دور ضغوط أحداث احليبة وتقديز الذاث واملعبرف السلبيت
يف التنبؤ ببالكتئبة لدى عينت من املزضي
محمد بن سالم محمد القرني*

* أستاذ عمم النفس المشارك _ قسم عمم النفس كمية اآلداب والعموم اإلنسانية _ جامعة الممك عبد العزيز
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دور ضغوط أحداث احليبة وتقديز الذاث واملعبرف السلبيت
يف التنبؤ ببالكتئبة لدى عينت من املزضي
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى بحث عالقة االكتئاب بكؿ مف

عمى متغير االكتئاب ،بينما لـ توجد فروؽ بيف المجموعات الثالث

ضغوط أحداث الحياة ،وتقدير الذات ،والمعارؼ السمبية (األفكار

عمى باقي المتغيرات.

التمقائية ،واالتجاىات الالتكيفية) لدى عينة مف مرضى االكتئاب

كما كشفت نتائج تحميؿ االنحدار التدريجي عف وجود ثالثة

السعودييف ،ودور المتغيرات السابقة كمتغيرات مستقمة في التنبؤ

متغيرات مستقمة (تقدير الذات ،واألفكار التمقائية ،وضغوط أحداث

باالكتئاب ،وكذلؾ الكشؼ عف الفروؽ في درجات االكتئاب التي تعزى

الحياة) ليا قدرة تنبؤية بدرجات االكتئاب لدى عينة الدراسة الكمية،

لمتغيرات النوع والعمر والحالة االجتماعية .تكونت عينة الدراسة مف

وأسيمت المتغيرات الثالثة (المستقمة) بنسبة ( )٪44.5في تبايف

 55مريض ومريضة باالكتئاب مف المرضى السعودييف ( 24ذكور،
 31إناث)؛ ( )24مريض مف العيادة النفسية بمستشفى باقدو والدكتور

متغير االكتئاب ،ويُعد متغير تقدير الذات أكثر المتغيرات تأثي ارً في
االكتئاب ،حيث أسيـ بنسبة ( )٪25.6في تبايف درجات البعد ،وقد

عرفاف العاـ ( 16إناث –  8ذكور) ،و 31مريض مف مستشفى

تال ىذا المتغير في التأثير األفكار التمقائية الذى ساىـ بنسبة

الصحة النفسية بجدة ( 15إناث –  16ذكور) ،تراوحت أعمارىـ ما

( ،)٪11.6ثـ متغير ضغوط أحداث الحياة والذى ساىـ بنسبة ٪7.3

بيف ( 18إلى  )64سنة ،بمتوسط عمري قدره ( ،)31.75وانحراؼ

في تبايف متغير االكتئاب.

معياري ( ،)9.52مف مستويات تعميمية متباينة .وتمثمت أدوات

 .1المقدمة

الدراسة في مقياس بيؾ لالكتئاب (الصورة المختصرة) ،واستبياف

أكدت نظرية "بيؾ" المعرفية في االكتئاب [ ]1,2عمى

ضغوط أحداث الحياة ،ومقياس تقدير الذات ،واستبانة األفكار

معجؿ بحدوث االكتئاب،
أىمية أحداث الحياة الضاغطة كعامؿ ّ

التمقائية ،ومقياس االتجاىات الالتكيفية ،ومؤشر المستوى االقتصادي

وقد توصمت بحوث كثيرة مستخدمة أدوات قياس متعددة ومناىج

االجتماعي ،وقد تـ التحقؽ مف مناسبة األدوات لمثقافة السعودية،

بحث مختمفة ،وعينات مختمفة إلى عالقة دالة بيف أحداث الحياة

والتأكد مف كفاءتيا السيكومترية بعدة طرؽ .وقد أوضحت نتائج

الضاغطة واالكتئاب [.[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

الدراسة وجود ارتباطات دالة موجبة بيف درجة االكتئاب وكال مف

بينما كانت ىناؾ إشارات أخرى إلى أف نسب تبايف

ضغوط أحداث الحياة ،واألفكار التمقائية ،وتقويـ األداء ،وطمب

االكتئاب التي يمكف تفسيرىا بواسطة أحداث الحياة الضاغطة

االستحساف ،والدرجة الكمية لالتجاىات التكيفية ،وارتباط سالب داؿ

فقط معتدلة نسبياً ،وأف تأثيرات الحياة الضاغطة في االكتئاب

بيف االكتئاب وتقدير الذات ،و كشفت نتائج اختبار "ت" بيف

ربما تختمؼ مف فرد إلى آخر اعتماداً عمى الخصائص الفردية

متوسطات المرضى والمريضات عف وجود فروؽ دالة إحصائياً في

لمفرد؛ وربما يوجد نوع مف التفاعؿ المعرفي بيف أسموب ونوع

متغيرات :االكتئاب ،ضغوط أحداث الحياة ،واالتجاىات الالتكيفية في
اتجاه المريضات ،وتقدير الذات في اتجاه المرضى ،كما كشفت نتائج

الحدث؛ وبالتالي تتطمب ىذه العالقة مزيدا مف البحوث عف

اختبار "ت" بيف متوسطات األصغر سناً واألكبر سناً عف وجود فروؽ

العالقة بيف أحداث الحياة الضاغطة واالكتئاب [،14,15,16

دالة إحصائياً في متغيرات االكتئاب ،وضغوط أحداث الحياة ،في

.[17,18,19,20

اتجاه األكبر سناً ،وتقدير الذات في اتجاه األصغر سناً ،كما كشفت

وقد ازدادت حدة أحداث الحياة الضاغطة في العصر

نتائج تحميؿ التبايف في اتجاه واحد عف وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف

الحديث ،والتغيرات السريعة المتالحقة التي اتسـ بيا ،باإلضافة

المجموعات الثالث لمحالة االجتماعية (متزوج – أعزب – مطمؽ)

إلى التقدـ العممي والتكنولوجي الكبير ،وتختمؼ االستجابة
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لمضغوط وفقاً لمفروؽ الفردية في عديد مف العوامؿ الشخصية

 -االتجاىات الالتكيفية كوسيط معرفي

واالجتماعية [.[21

moderator
 -األفكار التمقائية كدخيؿ معرفي متوالد

كما توجد إشارات عديدة في التراث أيضاً تُشير إلى أف

Cognitive
Cognitive

mediator

تعزيز واستدامة الثقة بالنفس لو دور كبير في تحسيف التكيؼ

 -األعراض االكتئابية كنتائج.

النفسي ،كما أشار عديد مف البحوث السابقة أف تقدير الذات

وتوجد أدلة بحثية إمبيريقية قميمة تتعمؽ باختبار األدوار

يرتبط بمؤشرات التوافؽ النفسي مثؿ السعادة [ ]22,23وارتفاع

الوسيطة لكؿ مف االتجاىات الالتكيفية ،واألفكار التمقائية معا

اإليجابية وانخفاض السمبية ] [24والى غياب أو وجود عدد قميؿ

في تأثيرىما عمى االكتئاب خالؿ نموذج كمي.

مف األعراض النفسية أىميا االكتئاب ] ،[25,26كما أشار

وقد اختبر "كوف"و"أوي" [ ]33النموذج المعرفي المتكامؿ

باندو ار إلى أف المكتئبيف أقؿ فعالية في تنظيـ الذات ،وأف

لالكتئاب باستخداـ مجموعة مياجرة وصمت حديثا ألستراليا ،وقد

االكتئاب يؤدي إلى انخفاض تقدير الذات [.[27

أظيرت ىذه المجموعة زيادة دالة في األعراض االكتئابية طواؿ

ومثؿ نموذج االستيداؼ – لمضغوط – Diathesis

ستة شيور ،واف كاف النموذج المعرفي المتكامؿ يتطمب فحصاً

 stress modelفإف النظرية المعرفية في االكتئاب أشارت إلى

امبيريقياً إضافياً باستخداـ مجموعات بحثية عديدة تُظير أو

أف المعارؼ السمبية مثؿ االتجاىات الالتكيفية واألفكار التمقائية

ُيتوقع أف تُظير االكتئاب.

تؤدي أدوا اًر ميمة في عالقة أحداث الحياة السالبة باالكتئاب

وفي البيئة العربية أجرت "ممدوحة سالمة" دراستيف

[ ،]28واف كانت األدوار الفارقة لممستوييف المختمفيف مف

[ ]34,35عف العالقة بيف االكتئاب والتشويو المعرفي ،توصمت

المعارؼ في عالقة أحداث الحياة باالكتئاب لـ تُصغ بوضوح،

مف خالليما إلى نتائج مؤيدة لتصورات "بيؾ" ،ففي دراستيا

كما أف العالقة بيف مستويي المعارؼ في عممية االكتئاب بقيت

األولى [ ]34توصمت إلى وجود عالقة دالة إحصائياً بيف شدة

أيضاً غير واضحة.

أعراض االكتئاب وتعميـ الفشؿ ولوـ الذات والمبالغة في

وقد ألقى " بيؾ " في الخمسينات مف القرف الماضي مزيداً

المعايير ومستويات األداء كمتغيرات لمتشويو المعرفي [،]34

مف الضوء عمى األعراض المعرفية مفترضاً أف المعارؼ السمبية

وفي الدراسة الثانية [ ]35توصمت إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً

ي لمزممة االكتئابية ،ووفقاً لو فإف األشخاص
ميـ وجوىر ٌ
جزٌء ٌ

بيف درجات المكتئبيف مف المتردديف عمى العيادة الخارجية بقسـ

المكتئبيف يتصفوف بمحتويات معرفية سمبية عف الذات ،والعالـ

الطب النفسي بجامعة الزقازيؽ وغير المكتئبيف في تعميـ الفشؿ

وما يدور فيو مف أحداث حياتية ،والمستقبؿ ،وأف المكتئبيف أميؿ

ولوـ الذات [.[35

ألف يكوف تقديرىـ لذواتيـ منخفضاً [ ،]29كما أشارت دراسات

ويتحدد االىتماـ في الدراسة الحالية بتوضيح دور ضغوط

عديدة أيضاً إلى دور انخفاض تقدير الذات في االكتئاب

أحداث الحياة والمعارؼ السمبية وتقدير الذات في االكتئاب،

[.[30,31,32

والتمييز بيف مستوييف مختمفيف مف المعارؼ ىما :المعارؼ

 .2مشكمة الدراسة

السطحية  Surface Cognitionsمقابؿ المعارؼ العميقة أو

أُعيد صياغة النظرية المعرفية لبيؾ في االكتئاب مف خالؿ

الجوىرية  Deep or Core Cognitionsأو بصفة أخرى

النموذج المعرفي المتكامؿ Integrated cognitive model؛

األفكار التمقائية  Automatic Thoughtsمقابؿ االتجاىات

الذي يفصؿ العالقات السببية بيف أربعة متغيرات ىي:

الالتكيفية  Dysfunctional Attitudesلدى عينة مف مرضى

 -ضغوط أحداث الحياة كعامؿ معجؿ لممرض.

االكتئاب بالمممكة العربية السعودية؛ حيث تُعد الدراسة الحالية
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محاولة في ىذا االتجاه لبحث العالقة بيف ضغوط أحداث الحياة

المعرفية ،ويؤكد عمى ذلؾ ما أشار إليو " الـ" وآخروف [ ]36مف

وتقدير الذات والمعارؼ السمبية في التنبؤ باالكتئاب لدى
المرضى السعودييف.

المنذرة بالمرض يمكف أف
أف التركيز عمى التشوىات المعرفية ُ

يقودنا لبرامج تدخؿ عالجية ناجحة.

أ .أسئمة الد ارسة

 -4أنو بدارسة ىذه المتغيرات المعرفية (المعتقدات واالتجاىات
الالتكيفية) يمكف أف يتزود المعالجوف بمعارؼ تساعدىـ في

بناء عمى االستعراض السابؽ يمكف صياغة التساؤالت
التالية التي تيدؼ الدراسة الحالية إلى اإلجابة عنيا:

تشخيص الحاالت التي تعاني مف االكتئاب وذلؾ مف خالؿ

 -1ىؿ توجد عالقة بيف ضغوط أحداث الحياة وتقدير الذات

تمايز المحتوى المعرفي ليذه األفكار مف حالة ألخرى بما يساعد

والمعارؼ السمبية لدى مرضى االكتئاب السعودييف؟

في تقديـ العالج المناسب.

 -2ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجات متغيرات :ضغوط

 -5جاءت ىذه الدراسة مستوحاة مف توصيات الدراسات السابقة

أحداث الحياة وتقدير الذات والمعارؼ السمبية وفقاً لمتغيرات:

بضرورة بناء تصميـ بحثي يراعي التأثيرات المحتممة لممتغيرات

النوع ،والعمر ،والحالة االجتماعية؟

الدخيمة (النوع ،العمر ،الحالة االجتماعية) في العالقة بيف

 -3ىؿ ُيمكف لمتغيرات ضغوط أحداث الحياة وتقدير الذات

متغيرات الدراسة واالكتئاب [.[37,38,39,40,41
 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

والمعارؼ السمبية أف تنبئ باالكتئاب؟

يندرج االكتئاب تحت اضطرابات المزاج وفقاً لمدليؿ

ب .أىمية الدراسة

التشخيصي واإلحصائي الخامس لألمراض العقمية – (DSM

تتمثؿ أىمية إجراء الدراسة الحالية في عدة مبررات نظرية
وعممية نجمميا فيما يمي:

) ،5وتنقسـ تمؾ االضطرابات – وفقاً لمدليؿ – إلى ثالثة أقساـ:

 -1عمى الرغـ مما نالو متغير ضغوط الحياة في عالقتو

القسـ األوؿ يتضمف النوبات المزاجية ،والقسـ الثاني يصؼ

باالكتئاب مف اىتماـ الباحثيف في الدراسات األجنبية فعمى سبيؿ

االضطرابات المزاجية ،ويتضمف القسـ الثالث المحددات التي

المثاؿ ]4,5,6,7,8,9,10,12,13[ :فإنو – في حدود عمـ

تصؼ النوبة المزاجية [.[42

الباحث  -توجد ندرة في الدراسات العربية  -وبخاصة في
المجتمع السعودي  -التي تناولت المتغيريف ،وبصفة خاصة

ويشير االكتئاب إلى حاالت نفسية سالبة ومتنوعة وعديد
ُ

مف التغيرات السموكية ،وتتراوح األعراض االكتئابية ما بيف

دور ضغوط الحياة مع المعارؼ السمبية وتقدير الذات في

التقمبات المزاجية الطبيعية إلى المشكالت اإلكمينيكية البسيطة

تأثيرىـ عمى االكتئاب.

والحادة ،ويتراوح التغير في المزاج ما بيف شعور خفيؼ بالكآبة

 -2إلقاء مزيد مف الضوء عمى طبيعة البناء المعرفي لممرضى

إلى انقباض حاد ،ورؤية سالبة لمعالـ والعجز عف أداء األعماؿ

السعودييف الذيف ُيعانوف مف درجات متطرفة في االكتئاب،

عمى نحو فعاؿ [.[43
ويعد االكتئاب أحد االضطرابات الشائعة في المجتمعات

مستعينيف بأدوات بحثية جديدة كاختبار  DASلقياس االتجاىات
الالتكيفية ،وقائمة المراجعة المعرفية لقياس األفكار التمقائية.

الحديثة ،ومف أىـ مظاىره نقص تقدير الذات ونقص التدعيـ

 -3ليذه الدراسة أىميتيا التطبيقية فمو ثبت أف الذيف ُيعانوف مف

االجتماعي وصورة الجسـ السالبة [.[30,31
وقد تعددت وجيات النظر في تناوليا لالكتئاب فبينما

االكتئاب ُيعانوف مف معارؼ سمبية أو أفكار تمقائية ال توافقية

وتقدير ذات منخفض تصبح ىذه المعتقدات واألفكار وتدني

فسرت النظريات المبكرة مف التحميؿ النفسي االكتئاب بأنو نتاج

مفيوـ الذات ىدفاً لمتغير مف جانب برامج التدخؿ العالجية

لمتفاعؿ والتصارع بيف الدوافع والرغبات والجوانب الوجدانية ،بما
246

2

5

2016

فييا مشاعر الذنب ،وقد عبر "إبراىاـ" عف ىذه النظرة التحميمية

يختار مف خاللو ،ويغير ،ويفسر المثيرات التي تصادفو

لالكتئاب ،وفؽ نظرتو التي تتبمور حوؿ العالقة بموضوعات

[.[1,47,48

الحب ،فعندما ال يجد الشخص تمبية لإلرضاء المبكر لرغباتو

وفيما يتعمؽ بالعالقة المفترضة بيف االكتئاب والمتغيرات

الجنسية واشباع حاجتو إلى الحب ،فإنو يشعر بالغضب

المطروحة بالدراسة الحالية ،نجد أنو عمى الرغـ مف وجود إجماع

والكراىية والعداء نحو موضوع الحب ،ولكف ىذا الغضب

عمى أف أحداث الحياة الضاغطة التي تنطوي عمى تيديد أو

والكراىية يتحوالف بفعؿ مشاعر الذنب إلى الداخؿ ،أي نحو

خسارة مادية أو معنوية ليا دور في حدوث االكتئاب ،فإنو توجد

الذات ،وىذا ىو االكتئاب ،ويرى "رادو" وىو مف العمماء

شواىد عدة عمى أنو ليس كؿ الذيف يواجيوف ىذه الخبرات

التحميمييف أف االكتئاب "ما ىو إال صرخة بحث عف الحب"،

يستسمموف ليا ،ويتعرض الفرد في مختمؼ مراحؿ حياتو لضغوط

ويصؼ "فينخؿ" المكتئب بأنو "إنساف مدمف لمحب" [.[44

نفسية مختمفة الشدة؛ نتيجة لما يمر بو مف أحداث وما يحيط بو

بينما رأت النظرية السموكية أف السموكيات والمشاعر

مف ظروؼ ،وتختمؼ في تأثيرىا والمواقؼ المسببة ليا باختالؼ

االكتئابية تتـ إثارتيا بسبب انخفاض معدؿ تدعيـ االستجابة،

األفراد ،وتوجد إشارات متعددة إلى أنو مف أىـ المتغيرات المنبئة

فاألفراد المكتئبيف يقوموف بسموكيات أقؿ ،ويستقبموف تدعيم ًا

باالكتئاب وجود أحداث حياة ضاغطة مر بيا المريض حديثا

إيجابياً لمذات أقؿ ،ويمارسوف ميارات اجتماعية أقؿ ،وتقؿ

[.[49

أنشطتيـ مقارنة بغير االكتئابيف ،وأكدت أف االكتئاب ينتج مف

وقد أشار الباحثوف إلى أف ظاىرة الضغوط مف ظواىر

فقداف القدرة عمى الضبط الفعاؿ لبيئة الفرد البينشخصية

الحياة اإلنسانية التي يخبرىا اإلنساف في أوقات مختمفة ،وبذلؾ

كاضطرابات االتصاؿ والتفاعؿ المفظي [.[45

فيو بحاجة إلى عممية مواءمة مستمرة بيف تكوينو النفسي

وفسرت النظريات االجتماعية ظيور االكتئاب بعدد مف

والظروؼ الخارجية سواء بتغيير ما في نفسو أو بمحاولة تغيير

األسباب مف بينيا :التفكؾ األسري (غياب الروابط والعطؼ

البيئة مف حولو ،فإما أف يحقؽ الفرد لنفسو التوافؽ عف طريؽ

والحب وانحراؼ األب أو غيابو) ،والعزلة االجتماعية،

بعض التغيرات النفسية واالجتماعية التي يمكف أف تخفؼ مف

واإلحساس بالنبذ االجتماعي ،وسوء األحواؿ االقتصادية،

الضغوط النفسية كالمساندة االجتماعية )،(Social Support

وانخفاض اإلنجاز أو الفشؿ في تحقيؽ األىداؼ المادية،

واما أف تتزايد الضغوط النفسية عميو ويشعر باإلحباط والخبرات

والعالقات الشخصية واالجتماعية [.[46

المؤلمة التي تؤدي إلى اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية
[.[50

أما النظرية المعرفية فقد فسرت حدوث االكتئاب مف
الكيفية التي تتـ مف خالليا معالجة المعمومات ،حيث تفترض أف

والضغوط تُعد مف الظواىر اإلنسانية المعقدة التي تفسر

وجود االضطرابات لدى الفرد مرتبط بوجود تحيز وأخطاء في

عمى أسس بيولوجية وعقمية ،ونفسية واجتماعية ،وقد قدمت في

معالجة المعمومات لديو ،كما تفترض وجود أبنية معرفية

مجاليا كثير مف المبادئ النظرية التي كشفت عف طبيعتيا

(مخطوطات) كامنة عاجزة عف التكيؼ تسيطر عمى المريض

وديناميكيتيا والنتائج التي تنتج عف آثارىا [ ،]51كما انيا تؤدي

مف خالؿ ما ينتج عنيا مف أفكار داخمية تمقائية تصاحب

إلى عديد مف المشكالت التي تجعؿ نظرة الفرد تشاؤمية ويشعر

االضطراب وتساعد عمى استم ارره ،ولإلنساف مف وجية النظر

بالقمؽ والتوتر ،ورفض النظـ وقواعد البيئة [.[52

المعرفية دور نشط في تكويف واقع خاص بو ،ويعتمد اإلنساف

وتتأثر ضغوط أحداث الحياة بالجانب اإلدراكي لمفرد مف

في رؤيتو لما حولو عمى نظاـ معالجة المعمومات لديو الذي

حيث مستوى تقبمو أو عدـ تقبمو وقدرتو عمى مواجية الضغوط
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الحياتية ،كما يرتبط مستوى اإلجياد النفسي بقدرة الفرد عمى

إلى أف المخططات المعرفية سيئة التوافؽ Maladaptive

إدراؾ الموقؼ وىذا اإلدراؾ قد يكوف مف خالؿ اإلطار المرجعي

 cognitive schemasتُزيد مف مخاطر ظيور األعراض

الداخمي لمفرد؛ فما يبدو غريباً أو شاذاً لمغير قد يكوف مألوفاً

االكتئابية الحادة والمعاناة منيا حينما يواجو الفرد أحداثاً حياتية

وىادفاً لمفرد نفسو ،ومعظـ طرؽ السموؾ التي يتبناىا الفرد ىي

ضاغطة [.[56

التي تتسؽ مع مفيومو عف نفسو ومع صورة الذات ،ويؤثر

وفيما يتعمؽ بتقدير الذات فيو ُيعد أحد األبعاد الميمة

واألخالؽ والقيـ والعادات والتقاليد عمى مقدرة الفرد في تحمؿ

اضحا لمشخصية أو
فيما و ً
في السموؾ ،فال يمكف أف نحقؽ ً

ويمكف التعرؼ عمى ثالثة اتجاىات في تناوؿ الضغوط

الوسيطة مفيوـ تقدير الذات ،حيث يرى "البورت " Alportأف

اإلطار المرجعي لمفرد والذي يتمثؿ في مفيوـ فمسفة حياتو

وتأثير
ًا
لمشخصية ،بؿ ويعده العمماء مف أكثر تمؾ األبعاد أىمية

أحداث الحياة والضغوط النفسية [.[53

السموؾ اإلنساني بوجو عاـ دوف أف نشمؿ ضمف متغيراتنا

عمى النحو اآلتي:

تقدير الذات يدخؿ في كؿ السمات والجوانب الوجدانية لمفرد،

 -1نموذج االستجابة الذي يتعامؿ مع الضغط عمى أنو متغير

جدا إلى
ويعتبر البعض أف تقدير الذات اإليجابي ميمة وأساسية ً

لبيئات مضايقة أو مزعجة لو.

أساسيا في تحديد سموكو،
دور
تقييـ أو تقدير الفرد لذاتو يؤدي ًا
ً

تابع (نتيجة) ويصؼ الضغط في صورة استجابة الشخص

دور في تنظيميا ،وأف
درجة أف كؿ بناءات الشخصية تؤدي ًا

 -2نموذج المثير الذي يصؼ الضغط في صورة مثير يتمثؿ

وأف الدافع األساسي لإلنساف ىو تحقيؽ الذات وتحسينيا وأكد

في خصائص تمؾ البيئات المضايقة أو المزعجة ومف ثـ فإنو

"بيكر " Becherأف دافع السيطرة عند الفرد ما ىو إال تعبير

ينظر إلى الضغط عمى أنو متغير مستقؿ.

عف الحاجة إلى تقدير الذات ،كما أشار "ىاياكاوا " Hayakawa

 -3النموذج التكاممي الذي ينظر إلى الضغط عمى أنو انعكاس

إلى أف الغرض األساسي لكؿ أنواع النشاط ىو محاولة لرفع

لنقص التوافؽ بيف الشخص والبيئة ،أي ينظر إليو كمتغير وسيط

تقدير الذات [.[57
كما يعد مفيوـ تقدير الذات اإلطار المرجعي الذي يعطي

بيف المثير واالستجابة حيث أف الضغط ينشأ مف عالقة خاصة

القوة والمرونة لمسموؾ اإلنساني ،وقد بيف "كفافي" أف تقدير

بيف الفرد وبيئتو [.[54
ويرى الباحثوف أف ضغوط أحداث الحياة "تجعؿ اإلنساف

الذات ُيشير بدرجة أساسية إلى حسف تقدير المرء لذاتو وشعوره

والنفسية وأف الشعور بانعداـ الثقة ،وقمة التحمؿ ،وعدـ القدرة

ومف خالؿ نتائج البحوث والدراسات اتضح أنو ال يمكف

عمى التحكـ في األحداث والمشكالت ىي مسببات لممرض

فيـ الذات إال مف خالؿ األشخاص المحيطيف ،فالذات تُعد

الجسمي والنفسي [.[55

محور ترتكز عميو اإلدراكات المؤثرة ،واالتجاىات نحو اآلخريف،
ًا

بجدارتو وكفايتو [.[58

عرضة لالنييار العصبي والوقوع فريسة األمراض الجسمية

وقد دعـ وينترز و"نيؿ ] [127النظرية المعرفية

وىذا التصور لمذات عمى أنو مرجع لمعالقات الشخصية الداخمية

لالستيداؼ لمضغوط Cognitive vulnerability-stress

المؤثرة يتضح في نظرية "سوليفاف  ،"Sullivanحيث أكد أف

 theoryبما يعني الضيؽ الناشئ عف قابمية الفرد لمتأثر

الفرد يستطيع أف يرى في اآلخريف ما يراه في ذاتو ،كما أكد

بالمخططات المعرفية التي يكونيا حوؿ نفسو وحوؿ العالـ و

"روجرز " Rogersعمى أف الفرد عندما يتقبؿ ذاتو يكوف متقبالً

المتعمقة بنشوء االضطرابات الوجدانية) ،إف ىذه النظرية  -التي

مف اآلخريف .ولمذات طبيعتيا االجتماعية ،فبينما كؿ االتجاىات

اُقترحت في األصؿ فيما يتعمؽ باالكتئاب أحادي القطب ،تشير

منشؤىا الخبرة االجتماعية ،فإف اتجاىات الذات ينظر إلييا عمى
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أنيا نتائج أو محصمة لمتفاعؿ االجتماعي بصفة خاصة .وأف

وعمى أساس ىذا االفتراض حذر الباحثوف مف عالج االكتئاب

الوعي بالذات ال يظير إال عند الفرد الذي يعيش في مجتمع

وانخفاض تقدير الذات كاضطرابات متمايزة [.[62
وجية النظر األخرى تُشير إلى أنو مف المفيد التمييز بيف

حيث يتوافر فيو مبدأ األخذ والعطاء [.[59
وقد وصؼ "روزنبرج" األفراد ذوي تقدير الذات المنخفض

ثوابت اثنيف :أوليا أف احتراـ الذات يؤدي دو اًر ميماً في عديد

بأنيـ يظيروف ميوالً عصابية ،وأنيـ يعانوف مف صعوبة وتردد

مف النظريات الكالسيكية لالكتئاب التي ال تصور تدني احتراـ

في العالقات االجتماعية ،توقعاتيـ متدنية ،وتنقصيـ الثقة

الذات كمرادؼ لالكتئاب ولكف بوصفو بناء متميز

بالنفس ،وفي تفسير ىذه الميوؿ يشير "روزنبرج" إلى أثر المحيط

[ ،]63,64,65عالوة عمى ذلؾ النماذج المعاصرة لالكتئاب

االجتماعي لمفرد عمى خبراتو المباشرة بعدـ األماف ،والتقييـ

أكدت أيضاً عمى دور تدني احتراـ الذات كمسبب أساسي

السمبي ،واإلحساس بعدـ وجود مساندة اجتماعية ،كما انيـ أكثر

لالكتئاب [.[66,67,68,69,70,71
ثانييا أنو عمى الرغـ مف مشاعر الدونية ىي عرض مف

اسا،
اتكاالً عمى اآلخريف ويميموف إلى الخجؿ ،وىـ أكثر احتر ً

ويضعوف واجية دفاعية .ويشعر ىؤالء األشخاص بالرفض وعدـ

أعراض االكتئاب ،فيي ليست كافية وال معيا اًر ضرورياً لحدوث

الرضا عف الذات ،كما أنيـ يفقدوف احتراـ ذاتيـ ويروف بأنيـ

االكتئاب ،وانخفاض تقدير الذات ليس فقط عرضاً مف أعراض

دوف قيمة وضعفاء ويعانوف مف عقدة النقص؛ لذا فإف الفرد ذا

االكتئاب ،ولكنو أيضاً يرتبط بمجموعة واسعة مف االضطرابات

مترددا في أف يؤمف بأنو أكثر ذكاء
تقدير الذات المنخفض يكوف
ً

مثؿ :اضطرابات التعمـ ،والتمعثـ ،والقمؽ االجتماعي ،واضطراب

وتبعا ليذه التوقعات قد تنتيي بتحطيـ أمالو واحباط
أو جاذبيةً ،

فرط النشاط مع نقص االنتباه [.[42
كما أشارت بحوث عديدة إلى أنو مف المفيد التمييز بيف

طموحاتو .فيذا الفرد يحفظ اتساؽ الذات عف طريؽ وضع
تطمعات منخفضة والتوقع باألداء المتدني ،وبذلؾ يكوف قد عمؿ

الثقة بالنفس واالكتئاب ،نظ اًر الختالؼ العالقة بينيما عمى

عمى حفظ تقدير ذاتو بتجنب الفشؿ ،أما بالنسبة لألفراد الذيف

نطاؽ واسع في كثير مف الدراسات ،ففي حيف ُوجدت ارتباطات
قوية في نتائج بعض الدراسات ،أوضحت نتائج بعض الدراسات

بالكفاءة والقيمة ،ويحترموف ذاتيـ كما ىي ،وأوضح "روزنبرج"

وجود عالقة ضعيفة تنافي وجود بناء مشترؾ بيف الثقة بالنفس

بأنو ال يقصد بالفرد الذي يتميز بأف تقدير ذاتو مرتفع بأنو

واالكتئاب ،ومف ناحية أخرى أوضحت نتائج بعض الدراسات أف

شخص مغرور أو متعالي ،ولكف يقصد بأنو يحترـ ذاتو ،ويرى

مشاعر الدونية توجد لدى كثير مف مرضى االكتئاب ولكنيا لـ

أنو إنساف ذو قيمة ،وأنو يقدر مميزاتو ،ولكف يدرؾ عيوبو وىي

توجد لدى بعض المرضى ممف تـ تشخيصيـ باالكتئاب

عيوب يطمح ويتوقع أف يتخطاىا ،وىذا الشخص ال يرى

[.[72,73,74

يتمتعوف بتقدير ذات مرتفع فيصفيـ "روزنبرج" بأف لدييـ الشعور

وقد حدد الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الخامس لألمراض

بالضرورة أنو أفضؿ مف معظـ اآلخريف ولكنو ال يعتبر نفسو

العقمية ) (DSM – 5المعايير التشخيصية لنوبات االكتئاب

أسوأىـ [.[60
وال يوجد خالؼ حوؿ وجود عالقة عكسية قوية بيف تقدير

دوف أف يشترط أف يكوف مف بينيا مشاعر النقص وتدني تقدير

الذات واالكتئاب ،بينما اختمؼ الباحثوف حوؿ طبيعة العالقة،

ويشير ىذا بوضوح إلى أنو يمكف أف يكوف ىناؾ
الذات [ُ ،]42
اكتئاب دوف تدني احتراـ الذات.

فبينما جادؿ بعض الباحثيف أف تقدير الذات واالكتئاب ىي
أساساً بناء واحد بحيث يجب وضعيما عمى متصؿ واحد؛

وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود اختالؼ في

بمعنى أف االكتئاب يمثؿ أدنى مستوى لتقدير الذات [،]61

طبيعة العالقة بيف ضغوط أحداث الحياة وكالً مف تقدير الذات
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]Furlang, & Oei, [79]; Beck, [1]; Beck et al., [80

واالكتئاب؛ ففي حيف أوضحت نتائج بعض الدراسات أف أحداث

وقد دافع عديد مف الباحثيف عف التصور المتعمؽ بأسباب

الحياة الضاغطة تنبأت باالكتئاب بدرجة كبيرة [ ]67,75أشارت
نتائج أخرى أف ضغوط أحداث الحياة ال ترتبط بتقدير

االضطرابات االنفعالية مثؿ" :بيؾ" (" ،)1991الزاروس"

الذات ].[24,25

) " Lazarus (1966ماىوني )،"Mahoney (1974
"ميشينبوـ ) ،"Meichenbaum (1977كما ُدعـ ىذا التصور

وأشار باتاف وآخروف [ ]76إلى أف تقدير الذات يعكس
إحساس الفرد بقيمتو أو احتراـ الذات ،والى أي مدى الفرد يعجب

إكمينيكياً بواسطة فيربيرف Fairburn, 1998; Lyons and

ويعد تقدير الذات مكوف تقييمي لمفيوـ
ويستحسف ويحب نفسو؟ ُ

Woods, 1991; Roth and Fonagy, 1996; Rush et
.[81] al., 1977

الذات ،وىو يستخدـ لكي ينسب إلى اإلحساس الشامؿ الحتراـ

الذات ،وىناؾ مفاىيـ مثؿ :تقدير المظير الخارجي ،أو تقدير

ومف ىذه التصورات التي يواجييا المعالج لدى العمالء الذيف

الجسـ تستخدـ لكي تدؿ عمى تقدير الذات ].[76

ُيعانوف اضطراباً انفعالياً :األفكار السمبية أو الالتكيفية الكثيرة.

وأوضحت نتائج دراسة جراىاـ [ ]77وجود عالقة دالة

وقد حدث خمط بيف األنواع المختمفة لممعارؼ ربما يرجع

إحصائياً بيف االكتئاب وتدني مفيوـ الذات ،كما أظير المكتئبوف

لتنوع استخدامات المصطمحات ،باإلضافة إلى أف العالقات

عج از في القدرات االجتماعية المتعمقة بتأكيد الذات مقارنة مع

المفاىيمية بيف ىذه المعارؼ وكذلؾ أدوارىا في االكتئاب لـ

نظرائيـ مف غير المكتئبيف عالوة عمى وجود أفكار سمبية لدييـ

تتحدد بوضوح [ ،]82,83,84ويقترح بعض الباحثيف في ىذا

[ ،]77كما أكد "موسيفي" أف االكتئاب ىو مؤشر ميـ عمى عدـ

المجاؿ [ ]79تصنيؼ المعارؼ المختمفة إلى مستوييف :المستوى

القدرة عمى التكيؼ النفسي [.[78

العميؽ مقابؿ المستوى السطحي مف المعرفة ،والمعارؼ الثابتة
مقابؿ المعارؼ غير الثابتة؛ ىذاف المستوياف مف المعرفة

ويقصد بيا :األفكار
وفيما يتعمؽ بالمعارؼ السمبية ُ

التمقائية ،واالتجاىات الالتكيفية فيجدر اإلشارة إلى أف "بيؾ" في
الخمسينيات مف ىذا القرف ألقى مزيداً مف الضوء عمى األعراض

ُيفترض أنيما ُيساىماف بأدوار مختمفة في االكتئاب والقمؽ،

وبالتالي يجب التمييز بيف ىذيف المستوييف مف مستويات المعرفة

ي لمزممة
ميـ وجوىر ٌ
المعرفية مفترضاً أف المعارؼ السمبية جزٌء ٌ

بقدر مف الوضوح.

االكتئابية ،ووفقاً لو فإف األشخاص المكتئبيف يتصفوف بمحتويات

والمعارؼ تُصنؼ إلى عميقة وسطحية في ضوء مستوى

معرفية سمبية عف الذات ،والعالـ وما يدور فيو مف أحداث

ميز الباحثوف المستوى السطحي لممعارؼ
تجييزىا المعرفي ،وقد َ

وقد سممت نظرية "بيؾ" المعرفية لالكتئاب بوجود معارؼ

والعميقة .وتمثؿ البنية السطحية – في السياؽ المغوي – ما ىو

عف المستوى العميؽ مستفيديف مف الفروؽ بيف البنية السطحية

حياتية ،والمستقبؿ [.[29
عديدة تفسر االكتئاب ىي:

قابؿ لممالحظة مباشرة في جانب عمى األقؿ مف الجوانب الثالثة

• الثالوث المعرفي The Cognitive triad

التالية :جممة منطوقة ،أو التعبيرات الذاتية الصريحة Overt

• المخططات المعرفية Schemas

 ،self-statementsأو في التعبيرات الذاتية الكامنة Covert

• المعتقدات الالتكيفية Dysfunctional Beliefs

 ،self-statementsبينما تشير البنية العميقة إلى المعاني التي

• األفكار التمقائية Automatic Thoughts

تنطوي عمييػػا ىػذه المدلوالت القابمة لممالحظة Observable

•

افتراضات

ُمسببة

لالكتئاب

genic

 referentsوالفروؽ بيف األبنية السطحية والعميقة لممعارؼ

Depress

تناظر إلى حد كبير الفروؽ الموجودة بيف التواصؿ المنطوؽ أو

assumptions
• المسممات الضمنية Underlying assumptions
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المكتوب (تبادؿ المعمومات عف طريؽ الكالـ أو الكتابة) مف

شكؿ معتقدات واتجاىات غير مناسبة حوؿ الذات والعالـ []80

ناحية وقواعد النحو التي تصؼ اإلجراءات المتبعة في إنتاج ىذا

إف ىذا النمط مف المعرفة ربما ُيشكؿ ُبعداً معرفياً لشخصية الفرد
القابؿ لإلصابة باالكتئاب

التواصؿ المغوي مف ناحية أخرى ].[85

The depression – prone

وطبقاً لما يراه "بيؾ" وزمالؤه [ ]80مف أف األشخاص

 ،individual's personalityكما يمثؿ االستيداؼ المعرفي

االكتئابييف لدييـ أفكار سمبية أو تشوىات معرفية Cognitive

لالكتئاب  Cognitive vulnerability to depressionومف

Distortions؛ تمؾ التي يمكف تعريفيا عمى أنيا تعبيرات ذاتية

ثـ ُيفترض بتزايد األعراض االكتئػابيػة بشػكؿ داؿ عندمػا يواجػو

ذواتيـ  Internal Verbalizationsوحوؿ المستقبؿ وكذلؾ

أخرى ُيعرؼ – وبشكؿ متكرر  -المستوى السطحي لممعرفة

الفرد ذو المعػارؼ السػمبية أحداث الحيػاة السمبيػة [ .]1ومف جية

غير إيجابية أو صفات داخمية ُيعبر عنيا بالتعبير المفظي حوؿ

العالـ الخارجي .وتشير ىذه المعارؼ إلى نفس مستوى األحداث
المشار إلييا بمصطمحات مثؿ :التعبيرات الذاتية – Self

ويفترض بأف األفكار التمقائية غير مستقرة
باألفكار التمقائيةُ .

نسبيا ،مؤقتة ،كما أنيا تعبر عف أفكار سمبية محددة موقفياً

 statementsأو التعبير بألفاظ بشكؿ كامف ،ويبدو أنيا تمثؿ

 Situation-specific negative thoughtsتقود إلى سموؾ

المستوى السطحي مف المعارؼ .ومف جية أخرى تعبر معارؼ

اكتئابي ومزاج قمؽ مضطرب ] Dysphoric mood [1وطبق ًا

مثؿ :مخطط معرفي ،افتراضات ضمنية ،أو معتقدات التكيفية

لما يراه "بيؾ" ( ،)1967و"بيؾ" وآخروف [ ]80أنو حينما تنشط

عرؼ المخططات المعرفية
عف المستوى العميؽ مف المعارؼ ،وتُ َ

المخططات المسببة لالكتئاب Depressogenic schemas
بفعؿ األحداث السمبية لمحياة؛ حينئذ تنتج األفكار السمبية التي

أنيا أبنية معرفية مستقرة نسبيا تشكؿ األساس لتفسير أو تأويؿ

وتمييز األحداث أو المثيرات البيئية .وتشير االفتراضات

تتصؼ برؤية سمبية عف الذات والعالـ والمستقبؿ .وتعكس

الضمنية أو المعتقدات الالتكيفية إلى معتقدات أساسية تجعؿ

األفكار التمقائية ىذه األفكار المشوىة أو السمبية؛ التي تمثؿ

الفرد عرضة لالكتئاب ،ويبدو أف مثؿ ىذه المعارؼ تمثؿ

نواتج لكؿ مف ضغوط أحداث الحياة والمخططات المسببة

المستوى العميؽ مف المعرفة الذي ينتج بدوره المستوى السطحي

لالكتئاب .وينظر ليذا النمط مف المعرفة عمى أنو بنية سطحية

مف المعارؼ .كما أف التمييز بيف المستويات السطحية والعميقة

لممعارؼ ،بينما تمثؿ المخططات الجوىر أو البنية العميقة

لممعارؼ ميـ لعمميتي القياس والعالج المعرفي .وربما يكوف

لممعارؼ.
قسـ "نيسبيت"،
ولتقميؿ الخمط بيف األنواع المختمفة لممعرفة َ

يس اًر بتحديد مستوى المعرفة الذي يرجع إليو
القياس المعرفي ُم َ

الفرد وانتقاء صيغة لمقياس تنسجـ مع ىذا المستوى مف المعرفة

و"روس )" Nisbett & Ross (1980العوامؿ المعرفية إلى

[.[48,80

ثالثة أنواع ىي :األبنية  ،Structuresالعمميات ،Processes

وىناؾ عدد مف المصطمحات المختمفة المعبرة عف

والنواتج  Productionsحيث تشير األبنيػة المعرفية إلى

المستوى العميؽ مف المعارؼ مثؿ :مخططػات ،افتراضات

تنظيمات مستقرة كبيرة لممعارؼ التي تشتمؿ عمى معرفة كيؼ

ضمنيػة ،معارؼ جوىريػة ،معتقدات ال تكيفية ،أو اتجاىات ال

تُبنى وتُنظـ المثيرات البيئية بينما تشرح العمميات المعرفية كيؼ

تكيفية [ .]84وقد ُوصؼ ىذا المستوى مف المعرفة بأنو مكوف
أساسي ومستقر ،كما أنو عبر موقفي Cross- Situational

حوؿ األبنية العميقة إلى أبنية سطحية ،أو كيؼ تؤدي األبنية
تُ َ
المعرفية إلى نواتج معرفية .أما النواتج المعرفية فيي نتيجة أو

فيما يتعمؽ بالتنظيـ المعرفي تأخذ ىذه المعارؼ السمبية – التي

مخرجات مف تجييز المعمومات .تشتمؿ النواتج واألبنية المعرفية

تنشأ نتيجة لخبرات الحياة المبكرة – شكالً جامداً ،كما أنيا تأخذ

عم ػى محت ػوى معم ػومات ػي ،بينم ػا تشتم ػؿ العممي ػات المع ػرفيػ ػة عمى
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االكتئابية.

المدخالت إلى أحكاـ [.[85
قواعد تحويمية لتحويؿ ُ

مف جية أخرى تشير األخطاء المعرفية Cognitive

ويجب أف نربػط بػيف ىػذه المفاىيـ لمتمييز بيف نوعي

Faulty

المعرفة؛ فالثالثي المعرفي (النواتج المعرفية) يمثؿ المستوى

 information processingإلى أخطاء منتظمة في تفكير

السطحي لممعرفة أو األفكار التمقائية ،بينما تنسجـ المخططات

المرضى االكتئابيف تُبقي عمى معتقدات مؤيدة لمفاىيميـ السمبية

المحدثة لالكتئاب مع المستوى العميؽ لممعرفة أو مع االتجاىات

حتى لو ُوجدت أدلة تخالؼ مثؿ ىذه المعتقدات أو مثؿ ىذه
األخطاء المعرفية [ .]80ومما يفتح الطريؽ أماـ ىذه األخطاء

الالتكيفية ،واألخطاء المعرفية – كعممية معرفية – تُسيـ في
تحويؿ االتجاىات الالتكيفية واألحداث البيئية إلى أفكار سمبية

المعرفية ما يحدث مف تنشيط بفعؿ المخططات االكتئابية.

تمقائية.

وتعمؿ ىذه األخطاء المعرفية بدورىا عمى تحويؿ البيانات أو

ويمكف تمخيص الفروؽ بيف االتجاىات الالتكيفية واألفكار

المعمومات – التي أصبحت ُمدخالت – في ضوء خبرات

التمقائية كما يمي:

،Errors

أو

المعالجة

الخاطئة

لممعمومات

أ -تعكس االتجاىات الالتكيفية المستوى العميؽ مف المعارؼ،

االكتئابيف إلى أحكاـ سمبية حوؿ الذات والعالـ والمستقبؿ.
وتعكس ىذه األخطاء المعرفية العمميات المعرفية التي تسيـ في

بينما تمثؿ األفكار التمقائية المستوى السطحي مف المعارؼ؛ ىذا

تشكيؿ التأويالت المشوىة والسمبية لمخبرات التي يتعرض ليا

مف حيث عمؽ البنية المعرفية.

االكتئابيف.

ب -ومف حيث الثبات نجد أف االتجاىات الالتكيفية ثابتة نسبيا،
بينما تكوف األفكار التمقائية غير مستقرة وتتحدد بالموقؼ.

ويشير الثالوث المعرفي إلى محتوى األفكار األساسية
لممعارؼ السمبية المصاحبة لالكتئاب [ ،]1,86ويتكوف الثالوث

ج -ومف حيث محتوى كالىما نجد أف االتجاىات الالتكيفية

المعرفي مف رؤى سمبية لمذات والعالـ والمستقبؿ (ونظ اًر ألنيا

تتضمف مجموعة مف المعتقدات والتوقعات العامة غير الواقعية

تتضمف ثالثة مكونات؛ لذا ُيطمؽ عمييا الثالوث المعرفي)،

لكنيا جامدة ،بينما تتضمف األفكار التمقائية صو اًر ذىنية وأفكا اًر
ذات محتوى تشاؤمي وسمبي Negative and pessimistic

وينظر لألعراض والعالمات األُخر لعرض االكتئاب عمى أنيا
ُ

 themesحوؿ الذات والمستقبؿ والبيئة.

نواتج ليذه األنماط المعرفية السمبية [ .]80أما الثالوث المعرفي

د -مف حيث وضعيا كمعرفة ُيفترض أف االتجاىات الالتكيفية

ُفيمثؿ المحتوى األساسي لألفكار السمبية التي تنتج عف

المخططات النشطة واألخطاء المعرفية؛ وىذا يعكس بالتالي

تعكس البنية أو المخططات المعرفية ،بينما تؤخذ األفكار

النواتج المعرفية.

التمقائية في االعتبار عمى أنيا حدث أو ناتج معرفي [.[82,85

وخالصة القوؿ إنو يمكف تحديد المفاىيـ الخاصة

وفيما يتعمؽ بالمتغيرات الديموجرافية محؿ االىتماـ في

بالنظرية المعرفية في االكتئاب عمى النحو التالي :إذا أصبحت

الدراسة الحالية كالعمر والنوع والحالة االجتماعية ،نجد أف نتائج

المخططات االكتئابية (األبنية المعرفية) نشطة تكوف النتيجة

عديد مف الدراسات أشارت إلى أف االكتئاب يكثر لدى منخفضي

تفسير المواقؼ والمثيرات البيئية بطرؽ ُمشوىة مف خالؿ

التعميـ ،وكبار السف ،وغير المتزوجيف سواء أكانوا عزاب أـ

التجييز الخاطئ لممعمومات (العمميات المعرفية) ،وتشويو

مطمقيف أـ أرامؿ ،كذلؾ يزداد بوضوح لدى اإلناث عف الرجاؿ

المثيرات البيئية يؤدي إلى أفكار سمبية حوؿ الذات والمستقبؿ

[.[39,41
وقد اختمفت الدراسات في حسـ العالقة بيف العمر

وتشكيؿ خبرات الفرد؛ وكؿ ذلؾ ُيشكؿ بدوره الثالوث المعرفي

واالكتئاب بينما حسمت العالقة بيف الجنس واالكتئاب في اتجاه

(النواتج المعرفية) ،والثال ػوث المعرف ػي ي ػؤدي تباعاً إلى األعراض
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اإلناث؛ وتعددت وتنوعت األدلة التجريبية عمى تأثير العمر عمى

مفاىيـ الدراسة:

الصحة النفسية ،فقد أشارت تحميالت االكتئاب في المراحؿ

أمكف تعريؼ مفاىيـ الدراسة إجرائياً عمى النحو التالي:

المتأخرة مف العمر (فوؽ سف  65عاما) عف تأثير متواضع

 .1االكتئاب :يشير " بيؾ " وآخروف [ ]95إلى أف االكتئاب

لمعمر [ ،]37بينما أوضحت نتائج عديد مف الدراسات وجود

اضطراب وجداني يتصؼ بأربع فئات مف األعراض:

ارتباط داؿ إحصائياً بيف العمر وزيادة أعراض االكتئاب

 -األعراض الوجدانية :وتبدو في مشاعر الحزف ،وفقداف

[ ]38,87أو وجود زيادة واضحة في أعراض االكتئاب مع التقدـ

االىتماـ باألنشطة الترفييية والباعثة لمشاعر الرضا والسعادة.

في العمر [.[88,89,90,91

 األعراض المعرفية :وتتمثؿ في النظرة السمبية نحو الذاتوالعالـ الخارجي والمستقبؿ.

وفيما يتعمؽ بالفروؽ بيف الجنسيف في االكتئاب نجد أنو ال
يوجد خالؼ عف زيادة نسبة إصابة اإلناث باالكتئاب مقارنة

 -األعراض الدافعية :وتظير في السمبية والتردد وانخفاض

بالذكور في جميع مراحؿ العمر عدا مرحمة الطفولة التي لـ

مستوى النشاط العاـ ،وصعوبة اتخاذ القرار وبطء في الميارات

تُظير نتائج البحوث فروقاً بيف الجنسيف نظ اًر لندرة األعراض

النفسية الحركية.

االكتئابية في ىذه المرحمة ،بينما في المراىقة مف سف (–13

 -األعراض الجسمية :وتتمثؿ في فقداف الشيية ،واضطرابات

 15سنة) أظيرت نتائج البحوث فروقاً دالة إحصائياً في اتجاه

النوـ ،ونقص وزف الجسـ [.[48

اإلناث ،ولدى البالغيف وصمت نسبة النساء المكتئبات إلى

 .2ضغوط أحداث الحياة:
األحداث الخارجية التي واجييا األفراد ،وأجبرتيـ عمى

ضعؼ الرجاؿ المكتئبيف [.[40
كذلؾ أوضحت نتائج الدراسات زيادة معدؿ انتشار

تغيير أنماط حياتيـ أو جانب مف جوانبيا ،ويتطمب ذلؾ منيـ

أعراض االكتئاب بيف غير المتزوجيف ،وأف الزواج لو دور ميـ

نوعاً مف إعادة التوافؽ لتجنب ما ينتج عنيا مف آثار سمبية عمى

في الوقاية مف أعراض االكتئاب ،واف الزواج بصفة عامة يجعؿ

المستوى النفسي ،والجسمي ،واالجتماعي ،وتتبايف ىذه األحداث

الناس أكثر صحة وسعادة ،ويعيشوف حياة أطوؿ بالنسبة لمرجاؿ

في درجة شدتيا ونوعيا.

والنساء عمى حد سواء [.[41,92,93,94

 .3تقدير الذات:
تقييـ الفرد لمصفات الحسنة والسيئة في سموكو وتواصمو

فروض الدراسة:
ناء عمى االستعراض السابؽ لمشكمة الدراسة وتساؤالتيا
بِ ً

مع اآلخريف ،ويظير مف خالؿ توافقو مع ذاتو وعالقتو باآلخريف
والمجتمع الذي يعيش فيو [.[22,25,96

أمكف صياغة فروضيا عمى النحو التالي:

 .4األفكار التمقائية:

 -1توجد عالقة دالة موجبة بيف االكتئاب وكالً مف :ضغوط

تُعرؼ األفكار التمقائية عمى أنػيا أفكار متحيػزة بشكؿ

أحداث الحياة والمعارؼ السمبية ،وعالقة دالة سالبة بيف
االكتئاب وتقدير الذات لدى مرضى االكتئاب السعودييف

سمبي ،محرفة ،ذاتية المزاج (أو تتسـ بفرط الحساسية

 -2توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجات متغيرات :ضغوط

 ،(Idiosyncaticكما أنيا غير مفيدة.
وبالرغـ مف أنيا غير مفيدة ،فإف الفرد يميؿ لرؤيتيا عمى

أحداث الحياة وتقدير الذات والمعارؼ السمبية وفقاً لمتغيرات:
النوع ،والعمر ،والحالة االجتماعية.

أنيا انعكاس دقيؽ لمواقع ،والكثير مف ىؤالء األفراد ال يشؾ في

ُ -3يمكف لمتغيرات ضغوط أحداث الحياة وتقدير الذات

صدؽ أو حقيقة ىذه األفكار ،ويبدو غير قادر عمى التفكير
بشكؿ مختمؼ حوؿ ما يواجيو مف أحداث سمبية.

والمعارؼ السمبية أف تنبئ باالكتئاب.
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أحاث الحياة ،تقدير الذات ،المراجعة المعرفية ،واالتجاىات

وكنتيجة ليذا الشكؿ المعرفي يصبح الفرد مضطرباً انفعالياً

الالتكيفية المستخدمة في الدراسة الحالية.

كما تتأثر سموكياتو أيضاً بيذا التصور .ويصؼ "بادسكي" []97
األفكار الالتكيفية عمى أنيا " معارؼ تتدفؽ بشكؿ تمقائي ووقتي

 .4الطريقة واإلجراءات

داخؿ عقؿ الفرد " .وتمثؿ األفكار التمقائية مجرى لمتفكير يتواجد

تحدد منيج الدراسة الحالية واجراءاتيا عمى النحو التالي:

مع مجرى أكثر وضوحاً مف األفكار بحيث يصؼ نزعة األفكار

أ .منيج الدراسة

إلى تقرير انيزاـ الذات ،وعادة ما تكوف ىذه األفكار مختصرة

المنيج المستخدـ في الدراسة الحالية ىو المنيج الوصفي

وتأخذ شكالً لفظياً أو مرئياً أو كالىما معاً ،وىي غالباً تسبؽ

االرتباطي المقارف ،وىو الذي يقوـ عمى وصؼ المتغيرات

االنفعاؿ ،ويتسؽ مضمونيا معو ،ويكوف الفرد عادة أكثر وعياً

واختبار مدى ارتباطيا ببعضيا ودورىا في التنبؤ بالمتغير التابع.

باالنفعاؿ الناتج عف تمؾ األفكار التمقائية أكثر مف وعيو باألفكار

ب .عينة الدراسة

المسببة لالنفعاؿ ذاتو [.[97

تكونت عينة الدراسة الكمية مف  55مريض ومريضة

 .5االتجاىات الالتكيفية:

باالكتئاب مف المرضى السعودييف ( 24ذكور 31 ،إناث)؛ 24

تأخذ ىذه االتجاىات الالتكيفية شكالً جامداً مف حكـ

مريض مف العيادة النفسية بمستشفى باقدو والدكتور عرفاف العاـ

الفرد عمى نفسو أو اآلخريف وكذلؾ تأخذ شكؿ معايير الميؿ

( 16إناث –  8ذكور) ،و 31مريض مف مستشفى الصحة

لمكماؿ  Perfectionistic Standardsفي الحكـ عمى نفسو

النفسية بجدة ( 15إناث –  16ذكور) ،تراوحت أعمارىـ ما بيف

وفي الحكـ عمى اآلخريف ،كما تأخذ شكالً آخر مف البحث عف

 18إلى  64سنة ،بمتوسط عمري قدره ( ،)31.75وانحراؼ

رضا الجماعة [.[98

معياري ( ،)9.52مف مستويات تعميمية متباينة ،ويوضح

وقد روعي في تعريؼ المتغيرات السابقة أف تتسـ بالدقة

الجدوؿ التالي ( )1خصائص عينة الدراسة مف حيث الجنس

والوضوح ،واستبعاد المصطمحات الغامضة غير اإلجرائية،

والعمر والحالة االجتماعية والمستوى التعميمي ومدة وشدة

وامكانية قياسيا مف خالؿ مقاييس" :بيؾ " لالكتئاب ،ضغوط

االكتئاب.

جدول 1
خصائص عينة الدراسة
المتغيرات

التصنيف

العدد

النسبة

الجنس

ذكر

24

43.6

أنثى

31

56.4

 30سنة فأقؿ

25

45.5

أكثر مف  30سنة

30

54.5

أعزب

20

36.4

متزوج

26

47.3

مطمؽ

9

16.3

ابتدائي

1

1.8

متوسط

4

7.3

ثانوي

15

27.3

جامعي

29

52.7

دراسات عميا

5

9.1

لـ يحدد

1

1.8

ستنيف فأقؿ

19

34.5

العمر
الحالة االجتماعية

المستوى التعميمي

مدة المعاناة مف االكتئاب
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2

مف  5-3سنوات

13

23.6

مف  10-6سنوات

12

21.8

أكثر مف  10سنوات

11

20.0

55

100.0

المجموع

عمى ىذا المقياس إلى:

ج .أدوات الدراسة

 -صفر –  4الحد األدنى مف االكتئاب.

لمتحقؽ مف صالحية االختبارات المستخدمة في الدراسة
الحالية لمتطبيؽ ومناسبتيا ألفراد العينة مف المرضى السعودييف

 5 – 7 -اكتئاب طفيؼ

تـ اختيار عينة قواميا  60مف طالب وطالبات االنتساب

 8 - 15 -اكتئاب متوسط

والموظفيف بجامعة الممؾ عبد العزيز ،تراوحت أعمارىـ بيف

 16 -فأكثر اكتئاب شديد

( )58 ،24عاماً بمتوسط عمري  29.70وانحراؼ معياري

وفي الدراسة الحالية تـ حساب صدؽ وثبات المقياس عمى النحو

13.32

التالي:
الصدؽ:

وتمثمت أدوات الدراسة الحالية في خمسة مقاييس أساسية

ُحسب صدؽ المقياس بطريقتيف مختمفتيف كما يمي:

نعرض ليا عمى النحو التالي:

أ -صدؽ المحكميف:

) (1مقياس بيك لالكتئاب الصورة المختصر Beck
 Depression Inventory BDIمف إعداد فطيـ [ ،]99وقد
تـ اختيار ىذا المقياس نظ اًر ألنو مف المقاييس التي أصبح ليا

ُعرض المقياس عمى ( )10مف المتخصصيف في عمـ

النفس لمحكـ عمى صالحية البنود ومناسبتيا لقياس سمات

شيرة واستقرار بيف مقاييس االكتئاب ،كما أنو مف أكثر مقاييس

الشخصية في ضوء تعريؼ المفيوـ ،وتراوحت نسب االتفاؽ بيف

االكتئاب استخداماً مع العينات غير اإلكمينيكية .ويتكوف في

المحكميف عمى صالحية البنود بيف .%100 ،%90

صورتو األصمية مف  21عبارة تيدؼ لتقويـ شدة االكتئاب ،ثـ

ب -صدؽ االتساؽ الداخمي:

أُعدت صورتو المختصرة فيما بعد واحتوت عمى  13مجموعة ؛

المحؾ المستخدـ في صدؽ االتساؽ الداخمي ىو الدرجة

تتكوف كؿ واحدة منيا مف أربع عبارات ُيحدد المفحوص العبارة

الكمية عمى االختبار نفسو ،حيث يتـ استخداـ األساليب
االرتباطية الستبعاد البنود التي ال ترتبط ارتباطات دالة بالدرجة

التي تصؼ بطريقة أفضؿ حالتو خالؿ األسبوع األخير بما في
ذلؾ يوـ التطبيؽ بيدؼ قياس عمؽ االكتئاب ،وتعتني ىذه

الكمية عمى المقياس ،وترى "أنستازي" أف ىذا االتساؽ بيف البنود

العبارات بقياس محددات االكتئاب التالية :الحزف ،التشاؤـ،
اإلحساس بالخيبة والفشؿ ،السخط وعدـ الرضا ،الشعور بالذنب،

والدرجة الكمية ُيعد مؤش اًر عمى صدؽ المقياس [.[100

تـ استخداـ معامؿ االرتباط الخطي (بيرسوف) الستبعاد

كراىية الذات ،إيذاء الذات ،االنسحاب االجتماعي ،عدـ الحسـ،

البنود التي ال ترتبط ارتباطاً داالً بالدرجة الكمية لممقياس في

تغير صورة الذات ،صعوبة أداء العمؿ ،الوىـ االجتماعي،

ضوء افتراض التجانس الداخمي ألبعاد المقياس ،لدى عينة

ضعؼ الشيية .وتصحح ىذه المفردات بحيث تعطى درجات مف

الدراسة االستطالعية (ف =  ،)60والجدوؿ التالي يوضح

صفر  ،3-وبذلؾ تحدد الدرجة  39درجة االكتئاب الشديد إلى

معامالت االتساؽ الداخمي لبنود المقياس:

درجة صفر التي تحدد الحد األدنى لالكتئاب .وتصنؼ الدرجة
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جدول 2
معامالت ارتباط بنود مقياس بيك لالكتئاب بالدرجة الكمية لممقياس
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.691

8

**0.628

2

**0.694

9

**0.652

3

**0.561

10

**0.551

4

**0.734

11

**0.663

5

**0.460

12

**0.572

6

**0.606

13

**0.378

7

**0.637

تـ تعديؿ طريقة تصحيح المقياس ،وقد قاـ "حسف عبد المعطي"

** دالة عند مستوى 0.01

[ ]101بحساب صدؽ المحكميف ،وصدؽ االتساؽ الداخمي

يتضح مف الجدوؿ أف جميع االرتباطات دالة ومرتفعة
لجميع البنود بالدرجة الكمية لمقياسيا.

لممقياس عمى عينة مف طالب الجامعة ،وقد أشارت نتائجيما

الثبات:

إلى تمتع االستبياف بدرجة عالية مف الصدؽ ،كما ُحسب الثبات

بطريقة إعادة التطبيؽ وبمغ معامؿ الثبات .0.79

ُحسب ثبات مقياس بيؾ لالكتئاب في الدراسة الحالية

وفي الدراسة الحالية تـ حساب صدؽ وثبات المقياس عمى النحو

بطريقتيف مختمفتيف ىما :معامؿ ثبات ألفا كرونباخ وبمغ ،0.83
وطريقة التجزئة النصفية (فردى /زوجي) ،وتصحيح الطوؿ

التالي:

باستخداـ معادلة " جتماف" وبمغ 0.72

الصدؽُ :حسب صدؽ المقياس بطريقتيف مختمفتيف كما يمي:

أ  -صدؽ المحكميفُ :عرض المقياس عمى ( )10مف

) (2استبيان ضغوط أحداث الحياة:
مف إعداد "ىامف  ،"Hamanوقد قاـ "حسف عبد المعطي"

المتخصصيف في عمـ النفس لمحكـ عمى صالحية البنود

[ ]101بتعريبو وتقنينو ،وييدؼ االستبياف إلى الحصوؿ عمى

ومناسبتيا لقياس ضغوط أحداث الحياة في ضوء تعريؼ

تقدير كمي لما يتعرض لو الفرد مف أحداث تمثؿ ضغطاً ومشقة

المفيوـ ،وتراوحت نسب االتفاؽ بيف المحكميف عمى صالحية

بالنسبة لو ،كما ييدؼ أيضاً إلى الحصوؿ عمى تقدير كمي

البنود بيف .%100 ،%90

لطريقة إدراؾ الفرد لألحداث الضاغطة (اإلدراؾ السمبي

ب -صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ استخداـ معامؿ االرتباط

لألحداث ،اإلدراؾ اإليجابي لألحداث) ،ومدى تأثير ىذه

الخطي (بيرسوف) الستبعاد البنود التي ال ترتبط ارتباطاً داالً

األحداث الضاغطة عمى الفرد ،وقد تـ استخداـ صورة مختصرة

بالدرجة الكمية لممقياس في ضوء افتراض التجانس الداخمي

مف المقياس تكونت مف ( )58بنداً تمثؿ ثمانية مجاالت

ألبعاد المقياس ،لدى عينة الدراسة االستطالعية (ف = ،)60

لألحداث الضاغطة ىي :العمؿ والدراسة ( 11بنداً) ،الناحية

وتوضح الجداوؿ التالية معامالت االتساؽ الداخمي لبنود

المالية ( 6بنود) ،الناحية الصحية ( 5بنود) ،المنزؿ والحياة

المقياس مع البعد المنتمية إليو ،ومع الدرجة الكمية ،ومعامالت

األسرية ( 13بنداً) ،الزواج والعالقة بالجنس اآلخر ( 5بنود)،

اتساؽ األبعاد بالدرجة الكمية لالستبياف:

ضغوط الصداقة ( 7بنود) ،األحداث الشخصية ( 11بنداً) ،كما
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جدول 3

معامالت ارتباط بنود استبيان ضغوط أحداث الحياة بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو (ن = )66
البعد

أحداث وضغوط العمؿ

الناحية المالية
الناحية الصحية

الحياة األسرية

الزواج
الصداقة

أحداث شخصية

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.424

5

**0.724

9

**0.706

2

**0.677

6

**0.489

10

**0.526

3

*0.332

7

**0.644

11

**0.653

4

**0.370

8

**0.829

12

**0.772

14

**0.834

16

**0.823

13

**0.714

15

**0.824

17

**0.481

18

**0.779

20

**0.678

22

**0.597

19

**0.811

21

**0.648

23

**0.571

28

**0.677

33

**0.724

24

**0.763

29

**0.562

34

**0.739

25

**0.577

30

**0.683

35

**0.563

26

**0.783

31

**0.703

27

**0.675

32

**0.775

36

**0.719

38

**0.684

37

**0.743

39

**0.698

41

**0.750

44

**0.810

42

**0.727

45

**0.804

43

**0.740

46

**0.636

40
47

**0.703
**0.774

48

*0.290

52

**0.691

56

**0.678

49

*0.276

53

**0.729

57

**0.505

50

**0.431

54

**0.739

58

**0.608

51

*0.293

55

**0.703

ويتضح مف الجدوؿ أف جميع االرتباطات دالة ومرتفعة

* دالة عند مستوى  ** 0.05دالة عند مستوى 0.01

لجميع البنود بدرجة البعد.
جدول 4

معامالت ارتباط بنود استبيان ضغوط أحداث الحياة بالدرجة الكمية لالستبيان (ن = )66
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.400

16

**0.640

31

**0.584

46

**0.439

2

*0.327

17

**0.686

32

**0.630

47

**0.494

3

*0.289

18

**0.598

33

**0.585

48

**0.644

4

**0.460

19

**0.486

34

**0.609

49

**0.536

5

**0.409

20

**0.5398

35

**0.545

50

**0.664

6

**0.418

21

**0.550

36

**0.534

51

**0.496

7

*0.333

22

**0.419

37

**0.474

52

**0.512

8

**0.473

23

**0.522

38

**0.510

53

**0.549

9

**0.534

24

**0.754

39

**0.349

54

*0.259

10

**0.668

25

**0.503

40

**0.603

55

*0.294

11

**0.394

26

**0.708

41

**0.560

56

*0.297

12

**0.550

27

**0.502

42

**0.599

57

*0.332
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13

**0.612

28

**0.699

43

**0.598

14

**0.649

29

**0.525

44

**0.569

15

**0.633

30

**0.551

45

**0.705

ويتضح مف الجدوؿ أف جميع االرتباطات دالة لجميع البنود

**0.412

58

بالدرجة الكمية.
جدول 5

معامالت ارتباط أبعاد استبيان ضغوط أحداث الحياة بالدرجة الكمية
البعد

معامل االرتباط

أحداث وضغوط العمؿ

**0.686

الناحية المالية

**0.811

الناحية الصحية

**0.734

الحياة األسرية

**0.879

الزواج

**0.682

الصداقة

**0.752

أحداث شخصية

**0.648

الحالية بطريقتيف مختمفتيف ىما :معامؿ ثبات ألفا كرونباخ،

ويتضح مف الجدوؿ أيضاً أف جميع االرتباطات دالة
ومرتفعة ألبعاد االستبياف بالدرجة الكمية.

وطريقة التجزئة النصفية (فردى /زوجي) ،وتصحيح الطوؿ

الثبات:

باستخداـ معادلة " سبيرماف – براوف" لعينة الدراسة االستطالعية
(ف =  ،)60كما في الجدوؿ التالي:

تـ حسػػاب ثبات استبياف ضغوط أحداث الحياة في الدراسة

جدول 6

معامالت ثبات استبيان ضغوط أحداث الحياة
البعد

عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

معامل ثبات التجزئة النصفية

أحداث وضغوط العمؿ

11

0.78

0.77

الناحية المالية

6

0.84

0.89

الناحية الصحية

5

0.75

0.57

الحياة األسرية

13

0.89

0.80

الزواج

5

0.74

0.74

الصداقة

7

0.87

0.85

أحداث شخصية

11

0.78

0.56

الثبات الكمي الستبياف ضغوط أحداث الحياة

58

0.94

0.91

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامالت الثبات

عبارة مف نوع التقرير الذاتي ،وأماـ كؿ منيا خمس اختيارات

مرتفعة ومرضية ،لجميع أنواع الضغوط ،عدا ضغوط األحداث

يقوـ المفحوص بوضع عالمة تحدد مدى انطباقيا عميو وتتراوح

الشخصية حيث ارتفع ثبات معامؿ ألفا كرونباخ عف طريقة

درجة كؿ عبارة مف (صفر إلى  ،)4وتدؿ الدرجة المنخفضة

التجزئة النصفية.

عمى تقدير ذات منخفض ،ويتمتع المقياس وفقاً لمدراسات التي

) (3مقياس تقدير الذات:

استخدمتو بثبات وصدؽ مرتفعيف.
وفي الدراسة الحالية تـ حساب صدؽ وثبات المقياس عمى النحو

مف إعداد ىيممريش وآخريف Helmereich at,el, 1970
وقاـ بتعريبو واعداده لمبيئة المصرية [ ،]102وييدؼ االختبار

التالي:

إلى قياس تقدر المراىقيف والراشديف لذواتيـ ،ويتكوف مف 32

الصدؽُ :حسب صدؽ المقياس بطريقتيف مختمفتيف كما يمي:
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5

أ -صدؽ المحكميف:

2

2016

ب -صدؽ االتساؽ الداخمي:
تـ استخداـ معامؿ االرتباط الخطي (بيرسوف) الستبعاد

ُعرض المقياس عمى ( )10مف المتخصصيف في عمـ

النفس لمحكـ عمى صالحية البنود ومناسبتيا لقياس سمات

البنود التي ال ترتبط ارتباطاً داالً بالدرجة الكمية لممقياس في

الشخصية في ضوء تعريؼ المفيوـ ،وتراوحت نسب االتفاؽ بيف

ضوء افتراض التجانس الداخمي ألبعاد المقياس ،لدى عينة

المحكميف عمى صالحية البنود بيف .%100 ،%80

الدراسة االستطالعية (ف =  ،)60والجدوؿ التالي يوضح
معامالت االتساؽ الداخمي لبنود المقياس:
جدول 7

معامالت ارتباط بنود مقياس تقدير الذات بالدرجة الكمية لممقياس (ن = )66
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

*0.274

9

**0.6223

17

**0.504

25

**0.584

2

*0.275

10

**0.4375

18

**0.643

26

**0.466

3

*0.256

11

*0.317

19

**0.534

27

**0.694

4

**0.4337

12

*0.295

20

**0.709

28

*0.278

5

**0.4461

13

*0.289

21

*0.270

29

*0.317

6

**0.4967

14

**0.5661

22

**0.5998

30

**0.635

7

**0.6774

15

**0.3666

23

*0.291

31

**0.415

8

**0.5671

16

**0.6292

24

**0.572

32

**0.503

مستوى المعرفة الذي أشار إليو "بيؾ""،روش  ،"Rushو"شو

* دالة عند مستوى  ** 0.05دالة عند مستوى 0.01

 ،"Shawو"إمري ]" Emry [80كأفكار تمقائية.

يتضح مف الجدوؿ أف جميع االرتباطات دالة لجميع البنود

وقد تمتعت النسخة األصمية اإلنجميزية مف ىذه االستبانة

بالدرجة الكمية لمقياسيا.

بمعامالت ثبات مرضية ،كما كانت مميزة بشكؿ داؿ بيف

الثبات:

المجموعات التي تُعاني مف االكتئاب وأخرى ال تعاني مف

ُحسب ثبات مقياس تقدير الذات في الدراسة الحالية

االكتئاب .كما دعمت دراسات أخرى كفاية ىذه االستبانة مف

بطريقتيف مختمفتيف ىما :معامؿ ثبات ألفا كرونباخ وبمغ ،0.84
وطريقة التجزئة النصفية (فردى /زوجي) ،وتصحيح الطوؿ

حيث معامؿ االتساؽ الداخمي والصدؽ لدى طالب الجامعة في

باستخداـ معادلة " سبيرماف – براوف" وبمغ  0.83لعينة الدراسة

دراسات "دوبسوف" ،و"بريتير" [ ،]104ودراسة "ىيؿ"" ،أوي"،

االستطالعية (ف = .)60

و"ىيؿ" [.[105
وقد لوحظ عدـ وجود دراسات لفحص الخصائص

) (4استبانة األفكار التمقائية:
قاـ بإعدادىا "رأفت عبد الباسط" [ ]107بعد مسح

السيكومترية لألداة ،عالوة عمى ذلؾ فإف دراسة الخصائص

المقاييس التي أعدت في ىذا المجاؿ ومف أىميا استبانة:

السيكومترية ليذه األداة في بيئة ثقافية مختمفة ربما يوسع مف

األفكار التمقائية لكؿ مف "ىولوف" ،و"كينداؿ" .وتُعد مف بيف أكثر

صدقيا ،ويزودنا بدليؿ إضافي عمى عمومية األبنية التي تقيسيا

المقاييس المعرفية استخداماً الستبانة األفكار التمقائية (ATQ-

ويفترض أف استبانة األفكار التمقائية تحدد التعبيرات
ىذه األداة ُ
الذاتية عف االكتئاب الكامف خاصة االكتئاب المرضي [.[106

 30) The Automatic thoughts Questionnaireالتي

تتكوف االستبانة مف  26بند تُصحح بإعطاء خمس درجات

صممت بواسطة "ىولوف" ،و"كنداؿ" [ ]103لتحديد وقياس تكرار
ُ

ألعمى درجة شدة ،تمييا أربع درجات ،ثـ درجتاف ،ثـ درجة

ظيور األفكار االكتئابية التي تبزغ في عالـ الشعور وتوافؽ
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ُحسب الصدؽ بطريقتيف كما يمي:

واحدة ،حيث تعطى ثالث درجات لمعبارة التي يتركيا المفحوص.

أ -صدؽ المحكميف:

وتكوف االختيارات الخمسة ىي :دائماً – غالباً – أحياناً – ناد اًر

ُعرضت االستبانة عمى مجموعة مف المتخصصيف في

– أبداً .وذلؾ لتقرير األفكار التمقائية التي تنتاب مف يعاني مف
االكتئاب .وتشير الدرجة الكمية العالية إلى تبني الفرد لممعارؼ

عمـ النفس لمحكـ عمى صالحية البنود ومناسبتيا لقياس األفكار

السمبية واألفكار التمقائية.

التمقائية في ضوء تعريؼ المفيوـ ،وتراوحت نسب االتفاؽ بيف
المحكميف عمى صالحية البنود بيف .%100 ،%90

وقد قاـ "رأفت عبد الباسط" [ ]107بحساب ثبات االستبانة

أ -صدؽ االتساؽ الداخمي:

بطريقتيف :إعادة التطبيؽ ،وبمغ معامؿ الثبات  ،0.703وطريقة
القسمة النصفية ،وبمغ معامؿ الثبات بعد تصحيح الطوؿ

تـ استخداـ معامؿ االرتباط الخطي (بيرسوف) الستبعاد

 ،0.845كما قاـ بحساب الصدؽ بطريقتيف :صدؽ االتساؽ

البنود التي ال ترتبط ارتباطاً داالً بالدرجة الكمية لممقياس في

الداخمي ،والصدؽ العاممي ،وقد أوضحت نتائجيما وجود دالئؿ

ضوء افتراض التجانس الداخمي ألبعاد االستبانة ،لدى عينة

عالية عمى صدؽ المقياس [.[107

الدراسة االستطالعية (ف =  ،)60والجدوؿ التالي يوضح
معامالت االتساؽ الداخمي لبنود االستبانة.

وفي الدراسة الحالية تـ حساب الصدؽ والثبات لالستبانة
عمى النحو التالي:

جدول 8

معامالت ارتباط بنود استبانة األفكار التمقائية بالدرجة الكمية (ن = )66
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.780

10

**0.614

19

**0.618

2

**0.754

11

**0.831

20

**0.752

3

**0.773

12

**0.789

21

**0.664

4

**0.708

13

**0.846

22

**0.774

5

**0.602

14

**0.828

23

**0.816

6

**0.743

15

**0.810

24

**0.851

7

**0.745

16

**0.481

25

**0.646

8

**0.683

17

**0.699

26

**0.738

9

**0.711

18

**0.755

أعد ىذا المقياس "وايزماف )،"Weissman (1980

يتضح مف الجدوؿ أف جميع االرتباطات دالة ومرتفعة
لجميع البنود بالدرجة الكمية لالستبانة.

و"وايزماف" و"بيؾ" ( )1978كوسيمة تقرير  -ذاتي مصممة

الثبات:

لقياس االتجاىات التي تجعؿ الفرد عرضة لالكتئاب ،وقد قاـ
"رأفت عبد الباسط" [ ]107بتعريبو ،وقد اُستخدـ المقياس

ُحسب ثبات استبانة األفكار التمقائية في الدراسة الحالية

لدى عينة الدراسة االستطالعية (ف =  )60بطريقتيف مختمفتيف

) (DASعمى نطاؽ واسع في بحوث االكتئاب ،وبشكؿ خاص

ىما :معامؿ ثبات ألفا كرونباخ وبمغ  ،0.97وطريقة التجزئة

الختبار النظرية المعرفية لالكتئاب .وتشير نتائج التحميؿ

النصفية (فردى /زوجي) ،وتصحيح الطوؿ باستخداـ معادلة

العاممي التي قاـ بيا أمبير  Emberوآخروف [ ]108إلى وجود

"سبيرماف – براوف" وبمغ 0.91

عامميف

) (5مقياس االتجاىات الالتكيفية(DAS) :

" ،"perfectionismوالحػ ػاجػ ػة إلػ ػى ال ػقػب ػوؿ االجتماع ػي أو نػي ػ ػؿ
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لمصورة

)(DAS-A

ىما:

النزعة

لمكماؿ

5

رضا الجماعة واستحسانيا ""social approval

2

2016

ُحسب الصدؽ بطريقتيف كما يمي:
أ -صدؽ المحكميف:

وقد قاـ "رأفت عبد الباسط" [ ]107بحساب ثبات لممقياس
عمى عينة مف طالب كمية اآلداب بسوىاج بطريقتيف :إعادة
التطبيؽ ،وبمغ معامؿ الثبات  ،0.656وطريقة القسمة النصفية،

ُعرض المقياس عمى مجموعة مف المتخصصيف في عمـ

النفس لمحكـ عمى صالحية البنود ومناسبتيا لقياس االتجاىات

وبمغ معامؿ الثبات بعد تصحيح الطوؿ  ،0.757كما قاـ

الالتكيفية في ضوء تعريؼ المفيوـ ،وتراوحت نسب االتفاؽ بيف

بحساب الصدؽ بطريقتيف :صدؽ االتساؽ الداخمي ،والصدؽ

المحكميف عمى صالحية البنود بيف %.100 ،%80

العاممي ،وقد أوضحت نتائجيما وجود دالئؿ عالية عمى صدؽ

ب -صدؽ االتساؽ الداخمي:
وذلؾ بحساب ارتباط كؿ بند بالدرجة الكمية عمى المقياس

المقياس [.[107

في بعديو :النزعة لمكماؿ ،والحاجة لمقبوؿ االجتماعي ،ويوضح

وفي الدراسة الحالية ُحسب الصدؽ والثبات ليذا المقياس

الجدوؿ التالي معامالت االتساؽ الداخمي لبنود المقياس عمى

عمى النحو التالي:

عينة الدراسة االستطالعية (ف = .)60
جدول 9

معامالت ارتباط بنود مقياس االتجاىات الالتكيفية بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو (ن = )66
البعد

تقويـ األداء
(النزعة لمكماؿ)

طمب االستحساف
(الحاجة لبوؿ االجتماعي)

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.595

10

*0.262

19

**0.403

2

**0.612

11

**0.604

20

**0.744

3

**0.727

12

**0.683

21

**0.726

4

**0.547

13

**0.781

22

**0.591

5

**0.634

14

**0.620

23

**0.587

6

**0.673

15

**0.553

24

**0.521

7

**0.549

16

*0.296

25

**0.386

8

**0.663

17

*0.311

26

**0.387

9

**0.452

18

**0.594

27

**0.831

32

**0.402

37

*0.296

28

**0.802

33

**0.822

38

**0.5664

29

**0.752

34

**0.555

39

**0.7020

30

*0.344

35

*0.257

40

*0.263

31

**0.546

36

*0.292

لممقياس الفرعي جميعيا دالة مما يشير لتمتع المقياس بدرجة

* دالة عند مستوى  ** 0.05دالة عند مستوى 0.01

مرتفعة مف التجانس؛ وىذا ُيعد مؤش اًر جيداً لصدؽ المقياس.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ارتباط البنود بالدرجة الكمية

جدول 16

معامالت ارتباط بنود مقياس االتجاىات الالتكيفية بالدرجة الكمية لممقياس (ن = )66
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.582

11

**0.593

21

**0.736

31

**0.618

2

**0.591

12

**0.650

22

**0.599

32

**0.492

3

**0.679

13

**0.764

23

**0.554

33

**0.760

4

**0.483

14

**0.576

24

**0.594

34

**0.470

5

**0.619

15

*0.258

25

**0.381

35

*0.136

261

6

**0.665

16

*0.275

26

**0.391

36

*0.147

7

**0.525

17

*0.269

27

**0.803

37

*0.392

8

**0.619

18

**0.619

28

**0.735

38

**0.464

9

**0.422

19

**0.391

29

**0.719

39

**0.606

10

*0.267

20

**0.713

30

*0.338

40

*0.265

* دالة عند مستوى  ** 0.05دالة عند مستوى 0.01
جدول 11

معامالت ارتباط أبعاد مقياس االتجاىات الالتكيفية بالدرجة الكمية لممقياس
البعد

معامل االرتباط

تقويـ األداء

**0.972

طمب االستحساف

**0.869

ُحسب ثبات مقياس االتجاىات الالتكيفية في الدراسة الحالية

** دالة عند مستوى 0.01
يتضح مف الجدوليف ( )11( ،)10أف جميع االرتباطات

لدى عينة الدراسة االستطالعية (ف =  )60بطريقتيف مختمفتيف

بيف كؿ البعديف والدرجة الكمية ،وكذلؾ االرتباطات بيف األبعاد

ىما :معامؿ ثبات ألفا كرونباخ ،وطريقة التجزئة النصفية

والدرجة الكمية دالة ومرتفعة.

(فردى /زوجي) ،وتصحيح الطوؿ باستخداـ معادلة " سبيرماف –

الثبات:

براوف" كما في الجدوؿ التالي:
جدول 12

معامالت ثبات مقياس االتجاىات الالتكيفية
البعد

عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

معامل ثبات التجزئة النصفية

تقويـ األداء

26

0.89

0.78

طمب االستحساف

14

0.69

0.69

الثبات الكمي لمقياس االتجاىات غير التكيفية

40

0.91

0.87

تـ إجراء المعالجات اإلحصائية التالية الختبار صدؽ فروض

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامالت الثبات
مرتفعة ومرضية.

الدراسة:

رابعاً :إجراءات التطبيؽ:

 -1المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري.
 -2معامؿ االرتباط الخطي لػ"بيرسوف".

تـ اختيار عينة الدراسة مف مرضى ومريضات االكتئاب
مف العيادة النفسية بمستشفى باقدو والدكتور عرفاف ،ومستشفى

 -3اختبار "ت".

الصحة النفسية بجدة ،وقد تـ التطبيؽ جماعياً وتراوح العدد في

 -4تحميؿ التبايف األحادي.

جمسة التطبيؽ مف ( 4إلى  )6مرضى ،وكانت جمسة التطبيؽ

 -5تحميؿ االنحدار المتدرج.

تبدأ في البداية بإلقاء التعميمات عمى األفراد وحثيـ عمى التعاوف

 .5النتائج ومناقشتيا

والتأكيد عمى سرية البيانات ،وكاف يتـ التأكد مف مؿء البيانات

تـ عرض النتائج التي كشفت عنيا مختمؼ التحميالت

عمى كراسة اإلجابة ومراجعة البنود لمتأكد مف عدـ ترؾ أي بند

اإلحصائية الختبار مدى تحقؽ فروض الدراسة مع مناقشة ىذه

دوف إجابة ،وقد استغرقت جمسة التطبيؽ مف  60إلى  75دقيقة

النتائج.

وكاف ىناؾ تعاوف جيد مف قبؿ المبحوثيف.

مناقشة نتائج الفرض األول:

خامساً :خطة التحميالت اإلحصائية:

ينص ىذا الفرض عمى أنو:
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"توجد عالقة دالة موجبة بيف االكتئاب وكالً مف :ضغوط أحداث

واستبياف ضغوط أحداث الحياة (ضغوط العمؿ ،والضغوط

الحياة والمعارؼ السمبية ،وعالقة دالة سالبة بيف االكتئاب وتقدير

المالية ،والضغوط الصحية ،والضغوط األسرية ،وضغوط

الذات لدى مرضى االكتئاب السعودييف".

الزواج ،وضغوط الصداقة ،والضغوط الشخصية) ،ومقياس
تقدير الذات واستبانة األفكار التمقائية ومقياس االتجاىات

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامالت

الالتكيفية ويوضح الجدوؿ التالي ىذه النتائج:

االرتباط الخطي "بيرسوف" بيف الدرجة عمى مقياس بيؾ لالكتئاب

جدول 13
معامل االرتباط المستقيم "بيرسون" بين االكتئاب وضغوط أحداث الحياة وتقدير الذات والمعارف السمبية لدى عينة الدراسة الكمية (ن = )58
متغيرات الدراسة

االكتئاب

ضغوط العمؿ

**0.453

الضغوط المالية

*0.281

الضغوط الصحية

0.040

الضغوط األسرية

0.107

ضغوط الزواج

0.179

ضغوط الصداقة

0.220

الضغوط الشخصية

**0.389

الدرجة الكمية لضغوط أحداث الحياة

**0.441

تقدير الذات

**0.506 -

األفكار التمقائية

**0.385

تقويـ اآلداء

**0.545

طمب االستحساف

0.166

الدرجة الكمية لالتجاىات الالتكيفية

**0.485

وتؤكد نتائج معامالت االرتباط السابقة صحة الفرض المطروح.

د .ح =  *0.261 56داؿ عند مستوى  **0.338 0.05داؿ

وتُقدـ النتائج الحالية في مجمميا مزيداً مف الدعـ لمتراث

عند مستوى 0.01

البحثي المتراكـ عف عالقة ضغوط الحياة وتقدير الذات

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 -يوجد ارتباط موجب داؿ عند مستوى  0.01بيف االكتئاب

والمعارؼ السمبية باالكتئاب ،وتبدو ىذه النتائج متسقة مع ما

وكالً مف :ضغوط العمؿ ،والضغوط الشخصية ،والدرجة الكمية

انتيت إليو نتائج دراسات عدة في ىذا الصدد ،ومنيا دراسة

لضغوط أحداث الحياة ،واألفكار التمقائية ،وتقويـ اآلداء ،والدرجة

"مونروي" وآخريف [ ،]3ودراسة "كوجويؿ" وأخريف [ ]6ودراسة

الكمية لالتجاىات التكيفية.

"كالجس" وآخريف [ ،]5ودراسة "أندروس" و"ويمدنج" [ ،]6وكذلؾ

 -يوجد ارتباط سالب داؿ عند مستوى  0.01بيف االكتئاب

مع النتائج التي أفضت إلييا سمسمة الدراسات التي أجراىا

وتقدير الذات.

"مازور" [ ،]7,8,9ودراسة "كندلر" وآخريف [ ،]10ودراسة

 -يوجد ارتباط موجب داؿ عند مستوى  0.05بيف االكتئاب

"بيمينجز" وآخريف [ ،]109ودراسة "كانر" وآخريف [ ،]12ودراسة

وكالً مف :الضغوط المالية.

"ساراسوف" وآخريف [ ،]13كما تُدعـ النتائج الحالية التفسيرات

 -لـ يوجد ارتباط داؿ بيف بيف االكتئاب وكؿ مف :الضغوط

والنماذج النظرية التي سبؽ عرضيا في اإلطار النظري

الصحية ،والضغوط األسرية ،وضغوط الزواج ،وضغوط

وبخاصة النموذج المعرفي المتكامؿ لظيور االكتئاب؛ والذي

الصداقة ،وطمب االستحساف.
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تتوسط فيو األفكار التمقائية تأثير تفاعؿ ضغوط أحداث الحياة

االكتئاب باعتبار أف ثبات االتجاىات الالتكيفية واالنحرافات

واالتجاىات الالتكيفية ليظير االكتئاب.

المعيارية شرط ضروري قبمي لقابمية إصابة الفرد باألعراض

وتؤيد العالقة الدالة السالبة بيف االكتئاب وتقدير الذات في

االكتئابية ،ولو ثبت أف المعارؼ السمبية تعتمد بشكؿ كامؿ عمى

الدراسة الحالية ( )0.506وجية النظر التي تفرؽ بيف الثقة

الحالة المزاجية فمف غير المحتمؿ أف تؤدي ىذه المعارؼ

بالنفس واالكتئاب ،فعمى الرغـ مف قوة االرتباط فإنو يتعارض مع

السمبية دو اًر سببياً في إحداث االكتئاب.

النظرة التي ترى وجود بناء مشترؾ بيف الثقة بالنفس واالكتئاب.

مناقشة نتائج الفرض الثاني:

كذلؾ تُدعـ ىذه النتائج االستخالصات التي توصؿ إلييا

ينص ىذا الفرض عمى أنو "توجد فروؽ دالة إحصائياً في

الباحثوف حوؿ أىمية دور األفكار التمقائية واالتجاىات الالتكيفية

درجات متغيرات :ضغوط أحداث الحياة وتقدير الذات والمعارؼ

في حدوث االكتئاب ،كما تتسؽ مع ما انتيت إليو دراسات عدة

السمبية وفقاً لمتغيرات :النوع ،والعمر ،والحالة االجتماعية".

في ىذا الصدد ،كدراسة "بيفرز" و"ميممر" [ ]82التي أشارت
نتائجيا إلى أف حدة االكتئاب ومستوى المعارؼ السمبية يتأثراف

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ُحسب اختبار "ت" بيف مرضى

ومريضات االكتئاب عمى متغيرات الدراسة ،كما تـ تقسيـ فئات

بمستوى االتجاىات الالتكيفية والتحيز المعرفي أثناء العالج وفي

العمر لعينة الدراسة الكمية إلى فئتيف (مف  18إلى  30سنة –

فترات المتابعة أيضا ،وأف األفكار السمبية تغمب عمى تفكير

وحسب اختبار "ت" بيف المجموعتيف
مف  31إلى  64سنة) ُ

كما أوضحت نتائج عدد مػف الد ارسػات انخفاضاً داالً في

واحد لداللة الفروؽ بيف فئات الحالة االجتماعية (متزوج –

االتجاىات الالتكيفية أثناء عالج االكتئاب [،108,110

أعزب – مطمؽ) عمى متغيرات الدراسة .وتوضح الجداوؿ التالية

 .[111,112ويظؿ ىناؾ تساؤؿ ميـ يتعمؽ باحتفاظ المعرفة

النتائج التي تـ التوصؿ ليا:

السمبية بدرجة ما مف االستقرار في غمرة األعراض االكتئابية

أوال :النوع

عمى متغيرات الدراسة ،كما تـ حساب تحميؿ التبايف في اتجاه

األفراد الذيف ُيعانوف مف االكتئاب [.[82

المتغيرة أـ ال؟ ويمثؿ ىذا قضية أساسية لمنماذج المعرفية في
جدول 14

قيمة"ت" ومستويات داللة الفروق بين المرضى والمريضات عمى متغيرات الدراسة (االكتئاب ،وضغوط أحداث الحياة ،وتقدير الذات ،واألفكار
التمقائية ،واالتجاىات الالتكيفية)

متغيرات الدراسة

المريضات (ن = )31

المرضى (ن = )24
م

ع

م

ع

قيمة "ت"

الداللة

اتجاه الفرق

االكتئاب

16.46

5.36

25.87

4.79

6.87 -

0.001

المريضات

ضغوط العمؿ

29.75

11.77

41.00

5.43

4.72 -

0.001

المريضات

الضغوط المالية

18.42

4.85

20.77

3.13

2.19 -

0.05

المريضات

الضغوط الصحية

17.08

4.25

17.77

3.17

0.96 -

غ .د

-

الضغوط األسرية

43.87

6.62

48.39

6.32

2.57 -

0.05

المريضات

ضغوط الزواج

15.63

4.55

18.68

2.23

3.26 -

0.001

المريضات

ضغوط الصداقة

20.50

6.97

24.61

4.88

2.58 -

0.05

المريضات

الضغوط الشخصية

21.17

9.68

36.55

7.06

6.81 -

0.001

المريضات

الدرجة الكمية لضغوط أحداث الحياة

166.42

23.72

207.77

17.78

7.39 -

0.001

المريضات

تقدير الذات

80.25

17.57

55.81

17.97

5.05 -

0.001

المرضى

األفكار التمقائية

68.13

20.75

78.32

26.65

1.55 -

غ .د

-

تقويـ األداء

71.42

20.39

94.19

17.72

4.43 -

0.001

المريضات
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طمب االستحساف

46.17

7.59

46.61

9.25

0.19 -

غ .د

-

الدرجة الكمية لالتجاىات الالتكيفية

117.58

25.27

140.81

25.13

3.39 -

0.01

المريضات

 ،systemsاالنتقاؿ الجيني واليرمونات).

يتضح مف الجدؿ السابؽ ما يمي:
 1وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى  0.001في متغيرات:

ب -يظير االكتئاب عمى النساء بسرعة ألنيف يبحثف عف

االكتئاب ،وضغوط العمؿ ،وضغوط الزواج ،والضغوط

المساعدة في الغالب حينما يتعرضف لالكتئاب.

الشخصية ،والدرجة الكمية لضغوط أحداث الحياة ،وتقويـ األداء

ت -تُعاني النساء مقارنة بالرجاؿ مف أسباب اجتماعية نفسية

في اتجاه المريضات ،وتقدير الذات في اتجاه المرضى.

تجعميف مكتئبات ،حيث ُيعانيف مف مكانة اجتماعية منخفضة،

 .2وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى  0.01في الدرجة

كما يحتمؿ أف يكف ضحايا في الغالب لسوء المعاممة وغيرىا مف

الكمية لالتجاىات الالتكيفية في اتجاه المريضات.

أشكاؿ العدواف األخرى ،كما أنيف يستوعبف الضغوط بشكؿ

 3وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى  0.05في الضغوط

مختمؼ ،ويواجيف متطمبات وظيفية متصارعة مع متطمبات

المالية ،والضغوط األسرية ،وضغوط الصداقة في اتجاه

الحياة األسرية ،وحتى لو كاف غالبية النساء يعممف في وظائؼ

المريضات.

خارج المنزؿ ،ففي الغالب يفرض عمييف متطمبات مثمما يفرض

 4عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في متغيرات :الضغوط

عمى الرجاؿ في ىذه الوظائؼ ،إال أف ىذا ال يعفييف مف

الصحية ،واألفكار التمقائية ،وطمب االستحساف.

مسؤولية رعاية المنزؿ ورعاية األطفاؿ ،وربما ُيفسر ىذا أيضاً

وتتفؽ النتائج السابقة مع ما أجمعت عميو الدراسات السابقة

زيادة ضغوط الحياة بأنواعيا المختمفة لدى النساء وبخاصة في

مف وجود معدالت اكتئاب مرتفعة لدى النساء مقارنة بالرجاؿ،

المجتمعات الذكرية ،وىي تؤدي دو اًر ميماً في إحساسيف

وقد ُوجدت ىذه الفػروؽ عبػر الثقافػات ،وأشػارت النتػائج أنػيا
تػبػرز تباعاً فػي المراحؿ التالية لمرحمة المراىقة

باالكتئاب مقارنة بالذكور [.[120
ورغـ ذلؾ فإف التساؤؿ عف تفسير ىذه الفروؽ يظؿ
مطروحا ،فالبعض يرى أف التفسيرات البيئية والسيكولوجية أكثر

[.[113,114,115,116,117,118,119

إقناعاً مقارنة بالتفسيرات البيولوجية ،وىناؾ إجماع عمى أف ىذه

وقد اقترح "كورنستيف" [ ]120ثالث وجيات نظر تفسر السبب

العوامؿ تتفاعؿ معاً مما ُيعد مناسباً بشكؿ أفضؿ لتفسير انتشار

في أف النساء ُيظيرف االكتئاب بدرجات أعمى مف الرجاؿ ىي:

أ -تتسـ النساء بفروؽ بيولوجية في وظيفة وبنية المخ (مثؿ

االكتئاب لدى اإلناث بشكؿ أكبر.

نظاـ األجيزة العصبية المفرزة لميرمونات Neuroendocrine

ثانياً :العمر:

جدول 15

قيمة "ت" ومستويات داللة الفروق بين األصغر سناً واألكبر سناً عمى متغيرات الدراسة (االكتئاب ،وضغوط أحداث الحياة ،وتقدير الذات ،واألفكار
التمقائية ،واالتجاىات الالتكيفية)

متغيرات الدراسة

األصغر سناً ()36 – 18
م

(ن = )25

األكبر سناً ()64 – 31

ع

م

(ن = )36

قيمة "ت"

الداللة

اتجاه الفرق

ع

االكتئاب

18.56

6.31

24.43

6.22

3.47 -

0.001

األكبر سنا

ضغوط العمؿ

34.76

11.58

37.20

9.25

0.87 -

غ .د

-

الضغوط المالية

19.36

4.86

20.07

3.40

0.63 -

غ .د

-

الضغوط الصحية

17.36

3.62

17.57

3.76

0.21 -

غ .د

-

الضغوط األسرية

45.12

6.61

47.50

6.84

1.31 -

غ .د

-

ضغوط الزواج

16.12

4.74

18.37

2.24

2.31 -

0.05

األكبر سنا
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ضغوط الصداقة

21.20

7.11

24.17

4.99

1.81 -

غ .د

الضغوط الشخصية

24.20

9.94

34.53

8.25

3.78 -

0.001

األكبر سنا

الدرجة الكمية لضغوط أحداث الحياة

178.12

29.57

199.40

25.18

2.88 -

0.01

األكبر سنا

تقدير الذات

75.60

20.13

58.87

19.76

3.10

0.01

األصغر سنا

األفكار التمقائية

70.08

21.61

77.03

26.75

1.05 -

غ .د

-

تقويـ األداء

77.08

23.75

90.23

18.66

2.30 -

0.05

األكبر سنا

طمب االستحساف

45.92

8.32

46.83

8.75

0.40 -

غ .د

-

الدرجة الكمية لالتجاىات الالتكيفية

123.00

29.19

137.07

34.76

1.94 -

غ .د

-

يتضح مف الجدؿ السابؽ ما يمي:

-

وتتفؽ النتائج السابقة مع االتجاه الغالب في الدراسات عبر

 .1وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى  0.001في متغيرات:

الثقافية التي أوضحت نتائجيا أف االكتئاب يزداد مع التقدـ في

االكتئاب ،والضغوط الشخصية ،في اتجاه األكبر سنا.

العمر ومع زيادة ضغوط أحداث الحياة [37,90,121

 .2وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى  0.01في الدرجة

.[122,123

الكمية لضغوط أحداث الحياة في اتجاه األكبر سنا ،وتقدير

والتي أرجعيا البعض لزيادة الضغوط المادية واالجتماعية وكذلؾ

الذات في اتجاه األصغر سنا.

ظيور المشكالت الصحية مع التقدـ في العمر ،وىي متغيرات

 .3وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى  0.05في تقويـ

تؤدي بدورىا إلى ظيور مزيد مف أعراض االكتئاب [.[124

األداء في اتجاه األكبر سنا.

ثالثا :الحالة االجتماعية:

 .4عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في متغيرات :ضغوط العمؿ،

تـ تقسيـ فئات الحالة االجتماعية لعينة الدراسة الكمية إلى

والضغوط المالية ،والضغوط الصحية ،والضغوط األسرية،
وضغوط الصداقة ،واألفكار التمقائية ،وطمب االستحساف،

وحسب تحميؿ التبايف
ثالث فئات (متزوج – أعزب – مطمؽ) ُ
في اتجاه واحد بيف المجموعات الثالث عمى متغيرات الدراسة

والدرجة الكمية لالتجاىات الالتكيفية.

كما في الجدوؿ التالي:
جدول 16

تحميل التباين في اتجاه واحد لداللة الفروق بين فئات الحالة االجتماعية عمى متغيرات الدراسة (االكتئاب ،وضغوط أحداث الحياة ،وتقدير الذات،
واألفكار التمقائية ،واالتجاىات الالتكيفية)

م

المتغيرات

مصدر التباين

مجموع المربعات

د .ح

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة

1

االكتئاب

بيف المجموعات

601.24

2

300.62

8.04

0.001

داخؿ المجموعات

1944.69

52

37.40

التبايف الكمي

2545.93

54

بيف المجموعات

16.65

2

8.32

داخؿ المجموعات

5763.90

52

110.84

التبايف الكمي

5780.55

54

بيف المجموعات

79.39

2

39.69

داخؿ المجموعات

829.05

52

15.94

التبايف الكمي

908.44

54

بيف المجموعات

39.80

2

18.90

داخؿ المجموعات

683.91

52

13.15

التبايف الكمي

723.71

54

بيف المجموعات

98.19

2

49.10

داخؿ المجموعات

2385.19

52

45.87

2
ضغوط العمؿ
3
الضغوط المالية
4
الضغوط الصحية
5
الضغوط األسرية
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0.08

2.49

1.51

1.07

غ .د

غ .د

غ .د

غ .د
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التبايف الكمي

2483.38

54

بيف المجموعات

10.48

2

5.24

داخؿ المجموعات

741.96

52

14.27

التبايف الكمي

752.44

54

بيف المجموعات

37.75

2

18.88

داخؿ المجموعات

2020.43

52

38.85

التبايف الكمي

2058.18

54

بيف المجموعات

192.82

2

96.41

داخؿ المجموعات

6660.71

52

128.09

التبايف الكمي

6853.53

54

609.52

2

304.76

52

864.57

6

ضغوط الزواج

7

ضغوط الصداقة

8

الضغوط الشخصية

9

الدرجة الكمية لضغوط

بيف المجموعات

أحداث الحياة

داخؿ المجموعات

44957.39

التبايف الكمي

45566.91

54

بيف المجموعات

218.52

2

109.26

داخؿ المجموعات

24657.19

52

474.18

التبايف الكمي

24875.71

54

بيف المجموعات

2142.72

2

1071.36

داخؿ المجموعات

30471.39

52

585.99

التبايف الكمي

32614.11

54

بيف المجموعات

349.36

2

174.68

داخؿ المجموعات

25651.07

52

493.29

التبايف الكمي

26000.44

54

بيف المجموعات

249.85

2

124.92

داخؿ المجموعات

3643.54

52

70.07

التبايف الكمي

3893.38

54

الدرجة الكمية لالتجاىات

بيف المجموعات

1114.26

2

557.13

الالتكيفية

داخؿ المجموعات

39813.85

52

765.65

التبايف الكمي

40928.11

54

10

تقدير الذات

11

األفكار التمقائية

12

تقويـ األداء

13
طمب االستحساف
14

0.37

0.49

0.75

0.35

0.23

1.83

0.35

1.78

0.73

غ .د

غ .د

غ .د

غ .د

غ .د

غ .د

غ .د

غ .د

غ .د

يتضح مف الجدؿ السابؽ ما يمي:

متزوج ومجموعة أعزب في اتجاه المجموعة الثانية.

 .1وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى  0.001بيف

 -توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجات االكتئاب بيف مجموع ػ ػ ػ ػة

المجموعات الثالث لمحالة االجتماعية (متزوج – أعزب –

متزوج ومجموعة مطمؽ في اتجاه المجموعة الثانية.

مطمؽ) عمى متغير االكتئاب.

 -ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجات االكتئاب بيف

 .2عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعات الثالث

مجموعة أعزب ومجموعة مطمؽ.
وتتسؽ النتائج السابقة مع وجية النظر التي ترى أف أولئؾ

لمحالة االجتماعية (متزوج – أعزب – مطمؽ) عمى جميع

الذيف يتزوجوف يعيشوف جودة حياة أفضؿ ،وتقؿ لدييـ كثي اًر مف

متغيرات الدراسة.
ولتحديد مصدر الفروؽ بيف مجموعات الحالة االجتماعية

أعراض االكتئاب وبخاصة القابمية لالنتحار [ ،]125لذلؾ

الثالث (متزوج – أعزب – مطمؽ) تـ استخداـ اختبار شيفيو

تركزت الجيود عمى مساعدة األفراد الذيف يعانوف مف االكتئاب

وأوضحت النتائج ما يمي:

عمى الزواج لمحصوؿ عمى دعـ قد يفيدىـ في التغمب عمى

 -توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجات االكتئاب بيف مجموع ػ ػ ػ ػة

األعراض [.[126
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عمى أساس أف ضغوط أحداث الحياة ،وتقدير الذات ،والمعارؼ

وتؤكد النتائج السابقة صحة الفرض المطروح بشكؿ جزئي.

السمبية (األفكار التمقائية واالتجاىات الالتكيفية) ىي المتغيرات

مناقشة نتائج الفرض الثالث:

المستقمة واالكتئاب ىو المتغير التابع.

ينص ىذا الفرض عمى أنو "ُيمكف لمتغيرات ضغوط أحداث

ويوضح الجدوؿ التالي النتائج التي كشفت عنيا ىذه التحميالت.

الحياة وتقدير الذات والمعارؼ السمبية أف تنبئ باالكتئاب".

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إجراء تحميؿ االنحدار المتدرج
جدول 17
نتائج تحميل االنحدار التدريجي لضغوط أحداث الحياة وتقدير الذات والمعارف السمبية كمحددات تنبؤية باالكتئاب كمتغير تابع لدى عينة الدراسة
الكمية

ف

معامل االنحدار

معامل

المتغيرات

معامل

المستقمة

التحديد

االنحدار

R²

المعياري

ت

المقدار

المعادلة التنبؤية

الثابت
درجة االكتئاب =+ 32.53

1

تقدير الذات

0.256

***18.265

0.162 -

0.506 -

***4.27-

32.53

2

تقدير الذات

0.372

***15.372

0.152 -

0.474 -

***4.29-

24.81

0.095

0.341

**3.09

0.091 -

0.284 -

*2.22 -

األفكار التمقائية

0.112

0.400

**2.73

( × )0.091 -درجة تقدير الذات

الضغوط

0.079

0.333

**2.59

 × 0.112 +درجة األفكار التمقائية

( × )0.162-درجة تقدير الذات
األفكار التمقائية

درجة االكتئاب = + 24.81
( ×)0.152 -درجة تقدير الذات
 × )0.095( +درجة األفكار
التمقائية

3

تقدير الذات

0.445

***13.617

4.59

درجة االكتئاب = + 4.59

 × 0.079 +درجة الضغوط

تأثي اًر في االكتئاب ،حيث أسيـ بنسبة  ٪25.6في تبايف درجات

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 -1تـ استبعاد متغير واحد (االتجاىات الالتكيفية) مف المعادلة

البعد ،وقد تال ىذا المتغير في التأثير األفكار التمقائية الذى

التنبؤية عمى أساس ضعؼ تأثيره في المتغير التابع.

ساىـ بنسبة  ،٪11.6ثـ متغير ضغوط أحداث الحياة والذى

 -2توجد ثالثة متغيرات مستقمة (تقدير الذات ،واألفكار

ساىـ بنسبة  ٪7.3في تبايف متغير االكتئاب.

التمقائية ،و ضغوط أحداث الحياة) ليا قدرة تنبؤية باالكتئاب

وتؤكد نتائج تحميؿ االنحدار التدريجي السابقة صحة الفرض

لدى عينة الدراسة الكمية.

المطروح بشكؿ جزئي.
وبصفة عامة تتسؽ ىذه النتيجة مع ما أشار إليو الباحثوف

 -3جميع معامالت االنحدار لممتغيرات الثالثة ذات داللة

مف أف تدني مفيوـ الذات ُينبىء بوجود أعراض االكتئاب

إحصائية عند مستوى (.)0.001

[.[66,67,68,6970,71,96

 -4قيمة "ؼ" لممتغيرات الثالثة دالة عند مستوى ( )0.001في
جميع خطوات تحميؿ االنحدار التدريجي ،مما يشير إلى داللة

وكذلؾ وجود أحداث ضاغطة باإلضافة إلى االتجاىات

تأثير المتغيرات المستقمة في المتغير التابع ،ومما يشير أيضاً
إلى داللة المعادلة التنبؤية.

الالتكيفية ،واألفكار التمقائية يجعؿ الفرد ُعرضة لالكتئاب

 ،Floyd, et al., 2004كما تؤيد النتائج بصفة عامة افتراض

 -5أسيمت المتغيرات الثالثة (المستقمة) بنسبة  ٪44.5في

"بيؾ" ( )1967أف العمميات المعرفية عامؿ حاسـ في ترسيب

ويعد متغير تقدير الذات أكثر المتغيرات
تبايف متغير االكتئابُ ،

االكتئاب واستم ارريت ػو ،والتأكي ػد عم ػى دور المعرف ػة كعام ػؿ سببػ ػي
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المراجع

كما تؤيد النتائج أيضاً مفيوـ "بيؾ" [ ]95عف الخصوصية

أ .المراجع العربية
] [29مميكة ،لويس ( .)1990العالج السموكي وتعديؿ السموؾ،

المعرفية  Cognitive Specifityوالذي ُيشير إلى أف االكتئاب
اضطراب لو محتواه المعرفي الخاص ،وأف المرضى الذيف

الكويت :دار القمـ لمنشر والتوزيع.

ُيعانوف مف االكتئاب يتبنوف محتوى معرفياً يرتبط أكثر بالخسارة

] [34سالمة ،ممدوحة ( .)1987االكتئاب وجوانب التشويو

واليزيمة ).[81] (Beck et al., 1986, 1987

المعرفي ،مجمة الصحة النفسية ،مجمد  ،28العدد السنوي،

ويعني ىذا أف األفكار التي تؤدي النفعاالت مختمفة تختمؼ

.32-2

في محتوياتيا مف واحدة ألخرى ،ويؤكد المنظروف الميتموف

] [35سالمة ،ممدوحة ( .)1989التشويو المعرفي لدى المكتئبيف

بالسموؾ المعرفي عمى أىمية تعميـ العميؿ فيـ العالقة بيف

وغير المكتئبيف ،مجمة عمـ النفس ،العدد الحادي عشر،

التفكير واالنفعاالت والسموؾ [.[81

القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب.52-41 ،

 .6التوصيات
يجب التأكيد عمى أف ىذه المنطقة البحثية بحاجة إلى

] [44إبراىيـ ،عبد الستار ( .)1998االكتئاب ،اضطراب

مزيد مف البحوث ،فاستمرار ىذا النوع مف البحوث قد يؤدي في

العصر الحديث ،فيمو وأساليب عالجو ،الكويت ،عالـ

النياية إلى تحديد آليات محددة لالكتئاب ؛ مما يؤدي بدوره

المعرفة ،العدد .239

لمعمومات ميمة في اتجاه تنمية عالج واضح محدد المعالـ،

] [45شقير ،زينب ( .)1995مفيوـ الذات ومظاىر الصحة

ويجدر اإلشارة إلى أنو مازالت ىناؾ بعض الجوانب في حاجة

النفسية لدى المكتئبيف مف طالب جامعة طنطا ،مجمة عمـ

إلى مزيد مف الدراسة منيا:

النفس ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،العدد – 34 ،33

 -دراسة العالقة بيف متغيرات الدراسة الحالية لدى عديد مف

.51

الفئات مف ذوي االضطرابات اإلكمينيكية األخرى.
 -دراسة دور ضغوط أحداث الحياة في ظيور بعض

] [46عبد الباقي ،سموى ( .)1992االكتئاب بيف تالميذ

االضطرابات النفسية وبخاصة القمؽ والوسواس القيري.

المدارس ،دراسات نفسية ،رابطة األخصائييف النفسييف

 -دور المعارؼ السمبية واألفكار الالتكيفية في حدوث القمؽ

المصرية ،جػ  ،3يوليو.479 – 437 ،

النفسي.

] [50عبد الرازؽ ،عماد ( .)1998المساندة االجتماعية كمتغير

 -طبيعة ارتقاء المعارؼ السمبية واألفكار الالتكيفية عبر مراحؿ

وسيط في العالقة بيف المعاناة االقتصادية والخالفات

العمر ،وبخاصة مرحمتي الرشد والشيخوخة.

الزوجية .مجمة دراسات النفسية ،المجمد ( ،)8العدد (،)1

 -دور أساليب المعاممة الوالدية في ظيور المعارؼ السمبية

 ،39 - 13رابطة األخصائييف المصرييف النفسييف

واألفكار الالتكيفية وبالتالي حدوث االكتئاب.

المصرية (رانـ).

 دراسة التأثير المحتمؿ لالكتئاب عمى تكويف المخططاتالمعرفية لدى مجتمعات بحثية متباينة.

] [51الرشيدي ،ىاروف ( .)1999الضغوط النفسية ،طبيعتيا،

 -عمؿ دراسات طولية لتتبع نمو المخططات المعرفية الالتكيفية

نظرياتيا ،برنامج لمساعدة الذات في عالجيا ،القاىرة:

مع العمر.

مكتبة األنجمو المصرية.
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] [102عبد اهلل ،عادؿ ( .)1991مقياس تقدير الذات لمراشديف

] [52أبو حطب ،فؤاد ،وصادؽ ،آماؿ ( .)1991مناىج البحث

والمراىقيف ،القاىرة ،مكتبة األنجمو.

وطرؽ التحميؿ النفسي ،القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.
] [53الشقماني ،مصطفى ،والفقي ،محمد ( .)2006أحداث

] [107قابيؿ ،رأفت عبد الباسط ( .)1999دراسة عبر حضارية

الحياة والضغوط النفسية ودورھا في اإلصابة باألوراـ

لمكونات البناء المعرفي لمقمؽ واالكتئاب لدى الطالب

السرطانية ،مجمة السائؿ ،العدد الخامس (عف المؤتمر

الجامعييف ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب

السادس لألوراـ السرطانية) ،الزاوية ،ليبيا.248 - 231،

بسوىاج ،جامعة جنوب الوادي.

] [54شقير ،زينب ( .)1998مقياس مواقؼ الحياة الضاغطة،

ب .المراجع االجنبية

القاىرة :دار الكتاب الحديث.
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THE ROLE OF THE LIFE EVENTS
STRESS, SELF-ESTEEM AND
NEGATIVE KNOWLEDGE IN
PREDICTING OF DEPRESSIONIN A
SAMPLE OF PATIENTS
MOHAMMED SALEM AL-GARNI
Faculty of Arts
King Abdul-Aziz University
ABSTRACT _The current study aimed to detect the relationship between depression with both of
Life Events stress, self-esteem, The Automatic thoughts, and dysfunctional Attitudes, as well as the
detection of differences in degrees of depression attributable to the variables: gender, age, and
marital status. The study sample consisted of 55 depression Saudi patients (24 males, 31 females),
24 patients from the Psychiatric Clinic Hospital Bagedo and Dr. Irfan (16 females - 8 males) , and
31 patients from the Health psychiatric hospital in Jeddah (15 females - 16 males), Ages ranged
from 18 to 64 years, average age was (31.75) years , and standard deviation was (9.52) years ,
from different levels of education.
Tools of the study consisted of: Beck Depression Inventory (BDI), Life Events stress
questionnaire, self-esteem Scale, The Automatic thoughts Questionnaire, and dysfunctional
Attitudes Scale, The tools were verified to be convenient to the Saudi culture and be
psychometrically competent using different methods.
Data showed that there are Positive significant correlation between Depression and both of:
Life Events stress, The Automatic thoughts, and dysfunctional Attitudes, and there are Negative
significant correlation between Depression and self-esteem.
T. test showed that there are Statistically significant differences between males and females in
the variables: depression, Life Events stress, and dysfunctional Attitudes in female direction, and
self-esteem in the male direction, Also T. test results showed that there are Statistically significant
differences between Younger and older in the variables: depression and Life Events stress in
Younger direction, and self-esteem in older direction, Also ANOVA results showed that there are
Statistically significant differences among the three groups of Marital status (Married - Single widower) on the depression, while there were no differences among the three groups on the Other
variables. It was also found that three independent variables (self-esteem, The Automatic thoughts,
and Life Events stress) can predict depression , and contributed by 44.5 % in depression variable
contrast, self-esteem more variables impact on depression, with contributed by 25.6% in
depression variable contrast, The Automatic thoughts which contributed 11.6%, and Life Events
stress which contributed 7.3% in the depression variable contrast.
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