرارات .وؿد

افىبٔة

تًددت افْيرةات ادٍنة فالـتئاب تبً ًا فتًدد

األخرى ،حٔث ةسٔىر افكاع افقجداين (افتْاؿض

ادذاهب افٍِسٍٔة وادْىَِات افْيرةة ألصحاهبا،

بغ احلب وافُراهٔة) ظذ مناظر ادسْغ مع إخٍا

وهلذا ةرى افباحث إٔف ظذ اختالف هذه افرؤى إال أهنا

مستّر فًٍافٔة افذات وتُرار افٌوب وظدم افَدرة

مجًٔ ًا متثؾ ادماهغ أشاشٔغ مها :االدماه افبٔقفقجل،

ظذ افسٔىرة ظذ االًٍٕاالت افذي ةستتبًف حافة مـ

واالدماه افٍْيس ،حٔث ةنر االدماه افبٔقفقجل

Jeffrey, Lieberman and Mario,

 Biological Approachإػ أن االـتئاب بقصٍف اوىرابا

Kovacs,

وطٍٔٔا حيدث ٕتٔجة فًقامؾ وراثٔة ،أو اختالل ذم

) Molnar, Szeifert (2011أن االـتئاب خزة وجدإٔة

افتْئؿ افبٔقـّٔٔائل واهلرمقين ،ذم حغ ةرـز االدماه

اتٔة تًز ظـ اوىراب ،وتتّثؾ أظراوف ذم احلزن،

ظذ افًقامؾ افبٔئٔة

األظرا

واخلزات ومجِة مـ األظرا

افتٖخر افٍْيس افبدين

) .)2008وةرى ـقؾاـس ومقِٕر ونيةٍرت

افٍْيس

Psychological Approach

وافتناؤم ،وؾَدان االهتامم ،وافالمباالة ،وافنًقر

االجتامظٔة افتل ةًٔش ؾٔٓا افٍرد ،وافتل ةْير إفٔٓا ظذ

بافٍنؾ ،وظدم افروا ،وافرؽبة ذم إةذاء افذات،

أهنا افسبب افرئٔيس ذم ٕنٖة وتىقر ادر

افٍْيس،

وافسدد ،واإلرهاق ،وؾَدان افنٓٔة ،وافنًقر

وةّثؾ هذا اددخؾ ٕيرةة افتحِٔؾ افٍْيس ،وافْيرةة

بافذٕب ،واحتَار افذات ،وبطء االشتجابة ،وظدم

افسِقـٔة ،وافْيرةة ادًرؾٔة ،وادذهب اإلٕساين ،وظذ

افَدرة ظذ بذل أي جٓد ،ووؾَ ًا فدفٔؾ افتنخٔص

افرؽؿ مـ اجلٓقد افتل بذفت مـ ؿبؾ افباحثغ،

أن أـثر

وافًِامء ذم جمال ظِؿ افٍْس ،وافهحة افٍْسٔة ظذ

االظرا

إتنار ًا وصدة بغ ادسْغ هل ٕقبات ظن

مدى شْقات فِتقصؾ إػ اتٍاق ذم افرأي بنٖن حتدةد

ادزاج

 ،Dysthymicوافذي ةيٓر ظذ صُؾ

مٍٓقم ؾًافٔة افذات ،إال إٔف ما نيال هْاك صًقبة ذم

مزاج مُتئب مزمـ ومستّر مًيؿ أوؿات افٔقم ،وذم

حتدةد هذا ادٍٓقم حتدةدً ا ؿىً ًٔا ،وفُْٓؿ اتٍَقا ظذ أن

ؽافب األةام ،وةيؾ فؽ ظذ مدى ال ةَؾ ظـ ظامغ،

ؾًافٔة افذات مٍٓقم هام ذم احلٔاة اإلٕسإٔة ،ـقٕف

وتتهػ ؾسات ادزاج ادُتئب بيٓقر ظروغ رئٔسغ

ظام ً
ال حمقرة ًا ترتُز ظِٔف جقإب احلٔاة افٔقمٔة بنُؾ

اإلحهائل اخلامس

disorder

)(DSM-5 ,2014
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ؾًافٔة افذات فٍِرد ةًد

وؿد أصار ؾاةد ( )0227إػ أن اآلثار اإلجيابٔة

مبارش ،ذم حغ أن إخٍا

أحد ادٗرشات ظذ وجقد اختالل ذم افتُٔػ .وةرى

فٌِوب ترتبط باألمؾ وافراحة افٍْسٔة ذم حغ أن

ـقهغ وشتٍُٔقك ووفٔامز

& (Cohen, Steveocok

اآلثار افسِبٔة فٌِوب ترتبط باالـتئاب وطٓقر

) Willaims, 2008أن ؾًافٔة افذات (مُٔإزةؿ) ةْنٖ مـ

أظرا

خالل تٍاظؾ افٍرد مع افبٔئة واشتخدامف إلمُإٔاتف

وافتل تُقن ظادة مرتبىة بٍسات نيمْٔة ضقةِة

ادًرؾٔة ،ومٓاراتف االجتامظٔة وافسِقـٔة ،وهل تًُس

وةهاحبٓا افَِؼ وإخٍا

تَدةر افذات .ـام ؾرق

ثَة افٍرد بٍْسف وؿدرتف ظذ افْجاح ذم أداء ادّٓة.

شبِٔبرجر

ورةتنسقر

()4885

وتنر افْيرةة ادًرؾٔة إػ أن األداء اإلٕساين ةُّـ أن

Spielberger, Reheisor & Sydeman

ةٍن مـ خالل افبْاءات ادًرؾٔة ،وافًالؿات

وافٌوب وافًدوان ،حٔث تؿ وصػ افٌوب

االجتامظٔة وافنخهٔة ،حٔث ةقجد ٕقظان مـ

بٖٕف حافة إًٍافٔة هةًة ،وةٖخذ أصُاالً متًددة مـ

افتقؿًات ةرتبىان بْيرةة ؾًافٔة افذات ومها:

افسِقك افٍِيل إػ مستقى متَدم مـ االظتداء

افتقؿًات اخلاصة بًٍافٔة افذات ،وافتقؿًات ادتًَِة

وافتٓجؿ ظذ اآلخرةـ ،ذم حغ تًرف افًدائٔة

بافْتائج حٔث تنر افتقؿًات ادرتبىة بًٍافٔة افذات

 Hostilityبٖهنا اجلإب افقجداين فٌِوب وافتل حتّؾ

إػ إدراك افٍرد وتْبئف بَدرتف ظذ افَٔام بسِقك حمدد،

مًتَدات وأؾُار ًا مساـّة دماه مجاظة أو أؿِٔة أو

أما افتقؿًات اخلاصة بافْتائج ؾسـز ظذ أن االظتَاد

أصخاص وؽافب ًا ما تُقن ظذ ؾسات نيمْٔة متباظدة

بٖن افْتائج ةُّـ أن تْنٖ مـ االٕخراط ذم شِقك

وترتبط ب٘فَاء افِقم ظذ اآلخرةـ واالشتٔاء وحماوالت

حمدد ،وتيٓر افًالؿة بقوقح بغ تقؿًات افْتائج

االٕتَام .أما افًدوان

ؾًٔد مـ

وحتدةد افسِقك ادْاشب فَِٔام بّّٓة مًْٔة شّٔث

ادهىِحات ادرتبىة بافٌوب وفُْف ةرتبط بادٔؾ إػ

 .Smithوتٗدي

افَٔام بسِقك مٗ فِىرف اآلخر ،ـام أورد اخلرض

االًٍٕاالت دور ًا بارني ًا ذم حٔاة اإلٕسان مثؾ افٌوب

( )0221أن مهىِح افًْػ

مرتبط

واخلقف واحلزن ،إال أهنا تًد بّثابة مرحِة حََٔٔة

بّهىِحات افٌوب وافًدائٔة وافًدوان وافًْػ

فِتًبر ظـ ادناظر احلافٔة واحلََٔٔة فٍِرد وافتل

ةّثؾ مرحِة متَدمة مـ افًدوان شقاء مـ حٔث

بدورها ةُّْٓا افتْبٗ بّستقى تٖثر تِؽ االًٍٕاالت

افندة أو ردة افًٍؾ دماه اآلخرةـ ،وظادة ما ةتّثؾ ذم

ظِٔف (افَريش.)4887 ،

اإلةذاء اجلسدي فِىرف اآلخر.

وشقفٔدي ()0224

& Soliday

االوىرابات افسُٔقشقماتٔة (ٍٕسجسّٔة)،

وشٔدمان

Aggressiveness

بغ افًدائٔة

Violence

Anger

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة  ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

وؿد صْػ دةٍٔدشقن وماك جرةٌقر وشس وماك
فغ ()0222
MacLean

& Davidison, MacGergore, Stuhr

افٌوب إػ ٕقظغ رئٔسٔغ مها :افٌوب

م/
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افٌوب بنُؾ رصةح ومقجف ،وةٖخذ صقر ًا ظدوإٔة
وشِبٔة دماه افٍرد واآلخرةـ ،وافٌوب افداخع
Anger-in

وافذي ةنر إػ اخلزات افذاتٔة فٌِوب

افبْاء أو افْاؾع وافٌوب افوار ،ـام مٔز شبِٔبرجر

وافتًبر ظْف ظـ ضرةؼ ؿّع افٌوب وإخٍاء ادناظر

بغ افٌوب ـسّة ،وافٌوب

ادرتبىة بف أمام اآلخرةـ ،وأخر ًا افتحُؿ ذم افٌوب

ـحافة ،وؿد اؿسح ثالث ضرق رئٔسٔة فِتًبر ظـ

Anger- control

وةنر إػ افسٔىرة ظذ مقاؿػ

افٌوب هل :افوبط ،وافَّع ،واإلطٓار .أما شّة

افٌوب وافتًبر ظْٓا بهقرة أـثر ظَالٕٔة وهدوء.

()4884

Spielbreger

افٍرد حلافة

وتنر افدراشات احلَِٔة ذم جمال افهحة افٍْسٔة

افٌوب ؾتنر إػ افتًبر ظـ تُرار تًر

افٌوب ،أو ادٔؾ حلافة افٌوب بنُؾ متُرر ؾٓل

إػ ارتٍاع ٕسبة االـتئاب وافٌوب وإخٍا

ؾًافٔة

بذفؽ تنر إػ بًد ثابت ذم افنخهٔة ةتّحقر حقل

افذات فدى ادسْغ ادقدظغ بادٗشسات افتل تَدم

ادٔؾ ٕحق تُرار افٌوب وبندة أظذ .وؿد أصار ظدد

افرظاةة واخلدمات افٍْسٔة واالجتامظٔة (هافٔت،

مـ افباحثغ مثؾ افَريش (4887م)؛ وماؽـ وبُِٔز

0241

حٔث تتٖثر احلافة افهحٔة وافٍْسٔة

ورو وـقشتِٔق وإجقفد (Maughan, Pickles, )0222

بنُؾ ظام فدى ادسْغ ادقدظغ بادٗشسات اإلةقائٔة

 Rowe Costello & Angoldإػ أن ؿّع افٌوب ةُقن

وفٍْس االدماه ٕحق تٖثر فؽ االرتباط أصارت دراشة

داخِٔ ًا وإخٍاء ادناظر ادرتبىة بف وظدم طٓقرها أمام

ـؾ مـ ـقك وباترشقن ()0243

اآلخرةـ ذم حغ أن إطٓار افٌوب ةُقن بتقجٔف

ودراشة برجدةؾ وجقشتاؾسـ ()0227

ادناظر خارجٔا أمام اآلخرةـ فٍئ ًا وشِقـٔ ًا (بدٕٔ ًا)،

 Gustafsonإػ ارتباط ـؾ مـ االـتئاب وؾًافٔة افذات

أما وبط افٌوب ؾٓق ظِّٔة مًرؾٔة شِقـٔة ةَقم هبا

بافٌوب فدى ادسْغ ،ـام أطٓرت افْتائج إخٍا

افٍرد بْاء ظذ ما فدةف مـ ؿدرات تًِّٔٔة ومقؿٍٔة ذم

تَدةر افذات وإػ ارتٍاع مٗرشات االـتئاب وظدم

افسٔىرة ظذ مناظره افٌاوبة دماه ادقاؿػ افتل

افَدرة ظذ مقاجٓة ادنُالت فدى ادسْغ ادقدظغ

تهادؾف ذم حٔاتف افٔقمٔة .وهق امتداد دا أصار إفٔف

بّٗشسات افرظاةة ،ـام أطٓرت دراشة ـٍٔـ ودةٍٔد

Spielbreger et al.,

( Keven & Daived )0241أن هْاك ارتباض ًا بغ ارتٍاع

فتهْٔػ افٌوب إػ ثالثة إٔقاع رئٔسٔة ،وهل:

االـتئاب فدى ادسْغ وإخٍا

افًٍافٔة افذاتٔة

افٌوب اخلارجل Anger-outحٔث ةنر إػ افتًبر ظـ

وظدم افَدرة ظذ افتًبر ظـ افٌوب وؿًّف ،ـام

شبِٔزجر و(خرون ()4885

(Halit,

Cook & Petersen
& Bergdahl
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أطٓرت افدراشة أن هْاك ؾروؿ ًا بغ درجات ادسْغ

تتٖـد ؾٔٓا حافة افهحة افٍْسٔة شِب ًا وإجياب ًا بهقرة

ظذ مَٔاا االـتئاب فِّسْغ تًقد دتٌرات افًّر

واوحة .وؿد أصار حسغ ( )4880أن أهؿ ادتٌرات

وادستقى افتًِّٔل ومدة ادُقث بّٗشسات ودور

افتل ترتبط بّرحِة افنٔخقخة هل ادتٌرات افٍْسٔة

افرظاةة .ذم حغ أصارت دراشة ؾقرشال ()0243

مـ حٔث افتّرـز حقل افذات ،واالَٕىاع ظـ احلٔاة

إػ االرتباط افًُيس بغ االـتئاب وؾًافٔة

ادجتًّٔة ،وافًْاد وافتّسؽ بافتَافٔد وافًادات وادٔؾ

افذات فدى ادقدظغ بادٗشسات اإلةقائٔة .وذم

إػ اددةح واإلضراء خاصة ؾٔام ةتًِؼ هبذه افتَافٔد .ـام

افقالةات ادتحدة األمرةُٔة أصارت دراشة ـقةْج

أن

Forsell

وجد وفٔؿ وصري ()0221

William & Chery

ودراشة مٔدن

ـثر ًا مـ ادسْغ حْٔام ةنًرون بتدهقر ذم مستقى

Maiden & Peterson

إػ وجقد

ؿدرهتؿ افٍْسٔة ظذ افتُٔػ ،وحْٔام ةنًرون

ارتباط بغ افنًقر باالـتئاب وإخٍا

ؾًافٔة

باالـتئاب واالٕىقاء ؾ٘هنؿ ةِجٗون إػ اهلروب مـ

افذات ،وافنًقر بافٌوب فدى ادسْغ ذم مٗشسات

األوشاط افتل ةًٔنقن ؾٔٓا ـٖشِقب فِتُٔػ افٍْيس

افرظاةة افهحٔة ،ـام أطٓرت افدراشة إػ وجقد ظالؿة

واالجتامظل ،وةسًك افُثر مـ دول افًامل إػ تَدةؿ

بغ االـتئاب وشْقات افبَاء ذم ادٗشسات افًالجٔة

افرظاةة افٍْسٔة واالجتامظٔة فِّسْغ مـ خالل

واإلةقائٔة ،ذم حغ مل تيٓر افدراشة وجقد ؾروق بغ

مٗشسات متخههة ،وؿد ظّدت ونيارة افنٗون

افذـقر واإلٕاث ظذ مَٔاا االـتئاب .ذم حغ

االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة إػ إٕناء

أصارت دراشة بُامن وشّٔث وتٔزج ()0241

افًدةد مـ افدور اإلةقائٔة افتل وصِت إػ اثْتل ظؼة

 Beckman, Smith & Tilburgذم برةىإٔا إػ أثر افرظاةة

دار ًا فِّسْغ وادسْات ،حٔث تَدم افرظاةة افهحٔة

االجتامظٔة فِّسْغ ذم خٍض االـتئاب وارتٍاع

وافٍْسٔة واالجتامظٔة فِّسْغ وادسْات افذةـ ال

ؾًافٔة افذات وافتٍاؤل وافتناؤم ،إ أطٓرت افدراشة

ظائؾ هلؿ وال ةستىًٔقن رظاةة إٍٔسٓؿ أو افذةـ حتٔط

أن افبَاء ذم ادٗشسات اإلةقائٔة ةزةد مـ ارتٍاع

هبؿ طروف اؿتهادةة صدةدة ال تسّح ببَائٓؿ وشط

االـتئاب فدى ادسْغ وإٔف ال ةقجد ؾروق بغ ادسْغ

أههؿ (ونيارة افنٗون االجتامظٔة .)0241 ،وٕتٔجة

افذـقر واإلٕاث ذم مستقى االـتئاب.

فتَدةؿ اخلدمات فِّسْغ ؾَد اهتّت تِؽ افدور

وبالنير ()0243
وبسشقن ()0220

Koenig & Blazer

مشؽؾة الدراسة:

برظاةة ادسْغ رظاةة ٍٕسٔة واجتامظٔة وتَدةؿ

تًد مرحِة افنٔخقخة مـ ادراحؾ افًّرةة افتل

اخلدمات افتل تساظدهؿ ظذ افتُٔػ ،باإلواؾة إػ

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة  ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

اخلدمات اإلةقائٔة افتل تنّؾ افسُـ واخلدمات

م/

هـ)
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ادسْقن ،وتتوّـ هذه األمهٔة جإبغ:

االجتامظٔة وافرظاةة افىبٔة دـ ال جيدون ظائ ً
ال هلؿ

األمهقة الـظرية:

(افسدحان ،)0224 ،إال أن تَرةر ونيارة افنٗون

اإلؽٍال افتام –ذم حدود ظِؿ افباحث -افذي

االجتامظٔة افسْقي فًام ( )0243أصار إػ تدهقر

ةًإٔف ادسْقن ذم جمال افهحة افٍْسٔة بافْسبة

ادٓارات االجتامظٔة وافَدرة ظذ افتُٔػ وافرؽبة ذم

فِّتٌرات افتل ةتؿ دراشتٓا ،إ إن مًيؿ افدراشات

احلٔاة بغ ادسْغ وادسْات ادقدظغ بّٗشسات

افٍْسٔة ذم افقضـ افًريب وادُِّة افًربٔة افسًقدةة

افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة ،وأصار

بافذات اهتّت بّتٌرات افهحة افٍْسٔة فدى

إػ ظدم افَدرة ظذ افتنخٔص احلََٔل ألبرني

افنباب ،بْٔام دراشات ادسْغ ذم مًيّٓا رـزت ظذ

ادنُالت افتل ةًاين مْٓا ادسْقن وادسْات ادقدظقن

منُالهتؿ

وافهحٔة

بّٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة

واالؿتهادةة ،ؾْٓاك ٕدرة فِدراشات افتل تتْاول

افسًقدةة .ومل ةقجد حسب ظِؿ افباحث رصد ظِّل

مستقةات افهحة افٍْسٔة ومدى افتُٔػ افٍْيس

دنُالت ادسْغ ٍٕسٔ ًا ادقدظغ ذم مٗشسات افرظاةة

فِّسْغ.

واحتٔاجاهتؿ

االجتامظٔة

االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة مـ حٔث

األمهقة التطبقؼقة:

مستقى افهحة افٍْسٔة وافَدرة ظذ تَبؾ ادرحِة

تتّثؾ األمهٔة افتىبَٔٔة هلذه افدراشة ذم

افًّرةة احلافٔة ومدى ؿدرة ادجتّع ظذ إدراك

اإلمُإٔات افقاشًة ذم تقطٍٔٓا دساظدة ادٓتّغ ذم

افتٌرات افٍْسٔة افتل تًسهيؿ أثْاء بَائٓؿ ذم

جمال دراشة ادسْغ مـ افْاحٔة افٍْسٔة واالجتامظٔة

ادٗشسات اإلةقائٔة .ومـ خالل ما شبؼ ؾ٘ن افدراشة

شقاء مـ حٔث إمُإٔة االشتٍادة مـ ٕتائجٓا أو

احلافٔة حتاول اإلجابة ظذ تساؤل رئٔيس ةتّثؾ ؾٔام ةع:

األدوات ادستخدمة ؾٔٓا فِتًرف ظذ تٖثر ادتٌرات

ما العالقة بني االكتئاب وفعالقة الذات والغضب لدى

ادرتبىة بّرحِة افنٔخقخة ومدى ؿدرة ادسْغ ظذ

املسـني املودعني بؿمسسات ودور الرعاية االجتامعقة

افتالؤم وافتقاؾؼ وشط افبٔئات افًربٔة افتل ةًٔنقن

يف املؿؾؽة العربقة السعودية؟.

ؾٔٓا .وشقف تسٓؿ افدراشة احلافٔة  -بّنٔئة اهلل

أمهقة الدراسة:

تًاػ  -ذم رؾع مستقى افقظل افٍْيس واالجتامظل

أمهٔة افدراشة احلافٔة تتّثؾ ذم أمهٔة متٌراهتا

فرظاةة ادسْغ ذم خمتِػ افَىاظات افتل هتتؿ برظاةة

هلا

ادسْغ مثؾ ونيارة افنٗون االجتامظٔة ،وونيارة

افبٔقفقجٔة وافٍْسٔة واالجتامظٔة افتل ةتًر
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افهحة واجلًّٔات واهلٔئات افًِّٔة وافتىقظٔة
اخلاصة بادسْغ.

 -４تقجد ؾروق

ات دالفة إحهائٔة بغ

متقشىات درجات أؾراد ظْٔة افدراشة مـ ادسْغ
وادسْات ظذ ـؾ مـ مَٔاا االـتئاب ،مَٔاا ؾًافٔة

أهداف الدراسة:

افذات ومَٔاا افٌوب وؾَ ًا دتٌر شْقات افبَاء ذم

هتدف افدراشة إػ افتًرف ظذ افًالؿة بغ

ادٗشسة اإلةقائٔة.

االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب فدى ادسْغ
ادقدظغ بّٗشسات ودور افرظاةة االجتامظٔة ذم

حدود الدراسة:

ادُِّة افًربٔة افسًقدةة .ـام هتدف إػ افتًرف ظذ

احلدود املؽاكقة :مٗشسات افرظاةة االجتامظٔة

افَدرة افتْبئٔة فُؾ مـ ؾًافٔة افذات وافٌوب

افتابًة فقنيارة افنٗون االجتامظٔة بادُِّة افًربٔة

باالـتئاب وافٍروق بغ ادسْغ افذـقر واإلٕاث تبً ًا

افسًقدةة

فسْقات افبَاء بّٗشسات ودور افرظاةة االجتامظٔة ذم
ادُِّة افًربٔة افسًقدةة.

مٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ذم خمتِػ مدن ادُِّة
افًربٔة افسًقدةة وؿت تىبٔؼ افدراشة.

فروض الدراسة:
 -１تقجد ظالؿة

احلدود البرشية :ادسْقن وادسْات مـ ٕزالء

ات دالفة إحهائٔة بغ

االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب فدى ادسْغ
بّٗشسات ودور افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة
افسًقدةة.
 -２تقجد ؿدرة تْبئٔة فُؾ مـ ؾًافٔة افذات
وافٌوب باالـتئاب فدى ادسْغ بّٗشسات ودور
افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة.
 -３تقجد ؾروق دافة إحهائٔا بغ درجات

احلدود الزماكقة :تؿ تىبٔؼ أداوت افدراشة
ظذ ظْٔة افدراشة ذم اددة مـ 0241/4/4م وحتك
0245/2/02م .وؿد اشتٌرؿت افدراشة هذه اددة
ٕير ًا فهًقبة افقصقل إػ جمتّع افدراشة احلافٔة،
خهقص ًا اإلٕاث و فؽ بسبب خهائص ادجتّع
افسًقدي افدةْٔة وافثَاؾٔة ومراظاة افباحث فًِّاةر
األخالؿٔة واالجتامظٔة ادتهِة بذفؽ.
مصطؾحات الدراسة:

افذـقر واإلٕاث مـ ادسْغ بّٗشسات ودور افرظاةة

مػفوم املسـني :Elderly People

االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة ذم ـؾ مـ

تًرف الئحة دور افرظاةة االجتامظٔة بادُِّة

االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب.

افًربٔة افسًقدةة ادسـ بٖٕف" :ـؾ ؾرد أصبح ظاجز ًا

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة  ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

م/

هـ)

ظـ رظاةة وخدمة ٍٕسف أثر تَدمف ذم افًّر وفٔس

Depression Scale –short form

بسبب إظاؿة أو صبٓٓا" (افسدحان 4142 ،هـ،

(.)0222

ص .)41وةرى افباحث أن مًيؿ افتًارةػ افًِّٔة
افدارجة تتْاول االٕخٍا
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تًرةب اجلْدي

فعالقة الذات :Self-Efficacy

ذم افَدرات وافهحة

ةتحدد مٍٓقم ؾًافٔة افذات بٖهنا افرؽبة ذم ابتداء

افبٔقفقجٔة وافٍْسٔة واالجتامظٔة افتل تُقن ظادة

افسِقك وادبادرة بف وافَدرة ظذ األداء ،وافروا ظـ

مهحقبة بتٌرات حادة ظذ ادستقى افذايت

بذل ادجٓقد ذم إـامل افسِقك ،وادثابرة ذم مقاجٓة

واالجتامظل ،وافتل تٗثر ظذ افتقاؾؼ افٍْيس

ادحـ ،أو افندائد وحتَٔؼ أـز ؿدر مـ افْتائج

واالجتامظل .وافتًرةػ اإلجرائل فُبر افسـ ذم

ادرؽقب هبا مـ خالل ظِّٔات مًرؾٔة ترتبط بنًقر

افدراشة احلافٔة هق :افٍرد افبافغ مـ افًّر أـثر مـ

افٍرد بافَدرة ظذ اإلٕجاني ،وافتقؿع ،وادقاجٓة

شتغ ظام ًا ،مـ افذـقر واإلٕاث وةَٔؿ بّدةْة

فًَِبات وافندائد (ـقهغ و(خرون0222 ،

افرةا

 ،وحيّؾ اجلْسٔة افسًقدةة.

al.,

(Cohen,

 .etوةًرف افباحث ؾًافٔة افذات إجرائٔ ًا بٖهنا

االكتئاب :Depression

افدرجة افتل حيهؾ ظِٔٓا أؾراد ظْٔة افدراشة مـ

ةنر مهىِح االـتئاب إػ خزات وجدإٔة اتٔة

ادسْغ ادقدظغ بّٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ذم

احلزن ،واالٕىقاء وافُآبة ،وافتناؤم،

ادُِّة افًربٔة افسًقدةة ظذ ادَٔاا افًام فًٍافٔة

تيٓر ذم أظرا

وافنًقر بافٍنؾ ،وظــدم افروا ،وافنــًقر

افذات مـ إظداد افباحث.

بافذٕب ،وـراهٔة افذات ،وإةذاء افذات ،واالٕسحاب

الغضب :Anger

االجتامظل ،وافسدد ،وتٌر وتنقةف صقرة افذات،

ةًد مهىِح افٌوب مـ ادهىِحات افٍْسٔة

واوىرابات ذم افْقم ،وطٓقر ظالمات افتًب

افتل تْاوهلا افًدةد مـ افباحثغ وافتل تْاوفت حمددات

& (Whitfield

متًددة ،ومتْقظة ،وترتبط بٖضر ٕيرةة مًَدة وخمتٍِة،

 ،Davidson,وةًرف االـتئاب إجرائٔ ًا ذم

ؾَد أوجد بًض افباحثغ ارتباض ًا بغ افًدوان

افدراشة احلافٔة إٔف افدرجة افتل حيهؾ ظِٔٓا أؾراد

وافٌوب ،وتْاوفت ٕيرةات أخرى افًالؿة بغ

افًْٔة مـ ادسْغ ظذ مَٔاا اـتئاب افنٔخقخة

افٌوب ـسّة ،وافٌوب ـحافة ،وؿد اتٍَت مًيؿ

مَٔاا

افتًرةٍات حقل افٌوب بٖٕف حافة ؾقرةة تتّٔز

Geriatric

باالًٍٕال وظدم افَدرة ظذ افسٔىرة ظذ االًٍٕاالت،

واإلظٔاء ،مع ؾَدان مستّر فِنٓٔة
)2008

(ةاشٍاج وصٔخ،

(Yesavage & Sheikh,1986

االـتئاب فِّسْغ افهقرة ادختكة
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Maughan, et al.,

بّٗشسات افرظاةة بادُِّة افًربٔة افسًقدةة ،ووؾؼ

وؿد ظرف ماجـ و(خرون ()0222

افٌوب بٖٕف اشتجابة إًٍافٔة صدةدة ،وتُقن بىرةَة

إحهاءات ونيارة افنٗون االجتامظٔة فًام ،0245

ظدائٔة وواوحة حتّؾ صقر ًا شِقـٔة فٍئة ومًرؾٔة،

ةبِغ افًدد افُع فِّسْغ 282مسْ ًا ومسْة ،تنُؾ

وةستخدمٓا افٍرد فِتًبر ظـ مناظره دماه مقؿػ

ٕسبة افذـقر مْٓؿ  420بْسبة مئقةة  %42مـ

مًغ .وةًرف افٌوب إجرائٔ ًا بافدرجة افتل حيهؾ

ادقدظغ بّٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة

ظِٔٓا أؾراد ظْٔة افدراشة مـ ادسْغ ادقدظغ

افًربٔة افسًقدةة ،وٕسبة اإلٕاث  022مـ ادسْات بام

بّٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة

ةّثؾ  ،%30مـ افسًقدةغ وافسًقدةات وافذةـ تزةد

افسًقدةة ظذ اشتبٔان افٌوب فٍاةد (.)0227

أظامرهؿ ظـ شتغ ظام ًا ،وؿد تؿ اختٔار ادجتّع افُع
فِدراشة بافىرةَة افَهدةة (افًّدةة) وظْٔة افدراشة

إجراءات الدراسة:

متثؾ ادجتّع احلََٔل فِدراشة ،حٔث ؿام افباحث

وتنّؾ ما ةع:

بحك مجٔع مٗشسات ودور رظاةة ادسْغ ذم ادُِّة

أوالً -مـفج الدراسة:

افًربٔة افسًقدةة ،ثؿ حتدةد ادجتّع افُع فُؾ دار أو

ادْٓج هق اإلضار افًام ادقجف فِدراشة ،وأحد

مٗشسة وتؿ اختٔارهؿ ظّدة ًا وبنُؾ مبارش

األرـان األشاشٔة ذم افدراشات افٍْسٔة وافًِقم

وافتقاصؾ مًٓؿ ظـ ضرةؼ ارشال مجٔع أدوات

االجتامظٔة ،وهق افذي مـ خالفف تتجف افدراشة وتتحد

افدراشة .حٔث بِغ حجؿ جمتّع افدراشة بًد اشسداد

وؾؼ أشِقب ظِّل متَـ .وتؿ اشتخدام مْٓج ادسح

مجٔع بٔإات ومَاةٔس افدراشة  124مسْ ًا ومسْة

واحلك افنامؾ دجتّع افدراشة ،ـام اظتّدت

مقنيظغ ظذ  40مٗشسة ودار ًا فِرظاةة االجتامظٔة

افدراشة ظذ ادْٓج افقصٍل االرتباضل دتٌرات

فِّسْغ ذم خمتِػ مْاضؼ ادُِّة افًربٔة افسًقدةة،

حمددة ،حٔث

(دار افرظاةة االجتامظٔة فِّسْغ

افدراشة فُقهنا دراشة حتِِٔٔة فٍرو

وهل مْىَة افرةا

 ،دار افرظاةة االجتامظٔة فِّسْات بافرةا

،

ةرى افباحث بًد االضالع ظذ مْاهج افبحث أن هذا

بافرةا

ادْٓج مْاشب فِدراشة احلافٔة.

دار افرظاةة االجتامظٔة بقادي افدواه) ،مْىَة مُة
ادُرمة (دار افرظاةة االجتامظٔة بُّة ادُرمة ،دار

ثاكق ًا -جمتؿع وعقـة الدراسة:

افرظاةة االجتامظٔة بافىائػ) ،مْىَة اددةْة ادْقرة

اصتّؾ جمتّع افدراشة افُع ادسْغ ادقدظغ

(دار افرظاةة االجتامظٔة باددةْة ادْقرة) ادْىَة افؼؿٔة

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة  ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

م/

هـ)
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(دار افرظاةة االجتامظٔة بافدمام) ،مْىَة ظسر (دار

افهقرة ادختكة دَٔاا االـتئاب فِّسْغ

افرظاةة االجتامظٔة بٖهبا) ،مْىَة افَهٔؿ (دار افرظاةة

Geriatric Depression Scale–short form

أظد هذا

االجتامظٔة بًْٔزة ،ؿسؿ افرظاةة االجتامظٔة بّرـز

ادَٔاا ةاشٍاج و(خرون

افتٖهٔؾ بافرا "ٕساء") ،مْىَة اجلقف (دار افرظاةة

حٔث ةتُقن ادَٔاا مـ  32بْد ًا .وؿد ؿام بتًرةب

االجتامظٔة باجلقف) ،مْىَة جانيان (ؿسؿ افرظاةة

ادَٔاا بهقرتف األصِٔة صًبان ( )4882ومزوك

االجتامظٔة بّرـز افتٖهٔؾ بجانيان) .وؿد اشتًان

( ،)0220ـام ؿام اجلْدي ( )0222باشتخدام افهقرة

افباحث بًدد مـ األخهائٔغ واألخهائٔات افٍْسٔغ

ادختكة دَٔاا االـتئاب فِّسْغ مـ إظداد ةاشٍاج

افذةـ ةًِّقن بدور افرظاةة االجتامظٔة ،حٔث تؿ

وصٔخ ) Yesavage & Sheikh, (1986حٔث اظتّد ظذ

مَابِتٓؿ ورشح افدراشة وأهداؾٓا وتدرةبٓؿ ظذ

 45بْد ًا ،ظؼ ؾَرات تٗـد ظذ وجقد االـتئاب،

ـٍٔٔة تىبٔؼ أدواهتا ومَاةٔسٓا وافتقاصؾ مًٓؿ هاتٍٔ ًا

واخلّس ادتبَٔة صٌٔت بهقرة شِبٔة تًُس ظْد

وظـ ضرةؼ افزةد اإلفُسوين ،ـام تؿ االفتزام بادًاةر

تهحٔح ادَٔاا ،وؿد ؿام مًرب ادَٔاا بحساب

األخالؿٔة فِبحث افًِّل أثْاء تىبٔؼ افدراشة مـ

مًامالت االرتباط حٔث تراوحت بغ ()2071-2003

حٔث االفتزام بافنةة .وٕير ًا فًدم ؿدرة بًض ادسْغ

وتؿ حســاب مًامؾ افثبات بىرةَة افتجزئــة

وادسْات ظذ مؾء بٔإات ادَاةٔس ٕتٔجة فًدم افَدرة

افْهٍٔة حٔث بٌِت  ،2022وؿد اظتّد افباحث ذم

صحٔة مزمْة

افدراشة احلافٔة ظذ تًرةب ٕبٔؾ اجلْدي ()0222

فدهيؿ مثؾ حاالت اخلرف احلاد ،أو االٕتَال

حٔث ؿام افباحث بحساب افهدق افًامع حٔث

فِّستنٍٔات افىبٔة وافهحٔة فتَِل افًْاةة وافرظاةة

اشتخرجت مًامالت االرتباط ادتبادفة بغ بْقد

افىبٔة ،أو خلروجٓؿ فَواء ؾسة إجانيات مع أههؿ

ادَٔاا ،واشتخدم افباحث ضرةَة ادُقٕات افرئٔسٔة

أو أؿارهبؿ ؾَد اـتٍك افباحث بام تؿ اشتًادتف مـ

حٔث تؿ حتِِٔٓا ظامِٔ ًا بىرةَة (هقتِْٔج )Hoteling

أدوات افدراشة حٔث بٌِت ( )124اشتامرة ألدوات

فُِّقٕات األشاشٔة وحتدةد ؿٔؿ افتباةـ بحٔث ال تَؾ

افدراشة متثؾ ادجتّع األصع فِدراشة احلافٔة.

ظـ( )4وؾَ ًا دحؽ ـارةز  ،Kaiserثؿ أدةرت افًقامؾ

ظذ افَراءة وافُتابة ،أو فقجقد أمرا

)Yesavage et. al., (1984

تدوةر ًا متًامد ًا بىرةَة افٍارةامـس ،وؿد تؿ اشتخراج
ثالثا -أدوات الدراسة:

ثالثة ظقامؾ رئٔسٔة اشتقظبت  % 33025مـ افتباةـ

اشتخدمت افدراشة احلافٔة األدوات افتافٔة:

االرتباضل وهل ظامؾ االًٕزال واالٕىقاء ،حٔث بِغ
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جذره افُامـ  3642واشتقظب  %40637مـ افتباةـ

افباحث بًر

االرتباضل ،أما افًامؾ افثاين افذي بِغ جذره افُامـ

بَسؿ ظِؿ افٍْس بجامًة اإلمام حمّد بـ شًقد

 0025واشتقظب  % 44030مـ افتباةـ االرتباضل،

اإلشالمٔة حٔث متت مراجًة بْقده وظباراتف وتؿ

وادسّك بافبًد ادًرذم افقجداين افذي ةتْاول افنًقر

حذف أربع ظبارات فًدم اتساؿٓا مع حماور ادَٔاا

بافسًادة وارتٍاع افروح ادًْقةة وافنًقر بادِؾ

وأبًاده ادحددة وؾَ ًا دتٌرات افدراشة وؿد ؿام

واخلقف مـ ادستَبؾ ،أما افًامؾ افثافث واألخر

افباحث بحساب افهدق افًامع ،ثؿ اشتخرجت

حٔث بِغ جذره افُامـ  0044واشتقظب %42047

مًامالت االرتباط ادتبادفة بغ بْقد ادَٔاا،

افذات

واشتخدم افباحث ضرةَة ادُقٕات افرئٔسٔة حٔث تؿ

افذي تْاول االؿتْاع باحلٔاة وجدواها وافسًادة

حتِِٔٓا ظامِٔ ًا بىرةَة (هقتِْٔج) ادُقٕات األشاشٔة،

وافبٗا وإًدام افٍائدة.

ثؿ أدةرت افًقامؾ تدوةر ًا متًامد ًا بىرةَة

مـ افتباةـ االرتباضل ،وادسّك بًد إخٍا

الثبات :تؿ إجراء حتِٔؾ شُٔقمسي فًِْارص

ادَٔاا ظذ حمُّغ مـ ادختهغ

افٍارةامـس ،وؿد اصسط افباحث أن ةُقن افًامؾ

ادُقٕة دَٔاا االـتئاب فِّسْغ افهقرة ادختكة

اجلقهري ما ـان فف جذر ـامـ ≤  ،402وحمؽ افتنبع

G D Sذم صٌٔتف افْٓائٔة ،وؿد أطٓرت افْتائج ّ
أن ؿٔؿ

ظذ افًامؾ ≤  ، 203وأن ةتنبع جقهرة ًا ظذ افًامؾ

مًامالت االرتباط ادهححة ؿد تراوحت بغ

ثالثة بْقد ظذ األؿؾ فَِابِٔة فِتُرار وافثبات .وؿد تؿ

( ،)2072-2032حٔث تنر مجٔع افٍَرات ادُقٕة إػ

اشتخراج ثالثة ظقامؾ رئٔسٔة اشتقظبت % 50008

ثبات ادَٔاا ذم افدراشة احلافٔة.

مـ افتباةـ االرتباضل ،وؿد شّك افًامؾ األول وافذي

مؼقاس فعالقة الذات :ؿام افباحث ب٘ظداد مَٔاا

بِغ جذره افُامـ  3.12واشتقظب  %33041مـ

فًٍافٔة افذات فِّسْغ مًتّد ًا بذفؽ ظذ مَٔاا

افتباةـ االرتباضل بًامؾ ادثابرة ،أما افًامؾ افثاين ؾَد

Sherer, et al.,

شّل بًامؾ ادجٓقد حٔث بِغ جذره افُامـ 0623

) ،(1982وةتُقن ادَٔاا مـ  40بْدً ا تَٔس افرؽبة ذم

واشتقظب % 42087مـ افتباةـ االرتباضل ،أما

ادثابرة وافروا ظـ بذل ادجٓقد ذم إـامل افسِقك

افًامؾ افثافث واألخر ؾَد بِغ جذره افُامـ 4042

وادثابرة ذم مقاجٓة افوٌقط  ،وادَٔاا مـ ٕقع "

واشتقظب %2041مـ افتباةـ االرتباضل.

ؾًافٔة افذات افذي أظده صرار و(خرون

فُٔرت " مـ أربع خٔارات (ال مىَِا ; ٕ ،4ادرا ;

الثبات :ؿام افباحث بافدراشة احلافٔة ب٘جراء حتِٔؾ

 ،0أحٔإا ;  ،3ـثرا ;  ،1ـثرا جدا ;  .)5وؿد ؿام

شُٔقمسي فًِْارص ادُقٕة(افٍَرات) دَٔاا ؾًافٔة

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة  ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

م/

هـ)
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افذات ،و فؽ فِتًرف ظذ إشٓام افًْارص ادُقٕة

افٌوب حلسغ ؾاةد ( )0227وؿد اشتَر افباحث ظذ

(افٍَرات) ذم مًامؾ ثبات أداة افدراشة ،وؿد أطٓرت

( )00بْد ًا فَٔاا افٌوب فدى ظْٔة افدراشة و فؽ

افْتائج أن ؿٔؿ مًامالت االرتباط ادهححة ؿد

بًد حساب افهدق افًامع حٔث اشتـخرجت

تراوحت بغ ( ،)2048-2.10حٔث تنر مجٔع

مًامالت االرتباط ادتبادفة بغ بْقد االشتبٔان،

افٍَرات ادُقٕة دَٔاا ؾًافٔة افذات إػ أهنا تساهؿ ذم

واشتخدم افباحث ضرةَة ادُقٕات افرئٔسٔة حٔث تؿ

نيةادة ثبات ادَٔاا ذم افدراشة احلافٔة.

حتِِٔٓا ظامِٔ ًا بىرةَة (هقتِْٔج) فُِّقٕات

مؼقاس الغضب :تؿ ؿٔاا افٌوب ذم ظدة

األشاشٔة ،ثؿ أدةرت افًقامؾ تدوةر ًا متًامد ًا بىرةَة

دراشات ظربٔة وأجْبٔة حٔث ؿام افَريش()4887

ؾارةامـس .واظتز افًامؾ داالً إحهائٔ ًا ظْدما ةُقن

بام

افًامؾ اجلقهري ا جذر ـامـ ≤  .402وحمؽ افتنبع

بــــState-Trait Anger Expression Inventory

اجلقهري فِبْد ظذ افًامؾ ≤  .203ـذفؽ أن ةتنبع

وؿد وجد أن مًامالت االرتباط بغ ظبارات ادَٔاا

جقهرة ًا ظذ افًامؾ ثالثة بْقد ظذ األؿؾ ،حٔث إهنا

تراوحت بغ  2045و  ،2080ـام ؿام اخلرض ()0221

تًد بّثابة مًٔار فف اشتَرار وؿابؾ فِتُرار .واظتامد ًا

باشتخدام ٍٕس ادَٔاا ادنار إفٔف أظاله وؿد أطٓرت

ظذ هذا اإلجراء تؿ اشتبَاء مخسة ظقامؾ اشتقظبت

مًامالت االرتباط حلافة افٌوب  2024وشّة

 %45057مـ افتباةـ االرتباضل ،وؿد اشتقظب افًامؾ

افٌوب  2024و ؿّع افٌوب  2054وإطٓار

األول  %04047مـ افتباةـ االرتباضل ،وبِغ جذره

افٌوب 2072ووبط افٌوب  ،2027ـام ؿام ؾاةد

افُامـ  3042وؿد تؿ تسّٔتف بًامؾ تُرار افٌوب،

( )0227ب٘ظداد اشتبٔان افٌوب ـٖداة فِتَرةر افذايت،

أما افًامؾ افثاين افذي بِغ جذره افُامـ 3042

و فؽ ـل تًىل تَدةر ًا ـّٔ ًا فٌِوب ذم مخسة أبًاد

واشتقظب  %44074مـ افتباةـ االرتباضل ،حٔث تؿ

رئٔسٔة ،وةتُقن ادَٔاا مـ( )05بْد ًا تتْاول مثرات

تسّٔتف بًامؾ افٌوب اخلارجل ،وافًامؾ افثافث

افٍْسجسّٔة فٌِوب ،تُرار

ادسّك بًامؾ افٌوب افداخع افذي بِغ جذره

افٌوب ومداه ،افتٓجؿ افبدين وافٍِيل ،افٌوب

افُامـ  0013واشتقظب  ،%44040أما افًامؾ افرابع

اخلارجل ،افتحُؿ ذم افٌوب ،وؿد أطٓرت افْتائج أن

افذي تؿ تسّٔتف بًامؾ افتحُؿ ذم افٌوب ؾَد بِغ

مًامؾ ثبات افدرجة افُِٔة دَٔاا افٌوب ،2020

جذره افُامـ  ،0043واشتقظب  %8.10مـ افتباةـ

وؿد اشتخدم افباحث ذم افدراشة احلافٔة اشتبإة

االرتباضل ،ـام وجد افباحث أن افًامؾ اخلامس

بتًرةب مَٔاا شبِٔبرجر ()4884
ةًرف

افٌوب ،األظرا

Spielbereger
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ادسّك بًامؾ مثرات افٌوب ؾَد بِغ جذره افُامـ

كتــائج الدراســة:

 ،4044واشتقظب % 7045مـ افتباةـ االرتباضل،

صٍْت هذه افْتائج بحسب افٍرو

وتنر ٕتائج افتحِٔؾ افًامع إػ صدق واتساق

ادسبَة وهل

ـافتايل:

موّقن بْقد ادَٔاا وأهنا ات مستقى ظال مـ
كتائج الػرض األول:

افٍُاءة ذم ؿٔاا افٌوب.

ةْص افٍر

الثبات :تؿ إجراء حتِٔؾ (شُٔقمسي) فًِْارص

األول ظذ إٔف تقجد ظالؿة ات

ادُقٕة (افٍَرات) دَٔاا افٌوب ،وؿد تراوحت ؿٔؿ

دالفة إحهائٔة بغ االـتئاب وؾًافٔة افذات،

مًامالت االرتباط ادهححة دَٔاا افٌوب بغ

وافٌوب ،فدى ادسْغ بّٗشسات افرظاةة االجتامظٔة

( ،)2070-2005مما ةنر إػ أن مجٔع افٍَرات ادُقٕة

ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة .وفِتحَؼ مـ صحة

دَٔاا افٌوب تساهؿ ذم ثبات ادَٔاا ذم افدراشة

افٍر

األول ،ؿام افباحث بحساب مًامؾ االرتباط

احلافٔة.

افبسٔط ،وؿد جاءت افْتائج ـام ةع:
جدول ( : )1معامالت االرتباط املتبادلة بني متغريات الدراسة (ن = )486

ادتٌٔــــرات

االـتئاب

ؾًافٔة افذات

افٌوب

االـتئاب

--

**2034

** 2002

--

** 2014

ؾًافٔة افذات
افٌوب

--

** دال عـد مستوى .0.1

ةتوح مـ اجلدول ( )4وجقد ارتباط مقجب

ادنار إفٔٓا باجلدول أظاله حٔث تٗـد افْتائج أن

جقهري ظْد مستقى  2024بغ االـتئاب وـؾ مـ

االـتئاب فدى ظْٔة افدراشة مـ ادسْغ وادسْات

ؾًافٔة افذات ،وافٌوب .ـام ةنر اجلدول أظاله إػ

ادقدظغ بّٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ةرتبط ارتباض ًا

أن االرتباضات ادتبادفة بغ ادتٌرات مقجبة وجقهرةة

جقهرة ًا بًٍافٔة افذات حٔث بِغ مًامؾ االرتباط

ظْد مستقى  ،2024ومـ فؽ ةستْتج افباحث أن

( ،)**2034ـام بِغ مًامؾ ارتباط االـتئاب

األول ؿد حتَؼ مـ خالل جمّقظة االرتباضات

بافٌوب ( )** 2002ـام أطٓرت افْتائج ارتباط

افٍر

م/

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة  ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

129

هـ)

متٌر ؾًافٔة افذات بافٌوب ( )**2014ومجًٔٓا

فُؾ مـ ؾًافٔة افذات وافٌوب باالـتئاب فدى

مًامالت ارتباط مقجبة وجقهرةة ظْد مستقى دالفة

ادسْغ بّٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة
افًربٔة افسًقدةة .وفِتحَؼ مـ صحة هذا افٍر

.2024

،

ؿام افباحث باشتخدام مًامؾ االٕحدار افبسٔط ـام
كتائج الػرض الثاين:
ةْص افٍر

ةقوح اجلدول افتايل:

افثاين ظذ إٔف "تقجد ؿدرة تْبئٔة
جدول ( : )2كتائج االكحدار البسقط يف التـبم باالكتئاب (ن = . )486
ققؿــة

املؼدار

مستوى

ت

الثابت

الداللة

ؾًافٔة افذات

20304

20334

20452

540044

70128

10574

20224

افٌوب

20027

20380

20442

180444

50314

10044

20220

املتغري املستؼل

معامل االكحدار

االرتباط البسقط

كسبة
املسامهة

ققؿــة ف

مـ خالل اجلدول رؿؿ ( )0تنر افبٔإات إػ أن

ةُّـ أن ةُقن مٗرش ًا ؾًِٔ ًا بارتٍاع افنًقر

مجٔع مًامالت االٕحدار فِّتٌرات ات مستقى

باالـتئاب فدى ادسْغ حٔث أشٓؿ بْسبة  %44مـ

مرتٍع مـ افدالفة حٔث تساوح مستقةات دالفة

افتباةـ ذم درجات االـتئاب ،ـام أطٓرت افْتائج أن

مًامالت االٕحدار فِّتٌرات افرئٔسٔة ذم افدراشة

متٌر افٌوب افذي شاهؿ بْسبة  %44مـ افتباةـ ذم

(ؾًافٔة افذات وافٌوب) بغ  20220-20224وهل

درجات االـتئاب ةُّـ أن ةُقن مٗرشا ةتْبٖ بف

تنر بذفؽ إػ مستقى مرتٍع مـ افدالفة افتْبئٔة .ـام

فيٓقر األظرا

االـتئابٔة فدى ادسْغ.

أن ؿّٔة (ف) فِّتٌرات (ؾًافٔة افذات; 180042؛
افٌوب;  )150345وهل ؿٔؿ ظافٔة وجقهرةة،
ةساوح مستقى افدالفة بغ  ،20220– 20224مما ةنر

كتائج الػرض الثالث:
ةْص هذا افٍر

ظذ وجقد ؾروق دافة إحهائٔ ًا

إػ دالفة تٖثر ادتٌرات ادستَِة (ؾًافٔة افذات

بغ درجات افذـقر واإلٕاث مـ ادسْغ بّٗشسات

وافٌوب) ذم ادتٌر افتابع (االـتئاب) .ـام تنر

افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة ذم ـؾ

افْتائج ذم اجلدول أظاله إػ أن متٌر ؾًافٔة افذات

مـ االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب .والختبار
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صحة هـــذا افٍر
test

اشـــتخدم افباحث اختبار (ت)

 Tحلساب دالفة افٍروق بغ افذـقر واإلٕاث ذم

ـؾ مـ االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب ،ـام
ةقوحٓا جدول رؿؿ (.)3

جدول رقم ( :)3الػروق بني املتوسطات واالكحرافات املعقارية وققؿة ت بني الذكور واإلكاث يف كل من االكتئاب وفعالقة الذات
والغضب لدى املسـني املودعني بؿمسسات الرعاية االجتامعقة (ن=)486
املسـون الذكور ن = 312

م

املتغريات

4

االـتئاب

42644

0

ؾًافٔة افذات

43614

8670

3

افٌوب

2682

1675

املسـات اإلكاث ن =174

ققؿة (ت)

مستوى الداللة
ؽر دافف

م

ع

م

ع

5644

44632

3628

26480

44673

4604

26854

ؽر دافف

40644

7612

26172

ؽر دافف

ةتوح مـ اجلدول رؿؿ( )3ظدم وجقد ؾروق
جقهرةة ات دالفة إحهائٔة بغ ادسْغ افذـقر
وادسْات اإلٕاث ادقدظغ بّٗشسات افرظاةة
االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة ذم ـؾ مـ
االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب .وةنر افباحث إػ
أن االختالؾات ال تًقد إػ ؾروق بغ اجلْسغ بؾ ربام
تًقد فىبًٔة افدور اإلةقائٔة أو فِثَاؾة افدةْٔة
واالجتامظٔة افسائدة ذم ادجتّع وربام ألن ادسْغ
ةٍَدون افُثر مـ األدوار االجتامظٔة مع تَدمٓؿ ذم
افسـ ،وافتل ؿد تٗدي إػ تنابف األدوار وظدم وجقد
ؾروق بغ اجلْسغ ذم أشافٔب افتُٔػ وافتًبر ظـ

افٌوب وؾًافٔة افذات واألظرا

االـتئابٔة.

.
.

كتائج الػرض الرابع:
ةنر افٍر

افرابع إػ وجقد ؾروق ات دالفة

إحهائٔة بغ متقشىات درجات أؾراد ظْٔة افدراشة
مـ ادسْغ وادسْات ظذ ـؾ مـ مَاةٔس االـتئاب،
وؾًافٔة افذات وافٌوب وؾَ ًا دتٌر افًّر وشْقات
افبَاء ذم ادٗشسة اإلةقائٔة .وؿد ؿام افباحث ب٘جراء
حتِٔؾ افتباةـ األحادي االدماه

One Way ANOVA

دتٌرات (االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب) وؾَ ًا
فسْقات افبَاء ذم مٗشسات افرظاةة االجتامظٔة
فِّسْغ وـإت افْتائج ـام ةع:

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة  ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

م/
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جدول رقم ( :)4حتؾقل التباين األحادي االجتاه لالكتئاب وفعالقة الذات والغضب لدى املسـني تبع ًا ملتغري سـوات البؼاء (ن=.)486
درجات

متوسطات

احلرية

املربعات

بغ ادجّقظات

422336443

3

14556227

داخؾ ادجّقظات

427506415

123

7426112

ادجّقع

045256052

124

بغ ادجّقظات

03346274

3

7320445

داخؾ ادجّقظات

283446174

123

4526188

ادجّقع

847236310

124

بغ ادجّقظات

47126404

3

5486274

داخؾ ادجّقظات

837226114

123

4226177

ادجّقع

855046240

124

مصدر التباين

جمؿوع املربعات

ادتٌر

ف

االـتئاب

36514

ؾًافٔة افذات

46578

26528

مستوى
الداللة
*26225

26047

26302

افٌوب

* دالة عـد مستوى الداللة ().0.5 = 

ةنر اجلدول رؿؿ ( )1إػ وجقد ؾروق ات دالفة

أن متٌر ؾًافٔة افذات ومتٌر افٌوب ال ةتٖثر

إحهائٔة بغ أؾراد ظْٔة افدارشة مـ ادسْغ وادسْات

بسْقات افبَاء ذم داخؾ افدور اإلةقائٔة ومٗشسات

ظذ مَٔاا االـتئاب فِّسْغ تبً ًا دتٌر شْقات

افرظاةة االجتامظٔة افتابًة فقنيارة افنٗون االجتامظٔة،

افبَاء ذم مٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ،حٔث تنر

ـام أن االـتئاب ةّثؾ متٌر ًا جقهرة ًا؛ و فؽ ألن

افْتائج إػ وجقد ؾروق ات دالفة إحهائٔة ظْد

اإلـتئابٔة ةُّـ أن تُقن مسٔىرة وبنُؾ

مستقى دالفة (2025

األظرا

 )αظذ مَٔاا االـتئاب

أـز فدى ادسْغ وختٍل مًامل افٌوب ،وؾًافٔة

فِّسْغ تبً ًا فسْقات افبَاء ،ذم حغ تنر افْتائج إػ

افذات ،وبافتايل ةرى افباحث أن متٌر االـتئاب ةّثؾ

ظدم وجقد ؾروق ات دالفة إحهائٔة بغ متقشىات

ظام ً
ال رئٔسٔ ًا ذم شقء افتُٔػ وظدم ؿدرة مَاةٔس

درجات أؾراد ظْٔة افدراشة مـ ادسْغ وادسْات ظذ

ادتٌرات األخرى ظذ تَدةر مستقى تُٔػ ادسْغ.

مَٔاا ؾًافٔة افذات وافٌوب تبً ًا فسْقات افبَاء

ودًرؾة ادماه افٍروق بغ أؾراد ظْٔة افدراشة ظذ

بّٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة

مَٔاا االـتئاب فِّسْغ تبً ًا فسْقات اخلزة ؿام

افسًقدةة ،وةرى افباحث أن افْتٔجة احلافٔة تنر إػ

افباحث بحساب أؿؾ ؾرق مًْقي  LSDـام ةع:

≤
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جدول رقم ( :)5اجتاه الػروق بني أفراد عقـة الدراسة عىل مؼقاس االكتئاب لؾؿسـني تبع ًا لسـوات البؼاء(ن=)486
سـوات البؼاء
اؿؾ مـ  5شْقات

أقل من 5

من  5سـوات إىل أقل

من  1.سـوات إىل أقل

سـوات

من  1.سـوات

من  15سـه

---

260517

426148

*046178

---

80371

446334

مـ  5شْقات إػ أؿؾ مـ 42

من  15سـة فلكثر

شْقات
---

مـ  42شْقات إػ أؿؾ مـ 45

446528

شْف
---

مـ  45شْة ؾٖـثر

تنر بٔإات اجلدول رؿؿ ( )5إػ أن ادماه افٍروق

االـتئاب بًٍافٔة افذات وافٌوب فدى ادسْغ

بغ أؾراد ظْٔة افدراشة مـ ادسْغ ظذ مَٔاا

ادقدظغ بّٗشسات افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة

االـتئاب فِّسْغ تبً ًا دتٌر شْقات افبَاء ذم افدار

افًربٔة افسًقدةة ،وؿد أطٓرت افدراشة احلافٔة إٔف

اإلةقائٔة فهافح افذةـ دماونيت مدة بَائٓؿ بتِؽ

تقجد ظالؿة ات دالفة إحهائٔة مقجبة بغ االـتئاب

ادٗشسات أـثر مـ ( )45شْة ،حٔث أطٓرت افْتائج

وـؾ مـ ؾًافٔة افذات وافٌوب فدى ادسْغ .حٔث

أن ادماه افٍروق بغ أؾراد ظْٔة افدراشة مـ ادسْغ

ؿام افباحث بحساب مًامؾ االرتباط افبسٔط ،وؿد

ظذ مَٔاا االـتئاب تبً ًا دتٌر شْقات افبَاء ذم افدار

أصارت افْتائج إػ وجقد ارتباط مقجب جقهري ظْد

اإلةقائٔة ةٖيت فهافح هٗالء ( ،)*046178 ; ذم

مستقى  2024بغ االـتئاب وـؾ مـ ؾًافٔة افذات،

حغ مل تيٓر ؾروق بغ أؾراد ظْٔة افدراشة ممـ مُثقا

وافٌوب .ـام تنر افْتائج إػ أن االـتئاب فدى

ذم دور افرظاةة االجتامظٔة ؾسات تساوح (بغ  5إػ

ادسْغ وادسْات ادقدظغ بّٗشسات افرظاةة

 45شْة) ،وةرى افباحث أن هذه افْتٔجة تيٓر صدة

االجتامظٔة ةرتبط ارتباض ًا جقهرةا بًٍافٔة افذات حٔث

أثر افبَاء ذم ادٗشسات اإلةقائٔة فٍسات نيمْٔة ضقةِة

بِغ مًامؾ االرتباط ( ،)**2034ـام بِغ مًامؾ

االـتئابٔة

ارتباط االـتئاب وافٌوب ( )** 2002ـام أطٓرت

مما ةٗدي إػ ارتٍاع ٕسبة وإتنار األظرا

مـ مثؾ احلزن افدائؿ وظدم افَدرة ظذ افتُٔػ.
مـاقشة الـتائج:
هدؾت افدراشة احلافٔة إػ افتًرف ظذ ظالؿة

افْتائج ارتباط متٌر ؾًافٔة افذات وافٌوب فدى ظْٔة
افدراشة ( )**2014ومجًٔٓا مًامالت ارتباط
مقجبة وجقهرةة ظْد مستقى دالفة  .2024وةٍن

م/

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة  ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (
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افباحث تِؽ االرتباضات بٖن االـتئاب ةتّثؾ ذم

بادٗشسات اإلةقائٔة ،وتتٍؼ ـذفؽ مع ما تقصؾ إفٔف

ظِّٔة مًرؾٔة تٖخذ اجلقإب االًٍٕافٔة وافقجدإٔة

ـؾ مـ (ـاؾغ ودةٍٔد،

Keven & Daived, 2014

؛

جإب ًا ةتوح افتٖثر ؾٔٓا مـ حٔث ؿقة تِؽ

وـقك وباترشقن

Cook & Petersen, 2013

؛

االرتباضات مع متٌرات أخرى فِهحة افٍْسٔة،
ؾافتٌرات افٍْسٔة وإخٍا

افرؽبة باحلٔاة واالٕىقاء

وؾقرشال2013 ،

Forsell,؛ وـقٕج وبالنير،

Blazer, 2013؛ وبرجدةؾ وجقشتاؾسقن،

& Koenig

& Bergdahl

 ،)Gustafson,ـؾ أوفئؽ ةنرون إػ وجقد

ةٗثر بنُؾ مبارش ذم رؤةة ادسْغ فذواهتؿ وظالؿاهتؿ

2007

مع اآلخرةـ ،وظدم افَدرة ظذ افتحُؿ ذم إًٍاالهتؿ

ظالؿة ارتباضٔة بغ االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب

افداخِٔة.

فدى ادسْغ ،وةرى افباحث أن اجلقإب ادًرؾٔة

ـام تنر افْتائج إػ ظدم افروا ظـ افذات فدى

وافدةْٔة وافثَاؾٔة فِّسْغ وّٕط احلٔاة افذي ةامرشقٕف

أؾراد افًْٔة وووقح خٔبات األمؾ ادتُررة فدهيؿ مما

ذم ادجتّع افسًقدي ربام تدخؾ ذم وجقد مثؾ هذه

ةًٔؼ رؽبة ادسْغ ذم ادبادرة وافتٍاظؾ مع إٔنىة احلٔاة

االرتباضات حٔث صًقر ادسْغ بافَّٔة افذاتٔة ٕتٔجة

ادختٍِة ،وةسّٓؿ بّناظر افٌوب واالـتئاب

ألداء األدوار االجتامظٔة ،وتراـامت افًالؿات افٔقمٔة

فٍسات ضقةِة .ـام أطٓرت افْتائج أن االرتباط بغ

ادًتادة مع افًائِة واألبْاء واألؿارب واألصحاب

متٌرات افدراشة ةنر إػ حافة مـ األمل افٍْيس فدى

واألؿران مـ األصدؿاء ومـ ثؿ االٕتَال بًد فؽ إػ

ادسْغ مهحقب ًة باإلحساا بافذٕب افنًقري،

مٗشسات تُقن ظادة حمُقمة بٖٕيّة وؿقإغ هتتؿ

مِحقظ ذم تَدةر افذات ،وَٕهان ذم

بافدرجة األوػ بتقؾر ادُان افالئؼ فِسُـ وادًٔنة،

افْناط افًَع وافًوقي ،وتنر ؿائّة االرتباضات

وال تًر افُثر مـ االهتامم ألٕنىة واحتٔاجات ادسـ

بغ االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب ذم ٕتائج

األخرى ،هذا بحد اتف ةًتز صدمة تًُْس ظذ

افدراشة إػ تٖثر االـتئاب ظذ احلافة ادزاجٔة

ادسْغ بافُثر مـ االوىرابات وشقء افتُٔػ

واالًٍٕافٔة وافقجدإٔة وافهحة افًامة فِّسْغ

افٍْيس واالجتامظل.

وإخٍا

وارتٍاع ٕسبة االـتئاب مما ةدل ظذ افتناؤم وظدم

وأطٓرت افْتائج وجقد ؿدرة تْبئٔة فُؾ مـ ؾًافٔة

افَدرة ظذ افتُٔػ ،وتتٍؼ هذه افْتائج مع ما تقصؾ

افذات وافٌوب واالـتئاب فدى ادسْغ بّٗشسات

إفٔف هافٔت

)Halit, (2014

مـ ارتٍاع ٕسبة االـتئاب

افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة ،حٔث

وإخٍا

ؾًافٔة افذات فدى ادسْغ ادقدظغ

تنر افْتائج إػ أن مجٔع مًامالت االٕحدار فِّتٌرات
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(ؾًافٔة افذات وافٌوب) ات مستقى مرتٍع مـ

افثَة بافذات وبْاء اؾساوات مًرؾٔة متْاؿوة حقل

افدالفة حٔث تساوح مستقى دالفة مًامالت االٕحدار

افَدرة ظذ افتُٔػ ،وبافتايل تٖخذ جقإب شِقـٔة ؽر

فِّتٌرات افرئٔسٔة ذم افدراشة بغ 20220-20224

صحٔحة ؽافب ًا ما ترتبط بّناظر احلزن وافتخِص مـ

وهذا مستقى مرتٍع مـ افدالفة افتْبئٔة .ـام أن ؿّٔة

احلٔاة ،وهل تتّثؾ بْاءات مًرؾٔة مستّرة تَقم بتْنٔط

(ف) فِّتٌرات (ؾًافٔة افذات ; 180042؛ افٌوب

اخلزات افداخِٔة فٌِوب فدى ادسْغ ،وتْبٗات

;  )150345وهل ؿٔؿ ظافٔة وجقهرةة ،مما ةنر إػ

شِبٔة حقل افذات وؾًافٔتٓا مما ةٗدي إػ نيةادة ذم

دالفة تٖثر ادتٌرات ادستَِة (ؾًافٔة افذات وافٌوب)

افتقؿًات افسِبٔة وارتٍاع وترة افٌوب فدهيؿ .وتتٍؼ

ذم ادتٌر افتابع (االـتئاب) .ـام تنر افْتائج إػ أن

افْتٔجة احلافٔة مع ما تقصؾ إفٔف (بُٔامن ونيمالئف2014 ،

متٌر ؾًافٔة افذات ةُّـ أن ةُقن مٗرش ًا

Forsell,؛ وـقٕج

إخٍا

et al.,

Beckman,؛ وؾقرشال،

2013

ؾًِٔ ًا ظذ ارتٍاع مستقى افنًقر باالـتئاب فدى

وبالنير& Blazer, 2013،

ادسْغ حٔث أشٓؿ بْسبة  %44مـ افتباةـ ذم درجات

افتْبٗ بّستقى ؾًافٔة افذات وافٌوب فدى ادسْغ،

االـتئاب ،ـام أطٓرت افْتائج أن ارتٍاع متٌر افٌوب

وهْا ةرى افباحث أن افتًامؾ مع افذات فدى ادسْغ

وافذي شاهؿ بْسبة  %44مـ افتباةـ ذم درجات

ةرتُز ظذ افتٍاظؾ افسِبل بغ االًٍٕاالت وافبْاءات

االـتئاب ،وبْاء ظذ افْتٔجة احلافٔة ةرى افباحث إٔف

ادًرؾٔة مما ةٗدي إػ تقؿًات شِبٔة تَِائٔة دماه افًامل

ةُّـ افتْبٗ بَقة تٖثر ؾًافٔة افذات وصقرة افذات

ادحٔط بادسْغ ،مـ مثؾ :افَْد افذايت ،واألؾُار

فدى ادسْغ دماه احلافة ادزاجٔة وافقجدإٔة فدهيؿ أثْاء

افتناؤمٔة ،وظدم افثَة باآلخرةـ ،ومـ ثؿ اختالل

بَائٓؿ بتِؽ ادٗشسات اإلةقائٔة ،حٔث تًِب األدوار

احلافة ادزاجٔة فدهيؿ مما ةقفد اؾساوات مًرؾٔة خمتِة

ادًرؾٔة واإلدراـٔة وافَدرة ظذ تَٔٔؿ افقاؿع واحلُؿ

وموىربة تْئّٔ ًا فِّسـ ٕحق ٍٕسف وٕحق اآلخرةـ ذم

ظذ افذات وصقرهتا ذم طٓقر ادًتَدات افسِبٔة

افًامل ادحٔط بف .وإمجاالً ةرى افباحث أن ـ ً
ال مـ ؾًافٔة

افنامِة حقل ؾًافٔة افذات فِّسْغ ،وافذي ةيٓر

افذات وافٌوب متثؾ ٕيام ًا داخِٔ ًا فدى ادسْغ ةُّـ

تىقر ًا وتٍاظ ً
م مع افًقامؾ ادزاجٔة وافقجدإٔة

افتحُؿ بف مـ خالل افتًامؾ األمثؾ شِقـٔ ًا ووجدإٔ ًا

واخلزات ادساـّة فدهيؿ مـ اإلمهال وظدم افنًقر

ومًرؾٔ ًا مع ادسْغ وؾؼ افْيام االجتامظل افسائد ذم

باألمان واالشتَرار وافنًقر بَرب ادقت ،وهق ما

ادُِّة افًربٔة افسًقدةة ،وافذي ةرتُز أشاش ًا ظذ

ةرى افباحث إٔف هروب مـ افقاؿع احلََٔل وَٕص

أمهٔة احسام وتَدةر ـبر افسـ وتقؾر افرظاةة افٍْسٔة

 )Koenigذم أن االـتئاب ةُّْف
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واالجتامظٔة ،خهقص ًا وأن ادسْغ ؽافب ًا ما ةُقن

ادسْغ وادسْات ظذ ـؾ مـ مَٔاا االـتئاب،

فدهيؿ مَارٕات واؿًٔة دـ حقهلؿ مـ أههؿ أو

ومَٔاا ؾًافٔة افذات ومَٔاا افٌوب وؾَ ًا دتٌر

األؿارب ،وهق ةّثؾ جإب ًا ـبر ًا مـ افكاع افداخع

افًّر وشْقات افبَاء ذم مٗشسات افرظاةة

فالًٍٕاالت افداخِٔة .ـام أطٓرت افْتائج فِدراشة

االجتامظٔة ،حٔث تنر افْتائج إػ وجقد ؾروق ات

احلافٔة ظدم وجقد ؾروق جقهرةة ات دالفة إحهائٔة

دالفة إحهائٔة ظْد مستقى دالفة ( )α ≤2025ظذ

بغ ادسْغ افذـقر واإلٕاث ادقدظغ بّٗشسات

مَٔاا االـتئاب تبً ًا فسْقات افبَاء ،وأن ادماه

افرظاةة االجتامظٔة ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة ذم ـؾ

افٍروق فهافح افذةـ دماونيت مدة بَائٓؿ بتِؽ

مـ االـتئاب وؾًافٔة افذات وافٌوب .وةرى افباحث

ادٗشسات إػ أـثر مـ ( )45شْة ،وةرى افباحث أن

أن ظدم وجقد ؾروق بغ اجلْسغ مـ ادسْغ وادسْات

افْتٔجة افسابَة تنر إػ مٗرشات تدهقر فِحافة

ظذ متٌرات افدراشة إٕام ةًقد إػ أن ادرحِة افًّرةة

ادزاجٔة وافقجدإٔة واالًٍٕافٔة فدى ادسْغ مع

فِّسْغ تَسب مـ حافة االشتَرار ،وظدم افتٌر فُال

اشتّرار بَائٓؿ ذم ادٗشسات اإلةقائٔة ،حٔث تْحدر

اجلْسغ بنُؾ مستّر ،مما ةًْل إحسار افٍروؿات بغ

ؿدرات ادسـ وةهبح ؽر ؿادر ظذ افتحُؿ بإًٍاالتف

اجلْسغ ،و فؽ بْاء ظذ ضبًٔة اخلدمات ادَدمة،

بنُؾ مبارش ،وةرى افباحث أن فؽ ؿد ةرجع إػ أن

وـذفؽ احلاجات األشاشٔة فِّسْغ ،وإنٌاهلؿ ؽافب ًا

ادَربغ مـ ادسْغ ةُثٍقن مـ افزةارات ذم افسْقات

باحلٍاظ ظذ افهحة افًامة وتقؾر افٌذاء وادسُـ

األوػ مـ افبَاء ذم تِؽ ادٗشسات ومع مرور افقؿت

وادِبس ادْاشب .ـام ةرى افباحث ؿقة تٖثر اجلإب

تَؾ افزةارات وةزداد ظدم افتقاصؾ ،أو ربام ةهؾ إػ

االًٍٕايل وافقجداين فالـتئاب ظذ إخٍاء وظدم طٓقر

اإلمهال إال ذم ادْاشبات افدةْٔة ،أو األظٔاد ،وهذا

ؾًافٔة افذات ومناظر افٌوب حٔث تٗدي احلافة

بدوره ةٗثر ظذ احلافة ادزاجٔة فِّسْغ مـ افذـقر

االـتئابٔة إػ ؾَدان افنًقر

واإلٕاث مع مرور افقؿت .وهق ما ةٗثر ظذ طٓقر

بافتًبر ظـ افٌوب وافتًبر ظـ افذات وتِبٔة

األظرا

االـتئابٔة ادتزاةدة فدهيؿ وهذه افْتٔجة تتٍؼ

احتٔاجاهتا فدى ادسْغ ،وتتٍؼ هذه افْتٔجة مع ما

مع ما تقصؾ إفٔف (شٔسرل ،)Cicirelli, 2002 ،ذم حغ

تقصؾ إفٔف (ـقةْج وبالنير.)Koenig & Blazer, 2013 ،

مل تيٓر ٕتائج افدراشة وجقد ؾروق ات دالفة

ادزاجٔة وطٓقر األظرا

وأطٓرت افْتائج أةو ًا وجقد ؾروق ات دالفة

إحهائٔة بغ متقشىات درجات أؾراد افًْٔة ظذ

إحهائٔة بغ متقشىات درجات أؾراد افًْٔة مـ

مَٔاا ؾًافٔة افذات ومَٔاا افٌوب تبًا فسْقات
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افبَاء ،وةنر افباحث إػ أن هذه افْتٔجة تيٓر أن

ات دالفة إحهائٔة بغ االـتئاب وؾًافٔة افذات

متٌري افٌوب وؾًافٔة افذات متٌران ةتسامن بًدم

وافٌوب فدى ادسْغ وادسْات ادقدظغ بّٗشسات

افثبات ومها ةرتبىان بافْقاحل اإلجيابٔة وافسِبٔة دماه

افرظاةة االجتامظٔة افتابًة فقنيارة افنٗون االجتامظٔة

افٍرد ظـ اتف وظـ تًامِف مع اآلخرةـ ،ؾٓل تنتّؾ

ذم ادُِّة افًربٔة افسًقدةة؛ فذا تقيص برضورة ووع

ظذ افبًد ادًرذم افذي ةتًِؼ بًّرؾة ادسْغ فذواهتؿ

برامج اإلرصاد وافًالج افٍْيس ـزامج رئٔسٔة

وصًقرهؿ هبا ،وافبًد افقجداين افذي ةرتبط بَبقل

فِتًامؾ مع حالت االـتئاب وإخٍا

ؾًافٔة افذات

ادسْغ وادسْات هلذه االًٍٕاالت وافبًد افتَّٔٔل

وارتٍاع افٌوب ،و فؽ مـ خالل تًٍٔؾ برامج

وهق احلُؿ ظذ افذات بنُؾ ظام ،وؿد ال تيٓر هذه

اإلرصاد وافًالج افٍْيس افسِقـل وادًرذم فِّسْغ

األبًاد بنُؾ واوح حْٔام تُقن مناظر احلزن

وووع اشساتٔجٔات تىبَٔٔة ات ؾاظِٔة فِتًامؾ مع

وافٖٔا وظالمات االـتئاب واوحة فدى ادسْغ،

احلاالت افقجدإٔة واالًٍٕافٔة افسِبٔة فِّسْغ.

حٔث ةُقن ؾًافٔة افذات وافٌوب ظامالن رئٔسٔان

-0تنر ٕتائج افدراشة إػ أن ارتٍاع ٕسبة

ذم ـقن ادسْغ ظروة فالـتئاب وةُقن طٓقرمها أؿؾ

االـتئاب بغ ادسْغ تزداد مع نيةادة افبَاء ذم

االـتئاب ومناظر احلزن وافتل

ادٗشسات اإلةقائٔة أو مٗشسات رظاةة ادسْغ ذم

تيٓر ظذ صُؾ خِؾ وجداين وشِقـل وإًٍايل

ادُِّة افًربٔة افسًقدةة؛ فذا ةقيص افباحث برضورة

واوىرابات ذم افْقم وظدم ؿدرة ظذ ؿبقل افقاؿع،

ووع اشساتٔجٔة تتبْاها ونيارة افنٗون االجتامظٔة ذم

وتتٍؼ افْتٔجة احلافٔة مع ما تقصؾ إفٔف (مٔدن

تٌٔر أماــ بَاء ادسْغ وحماوفة دجمٓؿ بّْانيل تُقن

وبٔسشقن (Maiden & Peterson, 2002 ،ذم إًدام تٖثر

داخؾ افْىاق افسُْل ووّـ افْسٔج االجتامظل،

ؾًافٔة افذات وافنًقر بافٌوب مع مرور افقؿت

وـذفؽ تًٍٔؾ دور ادٗشسات افدةْٔة وافثَاؾٔة ذم

وضقل افبَاء ذم ادٗشسات اإلةقائٔة.

تنُٔؾ هقةة ادسْغ ورؾع مًْقةاهتؿ وإجياد أظامل

ووقح ًا مـ أظرا

ةُّْٓؿ افَٔام هبا وتُقن متابًتٓؿ بنُؾ دوري
توصقات الدراسة:

وّـ اشساتٔجٔة وضْٔة فرظاةة ودمج ادسْغ داخؾ

مـ خالل ٕتائج افدراشة احلافٔة ةُّـ اخلروج

جمتًّاهتؿ األصِٔة مع تًٍٔؾ دور األخهائٔغ

بافتقصٔات وادَسحات افتافٔة:
-4تنر ٕتائج افدراشة إػ وجقد ظالؿة ارتباضٔة

افٍْسٔغ واالجتامظٔغ افًامِغ مع ادسْغ وتقؾر
افدورات ادتخههة هلؿ فِتًامؾ مع ادسْغ باإلواؾة

جمِة افنامل فًِِقم اإلٕسإٔة  ،ادجِد ( ) ،افًدد ( ) ،جامًة احلدود افنامفٔة (

إػ افتدرةب ظذ افًالج واإلرصاد افٍْيس فِّسْغ.
-3تقيص افدراشة برضورة افَٔام بدراشة تتبًٔة دا
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حسغ ،مدحت .)4880( .تْئؿ جمتّع ادسْغ،
افَاهرة :ادىبًة افتجارةة احلدةثة.

تؿ افتقصؾ إفٔف مـ ٕتائج ذم افدراشة احلافٔة وربىٓا

اخلرض ،ظثامن محقد .)0221( .افٌوب وظالؿتف

بّتٌرات ٍٕسٔة واجتامظٔة تتًِؼ بادسْغ مثؾ

بّتٌرات

افًِقم

افهالبة افٍْسٔة وافَِؼ وافنًقر بافقحدة وافتٍاؤل

االجتامظٔة.420-48 ،)4(30،

وافتناؤم.

افٍْسٔة،

افهحة

جمِة

افزهراين ،مارةة ،وظامر ،ظٍاف .)0242( .دراشة

-1تٗـد افدراشة احلافٔة ظذ أمهٔة دراشة متٌرات

مَارٕة بغ افًادات افٌذائٔة وافّْط ادًٔق

افنخهٔة وافدةٌّراؾٔة فِّسْغ وتٖثراهتا ظذ

فِّسْغ ذم مُة ادُرمة واددةْة ادْقرة ،جمِة

افتُٔػ وافتٖؿِؿ داخؾ مٗشسات افرظاةة االجتامظٔة

افًِقم اإلٕسإٔة واالجتامظٔة.404-41،87 ،

مثؾ ادستقى افتًِّٔل وادستقى االؿتهادي

افسدحان ،ظبد اهلل ٕارص .)0224( .افًَقق ،دراشة

واالتهال األهي ،مما جيًؾ افباحث ةقيص بٖمهٔة

اجتامظٔة مٔدإٔة ظذ ادسْغ ادَّٔغ ذم دور

تًٍٔؾ افزامج اإلثرائٔة وافتًِّٔٔة فِّسْغ وإجياد

 :دار صَراء فِْؼ.

افرظاةة ،افرةا

مْيقمة مـ افتقاصؾ مع افَىاع اخلاص حقل تًٍٔؾ

شِٔامن ،ظبد ادحسـ ،وظبد اهلل ،هنام.)4884( .

دور ادسْغ ذم ادجتّع وإطٓار فؽ مـ خالل وشائؾ

خزة افقحدة افٍْسٔة وظالؿتٓا باالـتئاب فدى

افتقاصؾ االجتامظل واإلظالمل ،وإرشاك ادسْغ

ظْٔة مـ ادسْغ افًامِغ وادتَاظدةـ ذم ادجتّع

ادقدظغ بادٗشسات اإلةقائٔة ذم صْع افَرارات

افَىري ،جمِة ـِٔة افسبٔة.414-85 ،05 ،

افتًِّٔٔة وافثَاؾٔة واالجتامظٔة.

ظامر ،ظٍاف بنر .)0224( .دراشة احلافة افٌذائٔة
وافهحٔة فدار ادسْغ بّْىَة اددةْة ادْقرة ومدى

املصـادر واملراجـع
أوالً -املصادر واملراجع العربقة:
اجلْديٕ ،بٔؾ جزةـ .)0222( .افهقرة افًربٔة

جدوى االشتٍادة مـ ادنارـة ذم األٕنىة
االجتامظٔة ،جمِة بحقث االؿتهاد ادْزيل،)4(44 ،
 .431-428افرةا

.

الختبار اـتئاب افنٔخقخة :دراشة ظامِٔف ظذ

افًبٔدي ،إبراهٔؿ حمّد .)4828( .دور افْيرةات

ظْٔة مـ ادسْغ افٍِسىْٔٔغ ،جمِة جامًة األؿل،

االجتامظٔة ذم أبحاث افنٔخقخة ،جمِة افًهقر،

.485-473،)4(40

.73-44 ،)0(1

...  االـتئاب وظالؿتف بًٍافٔة افذات وافٌوب فدى ادسْغ ادقدظغ بّٗشسات ودور افرظاةة:شًد بـ ظبداهلل ادنقح

. ونيارة افتخىٔط واالؿتهاد افسًقدي:

افرةا

 افتَرةر افسْقي.)0243( .ونيارة افنٗون االجتامظٔة
. إدارة افتخىٔط:

 افرةا.فدور افرظاةة االجتامظٔة
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 افتٍؤؾ.)0228( . ظبد افًزةز ظع،افٌرةب
 جمِة،افسوحيل فُبار افسـ ذم ادجتّع افسًقدي
.444-85 ،430 ،دراشات اخلِٔج افًريب

 افُتاب.)0241( .ونيارة افنٗون االجتامظٔة

 ادُإة االجتامظٔة.)0225( . ظبد افًزةز ظع،افٌرةب

 إدارة افتىقةر:

 ظامدة،فِّسْغ ذم وقء افتٌرات احلوارةة

 افرةا.اإلحهائل افسْقي
.اإلداري

 جامًة اإلمام حمّد بـ:

 افرةا،افبحث افًِّل
.شًقد اإلشالمٔة

:املصادر واملراجع األجـبقة-ثاكق ًا
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 دراشات ذم افسِقك.)0227( . حسغ ظع،ؾاةد
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 تَدةر افهدق.)4882( . ظبد افٍتاح،افَريش
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 جمِة ظِؿ،افٌوب وافتًبر ظْف فسبِٔبرجر
.22-71 ،13 ،افٍْس
 تَٔٔؿ افذات.)0220( . ظزة ظبد افُرةؿ،مزوك
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