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ملخص الدراسة
ه ه تنل نلةههاإلههىنلاتههايههنيالقههانكتئههابنلتههق بخاونلت اةههكن ة ه يل ه ىنل اههنين ههح

م ينههانلده س.ونةههت متنلباونههانل ههن جنلبصههفحناللشبهها حل الف ته ل ههذهنل نلةهها وقه شاههبن
مجت ههعنل نلةههامههننل اههنين ههحنلده سنلههذينأي ههالهم()65ةههنا ههأكن وأج ههتنل نلةههايلههى

يينههامتههب ىم بنههامههن()259ماههناًوماههن ًانختي ه ون الط دههانل ت هبنفقانلدا ه يا ونةههت مت

نلباونه ههامققه ههاسنكتئه ههابنلته ههق بخالقاه ههب اج ومققه ههاسنلت اةه ههكن ةه ه ينله ههذي ه ههبل ه ههحهه ههذه

نةا.وأظ تنلنتافجأننابانلذينل ي مأي نضنكتئابنلتق بخامهننل اهنين هحنلده س
نل ل 
وأنماتبىنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سكانب لجاكبي ى .
بلغت( )%55.2

وشبصلتنل لنةاإلى وجبل يالقاي اقا لنلا إواافقاًبيننكتئابنلتق بخاوييننلت اةك

ن ة ي جاالش ل ىنل انين حنلد س إ بلغم املناللشباطلل القابين ا( )-0.55ك ا
شبصلت نل لنةاإلى وجبل وتلنلابين متبةطاتللجات نكتئاب نلتق بخاش مى ل تغي 

نلجنس لاالحنإناث  ومتغي نل الانالجت اعقا لاالح نل انيننل طلدين ونل انينن لنمل 
ومتغي ي لأ نلن ة ى لاالحنل انيننلذيني لأ نلأة هممن()10-5أ نل و(أكن من
 10أ نل)  ومتغي نلبضعنلبظقفح لاالحنل تداي ين  ومتغي نل اتبىنالقتاالي لاالح

نلذين ماتبنهم نالقتاالي ضلقف ومتبةط  ومتغي نل الا نلا قا لاالح نلذين والت م

نلا قاضلقفاومتبةطا .

تنلت اة ههك
وشبصههلتنل نلةههاإلههىي ه لوجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتللجهها 

ن ة يل ىنل انين حنلد سش مىللجنس .

بين ههاشبصههلتإلههىوجههبل ه وتلنلههابههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ةه يله ىنل اههنين ههح

نلده سش ههمىل تغي ه نل الههانالجت اعقهها لاههالحنل تههموجين  ومتغي ه ي ه لأ ه نلن ة ه ى لاههالح
نل انيننلذيني لأ ه نلأةه هم(أقهلمهن )5وومتغيه نلبضهعنلهبظقفح لاهالحنلهذيني لهبن 

ومتغي نل اتبىنالقتاهالي لاهالحنل اهنيننلهذينماهتبنهمنالقتاهالي(جيه )  ومتغيه نل الها

نلا قا لاالحنل انيننلذينوالت منلا قا(جي ى)و(م تازى) .

و حضبءنلنتافجنلتحشبصلتإلي انل لنةاأوصتنلباونا ج بيامننلتبصقات .

الكلمات المفتاحية:نكتئابنلتق بخا نلت اةكن ة ي نل انين نلد س .
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Abstract
The study aimed to explore the relationship between geriatric depression and family
cohesion among the community seniors in Jerusalem. The descriptive approach was
the suitable approach for this study. The population was all geriatric people in
Jerusalem, aged 65 years and more. An available sample of (259) seniors responded
to the study tools. Both Geriatric Depression Scale (GDS), and Family Cohesion
Scale (FCS) were administered to the study sample. The results showed that (55.2%)
of the sample had the symptoms of Geriatric depression and that the level of family
cohesion was significantly high. The study revealed

a negative significant

relationship between geriatric depression and family cohesion among seniors in
Jerusalem, Moreover, the findings showed significant differences between geriatric
depression due to gender in favor of females; due to marital status in favor of
widowed and divorced ; due to family size in favor of families with (5-10), and (more
than 10 ); due to work status in favor of the retirees; due to the economic level, in
favor of low incomes; due to the he healthy situation, in favor of poor healthy levels.
The study found no significant differences between the family cohesion attributed to
gender, while there were significant differences between family cohesion to marital
status, in favor of the married community seniors; due to family size in favor of
families (less than 5); due to works status in favor of for those who had works, due to
the economic level, in favor good economic level; due to the health situation, in favor
of (good) and (excellent) health. In the light of the findings of the study, the
researcher recommended a range of recommendations.
Keywords: Geriatric depression, family cohesion, community seniors, Jerusalem.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة
لبشأملنهاماهي نإناهانمنهذأنخلده لوتهىيهبلنلن ايها ةهنالومأني ههم ها هالينداهم
إلى الثم نول أول ام ولانلطفبلاووصفت الض ا  مم ولانلتباب ووصفت الدبى  م
شأشحنل ولانلنالناون خي ى وهحم ولانلتق بخا ووصفتأيضاً الض ا و س  لكجلقاً
نل َذيخَلَدا َ
اّ":للا ُ
ممن
ُ
حنآليانلد آنقانلتحنختا تم نولي نإناان فقدبللش الى ي
َ
َ
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
او َده لي َب ًاۚ َي ل ل ه  َم َاي َتهاءۚ َوه ه َب
ج َ ه َلمهن َ ل ه ق هُبٍى َ
ج َ ه َلمهن َ ل ه  َ
َ
ض ه ل اقهُبىً ه ُم َ
ضه ل ا ه ُم َ
ضه ل ًف َ
نل َ لَقمنلَد َ ي "نآليا()54ةبلىنل ول.
ونل دابل الض ا حنل ولتينن ولىونلنالنا نلض انل النلذييت لجمفحنلجامنلب نح
ل
ونل دلح يت لل ام ولانلتبابنلتحي ت ل ي هانلنضهج يت تهعصهاوب ا هالدبىنلب نقهاونل دلقها 
ولبمنلنابقانقاًهذننلت بللبج ناأن أدب  ال ن نىنلطبق حلبالي ه ويهثأنه يبه أ التاهاي 
وتههىياههلإلههىنلد هها ههميب ه أ االن ه نل  اإناههانيب ه أضههلقفاً ههمي ه  ههالدبى( & Qooqi,
 .)Qarziz, 2017
وي ههالد ههك م ههاينط ههبييل ههىم ول ههانلت ههق بخام ههنشغيه ه نتوش ههبالتجذل هها ه هحوق ههاىنإنا ههان
نلساه ىونلبا نا ومايالزم امهنش ه ياتملقتهقا ونضهط ن اتنفا َ
هقاةهبب انلتده ل هحنل ه 
ونناههالخنل انههانالجت اعقههاين ه لههذلكش تبه م ولههابيبلبجقههاهامههال هها ي ههامههننل ابصههقا
نلت ي ى ك اأنش نجعنل د لىيلىنل ابليلىنل تاهباتنالقتاهالياونالجت اعقهاوصه بيا
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نلتأقلممهعههذهنل ولهانل

هاومهاي ن د هامهنده بل االكتئهابونلبوهىونلغ يهاونالناهالخيهن

نل جت ع( .)Karadsheh, & Al-Samri, 2018
إنآخه م ولههامههنم نوههلنل ه هههحم ولههانلتههق بخاوهههحم ولههامف هها ههالتغي نتنلجا ه قا
ونلنفاهقاونل دلقهاو ن هاشضهم ههحةهنبنش انل جهمونلهبهننلنفاههحونلبه نحونلته بل الا ها  ته ل
متفاوتمند صآلخ لهذلك ه نكبيه نلاهني تهاجإلهىليايهاجاه ياخاصهاونهت هالدهي 
الناوقانلنفاقا  يتطلبجا صهاوب انل ت ههلإلهىنل هالجأكنه مهنغي ههامهنم نوهلوقاشه 
ويثيت ضنإناانمعشد لنل

إلهىكنيه مهننل تهاكل يبه وك هالهبأنه يهال فهالًي ت ه 

يلىغي هنقتاالياًونجت اعقاً وماي ثيالى حهذهنل ولاأنأواللهيابحلالونو من م
وقاش ه نل اص ههاوأة ه ىوأوالل فقل ههقعن بنههاء ي ه ينيههنن بون لكب ههالنلاههن وه ههذنمههايم ه 
د بلهم البو ىونن نلن مانوضه انل ببها هحنل قهاىو هملنلههذننلته بلوه ىإ نشهمنمنمهع
ضه انلبنقههانلجاه يا اههببن مه نضنل ممنههاونل ضههقا وكههلهههذنيههن سةههلباًيلههىنلناوقهها
نلنفاقا( .)Radeef, 2012
لقس دطن

تنلنفاقا بلإن اشت ل
فالونل ند ينونلتبابأوقاناًهممنيااببن االضط ن ا 

كبالنلان ويثنلجا نل ت هلونلت بل الضه امهنأههمنل بنمهلنلتهحشه ع بهالنلاهنإلهى
لنفهه ىنالض ههط نبنلنفا ههح وه ههذنم ههاأده ه تإله ه نل نلة ههاتنل اه ه قاونإوا ههافقاتنل تلف هها أن
نلنابشب ويالقا  اببقلانلبيح أه قام نياىههذهنلفئهاأكنه مهنغي ههانفاهقاًونجت اعقهاً 
ال دالياتنلنس الل جت عم اج نً غ ضنلبصبلإلى

ال ىهذهنلفئاوتىنالإلهى

ما ههتبىم ض ههقاًل ق ههاىهانئ ههايل ههقعكب ههالنلا ههن ي ههاة ه نء و ت ههب بن ي ههاواج ههاش من ةاة ههقا
وأه انل ببا حمبنصلانل قاى( .)Kharoofa, & Hashemi, 2017
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ول لمنأهمنل ت التنلنفاقاونالجت اعقانلتحي انحمن اكبالنلان ههحنلته بل اكتئهاب 
نلذييدتليالىنل ببا حنل قاى م ايج لنلتت قصونل الجمننلناوقانلنفاهقاأمهنًصهلباً 
ابيه نلاهنيته  نيه مههننلفده شت نههل ههح ده ننأدههقاءكانههتش ن ه نلاه الى ومههننلناوقهها
نالجت اعقههانل اههنينه مايفده وظقفته يفده نل افه نلههذييلهقعمنه فقته  أنه  ههاتيبئهاًيلههى
غي ه وهذنيؤ يلىشد ي هلذش فقفد نل نب اونل يب امايؤليإلىنللهقع يه نًيهنن نسهال
ونلبدههاء ههحيملهها كههلهههذنياههاهم ههاالغت نبيههنمجت ه ويالتههالحيههؤليل صهها ا االكتئههاب 
ال نلة ه ههاتأكه ه ه تأننا ه ههبانل ا ه ههابين االكتئ ه ههابشده ه ه لب ه ه ه()%7.17م ه ههنمج ه ههب نل ا ه ههنات
و()%7.6مه ههنمج ه ههب نل اه ههنين ك ه ههاأوض ه ه تنل نلةه ههاتإله ههىأننل اه ههنينونل اه ههناتنله ههذين
ش يط ميالقاتنجت اعقهاو ق هامهعأ ه نليهافالش مههمأقهلي ضهال صها ا االكتئهابأوأقهل
نوت ههاالًللبصههبلإلههىهههذننل ه ضنلنفاههحونالجت ههايحمههنغي ه هم( Qooqi, & Qarziz,
 .)2017
ي ت نل جت ع حبناف يلىن ة ى حنل لقاأةاةقا حبنافه ك هاأن هان ةهاس هحنلتنتهئا
نالجت اعق ههالا ه ه نل  ا ةاة ههقاتنالجت اعق ههان ولق ههانلت ههحش ههمل  ههحنلطف ههلشا ههبنن ةه ه ىه ههح
نلفاي ههلن ول ههح ل ههكو

ل ههانلطف ههلم ه ه  ه هبنلم نو ههلوقاشه ه ك ههاأن ههاش تبه ه أولنس ههال

نجت ايحأنتأش نإناانقالتنسقموقاش ا حإ هالنلج ايها ايتبالههانل ؤةاهانلتهحينت هحإلي ها
ن

نل ت ليال ل ذن  نأيخلل حنلنسالن ة يةين سيلهى هاقحنلهنسمنالجت اعقها 

ويطبق ههانل ههالوي ههاأنن ة ه ىه ههحنل لق ههان ول ههىلل جت ههعوه ههح نا ههانل ههبلنلفد ه يلجا ههم
نل جت ههع  ههأيشغييه يطه أيلههىنل جت ههعأوي ه ث ههحنلههنسمنالجت اعقههافقه شتههأ  ه ن ةه ى
ته لمباده  ا ةه ىهههحنل لقههان ةاةههقانلتههحشته لامههعأق نن ههامههنن ةه ن خه ىليتته ل
4

جا ههمنل جت ه ههعنإناه ههانح ويالت ههالح اه ههالحنل جت ه ههعم ههنصه ههالحن ةه ه ىو ا ههالهمه ههن اه ههالها
( .)Aishour, & Awarim, 2013
وهنههاناههتطقعنلدههبلإنن ةه ىهههحنل ت ه نلههذيشتاههليلقه نل جت ههاتنإناههانقا  ه نوج ه ت
ن ة ىوج نل جت ع واليبج مجت عمنغي أة ى وويثأن اش تب نل نبعن ولللققم وشمول
ن ه نل هها خالتونل بههالان ولقههاللتفايههلمههعنل قههاى وهههذني نههحأنم ههان ة ه ىالشن ا ه 
دط حنإنجابوش يقان بناء بلل الولكبي  هحشطهب ن هبنلاهل ب نالنف هالحللفه ل ويهث
أن انل اؤولان ولىينشب ي نلت بل ا مننالقتااليلال لمنأ نلها وهناي هبننلفه ل
ق نمتلكنل دبماتن ةاةقالقدبل ايلق منلولشجاهمجت

( .)Halelo, 2013

كلمهاقيهلأوي هنأنيدهال هحههذننلتهأنوهبلن ةه ىوونجبهاتكهل ه لمهنأ نلههاومهالاهل
من ممنودبت ش ثين ق آننانل سقمونههتم ه ليننهانل نقهف ويهذلكي هبننإةهاللقهةهب 
كههلنلد هبننيننلبضههلقاوكههلمههاأ زش ه نل جت ههاتمههنمنس هاتودبققههاوق هبننينودههبتنإناههان
( .)Imam, & Ahmed, 2013
نس نً ه قانلت اةهكن ةه يوشهأ ي هيلهىنل جت هعكا ها أكه ليننهانإةهالمحيلقه  دهالبتبجقه 
ب) إلههىنلققههال ا ههؤولقاش مكاملههاغي ه مندبص هها جههاء لههك ههح
أهههميناص ه ن ة ه ى(ن لون 
نلده آنبههنصصه ح ههحقبله ش ههالى ههحةههبلىنلناههاء "يبصههق مل ههحأواللكههم"(نلناههاء )11
وقالش الى حآياأخ ى حةبلىنلت

م"ياأي انلذينآمنبنقبنأنفا موأهلق منا نًل"(نلت ه م 

وكأَالُشَ ل به ولن
.)6ووههبلليايههانل اههنين ده قههاللش ههالى ههحةههبلى(نإةه نء َ ()23وَق َ
ىليه َ
ضه َ
َ
ٍ
ُ
َ
َ
ََُ
والَشَ لن َ له َ ها
َو ه َ اأ لَو َ
ويَال َبنل َ لي َنَإ لو َااناًَإ ُم َ
ايلبل َغ ُنين َ َ نلا َب َ أ َ
كالَه َ هاَ هالَشَدهلل َ ه أء َ
إالإيُاه َ
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َ
َ
وَ َ
وق ُ
ك َ اً*و ل َ
صه َغي نً*
وق ُ
نل َو ل َ َ
لل َ اَق لبالً َ
نخف ل
لل َب ل
اج َن َ
اك َ َ
ضَل َ َ
احنلذلم َننل ُ لو َ ا َ
َ
َ
الي َُقانى َ
ُليوامأ َ َ
بة مَإنشَابنبلن َ َ
َ
غفب نل) .
انلَ ُ
ينَ َ ُن َ
ين َ
اونَب َ
ك َ
صال َ
ل ل
َ
َيَلم َ ا حنف ل
وهههذنن م ه نإل ههحيبضههحأه قههانلت ه ن طن ة ه يلق ههبل لههك ههال ي يلههىنلتنتههئاونل يايهها ههب
ي سكلمساه نل بونلت نومنلتحيت ل وبل اأ ه نلن ةه ىكا هاومها ي هامهنقهقمكاإينهال
ونلتا ههامحونلت ههاون ل ههذلك ط ههبلي ه ه نلبي ههبتي ت ه ه أةاةه هاًيل ههىنلته ه ن طونلت اة ههك  ا ةه ه ى
نل ت اةه اكته صونوه الشههؤ يلههىش اةه انلسه وء وأوه نثنلههممن  تجه أ نلهههايدفههبن
إلههىجانههب ضه منلههب ض وكههل ه ل ي ههاياههان نآلخه  ههحن زمههاتونل اههايبنلتههحش اهها
ا ة ى ويذلكشملنلش اة اًمعن يال( .)Alshaer, 2020
إنكا انل القاتنإيجابقاونل دبتن ة ابينأيضاءن ة ى هبماي ء الت اةهكن ةه ي
ونلتحشج ل مقالل نيلىألنءةلقملبظقفهاكهلمهن م ويهذلكشاهبحن ةه ىألنىجهذب

نلهها 

أويلىماتبى بق انتاجن ة ىمنن بناء( .)Al-Azab, 2019
وياقغاأخ ىإننلت اةكن ة يهبناللشبهاطنل ها فحنلهذييس ه هأ ه نلن ةه ىشجهاه ضه م
ضاً ونالةتداللقانلذنشقاللف ل وخب نش  حنلنسالن ة ي( .)Ba'amer, 2013
لميغبهذنن م ينمنس انلا انل ال قا  فحيال()2017أدالتأننالكتئابي نأن
ياببم اناىكبي ىشهؤليإلهىضه ان لنء هحنل قهاىنليبمقهاينه نل تئبهين ونالكتئهابأوهالي
نلدطههبي ه ثله ى%7مههني ههبلن ده اننل اههنينوهههبماههؤوليههن()%7.5مههنةههنبنت
نل

نلتحشدضحمعنل جمبينمنشجهاوزونةهننلاهتينيامهاًمهننل ه .خاصهاوأنأيه نض

نالكتئههابشههأشحم ن دههالغي هههامههننل تههاكلنلتههحيبنج ههاكبههالنلاههنيلههىن غلههبوهههذهمههايههتم
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نلتغاضههحين هها لههذلكنج ه ض ه فاً ههحشت ه قصنالكتئههابين ه نل اههنينوشا ه بم الجت ه ل ه ى
نل يايانلا قا.وأننابانل انين حنل المةتتضايامنوبنلح(%11إلى)%22مابين
يامح(2000و )2050أكن من()%20مننل انيني انبنمهننضهط ن اتياهبقانفاهقا
ب كلهذهن لقالأدالتإلق منس انلا انل ال قا منهناجاءت
م تلفاومنأه انالكتئا 
نل لنةالتب ث حنل القابيننكتئابنلتق بخاونلت اةكن ة يل ىنل اهنين هحنلده س ل ها
ل ههذهنل ينههامههنخابصههقاإ أن ههام ينههاي يقهها نتنلاههبغانإةههالمقامههنج هها ومههنج هها
أخ ىيطبه يلهىةه ان انلدهبننيننإةه نفيلقاخابصها هحمبضهب إيه ن كبهالنلاهن هحبيهبت
نل اههنين إ يههالىمههايتدبههلنلنههاس هههابكبههالنلاههنلبيههبتنل اههنينويههثأنيت ت ههبنبههب ض
نالمتقازنتمنويثنإقاماونل ماتنل تلفا .
مشكلة الدراسة وأسئلتها
بويالق هها ل ههك
ههاأنم ول ههانلت ههق بخاه ههحنل ول ههانلت ههحة ههنت ثي ههايا ههاوب ام ههننكتئ هها 
الت اةكن ة ي  الب أوالًأننل صمهاجهاءةها داًيهنههذهنل ولهاومهاي ن د هامهنشغيه نت
بيبلبجقامنج اونفاقامنج هاأخه ى ومهاينهتجيهنههذهنلتغيه نتمهنشه هبل هحنلبظهافا
نل دلق هها:كض ه انل ههذنك ىونلنا ههقانوشدل ههب ههحنل همنج وشب هها ؤ ههحنلتفاي ه وض ه ا هحي لق هها
نإل نل  ا ههببشل ههاج ههمءم ههنخالي ههانله ه مانيا ههاوب ل ههكج ل ههام ههنيالم ههاتضهه انلبنق هها
نلجا ه ياكض ه انلبا ه و دههلنلا ه ع مههايههؤلي ال اههنإلههىنلبصههبلل الههامههنن لتونلدل ه 
ب( .)Al-Qeeq, 2016
ونالكتئا 
وشتبعمت لانل لنةامنخاللماالوست نلباونامهنمته التش ته ضل هانل اهنينونلت ها ا
م ممنخهاللز النش هانل تاه لىل ؤةاهاتنل اهنين هحم ينهانلده س ويهثلفهتنس هها هض
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نل انيني انبنمنو قانلغ يا ابببقابأة همين مم اأ النلتااؤلل ي ا أن البه مهن
وجبليالقا و ي ىبينماهميلق منوالانكتئابقاويينش اةكأة همونلت اونم م .
ول ههلمههايب ه لإج ه نءهههذهنل نلةههاأننل بنم ههلنل ههؤ ى ا ه نل همنجونل اههاي نلاههلبقاك ههال من
ونلت بل ال جمهحيبنملنفاقام شبطا س بلأي نضنالكتئاب وههذهن يه نضش تهاجإلهى
قبىمااي ىلفه لوتهىيتغلهبيلي ها ول هاكهاننلت اةهكن ةه ييهب منهلههذهنل بنمهلنل ني ها
ه نم ههند ههان ل ههكأيي ط ههحمب ه نًلقب ههالف ههصه ههذهنل الق ههاب ههيننلت اة ههكن ة ه يوأي ه نض
نالكتئ ههابخابص هاًين ه نل ا ههنيننل ههذينه ههم ههحأم ههسنل اج ههال ههنيا ههان همو ا ههاي هميل ههى
نله ههت لصمه ههننل ته ههاي نلاه ههلبقانلته ههحش ه هقطب ه ههم و ه ههمزهه ههذهنل القه ههامه هها هه ههبإلقه ه ن لب
ونلنس ات  نالنةتداتللنةالو م)(Ruiz, 2018منلهذهنل القابينأي نضنالكتئهاب
ونل اان ىنالجت اعقان م نلذييج لنلباونامط ئنالتنفيذهذهنل لنةا .
وكههذلكش ههاولنلباونههامههنخههاللهههذهنل نلةههاإلدههاءنلضههبءيلههىنل القههابههيننكتئههابنلتههق بخا
ونلت اةههكن ة ه ي  التههق بخام ولههاي ههام ههال ه ىن ه نلو ن د ههاشغي ه نتنفاههقاوجا ه يا
م ههاش ههؤ يل ههىألنءن ه ه نلوم ههنأه ههمأي نضه ه انالكتئ ههابنل ههذيين ههتجينه ه نالنطبنفق ههاوضه ه ا
نلت اةكن ة ينلتحةت الج نل لنةا .
وشت لمت لانل لنةا حنإجا اينن ةئلانلتالقا :
 .1مام ىننتتالأي نضنكتئابنلتق بخال ىنل انين حنلد س ؟
 .2ماماتبىنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س؟
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ض نكتئابنلتق بخاوييننلت اةك
 .3هلشبج يالقانلشبا قا نتلاللاإواافقابين أي ن 
ن ة يل ىنل انين حنلد س؟
ض نكتئابنلتق بخال ىنل انين ح
 .4هل ش تلاشد ي نت أ نليينانل لنةا ل لجات أي ن 
نلد س و داً ل تغينت( :نلجنس ونل الانالجت اعقا وي لأ نلن ة ى ونلبضعنلبظقفح 
ونل اتبىنالقتاالي ونل الانلا قا) ؟
 .5هل ش تلا شد ي نت أ نل يينا نل لنةا ل لجات نلت اةك ن ة ي ل ى نل انين ح نلد س
و داً ل تغي نت( :نلجنس  نل الا نالجت اعقا  ي ل أ نل ن ة ى  نلبضع نلبظقفح  نل اتبى
نالقتاالي نل الانلا قا)؟ 
أهداف الدراسة
ه تنل لنةاإلى :
 .1نلت ءإلىنل القابيننكتئابنلتق بخاونلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س .
بنلتق بخال ىنل انين حم ولانلتق بخا حنلد س.
 .2نلت ءإلىم ىننتتالنكتئا 
 .3نلت ءإلىماتبىنلت اةكن ة يل ىنل انين حم ولانلتق بخا حنلد س.
 .4نلت ه ءإل ههى بق ههانلفه ه وت ههحللج ههاتنكتئ ههابنلت ههق بخاله ه ىنل ا ههنين ههحنلده ه سو ده هاً
لل تغيه ه نتنلتالقه هها(:نلجه ههنس ونل اله ههانالجت اعقه هها ويه ه لأ ه ه نلن ةه ه ى ونلبضه ههعنله ههبظقفح 
ونل الانلا قا).
 .5نلت ه ه ءإل ههى بق ههانلفه ه وت ههحللج ههاتنلت اة ههكن ةه ه يله ه ىنل ا ههنين ههحنلده ه سو ده هاً
لل تغيه ه نتنلتالقه هها(:نلجه ههنس ونل اله ههانالجت اعقه هها ويه ه لأ ه ه نلن ةه ه ى ونلبضه ههعنله ههبظقفح 
ونل الانلا قا).
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أهمية الدراسة
ح :
شا نأه قانل لنةافق ايل 
أوالً:ن ه قانلنس ا 
• ش تبه نل نلةههاهامههاكبن ههانل نلةههان ولههى-يلههىوه يلههمنلباوههث)نلتههحشه لسنل القههابههين
نكتئابنلتق بخاونلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س ك اأن هانل اولهان ولهىنلتهح
ش لسنلف وت حماتبىنكتئابنلتق بخاونلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س.
• قامههتنلباونههابتطههب ألونتوههبلنل اههان ىنالجت اعقههاونكتئههابنلتههق بخانوكههذلكقامههت
نج ه ههانلنس ه ههاتونل نلةه ههاتنلته ههحينيه ههتب ه ههذيننل بضه ههبيينوهه ههذنمه ههنده ههان أنيه ههب 
لل نلةينألونتومبنلي نشبظقف ا ح ب منلالودا.
• ش تبه ه نل نلةه ههاهامه ههاكبن ه ههام اوله ههاجه ههالىللبقه ههبءيله ههىماه ههتبىنكتئه ههابنلته ههق بخاله ه ى
نل انين ن مه نلهذيمهندهان أنياهاي ن بنهاءونل قطهين بهالنلاهنمهنأجهلنل فقهف
منللجاتأي نضنكتئابنلتق بخا.
• ك ههاش ه م ههاكبن ههاش ههاولنلاتههايههننل القههابههيننكتئههابنلتههق بخاونلت اةههكن ة ه ي
ل ىنل انين و لكيفي  حل عماتبىش لنل جت عنل لحماؤولقاش شجاههذهنلفئا.
• ك ههاش تب ه ل نلةههانلت اةههكن ة ه يأم ه نًم هاًلاا ههانلفئههات خاصهها ئههانل اههنين ويههثأن
ش ته ههعنل اه ههن الت اةه ههكن ة ه ه ييج ل ه ه أكن ه ه إيجابقه هها ه ههحنل ته ههالكاونلت ه ههاونونلتبنص ه ههل
ونلت ا ا ونالوت نلونلتد ي لنفا و نلأةش .
انقاً:ن ه قانلتطبققق ا 
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• ق  شفي  نتافج نل لنةا نل القا نلداف ين يلى ليايا نل انين ح ح ب نمج ش مز ماتبى
نلت اةكن ة يل ىنل ان وش فقضنالكتئابل ي م.
• ق  شفي  نتافج نل لنةا نل القا نل ؤةاات نالجت اعقا ويث أن للنةا نكتئاب نلتق بخا 
ونلت اةكن ة يويالقت ايتقحل م ن حنلب نمجنإلدالياونل الجقا.
• ق  شفي  نتافج نل لنةا نل القا ونل تاين ونلباونين  ويث أن ا شفتح ل ي م آ ات ل لنةات
ماتدبلقايلىنفسنلفئانل ات ا.
• إ نء نل تبا نلنفاقا نلفلاطينقا بضب  نكتئاب نلتق بخا  ونلت اةك ن ة ي ل ى ئا
نل انين.
• إي نل مققاس نلت اةك ن ة ي ونلتأك  من خاافا  نلاق بمت ا لق بن متاواً الةت نل
اونينآخ ن.
حدود الدراسة ومحدداتها
نل ولنلبت ا:نل ان بن حنلد سنلذينشبلغأي الهم65ةنا ا بت .
نل ولنل انقا:و َ لتنل لنةام انُقاً حم ينانلد س .
نل ولنلممانقا:نلفالنل لنةحنلنانحمننل الن كالي ح( .)2021-2020
نل ولنل بضبعقا :نل القابيننكتئابنلتق بخا ونلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س 
ك اشت لنل لنةا النتافجنلتحشبصلتإلي امنخاللنةت نلن لونتنل الف ا .
مصطلحات الدراسة
نالكتئاب:هب نضط نبممنجو لك حوالشب خ ااأي نضم ايلحل ىأةببيينيلى
ن قل:ممنجم تئب  ونن فاض ونضح حنالهت ال ونالةت ا  ا نتطانلتح كان يات تعب ا
نلت صةا داً  د نن حنلبزنأوز الى ونض ا لوننشبا و قا وض ا حنلت قاأو
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قبىب ا ألت حنلنبلأوإ نط

 ونهتقاجنفاحو كحأوهبب وش ب حنلطاقاأوش ن

ب ا  ومتاي  نلذنب نل ف ا ونلضبابقا وشتبش نلتفاي  وشا نل نلتفاي  ال بت  ونالنت ال
ونل اولاأوقاناً( .)Naissa, & Badra, 2014
ك اي ء أن والانفاقاش شبط أنبن م تلفامننالضط ن اتنلنفاقانلتحشتض ننالشجاه
نلالبحللت صن بنلنس ىلل اض ونل اتدبل( .)Al-Kurd, 2019
ت
وق وضعنل الي()2016ش ج اي يقالل ليلنلتت قاحونإواافحنل امسلالضط ن ا 
نلنفاق ا)(DSM-5جاء ح ش فنالكتئاب أن  نضط ن ات شتاا اختالل ننف الح وال 
ب (Bipolar
منل:نلا انلاب ى(نل الى)) (Major Depressionونالضط نب نافحنلدط 
)Disorderو انانالكتئابو أي نض إلى:نكتئابخفقف ونكتئابم ت ل ونكتئابوال 
ب) .(Bipolar
ضالًينأصناءأخ ى ض ن انالضط نبنلبج ننح نافحنلدط 
نكتئابنلتق بخاإج نفقا:و ُ ءَإج نفُقاً حهذهنل َ لنةاين

نل ُ لجانلتحي اليلي ا

نل انينيلىمققاسنكتئابنلتق بخاونل ات ل حهذهنل َ لنةا .
نل ان بن  :همن

نلنلذينيت ضبنل ج بيامننلتغي نتنلبيبلبجقا اببشد م م حنل



عقانلتح كاني الة ا 
وما يااوب ا منغي  حنل نكم ون لونلنل نقا ونلا قا ونالجت ا 
ونلتحمندأن انلتأ ي  حإل نل نآلخ نل و تشفايل مم

ويلىأإيالىشابل نل انين

لذنش موي همومبنقف منل تلفا( .)Karadsheh, & Al-Samri, 2018
ك ا ي ء أن  نلت ص نلذي شجاوز نل اماا ونلاتين من ي ه وشتج  قبش  وويب ت  إلى
ضمع نزليال نوت ال إصابت  ا م نض و ملنل نيت اله يلى غي ه ود بله ال اجا
نالن فا 
لل ياياونالجت اعقاونلنفاقاونلطبقا( .)Naissa, & Badra, 2014
12

نلت اةكن ة ي:هب لكنلجبنلذييابلهنلت ن طونالةتد نلونل تالكا حنلبناءلنخلن ة ى
و ا م ت لكبي  حش عقمنلبنى نل الفققالنخلنل جت اتكال بلى ونلتبنت ونلتاا ل ونلت زل
( .)Alshaer, 2020
ك ا ي ء أن  نب  منيالقاتنلتجا ب حنل افلانلتح شتم ينندت ن أ نلها ببنقعم ين
(نل ل  ونلا ن  ون ه نء)  ونلتمنم م بتدالي  م ينا(نالوت نل ونلتد ي  نلتبنل ونلت نوم) وشاا ل م
حنللقع

ولم ينا(نل اؤولقاوناللتمنلونلت اون)( .)Baraka, 2019
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

14

الفصل الثاني
اإلطار النظري
يتت لهذننلفاليلىن لبنلنس ينل ت ل  لمننكتئابنل انينونلت اةكن ة ي وق 
شمشبب بهذننلفالو  ال ام اول
المحور األول :اكتئاب الشيخوخة
مانلشف تمؤد نتم التواالتنالكتئابل ىنل انين وخاصا حنل دبلن خيه ىنزلنل
نالهت الب لنةانالكتئاب ونل ؤد نتشؤك ي لواالتنالكتئابق نلشف تي اكانهتيلقه  هح
نل اضههح  ال نلةههاتنل ا ه قالل هتيلههىأننالكتئههابنضههط نبدههافعل لجههاأننل ا ه نلههذي
ن ههنفقه  ههاتياه ى اه نالكتئههاب ومههنجانب ههاأكه تمنس ههانلاه انل ال قهها ههحل نلةههت ا
نل اق اأنهنا أكن من100مليبنده صي هانبنمهننالكتئهاب هحنل هالم وأنههذننل ه ل
نلابي يؤ ةلباًخاللم ض ميلى ال اأض اءهذننل ل وهبماي ل بيئهانفاهقام ضها
ل مول نوبل ممننل قطين ةبنءأكانبنمنأ نلأة همأوزمالف م حنل هلأونلجيه ننأو
نل املينيلىليايت مونإد نءيلي م حلولنل ياياومالجلنل انين( Naissa & Badra,
 .)2014
و تب نالكتئابل خاصقاوجبليا م شبطاببجبلنإناانكت صويالقت نل نف امعنآلخ 
وهذهنل القاي هننةهت نل ت اإ ننلشهبطنلط هان القهاشهبنلمهنخهاللنل هلنل تهت بين ها 
وق شمله نل القاو نجمين اشفتحإم اناتن د ان وش يبنل القاواقاًويا فقاًمهنخهالل
نلتبنصهلنلاهلقم ويلهىنل هسوقه شاهنههذهنل القهامتذبذ هاوشت طهلأوقانهاًيهننلن هببه لجات
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متباينهها تاههبنج لههان ي ه نضنل اههاوباالضههط نبنلتفايههلبههينن نههاونآلخ ه أوبههيننلههنفس
ض( .)Abu Fayed, 2010
ونلبنقعنل اشونلت بل االكتئابهبمنأهمهذهن ي ن 
مفهوم االكتئاب
ي ههنش ههفنالكتئ ههاب ههأكن م ههنص هقغا لان ههاج ق هاًشا ههب ههحنف ههسنلبي ههاءوش ط ههح نت
نل ف ههبل  االكتئههابي ههنأني ههبنأو ه أد ه الشدلبههاتنل همنجنل تههالىكاةههتجا ال بقههام ههين
ياههال نإناههان ههحوقاش ه  ي ه ع اههاوب إلههىنلت ه بل ههال منون ةههىونإوبههاط( Alsosi,
 .)2019
و ننلدبل:أننالكتئهابمه ضنفاهحيته صهاوب  همني يه  ته للنفهم  اإضها اإلهى
د بل القأس اهبب ده نننالهت هال ه أو د ننه لهب ضن دهقاءنلتهحكانهت هحيهبلمهنأيامه 
نل اضقاةبب حة الش يااوبهذننلته بلنضهط نب هحنل لقهاتنلذهنقهانلتهحكهانفق ها
ت( .)Al-Nunu, 2015
مضىيات م ا ت ل بق حمنغي ملقدا 
و نوصانالكتئابأيضاً أن و ثننف هالحينطهبييلهىده بلغيه  بق هحوشهبه ح ه ل
نلافايهاو ده ننن مهل ي هبنماه بياًبته نحنل ده لىيلهىنلققهال النتهاطنلجاه حونلنفاهحنلهذي
ش ههبليلق ه ود ه بل التا ه لم ههنغي ه أة ههبابونض ه اونغت ههالوشت ههاؤلم ههننلد ههالل وي ه لنلند هها
النفسونل طمنق لهاوهبنجسوأوهال أن أصهبحدهحءم هل ومهنيالماشه نلته بل الت هب
و ده نننلطاقههاويه لنالةههت تا  النتهها ات ولواههاسلنخلهح ان ه نلنلقق هها و اههبحبههذلكغيه 
قالليلىنل لوتىأننلتفاي أونلت كيم ياببانل نإج ال( .)Abu Lamdi, 2015
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أمانل الانالنف القانلتحش ثين د ص ت لمؤقتأو ابلىلنف هاشاهقط يلهىمتهاي ه
لونلتؤل  اإضا اإلىمتاي نلدنبطونلجهم ونلقهأس
ومناً وضقداً و تقع ي انإوااس ال ب 
ونل جههم هههبه ه ش فههاتنالكتئههاب وشاههاوبهههذهنل الههاأي ه نضم ه لىل ههانلشبههاط ال الهها
نل منجقاونل فقاونلالبكقاونلجا قا( .)Bashbash, 2018
وهنهها ش ههفآخ ه للاههقفح( )Saifi, 2019د ه ي ه ءنالكتئههابيلههىأن ه والههامههننل ههمن
نلته يونل اهت ياهابب هانل ه ض االكتئهابو هبنةهبب اظه وءمهؤ ىوألق هانتقجهادهحء
مفدبلولنكاننل تئبالي ءنلاببنل ققدحل من أوماله .
ويط داأخ ىوصانالكتئاب أن والاننف القهاقه شاهبن ته لمؤقهتأوماهت

يته  ي ها

نل ض الضي ونل من و د نننل نوا ونل مونل جم و ضاءإلىهذهنل الاأي نضننف القا
وم فقهاوةههلبكقاوجاه يا شس ه يلههىده ليفده م ه نل ه ضنالةههت تا  ا نتههطانلتههحكههان
ي الة او ات تعب اةها داً  اإضها اإلهىضه ا هحنلت كيهممهعوجهبللببها هحنلهت لصمهن
نل قاى( .)Al-Kurd, 2019
لميتبقانل ل اءون

ب  اليضقفديئاً ذني
باءيننالجت ال حش فنالكتئا 

يلهى

أنه ه ج ل ههامه ههنمت ههاي نل ج ههمونلضه ه اويه ه لنل الءم ههاونل ه ههمن ول نم ههاند ههت تنلاه ه نيات
ونلتناقضه ههاتنل نخلقه ههاينه ه نل ه ه ض ه ههاتنالكتئه ههابهنه ههايطله ه يلقه ه نةه ههمنالكتئه ههابنل اه ههابح
( .)Hamo Ali, 2012
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وآخه يه ءنالكتئهابيلههىأنه والهامههننلته بل التههجننل تبنصههلونل همننل اههت والي ه ء
نل اهابماه لههذننلته بل يل هاً أنه شاههبنصهاللىيههنخبه نتألق ههاوأوهنثننف القههامههؤ ى
ومتتالقاشابنق م ت يلىم نلةنبنتماضقا( .)Muhammad, 2013
وش ءنلباونانالكتئاب أن والاننف القاشايبنإناهانوشتاهم هال منونلقهأس و ت ن ه م ها
والامننل جهمنإناهانح وههذنيهن سةهلباًيلهىق لشه يلهىنلتفايه و ضه امهننتها  هح
وقاش نليبمقا هذننإوااسشج ل يفا أوقاناً يذنءنفا أوإن اءوقاش  .
االكتئاب وبعض المفاهيم
أوالً :االكتئاب والحزن
ق ي لطنل ت ابنلل ضبيننالكتئابونل من إ لقسكلوم نم تئب ولانكهلم تئهب
وم ن  ال منوالانيتقالياي ب اكهلنلنهاس وش ه ثنتقجهانلت ه ضل بقهامهؤلمأووال ها
مميج ههاأو ده ه ننم ههالأوده ه ص أم ههانالكتئ ههاب ههبوال ههام ض ههقاغيه ه  بقلق ههايته ه ب هها
ب( .)Al-Nunu, 2015
نل ضمنغي م انلاببنل ققدحولنءهذننالكتئا 
ثانياً :االكتئاب والعزلة
يفضههلم ه ضنالكتئههابأنيبدههىووي ه نً ي ه نًيههننآلخ ه ن ي تههمل أ اههالهوهبنجا ه ويالتههالح
يبت ه فههقجلس ههحن مههاكننل الفههامنف ه لنًووي ه نً ي ه نًيههنأ ه نلن ة ه ىأون ص ه قاء واليتدبههل
متههالكت م ههحمناةههباش موأوههالين م والي ههبنل ه وجمههننلبيههت ونلداف ههاشطههبليههنن يه نض
نلتحياابب انل تئبكالت بل الاالو تهبلنلنتهاط وش نجهعنإلنلىو ده نننالهت هالونلده لى
يلىنلت كيم ونلا تنلطب لونلا وانوغي ها( .)Hamo Ali, 2012
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النظريات المفسرة لالكتئاب للمسنين
نس انلت ليلنلنفاح :
أص ابهذهنلنس اي ونأننالكتئابهبش نجعإلهىنل ولهانلف قها هحم نوهلنلن هبنلجناهح
للف ل ويثيه ى و ه وههبمؤةاهانلنس هانلت ليلقها أنه ينه ماي اهلنلفه ليلهىنل ه نل نمفه 
مههننإدههبا أونل مههاننل نمف ه  ههحهههذهنل ولههاش ل ه د ا هاً ند اههقاشا ههاغي ه ماههتدلا 
صلفد دحءماأوخاالىم ينا  ن يغضبغضباًالد بل اً  م
و حوالاش ضهذننلت 
يت بلنلت بلمنغضبيلىنآلخ نإلىغضبمننلذنت مايؤ يلىنفا  ت لةهلبح
يب أ التفاي  ال النمنوقاش أوإيذنءنفا ( .)Al-Kurd, 2019
د نننل ب ق يتاهبب همنده ي  ب هلن مه ينه صهاوب وههذنمهاكتهاينه  و ه ويهث
وضحأوج نلتب بيننل منناليتقالينلناجمين د نننل بوييننالكتئابك ض  ي ىأن
نالكتئابي ثين مانفد أدقاءأومبضهبياتن ب هاإ أنن بيهاتنالكتئهابشتهت وشنفجه  ه 
كل د لتحءن ب وهذنمايتب نلت بل الذنب وشأنيبنلهذنتونش ام ها التداهي وشتضهايا
نل الههالتت ههبلإلههىك نهقههاالد ه بل اللههنفس  ايتبالهههاهههحنل تاههببا ههحنلفد ه نن  يههملنلوجههم
ب( .)Saifi, 2019
نلغضبنل نخلح نلذييتبل م نالكتئا 
يل ههاءنلت ليههلنلنفاههح اههفايامههانشفدهبن ههحنسه ش ملالكتئههابيلههىأنه غضههبمبجه للههذنت 
ومعنشفاق ميلىش ف إالأن منختلفبن حش ي نل ون عنل بطا ونل ؤليهاإلهىإ هالىنلغضهب 
ومن م(إب نهال)منيل اءنلت ليلنلنفاحنل ب نوونو مننلذيننهت بنبتطبقداتهذهنلنس ا
نلتههحشت له  ف ههمن مه نضنل دلقههاونلذهنقهها يه ىأننالكتئههابيه شبط اجههانل ه ضل لضههاء 
ب( .)Abu Fayed, 2010
كالفتل حنإلضاءنلجناح أونلفتل حنل ابليلىنل 
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أمههالنلووهههبونو ه مههننل ل ههاءنلت ليليههيننلههذينأيط هبننهت ام هاًكبي ه نًل نلةههانالكتئههابأك ه يههال
()1928أننالكتئابماهبإالص خا ثيننل ب بين ابيب تج()1953وهبأيضاًمهن
بي ثنتقجال ه لقه لى
لونلنل لةانلت ليلقاي بنس ىأكن د بلقا ويثيدبلإننالكتئا 
نلته صيلههىش ديه نالوتقاجههاتونلط بوههات ويههثيه ىأنه نتقجههانلفتههل ههحنل اههبليلههى
ههالثواجههاتأةاةههقاوهههح:نل اجههالامههن ونل اجههاللدههبى ونل اجههال ههنحنل ههب  ض هالًيههن
نل ابليلق ( .)Al-Kurd, 2019
نلنس انلالبكقا :
بأنه الي ه ثإالنتقجههالتاه نلنلاه ماتونلتجههالبنل ؤل ههانلتههحيت ه ض
يه ى هها لبءنالكتئهها 
ل انلف ل ح فبلت  حش ل ل ي ممنجاًخاصاًيؤ يلىشجالي ين ماي ب بين هالب ناهبن
يبضههح ههحشفاههي هلالكتئههابمههنوج ههانس ه ةههلبكقاويههثي تد ه أند هحُنلت م ههممههننآلخ ه ن
للفه ه لأونن ف ههاضما ههتبنهينه ه نل تلد ههحونل ههذيي ا ههليلقه ه ه ههبنلا ههببنل ا ههؤولولنءظ ههبل
نالكتئ ههابل يه ه و به ه هن ل ههكم ههنخ ههاللنلف وق ههاتب ههينة ههلبكقاتنل تئب ههينوة ههلبكقاتن ه ه نل
ثما ههتبىنلنت ههاطونبعق ههانلا ههلب  يه ه ىأننل تئب ههيني الة ههبننا ههام هها
نل ههاليين م ههنويه ه 
ت
ي الةه ه نل ههاليبنم ههننلا ههلب نللفس ههحشج ههاهنآلخه ه ن ك ههاأننل تئب ههينيا ههتجيببنللاه هلبكقا 
نل بج اإلي ممننآلخ ن ت لإيجابحبناباأقل ني مهننل هاليين ك هاياهتجيبنل تئبهبن
ت لأقلمنن ه نلنل هاليينإ نوج هتإلهي مأيهامنيه نتلفسقها وقه ي هبنل همنةهتجا الان ها
أ طأمننةتجا اغي هممننل اليين( .)Alsosi, 2019
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النظرية المعرفية:
أةل ببنلف ل حنلتفاي هبنلذييتاببل  االكتئهاب وههذنمهنوج هانسه بقهكيهال()1967
يثأننلته صنل تئهبمتتهافمولل نلكه ي يهلن هبن

هالنلاهلبقا هحنل به نت ن مه نلهذي

يج له يفاه شفايه نًخا ئهاًوغي ه وظقفههح و ه ىأيضهاًأننلتفايه  ههحنالكتئههابهههبنتقجههاوجههبل
خلههل هحنلبنقههانل

فقههان ةاةههقا وهههذننل لههليج له ي به يههننفاه  ههحنلت امههلمههعن وه نث

نل تلفامنلنلفتل أو د د صيم م و ىنل تئبأننل اايبنل القانلتهحي اني هالهن
شنت حوقابلهالالةهت نلونلتضه م ك هاأنه يضهعنلفتهلماهبداًأمهاليينقه قبهلنلبه ء هأيي هل 
بج ه هانلنسه ه نلا ههلبقانلت ههحي ل ههانل ه ه ض االكتئ ههابي ههننفاه ه ويال ه ه وما ههتدبل ه ههحم هها
ياههطلحيلق ه ب(نلنههالبثنل

ههح) ههبي ه ىنفا ه د ا هاًم وم هاًم ض هاًناص هاًب ه ونقق هها

ويههال اف ه ى غي ه كههفء اد هالًكني ه نلت ه للو ت ه  ههالبؤسونلت ههبواليبههالح و ه ىأنكههلمهها
ياههاب ه مههنأمههبل ههحجا ه هونفا ه وخلد ه غيه ةههالىةههبب ا نش ه وأنهههذننل ههالمي ل ه  ههبت
مد لش وال اقال  وش نهياطنعم بقهاتش هبللونوصهبل  ه ن ه ك هاأنه ينسه نسه ى
ةلبقاكئيباإلىماتدبل  النل ططاتش نلنل بناتنلبنافقان ةاةقاللتنسقمنل

حونلتح

م ههنخالل ههايت ههءنلا ههافنو فا ه و ا ههناو ق ههقمخب نشه ه وشتا ههام طط ههاتنلفه ه لنل تئ ههب
ب و ه ىنل ههالم
ببج ههاتنس ه ةههلبقا ههحلؤ ههانلههذنتيلههىأن ههام يبههالقاههت ال اههتبىنل طلههب 
م بطهاًوقهن ته ضبقههكأننل ططههاتنلاهالبايههتمشفجي هها أوه نثوقههاىةهالباو ههتمنل ا سهها
يلي ا يلنلف لإلهىشتهب نل لبمهاتنلهبنللى ط دهامنس ها هحأةهلببغيه شهبن دحأوةهلب 
نن منمح( .)Bashir, 2020
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بين ا ننالوهبمؤةهسنل هالج فقتهي  هال نىإلهىأننلفه نننلبجهبليكهانمهنأكنه نلسهبنه 
نلتحننتت ت حنلد ننل ت ن وهبأةاسنالكتئاب وكانةهببننتتهالهنلفده نن وههذننلفده نن
ودههدين أول هها:أننلف ه ليفد ه  ههضنلغ نفههمنل يبننقههان ةاةههقا م ههايج ههلةههلبكقاش أدههب 
اههلب نل ي هبنن و اههلكةههلب نل ي هبنننلههذييت ه ه هها منونلا ه ينا ونلت ه نلنههانحهههب د ه نن
نل نههى وهههذننلنههب مههننلفد ه ننيج ههلنإناههاني يههلإلههىنلتنههاقضوخاصههاين ه ماي ت ه يلههى
نلتدالي ه نل

و ههاونلتههحش ه يمةههلبك ويالتههالحاليبج ه غ همىشبج ه وش د ه هإلههىمههايج ههبأن

يف ل وهبنل دببلمننلالب ( .)Al-Kurd, 2019
هاب أن ه  ا ه ىمههاي ههانحمن ههانإناههانيههننفا ه و لههكمههن
و فاه أص ه ابهههذهنلنس ههانالكتئه َ
خههاللم اوالش ه إقنهها نفا ه ب ههالاههحينبت ههابنفا ه و ههحوالهها تههل  ههح لههك ههبي ه بمههن
مبنج ههانفا ه وأ ا ههاله وه ههذنم ههايتا ههببل ه  الت ه بل ههالندصونلض ه ا  ن ه ل ههميا ههتطع ل ههك 
وكنتقجههال ههذننلتفاي ه شا ه لين ه ةههلبكقاتش ه ليلههىأي ه نضنكتئابقهها ويالتههالحيت ه  فد ه نن
ماه لن مههنو فده كههذلكشده ي  نشه  تس ه  ههحوقاشه يالمههاتنالكتئههابكههالدل ون لتويه 
نالشمنن( .)Alsosi, 2019
النظرية البيولوجية:
شفت ضهذهنلنس اأن ن ي نضنلناشجاينم ضنالكتئابق شابنو نل قاشنتدلمهنده ص
آلخ ين

ت و ات لبنيلى لكمننلتبنفمنل ت ا لهاوغيه نل ت ا لها فب ه ل نلةها
نلجينا 

نلتبنحونلتأل خن ة ي وج أننلب نل ال الولأةاةح حشناقلهذننل ه ض(نالكتئهاب)و نل قهاً 
ك ههاأن ههمنيتب ه وننل بنمههلنلبيئقههال ههاأه قههاشأ ي ههاكبي ه ى ههحنإصهها ا االضههط ن اتنالكتئابقهها 
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نيلههىأننالكتئههابم ه ضي ههنأنينتدههلو نل ق هاًمههننآل ههاء
وهنههاأك ه كههلمههنهههالجينوونجبههب 
ون م هاتإلهىن والل ك هايه ونأننلب نل هالقاهتههحنل امهلنلبويه ل صها ا ه ضنالكتئههاب
بلق ي هبنهنها أقهالب ه نلماهابين اضهط ن اتممنجقها هن هي مشهبنفممت ا لهالهمياهاببن
ب وه ههذنيؤك ه أنخب ه نتنل ق ههاىل ههالولأيض هاً ههحش ي ه م ههاإ نك ههاننلت ه ص
ب ههذننالض ههط ن 
ةق انح حوقاش مننضط نبممنجح أيأننالكتئهابي هنأني هبنمهننلاهفاتنل تاهبا
بلولم اًولان القاتوهانل ؤ ( .)Bashir, 2020
مننل قط الب نل اشل
نً
ت :
نس انلجتطال 
هههذهنلنس ههاظ ه تيههال 1980وهههحنس هها لاههفقاجههاءت ههحمدالههال ههالمنلههنفسنلن اههاوي
نن نفلم( )Ehrenfelsمشبناهامن هي لمننل ل اءن ل هانوههم:و

ه ()Wertheimer

وكههبهل ()Kohlerوكب هها( )Koffkaولههقفن( )Lewinل ههذهنلنس ههانهت ههت بضههب نإل نل 
منههلنلت ا ههل وكقههفي ههنإل نل ن دههقاءوأننلاههلأكبه مههنمج ههب ن جهمنء  ت ه ءنالكتئههاب
نل ا ههابحيل ههىأنه ه نضه ههطنب ههحوظ ههافانله ههذنت تنت ههأصه ه نياتلنخه ههلنلفه ه ل ب ههينواجاشه ه 
ومتطلباشه ه نالجت اعق هها ويالت ههالح االشا ههالب ههيننلفه ه لوييئته ه م ههايه همنلمته هبن نً بين هها ههحوال هها
نالكتئههابنلههذهانحفق ههبنعبههالىيههننضههط نب ههحوظههافانل ههبوين ه هاي ههبننلف ه ل ي ه نًيههن
نلبنقعمننلا بأنيف تبيننل ققداونل قال( .)Al-Nunu, 2015
نظرية االنسحاب (فك االرتباط):
شدبل هذه نلنس ا يلى أن  ح نلبقت نلذي يت  كبي  نلان م ان ي ل  ح نل جت ع يا ب
الً  ت نه م غ اً ينا ب ب وء من مبق  نلذي شاقف فق  وياش م 
نل جت ع من  لك 
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لانبنت ب لانمت تيلى بلي ه يجنفا ووي نًوالأو مننلذينكانبنوبل ينس إلق 
ب  ء(ك نج )Cummungمؤةاا هذه
أو ي تم م ا يؤلي إلى نوت القا ش ض  لالكتئا 
نلنس ا شدبل:أن ي لقا ش  نل ل ش  بنالث ي لقات ومن ا نلناوقا نلنفاقا نلتح ش ى أن 
جبيلىنلف لأني ليلىنل فاظيلىنل بنللنل ا فقالاحالياببل نضط ن اتنفاقا
منلنالكتئاب( .)Qooqi & Qarziz, 2017
االكتئاب لدى المسنين
كل ههاكب ه ة ههننلف ه ل كل ههاقل ههتيالقاش ه نالجت اعق ههاوشدلا ههتأكن ه وه ههذنب ه ولهيف ه ضيمل هها
نجت اعقا مايت شبيلي انلبصبلإلىم ولانل ملانإجبال هاونإواهاس البوه ى  وقلهانل ببها
ههحنل قههاى وهههذهنل ملههانإجبال ههاشف ض ه ان م ه نضنلتههحشههالزلكبههالنلاههنمههنهتادههايسههال
ونلت ا ههات ههحنل فاصههلوأم هنضجا ه انقاأخ ه ىمممنههاوغي ه مممن هاشههؤليب ههمإلههىوالههامههن
ب( .)Hamo Ali, 2013
نالكتئا 
بنلنفاحالي نح دطنلت بل ال من ابلىيالضها بهلههب
وهناناتطقعأنندبلإننالكتئا 
م ضنفاحيبنج نإناانمنأنب أي ح ك اأن ق يايبأيإناان حوقاش كهأيمه ض
ضنلا ونلضغطوشالبنلت نيين( .)Adam, 2012
جا انحياليك 
ومهننلجه ي  كه هأنأيه نضنالكتئهابالشس ه يلهىج قههعنل ضهىبهلي ههنأنشس ه يلههى
أكن من%15بيننل انين بتنلاب ين هحنل ؤةاهاتنل الجقهانلتهحي هالجبن ي ها و اهح
نالكتئابكأيمهنوهاالتنالضهط نبنلنفاهحونلبجه ننحةهلبكحنجت هايح وههذهنل ج بيهامهن
ن يه نضشتههت ليلههىمج بيههامههننلاههلب ون اهال ونل تههاي نلتههحش ه ثم هاً ونلغايههامن هها
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أنشااي  هحنلن ايهايلهىوصهاههذننلاهلب وشت قاه واهبنبيه  (Qooqi & Qarziz,
) .2017
أعراض االكتئاب
ته ليههال شتبههاينأيه نضن مه نضبههينن ه نلمههنده صآلخه أمههانالكتئههاب أي نضه قه 
شاههبند ه ي ىوأق ههلد ه ىوش تل ههام ههنوي ههثللج ههاظ بله ههاين ه نلت ه صوأي نض ه ش ت ه يل ههى
ما ههتبىشل ههكنل لج هها ك ههاأن ههاي هالىشس ه ينه ه نلا ههباحأكن ه م ههن ت ه ىنل ا ههاء وشندا ههمه ههذه
ن ي نضأقاال ال اهح :
أوالً:ن ي نضنلجا يا:نلت بل الضي وننقباضنلا ل ونلفتهبل يهثي هبننل ه ضلهقس
ل ي نلد لىيلىبذلأيج

وض انل ببانلجناقا  د نننلت قا وهذنيفده همهنوزنه ههذه

ضنلجا يال ضنالكتئاب اإضا اإلىأوجا جاه ياأخه ىكالاه ن وضه ا
ضن ي ن 
نلدل ههب وآالل ههحنلس ه و ض ههط بن ههبلنل ه ضوت ههىي ههانحم ههنن لتنلليل ههح ت ه لونض ههح
) .(Al-Kurd, 2019
انقهاً:ن يه نضنلنفاههقا:أمههان يه نضنلنفاههقانلتههحي ههانحمن ههامه ضنالكتئههابشن اه  ههح
نلته بل هال منونلقهأسونلضهي وشهن فضلووه نل نب ها ي هبنمتتهاف اً ته لكبيه اليتبقهع
نل ي ه لههذلك نس ش ه لل قههاىةههبلنو ا ي ههانحمههن د ه نن دت ه بنفا ه ونلت ه بل دلههانلافههاءى لههذلك
كالمه ه قلي ههل ول نش ه ه ثفبا ههبتخا ههت نسه هنتة ههلبقالل اض ههحونل اضه ه ونل ا ههتدبل وم ههن
ن يه نضنلنفاههقال ه ضنالكتئههابأوقانهاًياههاب ههأي نض هانقههاكضههالالتنالضههط ال وقه 
شه نولههههالوسةه لقايغلههبيلي ههانلاههبابمههعنإواههاسبتأنيههبوههاللضه ي ه وهههذهن يه نض
شت ادههىمههعنل همنجنالكتئههابح أيأن ههامتفاوشههاواههبم نمجه ونده نلههذنتونلته لل وصه بيا ههح
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ض
نلتههذك وقلهها ههحنلت كيههم كههل لهكيته  ه نل ه ضوهههبمههنن يه نضنلنفاههقال ههذننل ه 
) .(Bashir, 2020
الناً:ن ي نضنلاهلبكقا:كنيه نًمهاشلفهتنلنسه  هضنلاهلبكقاتونلتهحشبه ويلهىنل اهابل ها
ب ك ه اله ه ه لنسا ته ه ه 
يالق ه هها ه ههال س نل ه ههالجح وشا ه ههبنه ه ههذهمؤده ه ه نًيل ه ههىإص ه ههابت  االكتئ ه هها 
نلت اه ههقا  تبه ه ومال اه ه قه هذلىوغيه ه نسقفه هها الي ه ههتمبنسا ه ههاده ه ه والي نقه ه كنيه ه نًمس ه ه ه
نل الجح  اإضا اإلىقلانل كانلتحق شالإلىللجانلج هبلونلتاهلبأوقانهاً وأوقانهاًقه 
ي ثنل سش اماً ت نههافجاًكني نل كا) .(Saifi, 2019
وهنا أي نضةلبكقاأخ ى  ال ض االكتئابغي قهالليلهىشاهب نيالقهاتنجت اعقهامهع
نآلخه ن و ته  ااةهقاشجههاهغيه هوينه نلتفايهلم ههم وكهبننل ه ضي هبنواههاس ته ل
كبي لذلكي ضنآلخ ونأنيت املبنم

ولذلك اليالقاتج يهامهعأوه يضهاءإلهىشلهك

ن يه نضأن ههمقل ههاي يههلأوي ههتمنل ه ض االكتئههاب هها مبلنل اليها ههحأيم ههانيتبنجه فقه 
) .(Alsosi, 2019
ك اقامأبب اي ()Abu Fayed, 2010أي نضنالكتئابإلىأليع ئاتأةاةقاهح :
• ن يه نضنل منجقهها:يداه  هها ي نضنل منجقههاشلههكن يه نضنلتههحش طههحنلته لن ةاةههح
لالنإض ن اتنلبج ننقهانلتهحيته ب هانل ه ض  هنالًيطغهىيلهىنليهبل أك له و اهت 
ل ىأةبب أوأةببيينيلىن قلنل منجنل م ن.
• ن يه نضنلفاههيبلبجقا:شتاه لهههذهن يه نضينه نل ه ض االكتئههابكفده نننلته قايلي هها
ندص حنلبزن وق شاهبني اهقاش امهاً شنفهتحده يت للط هالو هملنلم هاوزنه ياهاوب
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لههكنإماهها ةههبب قلههان كههلنلت هحشههؤليإلههىقلههاو كههان م ههاءل ه ىأيههالمتتالقهها ومههن
ن ي نضن خ ى  حنلبقتنلذيي هانحمنه  هضنل اهابينمهننضهط نبنلنهبلوم انهاى
منن لت  ينال ج

ولننال نأوالم مميجاو ىنلاهبنبقسةهبنءأجهاءنلنهبللهيالً

ألن ا نًل نج ماابينآخ ني ثم همنل هسش امهاً ده ي ه ث ه ط هحنلنهبلأونلنهبل
نل يه ه ه لاه ه ههايات ه ه هبنل  ول نكانه ه ههتنل اه ه هها ا االكتئه ه ههابةه ه ههي ى شته ه ههأ نله ه ه ولىنلته ه ه ا
اضط ن اتوي لننتسال.
• ن ي نضنل

فقا:و دا ب ا ي لق لىن ه نليلهىنلت كيهم وصه بيانش ها نلده نل وقلها

نل د لىيلىكقفقاشدب م نفا م.
• ن ي نض نلالبكقا :يالوم يلى نل ض االكتئاب يالمات خالجقا شنبل
نتيالقا س وةلبكقاش 

لنالهت ال ت ليالبنسا ت نلت اقا كدلانالةت ال 

شؤلي إلى نشااخ نل ال س ونلت
ونلاالوقلانل كا ولنش

ض  وهح

 تا ل ين  لنف ا ك ا  يضاء إلى لك نلباللى

شابنو كت  طيئا وقل اي السأينتاط قليلنلاالل 

ويطحء حنلت ثو تب كذلكنالنا ابنالجت ايحوندصنإنتاجقاوهببط حماتبى
نلطاقا و بضحق بقحوق ز م()Qooqi & Qarziz, 2017أننلذيني انبنمننالكتئاب
ص
ي بن ل ي مض ا حنلد لى يلى ضبطنلنفس وقلانلنداب ا وكذلكنإوااس الند 
وشدلب نل منجونن ن  نلت بل القأس ونلبؤس ون ةى ونن فاض نل وح نل نب ا  تبل
نالنف ال وقلا نل كا وشبا ؤها ونل يل إلى نل ملا ونالنطبنء ونالنا اب ونلبو ى ونلا ت
ونلتتاؤلنلت ي  ونلت بل يبان ملو د نننلج وى ونلنس ى نلابلنو الل قاى  يث يفا 
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كني نً ال بت وش نولنل انأوقاناًنلت لصمنوقاش  وأ االننت ال ا وص بيا حنلت كيم
ونلت بل الذنب.
أسباب االكتئاب لدى المسنين
منن ةبابنل ؤلياإلىنالكتئابمايلح :
أوالً:أةبابنفاق ا 
صا ا االكتئاب كني ى  ومنأه انلتبش نالنف الح 
نل بنلثنلنفاقانلتحشؤلي الف لإلىنإ 
وم ولنلف ل س وءم مناومؤ ى وش ض لل ب نتن لق ا ونلابنلثنلداةقا مايج لنلف ل
يت نجع و ن مل أمال هذه نلت نف وض ا ن نا ن يلى ونش ال نلذنت ونلت بل الذنب نلذي ال
يغتف  النابالالب ةاب و بننالكتئابد الًمنأد النالنا ابووجبلنلا هأونل ونن
نل ببتواليا حن نان يلىلل نوىأنشتج إلىنل الج تتج إلىنلذنت وتىأن ق يس 
ح د ل م اولا نالنت ال  و بن نالكتئاب هنا نا ا نلافالى  هذن اإضا ا إلى ض ا
نإي ان وي لنل ضا وي لنلج أى  ح نش ا نلد نلخب اًمننآلخ ن ود ىنل جل  ونل بء
من نل اتدبل  وش مي  نل وح نل نب ا وي ل نلتطاب  بين مف بل نلذنت نلبنق ح ونل ل  ويين
مف بلنلذنت وةبءنل املاوغي ها) .(Qooqi & Qarziz, 2017
وش ىنلباوناأنن م نضنل ممنا وله ال ن بناء ونلتغي نتنلتحش ثأ ناءنلتق بخاشت ل
أهمأةبابنلضغبطنلنفاقاويا نل منج .
انقاً:أةبابةلبكق ا 
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شت نل ن ةباب نلالبكقا

ى مساه  أه ا كن ى نل كا وي ل نالةتد نل وشبا ؤ يالوس 

نآلخ ون  ونالهت النل ف ط الوسانلناس وكقفقانلت املمعنلتجالبنلايئا  ونل جم وقلا
نلنبلوكن ىنلا  ونلفتلوي لنإنجاز ونلاال  ونل مننلت ي  ونلتطلعإلىماين نآلخ ن 
ود ىنلغضب ونل ملا( .)Al-Nunu, 2015
الناً:أةبابنجت اعقا :
شت نل حشدلص حنتا نالجت ايحللت صوخاصا

م ولانلتداي  ونلت بل البو ى 

ونإوااس ال منوم اناى مننلفد ) .(Qooqi & Qarziz, 2017
أصناف االكتئاب
ي تلا شانقف نالكتئاب اختالء أي نض  وأةبا  ومن أصناء نالكتئاب م ت  يلى
م نج ت مل ققاس(بقك)لالكتئابمايأشح :
 .1نالكتئابنلباقط(نل فقف):
هذننلنب مننالكتئابي تب منأ اطوأخاأنبني و س يلىد لإلهاتوش هبونن فهاض
نل اوشضاؤلنل م ا و ده نننللهذىونل ببها هحنللهقع و ده نننل ببها هحمتا هاأمهبلنل قهاى
نليبمق ههاومبنج ههامتطلباش ه ههاوغالبه هاًمه ههاي ههبننل ه ه ضقه ههال نًليلي هها و اه ههتطقعأوقانه هاًم الةه هها
ت هههذهنلنبيههانالكتئابقههانل فقفههاشنتههأنتقجههالسه وءنفاههقاةههيئا وصههاوب االي تههاج
نلنتهها ا 
ص
إلىمت اصنفاحل الج ا أمان ي نضنلجا يا تس  حشطبل ت ىنلنبلين نلته 
ضكالاالو دلنل كا).(Al-Kurd, 2019
و انحمننإماا وي ضن ي ن 
 .2نالكتئابنل تبةط:
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منأي نضهذهنلنبيهانالكتئابقهامتبةهطانلته ىيه لنلده لىيلهىنلققهال النتها اتنالجت اعقها
ونل نقاونضط نب حنل الةاتنليبمقانل وشينقانل تالىلل ض و بنغيه يهاجمش امهاً
يههنألنف هها يضههاءإلههى لههك يت ه ضنل ه ض اههال أن ه الكفههاءىل ي ه وهههبد ه صغي ه 
ايههلول ي ه أ اههالنكتئابقههاأخ ه ى وهههذننل اههتبىمههننالكتئههابالي ههانحصههاوب مههنن وهههال 
ويلىن غلبهذنن ي نضشابنمتا ىل ىأةببيينيلىن قل وشت يمهذهن ي نض أن 
ش ه ث ته لمفههاجل اههببوههالث ههالاي ن ده متههاي قب ها الا نهقههاونل ه وننشجههاهنلههنفس 
ب( (Bashir,
وأوقان هاًش ض ه  ههضنل ههالوسنلا ه لقالل ه ضب ههذننل اههتبىم ههننالكتئهها 
) 2020
نالكتئابنلت ي :
أمانلنبيانالكتئابقاد ي ىنل لجا هحأيلىللجاتنالكتئهابينه مايته نل ه ض االنقبهاض
نلت ي ونل مننل ف ط وهناالي يممهاوبله  هاإل نل و هانحمهننضهط نب هحنلنهبل و جهم
ش ام هاًي ههننلقق ههال ههأينت ههاط وت ههىن نت ههطانل الي ههانلبا ههقطاي ج ههمين هها ن وه ههالنالكتئابق هها
ش نه

يااوب اأ االننت ال ا ووتىشبصانلنبيانالكتئابقها الته ىيجهبأنشاهت مه ىال

شدههليههنأةههببيينك ههاشت يههمهههذهنلنبيهها التبهها ؤنل كههح وق ه شاههت هههذهنلنبيههالفت ه ى ب لهها
) .(Adam, 2012
المحور الثاني :التماسك األسري
ن ة ىهح نبنىنل جت عوهحوج  ن ةاس ح بناف  وش تب  منأهمنل ؤةاات نالجت اعقا
نلتحي ت يلي انل جت ع ون

نل حنلتنتئانالجت اعقا حم ت ان ةاةقا ك اأننلف ل

30

ي السأولىيالقاش نإناانقا ونالجت اعقالنخلن ة ى ب ءنًمنش لمنلاالل ووتىنل القات
نالجت اعقامعنل قطين ( .)Alshaer, 2020
مفهوم التماسك األسري
إ ننجت تن ة ىيلىي ىمفاهقمو بدت ا هبوةهالتبهينأ نلههانل هبلىونلاه يناونلتبن ه 
ونلتاا ههلونلته لاونلته زلونإواههانإلههىغيه  لههكمههننلقههقمنالجت اعقههانلتههحش تبه مههنمسههاه 
نلت اةه ههكن ةه ه ي ناه ههتطقعأنناه ههاشله ههكن ةه ه ى أن ه ههامت اةه ه اوهه ههذنمه ههاي ه ه ء الت اةه ههك
نالجت ايحأونلت اةكن ة ي وهبي لقانجت اعقاشؤليإلىش عقمنلبنهاءنالجت هايحلاةه ى
وش ن طأجمنف منخاللمج بيانل القاتبينأ نلها) .(Aishour & Awarim, 2013
و ءنلت اةكن ة ي ط داأخ ىيلىأن نلشباطيا فحي بين أ نله هحيالقهاش ممهع
ضه منلههب ضنلههذي  يههثيت تههعكههل ه لمههنأ نلههها االةههتداللقانلتامهها  يه لح ب نشه  ههح
نلنسالن ة يو اب ا لق ت لنلتبنصلبينأ نلها( .)Ba'amer, 2013
وهنهها ش ههفآخه وهههبأننلت اةههكن ة ه يي تبه ي لقههانجت ههايحشاههاي يلههىش هعقمنلبنههاء
نالجت ههايحوشم ه ه م ههنشه ه ن طأج نمفه ه  ت ههليل ههىشبويه ه أ ه ه نلن ةه ه ىم ههنخ ههالليه ه ىلون ههط
ويالقههاتنجت اعق ههامنههلنلتبن ه ونلتض ههامنونلت ههاونونلت ههألاونلتاا ههلونلت ه زل (Marghad,
) .2019
ك اأننلت ن طنل نخلحبينن جمنءنل بنهاللتهحءأوبهينيناصه نلهذنتلل اللهايلهىنلت ام ها
ونلتااق انل تبالل هبش فم تا آخ للت اةكن ة ي( .)Bin Alou, 2015
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وي ء ض منلت اةكن ة ييلىأن صلانل يطنلب قدابينأ نلنل افلانلبنو ى ب نيان ب
ون ل أيب ههيننلموج ههاوزوج هها وي ههينن بوأواللهنل ههذكبلونإن ههاث وي ههينن لوأوالله هها ةه هبنء
أكانبنكبا نًلألصغا نًل وصلانل يطشلكشت نل حي ىمفاهقموةهلبكقاتأه هانلتبنصهلونل هبلى
ونلت نومونل باونل

( .)Al-Azab, 2019

أيض هاًه ههحيالق ههاتنلتج هها بونلتب ههاللب ههينن ه نلضه ه نونق ههعم ههين  ا ههلم ههنن ه نليت ههت 
ط دت منخهاللونقهعم هينيه يط مم هاًووه ىنله ل وووه ىنلاه نوووه ىن هه نء مهعنلتهمنل
كههل ه لبتداليه مف وضههاكههاالوت نل وشده ي نآلخه ونلتهبنلنل تبههاللونلته نومفق ههابيههن موشاهها ل م
ههحنلل ههقع ه ولم ين ههاشض ههبط انل ا ههؤولقا وناللت همنل ونلت ههاونفق ههابي ههن ملت دي ه ن ه ه نء
نل جبى( .)Baraka, 2019
نلتهن طن ةه يأونلت اةهكواههبمهايطله يلقه ههبةههقالىيالقهاتنلههبلونل بهاونله ءء ههح
نل الق ههاتب ههيننل ههموجينفق ههابين ههاوي ههينن

ف ههال إض هها اإل ههىننتت ههاللوحنل ب ههاونلت ههاون

ونلا نقاونإينالبيننإخبىون خبنتلنخلن ة ىنلبنو ى  ي نًينن نانقانلف ليا (Imam
) .& Ahmed, 2019
أيضاً نلت اةكن ة ييطله يلقه أوقانهاًنالةهتد نلن ةه يو ه ء  أنه نسهاليت ه لفقه لول
وماؤولقاتكل لمنأ نلن ة ى هذهنل اؤولقاتشتب لشب هاًل نوهلشطهبلنلفه ل  هايطلهب
مننلاغي  حنل

ي تلاي اهبمطلببمننلابي وض نهذننإ هالمهننلتفهاهميلهى

تونل دبت شلقعن ة ى حهه وءوش اةهكونلهقم الي ت هاأيصه نياتلنخلقهاشهؤ 
نلبنجبا 
يلىش اة ( .)Sarkaz, 2020
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ه ههضنل ه ه ينللت اةه ههكن ة ه ه يي تب ون ه ههاي لقه ههانفاه ههقا-نجت اعقه ههاشه ه يمبنقان ه ههانلنفاه ههح
نالجت ايحوش زلن يضاء ي اي بنمنخالل لون طنله لونل اهاه ىونلته لاونلته زلون لونل
نلته ههحشا ه ههل ض ه ه ا ضه هاً ويه ههثيده ههبلكه ههل ه ه ل ه ههااللتمنلنل اه ههؤولقاتنل طلبيه ههامن ه ه و د ه ه ل
نلتضه قات ههحوين هها لل ا سههايلههىنل يههاطنلموجههحوليههاطن خههبى وهههذنيدههبل ههحنلن ايهاإلههى
وجبلأة ىمت اة امتيناماتد ىي لنلج قعيلىن اف اوشببش ا( .)Hejazi, 2015
عوامل تحقق التماسك األسري
لاههحيت د ه نلت اةههكن ة ه يالب ه مههنشههب وشضهها مج بيههامههننل دبمههاتونل بنمههل أه هها
فق ايأشح :
ح
أوالً:نل املنل ين 
ج ههعنإةههاللأ ه نلن ةه ى ههحمسلته نلدب هها  نالههكمدبمههاتشههؤليإلههىز ههالىنلته ن طونلت اةهك
ن ة يوهحم الةانلت اف نل ينقا ط داج اعقاكالاالىج ايا هحنلبيهتأونلهذهابم هاً
إلىنل اج وغي هامننل الةاتنل ينقانلتحش حن ة ىمننالن نءونلتفاهك (Aishour
 & Awarim, 2013).
انقاً:نل املنالجت ايح 
إل نل وم اكل لمنأ نلن ة ىماله مهنودهبتومهايلقه مهنونجبهاتوماهؤولقات يلقه 
أنيؤلي اوابمبق

تيدهبل
وهذنكل ي د للجايالقامننلتبن ه ونالشاهاتوش شيهبن ولقها 

إلىنلت اةكنل نتبل( .)Alshaer, 2020

الناً:نل املنالقتاالي 
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نل املنالقتااليل أه يت أيضاً حش اةكن ة ى  هال جمنل هالييأخهذ هأ نلن ةه ىأوقانهاً
إلىنلتتتتوللداءنل المايلى ضأ نلهاأن كاننل اببل ذننل جم وهذنمايبش نل القها
نالجت اعقههابيههن م إضهها اإلههىأننل امههلنالقتاههالييدههبلإلههىو مههان ههضن ه نلمههننلت تههع
ت وش تله نل تهاكل 
ال قاى وهذنيهن سيلهىنل القهاتبيهن م ط دهاةهلبقا  تتبله نلاه نيا 
والب مننإدالىإلهىأنن ةاةهقاتنلضه ول اإ نكانهتمتهب ى  ه ننل تهاكلونلاه نياتبهين
ن

نلشدل وهبنل ا نونل أكلونل لبسونل الج( .)Sarkaz, 2020

نل اً:نل اتبىنلت لق ح 
الدههكأننل اههتبىنلت لق ههحللههموجينلكيهمىمههنلكههافمنلت اةههكن ةه ي ونل ه وءأننل ههت لم
يته أكنه  ال اههؤولقا ومههنهنههاياههتطقعأنيبتا ه ولهبالًلل تههاكلنل القههانلتههحولهت ا ة ه ى 
فبههالت لقمشم ه نل ده لىيلههىنلتفايه نل نطدههحلل ته لا و ههبنصههاوب إل نلكه أوةههعو اههتطقعأن
ي لنل ت لا و ءن ه نءببضبح و أشح ال لبلأكن منغي ه( .)Alshaer, 2020
خامااً:نل املنلنفاح 
نلنضجنالنف الحلالمننلموجين هبماي نحنل قاىنلموجقا صهانلنجهاح ته لأكبه وههذن
ماي ج يلمنلنفسو تب همنأةبابنجاحنل القانلموجقاونةتد نلهاوهبمننل ؤد نتيلى
ماتبىنلتطبل حق لىنلف ليلى م نش و مونةتق ابمنوبل  بضبعقا وهذنمايج ل 
قال نًليلىنلت ييمونل فالقابيننلابنبونل طأوييننل ققداونل ن و بنش امل معنآلخه ن
بناءيلىنل داف نلتحي

او لك ا( .)Aishour & Awarim, 2013


ةالةاً:نل املنلندا ح 
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نل امههلنلت لق ههحي تلههاكلق هاًيههننل امههلنلندهها ح  ال القههان ةه امبنقههايلههى دا ههام ينههال هها
شههأ ي ونضههحيلههىنلت اةههكن ة ه ي  ندا ههانالوته نلنل تبههاللبههيننلههموجينيههن سإيجا هاًيلههى
اقحأ نلن ة ىيلىةهبيلنل نهالوههذنيته  هاقحأ ه نلن ةه ى هاالمتالءنل ها فحو تهقعجهبنً
مننلا ينايلي ا( .)Al-Azab, 2019
مقومات تحقق التماسك األسري
يتمش دي نلت اةكن ة ييب  ضنل دبماتنآلشقا :
أوالً:نل دبلنلبنافح 
كقانأيأة ىيتابنمنأبوألوأوالل  ال دبلنلبنافحلاة ىيااهم حبناف هاوش يه لوللاهل
لمنأ نلها  ا بماؤولينو اياأة ش ونلا ح نشلقعوقاىك ا ش اون  حهذن
نل ولن ل تدبل ال يايانالجت اعقاونلنفاقا وش بي دهؤون امت اونها هح لهكمهعن ب ولهقس
غ بهاًأنيهأشحنل نهلنلته بحنلبنضههحونل فاه لتلهكنل القهابههيننلهموجينلت ديه نل دهبلنلبنههافح
(نل جههلجنهىونل ه أىبن هى) ه نكههاننل جههليجن هحنل ههاللاةه ى ه ننل ه أىهههحنلبنهاءنلههذيي ه ي 
نل ههالواههبمههايدتضههق نل ههال ك ههاأنيلههىن بنههاءماههؤولقاكبيه ىالشدههلأه قههايههنلولن ل
ب شت نه هل ههحنالجت ههال ههحما ههاي ىن ب ههب ن وأخ ههذنلنا ههافحونإلد ههالنتمن ههاوشطبقد هها
ون 
لقات لبنب ايلىد 

د مبنجاحماي بليلىن ة ى النفع( .)Baraka, 2019

انقاً:نل دبلنل ينحون خالقح 
مههنأهههممدبمههاتش د ه نلت اةههكن ة ه ي نل دههبلأونل ه نيمنل ه ينح ويههثأننلقههقمون خالققههات
نإةالمقانلتحيت يىيلي انلف للنخلإ الن ة ىنلبنو ى ش عمهنماهتبىنلت اةهك وشاهاهم
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حبناءيالقاةلق اقاف ايلىنل باونلت اونوناللتمنل ي ي امنغ لنل نقاوش هاتنلبته 
ي ا ومن مشاانمننلتفاك) .(Alshaer, 2020
الناً:نل دبلنل ا فح 
نل بواجاك انلط اللالنفس ت ا وم اصغ نل ءأوكبه ي تهاجإلهىنل هب و تهاج
إلىإظ الهين

نل املا ونل دبلنل ا فحي ت ه يلهىيالقهامليئها هال بلىمف ها ال هب

ياهبلهانلتده ي و طغههىيلي ههانالوته نلمههابهينن بون لده طأنشاههبنمتباللههافق ههابين ههاال
من ءونو وهذن التأكي ين سيلىن بناءويالقت م البنل ينوفق ابين م  تطغىينه ها
نل القاتنإيجابقابينكلأ نلن ة ىويالتالحهذني مز 
نلت اةكن ة ي) .)Al-Azab, 2019
نل اً:نل دبلنالجت ايح 
نل القانالجت اعقانلنققابينأ نلن ة ىشت د منخاللشأليهاكهل ه لمهايلقه مهنلول هل
ما نققاوشفان و جبأنيتبن نلت بل ىأه قانل القانالجت اعقانلتحش تإقامت هابهين
ج قعأ نلن ة ىلل يطبيهن م ويهالدهكإ ننل القهانالجت اعقهانلتهحشه يطأ ه نلن ةه ى ضه م
بههب ضأدههب  الا ه نقانلاههالقافقاههبلن مههنبيههن مو ت د ه نلت ه ن طنل طلههببوشطغههىنلا ه ينا
ونلط أنينههايل ههىنلنفههبس و ت د ه  التههالحنلت اة ههكن ة ه ىيلههىأيل ههىماههتب اش ( Sarkaz,
 .)2020
مظاهر التماسك األسري
منمساه نلت اةكن ة يمايلح :
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 .1وو ىنل ء:ين شاب نأيأة ىيجبأني بنهنا ه ءونضحيا ىإلق ن بهب نلت ققده 
ال ه ءن ولنلههذييا ه ىإلق ه نلت ه ينل ههافلت مهههبش دي ه نلت اةههكن ة ه ي اةههت نلج قههع
نلبةههافلنل تههب ى ومههن ههمشنتدههلإلههىن بن ههاءفقاههبحهنالههكشاههاشامههعن هههلونالجت هها يل ههى
ش دي هذننل ءنلاامح(.)Bin Alou, 2015
 .2نل تههالكابههيننلههموجين:إننلت ههاونبههيننلههموجيني د ه يالقههامتبنزنههامتااشفههاص ه قا ي تب ههها
نلب ضمتالكامؤقتاو تب هاآخ ونأن اأ ضلنلابلالةت نل انل قاى  أوقاناًشتطلبنل قهاى
نلموجقههاشبههاللن لونلواههبنل اههتطا نتقجههاظ ه وء الفههاش ههل ا ة ه ى كههأنشدههبلنلموجهها
ال ااه ا حنل خلنل الحلاة ى حواليجمنلموجيهننلققهالبهذلكنتقجهامه ضأوإياقها
ما ويذنتنلبقت ي نلل جلأنيي أي هالنلبيهتودهؤون واهبنل اهتطا  هحوالهايجهمت
نلموج ههاي ههن ل ههك وم ههانل ههانعم ههالنلنلنف ههع ههحنلن اي ههاة ههق بليل ههىقطب ههحن ة ه ى(ن لون ب)
).(Alshaer, 2020
 .3نلت اونن ة ي:نلت اونهبنل كيمىن ةاةقانلتحشدبليلي انجاحأيأة ى  نخاللنلت اون
شت ههاحنلف ص ههالج ق هعأ ه نلنل افل هها التت ههال  ههحن ي ههالو د ههبيم ههنيالق ههاش مو د ههت مبب ض ه م
نلب ضبلإن يفتحنآل اتأمالن بناءل هبنلت هاونووهبنل تهالكا هحو هلنل اهؤولقاتيبنهاً
للبنله ين و ن ههحد اهقاش مو م ه نلته ن طبيهن ملت ديه للت اةهكن ةه يللج ايهها( Baraka,
.)2019
 .4نل هبنلنل هافلح:ي ه نل هبنلنل ههافلحمن ههاجيههنسمأو هبنلن ة ه ولاةهها هههذهن يههال نل هبنلنت
ن ةه ه اونل افلق ههاقل ههت ته ه لكبيه ه وشا ههالشا ههبنم وم هها ف ههلنلتانبلبجق ههاووة ههافلنلتبنص ههل
نالجت ايحنلتحقتلتنل بنلنل افلحمعةب نإص نل ونخته ن نل بنشهانلذكقهانلتهحش كهتلاهل
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لمنن

نليال اًخاصاً ي نًينن ة ى  ال بنلنل هافلحههبمفتهاحنالناهجالن ةه يويهاب

مههنأبهبنبنلتفههاهمبههينأ ه نلن ةه ى  فههحنل هبنليفاههحكههل ه لمههنأ ه نلن ةه ىي هها ههحنفاه 
فق ه ءكهلونوه  هايفاه نآلخه وي ه ن ايته ي ه جنلج قهع فاه ىونوه ىيتفدهبنيلي هاو اه بن
إلىش ققد ا لت دي نلت اةك(.)Marghad, 2019
مستويات التماسك األسري
الدكأننلتباينبيننلناسونلل وكذلكن ة ش تلا  ا ة ىك نسبمهاوقهال هاوه ول ولاهن
هههذهنل ه ولالشنطب ه يلههىكههلن ة ه واههبنل نسبمههاتنالجت اعقههان وةههع لههذلك اههتب ات
نلت اةكن ةه يش تلهاأيضهاً  يهثشهمشتهبق ههذهنل اهتب ات جه لنننلبيهتنلتهحش ه لكقان ها
ي يطج لنن ابب ضةداونو ي نلنسالنلبيتونل جلقان ةاةقا(.)Hejazi, 2015
• نلت اةه ههكنل تا ه ههلبونل غل ه ه :أينلبيه ههبتنلت ه ههحشغل ه ه أببنب ه ههاوده ههبابق ا ه ههحوج ه ه نل ه ههالم
نل ههالجح و ههحنل ههالىشاههبننلاههلطاله بنل نههملأينلاههلطانل كم هها ويههثي ههبننلتفايههل
انلتبنصههلمههعنل ههالمنل ههالجحإال

ونلتبههالللنخههللنف ه ىم ينههام ه ولىج ه نًفقفد ه ونأيضههاف
ولنل نقا وو داًإلدالنتوشبجي اتلبن ةه ى.ويهثيطله يلهىههذهنل القها ال القها
نلتاههلطقانلتههحشاههببمتههاي نالختنههاتونلت هلوم اولههانل ه وجمههنهههذهنل ه نف ىنل ت ه بنا
الطاقانلالبقا وقه شهؤليإلهىننفجهالنل نسبمهان ةه اولاهنههذننلت اةهككهانيتهقع هح
نل اضحيلى ضنلت نفحن ة ا أمانآلن نبنج ننفتاحوش ض ة عج نً.
• نلت اة ههكنل ه ننل فت ههبح:إنمنسبم ههان ة ه ىنلت ههحشا ههبنو ه ولهامن هاو ال هها ش ههليل ههى
شباللنلتأ ونلتأ ي معنل قطنل هالجح  هحعبهالىيهنمنسبمهاشهب قطايهاً نشقهاً ه نل
ن ة ى يثشتت لنةتداللقاأ نلهاضه نأ ه نلت اةهكنله نخلحوو ه قبنيه م ينهام نها
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يلتههملب ههانلج قههع .ههحعبههالىيههنأة ه شفههتحأببنب ههاودههبابق الل ههالمنل هالجحو ه قبني ه 
وألونلمههنقبههلأيضههاءن ة ه ىشتاامههلفق ههابين ههافق ههبننلتفايههل ي ههاكبي ه .والنناههىلول
وةههافلنالشاههالنل تلفههانلتههحشاههاي يلههىشفايههلنل ههقطنالجت ههايحنل لههحونل جت ههح
ونل ولح .تابننل القاهنايالقادب قاأ ققاشفايلقاشباللقابينأيضاءن ة ى.
• نلت اةكنل تايبمف طنالنفتاح:شمشتبق نل الان ة ا حهذننل اتبىبنلبيتنلفن ت 
يههثأنكههل ه لمههنأ نلهههايلههقعوقاشه نل اصههامن همالًيههن ههاقحن ه نلفق ههبنشفايههل
نلف ل دهطمهعنل هالمنل هالجحمهعنل ه ن لنهىمهننلتفايهلنله نخلح هحن ةه ى ويهثشاهبن
أببنب ودبابقكهذهنلبيبتشا يتج لنن اونن الةدف ال لوجبلش اةكوش ن طوشفايهل
بينأيضاف افق بننلت اةك دطيلىد لظاه يأمالنل المنل الجحم ايؤليهناإلهى
شفاكنل نسبمان ةه اكل هاويالتهالحز هالىش ضه اإلهىنل ها

نالجت اعقها خاصها ه 

أن د تش اة انلذنشح.
نظريات التماسك األسري
أوالً:نس انلت ل  
نلت ل هبيالقايا فقاخاصهاش ت ه يلهىشبهاللنل نوهاونل يايهاونلاه ولبهينن نهين ونس ها
نلت ل ه ش تب ه ونو ه ىم هننلنس ههاتنل ينهها ههحيلههمنلههنفس شتههب د ه لش ل ه نلت ه ص بيب ه 
بت لد  أبب أومهنليهاهوليهاه ب نيهاكانهتنلب هبثنلتهحشجه ىيهننلت له مهعنس هات و ه
يننل ب ويثك سببلبحوقاش  حنلب ث حمف بلنلت ل ووصهف  اهاني تده أننلت له 
هبينا شطبلييااي يلىإ داءنل ون طنل ا فقاقب اومتينا
أةاةقاًمبجبلنً ح بق اكلإناان( .)Bin Alou, 2015
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نلم نيين ونيتب هينا نً

تيلهىيالقهات
هذهنلنس اشؤك يلىأه قانل هبنلبهيننلبنله ينوشهأ ي هيلهىن واللونن اةها 
ثأننلت ل ي نحةلبكقاتنجت اعقاأخ ىلل القاتنل ق قامنالً
ن بناءفق ابين مالوداً وي 
هالف لي ههسصهبلىجيه ىيهننفاه للته صنلههذييت امهلم ه  ال لجهان ولههى همإلههىنل ههقط
نل ههالجحك ههاش ت ه ه نلنس ههاوشؤكه ه يل ههىأنن ةه ه ىن ول ههىه ههحنل نب ههعنله ه فقسلل ههبونلند هها
نل نبوانلال ل وهذنني ب ننمعنلت ص  فحوالاأقالأو أ نلن ة ىيالقامامعأي
ب و اهبحشاهب نأةه ى
أو  نش ييت وماش ل منوبوونهانلنخهلأةه ش ةهق ن ل هني ه 
ج ي ه ىولقام ههايالق ههاأق ههبىوأيلههىنا ههبا ههحأنشا ههبنيالقت ه أكن ه و ق ق ههاوأكن ه لي بم ههاب ههين
ن

نل ل او ل وشأصلفق منذصغ ه( .)Alshaer, 2020
ح
انقاً:نس انلتباللنالجت اي 

إنأةاسنل القاتونلتفايلبهيننلنهاسي ت ه يلهىنلتبهاللنل فهمنلهذيي هبل هالنفعيلهىكهال
نلط ه يننلل ههذينش يط ههايالق ههام هها وهههذنم ههانيت ش ه نس ههانلتب ههاللوي ههثنل القههاب ههيننل ههذين
ي بنههبنم فههمونأص هالً
ن خي ىشدبل

لقههاشديههقمنل نهها عونلههن ننل ه ب  ههحي لقههانلتبههاللنل هها فح وهههذه

منل افه أونلااهبأونل نف هاويهثي هبننلج ه نل بهذولمهن ه تأيده ص

نلشفاياًأونن فاضاً ال اف نل تبقعونلذيق ي بنمالياًأوم نب اًأونجت اعقاًأولينقاًأولنيب اً
ومنأد لونلهذهنلنس ا(جبللهبمنم)و(وييت بالو)و(ل تتاللأمي ةبن) وهذهنلنس ا
ش ت يلى ال اأةسوهحنلت فيمونل نا عنل امتقاونل باللنت(.)Alshaer, 2020
ونيت هالنًيلههىمهانوتبشه هههذهنلنس هايالوههمأنن ه نلنلهذينش يهبن ههحأةه مت ن طههاومت اةه ا
كني ه نًفق ههابين ههاةههق تاجبنوقت هاًأقههلمههعد ه كاف م ن ههمأمض هبنوقت هاًأ ههبلمههعنل افلههان ولههى
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نل ت ن طاونل ت اة ا ت لكبي ونلذيج لههذننلت اةهكلاهل ه لأنيلهقع أمهانو أنينها 
واليضقعنلبقت حنلب ثيننآلخ ( .)Bin Alou, 2015
الناً:نلنس انلتفايلقانل مم ا 
مننل هاولن ةاةهقانلتهحش ت ه يلهىنلنس هانالجت اعقها هحش ليهلن ناهاتنالجت اعقها مها
يا ى النس انلتفايلقانل مم افق بنواب انلبهء اهتبىنلبوه نتنلاهغ ىمهنن ةهفلإلهى
صه ه بلنًإل ههىن يل ههى تبه ه أم ههنن ه ه نل وة ههلبك موت ههىنلبص ههبلإل ههى ههمنلناه ه نالجت ههايح 
بيلىم انو وثنلف لنالجت ايح ويلىةبيلنل نهالش هتم التفايهلنل مهمي
اهت ام اينا 
حن ة ىويثشابننل القهاونلتفايهلبهينن ه نلمبجهبلينلتت ده مج بيهامهننلاه اتنلتهح
شاههاهممجت ههاوم هاًالةههت نلشلههكن ة ه ى ههحضههبءهههذننلتفايههلونل القهها( Bin Alou,
 .)2015
وشتض ننلنس امج بيامننل اطل اتأوللهانلتاي ()Alshaer, 2020وشت ليلى 
لوج ايههاأوج ايهها
• نلتفايههل:ةلاههلامتباللههاوماههت ىمههننالشاههاالتبههين ه لو ه لأو ه 
وج اياأخ ى.
• نل ونا:و دا ب امد لىنإناانيلىنلتاه ء

ها هحأكنه مهنظه ء ط دهاونوه ى

ويط دام تلفا حوقتآخ .
• نل مبز:ن نح ال مبزلغانلت اكح وم هانحنلتبهاللونل هبنل ونلاهبلىنلذهنقهاأمهانل داهبل
الابلىنلذهنقها هحمج بيهانإدهالنتنل بتاه ىونلتهحياهت م انلنهاسفق هابيهن ملتاه يل
ي لقانلتبنصل وأيتد نل دابلهنالغانلجا ك دالنتنلي ينونل يبنوغي ها.
• نلبيحنلذنشح:أيق لىنإناانيلىش نيلنل ولولجالش .
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ومنلونلهذهنلنس ا(كبلح)و(هالي تمي )و(هالي شبلبم ) ويهثيه ى(كهبلح)أننل جت هع
نإناههانحعبههالىيهنناههقجمههنشفههايالتوشاههبلنتوننطبايههاتوشديق ههات وش ههازجيدههلنلفه لمههع
يدبلنآلخ ن ويطبق انلنفسنلبت اب أي أنهنا مج بيامهنن اهالشتفايهلوشت امهلمهع
نفبسنآلخ ن أما(مي ) ي ىأننللغاش نل النابال نااننل اصقانل يمىل وماظ ه ت
نللغاإالنتقجاللتفايلبينن

نلوكانتأولصبلىل انتقجاللتفايهلبهيننإناهانم به نً ي ها

ينننف االش منذواللش لنخلإ الن ة ى ونلذنتل ىنلف ل تتاهبنمهنخهاللي لقهانلتفايهل
نل ممي  الطفلنل ضقعيبل  حبيئامليئا اإدهالنتونل مهبزنلتهحياهت م اأ ه نلن ةه ىمهن
وبله للت بيه يههندههحءمهها  لاههلإدههالىم نههى  ههحوههينأن(بلههبم )ي تبه أنبنههحنإناههان
يت ههاملبنمههعن دههقاءوههبل ميلههىأةههاسم اني ههاك ههاي بن هها وي أيه أنشلههكنل ههانحندههتدت
ونتأتنتقجانلتفايلنالجت ايحنلذيي الة نلف للنخلأة ش أوخالج ا وشلكنل انحقابلا
للتنههاولونلت ه يلخههاللي لقههاشفاههي اياههت م انلف ه ل ههحنلت امههلمههعن دههقاءنلتههحيبنج هها 
ووابماشدتضق نل الا( .)Ba'amer, 2013
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الدراسات السابقة
فق ايأشحش ص نلباونانل لنةاتنل يقاون جنبقانلتحينيت بضب نل لنةاوق قامت
نلباونابتداق اإلىم بل نوش تم نج ت اوي ض امننل لنةاتن و ثلاق ل .
المحور األول :الدراسات المتعلقة باكتئاب الشيخوخة
تللنةا تي ()Bashir, 2020إلىنلت ءيلىنل القابيننل منجنالكتئهابحونل اهؤولقا
ه 
نالجت اعق ههاوقله ه نل ا ههتدبلله ه ىنل تدايه ه ينمالقه هاً ه هحقط هها غه همى وقه ه نشب ههعنل ههن جنلبص ههفح
نلت ليل ههح وي ههث ب ه مقق ههاسنل ههمنجنالكتئ ههابحومقق ههاسنل ا ههؤولقانالجت اعق هها ومقق ههاسقله ه 
نل ا ههتدبليل ههىيين ههانل نلة ههاونل تابن ههام ههن()250متدايه ه نً .أد ههالتنلنت ههافجإل ههىأنما ههتبى
نل ه همنجنالكتئه ههابحل ه ه ىنل تداي ه ه ينمالق ه هاًجه ههاءتبه ههبزنناه ههبح( )%64.9فق ه ههاجه ههاءماه ههتبى
نل ا ههؤولقانالجت اعق ههاب ههبزننا ههبح( )%71.2بين ههاج ههاءما ههتبىقله ه نل ا ههتدبلب ههبزننا ههبح
( )% 72.5ك ه ههاأده ههالتنلنته ههافجإله ههىوجه ههبليالقه ههاي اه ههقا نتلالله ههاإواه ههافقابه ههيننل ه همنج
نالكتئههابحوماههتبىنل اههؤولقانالجت اعقهها ويههينقل ه نل اههتدبلونل اههؤولقانالجت اعقهها ووجههبل
يالقههاي اههقابههيننل همنجنالكتئههابحوقل ه نل اههتدبل ك ههاأدههالتنلنتههافجأن ه ي ههننلتنبههؤ دل ه 
نل اهتدبلله ىنل تدايه ينمالقهاًمهنخهاللكهلمهننل همنجنالكتئهابحوقله نل اهتدبل ك هاأدهالت
إله ههىوجه ههبل ه ه وت نتلالله ههاإواه ههافقا ه ههحنل ه همنجنالكتئه ههابحوكه ههذلك ه ههحقله ه نل اه ههتدبلله ه ى
نل تداي ه ينمالقههاي ههمىل تغي ه نلجههنس فق ههاأظ ه تي ه لوجههبل ه وت ههحماههتبىنل ا ههؤولقا
نالجت اعقههاش ههمىل تغي ه نلجههنس ويه لوجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقا ههحنل همنجنالكتئههابح
وقله ه نل اه ههتدبلي ه ههمىل تغيه ه نل اله ههانالجت اعقه هها فق ه ههاكته ههفتيه ههنوجه ههبل ه ه وت نتلالله هها
إواههافقا ههحماههتبىنل اههؤولقانالجت اعقههاي ههمىل تغيه نل الههانالجت اعقهها ك ههاأدههالتي ه ل
وجبل وت نتلاللاإواافقا حنل اؤولقانالجت اعقاوكذلك حقل نل اتدبلي مىل تغي 
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ةه ههنبنتنل به ه ى ك ه ههاأظ ه ه تنلنته ههافجوجه ههبل ه ه وت نتلالله ههاإواه ههافقا ه ههحنل ه همنجنالكتئه ههابح
ب .
ونل اؤولقانالجت اعقا وقل نل اتدبلي مىل تغي نل نش 
وجههاءتل نلةههاك نلدههاونلا ه ي()Karadsheh, & Al-Samri, 2018للت ه ءيلههىأهههم
تنلنفاههقانلتههحشبنج ه نل اههنين ههحم ا سههاماههدط نلتههحه ه تإلههىنلت ه ءيلههىأ ه 
نلت ه يا 
متغيهه نلن ههب نالجت ههايح ههحمه هبنقف مإزنءنلت ه ه ياتونلاهه بياتنلنفا ههقانلت ههحشه هبنج م وي ههث
أج تنل لنةايلىييناغي نوت القام بنامن()2332ماناًومانام نلهال ا سهاماهدط
ببالياش ههانلا ههت وقه ه  بد ههتيل ههي منالة ههتباناك ههألنىلج ههعنلبقان ههات  وقه ه نشب ههعنل ههن جنل اه ه ح
نالجت ههايحوي ههثشبص ههلتنل نلة ههاإل ههىأننل ا ههنيننل ههذكبلأده ه م ان ههاىم ههنم س ههمنلت ه ه يات
ونلاه ه بياتنلنفاه ههقامدالنه هها اإنه ههاء ك ه ههاأده ههالتنلنته ههافجأنمتغي ه ه يه ه لن بنه ههاءده ه لأكن ه ه 
نل تغي نتنل فا ىلتبايننلت قاتنلنفاقانلتحشبنج نل انين .
تل نلةههاقه بقحوق ز ههم()Qooqi, & Qarziz, 2017إلههىنلت ه ءيلههىونقههعنل اههنين
وهه 
نل قق هينبه ولليايههانل اههنينمهنويههثللجههانالكتئههاب ك ههاهه تإلههىم ههاللجههانالكتئههاب
ل ىنل اننل ققم حلنلليايانل انين وم اإ نماكانهنها نخهتالء هحللجهانالكتئهاب
وابنلجنس ونل الانالجت اعقها وقه أج هتنل نلةهايلهىيينهام بنهامهن()4وهاالت وقه 
نشب ههعنل ههن جنللق ههالي ونة ههت متنل الوس ههانللقاليه ههاونل دابل ههانللقالي ههانا ههامبج هها ك ه هها
نةت لمققاسبقكلالكتئهاب .أدهالتنلنتهافجإلهىأننل اهننل قهقمبه نلليايهانل اهنيني هانح
مننالكتئاب ك اأدالتإلىوجبلنختالء حللجانالكتئابل ىنل هاالتنل لوةهانل قق ها
حلنلليايانل انينو داًل تغي نلجنس ونل الانالجت اعقا .
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ن( )Blackburn, et al, 2017لتاهلقطنلضهبءيلهىم ها
ك اه تل نلةهابالكبهبلنوآخه و 
نن اسإصا اكبالنلان الا انلنفاقاوآ الهايلىأوضاي منلنفاقا وم اينانلت ياتنلتح
شهبنج م وش يه خقههالنتنل الجههانل ناةههبال ههم إلههىأننإصهها ا االكتئههاب ههحم ولههامتههأخ ى
مننل

ي بلإلىيبنملي ىمن ا:وظقفقها ونجت اعقها وأخه ى نتمنتهأصه ح .وشبصهلت

نل نلةههاإلههىأنوجههبلم انههاىونض ه ال ه ىكبههالنلاههنمههننالكتئههاب وةههقط ىنل ببهها االنت ههال
ل ى ض م وللىم اناش ممننل ملاونالنا ابنالجت ايح .
للةاكتلبونل جا()Katalo, & Arja, 2016للاتاينونقعنلا انلنفاهقاله ى
وجاءت ن
نل انيننلفلاطينيين ونلت ءإلىأ  ضنل تغيه نتيلهىنلاه انلنفاهقا(نلجهنس ونل ه 
وم اننإقاما ونل ؤهالتنل ل قا وم هاننلاه ن) ويهثأج هتنل نلةهايلهىيينهام بنهامهن
()105ماههناًوما هنا وق ه نةههت متنل نلةههاقاف ههاكبلنههلنلج ي ه ى( )1986وشههمنلت د ه مههن
نلافايانلاق بمت الل ققاس.أدالتنتافجنل لنةاإلىأنأي نضنالضط ن اتنلاق بماشقال ى
نل اههنينكانههتمتبةههطا وكههانمههنأب ه زن ي ه نضنل ت لدهها ال ااةههقا  ههمنلغضههب ونلتههبش 
وي لنلافايا وأخي نًنالكتئاب ك اأدهالتنلنتهافجإلهىوجهبل ه وت هحنلب ه نللقهاليلل ااةهقا
فق ههايت ل ه  تغي ه نلجههنس ولههمشس ه  ههحأ ههالنل نلةههان خ ه ى أمههام ههاننإقامهها لههمشس ه 
ه وتيلههىج قههعن

ههال أمهها ه نلغضههبولاههالحنلههذينيا ه نبن ههحبيههبش م وكههذلكمتغي ه 

لمشس  وتيلىج قعن

الماي ن نلدل لاهالحنلهذينأي هالهملون65ةهنا 

ك ههال ههمشس ه  ه وتيل ههىج ق ههعن

ههالونل لج ههانلالق ههال تغي ه نل ال ههانالجت اعق ههاونل ههؤهالت

نل

نل ل قهها و ههحمتغي ه م ههاننلا ه نلههمشس ه  ه وت ههحج قههعن
نلذينيا نبننلد ى .
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ههالمهها ه نلغضههبلصههالح

تل نلة هاةههال النزولنز()Sarfaraz & Rais, 2015إلههىنلت ه ءيلههىنل تههاكل
وه ه 
نالجت اعقهاونلاه قالاةه نلتهحشتضه نكبهالنلاهن وشداههحواجهاش م ويههثأج هتنل نلةهها
يلههىيينههام بنههامههن( )150ه لنًمههنكبههالنلاههنم ههنبلغههب()60ةههنا هها ههبت وق ه نشبههع
نل ههن جنلبص ههفحنلت ليل ههح .وشبص ههلتنل نلة ههاإل ههىأنكب ههالنلا ههني ههانبنم ههنظه ه وءمالي هها
ونجت اعقاصلبا و بنج بننلاني مننلت ياتنلنفاقا ويثيته ون االكتئهابونل كهبل هح
يالقاش ممعنآلخ ن .
تل نلةههانلقاههاويه له( )Naissa & Badra, 2014إلههىنلت ه ءيلههىنل القههابههين
ك هاهه 
اونالكتئههاب ههحضههبء ههضنل تغيه نتله ىيينههامههننل اههنين ههح
نل اههان ىنالجت اعقههان ةه 
لولنل ياي هها

ا س ههانلال قق هها وي ههثأج ههتنل نلة ههايل ههىيين ههام بن ههام ههن( )50ه لن وقه ه 

بدتمققاسنل اان ىنالجت اعقان ة انل لةا وقاف ابقكلالكتئابيلىنل ينها .هأظ ت
نلنتافجإلىوجبليالقانلشبا قاإيجابقالنلهابهينللجهانل اهان ىنالجت اعقهان ةه اونالكتئهاب
ل ىأ نليينانل لنةا ك اأدالتإلىوجبل وت نتلاللاإواافقابيننلذكبلونإناث ح
للج ههانل ا ههان ىنالجت اعق ههان ةه ه اونالكتئ ههاب ك ههاأظ ه ه توج ههبل ه ه وت ههحللج ههانل ا ههان ى
نالجت اعقاونالكتئابل ىأ نلنل يناش مىل تغي ي لن والل .
وجههاءتل نلةههاآل هاوآخ ه ون()Alma et al, 2013للت ه ءيل ههىنل تههاكلنالقتا ههاليا
ونالجت اعقالابالنلان حمنطدالي خيب  اختن ب اكاتانويثأج هتنل نلةهايلهىيينها
م بنههام ههن( )45ه لنًمههنكب ههالنلا ههنم ههنشجههاوزتأي ههالهم60ة ههناوأكن ه  وق ه ش ههعج ههع
نلبقانههاتمههنخههاللماههبواتنةتداههافقالاةه نل لقتههقاومههنخههاللنل دههابالتنل

دهها.ويههث

أظ ه تنلنتههافجإلههىأنكبههالنلاههنيبنج ههبنصه بياتي يه ىشت له  اش هها نلده نلنتوصه بيات
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أخ ىشت ل  ال مهاننل ها فحونل هالي ونإةهاءىنللفسقها ونإ هاليهنده كنل قهاىونل مهان
منلؤ ان بناء .
ك اجاءتللنةانلداابح( )Al-Qasabi, 2013للت ءيلىنل ت التنلنفاقاونالجت اعقا
ل ه ىكبههالنلاههن

ا سههاماههدط ههحضههبء ههضنل تغي ه نت ويههثأج ههتنل نلةههايلههىيينهها

م بنههامههن()340ماههناًوماههنا ويههثشههمنختقههالنل ينهها الط دههانل تقاه ىنلغيه يتهبنفقا وقه 
نةت لنلباوثمققاسنل ت التنلنفاقاونالجت اعقهانلهذيأيه هلت ديه أهه نءنل نلةها .بجه 
أنكبالنلانيته ون ته التنفاهقاونجت اعقهاب لجهاقليلها ك هاأدهالتنلنتهافجيه لوجهبل
ه وت نتلاللههاإواههافقا ههحنل ته التنلنفاههقاونالجت اعقههاش ههمىل تغيه نلنههب نالجت ههايح 
وكاننإقاماونل اهتبىنلت لق هح بين هاأظ ه توجهبل ه وت هحنل ته التنلنفاهقاونالجت اعقها
ش ههمىل تغيه نل الههانالجت اعقهها ول تغيه نل ه ونلاه ن ونل الههانلاه قا ك ههاأدههالتنلنتههافج
إلىوجبل وت نتلاللاإواهافقا هحنل ته التنلنفاهقا دهطش همىل تغيه نل نها  هحوهين
أظ تينوجبل وت حنل ت التنالجت اعقاش مىل تغي نل خل .
المحور الثاني :الدراسات المتعلقة بالتماسك األسري
ههحل نلة ههانلت ههاي ( )Alshaer, 2020نج ه أن ه شط ه تإل ههىنلات ههاي ههنما ههتب اتك ههلم ههن
نل ت اة ههكن ةه ه يونالة ههتداللقاونلتبن ه ه ن ك ههالي حله ه ىنل نهد ههات ونلات ههاي ههننل الق ههاب ههين
نلت اة ههكن ةه ه يونالة ههتداللقا وك ههذلكنل الق ههاب ههيننلت اة ههكن ةه ه يونلتبن ه ه ن ك ههالي حله ه ى
نل نهد ههات وقه ه نشب ههعنل ههن جنلبص ههفحنلت ليل ههح وقه ه ش ههمنة ههت نل ال ههامد ههايقسوه ههممقق ههاس
نلت اةههكن ةه ي ومققههاسنالةههتداللقا ومققههاسنلتبن ه ن كههالي ح ويههثأج هتنل نلةههايلههى
يينههام بنههامههن()384مههننل نهدههات.ويههثشبصههلتنل نلةههاإلههىأننلههبزننلناههبحللت اةههك
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ن ةه ه ه ي %72.24وأننله ه ههبزننلناه ه ههبحلالةه ه ههتداللقا %63.27وأننله ه ههبزننلناه ه ههبحللتبن ه ه ه 
ن ك ههالي ح %72.12ك ههاشبص ههلتنل نلة ههاإل ههىوج ههبليالق هها لي ههاب ههيننلت اة ههكن ةه ه ي
ونالةههتداللقاونلتبن ه ن كههالي حل ه ىنل نهدههات ههحقطهها غ همى ك ههاأدههالتنلنتههافجإلههىوجههبل
ه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتإجا ههاتنلطالبههاتنلالشههحيتههب نم ا سههاغ همىويههين
متبةههطاتإجا ههاتنلطالبههاتنلالشههحيتههب نم ا سههال ههح و لههكلاههالحنلطالبههاتنلالشههحيتههب ن
م ا ساغمى بين اشبيني لوجبل وت ح(نل ه ونلت اهص ويه لأ ه نلن ةه ى ونل يهل
نل فقسلاة ى ونللقعمعنلبنل ين) .
وهه تل نلةهاةه كم()Sarkaz, 2020إلهىنلت ه ءيلهىنالةهتد نلن ةه يونن اةهاش يلهى
جبلىنل قاىنالجت اعقال ى لباكلقانلت يقانل جيالت ويثأج تنل لنةايلىيينام بنا
من( )154البو البهامهن هالبنلاهنانل ن هاويهثشهمنختقهالهم الط دهانل تهبنفقا ويهث
بدههتيلههي منالةههتبانالت دي ه أه ه نءنل نلةهها وق ه نشبههعنل ههن جنلبصههفحنلت ليلههح .وشبصههلت
تكانتم شف اويث
نل لنةاإلىأنأهمأ الجبلىنل قاىديبياًل ى لباكلقانلت يقانل جيال 
كانتجبلىنل قاىن ة ا هحنل شبهان ولهى ومهن همجهاءتن ه قهانالجت اعقها ك هاأدهالت
نلنت ههافجأنللج ههانالةه ههتد نلن ةه ه يكان ههتم شف ه هها ك ههاشبصه ههلتإل ههىوج ههبل ه ه وتلنل ههابه ههين
متبةههطاتللجههاتأ ه نليينههانلب ههث اههبمتغي ه نلنههب ونلت اههصوجههبلىنل قههاىوأ الههها 
ك ههاأظ ه ه تنلنت ههافجوج ههبليالق ههانلشبا ق هها لي هها نتلالل ههاإوا ههافقاب ههينمتغيه ه نالة ههتد نل
ن ة يوجبلىنل قاىل ى لباكلقانلت يقانل جيالت .
وعنيت دراسة باي ) (Bai, 2020بالكشف عن العالقة بيين الرأسيمالية اتجتماعيية واتكتئيا
لدى المسنين في محافظية ننويوي فيي الصيين ،حيي
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تيج جميل المعلوميات مين خيالل م يابالت

اتستبيان بناء على العينة العن ودية متعيدد المراحيل التيي تتكيون مين ( )1810مفيرد  ،ثيج تيج
تطبيق النميوج الخطيي المعميج ،نميوج التصينيف ونميوج شيجر اتنحيدار ،ونيت عين هيج
الدراسة ارتباط عامل الرأسمالية اتجتماعية بشكل إيجابي بحدو اتكتئا لدى المسينين حيي
انه كلما زادت الرأسمالية اتجتماعية
تل نلةههانل ههمب( )Al-Azab, 2019إلههىنلت ه ءيلههىم ه ىشههأ ي  ههضنل اههافص
وه ه 
ن ة امنلوجمن ة ى ولخلن ة ى وماتبىش لقمنلبنل ين وي نلبنل ين وم نانلبنله ين 
يلههىللجههانلت اةههكن ة ه ي

بناش ه وللجت ه نلالقههال ه ى البههاتنلجام هها ويههثنشبههعنل ههن ج

نلبص ههفح وقه ه  به ه مقق ههاسنلت اة ههكن ةه ه ييل ههىيين ههاي ي ههابلغ ههت( )165الب هها.وي ههث
شبصههلتنل نلةههاإلههىوجههبلشههأ ي لنلإواههافقاًل تغي ه وجههمن ة ه ى وأن ه اليبج ه شههأ ي لههنفس
نل تغيه يلههىأ ههالنلت هها اونل ونهها وكهذلكيبجه شههأ ي لنلل تغيه ي ه ن بيلههىللجههات
يينانلب هث هح ه ينل ونهاونلتبنصهل ونل لجهانلالقهاللت اةهكلاهالحنلفئهانل

هان كبه 

ك ههاأظ ه ه تنلنت ههافجيه ه لوج ههبلش ههأ ي لنلل تغيه ه نل ه يل ههىللج ههاتنلت اة ههكلا ههالحنلفئ هها
نل

اليبجه شهأ ي لنلل تغيه ي ه ن ل وكهذلكمتغيه نت

ا ح ينلت ا اونلت اون وأن

لخههلن ة ه ى ونل اههتبىنلت لق ههحللبنل ه ين ونل الههانل نقههاللبنل ه ين يلههىج قههعن

ههالنلف ليهها

ونل لجانلالقاللت اةكن ة ي .
ت
وه تللنةام غال()Marghad, 2019إلىنلت ه ءيلهىأ ه نلت يقهانل ينهايلهىنل القها 
نل نخلقاونل الجقالاة ى ك القانلموج الموجا ونآل هاء ا بنهاء ويهينن بنهاءويالقهاتنلد ن ها
ويلىش اةكن ة ى افاياما ويثأج تنل لنةايلىيينهام بنهامهن()264أةه ى وقه 
نشب ههعنل ههن جنلا ههب حنلت ليل ههح و بد ههتنالة ههتباناونل الوس ههالت ديه ه أهه ه نءنل نلة هها.وي ههث
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شبص ههلتنل نلة ههاإل ههىأنأ ه نلن ة ه ىيت ههأ ون ج ق ههعنل الق ههاتنل نخلق ههاونل الجق ههاوه ههذنب ه وله
ين سيلىش دي نلت اةكن ة يمابينأ نلن ة ى وأنن ة ىشتأ  ال قطونلبيئاويذلك
ننلبنل ينلقسه ا دطينا نأةاةيين حي لقانلت يقاو حي لقانلت اةكن ة ي .
أمههال نلةههالو ههم) (Ruiz, 2018د ه ه ه تللت ه ءيلههىنل القههابههيننلت اةههكنالجت ههايح
وأي نضنالكتئابل ىنل انين حد قحأولوياخاصهاج بل هانلتتهقكولوةهقاويبلنه نولؤ ها
م ههاإ نك ههانهنال ههكيالق ههامباد ه ىل ههاملحنلا ههبلونلت ه خينيل ههىأي ه نضنالكتئ ههابم ههنخ ههالل
شطبي مققاسنلت اةكنالجت ايحنلذينوتبىيلىخ ااأةئلا وشمنةت نلمققاسنالكتئاب
نلبيافحنل بنمن10يناص نلذينةت شطبقد ل ى3ةنبنت.ويثأظ ه تنلنتهافجوجهبل
يالقههاي اههقابههيننلت اةههكنالجت ههايحوأي ه نضنالكتئههاب ال ههانلشفههعأي ه نضنالكتئههابل ه ى
نل اههنينكل ههانن فههضنلت اةههكنالجت ههايح وظ ه أيض هاًي ه لشههأ ي يههاملحنلا ههبلونلت ه خين
يلىأي نضنالكتئابل ىكبالنلان .
كهمأنل نلةهامقهاو ) (Miao, 2016هيدفت إليى التعيرف عليى العالقية بيين خصيائي الحيي
السييكني واتكتئييا ونلياتييه وكبييار السيين فييي مدينيية شييناواي حي ي خصييت بالييجكر التماس ي
اتجتماعي والمشاركة اتجتماعية .و توصلت الدراسة إلى أن المسنين الجين يعانون من انخفاض
في الوضل اتجتماعي واتقتصادي لديوج تفاعل أكبر مل الجيران وسكان الحي مميا يييدي إليى
قو التماس اتجتماعي بين سكان الحي وكبار السن وانخفاض نسبة اتكتئا لديوج.
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تل نلةههابههنيلههب()Bin Alou, 2015للت ه ءيلههىأ ه ش ه لنلموجههاتيلههىنلت اةههك
وهه 
ن ةه ه ي وي ههث بد ههتنالة ههتبانايل ههىيين ههام بن ههام ههن()51زوجوزوج ههاش ههمنختق ههاله ا ههبلى
مدابلىمنواليهاوهه نن.ويهثأدهالتنتافج هاإلهىأننلت اةهكن ةه يله ىكهلمهننلموجهات
ون زونجكه ههانمتبةه ههط ك ه ههاأده ههالتأننلجه ههنساليه ههؤ  ايتبه ههالهمتغيه ه نًماه ههتدالً ه ههحنلت اةه ههك
ن ة ي ك اأظ تي لوجبل وتلنلاإواافقاًبهينن زونجونلموجهات هحمتبةهطاتأ هال
نلت اةكن ة ي( نل القاتبيننلموجين ونل تالكابيننلموجين ونلبيئان ة ا) ايه ى
ن لونلبيننلموجينلمشانهنا  وتبين ا .
وهه تل نلةهامهبل نوشلهمل) (Moreira & Telzer, 2015إلهىنلت ه ءيلهىلولنلت اةهك
ن ة ه ي ههحوقههاىنلطالههبنلجههام حين ه شندل ه مههنكلقههالالقههاأخ ه ى وأةههبابش ه ضنلطههالب
ي نضنالكتئهابينه نالنتدهالكلقهاج يه ى وقه نةهت لنل هن جنلبصهفحنلت ليلهح وقه  بدهت
نالة ههتبانايل ههىيين ههام بن ههام ههن()338م ههننلط ههالبنل ههذينشندله هبنم ههنكلق ههالالق ههاأخه ه ى ههح
نلجام ههاتن م قهها .وشبصههلتنل نلةههاأننلت اةههكن ةه يونل القههامههعنلبنله يني تبه يناه 
أةاةح حنفاقانلطالب ولننلطالبنلينأبلغبنينو وثز النت حنلت اةكنل افلحأبلغهبن
ضنالكتئاب .
يننن فاض حأي ن 
وشط قهتل نلةها ايهام ()Ba'amer, 2013إلهىشاه قممققهاسنلت اةهكن ةه ي ك هاهه ت
إلههىنلت ه ءيلههىماههتبىنلت اةههكن ة ه يل ه ىأة ه ن ه نل وينإياقهها ههحنل لاههانل يقهها
نلا بليا ويثأج تنل لنةايلىيينام بنامن()173أةه ىمهنأةه ن ه نل وينإياقها
مههبزيينيل ههىمن هها

نل لا هها وي ههثش ههمشا ه قممقق ههاسنلت ههاسن ة ه ي.وأظ ه تنلنت ههافجأن

نل ققهاسيت تههعبه لجات بههاتم شف ههاويهثش نووههتبههين( )0.96-0.87ك هاأظ ه تنلنتههافج
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ههأنأةه ه ن ه ه نل وينإياق ههايت ت ههبن ا ههتبىش اة ههكأةه هيمتبة ههطنل ههذيي تبه ه نل ا ههتبى
نل ناةبمننلت اةك .
وجاءتللنةانإمالوأو ()Imam & Ahmed, 2013للاتايننلت ن طن ة يويالقته 
ههالتبن نلنفا ههحنالجت ههايحل ه ى ههالبنل ول ههانلنانب هها

لق ههانل ااوقا هها وي ههثأج ههت

نل نلةههايلههىيينههام بنههامههن( )200الههبو البههامههبزيينيههلم ه نلسم قههانل ااوقاهها
بباليههانلجم ه ى وق ه  بدههتيلههي منةههتبانانلت ه ن طن ة ه يومققههاسنلتبن ه نالجت ههايح.وأدههالت
نلنتههافجإلههىأنماههتبىنل بن دههايلههىمققههاسنلتبن ه نلنفاههحنالجت ههايحش نههل %65.5كههذلك
هطللج ههاتنلت ه ن طن ة ه ي
أد ههالتإل ههىوج ههبليالق ههانلشبا ق ههامبجب ههاولنل ههاإوا ههافقاً ههحمتبة ه 
ونلتبن ه نلنفا ههحنالجت ههايح ك ههاشبص ههلتإل ههىوج ههبل ه وت نتلالل ههاإوا ههافقا ههحمتبة ههط
للجاتنلت ن طن ة ي حمتغي ن ة ى ك اأد تإلىأن الشبجه  ه وت نتلاللهاإواهافقا
ههحنلت ه ن طن ة ه يش ههمىل تغي ه نلنههب ونإقامهها ك ههاوج ه ت ه وتلنلههاإواههافقا ههحمتبةههط
للجاتنلتبن نلنفاحنالجت ايحبيننلطلباونلطالبات حمتغي ن ةه ى ك هاأدهالتإلهىيه ل
وجبل وت نتلاللاإواافقا حنلتبن نلنفاحنالجت ايحو داًل تغي ينلنب ونإقاما .
تعقيب على الدراسات السابقة
مهنخهاللنال هال يلههىنل نلةهاتنلاها داقاه تإلهىم هبل نم ههبلنكتئهابنلتهق بخا ويههث
شناولنل منجنالكتئابحويالقته  ال اهؤولقانالجت اعقهاوقله نل اهتدبلله ىنل تدايه ينمالقهاً هح
قطا غمىك نلةها تهي ( )Bashir, 2020ك هاشناولهتنلت ه ياتنلنفاهقانلتهحشبنجه نل اهنين
ههحم ا سههاماههدطك نلةههاك نلدههحونلاه ي( )Karadsheh, & Al-Samri, 2018ك هها
شناولههتنالكتئههابل ه ىنل اههنيننل قق ههين ههحلنلنل ج همىك نلةههاق ه بقحوق ز ههم( & Qooqi
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 )Qarziz, 2017ك هاشناولهتنلاه انلنفاهقاله ىنل اهنيننلفلاهطينيينك نلةهاكتلهبونل جها
( )Katalo & Arja, 2016ك ههاشناولههتنل اههان ىنالجت اعقههان ة ه اويالقت ها اههتبى
نالكتئههابله ىنل اههنين ههحلولنل يايهها

ا سههانلال ققههاك نلةههانلقاه ويه له( & Naissa

 )Badra, 2014ك هاشناولهتنل ته التنلنفاهقاونالجت اعقهاله ىكبهالنلاهن

ا سهاماهدط

حضبء ضنل تغي نتك لنةانلداابح( .)Al-Qasabi, 2013
أمههانل ههبلنلنههانح د ه شنههاولنلت اةههكن ة ه يويههثشنههاولنلت اةههك ة ه يك ههاي لك ه ن بنههاء
ويالقته  االةههتداللقاونلتبن ه ن كههالي حل ه ىنل نهدههاتك نلةههانلتههاي ( )Alshaer, 2020
ك اشناولتنالةتد نلن ة يونن اةاش يلىجبلىنل قاىنالجت اعقاك لنةاة كم( Sarkaz,
 )2020ك اشناولهتنلت اةهكن ةه يك هاش لكه  البهاتنلجام ها هحضهبء هضنل اهافص
ن ةه ه اك نلة ههانل ههمب( )Al-Azab, 2019ك ههاشناول ههتلولنلت يق ههانل ين هها ههحش ديه ه 
نلت اةههكن ة ه يك نلةههام غههال( )Marghad, 2019ك ههاشناولههتش ه لنلموجههاتوأ ه هيلههى
نلت اةكن ةه ي"ل نلةهامي ننقهايلهىيينهامهنن زونجونلموجهاتبباليهاوهه ننك نلةهابهنيلهب
( .)Bin Alou, 2015
ةاي تنل لنةاتنلاا دانلباونا حجبننبي ى وهح:
 .1نلت ي نل قي ل ت لانل لنةا بتناولنلمونيانلج ي ىنلتحأغفلت انل لنةاتنلاا دا.
 .2وضعنإ النل اللل لنةا اقاغاأةئلانل لنةاو ضقاش اوأه ن ا.
 .3ش ي يينانل لنةاب ص أهمنلجبننبنل ن جقايلىنل اتبىنإج نفح.
 .4نالةت انا ال لنةاتنلاا دا حصقاغاأةئلانالةتبانا.
53

ماي يمنل لنةانل القايننل لنةاتنلاا دا:
 .1ش تلامعنل نلةهاتنلاها دا هحنختقهالنل بضهب نل القهابهيننكتئهابنلتهق بخاونلت اةهك
ن ة يلهىنل اهنين هحنلده سوههبمهننل بنضهقعنلنهاللى هحن

هاثنل يقهاون جنبقها 

وكذلكنختلفت حنل جت عنلتحشناول ا ي انل انين حنلد س.
 .2واول ههتلة ههمص ههبلىمتاامل ههاي ههننل الق ههاب ههيننكتئ ههابنلت ههق بخاونلت اة ههكن ةه ه يله ه ى
نل انين حنلد س.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
ي تبيهذن نلفال وصفاً كامالً ومفاالً لط دا ولج نءنت نل لنةاويث ندت ل يلى:من ج
ب
نل لنةا  مجت ع نل لنةا  ويينا نل لنةا  ألنى نل لنةا  ص ت ن لنى  بات ن لنى ون ةالي 
نإواافقا .
منهج الدراسة
لت دي أه نءنل لنةا د نةت لنل ن جنلبصفحناللشبها حوهههبأوه أنهبن نل نهاهجنلبصهفقا 
و ات ل حققاسنل القابينمتغي ن و بيننشجاهنل القامبجباألةالبا.
مجتمع الدراسة
ي تنلباوناإلىش ي مجت ع للنةت امنخاللنل جب إلىنلبقاناتنل ت لدا  ال انين ح
نلد س وق شابنمجت عنل لنةامنج قعنل انيننلذينأي الهم()65ةنا أكن  حنلد س .
تلهازنإواافحنل كميوبنلح17520مانومانا .
ونلبالغي لهمو إواافقا 
عينة الدراسة
بدتنل لنةايلى يينامن( )259ماناًومان ًامنأهالحنلد س شمنختقالهم  ط دانل ينا
نل تقا ى ونلج ول()1يبضحخاافصأ نلنل ينانل ي بغ نفقامنويثشبز عنلجنسونل الا
نالجت اعقاوي لأ نلن ة ىونلبضعنلبظقفحونل اتبىنالقتاالي :
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الجدول ()1
خاافصأ نلنل ينانل ي بغ نفقا 
المتغير
الجنس

الحالة االجتماعية

عدد أفراد األسرة

الوضع الوظيفي

المستوى االقتصادي

الحالة الصحية

مستويات المتغير

العدد

النسبة %

ذكر
أنثى
المجموع
أعزب/عزباء
متزوج/ة
مطلق/ة
أرمل/ة
المجموع
أقل من  5أفراد
من ( )10-5أفراد
أكثر من  10أفراد
المجموع
يعمل/تعمل
متقاعد/ة
المجموع
ضعيف
متوسط
جيد
ممتاز
المجموع
ضعيفة
متوسطة
جيدة
ممتازة
المجموع

129
130
259
22
160
17
60
259
76
147
36
259
99
160
259
23
146
74
16
259
43
91
99
26
259

49.8
50.2
100.0
8.5
61.8
6.6
23.1
100.0
29.3
56.8
13.9
100.0
38.2
61.8
100.0
8.9
56.4
28.6
6.2
100.0
16.6
35.1
38.2
10.0
100.0

أدوات الدراسة
أوالً :مقياس اكتئاب الشيخوخة
 -1وصانل ققاس:
نيت ه تنلباونههامققههاسنكتئههابنلتههق بخا نلههذي ههبله ه جوقه شاههبننل ققههاسمههن()15
د ى ونالختبال ابلش ن صلقامنإي نلياا اجيال 1982و تابنمن( )30ده ىمهن
نلن ههب (ن ههم ال)و ا ههألنل ف بص ههبني ههنده ه بلهمخ ههاللن ة ههبب ن خيه ه  ههحو ههينأن
نلاهبلىنل تاه ىينه قه شههمشطب هههايلههىيه ياهها اجونلتههقخيههال 1986وهههذهنلاهبلى
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م بنههامههن( )15د ه ىأي ه تيههال(  )1986يههثشههمنختقههالنلفد ه نتن يلههىنلشبا هاًمههع
نالختب ههالنلال ههح ههحل نلة ههاتنلتدن ههيننلت ههحأج ههتيل ههىنالختب ههالن ص ههل وم ههننلفده ه نت
نل اايت ى نيت ىمن اشؤك يلىوجبلنالكتئهاب ونل اهانل تبققهاصهقغت اهبلى
( .)1

ةلبقا وش سين شا قحنل ققاس.مل
س
 -2ص تنل ققا 

صص تنل ققاسشمإيجالنل القابينكهل ده ىمهننلفده نتونل لجهانلالقهالل ققهاس و لهك
لف 
ك اهبونضح حنلج ول( )2
الجدول ()2
مافب انلشباطكل د ىمننلفد نتمعنل لجانلالقال ققاسنكتئابنلتق بخا .
الفقرات

الرقم

معامل ارتباط
بيرسون (ر)

.1

أنا مقتنع بصورة أساسية بحياتي

**0.49

.2

أعتقد بأن وضعي في تراجع

**0.65

.3

أشعر بأنني سعيد معظـم الوقت

**0.56

.4

أهملت كثيرا ً من أنشطتي واهتماماتي في الفترة األخيرة

**0.50

.5

أفضل الجلوس في البيت على أن أخرج وأقوم بأعمال جديدة

**0.48

.6

ي صعوبات في التذكر
أشعر أن لد ّ

**0.67

.7

أشعر بأنني مليء بالطاقة والحيوية

**0.68

.8

أشعر بأن اآلخرين أسعد مني

**0.55

.9

أشعر بأنني حزين معظـم الوقت

**0.62

.10

أشعر بأنني عديم الفائـدة هذه األيام

**0.66

.11

أشعر بأن الحياة رائعـة أكثر من ذي قبل

**0.45

.12

أشعر أن حياتي أصبحت دون جدوى

**0.68

.13

اشعر بأن معنوياتي عالية طوال الوقت

**0.64

.14

أشــعر بالملــل وعــدم الرغبــة في الحياة

**0.67

.15

أخـاف من أن شـيئا ً سـيئا ً سيحدث لي

**0.55

** دالة إحصائياً عند ()α≥0.01
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شبينأنج قع د نتنل ققاسش شبطمعنل لجانلالقالل ققهاسنلشبا هاً ولاللهاإواهافقا وههذن
مؤده يلههىوجهبلنشاههاتلنخلههحلفده نتنل ققههاس و به يههنصه ق ا ومالف ت هالققههاسنكتئههاب
نلتق بخال ىنل انين حنلد س.
 -3نلنبات :
ب ط دانلتجمفانلنافقا و لك
بنلنبات اةت نلم اللانلنباتك ونباخألفا ك اوا 
وا 
ك اهبمبضح حنلج ول( .)3
الجدول ()3
م امالتنلنباتل ققاسنكتئابما نلباللى 
المقياس

عدد الفقرات

نل لجانلالقالل ققاس 

 18

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا

معامل الثبات معامل االرتباط معامل سبيرمان براون المصحح
0.72

0.87

 0.84

أدالتنتافج صنلنباتإلىأننل ققاسيت تعب لجام شف امننلنبات ويثبلغم امل
باتك ونباخألفالل لجانلالقالل ققاس(  )0.87ويلغم املةبي مانب نوننل ا حلل لجا
نلالقالل ققاس( )0.84منخاللنلت د مننلنبات ط دانلتجمفانلنافقا.وهذنيتي إلى
أننل ققاسصالحللتطبي  حنلبيئانلفلاطينقا(منطدانلد س).
شا قحنل ققاس :
شابننل ققاسمن( )15د ى لال د ىإجابتين(ن م ال)  ن مايجيبنل ف بنيلىنلفد نت
( )15 14 12 10 9 8 6 5 4 2به(ن م)ي اليلى(للجا ونو ى)وين مايجيب
يلى هذه نلفد نت به(ال) ي ال يلى (صف  للجا)  وين ما يجيب يلى نلفد نت ( 7 3 1
 )13 11به(ال) ن  ي ال يلى (للجا ونو ى)  وين ما يجيب يلى هذه نلفد نت به(ن م)
ي اليلى(صف للجا)  ميتمج عللجاتنل ف بنيلىمققاسنكتئابنلتق بخا  ن
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والنل ف بنيلى(5للجات أكن )ي بنل ي نكتئابدق بخا أماإ نواليلى(أقل
من5للجات) ن ي بن بق حاليبج ين هنكتئابدق بخا .
ثانياً :مقياس التماسك األسري
س
 -1وصانل ققا 
قامتنلباونابتطب مققاسنلت اةكن ة يمنخاللنل جب إلىنل لنةاتنلاا دا وق شابن
نل ققههاس ههحصههبلش نلن افقههامههن( )30ده ىشقههقسمجت ههانلت اةههكن ةه يله ىنل اههنين ههح
نلد س مبزيايلى ال اأ ال مل

( .)1

نل ينانالةتطالعق ا 
أج ت نلباونا للنةايلى يينانةتطالعقا م بنا من ()20ماناً ومان ًا ح نلد س  جل
نلت د منص تن لنىو باش او لكمنخاللإج نءنتنلا تونلنباتنلالودا .
س
 -2ص تنل ققا 
أ -نلا تنلساه ي
قامت نلباونا

ين من نل املين ح نلجام ات نلفلاطينقامن

ض نل ققاس يلى ( )6م

ابناء
ن نلذينأب ونمالوساتوبلصقاغا ضنلفد نتنلتحشمش يل
أص ابنالختاا 
ً
يلىمالوساش م وق بلغتنابانشفاق م( )%91مل

( .)2

ب -ص تنلبنا ء 

منأجلنلتأك ص تنل ققاس شمإيجالنل القابينكهل ده ىمهن ده نتنل ققهاسونل لجهانلالقها
لل ققاس و لكك اهبونضح حنلج ول( )4
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الجدول ()4
مافب انلشباطكل د ىمن د نتنل ققاسمعنل لجانلالقال ققاسنلت اةكن ة ي .
المجال

رقم الفقرة

(ر)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

**0.56
**0.79
**0.74
**0.75
**0.73
**0.77
**0.66
**0.78
**0.59

المشاركة
والتعاون

المجال

رقم الفقرة

(ر)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

**0.73
**0.62
**0.75
**0.64
**0.71
**0.79
**0.68
**0.84
**0.80
**0.83
**0.85
**0.81

التواصل
والتعاطف

المجال

االحترام
والتقدير

رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(ر)
**0.74
**0.79
**0.74
**0.81
**0.84
**0.78
**0.69
**0.83
**0.80

** دالة إحصائياً عند (( /)α≥0.01ر) :معامل ارتباط بيرسون

شبههينأنج قههع د ه نتنل ققههاسش ه شبط ال لجههانلالقههالل ققههاسنلشبا هاً ولاللههاإواههافقا وهههذن
ي ط ههحمؤده ه يل ههىق ههبىنالشا ههاتنله ه نخلحلفده ه نتنل قق ههاس  ويالت ههالحي به ه ي ههنصه ه ت ده ه نت
نل ققاس حققاسققاسنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س.
تناللشبههاطبههين
بم امههال 
تنلباونههابوههةا 
تقههام 
وللت ده مههنصه تنالشاههاتنله نخلحلل جههاال 
للجاكلمجالمنمجاالتنل ققاسمعنل لجانلالقالل ققاسونلج ول()5يبضح لك .


الجدول ()5
مافب ام امالتنلشباطللجاكلمجالمنمجاالتنل ققاسمعنل لجانلالقالل ققاس .
ن
تالكاونلت او 
نل 

نلتبنصلونلت ا ا

ن
نل تالكاونلت او 

1

نلتبنصلونلت ا ا

**0.68

1

نالوت نلونلتد ي

**0.69

**0.81

نالوت نلونلتد ي

الدرجة الكلية
**0.86

**لنلاإواافقاًين ( )α≥0.01
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**0.93
1

**0.92

يتضههحم ههنخ ههاللنلبقان ههاتنل هبنللى ههحنلج ه ول()5أنج ق ههعنل ج ههاالتش ه شبطبب ض ه ا
نلب ضويال لجانلالقالل ققاسنلشبا هاً ولاللهاإواهافقاينه ماهتبىلاللها( )α≥0.01م ها
يتي إلىقبىنالشااتنل نخلحلفد نتنل ققاسوأن اشتت م اً حققهاسنلت اةهكن ةه يله ى
نل انين حنلد س .
ت
-3نلنبا 
بم الل ههانلنب ههاتك ونب ههاخألف هها ك ههاش ههموا هها  ط د ههانلتجمف هها
بنلنب ههات ط د هها ا هها 
واه ه 
نلنافقا و لكك اهبمبضح حنلج ول( .)6
الجدول ()6
م امالتنلنباتل ققاسنلت اةكن ة ي 
المجال

عدد

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا
معامل الثبات

معامل االرتباط

معامل سبيرمان

معامل جتمان

ن
نل تالكاونلت او 

9

0.88

0.74

 0.86

* 0.84

نلتبنصلونلت ا ا 

 12

0.93

0.84

** 0.91

 0.91

نالوت نلونلتد ي

9

0.92

0.86

 0.93

* 0.91

نل لجانلالقالل ققاس 

 30

0.96

0.82

** 0.90

 0.90

(*)

الفقرات

يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس//

(**)

براون المصحح

يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياس



ت
شبينأنمققاس نلت اةكن ة ي نل ات ل حنل لنةانل القايت تعب لجايالقامننلنبا 
ويثبلغم امل باتك ونباخألفالل لجانلالقالل ققاس(  )0.96ويلغم املةبي مانب نون
نل ا حلل لجانلالقالل ققاس(.)0.90
شا قحنل ققاس :
شهمشبز ههعللجهاتنإجا ههايلهى ده نتنل ققههاس ط دههالق ه تLikertنل اةهقا ويههثي ههال
نل ههاتجيبيل ههى5للجههاتين ه مايجي ههب(مبن ه  ت ه ى) 4للج ههاتينه ه مايجي ههب(مبن ه ) 3
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ض) وللجههاونو ه ىين ه مايجيههب
للجهاتين ه مايجيههب(م ايه ) وللجتههانين ه مايجيههب(م هال 
ض ت ى) .
(م ال 
هاللجهامبن دهاأ ه نليينهانل نلةهايلهىللجها

وق شمشداقم بلنل ققاسإلى الث ئات؛ل

نلت اةكن ة يل ي م وشموااب ئاتنل ققاسك اهبمبضح حنآلشح :
س-نل ن لنىلل ققاس=( 4=)1-5
م ىنل ققاس=نل ن يلىلل ققا 
ي لنلفئات= 3
ت
بلنلفئا=م ىنل ققاس÷ي لنلفئا 
= 1.33=3÷4
شمإضا ا بلنلفئا()1.33لل ولنل نقاللفئاتلل ابليلى ئاتنل تبةطاتنل اابقاك ا
هبمبضح حنلج ول( :)7
الجدول ()7
 ئاتمتبةطاتللجاتنلت اةكن ة ي 
فئات المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة على مقياس التماسك األسري

 2.33أق ل 

%
 46.6-%20

من فضا 

 3.67-2.34

 73.4-%46.7

متبةطا 

ى
 3.68أيل 

%
 100-%73.5

كبي ى 

متغيرات الدراسة
• نلجنس نل الانالجت ايح ي لأ نلن ة ى نلبضعنلبظقفح نل اتبىنالقتاهالي نل الها
نلا قا .
• شد ي نتنل انين حمنطدانلد سالكتئابنلتق بخا.
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ي.
• شد ي نتنل انين حمنطدانلد سللت اةكن ة 
إجراءات الدراسة
• شههمناليت ههاليلههىن لبنلت يههبيونلنفاههح نل ه ه شبط تغي ه نتنل نلةهها نلههذيةههاي نلباونهها
يلههىشاههب نخلفقههايل قههال بضههب نل نلةهها ك ههاشههمنل جههب إلههى ههضنل نلةههاتون

ههاث

نل لق ههاونل يق ههاونل ال ق هها نتنل القه هها تغيه ه نتنل نلة ههالالة ههتفالىمن هها ههحبن ههاءألونت
نل لنةا.
• أج تنلباوناللنةانةتطالعقام بنامن()20مب ب اًللتأك منص تن لونتو باش ا.
• شههمنل اههبليلههىنل بن دههاتنل اصههابب ه ءشنفيههذنل نلةهها(شبز ههعنل دههايقسيلههىأ ه نليينهها
نل لنةا).
• شههمشطبي ه مد ههايقسنل نلةههايل ههى()280ما ههناًوما ههن ًا وشههمنة ههت لنل()265مققاة هاً وي ه 
ش ه ققد اشههمنةههتب ال()6مدههايقسل ه لنكت ههالنإجا ههايلي هها ليتبدههى()259مف ه لىصههال ا
لل الجانإواافقانلتحمنلتيينانل لنةا.
• شمإج نءنل الجاتنإواافقانلالزماللبقانات  زهاوشبب ب اوش ب ل اإلىألقال.
األساليب اإلحصائية
نالنت اءمنش ضي نلبقاناتلل الجانإواافقا نةت متوممانلب نمجنالواافقالل لبل
نالجت اعقا SPSS: Statistical Package for the Social Sciences
وشم نةت نل نالختبالنت نإواافقا نلتالقا:نلتا نلنت ون وزنن نلنابقا نل تبةطات نل اابقا 
نالن ن اتنل لقال ا نختبالك ونباخألفال
ب نونوم امل جت انل

ا بات د نتنالةتبانا م املنلشباطةبي مان

ا نلنبات ط دا نلتجمفا نلنافقا  وم امل نلشباط بي ةبن
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( )Pearson Correlationل

ا ص ت د نت نالةتبانا  ول

ا نل القا بيننكتئاب

نلتق بخامن ج اونلت اةك ن ة يمن ج ا أخ ى  ونختبال (ت) ( Independent
  )samples t-testل

ا نلف وت بين متبةطات يينتين ماتدلتين  ونختبال ش ليل نلتباين

ن والي()One-Way Analysis of Varianceلل دالنابيننل تبةطاتأونلتبصل إلى
ت نختبالدقفق ()Scheffeلل دالنات
ق نل يت ل  ببجبل أو ي ل وجبل وت بين نل تبةطا 
نلننافقانلب ياإيجالما لنلف وت .
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
ندت لهذننلفالنإجا اينأةئلانل لنةا و لكمنخاللإج نءنتنل الجانإواافقا
نل الف البقاناتنل لنةا .
نتائج أسئلة الدراسة
السؤال األول :ما مدى انتشار اكتئاب الشيخوخة لدى المسنين في القدس من وجهة نظرهم؟
نةههت جتنلتا ه نلنتونلناههبنل ئب ههال ههام ه ىننتتههالنكتئههابنلتههق بخال ه ىنل اههنين ههح
نلد سمنوج انس هم ونلج ول()8يبضح لك :
الجدول ()8
ن ي ه نلونلنا ههبنل ئب ههالنت ههافجمقق ههاسنكتئ ههابنلت ههق بخال ه ىنل ا ههنين ههحنلد ه سم ههنوج هها
نس هم 
وصف الحالة

التكرار

النسبة المئوية

اليبج نكتئابدق بخا

116

%
 44.8

يبج نكتئابدق بخا

143

%
 55.2

المجموع

259

%100.0

شس نلبقانات حج ول()8أن()116ماناًومان ًامنأ نليينانل لنةالقسل ي مأيه نض
نكتئه ههابنلته ههق بخا بناه ههبامئب ه ههابلغه ههت( )%44.8ويله ههغيه ه لنله ههذينله ه ي مأيه ه نضنكتئه ههاب
نلتق بخا()143ماناًومان ًامنأ نليينانل لنةا بنابامئب ابلغت( .)%55.2
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السؤال الثاني :ما مستوى التماسك األسري لدى المسنين في القدس من وجهة نظرهم؟
بنل تبة ههطاتنل ا ههابقاونالن ن ههاتنل لقال ههاون وزنن
ل جا ههاي ههننلاه هؤنلنلن ههانح ش ههموا هها 
نلنا ههبقال ا ههتبىنلت اة ههكن ة ه يل ه ىنل ا ههنين ههحنلد ه سم ههنوج ههانس ه هم.و ل ههكك ههاه ههب
مبضح حنلج ول( .)9
الجدول ()9
نل تبةه ههطاتنل اه ههابقاونالن ن ه ههاتنل لقال ه ههاون وزنننلناه ههبقال اه ههتبىنلت اةه ههكن ةه ه يله ه ى
نل انين حنلد سمنوج انس هم م شباشنازلقاً 
المجال

المشاركة والتعاون

المتوسط

االنحراف -د

الوزن النسبي

6

4.02

0.83

80.4

1

1

4.02

0.77

80.4

1

كبي ى

5

3.98

0.87

79.6

2

كبي ى

7

3.97

0.97

79.4

3

كبي ى

3

3.79

1.01

75.8

4

كبي ى

2

3.75

0.99

75.0

5

كبي ى 

9

3.74

1.15

74.8

6

كبي ى

4

3.63

1.02

72.6

7

متبةطا 

8

3.57

0.98

71.4

8

متبةطا 

3.83

0.95

76.6

3

كبيرة

13

4.32

0.80

86.4

1

كبي ى

 10

4.21

0.81

84.2

2

كبي ى

 21

4.16

0.80

83.2

3

كبي ى

 19

4.11

0.78

82.2

4

كبي ى 

 18

4.07

0.79

81.4

5

كبي ى 

 20

4.03

0.86

80.6

6

كبي ى 

 14

4.03

0.86

80.6

6

كبي ى 

 11

3.98

0.84

79.6

7

كبي ى 

رقم الفقرة

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري

التواصل والتعاطف
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%

الرتبة

درجة الموافقة
كبي ى

المجال

المتوسط

االنحراف -د

الوزن النسبي

 16

3.93

0.84

78.6

8

 15

3.89

0.89

77.8

9

كبي ى 

 17

3.88

0.94

77.6

10

كبي ى 

 12

3.70

0.85

74.0

11

كبي ى 

4.03

0.84

80.6

2

كبي ى

22

4.29

0.82

85.8

1

كبي ى 

 23

4.24

0.85

84.8

2

كبي ى

 29

4.19

0.80

83.8

3

كبي ى

 30

4.15

0.79

83.0

4

كبي ى 

 24

4.10

0.77

82.0

5

كبي ى 

 27

4.00

0.83

80.0

6

كبي ى 

 25

3.98

0.81

79.6

7

كبي ى

28

3.96

0.85

79.2

8

كبي ى

26

3.91

0.83

78.2

9

كبي ى

4.09

0.82

81.8

1

كبيرة

3.99

0.87

79.8

رقم الفقرة

الدرجة الكلية

االحترام والتقدير

الدرجة الكلية

التماسك األسري الكلي

الحسابي

المعياري

%

الرتبة

درجة الموافقة
كبي ى 

كبيرة

تنلهبنللى هحنلجه ول()9أنماهتبىنلت اةهكن ةه يله ىنل اهنين هحنلده سمهن
شتي نلبقانا 
وج انس همكانب لجاكبي ى إ بلغنل تبةطنل اابحلل لجانلالقاللت اةكن ةه ي()3.99
ونابامئب ا( .)79.8%
و تضحمننلج ول()9أنمجال"نالوت نلونلتد ي "ل ىنل انين حنلد سق جاء حنل كهم
ن ول تبةطواابح()4.09ونابامئب ا( )%81.8ك اأننلفد نت()23 22ق والت
يلههىأيلههىللجههامبن دهها الناههبالالوت ه نلونلتد ه ي ل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سمههنوج ههانس ه هم 
ونلتحنا ا":يت نحأ نلأة شح أه يتح" و"يد لأ نلأة شحلوليشجاهن ة ى" .
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حوينأننلفد نت()28 26ق والتيلىأقلللجامبن دها الناهبالالوته نلونلتده ي له ى
نل انين حنلد سمنوج انس هم ونلتحنا ا"ي اص حأة شحلال لنل ااوانلاافقا
ل ضن اال" و"ياتتي نحأ نلأة شح حأمبلن ة ى" .
مجاءمجهال"نلتبنصهلونلت ها ا"له ىنل اهنين هحنلده س هحنل كهمنلنهانح تبةهطواهابح
()4.03ونا ههبامئب هها( )%80.6ك ههاأننلفده ه نت()10 13قه ه وا ههلتيل ههىأيل ههىللج هها
مبن د هها النا ههباللتبنص ههلونلت هها اله ه ىنل ا ههنين ههحنلده ه سم ههنوج ههانسه ه هم ونلت ههحناه ه ا
ت" و"يت نحأبنافح اةت نل امتاي نل ببيننا" .
"أش ا امعأ نلأة شحوقتن زما 
حوينأننلفده نت(:)17 12قه واهلتيلهىأقهلللجهامبن دها الناهباللتبنصهلونلت ها ا
ل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سمههنوج ههانس ه هم ونلتههحنا ه ا"ي ههاولكههل ه ل ههحن ة ه ىأنيههتف م
غضبنآلخ " و"أد  أنأة شحمت اة اك اأش نى" .
وأخي نًجاءمجال"نل تهالكاونلت هاون"له ىنل اهنين هحنلده س تبةهطواهابح()3.83وناهبا
مئب ا( )%76.6ك اأننلفد نت()1 6ق والتيلىأيلىللجهامبن دها الناهبالل تهالكا
ونلت ههاونله ىنل اههنين ههحنلده سمههنوج ههانسه هم وشههنصيلههى" ههحأةه شحن ههبأنندضههح
ناوأ نلأة شحأننف لكلدحءم ا" .
أوقاشام وام ا" و"أوبأ 
هحوههينأننلفده نت()4 8قه واههلتيلهىأقههلللجهامبن دهها الناههبالل تهالكاونلت ههاونله ى
ص" حأة شحنل اؤولقاتمبزيابيننا نلا" و"أشف 
نل انين حنلد سمنوج انس هم  وشن 
ناوأبناءأة شحوبلنل ا وءن ة ي" .
أ 
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الس ؤؤال الثالؤؤث :هؤؤل توجؤؤد عالقؤؤة ارتباطيؤؤة ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين اكتئؤؤاب الشؤؤيخوخة وبؤؤين
التماسك األسري لدى المسنين في القدس؟
ث نةت لم املنلشباطبي ةبن()Pearson Correlationإيجال
ل جا ايننلاؤنل نلنال 
نل القابين نكتئاب نلتق بخا منج اويين نلت اةكن ة ي ل ى نل انين حنلد س منج ا
أخ ى ك اهبونضحمنخاللنلج ول( .)10
الجدول ()10
نتافجم املنلشباطبي ةبنلل القابيننكتئهابنلتهق بخامهنج هاويهيننلت اةهكن ةه يله ى
نل انينمنج اأخ ى 
المتغيرات

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

نكتئابنلتق بخاXنل تالكاونلت اون 

**-0.52

0.00

نكتئابنلتق بخاXنلتبنصلونلت ا ا 

**-0.48

0.00

نكتئابنلتق بخاXنالوت نلونلتد ي 

**-0.50

0.00

نكتئابنلتق بخاXنلت اةكن ة ينلالح 

**-0.55

0.00

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( * ،) ≤0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة () ≤0.05

املناللشباطلل القابيننكتئابنلتق بخاويين

شتي نل طقاتنلبنللى حنلج ول()10أنم
نلت اةكن ة ي ل ى نل انين حنلد س بلغ( )-0.55ب اللاإواافقا( )0.000وهذني ل
يلىوجبل يالقا ي اقا لنلاإواافقاً بين نكتئاب نلتق بخا ويين نلت اةكن ة ي جاالش 
ل ى نل انين حنلد س ويثيتضح أن كل ا زنلتأي نضنكتئاب نلتق بخا ل ى نل انين
حنلد س كل اض انلت اةكن ة يل ي م ونل سص قح .
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السؤال الرابع :هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجات اكتئاب الشؤيخوخة لؤدى المسؤنين
في القدس وفقاً لمتغيؤرات( :الجؤنس ،الحالؤة االجتماييؤة ،عؤدد أفؤراد األسؤرة ،الوضؤع الؤوفيفي،
المستوى االقتصادي ،الحالة الصحية)؟
أوالً:نلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نلجنس 
لف ههصنلفه وتبههينمتبةههطاتللجههاتنكتئههابنلتههق بخاله ىنل اههنين ههحنلده سو دهاًل تغي ه 
نلجهنس نةهت لنختبهال(ت)لل ينهاتنل اهتدلا( )Independent-sample t-testك هاههب
مبضح حنلج ول( .)11
الجدول ()11
نت ههافجنختب ههال(ت)()Independent- sample t-testللت ه ه ءيل ههىنلفه ه وتب ههينمتبة ههطات
للجاتنكتئابنلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي نلجنس(ن= .)259
المتغير
اكتئاب الشيخوخة

المتوسط

االنحراف
3.95
4.12

الجنس

العدد

ك

129

5.79

أننى

130

7.09

الحسابي

المعياري

قيمة ت

المحسوبة

الداللة اإلحصائية

**2.60

 0.01

**دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( * ،)0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية = 257
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( ،1.96 = )0.05قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (2.58 = )0.01

ت ههحنلجه ه ول()11إل ههىوج ههبل ه ه وت نتلالل ههاإوا ههافقاينه ه ما ههتبىنل الل هها
شت ههي نلبقان هها 
() ≤ 0.05بههينمتبةههطاتللجههاتنكتئههابنلتههق بخاله ىنل اههنين ههحنلده سش ههمىل تغيه 
نلجههنس ويههثبلغههتقق هها(ت)نل اههبيا()2.60وهههحأكبه مههنقق هها(ت)نلج ولقهها()1.96
ين ه ماههتبىلاللهها( )0.05ويلغههتقق ههانل اللههانإواههافقالل لجههانلالقههاالكتئههابنلتههق بخا
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لل انين حنلده س()0.000وههحأصهغ مهن()0.05ولنلهاإواهافقاً.وكانهتنلفه وتلاهالح
ث تبةطواابح()7.09مدابل()5.79للذكبل .
نإنا 
انقاً:نلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نل الانالجت اعقا 
لف هصنلفه وتبههينمتبةهطاتللجهاتنكتئههابنلتهق بخاله ىنل اهنين هحنلده سو دهاًل تغيه 
نل اله ههانالجت اعقه هها شه ههمإيجه ههالنل تبةه ههطاتنل اه ههابقاونالن ن ه ههاتنل لقال ه ههال ه ه لجاتنكتئه ههاب
نلتهق بخاله ىنل اههنين هحنلده سش ههمىل تغيه نل الهانالجت اعقهها و لهكك هاههبمبضهح ههح
نلج ول( :)12
الجدول ()12
ن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال ال لجاتنكتئابنلتق بخال ىنل اهنين هح
نلد سش مىل تغي نل الانالجت اعقا 
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

الحالة االجتمايية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أيمب/يمياء

22

6.36

3.82

متموج/ى

160

5.57

3.85

مطل /ى

17

8.35

4.54

ألمل/ى

60

8.27

3.94

المجموع

259

6.44

4.08

تللجههاتنكتئههابنلتههق بخاله ىنل اههنين
يتبههينمههننلجه ول()12وجههبلنخههتالءبههينمتبةههطا 
صلاللهانلفه وتنةهت لنختبهالش ليهلنلتبهاين
حنلد سش مىل تغي نل الانالجت اعقا.ولف 
ن والي()One Way Anovaك اهبمبضح حنلج ول( :)13
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الجدول ()13
نتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي()One Way Anovaللت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطات
للجاتنكتئابنلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانالجت اعقا(ن= )259
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

درجات

متوسط

128.00
15.33

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

383.99

3

داخل المجموعات

3909.95

255

المجموع

4293.94

258

** دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة (.)0.01

الحرية

قيمة ف

المحسوبة

المربعات

الداللة

اإلحصائية
0.00

**8.35

* دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0.05

تنل هبنللى ههحنلج ه ول()13وجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقاين ه ماههتبىنل اللهها
شس ه نلبقانهها 
()α≤0.05بههينمتبة ههطاتللجههاتنكتئ ههابنلتههق بخال ه ىنل اههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه 
نل الانالجت اعقا ويثبلغتنل اللاإواافقالل لجهانلالقهاالكتئهابنلتهق بخا()0.00وههح
أصغ من( )0.05ولنلاإواافقاً .
وإيجههالما ه لنلف ه وت نةههت لنختبههالدههقفق ()Scheffeلل دالنههاتنلننافقههانلب يههاللف ه وت
به ههينمتبة ه ههطاتللج ه ههاتنكتئ ه ههابنلت ه ههق بخال ه ه ىنل اه ههنين ه ههحنلد ه ه سش ه ههمىل تغي ه ه نل ال ه هها
نالجت اعقا و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول( .)14
الجدول ()14
نتافجنختبالدقفق ()Scheffeلل دالناتنلننافقانلب ياللف وتبينمتبةطاتللجهاتنكتئهاب
نلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانالجت اعقا 
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

أيمب/يمياء

المتوسط
الحسابي
6.36

متموج/ى

5.57

مطل /ى

8.35

ألمل/ى

8.27

المقارنات

*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقاًين ماتبى( )0.05
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متزوج/ة

مطلق/ة

أرمل/ة

0.80

1.99

1.90

*2.78

*2.70
0.12

شتي نل دالناتنلننافقانلب ياو نلج ول()14إلىأننلف وتبينمتبةطاتللجهاتنكتئهاب
تبه ههيننل اه ههنين
نلته ههق بخال ه ه ىنل اه ههنين ه ههحنلد ه ه سش ه ههمىل تغي ه ه نل اله ههانالجت اعقه هها كان ه ه 
نل ت ههموجينم ههنج ههاوي ههيننل ا ههنيننل طلد ههينونل ته ه ملينم ههنج ههاأخه ه ى ولا ههالحنل ا ههنين
نل طلدينونل ت مليننلذينكانتللجاتنكتئابنلتق بخال ي مأيلى .
الناً:نلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي ي لأ نلن ة ى 
لف هصنلفه وتبههينمتبةهطاتللجهاتنكتئههابنلتهق بخاله ىنل اهنين هحنلده سو دهاًل تغيه 
ي لأ نلن ة ى شمإيجالنل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال ال لجاتنكتئابنلتق بخا
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى و لكك اهبمبضح حنلج ول( :)15
الجدول ()15
ن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال ال لجاتنكتئابنلتق بخال ىنل اهنين هح
نلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى 
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

عدد أفراد األسرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقلمن5أ نل

76

5.11

3.73

من()10-5أ نل

147

6.64

4.02

أكن من10أ نل

36

8.47

4.16

المجموع

259

6.44

4.08

تللجههاتنكتئههابنلتههق بخاله ىنل اههنين
يتبههينمههننلجه ول()15وجههبلنخههتالءبههينمتبةههطا 
صلاللهانلفه وتنةهت لنختبهالش ليهلنلتبههاين
هحنلده سش همىل تغيه يه لأ ه نلن ةه ى.ولف ه 
ن والي()One Way Anovaك اهبمبضح حنلج ول( :)16
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الجدول ()16
نتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي()One Way Anovaللت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطات
للجاتنكتئابنلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى(ن= )259
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

درجات

متوسط

144.96
15.64

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

289.92

2

داخل المجموعات

4004.02

256

المجموع

4293.94

258

** دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة (.)0.01

المربعات

الحرية

قيمة ف

المحسوبة
**9.27

الداللة

اإلحصائية
0.00

* دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0.05

تنل هبنللى ههحنلج ه ول()16وجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقاين ه ماههتبىنل اللهها
شس ه نلبقانهها 
()α≤0.05بينمتبةطاتللجاتنكتئابنلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي ل
أ نلن ة ى ويثبلغتنل اللاإواافقالل لجانلالقاالكتئابنلتق بخا()0.00وهحأصهغ 
من( )0.05ولنلاإواافقاً .
وإيجههالما ه لنلف ه وت نةههت لنختبههالدههقفق ()Scheffeلل دالنههاتنلننافقههانلب يههاللف ه وت
بينمتبةطاتللجاتنكتئابنلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى 
و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول( .)17
الجدول ()17
نتافجنختبالدقفق ()Scheffeلل دالناتنلننافقانلب ياللف وتبينمتبةطاتللجهاتنكتئهاب
نلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى 
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

المقارنات

المتوسط الحسابي

من ()10-5

أكثر من 10

أقلمن5أ نل

5.11

*1.53

*3.36

من()10-5أ نل

6.64

أكن من10أ نل

8.47

*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقاًين ماتبى( )0.05
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*1.83

شتي نل دالناتنلننافقانلب ياو نلج ول()17إلىأننلف وتبينمتبةطاتللجهاتنكتئهاب
تبيننل اهنيننلهذينيه ل
نلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى كان 
أ ه نلأة ه هم(أق ههلم ههن5أ ه نل)م ههنج ههاوي ههيننل ا ههنيني ه لأ ه نلأة ه همم ههن()10-5أ ه نل 
و(أكنه مههن10أ ه نل)مههنج ههاأخه ى ولاههالحنل اههنيننلههذينيه لأ ه نلأةه هممههن()10-5
أ ه نل و(أكن ه مههن10أ ه نل)نلههذينكانههتللج ههاتنكتئههابنلتههق بخال ه ي مأيلههى.ك ههاظ ه ت
وتبهيننل اهنينيه لأ ه نلأةه هممهن()10-5أ ه نلويهيننلهذينيه لأ ه نلأةه هم(أكنه مهن
10أ نل)نلذينكانتللجاتنكتئابنلتق بخال ي مأيلى .

نل اً:نلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نلبضعنلبظقفح 
لف ههصنلفه وتبههينمتبةههطاتللجههاتنكتئههابنلتههق بخاله ىنل اههنين ههحنلده سو دهاًل تغي ه 
نلبضهعنلهبظقفح نةهت لنختبهال(ت)لل ينهاتنل اهتدلا( )Independent-sample t-test
ك اهبمبضح حنلج ول( .)18
الجدول ()18
نت ههافجنختب ههال(ت)()Independent- sample t-testللت ه ه ءيل ههىنلفه ه وتب ههينمتبة ههطات
للجاتنكتئابنلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي نلبضعنلبظقفح(ن= .)259
المتغير
اكتئاب الشيخوخة

المتوسط

االنحراف

الوضع

ي ل/ش ل

99

4.75

3.41

متداي /ى

160

7.49

4.12

الوفيفي

العدد

الحسابي

المعياري

قيمة ت

المحسوبة

الداللة اإلحصائية

**5.56

**لنلاإواافقاًين ماتبىلاللا(* )0.01لنلاإواافقاًين ماتبىلاللا( )0.05للجاتنل

ا= 257

قق ا(ت)نلج ولقاين ماتبىلاللا( 1.96=)0.05قق ا(ت)نلج ولقاين ماتبىلاللا( 2.58=)0.01
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 0.00

ت ههحنلجه ه ول()18إل ههىوج ههبل ه ه وت نتلالل ههاإوا ههافقاينه ه ما ههتبىنل الل هها
شت ههي نلبقان هها 
() ≤ 0.05بهينمتبةههطاتللجههاتنكتئههابنلتههق بخاله ىنل اههنين ههحنلده سش ههمىل تغيه 
نلبضههعنلههبظقفح ويههثبلغههتقق هها(ت)نل اههبيا()5.56وهههحأكبه مههنقق هها(ت)نلج ولقهها
()1.96ينه ه ما ههتبىلالل هها( )0.05ويلغ ههتقق ههانل الل ههانإوا ههافقالل لج ههانلالق ههاالكتئ ههاب
نلت ههق بخالل ا ههنين ههحنلده ه س()0.000وه ههحأص ههغ م ههن()0.05ولنل ههاإوا ههافقاً.وكان ههت
نلف وتلاالحنل تداي ين تبةطواابح()7.49مدابل()4.75لل املين .
خامااً:نلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نل اتبىنالقتاالي 
لف هصنلفه وتبههينمتبةهطاتللجهاتنكتئههابنلتهق بخاله ىنل اهنين هحنلده سو دهاًل تغيه 
نل ا ههتبىنالقتا ههالي ش ههمإيج ههالنل تبة ههطاتنل ا ههابقاونالن ن ههاتنل لقال ههاله ه لجاتنكتئ ههاب
نلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل اتبىنالقتاالي و لكك هاههبمبضهح هح
نلج ول( :)19
الجدول ()19
ن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال ال لجاتنكتئابنلتق بخال ىنل اهنين هح
نلد سش مىل تغي نل اتبىنالقتاالي 
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

المستوى االقتصادي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ضلقف

23

9.22

4.25

متبةط

146

6.92

3.84

جي 

74

5.35

3.87

م تاز

16

3.19

3.62

المجموع

259

6.44

4.08
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تللجههاتنكتئههابنلتههق بخاله ىنل اههنين
يتبههينمههننلجه ول()19وجههبلنخههتالءبههينمتبةههطا 
صلالل ههانلف ه وتنة ههت لنختب ههالش لي ههل
ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه نل ا ههتبىنالقتا ههالي.ولف ه 
نلتباينن والي()One Way Anovaك اهبمبضح حنلج ول( :)20

الجدول ()20
نتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي()One Way Anovaللت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطات
للج ههاتنكتئ ههابنلت ههق بخاله ه ىنل ا ههنين ههحنلده ه سش ههمىل تغيه ه نل ا ههتبىنالقتا ههالي(ن=
 )259
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

درجات

متوسط

قيمة ف

الداللة

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

155.90
15.00

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

467.71

3

داخل المجموعات

3826.23

255

المجموع

4293.94

258

** دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة (.)0.01

**10.39

0.00

* دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0.05

هتبىنل اللهها
تنل هبنللى ههحنلج ه ول()20وجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقاين ه ماه 
شس ه نلبقانهها 
()α≤0.05بههينمتبة ههطاتللجههاتنكتئ ههابنلتههق بخال ه ىنل اههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه 
نل اههتبىنالقتاههالي ويههثبلغههتنل اللههاإواههافقالل لجههانلالقههاالكتئههابنلتههق بخا()0.00
وهحأصغ من( )0.05ولنلاإواافقاً .
وإيجههالما ه لنلف ه وت نةههت لنختبههالدههقفق ()Scheffeلل دالنههاتنلننافقههانلب يههاللف ه وت
به ههينمتبةه ههطاتللجه ههاتنكتئه ههابنلته ههق بخاله ه ىنل اه ههنين ه ههحنلده ه سش ه ههمىل تغيه ه نل اه ههتبى
نالقتاالي و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول( .)21
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الجدول ()21
ب
نتافجنختبالدقفق ()Scheffeلل دالناتنلننافقانلب ياللف وتبينمتبةطاتللجهاتنكتئها 
نلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل اتبىنالقتاالي 
المتغير

المقارنات
ضلقف

اكتئاب الشيخوخة

المتوسط
الحسابي
9.22

متبةط

6.92

جي 

5.35

م تاز

3.19

متوسط

جيد

ممتاز

2.30

*3.87

*6.03

*1.57

*3.73
2.16

*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقاًين ماتبى( )0.05

شتي نل دالناتنلننافقانلب ياو نلج ول()21إلىأننلف وتبينمتبةطاتللجهاتنكتئهاب
تلا ههالحنل ههذين
نلت ههق بخاله ه ىنل ا ههنين ههحنلده ه سش ههمىل تغيه ه نل ا ههتبىنالقتا ههالي كانه ه 
ماتبنهمنالقتااليضلقفومتبةطنلذينكاننكتئابنلتق بخال ي مأيلى .
ةالةاً:نلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نل الانلا قا 
لف هصنلفه وتبههينمتبةهطاتللجهاتنكتئههابنلتهق بخاله ىنل اهنين هحنلده سو دهاًل تغيه 
نل الانلا قا شمإيجالنل تبةطاتنل اابقاونالن ن هاتنل لقال هاله لجاتنكتئهابنلتهق بخا
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانلا قا و لكك اهبمبضح حنلج ول( :)22
الجدول ()22
ن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال ال لجاتنكتئابنلتق بخال ىنل اهنين هح
نلد سش مىل تغي نل الانلا قا 
المتغير

الحالة الصحية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اكتئاب الشيخوخة

ضلقفا

43

9.74

3.75
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المتغير

الحالة الصحية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

متبةطا

91

7.57

3.74

جي ى 

99

4.74

3.27

م تازى

26

3.54

3.49

المجموع

259

6.44

4.08

تللجههاتنكتئههابنلتههق بخاله ىنل اههنين
يتبههينمههننلجه ول()22وجههبلنخههتالءبههينمتبةههطا 
صلاللههانلف ه وتنةههت لنختبههالش ليههلنلتبههاين
ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه نل الههانلا ه قا.ولف ه 
ن والي()One Way Anovaك اهبمبضح حنلج ول( :)23

الجدول ()23
نتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي()One Way Anovaللت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطات
للجاتنكتئابنلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانلا قا(ن= )259
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

درجات

متوسط

قيمة ف

الداللة

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

363.94
12.56

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

1091.83

3

داخل المجموعات

3202.11

255

المجموع

4293.94

258

28.98

0.00

** دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ( * .)0.01دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0.05

تنل هبنللى ههحنلج ه ول()23وجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقاين ه ماههتبىنل اللهها
شس ه نلبقانهها 
()α≤0.05بههينمتبة ههطاتللجههاتنكتئ ههابنلتههق بخال ه ىنل اههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه 
نل الههانلا ه قا ويههثبلغههتنل اللههاإواههافقالل لجههانلالقههاالكتئههابنلتههق بخا()0.00وهههح
أصغ من( )0.05ولنلاإواافقاً .
وإيجههالما ه لنلف ه وت نةههت لنختبههالدههقفق ()Scheffeلل دالنههاتنلننافقههانلب يههاللف ه وت
بينمتبةطاتللجاتنكتئابنلتق بخال ىنل انين هحنلده سش همىل تغيه نل الهانلاه قا 
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و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول( .)24
الجدول ()24
نتافجنختبالدقفق ()Scheffeلل دالناتنلننافقانلب ياللف وتبينمتبةطاتللجهاتنكتئهاب
نلتق بخال ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانلا قا 
المتغير

اكتئاب الشيخوخة

المقارنات

المتوسط

الحسابي

متوسطة

جيدة

ممتازة

*2.17

*5.01

*6.20

*2.83

*4.03

ضلقفا

9.74

متبةطا

7.57



جي ى 

4.74



تازى
م 

3.54



1.20




* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى ()0.05

شتي نل دالناتنلننافقانلب ياو نلج ول()24إلىأننلف وتبينمتبةطاتللجهاتنكتئهاب
تلاههالحنلههذينوههالت م
نلتههق بخال ه ىنل اههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه نل الههانلا ه قا كان ه 
نلا قاضلقفاومتبةطانلذينكاننكتئابنلتق بخال ي مأيلى .
السؤؤؤال الخؤؤؤامس :هؤؤؤل تختلؤؤؤف تقؤؤؤديرات أفؤؤراد عينؤؤؤة الدراسؤؤؤة لؤؤؤدرجات التماسؤؤؤك األسؤؤؤري لؤؤؤدى
المسؤنين فؤي القؤدس وفقؤاً لمتغيؤرات( :الجؤنس ،الحالؤة االجتماييؤة ،عؤدد أفؤراد األسؤرة ،الوضؤؤع
الوفيفي ،المستوى االقتصادي ،الحالة الصحية)؟
أوالً:نلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي نلجنس 
لف ههصنلف ه وتبههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ة ه يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سو د هاًل تغي ه 
نلجهنس نةهت لنختبهال(ت)لل ينهاتنل اهتدلا( )Independent-sample t-testك هاههب
مبضح حنلج ول( .)25
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الجدول ()25
نت ههافجنختب ههال(ت)()Independent- sample t-testللت ه ه ءيل ههىنلفه ه وتب ههينمتبة ههطات
للجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نلجنس(ن= .)259
المتغير
المشاركة والتعاون
التواصل والتعاطف
االحترام والتقدير
التماسك األسري الكلي

المتوسط

االنحراف
0.73

الجنس

العدد

ك

129

3.89

أننى

130

3.77

0.64

ك 

129

4.06

0.64

أننى 

130

3.99

0.61

ك 

129

4.13

0.66

أننى 

130

4.06

0.62

ك 

129

4.03

0.62

أننى 

130

3.95

0.56

الحسابي

المعياري

قيمة ت

المحسوبة

الداللة اإلحصائية

1.35

 0.18

0.87

 0.38

0.88

 0.38

1.13

 0.26

**لنلاإواافقاًين ماتبىلاللا(* )0.01لنلاإواافقاًين ماتبىلاللا( )0.05للجاتنل

ا= 257

قق ا(ت)نلج ولقاين ماتبىلاللا( 1.96=)0.05قق ا(ت)نلج ولقاين ماتبىلاللا( 2.58=)0.01

ت هحنلجه ول()25إلهىيه لوجهبل ه وت نتلاللهاإواهافقاينه ماهتبىنل اللها
شتي نلبقانها 
() ≤ 0.05بههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ة ه يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه 
نلجنس ويثبلغتقق ا(ت)نل ابياللت اةكن ة ينلالهح()1.13وههحأصهغ مهنقق ها
(ت)نلج ولقا()1.96ين ماتبىلاللا( )0.05ويلغتقق انل اللانإواافقالل لجانلالقا
)وغي لنلاإواافقاً .
للت اةكن ة يلل انين حنلد س()0.26وهحأكب من( 0.05
يو داًل تغي نل الانالجت اعقا 
انقاً:نلف وت حللجاتنلت اةكن ة 
لف ههصنلف ه وتبههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ةه يل ه ىنل اههنين ههحنلد هسو د هاًل تغي ه 
نل اله ههانالجت اعقه هها شه ههمإيجه ههالنل تبةه ههطاتنل اه ههابقاونالن ن ه ههاتنل لقال ه ههاله ه لجاتنلت اةه ههك
ن ة ه يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه نل الههانالجت اعقهها و لههكك ههاهههبمبضههح ههح
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نلج ول( :)26
الجدول ()26
ن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال هاله لجاتنلت اةهكن ةه يله ىنل اهنين هح
نلد سش مىل تغي نل الانالجت اعقا 
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

االحترام والتقدير

التماسك األسري الكلي

الحالة االجتمايية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أيمب/يمياء

22

3.81

0.92

متموج/ى

160

3.95

0.66

مطل /ى

17

3.44

0.48

ألمل/ى

60

3.62

0.63

المجموع

259

3.83

0.69

أيمب/يمياء

22

4.02

0.67

متموج/ى

160

4.12

0.59

مطل /ى

17

3.49

0.75

ألمل/ى

60

3.94

0.59

المجموع

259

4.03

0.63

أيمب/يمياء

22

4.06

0.78

متموج/ى

160

4.18

0.58

مطل /ى

17

3.52

0.84

ألمل/ى

60

4.03

0.59

المجموع

259

4.09

0.64

أيمب/يمياء

22

3.97

0.71

متموج/ى

160

4.09

0.54

مطل /ى

17

3.48

0.65

ألمل/ى

60

3.87

0.56

المجموع

259

3.99

0.59
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يل ىنل انين هح
تللجاتنلت اةكن ة 
يتبينمننلج ول()26وجبلنختالءبينمتبةطا 
صلاللههانلف ه وتنةههت لنختبههالش ليههلنلتبههاين
نلد ه سش همىل تغي ه نل الههانالجت اعقهها.ولف ه 
ن والي()One Way Anovaك اهبمبضح حنلج ول( :)27

الجدول ()27
نتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي()One Way Anovaللت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطات
للجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانالجت اعقا(ن= )259
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

االحترام والتقدير

التماسك األسري
الكلي

درجات

متوسط
2.49
0.45

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيننل ج بيات

7.46

3

ت
لنخلنل ج بيا 

114.99

255

نل ج ب

122.45

258

بيننل ج بيات 

6.61

3

2.20

ت
لنخلنل ج بيا 

94.39

255

0.37

نل ج ب 

101.00

258

بيننل ج بيات 

7.16

3

2.39

ت
لنخلنل ج بيا 

97.63

255

0.38

نل ج ب 

104.80

258

بيننل ج بيات 

6.67

3

2.22

ت
لنخلنل ج بيا 

83.11

255

0.33

نل ج ب 

89.78

258

** دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة (.)0.01

الحرية

المربعات

قيمة ف

المحسوبة
**5.52

**5.95

**6.24

**6.82

الداللة

اإلحصائية
0.00

0.00

0.00

0.00

* دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0.05

تنل هبنللى ههحنلج ه ول()27وجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقاين ه ماههتبىنلاللهها
شس ه نلبقانهها 
()α≤0.05ب ههينمتبة ههطاتللج ههاتنلت اة ههكن ةه ه يله ه ىنل ا ههنين ههحنلده ه سش ههمىل تغيه ه 
نل الههانالجت اعقهها ويههثبلغههتنل اللههاإواههافقالل لجههانلالقههاللت اةههكن ةه ي()0.00وهههح
أصغ من( )0.05ولنلاإواافقاً .
وإيجههالما ه لنلف ه وت نةههت لنختبههالدههقفق ()Scheffeلل دالنههاتنلننافقههانلب يههاللف ه وت
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يله ه ه ىنل ا ه ههنين ه ههحنلده ه ه سش ه ههمىل تغيه ه ه نل ال ه هها
ب ه ههينمتبة ه ههطاتللج ه ههاتنلت اة ه ههكن ةه ه ه 
نالجت اعقا و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول( .)28
الجدول ()28
نته ههافجنختبه ههالده ههقفق ()Scheffeلل دالنه ههاتنلننافقه ههانلب يه ههاللف ه ه وتبه ههينمتبةه ههطاتللجه ههات
نلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانالجت اعقا 
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

االحترام والتقدير

التماسك األسري

المتوسط

متزوج/ة

مطلق/ة

أرمل/ة

أيمب/يمياء

3.81

0.14

0.37

0.19

متموج/ى

3.95



*0.51

*0.33

مطل /ى

3.44





ألمل/ى

3.62







أيمب/يمياء 

4.02

 0.10

 0.53

 0.08

متموج/ى 

4.12



* 0.63

 0.18

مطل /ى 

3.49





 0.45

ألمل/ى 

3.94







أيمب/يمياء 

4.06

 0.13

 0.54

 0.03

متموج/ى 

4.18



* 0.66

 0.15

مطل /ى 

3.52





* 0.51

ألمل/ى 

4.03







أيمب/يمياء 

3.97

 0.12

 0.49

 0.10

متموج/ى 

4.09



* 0.60

 0.21

مطل /ى 

3.48





 0.39

ألمل/ى 

3.87







المقارنات

الحسابي

0.18

*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقاًين ماتبى( )0.05

شته ههي نل دالنه ههاتنلننافقه ههانلب يه ههاو ه ه نلجه ه ول()28إله ههىأننلفه ه وتبه ههينمتبةه ههطاتللجه ههات
تبههيننل اههنين
نلت اةههكن ةه يله ىنل اههنين ههحنلده سش ههمىل تغيه نل الههانالجت اعقهها كانه 
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ى ولاهالحنل اهنيننل تهموجيننلهذين
نل تموجينمنج اوييننل اهنيننل طلدهينمهنج هاأخه 
كانتللجاتنلت اةكن ة يل ي مأيلى .
الناً:نلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي ي لأ نلن ة ى 
لف ههصنلف ه وتبههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ةه يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سو د هاًل تغي ه 
ي
ي لأ نلن ة ى شمإيجالنل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال هاله لجاتنلت اةهكن ةه 
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى و لكك اهبمبضح حنلج ول( :)29
الجدول ()29
ن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال هاله لجاتنلت اةهكن ةه يله ىنل اهنين هح
نلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى .
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

االحترام والتقدير

التماسك األسري الكلي

عدد أفراد األسرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقلمن5أ نل

76

4.04

0.64

من()10-5أ نل

147

3.81

0.64

أكن من10أ نل

36

3.47

0.83

المجموع

259

3.83

0.69

أقلمن5أ نل

76

4.21

0.57

من()10-5أ نل

147

3.99

0.61

أكن من10أ نل

36

3.79

0.71

المجموع

259

4.03

0.63

أقلمن5أ نل

76

4.24

0.59

من()10-5أ نل

147

4.09

0.61

أكن من10أ نل

36

3.77

0.74

المجموع

259

4.09

0.64

أقلمن5أ نل

76

4.17

0.56

87

المتغير

عدد أفراد األسرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

من()10-5أ نل

147

3.97

0.55

أكن من10أ نل

36

3.69

0.69

المجموع

259

3.99

0.59

تللجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين هح
يتبينمننلج ول()29وجبلنختالءبينمتبةطا 
صلالل ههانلف ه وتنة ههت لنختب ههالش لي ههلنلتب ههاين
نلد ه سش ههمىل تغي ه يه ه لأ ه نلن ة ه ى.ولف ه ه 
ن والي()One Way Anovaك اهبمبضح حنلج ول( :)30

الجدول ()30
نتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي()One Way Anovaللت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطات
للجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى(ن= )259
المتغير
المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

االحترام والتقدير

التماسك األسري
الكلي

درجات

متوسط

قيمة ف

الداللة

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

4.05
0.45

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيننل ج بيات

8.10

2

ت
لنخلنل ج بيا 

114.35

256

نل ج ب

122.45

258

بيننل ج بيات 

4.59

2

2.30

ت
لنخلنل ج بيا 

96.40

256

0.38

نل ج ب 

101.00

258

بيننل ج بيات 

5.43

2

2.71

ت
لنخلنل ج بيا 

99.37

256

0.39

نل ج ب 

104.80

258

بيننل ج بيات 

5.71

2

2.85

ت
لنخلنل ج بيا 

84.08

256

0.33

نل ج ب 

89.78

258

** دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة (.)0.01

**9.06

**6.10

**6.99

**8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

* دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0.05

تنل هبنللى ههحنلج ه ول()30وجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقاين ه ما هتبىنل اللهها
شس ه نلبقانهها 
()α≤0.05بينمتبةطاتللجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين هحنلده سش همىل تغيه يه ل
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ي()0.00وههحأصههغ 
أ ه نلن ةه ى ويهثبلغهتنل اللهاإواههافقالل لجهانلالقهاللت اةهكن ةه 
من( )0.05ولنلاإواافقاً .
وإيجههالما ه لنلف ه وت نةههت لنختبههالدههقفق ()Scheffeلل دالنههاتنلننافقههانلب يههاللف ه وت
بينمتبةطاتللجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش همىل تغيه يه لأ ه نلن ةه ى 
و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول( .)31
الجدول ()31
نته ههافجنختبه ههالده ههقفق ()Scheffeلل دالنه ههاتنلننافقه ههانلب يه ههاللف ه ه وتبه ههينمتبةه ههطاتللجه ههات
نلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى 
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

االحترام والتقدير

التماسك األسري

المتوسط

من ()10-5

أكثر من 10

أقلمن5أ نل

4.04

0.22

*0.57

من()10-5أ نل

3.81



أكن من10أ نل

3.47



أقلمن5أ نل 

4.21

 0.21

*0.41

من()10-5أ نل 

3.99



 0.20

أكن من10أ نل 

3.79





أقلمن5أ نل 

4.24

 0.15

*0.47

من()10-5أ نل 

4.09



* 0.32

أكن من10أ نل 

3.77





أقلمن5أ نل 

4.17

 0.20

*0.48

من()10-5أ نل 

3.97



*  0 .2 8

أكن من10أ نل 

3.69





المقارنات

الحسابي

أفراد

أفراد

*0.35


*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقاًين ماتبى( )0.05

شته ههي نل دالنه ههاتنلننافقه ههانلب يه ههاو ه ه نلجه ه ول()31إله ههىأننلفه ه وتبه ههينمتبةه ههطاتللجه ههات
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تبههيننل اههنين
يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه ي ه لأ ه نلن ة ه ى كان ه 
نلت اةههكن ة ه 
نلذيني لأ نلأة هم(أقلمن)5منج اوييننل انيننلذينيه لأ ه نلأةه هممهن()10-5
و(أكنه مههن)10مههنج ههاأخه ى ولاههالحنل اههنيننلههذينيه لأ ه نلأةه هم(أقههلمههن)5نلههذين
كانتللجاتنلت اةكن ة يل ي مأيلى .
نل اً:نلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي نلبضعنلبظقفح 
لف ههصنلف ه وتبههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ة ه يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سو د هاًل تغي ه 
نلبضهعنلهبظقفح نةهت لنختبهال(ت)لل ينهاتنل اهتدلا( )Independent-sample t-test
ك اهبمبضح حنلج ول( .)32
الجدول ()32
نت ههافجنختب ههال(ت)()Independent- sample t-testللت ه ءيل ههىنلفه ه وتب ههينمتبة ههطات
يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نلبضعنلبظقفح(ن= .)259
للجاتنلت اةكن ة 
المتغير
المشاركة والتعاون
التواصل والتعاطف
االحترام والتقدير
التماسك األسري الكلي

الوضع
الوفيفي

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ي ل/ش ل

99

4.03

0.64

متداي /ى

160

3.71

0.69

ي ل/ش ل 

99

4.19

0.55

متداي /ى 

160

3.92

0.65

ي ل/ش ل 

99

4.25

0.52

متداي /ى 

160

3.99

0.68

ي ل/ش ل 

99

4.16

0.51

متداي /ى 

160

3.88

0.61

قيمة ت
المحسوبة

الداللة اإلحصائية

**3.73

 0.00

**3.46

 0.00

**3.15

 0.00

**3.81

 0.00

**لنلاإواافقاًين ماتبىلاللا(* )0.01لنلاإواافقاًين ماتبىلاللا( )0.05للجاتنل

ا= 257

قق ا(ت)نلج ولقاين ماتبىلاللا( 1.96=)0.05قق ا(ت)نلج ولقاين ماتبىلاللا( 2.58=)0.01

ت ههحنلجه ه ول()32إل ههىوج ههبل ه ه وت نتلالل ههاإوا ههافقاينه ه ما ههتبىنل الل هها
شت ههي نلبقان هها 
() ≤ 0.05بههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ة ه يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه 
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ينلالههح()3.81وهههحأكبه 
نلبضههعنلههبظقفح ويههثبلغههتقق هها(ت)نل اههبياللت اةههكن ةه 
مههنقق هها(ت)نلج ولقهها()1.96ين ه ماههتبىلاللهها( )0.05ويلغههتقق ههانل الل هانإوا ههافقا
لل لج ههانلالق ههاللت اة ههكن ة ه يلل ا ههنين ههحنلد ه س()0.00وه ههحأص ههغ م ههن( )0.05ولنل هها
إوا ه ههافقاً.وكان ه ههتنلف ه ه وتلا ه ههالحنل ه ههذيني ل ه ههبن تبة ه ههطوا ه ههابح()4.16مداب ه ههل()3.88
لل تداي ين أيأننل املينل ي مش اةكأة يأكن مننل تداي ين .
خامااً:نلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي نل اتبىنالقتاالي 
لف ههصنلف ه وتبههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ةه يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سو د هاًل تغي ه 
نل ا ههتبىنالقتا ههالي ش ههمإيج ههالنل تبة ههطاتنل ا ههابقاونالن ن ههاتنل لقال ههال ه لجاتنلت اة ههك
ن ةه يله ىنل اههنين هحنلده سش ههمىل تغيه نل اهتبىنالقتاههالي و لههكك هاهههبمبضههح ههح
نلج ول( :)33
الجدول ()33
ن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال هاله لجاتنلت اةهكن ةه يله ىنل اهنين هح
نلد سش مىل تغي نل اتبىنالقتاالي 
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

المستوى االقتصادي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ضلقف

23

3.56

0.81

متبةط

146

3.75

0.67

جي 

74

4.06

0.60

م تاز

16

3.92

0.80

المجموع

259

3.83

0.69

ضلقف

23

3.66

0.99

متبةط 

146

3.98

0.54

جي

74

4.23

0.56

م تاز

16

4.01

0.72
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المتغير

المستوى االقتصادي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجموع

259

4.03

0.63

ضلقف

23

3.79

1.00

متبةط 

146

4.04

0.57

جي

74

4.27

0.56

م تاز

16

4.17

0.69

المجموع

259

4.09

0.64

ضلقف

23

3.67

0.83

متبةط 

146

3.93

0.53

جي

74

4.19

0.53

م تاز

16

4.03

0.71

المجموع

259

3.99

0.59

االحترام والتقدير

التماسك األسري الكلي

تللجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين هح
يتبينمننلج ول()33وجبلنختالءبينمتبةطا 
صلاللههانلفه وتنةههت لنختبههالش ليههلنلتبههاين
نلده سش ههمىل تغيه نل اههتبىنالقتاههالي.ولف ه 
ن والي()One Way Anovaك اهبمبضح حنلج ول( :)34

الجدول ()34
نتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي()One Way Anovaللت هءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطات
للجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل اتبىنالقتاالي(ن= )259
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف
االحترام والتقدير

درجات

متوسط
2.18
0.45

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيننل ج بيات

6.55

3

ت
لنخلنل ج بيا 

115.90

255

نل ج ب

122.45

258

بيننل ج بيات 

6.39

3

2.13

ت
لنخلنل ج بيا 

94.61

255

0.37

نل ج ب 

101.00

258

بيننل ج بيات 

4.97

3
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الحرية

المربعات

1.66

قيمة ف

المحسوبة
**4.80

**5.74
**4.23

الداللة

اإلحصائية
0.00

0.00
0.01

المتغير

التماسك األسري
الكلي

درجات

متوسط
0.39

مصدر التباين

مجموع المربعات

ت
لنخلنل ج بيا 

99.82

255

نل ج ب 

104.80

258

بيننل ج بيات 

5.88

3

1.96

ت
لنخلنل ج بيا 

83.90

255

0.33

نل ج ب 

89.78

258

** دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة (.)0.01

الحرية

قيمة ف

المحسوبة

المربعات

الداللة

اإلحصائية

0.00

**5.96

* دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0.05

نللى ههحنلج ه ول()34وجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقاين ه ماههتبىنل اللهها
تنل هب 
شس ه نلبقانهها 
()α≤0.05ب ههينمتبة ههطاتللج ههاتنلت اة ههكن ةه ه يله ه ىنل ا ههنين ههحنلده ه سش ههمىل تغيه ه 
نل اتبىنالقتاالي ويثبلغتنل اللاإواافقالل لجهانلالقهاللت اةهكن ةه ي()0.00وههح
أصغ من( )0.05ولنلاإواافقاً .
وإيجههالما ه لنلف ه وت نةههت لنختبههالدههقفق ()Scheffeلل دالنههاتنلننافقههانلب يههاللف ه وت
به ههينمتبةه ههطاتللجه ههاتنلت اةه ههكن ة ه ه يل ه ه ىنل اه ههنين ه ههحنلد ه ه سش ه ههمىل تغي ه ه نل اه ههتبى
نالقتاالي و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول( .)35
الجدول ()35
نته ههافجنختبه ههالده ههقفق ()Scheffeلل دالنه ههاتنلننافقه ههانلب يه ههاللف ه ه وتبه ههينمتبةه ههطاتللجه ههات
يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل اتبىنالقتاالي 
نلت اةكن ة 
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

المقارنات

المتوسط

الحسابي

متوسط

جيد

ممتاز

0.19

*0.50

0.37

*0.31

0.17

ضلقف

3.56

متبةط 

3.75



جي

4.06



م تاز

3.92





ضلقف 

3.66

 0.32

* 0.57
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0.14

0.35

المتغير

االحترام والتقدير

التماسك األسري

المقارنات

المتوسط

الحسابي

جيد

ممتاز

متوسط

*0.25

0.03

متبةط 

3.98



جي 

4.23





م تاز 

4.01





ضلقف 

3.79

 0.25

* 0.48

0.37

متبةط 

4.04



 0.23

0.13

جي 

4.27



م تاز 

4.17





ضلقف 

3.67

 0.26

* 0.52

0.36

متبةط 

3.93



*0.26

0.10

جي 

4.19





م تاز 

4.03





0.22


0.11


0.16


* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى ()0.05

شته ههي نل دالنه ههاتنلننافقه ههانلب يه ههاو ه ه نلجه ه ول()35إله ههىأننلفه ه وتبه ههينمتبةه ههطاتللجه ههات
تبهيننل اهنين
نلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل اهتبىنالقتاهالي كانه 
نله ههذينماه ههتبنهمنالقتاه ههالي(ضه ههلقف) و(متبةه ههط)مه ههنج ه ههاويه ههيننل اه ههنيننله ههذينماه ههتبنهم
نالقتاههالي(جي ه )مههنج ههاأخ ه ى ولاههالحنل اههنيننلههذينماههتبنهمنالقتاههالي(جي ه )نلههذين
كانتللجاتنلت اةكن ة يل ي مأيلى .
ةالةاً:نلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي نل الانلا قا 
لف ههصنلف ه وتبههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ةه يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سو د هاًل تغي ه 
نل الانلاه قا شهمإيجهالنل تبةهطاتنل اهابقاونالن ن هاتنل لقال هاله لجاتنلت اةهكن ةه ي
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانلا قا و لكك اهبمبضح حنلج ول( :)36
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الجدول ()36
ن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن ن اتنل لقال هاله لجاتنلت اةهكن ةه يله ىنل اهنين هح
نلد سش مىل تغي نل الانلا قا 
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

االحترام والتقدير

التماسك األسري الكلي

الحالة الصحية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ضلقفا

43

3.51

0.70

متبةطا

91

3.69

0.65

جي ى 

99

4.00

0.64

تازى
م 

26

4.21

0.65

المجموع

259

3.83

0.69

ضلقفا

43

3.85

0.60

متبةطا 

91

3.85

0.60

جي ى

99

4.22

0.52

تازى
م 

26

4.17

0.87

المجموع

259

4.03

0.63

ضلقفا

43

3.84

0.70

متبةطا 

91

3.95

0.65

جي ى

99

4.26

0.53

تازى
م 

26

4.36

0.61

المجموع

259

4.09

0.64

ضلقفا

43

3.75

0.62

متبةطا 

91

3.83

0.57

جي ى

99

4.17

0.50

تازى
م 

26

4.24

0.64

المجموع

259

3.99

0.59
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تللجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين هح
يتبينمننلج ول()36وجبلنختالءبينمتبةطا 
صلالل ههانلفه ه وتنة ههت لنختب ههالش لي ههلنلتب ههاين
نلده ه سش ههمىل تغيه ه نل ال ههانلاه ه قا.ولف ه ه 
ن والي()One Way Anovaك اهبمبضح حنلج ول( :)37

الجدول ()37
نتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي()One Way Anovaللت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطات
للجاتنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانلا قا(ن= )259

المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

االحترام والتقدير

التماسك األسري
الكلي

درجات

متوسط
4.25
0.43

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيننل ج بيات

12.76

3

ت
لنخلنل ج بيا 

109.70

255

نل ج ب

122.45

258

بيننل ج بيات 

8.40

3

2.80

ت
لنخلنل ج بيا 

92.59

255

0.36

نل ج ب 

101.00

258

بيننل ج بيات 

9.43

3

3.14

ت
لنخلنل ج بيا 

95.37

255

0.37

نل ج ب 

104.80

258

بيننل ج بيات 

9.57

3

3.19

ت
لنخلنل ج بيا 

80.22

255

0.31

نل ج ب 

89.78

258

** دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة (.)0.01

الحرية

المربعات

قيمة ف

المحسوبة
**9.89

**7.71

**8.40

**10.14

الداللة

اإلحصائية
0.00

0.00

0.01

0.00

* دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ()0.05

تنل هبنللى ههحنلج ه ول()37وجههبل ه وتنتلاللههاإواههافقاين ه ماههتبىنل اللهها
شس ه نلبقانهها 
()α≤0.05ب ههينمتبة ههطاتللج ههاتنلت اة ههكن ةه ه يله ه ىنل ا ههنين ههحنلده ه سش ههمىل تغيه ه 
نل ال ههانلاه ه قا وي ههثبلغ ههتنل الل ههاإوا ههافقالل لج ههانلالق ههاللت اة ههكن ةه ه ي()0.00وه ههح
أصغ من( )0.05ولنلاإواافقاً .
وإيجههالما ه لنلف ه وت نةههت لنختبههالدههقفق ()Scheffeلل دالنههاتنلننافقههانلب يههاللف ه وت
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بينمتبةطاتللجهاتنلت اةهكن ةه يله ىنل اهنين هحنلده سش همىل تغيه نل الهانلاه قا 
و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول( .)38
الجدول ()38
تللجه ههات
نته ههافجنختبه ههالده ههقفق ()Scheffeلل دالنه ههاتنلننافقه ههانلب يه ههاللف ه ه وتبه ههينمتبةه ههطا 
نلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانلا قا 
المتغير

المشاركة والتعاون

التواصل والتعاطف

االحترام والتقدير

التماسك األسري

المقارنات

المتوسط

الحسابي

متوسطة

جيدة

ممتازة

0.17

*0.48

*0.70

*0.31

*0.53

ضلقفا

3.51

متبةطا 

3.69



جي ى

4.00



تازى
م 

4.21



0.21




ضلقفا 

3.85



*0.37

*0.32

متبةطا 

3.85



*0.37

*0.32

جي ى 

4.22





تازى 
م 

4.17





0.05


ضلقفا 

3.84

 0.11

*0.43

*0.52

متبةطا 

3.95



* 0.32

*0.41

جي ى 

4.26



تازى 
م 

4.36



0.10




ضلقفا 

3.75

 0.08

*0.42

*0.49

متبةطا 

3.83



*0.34

*0.41

جي ى 

4.17





تازى 
م 

4.24





0.07


*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقاًين ماتبى( )0.05

شته ههي نل دالنه ههاتنلننافقه ههانلب يه ههاو ه ه نلجه ه ول()38إله ههىأننلفه ه وتبه ههينمتبةه ههطاتللجه ههات
نلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانلا قا كانتبيننل اهنيننلهذين
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والت منلا قا(ضلقفا) أو(متبةطا)منج اوييننل انيننلذينوالت منلا قا(جيى)أو
(م تازى)منج اأخ ى ولاالحنل انيننلذينوالت منلا قا(جيى)أو(م تازى)نلذينكانت
للجاتنلت اةكن ة يل ي مأيلى .
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
أوالً :مناقشة النتائج
مناقشة نتائج السؤال األول :ما مدى انتشار اكتئاب الشيخوخة لدى المسنين في القدس من
وجهة نظرهم؟
أظ هه تنلنت ههافجأن()116ما ههناًوما ههن ًام ههنأ ه ه نليين ههانل نلة ههال ههقسله ه ي مأي ه نضنكتئ ههاب
نلتههق بخا بناههبامئب ههابلغههت( )%44.8ويلههغي ه لنلههذينل ه ي مأي ه نضنكتئههابنلتههق بخا
()143ماناًومان ًامنأ نليينانل لنةا بنابامئب ابلغت( .)%55.2
ش ههمىهههذهنلنتقجههاإلههىأننل اههنين ههحنلده س ههال غممههنم اولههاأبنههاف مونل قطههينب ههمنلققههال
يلىليايت موابش القملينناويالنشناوشدالي نانلتحشج عيلهىضه ولىليايهانل اهنينونل أ ها
ب م؛إالأننل انين حنلد سيت ون فد ننلولهمنلذيكانبنيتهغلبن وههذنج ل هميته ون
البو ىونل ملا ن م نلذيةببل ي منكتئابنلتق بخا لذن انن د اننلذينيالبنإلهى
ي ()65ةنا أكن ي بنمننلا بيلي منلت تع يجابقهاتنل قهاىنلتهحكهانبنيت ت هبنب ها
ب ويههثي ههانبنمههننل ههمننل اهت
قبهل لههك و ه ثله ي منالكتئها 

ويه لنلده لىيلههىنل ههل 

ونلت بل ان مي ي حن ه قا ونلت بل البو ى وأوقاناوتهىنلته بل أنه اليبجه  هملل قهاى
س ههمنل ا ههنينأ ه يل ههي منل ام ههلنلا ه ح ت ه لكبي ه وخاص ههايام ههلنلابلون ههانل ههذينجت ههاح
نل ههالم م ههاألىإل ههىنلت ه بل ههال بءم ههننل ه وجخ ههالجنل ن ههملوقل ههانلم ههالنتنل افلق ههاولؤ هها
ن ص قاءووتىنلققالبب ضن نتطانلباقطانلتحكانبني الةبن امنقبل .
وشتف هذهنلنتقجامعللنةا تي )(Basheer, 202نلتحأظ تأنماتبىنل منجنالكتئابح
ن
ل ه ه ىنل تداي ه ه ينمالق ه هاًجه ههاءتبناه ههبا( )%64.9ك ه ههانشفده ههتمه ههعل نلةه ههابالكبه ههبلنوآخ ه ه و 
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()Blackburn, et al, 2017نلتهحشبصهلتإلههىوجهبلم انهاىونضه اله ىكبهالنلاهنمههن
ب .
نالكتئا 
مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما مستوى التماسك األسري لدى المسنين في القدس مؤن وجهؤة
نظرهم؟
أظ ه تنلنت ههافجأنما ههتبىنلت اة ههكن ة ه يل ه ىنل اههنين ههحنلد ه سم ههنوج ههانس ه همك ههان
ب لجههاكبي ه ى إ بلههغنل تبةههطنل اههابحلل لجههانلالقههاللت اةههكن ة ه ي()3.99وناههبامئب هها
( .)79.8%
وج ههاءمج ههال"نالوته ه نلونلتده ه ي "له ه ىنل ا ههنين ههحنلده ه س ههحنل ك ههمن ول  ههمج ههاءمج ههال
"نلتبنصههلونلت هها ا"له ىنل اههنين ههحنلده س ههحنل كههمنلنههانح وأخيه نًجههاءمجههال"نل تههالكا
ونلت اون"ل ىنل انين حنلد س .
و هنشفاهي ههذهنلنتقجهاإلهىأنأههالحنلده س اهببنلسه وءنلاهلبانلتهحيلقتهبن البجههبل
نالوتاللنلذيي لجاه نًيلىإ نننل ينانل د ةامنة ان انل بن صليين ويثي ه 
إلىنةت نلكا انلبةافلونلط تغي نإناانقالج ل مي ج ونبيبش مو ولبنينم ينت م 
ومههنأةههاليب نلتههحياههت م الت دي ه هههذننل ه ءم اولههانخت ه نتن ة ه ىنل يقههاونل ههليل ههى
شفاق هها وقه شنب ه أهههالحنلده سل ههذهن ةههاليبنل نيئهها م ههازنلمههنش اة ه من ةه ي ك ههاأن
أهالحنلده سيلقتهبن هحلوهابن قاهىنل بهال و لتممهبنبت هالقمليننهانل نقهفنلهذييبصهح
ب يايههاكبههالنلاههن ك ههاأنيالنشنههاوشدالي ه ناشف ه ضيلينههانوت ه نلكبي ه نلاههنوشد ه ي هلههذنجههاء
مجالنالوت نلونلتد ي  حنل كمن ول .
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ونشفدههته ههذهنلنتقجههام ههعل نلة ههانلتههاي ()Alshaer, 2020نلت ههحشبصههلتإل ههىأننلت اة ههك
ن ةه ي ههحقطهها غ همىكههانكبي ه نً ونختلفههتمههعل نلةههابههنيلههب()Bin Alou, 2015نلتههح
شبصلتإلىأننلت اةكن ة يجاءمتبةطاً .
مناقشؤؤة نتؤؤائج الس ؤؤال الثالؤؤث :هؤؤل توجؤؤد عالقؤؤة ارتباطيؤؤة ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين اكتئؤؤاب
الشيخوخة وبين التماسك األسري لدى المسنين في القدس؟
شبصلتنل لنةاإلى وجبل يالقا ي اقا لنلا إواافقاًبيننكتئابنلتق بخاوييننلت اةك
ن ة ي جاالش  ل ى نل انين ح نلد س إ  بلغ م امل ناللشباط لل القا بين ا ()-0.55
ب اللاإواافقا( .)0.000
بله ه ى
وش ههمىه ههذهنلنتقج ههاإل ههىأنما ههتبىنلت اة ههكن ةه ه يي شف ههع ان ف ههاضللج ههانالكتئه هها 
نل انين و بل لهك طبق هانل هالإلهىنله ولنلابيه نلهذيشللبه نل بنمهلنلنفاهقا اهبلىيامها
ونالكتئابببج خان حنلتأ ي يلهىنل انين  نكاننل انيته  اإه هالمهنقبهلأ ه نل
أة ش وأن لمي ل لول حنش ا نلد نلنتنل ت لدا ا ة ى نه يدهبل وه نثنل تهاكل ته ل
متا ه ل وهههذنيههؤ يلههىش اةههكن ة ه ى أمههاإ نكههاننل اههنيت ه  ال ه ءءونل نههانونلتبنصههل
م ه مههنقبههلأ ه نلأة ه ش  ههذنيج ل ه يت ه  ال يب ههاونالنت ههاشوأن ه مههازنلمههؤ نً ههحن ة ه ى
ولولهلميتميم  التالح ن ي بنينا نً االً حنل ا سايلىش اةكن ة ىوقبش ا .
إنوجبلهذهنل القابيننلت اةكن ة يوللجانالكتئابل ىكبالنلان يؤد يلىأه قا
م نياىمتاي نل انينمنقبلن بناءومننل قطن ة يب م.كذلك نمندأننلت اةك
ن ة يأني فايلى كبالنلان حج قعنل جاالتنل شبطا ال الانلنفاقالل اننوهذن
ين سيلىألونلنل انين حنل جت ع .
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ونشفدت هذهنلنتقجا معللنةالو م)(Ruiz, 2018نلتح شبصلتإلىوجبل يالقا ي اقا
بوللنةانلقااوي لى()Naissa & Badra, 2014
بيننلت اةكنالجت ايحوأي نضنالكتئا 
نلتحأظ توجبليالقاي اقابيننل اان ىنالجت اعقاونالكتئابل ىنل انين .

مناقشة نتائج السؤال الرابع :هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجات اكتئاب الشيخوخة
لؤؤدى المسؤؤنين فؤؤي القؤؤدس وفق ؤاً لمتغيؤؤرات( :الجؤؤنس ،الحالؤؤة االجتماييؤؤة ،عؤؤدد أف ؤراد األسؤؤرة،
الوضع الوفيفي ،المستوى االقتصادي ،الحالة الصحية)؟
أوالً:مناقتانلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نلجنس 
شبصلتنل لنةاإلىوجبل وت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتللجهاتنكتئهابنلتهق بخا
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نلجنس لاالحنإناث .
وش ههمىه ههذهنلنتقجه هاإل ههىأننل ا ههنيننل ههذكبلي ج ههبنم ههننلبي ههتو تبنص ههلبنم ههعأصه ه قاف م 
و الةبننتا اتمنلل بنلمه أونلت ىأونلتط نج وهذنيج ل ماليت ونببقتنلف نن
نلههذيي ههنأنياههببنلبوه ىونل ملههاونالكتئههاب ويلههىنل ههسمههن لههك  ه ننإنههاثنل اههنات
غالباًمايلتممننلبيت واليبج مايدتلوقتنلف ننين هن ويهثأنه  هحغالبقهان ةه يهذهب
ن بنههاءإلههىم نلةه موجام ههاش موأي ههال موشبدههىهههحوويه ى ههحنل نههمل ن مه نلههذيياههببل هها
نلبو ىونالكتئاب .
ونشفدههتهههذهنلنتقجههامههعل نلةهها تههي ()Bashir, 2020نلتههحأظ ه توجههبل ه وت نتلاللهها
إواههافقا ههحنل همنجنالكتئههابحل ه ىنل تداي ه ينمالق هاًش ههمىل تغي ه نلجههنس ك ههذلكنشفدههتم ههع
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ل نلةههاق ه بقحوق ز ههم()Qooqi & Qarziz, 2017نلتههحبينههتوجههبلنخههتالء ههحللجهها
بل ىنل انين حلنلليايانل انينو داًل تغي نلجنس .
نالكتئا 
انقاً:مناقتانلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نل الانالجت اعقا 
شبصلتنل لنةاإلىوجبل وت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتللجهاتنكتئهابنلتهق بخا
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانالجت اعقا لاالحنل انيننل طلدينونل ت ملين .
وش همىهههذهنلنتقجههاإلهىأننل اههنيننل تههموجينيجه ونمههنياتأناههبنم ه و تتههالكبنأ ه نو م
وه بم م ك اأن ميدبمهبنب يايهاأبنهاف مو ته ون اله ءءونل نهان هحأةه هم أمهانل طلدهين
ون نلمههلفقج ه ونأنفا ه م ههحنلغالههبووي ه ينم ههموليناليج ه ونمههنيتههالك مأوقههات ه نغ م 
ونل طلدههينمههننل جههاليت ه ون اكتئههابنكن ه  نن بنههاءي ههالىيفضههلبنن ليههنن بم هها 
وكهذلكن نلمهليته ون االكتئهابنتقجهها ده نن ملته كوقهاش منلههذيكهاني لهحيلهي موقههاش م
حج قعن وقاتوبقهابن نتهطانل تلفهانلتهحكهانبنيؤلون هام هاًلهذنكهاننكتئهابنلتهق بخا
ل ي مأيلى .
ونشفدهتههذهنلنتقجهامهعل نلةهاقه بقحوق ز هم()Qooqi & Qarziz, 2017نلتهحشبصهلتإلهى
وجبلنختالء هحللجهانالكتئهابله ىنل هاالتنل لوةهانل قق ها هحلنلليايهانل اهنينو دهاً
ل تغي ه نل ال ههانالجت اعق هها ونختلف ههته ههذهنلنتقج ههام ههعل نلة هها ت ههي ()Bashir, 2020نلت ههح
شبصههلتإلههىي ه لوجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقا ههحنل همنجنالكتئههابحش ههمىل تغي ه نل الهها
نالجت اعقا .
الناً:مناقتانلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي ي لأ نلن ة ى 
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شبصلتنل لنةاإلىوجبل وت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتللجهاتنكتئهابنلتهق بخا
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ة ى لاالحنل اهنيننلهذينيه لأ ه نلأةه هم
من()10-5أ نل و(أكن من10أ نل) .
وش مىهذهنلنتقجاإلىأنن ة نلابي ىشابنمتاكل اكبي ىخابصاًمننلناوقانالقتاهاليا 
فق بنأ نلن ة ىمنتغلين حكقفقاوهلمتهاكلن ةه ى وههذنبه ولهيهؤليإلهىضه انهت هال
أ ه نلن ة ه ى ال ا ههن ن م ه نل ههذييج ل ه يت ه  انت ههاءلولهل ه لإد ه ن ن ة ه ىل هها ههحو ههل
متاكل اونش ا نلد نلنتنل ت لدا ا ة ى وكذلكز الىي لأ نلن ة ىيؤليإلهىشتهتتن بنهاء
وبقاب مينأهل منتقجاكب وجمنل اؤولقانلتحشدعيلق  ال اني تاجم سمنلبقتولقس
يههبلأويههبمين د ه قههاللههحما هن"أنههايههابنتههحمههاب ه يأدههب م ههسيههبل ا ةههبب ب ه يلنف هاً
ي بنبنوبلح"م هايته لضهغطيلهىن بنهاءو ته لنكتئهابلل اهنين التهالحيتبله ل يه نكتئهاب
نلتق بخا.
نل اً:مناقتانلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نلبضعنلبظقفح 
شبصلتنل لنةاإلىوجبل وت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتللجهاتنكتئهابنلتهق بخا
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نلبضعنلبظقفح لاالحنل تداي ين .
وش ههمىهههذهنلنتقجههاإل ههىنل ه ولنالجت ههايحنل ههم الناههبالل جههل ههحمجت ن هها وق ه ي ههبنه ههب
ن ةاسنلذيشدبليلق  نش ونل للليليلىنقت نلنلف لولم اناش و هسجبننهبكنيه ىمهن
وقاىنلف لوق لنش كالنبنوحنلت لق يهاونل اليهانلتهحشؤ به ولها هحنلهن طنل قهاشحللفه لونلهذي
به ولهيههؤ  ههحشفايههلنلف ه لمههعنلس هبنه نالجت اعقههانل تلفهها و ههؤ  ههحنةههتجا اش ل هها.إلههى
جانههب لههك  ه ننل ههاافصنالجت اييههاونلنفاههقاونل القههاللنتههاطنلههبظقفحنلههذيي الةه نلفه ل
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ش ه لم ه ىنلشبا ه ب هها ويالت ههالحمه ه ى د نن ه ل ههابت ه نل ههل ويلههى لههك ه ننلف ه لين ه ما
يتبقاينلولهنلهبظقفحغالبهاًمههاش تههمصهبلش نلذنشقهاو دته  هحنفاه و هحوالهانلفه لن قهل
وعقاًقه ي نهحنلتداي ه وش ه نل هل الناهباله  ده نننل جبلها ونلفه لنل تدايه لهقس دهطيها ال
يننل لأوخالجش ه نلنلدههبىنل املهابهلههبماهن وههذهنل ققدهاقه شاهبنأولمهاياه ل ه 
نلف ل .
خامااً:مناقتانلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نل اتبىنالقتاالي 
شبصلتنل لنةاإلىوجبل وت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتللجهاتنكتئهابنلتهق بخا
ل ىنل انين هحنلده سش همىل تغيه نل اهتبىنالقتاهالي لاهالحنلهذينماهتبنهمنالقتاهالي
ضلقفومتبةط .
وش ههمىه ههذهنلنتقج ههاإل ههىأننل اههنيننل ههذينوض ه منالقتا ههاليمتبةههط ههالوني ههانبنم ههن
و مانيا فحومالي ن م نلذييج ل مالياتطق بنشلبقاواجاش موواجاتأة هم التهالح
ه ن ميت ه ون ضههغبطنفاههقاشههؤليو ه وثنالكتئههابل ه ي موكههذلكيامههلنلابلونههانلههذيج ه ل
نلاني مننل انينمنأي ال موجلبة م حنلبيتوي لنل ابليلهىلونشهبمناةهباشتناةهب
معنل اتبىنل لقتح حنلد سم اةببل منالكتئاب .
ونشفد ههتم ههعه ههذهنلنتقج ههال نلة ههاآل ههموآخه ه ون)2013

(Alam,نلت ههحأظ ه ه تأننل ت ههاكل

نالقتاالياشؤليإلىشبلي نكتئابنلتق بخالل انيننتقجانن فاضنل اتبىنالقتاالي .
ةالةاً:مناقتانلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو داًل تغي نل الانلا قا 
شبصلتنل لنةاإلىوجبل وت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتللجهاتنكتئهابنلتهق بخا
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له ىنل اههنين ههحنلده سش ههمىل تغيه نل الههانلاه قا لاههالحنلههذينوههالت منلاه قاضههلقفا
ومتبةطا .
وش همىههذهنلنتقجههاإلهىأننل اههنيننلهذيني هانبنمههنمته التصه قاالياهتطق بننالهت ههال
أنفا ملونمااي ىمننآلخ ن وهذنيج ل ميت ونغي قالل نيلىم الةهاألونلههم هح
نل ق ههاىك ههاكان ههت ههحنلا ههاب وهن ههايتبل ه له ه ي مد ه بل البوه ه ىونل مل هها ن ههمي تد ه ون ههأن م
أصب بنيبئاًيلىأ نلأة ش م  يت ضبن م نضنفاقاشؤليإلىو وثنكتئهابنلتهق بخا
ل ي م .
ت
ونشفدتهذهنل نلةامعل نلةهانلداهابح()Al-Qasabi, 2013نلتهحأظ ه توجهبل ه وت ن 
لاللاإواافقاش مىل تغي نل الانلا قا .
مناقشؤؤة نتؤؤائج الس ؤؤال الخؤؤامس :هؤؤل تختلؤؤف تقؤؤديرات أف ؤراد عينؤؤة الدراسؤؤة لؤؤدرجات التماسؤؤك
األسؤؤري لؤؤدى المسؤؤنين فؤؤي القؤؤدس وفق ؤاً لمتغيؤؤرات( :الجؤؤنس ،الحالؤؤة االجتماييؤؤة ،عؤؤدد أف ؤراد
األسرة ،الوضع الوفيفي ،المستوى االقتصادي ،الحالة الصحية)؟
أوالً:مناقتانلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي نلجنس 
شبص ههلتنل نلة ههاإل ههىيه ه لوج ههبل ه ه وت نتلالل ههاإوا ههافقاب ههينمتبة ههطاتللج ههاتنلت اة ههك
ن ة يل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نلجنس .
وشفا هذهنلنتقجا أننل انين حنلد س غضنلنس ينجنا مإالأن ميلقتبنض نأة 
شلتملبت القمليننانإةالمحنل نقفويال النتونلتدالي ك اأننلس وءنلتحيت ضل اأهالح
م ينهانلده سمهنقبههلنالوههتاللنإةه نفيلحونلتههحش ه ءإلهىش جيه هميههننل ينهانل د ةههاش ههع
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للجاتنلت اةكن ة يل ي م منهنالمش تلاللجاتنلت اةهكنالجت هايحله ىنل اهنين هح
نلد س اختالءجنا م .
ونشفدتهذهنلنتقجامعللنةابنيلب()Bin Alou, 2015نلتحأظ تي لوجبل وتلنلها
إواه ههافقاًبه ههينن زونجونلموجه ههات ه ههحمتبةه ههطاتأ ه ههالنلت اةه ههكن ةه ه ي( ه هنل القه ههاتبه ههين
نلموجين ونل تالكابيننلموجين ونلبيئان ة ا) .
انقاً:مناقتانلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي نل الانالجت اعقا 
شبصههلتنل نلةههاإلههىوجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ةه ي
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نل الانالجت اعقا لاالحنل تموجين .
وش ههمىهههذهنلنتقجههاإلههىأننل ت موجههبني بن هبنو اههينيلههىنل ا سههايلههىأ ه نلأة ه هممههن
خههاللشفههايل ممههعأ ه نلن ةه ىومتههالكت مل هها ههحكههلن مههبل  التههالحيته ون ققههام مبه ولهم
وم هها ست ميل ههىأةه ه هموه ههذني ههؤليز ههالىنلت اة ههكن ةه ه يينه ههمأكنه ه م ههننل ا ههنينغيه ه 
نل تموجينك اأننل جت عنإةالمحونلت قحي طحلو نًلكبي نًلابيه نل افلهاةهبنءأننهىأو كه 
م ايج لم جلقان بناءون وفالأيضاًإلىنل انأونل انا حنل افلا .
الناً:مناقتانلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي ي لأ نلن ة ى 
أظ ه تنلنتههافجوجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ة ه يل ه ى
نل انين حنلد سش مىل تغي ي لأ نلن ةه ى لاهالحنل اهنيننلهذينيه لأ ه نلأةه هم(أقهل
من .)5
و نشفاي ههذهنلنتقجها هأنن ةه نلتهحي هبنيه لأ نلههاقليهلشاهبنله ي انلدهلىيلهىشلبقها
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متطلبههاش منالقتاههالياونلت لق قههاونالجت اعقهها يلههىي ههسن ة ه نلابي ه ىنلتههحشبنج ه مت ه الت
نقتااليا حشلبقاواجاتأ نلها منهنا نن ة نلتحي بني لأ نلهاأقلمن()5شابن
مت اة اأكن منن ة نلابي ى ويثأنن ة نلاغي ىشت تهعظه وءوقاشقهاأ ضهلشاهاي ها
ههحنل فههاظيلههىش اةه ا ك ههاأنن ةه نلتههحيه لأ نلهههاأكنه مههن()5ش ههانحمههنشتههتتأو
نلل ههقع ي ه نًي ههنن ه ههلنتقج ههاكب ه نل ه لونل ا ههؤولقانلناشج ههاي ههنه ههذننل ه ل ك ههاأن ههض
نل انينيت ون الضج ونالنمياجمننلضجقجنلذيينتجيننل لنلابي  .
ونشفدهتمهعهههذهنلنتقجهال نلةههانل همب()Al-Azab, 2019نلتههحشبصهلتإلههىوجهبلشههأ ي لنل
إواافقاًيلى ينلت اونونلتبنصلونل لجانلالقاللت اةكلاالحن ة ن صغ وج اً .
نل اً:مناقتانلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي نلبضعنلبظقفح 
شبصههلتنل نلةههاإلههىوجههبل ه وتنتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ةه ي
ل ىنل انين حنلد سش مىل تغي نلبضعنلبظقفح لاالحنلذيني لبن .
وش ههمىهههذهنلنتقجههاإلههىأننل اههنيننل ههامليني ههبنله ي منلد ه لىيلههىشلبقههاواجههاش منلت اههقا
وماههاي ىأة ه همنقتاههالياً ن م ه نلههذييههؤليإلههىش اةههكن ة ه ىين ه هم يلههىي ههسنل اههنين
نلذينالي لبنونلذيني بنبن حنلغالبباللخلأولنشبيااي هميلىناليت هاليلهىأنفاه م
حشلبقاواجاش منل اليا لذنكانتنلف وت حنلت اةكن ة يلاالحنل انيننلذيني لبن .
خامااً:مناقتانلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي نل اتبىنالقتاالي 
شبصههلتنل نلةههاإلههىوجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ةه ي
ل ه ىنل ا ههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغيه ه نل ا ههتبىنالقتا ههالي لا ههالحنل ا ههنيننل ههذينما ههتبنهم
نالقتاالي(جي ) .
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ونختلفهتمههعهههذهنلنتقجهال نلةههامقههاو)(Miao, 2016نلتههحأظ ه توجهبليالقههاي اههقابههين
نلبض ههعنالجت ههايحونل ا ههتبىنالقتا ههالي ي ههثأنشه ه نحنلبض ههعنالقتا ههالين ههتجين ه ز ههالى
ش اةكنلبضعنالجت ايح .
وش مىهذهنلنتقجاإلىأننل انيننلذينوض منالقتااليجي ي بنل ي منلد لىيلىم نياى
دههؤون مودههؤونأةه همضه ننل ه نل دههبل وشاه بنأةه هممت اةه ا نأ نلهههايلقتههبنوقههاى
اقطالونواجت مويبزهملغي هم يلىي سنل انيننلهذينوضه منالقتاهاليضهلقفأو
متبة ههط ه هؤالءاليا ههتطق بنشلبق ههاواج ههاش موواج ههاتأةه ه هم ك ههذلكنل ا ههنيننل ههذينوضه ه م
نالقتاههاليم تههاز هؤالءيلههقعأ ه نلأةه هموقههاىنلبههذخوكههلمههن ميتاه ءيلههىههبنه نكههل
دههحءمتههب ل ه  ا ه بلالههذن ه نهههذهن ة ه الشت تههعب ه لجاتنلت اةههكن ة ه ينلههذيشت تههع ه 
ن ة  نتنل خلنلجي  .
ةالةاً:مناقتانلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو داًل تغي نل الانلا قا 
شبصههلتنل نلةههاإلههىوجههبل ه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتللجههاتنلت اةههكن ةه ي
له ىنل اههنين ههحنلد ه سش ههمىل تغي ه نل الههانلا ه قا لاههالحنل اههنيننلههذينوههالت منلا ه قا
(جي ى)و(م تازى) .
وش مىهذهنلنتقجاإلىأننل انيننلذينيت ت بن ا اقب اي بنبنقالل نيلهىخ مهاأنفاه م
أنفا م ك اأن مي بنبنقالل نيلىنلققال ألونلهمشجاهأة هم لذن ن لكيج ل مياتطق بن
أني الة هبنلولهههمنلض هها طلتا ه اتأ ه نلن ة ه ى  لاةهها ههضنل ا ههنيننلههذيني ههانبنم ههن
ماه ههتبىصه ه حضه ههلقفأومتبةه ههطشاه ههبنمته ههالكت م ا نته ههطانل تلفه ههامه ههعأةه ه همقليله ههاأو
م ه ولى وي ههضنل اههنينالياههتطق بننل ه وجمههنمنههازل منتقجههاشه هبلنلبضههعنلاه حم هها
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يدلههلمههننل تههالكانلف الههامههعن بنههاء وي ههضنل اههنيني ههانبنمههننلناههقانأوض ه انلتههذك 
هن ممههنيناهىأبنافه م هاي ه مهنمتههالكت  هحأمههبلن ةه ى والنناههىأيضهاًمه ضنلابلونهها
نلذيأصيب م سمكبالنلانم انتجين  داء ضنل انين حنل اتتفقاتلبو هملفت ى
ب لامعنلتت ي يلهىمنهعنلم هالنت وي ه ن بنهاءيهن مللبقايهامهنههذننل ه ضونل هبءيلهى
ن وفالمننإصا ا لذلكللبضعنلا حلولكبي  حقبىنلت اةكن ة ي .
ثانياً :التوصيات
منخاللنلنتافجنلتحشبصلتإلي انل لنةانل القا شبصحنلباونا ج بيامننلتبصقات :
•

حب نمجإلدالياويالجقال فضماتبىنالكتئابلىنل انين.

• نل نيلىشب ي م نكمش ي قالل انينل فضللجانالكتئابل ي م.
تو حن االنل تلفا.
• نل نيلىإد ن نل انين حأمبلنل افلامننةتتا نل 
صنل ؤةااتنالجت اعقامبالغمالقالا نوتقاجاتنل انيننل تلفاأول علونشب
• ش اق 
نلتق بخانلتحيتمشداضي اليتناةبمعماتبىنل لقتانلغالقا حم ينانلد س.
• إيجال تل بنصلانالشاالونلتبنصل ال جت عم اي نعنلت بل البو ىونالكتئاب.
• ي للولنتوي نمجشبيب الابناءيننل انينوم ولانلتق بخانلتحي ونب اوكقفقا
نلت املم ا.
• ض ولى إج نء مم  من نل لنةات وبل نكتئاب نلتق بخا يلى منا
نلفلاطينقا .
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 أخ ى ح نلبيئا

المصادر والمراجع
المراجع العربية

أبههب اي ه ل ههم .)2010(.ايلقههاب ن ههامجإلد ههاليمدت ه حلت فق ههفو ه ىنالكتئههابل ه ىم ض ههى
نلفتلنلالبي لةالاماجاتي غي منتبلى نلجام انإةالمقا غمى  لاطين.

أبه ههبل ضه ههح هه ه ى.)2015(.نإةه ههاءى ه ههحم وله ههانلطفبله ههاله ه ى البه ههاتنل وله ههان ةاةه ههقا
ويالقت ا االكتئابون مننلنفاح لةالاماجاتي غي منتبلى نلجام هانإةهالمقا 
غمى  لاطين .
نإمال نل ضح وأو

إلطاء.)2013(.نلت ن طن ة يويالقت  التبن نلنفاهحنالجت هايح

له ه ى ه ههالبنل وله ههانلنانب ه هها

لقه ههانل ااوقاه هها مجله ههانلجم ه ه ىلل له ههبلنلت يب ه هها

ونإناانقا  .34-1 )1(10
تنلنفاهقا نلناه ا
نل الي أنبل()2016نل ليلنلتت قاحونإواافحنل امسلالضهط ن ا 
نل يقا  https://www.slideshare.net/omardigital/dsm-5-66324618
نلجن ي نبيل.)2008(.نلابلىنل يقهاالختبهالنكتئهابنلتهق بخا:ل نلةهاياملقهايلهىيينها
مننل انيننلفلاطينيين مجلاجام ان قاى )1(12
اي ههام منه هال.)2013(.شاه ه قممقق ههاسللت ه ه ءيل ههىما ههتبىنلت اة ههكن ةه ه يله ه ىأةه ه 
ن ه ه نل وينإياق هها ههحنل لا ههانل يق ههانلاه ه بليا مجل ههانلطفبل ههاونلت يق هها )14(5
 .223-193
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ت ه ههبع ص ه ههبا.)2018(.إلم ه ههاننإ نت ن ه ههتويالقت ه ه  االكتئ ه ههابونلبو ه ه ىنلنفا ه ههقال ه ه ى لب ه هها
نلجام ههات ههحقطهها غ همى لةههالاماجاههتي غي ه منتههبلى نلجام ههانإةههالمقا غ همى 
لاطين.

تي يبه نل م هم.)2020(.نل همنجنالكتئهابحويالقته  ال اهؤولقانالجت اعقهاوقله نل اهتدبل
ل ه ه ىنل تداي ه ه ينمالق ه هاً ه ههحقط ه هها غ ه همى لة ه ههالاماجا ه ههتي غي ه ه منت ه ههبلى نلجام ه هها
نإةالمقا غمى  لاطين.

بنيلب  ي وز.)2015(.ش لنلموجاتوأ هيلىنلت اةكن ة ي"للنةامي ننقايلىيينا
منن زونجونلموجاتببالياوه نن لةالاماجاتي غي منتبلى جام اوه نن.2

وج ه ههازي ما ه ههطفى.)2015(.ش اة ه ههكن ة ه ه ىنل لقجق ه هها:نل دبم ه ههات ن خط ه ههال ومتطلب ه ههات
نلت اين ةلالانل لنةاتنالجت اعقاونل القا ( .)95

وليله ه ههب نبيه ه ههل.)2013(.لولن ة ه ه ه ى ه ه ههحش ةه ه ههقخقه ه ههقمنل بن نه ه هها مجله ه ههانل له ه ههبلنإناه ه ههانقا
ونالجت اعقا ( .239-229 )11

و بيلح خ يجا.)2012(.يالقانلت بل البو ىنلنفاقا االكتئابل ىيينهامهننل اهنين
نل قق ههينبه ه ولنل جه همىونل قق ههينم ههع و ههم"ل نلة ههامدالن هها"ل()12وال هها لة ههالا
ماجاتي غي منتبلى جام انلجمنف نلجمنف  .

خ و ا زه نوي وهاد ح أو .)2017(.نالكتئابل ىنل انين:مداليانس ا مجلانل لبل
نإناانقاونالجت اعقا ( .72-65 )30
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ب كهها  نلضههقا.)2019(.نن اةههاتمبنقههعنلتبنصههلنالجت ههايحيلههىنلت اةههكن ةه ي"ل نلةها
مي ننقه هها ينه ههانل اه ههيلا،لةه ههالاماجاه ههتي غي ه ه منته ههبلى جام ه ههام ه ه ببضه ههقاء 
نل ايلا نلج بل انلجمنف انل ي د ن قانلت بقا .

للي ههف ة ههقف.)2012(.ص ههبلنل ههذنتويالقت هها االكتئ ههابله ه ىكب ههالنلا ههن مجل ههانلب ههبث
نلت يب اونلنفاقا (.157-118 )38
ةه كم نلطهاه .)2020(.نالةهتد نلن ةه يونن اةهاش يلهىجهبلىنل قهاىنالجت اعقها"ل نلةها
ب -303 )29(1
مي ننقاالشجاهات لبهاكلقهانلت يقهانل جهيالت" مجلهاكلقهانآللن 
.338

نلابة ههح لننق هها.)2019(.نلا ه انلنفا ههقال ههالويالقت هها ههال منجنالكتئ ههابوأي ه نضم هها ه 
نلا مالا فال حعقالنتنلا انلنفاقا لةهالاماجاهتي غيه منتهبلى نلجام ها
نإةالمقا غمى  لاطين.

نلت ههاي م هها .)2020(.نلت اة ههكن ةه ه يك ههاي لكه ه ن بن ههاءويالقته ه  االة ههتداللقاونلتبن ه ه 
ت لةههالاماجاههتي غي ه منتههبلى نلجام ههانإةههالمقا غ همى 
ن كههالي حل ه ىنل نهدهها 
لاطين .

نلا ههقفح يبه ه ليه ه  .)2019(.الق ههاب ن ههامجإلد ههالينفا ههحل اض ههحللت فق ههفم ههنأيه ه نض
نالكتئ ه ههابينه ه ه  لب ه ههانل ول ه ههانلنانب ه هها لة ه ههالاماجا ه ههتي غيه ه ه منت ه ههبلى نلجام ه هها
نإةالمقا غمى  لاطين.
نل ه ههمب ة ه ه ال.)2019(.نلت اةه ههكن ة ه ه يك ه ههاش لك ه ه  البه ههاتنلجام ه هها ه ههحضه ههبء ه ههض
نل اافصن ة ا نل جلانل يقالآللنبونل لنةاتنإناانقا ( .332-309 )8
114

ي ش ف ه ويبنم ههلش دد ه نل لتد ههى
عقت ههبل كن همى ويه هبنلل م ه ي.)2013(.نلت اة ههكن ة ه 
نلههب نحنلنههانحوههبل:نالشاههالوجههبلىنل قههاى ههحن ة ه ى أيههال10-9أ ههل جام هها
قاص يم ياحولقلا .

نلداابح هالل.)2013(.نل ت التنلنفاقاونالجت اعقال ىكبالنلان

ا سامادط ح

ت لةالاماجاتي غي منتبلى جام انموى ةلطناي ان.
ضبء ضنل تغي ن 

قههبقح ةههالى ق ز ههم لبنههى.)2017(.نالكتئههابله ىنل اههنيننل قق ههين ههحلنلنل جهمى ل نلةهها
مي ننقاب نلن ده اننل اهنين جام هال هان قال ها لةهالاماجاهتي غيه منتهبلى 
جام ا8ماي 1945قال ا نلج بل انلجمنف انل ي د ن قانلت بقا .

نلدي ه أل ههج.)2016(.قل ه نل ههبتويالقت ه  الا ه انلنفاههقال ه ىيينههامههننل اههنين"ل نلةهها
مدالنههابههيننل اههنيننلدههاف ينب ه ولنل اههنينوأق ه نن منل ههاليين لةههالاماجاههتي غي ه 
منتبلى نلجام انإةالمقا غمى  لاطين .
كتل ههب كام ههل ونل ج هها ناه ه ى.)2016(.نلاه ه انلنفا ههقاله ه ىنل ا ههنين"ل نلة ههامي ننق ههالبنق ههع
نلا ه انلنفاههقال ه ىنل اههنيننلفلاههطينيين ههحبيههبتنل اههنينون هبنلينل اههنينو ههح
نلبي ههبت ههحم ا س ههابي ههتل ههم" نل جل ههان للنق ههالل ل ههبلنالجت اعق هها -175 )2(9
.195
ك نلدهها منيه ونلاه ي مه م.)2018(.نلت ه ياتنلنفاههقانلتههحشبنجه نل اههنين ههحم ا سهها
ما ههدط:ل نلة ههاك ق ههاش ليلق هها مجل ههاجام ههانلت ههالقالل ل ههبلنإنا ههانقاونالجت اعق هها 
 .340-311 )1(16
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نلا ه ه ل خ يجه هها.)2019(.نإةه ههاءىن ةه ه اويالقت ه هها االكتئه ههابونلبص ه ه انالجت اعقه ههال ه ه ى
نل ههاقينو كق هاً ههحقطهها غ همى لةههالاماجا ههتي غي ه منت ههبلى نلجام ههانإة ههالمقا 
غمى  لاطين .
م ه ه أةه ههاما.)2012(.نلت اةه ههكن ة ه ه ينل فه ههح د ه ه تين

ا سه ههانلفيه ههبل مجله ههانل له ههبل

نالقتاالياونالجت اعقانلملنعقا .22-1 )2(3
م ه هب هها .)2013(.الق ههاب ن ههامجإلد ههالي ههحخف ههضن ي ه نضنالكتئابق ههال ه ىن
نل

ف ههال

هانلبنل يها مجلهاكلقهانلت يقها-جام هاببلةه ي (-596 )14
ومينمهننل ياي 

.631

ب.)2019(.لولنلت يقانل ينا حش دي نلت اةكن ة ي"ل نلةهامي ننقها ينها
م غال ز ن 
خنتلا لةالالكتب نلهغي منتبلى جام ام

خقض  ا ى نلج بل انلجمنف ا

نل ي د ن قانلت بقا .

منس ه ههانلا ه ه انل ال قه هها.)2017(.نلاه ه

انلنفاه ههقاوكبه ههالنلاه ههنhttps://www.who.int/ar/



شال خنل خبل .2021/1/29
نلقا ه هها لغ ه ه نء وي ه ه له ة ه ه ال.)2014(.نل ا ه ههان ىنالجت اعق ه ههان ة ه ه اويالقت ه هها ا ه ههتبى
نالكتئه ههابله ه ىنل اه ههنين ه ههحلولنل يايه هها

ا سه ههانلال ققه هها مجله ههاجام ه ههاشته ه ن

للب بثونل لنةاتنل ل قا ةلالانآللنبونل لبلنإناانقا  .153-135 )2(36
نلنبنههب ياةههين.)2015(.نالكتئههابوش نههلمف ههبلنالبههتالءل ه ىم ضههىنل قههاهنلملقههاء لةههالا
ماجاتي غي منتبلى نلجام انإةالمقا غمى  لاطين.
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(ملحق  :)1أدوات الدراسة

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية الدراسات العليا
قسج اترشاد التربوي والنفسي
نةتبانا نبنن:
العالقة بين اكتئاب الشيخوخة والتماسك األسري لدى المسنين في القدس
بنلتق بخا ونلت اةك ن ة ي ل ى
شدبل نلباوناب لنةاب ءنلت ء إلى نل القا بيننكتئا 
نل انين حنلد س و لكنةتا االلنيلللجانل اجاتي  ح قامنإلدالنلت يبي ونلنفاح  ح
جام ا نل ليل  لذنن جبمن وض شام نلتا ل بت بئا نالةتبانا  مع نل لم أن نل لبمات نلتح
ةت لبنب اةت امل ا اوةبءشابن غ نضنلب ثنل ل ح دط .
إي نلنلطالب:آياوانم غنقم
إد نءن ةتانل كتبل:نبيلنلجن ي
المحور األول :البيانات الشخصية:
أرجو التكرم بوضع عالمة (✔) أمام ما يتوافق مع حالتك:

 .1نلجنس :ك ()

أننى()

 .2نل الانالجت اعقا:أيمب()متموج()مطل ()ألمل()
 .3ي لأ نلن ة ى:أقلمن5أ نل()10–5أ نل()أكن من10أ نل()
 .4نل بضعنلبظقفح:ي ل()متداي ()
 .5نل اتبىنالقتاالي:ضلقف()متبةط()جي ()م تاز()
 .6نل الانلا قا:ضلقفا()متبةطا()جي ى()م تازى()

124

المحور الثاني :مقياس اكتئاب الشيخوخة
نالختبال ابلش ن صلقامنإي نلياا اجيال 1982و تابنمن( )15ده ىمهننلنب (ن م 
ال)و األنل ف بصبنيند بلهم و لهكللاهتايهنن ي نضنالكتئابقامنخاللنل تاي 

نلتحيت ب انل انخاللن يالنلدليلانل اضهقا .
ك
ي جىوضعإدالى(✓)أمالنللبالىنلتحشنطب يلق 
الرقم

نعم

العبارة

.1

أنامدتنع ابلىأةاةقا قاشح

.2

أيتد  أنوض ح حش نجع

.3

أد  أننحة ي م سهمنلبقت

.4
.5

أه لتكني نًمنأنتطتحونهت اماشح حنلفت ىن خي ى

جوأقبل أي الج ي ى
أ ضلنلجلبس حنلبيتيلىأنأخ 

.6

أد أنل يص بيات حنلتذك 

.7

أد  أننحملحء الطاقاونل يب ا

.8

أد  أننآلخ نأة منح

.9

أد  أننحوم نم سهمنلبقت

.10

أد  أننحي يمنلفافه ىهذهن يال

.11

أد  أننل قاىلنف هاأكن من يقبل

.12

ى
أد أنوقاشحأصب تلونج و 

.13

ند  أنم نب اشحيالقا بنلنلبقت 

.14

أد ه  ال لههلوي ه لنل غبهها حنل قاى 

.15

ح
أخهاءمنأندهيئاًةهيئاًةق ثل 
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ال

المحور الثالث :مقياس التماسك األسري
ك
ي جىوضعإدالى(✓)أمالنللبالىنلتحشنطب يلق 
الرقم

موافق

العبارة

المجال األول :المشاركة والتعاون
.1

ناوأ نلأة شحأننف لكلدحءم ا
أوبأ 

.2

ناوأ نلأة شحةب ا حمناقتامت الشنا
أدت أ 

.3

أشداةممعأ نلأة شحماؤولقاتن ة ى

.4

ناوأبناءأة شحوبلنل ا وءن ة ي
أشف أ 

.5

ناوأ نلأة شحأنندضحوقتنلف ننمع ضنانلب ض
أوبأ 

.6

حأة شحن بأنندضحأوقاشام وام ا

.7

أدال أة شح حنل ناةباتنالجت اعقا

.8

حأة شحنل اؤولقاتمبزيابيننا نلا

.9

أوبمتالكاأ نلأة شح حنل والت

المجال الثاني :التواصل والتعاطف
.1

يت نحأبنافح اةت نل امتاي نل ببيننا

.2

ناوأ نلأة شح مش بي نشناغي نللفسقا
أةتطقعأ 

.3

ي اولكل ل حن ة ىأنيتف مغضبنآلخ 

.4

أش ا امعأ نلأة شحوقتن زمات

.5

أشف مأ نلأة شحوتىين نل ال ات

.6

حأة شحن بنل يث انفتاحمع ضنانلب ض

.7

حأة شح حكني منن وقاننتباللنلناات

.8

أد  أنأة شحمت اة اك اأش نى

.9

حأة شحن بأننب يمتاي نلبللب ضنانلب ض

.10

حأة شحل ينانلد لىيلىماام ا ضنانلب ض

.11

حأة شحل يناإوااسقبي االنت اء

.12

حأة شحن بماان ى ضنانلب ض

المجال الثالث :االحترام والتقدير
.1

يت نحأ نلأة شح أه يتح

.2

يد لأ نلأة شحلوليشجاهن ة ى

.3

يتقحلحأ نلأة شحمااواكافقامننل

ا
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موافق
بشدة

محايد

معارض

معارض
بشدة

.4

حأة شحنب حببيبلنالب ضنانلب ض

.5

ي اص حأة شحلال لنل ااوانلاافقال ضن اال

.6

حأة شحمتاحلال لمناو انالختقال

.7

ياتتي نحأ نلأة شح حأمبلن ة ى

.8

ي نأ نلأة شحيلىشلبقانوتقاجاشح

.9

يد لأ نلأة شحق لنشحنل دلق ا



انتهت األسئلة 
شاكرين لكم حسن تعاونكم
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ملحق ( :)2قائمة ال ُمحكمين
الرقم

االسم

َّ
مية
الدرجة العْل َّ

َّ
خصص
الت ُّ

الجامعة

1

نبيلنلجن ي 

أ لةتا لكتب ل 

يلمنلنفس 

جام انل لي ل 

2

م

ن
داهي 

أةتا لكتب ل 

إلدالش يبي

جام انلد س

ح
ونفا 

نل فتبو ا 

3

لؤي بنضلا 

ماجاتي  

ص انفاقا

ت
جام ابي ز 

4

ل
شقاي يب 

أةتا لكتب ل 

5

إيال ايمأبب  

ماجاتي  

6

وانل نلوى 

ماجاتي  

مجت لق ا 
س
يلمنف 

س
جام انلد 

نل مانالجت اعق ا  جام انلد س
نل فتبو ا 
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س
يلمنف 

ت
جام ابي ز 

