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. الصحة و الصبر خاصة إلنجاز ىذا البحث المتواضع

.. و أتقدم بشكري الخاص إلى من وقفت بجانبي وساندتني وشجعتني إلنجاز ىذا البحث

  عمى ما قدمتو لي من نصائح قوعيش مغنية  إلى األستاذة المحترمة و المشرفة
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 ,خاصة المسنين الذين تمت معيم الدراسة وأخص بالذكر األخصائيين النفسانيين
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:  مقدمة

يعد التغيير حقيقة كونية يفترض أال تغيب عن وعي أي أحد، فكل كائن حي يتغير سواء كان ىذا   

. التغيير بالتقدم و النضج أو كان بالتراجع و االنييار، فمن ال يتغير ال يمكن أن يتسم بالحياة

. ويعتبر اإلنسان الكائن الحي الوحيد المكرم الذي يمر بيذا التغيير عبر مراحل العمر المختمفة  

ومن أصعب ىذه المراحل وأشدىا عمى اإلنسان مرحمة الشيخوخة أو كبر السن و التي تعد إحدى   

. المراحل األساسية التي يصاحبيا العديد من التغيرات الفيزيولوجية و البيولوجية و االجتماعية و النفسية

ومرحمة الشيخوخة كغيرىا من المراحل العمرية السابقة نالت نصيبًا وافرًا من الدراسات سواء في مجال عمم 

. النفس أو غيره من المجاالت

األولى تضم : ويتجو الميتمون بأمور الشيخوخة و مشكمة رعاية المسنين إلى تصنيفيم إلى ثالث فئات  

 سنة 75 سنة حتى 65 سنة في بعض البمدان أو 60صغار المسنين الذين تبدأ أعمارىم من سن التقاعد 

.  سنة، ثم فئة الطاعنين85-75ثم فئة كبار المسنين 

ومن الجدير بالقول أن المسن في مرحمة الشيخوخة يواجو العديد من المشاكل في حياتو تؤثر عمى   

. صحتو الجسمية والنفسية وبالتالي تعيق توافقو مع أسرتو و مع مجتمعو

 مرغوب غير أناس بأنيم إحساسيم في ىذه المرحمة ىو المسنين تواجو التي ىذه المشكالت و من أىم  

 بالممل وشعورىم االىتمامات، و األنشطة و االجتماعية كذلك فقدانيم لمعالقات منيم، فائدة وال فييم

االجتماعي وبالتالي يجعميم يتسمون بالعزلة  فقدانيم لمدور عن ناتج باألىمية افتقادىم لمشعور واليأس، و

 .و الوحدة بعيدين عن اآلخرين

االجتماعي خاصة عند الذين يجدون  التكيف سوء إلى يؤدي بو يعتبر النفسية فشعور المسن بالوحدة  

   المسن، تؤثر سمبَا عمى حياتو، يعيشيا مؤلمة خبرة لكونيا ذلك و صعوبة في إقامة عالقات مع اآلخرين،
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االنفعالية وبالتالي  االضطرابات وبعض باالكتئاب الشعور إلى النفسية بالوحدة المسن شعور يؤدي وقد

.  االجتماعي و النفسي توازنو يختل

وتختمف ىذه المشكالت من مسن إلى آخر وحسب البيئة و الظروف االجتماعية التي يعيشيا المسن،   

حيث نجد البعض يعيشون مع أسرىم، والبعض اآلخر يعيش بمفرده، بينما نجد فئة أخرى يعيشون في 

. دور الرعاية بعيدين عن أسرىم ويقضون ما تبقى من حياتيم في مراكز العجزة

وقد بدأ االىتمام في السنوات القميمة األخيرة بالمسنين ويظير ىذا االىتمام في اتجاه بعض األبحاث   

 بالعام الدولي لممسنين، وتسعى الجزائر 1982بدراسة ىذه المرحمة العمرية إلى جانب احتفال العالم في 

عمى غرار دول العالم اليوم الدولي لممسنين المصادف لمفاتح من أكتوبر، وقد كان ىذا االىتمام بالمسنين 

في بادئ األمر اىتمام قاصرا عمى الجانب المادي وكانت ىذه الحمول التي تقوم بيا الدولة لمواجية ىذه 

المشكالت المادية في بعض الزيادات المادية الطفيفة لممعاشات كوسيمة لمتخفيف من بعض األعباء 

المادية دون النظر إلى الجوانب األخرى من حياة المسن في ىذه المرحمة العمرية، والتي ىي في حاجة 

, إلى فيم أعمق و دراسات أكثر حتى نصل بيا إلى المستوى الخاص من الرعاية و االىتمام

ولقد تنبيت المجتمعات المتحضرة إلى ضرورة االىتمام بالمسنين فبذلت جيودا عممية لخدمتيم وانصبت   

. ىذه الجيود خاصة في الدول الغربية عمى النواحي المادية وعمموا عمى رعايتيم معيشيا وصحيا و نفسيا

أما في المجتمعات العربية و اإلسالمية ومنيا المجتمع الجزائري لم تعطي ليذه الفئة االىتمام المطموب 

.  من قبل الدول و عدم االىتمام كثيرا بدراسة ىذه الشريحة أي الشيخوخة

وقد ُعني اإلسالم  أيضا عمى االىتمام بكبير السن و العناية بو بتوقيره و احترامو و رسم المعالم   

َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم : " السامية لمعاممتو فجعميا معيارًا ووصفًا ألمة اإلسالم لقولو صمى اهلل عميو و سمم

".  َصِغيَرَنا، َو ُيَوقِّقَر َكِبيَرَنا، َوَيْأُمَر ِبالَمْعُروْف َو َيْنَيى َعِن الُمْنَكْر 
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كما بين اهلل تعالى المكانة الرفيعة التي يتبوأىا الوالدين حينما قرن عبادتو باإلحسان إلى الوالدين، في قولو 

َوقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ َإيَّاُه َوِبالَوالَدَيِن َإْحَسانَا ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُىَما َأْو ِكاَلُىَما َفاَل  )): تعالى

وما كان ىذا الوصف لموالدين إال لعظم . 23االسراء  ((َتُقل َلُيَما ُأفٍّ َو اَل َتْنَيْرُىَما َوُقل لَُّيَما َقْواًل َكِريًما

. مكانتيما و كبير منزلتيما

ومن ىنا تأتي ىذه الدراسة أو البحث لتناول عالقة الوحدة النفسية باالكتئاب لدى المسنين، وفيم مختمف   

 :، وقد شمل البحث سبعة فصول وىكذاجوانب الموضوع

 تقديم البحث من خالل تحديد اإلشكالية و الفرضيات، و تناولنا دواعي اختيار الموضوع، :الفصل األول

. باإلضافة إلى أىداف وأىمية البحث وتناولنا أيضا التعاريف اإلجرائية لمفاىيم البحث

 تطرقنا فيو إلى مفيوم الوحدة النفسية و الوحدة النفسية عند المسنين، ومكوناتيا وعناصرىا :الفصل الثاني

. و أىم األسباب المؤدية إلييا ومختمف النظريات المفسرة ليا

 تناولنا االكتئاب من خالل تقديم مختمف التعاريف حولو وكذلك االكتئاب لدى المسنين، :الفصل الثالث

. وأنواعو و أسبابو و أىم النظريات التي حاولت دراستو

 خصصنا ىذا الفصل لمشيخوخة من خالل تقديم مختمف التعاريف المتضمنة ليا، والتغيرات :الفصل الرابع

 .التي تحدث في تمك المرحمة و كذلك النظريات المفسرة ليا ومشكالتيا و كيفية الوقاية منيا

 تناولنا في ىذا الفصل الدراسة االستطالعية التي تعتبر أولى الخطوات الرئيسة التي :الفصل الخامس

تأسس عمييا الجانب التطبيقي، فاحتوى عمى أىداف الدراسة االستطالعية ومواصفات وخصائص العينة 

.  وظروف إجرائيا من خالل المكان و الزمان ووصف وسائل أدوات القياس السيكومترية

. كذلك عزظنا فيه منهج الذراسة األساسية وخصائص عينة الذراسة األساسية و الىسائل المستعملة

. تعمن عزض و نتائج فزظيات البحث باإلظافة إلى دراسة حالة: الفصل السادس

.  مناقشة نتائج الفزظيات و تفسيزها:الفصل السابع

 .وفي األخيز نختم البحث ببعط االقتزاحات



 

 

 الدراسة مدخل :الفصل األول 
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: إشكالية الدراسة -1

الحياة عبارة عن مراحل متتالية ومختمفة األطوار، من الطفولة فالمراىقة فالرشد فالشيخوخة، ولكل مرحمة   

من ىذه المراحل ليا مميزاتيا و خصائصيا، و اإلنسان في حياتو الطبيعية و بحكم الطبيعة البشرية ُمجبر 

عمى المرور بيذه المراحل المختمفة من النمو مرورًا من الطفولة وصواًل إلى الشيخوخة والتي تعد مرحمة 

 أو العجز بمرحمة وتنتيي الرشد نياية مع تبدأ ممتدة لدورة الحياة، باعتبارىا آخر مرحمة من عمر اإلنسان 

. الشيخوخة من اقترابو زاد عمر اإلنسان زاد اليرم، و كمما

 بعدة العممية ىذه وتتأثر الجسم مع التقدم في العمر ألعضاء تدريجي تتميز ىذه األخيرة باستيالك  

 المتعمقة النفسية والظروف والحوادث واألمراض القاسية البيئية والظروف المينة ونوع الغذاء منيا عوامل

 فاإلنسان في ىذه المرحمة يصبح كائنًا ضعيفًا عاجزًا عن القيام بواجباتو ما وتقاليده المجتمع وتركيبة بالفرد

حتى االجتماعية ويدفعو إلى المجوء لالنعزال واالنسحاب و إصابتو ببعض األمراض و المشكالت النفسية 

كالوحدة النفسية التي ُتعُد أىم مشكمة لدى المسنين ألنيم يعانون من نقص في العالقات االجتماعية كما 

ُل بتوازنيم النفسي نتيجة  تؤدي بيم إلى اإلصابة ببعض االضطرابات سواء كانت نفسية أو انفعالية تخِّ

(. 149: 2014محمد، )الختالل توافقيم االجتماعي 

وتعتبر الوحدة النفسية أكبر المشكالت عند المسنين باعتبارىا شعور مؤلم ناتج عن عدم الرضا وكذلك   

عن اإلحساس بالعجز واالنعزال زيادًة إلى ذلك االنسحاب االجتماعي و شعور المسن أنو شخص غير 

انو غير محبوب بين اآلخرين، ما يؤدي بو إلى إحساسو بالتشاؤم و شعوره باليأس واالكتئاب ومرغوب فيو 

في بعض الدراسات التي تناولت الوحدة النفسية عند المسنين  نتيجة لتمك لموحدة النفسية التي يعيشيا، و

 المسنين، وتكونت لدى الشخصية ببعض المتغيرات وعالقتيا النفسية  لموحدة(2002)البربري ميا دراسة

 أربعة إلى  سنة وانقسمت العينة63ـ55ذكورًا تراوحت أعمارىم بين  المسنين من مجموعة من الدراسة عينة

 المحالين عينة التقاعد، بعد يعممون وال سنة 60 سن المعاش إلىعينة المحالين  :ىيو فرعية مجموعات
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 (مبكر معاش)سنة  60 سن قبل المعاش إلى المحالين عينة التقاعد، بعد ويعممون 60 سن المعاش إلى

 معاش)سنة  60 سن قبل المعاش إلى المحالين عينة الشرطة، كضباط إجباري بشكل اإلحالة تكون و

 25 أعدادىم وتكونت عشوائي، بشكل العينة أفراد اختيار تم وقد اختياري، بشكل اإلحالة تكون و (مبكر

 سنة، 63 عن يزيد أو سنة55عن  أعمارىم تقل الذين المسنين استبعاد تم ما بعد مجموعة كل في مسنا

 عالقة ىناكو المسنين لدى االنفعالي خاصة الذات بمفيوم ترتبط النفسية الوحدة أن الدراسة نتائج وكانت

 الحالة– التقاعد العام نحو االتجاه – األبناء و الزوجة مع العالقة) الثالثة بمتغيراتو الدور صراع بين

حساس (واالجتماعية النفسية  والتوافق النفسية الوحدة بين عالقة ىناك وأن النفسية، بالوحدة المسن وا 

 من األشخاص بالوحدة شعوراً  ىم أكثر إجبارياً  مبكرًا لممعاش يحالون الذين األشخاص وأن لممسن، األسري

 .اختيارية بصورة مبكرًا لممعاش يحالون الذين

دراسة  و المسنين لدى التوافق و النفسية الوحدة حول بدراسة Hanson( 1978)و في دراسة ىانسون  

أفراد العينة  بمغ و ككل، المجتمع مع أو األسرة مع سواء العاطفي والتوافق عامة بصفة البيئة مع التوافق

 من النفسية الوحدة أسباب عمى التعرف ىو اليدف كان و سنة 60 فوق تراوحت أعمارىم  و  فردا177

: 2012خديجة، )بالوحدة  أكثر ارتباطا الشخصية سمات لمعرفة أي مسن كل شخصية راسة دخالل

103-105 .)

ومن االضطرابات النفسية الناتجة عن الوحدة النفسية نجد االكتئاب باعتباره أكثر االضطرابات حدوثًا   

 سنة فما فوق ويتمثل في شعور المسن بالضيق و األرق، خاصة اليقظة 50وشيوعًا عند المسنين البالغين 

في الصباح الباكر ونقص الوزن و الطاقة والنشاط مع عدم تحمل المسؤولية، وقمة الحركة أو زيادتيا 

ويعتبر . أحيانا، إضافة إلى بطء التفكير مع التردد وصعوبة اتخاذ القرار وشعور بالذنب وتوىم المرض

حالة مزاجية يصاحبيا شعور بعدم القيمة وفقدان الشعور باأللم، كذلك النظرة التشاؤمية لمحياة المستقبمية، 
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إضافة إلى ذلك العبوس و الكآبة و انكسار النفس وانخفاض الروح المعنوية و شعور الشخص بالغم و 

 .(25:2001وليد، )العم و الحزن واأللم 

 االكتئاب حول  كانت (1982) وآخرون فوزي  الدراسات التي تناولت االكتئاب عند المسنين دراسةمنو  

 وقد فأكثر سنة65 بعمر  مسن80من  عينة الدراسة الخارجية وتكونت العيادة مرضى من المسنين لدى

 ومجموعة العاديين المرضى مجموعة ، مجموعتين إلى وانقسمت العينة لالكتئاب الزقازيق مقياس استخدم

 لدى االكتئاب درجات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة وتوصمت من االكتئاب، يعانون

 المجموعة أن حين في مشاعر منخفضة من االكتئاب لدييم األولى المجموعة المجموعتين حيث أن أفراد

إبراهيم،  حسن) االنتحارية والميول الذنب ومشاعر االكتئابي المزاج درجات مرتفعة من لدييا  الثانية

2008: 216.) 

وكذا دراسة سيير كامل في دراستو لالكتئاب و االنطواء النفسي لدى المسنين في كل من مصر   

مسنا و طبق مقياس االنطواء االجتماعي و مقياس  (60)والمممكة العربية السعودية عمى عينة قواميا 

و توصمت الدراسة إلى أن المسنين العاممين أقل  (MMPI)االكتئاب من اختبار الشخصية المتعدد األوجو 

( 2000)اكتئابا من المسنين غير العاممين وىي تقريبا نفس النتيجة التي توصل إلييا محمد حسن غانم

والذي تناول مجموعتين من الذكور المتقاعدين وغير المتقاعدين و قد طبق عمييما مقياس بيك لالكتئاب 

ومقياس األحكام التمقائية و قد توصمت نتائج الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزىا زيادة درجات االكتئاب 

و لوم الذات و المبالغة لصالح مجموعة المتقاعدين غير العاممين مقارنة بمجموعة العاممين من كبار 

 (.130:2007محمد غانم،) السن

وفي مرحمة الشيخوخة يحتاج كبير السن إلى رعاية تامة سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو معنوية جّيدة   

خاصة من طرف البيئة المحيطة بو، وتمعب تمك الرعاية دورًا كبيرًا في حياة المسن ذلك من أجل ضمان 

سالمتو الصحية و الحفاظ عمى توازنو النفسي و حتى االجتماعي، لكن انعدام ىذه الرعاية وفقدان المسن 
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يعيش في عزلة ووحدة نفسية كبيرة خاصة المسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الذين وتعرضوا ليا يجعمو 

 باالكتئاب الشعور يؤدي بو إلى النفسية بالوحدة إلى اإلىمال والفقدان من قبل أسرىم، و ىذا الشعور

 .االجتماعي و النفسي توازنو يختل كما االنفعالية االضطرابات وبعض

 عالقة التي تناولت (2002) غانم وفي بعض الدراسات التي تناولت الوحدة النفسية و االكتئاب كدراسة  

 المقيمين والمسنات المسنين لدى واالكتئاب النفسية الشعور بالوحدة من بكل المدركة االجتماعية المساندة

 إيواء دور في يعيشون ومسنة مسن 100 من الدراسة وتكونت عينة طبيعية، وأسر إيواء مؤسسات في

 60 بين ما مھأعمار تراوحت الذين والمسنات المسنين أن إدراك النتائج من تبين وقد طبيعية، وأسر

 دور اإليواء، في يقيمون الذين والمسنات المسنين من أفضل االجتماعية لممساندة طبيعية بيئة في يعيشون

 اإليواء دور في المقيمين والمسنات المسنين لدى يتزايد واالكتئاب النفسية بالوحدة الشعور إدراك وأن

 (.86-85 :2002محمد، )

من  عينة لدى واالكتئاب النفسية بالوحدة والشعور النوم اضطرابات "  بعنوان (2006)كردي دراسة وفي  

الرعاية  بدار المسنات درجات بين الفروق عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت "الطائف مدينة في المسنات

اضطرابات )اآلتية  لممتغيرات بالنسبة الطائف مدينة في أسرىن مع يسكن الالتي والمسنات االجتماعية

عينة  عمى التحميمي، الوصفي المنيج الباحثة اعتمدت ، قد(النفسية بالوحدة والشعور واالكتئاب النوم،

 حيث تم ذوييم، مع المقيمات المسنات من 30 و االجتماعية، بدار الرعاية المسنات من 25 من مكونة

رباب  تعريب ومقياس النفسية الوحدة مقياس الباحثة استخدمت وقد عشوائيا، العينة اختيار

 ذات فروق الدراسة وجود نتائج من وكان (االكتئاب مقياس)الباحثة و إعداد (النوم اضطرابات)محمود،

 المسنات ودرجات االجتماعية الرعاية دار في المقيمات المسنات درجات متوسطات بين داللة إحصائية

 حيث االجتماعية الرعاية بدار المسنات لصالح النفسية بالوحدة الشعور مقياس عمى ذوييم مع المقيمات

(. 187: 2006كردي، )النفسية  بالوحدة أكثر شعورا أنين
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أحد، األمر  قبل من عنيم معيم أو السؤال التواصل غير من الرعاية ديار في المسنين ظاىرة ترك إن  

 واالنعزال، وكذلك فقدانيم إلى مكانتيم االجتماعية وبالتالي الدخول إلى االنطواء الذي يجعميم أكثر ميالً 

. والعاطفية النفسية واالضطرابات التفكير دوامة في

عالقة الوحدة النفسية باالكتئاب لدى األشخاص وبناءًا عمى الدراسات السابقة حاولت الطالبة دراسة   

:   بمدينة مستغانم وانطالقا من ىذا تم طرح اإلشكالية التاليةالمقيمين بدار العجزة المسنين

ـ ىل توجد عالقة بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى األشخاص المسنين المقيمين بدور العجزة لوالية 

مستغانم ؟ 

:  وقد تفرعت عن ىذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية و ىي

في الوحدة النفسية عند المسنين المقيمين بدار العجزة تعزى لمتغير ا ـ ىل توجد فروق دالة إحصائي

الجنس؟ 

 ؟  في االكتئاب عند المسنين المقيمين بدار العجزة يعزى لمتغير الجنسا ـ ىل توجد فروق دالة إحصائي

 :فرضيات الدراسة- 2

بعد عرضنا لإلشكالية التي تقوم عمييا الدراسة و التساؤالت الفرعية المصاغة عنيا، ومن أجل الوصول 

إلى حمول ليا، فانو يتحتم عمينا وضع مجموعة من إجابات مؤقتة عن اإلشكالية و التساؤالت الفرعية 

: المطروحة وذلك بوضع فرضيات والتي نبدأ من خالليا البحث في موضوع الدراسة وىي

. ـ توجد عالقة بين الوحدة النفسية و االكتئاب عند المسنين المقيمين بدار العجزة لوالية مستغانم
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 :الفرضيات الفرعية

 في الوحدة النفسية عند المسنين المقيمين بدار العجزة تعزى لمتغير الجنسا ـ توجد فروق دالة إحصائي

 .لصالح اإلناث

 لصالح  في االكتئاب عند المسنين المقيمين بدار العجزة يعزى لمتغير الجنساـ توجد فروق دالة إحصائي

 .اإلناث

: دوافع اختيار الموضوع -3

: من بين الدوافع إنجاز ىذا البحث ما يمي 

 التقرب أكثر من فئة كبار السن المقيمين بدور الرعاية.  

 انتشار ظاىرة وضع األبناء آلبائيم في بيوت العجزة . 

 الطفولة، المراىقة والرشد:  ضعف االىتمام بدراسة مرحمة الشيخوخة مقارنة بالمراحل األخرى. 

 التعرف عمى أىم االضطرابات و المشاكل النفسية التي يعانييا كبار السن بمركز العجزة . 

 : أهداف الدراسة -4

 معرفة عالقة الوحدة النفسية باالكتئاب لدى المسنين المقيمين بدار العجزة. 

 معرفة الفروق بين الجنسين في شعورىم بالوحدة النفسية و كذلك االكتئاب  .

: أهمية الدراسة -5

 :األهمية العممية  -1

  ثراء المكتبة الجامعية ببحث جديد يساعد الباحثين  .المساىمة في البحث العممي وا 

 :األهمية العممية -2

 التعرف عمى الواقع النفسي و أسموب الحياة لكبار السن المقيمين بدور الرعاية  .
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 :التعاريف اإلجرائية لمفاهيم الدراسة -6

  ىي شعور اإلنسان بالحزن و الضيق و العزلة وذلك نتيجة لنقص العالقات: الوحدة النفسية -1

االجتماعية وتتمثل في رغبة المسن في االبتعاد و االنسحاب عن اآلخرين و االستمتاع بالجموس منعزال 

. عنيم

 أنيا مجموعة من الدرجات يحصل عمييا المسن بعد إجابتو عمى أسئمة المقياس المستخدم إجرائيا عرفت

.  في الدراسة، بحيث تشير الدرجة المرتفعة إلى شعور مرتفع بالوحدة النفسية لدى المسن

  ىو شعور اإلنسان بالحزن و الضيق تتصدره مشاعر الخوف و اليم و الغم إضافة إلى :االكتئاب -2

 . اإلحساس بالتشاؤم و اليأس

 أنو الدرجة الكمية التي يتحصل عمييا المسن من خالل إجابتو عمى األسئمة الموجودة إجرائياعرف ي

بالمقياس، بحيث تشير الدرجة المرتفعة عمى وجود اكتئاب لدى المسن و العكس بالنسبة لمدرجة 

. المنخفضة 

  سنة حتى نياية العمر،60 ىي آخر مرحمة من عمر اإلنسان تبدأ حوالي من سن :الشيخوخة -3

. تتميز بتدىور صحي ونفسي و اجتماعي، كذلك اختالل في األداء الوظيفي لجميع أجزاء الجسم

 ىي مؤسسة اجتماعية تتمثل في تقديم جميع أنواع الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية :دار العجزة -4

 .الذين تعرضوا لإلىمال و التخمي من قبل أسرىم (ذكور و إناث)لممسنين 
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 :تمهيد

 منذ النفس علم في الباحثين  قبل من واسعاً  اىتماماً  وجدت التي من الموضوعات النفسية الوحدة تعتبر  

معيشية  خبرة وتعد الِقدم، وىي تمس جميع الفئات العمرية دون استثناء  وىي تختلف من فرٍد إلى آخر،

 اندماج أمام حياة الفر حيث تتسبب لو ببثير من المشببلت النفسية و االجتماعية، وتقف عائقاً  في مؤلمة

االجتماعية بذلك انعدام التواصل و التفاعل مع اآلخرين وبالتالي انعدام الثقة  األنظمة من بثير في الفرد

 .باآلخرين إلى جانب الشعور الدائم بالحزن و التشاؤم و االنعزال 

 :مفهوم الوحدة النفسية .1

: التعريف المغوي .1.1

نفسو  في المنفرد :والوحداني البثرة، ضد الوحدة: الحاء، وفي التعريف اللغوي تسبين و الواو بفتح وىي

 (.98: 1988المنجد في المغة و األعالم، )

 الوحدة النفسية لغويا بأنيا بقاء الفرد دون صحبة، ولبنو يضيف أن Moustakas"موستباز" يعرف  

الشعور بالوحدة النفسية يعتبر شعورًا أغمق من مجرد البقاء دون صحبة فيو شعور بالفراغ العاطفي 

(. 213: 2009رياض، )

: التعريف االصطالحي. 2.1

لقد نظر الباحثون والمتخصصون إلى مفيوم الوحدة النفسية في اآلونة األخيرة على أنو مفيوم مستقل لو   

خصائصو المميزة بعد أن بان يتم تناولو في سياق بعض االضطرابات العصابية باالبتئاب والقلق ، 

وعلى الرغم من التداخل الموجود بين مفيوم الوحدة النفسية وبعض المفاىيم السيبولوجية األخرى بالعزلة 

االجتماعية واالغتراب النفسي إال أن الوحدة النفسية تحدث نتيجة الفتقار اإلنسان ألن يبون طرفًا في 

  (.03: فهد، بدون سنة)عبلقة محددة أو مجموعة من العبلقات االجتماعية 
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 في لديو أنيا بانت الفرد يدرك التي الشخصية العبلقات أنواع بين الفرق  بأنيا1978" سيرمات"يعرفيا   

 يسبق لم مثالية بخبرة السابقة،أو بخبراتو باالسترشاد لديو تبون أن في يرغب التي العبلقات وتلك ما، وقت

. (06:  1998الدسوقي،)حياتو  في عاشيا أن لو

 منعزالً  بالجلوس واالستمتاع اآلخرين عن االبتعاد الرغبة في بأنو النفسية بالوحدة الشعور "شقير" وتعرف  

: 2000، شقير)بالنفس  الثقة وعدم بالنقص الشعور بجانب ، التمسك وصعوبة التودد صعوبة مع عنيم

162 .)

 والضيق باأللم لو وتتسبب ما، بشبل اإلنسان يخبرىا اإلنسانية الحياة ظواىر من ظاىرة النفسية لوحدةا 

 األطفال، منيا يعاني معينة، عمرية فئة على تقتصر ال منيا، مفر ال حياتية حقيقة فيي واألسى،

  (.780: 2005جودة، )والمسنون  والراشدون، والمراىقون،

الشعور بالوحدة النفسية بأنو خالة تنشأ عن قصور في العبلقات االجتماعية للفرد " جودة أمال"  وتعرف  

جودة، ) مع اآلخرين، مما يجعلو يشعر باأللم و المعاناة بسبب إحساسو بعدم التقبل و إىمال اآلخرين لو

2006 :104 .)

من  نفسي قرب على ليس بأنو الفرد إحساس من تنشأ نفسية حالة بأنيا "قشقوش إبراىيم " يعرفيا  

 العبلقات، من أو مجموعة محددة عبلقة في طرفا يبون ألن الفرد إفتقار عن ناتجة الوحدة وىذه اآلخرين،

   (.198: 2007محمد ،)والضجر الضيق صنوف من بثيرا علييا ويترتب

 الفرد إدراك من تنتج والضيق، الحزن إلى تدعو محببة غير خبرة  ُتعَرف الوحدة النفسية على أنيا  

 االبتعاد في الرغبة تتضمن ذاتية، أو شخصية خبٌرة أنيا إلى باإلضافة االجتماعية، عبلقاتو في للنقص

 بجانب بيم، التمسك وصعوبة إلييم، التودد مع صعوبة عنيم، منعزالً  بالجلوس واالستمتاع اآلخرين، عن

 األصدقاء، إلى يفتقر شخص بأنو نفسياً  الوحيد الفرد ُيَعرَّف وعليو بالنفس، الثقة وعدم بالنقص الشعور

 يبون أن ويفضل غيره، مع قوية اجتماعية عبلقات في الدخول وعاجز عن الناس، من محبوب غير وأنو

 إيجابي بشبلٍ  معيم يتفاعل وال اآلخرين، وجود في والتوتر بالخجل شعوره مع ممبن، وقت أببر وحيداً 
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 وجود في حتى بالوحدة يشعر ما وغالباً  قدرىا، حق يقدرىا وال بنفسو، يثق ال شخص وىو ومقبول،

 (.22: 2013دانيا ،)اآلخرين 

 العبلقات في عن نقص أساًسا تنشأ الفرد يعيشيا حالة ىو النفسية بالوحدة الشعور أن سبق، مما يتضح  

المعاناة و العزلة و البآبة باإلضافة إلى  و باأللم يشعر الفرد يجعل مما اآلخرين، مع للفرد االجتماعية

. اآلخرين قبل من االىتمام وعدم مع الشعور باإلىمال البؤس و االنطواء 

 :المفاهيم المرتبطة بالوحدة النفسية .2

  بالحزن، بالشعور المزاج، في تغيراً  تتضمن وجدانية حالة بأنو االبتئاب  يعرف:االكتئاب .1.2

 في تبدو الجسمية التغيرات بعض إلى باإلضافة بالنفس، الثقة و الذات تقدير انخفاض النفسية، الوحدة

. الطاقة انخفاض و الشيية النوم، فقدان صعوبة

 دفع ما ىذا بينيما، تشابيا نجد النفسية للوحدة سبقت التي التعريفات و لبلبتئاب التعريف ىذا من انطبلقا

 إضافة بلييما في المشترك العامل ىي البيئية االنفعالية الحالة أن أساس على بينيما الخلط إلى البثير

 مراعاة يجب حين في .الفئتين لدى االجتماعية العبلقات شببة نقص في يتمثل مشترك وجود عامل إلى

 الحالة ون تك االبتئاب في بينما الوحشة، ىو النفسية بالوحدة الشعور حالة بين تميز التي الدقيقة الفروق

 أن يستطيع ال لبنو الناس إلى يصل قد النفسية بالوحدة يشعر الذي الشخص الغضب، ىي االنفعالية

 (. 109: 2007محمد ، )معيم  يتواصل

  السائدة، تيار الثقافة عن والنقص بانسحابو الفرد شعور تعني  العزلة:االجتماعية  العزلة .2.2

 األوضاع مسايرة على قادر غير يجعلو مما مخالفة، مفاىيم أو مبادئ االندماج، وتبني بعدم وشعوره

 من المجتمع في موجود ،فيو نفسي ىو وما مادي ىو ما بين تناقض حالة في الفرد يبون القائمة، بحيث

 (.404 : 2003حامد ،)النفسية  الناحية من ال المادية الناحية
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 االجتماعية للعزلة مرادفة ليست فيي ذاتية خبرة ىي النفسية الوحدة أن االجتماع علماء أغلب  وأبد

 ووفقا الناس، من حشد مع بونو عبس النفسية بالوحدة يشعر أن دون وحده يبون قد فالفرد الموضوعية،

: 2004، حسين) النفسية بالوحدة الخاصة الذاتية الخبرة على اإلنتباه النفس علماء ربز الفرق ليذا

359.) 

 في صعوبة يجد االعتباف، و العزلة ُيحب فردٌ  المنطوي الشخصية، أنماط من نمط ىو: االنطواء.  3.2

 بثير بسيولة، شعوره يجرح الحساسية، شديد خجول، ىو وتحفظ بحذر الغرباء يقابل بالناس، االختبلط

 و نفسو في التأمل دائم الصغائر، يضخم بالتفاصيل ييتم اليقظة، ألحبلم يستسلم نفسو، الشك، يبلم

 .(03: 2009فضيمة ، )الوحدة  و ل في االنعزارغبة لديو تحليليا،

 وىو والمجتمع الواقع وعن ىويتيا عن الذات اغتراب عن يعبر نفسي اضطراب ىو :االغتراب.  4.2

 االغتراب الفبري، االغتراب ، الديني االغتراب :منيا أشبال عدة وليا العالم، وعن النفس عن غربة

. التعليم االغتراب التقني، االغتراب الثقافي، االغتراب االجتماعي،

 اإلنسان وأن الناس من وبغيره بنفسو اإلنسان لعبلقة معينة حالة ىو االغتراب أن النفس علماء  يرى

 عن تعتبر لتي االعزلة تلك ذاتو، وعن بل البشر، بقية وعن الطبيعة عن انفصل قد ألنو بالعزلة يشعر

 .(137 :2001 فاروق،) عام إنساني موقف

: المسنين عند النفسية الوحدة .3

 من مجموعة المرحلة ىذه في يحدث حيث المميز، طابعيا ليا التي المراحل من الشيخوخة مرحلة ُتعد

 بالوحدة شعورىم احتمال من تزيد خاصة ظروف من ومعاناتيم النفسية و الجسدية و العضوية التغيرات

 األسرة، و بيت و الصحة و العمل مثل القضايا من عدد فقدان مشاعر من يعانون أغلبيم أن إذ النفسية،

 اضطرابات أبثر ظيور في سبباً  بالوحدة اإلحساس يبون ما بثيراً  و يحبونيم الذين األشخاص فقدان ربما

 واألفبار االبتئاب من بل و النفسية الوحدة بين عبلقة بوجود خاص نحو على المسنين حياة في ِحدَّة

. (03 : 2005جودة، )لدييم  واالجتماعي النفسي التوافق قلة و المنخفض الذات تقدير و االنتحارية
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 تلعب ىي و معينة، فترة على تقتصر ال فيي الفرد بيا يمر خبرة ىي النفسية الوحدة سبق أن  يتضح مما

 .ودوافعو الفرد حاجات إشباع في عائقا تقف و السلوبية و النفسية االضطرابات بعض ظيور في دوراً 

 :النفسية الوحدة (أشكال أو صور) أنواع .4

 أنواع ثبلثة  بين1990"يونج "مّيز حيث النفسية الوحدة وأنواع ألشبال تصنيفيم في الباحثون اختلف

 : يلي بما وىي الزمنية المدة أساس على النفسية بالوحدة للشعور

 الفرد  حياة أن من الرغم على الوحدة من فترات تتضمن والتي: العابرة النفسية الوحدة .1

 .بالتوافق تتسم االجتماعية

  يشعر ولبنو الماضي في طيبة اجتماعية بعبلقات الفرد يتمتع وفييا: التحولية النفسية  الوحدة .2

. (إليو مقرب شخص وفاة أو بالطبلق،) المستجدة الظروف لبعض نتيجة حديثاً  النفسية بالوحدة

  يشعر وال السنين، حد إلى تصل طويلة لفترات تستمر قد التي وىي :المزمنة النفسية  الوحدة .3

  .(603: 2011نمر،) االجتماعية بعبلقاتو يتعلق فيما الرضا أنواع من نوع بأي الفرد

 : وهي رئيسية أنواع ثالثة إلى النفسية الوحدة ( 1988 )قشقوش قسم وقد

  إحدى في اضطراب في أو الشخصية، في سائدة أنيا على وتوصف :األولية النفسية الوحدة .1

 بثير فيو يجد الذي والوقت وفي اآلخرين، عن االنفعالي باالنسحاب تتصاحب أو ترتبط الشخصية سمات

 بعض مشبعة، ويحاول عبلقات تبوين على قادرين غير أنفسيم النفسية بالوحدة اإلحساس ذوي األفراد من

 أومرضية مؤذية عبلقات في الدخول أو االنخراط طريق عن بالوحدة إحساسيم من ييربوا أن األفراد ىؤالء

 . اآلخرين مع

  عقب الفرد حياة في الثانوية النفسية بالوحدة الشعور يظير ما عادة :الثانوية النفسية الوحدة .2

  .الحب عبلقات تصدع أو تمزق أو الترمل أو بالطبلق حياتو في معينة مواقف حدوث

  أي يتضمنو مما أوسع النفسية الوحدة أشبال من الشبل ىذا يعتبر :الوجودية النفسية الوحدة .3
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 ومن اآلخرين، الشبلين عن ما حد إلى متميزاً  أو منفصبلً  الشبل ىذا يبدو بما السابقين، الشبلين من

 أنو على الوجودية النفسية بالوحدة الشعور إلى الوجودي المنحى أصحاب من بثير ينظر النظرية الجية

 ألنو األخرى البائنات عن ويتمايز يتفرد اإلنسان وأن منيا، اليروب يتعذر وحتمية طبيعية إنسانية حالة

 واعياً  يجعلو المسئولية من اإلنسان وخوف واختيارات، وقرارات مواقف يتخذ أن ويستطيع ذاتو يعي

 من ييرب أن على يرغمو أو يجبره وىذا البائنات، بقية عن وتمايزه بانفصالو مرعبة أو مخيفة وبصورة

 وتفرده وأصالتو صحتو يفقد أن النياية في عليو يترتب مما ومضللة خادعة وأساليب طرق عبر تمايزه

 رفاقو وعن ذاتو عن مغتربا أو غريباً  عندىا أو معيا يصبح قد درجة إلى بينونتو أو ىويتو يفقد وبالتالي

  (.07: 1998الدسوقي، )اإلنسان  بني من

: وىما النفسية الوحدة من نوعين بينWeiss 1974 بما ميز وايس 

 لغياب  نتيجة وىي والفراغ االستقرار وعدم بالقلق تتميز: (انفعالية) عاطفية نفسية وحدة .1

 .والودودة الحميمة العبلقات

 غياب عن ناتجة وىي باليامشية والشعور بالضجر تتميز :اجتماعية نفسية وحدة .2

 .االجتماعي باالنتماء الشعور وغياب المشبعة الصداقات

 "يونج "قسميا فقد النفسية الوحدة ألشبال وتقسيميم رؤيتيم في اختلفوا قد العلماء أن سبق مما   يتضح

بناء  قسميا فقد" وايس"النفسية، أما بالوحدة الفرد شعور فييا يستمر أن يمبن التي الزمنية الفترة على بناء

 النفسية الوحدة ألشبال تقسيمو في"قشقوش" اعتمد اجتماعية، بما أو نفسية سواء المسببة العوامل على

 شبل بأي أنيا إال ذلك من الرغم وعلى. النفسية بالوحدة للشعور المؤدية األسباب أو العوامل أساس على

 خلل حدوث إلى يؤدي معين مروره بموقف نتيجة الفرد لدى مؤلم  الوحدة النفسية شعور تمثل األشبال من

 (.16: 2008وفاء، ).االجتماعية عبلقاتو في

 

 



                                       الوحدة النفسية              الفصل الثاني                                         

 

 

19 

   :النفسية الوحدة) عناصر أو مكونات ( أبعاد .5

 وفيما النفسية بالوحدة الشعور وعناصر ومبونات أبعاد حول واتفقت الباحثين آراء تباينت لقد

 نموذج من خبلل النفسية بالوحدة الشعور عناصر نحدد أن يمبننا :الباحثين ىؤالء آراء لبعض عرض يلي

: باآلتي النفسية بالوحدة للشعور أساسية عناصر  الذي يتبون من أربعRokachروباش

 
نموذج روكاش لعناصر الشعور بالوحدة النفسية  :(01 ) رقمشكلال

 

  عن الفرد واغتراب عن اآلخرين واالنفصال الداخلي بالفراغ الفرد شعور وىو: الذات إغتراب .1

. الذات قدر من والحط وىويتو نفسو

  وحيدًا انفعاليا الفرد بون مشاعر ويتمثل ذلك في: المتبادلة الشخصية العالقات في العزلة .2

 العنصر يتبون حيث لديو المعنى ذات العبلقات في االنتماء بعدم الفرد وشعور واجتماعيًا، وجغرافياً 

دراك المودة غياب من األخير  .والضجر بالخذالن والشعور االجتماعي للغياب الفرد وا 

  الحساسية وسرعة للفرد االنفعالي والثوران الداخلي اليياج في ويتمثل: خفيف صراع / ألم .3

عناصر الوحدة 
النفسية 

ردود األفعال 
الضاغطة

صراع / ألم
خفيف

العزلة 
االجتماعية

اغتراب الذات
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 الشاعرون األفراد يستيدف أىم الذي والبلمباالة واالضطراب واالرتباك الدفاع على وفقدان القدرة والغضب

 .النفسية بالوحدة

 ويتبون ذلك نتاج مزيد من األلم و المعاناة من الخبرة : ردود األفعال الموجعة الضاغطة .4

المعاشة للشعور بالوحدة النفسية و المتضمنة لبلضطراب و األلم الذي يعايشو األفراد الشاعرين بالوحدة 

. (79- 78: 2013فاطمة، ) النفسية

:  فقد وضع ثبلثة أبعاد أساسية لخبرة الشعور بالوحدة النفسية و ىي Weiss  أما ويس

حيث يحتاج األفراد دائمًا إلى الصداقة العاطفية الحميمة من األشخاص المقربين، " العاطفة"ـ البعد األول 

لى التأييد االجتماعي و يتولد الشعور بالوحدة النفسية نتيجة لفقد األفراد الشعور بالعاطفة من قبل  وا 

. اآلخرين

وىو شعور الفرد بالقلق المرتفع و الضغط النفسي عند " (اليأس و اإلحباط)فقدان األمل"ـ البعد الثاني

 . التوقع الحتياجات ال تتحقق مما يولد الشعور بالوحدة النفسية

وىي أن شعور الفرد بالوحدة بالنفسية يقف حائبل أمام تبوين " المظاهر االجتماعية"ـ البعد الثالث 

الصداقات مع اآلخرين، مما يولد الشعور باالبتئاب، ويجعل الفرد مستيدفا لئلدمان، وانحراف المراىقين و 

. سلوبيم سلوبًا يتسم بالعنف و العدوان

 : وىي أساسية للشعور بالوحدة النفسية مبونات أربعة قد وضع" قشقوش"  وبذلك نجد أن 

 .اآلخرين قبل من والحب والتواد التقبل افتقاد نتيجة بالضجر الفرد إحساس .1

فقد  علييا يترتب أو الوسط المحيط يصاحبيا وبين بينو نفسية تباعد فجوة بوجود الفرد إحساس .2

 .الثقة باآلخرين

معاناة الفرد لعدد من األعراض العصابية باإلحساس بالملل وانعدام القدرة على تربيز االنتباه  .3

.  واالستغراق في أحبلم اليقظة

 إحساس الفرد بافتقاد الميارات االجتماعية البلزمة النخراطو في عبلقات مشبعة مثمرة مع  .4
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 (.81-80: 2013فاطمة، ).           اآلخرين

: النفسية بالوحدة الشعور أسباب .6

 الضطراب اآلخر البعض ويعود أنفسيم، األشخاص لطبيعة يعود بعضيا متعددة، أسباب النفسية للوحدة

 .االجتماعية العبلقات شبل بيفية بمية أو

 :مجموعتين إلى تعود أن يمبن النفسية بالوحدة الشعور أن  Weiss( 1974)" ويس"حيث يرى 

 البيئة في القائمة الصعوبات و المشببلت على تربز ىي االجتماعية البيئة أو بالمواقف تتعلق  :األولى  

 .الشخص ظروف تغيير نتيجة النفسية للوحدة مؤدية حتمية أسبابا باعتبارىا للفرد االجتماعية

 شعور على تساعد التي الشخصية الخصائص بمجموعة يعرف ما أو الفردية بالفروق  تتعلق:الثانية 

  .األفراد لدى فردية اختبلفات وجود مع العصبية االنطواء، الخجل، مثل النفسية األفراد بالوحدة

أن الوحدة النفسية ىي نتيجة للحاجة للشعور باالنتماء، فلبل فرٍد ثبلث حاجات " Roy"في حين يرى 

 :نفسية

 .الحاجة للحب و المشاربة الوجدانية .1

 .الحاجة إلى وجود طرف آخر يتفيم المشاعر و األحاسيس المختلفة .2

. الحاجة لوجود من يشعر المرء باالحتياج إليو .3

ففي حالة عدم إشباع الفرد للحاجات الثبلثة يشعر الفرد بالفراغ، وقد ينشأ ىذا الشعور بالوحدة بنتيجة 

 منذ الوجداني التواصل بيذا االىتمام يلزم ثم من اآلخرين، مع للتواصل االجتماعيةلنقص الميارات 

 .بالوحدة الشعور دون العزلة مع التعامل األفراد على قدرات  لتنمية الطفولة

 دراسة من أخذىا سببا عشر ثبلثة النفسية، واستخدم للوحدة متراببة أسبابا ىناك أن"  Lunt"بما بّين

: يلي بما ىي آخرون و"ميشيال"

 التشاؤم. 

 القبول من الخوف. 
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 المحاولة ضعف. 

 التوافق و الحظ عدم. 

 اآلخرين مع العبلقات بإنشاء يبدأ بيف يعرف ال أي(المعرفة  قلة). 

 الخجل. 

 الجاذبية عدم. 

 بو اآلخرين اىتمام عدم(األخرى  المجموعة مع العبلقة). 

 معو االنخراط و بو االرتباط اآلخرين خوف(تجاىو  اآلخرين قلق(. 

 اآلخرين مع الرسمي الوضع. 

 الفرص قلة. 

 معو عبلقة عمل اآلخرين محاولة قلة. 

 شخصية غير محبوبة .

 تؤثر مترابطة بشببة جعليا بحيث البعض ببعضيا النفسية للوحدة األسباب ىذه جميع دراستو في ربط قد

 .األبعاد متعدد بشبل البعض بعضيا في

وفاء، )شخصيتو  و الفرد بيئة وىما أال ىامين بعاملين يتأثر النفسية بالوحدة الشعور أن إذاً    فيتضح

2008 :19.) 
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 :النظريات المفسرة لموحدة النفسية .7

تعد الوحدة النفسية إحدى الظواىر التي تفتقر إلى الجانب النظري، حيث إنيا أدخلت إلى مجاالت الفلسفة 

وتعالج مع االبتئاب، علمًا بأن الوحدة النفسية مفيوم مستقل لو خصائص منفردة، وسوف نعرض فيما 

: يلي بعض النظريات التي تناولت الوحدة النفسية بما يلي

 :الوحدة النفسية من منظور الدين اإلسالمي .1.7

 فريضة شعائر أداء خبلل من المعيشية وأحواليم ومشاعرىم المسلمين قلوب بين يجمع اإلسبلم   إن

 اجتماعي تبافل من عنيا ينتج وما الزباة، فريضة أداء فإن أيضاً  . البريم رمضان شير في الصوم

 على يعطفون األغنياء يجعل مما بينيم، فيما ويجمع يقرب اإلسبلمية، األمة أبناء بين إنساني وتآلف

 للجماعة باالنتماء الفرد شعور ينمي عموماً  اإلسبلم فإن ىنا من الفقراء األغنياء، و الفقراء، ويحب

 والمحبة والتراحم والتماسك والتعاون والترابط والتآلف التعارف روح ينمي وأيضاً  بيا، واالعتزاز واالفتخار

 اهلل قول من ذلك على أدل اإلسبلمية، وليس األمة أبناء بين والمساعدة المنفعة وتبادل واإلخاء والمودة

 : التنزيل محبم في وتعالى سبحانو

 (.10: الحجرات ) . (ترحمون لعلبم اهلل واتقوا أخويبم بين فأصلحوا إخوة المؤمنون إنما) 

 .)02: المائدة ). )والعدوان اإلثم على تعاونوا وال والتقوى البر تعاونوا على )

 فأصبحتم قلوببم بين فأّلف أعداء بنتم إذ عليبم اهلل نعمة واذبروا تفرقوا وال جميعاً  اهلل بحبل واعتصموا)

 ( .103: عمران آل ) . ( إخوانا بنعمتو

 األشخاص بين اإلخاء و المحبة و التعارف و التآلف و الجماعة روح تنمية على يشجع اإلسبلم إن

 أو التشتت أو الفرقة أو اإلنفراد أو الوحدة إلى تؤدي أن شأنيا من التي واألحوال المظاىر بل ويرفض

. الجماعة عن االنعزال أو االبتعاد
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 :نظرية التحميل النفسي .2.7

 النظرية على رأسيم فرويد أن الوحدة النفسية بأنيا ذات خصائص مرضية ويرجعونيا ىذهيرى أصحاب   

. إلى الخبرات المببرة التي مرَّ بيا الفرد

 ينتابو الذي الشخص بين فرق و النفسية الوحدة عن بدراسة قام  أول من Zelboorgيعتبر زيلبورج   

 حيلة و طبيعي أمر النفسية بالوحدة المؤقت فالشعور الوحيد، الشخص و النفسية بالوحدة مؤقت شعور

 الشعور أو الحب لفقدان استجابة فيي المزمنة الوحدة أما معين ، شخص فقدان عن تنتج عابرة عقلية

 ، وتعود العصبي االنييار و االبتئاب إلى يؤدي مما ، منو فائدة ال و فيو مرغوب غير شخص أنو الفرد

 . فيو مرغوبا و محبوبا تجعلو التي الوظائف الطفل يتعلم حيث الميد إلى الوحدة جذور

 بأن إدرابو من متأتيا المراىق لدى النفسية بالوحدة الشعور اعتبار يمبن أنو ستاك سوليفان ىاري يرى و  

 يجد فبل بالعجز المراىق يشعر حيت الحياة، و الحب و الدفء و اإلشباع مصادر من مساندة لديو ليس

 سوليفان بحسب و الخوف  و بالقلق المصحوب بالوحدة الشعور ذلك إلى المراىق فيستجيب إليو يلجأ لمن

 .المراىقة في الصداقات تبوين على القدرة عدم و الحب في الفشل وبين النفسية الوحدة بين الربط يمبن

 يبون أن الضروري من فليس صفاء و بيدوء التفبير تربك مؤلمة خبرة النفسية الوحدة سوليفان يعتبر و   

 . االجتماعية للعبلقات الفرد افتقاد من الوحدة تنبع باألحرى الوحدة ، أو ليختبر معزوال الفرد

أن جذور الوحدة النفسية في حالة الببار تعود إلى الطفولة، حيث افترض  زيلبورج مع سوليفان يتفق و  

أن ىناك حاجة حافزة لؤللفة اإلنسانية وىذه الحاجة تجعل الطفل يظير رغبتو في االتصال باآلخرين، 

ويحتاج الفرد قبل المراىقة إلى صديق يتبادل معو المعلومات، واألطفال الذين تنقصيم الميارات 

االجتماعية بسبب التفاعل الخاطئ مع والدييم أثناء الطفولة يبون من الصعب علييم ان يبون لدييم 

أصدقاء فيما بعد، وقد تؤدي الفرد في إشباع الحاجة إلى األلفة قبل المراىقة إلى الوحدة البامنة المفاجئة، 

بما اتفق سوليفان مع زيليبورج في إرجاع أصل الوحدة إلى اآلثار الضارة لموقف عطف األمومة في 

. مرحلة مببرة



                                       الوحدة النفسية              الفصل الثاني                                         

 

 

25 

أما  فرويد فقد فسر الشعور بالوحدة النفسية بأنيا عملية صراع بين المبونات داخل الفرد التي تتمثل في   

، مما يؤدي إلى سوء توافقو مع نفسو و مع بيئتو (Super ego)، واألنا العليا (Ego)، األنا(Id)اليو

االجتماعية من حولو، ويمبن النظر إلى الشعور بالوحدة النفسية بأنو نتيجة للقلق العصابي الطفولي، ولو 

وسيلة دفاعية نفسية تعمل للحفاظ على الشخصية من التيديد الناشئ من البيئة االجتماعية ويعبر عنو في 

 .صورة عزلة أو انسحاب

:  النظرية الظاهراتية اإلنسانية .3.7

 ضغوط أن ذبر حيث النفسية الوحدة عن( (العميل حول المتمربز العبلج)) نظريتو في روجرز تحدث   

 إلى بدوره يؤدي وىذا ، اجتماعياً  علييا ومتفق محدودة بطرق يتصرف تجعلو الفرد على الواقع المجتمع

 الدوار الفرد أداء مجرد فأن ىنا ومن لآلخرين،  الواضحة والذات الداخلية ذاتو حقيقة بين التناقض

 عبر بما الوحدة وتحدث بالفراغ، الشعور عنو ينشأ ، بدقة أدائيا بطريقو اىتمام دون المطلوبة المجتمع

 ذاتو بأن الفرد اعتقاد أن بما ، الداخلية بالذات االتصال في الفرد دفاعات تفشل عندما روجرز عنيا

 الظيور على اإلصرار إلى يقوده الرفض من الخوف الن وحدتو في منغلقاً  تجعلو محبوبة غير الحقيقية

. بالفراغ الشعور ستمرار الوذلك ، الباذب االجتماعي بالمظير

 مجال في الحقيقي االىتمام وانعدام الذات امتداد حقيق (1967- 1897) البورت أيضا تحدث   

 نفسو على سلبية نظرة مع ، الخارجية ومقاصده دوافعو على البلي ، تربيزه مع ، االجتماعية العبلقات

. تقببللذات وعدم االنفعالي األمن بفقدان

 حاجات إشباع عدم بسبب ينشأ النفسية بالوحدة الشعور ان يرى (1970-1908)أما أبراىام ماسلو   

 والحاج إلى ، واالنتماء الحميمة والصداقة لبلحتباك بجوع مدفوعاً  يبون نفسياً  والوحيد ، والحب االنتماء

التقليدية  الجماعات وتحطم االجتماعي الحراك بسبب سادت التي والعزلة االغتراب مشاعر على التغلب

  (.68-65 : 2009الخالدي، )
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:  النظرية االجتماعية .4.7

 أن ىناك ثبلث قوى اجتماعية تؤدي إلى الوحدة Slater وسبلتر Bommanيرى بل من بومان   

 :النفسية و ىي

 باألسرة الفرد عبلقات في ضعف. 

 األسرة في الحراك زيادة. 

 االجتماعي الحراك زيادة. 

 فشل األمريبية، وبيف الشخصية دراسة خبلل من النفسية للوحدة تحليلو (1976)" سبلتر" وبنى  

 بالفردية، وأن الفرد إحساس في تبمن األمريبية المشبلة أفراده، ألن المجتمع األمريبي في تلبية احتياجات

المجتمع  في أحبطت الرغبة ىذه باآلخرين، ولبن االرتباط و االجتماعية المشاربة في الرغبة لديو فرد بل

 سبلتر استنتج ىنا ومن النفسية، الوحدة إلى أدى أن يتبع بل فرد مصيره منفردًا مما أدى األمريبي، مما

. المعاصر التبنولوجي للتقدم نتيجة ىي النفسية الوحدة بأن

 :النظرية التفاعمية .5.7

 العوامل او الشخصية العوامل وظيفة ليس النفسية بالوحدة الشعور أن على weiss  1973أبد ويس  

 تبون عندما تنشأ الوحدة وان ، معاً  العوامل لتلك التفاعلي التأثير نتاج ىي بل ، حدة على ببلً  الموقفية

 والعوامل (الشخصية) الداخلية العوامل بل يعتبر أن أنو أي ، بافية غير االجتماعية الفرد تفاعبلت

ن النفسية للوحدة أسباب (الموقفية) الخارجة . الموقفية للعوامل أببر اىتماماً  يعطي بان وا 

 الظاىري واالتجاه دينامي السيبو االتجاه من بل بين حاولت الجمع لويس التفاعلية النظر وجية إن   

. معاً  واالجتماعية الشخصية العوامل تفاعل إلى النفسية الوحدة أسباب أرجعت حيث ، االجتماعي واالتجاه

  بيا tonesيستجيب التي الطريقة بسبب النفسية بالوحدة للشعور معرض الفرد بان النظرية ىذه ترى

 يعبرون نفسيا الوحيدين األشخاص وآخرون أن جونز وجد وقد ، الشخصية بالعبلقات الخاصة للمواقف
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 بعبس معيم يتفاعلون الذين لآلخرين ايجابية اقل نظرة وعن ، البشرية للطبيعة سلبية نظر وجية عن

 المواقف إلى النظر إلى النفسية بالوحدة الشعور يؤدي إذ ، النفسية بالوحدة ال يشعرون الذين األشخاص

 ببل فان وباختصار ، األسوأ وقوع من الدائم والخوف التفاعل أثناء الشديد الحذر إلى باإلضافة ، بسلبية

 النفسية بالوحدة الشعور في تساىم االجتماعية الشببة ومتغيرات الفردية والفروق الشخصية خصائص من

 نظرية ان ترى سبق مما ، النفسية بالوحدة الشعور على والعصاب االنبساط من بل أيضا يؤثر بما و

 التي الشخصية سماتيم بسبب النفسية بالوحدة الشعور إلى يميلون معينين أشخاصاً  ىناك أن ترى السمات

 (.325-324: إلهام ، بدون سنة )واألحوال التي يعيشونيا  الموقف تجاه أفعاليم ردود ، تحد

 :الطرق الفّعالة في الحد من الوحدة النفسية .8

إن الحد من الشعور بالوحدة النفسية يتطلب أن يبون الفرد على وعي تام باألسباب الحقيقية وراء شعوره   

بالوحدة النفسية، وىنا يبرز دور النضج الشخصي الصحيح للفرد والذي يتمثل في التوازن بين إشباع 

حاجات الفرد في إقامة عبلقات مع الغير من ناحية و تبوين قاعدة آمنة للشعور بالرضا عن الذات من 

  :ناحية أخرى، وىذا يتطلب أن يتخذ الفرد عدة خطوات للحد من الشعور بالوحدة النفسية منيا

 التعامل مع تجربة الوحدة النفسية باعتبارىا خبرة شعورية تيدف إلي الوصول لمرحلة من  .1

 .النضج النفسي

 إن االختبلء بالذات بمقدوره اإلسيام في معرفة الفرد لذاتو، وىو األمر الذي قد يزيد من قدرتو  .2

 .على تبوين عبلقات حميمة مع اآلخرين

 .البحث عن األسباب المؤدية للوحدة النفسية، بداًل من إلقاء اللوم على الذات .3

 .تبوين مواقف حسنة من اآلخرين .4

 .االىتمام بإثراء الصداقات بداًل من البحث عن شريك حياة متسم بالرومانسية .5
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 تحليل المواقف االجتماعية المنطوية على مخاطر يعتبر مناسبًا لتقرير ما إذا بان النفع المحتمل  .6

. منيا جدير بالمخاطرة

: خالصة

 غياب و االجتماعية، فقدانو للعبلقات نتيجة  خاصة لدى المسنمؤلمة خبرة النفسية الوحدة تعتبر   و

 تجعل التي األعراض من الدور االجتماعي بل ىذا يؤدي إلى الشعور بمجموعة فقدان و األسرة المحيطة 

ل بتوازنو النفسي و االجتماعي إضافة إلى النفسية التي االضطرابات دائرة  يعيش في المسن  سوء ُتخِّ

 . مجتمعو  و نفسو مع التبيف



 

  

 االكـتئاب: الفصل الثالث 
 

 .     تمهيد

 .مفهوم االكتئاب .1

 .االكتئاب لدى المسنين .2

 .أعراض االكتئاب .3

 .أنواع االكتئاب .4

 .العوامل المسببة لالكتئاب .5

 .النظريات المفسرة لالكتئاب .6

 .عالج االكتئاب .7

 .      خالصة
 



 الفصل الثبلث                                                                                                        االكتئبة

 

 
30 

: تمهيد

 أما حياتو، في معينة لدرجة شخص كل منيا يعاني التي العادية األحاسيس من الحزن مشاعر عتبري  

 أحد ويعتبر لمفرد، اليومية النشاطات في سمبا تؤثر بحيث األحاسيس فييا تشتدّ  نفسية حالة فيو االكتئاب

 .الحالي الوقت في انتشاراً  األكثر النفسية األمراض

ناث، ذكور ) واالكتئاب ظاىرة نفسية تصيب جميع الفئات العمرية    يفرق وال ،(وكبار ومسنين صغار وا 

  النفس عمى يؤثر ال فيو بو، لئلصابة عرضة فالجميع المادي،  المستوي وال والثقافة التعميم مستوي بين

نما  األشياء وعن نفسو الفرد عن بيا يفكر التي الطريقة الجسد  كميا، وحتى أعضاء عمى أيضاً  يؤثر فقط ا 

. بو تحيط التي

 وتوافقو حياتو يعيق مما الفرد لدى آالم و معاناة تسبب التي الوجدانية االضطرابات أحد ُيعتبر االكتئاب و  

  ,االنتحار محاولة إلى لمجوء بو تؤدي مختمفة أعراض الفرد تظير عمى كما االجتماعي و النفسي

 :مفهوم االكتئاب .1

إن االكتئاب مرض نفسي مزمن و شامل، يؤثر عمى جسم اإلنسان و مزاجو و أفكاره ويعتبر من المشاكل 

.  الصحية الرئيسية في المجتمعات الحديثة

 :التعريف المغوي لالكتئاب .1.1

 األرض، وجو الحزن، واكتئاب و اليم شدة من وانكسرت نفسو تغيرت أي الرجل، كئب: العرب تقول

(. 2000 ب،العر لسان) الشديد الحزن ىو االكتئاب و فالكآبة السواد إلى ضرب و تغير أي

 مكتئب رماد ومنو السواد إلى وضرب تغير األرض ووجو كئب ، (اكتأب)أحزنو،  فبلنا (كأب): و يقال

 . (339: معجم الوسيط)وكئيب  كئب فيو والحزن اليم شدة من وانكسرت نفسو تغيرت كآبة ، المون
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 :التعريف االصطالحي لالكتئاب .2.1

 الصحة منظمة إحصائيات وتقدر انتشارًا، النفسية االضطرابات أكثر أحد أنو" لطفي الشربيني" يعرف   

 الحالة في ىبوط مع لممزاج اضطراب وىو العالم، سكان من %7 بحوالي باالكتئاب اإلصابة نسبة العالمية

: لطفي، بدون سنة ). والخسارة لمضغوط التعرض مثل ومكتسبة وراثية عوامل وأسبابو والجسدية، النفسية

42.) 

أنو حالة وجدانية ذاتية تظير فيو أعراض الخوف و التشاؤم و الشعور " عبد الرحمن العيساوي"يعرفو   

 .بالفشل و عدم الرضى  الشعور بالذنب و عدم حب الذات وصعوبة في النوم باإلضافة إلى التعب

أو ىو حالة يصاحبيا الشعور بعدم القيمة باألمل و النظرة التشاؤمية بحياة اإلنسان ومستقبمو والعبوس   

أوالكآبة وانكسار النفس وانخفاض الروح المعنوية و الشعور بالدعم والغم أو الحزن واأللم ويقع ضمن 

: 1984العيساوي، )مجموعة من االضطرابات األخرى يطمق عمييا اضطرابات االنفعال أو الوجدان 

125 .)

ىو اضطراب نفسي يتطور بفعل تركيب غير سوي في الشخصية إلى " سعيد حافظ يعقوب "  تعريف  

ىو رد فعل من النفس إزاء حالة شدة أو حرمان ناجمين عن "أمراض جسمية نفسية، ويقول من جية أخرى

(.  56: 1999الوافي، )" حادث مفاجئ كخسارة مفاجئة أو مصيبة أو خيبة أمل

ىو حالة انفعالية تتضمن محددًا في المزاج مثل مشاعر الحزن و القمق والبلمباالة  " Beakبيك "  تعريف  

ومفيوما سالبًا عن الذات مع توبيخ الذات و تحفيزىا ولوميا ووجود رغبات في عقاب الذات مع رغبة في 

اليروب و االختفاء والموت، وتغيرات في النشاط مثل صعوبة النوم و األكل و التغيرات في مستوى نقص 

(. 20: 2000آسيا، )أو زيادة النشاط 
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حالة مزاجية تتسم باإلحساس بعدم القيمة و الشعور بالكآبة و الحزن و التشاؤم و نقص " روكمين" تعريف  

(. 70: 2004حسن، )النشاط 

بأنو حالة تتسم بالحزن وعدم الميل إلى النشاط الذي يتصاعد إلى درجة تصل في " أنتوني ستور" يعرفو   

الغالب إلى السكون التام و التوقف عن الحركة و تأخر العمميات العقمية، ويصاحب ذلك حاالت 

االضطراب إلى نظام اليوم، وفقدان الشيية لمطعام، واإلمساك وارتخاء العضبلت، وكذلك تضاؤل في الرغبة 

 (.353: 2009أديب ، ) الجنسية

ىو حالة مزاجية  يشعر فييا الفرد بالحزن والغم والعجز واليأس والذنب ، بحيث أن االكتئاب  يتضح لنا  

تكون  مصحوبة بانخفاض في النشاط النفسي والذىني والحركي كذلك ضعف االىتمام باألمور الشخصية 

 . واالجتماعية ، ويختمف من حالة إلى أخرى

 : االكتئاب لدى المسنين  .2

يعد االكتئاب أىم المشكبلت النفسية في الشيخوخة، ويقدر انتشاره بين المسنين فوق سن الستين بما يزيد   

 .%10عن الثمث كأعراض اكتئابية، في حين تصل نسبة المصابين بو وبكامل أعراضو إلى

والبد من األخذ بعين االعتبار أن لكبار السن ظروفًا نفسية واجتماعية خاصة تتفاوت بين األفراد وبين   

العائمة و األخرى، كما أن ىناك تفاوتًا معروفًا وواضحًا بين دول وأخرى، إضافة إلى أن كبار السن غالبًا ما 

كالسكري، والضغط، وأمراض القمب، ويتناولون العديد من : يعانون من اضطرابات وأمراض عضوية مختمفة

.  العقاقير

وترتفع معدالت االنتحار بين كبار السن المكتئبين خصوصا من تجاوزوا السن الخامسة و الستين، ومن   

(. 91-90: 2003وليد ، )المبلحظ أيضًا أنيم قد ال يفصحون ويعمنون عن نواياىم في االنتحار
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ويمكن استنتاج اإلصابة باالكتئاب لدى كبار السن حيث تبدو عمييم عبلمات التبمد، واالنسحاب من   

الحياة وفقدان االىتمام بكل ما حولو، وفقدان اليدوء والحزن دون سبب واضح، كما أنو ال يرغب في 

الطعام، ويضطرب النوم لديو فيصيبو األرق، وتكون لديو مشاعر القمق و اإلحباط ومشاعر الندم عمى أمور 

(. 150: 2001لطفي ، )بسيطة، إضافة إلى إشارات اليأس و التشاؤم 

 :االكتئاب أعراض .3

 انقباض الصدر في باالكتئاب الخاصة الجسمية األعراض أىم تتمثل و :الجسمية األعراض .1.3

 الجنسي الضعف و الجنسية الشيوة نقص و جيد اقل بذل عند بالتعب الشعور ، بالضيق واإلحساس

 ، الحميد عبد) الرجع زمن تأخر و العام النشاط ضعف و برودتين و النساء عند الدورة واضطراب

2001 :136-137 .)

 : في تتمثل أخرى جسمية أعراض نجد كما

 يعود الذي األمر الشيية في ضعف من االكتئاب مرضى يعاني ما فعادة :الوزن و الشهية فقدان  

 .الوزن في نقص أي الوزن فقدان إلى

 غمبيةأ لدى األساسية المشكمة النوم في الدخول و النعاس يشكل حيث :النوم في اضطرابات  

 فيم فيو الدخول بعد النوم في االستمرار عمى القدرة عدم من يعانون تقريبا كميم و باالكتئاب المرضى

 العودة يستطيعون ال و لآلخرين بالنسبة المألوف من أبكر وقت في و الميل من الثاني النصف في يصحون

 .النوم إلى

 أساس ىناك تكون أن دون الجسدية اآلالم من االكتئاب مرضى من كثير يعاني :الجسدية األوجاع  

 :2002رضوان ،)الظير في أالم و القمب عمى شديد ضغط و الرأس في ضغط الشكاوي، ىذه من لذلك

411-412.) 
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 الروح ىبوط و اليأس في تظير نفسية أعراض االكتئاب مريض عمى تظير: النفسية األعراض .2.3

 عدم و بالنقص الشعور و بالنفس الثقة ضعف و سببو، مع يناسب ال الذي الشديد الحزن و المعنوية

 انخفاض مع الكبلم قمة و لمحياة السوداوية النظرة و المفرط التشاؤم المريض ىذا عمى كما يظير ، الكفاءة

الحميد،  عبد) أحيانا االنتحارية األفكار بعض تراوده كما أخطائيا احتقار و الذات تقدير نقص و الصوت

2001: 137-138 .)

 الوجدانية األساسي لبلضطرابات و المحدد الشكل بمثابة األعراض تمك تعتبر و :المزاج أعراض .3.3

(. 256 :2001، حسين) األقل عمى أسبوعين لمدة يوم كل تقريبا ، اليوم معظم حزين مزاج وجود مثل

 األفكار كعدم المعرفية األعراض من البعض المكتئب الشخص عمى يظير و : المعرفية األعراض .4.3

 المكتئب ىذا تسود حيث صعب الفكري لمتركيز مجيودا كل و الذاكرة الوضوح عدم و الفيم ثقل و وارتباطيا

  (.132: 2004نور، ) التردد و القرارات اتخاذ صعوبة و االنتحارية األفكار بينيا من شاردة أفكار

: DSMIVأعراض االكتئاب حسب  .5.3

:  هي و DSMIVالرابع اإلحصائي التشخيص حسب االكتئاب أعراض وصف إلى نتطرق

وجود خمسة أو أكثر من األعراض المذكورة أعبله خبلل فترة أسبوعين تمثل تغيرًا في وظائف الفرد وبالتالي 

 تؤدي بإصابتو باالكتئاب

 .اليوم تقريباً  معظم اكتئابي مزاج: المزاج المكتئب .1

 . فقد األحكام او السرور بشكل واضح بكل األنشطة: فقد االىتمام  .2

    .فيو زيادة ىناك تكون الحاالت بعض في الوزن في واضح انخفاض .3

 .النوم الزائد كل يوم تقريباً  أو األرق .4

 .تييي نفسي حركي أو التأخر كل يوم تقريباً  .5

  . فقدان واضح في الوزن .6
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 .بالذنب الزائد اإلحساس مشاعر عدم األىمية أو .7

 .القرار اتخاذ عمى القدرة عدم و التردد و التركيز ضعف و التفكير عمى القدرة ضعف .8

  لو التخطيط أو االنتحار في التفكير أو الموت يتمنى إما حيث الموت في التفكير .9

 (.84: 2004تيسير، ).أواالنتحار

:  أنـواع االكتئـاب   .4

 األمراض بوحدة يقولون العمماء بعض أن إالَّال  وأسبابو، أعراضو و باختبلف االكتئاب تصنيف تمفيخ

ذىاني،  عقمي اكتئاب و نفسي اكتئاب يوجد ال وأنو فقط، األعراض شدة في إال اختبلفيا وعدم الوجدانية

 آخر فريق يرى حيتُ  في االكتئاب، مرض من النوعين ىذين اختبلف فسيولوجياً  يثبت ما يوجد أنو ال كما

 .ذىاني وعقمي نفسي نوعان االكتئاب أن العمماء من

 ما يوجد وال كيفًا، وليس كماً  تتباين مختمفة بأعراض يزخر واحد مرض االكتئاب أن Lewis لويس "ويعتقد

 الوحيد والفارق الداخمي، الذىاني العقمي االكتئاب عن مستقبلً  الخارجي العصابي النفسي باالكتئاب يسمى

 .اإلكمينيكية األعراض وشدة تعقيد ىو بينيا

 : يمي فيما االكتئاب إلى أنواع "العفيفي"  ويشير

 خالص  عقمي سبب عن وينتي Psychotic depression الذهاني أو العقمي أو الداخمي االكتئاب  .1

 . المركزي العصبي الجياز في إلى اضطراب راجع لكنو شعوري غير أو شعوري سبب لو وليس

   فردية عوامل إلى يرجع Neurotic depression العصابي أو النفسي أو الخارجي  االكتئاب .2

 فعل كرد المرء يصيب الحقيقي إحساسو مصدر يدري أن دون واألسى بالحزن المريض فييا يحس الشعورية

 .خارجية لظروف

 الداخمي الذىاني االكتئاب في يصل الدرجة في فرق ىو الثانيو األول النوع بين الفرق أن البعض ويرى
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 مصحوباً  فيكون العصابي االكتئاب في أّما واليذيان، والتوىم الواقع تفسير المريض إساءة حد إلى ينشأ

 . الذىاني االكتئاب في االنتحار حاالت وتزداد كالقمق، عصابية بأعراض

 وىو التفاعمي االكتئاب ىو ثالثاً  نوعاً  الثنائي التصنيف إلى ويضيف أنواع ثبلثة إلى يقسمو من وىناك  

 وىو المدى قصير وىو بفضيحة التيديد أو ثروة فقدان أو عزيز موت مثل الخارجية لمظروف فعل رد يعتبر

. لو المسببة لمظروف منطقية طبيعية سيكولوجية نتيجة

  : باآلتي يعرف ما يقع بدايتو في فإن لبلكتئاب مقياس ىناك كان إذا بأنو Brodie برودي ويرى

 .كميائي بشذوذ المزاج فيو ويقترن :األساسي االكتئاب .1

  . الحاد االكتئاب من فًترات فيو بحدث مزمن مرض وىو :المضاعف االكتئاب .2

 (.19: 1989عفيفي، (المتحدة  الواليات في مدمني الخمور  من 40%ويصيب :المتخفي االكتئاب .3

: إلى الشدة حيث من االكتئابي السموك يقسم من وهناك

  في ثبوط و باإلجياد شعور شكل في ويبدو الحياة عن عزوفاً  فيو المصاب  يظير:البسيط االكتئاب .1

 ويعتبر ينجحون، ال وقد كربو من انتشالو في المريض أصدقاء ينجح وقد الحياة، لذة بعدم والشعور العزيمة،

 .والممل باإلجياد الشعور من نوعاً  االكتئاب من النوع  ىذا البعض

  الحزن من بموجة يشعر متوىمة وأوجاعو وحركياً  ذىنياً  أبطأ المصاب يظير: الحاد االكتئاب .2

 وتعتريو االكتئاب، موجة كبح عميو ويصعب نفسو، عمى السيطرة ويفقد البكاء، في والرغبة واالنقباض،

 كابوساً  يعاني وكأنو ويبدو ذىنيًا، متبمداً  ويصبح حولو ما إدراك عميو ويصعب ذاكرتو فييا يفقد فترات

 .كربو من انتشالو ويصعب بالذنب شعور عن المريض ويعبر بغيضًا،

ذا ييموس، وقد حراكاً  يبدي وال المريض يتجاوب ال :الذهولي االكتئاب .3   جوعاً  مات لم يردعو أحد وا 

 (.227:  1986، جالل(الحدة  درجات أقصى بمثل وىو

: 1994األمريكية النفسي الطب جمعية تصنيف
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 يمي فيما واالكتئاب، و اليوس اضطرابات تشمل والتي المزاجية االضطرابات ضمن االكتئاب يصنف

:  الرابعة طبعتو في والتشخيصي اإلحصائي لمدليل وفقاً  التصنيف ىذا ممخص

  النوبة ىذه وتستمر االكتئاب، من بنوبة  وتتسم:األساسي االكتئاب اضطراب العظمى االكتئاب  نوبة .1

 بشكل وذلك االضطراب أعراض من األقل عمى أعراض خمسة من فييا الفرد يعاني األقل عمى أسبوعين

 االىتمامات كفقدان األخرى األعراض من األقل عمى واثنان االكتئاب وتشمل الفترة، ىذه خبلل متبلزم

 والذنب، النفع بعدم الشعور والشعور بالخمول، الطاقة فقدان الوزن، فقدان نشاط، بأي واالستمتاع والتمذذ

 أفكار ومنيا والتشاؤمية السيئة األفكار سيطرة تقريبًا، يومي بشكل وذلك والتركيز التفكير عمى القدرة فقدان

 .االنتحار وأحيانًا محاولة خطط أي غير وجود من واالنتحار الموت

  لدى األقل عمى سنتين عادة مستمر اكتئابي بمزاج تتسم اضطرابية حالة وىي  :العصابي  االكتئاب .2

ضافة األطفال، لدى األقل عمى وسنة الراشدين  من عدد من يعاني أيضا الفرد فان باالكتئاب إلى الشعور وا 

 عمى القدرة وعدم الذات تقدير وضعف والوىن الطاقة وضعف الشراىة، أو لمطعام الشيية كفقدان األعراض

. القرارات اتخاذ عمى القدرة وعدم التركيز

 اليوس، كما من حاالت أو عظمى اكتئابية نوبات أي فيو يحدث ال االضطراب ىذا أن بالذكر ومن الجدير

 . شيرين من ألكثر تنقطع ال األعراض أن

  يمكن والتي التصنيف ىذه في المحددة غير االكتئابية األعراض إلى  ويرجع:المحدد غير  االكتئاب .3

 .أخرى اضطرابات مع كأعراض تأتي أن

  من واحدة نوبة أو أكثر أو واحدة ىوس نوبة بحدوث يتسم  اضطراب:القطب ثنائي االضطراب  .4

 العظمى االكتئاب نوبة خصائص وتتمخص . المختمطة النوبات أو األقل، عمى العظمى االكتئاب نوبات

 بالعظمة الشعور في كبيرة بدرجة فتتمخص اليوس نوبة أعراض أىم أما األولى، الفقرة في أعبله ذكر فيما

 الذات، ومفيوم األنا تضخم وتشمل المصاحبة األعراض من األقل عمى ثبلثة إلى إضافة االستثارة، وسرعة
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 زيادة ميمة، تكون ال قد والتي الصغيرة لؤلشياء االنتباه الطائرة األفكار الكثير، الحديث لمنوم، الحاجة عدم

 األنشطة في االنغماس أخرى، خارجية لمثيرات كاستجابة أحياناً  أو عممياً  أو اليادف اجتماعياً  النشاط

. المختمفة

 يمكن انو كما أيام، أربعة األقل عمى تدوم أنيا إال السابقة األعراض بنفس اليوس أعراض أىم تتمخص كما

 ويقسم عمميًا، أو اجتماعياً  الفرد إعاقة درجة إلى تصل ال بحيث شدة اقل أنيا إال اآلخرين من مبلحظتيا

 (.01رقم)النوبات كما ىو مبين في الجدول  ىذه حدوث درجة حسب أنواع إلى النمط ىذا الدليل

. اليوس نوبات من وعدد االكتئاب نوبات من عدد عمى  ويشمل:القطب ثنائي  االضطراب .5

  االكتئاب نوبة تقابل ال والتي االكتئابية واألعراض  اليوس نوبات تستمر :الدوري االضطراب  .6

 المراىقين واألطفال لدى األقل عمى وسنة الراشدين، لدى األقل عمى سنتين تستمر ىذه األعراض .العظمى

 . شيرين من أكثر تنقطع ال أنيا كما

  أعراضيا تقابل ال التي القطب ثنائية االضطرابات وتشمل: المحدد غير القطب ثنائي االضطراب .7

بين  السريع التحول ذلك ومن .الذكر السابقة القطب ثنائية االضطرابات من أي تحت التصنيف معايير

 .اكتئابية غير أعراض من الخفيف دورية اليوس أو مثبًل، الواحد اليوم في واالكتئاب اليوس

  مزاج ظيور في النوع ىذا أعراض تتمثل :العامة الصحية بالحالة المرتبطة المزاجية االضطرابات .8

  .السيئة الصحية لمحالة فسيولوجية كنتائي تظير ىوس نوبات و اكتئابي

  من النوع ىذا أعراض تتمثل :الكيميائية المواد أو األدوية بتعاطي المرتبطة المزاج اضطرابات .9

 خبلل وتظير الكيميائية المواد أو األدوية لتعاطي فسيولوجية كنتائي تظير ىوس نوبات أو اكتئابي مزاج

. (االنسحاب (االنقطاع أو التعاطي من األول الشير

  اضطراب أعراض فييا يظير التي االضطرابات وتشمل :المحددة غير  المزاجية االضطرابات .10
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 ىناك يكون وعندما الذكر، سابقة األنماط من تحت أي لمتصنيف المحددة المعايير تقابل ال والتي مزاجي

. المحدد غير القطب تنائي االضطراب أو المحدد غير االكتئابي االضطراب بين االختيار في صعوبة

 : التالية األقسام إلى ومحدداتو الذىانية وطبيعتو حدتو حسب االكتئاب مستويات الدليل يقسم كما

 البسيط:(.x1) Mild لفاعمية اإلنسان معيقة غير البسيطة االكتئابية األعراض بعض  توجد  

 . عبلقتو عمى المؤثرة وغير المينية واالجتماعية

 المتوسط:(.x2) Moderate تأثيرىا حيث من متوسطة بدرجة بعضيا أو األعراض  توجد  

 .والحاد البسيط بين وسط حالة وىي الفرد فاعمية عمى

 ذهانية خصائص بال حاد (.x3) Sever Without Psychotic Features أعراض ذو  

. الفرد لفاعمية كبير بشكل ومعيقة حادة  اكتئابية

 ذهانية خصائص وجود مع حاد (.x4) Sever With Psychotic Features  : ذو 

 البعض لدى ترتبط ىبلوس و ضبللية أعراض ظيور مع الفرد لفاعمية ومعيقة حادة اكتئابية أعراض

 .(101 -100 :2004 ،تيسير)األخر البعض لدى بو ترتبط ال حين في االكتئاب بموضوع
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: االكتئاب ومنها المزاج الضطرابات األمريكي العقمي الطب دليل تصنيف :(01) رقم جدول

الرمز نوع االكتئاب 

 XX.296اضطراب االكتئاب األساسي 

 300.4االكتئاب العصابي الديسثيميا 

 311االكتئاب الغير محدد 

 XX.296 1-االضطراب ثنائي القطب 

 296.89 2-االضطراب ثنائي القطب 

 301.13االضطراب الدوري 

 296.80االضطراب ثنائي القطب الغير محدد 

 293.87االضطرابات المزاجية المرتبطة بالحالة الصحية العامة 

 - - - - -االضطرابات المسببة لالكتئاب 

 296.90 االضطرابات المزاجية غير المحددة

 

 أن االكتئاب يشمل أنواع كثيرة و متعددة منيا االكتئاب األساسي و 01نبلحظ من خبلل الجدول رقم 

 أضطراب دوري واضطراب 2 و1اكتئاب عصابي، اكتئاب غير محدد كما نجد ايضا اكتئاب تنائي القطب 

ثنائي القطب محدد كما يضم أيضا االضطرابات الميزاجية المرتبطة بالحالة الصحية العامة و االضطرابات 

 .المسببة لبلكتئاب وأخرى ميزاجية غير محددة
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 :العوامل المسببة لالكتئاب .5

 :يمي لما وفقا االكتئاب أسباب تصنيف يمكن

 :منيا نذكر والتي  :األسباب النفسية .1.5

 أو طبلق، أو موت عزيز القاسية مثل والكوارث األليمة والخبرات المحزنة والظروف االنفعالي التوتر  

. الشدائد ىذه أمام ، واالنيزام(الخ...ىزيمة أو بريء، سجن

 ومصالحو تحقيقو لرغباتو دون يحول ما عائق وجود إلدراكو نتيجة إنسان أي منو يعاني الذي اإلحباط .

 مكانة أو فقد ثروة أو وظيفة، فقد أو فراقو أو حبيب وفقد العاطفية والمساندة الحب وفقد الحرمان 

. (515: 1997، حامد)اجتماعية 

:  األسباب االجتماعية .2.5

يقصد باألسباب االجتماعية المسببة لبلكتئاب تمك التي تنتي عن تأثير البيئة التي يعيش فييا اإلنسان سواء 

كانت أخبلقية أو تربوية أو اقتصادية التي تضغط عمى اإلنسان ضغطًا بسبب االكتئاب ومن ىذه األسباب 

: نذكر

 يولد الطفل من دون قدرة ذاتية عمى الحياة من دون أمو، فيو ال يأخذ منيا الغذاء :عالقة الطفل بأمه  

فحسب بل يأخذ األىم وىو الحنان و العطف و الطمأنينة وىذا من خبلل االىتمام الذي تقدمو لو أمو، 

وكمما احتاج الى المساعدة تكون ىي أول من يتجو إلييا إلشباع حاجاتو، وىنا يكون لديو انطباعًا حسنًا 

أما إذا شعر أن أمو ال تعيره أي اىتمام وىي منشغمة عنو يكون لديو انطباع األلم . عن أمو وعن الحياة

 .والقسوة و الكره

 عطائو مبادئ و أفكار :التنشئة األسرية   إن األسموب الذي تنتيجو األسرة في تربية الطفل و تيذيبو وا 

عقمية و اتجاىات ثقافية معينة تجعمو ينتيي أسموب الوالدين في مواجية مشاكل الحياة و ضغوطاتيا 

 .واألزمات التي تعترضو بثقة في النفس
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  بعد األسرة يأتي دور المدرسة حيث ىذه األخيرة تعتبر ثاني اتصال ": المدرسة"التنشئة االجتماعية 

لمطفل بالمجتمع، فيي ال تقوم بتعميمو القراءة و الكتابة فحسب، بل تزرع فيو القيم الفاضمة و االتجاىات 

السموكية االيجابية وتعديل سمبياتو وبالتالي يكون قويًا وشجاعًا ومنظمًا مما يحقق اتزان  نفسي وعقمي 

 .وبالتالي تكيفو االيجابي مع الحياة االجتماعية

 يرجع الفرد إلى أتحاذ جماعة من الرفاق إلسقاط مشاعره و رغباتو االجتماعية: أثر جماعة الرفاق 

والنفسية، فالفرد الذي لو جماعة رفاق يميو معيم تكون درجة االكتئاب لديو منخفضة مقارنة مع شخص 

 (.74-73: 1990عفيفي، )ليس لديو رفاق 

 إن التجارب العاطفية الفاشمة غالبًا ما تؤدي إلى اكتئاب حيث يعتبر ىذا اإلنسان : الفشل العاطفي  

 في تجربتو العاطفية مصدر األلم النفسي و ينطبع بصورة سمبية يتم تعميميا عمى أمور كثيرة فشمو. 

 لي قيؤثر التوتر في عدة نواحي عمى الفرد، أي من الناحية العضوية و االتزان الع: التوتر في الحياة 

وردود الفعل االجتماعية، اذ أن التوتر ليس فقط في المشاكل التي تواجو اإلنسان سواء كانت اجتماعية 

اتو و نوعية العبلقة مع أفراد جاقتصادية أو أخبلقية، بل يعني كذلك حجم الجيود المطموبة في تمبية احتيا

 .المجتمع، ومواجية الحوادث األليمة التي تواجيو

 بعض الناس ُيِحسون حين ارتكابيم لمخطأ بأن الضمير يؤنبيم، وىذا ما : فقدان المكانة االجتماعية 

يؤدي بيم إلى فقدان المكانة االجتماعية خاصة عند فقدانيم لثرواتيم و اىتماماتيم بسوء اإلدارة و اإلىمال 

 .وبالتالي يصابون باالكتئاب

 لمعزلة أو الوحدة عدة أسباب كالمشاكل األسرية و الطبلق و التسرب المدرسي أو المرضي: العزلة  

أو المعاناة أو الفشل العاطفي ولعلَّال أكثر األسباب ألمًا ىو السجن، فغالبًا ما نجد المساجين في حالة 

 .اكتئاب شديد كونيم ُحِرموا من الحرية

 ينتي عن ىذه األخيرة سوء التكيف االجتماعي وذلك بانتقال الفرد من مجتمع آلخر واختبلف : الهجرة 
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القيم و العادات و األشخاص وحنينو ألىمو و جماعات الرفاق، كل ىذا يؤثر عمى المياجر، فبل يستطيع 

. (73-72: 1989محمد،)التكيف وبالتالي يصاب باألسى و الحزن و االكتئاب لفراق األىل و األصحاب

 :الجسمية األسباب .3.5

 لشدة تعرضيم عند فينيارون التكيف، عمى الناس بعض قدرة من تقمل التي الجسمية العوامل بعض ىناك

 ما حاالت في أو المخ ارتجاج أو بالتسمم، اإلصابة مثل العادية الحاالت في مقاومتيا يستطيعون بسيطة

 الموت وتوقع القنوط إلى يؤدى خطير بمرض اإلصابة أو الشديدة األنفمونزا حالة وفي الوالدة بعد

(. 32 :1997عكاشة،) الخ … الرئوي التدرن أو السرطان أو القمب كاضطراب

 :الوراثية األسباب .4.5

 من أكثر والنفسية االجتماعية العوامل تأثير إلى ترجع االكتئاب إلى األدوية األسباب معظم أن األطباء يرى

 .الوراثية

 وغير ،%23 بنسبة األشقاء  وبين% 11األقارب في انتشاره نسبة أن العالمية الصحة منظمة وتقرر

العمر  مراحل بعض وتعمل.معروفة غير زالت فما الوراثة بيا تنتقل التي الطريقة أما ،%17 بنسبة األشقاء

 األمراض وكثرة والعزلة الضعف بسبب االكتئاب بحدث الشيخوخة مرحمة ففي لممرض مسبب كعامل

 مما أقل عمره من المتبقي أن اإلنسان شعور بسبب العمر منتصف مرحمة في ويحدث الموت، من والخوف

 من واليدف المعنى ويفتقد الوجودية المفاىيم بأزمة ويمر اإلحباط من فيعاني آمالو قق يحال وأنو ذىب

 الصراعات بسبب المراىقة في ويحدث والعمل، الزواج بسبب البيت األوالد يغادر عندما خاصة الحياة

 وتتكرر شديداً  الحالة ىذه في المرض ويكون المراىق عمى المختمفة الضغوط وتضاعف والتناقضات

 اليرموني التغير بسبب الضعف بنسبة الذكور من باالكتئاب إصابة أكثر اإلناث و االنتحارية، المحاوالت

(. 581 :1987عزت،(االكتئاب  من لممعاناة عرضة الناس أكثر المكتنز والنوع لديين
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 :النظريات المفسرة لالكتئاب .6

 وحدة تفسيراتيم مجمل وتعكس ، الخاصة نظره وجية من كل االكتئاب تفسير العمماء من العديد حاول

 كما واالجتماعية، والعقمية النفسية بالنواحي لديو الجسمية النواحي وارتباط اإلنسان، حياة جوانب وتكامل

 .فييا المؤثرة والعوامل اإلنسان شخصية في النواحي تمك بتُ  والتفاعل التداخل لكيفية تفصيبلت تعكس أنيا

: التالي النحو عمى لبلكتئاب المفسرة وجيات النظر من لبعض استعراض يمي وفيما

: السيكودينامي نظرية التحميل .1.6

  Karl Abraham : إبراهام كارل آراء .1.1.6

سقاطيا كبتيا يحاول التي والضغينة البغض مشاعر من المكتئب معاناة إلى إبرىام كارل أشار نفسو  عمى وا 

 من متناقضة ومشاعر الذات حول تمركز عن المكتئبون ويكشف الفطرية نقائصو بسبب منبوذ أنو فيعتقد

 من العدوانية الدوافع ويرفض اآلخرين، مع عبلقاتيم شمل إلى تؤدي قد بدرجة واحد وقت في والكره الحب

 يتم األمر نياية في و المبيدية طاقاتيم من الكثير تسمبيم العدوانية لقمع وحاجتيم بوبوا، أن عمى قدرتيم

 قوية فمية دوافع عن المرضى ىؤالء ويعبر اآلخرين، عمى إسقاطيا يتم أو داخمياً  العدوانية الدوافع توجيو

 إلى ينكصون لئلحباط تعرضيم وعند األم، من اإلشباع قصور من الناشئ اإلحباط عن نابذة جبمية

 وكمما الذات، نحو الموجية المتناقضة مشاعرىم وتستثار الحب، بموضوع عبلقاتيم في األولى أساليبيم

. باالكتئاب لئلصابة معرضاً  اإلنسان يصبح اإلحباط خبرات تكررت

  Freud : فرويد سيجموند آراء .2.1.6

أساس  وىو اإلنسان، حياة األولى من السنوات خبلل نفسية لصدمة نتيجة ينشأ العصاب أن يرى فرويد

مكونات  بين الشديد الصراع عن ويعبر اآلخر الجنس من الوالدين وأحد الطفل بين األوديبي الصراع

 اتيام مسألة في السوداوية عن ويختمف الحزن يشبو االكتئاب أن وافترض األعمى واألنا الشخصية  اليو

 إلى السوداوية حالة أرجع وقد إلى الذات، االنتحار عمى تقدم التي الحاالت في ينقمب العدوان حيث الذات
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 أن فييا يستطيع ال التي الفترة إلى الطفولة مرحمة إلى المريض يرتد إلى المرحمة الفمية، حيث النكوص

 الموجو العدوان لتعزيز المبيدو طاقة من جزء يتحرر الوجداني التناقض بيئتو، وبسبب وبين نفسو بين يفرق

 مظاىر واعتبرىا بالعقاب بالعالم والتناقصية االىتمام فقدان مثل مظاىر االكتئاب إلى وأشار الذات نحو

 فقدان ويعد فقط، السوداوية حالة في قائم فإنو الذات إيبلم والسوداوية باستثناء الحزن حاالت في أساسية

 شعوري، مستوى عمى فييا الفقد يكون التي الحزن حالة عكس السوداوية الشعورياً  حالة في الحب موضوع

إسماعيل، بدون (الذات  إلى المفتقد لمموضوع المصاحبة الخبرات شعوريًا باستعادة الحزن جعل ينبغي لذا

 (.147-146: سنة

  Adler: أدلر الفرد آراء .3.1.6

 مشاعر النقص عن التعويض من نوعاً  وىي القوة، في الرغبة ىي اإلنسان في الدافعية القوة أن يرى أدلر

ىذا  بو ويدفع وعقمياً  جسمياً  بو المحيطين الكبار من أضعف أنو الطفل يرى عندما الطفولة من تبدأ التي

 بالنقص، الشعور من النفس لتحرير محاولة إال العصاب وما والسمو، التفوق أجل من الكفاح إلى الشعور

 الذي الحياة وأسموب بين إخوانو، وترتيبو الطفل إىمال أو كتدليل األسرية المواقف إلى بعض أدلر وقد أشار

 من بأن ويعتقد لو، بالنسبة ثانوية األخرى الحياة جوانب بقية تصبح بحيث حياتو في مبكراً  ىدفاً  يضعو الفرد

: 1998عكاشة،)اجتماعياً  المفيد اإليجابي والسموك المواىب إلى ظيور الحياة أسموب يؤدي الممكن أن

27 .)

  : الحدثيين التحميميين راء آ .4.1.6

 ، العميا األنا معايير و األنا رغبات بين لمصراع كنتيجة نشأ أنو عمى االكتئاب إلى تنظر التحميمية فالنظرية

 شعوراً  يحمل فالمكتئب بيذا و ، سابقة طفولية المرحمة نكوص بوصفو االكتئاب يفسر الحاالت بعض في و

 نموه مراحل في الحاجات بعض إشباع في قصور و إحباطات من لديو يتكون قد ما جانب إلى متناقًضا
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 إلى بالمكتئب تؤدي قد التي و واليأس األمل ، الكره الحبو مثل متناقضة حساسات لدييا فتتولد ، المبكرة

(. 14: 2008 العزيز، عبد) العدوان و بالدونية اإلحساس و االنغبلق

 : نظرية التـعـمم .2.6

يرى أنصار نظرية التعمم أن االكتئاب يعتبر حالة تتميز أساسًا بخفٍض في النشاط الذي يمي سحب أو فقد 

 .ُمدَعم كبير و معتاد، وبمجرد ما يوجد السموك االكتئابي فيتم تدعيمو باالنتباه و التعاطف

 أول من وضعوا نظرية االكتئاب القائمة عمى التعمم، يمثل مفيوم العجز 1975ويعتبر سميجمان و زمبلؤه 

المتعمم محورىا الرئيسي، ويشير العجز الُمَتعمَّالم إلى أن األفراد حينما يجيدون أنفسيم في ظروف ال يستطيع 

: 2005حسين، )سموكيم فييا أن ُيغيِّر أحداثًا بيئية كريية، فيؤدي ىذا إلى االستسبلم بالعجز و السمبية 

281) .

: النظرية الفينومينولوجية .3.6

تدىور القدرة عمى السيرورة التي يترتب عمييا انخفاض في ) إلى أن االكتئاب ىو عبارة عن زيوريشير 

ذلك أن الكينونة ال معنى ليا بغير السيرورة، وىذا الشعور  (الشعور بالوجود أي في الشعور بالكينونة

بالنقصان في الكينونة يصل ذروتو في االكتئاب الشديد حتى يصل إلى بالفراغ، وىذا يعني الموت النفسي 

عندما ينقطع بين األنا والعالم، حيث يصل نقصان الشعور بالكينونة نقصانًا حادًا فيصل إلى عدمية الوجود 

وبعدي الزمان و المكان يضطربان اضطرابًا شديدًا في االكتئاب، معظم أطباء النفس الفينومينولوجيين يرون 

. ىو مفتاح االكتئاب (يقصد بو الزمان المعاش ال الزمن المحسوب بالدقائق و الساعات)اضطراب الزمنية 

: النظرية البيوكيميائية .4.6

 المضاد لبلكتئاب في الخمسينيات  والذي يستخدم في عبلج IPRONIASIDاكتشفت عقار ايبرونيازيد 

، وىذا العقار زيور نقبل عن 1963الدرن، وقد قامت بعد ذلك نظرية بناء عمى تجارب قام بيا سيكتور عام 

 وقد بينت التجارب أن الدوبامين MONOAMINE OXYDASEيعمل كمثبط لخميرة المونوامين إكسيداز 
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يختمف بدوره عن الدوبا، وانتيت التجارب إلى أن أمينات الكاتيكول يمكن اعتبارىا الخمفية البيوكيميائية 

 .النفعاالت االكتئاب و المرح 

: النظرية المعرفية .5.6

 وجية النظر العامة التي وضعت االكتئاب بأنو اضطراب عاطفي، ولم 1967 عام Beckلقد تحدى بيك 

تضع في االكتئاب مثل تقدير الذات المنخفض، الشعور باليأس و الشعور بالعجز، وقد أكد بيك أن اإلدراك 

يؤدي إلى المعرفة و االنفعال عند األفراد العاديين و االكتئابين أيضًا و بخبلف اإلدراكات المعرفية لمفرد 

المكتئب ستسيطر عمييا العمميات المفرطة في الحساسية و محتوى ىذه اإلدراكات  المعرفية تحدد 

. االستجابة العاطفية في االكتئاب

استطاع بيك أن يقسم المفاىيم النطريو المتعددة لممريض المكتئب إلى الثالوث المعرفي، فيرى المكتئب 

عالمو و ذاتو و مستقبمو بطريقة سالبة، وكمما أصبح ىذا الثالوث غالبًا أو مسيطرًا كان المريض أكثر 

اكتئابًا ألن الشخص يشعر بالنبذ أو يعتقد أنو منبوذ فيشعر بالحزن ، وعندما تكون ىذه المشاعر في زيادة 

مستمرة وتتحد مع مشاعر الشعور بالعجز وعدم اإلحساس بالقيمة فتزداد رغباتو لبلنتماء من أجل اليروب 

. من ىذا المصير

 إلى أن الشعور باليأس و الشعور بالعجز Engel  1968 و انجيل Schmale 1985كما أشار شمالي 

(. 248- 246: 2001رشاد ، )يجعل الفرد أكثر عرضة لبلكتئاب و أيضا لممرض و الموت 

: عالج االكتئاب .7

 ومن أىم ىذه  النفسانيين العمماء طرف من االكتئاب عبلج في المستخدمة العبلجية الطرق تعددت لقد

: العبلجات نذكر مايمي
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 : التحميمي النفسي العالج .1.7

تعتبر تقنية التحميل النفسي من أقدم الطرق العبلجية وىي ترجع إلى فرويد تعتمد عمى نظرية التحميل 

النفسي فيي تمتزم بمن يحمل بنية عصبية وقبل اشتداد األعراض ويتم ىذا عن طريق إتباع طريقة خاصة 

تساعد عمى عممية النكوص، حيث يكون المريض مستمقيًا عمى السرير مع عدم رؤيتو لممحمل، ما يساعده 

عمى تذكر جميع الخبرات الماضية المؤلمة و عمى الفاحص أو المحمل أن يتقبل كل ما يقول لو المريض 

بكل حياد و ىذا يساعد المريض عمى التعبير بكل حرية، إاّل أن التقنية طويمة جدًا فقد تصل من سنتين إلى 

خمس سنوات وىي تتميز بالمرونة وقصير المدى، ىدفيا مساعدة المريض عمى الفيم الشعوري لجميع 

. الميكانيزمات البلشعورية التي تكون خمف االكتئاب كالعدوانية و المواجية ضد الذات

:  السموكي العالج .2.7

 التعمم نظرية نجاعة تؤكد حديثة دراسات األمريكية المتحدة الواليات في ظيرت المنصرم، العقد خبلل

 الكثيرون بو اخذ وLazaros  1986 الزاروس و Wolp1971 ولب  ل االكتئاب عبلج في االجتماعية

. النفسي العبلج في العاممين من

 في التغيرات أن كما العبلج من النوع ىذا جوىر ىي تكييفية متعممة جديدة لسموكيات االيجابي التعزيز إن

 الميداني التدريب و التوجيو خبلل من االجتماعية تفاعبلتو خبلل المريض نشاطات نموذج تكرار و نوعية

 .عمييا السيطرة و االكتئابي لبلضطراب الخارجية المؤثرات ومواجية تعمم في ىامة عوامل ىي و

 :المعرفي العالج .3.7

 في وظيفي خمل الى االضطراب ترجع من فمنيا ، االضطراب مصدر تفسير تحاول عديدة نماذج ىناك

 سنة " Seligman سيمقمان " اكتئابية انتسابية أنماط وجود أو Bech " 1970  باك " المعمومات سير

 Eless  "1977 اليس " الخاطئة المعتقدات أنظمة تغيير و تقدير ثم التعرف، حاولت من منيا و 1977

 : مثل عبلجية تقنيات إقامة إلى النتائي ىذه أدت
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 عقبلني انفعالي عبلج. 

 الذاتي التحكم تقنيات. 

 المتعمم عجز استراتيجيات. 

 باك " المعرفي العبلج Bech " 

 أي من خالية الخارجية الحوادث إن"  : التالية المقولة عمى " الزاروس " طرحيا التي اإلستراتيجية تعتمد

 الذي فالعبلج لذا نفوسنا، في اإلزعاجات يفمق الذي ىو الحوادث ليذه تأويمنا لكن و إزعاجات، أو مؤثر

 لمحوادث تأويبلتو تبديل كيفية عمى المريض تدريب عمى يقوم " المعرفية البنية تركيب إعادة عبلج " سماه

الحوادث  ىذه وجو في االسترخاء تعمم و ذاتو مع حديثو إلى تبديل إضافة منيا، توقعاتو تغيير و الخارجية،

 (94-93: 1998هنري ، )

 :وينقسم إلى قسمين: الفيزيائي العالج .4.7

 النفسيين  األطباء إشراف تحت لبلكتئاب المضادة العقاقير استخدام ويتضمن :العالج بالعقاقير .1.4.7

حالتو، وتنقسم ىذه  تتحسن حتى كافية لفترة المريض ومتابعة المناسب الدواء باختيار الطبيب يقوم حيث

 :العقاقير إلى

 ديكسيدرين، بريمودين،  )مثل  (المنشطات) من أمثميا األمفيتامين :عقاقير منبهة لمجهاز العصبي 

وتعمل ىذه العقاقير عمى تنبيو المراكز العصبية في الجياز العصبي إلزالة  (..اليدبران، ريثالي، مكاستون

حالة التأخر وبعث الطاقة الحيوية، إال أنو قد اكتشف عدة أضرار ليذه العقاقير وأىميا اإلدمان ويضعف 

.  مفعول العقار مع طول مدة االستخدام

 مثل النياميد، و المارببلن، النارديل، وتعمل عمى تغيير كمية : العقاقير الخفيفة المضادة لالكتئاب 
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اليرمونات العصبية في مراكز االنفعال، كما أن لو أعراض جانبية مثل الدوار و انخفاض ضغط الدم 

وقد يتحول االكتئاب إلى مرض تحت تأثير ...وجفاف الحمق وصعوبات التبول مع اضطراب وظائف الكبد

. ىذه األدوية

 من أمثمتيا التوفرانيل و بيرتوفران و أجيدال و غيرىا:العقاقير المتوسطة المضادة لالكتئاب  .. 

.  وتفيد ىذه المجموعة في االكتئاب الشديد وتتشابو أعراضو الجانبية مع أعراض العقاقير الخفيفة

:  العالج باالختالج الكهربائي .2.4.7

تعد الصدمات الكيربائية من أنجح العبلجات حتى اآلن في حاالت االكتئاب، خاصة وىي تستعمل اآلن 

بطريقة سميمة عمى ناحية من المخ فبل تحدث نسيانًا، وىي نافعة في كل حاالت االكتئاب الدوري تقريبًا 

حتى البسيط منيا إذا عجزت العقاقير ولكنيا ال تصمح في خاالت االكتساب العصبي و االكتئاب المزمن 

المتراكم لمقمق، وكما أن تقويتيا ميمة لمغاية تصمح في أول ظيور المرض وقرب نيايتو بدرجة أكبر منيا 

  .( 147-146: 1988عبد اهلل، )في قمة حدة المريض 

:  العالج البيئي. 5.7

 و نعني بو إيجاد بيئة مبلئمة يتعامل معيا المريض بعيدًا عن الضغوط و المواقف التي تسببت لو في 

المرض، ويتم ذلك بانتقال المريض إلى وسط عبلجي أو في مكان لبلستشفاء، ومن وسائل الترويح عن 

المريض وشغل فراغو في العمل وتأىيمو حتى يندمي في بعض العبلقات التي تميد إلى عودتو لمحياة مرة 

 (.239: 2001لطفي ، )أخرى 
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: خالصة

يعتبر موقف نفسي سمبي يعيشو الفرد في   من خبلل ما تم عرضو في ىذا الفصل أن االكتئاب لنا يتضح

حياتو، وتعتبر مشكمة  مسار تعيق التي و عميو صعبة و قاسية تكون التي اإلنسانية التجارب حياتو نتيجة

 خسارة أو عزيز، فقدان أو ما عبلقة في كالفشل مؤلمة عاشيا الفرد خبرة تثيرىا استجابة سمبية  االكتئاب

 إلى وىو ظاىرة نفسية تصيب عامة األفراد و المسنين خاصة ما يدفعيم المجتمع، في مكانة أو عمل

 حالة ىو و الحزن، و الممل و بالعجز شعور يعتبر المسنين لدى فاالكتئاب حوليم، شيء كل من االحتجاج

 النفسي التوافق سوء إلى بو تؤدي قد كثيرة أعراض عنو ينتي مما مفقود، شيء عن تعبر انفعالية

 .واالجتماعي
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: تمهيد

يمر بيا اإلنساف في حياتو، تتميز بتدىور نفسي  مرحمة عمرية كغيرىا مف المراحؿ  تعتبر مرحمة الشيخوخة  

 عاـ وضعؼ نشاط الجسـ في ىبوط لممسنيف بحيث يحدث األساسية القدرات بيولوجي طبيعي تتمثؿ في تدني

 . و الجسمية لمشخصالعقمية الوظائؼ بعض في واختبلؿ

: بداية االهتمام بمرحمة الشيخوخة .1

 العالمي واألدب القدـ، فاألساطير في غائر موضوع بؿ حديثا، موضوعا ليس بالشيخوخة واالنشغاؿ االىتماـ 

 في تثيره وما وعجزىا وضعفيا آالميا الشيخوخة بكؿ تصور والتي الرائعة األدبية الموحات مف بكثير تزخر

. واالنعزاؿ بالوحدة وشعور مرارة مف أصحابيا نفوس

فمورنس  نشر كتابو عندما وذلؾ ،1860 سنة  منذ الشيوخ وخاصة الكبار حياة بمراحؿ االىتماـ وبدأ  

Florensبعد بالكبار االىتماـ تطور ثـ األرضية ، الكرة سطح عمى السكاني وتوزيعيا البشرية الشيخوخة  عف 

 الكتاب في الدراسة ىذه نتائج وقد ظيرت الكبار، حياة تصاحب التي االجتماعية المشكبلت دراسة الى ذلؾ

 ".انجمندويؿ في األشخاص المسنوف"  بعنواف1894  سنة Booth بوث  نشره الذي

 دراسة التوجو إلى في أثرىا الحديث العصر في وشموليا نطاقيا واتساع العموـ تطور لموجة كاف ولقد  

 عارفا بمسؤولياتيا واتجو المجتمع الحديث، العممي االىتماـ مف نصيب ليا وأصبح عممي، بشكؿ الشيخوخة

 مف الستيف سف تجاوز مف مشكبلت واحتياجات دراسة إلى اتجو العالـ، أنحاء مف ببلد عدة في ليا ومتحمبل

 مف العديد فأنشأت الشيوخ، ىؤالء حالة نحو تحسيف خطوات اتخاذ في الببلد ىذه بدأت وبالتالي الجنسيف،

 أماـ مفتوحا المجاؿ وأصبح المسنيف موضوع تعالج التي مف الدوريات الكثير وأصدرت المتخصصة المراكز

 .العمرية الفئة تمؾ لدراسة العممية مختمؼ التخصصات في الباحثيف

 في ذلؾ وتجمى الباحثيف قبؿ مف واضح باىتماـ القرف ىذا مف الثاني النصؼ في الشيخوخة حظيت وقد  

 (.301-300: 1998،  فؤاد) الموضوع تناولت التي واألبحاث المقاالت زيادة
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 :مفهوم الشيخوخة .2

 :التعريف المغوي .1.1

شاخ اإلنساف شيخا و شيخوخة، الشيخ مف أدرؾ الشيخوخة و ىي غالبا عند الخمسيف، وىو فوؽ : يقاؿ    - أ

  .(165: 1990معجم المغة العربية، )الكيؿ و دوف اليـر و ىو ذو المكانة مف عمـ أو فضؿ أو رشاشة 

. الرجؿ صار شيخا: يشيخ شيخا و شيوخة وشيخوخة : شاخ - ب

. الشيخ ىو مف تقدـ في السف و ظير عميو الشيب: شيخ

. شيوخ و أشياخ و مشائخ: جمع

. (54: القاموس الجديد لمطالب) ىـر الرجؿ ىرما، أي بمغ أقصى الكبر فيو ىـر  - ج

 :التعريف االصطالحي .2.1

الشيخوخة أنيا مجموعة تغيرات جسمية  ونفسية تحدث بعد سف الرشد و في  يعّرؼ حامد عبد السبلـ زىراف  

الخمقة األخيرة مف الحياة ومف التغيرات الجسمية الضعؼ العاـ في الصحة و نقص القوة العضمية و ضعؼ 

حامد،  )الحواس و مف التغيرات النفسية ضعؼ الذاكرة و االنتباه و ضيؽ االىتمامات وشدة التأثر االنفعالي 

1995 :543 .)

. يعرفيا تامير  أنيا عممية مستمرة و تدريجية حيث تنخفض القدرات المعرفية و اإلدراكية تدريجيا  

 سنة حتى نياية 60وىي تمتد مف . يعرفيا السيد فؤاد البيي بأنيا المرحمة التي تندرج ضمف مرحمة الكبار  

. العمر، وتمثؿ مرحمة الراحة بمعنى اإلحالة إلى المعاش

الشيخوخة الزمنية وذلؾ عندما تتخذ زيادة العمر حدًا فارقًا : ويرى أف الشيخوخة تنقسـ إلى أنواع مختمفة مثؿ  

. لمراحؿ الحياة، مثؿ الشيخوخة العضوية و الشيخوخة النفسية

: ومف العمماء مف يقسـ الشيخوخة نفسيا إلى مرحمتيف نمخصيا فيما يمي  

.  سنة75 سنة إلى 60ىي تمتد مف : الشيخوخة المبكرة
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.  سنة إلى نياية العمر75يمتد مف : اليـر

السيد، )لبداية الشيخوخة 65وبما أنو ال يمكف التسميـ بصحة ما ذىبت إليو الحكومات في تحديد سف   

2000: 01-02 .)

 الشيخوخة أنيا مرحمة مف مراحؿ النمو، تحدد خصائصيا وصفاتيا مجموعة متغيرات حتمية ليا  يعرؼ شريـ  

عبلقة بمرور الزمف، ىذه المتغيرات تبدأ منذ مرحمة الرشد، وربما قبؿ ذلؾ، وىي بطيئة الحركة، متدرجة 

الحدوث، متداخمة الطابع، ليا مف الصخب معرفة معدالتيا الفعمية وتتسـ ىذه المرحمة النحدار الواضح و 

 (.83 : 2002 سمية،  ومحمد)المستمر في القدرات الوظيفية و البدنية و العقمية 

الشيخوخة تشير إلى التغيرات المنتظمة التي تحدث في الكائنات العضوية الناضجة  يعرؼ بيرف ورينر بأف  

(. 27 :2008يحي، )وراثيُا والتي تعيش في ظؿ الظروؼ البيئية وذلؾ مع تقدميـ في العمر الزمني 

تعرؼ الشيخوخة بأنيا مرحمة زمنية مف مراحؿ العمر المتتابعة يصؿ إلييا اإلنساف بعد سف الخامسة و الستيف، 

(. 06 :2008سميم، )فيي عممية حيوية طبيعية بنمط الحياه و بعوامؿ البيئة و الوراثة 

أف الشيخوخة مرحمة مف مراحؿ النمو، تبدأ بعد سف الستيف تحدث فييا مجموعة مف التغيرات  يتضح لنا  

. جسمية، نفسية و اجتماعية

 :المسن في دار العجزة .3

وجود المسف في الدار العجزة يعني أمريف األوؿ جحود األبناء لآلباء أو أف المسف لـ يحسب لغده حسابًا،   

فحياة المسف في ىذه المؤسسات أو دور العجزة ضمف مجموعة غير متناسقة تقضي عمى خصوصية الفرد 

دوف تحوؿ تمتيف عبلقاتيـ ببعضيـ البعض ، فكثير منيـ يتقوقعوف عمى ذواتيـ واتصاليـ بالعالـ الخارجي 

شبو نادر، إضافة إلى معاناتيـ و افتقارىـ إلى الحناف العائمي مـ يصاب المسف المقيـ بيا بخموؿ و كسؿ وكره 

و فقد الرغبة في اتخاذ القرارات و المبادرات، فييمؿ االعتناء بمظيره الخارجي و يرغب في االنزواء، ولقد 

تكوف الدراسات و األبحاث االجتماعية التي أجريت لدراسة وضعية المسنيف المقيميف في دار العجزة و ما 
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يشابييا مف مؤسسات أف ىناؾ ضعفًا في التركيز عند البعض و معاناة الكثيريف بالتعاسة و البلمباالة واحتقار 

الذات و كرىو ليا و الشعور باقتراب ساعة الموت مرادًا ىذا إلى طريقة تعامؿ المشرقيف مع المسف، فيو 

عف تأثير دور اإلقامة فيرى أنيا ليبرمان مطموب منو االنصياع لما يمموف عميو و تنفيذ أوامرىـ، ويتحدث 

. تجعؿ نسبة الراغبيف في الموت أعمى منيا عند أمثاليـ خارج ىذا الدور

وعميو فإف دراسة ليبرماف أف لدور العجزة أثر عمى حياة المسف، قد يكوف العيش في دور العجزة لو أثر كبير   

عمى حياة المسف و السيما وىو بعيد عف كنؼ العائمة، إال أف ىناؾ فروؽ فردية، حيث قد تكوف فئة موجودة 

: 1998هدى، )داخؿ العجزة ال مأوى  وال عائمة لدييا، فوجودىا في دار العجزة أفضؿ مف وجودىا في الشارع 

18 -20 .)

 :مراحل الشيخوخة .4

:  مرحمة بما مرحمة الشيخوخة فقسميا إلى ما يمي16تصنيفا يقسـ الحياة إلى  Bromelyأعد بروممي 

 . سنة65 إلى 60مرحمة ما قبؿ التقاعد مف  -

 . سنة فما فوؽ65مرحمة التقاعد مف  -

 . سنة فما فوؽ70مرحمة الشيخوخة  -

 .المرض النيائي و الموت -

: ويقسـ ىافجرست دورة الحياة إلى ستة فترات عمرية 

 . سنوات06 إلى 05الطفولة المبكرة مف الوالدة إلة إلى  -

 . سنة8& إلى 13 أو 12المراىقة مف  -

 . سنة35 إلى 18مرحمة الكبر المبكرة مف  -

 . سنة60 إلى 35المرحمة المتوسطة مف  -

.  سنة فما فوؽ60النضج المتأخر  -
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: التغيرات والسمات المصاحبة لمشيخوخة .5

كمما تقدـ السف وصؿ اإلنساف إلى مرحمة الشيخوخة يصاحبو العديد مف التغيرات العقمية والجسمية و النفسية و 

.  االجتماعية

:  التغيرات الفيزيولوجية و العقمية  .1.5

إف التغيرات الفيزيولوجية ميمة يتعرض ليا الفرد مع التقدـ في السف عمى مستوى النشاطات الفيزيولوجية،   

 .ىذه التغيرات و التبدالت تبعث إلى الشيخوخة معرفية وىذا ما يفسر نقص القدرات المعرفية لممسف

حيث أف التغيرات الفيزيولوجية تؤثر عمى القوة العضمية والقدرة عمى التحمؿ وتضعؼ العظاـ وتتأثر أنسجة   

المفاصؿ خاصة عند السيدات، وتتأثر وظائؼ القمب واألوعية الدموية، كؿ ىذا يجعؿ القدرة عمى المجيود 

البدني محدودة ويتأثر الجياز النفسي، ونتيجة ليذه التغيرات تقؿ قدرة المسف عمى أداء العمؿ العضمي كمما 

تقدـ عمره السيما في أداء األعماؿ قصيرة األمد التي تتطمب مجيودا فائقًا لمدة طويمة وكذلؾ تتأثر الوظائؼ 

الحسية مثؿ التغيرات التي تصيب العينيف و السمع، كما أف ىذه التغيرات التي الجياز العصبي وتؤثر عمى 

.  القدرة عمى التقدـ في السف و األداء الوظيفي

: التغيرات السموكية االنفعالية .2.5

ـ وظروؼ شخصيتيط نمار السنيف وأعبـ حياتيظروؼ مة بومحكت المسنيف كياوسموف تكالغالب في   

وب الحياة سمأفي ـ تقبؿ التغيير عمييب فإنو يصع، نةرومؿ قـ الحالية، ولكف القوؿ أف المسنيف أحياتي

ف فرض عمييـ الواقع ذلؾ التغييركيار والسموألفكاوا .     ت، وا 

الذاتية إلى ه ذىؤدي تـ، وىرغيوؿ حدور مما تر كثـ أنفسيوؿ أحدور تالمركز تية ت المسنيف ذاحاجاإف   

ؤدي إلى السموؾ يالرأي الذي صبلبة لعناد وباـ نفعبلتيز اكما تتمي، ألنانيط السموؾ انماف أمب يرغط نم

ـ نفعاالتياتحكمًا صحيحًا في ـ الشيوخ ال يتحكث حيؿ، فاطكاألوروف ما يثلبًا غاـ فإنيـ غضبيالمضاد، فعند 

. المختمقة



 الفصل الرابع                                                                                                        الشيخوخة

 

 
58 

ف مختمفة مورة حييا بصوانض خة في بعت الشيخونفعاالايضا ز أتتميع، فادباالنز ىقة تتميت المرانفعاالإف ا  

.  ع العاطفيفادالنذا اى

في ر يضًا ما يثيوؿ القمؽ، ولممسنيف أحؼ العمر في منتصـ ىف مت الراشديف ونفعاالظـ امعدور كما ي  

ـ ىدشرفي وف يفعموا كما كانـ ُمتنَفسًا النفعاالتيدوف يجـ بة ألنيـ القمؽ إلى الكآبيؤدي يد قـ القمؽ، وسيونف

. (08: زينب)

 :التغيرات االجتماعية .3.5

ط بمحيـ عبلقاتيرة ئؽ داتضيوقاتمة زلة في عوف يعيشـ مما يجعميـ، عنيد الناس بتعاف امو المسنوف يشك  

ؼ ال يكـ الشكوى، وئداألنو وؿ المسف  حف ملفعؿ باوف ينفضر أف الناس ألماقع وافي ء وقادألصرة واألسا

وف يسمبوؼ سـ نيدوف أيعتقف حوليـ، وفي مؾ زائد شف المسنيف لدييـ مأف الكثير كما ، ئحالنصاجيو وعمى ت

البخؿ، إف في ض المسنيف المبالغة عمى بعظ يبلحكذلؾ .ف ألحياض افي بعـ بذلؾ ىويتيمد قواليـ ومأ

(. 505: 2000سميم، ) المسنوفيعاني منيا و العزلة، التي ىالنتيجة النيائية لكؿ ذلؾ 

: التغيرات النفسية .4.5

طب ختو موشيخؽ يطرفي دث حإذا ال ، إهركة مع غيرنفسية مشتت في سمارؾ المسف أو الشيخ يشت  

في السمات ه ذىأف نمخص يع طنستف الناس الكبار، وعدًا بو بعيح ارض أطم، أو نفسيرخ شأو في طعا

: النقاط التالية

  :لذاتباالزائدة سية الحسا .1.4.5

، الجتماعيةت االىتماماف اموجية ت الخارعاوضف المونو مداجف ومب الكثير يسحص شخإف المسف 

وؿ حليؼ الكتب بتأـ ختيوشيخدؤوف يبء والشعراء، بادألواسفة ف الفبلمد الكثير ننا نجإلى ذاتو ذلؾ أجيو ويو

ف أف ال  يمكوؿ الذات حداف جأف التفاؼ الوقع الوافي ذا معنى ىب السيرة الشخصية، وبكترؼ تعـ، تيذوا

، بنفسوب الشخ عجاف الترجسية أو إموع بأنو نؼ صويف أف ال يمكالشيوخ، وعمى طر باألنانية تسيؼ صوي
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-66: 2000ميخائيل، )محاسبتيا أو تعنيفيا لنقد الذات أو ىتمامًا وف ابما يكـ الذاتي رالىتماف األوذلؾ 

67                                                .)

  :لماضيباب إلعجاا .2.4.5

عمى صب إعجابو يند قت، وبناء وبناف أنجبو مف أعجابو بمب إصب ه يعجدفنج، بماضيوب يعجإف الشيخ 

ت يارمجالمفيدة التي حولت عة لقرارات القاطبا، أو سمةؼ الحاقت وبالمواالر والبطوثلمآباؿ فالحايخو رتا

ر المسنة أو كذتد قو.ف الناس مر ئح كثيراشة في حياد ئظـ الفواعر وأآلثار اكبف ليا أكاور، أو التي ألما

، وكيؼ أّف الكثير مف الناس كانوا يطمبوف شبابياـ ياأفتنة ؿ وجماؿ وماف مف ليا بما كاف خبلليا مالشيخة 

. ر لشتى المعجبيفاظألنطَّ امَحت نيا كانودَّىا وأ

 :لذاتباة مباالالال .3.4.5

تو ذاعمى ـ ناقو فبل ى، حتى مع نفسوؿ الناس كف مر خء والساشيؿ كف مؼ التيكـ قومالغالب في وف يك  

ف مدر تصؼ التي قف الموامؾ يضحو ىوية و إلى السخرعديء شيؿ كف مر ساخو ىؿ بيا بب معجو ال ىو

ال ر، إخؼ الساقذا الموىؿ مثذ يتخأف يع طال يستأف الشخص قع و، الواحتى شخصو ىف الناس مذا أو ذلؾ ى

لمشخص تسمح التي ىي ؼ قوكمة مباالالبلف. ف التحيز إلى جانب نفسو أو متحيز ضدىامردًا متجف كاإذا 

(. 41-40: 2002الميالدي، )نفسو ف مؼ التيكمي قذ المويتخف بأ

: النظريات المفسرة لمشيخوخة .6

تيدؼ دراسة عمـ الشيخوخة لمتوصؿ إلى السبيؿ األمثؿ لمشيخوخة الناجحة و توجد عدة نظريات توضح   

ذلؾ، وتعد نظرية االنسحاب ونظرية النشاط مف أكثر النظريات شيوعًا و انتشارًا، وقد قدمت ىاتاف النظريتاف 

 :في الستينات مف القرف الماضي في محاولة لتفسير التوافؽ الناجح لعممية التقدـ في العمر
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: النظريات البيولوجية .1.6

 ضعؼ نشاط اإلنزيمات الخموية في الخبليا الحيوية لو : ضعف نشاط اإلنزيمات الخموية .1.1.6

عبلقة بظيور الشيخوخة، فالخبليا التي خاصية االنتعاش و التجديد قميبل ما تظير في كبار السف، أما الخبليا 

المتخصصة في وظائؼ معينة و التي ال يمكنيا التغيير الذاتي أو التجديد، فإنيا تشيخ بسرعة و ال أمؿ فييا 

(. 191: 2008يحي ، )لمعودة لحالة الشباب

 ترى ىذه النظرية أنو يوجد داخؿ كؿ كائف حي واحد أو أكثر مف : (الجينات)نظرية المورثات   .2.1.6

المورثات الضارة بالصحة التي تنشط في الفترة األخيرة مف الحياة فينتج عف ذلؾ فشؿ الكائف الحي في 

االحتفاظ بحياتو، وفضبًل عف ذلؾ فيعتقد أف ىناؾ نوعيف مف المورثات لكبر السف أحدىما الجينات الشابة 

وىي المسئولة عف النمو و األخرى جينات اليـر و ىي المسئولة عف التدىور البنائي، وحسب  ىذه النظرية 

 .فإف الجينات الشابة تسيطر في فترة الحياة المبكرة و تحؿ جينات اليـر في مرحمة الحياة المتأخرة

  يرى أنصار ىذه النظرية أف كؿ جنيف يزود عند اإلخصاب بقد محدود مف :نظرية انتهاج البرامج .3.1.6

، تنفذ (حمض الديو كسربيونيوكميؾ)المادة المورثة و عندما تشيخ الخبليا فاف المادة المورثة األساسية لمنواة 

فتصاب الخبليا بالعجز في النياية ويؤيد ىذا المفيـو التقارير العديدة عف التناقص التدريجي في النشاط 

المتصؿ بالعمر أو التناقص في مقدار إنزيمات معينة في بعض أجزاء الجسـ مثؿ الكبد و عضبلت الثدييات 

 تشيخ الخبليا في استنبات خارج الجسـ فعندما أتيح  لمخبليا البشرية أف 1979 سنة  هايفمكالدنيا، وقد درس 

 ساعة في 24تضاعؼ عددىا كؿ )تنمو و تتكاثر في وسط نغذي مبلئـ وفي جو معقـ فإنيا تكاثرت بسرعة 

لكف التضاعؼ بدأ يبطئ تدريجيا وبعد ستة أشير تقريبا توقفت الخبليا عف التضاعؼ تـ اختفت سبللة  (البداية

عبد  )الخمية و ىذا يوحي بأف قدرة مثؿ ىذه الخبليا عمى االنقساـ تتضاءؿ بمرور الزمف حتى تنتيي فعبًل 

(. 150- 149: 2001الحميد، 
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 حيث أف كؿ قرد يتعرض يوميا لقدر ضئيؿ مف  يعتبر اإلشعاع سببا محتمبل لمتشيخ: نظرية اإلشعاع .4.1.6

اإلشعاع الكوني، ومع أف تمؼ نواة الخمية يحتاج إلى مستوى أعمى كثيرا مف اإلشعاع، إال أف كيرتس 

CURTIS ترتبط بنسبة  (تقاس بمدى التمؼ في الكروموزونات)يقرر أف نسبة التمؼ في الخبليا  1977 سنة

التناقص ؼ الحياة وىكذا يفترض في الحياة و ىكذا يفترض أف التشيخ السريع يحدث بسبب الكروموزونات فقد 

أشارت دراسات عديدة إلى العبلقة بيف اإلشعاع و تناقص مدى العمر بتزايد أشكاؿ المرضى في الحيواف، كما 

 عاما عمى سكاف إحدى جزر مارشاؿ في المحيط ممف تعرضوا 15 بدراسة طويمة مداىا  ديموس و كونرادقاـ 

بالصدفة لئلشعاع الناتج عـ إجراء تجربة ذرية بالمقارنة بغيرىـ مف السكاف المذيف غادروا الجزيرة أثناء التجربة 

ثـ عادوا إلييا بعد ذلؾ وثد ثبت زيادة نسبة التمؼ في الكروموزونات بيف األفراد المذيف تعرضوا لئلشعاع مما 

يؤيد أف التعرض لئلشعاع يرتبط بعممية التشيخ وربما إلى اإلسراع بيا إال أف ىناؾ مف األدلة عمى أف نوعامف 

التعويض التمقائي يحدث داخؿ الخمية قيقمؿ مف تأثيرات اإلشعاع وبذلؾ فإف ما يحدث لمخمية مف طفرات ال 

 2001عبد الحميد ،  )يعكس مقدار التمؼ فقط بؿ يعكس أيضًا مدى كفاءة ميكانيزمات التجديد في الخمية 

155 -156 .)

تعود الشيخوخة إلى تراكـ كارثية تحصؿ بشكؿ صدفوي خبلؿ ظواىر التي : نظرية األخطاء الكارثية .5.1.6

غير طبيعية، ىذه التراكمات تنتيي إلى إيقاؼ األيض الخموي  (حمائر )تؤدي إلى تراكـ بروتينات أو إنزيمات

و التركيب الييوالني، إف  (التحوؿ المفجئ )و التسبب بالموت الخموي، ىذه األخطاء قد تطاؿ القدرة الوراثية 

(. 13 :2001كريستوف،) النتائج المتتابعة بالنسبة إلى الجسـ تكوف قاتمة فتؤدي إلى خمؿ في كؿ النظاـ

 مؤداىا أف عيبا ينتشر في الخبليا وبالتالي تفقد قدرىا عمى : وجود انتشار بعض العيوب في الخاليا .6.1.6

العمؿ المتمثؿ في إفراز اإلنزيمات أو االنقساـ ومف ثـ فإف األعضاء التي توجد فييا الخبليا تصبح معيبةػ و 

عمى الرغـ مف القياـ بالكثير مف الدراسات إال أنو ال يوحد دليؿ يثبت أف ىناؾ أي تغير متقدـ و ذاتي في قدرة 
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الخبليا لكي تنقسـ أو تستكمؿ النقص فييا ولـ يتـ الكشؼ عف اختبلفات في قدرة الخبليا عمى االستجابة 

لميرمونات و تـ الوصوؿ إلى بعض االختبلفات ولكنيا تعتبر ثانوية بالنسبة لمتغيرات التي تحدث في مكاف 

آخر في الجسـ و خصوصًا تمؾ التغيرات المرتبطة بالضعؼ العاـ و الذي تزامف مع الشيخوخة ومف المحتمؿ 

أنو عندما تفشؿ الميكانيزمات األساسية فإف ذلؾ ليس مرجعو الخبليا ذاتيا، ولكف مرجعو المواد خارج الخبليا 

 وىي ىامة بسبب ال يتـ COLLAGENو ىي بروتينات النسيج ، وأشير ىذه المواد المعروفة ىي الكوالجيف 

استبداؿ ىذه البروتينات في العديد مف أماكف الجسـ ،حيث معظميا يظؿ بعد تكوينيا لدى الفرد طيمة فترة 

حياتو، وىذه البروتينات عرضة لمتغير الدائـ وىي مواد متبمورة مثؿ الببلستيؾ فتصبح قابمة لمكسر مع تقدـ 

السف، ويحدث نتيحة الرتباط كيماوي أو الترابط بيف الجزيئات المختمقة داخؿ المادة و البروتينات مثؿ 

-189: 2008يحيى، )الكوالجيف الذي يعتبر شيئًا مركزيًا في فيـ األسباب البيولوجية لعممية الشيخوخة 

191 .)

  التكيؼ مع كبر السف ىو نتيجة نمط وسمات وترى ىذه النظرية أف التوافؽ : النظريات النفسية .2.6

شخصية الفرد، وتتبني مدخؿ دور الحياة الذي يصور التقدـ في العمر كمعمية نمائية تعكس محصمتيا أساليب 

المواجية الفردية، ورواد ىذه النظرية نيوجارتف و زمبلئو، حيث يقدموف أربعة أنماط رئيسة أىميا الشخصيات 

المتكاممة التي تّصـ أشخاصًا جيدي األداء، ذوي حياة داخمية مركبة و متفتحوف لممثيرات الجديدة و ناضجوف 

ولدييـ درجة مرتفعة مف القدرات المعرفية و األنا الدفاعية و درجة عالية مف التحكـ في الذات و المرونة و 

الخبرة، أما الشخصيات غير المتكاممة و ىـ األفراد الذيف لدييـ إعاقات في الوظائؼ السيكولوجية و يفقدوف 

القدرة عمى التحكـ في انفعاالتيـ كما أف ىناؾ تدىورًا في قدراتيـ، ويرى البعض أف ىؤالء األشخاص الذيف 

تتسـ شخصياتيـ بالتكامؿ ليس بالضرورة أف يكونوا متكامميف اجتماعيًا في قياميـ بأدوارىـ و في عبلقاتيـ 

االجتماعية و مع ذلؾ فإف لدييـ درجة عالية مف الرضا عف الحياة،و يؤكد نيوجرتيف أف أىمية الشخصية 
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بمختمؼ بمختمؼ سماتيا كمتغير مستقؿ يساعدنا عمى وصؼ أنماط المسنيف و التنبؤ بالعبلقات بيف مستوى 

. فاعمية الدور االجتماعي و الرضا عف الحياة 

 الدراسات،  لـ يركز التحميؿ النفسي عمى مرحمة الشيخوخة مف خبلؿ قمة : النظرية التحميمية النفسية .1.2.6

ففرويد لـ يولي اىتماما كبيرًا بعبلج كبار السف، فالتحميميوف يروف أف قمؽ االنفصاؿ يتجدد نشاطو خبلؿ فترة 

الشيخوخة، فالمسف يعاني مف قمؽ الموت و الخوؼ مف الفناء فيستعمؿ آليات دفاعية ضد قمؽ الموت 

كاإلسقاط و االنشطار، كما ينمو لديو قمؽ االضطياد، فمقارنة مع نموذج ميبلني كبليف التي ترى أف الرضيع 

أو الطفؿ يكوف لديو قمؽ االلتياـ و الخوؼ مف الشره السيئ لمثدي، فالمسف يعني نوع آخر مف القمؽ و 

حوؿ موضوع سيئ بمعني أف  (جوع الحب، جوع العبلقة )المجاعة أي الخوؼ مف الجوع  المسمى بقمؽ

مصدر  (الثدي )الرضيع يستعمؿ الثدي كسند بينما المسف يستعمؿ األوالد، ففي الطفولة يكوف الموضوع األـ 

عبد ).لمحبو الكراىية و في الشيخوخة يكوف الموضوع الطفؿ الذي أصبح راشدًا مصدر لمحب و الكراىية

 (.119-118: 2001الحميد ، 

 : النظريات االجتماعية .3.6

: تعددت النظريات االجتماعية نذكر منيا ما يمي

 تحاوؿ ىذه النظرية تفسير عممية االنسحاب االجتماعي التي يقوـ بيا المسف، : نظرية االنسحاب .1.3.6

كمنج فيي ترى أف عممية االنسحاب عممية حتمية مف الناحية البيولوجية و النفسية وقّدـ ىذه النظرية كؿ مف 

 وتقوـ ىذه النظرية عمى أساسا أف عممية التقدـ في العمر يتميز بحدوث عممية انسحاب 1941وىنريعاـ 

متبادؿ مف قبؿ المسف، ومف قبؿ المجتمع، فالمسف يقـو بإرادتو الذاتية بقطع مختمؼ نشاطاتو و التزاماتو نتيجة 
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لما يحدث لديو مف تغيرات نفسية داخمية وفي المقابؿ نجد المجتمع يجبره عمى التقاعد عف طريؽ الموائح و 

. القوانيف

: وتتمخص األفكار الرئيسية ليذه النظرية فيما يمي

أف عممية االنسحاب االجتماعي و النفسي لممسنيف عممية عامة بمعنى أنيا تحدث في كؿ المجتمعات و   -1

 .في كؿ العصور التاريخية

 .أف ىذه العممية حتمية  -2

 .انيا عممية داخمية وال تنسب الى العوامؿ االجتماعية وحدىا -3

 .أف ىذه العممية ليست فقط مبلزمة لمتوافؽ الناجح في مرحمة العمر المتقدـ، بؿ ىي شرط ضروري لحدوثو -4

. (54-53: 2007جمعة، )أف ىذه العممية تتضمف انسحابًا متزايدًا  -5

 تؤكد ىذه النظرية عمى النتائج اإليجابية الستمرار اندماج الفرد في العالـ المحيط : نظرية النشاط .2.3.6

بو، و التوصؿ إلى أدوار بديمة لتمؾ التي افتقدىا نتيجة التقاعد أو الترمؿ و يتضمف ذلؾ مستويات مرتفعة مف 

. المشاركة االجتماعية و التوافؽ 

ويفترض ىذا النموذج عمى وجو الخصوص أف عمى المسنيف البحث عف بدائؿ ألدوار رئيسية أربعة كانت 

ذا أمكف لممسف  سائدة مف المتوسط وىي فقداف العمؿ، نقص الدخؿ، وضعؼ الصحة و تغير األسرة، وا 

تعويض ىذه األدوار المفقودة فإنو يحقؽ لنفسو توافقًا ناجحًا في شيخوختو، فالشيخوخة ىي مرحمة فرص جديدة 

  (.55-54: 2007جمعة ،)لؤلدوار االجتماعية و ليس مرحمة انسحاب كمي مف الحياة االجتماعية 

 :نظرية الشخصية .4.6

 طواؿ السموؾ أساس عمى الحياة مف األخيرة السنوات في التكيؼ أنماط تفسير إلى الشخصية نظريات تيدؼ

 أحد وىو يرى نيوجارتيف و PERSONALITY الشخصية مصطمح خبلؿ مف تعميميا يجري التي الحياة
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 التكيؼ يمكف التي البيئة مف جزء ىو التجمع أف يرى ضروري، و غير المصطمح ىذا أف ىذا المذىب أقطاب

أىمية  عمى هنري يؤكد بينما ، معيا التفاعؿ بالضرورة ليس لكف و ليا االستجابة عمييا التأثير و معيا

 التاريخ  ذات "لؤلنا "عمميات تمثؿ فيي النحو ىذا عمى و المختمفة الشخصية عمميات بمعنى ذاتي مصطمح

 و الخارجية لؤلحداث بالنسبة الفعؿ رد عمى تؤثر أف يمكف ايجابية قوة و بيا خاص واضح مسار و التطوري

. (55-54: 2007جمعة، )ليـ  االستجابة اختيار

ينظر أصحابو ىذه النظرية إلى التقدـ عمى أنو نتيجة العبلقات المتبادلة : منحنى التفاعمية الرمزية .5.6

بيف الفرد و بيئتو االجتماعية، فالتقدـ في العمر ىو عميمة دينامية تستجيب لمسياقات البنائية و المعيارية 

مكانات الفرد و إدراكاتو .   وا 

وال يعطي ىذا المنحنى اىتمامًا كبيرًا لنمط معيف مف النشاط أو السموؾ أو الخبرة لدى المسنيف، لكنو يفترض 

أف ىناؾ نوعًا مف التركيب االجتماعي و العبلقات المعقدة بيف العناصر جماعيا، فالرضا عف الحياة مثبًل ىو 

. مزيج مف االتساؽ الداخمي و التوقعات المعيارية

و في ضوء ذلؾ يعطي أصحاب ىذا المنحنى أىمية لممشاركة في الحياة االجتماعية والتفاعؿ مع اآلخريف 

داخؿ إطار معيف تحكمو األوضاع و المعايير السائدة فيو، فيناؾ مثبًل عبلقة بيف التوافؽ مع التقدـ في العمر 

(. 56: 2007جمعة، )وشكؿ الدور الذي يقـو بو الفرد رسمي أو غير رسمي 

 :مشكالت الشيخوخة .7

سوؼ نعرض فيما يمي مشكبلت الشيخوخة مف خبلؿ استعراض التغيرات البيولوجية و المعرفية و االجتماعية 

 :و االنفعالية التي تميز مرحمة الشيخوخة عف غيرىا مف مراحؿ عمر اإلنساف
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: المشكالت البيولوجية .1.7

إف أىـ ما يميز التغيرات البيولوجية في الشيخوخة ىو التدىور في البناء الجسمي بيف المسنيف الذي ىو 

انعكاس لنقض مستمر في مقدرة الجسـ عمى مقاومة المؤشرات الخارجية ، ويمكف إرجاع ىذا النقص الوظيفي 

.  في الجسـ إلى زيادة المتفاعبلت الكيميائية البناءة في كؿ مف أعضاء الجسـ وفي الجسـ كمو

وترجع ىذه التغيرات البيولوجية إلى فقداف الخبليا مف أعضاء الجسـ بسبب التقدـ في السف، وبالتالي نقص 

وىذا ما يسمى عند - المقدرة الوظيفية ليذه األعضاء والتي تئدي في النياية إلى اضمحبلؿ وظيفة الجسـ كمو

. حدوثو بالشيخوخة

: ىذا و ينتج عف ىذه التغيرات البيولوجية جممة مف المشكبلت الجسمية يمكف أف نصنفيا إلى

حيث يظير التغضف في البشرة و خاصة الجسـ و الرقبة واألطراؼ : مشكالت جسمية موروفولوجية .1.1.7

ويصبح الجمد جافًا متجعدًا، مع انتشار الكثير مف البقع عمية إلى جانب زواؿ الموف الطبيعي لمشعر فينقمب 

رماديًا، ثـ يشيب أو يسقط تمامًا، باإلضافة إلى قمة انتصاب القامة النحناء العمود الفقري وكؿ ىذه التغيرات 

. ليا تأثيرىا الفعاؿ عمى صورة الجسـ كما يدركيا المسنوف

  تتمثؿ في عدـ قدرة المسف عمى التحكـ في قوة حواسو، حيث تضعؼ قوة :مشكالت جسمية وظيفية .2.1.7

البصر و مداه، وتتضاءؿ قوة السمع، كما تبرز االضطرابات الكبلمية نظرًا لتساقط األسناف أو التشوىات في 

سقؼ الحمؽ، باإلضافة إلى ضعؼ القوى البدنية و الحركية بصفة عامة، مع ضمور العضبلت و تيبس 

.  المفاصؿ وضعؼ قدرة األجيزة اليضمية و الدورية و التنفسية و البولية عمى القياـ بوظائفيا بكفاءة

 مف ىذه - تتمثؿ في استعداد الجسـ لئلصابة باألمراض نظرًا لضعؼ مقاومتو :الصحية مشكالت .3.1.7
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اضطرابات الجياز اليضمي و التنفسي، وارتفاع ضغط الدـ، و تصمب شراييف المخ مما ينتج غنو : األمراض

كما يحدث اضطراب لموظائؼ البيوكيميائية كحاالت ..ضمور في خبليا المخ وأعراض الشمؿ و النزيؼ المخي

ذلؾ مف األمراض التي قد ...فشؿ الكمى و الكبد، أو ارتفاع البولينا في الدـ، ومرض السكر وسمسؿ البوؿ

. (18-17: 2005حسن، )تصيب المتقدميف في العمر 

 :االجتماعية المشكالت .2.7

 مكوناتيا بعض أو أحد بفقد لممسف االجتماعية المكانة منظومة مف كؿ بتقمص العمر في التقدـ مرحمة تتسـ

 لمكانة فقده أو لمترمؿ نتيجة حياة كشريؾ لدوره فقده أو اإلجباري لمتقاعد نتيجة الميني لدوره كفقده االجتماعية،

 بالمجتمع االتصاؿ مصادر ضيؽ إلى بدوره يؤدي الذي االجتماعي لؤلمف فقدانو إلى ىذا كؿ ويؤدي الصديؽ،

 حدوث عمى تساعد قد المسف حياة في الجديدة المظاىر وىذه لديو، االجتماعية المشاركة في التدىور والى

(. 32 : 2005 يوسف، سيد)ونفسية  صحية راتتغي

 :السيكولوجية   المشكالت .3.7

تنبع المشكبلت السيكولوجية لممسنيف مف اإلحساس بصعوبة التوافؽ مع الشيخوخة الذي لدى الشخص المتقد 

في السف إذا ما توىـ عجزه، ويكشؼ عنو لدى الفرد اىتمامو الزائد بالقيود و المعوقات الجسمية و العقمية التي 

 إلى أف ىذا اإلحساس يحمؿ الشخص المسف عمى Shock 1952ويشر شوؾ ..قد تصاحب كبر السف

االنعزاؿ ويبالغ ف شأف حالتو الصحية، ويشأف ضعفو المادي، ويسيطر عميو اإلحساس بانعداـ الفائدة واستفادة 

كما تزداد لديو حرارة الوحدة كمما انفض أوالده وأىمو مف حولو، وذلؾ عندما يشغموف بمطالب الحياة ..الفاعمية

وقد يؤدي ذلؾ إلى احتماؿ - وقد يراوده شعور بأنو قد أصبح إنسانًا غير مرغوب مما يفقده األمف االجتماعي

. ظيور األمراض العصابية و الذىانية في النياية

كما تتضمف المشكبلت السيكولوجية اإلحساس بالنياية، فالخوؼ مف الموت المفاجئ يخمؽ لدى المسف بعض 

المشكبلت القيمية و الدينية، والخوؼ مف أال يتسع الوقت لممسف لمتوبة و التفكير عف خطاياه باإلكثار مف 
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ويمثؿ أداء فريضة الحج لممسف أمبًل عدـ تحقيقو يصيبو بإحباط ..العبادة والتقرب إلى اهلل بشتى السبؿ

كما يبدو أف المسف يعيش في رحاب اهلل يسعى في طمأنينة العابد وسكينة المؤمف، ويحاوؿ أف يتسامى ..شديد

. بنفسو إلى أفاؽ الروحانية و مجاليا الصوفي

باإلضافة لذلؾ فإف الشيخوخة ىي فترة التساؤالت عما أحرزه اإلنساف مف إنجازات و عف معنى الحياة، وعف 

القيـ التي عاش ليا وضحى مف أجميا، وعف القيـ ذات الطابع المستمر، وعف التناقض بيف القيـ التي تربى 

  (.24-23 : 2005حسن، )الخ ...عمييا الفرد

 :العاطفية المشكالت .4.7

بناتو،  سف في فتاة مف الميسور الشيخ يتزوج فقد بيا، التشبث أو الجنسية الطاقة بضعؼ تكوف متعمقة

ذا ويتصابى،  المتصابية، العجوز ما أحمؽ وكذلؾ .سموكيا في يشؾ وبدأ عمييا الموـ ألقى جنسيا ضعؼ ما وا 

(. 546 :1984، حامد)شاذة  جنسية تصرفات الشيوخ بعض يتصرؼ وقد

: عالجها وكيفية الشيخوخة مشكالت من الوقاية .8

 :الشيخوخة مشكالت من الوقاية .1.8

 طيبة ظروًفا المجتمع يوفر أف المثالي اجتماعية فالوضع مشكمة جوىرىا في ىي الشيخوخة مشكبلت إف

 مف الوقائية اإلجراءات أىـ ومف ذاتيا، األمراض مشكمة في واالنغماس االنشغاؿ مف أفضؿ لمحياة وصحية

 :ىي الشيخوخة مشكبلت

 مشكمة أي عف لمكشؼ الدوري الطبي بالفحص واالىتماـ الجسمية الصحة رعاية يجب 

 والمرض لمعدوى والتعرض الحوادث مف بالوقاية االىتماـ مع مناسب، وقت في وعبلجيا بدايتيا، في صحية

 .الشيخ مقاومة وضعؼ إمكانيات لنقص

 شباع بأوؿ أوالً  الشيخ مشكبلت بحؿ واالىتماـ النفسية الصحة رعاية يجب   حيث حاجاتو النفسية، وا 

 .ممكف شيء وأصح وأكمؿ بأوسع شيخوختو يعيش وأف وتفاؤؿ نشاط في حياتو يقضي
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 المتكافئيف مف بيف الصدقات دائرة وتوسيع االجتماعية والعبلقات االجتماعي بالتوافؽ االىتماـ يجب  

 .واالىتمامات االتجاىات في يشتركوا حتى ومستوى سنًا وثقافة معو

 عمى الحياة، وتشجيعو لشؤوف منتبية ذاكرتو تبقى حتى واإلطبلع البحث عمى الشيخ تشجيع يجب  

 (.548؛547 : 1984 ،حامد)لتحقيقيا  يسعى المستقبؿ في أىداؼ تحديد

 :الشيخوخة مشكالت عالج .2.8

: البيئي والعبلج النفسي والعبلج الطبي، العبلج الشيخوخة مشكبلت عبلج يشمؿ

: الطبي العالج .1.2.8

 بالغذاء واالىتماـ واإلمساؾ العضمي والضعؼ العاـ بالضعؼ المرتبطة الطبية األعراض عبلج يقصد بو

 إذا الميدئات واستخداـ األرؽ حالة في المنومات واستخداـ النوـ كثرة وعدـ الحركة عمى الشيخ وحث والنظافة

 والقياـ والحركة النشاط بزيادة االكتئاب، ينصح حاالت في الكيربائية بالرجفة العبلج ويستخدـ األمر، لـز

 .منو اإلقبلؿ األقؿ عمى أو التدخيف باإلقبلع عف وينصح الصحي، لبلنييار تجنبا الرياضة ببعض

  :النفسي  العالج .2.2.8

شباع واالنفعالي النفسي األمف تحقيؽ إلى ييدؼ  وأنو بالحب، وشعوره لمشيخ النفس عزة وتحقيؽ الحاجات وا 

قناعو إليو حاجة في أىمو وأف مطموب  الحدود في إلسعاده تكفي وجسمية عقمية قوى مف لو تبقى ما بأف وا 

 .بالعمؿ العبلج ذلؾ في يفيد سنو، يفرضيا التي الجديدة

 :البيئي العالج .3.2.8

 الحياة في المشاركة إلى ودفعو التسمية، بوسائؿ فراغو وقت ومؿء الشيخ وميوؿ اىتمامات تنمية يجب

 وقت متاعب مف لمتخفيؼ اليوايات ممارسة عمى الشيخ تشجيع العاـ ، ويجب بمظيره واالىتماـ االجتماعية

 توفير مف بدّ  لمشيخ وال واالجتماعي النفسي بالتأىيؿ االىتماـ يجب واالجتماعي النفسي التوافؽ الفراغ ولتحقيؽ

(. 549؛548: 1984زهران، )ومستوياتيـ  قدراتيـ حسب المستويات كافة عمى ليـ الرعاية
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  :خالصة

مف المعروؼ أف اإلنساف عندما يمر في كؿ مرحمة مف مراحؿ عمره يكوف ليذه المراحؿ خصائص و مميزات، 

لكف عندما نتحدث عف الشيخوخة فإننا نتحدث عف أصعب مرحمة مف مراحؿ عمر اإلنساف، ألنيا حالة مف 

القصور البيولوجي العاـ نتيجة تدىور العمميات العضوية الحيوية وضعؼ الوظائؼ النفسية ، لكف بالرغـ مف 

ىذه التغيرات التي يمر بيا المسف، إال أنيا تعتبر ظاىرة طبيعية بالدرجة األولى فيي مرحمة حتمية مف مراحؿ 

. حياة اإلنساف و بالتالي تفرض نفسيا عميو
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:  تمهيد

 الذي التطبيقي الجانب يكمميا ليا قاعدي كأساس يعتبر والذي نظري جانب من ميدانية دراسة أي تخمو   ال

 مجال من ويوسع النظرية معموماتو استثمار من الباحث يمكن حيث العممي البحث خطوات أىم من بدوره يعد

 .تطمعاتو

ذا  الجانب البحث، فان بمتغيرات المتعمقة الحقائق لمعرفة األساسي المنبع ىو النظري الجانب كان   وا 

 كيفية نتائج من الخام نتائجيا تحويل خالل من وىذا الحقائق، تمك صحة ينفي أو يثبت الذي ىو الميداني

 .معينة دالالت عمى تدل التي محددة بأرقام إحصائيا عمييا يعبر كمية معطيات إلى

 ود وحد الدراسة منيج إلى التطرق خالل من الدراسة إجراءات توضيح إلى سنتعرض الفصل ىذا   وفي

 المستخدمة، ونتائجيا اإلحصائية ، األساليب الدراسة االستطالعية، أدوات الدراسة إلى سنتطرق ثم الدراسة

 .معطياتيا بكل األساسية لمدراسة سنتعرض ثم ومن

 :االستطالعية  الدراسة:أوال

. الميدانية إجراء الدراسة في يتبعيا أن الباحث عمى ينبغي التي الخطوات أىم من االستطالعية الدراسة تعد

 :ما يمي إلى خالليا من نيدف والتي:  االستطالعية الدراسة أهداف  .1

 لمدراسة األصمي المجتمع وحجم البحث عينة عمى التعرف.  

 إلييا الموجية لمعينة ومالئمتيا الفقرات وضوح مدى.  

 اختيار طرق المعالجة اإلحصائية. 
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 :أدوات الدراسة  .2

 :مقياس الوحدة النفسية .1.2

: وصف المقياس -1

ث ألبحاافي التطبيق  سيمة كأداة سيكومترية RUSEL( 1996)ل سيل راألصافي ذا المقياس ىد عأ

لوس - ذا المقياس النسخة الثالثة المنقحة لمقياس كاليفورنياىدة النفسية، و حلوباالتجريبية لقياس الشعور 

 .UCLA لوحدة النفسيةباوس لمشعور نجما

، (1988)ضرخالسيد عمي روس الشناوي، محد محمن مل بية كالبيئة العرتقنينو عمى و جمتو ربتم  قاد قو 

(. 1988)قيوسدي الدمج، (1985)ب البحيري قي،عبد الر(1988)وش قشقم ىيابر

يقة طربب البحيري بنقل ىذا المقياس وتقنينو عمى البيئة المصرية وقد صمم المقياس ليطبق قيد الرعبم قاد فق

. بيقو بنفسو عمى نفسوطبتوم يق أن دن لمفرجماعية كما يمكأو ية ردف

عالمة ء اطبإعالمفحوص عميو ب يجيدة النفسية و حلوباس الفرد حساس إتقي بندًا 20يتكون المقياس من 

(x) دة النفسيةحالوحساسو بإجة لدرتبعا ت األربع وىي أبدا، نادرا، أحيانا، دائما نادى الخاحم إماأ. 

: تصحيح المقياس -2

، 12، 11، 8، 7، 4، 3، 2) لإلجابة عمى البنود التي تحمل أرقام  (4،3،2،1)تم تخصيص التقديرات 

تم  (20، 19، 16، 15، 10، 9، 6، 5، 1): األرقام التالية تحمل التي البنود أما (18، 17، 14، 13

. تخصيصيا في االتجاه العكسي لمتقديرات

لتالي باالمقياس وعمى المفحوص عمييا ل يحصالكمية التي جة ب الدرفي حسادم الجمع الجبري يستخو

د يدشور شعر إلى تفعة تشيالمرجة ة،  والدرجدر  (80 – 20)تتراوح الدرجة الكمية عمى المقياس من 

. بالوحدة النفسية و العكس صحيح
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.يمثل كيفية تصحيح مقياس الوحدة النفسية حسب الدرجات: (02)جدول رقم   

ال يوجد شعوربالوحدة 
يوجد شعور بالوحدة 

بمستوى بسيط 

يوجد شعور بالوحدة بمستوى 

متوسط 

يوجد شعور بالوحدة بمستوى 

شديد 

 80 إلى 61من  60 إلى 41من  40 إلى 21من  20 إلى 1من 

 

 :مقياس االكتئاب .2.2

: وصف المقياس -1

بما فييا ب الكتئاراض اعف أعة منيا تصومجمل كو ألسئمة  ا مجموعة من21يتكون ىذا المقياس من 

رة عبال كرأ يقن الشخص أن مب مطيالخ، و ...ضادم الرعلفشل و السخط و باس إلحساالحزن والتشاؤم و ا

ن آلاليوم و اه رمشاعلتو و حاف يص، و عميو ق بطتنالتي منيا رر أي العبارة يقو أن عة ومجمل في ك

لى المشاىدات عذا المقياس ىد يعتم،  و عميوق بطتنم العبارة أو العبارات التي قول رحرة ئداضع وب

ل الطب في مجاب ضى باالكتئارر المرمتكل ييا بشكطيعتي لراض األعف اصاأوعمى وإلكمينيكية ا

ت مجدنرر ، وامتكل بشكر المكتئيبين ضى غيرلماييا طيعف التي صاوألت و ااظحالمال لفي مقابالنفسي 

 :ىيو ضا رعـــــن يرعشد وحوافي ق متسل ضى  بشكرلمف اصاوأوإلكمينيكية دات اىالمشا

ر فكاالذات ،لوم الذات ، أه رك، الذنب ، العقاب ، ضا دم الرعلفشل ، باالحزن ، التشاؤم ، الشعور 

العمل ، بة وصعورة الجسم ، صر تغيدم الحسم ، ع، إلجتماعي ب اإلنسحا، البكاء ، التييج ، اية رنتحاإ

. لجسم، الجنسبال إلنشغاد الوزن ، افقد الشيية ، فقالتعب ، عة رسرق ، ألا

طراب باضق بما يتعمالفرد فيو د جوايتن المكان الذي ناحية عن مك لالكتئاب إلى الكشف بيس مقيادف يي

ر يظيل ىطراب أي إلضذا اىن عالفرد بيا ر يعبالتي يقة ن الطرعف يكشرى خأناحية ن مب ، و الكتئاا
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وط النشاط العام أو في ىبب أو نلذباس إلحساأو الميل إلى الحزن واجسمية وي شكال في شكب الكتئاا

 لخ   ا...ت العملجباالوافي داء ألص انقن الحياة و ضا عدم الرفي عالنشاط الجنسي أو 

: تصحيح المقياس-2

ت عاوعمى مجمالشخص إلجابة ن المجموع الكمي كاالنقاط ، إذا ه ذية بجمع ىالنيافي ت جاب الدرتحس

ن جة فإ در30إذا زاد المجموع عن ما ب ، أمكتئر غيذن الشخص فإت جا در10 يقل 21االختبار وعددىا 

ن م درجة فان الشخص يعاني 30 و 10ن بيت المجموعة كانب ، و إذا الكتئان امد يدشوع تعاني نالحالة 

ب الكتئان اة مطسومتو ة طبسيلة حا

يوضح كيفية تصحيح مقياس االكتئاب حسب الدرجات   (03)الجدول رقم 

اكتئاب شديد اكتئاب بسيط و متوسط ال يوجد اكتئاب 

 فما فوق 30من  29 إلى 10من  9 إلى 0من 

 

: ألدوات الدراسةالخصائص السيكومترية  -3

. مقياس الوحدة النفسية: األداة األولى

 الرقيب عبد طريقة عمى الضوء نمقي سوف و المقياس ثبات و صدق من بالرغم المقياس تقنين إعادة تم لقد

. المقياس ثبات و صدق حساب في (1985) البحيري

: الصدق - أ

 بالصدق اتسم حيث المحتوى صدق ىي و الصدق لحساب أساسية طرق ثالث (1985) البحيري استخدم

 لموحدة المختمفة الجوانب تقيس العبارات أن كما الوحدة عن الواضحة الذات تقديرات تتطمب فعباراتو الظاىري

 ثبت أخرى مقاييس و المقياس ىذا بين االرتباط معامالت بحساب و المحك صدق طريقة استخدم كما ،
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 ايزنك مقياس و األوجو المتعدد الشخصية مقياس من المشتق االكتئاب كمقياس بالوحدة عالقة ليا و صدقيا

 . سنا األكبر العينة في خاصة االرتباط معامالت ارتفاع إلى النتائج أشارت قد و لمشخصية

 أن إلى النتائج أشارت قد و العاممي الصدق طريقة ىي دقة األكثر ىي و الثالثة لمطريقة بالنسبة أما

 . العاممي بالصدق يتسم اإلختبار

  الثبات - ب

 أعمارىم تراوحت و فردا 101 عينة عمى االستطالعية دراستو (1985) البحيري الرقيب عبد أجرى

 االختبار بعد إعادة طريقة استخدم قد و فأكثر سنة 23 من و سنة 22- 19 سن من و سنة 18- 16بين

 الثالث لمعينات بالنسبة االختبار ثبات إلى االرتباط معامالت أشارت قد و األول التطبيق من واحد شير

 لمعينة بالنسبة 0.62 و الثانية لمعينة بالنسبة 0.52 و األولى لمعينة بالنسبة 0.71 اإلرتباط معامل فكان

 لبنود النصفية التجزئة طريقة البحيري الرقيب عبد استخدم كما 0.01 مستوى عند دالة كميا و الثالثة

 العيناتSplit-Half لدى  الثبات معامل أن إلى النتائج أشار قد و كذلك الثبات معامل لحساب االختبار

 0.01مستوى عند دالة جميعيا و مرتفعة الثالثة

 من معادلة الفا معامل بحساب الداخمي االتساق طريق عن اإلختبار ثبات لحساب ثالثة طريقة استخدم كما

 عند مستوى الداللة 0,74  الفا معامل بمغ و طالبا 241 قواميا الجامعية المراحل من عينة عمى كرومباخ

0,01 .

: مقياس بيك لالكتئاب:  األداة الثانية

:  في البيئة األجنبية -1

 : الصدق - أ

 لصدق فبالنسبة (د) االكتئاب مقياس صدق لدراسة الصدق دراسة في الشائعة الطرق أغمب استخدمت

 عاما عشرين و ثمانية من أكثر منذ إعداده تم قد (د) االكتئاب مقياس أن من الرغم عمى و أنو نجد المحتوى
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 والمبارت موران أن إال لالكتئاب المجال في العاممين تعريف عمى التطورات و التغيرات من العديد تم خالليا

 من ووجدا (DSM Ш)ال في ظير لإلكتئاب تعريف أحداث بمحكات (د) االكتئاب مقياس محتوى قارنا

 مقياس الن ذلك و ، الغريب بالشيء ىذا يعد وال (د) االكتئاب مقياس محتوى صدق إلى يشير ما الدالئل

 عمى تظير التي االتجاىات و لألعراض بوصفو اإلكمينيكي الواقع من أصال تصميمو تم قد (د) االكتئاب

 .المكتئبين غير من غيرىم دون المكتئبين

 أوضحت دراسة ثالثين و خمسة نتائج تضمن قائمة زمالؤه و بيك عرض فقد التالزمي لمصدق بالنسبة أما

 بعض و اإلكمينيكية التقديرات مثل ، لالكتئاب أخرى مقاييس من العديد و االكتئاب مقياس بين ارتباطات

عمى مقياس  النتائج بين و بينيا االرتباط معامالت تراوحت اإلكمينيكية لمتقديرات بالنسبة ، األخرى المقاييس

 .0,72 لممرضى النفسيين بمتوسط معامل ارتباط مقداره 0,96 – 0,55االكتئاب ما بين 

التقديرات  بين و االكتئاب مقياس بين االرتباط معامالت تراوحت فقد المرضى غير لمعينات بالنسبة أما

. 0,60مقداره  ارتباط معامل  بمتوسط0,73 – 0,55االكمينيكية  ما بين 

: الثبات  - ب

 و خمسة يوضح جدول عرض تم قد و ، االكتئاب مقياس ثبات تناولت التي الدراسات من العديد تتوافر

 الكمية لمصورة المرضى، غير أو النفسيين لممرضى سواء لممقياس الداخمي االتساق تناولت دراسة عشرين

 و ألفا معامل باستخدام الداخمي االتساق معامالت تراوحت قد و ، المختصرة لمصورة أو لممقياس الكاممة

. 0,86الذي كان 

: البيئة العربية .1

 عالية درجة عمى المقياس أن من االكتئاب مقياس صدق تناولت التي العربية الدراسات نتائج من يتضح

 . األجنبية الدراسات نتائج مع يتفق وىذا ، لالكتئاب قياسو في الصدق من

 يقيس مقياس بين و بينو العالقة إيجاد عمى االكتئاب مقياس دراسة في اعتمدت التي الدراسات من و



                االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية               الفصل الخامس                                    

 

 78 

 من لمجموعة 0,40 مقداره بمعامل بالقمق يرتبط االكتئاب أن اتضح حيث المصري المجتمع في القمق

(. 400)المصريين الشبان

االكتئاب من  مقياس بين االرتباط معامل إيجاد تم اإلماراتي المجتمع في أجريت التي الدراسات إحدى في و

 من االكتئاب مقياس بين اإلمارات جامعة طالبات من طالبة 60 من تتكون لمجموعة (MMPI)  مقياس 

 0,52 إلى المقياسين بين االرتباط معامل ووصل ، العربية مقياس

 مقياس لثبات دراستو في طريقتين (1990) غريب الفتاح عبد غريب العربية إلى المقياس معدل استخدم

 الفئات يتضمن األول ، جزئين إلى المقياس تجزئة تم حيث النصفية القسمة طريقة ىما و االكتئاب

 الجزئين بين االرتباط معامل ووصل بمصر فردا 50 لعدد ذلك و الزوجية الفئات يتضمن الثاني و الفردية

 باستخدام و 0,001 مستوى عند دال وىو 0,87 إلى وصل سبيرمان براون معادلة باستخدام و 0,77 إلى

 مرتين المقياس عمييم تطبيق تم قد و ، البالغين من شخصا 33 درجات استخدمت التطبيق إعادة طريقة

. 0,001 مستوى عند دال ىو و 0,77 إلى الثبات معامل ووصل نصف و شير مقداره زمني بفاصل

 .بدرجة الثبات يتمتع اإلكتئاب مقياس أن توضح العربية و األجنبية الدراسات فإن العموم وعمى

: الدراسة األساسية: ثانيا

تيتم الباحثة في ىذا الفصل بعرض المنيج المتبع في الدراسة األساسية لمبحث الحالي، واإلطار ألزماني 

والمكاني ليا والمراحل المتبعة أثناء تطبيق أداتي البحث ميدانيا، باإلضافة إلى مميزات األفراد المعنيين 

 .بالدراسة الذين يمثمون عينة البحث

:  منهج الدراسة األساسية .1

 في دراستيا من خالل تطبيق أداتي الدراسة ومنيج دراسة حالة،  التحميمي المنيج الوصفيتةاستخدمت الباح 

العالقة بين الوحدة النفسية واالكتئاب عمى عينة، وىذا المنيج مناسب لطبيعة ىذه الدراسة تستيدف معرفة 
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، وال يقتصر المنيج الوصفي عمى جمع البيانات وتبوبييا في جداول فقط، بل ومن لدى مسنين بدور العجزة

. تم استخراج النتائج ذات الداللة والمغزى بالنسبة لممشكمة موضوع الدراسة في البحث

 كما تم دراسة عينة صغيرة دراسة معمقة من خالل المنيج اإلكمينيكي و الذي يقوم عمى دراسة الفرد كحالة 

مستقمة ليا ماضييا وحاضرىا وليا تطمعاتيا بالنسبة لممستقبل أيضا و ال يمكن معرفتيا تمام إال عمى ضوء 

. التعرف عمى كل ما يتصل بيا وعميو قمنا بدراسة حالتين من جنسين مختمفين

 : المجال الجغرافي و الزمني لمدراسة األساسية .2

: المجال الجغرافي - أ

  قامت الباحثة بدراستيا الميدانية بمركز المسنين بمدينة مستغانم، وذلك بعد حصوليا عمى رخصة الدخول 

من طرف مدير المركز، تم اختيار الباحثة ليذا المركز عمى أساس وجود عينة الدراسة و كذلك أخصائيين 

. نفسانيين

:   المجال الزمني - ب

.  ونصف أي مدة شير2017 أفريل30  إلى 2017 مارس 12  امتدت الدراسة األساسية  من 

 :خصائص مجتمع الدراسة األساسية .3

  شمل مجتمع البحث أشخاص مسنون يعانون من الوحدة النفسية و االكتئاب و التابعين لمديرية النشاط 

 مسن من جنسين ذكور و إناث، منيم من 64االجتماعي بوالية مستغانم الموجودين بالمركز و البالغ عددىم 

 .أبنائيم يزاولون تكفميم و زيارتيم بالمركز، و منيم في قائمة االنتظار

:  طريقة المعاينة ومواصفات الدراسة األساسية .4

 ، تم اختيارىم أنثى ( 15) ، وذكور( 10 ) مسنا، من بينيم 25   تكونت عينة الدراسة األساسية من 

وىي التي تختار وفق شروط معينة أو ضوابط محددة بحيث ال يقع ضمنيا إال  (العمدية )بالطريقة القصدية 
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أن يكون المسن مقيم بمركز العجزة، وكذلك :  عمييم ىذه الشروط، ومن بين ىذه الشروط تنطبقاألفراد الذين 

. فما فوق، استبعاد األمراض العقمية واإلعاقات السمعية وحاالت الخرف 50أن يكون المسن من 

  والجداول اآلتية تبين توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس و الحالة االجتماعية و الحالة 

 .الصحية

 

  الجنسحسب :

 

يوضح وصف عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس  (04)جدول رقم 

النسبة المئوية العدد الجنس 

 40% 10ذكور 

 % 60 15إناث 

 %100 25المجموع 

 

 ، اما فيما يخص االناث تقدر  % 40الذكور تقدر نسبتو ب يتضح من الجدول أعاله أن عدد المسنين 

 . % 60نسبتو ب 
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 حسب الحالة االجتماعية :

يوضح عينة الدراسة األساسية حسب متغير الحالة االجتماعية  (05)جدول رقم 

النسبة المئوية العدد الحالة االجتماعية 

 %32 08أعزب 

 %28 07متزوج 

 %40 10أرمل /مطمق

 %100 25المجموع 

المطمقين و األرامل يمثمون األغميبة، حيث ىي أعمى نسبة و التي يتبين من الجدول أعاله أن عدد المسنين 

، وفي األخير عدد المسنين المتزوجين %32 ، ثم تمييا نسبة المسنين العزب التي بمغت نسبة %40بمغت 

 .%28والتي بمغت نسبة 

 حسب الحالة الصحية :

يوضح وصف عينة الدراسة األساسية حسب متغير الحالة الصحية  (06) جدول رقم

النسبة المئوية العدد الحالة الصحية 

 %20 05أمراض مزمنة 

 %44 11أمراض أخرى 

 %36 09توجد أمراض  ال

 %100 25المجموع 

المصابين بأمراض أخرى فاق عدد المسنين المصابين الذين ال المسنين عدد يتضح من الجدول أعاله أن 

 .%20والتي بمغت نسبتيم   والمصابين بأمراض مزمنة%36توجد بيم أمراض حيث بمغت نسبتيم 
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 :أدوات الدراسة األساسية .5

  لكل دراسة أو بحث عممي مجموعة من األدوات والوسائل التي يستخدميا الباحث ويطوعيا لممنيج الذي 

يستخدمو ويحاول المجوء إلى األدوات التي توصمو إلى الحقائق المرجوة، ولمحصول عمى قدر الكافي من 

 :المعمومات والمعطيات التي تفيد في موضوع البحث الحالي تم االعتماد عمى األدوات التالية

 :المقابمة العيادية -1

تعتبر أداة بارزة من أدوات البحث العممي ميمة في مجال التشخيص و العالج النفسي، وىي نوع من التبادل 

المفظي بين األخصائي النفساني والحالة وجيا لوجو ىدفيا جمع المعمومات والتنفيس وتحفيز الحالة عمى 

 .التعبير والتكمم بحرية وعن رغبة وىي مبنية عمى الثقة والشعور باالطمئنان

  اعتمدنا في المقاء األول عمى المقابمة الحرة كمقاء تعارف تحضيري لكسب الثقة، كما استعممنا المقابمة 

نصف الموجية قصد إتاحة الفرصة لمحالة لمتعبير عما تعانيو، إضافة إلى المقابمة الموجية التي تخدم كثيرًا 

 .البحث العممي

 :المالحظة العيادية -2

تعتبر أيضا من الوسائل البارزة في جمع المعمومات، بحيث تتناول جوانب عدة من الشخصية، واالستجابات 

 :الحركية االنفعالية، وقد تنوعت مالحظتنا في ىذا البحث وكانت كاالتي

 تمثمت في تسجيل كل ردود أفعال الحال عند إثارة موضوع بحثنا الذي نحن بصدد :المالحظة الموجهة

 .بحثو
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سمحت لنا بجمع خصائص األفعال والسموكات والسمات عمى المستوى االتصال  :المالحظة غير الموجهة

 .المفظي والغير المفظي كطريقة الكالم والحركة الجسمية

 : دراسة الحالة -3

لى جمع البيانات عممية إلى لإلشارة مصطمح تستخدم تعتبر من الوسائل اليامة والبارزة في البحث العممي  وا 

لى نفسيا  البيانات . فردية لحالة عميقة دراسة  وتعتبرإكمينيكياً  استخداميا وا 

 : استمارة الوحدة النفسية  -4

مجموعة من األسئمة تتضمن بيانات وىي عبارة عن   أداة سيكومترية تساعد عمى جمع المعموماتعبارة عن

 .خاصة بالفرد تخص شعوره بالوحدة النفسية

 :استمارة االكتئاب  -5

تعتبر أيضا من األدوات السكومترية التي تساعد عمى جمع المعمومات و ىي أيضا عبارة عن مجموعة من 

 . األسئمة تصف مشاعر و أحاسيس تخص الفرد من نواحي متعددة

 :طريقة إجراء الدراسة األساسية -6

أيام في األسبوع قامت الباحثة بتنظيم جدول زمني لسير الدراسة األساسية، فقد خصصت الباحثة لكل ثالثة 

حتى يتسنى ليا تنظيم المعمومات التي جرت بالمراكز، وقامت الباحثة بالخطوات التالية من أجل سير الدراسة 

 :األساسية و ىذه الخطوات تتمثل في

 إتصال الباحثة بمدير المركز وتقديم التصريح المقدم من طرف رئيس شعبة عمم النفس العيادي  -1

 .بجامعة مستغانم والذي يسمح بإجراء البحث بيذا المركز دون اإلخالل بالنظام الداخمي لو

 .طمب المدير من األخصائيين النفسانيين االستقبال ومرافقتيم أثناء االتصال بالمسنين -2
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عالميم بوجود دراسة  -3  طمب الباحثة من األخصائيين النفسانيين العياديين، تحسيس المسنين وا 

بالمركز تسيرىا الباحثة ليستجيبوا لطمب المشاركة في ىذه الدراسة بكل ثقة واطمئنان، حيث  عيادية بحثية

 .أظيروا استعدادىم لمتعاون مع الباحثة من أول لقاء

   ألنةتم تحديد نوع اإلضطراب الذي سيتم توزيع أداتي الدراسة عمى المسنين، وبطمب من الباحث -4

ىناك بعض اإلضطرابات ال يتم إدراجيا ضمن عينة ىذه الدراسة، وتحديد توقيت اإلجراء من طرف مدير 

 .المركز

      في المركز كباحثة ال غير، بأىمية البحث العممي، وبدور  لممسنينتعريف الباحثة بنفسيا وبميمتيا -5

 .كمشاركة فيو، وأىمية مشاركتيم ىذه

 .طمأنت المسنين المعنيين بالمشاركة في البحث بأن إجاباتيم ستحاط بالسرية التامة -6

حول  قامت الباحثة بشرح التعميمة لكل المسنين المعنيين بالدراسة، واإلجابة عمى جميع استفساراتيم -7

 .طريقة اإلجابة
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 :األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة -7

، واستخدمت في ىذا 17SPSSاستخدمت الباحثة الرزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية المعروفة باسم 

: البرنامج اإلحصائي المعالجات التاليــــة

 :اإلحصاء الوصفـــي-ا

. التكرارات و النسب المئوية

 :اإلحصاء اإلستداللـــي-ب

 .معامل اإلرتباط برسون لالجابة عن الفرضية األولى 

 .لحساب الفرضية الثانية والفرضية الثالثة (وتني –مان )اختبار 
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 :تمهيد

تعرض الباحثة في ىذا الفصل نتائج الدراسة األساسية وتفسيرىا والمناقشة الخاصة بكل فرضية من 

فرضيات البحث بإجراء المعالجات الوصفية والتحميمية وفقا لمتغيرات البحث، إذ تم في البداية حساب 

 .م عرض الحاالتمنو توالجزء الثاني " .مان وتني "واختبار " ر"معامل ارتباط برسون 

 :عرض نتائج البحث إحصائيا: أوال

 :عرض نتائج الفرضية العامة .1

 توجد عالقة بين الوحدة النفسية و االكتئاب عند المسنين المقيمين بدار العجزة :"والتي تنص عمى مايمي 

" لوالية مستغانم 

. يوضح ذلك (07)استخدمت الباحثة معامل ارتباط برسون لدراسة العالقة والجدول رقم وعميو 

.  بين الوحدة النفسية  واالكتئاب "ر"يوضح معامل ارتباط برسون: (07)الجدول رقم 

مستوى داللة " ر"معامل ارتباط برسون  

 0.01** 0.736المقياس ككل 

 0.011دالة عند **

 وعميو نرفض الفرض الصفري ونقبل 0.01 عند إحصائيا دالة sigمن خالل الجدول نالحظ ان قيمة 

عند المسنين المقيمين بدار  بين الوحدة النفسية واالكتئاب إحصائيادالة وجود عالقة "فرض البحث القائل 

.  "العجزة لوالية مستغانم 
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 :عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى-1

توجد فروق دالة إحصائية في الوحدة النفسية عند المسنين المقيمين بدار  " :والتي تنص عمى ما يمي

" العجزة تعزى لمتغير الجنس

 عن ىذه الفرضية تم االعتماد عمى لإلجابة spss 17 رقم اإلصدار اإلحصائيةبعد استخدام برنامج الحزم 

: يظيره الجدول التالي  ويتني ،وىذا ما-نتائج اختبار مان 

 الفروق بين متوسطات الرتب في الوحدة النفسية تعزى لمتغير الجنس  يوضح:(08)الجدول رقم 

 (وتني– مان  )باستخدام اختبار

الجنس  

 

الدرجة الكمية 

مستوى  Uقيمة متوسط الرتب  الجنس 

 (1)الداللة

تفسيرها 

توجد فروق  0.001 20.00 18.46 15=االناث نلموحدة النفسية 

 8.54 10=الذكور ن لصالح اإلناث

 

أقل من في الدرجة الكمية لموحدة النفسية " Sig"أن قيمة االحتمالية  (08)يتضح من خالل الجدول رقم 

توجد فروق دالة إحصائية في الوحدة النفسية عند المسنين المقيمين  ( ."0.05 )الداللة المعنويةمستوى 

                                                           

(
1

 فإننا 0.01و أ 0.05داللة ال  مستوىصغر منأ،  sig والتي ترمز ليا في الحزمة اإلحصائية بالرمز P Valueاذا كانت القيمة االحتمالية  (
 فإننا نقبل الفرض الصفري 0.01و أ 0.05داللة الكبر من مستوى أ المحسوبة sigذا كانت قيمة إنرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث ، و

 . ونرفض فرض البحث 
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مما يشير إلى تحقق صحة الفرض، وعميو نرفض .اإلناث وذلك لصالح بدار العجزة تعزى لمتغير الجنس

 .البحثالفرض الصفري ونقبل فرض 

 :عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية -2

توجد فروق دالة إحصائية في االكتئاب  عند المسنين المقيمين بدار العجزة  :"والتي تنص عمى ما يمي 

" تعزى لمتغير الجنس

 عن ىذه الفرضية تم االعتماد عمى لإلجابة spss 17 رقم اإلصدار اإلحصائيةبعد استخدام برنامج الحزم 

: ويتني ،وىذا ما يظيره الجدول التالي -نتائج اختبار مان 

 الفروق بين متوسطات الرتب في االكتئاب تعزى لمتغير الجنس باستخدام يوضح (09)الجدول رقم 

 (وتني– مان  )اختبار

الجنس  

 

الدرجة الكمية 

مستوى  Uقيمة متوسط الرتب  الجنس 

الداللة 

تفسيرها 

توجد فروق  0.045 45.50 16.50 15=االناث ناالكتئاب 

 10.50 10=الذكور ن لصالح اإلناث

 

أقل من مستوى في الدرجة الكمية لالكتئاب " Sig"أن قيمة االحتمالية  (09)يتضح من خالل الجدول رقم 

توجد فروق دالة إحصائية في االكتئاب عند المسنين المقيمين بدار  "وعميو  .(0.05)الداللة  المعنوية 
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مما يشير إلى تحقق صحة الفرض، وعميو نرفض . وذلك لصالح اإلناث العجزة تعزى لمتغير الجنس

 .الفرض الصفري ونقبل فرض البحث 
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 :عرض نتائج البحث باالعتماد عمى الدراسة الحالة: ثانيا

 :عـــــــرض الحاالت

: الـحـــالة األولى

 :بطاقة المعمومات األولية  -1

ح ب : االسم

. انثى: الجنس

. سنة51: السن

. متوسط: المستوى التعميمي

. غميزان: مقر اإلقامة

. مطمقة: الحالة االجتماعية

. ولونقضغط الدم، : سوابق مرضية

 :يمثل سير المقابالت (10)جدول رقم  -2

مدة المقابمة اليدف من المقابمة تاريخ المقابمة عدد المقابالت 

 د 30التعرف عمى الحالة وجمع المعمومات األولية  12/03/2017المقابمة األولى 

 14/03/2017المقابمة الثانية 
التعرف عمى المعاش االجتماعي و النفسي 

ومالحظتيا عن بعد خارج المقابمة 
 د 30
 د 30

 د 20تطبيق اختبار الوحدة النفسية  19/03/2017المقابمة الثالثة 

 د 30خصصت لمتعرف عمى المعاش السوماتي لمحالة  21/03/2017المقابمة الرابعة 

د  35تطبيق اختبار بيك  26/03/2017المقابمة الخامسة 
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 تقديم الحال-3

 سنة مستواىا الدراسي متوسط، ترتيبيا العائمي تحتل المرتبة الثانية بعد 51تبمغ من العمر  (ح ب)الحالة 

.  سنوات ، مطمقة ليس ليا أوالد3أخ يكبرىا بـ 

بقامة طويمة، سمراء البشرة، عينان سوداويتين، شاحبة الوجو تظير عمييا مالمح  (ح ب)تتميز الحالة 

الحزن و الكآبة، نحيفة الجسم، من ناحية المظير ىنداميا نظيف في معظم األحيان، صوتيا منخفض 

 .وىادئ

 :ممخص المقابالت -3

 .ذكرت الحالة أنيا كانت تعيش في أسرة متواضعة مع والدييا و أخييا وزوجتو

و أنيا تزوجت بالرغم عنيا برجل يكبرىا سنًا وذلك بطمٍب من والدىا، كونيا ال ترفض لو أي طمب و 

.  احترامًا لو، لّبت لو تمك الرغبة أي زواجيا من ذلك الشخص

الحياة العائمية من ناحية زوجيا حسب قوليا أنيا كانت مضطربة دائمة الصراع معو لم تكن مستقرة كان 

التفاىم بيننا قميل، باإلضافة إلى المعاممة السيئة و القاسية التي كنت أتمقاىا، وأني كنت أتعرض من حين 

ألخر إلى الضرب بقسوة من دون أي سبب واضح وىذا راجع إلدمانو عمى شرب الخمر، فأنا أكرىو و أحقد 

. عميو كثيرًا، بسببو وبسبب معاممتو السيئة كانت دائما تراودني أفكار انتحارية لكن ال أتجرأ عمى تنفيذىا

أما المحيطين بيا من  أىل الزوج حسب قوليا عالقتي بيم منذ البداية مضطربة خاصة مع أمو ألنيا لم 

تكن ترغب بي كزوجة البنيا ومن حين ألخر كنت أتعرض لمسب و الشتم، أما مع  باقي األفراد كنت دائما 

أحرص عمى ترك المسافات بيننا ألني كنت أخاف أن يبدلونني نفس المعاممة السيئة ، فقد أصبحت أعيش 
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خوف وقمق مستمر في منزل مميء بالحقد و الكراىية والصراعات التي ال تكاد تنتيي، أصبحت أراه ذلك 

. الكابوس الذي ال ينتيي أبداً 

قالت الحالة أنيا  لم تعد تتحمل العيش في وسط تمك الظروف القاسية و الحياة المميئة بالصراعات 

. والنزاعات مع الزوج، األمر الذي دفع بيا إلى طمب الطالق

بعد طالقيا عادت إلى أىميا وعاشت معيم إلى غاية وفاتيم، وبعد وفاة الوالدين أصبحت زوجة األخ 

. تعامميا معاممة سيئة

تقول الحالة أنيا لم تتحمل تمك المعاممة السيئة من طرف زوجة أخييا ألنيا أصبحت تذكرىا باأليام التي 

عاشتيا في بيت زوجيا، وحسب أقواليا كنت أعتبرىا بمثابة أختي الكبرى وفي األخير ىذا ىو جزائي معيا، 

لم يكن عندي خيار آخر سوى ترك المنزل والمجوء إلى مركز العجزة و أنا اآلن أعتبره ممجئي الوحيد لمدة 

 سنة وأنا راضية بو رغم أني في البداية وجدت صعوبة في تقبل فكرة أني سأقضي ما تبقي من حياتي 11

. فيو لكن مع مرور الوقت تقبمت تمك الفكرة، ألني ال أممك مكان آخر ألجأ إليو واألفضل لي البقاء ىنا

وعالقتيا مع المسنات المقيمات معيا في المركز حسب قوليا أنيا عالقة جّيدة لكنيا محدودة تجمعني بيم 

أوقات األكل أو مشاىدة التمفاز فقط ، فمنذ دخولي المركز أفضل الجموس بمفردي وال أحب االختالط مع 

اآلخرين من أجل تفادي الوقوع في المشاكل، وأحيانًا أقضي معظم وقتي بغرفتي وأبكي عمى الحال التي 

. وصمت إلييا

ومن خالل المالحظات التي أجريتيا بعيدًا عن المقابالت التي قمت بيا، الحالة تميل إلى العزلة و الجموس 

. لوحدىا بعيدة عن اآلخرين معيا، تحب اليدوء والتجول في حديقة المركز

تعاني الحالة من اضطرابات سيكوسوماتية حسب قوليا أعاني من ضغط الدم والكولون  وأعاني أيضا من 

أالم عمى مستوى المفاصل ومنذ دخولي إلى المركز أصبحت أجد صعوبة في النوم بسبب التفكير في عدم 
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قدوم أىمي لزيارتي، وفقدت كثيرًا من وزني و أتعب دون أي سبب فكل ىذا يؤثر عمي خاصة و أني 

 .أصبحت كبيرة في السن، وأحيانا تراودني أفكار انتحار

 :تحميل محتوى المقابالت -4

بعد إجراء المقابالت العيادية مع الحالة تبين أن الحالة كانت تعيش اضطراب عالئقي شديد يسوده نوع من 

. عدم االستقرار النفسي و االجتماعي من طرف الزوج خاصة ، كذلك أمو ألنيا لم تكن الكنة المرغوب بيا

. الحالة أصبحت تعاني من خوف و قمق مستمر نتيجة لتمك الصراعات االجتماعية

. عالقة مع زوجة األخ كانت متدىورة وسيئة

 و مشكالت من لو تتعرض ما و الشديدة المواقف تحمل عمى قادرة غير جعميا سوء التكوين االجتماعي

. تترك المنزل وتمجأ إلى مركز العجزة جعميا عقبات

 قد عائمة وجود عدم و المركز كونيا لجأت إليو بمحض إرادتيا في متقبمة وراضية لوضعيتيا الحالة

. ىناك وجودىا تتقبل فكرة  جعميا ما وىذا تحتضنيا،

 ما قراراتيا في تناقض ىناك اآلخرين، أي مع عالقات لدييا ليس لكن بيا، المحيطين كل مع متأقممة الحالة

. األفكار في استقرار ليا ليس أن يعني

. تميل إلى العزلة و الوحدة داخل المركز و تتجنب االختالط باآلخرين وتتمتع بمزاج ىادئ

 و الحالة بنفسية عالقة ليا األمراض ىذه الكولون وأمراض أخرى ضغط الدم و مرض من تعاني الحالة

. لدييا التوافق سوء

. تعاني الحالة من صعوبة في النوم بسبب التفكير في عدم زيارة األىل ليا
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 :مناقشة استبيان الوحدة النفسية -5

 20النفسية في المقابمة الثالثة ودامت المدة  بالوحدة الشعور مقياس تطبيق تم لمحالة بعد إجراء المقابمة

 عميو تدلت ما ىذا و شديدة، الدرجة من النفسية الوحدة مقياس في (66) درجة عمى تحصمت فقد دقيقة،

 : المثال سبيل عمى منيا المقياس بنود

 .بي المحيطين مع متفاىم بأنني أشعر -

 .سطحية االجتماعية عالقتي  -

 .اآلخرين عن معزول بأنني أشعر -

 :مناقشة استبيان االكتئاب -6

الحالة في المقابمة الخامسة و دامت المدة  عمى لالكتئاب بيك اختبار تطبيق بعد إجراء المقابمة مع الحالة تم

تحصمت  التي الدرجات مجموع عنو تعبر ما ىذا و متوسط اكتئاب من تعاني الحالة أن تبين  دقيقة،35

 المثال سبيل عمى البنود، عمى إجابتيا و خالل من ىذا و (29) ىي و االختبار تطبيق خالل من عمييا

:  منيا نذكر

 .والكآبة بالحزن أشعر -

 .المعتاد من أكثر أبكي -

 .شيء أي عمل عن العجز لدرجة الشديد بالتعب أشعر -

 :االستنتاج العام لمحالة -7

 بيك و النفسية بالوحدة الشعور مقياسي تطبيق و المقابالت محتوى تحميل و عرضو تم ما خالل من

. الوحدة النفسية و االكتئاب من تعاني الحالة أن إلى توصمنا االكتئاب
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وأسفرت نتائج دراسة الحالة في أن البيئة السيئة التي عاشت فييا الحالة و الخبرة المؤلمة التي مرت بيا 

المتمثمة في المعاممة السيئة و القاسية من قبل زوجيا خاصة و باقي أفراد األسرة، زرعت بداخميا نوعا من 

.  الخوف و القمق و الالستقرار النفسي و االجتماعي 

النفسي و أدى بيا إلى تجنب  توافقيا عمى خارج المركز أثر  الذي عاشتو الحالة االجتماعي التكيف سوء

. بيا وتفضيميا لمعزلة المحيطين مع اجتماعية عالقات تكوين

الوقت  طوال منفردة الجموس في رغبتيا و بيا المحيطين األفراد عن االنعزال الحالة  تميل ميل كبير إلى

 العالقات شبكة ضعف بيم و  العالقةوبالتالي اضطراب ، معيم تواصميا معدل انخفاض إلى وىذا يؤدي

. االجتماعية أو النفسية سواء العزلة دائرة تعيش يجعميا ىذا لدييا، فكل االجتماعية

 و االكتئاب و النفسية بالوحدة الشعور إلى تؤدي التي األسباب أىم من يعد االجتماعية العالقات و انعدام

. نفسي اضطراب في إلى الوقوع يؤدي العام لمحالة و التوافق و األداء النفسي عمى يؤثر ىذا

 أيضا نجد العجزة دار إلى دخوليا منذ الحالة عمى ظيرت التي المرضية األعراض أن من الرغم عمى

 المقابالت في بو صرحت ما خالل من األفكار االنتحارية التي تراودىا تشاؤمية لممستقبل و نظرة لدييا أن

 نفسيا مع و بيا المحيطين مع تكيفيا عدم إلى أدى مما االكتئاب أعراض إلى يشير ما ىذا  أجريت، التي

 .أيضا
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: الحــالة الثانية

 :بطاقة المعمومات األولية  -1

ش ب : االسم

. ذكر: الجنس

.  سنة60: السن

. ابتدائي: المستوى التعميمي

. مستغانم: مقر اإلقامة

. أعزب: الحالة االجتماعية

. بتر عمى مستوى الرجل اليسرى: سوابق مرضية

 : يمثل سير المقابالت:(11) جدول رقم  -2

مدة المقابمة اليدف من المقابمة تاريخ المقابمة عدد المقابالت 

 د 30التعرف عمى الحالة وجمع المعمومات األولية  30/03/2017المقابمة األولى 

 11/04/2017المقابمة الثانية 
التعرف عمى المعاش االجتماعي و النفسي 

ومالحظتيا عن بعد خارج المقابمة 

 د 30

 د 30

 د 20تطبيق اختبار الوحدة النفسية  16/04/2017المقابمة الثالثة 

 د 30خصصت لمتعرف عمى المعاش السوماتي لمحالة  20/04/2017المقابمة الرابعة 

 د 35تطبيق اختبار بيك  27/04/2017المقابمة الخامسة 
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 :تقديم الحالة -3

.  سنة مستواه الدراسي ابتدائي60يبمغ من العمر  (ش ب)الحالة 

سوداء البشرة، عينان بنيتان، شاحب الوجو تظير عميو مالمح الحزن و األسى، نحيف  (ش ب)الحالة 

الجسم، لديو اىتمام كبير بالنظافة، يتميز بصوت بمنخفض وىادئ تتخممو أحيانا نبرات الصمت، لديو إعاقة 

 .حركية عمى مستوى الرجل اليسرى

 :ممخص المقابالت -4

ذكر الحالة أنو كان يعيش في أسرة  مع والديو مستواىا  االقتصادي حسن ، توفي والد الحالة وىو شاب، 

فعاش يتيم األب، فاضطرت والدتو عمى الزواج مرة أخرى من رجل معاق حركيًا وذلك من أجل تغطية 

تكاليف وحاجيات الحالة وحسب أقوالو في بداية األمر لم أتقبل فكرة زواج والدتي من رجل أخر خاصة أنو 

معاق حركيًا، لكن مع مرور الوقت تقبمت ذلك خاصة أنيا تزوجت من أجمي و أصبحت يعاممو بمثابة 

. والدي و العكس صحيح

 سنة، حسب أقوالو موت 28ذكر الحالة أن والدتو توفيت لظروف مرضية مجيولة السبب وىو في سن 

والدتي المفاجئ كان بمثابة صدمة كبيرة لي ألني لم أكن أنتظر ذلك، وأشار بالذكر أنو حينيا أصيب بداء 

. السكري ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش حياة مأسوية حزينة

. اضطر والد الحالة عمى الزواج مرة أخرى، وحسب أقوالو عالقتو مع زوجة األب لم تكن جيدة

لم يتزوج الحالة  بسبب فقر المعيشة و ضيق السكن من جية ومن جية أخرى عالقتو السيئة التي كانت 

تربطو مع زوجة األب ، حسب أقوالو جعمت والدي يكرىني و يحقد عمي بسبب األكاذيب التي كانت تطمقيا 

... عمي حيث وصل بيا المطاف وقالت أني أردت أن أتحرش بيا جنسيا في غياب الوالد
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أرغمو والده عمى ترك المنزل دون إعطائو فرصة لمدفاع عن نفسو وقال أنيا كانت ثاني صدمة يتعرض ليا 

بعد وفاة والدتو ، وبغرض أن ينسى تمك الصدمات النفسية و المشاكل التي تعرض ليا في حياتو لجأ إلى 

. تعاطي المخدرات و شرب الخمر

قال الحالة أنو تعرض لحادث مرور أدى بو إلى إجراء عممية جراحية عمى مستوى الرجل اليسرى بمستشفى 

. مستغانم  و مكث ىناك حوالي  شيرين

الحالة الصحية لمحالة حسب أقوالو أنيا لم تتحسن وكان لديو آالم عمى مستوى الرجل كونو كان مصاب 

بداء السكري وأنو قام بإجراء عممية أخرى عمى نفس الرجل أال وىي بترىا تمامًا ، وأنو زاول البقاء في 

. المستشفى لمدة عام  وبطمب من السمطات الحكومية تم نقمو إلى مركز العجزة

ذكر أنو متكيف مع البيئة التي يعيش فييا حسب أقوالو الظروف أجبرتني عمى التكيف وىنا عمى األقل 

. يوجد من يتكفل بي

أما عالقتو مع المحيطين بو داخل المركز قال أنيا جيدة يسودىا التفاىم و التواصل في بعض األحيان و 

أحيانا أخرى أفضل البقاء بغرفتي معزواًل عن اآلخرين وشرودي في التفكير عمى الحالة التي وصمت إلييا 

. وأشعر أنني فاشل عاجز عن القيام بأشياء أخرى كوني مبتور الرجل

ذا  ومن خالل المالحظات التي أجريتيا بعيدًا عن المقابالت التي قمت بيا، الحالة قميل الخروج من غرفتو وا 

, فعل ذلك يفضل الجموس بعيدا عن المحيطين بو و يتمتع مزاج ىادئ طوال الوقت

حسب أقوال الحالة قال أن لديو اضطرابات في النوم يتخممو الخروج خاصة أثناء فترات الميل بسبب مرض 

 .السكر، ولديو شيية ضعيفة عمى الطعام وأنو يشعر بالقمق اتجاه حالتو الصحية
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 :تحميل محتوى المقابالت -5

بعد إجراء المقابالت العيادية مع الحالة تبين أنو عاش في بيئة اجتماعية متدىورة وأنو عاش في جو مميء 

. بالصدمات النفسية ، فيو يعتبر موت والدتو بمثابة المفجر الحقيقي ألصابتو بداء السكري

فيما يخص الجانب العالئقي لمحالة من جية الوالد عالقة جيدة في حين أصبح يتخمميا سوء التفاىم بعد 

. زواجو مرة أخرى حيث كانت عالقتو معيا عالقة سيئة و مضطربة

سوء التكوين االجتماعي و عدم االستقرار النفسي لمحالة في عدم زواجو و طرد والده لو من المنزل أدى بو 

. إلى تعاطي المخدرات و شرب الخمر

دخول الحالة إلى المستشفى و إجراءه لعممية جراحية و تعرضو لمبتر عمى مستوى الرجل اليسرى نتيجة 

تعرضو لحادث مرور أرغمو عمى مالزمة المستشفى لمدة طويمة والتي عمى إثرىا جيء  بو إلى مركز 

. العجزة

. العالقات فيما بينيم محدودة لكن بو ، المحيطين متأقمم مع المركز، و متقبل لوضعيتو في الحالة

. ميل الحالة إلى العزلة والحرص عمى البقاء بعيدا عن اآلخرين داخل المركز وتمتعو بمزاج ىادئ

. يعاني الحالة من اضطرابات في النوم وفقدان الشيية وقمقو الشديد عمى حالتو الصحية

 :مناقشة استبيان الوحدة النفسية -6

 20النفسية في المقابمة الثالثة ودامت المدة  بالوحدة الشعور مقياس تطبيق تم لمحالة بعد إجراء المقابمة

 عميو تدلت ما ىذا و شديدة، الدرجة من النفسية الوحدة مقياس في (50) درجة عمى تحصمت فقد دقيقة،

 : المثال سبيل عمى منيا المقياس بنود

 .بي المحيطين مع متفاىم بأنني أشعر -

 .اآلخرين عن معزول بأنني أشعر -
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 :مناقشة استبيان االكتئاب -7

الحالة في المقابمة الخامسة و دامت المدة  عمى لالكتئاب بيك اختبار تطبيق بعد إجراء المقابمة مع الحالة تم

تحصمت  التي الدرجات مجموع عنو تعبر ما ىذا و شديد اكتئاب من تعاني الحالة أن تبين  دقيقة،35

 المثال سبيل عمى البنود، عمى إجابتيا و خالل من ىذا و (24) ىي و االختبار تطبيق خالل من عمييا

:  منيا نذكر

 .والكآبة بالحزن أشعر -

 .شيء أي عمل عن العجز لدرجة الشديد بالتعب أشعر -

 .اإلطالق عمى عمل أي أداء عن أعجز -

: االستنتاج العام لمحالة -8

 بيك و النفسية بالوحدة الشعور مقياسي تطبيق و المقابالت محتوى تحميل و عرضو تم ما خالل من

. الوحدة النفسية و االكتئاب من تعاني الحالة أن إلى توصمنا االكتئاب

وأسفرت نتائج دراسة الحالة في أن الظروف السيئة و الصدمات النفسية المتكررة و الخبرة المؤلمة التي مر 

بيا الحالة المتمثمة في المعاممة السيئة من قبل زوجة والده وتعرضو لمطرد من المنزل أدى إلى اختالل 

. توازنو النفسي و االجتماعي

بو إلى المجوء  االستقرار النفسي ، أدى تحقيق في عدم  كبيرة نسبة لو كّون والذي زواجو عدم إلى إضافة

المخدرات وشرب الخمر واستعمالو ليا كآلية دفاعية ىروبا من الواقع و الوضع الذي كان  تعاطي إلى

. يعيشو

 فييا يعيش التي البيئة في تأقممو عدم خالل من ناتجة تكون السيئة التي يتعرض ليا الفرد النفسية فالحالة

 .اجتماعي و نفسي توافق تحقيق األسري وبالتالي عدم الجو من الحرمان إلى إضافة
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تعرض الحالة لكثير من العقبات في حياتو كمالزمتو المستشفى لمدة طويمة حيث انتيي بو المطاف في دار 

. المسنين

 عنيم االنعزال الحالة متكيف مع بيئتو داخل المركز ويتمتع بعالقات جيدة مع المتواجدين غير أنو يميل إلى

 نفسية سواء العزلة دائرة يجعمو يعيش منفردًا عنيم وتحسره عمى مآل إليو وضعو ، ما الجموس في غبتو رو

تكيفو مع  في تساىم التي النفسية حالتو عمى ىام تأثير ليا محيطو و المسن بين اجتماعية، فالعالقة أو

. نفسو ومع غيره

. وعميو نجد أن الحالة يعاني من الوحدة النفسية و االكتئاب
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 :تمهيد

بعد أف تـ عرض النتائج المتعمقة بفرضيات البحث والتي تـ تحميميا إحصائيا وباالعتماد عمى دراسة 

الحالة، وجانبي البحث النظري والتطبيقي، وبعض الدراسات السابقة، قامت الباحثة بمناقشة النتائج 

 :  المتعمقة بفرضيات البحث كما ىو وارد في الفصؿ التالي

 :مناقشة نتائج الفرضية العامة .1

توجد عالقة بيف الوحدة النفسية و االكتئاب لدى المسنيف المقيميف بدار العجزة لوالية : "نص الفرضية ىو

". مستغانـ

 عالقة بيف الوحدة دعمى صحة وجو (07) المدونة في الجدوؿ رقـ بارسوفأسفرت نتائج معامؿ االرتباط 

، حيث بمغ معامؿ 0,01النفسية و االكتئاب لدى المسنيف المقيميف بدار العجزة عند مستوى الداللة 

 مركز العجزة يعانوف يعني أف المسنيف المتواجديف داخؿ ما وىي قيمة دالة إحصائيا 0,736االرتباط 

، وىذا قد يرجع في كونيـ بعيديف عف ذوييـ وكذلؾ صعوبة التأقمـ و التكيؼ مع وحدة نفسية و اكتئاب

دراسة بيئة جديدة غير مألوفة يجعمو أكثر عرضة لإلصابة باألمراض النفسية، وتتوافؽ ىذه النتيجة مع 

التي توصمت إلى أف إدراؾ الشعور بالوحدة النفسية و االكتئاب يتزايد عند المسنيف و  (2002)غانـ 

. المسنات المقيميف بدور الرعاية

 دراسة الحالة في كمتا الحالتيف في أف معاناة المسنيف بالوحدة و النتائج التي توصمنا إلييا مف خالؿ

كونيـ يعيشوف في مراكز اإليواء بعيديف شديدة ووجود عالقة بينيا يرجع في النفسية و االكتئاب بنسبة 

، ويتضح لنا مف خالؿ المقابالت العيادية التي أجريت مع غير بيئتيـاجتماعية عف ذوييـ وفي بيئة 

الحاالت أف تغيير البيئة االجتماعية لو دور كبير في خمؽ جو أسري غير مستقر وباستطاعتيا أيضا أف 

وتتوافؽ ىذه ، ينجـ عنيا اختالؿ في توازنيـ النفسيتولد استجابات نفسية عنيفة و صراعات نفسية داخمية 
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التي تبيف أف مسني الرعاية االجتماعية ىـ أكثر معاناة  (1986) ما جاء في دراسة عودة  معالنتيجة

 1967أسرىـ، كذلؾ دراسة مرجريت بتمنشار  الجسمية و النفسية مف الذيف يعيشوف مع لألمراضبالنسبة 

التي تبيف أف ىناؾ عالقة بيف المسف و تغير اإلقامة، وتؤكد عمى أنماط أف سموؾ المسنيف ال تنبع مف 

 .الفراغ و إنما نتيجة مباشرة لمتفاعؿ بيف الفرد و البيئة

الدور و انعداـ العالقات االجتماعية يعد بمثابة مشكؿ عسير لدى المسنيف خاصة المقيميف غياب كذلؾ 

 بعيديف عف المحيطيف بيـ و شعورىـ بالحزف ، والعزلةالسكينة واليدوءبمراكز العجزة يجعميـ يتميزوف ب

والممؿ يؤدي بيـ إلى اإلصابة باألمراض و االضطرابات النفسية كالوحدة النفسية والتي بدورىا تعد داللة 

 .عيادية مرضية يترتب عنيا اإلصابة باالكتئاب

ومف ىنا ترجع الباحثة أف افتقاد المسف ليذه لمعالقات االجتماعية والعيش بعيدا عف ذويو يجعمو يعاني 

 دراسة كؿ مف أوني ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائجترتب عنيا اإلصابة باالكتئابـ مف وحدة نفسية شديدة

Oni( 2010 ) إلى وجود عالقة بيف الوحدة النفسية  االكتئاب راجعة إلى نقص الدعـالتي توصمت 

 .االجتماعي

بدراسة حوؿ العزلة االجتماعية لدى المسنيف وعالقتيػػا باالكتئاب  (1985) كذلؾ سموى عبد الباقي و

 الكشؼ عف نوعيػػة العالقػػة بيف العزلة االجتماعية لدى المسنيف مف الذكور إلىالنفسي، وىدفت الدراسة 

مسنًا مف الذكور وبمستوى تعميمي جامعي وبعمر  (37)ودرجة االكتئاب النفسي، واشتممت العينػػػة عمى 

.  وجود عالقػػة موجبة بيف الشعور بالعزلة وبيف االكتئابإلى، وتوصمت الدراسة ( سنة75- 65)

 أف ونالحظ االجتماعي، و النفسي تكيفو عمى يؤثر بيئتو غير بيئة في المسف تواجدو منو يمكف القوؿ أف 

نفسي مع البيئة المحيطة ما جعميـ يعانوف مف  تكيؼ تحقؽ لـ المتواجدة في المركز الحاالت معظـ

 .الوحدة النفسية وبالتالي اكتئاب
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 : مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية و الثالثة-2

توجد فروؽ دالة إحصائية في الوحدة النفسية عند المسنيف  : "تنص عمى ما يمي:  الفرضػية الفرعية الثانية

 ".المقيميف بدار العجزة تعزى لمتغير الجنس

توجد فروؽ دالة إحصائية في االكتئاب عند المسنيف  : "تنص عمى ما يمي: الفرضية الفرعية الثالثة

 ".المقيميف بدار العجزة تعزى لمتغير الجنس

عمى صحة الفرضيتيف أنو ( 09)و (08)المدونة في الجداوؿ رقـ  (وتني– ماف  )اختبارأسفرت نتائج 

توجد فروؽ دالة إحصائية في الوحدة النفسية و االكتئاب عند المسنيف المقيميف بدار العجزة تعزى بمتغير 

 بالنسبة لالكتئاب و جميعيا أقؿ مف 0,045 بالنسبة لموحدة النفسية و 0,001الجنس عند مستوى الداللة 

و النتائج التي توصمنا إلييا  و كانت ىذه الفروؽ في كال الجدوليف لصالح اإلناث، 0,05مستوى الداللة 

مف خالؿ إجراء  دراسة الحالة  وتطبيؽ مقياسي الوحدة النفسية واالكتئاب في كمتا الحالتيف تبّيف لنا أف 

 مقارنة مع الرجؿ وذلؾ قد يرجع لعدـ الرضا عف مرتفعةاكتئاب بنسبة  وحدة النفسية ومف المرأة تعاني 

 وتفضيميا الخروج في بالمركز وعدـ التأقمـ والتكيؼ مع المحيطيف بيا إضافة إلى الرغبة الكبيرة  تواجدىا

 نوافبع 2005ىانا بمكايف  دراسة كؿ مف  العزلة و الجموس منفردة عف اآلخريف وتفؽ ىذه النتيجة مع

 توضيح و السف كبار لدى النفسية الوحدة مشاعر عرفةـ اليدؼ وكاف المسنيف، لدى النفسية الوحدة

  رجاؿ 05 و نساء 15 مف العينة تكونت حيث النفسية، بالوحدة شعورىـ إلى تؤدي التي العوامؿ

 نسبيا عاؿ مستوى لدييـ كاف مف ومنيـ أرامؿ معظميـ وكاف  سنة88 حتى 76 بيف أعمارىـ وتراوحت

ىوكسيما وآخػػػػػروف  دراسة النفسية، و الوحدة مف يعانوف أنيـ الدراسة نتائج أوضحت و التعميـ، مف

لدراسػػػة الفروؽ الجنسيػػػة واألعػػراض االكتئابية وقد نص فرض الدراسػػة عمى أف اإلناث المسنات  (1999)

أكثر قابميػػػػة لمتعرض لألعراض االكتئابية مقارنة بالذكػػور المسنيف، ويعزوا ذلؾ إلى حصوليف عمى معاِف 
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ضعيفة لمموضوع ويقمف بالتركيز عميو، كما أنيػػػف ينجذبف نحو التعامؿ مع التخيالت والتأمالت بشكؿ 

سنة وتـ قياس الحالة المزاجية وضعؼ  (75-ػ25)كبير، وأجريت ىذه الدراسة عمى عينة تمتد مف عمر 

السيطرة والسرحاف، وتوصمت الدراسة إلى أف ىذه المتغيرات كانت أكثر شيوعًا لدى المسنات مقارنة 

بالذكػور وكذلؾ وجود فروؽ جنسية دالة بالنسبة  لألعراض االكتئابية مع وجود عالقة دالة بيف السرحاف 

والسيطرة عمى األعراض االكتئابية، كما أتضح وجود عالقػػة متبادلة بينيما حيث تسيـ األعراض 

 .االكتئابية في حالة السرحاف وضعؼ السيطرة مع التقدـ العمري

حساسو بالوحدة النفسية سببا في نمو مشاعر نفسية سمبية و ظيور  وكثيرا ما يكوف شعور المسف وا 

 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة   اضطرابات أكثر حدة كإصابتو باالكتئاب وبدرجة مرتفعة خاصة لدى المرأة

 عيفمراجاؿ السف كبار لدى االكتئاب " سةرابد (2003) حسيف عامر و عمي سرحاف نعمافكؿ مف 

 كبار لدى االكتئاب انتشار معدؿ إيجاد إلى سةراالد تيدؼ و ،بغداد في األولية الصحية الرعاية كزالمر

 والحالة المعاشية الحالة الزوجية، الحالة الجنس، ،رالعـ) فيةارغالديـ الخصائص ببعض عالقتو و السف

 ممف  ( أنثى115)و  ( ذكر93 )208 مف مؤلفة عشوائية عينة اختيار تـ قد و ،(الجسمانية الصحية

 معايير مع المختصر السف كبار اكتئاب مقياس استخداـ تـ و سنة، 90 إلى سنة 60 مف أعمارىـ كانت

 حصموا الذيف إلبعاد المصغر العقمية مقياس تطبيؽ بعد ذلؾ و العاشر العالمي التصنيؼ حسب االكتئاب

 .المقياس ىذا عمى درجة 23ف ـ أقؿ عمى

وترجع الباحثة شعور المرأة بالوحدة النفسية و االكتئاب داخؿ مركز العجزة بدرجة مرتفعة مقارنة مع 

التي عاشتيا سابقا دورا كبيرا في توليد الكثير   والصراعات المتعددةاالجتماعية العالقات لى سوء إالرجؿ 

 و يمكف أف نقوؿ أفَّن  مف األمراض و المشكالت النفسية كالتعرض إلى المعاممة السيئة مف قبؿ أسرتيا،

السبب األوؿ الذي يجعؿ المرأة تصاب  بالوحدة النفسية و االكتئاب بدرجة مرتفعة مقارنة مع الذكر قد 

يعود إلى ضعؼ الجياز النفسي لدييا واالستعداد القوي لإلصابة باألمراض النفسية ما يجعميا غير قادرة 
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التي تسيطر عمييا وتؤدي بيا إلى  النفسية التي تواجييا في الحياة و اتعمى تحمؿ اإلحباط و الضغوط

إلىماؿ مف طرؼ أبنائيا التي كانت تربطيا الشعور بالتحطـ و اليأس خاصة عندما تتعرض لمتخمي و ا

وال تتـ حتى زيارتيا مف ِقبمِيـ، فتعرض المرأة لمثؿ ىذا الحرماف العاطفي ، (طفؿ- أـ)بيـ عالقة وطيدة 

تيا األسرية خاصة عالقتيا مع أبنائيا وشعورىا الدائـ بالحزف و اليأس يجعميا تعيش اواضطراب عالؽ

ما يشعرىا بوحدة أكثر مف ...، بعدما ربت و وسيرتمعاناة نفسية داخمية وفقدانيا لمكانتيا ودورىا كأٍـم 

 تكمف فيما يمقى عمييا مف أعباء تياىمي فأالرجؿ الذي ال يقتصر عممو عموما في مصاريؼ العيش،

 لذلؾ كاف مف أىـ الواجبات شكر الوالدة وبرىا وحسف ،مشاؽ تفوؽ في بعضيا أعباء الرجؿاؿوتحمؿ 

ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى ) :، لقولتو تعالىصحبتيا وىي مَقدَّنمة في ذلؾ عمى الوالد ْيَنا اإْلِ َوَوصَّن

أمؾ "" ، لقولو الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ (َوْىفٍم َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف َأِف اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَؾ ِإَليَّن اْلَمِصيرُ 

 "".ثـ أمؾ ثـ أمُؾ ثـ أبوؾ 

 ميـ فيي في كونيا تمعب دور أسرينظرة احتراـ و تبجيؿ ال نظرة احتقار إلى المرأة ينظر اإلسالـ ؼ

 . مقارنة مع الرجؿ ميـ وواضحىا دور والزوجة و واألخت األـ األساس
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
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 :الخاتمة

من خالل دراستنا لعينة البحث و تطبيقنا ألدوات القياس المتمثمة في استمارة الوحدة النفسية و االكتئاب 

 :وباالستعانة بمنيج دراسة الحالة نستخمص ما يمي

أن األشخاص المسنين المقيمين بدار العجزة يعانون من وحدة نفسية و اكتئاب بنسبة مرتفعة و ىذا يرجع 

إلى طبيعة البيئة االجتماعية التي يعيشون فييا، في كون أن األسرة تمعب دورا ىاما في تحقيق االستقرار 

النفسي لكبير السن وضمان لو حالة نفسية جيدة، فافتقاد المسن لتمك الرعاية و االىتمام من قبل 

المحيطين بو يدفعو باإلحساس أنو شخص غير مرغوب و محبوب في نظر اآلخرين وشعوره بعدم الرضا، 

بحيث نجد ىذا الشعور منتشر بكثرة خاصة عند الفئة المقيمة بمراكز العجزة  و إصابتيم ببعض األمراض 

 .و المشكالت النفسية كالوحدة النفسية التي تعتبر داللة عيادية ميمة في ظيور االكتئاب

 وبالتالي يمكن أن نقول أن صحة الفرضيات التي تعد إجابة لتساؤالت الدراسة في أن المسنين المقيمين 

بدار العجزة يكونون أكثر عرضة لموحدة النفسية وبالتالي يكونون عرضة لإلصابة باالكتئاب وكٌل حسب 

 .حالتو النفسية

وىذا ما يسمح بقول أنو توجد عالقة بالوحدة النفسية و االكتئاب لدى األشخاص المسنين المقيمين بدار 

 .العجزة
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 :االقتراحات

الطفولة المراىقة  )ضرورة إعطاء مرحمة التقدم في العمر أىمية كبرى كما تعطى لممراحل األخرى _

 .(والرشد

النظر إلى مرحمة التقدم في العمر بأنيا حالة عمرية طبيعية كغيرىا من المراحل و ليست حالة من _

 ,العجز

 .التأكيد عمى أىمية العالقات األسرية بالنسبة لممسن المقيم بدار العجزة عن طريق الزيارات_

إقامة برامج ترويحية التي من شأنيا تساعد عمى التخفيف من حاالت الوحدة النفسية وىذا من شأنو _

 .التخفيف من أعراض االكتئاب

 .الحرص عمى مراعاة الحالة النفسية لممسن و تفيم مشاعره و مشكالتو التي يعاني منيا_

 ,مساعدة المسنين و دعميم لمتكيف و التأقمم داخل مراكز اإليواء من أجمة ضمان راحة نفسية مستقرة_

 .المتابعة المستمرة لممسنين المقيمين بمراكز العجزة_
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 01الممحق رقم 
 

 في صورته النهائيةالنفسية  بالوحدة الشعور مقياس
:............. الجنس               :...............االسم 
:............ الوظيفة                 :..............السن 

 )×(ضع عالمة  و عبارة كل جيدا اقرأ ، أحيانا بيا تشعر قد التي العبارات من مجموعة يمي  فيما :التعميمة
عميك  تنطبق التي العبارة أمام

 
دائما أحيانا نادرا أبدا العبــــــــــــارة الرقم 
    . بي المحيطين مع متفاىم بأنني أشعر 01
    . الصحبة إلى أفتقد بأنني أشعر 02
    . إليو أذىب أن يمكنني شخص ىناك ليس 03
    . وحيد بأنني أشعر ال 04
    . أصدقاء مجموعة في عضو بأنني أشعر 05
    . بي المحيطين عمى واضح تأثير لي 06
    . طويمة لفترة بأحد عالقتي تدوم ال 07
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 02الممحق رقم 
 

الكـتئــــاب  لBeak مقياس
:....... االسم 
 :...........الميالد  تاريخ

:.......... التعميمي المستوى
:......... االختبار إجراء تاريخ 

................ :أخرى بيانات
 

بوضع  قم ثم ، حدا عمى مجموعة كل تقرأ أن الرجاء العبارات، من مجموعة الدراسة ىذه في : تعميمات
 ذلك في و التي تصف حالتك خالل االسبوع الحالي بما (3)أو2) )أو (1) أو (0) العبارة رقم حول دائرة

:  المجموعات كل عمى أجبت أنك من تأكد و منيا واحدة تختار أن قبل مجموعة كل قراءة من تأكد اليوم،
 

: الحزن1/0
 .بالحزن أشعر ال 0-
 .والكآبة بالحزن أشعر 1-
 .منيما الفكاك عن وأعجز ، الوقت طوال عمي يسيطران واالنقباض الحزن 2-
 .مؤلمة لدرجة التعاسة أو بالحزن أشعر 3-
 .تحتمل ال لدرجة والتعاسة بالحزن أشعر 4-

 المستقبل من التشاؤم/02
 . المستقبل من التشاؤم أو بالقمق أشعر ال ـ0       

 .المستقبل من بالتشاؤم أشعر 1-
 .المستقبل في إليو أتطمع ما يوجد ال 2-
 .متاعبي من أتخمص أن أبداً  أستطيع ال 3-
 .تتحسن لن األمور وأن ، المستقبل من باليأس أشعر 4-

 :بالفشل اإلحساس03/
 .فاشل بأني أشعر ال 0-
 .العاديين من أكثر الفشل من نصيبي أن أشعر 1-
 .أىمية أو معنى لو شيئا أحقق لم أني أشعر 2-
 .بالفشل مميئة أجدىا السابق في حياتي إلى أنظر عندما 3-
 .(زوجا أو أبا )تماما فاشل شخص أني أشعر 4-
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 :الرضا عدم و السخط04/
 . لست ساخطا0-
 .الوقت أغمب بالممل ـ أشعر1
 .قبل من كنت كما باألشياء أستمتع ـ ال2
 (الرضا أو )المتعة  لي يحقق شيئا أجد أعد ـ لم3
 .شئ أي من بالممل وأشعر غير راض ـ إنني4
 :الذنب أو بالندم اإلحساس/05
شيء  عمى الذنب أو بالندم خاص إحساس يصيبني ـ ال0
 .الوقت أغمب تافو أو سيء بأنني أشعر ـ1
 .والذنب بالندم شديد إحساس ـ يصيبني2
 .تقريبا األوقات أغمب وتافو سيء بأنني ـ أشعر3
 .لمغاية وتافو سيء بأنني ـ أشعر4
 :العقاب توقع/ 06

 .بي يحل عقاباً  ىناك بأن أشعر ـ ال0
 .بي سيحل أو سيحدث سيئاً  شيئاً  بأن ـ أشعر1
 .بالفعل عمي يقع عقاباً  بأن ـ أشعر2
 .أعاقب أن أستحق ـ3
 العقاب في برغبة ـ أشعر4
 :النفس كراهية07/
 .نفسي في األمل بخيبة أشعر ـ ال0
 .نفسي في أممي يخيب ـ1
 .نفسي أحب ـ ال2
 .نفسي من ـ أشمئز3
 .نفسي ـ أكره4
 :الذات إدانة08/
 .آخر شخص أي من أسوأ بأني أشعر ـ ال0
 .أخطائي أو ضعفي نقاط بسبب نفسي ـ أنتقد1
 .أخطاء من أرتكب لما نفسي ـ ألوم2
 .يحدث ما كل عمى نفسي ـ ألوم3
 :انتحارية أفكار وجود09/
 .نفسي من لمتخمص أفكار أي تنتابني ـ ال0
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 .أنفذىا ال ولكن حياتي من لمتخمص ـ تراودني أفكار1
 .أموت أن لي أفضل ـ 2
 .أموت أن لعائمتي ـ أفضل3
 .لالنتحار أكيدة خطط ـ لدي4
 .متاحة فرصة أي في نفسي سأقتل ـ 5
 :البكاء10/
 .المعتاد من أكثر أبكي ـ ال0
 .المعتاد من أكثر ـ أبكي1
 .ذلك عن أتوقف أن أستطيع وال الوقت طوال األيام ىذه ـ أبكي2
 .ذلك أردت لو حتى البكاء عن اآلن أعجز ولكنني البكاء عمى قادراً  كنت ـ 3
 :النفسي قراراالست وعدم االستثارة11/
 .مضى وقت أي عن األيام ىذه منزعجاً  ـ لست0
 .بسيولة األيام ىذه ـ أنزعج1

 .دوما واالستثارة باالنزعاج  أشعر2-
 .سابقا ذلك تسبب كانت التي األشياء حتى اآلن تغضبني وال تثيرني ال3-
 :االجتماعي االنسحاب12/

 .بالناس اىتمامي أفقد لم 0-
 .السابق عن باآلخرين اىتماماً  أقل اآلن أنا 1-
 .اآلخرين بوجود وٕاحساسي اىتمامي معظم فقدت 2-
 .باآلخرين اىتمامي تماما فقدت 3-

 :الحسم وعدم التردد/13
 .قبل من عمييا كانت التي الكفاءة بنفس القرارات اتخاذ عمى قدرتي 0-
 .قبل من أكثر القرارات اتخاذ أؤجل1-
 .القرارات اتخاذ في واضحة صعوبة من أعاني 2-
 .بالمرة أي قرار اتخاذ عن تماما أعجز 3-

 :والشكل الجسم صورة تغير14/
 .قبل من أسوأ شكمي بأن أشعر ال 0-
 .جاذبية وأقل سناً  أكبر أبدو أني من بالقمق أشعر 1-
 .جاذبية وأقل (منفرة )منفرا أبدو تجعمني شكمي في دائمة تغيرات بوجود أشعر 2-
 (منفرة)ومنفر (قبيحة )قبيح شكمي بأن أشعر 3-
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 :والعمل الكفاءة مستوى هبوط15/
 .قبل من كنت كما الكفاءة بنفس أعمل 0-
 شيئاً  أبدأ لكي خاص مجيود إلى أحتاج 1-
 .قبل من بيا أعمل كنت التي الكفاءة بنفس أعمل ال 2-
 .شيء أي أعمل لكي بمشقة نفسي أدفع 3-
 اإلطالق عمى عمل أي أداء عن أعجز 4-

 :النوم بات اضطرا16/
 .تعودت كما جيداً  أنام 0-
 .قبل من أكثر الصباح في مرىقاً  أستيقظ 1-

 . ساعات أبكر من ذي قبل ،وأعجز عن استئناف نفسي 3ـ2من ـ أستيقظ2 
 .أردت إن حتى بعدىا أنام وال جداً  مبكرا أستيقظ 3-

 :لإلرهاق والقابمية التعب17/
 .المعتاد من أكثر بسرعة أتعب ال 0-
 .قبل ذي من أسرع واإلرىاق بالتعب أشعر 1-
 .شيئا أعمل لم لو حتى بالتعب أشعر 2-
 .شيء أي عمل عن العجز لدرجة الشديد بالتعب أشعر 3-

 :الشهية فقدان18/
 .قبل من أسوأ ليست لمطعام شييتي 0-
 .كالسابق جيدة ليست شييتي 1-
 .السابق من بكثير أسوأ شييتي 2-
 .بالمرة األكل في برغبة أشعر ال 3-

 :الوزن تناقص19/
 .ثابت تقريباً  وزني 0-
 .وزني من كغ 3 من أكثر فقدت 1-
 .وزني من كغ 6 من أكثر فقدت 2-
 .وزني من كغ 10 من أكثر فقدت 3-

 :الجنسية الطاقة تأثر20/
 .الجنسية رغبتي في حديثة تغيرات أي أالحظ لم 0-
 .قبل من بالجنس اىتماماً  أقل أصبحت 1-
 .ممحوظ بشكل الجنسية رغبتي قمت 2-
 .الجنسية رغبتي تماما فقدت 3-
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 :الصحة عمى االنشغال21/
 .السابق من أكثر صحتي عمى مشغوالً  لست 0-
 .واإلمساك المعدة اضطرابات أو ، ضراواألم األوجاع بسبب صحتي عمى مشغوالً  أصبحت 1-
 .آخر سيء أي في أفكر أن أستطيع ال أني لدرجة لي تحدث التي الصحية بالتغيرات أنشغل 2-
 . الصحية بأموري تماما مشغوالً  أصبحت 3-

 



 


