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 اإلهداء

إلىمنكلتأنامله لقده للهحل سهاةه الى إلهىمهنواه ن دهبن يهنلليهحلق  ه لهح   ه 
..أبحنلغالحنل لم إلىنل جلنلذيوضعي  هبيني ينبناءه.

إلىنبعنل طاءونل نان إلىمنقه متنله يمونل طهاونلب هاءونل نهان هحكهلل سها إلهىمهن
أمحنل بيبا.. تن دبن ينلليحلت   لح    نل لمونلنجاح.وا

إلههىمههنةههان نحوش  ههلمتههاتماههي شح شتاههاب نلال ههاتوشتههمنومنللبههالنتلتههنسميدهه نلتهه  
زوجحنلغالح...نلذياليات د إالأنت إلىمنيتتم  أج لأيالوقاشح

 ههلأيهالوقههاشح إلهىمههنأ ت هه جم  همأ هلنلل سههات إلهىمههنيتههتجإلهىمههنشهذوقتم  ههمأ
إخبشحةن ي..ب م حكليبل.

إلهههىمهههنم ههه ونلنههها   ههه نل لهههمونل    ههها إلهههىمهههنأضهههاءونللينههها هههالنبل إلهههىمهههنزليهههبن دتنههها
أةاشذشحن  اضل.. أنفانا إلىمنج لنانالإلىهذهنلل سا.
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 وتقدير  شكر

جههل نَءهههذهََأشَ َاَإَ لههحنلسههو وَءنلَ نالقههُ َ َلَش ههالىَل ههاَفَلتحنلتههحَو ههُ تل َ ونلُننههاَءَ  ههل ُ ل َ َجم ههَلنلتههو ل دههَ
ونلُاالل لنَةَا حَبيٍتةاَلفقَ نل  بو .نل َ 

ُ َ نح َ دهلنلهه كتبلنبيههلنلجنه ين ةهتا ونشده ل  امههلده  يوشدهه ي يإلههى قَ َميلههىنلههُذيدههَ  نَ َ نلقههَ
طبَلهذهنل َ ةاَلاَ ل اأب نهمنج بليل قاوآلنءة ي ىنغنتنلب ثلقس   الابلىنل القا.ة 

ل. نل ناقتا  لجنا ل ضبي ونلتد ي  نلت   آيات أشد ل أة ى نلنا بلك ا يب ول. مقالى
وجبلىهذهنل ةالا.ل الوساش  اأ  ًنكبي ًن حإ  نءكاننلذيننلناص نلاب طح

 حلحمنمااي ىق مبهل ا هلناوأوبتنانل انين حنلد سك اأشد ل جم لنلت  ونالمتنان
.نإجا ايلىألونتنل لنةا
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 ملخص الدراسة

ههه  تنل لنةههاإلههىنلاتههايههنيالقههانكتئههابنلتههق بخاونلت اةههكن ةهه يلهه ىنل اههنين ههح
م ينههانلدهه س.ونةههت  متنلباونههانل ههن جنلبصههفحناللشبهها حل الف تهه ل ههذهنل لنةهها وقهه شاههبن

وأج  ههتنل لنةههايلههى(ةههنا ههأكن  65مجت ههعنل لنةههامههننل اههنين ههحنلدهه سنلههذينأي ههالهم)
(ماههنًاوماههنًانختيهه ون الط  دههانل تههبنفقانلداهه يا ونةههت  مت259م بنههامههن)متههب  ىيينهها

نلباونههههامققههههاسنكتئههههابنلتههههق بخالقاههههب اج ومققههههاسنلت اةههههكن ةهههه ينلههههذي ههههبل ههههحهههههذه
ن هحنلده سنابانلذينل ي مأي نضنكتئابنلتق بخامهننل اهنيأنأظ  تنلنتافجنل لنةا.و

كانب لجاكبي ى.نلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سماتبىأن و%(55.2بلغت)
إلىوجبليالقاي اقا نل لنةا نلتق بخابينلنلاإواافقاً  وشبصلت نلت اةكنكتئاب ويين
ك ا( 0.55-إ بلغم املناللشباطلل القابين  ا)ن ة ي  جاالش ل ىنل انين حنلد س 

نل لنةا وجبل  وتشبصلت متبةطاتلنلاإلى نلتق بخابين نكتئاب ل تغي للجات ش مى
 نل انيننل طلدينونل انينن لنمل لاالحنل الانالجت اعقامتغي لاالحنإناث و نلجنس

من(أ  نل و)أكن 10-5نل انيننلذيني لأ  نلأة هممن)لاالح ي لأ  نلن ة ىمتغي و
لاالح نل اتبىنالقتااليمتغي ولاالحنل تداي ين  نلبضعنلبظقفحمتغي و أ  نل(10

ومتبةط ضلقف نالقتاالي ماتبنهم نلا قامتغي و نلذين والت م نل الا نلذين لاالح
.نلا قاضلقفاومتبةطا

نلت اةهههكللجههاتبههينمتبةههطاتوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقايهه لإلههىوشبصههلتنل لنةهها
.للجنسش مىنل انين حنلد سل ىن ة ي

للجههاتنلت اةههكن ةهه يلهه ىنل اههنين ههحبههينمتبةههطاتلنلههاوجههبل هه وتبين ههاشبصههلتإلههى
 لاههالحيهه لأ هه نلن ةهه ىمتغيهه نل تههموجين ولاههالح نل الههانالجت اعقههاش ههمىل تغيهه نلدهه س

لاهالحنلهذيني  لهبن  نلبضهعنلهبظقفحمتغيه وو (5نل انيننلذيني لأ ه نلأةه هم)أقهلمهن
نل الهامتغيه و نل اهنيننلهذينماهتبنهمنالقتاهالي)جيه (لاهالح نل اتبىنالقتاهاليمتغي و

.نل انيننلذينوالت منلا قا)جي ى(و)م تازى(لاالح نلا قا
تبصقات.و حضبءنلنتافجنلتحشبصلتإلي انل لنةاأوصتنلباونا  ج بيامننل

 نل انين نلد س.ن ة ينكتئابنلتق بخا نلت اةكالكلمات المفتاحية:
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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 

ينداهمهم  ها هالمنهذأنخلده لوتهىيهبلنلن ايها ةهنالومأني ه نإناهانلبشأملنهاماهي 

م أول ام ولانلطفبلاووصفت الض ا  مم ولانلتباب ووصفت الدبى  إلى الثم نول

 وهحم ولانلتق بخا ووصفتأيضًا الض ا و س   لكجلقًاشأشحنل  ولانلنالناون خي ى

نُلَذيَخَلَدا ممَ ن فقدبللش الى ي ا:"ّللُا نإنااني   حنآليانلد آنقانلتحنختا تم نول

يلَباً ًفاَودههَ ُبٍىضههَ ل َ قهه  نَ  ههل َلمههَ ُبًى هه ُمَج ههَ ٍاقهه  َ ضههَ ل نَ  ههل َلمههَ ٍا هه ُمَج ههَ لهه    ۚ  ضههَ ل بَ ۚ  اء َماَيتههََي ل َوههه 

 .لةبلىنل و(54)نآليا"نللَدَ ي  نللَ َلقم 

نلجامنلب نحلذي نلض انل الن حنل  ولتينن ولىونلنالناونل دابل الض ا يت لجمفحل

 صهاوب ا هالدبىنلب نقهاونل دلقها يت ل ل  ام ولانلتبابنلتحي ت ل ي هانلنضهج يت تهعونل دلح

للبج ناأن ويهثأنه يبه أ التاهاي    أدب  ال ن نىنلطبق حلبالي هولبمنلنابقانقًاهذننلت ب 

 ههالدبىوتههىياههلإلههىنلد هها ههميبهه أ االن هه نل  اإ  & ,Qooqi)ناههانيبهه أضههلقفًا ههمي هه  

Qarziz, 2017.)

حوقهههاىنإناهههانويهههالدهههك مهههاينطهههبييلهههىم ولهههانلتهههق بخامهههنشغيههه نتوش هههب التجذل ههها ههه

ياتملقتهقا نلساه ىونلبا نا    اتنفاهقَاةهبب انلتده ل هحنل  ه ونضهط نومايالزم امهنش ه  

لههذلكش تبهه م ولههابيبلبجقههاهامههال هها ي ههامههننل ابصههقاونناههالخنل  انههانالجت اعقههاينهه  

وصه بيال  تاهباتنالقتاهالياونالجت اعقهانلت ي ى ك اأنش نجعنل د لىيلىنل ابليلىن
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ىونلغ يهاونالناهالخيهننلتأقلممهعههذهنل  ولهانل    هاومهاي ن د هامهنده بل االكتئهابونلبوه 

(.Karadsheh, & Al-Samri, 2018)عنل جت 

آخهه م ولههامههنم نوههلنل  هه هههحم ولههانلتههق بخاوهههحم ولههامف  هها ههالتغي نتنلجاهه قاإن

ونلنفاهقاونل دلقهاو ن هاشضهم ههحةهنبنش انل جهمونلهبهننلنفاههحونلبه نحونلته بل الا  ها  تهه ل

ي متفاوتمند صآلخ  لهذلك ه نكبيه نلاهني تهاجإلهىليايهاجاه ياخاصهاونهت هالده 

امهنم نوهلوقاشه   الناوقانلنفاقا  يتطلبجا صهاوب انل ت ههلإلهىنل هالجأكنه مهنغي هه

بأنه يهال فهاًلي ت ه ناانمعشد لنل   إلهىكنيه مهننل تهاكل يبه وك هالهويثيت   ضنإ

 من منقتااليًاونجت اعقًا وماي  ثيالى حهذهنل  ولاأنأواللهيابحلالونويلىغي ه

وقاشهه نل اصهههاوأةهه ىوأوالل فقلهههقعن بنههاء  يههه ينيههنن بون لكبهههالنلاههن وههههذنمههايم ههه 

د بلهم البو ىونن  نلن مانوضه انل ببها هحنل قهاىو هملنلههذننلته بلوه ىإ نشهمنمنمهع

ناوقههاضهه انلبنقههانلجاهه يا اههببن مهه نضنل ممنههاونل  ضههقا وكههلهههذنيههن  سةههلبًايلههىنل

(.Radeef, 2012)نلنفاقا

نلنفاقا بلإن اشت ل االضط ن اتهممنيااببنأوقاناًلقس دطن  فالونل ند ينونلتباب

كبالنلان ويثنلجا نل ت هلونلت بل الضه امهنأههمنل بنمهلنلتهحشه  ع  بهالنلاهنإلهى

قاونإواهههافقاتنل  تلفههها أننل لنةهههاتنل اههه دههه تإلههه لنفههه ىنالضهههط نبنلنفاهههح وههههذنمهههاأ

 أكنه مهنغي ههانفاهقًاونجت اعقهاًنلنابشب ويالقا  اببقلانلبيح أه قام نياىههذهنلفئها

 ال دالياتنلنس  الل جت عم  اج ًن غ ضنلبصبلإلى    ال ىهذهنلفئاوتىنالإلهى

 تهههب بن ي هههاواجهههاش من ةاةهههقاماهههتبىم ضهههقًال قهههاىهانئهههايلهههقعكبهههالنلاهههن ي هههاةههه  نءو

(.Kharoofa, & Hashemi, 2017)وأه  انل ببا حمبنصلانل قاى
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ول لمنأهمنل ت التنلنفاقاونالجت اعقانلتحي انحمن اكبالنلان ههحنلته بل اكتئهاب 

ًنصهلبًا نلذييدتليالىنل ببا حنل قاى م ايج لنلتت قصونل الجمننلناوقانلنفاهقاأمه 

 ومههننلناوقهها دهه ننأدههقاءكانههتش ن هه نلاهه الىيتهه    نيهه مههننلفدهه شت نههل ههحن ابيهه نلاهه

 فقتهه   أنهه  ههاتيبئههًايلههىمنههقع يفدهه نل افهه نلههذييلههنالجت اعقههانل اههنينهه مايفدهه وظقفتهه

 يه ًنيهنن نسهال وهذنيؤ  يلىشد ي هلذش فقفد نل  نب اونل يب امايؤليإلىنللهقع غي ه

ونلبدههاء ههحيملهها كههلهههذنياههاهم ههاالغت نبيههنمجت  هه ويالتههالحيههؤليل صهها ا االكتئههاب 

مهههههنمج هههههب نل اهههههنات(%7.17) ال لنةهههههاتأكههههه تأنناهههههبانل اهههههابين االكتئهههههابشدههههه لبهههههه

مههههنمج ههههب نل اههههنين ك ههههاأوضهههه تنل لنةههههاتإلههههىأننل اههههنينونل اههههناتنلههههذين(%7.6)و

يالقاتنجت اعقهاو ق هامهعأ ه نليهافالش مههمأقهلي ضهال صها ا االكتئهابأوأقهلش يط م

 ,Qooqi, & Qarziz)ل هه ضنلنفاههحونالجت ههايحمههنغيهه همنوت ههااًلللبصههبلإلههىهههذنن

2017.)

ي ت  نل جت ع حبناف يلىن ة ى  حنل لقاأةاةقا حبنافه  ك هاأن هان ةهاس هحنلتنتهئا

عقهههالا ههه نل  ا ةاةهههقاتنالجت اعقهههان ولقهههانلتهههحشهههمل  هههحنلطفهههلشاهههبنن ةههه ىههههحنالجت ا

نلفايهههلن ول هههح لهههكو   ل هههانلطفهههلم ههه  هههبنلم نوهههلوقاشههه  ك هههاأن هههاش تبههه أولنسهههال

 هحإلي هانل ؤةاهانلتهحينتالتنسقموقاش ا حإ هالنلج ايها ايتبالهه ايحأنتأش نإناانقانجت

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

ويطبق هههانل هههالوي هههاأنن ةههه ىههههحنل لقهههان ولهههىلل جت هههعوههههح  نا هههانل  هههبلنلفدههه يلجاهههم

نل جت ههع  ههأيشغييهه يطهه أيلههىنل جت ههعأوي هه ث ههحنلههنسمنالجت اعقههافقهه  شتههأ   هه ن ةهه ى

  ا ةهه ىهههحنل لقههان ةاةههقانلتههحشتهه لامههعأق نن ههامههنن ةهه ن خهه ىليتتهه ل تهه لمبادهه 
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نل جت ههههعمهههنصههههالحن ةهههه ىو اهههالهمههههن اههههالهاح اههههالويالتهههالحجاهههمنل جت ههههعنإناههههانح 

(Aishour, & Awarim, 2013.)

ا  هه نوجهه تهههحنل  ت هه نلههذيشتاههليلقهه نل جت  ههاتنإناههانقوهنههاناههتطقعنلدههبلإنن ةهه ى

 وشمولثأن اش تب نل نبعن ولللققمن ة ىو ج نل جت ع واليبج مجت عمنغي أة ى ووي

 وهههذني نههحأنم  ههان ةهه ىالشن اهه  بههالان ولقههاللتفايههلمههعنل قههاىن  هه نل هها خالتونل

 نالنف هالحللفه ل ويهث حنإنجابوش يقان بناء بلل الولكبي  هحشطهب  ن هبنلاهلب دط

أن انل اؤولان ولىينشب ي نلت بل ا مننالقتااليلال  لمنأ  نلها وهناي هبننلفه ل

(.Halelo, 2013)ق نمتلكنل دبماتن ةاةقالقدبل  ايلق منلولشجاهمجت   

مهنأ  نلههاومهالاهلكلمهاقيهلأوي  هنأني دهال هحههذننلتهأنوهبلن ةه ىوونجبهاتكهل ه ل

ةهب نإةهاللقه  ش   ثين ق آننانل سقمونههتم ه ليننهانل نقهف ويهذلكي هبنمن ممنودبت

اتودبققههاوقههبننينودههبتنإناههانكههلنلدههبننيننلبضههلقاوكههلمههاأ  زشهه نل جت  ههاتمههنمنس هه

(Imam, & Ahmed, 2013.)

  هعكا ها أكه ليننهانإةهالمحيلقه  دهالبتبجقهنس ًن ه قانلت اةهكن ةه يوشهأ ي هيلهىنل جت

( إلههىنلققههال  اهههؤولقاش مكاملههاغيهه مندبصههها جههاء لههك هههحأهههميناصهه ن ةههه ى)ن لون ب

(11نلدهه آنبههنصصهه  ح ههحقبلهه ش ههالى ههحةههبلىنلناههاء "يبصههق مل ههحأواللكههم")نلناههاء 

أي انلذينآمنبنقبنأنفا موأهلق منالًن")نلت ه  م وقالش الى حآياأخ ى حةبلىنلت   م"يا

ونل()23  ههحةههبلى)نإةهه نءووههبلليايههانل اههنين دهه قههاللش ههالى(.6 بهه    َكَأاُلَش ل ىَليههو َوَقضههَ

كَ ل َغُنَينَ َ نللَاَبَ َأَو  ه َ اَأول َاانًاَإُماَيبل اَإاُلَإُياه َوَياللَبنَلَ يلَنَإول َواَلَشنلَ  له  هَ لُل   هَ أ ءٍ  اَلَشده  ا هَ اَله  هَ
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َ اَكَ اَلُيَقا َو ل   نلل َ َاَوق لُلبَ  َمَننلُ ول َ اَجَناَحنلذولَ  َل   َفضل َ اَقبلاًلَكَ   ًا*َونخل َغي ًن*َوق لُل   َنىصهَ

َإنَشا بن بنلَصا مل َلم َ َ اَ حن ف بَة   أَيل (.  َكاَنَلاُونَبيَنَغف بلنَلَ يَنَ َ نُُليوا مل

وهههذنن مهه نإل ههحيبضههحأه قههانلتهه ن طن ةهه يلق ههبل لههك ههال ي يلههىنلتنتههئاونل يايهها  ههب

الومها ي هامهنقهقمكاإينهيت ل  وبل اأ ه نلن ةه ىكا هاي  سكلمساه نل بونلت نومنلتح

  ا ةههه ىت ههه أةاةهههًايلهههىنلتههه ن طونلت اةهههكنلبيهههبتي ي ههه ونلتاهههامحونلت هههاون لهههذلك طهههبل

نل ت اةه اكتهه صونوهه  الشههؤ  يلههىش اةهه  انلسه وء وأوهه نثنلههممن  تجهه أ  نلهههايدفههبن

زمههاتونل اههايبنلتههحش اههاإلههىجانههب  ضهه منلههب ض وكههل هه ل ي ههاياههان نآلخهه  ههحن 

(.Alshaer, 2020) ا ة ى ويذلكشملنلش اة ًامعن يال

إنكا انل القاتنإيجابقاونل دبتن ة  ابينأيضاءن ة ى هبماي  ء الت اةهكن ةه ي

ونلتحشج ل مقالل نيلىألنءةلقملبظقفهاكهلمهن م ويهذلكشاهبحن ةه ىألنىجهذب   نلهها 

(.Al-Azab, 2019)أويلىماتبى بق انتاجن ة ىمنن بناء

ناللشبهاطنل ها فحنلهذيي س ه هأ ه نلن ةه ىشجهاه  ضه مهبننلت اةكن ة يوياقغاأخ ىإ

(.Ba'amer, 2013)  ضًا ونالةتداللقانلذنشقاللف ل وخب نش  حنلنسالن ة ي

(أدالتأننالكتئابي  نأن2017  فحيال)نن م ينمنس انلا انل ال قالميغبهذ

إلهىضه ان لنء هحنل قهاىنليبمقهاينه نل  تئبهين ونالكتئهابأوهاليي اببم اناىكبي ىشهؤلي

مههنةههنبنت(%7.5)%مههني ههبلن دهه اننل اههنينوهههبماههؤوليههن7نلدطههبي هه ثلهه ى

نل   نلتحشدضحمعنل جمبينمنشجهاوزونةهننلاهتينيامهًامهننل  ه .خاصهاوأنأيه نض

نلتههحيبنج  ههاكبههالنلاههنيلههىن غلههبوهههذهمههايههتمنالكتئههابشههأشحم ن دههالغي هههامههننل تههاكل
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نلتغاضههحين هها لههذلكنجهه ضهه فًا ههحشتهه قصنالكتئههابينهه نل اههنينوشاهه بم الجتهه لهه ى

مابين(%22%إلى11)وأننابانل انين حنل المةتتضايامنوبنلح.نل يايانلا قا

نفاهقاننضهط ن اتياهبقامننل انيني انبنمه(%20) أكن من(2050و2000)يامح

منهناجاءت  كلهذهن لقالأدالتإلق منس انلا انل ال قام تلفاومنأه  انالكتئاب

 ل هانل لنةالتب ث حنل القابيننكتئابنلتق بخاونلت اةكن ة يل ىنل اهنين هحنلده س

ومههنج ههامقامههنج هها قهها نتنلاههبغانإةههالل ههذهنل  ينههامههنخابصههقاإ أن ههام ينههاي ي

أخ ىيطبه يلهىةه ان انلدهبننيننإةه نفيلقاخابصها هحمبضهب إيه ن كبهالنلاهن هحبيهبت

نل اههنين إ يههالىمههايتدبههلنلنههاس هههابكبههالنلاههنلبيههبتنل اههنينويههثأنيت ت ههبنبههب ض

  تلفا.  ماتنلنالمتقازنتمنويثنإقاماونل

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

ويالقههها لهههكنكتئهههابأنم ولهههانلتهههق بخاههههحنل  ولهههانلتهههحةهههنت  ثي هههاياهههاوب امهههن  ههها

 الت اةكن ة ي  الب أواًلأننل صمهاجهاءةها دًايهنههذهنل  ولهاومهاي ن د هامهنشغيه نت

 نتمهنشه هبل هحنلبظهافابيبلبجقامنج اونفاقامنج هاأخه ى ومهاينهتجيهنههذهنلتغيه

حي لقههها وشبههها ؤ هههحنلتفايههه وضههه ا هههلهههذنك ىونلناهههقانوشدلهههب هههحنل هههمنجان:كضههه نل دلقههها

  اهههببشلهههاجهههمءمهههنخاليهههانلههه مانياهههاوب لهههكج لهههامهههنيالمهههاتضههه انلبنقهههانإللن 

ل الههامههنن لتونلدلهه نلجاهه ياكضهه انلباهه و دههلنلاهه ع مههايههؤلي ال اههنإلههىنلبصههبل

(.Al-Qeeq, 2016)ونالكتئاب

ل اهنينونلت ها انمهنمته التش ته ضل هانلباوناماالوست  لانل لنةامنخاللوشتبعمت

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

ويينش اةكأة همونلت اونم  م.نكتئابقا ي ىبينماهميلق منوالاوجبليالقاو

ول ههلمههايبهه لإجههه نءهههذهنل لنةههاأننل بنمهههلنل ههؤ  ى  اهه نل هههمنجونل اههاي نلاههلبقاكهههال من

وههذهن يه نضش تهاجإلهىضنالكتئاب ونلت بل ال جمهحيبنملنفاقام شبطا س بلأي ن

ول هاكهاننلت اةهكن ةه ييهب  منهلههذهنل بنمهلنل ني ها يتغلهبيلي هاقبىمااي ىلفه لوتهى

 ههه نمهههندهههان لهههكأيي طهههحمبههه لًنقب هههالف هههصههههذهنل القهههابهههيننلت اةهههكن ةههه يوأيههه نض

 هههنياهههان  همو اهههاي هميلهههىنالكتئهههابخابصهههًاينههه نل اهههنيننلهههذينههههم هههحأمهههسنل اجهههال

طب ههههم و  ههههمزهههههذهنل القههههامهههها هههههبإلقهههه ن لبق ههههلههههت لصمههههننل تههههاي نلاههههلبقانلتههههحشن

منلهذهنل القابينأي نضنالكتئهاب(Ruiz, 2018)لو مونلنس  ات   نالنةتداتللنةا

ونل اان ىنالجت اعقان م نلذييج لنلباونامط ئنالتنفيذهذهنل لنةا.

ل القههابههيننكتئههابنلتههق بخاوكههذلكش ههاولنلباونههامههنخههاللهههذهنل لنةههاإلدههاءنلضههبءيلههىن

ونلت اةههكن ةهه ي  التههق بخام ولههاي   ههام  ههالهه ىن  هه نلو  ن د ههاشغيهه نتنفاههقاوجاهه يا

ههههمأي نضههه انالكتئهههابنلهههذيينهههتجينههه نالنطبنفقهههاوضههه اأم هههاشهههؤ  يلهههىألنءن  ههه نلومهههن

نلت اةكن ة ينلتحةت الج نل لنةا.

:نلتالقان ةئلاجا ايننإوشت  لمت لانل لنةا ح

 ؟نل انين حنلد سنكتئابنلتق بخال ىأي نضننتتالم ىما .1

 ل ىنل انين حنلد س؟ماتبىنلت اةكن ة يما .2
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نكتئابنلتق بخاوييننلت اةكأي نضهلشبج يالقانلشبا قا نتلاللاإواافقابين .3

 ؟ن ة يل ىنل انين حنلد س

نكتئابنلتق بخال ىنل انين حأي نضل لجاتأ  نليينانل لنةاش تلاشد ي نتهل .4

أ  نلن ة ى ونل الانالجت اعقا و)نلجنس نت:ل تغي و داًنلد س نلبضعنلبظقفح وي ل

 ؟(نل الانلا قاونل اتبىنالقتاالي و

نل انين  .5 ل ى ن ة ي نلت اةك ل لجات نل لنةا يينا أ  نل شد ي نت ش تلا نلد سهل ح

نل اتبى نلبظقفح  نلبضع ن ة ى  أ  نل ي ل نالجت اعقا  نل الا )نلجنس  ل تغي نت: و دًا

نالقتاالي نل الانلا قا(؟

 أهداف الدراسة
:ه  تنل لنةاإلى

نل القابيننكتئابنلتق بخاونلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س.إلىنلت  ء .1

 نلتق بخال ىنل انين حم ولانلتق بخا حنلد س.نكتئابم ىننتتالإلىنلت  ء .2

 .ماتبىنلت اةكن ة يل ىنل انين حم ولانلتق بخا حنلد سإلىنلت  ء .3

نكتئهههابنلتهههق بخالههه ىنل اهههنين هههحنلدههه سو دهههًا هههحللجهههاتنلت ههه ءإلهههى بق هههانلفههه وت .4

ن ةهههه ى ونلبضههههعنلههههبظقفح لل تغيهههه نتنلتالقهههها:)نلجههههنس ونل الههههانالجت اعقهههها ويهههه لأ هههه نل

 ونل الانلا قا(.

لههه ىنل اهههنين هههحنلدههه سو دهههًا هههحللجهههاتنلت اةهههكن ةههه ينلت ههه ءإلهههى بق هههانلفههه وت .5

لل تغيهههه نتنلتالقهههها:)نلجههههنس ونل الههههانالجت اعقهههها ويهههه لأ هههه نلن ةهههه ى ونلبضههههعنلههههبظقفح 

 ونل الانلا قا(.
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 أهمية الدراسة 
:شا نأه قانل لنةافق ايلح

أواًل:ن ه قانلنس  ا

يلههىوهه يلههمنلباوههث(نلتههحشهه لسنل القههابههين-ش تبهه نل لنةههاهامههاكبن ههانل لنةههان ولههى •

نكتئابنلتق بخاونلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س ك اأن هانل  اولهان ولهىنلتهح

  حنلد س.ش لسنلف وت حماتبىنكتئابنلتق بخاونلت اةكن ة يل ىنل انين

قامههتنلباونههابتطههب  ألونتوههبلنل اههان ىنالجت اعقههاونكتئههابنلتههق بخانوكههذلكقامههت •

   نج ههههانلنس  ههههاتونل لنةههههاتنلتههههحينيههههتب ههههذيننل بضههههبيينوهههههذنمههههندههههان أنيههههب  

 لل نلةينألونتومبنلي  نشبظقف ا ح  ب  منلالودا.

بقههههبءيلههههىماههههتبىنكتئههههابنلتههههق بخالهههه ىش تبهههه نل لنةههههاهامههههاكبن ههههام اولههههاجههههالىلل •

ن مه نلهذيمهندهان أنياهاي ن بنهاءونل  قطهين  بهالنلاهنمهنأجهلنل فقهفنل انين 

 منللجاتأي نضنكتئابنلتق بخا.

ك ههاش هه م  ههاكبن ههاش ههاولنلاتههايههننل القههابههيننكتئههابنلتههق بخاونلت اةههكن ةهه ي •

 ماتبىش  لنل جت عنل  لحماؤولقاش شجاههذهنلفئا.ل ىنل انين و لكيفي  حل ع

ك ههاش تبهه للنةههانلت اةههكن ةهه يأمهه ًنم  ههًالاا ههانلفئههات خاصهها ئههانل اههنين ويههثأن •

ش تههههعنل اههههن الت اةههههكن ةههههه ييج لهههه أكنهههه إيجابقهههها هههههحنل تههههالكاونلت ههههاونونلتبنصهههههل

 ش .ونلت ا ا ونالوت نلونلتد ي لنفا و   نلأة 

 انقًا:ن ه قانلتطبقققا
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ماتبى • ش مز ب نمج نل انين ح  ح ليايا يلى نلداف ين نل القا نل لنةا نتافج شفي  ق 

 .منلت اةكن ة يل ىنل ان وش فقضنالكتئابل ي 

نلتق بخا  • نكتئاب للنةا أن ويث نالجت اعقا نل ؤةاات نل القا نل لنةا نتافج شفي  ق 

 ويالقت  ايتقحل م  ن  حنلب نمجنإلدالياونل الجقا.ونلت اةكن ة ي

ل لنةات • آ ات ل ي م شفتح أن ا ويث ونلباونين  ونل  تاين نل القا نل لنةا نتافج شفي  ق 

 ماتدبلقايلىنفسنلفئانل ات   ا.

ل ى ئا • ن ة ي ونلت اةك نلتق بخا  نكتئاب نلفلاطينقا  بضب  نلنفاقا نل  تبا إ  نء

 ل انين.ن

الةت  نل • متاوًا لق بن نلاق بمت  ا خاافا  من ونلتأك  ن ة ي نلت اةك مققاس إي نل

  اونينآخ  ن.

 ومحدداتها حدود الدراسة
.  ا بتةنا65ي الهمبلغأشنن حنلد سنلذينل انبنل  ولنلبت  ا:

لتنل لنةام انُقًا حم ينانلد س.نل  ولنل  انقا: و  َ 

.(2021-2020نلفالنل لنةحنلنانحمننل الن كالي ح)لنلممانقا:نل  و

 نل القابيننكتئابنلتق بخاونلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سنل  ولنل بضبعقا:

.ك اشت  لنل لنةا النتافجنلتحشبصلتإلي امنخاللنةت  نلن لونتنل الف ا

 مصطلحات الدراسة
نضط نبممنجو لك حوالشب  خ ااأي نضم ايلحل  ىأةببيينيلىنالكتئاب:هب

ب ا يات تع نلتحكان نالهت الونالةت ا  ا نتطا ونن فاضونضح ح ن قل:ممنجم تئب 

نلت صةا دًا  د نن حنلبزنأوز الىونض ا  لوننشبا و قا وض ا حنلت قاأو
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إ  نلنبلأو  نط   ونهتقاجنفاحو كحأوهبب  وش ب حنلطاقاأوش نقبىب ا ألت ح

ونالنت ال نلتفاي  ال بت  وشا نل نلتفاي  وشتبش ونلضبابقا نل ف  ا نلذنب ومتاي  ب ا 

(.Naissa, & Badra, 2014)ونل  اولاأوقاناً

تض ننالشجاهك اي  ء أن والانفاقاش شبط أنبن م تلفامننالضط ن اتنلنفاقانلتحش

(.Al-Kurd, 2019)نلالبحللت صن بنلنس ىلل اض ونل اتدبل

لالضط ن اتنل امسل ليلنلتت قاحونإواافحل(ش ج اي يقا2016وق وضعنل  الي)

ش   ف(DSM-5)نلنفاقا وال نالكتئابجاء ح ننف الح شتاا اختالل نضط ن ات  أن 

)نل الى( نلاب ى نلا  ا نلدطب (Major Depression) منل:  Bipolar) ونالضط نب نافح

Disorder) وال نكتئابم ت ل ونكتئابونكتئابخفقف إلى:نالكتئابو  أي نض و انا

.(Bipolar) ضاًلينأصناءأخ ى ض ن انالضط نبنلبج ننح نافحنلدطب

َإج نفُقًا حهذهنل يلي انكتئابنلتق بخاإج نفقا:و   ُ ء  لنةاين    نلُ لجانلتحي ال   َ 

لنةا. نل انينيلىمققاسنكتئابنلتق بخاونل  ات  ل حهذهنل َ 

همن   نلنلذينيت  ضبنل ج بيامننلتغي نتنلبيبلبجقا اببشد م م حنل    ن:بنل ان

ونلا قاونالجت اع نل  نقا ون لونل نل  نكم ي الة ا ومايااوب امنغي  ح نلتحكان قا

نل انينونلتحمندأن انلتأ ي  حإللن نآلخ  نل و  تشفايل مم   ويلىأإيالىشابل

(.Karadsheh, & Al-Samri, 2018)لذنش موي  همومبنقف منل  تلفا

إلى وويب ت  قبش  وشتج  ي  ه من ونلاتين نل اماا شجاوز نلذي نلت ص ي  ء أن  ك ا

ود بله ال اجانالن فاض غي ه يلى نيت اله و ملنل إصابت  ا م نض نوت ال نزليال مع

(.Naissa, & Badra, 2014)لل ياياونالجت اعقاونلنفاقاونلطبقا
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هب لكنلجبنلذييابلهنلت ن طونالةتد نلونل تالكا حنلبناءلنخلن ة ىنلت اةكن ة ي:

نل الفققالنخلنل جت  اتكال بلىونلتبنتونلتاا لونلت زلو ا م ت لكبي  حش عقمنلبنى

(Alshaer, 2020.)

ببنقعم ين أ  نلها ندت ن  شتمين نلتح نل افلا نلتجا ب ح نب منيالقات ي  ء أن  ك ا

م ينا بتدالي  ونلتمنم م ون ه نء(  ونلا ن  وشاا ل م)نل ل  ونلت نوم( نلتبنل ونلتد ي   )نالوت نل

(.Baraka, 2019)نل اؤولقاوناللتمنلونلت اون()م ينا حنللقع   ول
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 الفصل الثاني 

 الدراسات السابقةو  اإلطار النظري 
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري 

يتت لهذننلفاليلىن لبنلنس ينل ت ل   لمننكتئابنل انينونلت اةكن ة ي وق 
   و   ال ام اولشمشبب بهذننلفال

 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

تيلههى أننالكتئههابنضههط نبدههافعل لجههاأننل اهه نلههذينل اضههح  ال لنةههاتنل اهه قاللهه 

ن ههنفقهه  ههاتياهه ى  اهه نالكتئههاب ومههنجانب ههاأكهه تمنس ههانلاهه انل ال قهها ههحللنةههت ا

مليبنده صي هانبنمهننالكتئهاب هحنل هالم وأنههذننل ه ل100نل اق اأنهنا أكن من

نل  ل وهبماي ل بيئهانفاهقام  ضهانلابي يؤ  ةلبًاخاللم ض ميلى ال اأض اءهذن

ل مول نوبل ممننل  قطين ةبنءأكانبنمنأ  نلأة همأوزمالف م حنل  هلأونلجيه ننأو

 ,Naissa & Badra)نل املينيلىليايت مونإد نءيلي م حلولنل ياياومالجلنل انين

2014.)

بجبلنإناانكت صويالقت نل نف امعنآلخ  و  تب نالكتئابل خاصقاوجبليا م شبطاب

مهنخهاللنل  هلنل تهت  بين  ها  وهذهنل القاي  هننةهت  نل ت اإ ننلشهبطنلط  هان  القهاشهبنل 

وق شمله نل القاو نجمين اشفتحإم اناتن د ان وش يبنل القاواقًاويا فقًامهنخهالل

نههذهنل القهامتذبذ هاوشت طهلأوقانهًايهننلن هببهه لجاتنلتبنصهلنلاهلقم ويلهىنل  هسوقه شاه
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متباينهها تاههبنج لههان يهه نضنل اههاوباالضههط نبنلتفايههلبههينن نههاونآلخهه  أوبههيننلههنفس

(.Abu Fayed, 2010)ونلبنقعنل   اشونلت بل االكتئابهبمنأهمهذهن ي نض

 مفهوم االكتئاب 

 لان هههاج ق هههًاشاهههب هههحنفهههسنلبيهههاءوش طهههح نتقغا هههنش   هههفنالكتئهههاب هههأكن مهههنصهههي 

ىكاةههتجا ال بقههام ههيننل ف ههبل  االكتئههابي  ههنأني ههبنأوهه أدهه الشدلبههاتنل ههمنجنل  تههال

 ,Alsosi)ناههان ههحوقاشهه  يهه  ع اههاوب إلههىنلتهه بل ههال منون ةههىونإوبههاطياههال  نإ

2019.)

  اإضها اإلهىصهاوب   همني يه  ته للنفهميته  و   ننلدبل:أننالكتئهابمه ضنفاهح

مهنأيامه د بل القأس اهبب ده نننالهت هال ه  أو د ننه لهب ضن دهقاءنلتهحكانهت هحيهبل

 يااوبهذننلته بلنضهط نب هحنل  لقهاتنلذهنقهانلتهحكهانفق هانل اضقاةبب حة الش 

(.Al-Nunu, 2015)مضىيات  م ا ت ل بق حمنغي ملقدات

و   نوصانالكتئابأيضًا أن و ثننف هالحينطهبييلهىده بلغيه  بق هحوشهب ه ح  ه ل

نلافايهاو ده ننن مهل ي هبنماه بيًابته نحنل ده لىيلهىنلققهال النتهاطنلجاه حونلنفاهحنلهذي

ش هههبليلقههه  ودههه بل التاههه لمهههنغيههه أةهههبابونضههه اونغت هههالوشتهههاؤلمهههننلدهههالل ويههه لنلندههها

النفسونل طمنق لهاوهبنجسوأوهال أن أصهبحدهحءم  هل ومهنيالماشه نلته بل الت هب 

و ده نننلطاقههاويهه لنالةههت تا  النتهها ات ولواههاسلنخلهح ان هه نلنلقق هها و اههبحبههذلكغيهه 

(.Abu Lamdi, 2015)قالليلىنل  لوتىأننلتفاي أونلت كيم ياببانل نإج ال
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النف القانلتحش  ثين د ص ت لمؤقتأو ابلىلنف هاشاهقط يلهىمتهاي هأمانل الان

نلتؤل  اإضا اإلىمتاي نلدنبطونلجهم ونلقهأسلوبضقدًا و تقع ي انإوااس ال  ومنًاو

ونل جههم هههبه هه ش   فههاتنالكتئههاب وشاههاوبهههذهنل الههاأيهه نضم هه لىل ههانلشبههاط ال الهها

(.Bashbash, 2018)فقاونلالبكقاونلجا قانل منجقاونل   

( دهه يهه  ءنالكتئههابيلههىأنهه والههامههننل ههمنSaifi, 2019وهنهها ش   ههفآخهه للاههقفح)

ونل اهت  ياهابب هانل ه  ض االكتئهابو  هبنةهبب اظه وءمهؤ  ىوألق هانتقجهادهحءنلته ي 

له.مفدبلولنكاننل  تئبالي  ءنلاببنل ققدحل من أوما 

 يته   ي هاالقهاقه شاهبن ته لمؤقهتأوماهت  ويط  داأخ ىوصانالكتئاب أن والاننف 

ننف القانل   ض الضي ونل من و د نننل نوا ونل مونل جم و ضاءإلىهذهنل الاأي نض

 ا نتههطانلتههحكههانةههت تا شس هه يلههىدهه ليفدهه م هه نل هه  ضنال وم  فقهاوةههلبكقاوجاهه يا

وجهبللببها هحنلهت لصمهن اإضها اإلهىضه ا هحنلت كيهممهع ةها داً الة او ات تعب اي

(.Al-Kurd, 2019)نل قاى

  اليضقفديئًا  ذني    يلهىءيننالجت ال حش   فنالكتئابلميتبقانل ل اءون  با

 تنلاهههه نياتأنههه ج لهههامههههنمتهههاي نل جهههمونلضهههه اويههه لنل الءمهههاونل ههههمن ول نمهههاندهههت

ونلتناقضههههاتنل نخلقههههاينهههه نل هههه  ض ههههاتنالكتئههههابهنههههاي طلهههه يلقهههه نةههههمنالكتئههههابنل اههههابح

(Hamo Ali, 2012.)
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وآخه يهه ءنالكتئهابيلههىأنهه والهامههننلته بل التههجننل تبنصههلونل همننل اههت  والي هه ء

نثننف القههامههؤ  ىخبه نتألق ههاوأوه تهه بل يل هًا أنهه شاههبنصهاللىيههننل اهابماهه لههذننل

(.Muhammad, 2013)ومتتالقاشابنق م ت  يلىم نلةنبنتماضقا

ناهانوشتاهم هال منونلقهأس و ت ن ه م  هاتئاب أن والاننف القاشايبنإوش  ءنلباونانالك

نتها   هحو ضه امهن  سةهلبًايلهىق لشه يلهىنلتفايه والامننل جهمنإناهانح وههذنيهن

وااسشج ل يفا أوقانًا  يذنءنفا أوإن اءوقاش .نليبمقا هذننإوقاش 

 االكتئاب وبعض المفاهيم 

 أواًل: االكتئاب والحزن 

ق ي لطنل ت ابنلل  ضبيننالكتئابونل من إ لقسكلوم نم تئب ولانكهلم تئهب

 ضل بقهامهؤلمأووال ها وش ه ثنتقجهانلت هوالانيتقالياي  ب اكهلنلنهاسوم ن  ال من

مميجهههاأو دههه ننمهههالأودههه ص أمهههانالكتئهههاب  هههبوالهههام ضهههقاغيههه  بقلقهههايتههه  ب ههها

(.Al-Nunu, 2015)نل   ضمنغي م   انلاببنل ققدحولنءهذننالكتئاب

 ثانيًا: االكتئاب والعزلة 

لهوهبنجاهه  ويالتههالحالكتئههابأنيبدههىوويهه ًن  يهه ًنيههننآلخهه  ن ي تههمل أ اههانضمهه  يفضههل

يبت هه فههقجلس ههحن مههاكننل الفههامنفهه لًنوويهه ًن  يهه ًنيههنأ هه نلن ةهه ىأون صهه قاء واليتدبههل

متههالكت م ههحمناةههباش موأوههالين م والي ههبنل هه وجمههننلبيههت ونلداف ههاشطههبليههنن يهه نض

لنلىو ده نننالهت هالونلده لى وش نجهعنإتئبكالت بل الاالو تهبلنلنتهاطنلتحياابب انل  

(.Hamo Ali, 2012)ونلا تنلطب لونلا وانوغي هايلىنلت كيم 
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 النظريات المفسرة لالكتئاب للمسنين

:نس  انلت ليلنلنفاح

أص ابهذهنلنس  اي ونأننالكتئابهبش نجعإلهىنل  ولهانلف قها هحم نوهلنلن هبنلجناهح

مؤةاهانلنس  هانلت ليلقها أنه ينه ماي اهلنلفه ليلهىنل ه نلمنفه للف ل ويثيه ى  و ه وههب

  اههًا ند اههقاشا  ههاغيهه ماههتدلامههننإدههبا أونل  مههاننلمنفهه  ههحهههذهنل  ولههاش لهه د

   ن يغضبغضبًاالد بل ًا  ملفد دحءماأوخاالىم يناو حوالاش  ضهذننلت ص

  نإلىغضبمننلذنت مايؤ  يلىنفا  ت لةهلبحيت بلنلت بلمنغضبيلىنآلخ

(.Al-Kurd, 2019)يب أ التفاي  ال النمنوقاش أوإيذنءنفا 

 د نننل ب ق يتاهبب  همنده ي  ب هلن مه ينه صهاوب  وههذنمهاكتهاينه   و ه ويهث

ئابك  ض  ي ىأنوضحأوج نلتب بيننل منناليتقالينلناجمين د نننل بوييننالكت

يهاتنالكتئهابشتهت وشنفجه   ه نالكتئابي  ثين مانفد أدقاءأومبضهبياتن ب هاإ أننب

 د لتحءن ب  وهذنمايتب  نلت بل الذنب وشأنيبنلهذنتونش ام ها التداهي وشتضهاياكل

نلفدهه نن  يههملنلوجههم  ايتبالهههاهههحنل تاههببا ههحت ههبلإلههىك نهقههاالدهه بل اللههنفسنل الههالت

(.Saifi, 2019)يتبل م  نالكتئابنل نخلح نلذينلغضب

يل ههاءنلت ليههلنلنفاههح اههفايامههانشفدههبن ههحنسهه ش ملالكتئههابيلههىأنهه غضههبمبجهه للههذنت 

أن منختلفبن حش  ي نل ون عنل  بطا ونل ؤليهاإلهىإ هالىنلغضهب  ومعنشفاق ميلىش   ف إال 

وونو مننلذيننهت بنبتطبقداتهذهنلنس  ايل اءنلت ليلنلنفاحنل ب   نب نهال(منومن م)إ

 ل لضههاءنلتههحشت لهه  ف ههمن مهه نضنل دلقههاونلذهنقهها يهه ىأننالكتئههابيهه شبط  اجههانل هه  ض

(.Abu Fayed, 2010)كالفتل حنإلضاءنلجناح أونلفتل حنل ابليلىنل ب
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ل لنةههانالكتئههابأكهه يههالنلههذينأيطههبننهت امههًاكبيهه ًنونوهه مههننل ل ههاءنلت ليليههينوهههبأمههالنلو

(وهبأيضًامهن1953أننالكتئابماهبإالص خا  ثيننل ب بين ابيب  تج)(1928)

ي  ثنتقجال ه لقه لىنالكتئابإنلونلنل  لةانلت ليلقاي    بنس ىأكن د بلقا ويثيدبل

اههبليلههىيلههىش ديهه نالوتقاجههاتونلط بوههات ويههثيهه ىأنهه نتقجههانلفتههل ههحنل نلتهه ص

ل ههنحنل ههب  ضههاًليههننل اجههالامههن ونل اجههاللدههبى ونل اجهها ههالثواجههاتأةاةههقاوهههح:

(.Al-Kurd, 2019)نل ابليلق 

:نلنس  انلالبكقا

نلتههحيت هه ضلتجههالبنل ؤل ههاالي هه ثإالنتقجههالتاهه نلنلاهه ماتونأنهه نالكتئههابيهه ى هها لبء

لب ناهبني ب بين ها   حش ل ل ي ممنجًاخاصًايؤ  يلىشجالي ين مال انلف ل ح فبلت 

ُحنلت م ههممههننآلخهه  ن يبضههح ههحشفاههي هلالكتئههابمههنوج ههانسهه ةههلبكقاويههثي تدهه أندهه 

بنل اهههؤولولنءظ هههبلنل تلدهههحونلهههذيي اهههليلقههه ههههبنلاهههب فهههاضماهههتبنهينههه للفههه لأونن

نالكتئهههابل يههه  و بههه هن لهههكمهههنخهههاللنلف وقهههاتبهههينةهههلبكقاتنل  تئبهههينوةهههلبكقاتن  ههه نل

  يههه ىأننل  تئبهههيني الةهههبنناهههامهههاماهههتبىنلنتهههاطونبعقهههانلاهههلب نل هههاليين مهههنويهههث

لبكقاتللاهههي الةههه نل هههاليبنمهههننلاهههلب نللفسهههحشجهههاهنآلخههه  ن ك هههاأننل  تئبهههينياهههتجيببن

نل بج اإلي ممننآلخ  ن ت لإيجابحبناباأقل  ني مهننل هاليين ك هاياهتجيبنل  تئبهبن

 وقه ي هبنل همنةهتجا الان ها نو ج هتإلهي مأيهامنيه نتلفسقها ت لأقلمنن  ه نلنل هاليينإ

(.Alsosi, 2019)أ طأمننةتجا اغي هممننل اليين
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 : النظرية المعرفية

(1967يهال)بقهكبنلف ل حنلتفاي هبنلذييتاببل  االكتئهاب وههذنمهنوج هانسه بأةل

ي  يثأننلته صنل  تئهبمتتهافمولللنكه ي يهلن هبن   هالنلاهلبقا هحنل به نت ن مه نلهذ

يج لهه يفاهه شفايهه ًنخا ئههًاوغيهه وظقفههح و هه ىأيضههًاأننلتفايهه  ههحنالكتئههابهههبنتقجههاوجههبل

نلبنقههانل   فقههان ةاةههقا وهههذننل لههليج لهه ي بهه يههننفاهه  ههحنلت امههلمههعن وهه نثحخلههل هه

نل  تلفامنلنلفتل أو د د صيم م و  ىنل  تئبأننل اايبنل القانلتهحي اني هالهن

 ًاأمهاليينقه قبهلنلبه ء هأيي هلشنت حوقابلهالالةهت  نلونلتضه م ك هاأنه يضهعنلفتهلماهبد

نلنسههه نلاهههلبقانلتهههحي  ل هههانل ههه  ض االكتئهههابيهههننفاههه ويال ههه وماهههتدبل  ههههحمهههاا بج ههه

ناصههًابهه ونقق ههاياههطلحيلقهه ب)نلنههالبثنل    ههح(  ههبيهه ىنفاهه د اههًام  ومههًام  ضههاً

 غيهه كههفء ادههاًلكنيهه نلتهه للو تهه   ههالبؤسونلت ههبواليبههالح و هه ىأنكههلمههاويههال افهه ى

 ههحجاهه هونفاهه وخلدهه غيهه ةههالىةههبب ا نشهه وأنهههذننل ههالمي  لهه  ههبتياههاب هه مههنأمههبل

مد لش وال اقال    وش نهياطنعم بقهاتش هبللونوصهبل  ه ن ه  ك هاأنه ينسه نسه ى

ةلبقاكئيباإلىماتدبل  النل  ططاتش نلنل  بناتنلبنافقان ةاةقاللتنسقمنل    حونلتح

نلاهههافنو فاههه و اهههناو قهههقمخب نشههه  وشتاهههام ططهههاتنلفههه لنل  تئهههبءمهههنخالل هههايت ههه 

 و هه ىنل ههالمببج ههاتنسهه ةههلبقا ههحلؤ ههانلههذنتيلههىأن ههام يبههالقاههت ال اههتبىنل طلههبب

ن ته ضبقههكأننل  ططههاتنلاهالبايههتمشفجي هها أوهه نثوقههاىةهالباو ههتمنل  ا سههاوقهه م بطهاً

  لبمهاتنلهبنللى ط  دهامنس ها هحأةهلببغيه شهبن دحأوةهلب ليلي ا  يلنلف لإلهىشتهب  ن

(.Bashir, 2020نن منمح)
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 هال  نىإلهىأننلفه نننلبجهبليكهانمهنأكنه نلسهبنه فقتهي  وهبمؤةهسنل هالجبين ا  ننال

نلتحننتت ت حنلد ننل ت  ن وهبأةاسنالكتئاب وكانةهببننتتهالهنلفده نن وههذننلفده نن

ودههدين أول  هها:أننلفهه ليفدهه   ههضنلغ نفههمنل يبننقههان ةاةههقا م ههايج ههلةههلبكقاش أدههب  

 اههلب نل يههبنن و اههلكةههلب نل يههبنننلههذييتهه  ه هها منونلاهه ينا ونلتهه نلنههانحهههب دهه نن

نل  نههى وهههذننلنههب مههننلفدهه ننيج ههلنإناههاني يههلإلههىنلتنههاقضوخاصههاينهه ماي ت هه يلههى

أنليهه نل   و ههاونلتههحشهه يمةههلبك  ويالتههالحاليبجهه غ  ههمىشبج هه وش دهه هإلههىمههايجهههبانلتد

(.Al-Kurd, 2019)يف ل  وهبنل دببلمننلالب 

و فاهه أصهه ابهههذهنلنس  ههانالكتئههاَب أنهه  اهه ىمههاي ههانحمن ههانإناههانيههننفاهه  و لههكمههن

 و ههحوالهها تههل  ههح لههك  ههبي هه بمههن لاههحينبت ههابنفاههخههاللم اوالشهه إقنهها نفاهه ب هها

مبنج هههانفاههه وأ اهههاله وههههذنمهههايتاهههببلههه  التههه بل هههالندصونلضههه ا  نههه لهههمياهههتطع لهههك 

تههالحيتهه   فدهه ننوكنتقجههال ههذننلتفايهه شاهه لينهه ةههلبكقاتشهه ليلههىأيهه نضنكتئابقهها ويال

كتئههابكههالدل ون لتويهه الو فدهه كههذلكشدهه ي  نشهه   تس هه  ههحوقاشهه يالمههاتنماهه لن مههن

(.Alsosi, 2019)نالشمنن

 : النظرية البيولوجية

تدلمهنده صشفت ضهذهنلنس  اأن ن ي نضنلناشجاينم ضنالكتئابق شابنولن قاشن

 و ات لبنيلى لكمننلتبنفمنل ت ا لهاوغيه نل ت ا لها فب ه للنةهاآلخ ين    نلجينات

 ة ي وج أننلبلن ال الولأةاةح حشناقلهذننل ه ض)نالكتئهاب(ولن قهًا ننلتبنحونلتأل خ

ك ههاأن ههمنيتبهه وننل بنمههلنلبيئقههال ههاأه قههاشأ ي  ههاكبيهه ى ههحنإصهها ا االضههط ن اتنالكتئابقهها 
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مههننآل ههاءيلههىأننالكتئههابمهه ضي  ههنأنينتدههلولن قههاًهههالجينوونجبههبنوهنههاأكهه كههلمههن

  ه ضنالكتئههابل صها ا ك هايه ونأننلبلن هالقاهتههحنل امهلنلبويه اتإلهىن والل هون م

ياهاببنن اضهط ن اتممنجقها  هن هي مشهبنفممت ا لهالهميبلق ي هبنهنها أقهالب  ه نلماهاب

 وههههذنيؤكههه أنخبهه نتنل قهههاىل هههالولأيضهههًا ههحش  يههه مهههاإ نكهههاننلتههه صب ههذننالضهههط نب

 أيأننالكتئهابي  هنأني هبنمهننلاهفاتنل  تاهباوقاش مننضط نبممنجححةق انح 

(.Bashir, 2020)ًنم  ًاولان القاتوهانل ؤ  مننل  قط البلن اشل بلول

:نس  انلجتطالت

 وهههحنس  هها لاههفقاجههاءت ههحمدالههال ههالمنلههنفسنلن اههاوي1980هههذهنلنس  ههاظ هه تيههال

(Wertheimer)و    ه :( مشبناهامن   هي لمننل ل اءن ل هانوههمEhrenfels)نن نفلم

 ههذهنلنس  ههانهت ههت  بضههب نإللن ل( Lewin) ولههقفن(Koffka)(وكب ههاKohler)وكههبهل 

 جههمنء  ت هه  ءنالكتئههابمنههلنلت ا ههل وكقههفي  ههنإللن ن دههقاءوأننلاههلأكبهه مههنمج ههب ن

نب هههحوظهههافانلههههذنت تنتهههأصههه نياتلنخههههلنلفههه ل بهههينواجاشهههه  يلهههىأنههه نضههههطنل اهههابح

ومتطلباشههه نالجت اعقههها ويالتهههالح االشاهههالبهههيننلفههه لوييئتههه مهههايهههمنلمتهههبن  ًن بين ههها هههحوالههها

نالكتئههابنلههذهانحفق ههبنعبههالىيههننضههط نب ههحوظههافانل ههبوينهه هاي ههبننلفهه ل  يهه ًنيههن

(.Al-Nunu, 2015)قداونل قالقنلبنقعمننلا بأنيف تبيننل 

 : نظرية االنسحاب )فك االرتباط(

نل  م اني ل  ح نلان كبي  يت   نلذي نلبقت أن  ح يلى نلنس  ا هذه يا بشدبل جت ع

من  لك  الً م  نل جت ع وياش فق  شاق ف نلذي مبق   من ب  وء ينا ب م غ ًا   ت نه



 

 

24 

 

نفا ووي ًنوالأو مننلذينكانبنوبل ينس إلق   يجلانبنت ب لانمت تيلى بلي  ه

ي ت لالكتئابم  أو ش  ض  نوت القا إلى يؤلي ء)ك نجم ا  Cummungهذه مؤةاا )

شدبل: ينلنس  ا أن  أن ش ى نلتح نلنفاقا نلناوقا ومن ا ي لقات بنالث ش   نل  ل ش   لقا

ضط ن اتنفاقانل ا فقالاحالياببل نل بنلل جبيلىنلف لأني  ليلىنل فاظيلىن

(.Qooqi & Qarziz, 2017)منلنالكتئاب

 االكتئاب لدى المسنين

 وههههذنبههه ولهيفههه ضيملهههاكل هههاكبههه ةهههننلفههه ل كل هههاقلهههتيالقاشههه نالجت اعقهههاوشدلاهههتأكنههه 

ل ببهاقلهانو واهاس البوه ىجبال هاونإ ملانإ مايت شبيلي انلبصبلإلىم ولانلنجت اعقا

جبال ههاشف ضهه ان مهه نضنلتههحشههالزلكبههالنلاههنمههنهتادههايسههال ههحنل قههاى وهههذهنل ملههانإ

شههؤليب ههمإلههىوالههامههنانضجاهه انقاأخهه ىمممنههاوغيهه مممنههونلت ا ههات ههحنل فاصههلوأمهه 

(.Hamo Ali, 2013)نالكتئاب

ل ال من ابلىيالضها بهلههببنلت نلنفاحالي نح دطإننالكتئابوهناناتطقعأنندبل

ق يايبأيإناان حوقاش كهأيمه ضنإناانمنأنب أي ح ك اأن م ضنفاحيبنج 

(.Adam, 2012)نلا  ونلضغطوشالبنلت نيينياليك  ضجا انح

 كهه هأنأيه نضنالكتئهابالشس هه يلهىج قههعنل  ضهىبهلي  ههنأنشس ه يلههىومهننلجه ي 

بيننل انين بتنلاب ين هحنل ؤةاهاتنل الجقهانلتهحي هالجبن ي ها و  اهح%15أكن من

نالكتئابكأيمهنوهاالتنالضهط نبنلنفاهحونلبجه ننحةهلبكحنجت هايح وههذهنل ج بيهامهن

ن يه نضشتههت ليلههىمج بيههامههننلاههلب ون  اهال ونل تههاي نلتههحش هه ثم ههًا ونلغايههامن هها
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 ,Qooqi & Qarziz)ىوصهاههذننلاهلب وشت قاه واهبنبيه لهأنشااي  هحنلن ايهاي

2017).

 أعراض االكتئاب

أيهه نضن مهه نضبههينن  هه نلمههندهه صآلخهه  أمههانالكتئههاب أي نضهه قهه شتبههاين  تهه ليههال

شاههبندههه ي ىوأقهههلدههه ىوش تلهههامهههنويهههثللجهههاظ بلههههاينههه نلتههه صوأي نضههه ش ت ههه يلهههى

شس ههه ينههه نلاهههباحأكنههه مهههن تههه ىنل اهههاء وشنداهههمههههذهلىاماهههتبىشلهههكنل لجههها ك هههاأن هههايههه

ن ي نضأقاال ال اهح:

 وننقباضنلا ل ونلفتهبل  يهثي هبننل ه  ضلهقسنلت بل الضي أواًل:ن ي نضنلجا يا:

 ههذه وهذنيفده همهنوزنه ل ي نلد لىيلىبذلأيج   وض انل ببانلجناقا  د نننلت قا

نلجا يال  ضنالكتئاب اإضا اإلىأوجا جاه ياأخه ىكالاه ن وضه اض  ضن ي ن

نلدلهههب وآالل هههحنلس ههه  و ضهههط بنهههبلنل ههه  ضوتهههىي هههانحمهههنن لتنلليلهههح تههه لونضهههح

(Al-Kurd, 2019).

أمههان يهه نضنلنفاههقانلتههحي ههانحمن ههامهه  ضنالكتئههابشن اهه  ههح انقههًا:ن يهه نضنلنفاههقا:

ي هبنمتتهاف ًا ته لكبيه  اليتبقهعسونلضهي وشهن فضلووه نل  نب ها نونلقهأمنلته بل هال 

 دلههانلافههاءى لههذلكبنفاهه  ونلتهه بل دتهه نل يهه لههذلك نس شهه لل قههاىةههبلنو ا ي ههانحمههن دهه نن

تةهههلبقالل اضهههحونل اضههه ونل اهههتدبل ومهههننول نش ههه ثفباهههبتخا هههت نسههه  كالمههه قليهههل

ضنالكتئههابأوقانههًاياههاب ههأي نض هانقههاكضههالالتنالضههط ال وقهه  ن يهه نضنلنفاههقال هه 

ن يهه نضنإواههاسبتأنيههبوههاللضهه ي ه وهههذهشهه نولههههالوسةهه لقايغلههبيلي ههانلاههبابمههع

شت ادههىمههعنل ههمنجنالكتئههابح أيأن ههامتفاوشههاواههبممنجهه  وندهه نلههذنتونلتهه لل وصهه بيا ههح
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مههنن يهه نضنلنفاههقال ههذننل هه ضيتهه   هه نل هه  ضوهههبكنلتههذك  وقلهها ههحنلت كيههم كههل لهه

(Bashir, 2020).

كنيه ًنمهاشلفهتنلنسه   هضنلاهلبكقاتونلتهحشبه ويلهىنل اهابل ها: النًا:ن ي نضنلاهلبكقا

 ك ه الههههه لنسا تههههه يالقههههها هههههال س  نل هههههالجح وشاهههههبنههههههذهمؤدههههه ًنيلهههههىإصهههههابت  االكتئهههههاب

والي نقهههه كنيهههه ًنمس هههه هىوغيهههه نسقفهههها الي ههههتمبنسا ههههادهههه  ه ل  تبهههه ومال اهههه قههههذنلت اههههقا

قلانل  كانلتحق شالإلىللجانلج هبلونلتاهلبأوقانهًا وأوقانهًاقه   اإضا اإلىنل الجح

.(Saifi, 2019)ي  ثنل  سش امًا ت نههافجًاكني نل  كا

ليلهىشاهب نيالقهاتنجت اعقهامهعل  ال   ض االكتئابغي قهاأخ ىوهنا أي نضةلبكقا

 لتههلم  ههم وكهبننل هه  ضي هبنواههاس نآلخه  ن و تهه    ااةهقاشجههاهغيه هوينهه نلتفايه

 يضهاءإلهىشلهكلكي  ضنآلخ ونأنيت املبنم   ولذلك اليالقاتج يهامهعأوه كبي لذ

 ههحأيم ههانيتبنجهه فقهه النل اليههن يهه نضأن ههمقل ههاي يههلأوي ههتمنل هه  ض االكتئههاب هها مب

(Alsosi, 2019).

:الكتئابإلىأليع ئاتأةاةقاهحأي نضن(Abu Fayed, 2010)أبب اي ك اقام

ن يهه نضنل منجقهها:يداهه  هها ي نضنل منجقههاشلههكن يهه نضنلتههحش طههحنلتهه لن ةاةههح •

بل أك له و اهت  يهلالنإض ن اتنلبج ننقهانلتهحيته  ب هانل ه  ض   هناًليطغهىيلهىنل

 ل  ىأةبب أوأةببيينيلىن قلنل منجنل م ن.

ن يه نضنلفاههيبلبجقا:شتاه لهههذهن يه نضينهه نل ه  ض االكتئههابكفده نننلتهه قايلي هها •

ندص حنلبزن وق شاهبني اهقاش امهًا شنفهتحده يت للط هالو هملنلم  هاوزنه  ياهاوب
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حشههؤليإلههىقلههاو كههان م ههاءل هه ىأيههالمتتالقهها ومههنتهه لههكنإماهها  ةههبب قلههان كههلنل

ن ي نضن خ ى  حنلبقتنلذيي هانحمنه   هضنل اهابينمهننضهط نبنلنهبلوم انهاى

منن لت  ينال   ج   ولننال  نأوالم مميجاو  ىنلاهبنبقسةهبنءأجهاءنلنهبللهياًل

سش امهًا ده ي ه ث ه ط هحنلنهبلأونلنهبل هألن الًن نج ماابينآخ  ني  ثم  همنل 

ول نكانههههههتنل اهههههها ا االكتئههههههابةههههههي ى شتههههههأ  نلهههههه ولىنلتهههههه   انل  يهههههه لاههههههايات ههههههبنل 

  اضط ن اتوي لننتسال.

ق لىن  ه نليلهىنلت كيهم وصه بيانش ها نلده نل وقلهان ي نضنل   فقا:و دا ب ا ي ل •

 م. يلىكقفقاشدب   م نفاد لىنل 

وهح • شنبل   ض   نل   ض االكتئابيالماتخالجقا يلى يالوم نلالبكقا: ن ي نض

 نتيالقا  س  وةلبكقاش    لنالهت ال ت ليالبنسا ت نلت اقا كدلانالةت  ال 

نلباللى إلى لك يضاء ك   ا  لنف ا ين  ونلت    تا ل نل ال س نشااخ إلى شؤلي

لنش   شابنو كت  طيئا وقل اي السأينتاط قليلنلاالل وونلاالوقلانل  كا 

ويطحء حنلت  ثو  تب كذلكنالنا ابنالجت ايحوندصنإنتاجقاوهببط حماتبى

أننلذيني انبنمننالكتئاب(Qooqi & Qarziz, 2017) مزحوق ققبو بضحنلطاقا 

ل ي م وق حض اي بن نلنفس ب النلد لىيلىضبط نلندا نإوااس الندصوكذلك ا

نل منجو نلت بلشدلب نل  نب اونن  ن    نل وح ونن فاض ون ةى ونلبؤس  تبل  القأس

ونلا ت ونلبو ى ونالنا اب ونالنطبنء نل ملا إلى ونل يل وشبا ؤها نل  كا وقلا نالنف ال

نلج وىونلنس ىو نلت ي ونلت بل  يبان ملو د نن لل قاىننلتتاؤل يفا   يثلابلنو ا
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وص بيا حنلت كيمكني ًن ال بت وش نولنل انأوقانًانلت لصمنوقاش وأ االننت ال ا

 ونلت بل الذنب.

 أسباب االكتئاب لدى المسنين

منن ةبابنل ؤلياإلىنالكتئابمايلح:

أواًل:أةبابنفاقا

نلتحشؤلي ال نلنفاقا إلىنإصنل بنلث كني ىاف ل نالنف الح  ا االكتئاب نلتبش   ومنأه  ا

وم ولنلف ل س وءم مناومؤ  ى وش  ض لل ب نتن لق اونلابنلثنلداةقا مايج لنلف ل

نلت نف   هذه أمال و ن مل اليت نجع نلذي ونلت بل الذنب نلذنت ونش ال ن يلى ن نا وض ا

كتئابد اًلمنأد النالنا ابووجبلنلا هأونل  وننيغتف  النابالالب ةاب  و  بننال

إلىنلذنت وتىأن ق يس  أنشتج إلىنل الج تتج لل  نوىنل  ببتواليا حن نان يلى

ض ا إلى هذن اإضا ا نلافالى  هنا  نا ا نالكتئاب و  بن نالنت ال  م اولا د ل  ح

نلد نلخب ًامننآلخ  ن  حنإي ان وي لنل ضا وي لنلج أى ود ىنل جل ونل بءنش ا 

ويين ونل  ل  نلبنق ح نلذنت مف بل بين نلتطاب  وي ل نل  نب ا نل وح وش مي  نل اتدبل  من

.(Qooqi & Qarziz, 2017)بلنلذنت وةبءنل  املاوغي هامف 

نلباوناأنن م نضنل ممنا نلوله الوش ى نلتق بخاشت لتن بناءونلتغي نت أ ناء حش  ث

أهمأةبابنلضغبطنلنفاقاويا نل منج.

 انقًا:أةبابةلبكقا
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مساه شت نلالبكقا   ى ن ةباب يالوس  نل وشبا ؤ نالةتد نل وي ل نل  كا كن ى أه  ا  

نآلخ ون ونالهت النل ف ط  الوسانلناس وكقفقانلت املمعنلتجالبنلايئا ونل جم وقلا

 ن نلنبلوكن ىنلا  ونلفتلوي لنإنجازونلاال ونل مننلت ي ونلتطلعإلىماين نآلخ 

(.Al-Nunu, 2015)ود ىنلغضب ونل ملا

: النًا:أةبابنجت اعقا

شت نل حشدلص حنتا  نالجت ايحللت صوخاصا   م ولانلتداي  ونلت بل البو ى 

.(Qooqi & Qarziz, 2017)ننلفد منإوااس ال منوم اناىو

 أصناف االكتئاب 

نالكت أصناء ومن وأةبا    أي نض  نالكتئاب اختالء شانقف يلىي تلا م ت   ئاب

:يأشحبقك(لالكتئابمام نج ت مل ققاس)

 نالكتئابنلباقط)نل فقف(: .1

وش هبونن فهاضتهذننلنب مننالكتئابي تب منأ اطوأخاأنبني  و س  يلىد لإلها

نل   اوشضاؤلنل م  ا و ده نننللهذىونل ببها هحنللهقع و ده نننل ببها هحمتا  هاأمهبلنل قهاى

و اههههتطقعأوقانهههًام الةهههها بهههًامههههاي هههبننل ههه  ضقههههاللًنيلي هههانليبمقهههاومبنج هههامتطلباش ههههاوغال

الي تههاج وصههاوب اائنفاههقاةههينتقجههالسهه وءفههاشنتههأ هههذهنلنبيههانالكتئابقههانل فقنلنتهها ات

    حشطبل ت ىنلنبلين نلته ص أمان ي نضنلجا يا تسإلىمت اصنفاحل الج ا

 .(Al-Kurd, 2019)كالاالو دلنل  كان ي نضو  انحمننإماا وي ض

 نالكتئابنل تبةط: .2
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اتنالجت اعقهاا تهيه لنلده لىيلهىنلققهال النلنبيهانالكتئابقهامتبةهطانلته ىمنأي نضهذهن

و  بنغيه يهاجمش امهًانل  تالىلل   ض ونل  نقاونضط نب حنل  الةاتنليبمقانل وشينقا

 يضههاءإلههى لههك يت هه ضنل هه  ض  اههال أنهه الكفههاءىل يهه وهههبدهه صغيهه يههنألنف هها

وهههال   ايههلول يهه أ اههالنكتئابقههاأخهه ى وهههذننل اههتبىمههننالكتئههابالي ههانحصههاوب مههنن

ويلىن غلبهذنن ي نضشابنمتا  ىل  ىأةببيينيلىن قل وشت يمهذهن ي نض أن 

 ا الا نهقههاونل هه وننشجههاهنلههنفسش هه ث تهه لمفههاجل اههببوههالث ههالاي ن دهه متههاي قب هه

 ,Bashir))وأوقانههًاش ضههه   ههضنل هههالوسنلاهه لقالل ههه  ضب هههذننل اههتبىمهههننالكتئههاب

2020)

 كتئابنلت ي :الن

أمانلنبيانالكتئابقاد ي ىنل لجا هحأيلىللجاتنالكتئهابينه مايته  نل ه  ض االنقبهاض

 و  هانحمهننضهط نب هحنلنهبل و  جهم  هاإللن نلت ي ونل مننل ف ط وهناالي يممهاوبله

 وههههالنالكتئابقهههانش امهههًايهههننلققهههال هههأينتهههاط وتهههىن نتهههطانل اليهههانلباهههقطاي جهههمين ههها 

ش نه   يااوب اأ االننت ال ا ووتىشبصانلنبيانالكتئابقها الته ىيجهبأنشاهت  مه ىال

قهه شاههت  هههذهنلنبيههالفتهه ى ب لههاوت يههمهههذهنلنبيهها التبهها ؤنل  كههحشدههليههنأةههببيينك ههاش

(Adam, 2012).

 المحور الثاني: التماسك األسري 

نل جت  نبنى نالجت اعقاعن ة ىهح نل ؤةاات وش تب منأهم بناف   ن ةاس ح وهحوج 

نلتحي ت  يلي انل جت عون   نل حنلتنتئانالجت اعقا  حم  ت ان ةاةقا ك اأننلف ل
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 ووتىنل القاتلن ة ى ب ءًنمنش لمنلااللي السأولىيالقاش نإناانقاونالجت اعقالنخ

(.Alshaer, 2020)  قطين  لنالجت اعقامعن

 مفهوم التماسك األسري 

إ ننجت  تن ة ىيلىي ىمفاهقمو بدت ا  هبوةهالتبهينأ  نلههانل هبلىونلاه يناونلتبن ه 

ونلتاا ههلونلتهه لاونلتهه زلونإواههانإلههىغيهه  لههكمههننلقههقمنالجت اعقههانلتههحش تبهه مههنمسههاه 

ن ةهههه ى أن ههههامت اةهههه اوهههههذنمههههاي هههه ء الت اةههههكنلت اةههههكن ةهههه ي ناههههتطقعأنناههههاشلههههك

نالجت ايحأونلت اةكن ة ي وهبي لقانجت اعقاشؤليإلىش عقمنلبنهاءنالجت هايحلاةه ى

.(Aishour & Awarim, 2013)وش ن طأجمنف منخاللمج بيانل القاتبينأ  نلها

 فحي بين أ  نله هحيالقهاش ممهعاو   ءنلت اةكن ة ي ط  داأخ ىيلىأن نلشباطي

  يهه لح  ب نشهه  ههحمههنأ  نلههها االةههتداللقانلتامهها  ضهه منلههب ضنلههذي   يههثيت تههعكههل هه ل

(.Ba'amer, 2013)نلنسالن ة يو اب ا لق ت لنلتبنصلبينأ  نلها

قمنلبنههاءعشهه ي لقههانجت ههايحشاههاي يلههىوهنهها ش   ههفآخهه وهههبأننلت اةههكن ةهه يي تبهه 

  ت  هههليلهههىشبويههه أ ههه نلن ةههه ىمهههنخهههالليههه ىلون هههطنالجت هههايحوشم ههه مهههنشههه ن طأجمنفههه 

 ,Marghad)ويالقههاتنجت اعقهههامنههلنلتبن ههه ونلتضهههامنونلت ههاونونلتهههألاونلتاا هههلونلتهه زل

2019).

لهىنلت ام هايك اأننلت ن طنل نخلحبينن جمنءنل  بنهاللتهحءأوبهينيناصه نلهذنتلل اللها

(.Bin Alou, 2015)ونلتااق انل تبالل هبش   فم تا آخ للت اةكن ة ي
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 ب نيان بوي ء  ض منلت اةكن ة ييلىأن صلانل يطنلب قدابينأ  نلنل افلانلبنو ى

ةهههبنء بلونإنهههاث ويهههينن لوأواللهههها أيبهههيننلموجهههاوزوج ههها ويهههينن بوأواللهنلهههذكون ل

ونل هبلىأكانبنكبالًنألصغالًن وصلانل يطشلكشت نل حي ىمفاهقموةهلبكقاتأه  هانلتبنصهل

(.Al-Azab, 2019)ونلت نومونل  باونل   

أيضهههًاههههحيالقهههاتنلتجههها بونلتبهههاللبهههينن  ههه نلضههه نونقهههعم هههين  اهههلمهههنن  ههه نليتهههت  

ووه ىنله ل وووه ىنلاه نوووه ىن هه نء مهعنلتهمنل ط  دت منخهاللونقهعم هينيه يط مم هاً

كههل هه لبتداليهه مف وضههاكههاالوت نل وشدهه ي نآلخهه  ونلتههبنلنل تبههاللونلتهه نومفق ههابيههن موشاهها ل م

 هههابيهههن ملت ديههه ن هههه نء هههحنللهههقع  ههه ولم ينهههاشضهههبط انل اهههؤولقا وناللتهههمنل ونلت هههاونفق

(.Baraka, 2019)نل  جبى

 طن ةهه يأونلت اةهكواههبمهايطلهه يلقهه  ههبةههقالىيالقهاتنلههبلونل  بهاونلهه ءء ههحننلته 

لوحنل  بهههاونلت هههاوننل القهههاتبهههيننلهههموجينفق هههابين  هههاويهههينن  فهههال إضههها اإلهههىننتتهههال

 Imam)ونلا نقاونإينالبيننإخبىون خبنتلنخلن ة ىنلبنو ى   ي ًنينن نانقانلف ليا

& Ahmed, 2019).

لفقه لول أنه نسهالةه يو  ه  ء ن يطله يلقه أوقانهًانالةهتد نلأيضًا نلت اةكن ة ي يت ه  

وماؤولقاتكل  لمنأ  نلن ة ى هذهنل اؤولقاتشتب  لشب هًال  نوهلشطهبلنلفه ل   هاي طلهب

 هالمهننلتفهاهميلهىمننلاغي  حنل   ي تلاي اهبمطلببمننلابي  وض نهذننإ

صه نياتلنخلقهاشهؤ   الي ت   هاأيلقعن ة ى حهه وءوش اةهكونلهقمونل دبت شنلبنجبات

(.Sarkaz, 2020)يلىش اة  
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نجت اعقههههاشهههه يمبنقان ههههانلنفاههههح-  ههههضنل  هههه   ينللت اةههههكن ةهههه يي تب ون ههههاي لقههههانفاههههقا

ن طنله لونل اهاه ىونلته لاونلته زلون لونلوخالللي بنمننالجت ايحوش زلن يضاء ي ا

و دهههه لنلتههههحشا ههههل  ضهههه ا  ضههههًا ويههههثيدههههبلكههههل هههه ل ههههااللتمنلنل اههههؤولقاتنل طلبيههههامنهههه  

اإلههىوليههاطن خههبى وهههذنيدههبل ههحنلن ايههنلتضهه قات ههحوين هها لل  ا سههايلههىنل يههاطنلموجههح

(.Hejazi, 2015)ن اف اوشببش اتد ىي  لنلج قعيلىاوجبلأة ىمت اة امتينام

 عوامل تحقق التماسك األسري 

لاههحيت دهه نلت اةههكن ةهه يالبهه مههنشههب  وشضهها  مج بيههامههننل دبمههاتونل بنمههل أه  هها

:أشحفق اي

أواًل:نل املنل ينح

كةههج ههعنإةههاللأ هه نلن ةهه ى ههحمسلتهه نلدب هها   نالههكمدبمههاتشههؤليإلههىز ههالىنلتهه ن طونلت ا

نلهذهابم هًاأون ة يوهحم الةانلت اف نل ينقا ط  داج اعقاكالاالىج ايا هحنلبيهت

 Aishour) ونلتفاهكإلىنل اج وغي هامننل  الةاتنل ينقانلتحش  حن ة ىمننالن  نء

& Awarim, 2013).
 انقًا:نل املنالجت ايح

لقات يلقه وماهؤومهنودهبتومهايلقه مهنونجبهات لهإللن وم   اكل  لمنأ  نلن ة ىما

يدهبللقهات وهذنكل ي د للجايالقامننلتبن ه ونالشاهاتوش شيهبن وأنيؤلي اوابمبق  

(.Alshaer, 2020)نلت اةكنل نتبلإلى



 النًا:نل املنالقتاالي
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لييأخهذ هأ  نلن ةه ىأوقانهًاانل املنالقتااليل أه يت أيضًا حش اةكن ة ى  هال جمنل ه

إلىنلتتتتوللداءنل المايلى  ضأ  نلهاأن كاننل اببل ذننل جم وهذنمايبش نل القها

نالجت اعقههابيههن م إضهها اإلههىأننل امههلنالقتاههالييدههبلإلههىو مههان  ههضن  هه نلمههننلت تههع

 وش تله نل تهاكل   تتبله  نلاه نياتاق ال قاى وهذنيهن  سيلهىنل القهاتبيهن م ط  دهاةهلب

والب مننإدالىإلهىأنن ةاةهقاتنلضه ول اإ نكانهتمتهب  ى  ه ننل تهاكلونلاه نياتبهين

(.Sarkaz, 2020)نل ا نونل أكلونل لبسونل الجن   نلشدل وهب

لن  ًا:نل اتبىنلت لق ح

لكههافمنلت اةههكن ةهه ي ونل  هه وءأننل ههت لمالدههكأننل اههتبىنلت لق ههحللههموجينلكيههمىمههن

  تههاكلنل القههانلتههحولهه ت ا ةهه ىيتهه  أكنهه  ال اههؤولقا ومههنهنههاياههتطقعأنيبتاهه ولههباًللل

كهه أوةههعو اههتطقعأنفبههالت لقمشم هه نل دهه لىيلههىنلتفايهه نل نطدههحلل تهه لا و  ههبنصههاوب إللن

(.Alshaer, 2020)ح ال لبلأكن منغي هشي  لنل ت لا و   ءن ه نءببضبح و أ

خاماًا:نل املنلنفاح

لأكبه  وههذن هبماي نحنل قاىنلموجقا  صهانلنجهاح ته نلنضجنالنف الحلالمننلموجين

و  تب همنأةبابنجاحنل القانلموجقاونةتد نلهاوهبمننل ؤد نتيلىماي ج  يلمنلنفس

 وهذنمايج ل و  مونةتق ابمنوبل   بضبعقانلف ليلى  م نش ىماتبىنلتطبل حق ل

نآلخه  ن و  بنش امل معقاللًنيلىنلت ييمونل فالقابيننلابنبونل طأوييننل ققداونل  ن

(.Aishour & Awarim, 2013)يلىنل داف نلتحي    او  لك ابناء



ةالةًا:نل املنلندا ح



 

 

35 

 

 القههان ةهه  امبنقههايلههى دا ههام ينههال ههالا  ي تلههاكلقههًايههننل امههلنلندهها حلق ههح نل امههلنلت

شههأ ي ونضههحيلههىنلت اةههكن ةهه ي  ندا ههانالوتهه نلنل تبههاللبههيننلههموجينيههن  سإيجا ههًايلههى

 فحو تهقعجهبنًوههذنيته   هاقحأ ه نلن ةه ى هاالمتالءنل هايلىةهبيلنل نهال اقحأ  نلن ة ى

(.Al-Azab, 2019)مننلا ينايلي ا

 مقومات تحقق التماسك األسري 

شقا:ن ة ييب   ضنل دبماتنآل نلت اةكييتمش د

أواًل:نل دبلنلبنافح

لنلبنافحلاة ىيااهم حبناف هاوش  يه لوللاهلأيأة ىيتابنمنأبوألوأواللكقان   ال دب 

ش اون  حهذن  ونلا ح نشلقعوقاىك   او اياأة ش ها  ا بماؤولين  لمنأ  نل

نل ولن ل تدبل ال يايانالجت اعقاونلنفاقا وش بي دهؤون امت اونها هح لهكمهعن ب ولهقس

غ  بهًاأنيهأشحنل نهلنلته بحنلبنضههحونل فاه لتلهكنل القهابههيننلهموجينلت ديه نل دهبلنلبنههافح

ىونل هه أى ى( هه  نكههاننل جههليجنههب)نل جههلجنهه  اءنلههذييهه ي حنهه  نل ههاللاةهه ى هه ننل هه أىهههحنلبنهه 

ماههؤولقاكبيهه ىالشدههلأه قههايههنلولن لنل ههالواههبمههايدتضههق نل ههال ك ههاأنيلههىن بنههاء

 وأخهههذنلناهههافحونإلدهههالنتمن  هههاوشطبقد هههال هههحنالجت هههال هههحماهههاي ىن بهههب ن شت نهههون ب

(.Baraka, 2019)د    د مبنجاحماي بليلىن ة ى النفعلقات لبنب ايلى

 انقًا:نل دبلنل ينحون خالقح

لأونلهه نيمنلهه ينح ويههثأننلقههقمون خالققههات مههنأهههممدبمههاتش دهه نلت اةههكن ةهه ي نل دههب 

 وشاهاهمكنإةالمقانلتحيت يىيلي انلف للنخلإ الن ة ىنلبنو ى ش  عمهنماهتبىنلت اةه
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 حبناءيالقاةلق اقاف ايلىنل  باونلت اونوناللتمنل ي  ي امنغ لنل نقاوش هاتنلبته 

مننلتفاك  ي ا .(Alshaer, 2020)ومن مش اان 

 النًا:نل دبلنل ا فح

تهاجنل بواجاك انلط اللالنفس ت  ا وم  اصغ نل  ءأوكبه ي تهاجإلهىنل هب و  

 ونل دبلنل ا فحي ت ه يلهىيالقهامليئها هال بلىمف  ها ال هبإظ الهين    نل  املاإلى

ياهبلهانلتدهه ي و طغههىيلي ههانالوتهه نلمههابهينن بون لدهه طأنشاههبنمتباللههافق ههابين  ههاال

نه هايمن  ءونو  وهذن التأكي ين  سيلىن بناءويالقت م البنل ينوفق ابين م  تطغى

نل القاتنإيجابقابينكلأ  نلن ة ىويالتالحهذني مز

(.(Al-Azab, 2019نلت اةكن ة ي

لن  ًا:نل دبلنالجت ايح

لول  هليلقه مهنشت د منخاللشأليهاكهل ه لمهات اعقانلنققابينأ  نلن ة ىنل القانالج

ننل القانالجت اعقانلتحش تإقامت هابهياما نققاوشفان و جبأنيتبن  نلت بل   ىأه ق

ن ةه ى  ضه مشه يطأ ه نل ويهالدهكإ ننل القهانالجت اعقهانلتهحج قعأ  نلن ة ىلل يطبيهن م

بههب ضأدههب  الاهه نقانلاههالقافقاههبلن مههنبيههن مو ت دهه نلتهه ن طنل طلههببوشطغههىنلاهه ينا

 ,Sarkaz)اةهههكن ةههه ىيلههىأيلهههىماههتب اش  ونلط أنينههايلهههىنلنفههبس و ت دههه  التههالحنلت

2020.)

 مظاهر التماسك األسري 

منمساه نلت اةكن ة يمايلح:
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ين شاب نأيأة ىيجبأني بنهنا ه ءونضحيا ىإلق ن بهب نلت ققده  وو ىنل  ء: .1

 نلج قههع  ال هه ءن ولنلههذيياهه ىإلقهه نلتهه   ينل ههافلت مهههبش ديهه نلت اةههكن ةهه ي اةههت

نلبةههافلنل تههب  ى ومههن ههمشنتدههلإلههىن بنهههاءفقاههبحهنالههكشاههاشامههعن هههلونالجت هها يلهههى

 (.Bin Alou, 2015)ش دي هذننل  ءنلاامح

إننلت ههاونبههيننلههموجيني دهه يالقههامتبنزنههامتااشفههاصهه قا ي تب هههانل تههالكابههيننلههموجين: .2

  أوقانًاشتطلبنل قهاى اأ ضلنلابلالةت  نل انل قاىننلب ضمتالكامؤقتاو  تب هاآخ ونأ

واههبنل اههتطا  نتقجههاظهه وء الفههاش ههل ا ةهه ى كههأنشدههبلنلموجههانلموجقههاشبههاللن لونل

 ال ااه ا حنل خلنل الحلاة ى حواليجمنلموجيهننلققهالبهذلكنتقجهامه ضأوإياقها

 أي هالنلبيهتودهؤون واهبنل اهتطا  هحوالهايجهمتيما ويذنتنلبقت ي  نلل جلأني 

نلموجهههايهههن لهههك ومهههانل هههانعمهههالنلنلنفهههع هههحنلن ايهههاةهههق بليلهههىقطبهههحن ةههه ى)ن لون ب(

(Alshaer, 2020). 

يأة ى   نخاللنلت اونن ةاةقانلتحشدبليلي انجاحأنلت اونهبنل كيمىنلت اونن ة ي: .3

عأ ههه نلنل افلههها التتهههال  هههحن ي هههالو دهههبيمهههنيالقهههاش مو دهههت مبب ضههه مقهههشتهههاحنلف صهههالج 

بلإن يفتحنآل اتأمالن بناءل هبنلت هاونووهبنل تهالكا هحو هلنل اهؤولقاتيبنهًانلب ض

 ,Baraka)للبنله ين و ن ههحد اهقاش مو م هه نلتهه ن طبيهن ملت ديهه للت اةهكن ةهه يللج ايهها

2019.) 

يههنسمأوههبنلن ةهه  ولاةهها هههذهن يههال نل ههبنلنتمن ههاجافلح:ي هه نل ههبنلنل ههافلح ههنل ههبنلنل .4

ووةهههافلنلتبنصهههل وشاهههالشاهههبنم  ومههها ف هههلنلتانبلبجقهههاقلهههت تههه لكبيههه ن ةههه  اونل افلقههها

نلتحقتلتنل بنلنل افلحمعةب نإص نل ونخته ن نل بنشهانلذكقهانلتهحش كهتلاهلنالجت ايح
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ال بنلنل هافلحههبمفتهاحنالناهجالن ةه يويهاب  ة ىن   نليال ًاخاصًا  ي ًنينن   لمن

مههنأبههبنبنلتفههاهمبههينأ هه نلن ةهه ى  فههحنل ههبنليفاههحكههل هه لمههنأ هه نلن ةهه ىي هها ههحنفاهه  

نبوي ه ن ايته ي ه جنلج قهع فاه ىونوه ىيتفدهبنيلي هاو اهه   فق ه ءكهلونوه   هايفاه نآلخه

 (.Marghad, 2019)ش ققد ا لت دي نلت اةكإلى

 مستويات التماسك األسري 

الدكأننلتباينبيننلناسونلل وكذلكن ة ش تلا  ا ة ىك نسبمهاوقهال هاوه ول ولاهن

 لههذلك  اههتب اتن وةههعنالجت اعقههاهههذهنل هه ولالشنطبهه يلههىكههلن  ةهه واههبنل نسبمههات

   يهثشهمشتهبق ههذهنل اهتب ات جه لنننلبيهتنلتهحش ه لكقان هالهاأيضهاًت ةه يش نلت اةكن

 .(Hejazi, 2015)ي يطج لنن ابب ضةداونو ي نلنسالنلبيتونل  جلقان ةاةقا

أببنب هههههاودههههبابق  ا هههههحوجههههه نل هههههالمأينلبيههههبتنلتهههههحشغلههههه نلت اةههههكنل تاهههههلبونل غلههههه : •

 بنل نههملأينلاههلطانل  كم هها ويههثي ههبننلتفايههللههنل ههالجح و ههحنل ههالىشاههبننلاههلطا

نصههلمههعنل ههالمنل ههالجحإالم هه ولىجهه ًنفقفدهه ونأيضههاف انلتبونلتبههالللنخههللنفهه ىم ينهها

ل القهاوو دًاإلدالنتوشبجي اتلبن ةه ى.ويهثيطله يلهىههذهنل القها ا   ولنل نقا 

وم اولههانل هه وجمههنهههذهنلهه نف ىنل تهه بنالختنههاتونلت هه نلتاههلطقانلتههحشاههببمتههاي نال

 الطاقانلالبقا وقه شهؤليإلهىننفجهالنل نسبمهان ةه  اولاهنههذننلت اةهككهانيتهقع هح

 نل اضحيلى  ضنلت نفحن ة  ا أمانآلن نبنج ننفتاحوش ض ة  عج ًن.

او  الههها ش  هههليلهههىنهههإنمنسبمهههان ةههه ىنلتهههحشاهههبنوههه ولهام نلت اةهههكنل ههه ننل فتهههبح: •

شباللنلتأ  ونلتأ ي معنل  قطنل هالجح   هحعبهالىيهنمنسبمهاشهب  قطايهًا نشقهًا  ه نل

ن ة ى  يثشتت لنةتداللقاأ  نلهاضه نأ ه نلت اةهكنله نخلحوو ه قبنيه م ينهام نها
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الجحو هه قبنيهه  ههيلتههملب ههانلج قههع.  ههحعبههالىيههنأةهه شفههتحأببنب ههاودههبابق  الل ههالمنل

ي ههاكبيهه .والنناههىلولوألونلمههنقبههلأيضههاءن ةهه ىشتاامههلفق ههابين ههافق ههبننلتفايههل 

شاههالنل  تلفههانلتههحشاههاي يلههىشفايههلنل  ههقطنالجت ههايحنل  لههحونل جت  ههحوةههافلنال

 ونل ولح. تابننل القاهنايالقادب قاأ ققاشفايلقاشباللقابينأيضاءن ة ى.

شمشتبق نل الان ة  ا حهذننل اتبىبنلبيتنلفن ت :نالنفتاحنلت اةكنل تايبمف ط •

  يههثأنكههل هه لمههنأ  نلهههايلههقعوقاشهه نل اصههامن ههماًليههن ههاقحن  هه نلفق ههبنشفايههل

نلف ل دهطمهعنل هالمنل هالجحمهعنل ه ن لنهىمهننلتفايهلنله نخلح هحن ةه ى ويهثشاهبن

بابقكهذهنلبيبتشا يتج لنن اونن الةدف ال  لوجبلش اةكوش ن طوشفايهلدأببنبو

بينأيضاف افق بننلت اةك دطيلىد لظاه يأمالنل المنل الجحم ايؤليهناإلهى

شفاكنل نسبمان ةه  اكل هاويالتهالحز هالىش  ضه اإلهىنل  ها  نالجت اعقها خاصها  ه 

 نشح.ذأن د تش اة  انل

 نظريات التماسك األسري 

أواًل:نس  انلت ل 

نلت ل هبيالقايا فقاخاصهاش ت ه يلهىشبهاللنل نوهاونل يايهاونلاه ولبهينن نهين ونس  ها

 شتههب  دهه لش لهه نلتهه ص  بيبهه ننلنس  ههاتنل  ينهها ههحيلههمنلههنفسنلت لهه ش تبهه ونوهه ىمهه

اهوليهاه نلتهحشجه ىيهننلت له مهعنس  هات  و ه انهتنلب هبثك ب نيهابت لد  أبب  أومهنليه 

يننل ب ويثك  سببلبحوقاش  حنلب ث حمف بلنلت ل ووصهف   اهاني تده أننلت له 

م نيين ونيتب هينا ًنهبينا شطبلييااي يلىإ داءنل ون طنل ا فقاقب اومتينا   نل

(.Bin Alou, 2015)أةاةقًامبجبلًن ح بق اكلإناان
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يلهىيالقهاتهذهنلنس  اشؤك يلىأه قانل هبنلبهيننلبنله ينوشهأ ي هيلهىن واللونن  اةهات

أننلت ل ي نحةلبكقاتنجت اعقاأخ ىلل القاتنل  ق قامناًلويث بناءفق ابين مالوداًن 

ن ولههى همإلههىنل  ههقطجها هالف لي  ههسصهبلىجيهه ىيهننفاهه للته صنلههذييت امهلم هه  ال ل

بهههعنلههه فقسلل هههبونلندهههاك هههاش ت ههه نلنس  هههاوشؤكههه يلهههىأنن ةههه ىن ولهههىههههحنل ننل هههالجح

لال  ل وهذنني ب ننمعنلت ص  فحوالاأقالأو أ  نلن ة ىيالقامامعأينل  نبوان

 اهبحشاهب نأةه ىووونهانلنخهلأةه ش ةهق ن  ل هني هبأو    نش ييت وماش ل  منوب

ج يهه ىولقامهههايالقهههاأقهههبىوأيلههىناهههبا هههحأنشاهههبنيالقتههه أكنهه و ق قهههاوأكنههه لي بمهههابهههين

(.Alshaer, 2020)ل ل او ل وشأصلفق منذصغ هن   ن

 انقًا:نس  انلتباللنالجت ايح

 هالنفعيلهىكهالإنأةاسنل القاتونلتفايلبهيننلنهاسي ت ه يلهىنلتبهاللنل  فهمنلهذيي هبل

 وهههذنمهههانيت  شههه نس  ههانلتبهههاللويهههثنل القههابهههيننلهههذيننلطهه  يننللهههذينش يط  ههايالقهههامههها

ي بنههبنم فههمونأصههاًل   لقههاشديههقمنل نهها عونلههن ننل هه  ب  ههحي لقههانلتبههاللنل هها فح وهههذه

مهن ه تأيده صن خي ىشدبل   منل افه أونلااهبأونل نف هاويهثي هبننلج ه نل بهذول

نلشفايًاأونن فاضًا ال اف نل تبقعونلذيق ي بنماليًاأوم نب ًاأونجت اعقًاأولينقًاأولنيب ًا

نلنس  ا)جبللهبمنم(و)وييت بالو(و)ل تتاللأمي ةبن( وهذه لونلهذهنلنس  اومنأد 

 .(Alshaer, 2020)نل باللنتونلت فيمونل نا عنل امتقاش ت  يلى ال اأةسوهح

بن ههحأةه مت ن طههاومت اةهه ا ونيت هالًنيلههىمهانوتبشهه هههذهنلنس  هايالوههمأنن  هه نلنلهذينش يهه 

ن ولههىكنيهه ًنفق ههابين ههاةههق تاجبنوقتههًاأقههلمههعدهه كاف م ن ههمأمضههبنوقتههًاأ ههبلمههعنل افلهها
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اةهكلاهل ه لأنيلهقع أمهانو  أنينها   ونلذيج لههذننلت ونل ت اة ا ت لكبينل ت ن طا

(.Bin Alou, 2015)اليضقعنلبقت حنلب ثيننآلخ و

 النًا:نلنس  انلتفايلقانل مم ا

مننل  هاولن ةاةهقانلتهحش ت ه يلهىنلنس  هانالجت اعقها هحش ليهلن ناهاتنالجت اعقها مها

  اهتبىنلبوه نتنلاهغ ىمهنن ةهفلإلهىءيا ى النس  انلتفايلقانل مم افق بنواب انلبه 

نالجت هههايح ةهههلبك موتهههىنلبصهههبلإلهههى  هههمنلناههه صههه بلًنإلهههىن يلهههى تبههه أمهههنن  ههه نلو

ش هتم التفايهلنل مهمييلىم انو وثنلف لنالجت ايح ويلىةبيلنل نهال اهت ام ايناب

لتت ده مج بيهامهننلاه اتنلتهح حن ة ىويثشابننل القهاونلتفايهلبهينن  ه نلمبجهبلين

 ,Bin Alou)ةهه ى ههحضههبءهههذننلتفايههلونل القههاشاههاهممجت  ههاوم ههًاالةههت  نلشلههكن 

2015.)

وشت ليلى(Alshaer, 2020)نلتاي أوللهاوشتض ننلنس  امج بيامننل اطل ات

 ايههاأوج ايههاجنلتفايههل:ةلاههلامتباللههاوماههت  ىمههننالشاههاالتبههين هه لو هه لأو هه لو •

 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 •

 بتاه ىونلتهحياهت  م انلنهاسفق هابيهن ملتاه يلل الابلىنلذهنقها  هحمج بيهانإدهالنتن

 ي لقانلتبنصل وأيتد نل دابلهنالغانلجا  ك دالنتنلي ينونل يبنوغي ها.

 أيق لىنإناانيلىش نيلنل ولولجالش .:نلبيحنلذنشح •
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 جت هعلأنن(كهبلح)ويهثيه ى )هالي شبلبم (و)كبلح(و)هالي تمي (ومنلونلهذهنلنس  ا

ش ههازجيدههلنلفهه لمههعنناههقجمههنشفههايالتوشاههبلنتوننطبايههاتوشديق ههاتويههنإناههانحعبههالى

 ويطبق انلنفسنلبت  اب أي أنهنا مج بيامهنن  اهالشتفايهلوشت امهلمهعيدبلنآلخ  ن

ظ ه ت ومانابال نااننل اصقانل  يمىل مي ( ي ىأننللغاش نل ال أما)نفبسنآلخ  ن

نللغاإالنتقجاللتفايلبينن   نلوكانتأولصبلىل انتقجاللتفايهلبهيننإناهانم به ًن ي ها

ينننف االش منذواللش لنخلإ الن ة ى ونلذنتل ىنلف ل تتاهبنمهنخهاللي لقهانلتفايهل

ةه ىمهنت  م اأ ه نلن اهنل ممي  الطفلنل ضقعيبل  حبيئامليئا اإدهالنتونل مهبزنلتهحي

  لاههلإدههالىم نههى  ههحوههينأن)بلههبم (ي تبهه أنبنههحنإناههانوبله للت بيهه يههندههحءمهها

 وي أيهه أنشلههكنل  ههانحندههتدتميلههىأةههاسم اني ههاك ههاي   بن ههايت ههاملبنمههعن دههقاءوههبل 

ج ا وشلكنل  انحقابلالونتأتنتقجانلتفايلنالجت ايحنلذيي الة نلف للنخلأة ش أوخا

نلتههحيبنج  هها للتنههاولونلت هه يلخههاللي لقههاشفاههي  اياههت  م انلفهه ل ههحنلت امههلمههعن دههقاء

(.Ba'amer, 2013)ووابماشدتضق نل الا
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 الدراسات السابقة

نانل لنةاتنل  يقاون جنبقانلتحينيت  بضب نل لنةاوق قامتوانلبفق ايأشحش ص 
اونابتداق  اإلىم بل نوش تم نج ت اوي ض امننل لنةاتن و ثلاق ل.بنل

 المحور األول: الدراسات المتعلقة باكتئاب الشيخوخة 

إلىنلت  ءيلىنل القابيننل منجنالكتئهابحونل اهؤولقا(Bashir, 2020) تي للنةاه  ت

حقطههها غهههمى وقههه نشبهههعنل هههن جنلبصهههفح هههنالجت اعقهههاوقلههه نل اهههتدبللههه ىنل تدايههه ينمالقهههًا

كتئهههابحومققهههاسنل اهههؤولقانالجت اعقههها ومققهههاسقلههه ت ليلهههح ويهههث بههه مققهههاسنل هههمنجنالنل

أنماهههتبىإلهههىأدهههالتنلنتهههافج (متدايههه ًن.250نل اهههتدبليلهههىيينهههانل لنةهههاونل تابنهههامهههن)

%( فق ههههاجههههاءماههههتبى64.9نل ههههمنجنالكتئههههابحلهههه ىنل تدايهههه ينمالقههههًاجههههاءتبههههبزنناههههبح)

%( بين هههاجهههاءماهههتبىقلههه نل اهههتدبلبهههبزنناهههبح71.2نل اهههؤولقانالجت اعقهههابهههبزنناهههبح)

%( ك ههههاأدههههالتنلنتههههافجإلههههىوجههههبليالقههههاي اههههقا نتلاللههههاإواههههافقابههههيننل ههههمنج72.5)

ووجههبل نالكتئههابحوماههتبىنل اههؤولقانالجت اعقهها ويههينقلهه نل اههتدبلونل اههؤولقانالجت اعقهها

يالقههاي اههقابههيننل ههمنجنالكتئههابحوقلهه نل اههتدبل ك ههاأدههالتنلنتههافجأنهه ي  ههننلتنبههؤ دلهه 

نل اهتدبلله ىنل تدايه ينمالقهًامهنخهاللكهلمهننل همنجنالكتئهابحوقله نل اهتدبل ك هاأدهالت

 ىلههههإلههههىوجههههبل هههه وت نتلاللههههاإواههههافقا ههههحنل ههههمنجنالكتئههههابحوكههههذلك ههههحقلهههه نل اههههتدبل

نل تدايهه ينمالقههاي ههمىل تغيههه نلجههنس فق ههاأظ ههه تيهه لوجههبل ههه وت ههحماههتبىنل اهههؤولقا

نالجت اعقههاش ههمىل تغيهه نلجههنس ويهه لوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقا ههحنل ههمنجنالكتئههابح

وقلهههه نل اههههتدبلي ههههمىل تغيهههه نل الههههانالجت اعقهههها فق ههههاكتههههفتيههههنوجههههبل هههه وت نتلاللهههها

اههتبىنل اههؤولقانالجت اعقههاي ههمىل تغيهه نل الههانالجت اعقهها ك ههاأدههالتيهه لمإواههافقا ههح

وجبل  وت نتلاللاإواافقا حنل اؤولقانالجت اعقاوكذلك حقل نل اتدبلي مىل تغي 
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ةههههنبنتنل بهههه ى ك ههههاأظ هههه تنلنتههههافجوجههههبل هههه وت نتلاللههههاإواههههافقا ههههحنل ههههمنجنالكتئههههابح

.قل نل اتدبلي مىل تغي نل نشبقاوعونل اؤولقانالجت ا

لت هه ءيلههىأهههمل(Karadsheh, & Al-Samri, 2018)ك نلدههاونلاهه  يوجههاءتللنةهها

ههه  تإلههىنلت هه ءيلههىأ هه نلتههحبنجهه نل اههنين ههحم ا سههاماههدط نلنفاههقانلتههحشنلت هه يات

نلتهههحشهههبنج  م ويهههثمتغيههه نلنهههب نالجت هههايح هههحمهههبنقف مإزنءنلت ههه ياتونلاههه بياتنلنفاهههقا

(مانًاومانام نلهال  ا سهاماهدط2332أج  تنل لنةايلىييناغي نوت القام بنامن)

قههه نشبهههعنل هههن جنل اههه حببالياش هههانلاهههت وقههه  بدهههتيلهههي منالةهههتباناكهههألنىلج هههعنلبقانهههات و

لت ههه ياتنشبصهههلتنل لنةهههاإلهههىأننل اهههنيننلهههذكبلأدههه م انهههاىمهههنم سهههمويهههثنالجت هههايح

ونلاهههه بياتنلنفاههههقامدالنهههها اإنههههاء ك ههههاأدههههالتنلنتههههافجأنمتغيهههه يهههه لن بنههههاءدهههه لأكنهههه 

ن. قاتنلنفاقانلتحشبنج نل انينل تغي نتنل فا ىلتبايننلت

إلههىنلت هه ءيلههىونقههعنل اههنين(Qooqi, & Qarziz, 2017) ههمزحوق قللنةههاقههبوههه  ت

مهنويههثللجههانالكتئههاب ك ههاهه  تإلههىم   ههاللجههانالكتئههاببهه ولليايههانل اههنيننل قق هين

ل ىنل اننل ققم حلنلليايانل انين وم   اإ نماكانهنها نخهتالء هحللجهانالكتئهاب

(وهاالت وقه 4وابنلجنس ونل الانالجت اعقها وقه أج  هتنل لنةهايلهىيينهام بنهامهن)

الوسهههانللقاليههههاونل دابلهههانللقاليهههاناهههامبج ههها ك هههها نشبهههعنل هههن جنللقهههالي ونةهههت  متنل

أدهالتنلنتهافجإلهىأننل اهننل قهقمبه نلليايهانل اهنيني هانح نةت  لمققاسبقكلالكتئهاب.

مننالكتئاب ك اأدالتإلىوجبلنختالء حللجانالكتئابل ىنل هاالتنل  لوةهانل قق ها

لجنس ونل الانالجت اعقا.ن حلنلليايانل انينو دًال تغي 





 

 

45 

 

تاهلقطنلضهبءيلهىم   هال (Blackburn, et al, 2017)بالكبهبلنوآخه ونه  تللنةهاك ا

نن  اسإصا اكبالنلان الا  انلنفاقاوآ الهايلىأوضاي منلنفاقا وم اينانلت  ياتنلتح

 االكتئههاب ههحم ولههامتههأخ ىاشههبنج  م وش  يهه خقههالنتنل  الجههانل ناةههبال ههم إلههىأننإصهها 

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

نل لنةههاإلههىأنوجههبلم انههاىونضهه الهه ىكبههالنلاههنمههننالكتئههاب وةههقط ىنل ببهها االنت ههال

ل ى  ض م وللىم اناش ممننل ملاونالنا ابنالجت ايح.

ينونقعنلا انلنفاهقاله ىللاتا(Katalo, & Arja, 2016)كتلبونل  جاةانللجاءتو

نل انيننلفلاطينيين ونلت  ءإلىأ    ضنل تغيه نتيلهىنلاه انلنفاهقا)نلجهنس ونل  ه  

وم اننإقاما ونل ؤهالتنل ل قا وم هاننلاه ن( ويهثأج  هتنل لنةهايلهىيينهام بنهامهن

( وشههمنلت دهه مههن1986ا وقهه نةههت  متنل لنةههاقاف ههاكبلنههلنلج يهه ى)ن(ماههنًاوماهه105)

نل لنةاإلىأنأي نضنالضط ن اتنلاق بماشقال ىنتافجأدالتنلافايانلاق بمت  الل ققاس.

نل اههنينكانههتمتبةههطا وكههانمههنأبهه زن يهه نضنل ت لدهها ال ااةههقا  ههمنلغضههب ونلتههبش  

نالكتئاب ك اأدهالتنلنتهافجإلهىوجهبل ه وت هحنلب ه نللقهاليلل ااةهقاوي لنلافايا وأخي نً

فق ههايت لهه   تغيهه نلجههنس ولههمشس هه  ههحأ  ههالنل لنةههان خهه ى أمههام ههاننإقامهها لههمشس هه 

 هه وتيلههىج قههعن   ههال أمهها  هه نلغضههبولاههالحنلههذينياهه نبن ههحبيههبش م وكههذلكمتغيهه 

ةهنا 65ج قعن   الماي ن   نلدل لاهالحنلهذينأي هالهملونىنل   لمشس    وتيل

ك هههالهههمشس ههه  ههه وتيلهههىج قهههعن   هههالونل لجهههانلالقهههال تغيههه نل الهههانالجت اعقهههاونل هههؤهالت

نل ل قهها و ههحمتغيهه م ههاننلاهه نلههمشس هه  هه وت ههحج قههعن   ههالمهها  هه نلغضههبلصههالح

نلذينيا نبننلد ى.
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يلههىنل تههاكلإلههىنلت هه ء(Sarfaraz & Rais, 2015لنز)اةههال النزوةههللنوههه  ت

نالجت اعقهاونلاه قالاةهه نلتهحشتضهه نكبهالنلاهن وشداههحواجهاش م ويههثأج  هتنل لنةهها

(ةههنا  هها ههبت وقهه نشبههع60( هه لًنمههنكبههالنلاههنم ههنبلغههب)150يلههىيينههام بنههامههن)

لنةهههاإلهههىأنكبهههالنلاهههني هههانبنمهههنظههه وءماليههها بصهههلتنلشونل هههن جنلبصهههفحنلت ليلهههح.

ونجت اعقاصلبا و بنج بننلاني مننلت  ياتنلنفاقا ويثيته  ون االكتئهابونل كهبل هح

يالقاش ممعنآلخ  ن.

إلههىنلت هه ءيلههىنل القههابههين (Naissa & Badra, 2014للنةههانلقاههاويهه له)ك هاههه  ت

الكتئههاب ههحضههبء  ههضنل تغيهه نتلهه ىيينههامههننل اههنين ههحننل اههان ىنالجت اعقههان ةهه  او

( ههه لن وقههه 50لولنل يايههها   ا سهههانلال ققههها ويهههثأج  هههتنل لنةهههايلهههىيينهههام بنهههامهههن)

أظ  ت ه بدتمققاسنل اان ىنالجت اعقان ة  انل  لةا وقاف ابقكلالكتئابيلىنل ينها.

بقالنلهابهينللجهانل اهان ىنالجت اعقهان ةه  اونالكتئهابانلنتافجإلىوجبليالقانلشبا قاإيج

ل ىأ  نليينانل لنةا ك اأدالتإلىوجبل  وت نتلاللاإواافقابيننلذكبلونإناث ح

للجهههانل اهههان ىنالجت اعقهههان ةههه  اونالكتئهههاب ك هههاأظ ههه توجهههبل ههه وت هههحللجهههانل اهههان ى

نل يناش مىل تغي ي لن والل.نالجت اعقاونالكتئابل ىأ  نل

ت هه ءيلهههىنل تههاكلنالقتاهههاليالل(Alma et al, 2013وآخهه ون)اللنةههاآل هههوجههاءت

 حمنطدالي خيب  اختن ب اكاتانويثأج  هتنل لنةهايلهىيينهانلانونالجت اعقالابال

قههه ش هههعج هههعوةهههناوأكنهه  60( ههه لًنمههنكبهههالنلاهههنم هههنشجههاوزتأي هههالهم45م بنههامهههن)

ويههثنلبقانههاتمههنخههاللماههبواتنةتداههافقالاةهه نل لقتههقاومههنخههاللنل دههابالتنل   دهها.

أظ هه تنلنتههافجإلههىأنكبههالنلاههنيبنج ههبنصهه بياتي يهه ىشت لهه  اش هها نلدهه نلنتوصهه بيات
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  مهانلأخ ىشت ل  ال  مهاننل ها فحونل هالي ونإةهاءىنللفسقها ونإ  هاليهنده  كنل قهاىون

منلؤ ان بناء.

نل ت التنلنفاقاونالجت اعقاللت  ءيلى (Al-Qasabi, 2013للنةانلداابح)جاءتك ا

لهه ىكبههالنلاههن   ا سههاماههدط ههحضههبء  ههضنل تغيهه نت ويههثأج  ههتنل لنةههايلههىيينهها

نفقا وقهه ب(ماههنًاوماههنا ويههثشههمنختقههالنل ينهها الط  دههانل تقاهه ىنلغيهه يتهه340م بنههامههن)

 بجه نةت  لنلباوثمققاسنل ت التنلنفاقاونالجت اعقهانلهذيأيه هلت ديه أهه نءنل لنةها.

أنكبالنلانيته  ون  ته التنفاهقاونجت اعقهاب لجهاقليلها ك هاأدهالتنلنتهافجيه لوجهبل

جت ههايح  هه وت نتلاللههاإواههافقا ههحنل تهه التنلنفاههقاونالجت اعقههاش ههمىل تغيهه نلنههب نال

وكاننإقاماونل اهتبىنلت لق هح بين هاأظ ه توجهبل ه وت هحنل ته التنلنفاهقاونالجت اعقها

ونلاهه ن ونل الههانلاهه قا ك ههاأدههالتنلنتههافجش ههمىل تغيهه نل الههانالجت اعقهها ول تغيهه نل  هه 

 هحوهين إلىوجبل  وت نتلاللاإواهافقا هحنل ته التنلنفاهقا دهطش همىل تغيه نل  نها

أظ  تينوجبل  وت حنل ت التنالجت اعقاش مىل تغي نل خل.

 المحور الثاني: الدراسات المتعلقة بالتماسك األسري 

ماهههتب اتكهههلمهههننلاتهههايهههنإلهههىنجههه أنههه شطههه ت (Alshaer, 2020للنةهههانلتهههاي ) هههح

اتهههايهههننل القهههابهههينلن ةههه يونالةهههتداللقاونلتبن ههه ن كهههالي حلههه ىنل  نهدهههات وننل ت اةهههك

نلت اةهههكن ةههه يونالةهههتداللقا وكهههذلكنل القهههابهههيننلت اةهههكن ةههه يونلتبن ههه ن كهههالي حلههه ى

نل  نهدهههات وقههه نشبهههعنل هههن جنلبصهههفحنلت ليلهههح وقههه شهههمنةهههت  نل ال هههامدهههايقسوههههممققهههاس

تنل لنةههايلههى ههنلت اةههكن ةهه ي ومققههاسنالةههتداللقا ومققههاسنلتبن هه ن كههالي ح ويههثأج 

شبصههلتنل لنةههاإلههىأننلههبزننلناههبحللت اةههكويههث(مههننل  نهدههات.384يينههام بنههامههن)
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% وأننلههههههبزننلناههههههبحللتبن هههههه 63.27% وأننلههههههبزننلناههههههبحلالةههههههتداللقا72.24ن ةهههههه ي

% ك هههاشبصهههلتنل لنةهههاإلهههىوجهههبليالقههها  ليهههابهههيننلت اةهههكن ةههه ي72.12ن كهههالي ح

وجههبلإلههىلقاونلتبن هه ن كههالي حلهه ىنل  نهدههات ههحقطهها غههمى ك ههاأدههالتنلنتههافجونالةههتدال

 هه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتإجا ههاتنلطالبههاتنلالشههحيتههب نم ا سههاغههمىويههين

متبةههطاتإجا ههاتنلطالبههاتنلالشههحيتههب نم ا سههال ههح و لههكلاههالحنلطالبههاتنلالشههحيتههب ن

شبيني لوجبل  وت ح)نل  ه  ونلت اهص ويه لأ ه نلن ةه ى ونل  يهلام ا ساغمى بين 

نل فقسلاة ى ونللقعمعنلبنل ين(.

نلت ه ءيلهىنالةهتد نلن ةه يونن  اةهاش يلهىإلهى(Sarkaz, 2020للنةهاةه كم)وهه  ت 

يلىيينام بنااجبلىنل قاىنالجت اعقال ى لباكلقانلت يقانل جيالت ويثأج  تنل لنة

( البو البهامهن هالبنلاهنانل ن  هاويهثشهمنختقهالهم الط  دهانل تهبنفقا ويهث154من)

شبصههلتو بدههتيلههي منالةههتبانالت ديهه أههه نءنل لنةهها وقهه نشبههعنل ههن جنلبصههفحنلت ليلههح.

كانتم شف اويثتنل لنةاإلىأنأهمأ  الجبلىنل قاىديبيًال ى لباكلقانلت يقانل جيال

كانتجبلىنل قاىن ة  ا هحنل  شبهان ولهى ومهن همجهاءتن ه قهانالجت اعقها ك هاأدهالت

نلنتهههافجأنللجهههانالةههههتد نلن ةههه يكانهههتم شف هههها ك هههاشبصههههلتإلهههىوجهههبل هههه وتلنلهههابههههين

الههها  متبةههطاتللجههاتأ هه نليينههانلب ههث  اههبمتغيهه نلنههب  ونلت اههصوجههبلىنل قههاىوأ 

ك هههاأظ ههه تنلنتهههافجوجهههبليالقهههانلشبا قههها  ليههها نتلاللهههاإواهههافقابهههينمتغيههه نالةهههتد نل

ن ة يوجبلىنل قاىل ى لباكلقانلت يقانل جيالت.

لكشف عن العالقة بيين الرأسيمالية اتجتماعيية واتكتئيا  با (Bai, 2020)راسة باي وعنيت د 

ين، حيي  تيج جميل المعلوميات مين خيالل م يابالت صيلدى المسنين في محافظية ننويوي فيي ال
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، ثيج تيج ( مفيرد 1810)تتكيون مين  المراحيل التييعلى العينة العن ودية متعيدد     اتستبيان بناء

نيت  عين هيج  ، وتطبيق النميوج  الخطيي المعميج، نميوج  التصينيف ونميوج  شيجر  اتنحيدار

بحدو  اتكتئا  لدى المسينين حيي    الدراسة ارتباط عامل الرأسمالية اتجتماعية بشكل إيجابي

 انه كلما زادت الرأسمالية اتجتماعية 

شههأ ي   ههضنل اههافصمهه ىلت هه ءيلههىإلههىن (Al-Azab, 2019للنةههانل ههمب)وههه  ت

 وي  نلبنل ين وم نانلبنله ينوجمن ة ى ولخلن ة ى وماتبىش لقمنلبنل ين منلن ة  ا

 بناشهه وللجتهه نلالقههالهه ى البههاتنلجام هها ويههثنشبههعنل ههن ج يلههىللجههانلت اةههكن ةهه ي 

ويهههث( البههها.165نلبصهههفح وقههه  بههه مققهههاسنلت اةهههكن ةههه ييلهههىيينهههاي  يهههابلغهههت)

شبصههلتنل لنةههاإلههىوجههبلشههأ ي لنلإواههافقًال تغيهه وجههمن ةهه ى وأنهه اليبجهه شههأ ي لههنفس

كيبجهه شههأ ي لنلل تغيهه ي هه ن بيلههىللجههاتلنل تغيهه يلههىأ  ههالنلت هها اونل  ونهها وكههذ

يينانلب هث هح  ه ينل  ونهاونلتبنصهل ونل لجهانلالقهاللت اةهكلاهالحنلفئهانل    هان كبه  

ك هههاأظ ههه تنلنتهههافجيههه لوجهههبلشهههأ ي لنلل تغيههه نل  ههه يلهههىللجهههاتنلت اةهههكلاهههالحنلفئههها

 شهأ ي لنلل تغيه ي ه ن ل وكهذلكمتغيه نتجهنل    ا ح   ينلت ا اونلت اون وأن اليب

لخههلن ةهه ى ونل اههتبىنلت لق ههحللبنلهه ين ونل الههانل  نقههاللبنلهه ين يلههىج قههعن   ههالنلف ليهها

ونل لجانلالقاللت اةكن ة ي.

نلت ه ءيلهىأ ه نلت يقهانل  ينهايلهىنل القهاتإلى(Marghad, 2019للنةام غال)ه  تو

 هاء ا بنهاء ويهينن بنهاءويالقهاتنلد ن هاة ى ك القانلموج الموجا ونآلونل الجقالانل نخلقا

(أةه ى وقه 264ويلىش اةكن ة ى افاياما ويثأج  تنل لنةايلىيينهام بنهامهن)

ويهههثنشبهههعنل هههن جنلاهههب حنلت ليلهههح و بدهههتنالةهههتباناونل الوسهههالت ديههه أهههه نءنل لنةههها.
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ل لنةهههاإلهههىأنأ ههه نلن ةههه ىيتهههأ  ون ج قهههعنل القهههاتنل نخلقهههاونل الجقهههاوههههذنبههه ولهنشبصهههلت

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.

للت هه ءيلههىنل القههابههيننلت اةههكنالجت ههايح دهه ههه  ت(Ruiz, 2018)لو ههمللنةههامههاأ

خاصهاج  بل هانلتتهقكولوةهقاويبلنه نولؤ هاأولوياوأي نضنالكتئابل ىنل انين حد قح

إ نكهههانهنالهههكيالقهههامبادههه ىل هههاملحنلا هههبلونلتههه خينيلهههىأيههه نضنالكتئهههابمهههنخهههاللمههها

أةئلا وشمنةت  نلمققاسنالكتئابخ اا اةكنالجت ايحنلذينوتبىيلىتلشطبي مققاسن

وجهبلةنبنت.ويثأظ ه تنلنتهافج3يناص نلذينةت  شطبقد ل  ى10نلبيافحنل  بنمن

يالقههاي اههقابههيننلت اةههكنالجت ههايحوأيهه نضنالكتئههاب ال ههانلشفههعأيهه نضنالكتئههابلهه ى

وظ هه أيضههًايهه لشههأ ي يههاملحنلا ههبلونلتهه خين ةههكنالجت ههايحال اههنينكل ههانن فههضنلت ن

يلىأي نضنالكتئابل ىكبالنلان.

التعيرف عليى العالقية بيين خصيائي الحيي  إليى هيدفت  (Miao, 2016) مقهاوللنةهاكهمأن

شييناواي حييي  خصييت بالييجكر التماسيي   فييي مدينييةالسييكني واتكتئييا  ونلياتييه وكبييار السيين 

توصلت الدراسة إلى أن المسنين الجين يعانون من انخفاض واركة اتجتماعية.  شاتجتماعي والم

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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لت هه ءيلههىأ هه ش هه لنلموجههاتيلههىنلت اةههكل(Bin Alou, 2015للنةههابههنيلههب)وههه  ت

(زوجوزوجهههاشهههمنختقهههاله اهههبلى51ن ةههه ي ويهههث بدهههتنالةهههتبانايلهههىيينهههام بنهههامهههن)

أننلت اةهكن ةه يله ىكهلمهننلموجهاتنتافج هاإلهىويهثأدهالتمدابلىمنواليهاوهه نن.

يتبههههالهمتغيهههه ًنماههههتداًل ههههحنلت اةههههكاون زونجكههههانمتبةههههط ك ههههاأدههههالتأننلجههههنساليههههؤ   

ن ة ي ك اأظ  تي لوجبل  وتلنلاإواافقًابهينن زونجونلموجهات هحمتبةهطاتأ  هال

نلت اةكن ة ي)   نل القاتبيننلموجين ونل تالكابيننلموجين ونلبيئان ة  ا(  ايه ى

.   ن لونلبيننلموجينلمشانهنا   وتبين  ا

إلهىنلت ه ءيلهىلولنلت اةهك (Moreira & Telzer, 2015)للنةهامهبل  نوشلهملهه  تو

ن ةهه ي ههحوقههاىنلطالههبنلجههام حينهه شندلهه مههنكلقههالالقههاأخهه ى وأةههبابش هه ضنلطههالب

 ي نضنالكتئهابينه نالنتدهالكلقهاج يه ى وقه نةهت  لنل هن جنلبصهفحنلت ليلهح وقه  بدهت

(مهههننلطهههالبنلهههذينشندلهههبنمهههنكلقهههالالقهههاأخههه ى هههح338يينهههام بنهههامهههن)نالةهههتبانايلهههى

شبصههلتنل لنةههاأننلت اةههكن ةهه يونل القههامههعنلبنلهه يني تبهه يناهه ونلجام ههاتن م   قهها.

 اةكنل افلحأبلغهبنتأةاةح حنفاقانلطالب ولننلطالبنلينأبلغبنينو وثز النت حنل

نالكتئاب.يننن فاض حأي نض

(إلهىشاه قممققهاسنلت اةهكن ةه ي ك هاهه  تBa'amer, 2013للنةها ايهام )وشط قهت

نلت هه ءيلههىماههتبىنلت اةههكن ةهه يلهه ىأةهه ن  هه نل وينإياقهها ههحنل  لاههانل  يقههاإلههى

(أةه ىمهنأةه ن  ه نل وينإياقها173 بنامن)نلا بليا ويثأج  تنل لنةايلىيينام

أظ ههه تنلنتهههافجأنولت هههاسن ةههه ي.مههبزيينيلهههىمنههها  نل  لاههها ويهههثشهههمشاههه قممققهههاسن

( ك هاأظ هه تنلنتههافج0.96-0.87نل ققهاسيت تههعبه لجات بههاتم شف ههاويهثش نووههتبههين)
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يمتبةهههطنلهههذيي تبههه نل اهههتبى هههأنأةههه ن  ههه نل وينإياقهههايت ت هههبن  اهههتبىش اةهههكأةههه 

نل ناةبمننلت اةك.

نلت ن طن ة يويالقته (للاتاينImam & Ahmed, 2013للنةانإمالوأو  )جاءتو

 هههالتبن  نلنفاهههحنالجت هههايحلههه ى هههالبنل  ولهههانلنانب ههها   لقهههانل ااوقاههها ويهههثأج  هههت

يههلمهه نلسم قههانل ااوقاهها( الههبو البههامههبزيين200نل لنةههايلههىيينههام بنههامههن)

أدههالتوبباليههانلجم هه ى وقهه  بدههتيلههي منةههتبانانلتهه ن طن ةهه يومققههاسنلتبن هه نالجت ههايح.

% كههذلك65.5نلنتههافجإلههىأنماههتبىنل بن دههايلههىمققههاسنلتبن هه نلنفاههحنالجت ههايحش نههل

جهههاتنلتههه ن طن ةههه يأدهههالتإلهههىوجهههبليالقهههانلشبا قهههامبجبهههاولنلهههاإواهههافقًا هههحمتبةهههطلل

ونلتبن ههه نلنفاهههحنالجت هههايح ك هههاشبصهههلتإلهههىوجهههبل ههه وت نتلاللهههاإواهههافقا هههحمتبةهههط

للجاتنلت ن طن ة ي حمتغي ن ة ى ك اأد تإلىأن الشبجه  ه وت نتلاللهاإواهافقا

 ههحمتبةههط ههحنلتهه ن طن ةهه يش ههمىل تغيهه نلنههب ونإقامهها ك ههاوجهه ت هه وتلنلههاإواههافقا

للجاتنلتبن  نلنفاحنالجت ايحبيننلطلباونلطالبات حمتغي ن ةه ى ك هاأدهالتإلهىيه ل

حو دًال تغي ينلنب ونإقاما.وجبل  وت نتلاللاإواافقا حنلتبن  نلنفاحنالجت اي

 تعقيب على الدراسات السابقة 

 هبل نم ههبلنكتئهابنلتهق بخا ويههثمهنخهاللنال هال يلههىنل لنةهاتنلاها داقاهه تإلهىم

شناولنل منجنالكتئابحويالقته  ال اهؤولقانالجت اعقهاوقله نل اهتدبلله ىنل تدايه ينمالقهًا هح

( ك هاشناولهتنلت ه ياتنلنفاهقانلتهحشبنجه نل اهنينBashir, 2020قطا غمىك لنةها تهي )

( ك ههاKaradsheh, & Al-Samri, 2018 ههحم ا سههاماههدطك لنةههاك نلدههحونلاهه  ي)

 & Qooqi ههم)زحوق قشناولههتنالكتئههابلهه ىنل اههنيننل قق ههين ههحلنلنل جههمىك لنةههاقههب



 

 

53 

 

Qarziz, 2017ك هاشناولهتنلاه انلنفاهقاله ىنل اهنيننلفلاهطينيينك لنةهاكتلهبونل  جها )

(Katalo & Arja, 2016ك ههاشناولههتنل اههان ىنالجت اعقههان ةهه  اويالقت هه )ا  اههتبى

 & Naissaنالكتئههابلهه ىنل اههنين ههحلولنل يايهها   ا سههانلال ققههاك لنةههانلقاهه ويهه له)

Badra, 2014ك هاشناولهتنل ته التنلنفاهقاونالجت اعقهاله ىكبهالنلاهن   ا سهاماهدط )

.(Al-Qasabi, 2013 حضبء  ضنل تغي نتك لنةانلداابح)

لت اةههكن ةهه يويههثشنههاولنلت اةههك ةهه يك ههاي لكهه ن بنههاءأمههانل  ههبلنلنههانح دهه شنههاولن

( Alshaer, 2020ويالقتهه  االةههتداللقاونلتبن هه ن كههالي حلهه ىنل  نهدههاتك لنةههانلتههاي )

 ,Sarkazك اشناولتنالةتد نلن ة يونن  اةاش يلىجبلىنل قاىنالجت اعقاك لنةاة كم)

ةه يك هاش لكه  البهاتنلجام ها هحضهبء  هضنل اهافص( ك اشناولهتنلت اةهكن 2020

( ك هههاشناولهههتلولنلت يقهههانل  ينههها هههحش ديههه Al-Azab, 2019ن ةههه  اك لنةهههانل هههمب)

( ك ههاشناولههتش هه لنلموجههاتوأ هه هيلههىMarghad, 2019نلت اةههكن ةهه يك لنةههام غههال)

يهاوهه ننك لنةهابهنيلهبونلموجهاتببالنلت اةكن ةه ي"للنةهامي ننقهايلهىيينهامهنن زونج

(Bin Alou, 2015).

 ةاي تنل لنةاتنلاا دانلباونا حجبننبي ى وهح:

 نلت  ي نل قي ل ت لانل لنةا بتناولنلمونيانلج ي ىنلتحأغفلت انل لنةاتنلاا دا. .1

 وضعنإ النل اللل لنةا اقاغاأةئلانل لنةاو  ضقاش اوأه ن  ا. .2

 .نإج نفحش  ي يينانل لنةاب ص أهمنلجبننبنل ن جقايلىنل اتبى .3

 نالةت انا ال لنةاتنلاا دا حصقاغاأةئلانالةتبانا. .4
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 ماي يمنل لنةانل القايننل لنةاتنلاا دا:

ش تلامعنل لنةهاتنلاها دا هحنختقهالنل بضهب نل القهابهيننكتئهابنلتهق بخاونلت اةهك .1

ىنل اهنين هحنلده سوههبمهننل بنضهقعنلنهاللى هحن   هاثنل  يقهاون جنبقها ن ة يله 

 وكذلكنختلفت حنل جت عنلتحشناول ا ي انل انين حنلد س.

واولهههتلةهههمصهههبلىمتااملهههايهههننل القهههابهههيننكتئهههابنلتهههق بخاونلت اةهههكن ةههه يلههه ى .2

 نل انين حنلد س.
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 الفصل الثالث 

 راءاتالطريقة واإلج
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات

نل لنةاي تبي ولج نءنت لط  دا ومفااًل كاماًل وصفًا نلفال يلى:هذن ندت ل ن جمويث

ن لنى  ن لنى  بات ص ت نل لنةا  ألنى نل لنةا  ويينا نل لنةا  مجت ع ون ةاليبنل لنةا 

.انإواافق

 منهج الدراسة 

أوه أنهبن نل نهاهجنلبصهفقا نل ن جنلبصفحناللشبها حوهههب نةت  للت دي أه نءنل لنةا د

 .م بجباألةالباو بيننشجاهنل القاو  ات  ل حققاسنل القابينمتغي  ن 

 مجتمع الدراسة

 ال انين حللنةت امنخاللنل جب إلىنلبقاناتنل ت لدامجت عي  تنلباوناإلىش  ي 

.(ةنا أكن  حنلد س65نل انيننلذينأي الهم)منج قعبنمجت عنل لنةا وق شانلد س

مانومانا.17520لهازنإواافحنل  كميوبنلحتإواافقاونلبالغي لهمو  

 عينة الدراسة 

 ط  دانل ينامشمنختقاله مانًاومانًامنأهالحنلد س(259يينامن) بدتنل لنةايلى

منويثشبز عنلجنسونل الانل ينانل ي بغ نفقاأ  نليبضحخاافص(1)لج ول ون تقا ىنل

:نالجت اعقاوي لأ  نلن ة ىونلبضعنلبظقفحونل اتبىنالقتاالي
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 (  1جدول )ال

نل ينانل ي بغ نفقاأ  نلخاافص

 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 الجنس 

 49.8 129 ذكر

 50.2 130 أنثى

 100.0 259 المجموع

 الحالة االجتماعية

 8.5 22 أعزب/عزباء 

 61.8 160 متزوج/ة 

 6.6 17 مطلق/ة

 23.1 60 أرمل/ة

 100.0 259 المجموع

 عدد أفراد األسرة 

 29.3 76 أفراد  5أقل من 

 56.8 147 ( أفراد10-5من )

 13.9 36 أفراد  10أكثر من 

 100.0 259 المجموع

 لوظيفي الوضع ا

 38.2 99 يعمل/تعمل 

 61.8 160 متقاعد/ة

 100.0 259 المجموع

 المستوى االقتصادي 

 8.9 23 ضعيف

 56.4 146 متوسط 

 28.6 74 جيد

 6.2 16 ممتاز 

 100.0 259 المجموع

 الحالة الصحية

 16.6 43 ضعيفة

 35.1 91 متوسطة 

 38.2 99 جيدة

 10.0 26 ممتازة 

 100.0 259 المجموع

 أدوات الدراسة

 اكتئاب الشيخوخة مقياس أواًل: 

 وصانل ققاس: -1

(15)مههنوقهه شاههبننل ققههاسنلههذي ههبله هه ج نلتههق بخانكتئههابنيت هه تنلباونههامققههاس
( ده ىمهن30 و تابنمن)1982نالختبال ابلش ن صلق امنإي نلياا اجيالو  د ى

نلنهههب )ن هههم ال(و اهههألنل ف بصهههبنيهههندههه  بلهمخهههاللن ةهههبب ن خيههه   هههحوهههينأن 
بلىنل  تاهه ىينهه قهه شههمشطب  هههايلههىيهه ياهها اجونلتههقخيههال بلى1986نلاهه   وهههذهنلاهه 
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(   يههثشههم نختقههالنلفدهه نتن يلههىنلشبا ههًامههع1986( دهه ىأيهه تيههال)15م بنههامههن)
صهههل ومهههننلفدههه نتنالختبهههالنلالهههح هههحللنةهههاتنلت دنهههيننلتهههحأج  هههتيلهههىنالختبهههالن 

يت ىمن اشؤك يلىوجبلنالكتئهاب ونل  اهانل تبققهاصهقغت اهبلى نل  اايت ى  ن 
.(1مل  ).ةلبق ا وش  سين شا قحنل ققاس

ص تنل ققاس -2
نل لجهانلالقهالل ققهاس و لهكوفده نتنل ده ىمهنشمإيجالنل القابينكهلص تنل ققاسلف ص

(2ل)ك اهبونضح حنلج و
 (  2جدول )ال

.نكتئابنلتق بخال ققاسفد نتمعنل لجانلالقانلمافب انلشباطكل د ىمن

 الفقرات  الرقم 
معامل ارتباط  

 بيرسون )ر( 

 0.49** أنا مقتنع بصورة أساسية بحياتي  .1

 650.** أعتقد بأن وضعي في تراجع   .2

 560.** أشعر بأنني سعيد معظـم الوقت  .3

 500.** ن أنشطتي واهتماماتي في الفترة األخيرةأهملت كثيراً م  .4

 480.** أفضل الجلوس في البيت على أن أخرج وأقوم بأعمال جديدة  .5

 670.** أشعر أن لدّي صعوبات في التذكر   .6

 680.** أشعر بأنني مليء بالطاقة والحيوية  .7

 550.** أشعر بأن اآلخرين أسعد مني  .8

 620.** أشعر بأنني حزين معظـم الوقت  .9

 660.** هذه األيام أشعر بأنني عديم الفائـدة  .10

 450.** أشعر بأن الحياة رائعـة أكثر من ذي قبل  .11

 680.** دون جدوى حياتي أصبحت أشعر أن  .12

 640.** عالية طوال الوقت اشعر بأن معنوياتي  .13

 670.** أشــعر بالملــل وعــدم الرغبــة في الحياة  .14

15.   ً  550.** سيحدث لي أخـاف من أن شـيئاً سـيئا

 ( α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 



 

 

59 

 

وههذن نلشبا هًا ولاللهاإواهافقامعنل لجانلالقالل ققهاسش شبط د نتنل ققاسأنج قعشبين

ومالف ت هالققههاسنكتئههاب و  به يههنصهه ق الفده نتنل ققههاس لنخلههحنشاههاتوجهبليلههىمؤده 

 .نل انين حنلد سل ىنلتق بخا

ت:نلنبا -3

 ط  دانلتجمفانلنافقا و لكوابك ام اللانلنباتك ونباخألفا  اةت  نلنلنباتواب

(.3ك اهبمبضح حنلج ول)

 (  3جدول )ال
ل ققاسنكتئابما   نلباللىم امالتنلنبات

 عدد الفقرات  المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 
 مل سبيرمان براون المصحح معا معامل االرتباط معامل الثبات

0.84 0.72 180.87نل لجانلالقالل ققاس
ويثبلغم املأدالتنتافج  صنلنباتإلىأننل ققاسيت تعب لجام شف امننلنبات 

يلغم املةبي مانب نوننل ا حلل لجاو( 0.87 باتك ونباخألفالل لجانلالقالل ققاس)

.وهذنيتي إلىمنخاللنلت د مننلنبات ط  دانلتجمفانلنافقا(0.84نلالقالل ققاس)

 .(نلد س حنلبيئانلفلاطينقا)منطداأننل ققاسصالحللتطبي 

شا قحنل ققاس:

نلفد نت  ن مايجيبنل ف بنيلى إجابتين)ن م ال( لال د ى د ى(15شابننل ققاسمن)

به)ن م(ي اليلى)للجاونو ى(وين مايجيب(15 14 12 10 9 8 6 5 4 2)

( نلفد نت يلى يجيب وين ما للجا(  يلى)صف  ي ال به)ال( نلفد نت هذه  7 3 1يلى

به)ن م(13 11 نلفد نت هذه يلى يجيب وين ما ونو ى(  )للجا يلى ي ال به)ال(  ن  )

قاسنكتئابنلتق بخا    ني اليلى)صف للجا(  ميتمج عللجاتنل ف بنيلىمق
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قلكتئابدق بخا أماإ نواليلى)أللجات أكن (ي بنل ي ن5والنل ف بنيلى)

للجات(  ن ي بن بق حاليبج ين هنكتئابدق بخا.5من

 التماسك األسري ثانيًا: مقياس 

 وصانل ققاس -1

إلىنل لنةاتنلاا دا وق شابنمنخاللنل جب نلت اةكن ة يقامتنلباونابتطب  مققاس

نل اههنين ههحلهه ىنلت اةههكن ةهه ي( دهه ىشقههقسمجت  هها30 ههحصههبلش نلن افقههامههن)نل ققههاس

.(1مل  )مبزيايلى ال اأ  ال  نلد س

نل ينانالةتطالعقا

للنةا نلباونا ييناأج ت )يلى من م بنا نلد س(20نةتطالعقا ومانًا ح   جلمانًا

 د منص تن لنىو باش او لكمنخاللإج نءنتنلا تونلنباتنلالودا.نلت

ص تنل ققاس -2

 نلا تنلساه ي -أ

( يلى نل ققاس نلباونا   ض نلفلاطينقا6قامت نلجام ات نل املين ح من م   ين من(

نلفد نتنلتحشمش  يل ابناًء أص ابنالختاان نلذينأب ونمالوساتوبلصقاغا  ض

(.2مل  )%( 91لىمالوساش م وق بلغتنابانشفاق م)ي

ص تنلبناء -ب

نل لجهانلالقهاونل ققهاس ده ىمهن ده نت شمإيجالنل القابينكهلص تنل ققاسمنأجلنلتأك 

(4 و لكك اهبونضح حنلج ول)لل ققاس
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 (  4جدول )ال

.نلت اةكن ة يل ققاسلقامعنل لجانلانل ققاسمافب انلشباطكل د ىمن د نت

 المجال  )ر(   رقم الفقرة   المجال  )ر(   رقم الفقرة   المجال 
رقم  

 الفقرة  
 )ر(  

المشاركة 

 والتعاون 

1 0.56** 

التواصل 

 والتعاطف 

1 0.73** 

االحترام 

 والتقدير 

1 0.74** 

2 0.79** 2 0.62** 2 0.79** 

3 0.74** 3 0.75** 3 0.74** 

4 0.75** 4 0.64** 4 0.81** 

5 0.73** 5 0.71** 5 0.84** 

6 0.77** 6 0.79** 6 0.78** 

7 0.66** 7 0.68** 7 0.69** 

8 0.78** 8 0.84** 8 0.83** 

9 0.59** 9 0.80** 9 0.80** 

   10 0.83**    

   11 0.85**    

   12 0.81**    

 ر(: معامل ارتباط بيرسون ) / (α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

وهههذن اإواههافقنلشبا ههًا ولاللههالل ققههاسال لجههانلالقههاشهه شبط نل ققههاسأنج قههع دهه نتشبههين

يالتهههالحي بههه يهههنصههه ت دههه نتوقهههبىنالشاهههاتنلههه نخلحلفدههه نتنل ققهههاس يلهههىي طهههحمؤدههه 

 .نلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سققاس حققاسنل ققاس

ناللشبههاطبههينم امهههالتبوهههةابنلباونههاقهههامتتصهه تنالشاههاتنلهه نخلحلل جههاالدهه مهههنوللت 
(يبضح لك.5للجاكلمجالمنمجاالتنل ققاسمعنل لجانلالقالل ققاسونلج ول)



 (  5جدول )ال

مافب ام امالتنلشباطللجاكلمجالمنمجاالتنل ققاسمعنل لجانلالقالل ققاس.
 الدرجة الكلية   نالوت نلونلتد ي  نلتبنصلونلت ا ا كاونلت اوننل تال 

 **0.86   1 نل تالكاونلت اون

 **0.93  1 **0.68 نلتبنصلونلت ا ا

 **0.92 1 **0.81 **0.69 نالوت نلونلتد ي 

(α≤ 0.01**لنل اإواافق ًاين )
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 جهههاالتشههه شبطبب ضههه ا(أنج قهههعنل5يتضههحمهههنخهههاللنلبقانهههاتنلهههبنللى ههحنلجههه ول)

م ها( α≤0.01نلب ضويال لجانلالقالل ققاسنلشبا هًا ولاللهاإواهافقاينه ماهتبىلاللها)

نلت اةهكن ةه يله ىيتي إلىقبىنالشااتنل نخلحلفد نتنل ققاسوأن اشتت  م ًا حققهاس

.نل انين حنلد س

نلنبات-3
 ط  دهههانلتجمفهههاك هههاشهههمواههها  بهههاتك ونبهههاخألفههها م اللهههانلن  اهههابنلنبهههات ط  دهههاواهههب

(.6نلنافقا و لكك اهبمبضح حنلج ول)

 (  6جدول )ال

نلت اةكن ة يل ققاسم امالتنلنبات

عدد  المجال 
 الفقرات

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 
معامل سبيرمان   معامل االرتباط معامل الثبات

 براون المصحح 
 معامل جتمان

0.84*0.86 0.74 90.88نل تالكاونلت اون
0.910.91** 0.84 120.93نلتبنصلونلت ا ا

0.91*0.93 0.86 90.92 نالوت نلونلتد ي 
0.900.90** 0.82 300.96نل لجانلالقالل ققاس

 سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياس يتم اعتماد معامل  )**(  //يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس )*(



 نل ات  ل حنل لنةانل القايت تعب لجايالقامننلنباتنلت اةكن ة يشبينأنمققاس

ةبي مانب نونيلغم املو( 0.96ويثبلغم امل باتك ونباخألفالل لجانلالقالل ققاس)

 .(0.90لل لجانلالقالل ققاس)نل ا ح

:نل ققاسشا قح
نل  اةهقا ويهههثي هههالLikertشهمشبز ههعللجهاتنإجا ههايلهى دهه نتنل ققههاس ط  دههالق ههه ت

3للجهههاتينههه مايجيهههب)مبن هه ( 4للجههاتينهه مايجيهههب)مبن هه  تهه ى( 5نل هههاتجيبيلهههى
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يجيههب( وللجههاونوهه ىينهه مام هالضللجهاتينهه مايجيههب)م ايه ( وللجتههانينهه مايجيههب)

 ت ى(.م الض)

للجهاوق شمشداقم بلنل ققاسإلى الث ئات؛ل    هاللجهامبن دهاأ ه نليينهانل لنةهايلهى

ل ي م وشموااب ئاتنل ققاسك اهبمبضح حنآلشح:نلت اةكن ة ي

4(=1-5نل  ن لنىلل ققاس=)-م ىنل ققاس=نل  ن يلىلل ققاس

3ي لنلفئات=

بلنلفئا=م ىنل ققاس÷ي لنلفئات 

=4÷3=1.33

(لل  ولنل نقاللفئاتلل ابليلى ئاتنل تبةطاتنل اابقاك ا1.33شمإضا ا بلنلفئا)
(:7)هبمبضح حنلج ول

 (7)الجدول 

للجاتنلت اةكن ة ي ئاتمتبةطات

 التماسك األسري ة على مقياس درجة الموافق الوزن النسبي فئات المتوسط الحسابي 
من فضا%46.6-%20 أقل2.33
متبةطا73.4-2.34-3.6746.7%
كبي ى%100-%73.5 أيلى3.68

 متغيرات الدراسة 

نل الها نل اتبىنالقتاهالي نلبضعنلبظقفح ي لأ  نلن ة ى نل الانالجت ايح نلجنس •

.نلا قا

 .نلتق بخاالكتئاب س حمنطدانلدنل انينشد ي نت •
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 .للت اةكن ة ي حمنطدانلد سنل انينشد ي نت •

 إجراءات الدراسة 

 نل ههه شبط  تغيهه نتنل لنةهها نلههذيةههاي نلباونههاونلنفاههحن لبنلت يههبييلههىناليت ههالشههم •

نل جههب إلههى  ههضنل لنةههاتون   ههاث ك ههاشههميلههىشاههب نخلفقههايل قههال بضههب نل لنةهها

ل  يقهههاونل ال قههها نتنل القهههها  تغيههه نتنل لنةهههالالةهههتفالىمن ههها هههحبنهههاءألونتنل  لقهههاون

 .نل لنةا

 (مب ب ًاللتأك منص تن لونتو باش ا.20أج تنلباوناللنةانةتطالعقام بنامن) •

يلههىأ هه نليينههاشبز ههعنل دههايقسنل لنةهها)نل اههبليلههىنل بن دههاتنل اصههاببهه ءشنفيههذشههم •

 .نل لنةا(

(مققاةهههًا وي ههه 265(ماهههنًاوماهههنًا وشههمنةهههت لنل)280شههمشطبيههه مدهههايقسنل لنةههايلهههى) •

(مفهه لىصههال ا259(مدههايقسل هه لنكت ههالنإجا ههايلي هها ليتبدههى)6شهه ققد اشههمنةههتب ال)

 لل  الجانإواافقانلتحمنلتيينانل لنةا.

 .  زهاوشبب ب اوش ب ل اإلىألقالللبقانات   إج نءنل  الجاتنإواافقانلالزماشم •

 األساليب اإلحصائية 

وممانلب نمجنالواافقالل لبلنةت  مت    نالنت اءمنش ضي نلبقاناتلل  الجانإواافقا

 Statistical Package for the Social Sciences :SPSSنالجت اعقا 

نلتالقا: نإواافقا نالختبالنت نةت  نل نلنابقانلتا نلوشم ون وزنن نل اابقا  نت نل تبةطات

م املنلشباطةبي مان نختبالك ونباخألفال    ا بات د نتنالةتبانا نالن  ن اتنل لقال ا

جت انب نون نلنافقاوم امل نلتجمفا نلنبات ط  دا ول    ا بي ةبن  نلشباط م امل
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(Pearson Correlationنالةتب ص ت د نت ل    ا بين( نل القا ول    ا نكتئابانا 

ج انلتق بخا ن ة يمن أخ ىونلت اةك ج ا ومن  ( )ت(  Independentنختبال

samples t-testماتدلتين يينتين متبةطات بين نلف وت ل    ا و(  نلتباين  ش ليل نختبال

أونلتبصلOne-Way Analysis of Varianceن والي) نل تبةطات بين لل دالنا إلى(

نل تبةطات بين أوي لوجبل  وت ببجبل يت ل  ) ق نل لل دالناتScheffeنختبالدقفق  )

نلننافقانلب  ياإيجالما لنلف وت.
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة عرض 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 الجانإواافقامنخاللإج نءنتنل  و لكندت لهذننلفالنإجا اينأةئلانل لنةا

.نل الف البقاناتنل لنةا

 نتائج أسئلة الدراسة

 ؟ المسنين في القدس من وجهة نظرهملدى الشيخوخة مدى انتشار اكتئاب ما السؤال األول: 

نلتههق بخالهه ىنل اههنين هههحننتتههالنكتئههابنةههت  جتنلتاهه نلنتونلناههبنل ئب ههال   ههامهه ى

يبضح لك:(8 ونلج ول)نلد سمنوج انس هم

 (  8الجدول )

نلتهههق بخالههه ىنل اهههنين هههحنلدههه سمهههنوج هههاونلناهههبنل ئب هههالنتهههافجمققهههاسنكتئهههابن يههه نل
نس هم

 النسبة المئوية  التكرار وصف الحالة 
 %44.8 116 اليبج نكتئابدق بخا
 %55.2 143 يبج نكتئابدق بخا

 % 100.0 259 المجموع
أيه نضميينانل لنةالقسل ي مانًاومانًامنأ  نل(116)(أن8نلبقانات حج ول)ش س  

ويلههههغيهههه لنلههههذينلهههه ي مأيهههه نضنكتئههههاب%( 44.8 بناههههبامئب ههههابلغههههت)نكتئههههابنلتههههق بخا

%(.55.2 بنابامئب ابلغت)مانًاومانًامنأ  نليينانل لنةا(143)نلتق بخا
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 ؟ممن وجهة نظره المسنين في القدسدى ل التماسك األسري  مستوى ما السؤال الثاني: 

نل تبةهههطاتنل اهههابقاونالن  ن هههاتنل لقال هههاون وزننواهههابشهههمنلنهههانح ل جا هههايهههننلاهههؤنل

و لهههكك هههاههههب.ملههه ىنل اهههنين هههحنلدههه سمهههنوج هههانسههه هنلت اةهههكن ةههه يل اهههتبىنلناهههبقا

(.9مبضح حنلج ول)

 (  9جدول )ال

لهههه ىنلت اةههههكن ةهههه ي اههههتبىون وزنننلناههههبقال ههههاتنل لقال ههههانل تبةههههطاتنل اههههابقاونالن  ن
 م شباشنازلقاًمنل انين حنلد سمنوج انس ه

المتوسط  رقم الفقرة  المجال 
 الحسابي 

 د-االنحراف 
 المعياري 

الوزن النسبي 
 درجة الموافقة الرتبة %

ن  و
تعا

 وال
ركة

شا
الم

 

 كبي ى 1 80.4 0.83 4.02 6
 كبي ى 1 80.4 0.77 14.02
 كبي ى 2 79.6 0.87 53.98
 كبي ى 3 79.4 0.97 73.97
 كبي ى 4 75.8 1.01 33.79
كبي ى5 75.0 0.99 3.75 2
 كبي ى 6 74.8 1.15 93.74
متبةطا 7 72.6 1.02 43.63
متبةطا 8 71.4 0.98 83.57
 كبيرة  3 76.6 0.95 3.83 الدرجة الكلية

طف 
تعا

 وال
صل

لتوا
ا

 

 كبي ى 1 86.4 0.80 4.32 13
 كبي ى 2 84.2 0.81 104.21
 كبي ى 3 83.2 0.80 214.16
كبي ى 4 82.2 0.78 194.11
كبي ى 5 81.4 0.79 184.07
كبي ى 6 80.6 0.86 204.03
كبي ى 6 80.6 0.86 144.03
كبي ى 7 79.6 0.84 113.98
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المتوسط  رقم الفقرة  المجال 
 الحسابي 

 د-االنحراف 
 المعياري 

الوزن النسبي 
 درجة الموافقة الرتبة %

كبي ى 8 78.6 0.84 163.93
كبي ى 9 77.8 0.89 153.89
كبي ى 10 77.6 0.94 173.88
كبي ى 11 74.0 0.85 123.70
 كبي ى 2 80.6 0.84 4.03 الدرجة الكلية

دير 
التق

م و
حترا

اال
 

كبي ى 1 85.8 0.82 4.29 22
 كبي ى 2 84.8 0.85 234.24
 كبي ى 3 83.8 0.80 294.19
كبي ى 4 83.0 0.79 304.15
كبي ى 5 82.0 0.77 244.10
كبي ى 6 80.0 0.83 274.00
 كبي ى 7 79.6 0.81 253.98
 كبي ى8 79.2 0.85 3.96 28
 كبي ى9 78.2 0.83 3.91 26
 كبيرة  1 81.8 0.82 4.09 الدرجة الكلية

 كبيرة  79.8 0.87 3.99 التماسك األسري الكلي 
مهننل اهنين هحنلده سله ىنلت اةهكن ةه يبىماهت(أن9)نلجه ولنلهبنللى هحنلبقاناتشتي 

(3.99)للت اةكن ةه ي إ بلغنل تبةطنل اابحلل لجانلالقاكبي ىكانب لجاموج انس ه

.(79.8نابامئب ا)%و

مجال"نالوت نلونلتد ي "ل ىنل انين حنلد سق جاء حنل  كهمأن(9و تضحمننلج ول)

(ق والت23 22نلفد نت)%( ك اأن81.8(ونابامئب ا)4.09)ن ول  تبةطواابح

 ممههنوج ههانسهه هلالوتهه نلونلتدهه ي لهه ىنل اههنين ههحنلدهه سيلههىأيلههىللجههامبن دهها الناههبا

."ة ىلوليشجاهن أ  نلأة شحيد ل" و" أه يتحأ  نلأة شحيت  نح"ونلتحنا ا:
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لالوته نلونلتده ي له ىتيلىأقلللجامبن دها الناهبا(ق وال28 26 حوينأننلفد نت)

ة شحلال  لنل ااوانلاافقاأي اص ح" ونلتحنا اممنوج انس هنل انين حنلد س

".ة ىمبلن أ حأ  نلأة شحياتتي نح" و" االل  ضن 

ح  تبةهطواهابحنل  كهمنلنهان هحمجهال"نلتبنصهلونلت ها ا"له ىنل اهنين هحنلده س مجاء

قههه واهههلتيلهههىأيلهههىللجههها(10 13نلفدههه نت)%( ك هههاأن80.6(وناهههبامئب ههها)4.03)

 ونلتهههحناههه اممهههنوج هههانسههه هللتبنصهههلونلت ههها الههه ىنل اهههنين هههحنلدههه سمبن دههها الناهههبا

."بنافح اةت  نل امتاي نل ببينناأيت  نح" و"زماتة شحوقتن أ  نلأش ا امعأ"

للتبنصهلونلت ها ا(:قه واهلتيلهىأقهلللجهامبن دها الناهبا17 12نأننلفده نت) حوي

 هه ل ههحن ةهه ىأنيههتف مي ههاولكههل" ونلتههحناهه اممههنوج ههانسهه هلهه ىنل اههنين ههحنلدهه س

".ش نىأة شحمت اة اك اأنأ أد  " و"نآلخ غضب

(وناهبا3.83نلده س  تبةهطواهابح)مجال"نل تهالكاونلت هاون"له ىنل اهنين هحوأخي ًنجاء

لل تهالكاق والتيلىأيلىللجهامبن دها الناهبا(1 6نلفد نت)%( ك اأن76.6مئب ا)

نندضههحأةهه شحن ههبأ ههح"وشههنصيلههى ممههنوج ههانسهه هلهه ىنل اههنين ههحنلدهه سونلت ههاون

."ننف لكلدحءم اأة شحأ  نلأناوأوبأ" و"وقاشام وام اأ

لهه ىلل تهالكاونلت ههاونقهه واههلتيلهىأقههلللجهامبن دهها الناههبا(4 8وههينأننلفده نت) هح

شف أ" و"ة شحنل اؤولقاتمبزيابيننا   نلاأ ح"شنص وممنوج انس هنل انين حنلد س

".ن ة يوبلنل ا وءءأة شحبناأناوأ
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وبؤؤين  الشؤؤيخوخةاكتئؤؤاب صؤؤائية بؤؤين هؤؤل توجؤؤد عالقؤؤة ارتباطيؤؤة ذات داللؤؤة إح: السؤؤؤال الثالؤؤث

 ؟المسنين في القدسلدى   التماسك األسري 

(إيجالPearson Correlationنةت  لم املنلشباطبي ةبن) نلنالثل جا ايننلاؤنل

منج انل انين حنلد سل ىنلت اةكن ة يمنج اوييننلتق بخانكتئابنل القابين

(.10لنلج ول) ك اهبونضحمنخالأخ ى

 (  10جدول )ال

له ىنلت اةهكن ةه يمهنج هاويهيننلتهق بخانكتئهابنتافجم املنلشباطبي ةبنلل القابين
منج اأخ ىنل انين

 الداللة اإلحصائية  قيمة )ر(  المتغيرات 
 0.00 **0.52-نل تالكاونلت اونXنكتئابنلتق بخا
 0.00 **0.48-نلتبنصلونلت ا اXنكتئابنلتق بخا
 0.00 **0.50-نالوت نلونلتد ي Xنكتئابنلتق بخا
 0.00 **0.55-نلت اةكن ة ينلالحXنكتئابنلتق بخا

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

وييننلتق بخانكتئابشباطلل القابينم املناللأن(10شتي نل  طقاتنلبنللى حنلج ول)

( وهذني ل0.000ب اللاإواافقا)(0.55-بلغ)نل انين حنلد سل ىنلت اةكن ة ي

نلت اةكن ة ي  جاالش وييننلتق بخانكتئاببينلنلاإواافقاً  ي اقايالقايلىوجبل

نل انينل ىنلتق بخاكتئابزنلتأي نضنكل ا ويثيتضح أن نل انين حنلد سل ى

.ونل  سص قح نلت اةكن ة يل ي مض اكل ا  حنلد س
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المسؤنين لؤدى  الشؤيخوخةلدرجات اكتئاب تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة هل  :  الرابعالسؤال  

، الوضؤع الؤوفيفي، عؤدد أفؤراد األسؤرة، الحالؤة االجتماييؤة،  الجؤنس)ات:  لمتغيؤر   وفقاً   في القدس

 ؟(الصحية، الحالة توى االقتصاديالمس

نلجنسو دًال تغي  حللجاتنكتئابنلتق بخاأواًل:نلف وت

ل تغيهه و دههاًنل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئههاببههينمتبةههطاتلف ههصنلفهه وت

 ك هاههب(Independent-sample t-testنةهت  لنختبهال)ت(لل ينهاتنل اهتدلا) نلجهنس

.(11لج ول)مبضح حن

 (  11) جدولال

بهههينمتبةهههطات(للت ههه ءيلهههىنلفههه وتIndependent- sample t-testنتهههافجنختبهههال)ت()
.(259)ن=نلجنسش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخاللجاتنكتئاب

المتوسط  العدد  الجنس  المتغير
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

قيمة ت  
 المحسوبة

 ائية الداللة اإلحص

 اكتئاب الشيخوخة 
0.01 2.60** 3.95 5.79 129  ك 
 4.12 7.09 130 أننى

 257(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) 0.01**دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) 
 2.58( = 0.01ة ) ، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دالل1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 

(إلهههىوجهههبل ههه وت نتلاللهههاإواهههافقاينههه ماهههتبىنل اللههها11 هههحنلجههه ول)نلبقانهههاتشتهههي 

(0.05 ≤ )ش ههمىل تغيهه نل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئههاببههينمتبةههطات

(1.96مههنقق هها)ت(نلج ولقهها)أكبهه (وهههح2.60 ويههثبلغههتقق هها)ت(نل  اههبيا)نلجههنس

نلتههق بخاويلغههتقق ههانل اللههانإواههافقالل لجههانلالقههاالكتئههاب( 0.05اههتبىلاللهها)ينهه م
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وكانهتنلفه وتلاهالح.(ولنلهاإواهافقا0.05ً(وههحأصهغ مهن)0.000)لل انين حنلده س

.للذكبل(5.79(مدابل)7.09  تبةطواابح)نإناث

غي نل الانالجت اعقاو دًال تللجاتنكتئابنلتق بخا ح انقًا:نلف وت

ل تغيهه و دهاًنل اهنين هحنلدهه سلهه ىنلتهق بخاللجهاتنكتئههاببههينمتبةهطاتلف هصنلفه وت

 لجاتنكتئههههابنل تبةههههطاتنل اههههابقاونالن  ن ههههاتنل لقال ههههالههههإيجههههالشههههم نل الههههانالجت اعقهههها

بمبضهح ههح و لهكك هاهههنل الهانالجت اعقههال تغيه ش ههمىنل اههنين هحنلده سله ىنلتهق بخا

:(12)نلج ول

 (12جدول )ال

نل اهنين هحل ىنلتق بخا لجاتنكتئابلن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل لقال ا
نل الانالجت اعقال تغي ش مىنلد س

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الحالة االجتمايية المتغير

 اكتئاب الشيخوخة 

 3.82 6.36 22 أيمب/يمياء
 3.85 5.57 160 متموج/ى
 4.54 8.35 17 مطل /ى
 3.94 8.27 60 ألمل/ى
 4.08 6.44 259 المجموع

نل اههنينلهه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئههابمتبةههطاتبههيننخههتالء(وجههبل12مههننلجهه ول)يتبههين

 ليهلنلتبهاينلاللهانلفه وتنةهت  لنختبهالشولف ص.نل الانالجت اعقاش مىل تغي  حنلد س

:(13)(ك اهبمبضح حنلج ولOne Way Anova)ن والي
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 (  13جدول )ال
(للت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطاتOne Way Anovaنتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي)

(259)ن=نل الانالجت اعقاش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخاللجاتنكتئاب

درجات  مجموع المربعات تباين مصدر ال المتغير
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 اكتئاب الشيخوخة 
 128.00 3 383.99 بين المجموعات 

 15.33 255 3909.95 داخل المجموعات  0.00 8.35**
  258 4293.94 المجموع
 ( 0.05صائياً عند مستوى داللة )* دالة إح  (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

وجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقاينهه ماههتبىنل اللهها(13)نلههبنللى ههحنلجهه ولنلبقانههاتش س هه 

(α≤0.05بههينمتبةهههطات)ش هههمىل تغيههه نل اههنين هههحنلدهه سلههه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئهههاب

(وههح0.00)نلتهق بخاالكتئهابويثبلغتنل اللاإواافقالل لجهانلالقها نل الانالجت اعقا

لنلاإواافقًا.و(0.05من)أصغ 

نلننافقههانلب  يههاللفهه وتلل دالنههات(Scheffeدههقفق )نةههت  لنختبههال وإيجههالماهه لنلفهه وت

نل الهههههاش هههههمىل تغيههههه نل اههههنين هههههحنلدههههه سلههههه ىنلتهههههق بخاللجهههههاتنكتئهههههابمتبةهههههطاتبههههين

(.14) و لكك اهبونضحمنخاللنلج ولنالجت اعقا

 (14)جدول ال
للجهاتنكتئهابمتبةطاتبين(لل دالناتنلننافقانلب  ياللف وتScheffeنتافجنختبالدقفق )

نل الانالجت اعقاش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخا
 المقارنات  المتغير

المتوسط 

 الحسابي 
 أرمل/ة  مطلق/ة  متزوج/ة 

 الشيخوخة اكتئاب 

 1.90 1.99 0.80 6.36 أيمب/يمياء

 *2.70 *2.78  5.57 متموج/ى

 0.12   8.35 مطل /ى

    8.27 ألمل/ى

(0.05*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقًاين ماتبى)
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للجهاتنكتئهابمتبةطاتإلىأننلف وتبين(14)شتي نل دالناتنلننافقانلب  ياو  نلج ول

نل اههههنينبههههينكانههههت نل الههههانالجت اعقههههاغيهههه ش ههههمىل تنل اههههنين ههههحنلدهههه سلهههه ىنلتههههق بخا

نل اهههنين ولاهههالحمهههنج هههاأخههه ىنل اهههنيننل طلدهههينونل تههه ملينمهههنج هههاويهههيننل تهههموجين

.أيلىل ي منلتق بخاكانتللجاتنكتئابنلذيننل طلدينونل ت ملين

و دًال تغي ي لأ  نلن ة ىللجاتنكتئابنلتق بخا النًا:نلف وت ح

ل تغيهه و دهاًنل اهنين هحنلدهه سلهه ىنلتهق بخاللجهاتنكتئههاببههينمتبةهطات هصنلفه وتلف

نلتق بخا لجاتنكتئابنل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل لقال الإيجالشم ي لأ  نلن ة ى

:(15)نلج ول و لكك اهبمبضح حي لأ  نلن ة ىش مىل تغي نل انين حنلد سل ى

 (15دول )جال

نل اهنين هحل ى لجاتنكتئابنلتق بخالن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل لقال ا
ي لأ  نلن ة ىل تغي ش مىنلد س

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  عدد أفراد األسرة  المتغير

 اكتئاب الشيخوخة 

 3.73 5.11 76 أ  نل5أقلمن
 4.02 6.64 147  نل(أ 10-5من)

 4.16 8.47 36 أ  نل10أكن من
 4.08 6.44 259 المجموع

نل اههنينلهه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئههابمتبةههطاتبههيننخههتالء(وجههبل15مههننلجهه ول)يتبههين

لاللهانلفه وتنةهت  لنختبهالش ليهلنلتبههاينولف هص.يه لأ ه نلن ةهه ىش همىل تغيه  هحنلده س

:(16)(ك اهبمبضح حنلج ولOne Way Anova)ن والي
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 (  16جدول )ال

(للت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطاتOne Way Anovaنتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي)
(259)ن=ي لأ  نلن ة ىش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخاللجاتنكتئاب

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين  المتغير
 ريةالح

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 اكتئاب الشيخوخة 
 144.96 2 289.92 بين المجموعات 

 15.64 256 4004.02 داخل المجموعات  0.00 9.27**
  258 4293.94 المجموع
 ( 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

وجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقاينهه ماههتبىنل اللهها(16)نلههبنللى ههحنلجهه ولنلبقانههاتش س هه 

(α≤0.05بينمتبةطات)ي لش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخاللجاتنكتئاب

أصهغ (وهح0.00)نلتق بخاالكتئابويثبلغتنل اللاإواافقالل لجانلالقا أ  نلن ة ى

لنلاإواافقًا.و(0.05من)

نلننافقههانلب  يههاللفهه وتلل دالنههات(Scheffeدههقفق )نةههت  لنختبههال وإيجههالماهه لنلفهه وت

 ي لأ  نلن ة ىش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخاللجاتنكتئابمتبةطاتبين

(.17)و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول

 (17)جدول ال

للجهاتنكتئهابمتبةطاتبين(لل دالناتنلننافقانلب  ياللف وتScheffeفق )نتافجنختبالدق
ي لأ  نلن ة ىش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخا

   10أكثر من  (  10-5من ) المتوسط الحسابي  المقارنات  المتغير

 الشيخوخة اكتئاب 

 *3.36 *1.53 5.11 أ  نل5أقلمن

 *1.83  6.64 (أ  نل10-5من)

   8.47 أ  نل10أكن من

(0.05*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقًاين ماتبى)
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للجهاتنكتئهابمتبةطاتإلىأننلف وتبين(17)شتي نل دالناتنلننافقانلب  ياو  نلج ول

ذينيه لنلهنل اهنينبينكانت ي لأ  نلن ة ىش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخا

(أ ههه نل 10-5يههه لأ ههه نلأةههه هممهههن)نل اهههنينمهههنج هههاويهههينأ ههه نل(5أ ههه نلأةههه هم)أقهههلمهههن

(10-5نلههذينيهه لأ هه نلأةهه هممههن)نل اههنين ولاههالحمههنج ههاأخهه ىأ هه نل(10و)أكنهه مههن

ك ههاظ ههه ت.أيلههىلهه ي منلتههق بخاكانههتللجهههاتنكتئههابنلههذينأ هه نل(10أ هه نل و)أكنهه مههن

)أكنه مهنويهيننلهذينيه لأ ه نلأةه هم(أ ه نل10-5نل اهنينيه لأ ه نلأةه هممهن)بهين  وت

.أيلىل ي منلتق بخاكانتللجاتنكتئابنلذينأ  نل(10

 

نلبضعنلبظقفحو دًال تغي  حللجاتنكتئابنلتق بخا:نلف وتلن  اً

ل تغيهه و دههاًل اههنين ههحنلدهه سنلهه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئههاببههينمتبةههطاتلف ههصنلفهه وت

 (Independent-sample t-testنةهت  لنختبهال)ت(لل ينهاتنل اهتدلا) نلبضهعنلهبظقفح

.(18ك اهبمبضح حنلج ول)

 (  18) جدولال

بهههينمتبةهههطات(للت ههه ءيلهههىنلفههه وتIndependent- sample t-testنتهههافجنختبهههال)ت()
.(259)ن=نلبضعنلبظقفحش مىل تغي ين حنلد سنل انل ىنلتق بخاللجاتنكتئاب

الوضع  المتغير
المتوسط  العدد  الوفيفي 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

قيمة ت  
 الداللة اإلحصائية  المحسوبة

 اكتئاب الشيخوخة 
0.00 5.56** 3.41 4.75 99 ي  ل/ش  ل
 4.12 7.49 160 متداي /ى

257( للجاتنل   ا=0.05( *لنلاإواافقًاين ماتبىلاللا)0.01)**لنلاإواافقًاين ماتبىلاللا
2.58(=0.01 قق ا)ت(نلج ولقاين ماتبىلاللا)1.96(=0.05قق ا)ت(نلج ولقاين ماتبىلاللا)
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(إلهههىوجهههبل ههه وت نتلاللهههاإواهههافقاينههه ماهههتبىنل اللههها18 هههحنلجههه ول)نلبقانهههاتشتهههي 

(0.05 ≤ )ش ههمىل تغيهه نل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئههابينمتبةههطاتبهه

مههنقق هها)ت(نلج ولقههاأكبهه (وهههح5.56 ويههثبلغههتقق هها)ت(نل  اههبيا)نلبضههعنلههبظقفح

ويلغهههتقق هههانل اللهههانإواهههافقالل لجهههانلالقهههاالكتئهههاب( 0.05(ينههه ماهههتبىلاللههها)1.96)

وكانهههت.(ولنلهههاإواهههافقا0.05ً(وههههحأصهههغ مهههن)0.000)لل اهههنين هههحنلدههه سنلتهههق بخا

.لل املين(4.75(مدابل)7.49  تبةطواابح)نل تداي يننلف وتلاالح

و دًال تغي نل اتبىنالقتااليللجاتنكتئابنلتق بخاخاماًا:نلف وت ح

ل تغيهه و دهاًنل اهنين هحنلدهه سلهه ىنلتهق بخاللجهاتنكتئههاببههينمتبةهطاتلف هصنلفه وت

 لجاتنكتئهههابنل تبةهههطاتنل اهههابقاونالن  ن هههاتنل لقال هههالهههإيجهههالشهههم نل اهههتبىنالقتاهههالي

 و لكك هاههبمبضهح هحنل اتبىنالقتااليش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخا

:(19)نلج ول

 (19جدول )ال

نل اهنين هحل ىكتئابنلتق بخا لجاتنلن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل لقال ا
نل اتبىنالقتااليل تغي ش مىنلد س

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  المستوى االقتصادي  المتغير

 اكتئاب الشيخوخة 

 4.25 9.22 23 ضلقف
 3.84 6.92 146 متبةط
 3.87 5.35 74جي 
 3.62 3.19 16 م تاز

 4.08 6.44 259 المجموع
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نل اههنينلهه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئههابمتبةههطاتبههيننخههتالء(وجههبل19مههننلجهه ول)بههينيت

لاللهههانلفههه وتنةهههت  لنختبهههالش ليهههلولف هههص.نل اهههتبىنالقتاهههاليش هههمىل تغيههه  هههحنلدههه س

:(20)(ك اهبمبضح حنلج ولOne Way Anova)نلتباينن والي

 (  20جدول )ال

(للت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطاتOne Way Anovaن وهالي)نتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاين
)ن=نل اهههتبىنالقتاهههاليش هههمىل تغيههه نل اهههنين هههحنلدههه سلههه ىنلتهههق بخاللجهههاتنكتئهههاب

259)

 مجموع المربعات مصدر التباين  المتغير
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 اكتئاب الشيخوخة 
 155.90 3 467.71 لمجموعات بين ا

 15.00 255 3826.23 داخل المجموعات  0.00 10.39**
  258 4293.94 المجموع
 ( 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

ىنل اللههاوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقاينهه ماههتب(20)نلههبنللى ههحنلجهه ولنلبقانههاتش س هه 

(α≤0.05بههينمتبةهههطات)ش هههمىل تغيههه نل اههنين هههحنلدهه سلههه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئهههاب

(0.00)نلتههق بخاالكتئههابويههثبلغههتنل اللههاإواههافقالل لجههانلالقهها نل اههتبىنالقتاههالي

لنلاإواافقًا.و(0.05من)أصغ وهح

نلننافقههانلب  يههاللفهه وتل دالنههاتل(Scheffeدههقفق )نةههت  لنختبههال وإيجههالماهه لنلفهه وت

نل اههههتبىش ههههمىل تغيهههه نل اههههنين ههههحنلدهههه سلهههه ىنلتههههق بخاللجههههاتنكتئههههابمتبةههههطاتبههههين

(.21) و لكك اهبونضحمنخاللنلج ولنالقتاالي
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 (21)جدول ال

للجهاتنكتئهابمتبةطاتبين(لل دالناتنلننافقانلب  ياللف وتScheffeنتافجنختبالدقفق )
نل اتبىنالقتااليش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخا

 المقارنات  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 
 ممتاز جيد  متوسط

 الشيخوخة اكتئاب 

 *6.03 *3.87 2.30 9.22 ضلقف

 *3.73 *1.57  6.92 متبةط

 2.16   5.35جي 

    3.19 م تاز

(0.05تبى)*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقًاين ما

للجهاتنكتئهابمتبةطاتإلىأننلف وتبين(21)شتي نل دالناتنلننافقانلب  ياو  نلج ول

لاهههالحنلهههذينكانهههت نل اهههتبىنالقتاهههاليش هههمىل تغيههه نل اهههنين هههحنلدههه سلههه ىنلتهههق بخا

.ماتبنهمنالقتااليضلقفومتبةطنلذينكاننكتئابنلتق بخال ي مأيلى

و دًال تغي نل الانلا قاللجاتنكتئابنلتق بخاف وت حةالةًا:نل

ل تغيهه و دهاًنل اهنين هحنلدهه سلهه ىنلتهق بخاللجهاتنكتئههاببههينمتبةهطاتلف هصنلفه وت

نلتهق بخا لجاتنكتئهابنل تبةطاتنل اابقاونالن  ن هاتنل لقال هالهإيجالشم نل الانلا قا

:(22) و لكك اهبمبضح حنلج ولنل الانلا قا ش مىل تغينل انين حنلد سل ى

 (22جدول )ال

نل اهنين هحل ى لجاتنكتئابنلتق بخالن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل لقال ا
نل الانلا قال تغي ش مىنلد س

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الحالة الصحية  المتغير

 3.75 9.74 43 ضلقفا خوخة اكتئاب الشي
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الحالة الصحية  المتغير

 3.74 7.57 91 متبةطا
 3.27 4.74 99جي ى
 3.49 3.54 26 م تازى

 4.08 6.44 259 المجموع

نل اههنينلهه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئههابمتبةههطاتبههيننخههتالء(وجههبل22مههننلجهه ول)يتبههين

تبههالش ليههلنلتبههاينلاللههانلفهه وتنةههت  لنخولف ههص.نل الههانلاهه قاش ههمىل تغيهه  ههحنلدهه س

:(23)(ك اهبمبضح حنلج ولOne Way Anova)ن والي

 (  23جدول )ال

(للت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطاتOne Way Anovaنتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي)
(259)ن=نل الانلا قاش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخاللجاتنكتئاب

درجات  مجموع المربعات التباين مصدر  المتغير
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 اكتئاب الشيخوخة 
 363.94 3 1091.83 بين المجموعات 

 12.56 255 3202.11 داخل المجموعات  0.00 28.98
  258 4293.94 المجموع
 ( 0.05إحصائياً عند مستوى داللة )* دالة   (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

وجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقاينهه ماههتبىنل اللهها(23)نلههبنللى ههحنلجهه ولنلبقانههاتش س هه 

(α≤0.05بههينمتبةهههطات)ش هههمىل تغيههه نل اههنين هههحنلدهه سلههه ىنلتههق بخاللجههاتنكتئهههاب

(وهههح0.00)تههق بخانلالكتئههابويههثبلغههتنل اللههاإواههافقالل لجههانلالقهها نل الههانلاهه قا

لنلاإواافقًا.و(0.05من)أصغ 

نلننافقههانلب  يههاللفهه وتلل دالنههات(Scheffeدههقفق )نةههت  لنختبههال وإيجههالماهه لنلفهه وت

 نل الهانلاه قاش همىل تغيه نل انين هحنلده سل ىنلتق بخاللجاتنكتئابمتبةطاتبين
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(.24)و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول

 (24)جدول لا

للجهاتنكتئهابمتبةطاتبين(لل دالناتنلننافقانلب  ياللف وتScheffeنتافجنختبالدقفق )
نل الانلا قاش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلتق بخا

المتوسط  المقارنات  المتغير
 ةممتاز  ة جيد ة متوسط الحسابي 

 اكتئاب الشيخوخة 

 *6.20 *5.01 *2.17 9.74 اضلقف
 *4.03 *2.83 7.57 متبةطا
 1.20  4.74جي ى
 3.54 ىم تاز

 ( 0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )

للجهاتنكتئهابمتبةطاتإلىأننلف وتبين(24)شتي نل دالناتنلننافقانلب  ياو  نلج ول

وههالت ملاههالحنلههذينكانههت نل الههانلاهه قاش ههمىل تغيهه نل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلتههق بخا

.نلذينكاننكتئابنلتق بخال ي مأيلىاومتبةطاضلقفنلا قا

لؤؤؤدى  التماسؤؤؤك األسؤؤؤري لؤؤؤدرجات تختلؤؤؤف تقؤؤؤديرات أفؤؤؤراد عينؤؤؤة الدراسؤؤؤة هؤؤؤل : الخؤؤؤامسالسؤؤؤؤال 

الوضؤؤع ، عؤدد أفؤراد األسؤرة، الحالؤة االجتماييؤة، الجؤنس)ات: لمتغيؤر  وفقؤاً  المسؤنين فؤي القؤدس

 ؟(الصحية، الحالة المستوى االقتصادي، الوفيفي

نلجنسو دًال تغي  حللجاتنلت اةكن ة يأواًل:نلف وت

ل تغيهه و دههاًنل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلت اةههكن ةهه يللجههاتبههينمتبةههطاتلف ههصنلفهه وت

 ك هاههب(Independent-sample t-testنةهت  لنختبهال)ت(لل ينهاتنل اهتدلا) نلجهنس

.(25نلج ول)مبضح ح
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 (  25) جدولال

بهههينمتبةهههطات(للت ههه ءيلهههىنلفههه وتIndependent- sample t-testنتهههافجنختبهههال)ت()
.(259)ن=نلجنسش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلت اةكن ة يللجات

المتوسط  العدد  الجنس  المتغير
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

قيمة ت  
 صائية الداللة اإلح المحسوبة

 المشاركة والتعاون 
 0.73 3.89 129  ك 

1.35 0.18
 0.64 3.77 130 أننى

 التواصل والتعاطف 
 0.64 4.06 129 ك 

0.87 0.38
 0.61 3.99 130أننى

 االحترام والتقدير 
 0.66 4.13 129 ك 

0.88 0.38
 0.62 4.06 130أننى

 الكلي  التماسك األسري 
 0.62 4.03 129 ك 

1.13 0.26
 0.56 3.95 130أننى

257( للجاتنل   ا=0.05( *لنلاإواافقًاين ماتبىلاللا)0.01**لنلاإواافقًاين ماتبىلاللا)
2.58(=0.01 قق ا)ت(نلج ولقاين ماتبىلاللا)1.96(=0.05قق ا)ت(نلج ولقاين ماتبىلاللا)

وجهبل ه وت نتلاللهاإواهافقاينه ماهتبىنل اللهايه ل(إلهى25 هحنلجه ول)نلبقانهاتشتي 

(0.05 ≤ )ش ههمىل تغيهه نل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلت اةههكن ةهه يللجههاتبههينمتبةههطات

مهنقق هاأصهغ (وههح1.13)نلالهحن ة يللت اةك ويثبلغتقق ا)ت(نل  ابيانلجنس

ويلغتقق انل اللانإواافقالل لجانلالقا( 0.05(ين ماتبىلاللا)1.96)ت(نلج ولقا)

.لنلاإواافقاًغي (و0.05من)أكب (وهح0.26)لل انين حنلد سللت اةكن ة ي

و دًال تغي نل الانالجت اعقانلت اةكن ة يللجات انقًا:نلف وت ح

ل تغيهه و دههاًسنل اههنين ههحنلدهه لهه ىنلت اةههكن ةهه يللجههاتبههينمتبةههطاتلف ههصنلفهه وت

نلت اةههههك لجاتنل تبةههههطاتنل اههههابقاونالن  ن ههههاتنل لقال ههههالههههإيجههههالشههههم نل الههههانالجت اعقهههها

 و لههكك ههاهههبمبضههح ههحنل الههانالجت اعقههاش ههمىل تغيهه نل اههنين ههحنلدهه سلهه ىن ةهه ي
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:(26)نلج ول

 (26جدول )ال

نل اهنين هحله ىنلت اةهكن ةه يجات للهن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل لقال ها
نل الانالجت اعقال تغي ش مىنلد س

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الحالة االجتمايية المتغير

 المشاركة والتعاون 

 0.92 3.81 22 أيمب/يمياء
 0.66 3.95 160 متموج/ى
 0.48 3.44 17 مطل /ى
 0.63 3.62 60 ألمل/ى
 0.69 3.83 259 المجموع

 التواصل والتعاطف 

 0.67 4.02 22 أيمب/يمياء
 0.59 4.12 160 متموج/ى
 0.75 3.49 17 مطل /ى
 0.59 3.94 60 ألمل/ى
 0.63 4.03 259 المجموع

 االحترام والتقدير 

 0.78 4.06 22 أيمب/يمياء
 0.58 4.18 160 متموج/ى
 0.84 3.52 17 مطل /ى
 0.59 4.03 60 ألمل/ى
 0.64 4.09 259 المجموع

 التماسك األسري الكلي 

 0.71 3.97 22 أيمب/يمياء
 0.54 4.09 160 متموج/ى
 0.65 3.48 17 مطل /ى
 0.56 3.87 60 ألمل/ى
 0.59 3.99 259 المجموع
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نل انين هحل ىنلت اةكن ة يللجاتمتبةطاتبيننختالء(وجبل26مننلج ول)يتبين

لاللههانلفهه وتنةههت  لنختبههالش ليههلنلتبههاينولف ههص.نل الههانالجت اعقههامىل تغيهه ش ههنلدهه س

:(27)(ك اهبمبضح حنلج ولOne Way Anova)ن والي

 (  27جدول )ال

(للت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطاتOne Way Anovaنتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي)
(259)ن=نل الانالجت اعقاش مىل تغي حنلد سنل انين ل ىنلت اةكن ة يللجات

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين  المتغير
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 المشاركة والتعاون 
 2.49 3 7.46 بيننل ج بيات

 0.45 255 114.99 لنخلنل ج بيات 0.00 5.52**
  258 122.45 نل ج ب 

 التواصل والتعاطف 
 2.20 3 6.61بيننل ج بيات

 0.37 255 94.39لنخلنل ج بيات 0.00 5.95**
  258 101.00نل ج ب 

 االحترام والتقدير 
 2.39 3 7.16بيننل ج بيات

 0.38 255 97.63لنخلنل ج بيات 0.00 6.24**
  258 104.80نل ج ب 

التماسك األسري  
 الكلي

 2.22 3 6.67بيننل ج بيات
 0.33 255 83.11لنخلنل ج بيات 0.00 6.82**

  258 89.78نل ج ب 
 ( 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

اللههاوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقاينهه ماههتبىنل (27)نلههبنللى ههحنلجهه ولنلبقانههاتش س هه 

(α≤0.05بهههينمتبةهههطات)ش هههمىل تغيههه نل اهههنين هههحنلدههه سلههه ىنلت اةهههكن ةههه يللجهههات

(وهههح0.00)للت اةههكن ةهه يويههثبلغههتنل اللههاإواههافقالل لجههانلالقهها نل الههانالجت اعقهها

لنلاإواافقًا.و(0.05من)أصغ 

نلننافقههانلب  يههاللفهه وتلل دالنههات(Scheffeدههقفق )نةههت  لنختبههال وإيجههالماهه لنلفهه وت
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نل الهههههاش هههههمىل تغيههههه نل اهههههنين هههههحنلدههههه سلههههه ىنلت اةهههههكن ةههههه يللجهههههاتمتبةهههههطاتبهههههين

(.28) و لكك اهبونضحمنخاللنلج ولنالجت اعقا

 (28)جدول ال

للجههههاتمتبةههههطاتبههههين(لل دالنههههاتنلننافقههههانلب  يههههاللفهههه وتScheffeنتههههافجنختبههههالدههههقفق )
نل الانالجت اعقاش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلت اةكن ة ي

المتوسط  المقارنات  المتغير
 الحسابي 

 أرمل/ة  مطلق/ة  متزوج/ة 

 المشاركة والتعاون 

 0.19 0.37 0.14 3.81 أيمب/يمياء
 *0.33 *0.51 3.95 متموج/ى
 0.18 3.44 مطل /ى
 3.62 ألمل/ى

 التواصل والتعاطف 

0.100.530.08 4.02أيمب/يمياء
63.00.18* 4.12متموج/ى
0.45 3.49مطل /ى
 3.94ألمل/ى

 االحترام والتقدير 

0.130.540.03 4.06أيمب/يمياء
66.00.15* 4.18متموج/ى
.510* 3.52مطل /ى
 4.03ألمل/ى

 التماسك األسري 

0.120.490.10 3.97أيمب/يمياء
60.00.21* 4.09متموج/ى
0.39 3.48مطل /ى
 3.87ألمل/ى

(0.05*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقًاين ماتبى)

للجههههاتمتبةههههطاتإلههههىأننلفهههه وتبههههين(28)شتههههي نل دالنههههاتنلننافقههههانلب  يههههاو هههه نلجهههه ول

نل اههنينبههينكانههت نل الههانالجت اعقههاش ههمىل تغيهه نل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلت اةههكن ةهه ي
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نلهذيننل تهموجيننل اهنين ولاهالحمهنج هاأخه ىنل اهنيننل طلدهينمنج اوييننل تموجين

.أيلىل ي منلت اةكن ة يكانتللجات

و دًال تغي ي لأ  نلن ة ىللجاتنلت اةكن ة ي النًا:نلف وت ح

ل تغيهه و دههاًاههنين ههحنلدهه سنل لهه ىنلت اةههكن ةهه يللجههاتبههينمتبةههطاتلف ههصنلفهه وت

نلت اةهكن ةه ي لجاتنل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل لقال هالهإيجالشم ي لأ  نلن ة ى

:(29)نلج ول و لكك اهبمبضح حي لأ  نلن ة ىش مىل تغي نل انين حنلد سل ى

 (29جدول )ال

نل اهنين هحله ىنلت اةهكن ةه ي لجاتلهلقال هان ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل 
.ي لأ  نلن ة ىل تغي ش مىنلد س

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  عدد أفراد األسرة  المتغير

 المشاركة والتعاون 

 0.64 4.04 76 أ  نل5أقلمن
 0.64 3.81 147 (أ  نل10-5من)

 0.83 3.47 36 أ  نل10أكن من
 0.69 3.83 259 المجموع

 التواصل والتعاطف 

 0.57 4.21 76 أ  نل5أقلمن
 0.61 3.99 147 (أ  نل10-5من)

 0.71 3.79 36 أ  نل10أكن من
 0.63 4.03 259 المجموع

 االحترام والتقدير 

 0.59 4.24 76 أ  نل5أقلمن
 0.61 4.09 147 (أ  نل10-5من)

 0.74 3.77 36 أ  نل10أكن من
 0.64 4.09 259 المجموع

 0.56 4.17 76 أ  نل5أقلمن التماسك األسري الكلي 
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  عدد أفراد األسرة  المتغير

 0.55 3.97 147 (أ  نل10-5من)
 0.69 3.69 36 أ  نل10أكن من

 0.59 3.99 259 المجموع

نل انين هحل ىنلت اةكن ة يللجاتمتبةطاتبيننختالء(وجبل29مننلج ول)يتبين

لاللهههانلفههه وتنةهههت  لنختبهههالش ليهههلنلتبهههاينولف هههص.يههه لأ ههه نلن ةههه ىش هههمىل تغيههه نلدههه س

:(30)(ك اهبمبضح حنلج ولOne Way Anova)ن والي

 (  30جدول )ال

(للت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطاتOne Way Anovaنتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي)
(259)ن=ي لأ  نلن ة ىش مىل تغي ل انين حنلد سنل ىنلت اةكن ة يللجات

 مجموع المربعات مصدر التباين  المتغير
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 المشاركة والتعاون 
 4.05 2 8.10 بيننل ج بيات

 0.45 256 114.35 لنخلنل ج بيات 0.00 9.06**
  258 122.45 نل ج ب 

 التواصل والتعاطف 
 2.30 2 4.59بيننل ج بيات

 0.38 256 96.40لنخلنل ج بيات 0.00 6.10**
  258 101.00نل ج ب 

 االحترام والتقدير 
 2.71 2 5.43بيننل ج بيات

 0.39 256 99.37لنخلنل ج بيات 0.00 6.99**
  258 104.80نل ج ب 

  التماسك األسري 
 الكلي

 2.85 2 5.71بيننل ج بيات
 0.33 256 84.08لنخلنل ج بيات 0.00 8.69**

  258 89.78نل ج ب 
 ( 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

تبىنل اللههاوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقاينهه ماهه(30)نلههبنللى ههحنلجهه ولنلبقانههاتش س هه 

(α≤0.05بينمتبةطات)يه لش همىل تغيه نل انين هحنلده سل ىنلت اةكن ة يللجات
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أصههغ (وههح0.00)للت اةهكن ةه يويهثبلغهتنل اللهاإواههافقالل لجهانلالقها أ ه نلن ةه ى

لنلاإواافقًا.و(0.05من)

نلننافقههانلب  يههاللفهه وتدالنههاتلل (Scheffeدههقفق )نةههت  لنختبههال وإيجههالماهه لنلفهه وت

 يه لأ ه نلن ةه ىش همىل تغيه نل انين حنلد سل ىنلت اةكن ة يللجاتمتبةطاتبين

(.31)و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول

 (31)جدول ال

للجههههاتمتبةههههطاتبههههين(لل دالنههههاتنلننافقههههانلب  يههههاللفهههه وتScheffeنتههههافجنختبههههالدههههقفق )
ي لأ  نلن ة ىش مىل تغي نل انين حنلد سل ىة ينلت اةكن 

المتوسط  المقارنات  المتغير
 الحسابي 

(  10-5من )
 أفراد

  10أكثر من 
 أفراد

 المشاركة والتعاون 
 *0.57 0.22 4.04 أ  نل5أقلمن

 *0.35 3.81 (أ  نل10-5من)
 3.47 أ  نل10أكن من

 التواصل والتعاطف 
 41.0*0.21 4.21  نلأ5أقلمن

0.20 3.99(أ  نل10-5من)

 3.79أ  نل10أكن من

 االحترام والتقدير 
 47.0*0.15 4.24أ  نل5أقلمن

32.0* 4.09(أ  نل10-5من)
 3.77أ  نل10أكن من

 التماسك األسري 
 48.0*0.20 4.17أ  نل5أقلمن

82.0* 3.97(أ  نل10-5من)
 3.69أ  نل10أكن من

(0.05*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقًاين ماتبى)

للجههههاتمتبةههههطاتإلههههىأننلفهههه وتبههههين(31)شتههههي نل دالنههههاتنلننافقههههانلب  يههههاو هههه نلجهههه ول
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نل اههنينبههينكانههت يهه لأ هه نلن ةهه ىش ههمىل تغيهه نل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلت اةههكن ةهه ي

(10-5نلذينيه لأ ه نلأةه هممهن)نل انينمنج اويين(5 نلأة هم)أقلمننلذيني لأ 

نلههذين(5نل اههنيننلههذينيهه لأ هه نلأةهه هم)أقههلمههن ولاههالحمههنج ههاأخهه ى(10و)أكنهه مههن

.أيلىل ي منلت اةكن ة يكانتللجات

فحنلبضعنلبظقو دًال تغي  حللجاتنلت اةكن ة ي:نلف وتلن  اً

ل تغيهه و دههاًنل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلت اةههكن ةهه يللجههاتبههينمتبةههطاتلف ههصنلفهه وت

 (Independent-sample t-testنةهت  لنختبهال)ت(لل ينهاتنل اهتدلا) نلبضهعنلهبظقفح

.(32ك اهبمبضح حنلج ول)

 (  32) جدولال
بهههينمتبةهههطاتلهههىنلفههه وت(للت ههه ءيIndependent- sample t-testنتهههافجنختبهههال)ت()

.(259)ن=نلبضعنلبظقفحش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلت اةكن ة يللجات

 المتغير
الوضع 
 العدد  الوفيفي 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

قيمة ت  
 الداللة اإلحصائية  المحسوبة

 المشاركة والتعاون 
 0.64 4.03 99 ي  ل/ش  ل

**3.73 0.00
 0.69 3.71 160 اي /ىمتد

 التواصل والتعاطف 
 0.55 4.19 99ي  ل/ش  ل

**3.46 0.00
 0.65 3.92 160متداي /ى

 االحترام والتقدير 
 0.52 4.25 99ي  ل/ش  ل

**3.15 0.00
 0.68 3.99 160متداي /ى

 الكلي  التماسك األسري 
 0.51 4.16 99ي  ل/ش  ل

**3.81 0.00
 0.61 3.88 160متداي /ى

257( للجاتنل   ا=0.05( *لنلاإواافقًاين ماتبىلاللا)0.01**لنلاإواافقًاين ماتبىلاللا)
2.58(=0.01 قق ا)ت(نلج ولقاين ماتبىلاللا)1.96(=0.05قق ا)ت(نلج ولقاين ماتبىلاللا)

اللهههاإواهههافقاينههه ماهههتبىنل اللههها(إلهههىوجهههبل ههه وت نتل32 هههحنلجههه ول)نلبقانهههاتشتهههي 

(0.05 ≤ )ش ههمىل تغيهه نل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلت اةههكن ةهه يللجههاتبههينمتبةههطات
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أكبهه (وهههح3.81)نلالههحن ةهه يللت اةههك ويههثبلغههتقق هها)ت(نل  اههبيانلبضههعنلههبظقفح

انإواهههافقاويلغههتقق ههانل اللهه( 0.05(ينهه ماههتبىلاللهها)1.96مههنقق هها)ت(نلج ولقهها)

لنلهههاو(0.05مهههن)أصهههغ (وههههح0.00)للت اةهههكن ةههه يلل اهههنين هههحنلدههه سلل لجهههانلالقههها

(3.88(مدابهههههل)4.16نلهههههذيني  لهههههبن  تبةهههههطواهههههابح)وكانهههههتنلفههههه وتلاهههههالح.إواهههههافقاً

.أكن مننل تداي ينلل تداي ين أيأننل املينل ي مش اةكأة ي

و دًال تغي نل اتبىنالقتاالي اةكن ة يللجاتنلتخاماًا:نلف وت ح

ل تغيهه و دههاًنل اههنين ههحنلدهه سلهه ىنلت اةههكن ةهه يللجههاتبههينمتبةههطاتلف ههصنلفهه وت

نلت اةهههك لجاتنل تبةهههطاتنل اهههابقاونالن  ن هههاتنل لقال هههالهههإيجهههالشهههم نل اهههتبىنالقتاهههالي

 و لههكك هاهههبمبضههح ههحقتاههالينل اهتبىنالش ههمىل تغيهه نل اههنين هحنلدهه سلهه ىن ةه ي

:(33)نلج ول

 (33جدول )ال
نل اهنين هحله ىنلت اةهكن ةه ي لجاتلهن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل لقال ها

نل اتبىنالقتااليل تغي ش مىنلد س
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  المستوى االقتصادي  المتغير

 تعاون المشاركة وال

 0.81 3.56 23 ضلقف
 0.67 3.75 146 متبةط
 0.60 4.06 74جي 
 0.80 3.92 16 م تاز

 0.69 3.83 259 المجموع

 التواصل والتعاطف 

 0.99 3.66 23 ضلقف
 0.54 3.98 146متبةط
 0.56 4.23 74 جي 
 0.72 4.01 16 م تاز
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  المستوى االقتصادي  المتغير

 0.63 4.03 259 المجموع

 االحترام والتقدير 

 1.00 3.79 23 ضلقف
 0.57 4.04 146متبةط
 0.56 4.27 74 جي 
 0.69 4.17 16 م تاز

 0.64 4.09 259 المجموع

 التماسك األسري الكلي 

 0.83 3.67 23 ضلقف
 0.53 3.93 146متبةط
 0.53 4.19 74 جي 
 0.71 4.03 16 م تاز

 0.59 3.99 259 المجموع

نل انين هحل ىنلت اةكن ة يللجاتمتبةطاتبينءنختال(وجبل33مننلج ول)يتبين

لاللههانلفهه وتنةههت  لنختبههالش ليههلنلتبههاينولف ههص.نل اههتبىنالقتاههاليش ههمىل تغيهه نلدهه س

:(34)(ك اهبمبضح حنلج ولOne Way Anova)ن والي

 (  34جدول )ال
ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطات(للت ه One Way Anovaنتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي)

(259)ن=نل اتبىنالقتااليش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلت اةكن ة يللجات

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين  المتغير
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 المشاركة والتعاون 
 2.18 3 6.55 بيننل ج بيات

 0.45 255 115.90 لنخلنل ج بيات 0.00 4.80**
  258 122.45 نل ج ب 

 التواصل والتعاطف 
 2.13 3 6.39بيننل ج بيات

 0.37 255 94.61لنخلنل ج بيات 0.00 5.74**
  258 101.00نل ج ب 

 0.01 4.23** 1.66 3 4.97بيننل ج بيات االحترام والتقدير 
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين  المتغير
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 0.39 255 99.82لنخلنل ج بيات
  258 104.80نل ج ب 

التماسك األسري  
 الكلي

 1.96 3 5.88بيننل ج بيات
 0.33 255 83.90لنخلنل ج بيات 0.00 5.96**

  258 89.78نل ج ب 
 ( 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

وجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقاينهه ماههتبىنل اللهها(34)لى ههحنلجهه ولنلههبنلنلبقانههاتش س هه 

(α≤0.05بهههينمتبةهههطات)ش هههمىل تغيههه نل اهههنين هههحنلدههه سلههه ىنلت اةهههكن ةههه يللجهههات

(وههح0.00)للت اةهكن ةه يويثبلغتنل اللاإواافقالل لجهانلالقها نل اتبىنالقتاالي

لنلاإواافقًا.و(0.05من)أصغ 

نلننافقههانلب  يههاللفهه وتلل دالنههات(Scheffeدههقفق )نةههت  لنختبههال إيجههالماهه لنلفهه وتو

نل اههههتبىش ههههمىل تغيهههه نل اههههنين ههههحنلدهههه سلهههه ىنلت اةههههكن ةهههه يللجههههاتمتبةههههطاتبههههين

(.35) و لكك اهبونضحمنخاللنلج ولنالقتاالي

 (35)جدول ال

للجههههاتمتبةههههطاتبههههينتنلننافقههههانلب  يههههاللفهههه وت(لل دالنههههاScheffeنتههههافجنختبههههالدههههقفق )
نل اتبىنالقتااليش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلت اةكن ة ي

المتوسط  المقارنات  المتغير
 ممتاز جيد  متوسط الحسابي 

 المشاركة والتعاون 

 0.37 *0.50 0.19 3.56 ضلقف
 0.17 *0.31 3.75متبةط
 0.14  4.06 جي 
 3.92 م تاز

 57.00.35*0.32 3.66ضلقف التواصل والتعاطف 
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المتوسط  المقارنات  المتغير
 ممتاز جيد  متوسط الحسابي 

 0.03 25.0* 3.98متبةط
 0.22 4.23جي 
 4.01م تاز

 االحترام والتقدير 

 48.00.37*0.25 3.79ضلقف
 0.230.13 4.04متبةط
 0.11  4.27جي 
 4.17م تاز

 التماسك األسري 

 52.00.36*0.26 3.67ضلقف
 0.10 26.0* 3.93متبةط
 0.16 4.19جي 
 4.03م تاز

 ( 0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )

للجههههاتمتبةههههطاتإلههههىأننلفهههه وتبههههين(35)شتههههي نل دالنههههاتنلننافقههههانلب  يههههاو هههه نلجهههه ول

نل اهنينبهينكانهت نل اهتبىنالقتاهاليش مىل تغي نل انين حنلد سل ىنلت اةكن ة ي

ماههههتبنهمنل اههههنيننلههههذينمههههنج ههههاويههههينماههههتبنهمنالقتاههههالي)ضههههلقف( و)متبةههههط(نلههههذين

نلههذينماههتبنهمنالقتاههالي)جيهه (نل اههنيننلههذين ولاههالحمههنج ههاأخهه ىنالقتاههالي)جيهه (

.أيلىل ي منلت اةكن ة يكانتللجات

نل الانلا قال تغي و داًللجاتنلت اةكن ة ي:نلف وت حةالةاً

ل تغيهه و دههاًللجههاتنلت اةههكن ةهه يلهه ىنل اههنين ههحنلدهه سبههينمتبةههطاتلف ههصنلفهه وت

 لجاتنلت اةهكن ةه ينل تبةهطاتنل اهابقاونالن  ن هاتنل لقال هالهإيجهالشهم نل الانلاه قا

(:36)نلج ول و لكك اهبمبضح حنل الانلا قاش مىل تغي نل انين حنلد سل ى
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 (36جدول )ال

نل اهنين هحله ى لجاتنلت اةهكن ةه يلهن ي نلونل تبةطاتنل اابقاونالن  ن اتنل لقال ها
نل الانلا قال تغي ش مىنلد س

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الحالة الصحية  المتغير

 المشاركة والتعاون 

 0.70 3.51 43 اضلقف
 0.65 3.69 91 امتبةط
 0.64 4.00 99ىجي 
 0.65 4.21 26 ىم تاز

 0.69 3.83 259 المجموع

 التواصل والتعاطف 

 0.60 3.85 43 اضلقف
 0.60 3.85 91امتبةط
 0.52 4.22 99 ىجي 
 0.87 4.17 26 ىم تاز

 0.63 4.03 259 المجموع

 االحترام والتقدير 

 0.70 3.84 43 اضلقف
 0.65 3.95 91امتبةط
 0.53 4.26 99 ىجي 
 0.61 4.36 26 ىم تاز

 0.64 4.09 259 المجموع

 التماسك األسري الكلي 

 0.62 3.75 43 اضلقف
 0.57 3.83 91امتبةط
 0.50 4.17 99 ىجي 
 0.64 4.24 26 ىم تاز

 0.59 3.99 259 المجموع
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ت اةكن ة يل ىنل انين هحللجاتنلمتبةطاتبيننختالء(وجبل36مننلج ول)يتبين

لاللهههانلفههه وتنةهههت  لنختبهههالش ليهههلنلتبهههاينولف هههص.نل الهههانلاههه قاش هههمىل تغيههه نلدههه س

:(37)(ك اهبمبضح حنلج ولOne Way Anova)ن والي

 (  37جدول )ال

(للت ه ءيلهىنلفه وتبهينمتبةهطاتOne Way Anovaنتهافجنختبهالش ليهلنلتبهاينن وهالي)
(259)ن=نل الانلا قاش مىل تغي جاتنلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد سلل

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين  المتغير
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 المشاركة والتعاون 
 4.25 3 12.76 بيننل ج بيات

 0.43 255 109.70 لنخلنل ج بيات 0.00 9.89**
  258 122.45 نل ج ب 

 التواصل والتعاطف 
 2.80 3 8.40بيننل ج بيات

 0.36 255 92.59لنخلنل ج بيات 0.00 7.71**
  258 101.00نل ج ب 

 االحترام والتقدير 
 3.14 3 9.43بيننل ج بيات

 0.37 255 95.37لنخلنل ج بيات 0.01 8.40**
  258 104.80نل ج ب 

التماسك األسري  
 الكلي

 3.19 3 9.57بيننل ج بيات
 0.31 255 80.22لنخلنل ج بيات 0.00 10.14**

  258 89.78نل ج ب 
 ( 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

نتلاللههاإواههافقاينهه ماههتبىنل اللههاوجههبل هه وت (37)نلههبنللى ههحنلجهه ولنلبقانههاتش س هه 

(α≤0.05بهههينمتبةهههطات)ش هههمىل تغيههه للجهههاتنلت اةهههكن ةههه يلههه ىنل اهههنين هههحنلدههه س

(وههههح0.00)للت اةهههكن ةههه يويهههثبلغهههتنل اللهههاإواهههافقالل لجهههانلالقههها نل الهههانلاههه قا

لنلاإواافقًا.و(0.05من)أصغ 

نلننافقههانلب  يههاللفهه وتلل دالنههات(Scheffeدههقفق )نةههت  لنختبههال وإيجههالماهه لنلفهه وت
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 نل الهانلاه قاش همىل تغيه للجهاتنلت اةهكن ةه يله ىنل اهنين هحنلده سمتبةطاتبين

(.38)و لكك اهبونضحمنخاللنلج ول

 (38)جدول ال

للجههههاتمتبةههههطاتبههههين(لل دالنههههاتنلننافقههههانلب  يههههاللفهههه وتScheffeنتههههافجنختبههههالدههههقفق )
نل الانلا قاش مىل تغي نلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س

المتوسط  المقارنات  المتغير
 الحسابي 

 ةممتاز  ة جيد ة متوسط

 المشاركة والتعاون 

 *0.70 *0.48 0.17 3.51 اضلقف
 *0.53 *0.31 3.69امتبةط
 0.21  4.00 ىجي 
 4.21 ىم تاز

 التواصل والتعاطف 

 .320* .370* 3.85اضلقف
 .320* .370* 3.85امتبةط
 0.05 4.22ىجي 
 4.17ىم تاز

 االحترام والتقدير 

 .520* .430*0.11 3.84اضلقف
 .410*.320* 3.95امتبةط
 0.10  4.26ىجي 
 4.36ىم تاز

 التماسك األسري 

 .490* .420*0.08 3.75اضلقف
 .410* .340* 3.83امتبةط
 0.07 4.17ىجي 
 4.24ىم تاز

(0.05*نلف ت حنل تبةطاتلنلإواافقًاين ماتبى)

للجههههاتمتبةههههطاتإلههههىأننلفهههه وتبههههين(38)شتههههي نل دالنههههاتنلننافقههههانلب  يههههاو هههه نلجهههه ول

ذين كانتبيننل اهنيننلهنل الانلا قاش مىل تغي نلت اةكن ة يل ىنل انين حنلد س
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أو(ى)جي والت منلا قا(منج اوييننل انيننلذيناو)متبةطأ( ا)ضلقفوالت منلا قا

نلذينكانتأو)م تازى((ى)جي والت منلا قانل انيننلذين ولاالحمنج اأخ ى)م تازى(

.للجاتنلت اةكن ة يل ي مأيلى
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات






 

 

100 

 

 الفصل الخامس 

 أواًل: مناقشة النتائج

مدى انتشار اكتئاب الشيخوخة لدى المسنين في القدس من ما  السؤال األول:  مناقشة نتائج  

 ؟ وجهة نظرهم

نكتئهههابأيههه نضميينهههانل لنةهههالهههقسلههه ي ماهههنًاوماهههنًامهههنأ ههه نل(116أن)أظ ههه تنلنتهههافج

لههذينلهه ي مأيهه نضنكتئههابنلتههق بخاويلههغيهه لن%( 44.8 بناههبامئب ههابلغههت)نلتههق بخا

%(.55.2 بنابامئب ابلغت)مانًاومانًامنأ  نليينانل لنةا(143)

ش ههمىهههذهنلنتقجههاإلههىأننل اههنين ههحنلدهه س ههال غممههنم اولههاأبنههاف مونل  قطههينب ههمنلققههال

ليايهانل اهنينونل أ هايلىليايت موابش القملينناويالنشناوشدالي نانلتحشج عيلهىضه ولى

نلذيكانبنيتهغلبن  وههذنج ل هميته  ونب م؛إالأننل انين حنلد سيت  ون فد ننلولهم

إلهى لذن انن د اننلذينيالبن البو ىونل ملا ن م نلذيةببل ي منكتئابنلتق بخا

قهاىنلتهحكهانبنيت ت هبنب ها  يجابقهاتنل (ةنا أكن ي بنمننلا بيلي منلت تع65ي  )

يهه لنلدهه لىيلههىنل  ههل ونل ههمننل اهت   مههن ويههثي ههانبن و  هه ثلهه ي منالكتئهابقبهل لههك

نلت بل البو ى وأوقاناوتهىنلته بل أنه اليبجه   هملل قهاىونلت بل ان مي ي حن ه قا و

نلابلونهههانلهههذينجتهههاح   سهههمنل اهههنينأ ههه يلهههي منل امهههلنلاههه ح تههه لكبيههه وخاصهههايامهههل

نل هههالم م هههاألىإلهههىنلتههه بل هههال بءمهههننل ههه وجخهههالجنل نهههملوقلهههانلم هههالنتنل افلقهههاولؤ ههها

.ن ص قاءووتىنلققالبب ضن نتطانلباقطانلتحكانبني الةبن امنقبل

ئابحماتبىنل منجنالكتنلتحأظ  تأن(Basheer, 202) تي للنةاوشتف هذهنلنتقجامع

بالكبههههبلنوآخهههه ون ك ههههانشفدههههتمههههعللنةهههها%(64.9)بناههههبالهههه ىنل تدايهههه ينمالقههههًاجههههاءت
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(Blackburn, et al, 2017)وجهبلم انهاىونضه اله ىكبهالنلاهنمههننلتهحشبصهلتإلههى

.نالكتئاب

لدى المسنين في القدس مؤن وجهؤة  مستوى التماسك األسري ما مناقشة نتائج السؤال الثاني: 

 ؟منظره

كهههاننلت اةهههكن ةههه يلههه ىنل اههنين هههحنلدههه سمهههنوج هههانسههه همماهههتبىأنظ هه تنلنتهههافجأ

(وناههبامئب هها3.99)ب لجههاكبيهه ى إ بلههغنل تبةههطنل اههابحلل لجههانلالقههاللت اةههكن ةهه ي

%(79.8).

مجهههالمجهههال"نالوتههه نلونلتدههه ي "لههه ىنل اهههنين هههحنلدههه س هههحنل  كهههمن ول  هههمجهههاءوجهههاء

مجههال"نل تههالكاصههلونلت هها ا"لهه ىنل اههنين ههحنلدهه س ههحنل  كههمنلنههانح وأخيهه ًنجههاء"نلتبن

ونلت اون"ل ىنل انين حنلد س.

و   هنشفاهي ههذهنلنتقجهاإلهىأنأههالحنلدهه س اهببنلسه وءنلاهلبانلتهحيلقتهبن البجههبل

نل  بن صليين ويثي  ه نالوتاللنلذيي  لجاه ًنيلىإ  نننل  ينانل د ةامنة ان ا

إلىنةت  نلكا انلبةافلونلط تغي نإناانقالج ل مي ج ونبيبش مو  ولبنينم ينت م 

ومههنأةههاليب نلتههحياههت  م الت ديهه هههذننل ههه ءم اولههانختهه نتن ةهه ىنل  يقههاونل  ههليلهههى

مههنش اةهه  من ةهه ي ك ههاأنشفاق  هها وقهه شنبهه أهههالحنلدهه سل ههذهن ةههاليبنل نيئهها م ههازنل

نلهذييبصهحأهالحنلده سيلقتهبن هحلوهابن قاهىنل بهال و لتممهبنبت هالقمليننهانل نقهف

ب يايههاكبههالنلاههن ك ههاأنيالنشنههاوشداليهه ناشفهه ضيلينههانوتهه نلكبيهه نلاههنوشدهه ي هلههذنجههاء

.مجالنالوت نلونلتد ي  حنل  كمن ول
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نلتهههحشبصههلتإلهههىأننلت اةهههك(Alshaer, 2020للنةهههانلتههاي )ونشفدههتههههذهنلنتقجههامهههع

نلتههح(Bin Alou, 2015للنةههابههنيلههب)ن ةهه ي ههحقطهها غههمىكههانكبيهه ًن ونختلفههتمههع

شبصلتإلىأننلت اةكن ة يجاءمتبةطًا.

اكتئؤؤاب هؤؤل توجؤؤد عالقؤؤة ارتباطيؤؤة ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين : مناقشؤؤة نتؤؤائج السؤؤؤال الثالؤؤث

 ؟شيخوخة وبين التماسك األسري لدى المسنين في القدسال

إلىوجبليالقاي اقا نل لنةا نلتق بخابينلنلاإواافقاً  شبصلت نلت اةكنكتئاب ويين

نلد س  نل انين ح ل ى )ن ة ي  جاالش  بين  ا لل القا ناللشباط م امل بلغ (0.55-إ 

.(0.000ب اللاإواافقا)

لههه ىي شفهههع ان فهههاضللجهههانالكتئههههابنلت اةهههكن ةههه يماهههتبىإلهههىأنوش هههمىههههذهنلنتقجههها

نله ولنلابيه نلهذيشللبه نل بنمهلنلنفاهقا اهبلىيامهانل انين و  بل لهك طبق هانل هالإلهى

نل انين    نكاننل انيته   اإه هالمهنقبهلأ ه نلونالكتئابببج خان حنلتأ ي يلهى

  وه نثنل تهاكل ته للول حنش ا نلد نلنتنل ت لدا ا ة ى  نه يدهبلأة ش  وأن لمي  ل 

متاهه ل وهههذنيههؤ  يلههىش اةههكن ةهه ى أمههاإ نكههاننل اههنيتهه   الهه ءءونل نههانونلتبنصههل

م هه مههنقبههلأ هه نلأةهه ش   ههذنيج لهه يتهه   ال يب ههاونالنت ههاشوأنهه مههازنلمههؤ  ًن ههحن ةهه ى

التالح  ن ي بنينا ًن  ااًل حنل  ا سايلىش اةكن ة ىوقبش ا.ولولهلميتميم   

إنوجبلهذهنل القابيننلت اةكن ة يوللجانالكتئابل ىكبالنلان يؤد يلىأه قا

م نياىمتاي نل انينمنقبلن بناءومننل  قطن ة يب م.كذلك  نمندأننلت اةك

ال الانلنفاقالل اننوهذنبالنلان حج قعنل جاالتنل  شبطا ن ة يأني فايلىك

يلىألونلنل انين حنل جت ع.ين  س
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نلنتقجامع هذه إلى(Ruiz, 2018)لو مللنةاونشفدت شبصلت يالقاي اقاوجبلنلتح

(Naissa & Badra, 2014وللنةانلقااوي لى)بيننلت اةكنالجت ايحوأي نضنالكتئاب

نلتحأظ  توجبليالقاي اقابيننل اان ىنالجت اعقاونالكتئابل ىنل انين.



لدرجات اكتئاب الشيخوخة تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة هل : الرابعالسؤال مناقشة نتائج 

)الجؤؤنس، الحالؤؤة االجتماييؤؤة، عؤؤدد أفؤؤراد األسؤؤرة، ات: لمتغيؤؤر  وفقؤؤاً  لؤؤدى المسؤؤنين فؤؤي القؤؤدس

 ؟(يفي، المستوى االقتصادي، الحالة الصحيةالوضع الوف

أواًل:مناقتانلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو دًال تغي نلجنس

للجهاتنكتئهابنلتهق بخابهينمتبةهطاتإلىوجبل  وت نتلاللاإواافقاشبصلتنل لنةا

لاالحنإناث. نلجنسش مىل تغي نل انين حنلد سل ى

اإلهههىأننل اهههنيننلهههذكبلي  جهههبنمهههننلبيهههتو تبنصهههلبنمهههعأصههه قاف م وش هههمىههههذهنلنتقجههه

و  الةبننتا اتمنلل بنلمه أونلت ىأونلتط نج وهذنيج ل ماليت  ونببقتنلف نن

نلههذيي  ههنأنياههببنلبوهه ىونل ملههاونالكتئههاب ويلههىنل  ههسمههن لههك  هه ننإنههاثنل اههنات

يبج مايدتلوقتنلف ننين هن ويهثأنه  هحغالبقهان ةه يهذهبغالبًامايلتممننلبيت وال

ن بنههاءإلههىم نلةهه موجام ههاش موأي ههال موشبدههىهههحوويهه ى ههحنل نههمل ن مهه نلههذيياههببل هها

نلبو ىونالكتئاب.

وجههبل هه وت نتلاللههانلتههحأظ هه ت(Bashir, 2020) تههي للنةههاونشفدههتهههذهنلنتقجههامههع

 كهههذلكنشفدههتمهههع ههمىل تغيههه نلجههنسشاًنل هههمنجنالكتئههابحلههه ىنل تدايهه ينمالقهههإواههافقا ههح
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وجههبلنخههتالء ههحللجههانلتههحبينههت(Qooqi & Qarziz, 2017) ههمزحوق قللنةههاقههب

. حلنلليايانل انينو دًال تغي نلجنسنل انينل ىنالكتئاب

ل تغي نل الانالجت اعقاو داًللجاتنكتئابنلتق بخا انقًا:مناقتانلف وت ح

للجهاتنكتئهابنلتهق بخاوجبل  وت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتشبصلتنل لنةاإلى

.نل انيننل طلدينونل ت ملين لاالحنل الانالجت اعقاش مىل تغي ل ىنل انين حنلد س

و تتههالكبنأ هه نو م م هجه ونمههنياتأناههبنوش همىهههذهنلنتقجههاإلهىأننل اههنيننل تههموجيني

اله ءءونل نهان هحأةه هم أمهانل طلدهين يايهاأبنهاف مو ته  ون بدبمهبنوه بم م ك اأن مي

ون لنمههلفقجهه ونأنفاهه م ههحنلغالههبوويهه ينم ههموليناليجهه ونمههنيتههالك مأوقههات هه نغ م 

ليههنن بم ههها ونل طلدههينمههننل جههاليتههه  ون اكتئههابنكنهه  نن بنههاءيهههالىيفضههلبنن 

وكهذلكن لنمهليته  ون االكتئهابنتقجهها ده نن ملته  كوقهاش منلههذيكهاني لهحيلهي موقههاش م

لهذنكهاننكتئهابنلتهق بخا حج قعن وقاتوبقهابن نتهطانل  تلفهانلتهحكهانبنيؤلون هام هاً

ل ي مأيلى.

نلتهحشبصهلتإلهى(Qooqi & Qarziz, 2017) همزحوق ققهبللنةهاونشفدهتههذهنلنتقجهامهع

وجبلنختالء هحللجهانالكتئهابله ىنل هاالتنل  لوةهانل قق ها هحلنلليايهانل اهنينو دهًا

نلتهههح(Bashir, 2020) تهههي للنةهههاونختلفهههتههههذهنلنتقجهههامهههع ل تغيههه نل الهههانالجت اعقههها

تغيهه نل الهها ههمىل شيهه لوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقا ههحنل ههمنجنالكتئههابحشبصههلتإلههى

.نالجت اعقا

و دًال تغي ي لأ  نلن ة ىللجاتنكتئابنلتق بخا النًا:مناقتانلف وت ح
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للجهاتنكتئهابنلتهق بخاوجبل  وت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتشبصلتنل لنةاإلى

أ ه نلأةه همنل اهنيننلهذينيه للاالح ي لأ  نلن ة ىش مىل تغي ل ىنل انين حنلد س

.أ  نل(10(أ  نل و)أكن من10-5من)

وش مىهذهنلنتقجاإلىأنن ة نلابي ىشابنمتاكل اكبي ىخابصًامننلناوقانالقتاهاليا 

فق بنأ  نلن ة ىمنتغلين حكقفقاوهلمتهاكلن ةه ى وههذنبه ولهيهؤليإلهىضه انهت هال

 هههحوهههلن ةههه ىل هههايج لههه يتههه   انت هههاءلولهل ههه لإدههه ن أ ههه نلن ةههه ى ال اهههن ن مههه نلهههذي

وكذلكز الىي لأ  نلن ة ىيؤليإلهىشتهتتن بنهاءمتاكل اونش ا نلد نلنتنل ت لدا ا ة ى 

نلتحشدعيلق   ال اني تاجم سمنلبقتولقسنل اؤولقانتقجاكب وجمأهل موبقاب مين

 ههسيههبل ا ةههبب  بهه يلنف ههًاأدههب  ميههابنتههحمههابهه يأنههان"يههبلأويههبمين دهه قههاللههحماهه

 التهالحيتبله ل يه نكتئهابي بنبنوبلح"م هايته لضهغطيلهىن بنهاءو ته لنكتئهابلل اهنين

 نلتق بخا.

لن  ًا:مناقتانلف وت حللجاتنكتئابنلتق بخاو دًال تغي نلبضعنلبظقفح

للجهاتنكتئهابنلتهق بخابهينمتبةهطات نتلاللاإواافقاإلىوجبل  وتشبصلتنل لنةا

لاالحنل تداي ين. نلبضعنلبظقفحش مىل تغي نل انين حنلد سل ى

لل جههل ههحمجت  نههها وقهه ي ههبنههههب  هههم الناههبانلجت ههايحنالنلهه ولإلهههىوش ههمىهههذهنلنتقجهها

و   هسجبننهبكنيه ىمهن ولم اناش ن ةاسنلذيشدبليلق  نش ونل  للليليلىنقت نلنلف ل

شؤ  به ولها هحنلهن طنل قهاشحللفه لونلهذيوقاىنلف لوق لنش  كالنبنوحنلت لق يهاونل اليهانلتهح

نالجت اعقههانل  تلفهها و ههؤ   ههحنةههتجا اش ل هها.إلههىبهه ولهيههؤ   هههحشفايهههلنلفههه لمهههعنلسهههبنه 

ونلنفاههقاونل القههاللنتههاطنلههبظقفحنلههذيي الةهه نلفهه لجانههب لههك  هه ننل هههاافصنالجت اييههها
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ويلههى لههك هه ننلفهه لينهه ما  د ننهه ل ههابتهه  نل  ههلش هه لمهه ىنلشبا هه ب هها ويالتهههالحمههه ى

صهبلش نلذنشقهاو دته  هحنفاه  و هحوالهانلفه لن قهلمههاش تههميتبقاينلولهنلهبظقفحغالبهاً

 الناهباله  ده نننل جبلها ونلفه لنل تدايه لهقس دهطيها الل  هوعقًاقه ي نهحنلتدايهه وشهه  نل

نل املهابهلههبماهن وههذهنل ققدهاقه شاهبنأولمهاياه ل ه يننل  لأوخالجش هه نلنلدههبى

.نلف ل

و دًال تغي نل اتبىنالقتااليللجاتنكتئابنلتق بخاخاماًا:مناقتانلف وت ح

للجهاتنكتئهابنلتهق بخاوت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتوجبل  شبصلتنل لنةاإلى

لاهالحنلهذينماهتبنهمنالقتاهالي نل اهتبىنالقتاهاليش همىل تغيه ل ىنل انين هحنلده س

.ضلقفومتبةط

وش ههمىههههذهنلنتقجهههاإلهههىأننل اههنيننلهههذينوضههه  منالقتاهههاليمتبةههط  هههالوني هههانبنمهههن

لذييج ل مالياتطق بنشلبقاواجاش موواجاتأة هم التهالحو مانيا فحومالي ن م ن

وكههذلكيامههلنلابلونههانلههذيجهه ل هه ن ميتهه  ون ضههغبطنفاههقاشههؤليوهه وثنالكتئههابلهه ي م

نلاني مننل انينمنأي ال موجلبة م حنلبيتوي لنل ابليلهىلونشهبمناةهباشتناةهب

 منالكتئاب.معنل اتبىنل لقتح حنلد سم اةببل

نلتهههحأظ ههه تأننل تهههاكل(Alam, 2013)مهههعههههذهنلنتقجهههاللنةهههاآلهههموآخههه ونونشفدهههت

نالقتاالياشؤليإلىشبلي نكتئابنلتق بخالل انيننتقجانن فاضنل اتبىنالقتاالي.

و دًال تغي نل الانلا قاللجاتنكتئابنلتق بخاةالةًا:مناقتانلف وت ح

للجهاتنكتئهابنلتهق بخاوجبل  وت نتلاللاإواافقابهينمتبةهطاتإلىشبصلتنل لنةا
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لاههالحنلههذينوههالت منلاهه قاضههلقفا نل الههانلاهه قاش ههمىل تغيهه لهه ىنل اههنين ههحنلدهه س

.ومتبةطا

نالهت ههالوش همىههذهنلنتقجههاإلهىأننل اههنيننلهذيني هانبنمههنمته التصهه قاالياهتطق بن

مننآلخ  ن وهذنيج ل ميت  ونغي قالل نيلىم الةهاألونلههم هح أنفا ملونمااي ى

نل قهههاىك هههاكانهههت هههحنلاهههاب  وهنهههايتبلههه لههه ي مدههه بل البوههه ىونل ملههها ن هههمي تدههه ون هههأن م

أصب بنيبئًايلىأ  نلأة ش م  يت  ضبن م نضنفاقاشؤليإلىو وثنكتئهابنلتهق بخا

ل ي م.

(نلتهحأظ ه توجهبل ه وت نتAl-Qasabi, 2013ةامعللنةهانلداهابح)ونشفدتهذهنل لن

لاللاإواافقاش مىل تغي نل الانلا قا.

لؤؤدرجات التماسؤؤك تختلؤؤف تقؤؤديرات أفؤؤراد عينؤؤة الدراسؤؤة هؤؤل : الخؤؤامسالسؤؤؤال مناقشؤؤة نتؤؤائج 

عؤؤدد أفؤؤراد )الجؤؤنس، الحالؤؤة االجتماييؤؤة، ات: لمتغيؤؤر  وفقؤؤاً  األسؤؤري لؤؤدى المسؤؤنين فؤؤي القؤؤدس

 ؟(األسرة، الوضع الوفيفي، المستوى االقتصادي، الحالة الصحية

أواًل:مناقتانلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو دًال تغي نلجنس

للجهههاتنلت اةهههكبهههينمتبةهههطاتوجهههبل ههه وت نتلاللهههاإواهههافقايههه لإلهههىشبصهههلتنل لنةههها

.نلجنسش مىل تغي نل انين حنلد سل ىن ة ي

وشفا هذهنلنتقجا أننل انين حنلد س غضنلنس ينجنا مإالأن ميلقتبنض نأة 

شلتملبت القمليننانإةالمحنل نقفويال النتونلتدالي  ك اأننلس وءنلتحيت  ضل اأهالح

  ههعم ينهانلدهه سمهنقبههلنالوههتاللنإةه نفيلحونلتههحش هه ءإلهىش جيهه هميههننل  ينهانل د ةههاش
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للجاتنلت اةكن ة يل ي م منهنالمش تلاللجاتنلت اةهكنالجت هايحله ىنل اهنين هح

نلد س اختالءجنا م.

ي لوجبل  وتلنلهانلتحأظ  ت(Bin Alou, 2015للنةابنيلب)ونشفدتهذهنلنتقجامع

نل القههههاتبههههينإواههههافقًابههههينن زونجونلموجههههات ههههحمتبةههههطاتأ  ههههالنلت اةههههكن ةهههه ي)  هههه 

.نلموجين ونل تالكابيننلموجين ونلبيئان ة  ا(

و دًال تغي نل الانالجت اعقاللجاتنلت اةكن ة ي انقًا:مناقتانلف وت ح

للجههاتنلت اةههكن ةهه يوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتشبصههلتنل لنةههاإلههى

.نل تموجينلاالح الانالجت اعقانل ش مىل تغي ل ىنل انين حنلد س

وجههبني بنههبنو  اههينيلههىنل  ا سههايلههىأ هه نلأةهه هممههنموش ههمىهههذهنلنتقجههاإلههىأننل ت

ل هها ههحكههلن مههبل  التههالحيتهه  ون ققههام مبهه ولهمخههاللشفههايل ممههعأ هه نلن ةهه ىومتههالكت م

همأكنههه مهههننل اهههنينغيههه وم ههها ست ميلهههىأةههه هموههههذنيهههؤليز هههالىنلت اةهههكن ةههه يينههه 

ك اأننل جت عنإةالمحونلت قحي طحلولًنكبي ًنلابيه نل افلهاةهبنءأننهىأو كه نل تموجين

نل انا حنل افلا.أوم ايج لم جلقان بناءون وفالأيضًاإلىنل ان

ة ىو دًال تغي ي لأ  نلن للجاتنلت اةكن ة ي النًا:مناقتانلف وت ح

للجههاتنلت اةههكن ةهه يلهه ىوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتأظ هه تنلنتههافج

نل اهنيننلهذينيه لأ ه نلأةه هم)أقهل لاهالحي لأ  نلن ةه ىش مىل تغي نل انين حنلد س

.(5من

شلبقهالىيلهىو   نشفاي ههذهنلنتقجها هأنن ةه نلتهحي هبنيه لأ  نلههاقليهلشاهبنله ي انلده 
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متطلبههاش منالقتاههالياونلت لق قههاونالجت اعقهها يلههىي ههسن ةهه نلابيهه ىنلتههحشبنجهه متهه الت

(شابن5نقتااليا حشلبقاواجاتأ  نلها منهنا  نن ة نلتحي بني لأ  نلهاأقلمن)

أ ضهلشاهاي هامت اة اأكن منن ة نلابي ى ويثأنن ة نلاغي ىشت تهعظه وءوقاشقها

ش ههانحمههنشتههتتأو(5 ك ههاأنن ةهه نلتههحيهه لأ  نلهههاأكنهه مههن) ههحنل فههاظيلههىش اةهه  ا

نللهههقع  يههه ًنيهههنن ههههلنتقجهههاكبههه نل ههه لونل اهههؤولقانلناشجهههايهههنههههذننل ههه ل ك هههاأن  هههض

مننلضجقجنلذيينتجيننل  لنلابي .ونالنمياجنل انينيت  ون الضج 

(نلتههحشبصهلتإلههىوجهبلشههأ ي لنلAl-Azab, 2019هههذهنلنتقجهاللنةههانل همب)ونشفدهتمهع

إواافقًايلى   ينلت اونونلتبنصلونل لجانلالقاللت اةكلاالحن ة ن صغ وج ًا.

نلبضعنلبظقفحلن  ًا:مناقتانلف وت حللجاتنلت اةكن ة يو دًال تغي 

للجههاتنلت اةههكن ةهه يبههينمتبةههطاتنتلاللههاإواههافقاإلههىوجههبل هه وت شبصههلتنل لنةهها

لاالحنلذيني  لبن. نلبضعنلبظقفحش مىل تغي نل انين حنلد سل ى

وش ههمىهههذهنلنتقجههاإلههىأننل اههنيننل ههامليني ههبنلهه ي منلدهه لىيلههىشلبقههاواجههاش منلت اههقا

 ةهه ىينهه هم يلههىي ههسنل اههنينوماههاي ىأةهه همنقتاههاليًا ن مهه نلههذييههؤليإلههىش اةههكن

نلذينالي  لبنونلذيني بنبن حنلغالبباللخلأولنشبيااي هميلىناليت هاليلهىأنفاه م

لاالحنل انيننلذيني  لبن.ن ة ي حشلبقاواجاش منل اليا لذنكانتنلف وت حنلت اةك

ل تغي نل اتبىنالقتااليو داًللجاتنلت اةكن ة يخاماًا:مناقتانلف وت ح

للجههاتنلت اةههكن ةهه يوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطاتشبصههلتنل لنةههاإلههى

نل اهههنيننلهههذينماهههتبنهملاهههالح نل اهههتبىنالقتاهههاليش هههمىل تغيههه لههه ىنل اهههنين هههحنلدههه س

.نالقتاالي)جي (
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بههيني اههقاظ هه توجهبليالقههانلتههحأ(Miao, 2016)ونختلفهتمههعهههذهنلنتقجهاللنةههامقههاو

نلبضهههعنالجت هههايحونل اهههتبىنالقتاهههالي  يهههثأنشههه نحنلبضهههعنالقتاهههالينهههتجينههه ز هههالى

ش اةكنلبضعنالجت ايح.

وش مىهذهنلنتقجاإلىأننل انيننلذينوض  منالقتااليجي ي بنل ي منلد لىيلىم نياى

نأةهه هممت اةهه ا نأ  نلهههايلقتههبنوقههاىدههؤون مودههؤونأةهه همضهه ننل هه نل  دههبل وشاههب

 اقطالونواجت مويبزهملغي هم يلىي سنل انيننلهذينوضه  منالقتاهاليضهلقفأو

متبةهههط  هههؤالءالياهههتطق بنشلبقهههاواجهههاش موواجهههاتأةههه هم كهههذلكنل اهههنيننلهههذينوضههه  م

يتاهه ءيلههىهههبنه نكههلنالقتاههاليم تههاز  ههؤالءيلههقعأ هه نلأةهه هموقههاىنلبههذخوكههلمههن م

نلههذيشت تههع هه ن ةهه يالشت تههعبهه لجاتنلت اةههكن ةهه دههحءمتههب  لهه  اهه بلالههذن هه نهههذه

 نتنل خلنلجي .ن ة 

و دًال تغي نل الانلا قاللجاتنلت اةكن ة يةالةًا:مناقتانلف وت ح

للجههاتنلت اةههكن ةهه ياتوجههبل هه وت نتلاللههاإواههافقابههينمتبةههطشبصههلتنل لنةههاإلههى

نل اههنيننلههذينوههالت منلاهه قالاههالح نل الههانلاهه قاش ههمىل تغيهه لهه ىنل اههنين ههحنلدهه س

.)جي ى(و)م تازى(

وش مىهذهنلنتقجاإلىأننل انيننلذينيت ت بن ا اقب اي بنبنقالل نيلهىخ مهاأنفاه م

ألونلهمشجاهأة هم لذن  ن لكيج ل مياتطق بن أنفا م ك اأن مي بنبنقالل نيلىنلققال 

 لاةهها  ههضنل اهههنيننلههذيني ههانبنمهههن ن ةههه ىأني الةههبنلولهههمنلضههها طلتاهه  اتأ هه نل

أومتبةههههطشاههههبنمتههههالكت م ا نتههههطانل  تلفههههامههههعأةهههه همقليلههههاأوماههههتبىصهههه حضههههلقف

قجههاشهه هبلنلبضههعنلاهه حم ههام هه ولى وي ههضنل اههنينالياههتطق بننل هه وجمههنمنههازل منت
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ضهه انلتههذك أويدلههلمههننل تههالكانلف الههامههعن بنههاء وي ههضنل اههنيني ههانبنمههننلناههقان

والنناههىأيضهًامهه ضنلابلونههام هاي هه مهنمتههالكت  هحأمههبلن ةه ى أبنافهه   هن ممههنيناهى

تتفقاتلبو هملفت ىنلذيأصيب  م سمكبالنلانم انتجين  داء  ضنل انين حنل ا

 ب لامعنلتت ي يلهىمنهعنلم هالنت وي ه ن بنهاءيهن مللبقايهامهنههذننل ه ضونل هبءيلهى

قبىنلت اةكن ة ي.لذلكللبضعنلا حلولكبي  حن وفالمننإصا ا   

 ثانيًا: التوصيات 

  ج بيامننلتبصقات:منخاللنلنتافجنلتحشبصلتإلي انل لنةانل القا شبصحنلباونا

 .ىنل انيننالكتئابل إلدالياويالجقال فضماتبى  حب نمج •

 نل  نيلىشب ي م نكمش  ي قالل انينل فضللجانالكتئابل ي م. •

 و  حن  االنل  تلفا.نةتتالنتنل  نيلىإد ن نل انين حأمبلنل افلامن •

ل علونشبأوقالا نوتقاجاتنل انيننل  تلفامبالغمالعقانل ؤةااتنالجت ا اقصش •

 نلتق بخانلتحيتمشداضي اليتناةبمعماتبىنل لقتانلغالقا حم ينانلد س.

 ي نعنلت بل البو ىونالكتئاب. ال جت عم اونلتبنصلنالشاال  تل بنصلاإيجال •

بخانلتحي  ونب اوكقفقاق تي للولنتوي نمجشبيب الابناءيننل انينوم ولانل •

 .نلت املم  ا

نلبيئا • أخ ى ح منا   يلى نلتق بخا نكتئاب وبل نل لنةات من مم   إج نء ض ولى

نلفلاطينقا.
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-596( 14 )جام هاببلةه ي -مجلهاكلقهانلت يقهال يها ننل   ومينمهننل يايهانلب

631. 

لولنلت يقانل  ينا حش دي نلت اةكن ة ي"للنةهامي ننقها   ينها.(2019).م غال ز نب

نلجمنف  ا جام ام   خقض   ا  ى نلج  بل اغي منتبلى لةالالكتبلنهخنتلا

نل ي د ن قانلت بقا.

 /https://www.who.int/arنلاهههه انلنفاههههقاوكبههههالنلاههههن.(2017).منس ههههانلاهههه انل ال قهههها

.29/1/2021شال خنل خبل

نل اهههههان ىنالجت اعقهههههان ةههههه  اويالقت ههههها  اهههههتبى.(2014).النلقاههههها لغههههه نء ويههههه له ةههههه 

مجلههههاجام ههههاشتهههه  ننالكتئههههابلهههه ىنل اههههنين ههههحلولنل يايهههها   ا سههههانلال ققهههها 

.153-135( 2)36 للب بثونل لنةاتنل ل قا ةلالانآللنبونل لبلنإناانقا

 لةههالا ىم ضههىنل قههاهنلملقههاءنالكتئههابوش نههلمف ههبلنالبههتالءلهه.(2015).نلنبنههب ياةههين

  نلجام انإةالمقا غمى  لاطين.غي منتبلىماجاتي 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adultsK
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 : أدوات الدراسة(1)ملحق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 كلية الدراسات العليا 

 ترشاد التربوي والنفسياقسج 

 نةتبانا  نبنن:

 العالقة بين اكتئاب الشيخوخة والتماسك األسري لدى المسنين في القدس

نلباونا بينب  ءب لنةاشدبل نل القا إلى ل ىنكتئابنلت  ء ن ة ي ونلت اةك نلتق بخا
 حلت يبيونلنفاحقامنإلدالننل انين حنلد س و لكنةتا االلنيلللجانل اجاتي  ح

لذن نل ليل  نلتحن جبجام ا نل  لبمات نل لم أن مع نالةتبانا  بت بئا نلتا ل منوض شام
ةت لبنب اةت امل ا  اوةبءشابن غ نضنلب ثنل ل ح دط.

 غنقمم   وانانلطالب:آيإي نل

 نبيلنلجن ي:لنل كتبن ةتا ءد نإ

 شخصية:  المحور األول: البيانات ال

 ( أمام ما يتوافق مع حالتك: ✔)عالمة أرجو التكرم بوضع 

 )(أننى ك )(نلجنس: .1
 لمل)(أ)(مطل )(متموجيمب)(أ:جت اعقانالنل الا .2
 )(أ  نل10كن منأ  نل)(أ10–5(  نل)أ5قلمنأة ى:  نلن أي ل .3
 )(متداي )(ضعنلبظقفح:ي  لنلب .4
 )(م تازجي )()(متبةط)(:ضلقفنالقتاالينل اتبى .5
 )(م تازىنل الانلا قا:ضلقفا)(متبةطا)(جي ى)( .6
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 المحور الثاني: مقياس اكتئاب الشيخوخة

  ده ىمهننلنب )ن م(15)و تابنمن 1982امنإي نلياا اجيالال ابلش ن صلقنالختب
 و لهكللاهتايهنن ي نضنالكتئابقامنخاللنل تاي ال(و األنل ف بصبنيند بلهم

.نلتحيت  ب انل انخاللن يالنلدليلانل اضهقا

 يلقك(أمالنللبالىنلتحشنطب ✓ي جىوضعإدالى)
 ال    نعم  العبارة  الرقم

   حمدتنع ابلىأةاةقا  قاشأنا  .1
   وض ح حش نجعيتد  أنأ  .2
   حة ي م سهمنلبقتند   أنأ  .3
   خي ىأه لتكني ًنمنأنتطتحونهت اماشح حنلفت ىن   .4
   قبل أي الج ي ىأخ جوأ ضلنلجلبس حنلبيتيلىأنأ  .5
ص بيأد  أ  .6    ات حنلتذك نل ي 
   حملحء الطاقاونل يب اند   أنأ  .7
   د   أننآلخ  نأة  منحأ  .8
   م سهمنلبقتوم نحند   أنأ  .9

   حي يمنلفافه ىهذهن يالند   أنأ  .10
   د   أننل قاىلنف هاأكن من يقبلأ  .11
   لونج وىوقاشحأصب تد  أنأ  .12
  بنلنلبقتيالقا  أنم نب اشحند    .13
  أدهه   ال لههلويهه لنل غبهها حنل قاى  .14
   ةق  ثلحةهيئاًخهاءمنأندهيئاًأ  .15
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 سري المحور الثالث: مقياس التماسك األ

 (أمالنللبالىنلتحشنطب يلقك✓ي جىوضعإدالى)

موافق  موافق  العبارة  الرقم
 بشدة 

معارض  معارض  محايد 
 بشدة 

 ألول: المشاركة والتعاون المجال ا
      ننف لكلدحءم اأة شحأ  نلأناوأوبأ  .1
      ة شحةب ا حمناقتامت الشناأ  نلأناوأدت  أ  .2
      ة ىماؤولقاتن أ  نلأة شحشداةممعأ  .3
      ن ة يوبلنل ا وءءأة شحبناأناوأشف أ  .4
       ننمع  ضنانلب ضنندضحوقتنلفأة شحأ  نلأناوأوبأ  .5
      وقاشام وام اأنندضحأة شحن بأ ح  .6
      جت اعقانالة شح حنل ناةباتأدال أ  .7
      ة شحنل اؤولقاتمبزيابيننا   نلاأ ح  .8
      ة شح حنل والتأ  نلأوبمتالكاأ  .9

 المجال الثاني: التواصل والتعاطف
      امتاي نل ببيننابنافح اةت  نل أيت  نح  .1
      ة شح  مش بي نشناغي نللفسقاأ  نلأناوأةتطقعأ  .2
       خنآلغضب  ل حن ة ىأنيتف مي اولكل  .3
      زماتة شحوقتن أ  نلأش ا امعأ  .4
      ة شحوتىين نل ال اتأ  نلأشف مأ  .5
      ضة شحن بنل  يث انفتاحمع  ضنانلب أ ح  .6
      نتباللنلناات حكني منن وقانة شحأ ح  .7
      ش نىأة شحمت اة اك اأنأ أد    .8
      ننب يمتاي نلبللب ضنانلب ضأة شحن بأ ح  .9

      ة شحل ينانلد لىيلىماام ا  ضنانلب ضأ ح  .10
      نت اء االوااسقبيإة شحل يناأ ح  .11
      ماان ى  ضنانلب ضة شحن بأ ح  .12

 والتقدير  حتراماالالمجال الثالث: 
       أه يتحأ  نلأة شحيت  نح  .1
      ة ىلوليشجاهن أ  نلأة شحيد ل  .2
      امننل   اقمااواكافأ  نلأة شحيتقحلح  .3
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      لب ضنانلب ضببيبلناة شحنب حأ ح  .4
       االنلاافقال  ضن ة شحلال  لنل ااواأي اص ح  .5
      ة شحمتاحلال  لمناو  انالختقالأ ح  .6
      ة ىمبلن أ حأ  نلأة شحياتتي نح  .7
      يلىشلبقانوتقاجاشحأ  نلأة شحي  ن  .8
      نل دلقاق لنشحأ  نلأة شحيد ل  .9


سئلة األ انتهت 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 
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 قائمة الُمحكمين  :(2حق )مل

رجة العْلميَّة  االسم الرقم ص الدَّ  الجامعة التَّخصُّ

تا لكتبلنبيلنلجن ي1 جام انل ليليلمنلنفسأ ةل

إلدالش يبيلكتبلأةتا م   داهين2

ونفاح

نلد سجام ا

نل فتبوا

ص انفاقاماجاتي لؤي بنضلا3

مجت لقا

جام ابي ز ت

جام انلد سيلمنفسأةتا لكتبليب لشقاي 4

جام انلد سنل  مانالجت اعقاماجاتي إيال ايمأبب   5

نل فتبوا

جام ابي ز تيلمنفسماجاتي وانل نلوى6




