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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى قراءة وتحليل بعض الدراسات الحديثة عن خطر الشعور بالوحدة النفسية
على ارتفاع ضغط الدم ما يساعد على توجيه البحوث خاصة في مجال الصحة النفسية لكبار
السن ،أما فيما يخص محتوى الدراسات فهي تفيد بالعالقة الوطيدة بين الشعور بالوحدة النفسية
وصحة املسن ،كما يبرز الشعور بالوحدة النفسية كعامل خطر الرتفاع ضغط الدم ،والجدير بالذكر
أن هنالك بعض الدراسات لم تؤيد ذلك مما يفتح املجال ملزيد من البحوث.
الكلمات املفتاحية :الشعور بالوحدة النفسية ،ارتفاع ضغط الدم.

Abstract:
This research aims at reads and analyse some recent studies about the risk of loneliness
on hypertension ,which helps to direct research especially in the field of mental helth for aged
people , the content of the studies helps in the close relationship between the loneliness and the
health of aged people ,it also highlights that the loneliness as a risk factor for hypertension , it is
notable that some studies did not do; therefore , it is very significant to make extra research.
Key words: loneliness, hypertension
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مقدمة:
إن الشعور بالوحدة النفسية هو رد ِفعل عاطفي لوجود اختالف بين العالقات
ً
االجتماعية املرغوب فيها واملحققة فعال (امطانيوس ،2011،الشديفات .)300 :2015،
ً
وعند الحديث عن تجربة الشعور بالوحدة النفسية نجدها تشمل كال من مشاعر
العزلة واالنقطاع وكذلك مشاعر عدم االنتماء ( )Hawkley et al,2006: 152واالنتماء
هو من الحاجات األساسية واألقوى يدفع الشخص لإلشباع وبضرورة االرتباط
بعالقات وطيدة مع اآلخرين ،واألفراد الذين تلبى احتياجاتهم من االتصال ليس لديهم
مشاكل الصحة النفسية والجسدية (  (Baumeister & Leary,1995, Harris, 2014 :30كما
أن للعالقات اإليجابية مع اآلخرين آثار مفيدة على القلب واألوعية الدموية والغدد
الصماء والجهاز املناعي )(Uchino, Cacioppo & Kiecolt-Glaser, 1996, Harris, 2014 :30
في حين ،ارتبط النقص في العالقات االجتماعية مع َ
املرض Seeman, 1996, Harris,
) )2014 :30وقد وجدت دراسات تثبت صلة قوية بين الشعور بالوحدة النفسية وتد ِني
مستوى الصحة العامة ( )Crewdson, 2016 :1كما ان ارتفاع وتيرة هذا الشعور تجعله
عامل خطر على الصحة لهذا يجب التمييز بين الشعور بالوحدة النفسية املزمن و
الشعور بالوحدة النفسية العابر (.)Harris, 2014 :32
وأفادت دراسة  Petitte et all ,2015عن وجود ارتباط بين الشعور بالوحدة
النفسية واألمراض املزمنة الشائعة بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
والسكتة الدماغية وأمراض الرئة والسمنة ومتالزمة التمثيل الغذائي واالصابة بداء
السكري للبالغين.
وفي عدد من األبحاث وفقا  Hawkley and Cacioppo et al ,2002 ,2006,2010تمت
اإلشارة إلى أن الشعور بالوحدة النفسية عامل خطر الرتفاع ضغط الدم
(.)Coyle,2014 :33
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وفي هذا السياق يهدف هذا املقال لعرض قراءة تحليلية عن خطر الشعور
بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم من خالل ما اشارت اليه الدراسات السابقة
انطالقا من اإلجابة على التساؤل التالي :هل يعتبر الشعور بالوحدة النفسية إحدى
مؤشرات ارتفاع ضغط الدم حسب الدراسات السابقة؟
 .1تحديد مصطلحات:
يتمحور املقال حول مفهوم الشعور بالوحدة النفسية وارتفاع ضغط الدم
 .1.1الشعور بالوحدة النفسية
على الرغم من اختالف العلماء والباحثين في تعريفهم ملفهوم الشعور بالوحدة
النفسية إال انهم اتفقوا فيما بينهم على انه خبرة ذاتية او شخصية ال تتكافأ مع العزلة
االجتماعية ،كما انها خبرة نفسية غير سارة تبعث على األس ى والحزن او التعاسة لدى
كل من يشعر بها او يعانيها ،وتنتج من النقص املدرك للخلل في شبكة العالقات
االجتماعية للفرد ،ولذا فهي تتضمن عدم رضا الفرد عن عالقاته االجتماعية
(الشبؤون )18: 2013،
فالشعور بالوحدة النفسية هو وضع كارثي وهو شعور سلبي ينتج عن االختالف
املوجود بين عالقات الفرد القائمة في الواقع وما هو مرغوب فيه من عالقات مع
اآلخرين.
وبما أن هذا الشعور يختلف ما بين االفراد فكان البد من تحديد طبيعة كل نوع
وحسب  Macqueron ,2009يتميز الشعور بالوحدة النفسية االجتماعية بالشعور بامللل
فالفرد لديه انطباع من عدم وجود هدف في الحياة ووفقا لويس  Weissهذه التجربة
تأتي من عدم املشاركة في الحياة االجتماعية او اكتشاف اآلخر وامليل الى العزلة
االجتماعية مع الشعور باإلحباط وعدم الرضا ،واالفراد الذين يعانون من العزلة
االجتماعية قد يكون لديهم نقص في املهارات االجتماعية التي تعزز وحدتهم ،وبعض
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السلوكيات التي ال تشجع على التبادالت االجتماعية كالتعبير اللفظي القليل ،عدم
التفاعل في املجتمع ،التعاطف القليل ،الكف االجتماعي ،اما عن الشعور بالوحدة
النفسية العاطفية أواالنفعالية فيتميز بغياب الشريك الودي وعندما يكون هذا
الشعور مزمنا فانه يشير الى عدم القدرة على اقامة عالقة حميمية دافئة وامنة
ومستدامة ))Macqueron ,2009 :58-59
2.1ارتفاع ضغط الدم
ان ارتفاع ضغط الدم هو اضطراب في الجهاز الدموي يتم بوقوع ضغط دموي
زائد على جدران الشرايين ،ويقاس على مستوى الضغط الدم االنقباض ي واالنبساطي،
وإن هذه املشكلة تعتبر من أهم املشاكل التي تواجه البلدان وتعتبر كعامل رئيس ي
لحدوث الجلطة الدماغية والقلبية وعجز القلب وبالتالي الوفاة ،وإن معظم األشخاص
ال يشعرون بأن ضغطهم مرتفع ويحدث هذا املرض مع تقدم العمر وهو أكثر حدوثا في
افريقيا وامريكا (فالح  )364 :2005،وفي الجزائر االحصائيات التي اجرتها الجمعية
الجزائرية ملرض ى ارتفاع ضغط الدم لسنة  ،2003اشارت الى ان  7ماليين شخص
مريض في الجزائر (قارة )2015:7 ،فهو يمثل من أهم االمراض املزمنة الشائعة
املتفشية في املجتمع الجزائري وتمثل الفئة العمرية أكثر من  60سنة أكبر الفئات التي
تعاني من األمراض املزمنة.
 1.2.1ضغط الدم االنقباض ): (S.B.P
يتولد داخل االوعية نتيجة لقوة انقباض البطين األيسر ودفع الدم الى كافة
أنحاء الجسم ،وهنا يتعرض الدم الى مقاومة من قبل جدران الشرايين ،والتي تكون
اضيق من األوردة ،ولكنها تمتاز بسمك وتمدد جدرانها وذلك لتتحمل ضغط الدم
العالي ،اذ يكون دفع الدم عادة نبض وليس انسياب ويبلغ مستوى ضغط الدم العالي
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هنا بين (120ملم ز – 140ملم ز) (عبد الستار  )89 ،2014:ويعتبر ضغط الدم
االنقباض ي منبئ أساس ي الرتفاع ضغط الدم لدى األفراد البالغين أكثر من 65
سنة (. )Izzo et al, 2000; Kannel, 2000, Coyle ,2014 :35
 2.2.1ضغط الدم االنبساطي): (D.B.P
يحدث نتيجة النقباض االذينين وانبساط البطينين أي يتولد نتيجة النغالق
الصمام في الشريان األبهر وعودة جزء من الدم باتجاه القلب وارتطامه بهذا الصمام
وهو أكثر استقرارا من ضغط الدم االنقباض ي وتبلغ قيمته عند الفرد الطبيعي (70ملم
ز 80-ملم ز) (عبد الستار )89 ،2014:
 .2خطر الشعور بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط ّ
الدم:
إن هذا الشعور الذي يبعث عن األس ى والسلبية في العالقات االجتماعية فقد
يرتبط بكثير من األمراض البدنية املزمنة كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ،ومن
بين التفسيرات التي توضح خطر الشعور بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم
نجد أن :األفراد الذين يشعرون بالوحدة أكثر عرضة ملواجهة الضغوطات في الحياة
اليومية ) (Momtaz, 2012 :704فيتعرضون لتغيرات مزمنة في الجهاز العصبي الالإرادي،
بما في ذلك ارتفاع في نشاط الجهاز العصبي السمبتاوي الذي يؤدي الى ارتفاع في
الضغط ،وبالتالي أكثر عرضة ملرض القلب واالوعية الدموية ; (Sorkin et al ,2002
ً
)Momtaz, 2012 :704وقد سلط الضوء أيضا على تأثير هذا الشعور على ارتفاع
ضغط الدم عن طريق االكتئاب (Jonas et all, 1997, Yary et al, 2010, Momtaz,
) 2012:704و أشار  Cacioppo et al, 2010من خالل هذا الشعور تم توقع ازدياد في
االكتئاب ،و اظهرت الدراسات أن االكتئاب عامل خطر مستقل الرتفاع ضغط الدم
)(Meng et al, 2012, Coyle , 2014 : 43
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ومازالت هناك تفسيرات أخرى محتملة ،ولقد أجريت دراسات وبحوث عديدة
ملعرفة خطر هذا الشعور عبر الثقافات املختلفة.
فقد قام  Mushtaq et all ,2014بدراسة حول العالقة بين الشعور بالوحدة
النفسية واالضطرابات النفسية والصحية ،وهدفت إلظهار العواقب الوخيمة على
الصحة النفسية والجسدية للشعور بالوحدة النفسية ،وأظهرت النتائج ان الشعور
بالوحدة يمكن أن يؤدي إلى العديد من االضطرابات النفسية والجسدية.
وفي دراسة  Coyle Caitlin,2014التي هدفت لفهم كيفية ارتباط كال من العزلة
والشعور بالوحدة مع خطر ارتفاع ضغط الدم ،وتشخيص هذه الحالة املزمنة
وكذلك ايالء االهتمام الخاص بالفروق بين الجنسين ،وهي دراسة طولية مسحية
تخص األفراد البالغين  50سنة أو أكثر وذلك على مدى سنتين من 2008( :الى )2010
حيث تم قياس ارتفاع ضغط الدم على أساس تشخيص الطبيب وتم أيضا قياس
العزلة االجتماعية باستخدام بنود لتقييم الشبكة االجتماعية وخصائص املشاركة
االجتماعية وقياس الشعور بالوحدة النفسية بمقياس ) ،The Hughes (2004واظهرت
نتائج هذه الدراسة األثر السلبي للعزلة على الصحة البدنية للمسنين أما من ناحية
الشعور بالوحدة النفسية فنتائج هذا البحث ال توفر الدعم املستمر لفكرة تأثيره
السلبي على ارتفاع ضغط الدم ،إال أن النتائج تشير إلى أن هذا الشعور قد يكون
عامل خطر مهم لنتائج صحية اخرى وخاصة عند الرجال.
وفي دراسة  Momtaz et al,2012التي هدفت لدراسة تأثير الشعور بالوحدة
النفسية على ارتفاع ضغط الدم في مرحلة متأخرة من العمر ،وقد تمت على عينة
متكونة من  1880فردا تتراوح اعمارهم بين  60سنة او أكثر في شبه جزيرة ماليزية
باستخدام مقياس الشعور بالوحدة مركز فيالديلفيا للشيخوخة ( ،)PGCMSوتم تقييم
الحاالت الطبية الرتفاع ضغط الدم والظروف املزمنة األخرى من خالل اسئلة التقرير
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الذاتي ،واظهرت النتائج أن الشعور بالوحدة النفسية يزيد بشكل كبير من احتمال
ارتفاع ضغط الدم في مرحلة متأخرة من العمر وذلك بعد ضبط للعوامل
الديموغرافية االجتماعية والصحية حيث كانت نتيجة االنحدار اللوجستي ،بعد ضبط
ً
وأيضا أظهرت
املتغيرات تؤيد ان الشعور بالوحدة يزيد من هذا االحتمال بشكل كبير،
مناقشة النتائج أن الشعور بالوحدة النفسية يعتبر عامل خطر رئيس ي الرتفاع ضغط
الدم وأن على العاملين في مجال الرعاية الصحية ْ
أن يكونوا على بينة من اآلثار
الفسيولوجية السلبية للشعور بالوحدة النفسية لدى كبار السن.
وفي دراسة Ong, Rothstein, & Uchino, 2012

التي هدفت لفحص آثار

الشيخوخة والشعور بالوحدة النفسية على استجابات االجهاد القلبي الوعائي ،وتمت
هذه الدراسة على 91شاب ما بين (30-18سنة) و 91من كبار السن ما بين (80 -65
سنة) أسوياء في ضغط الدم واستخدمت مقياس الشعور بالوحدة النفسية  UCLAفي
جامعة كاليفورنيا .واختبار االجهاد االجتماعي  TSSTفي جامعة ترير ( )Trierباملانيا في
وهو مزيج من االجراءات في املختبر للحث على االجهاد ،وكشفت نتائج الدراسة ارتباط
الشعور بالوحدة النفسية مع زيادة تفاعل متوسط ضغط الدم االنقباض ي وتراجع في
انتعاش متوسط الضغط الدم االنقباض ي علما أن فترة اجهاد وتفاعل القلب تعني
مستويات ضغط الدم االنقباض ي واالنبساطي ترتفع بمعدل  5,53مم في الزئبق3,34 ،
مم في الزئبق أما فترة انتعاش القلب خالل فترة ما بعد الضغوطات أو فترة نقاهة،
تعني انخفاض مستويات متوسط ضغط الدم االنقباض ي واالنبساطي بمعدل 7.16
مم زئبق و 4.42مم زئبق ،كما ان تأثير الشعور بالوحدة النفسية على تفاعل متوسط
ضغط الدم االنقباض ي أقوى عند كبار السن من الشباب.
وعن دراسةHawkley, L. C., Thisted, R. A., Masi, C. M., & Cacioppo, J. T. 2010
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هدفت الختبار فرضية ان ارتفاع في مستوى الشعور بالوحدة النفسية يحدث
ارتفاع في ضغط الدم االنقباض ي وتمت على مدى فترة  4سنوات ،على عينة من 229
فرد من الرجال والنساء (سكان البيض والسود واالسبان) تتراوح اعمارهم ما بين 50
و 68سنة في شيكاغو وذلك باستخدام مقياس الشعور بالوحدة النفسية  UCLAفي
جامعة كاليفورنيا ،وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى مرتفع من الشعور بالوحدة
النفسية ترتبط بارتفاع في متوسط ضغط الدم االنقباض ي ،وكان تأثير الشعور
بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم مستقل عن العمر او الجنس أو ال ِعرق
وعوامل الخطر القلبية الوعائية والظروف الصحية واالدوية وآثار أعراض االكتئاب
والدعم االجتماعي واالجهاد املدرك والعدائية.
وأما دراسةHawkley, L. C., Masi, C. M., Berry, J. D., & Cacioppo, J. T. 2006
هدفت الختبار كيفية ارتباط كل من الشعور بالوحدة النفسية والعوامل النفسية
واالجتماعية (اعراض االكتئاب ،واالجهاد املدرك ،والدعم االجتماعي ،والعدوان)
بمؤشرات أداء القلب واالوعية الدموية والغدد الصماء ،وتكونت العينة من 229فرد
من القوقازيين واالمريكيين من أصل افريقي ،والالتيني االمريكي في سن  68-50سنة في
مقاطعة كوك والية الينوي ،باستخدام مقياس الشعور بالوحدة النفسية UCLA
ومقياس االكتئاب املعدل ( .)CES-Dومقياس اإلجهاد املدرك( ،)PSSقائمة تقييم الدعم
بين األشخاص ( Cook–Medley , )ISELومقياس العدائية ( ،)CMHoواظهرت نتائج
الدراسة أن الشعور بالوحدة النفسية ارتبط ايجابيا بارتفاع متوسط ضغط الدم
االنقباض ي وبالزيادات املتعلقة بالسن في متوسط ضغط الدم االنقباض ي.
دراسة  Steptoe et al ,2004هدفت الستكشاف اآلليات املمكنة التي من خاللها
يمكن للشعور بالوحدة النفسية ان يؤثر على الصحة ،وتكونت العينة من  240عامل
وعاملة حيث تتراوح أعمارهم ما بين  59-47سنة ،باستخدام مقياس الشعور بالوحدة
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النفسية  UCLAفي جامعة كاليفورنيا ،واظهرت النتائج ارتباط الشعور بالوحدة النفسية
بالحالة العاطفية والغدد الصماء ،القلب واألوعية الدموية ،واالستجابات االلتهابية
ولم يرتبط بنوع الجنس أو السن أو الوضع االجتماعي واالقتصادي ،ولكن هذا
الشعور كان منخفض عند املتزوجين مقارنة بغير املتزوجين أو املطلقين ،وكان مرتبط
بشكل إيجابي مع العزلة االجتماعية والدعم العاطفي املنخفض ،واليأس وتدني تقدير
الذات ،ومشاكل النوم وارتبط رد فعل ضغط الدم االنبساطي على االجهاد النفس ي
الحاد إيجابيا مع الشعور بالوحدة عند النساء دون الرجال.
دراسة  Caccioppo et al ,2002تمثل هدفها في البحث عن أربعة آليات ممكنة قد
تؤدي بالشعور بالوحدة النفسية الى آثار ضارة على الصحة بالتقييم املنهجي لعدة
ً
تقريبا بهدف تحديد الخصائص
مجموعات من األفراد في عمر واحد في نفس الوقت
التي تميز هذا العمر أو هذه املرحلة العمرية التي يدرسها الباحث) وتمت في دراستين:
 بالنسبة للدراسة االولى :على اساس ارتفاع وانخفاض في مستوى الشعوربالوحدة النفسية تم قياس قيم النشاط الالإرادي ،مستويات الكورتيزول اللعابية،
نوعية النوم والسلوكيات الصحية لدى  89طالب في املرحلة الجامعية
 بالنسبة للدراسة الثانية :قيم ضغط الدم ،معدل ضربات القلب ،مستوياتالكورتيزول اللعابية ،نوعية النوم والسلوكيات الصحية لدى  25فردا من كبار السن.
املقياس املستخدم هو مقياس الشعور بالوحدة النفسية  UCLAفي جامعة كاليفورنيا،
اختبار بيك لالكتئاب ،مؤشر جودة النوم ( ،)PSQIمقياسات الكورتيزول اللعابية،
تدابير نشاط القلب واالوعية الدموية ،تقييم معدل ضربات القلب ،مقياس النشاط
لكبار السن ،مسح السلوك الصحي.
اظهرت نتائج الدراسة األولى :ان املقاومة املحيطية الكلية (املقاومة الكلية املضادة
لجريان الدم في الدورة الدموية) مرتفعة لدى االفراد الذين يشعرون بالوحدة
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الوحيدين دون االفراد الذين ال يشعرون بها ،في حين انقباض القلب ومعدل ضرباته
والنتاج القلبي (( )cardiac outputاي حجم الدم الذي يضخه القلب من البطين االيسر
وااليمن خالل دقيقة واحدة) مرتفع لدى االفراد الذين ال يشعرون بالوحدة من الذين
ً
ً
يشعرون بالوحدة النفسية ،وايضا االفراد الذين يشعرون بالوحدة اقل نوما مقارنة
بالذين ال يشعرون بها.
واظهرت نتائج الدراسة الثانية :أن الزيادة املرتبطة بالعمر تؤدي الى ارتفاع ضغط
الدم وقلة او ضعف في نوعية النوم لدى االفراد الذي يشعرون بالوحدة من غير
االفراد الذين ال يشعرون بها اما مستويات الكورتيزول اللعابية والسلوكيات الصحية
ال تختلف بين املجموعتين في اي دراسة.
 .3تعقيب على الدراسات:
إن نتائج األبحاث التي تجمع بين الشعور بالوحدة النفسية وارتفاع ضغط الدم قد
تعرض تناقض مثير لالهتمام حيث توجد دراسات تجمع بين هذا الشعور وارتفاع
ضغط الدم كدراسة  Momtaz et al,2012التي هي نوعا ما في صميم موضوع املقال
واستخدمت عينة كبيرة من كبار السن وهي عينة ماليزية أي الولوج في ثقافة أخرى،
وقد كانت نتائجها تدعم خطر الشعور بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم،
ومن مميزاتها أنها ذكرت في مناقشة النتائج توصيات للعاملين في مجال الرعاية
الصحية ليكونوا على علم باآلثار الفسيولوجية للشعور بالوحدة ومثل هذه اإلجراءات
الوقائية تهدف لرفع مستوى الصحي لفئة كبار السن ،وكذلك دراسة  Coyle,2014مع
انه لم يشير بشكل واضح الى ان هذا الشعور هو مؤشر دال على وجود ارتفاع ضغط
الدم ،كما توجد دراسات اخرى ال تجمع بين الشعور بالوحدة النفسية وارتفاع
ضغط الدم كما افاد  Coyle ,2014وفقا لدراسة  Shankar et al ,2011فأظهر هذا
األخير عدم ارتباط هذا الشعور بارتفاع ضغط الدم)  (Coyle, 2014 : 34وبالنسبة
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للتفسيرات املحتملة املعروضة في هذا املقال مثل خطر الشعور بالوحدة على ارتفاع
ضغط الدم عن طريق االكتئاب لم يكن هنالك دليل واضح عليه في نتائج دراسة
 Hawkeley et al ,2010السالفة الذكر ومثل هذه املفارقات تظهر بمثابة حافز ملزيد من
البحث في هذا املوضوع ؛ فالدراسات تبقى قليلة كما فسر ذلك Momtaz et al,2012
ً
بأنه جديد نوعا ما ويحتاج الى املزيد من الدراسة ،وبالنسبة للدراسات العربية فهنالك
فقر او انعدام في البحوث التي تتناول متغيري املقال مع انها تعتبر هذا الشعور مشكلة
هامة في وقتنا الحاضر وأنها سبب في ظهور اضطرابات مختلفة وحادة ،فقد توصل
شاذلي 2001 ،الى ان املشكلة الوجدانية االكثر انتشارا لدى املسن هي احساسه
بالشعور بالوحدة النفسية (حجازي ،ابو غالي ،142 :2010 ،شاذلي) 15:2001 ،
وتوصلت دراسة عكروش 2000،الى ان كبار السن يشعرون بإهمال ابنائهم ويعانون
الوحدة والفرقة واالكتئاب (القصابي )135 :2013 ،وهنالك دراسات في جميع انحاء
العالم تنظر في هذه القضية املتنامية عن الشعور بالوحدة النفسية لدى كبار السن
(. )Crewdson,2016: 1

أما في الجزائر فمن املحتمل ْ
أن ال يكون بدرجة لكون املسن في منزلة سامية تعود
ألنثروبولوجيا املجتمع؛ حيث أظهرت دراسة ميدانية بوالية غليزان َّ
أن العالقات
االجتماعية للمسن ال تتغير بدرجة كبيرة سواء داخل املحيط األسري أو خارجه،
باإلضافة في دراسة حمو علي خديجة 2012 ،ذكرت تكيف املسن في الصحراء من

خالل الجو األسري والدعم االجتماعي والبنية النفسية مما يجعله في حالة أفضل
باملقارنة باملسن املقيم في الشمال.
واالعتقاد القائم ً
حاليا أن الشعور بالوحدة النفسية هو ظاهرة صحية عاملية ،كما
أشار  ،Petite et al,2015وإن معظم الدراسات تصل الى استنتاج مفاده ان للصحة
البدنية والنفسية عالقة قوية مع الشعور بالوحدة عند كبار السن ) )Guo,2009:7فمن
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الضروري التدخل في الوقت املناسب ملنع االضطرابات النفسية والجسدية الناجمة
عن تأثير الشعور بالوحدة على املسنين ( )Acharyya, 2012وفي دراسة Caccioppo et al
 ,2002يظهر ارتباط هذا الشعور بوضع صحي بدني كزيادة في معدل ضربات القلب
الذي هو اآلخر يرتبط بارتفاع ضغط الدم،
وتوجد حوالي  112مقال منشور بين سنتي  2000و 2014في دراسات الشعور
بالوحدة ،وتركز الدراسات الكمية على هذا الشعور وأمراض القلب بما في ذلك
املصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وفشل القلب ( Petitte et al
),2015 :114
وعند النظر الى ما تتفق عليه الدراسات السابقة نجد ان العالقة بين متوسط ضغط
الدم االنقباض ي وبين الشعور بالوحدة أكبر لدى كبار السن مقارنة باألفراد األصغر
سنا ،كما يعتبر ضغط الدم االنقباض ي معيارا للتقييم ذو اهمية أكبر بالنسبة لصحة
كبار السن مقارنة بضغط الدم االنبساطي وهذا ما بينه في دراسته Ong et all,2012
وفي دراستي  Hawkley et all .2006, 2010كانت نقطة التركيز أيضا على (ارتفاع ضغط
الدم االنقباض ي) الذي قد يرتفع من جراء ارتفاع في مستوى الشعور بالوحدة وعليه
فان هذا الطرح الجديد ال يعارض انطالقنا فهو يوجه ويحدد أكثر ومن جهة اخرى في
دراسة  Steptoe et al ,2004ارتبط الشعور بالوحدة بارتفاع ضغط الدم االنبساطي
حسب النوع االجتماعي.
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خالصة:
بعد االطالع ومراجعة وتحليل بعض الدراسات الي ركزت على معرفة خطر
الشعور بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم ،توصلت هذه الدراسة إلى ما
يلي:
 استنتاج مفاده أن الشعور بالوحدة النفسية قد يكون كعامل خطر الرتفاع ضغطالدم ،مع توجيه املسار السيما الرتفاع ضغط الدم االنقباض ي الذي يرتفع بارتفاع
مستوى الشعور بالوحدة النفسية.
 تأكيد على العالقة الوطيدة بين الشعور بالوحدة النفسية واضطرابات الصحيةلكبار السن.
 ضرورة اعداد املزيد من البحوث حول متغيري الدراسة الشعور بالوحدة النفسيةوارتفاع ضغط الدم في البيئة الجزائرية لندرة الدراسات التي تجمع بينهما ،فهذا
الطرح الجديد يساهم في توجيه البحوث خاصة املتعلقة بالصحة النفسية لكبار
السن.
 الشعور بالوحدة النفسية قد يزداد مع التقدم في العمر عبر الثقافات املختلفة ،أمافي مجتمعنا فإمكانية تواجد الشعور بالوحدة عند كبار السن محتملة وان كان بدرجة
غير مرتفعة ،ويبقى البحث امليداني الوسيلة الوحيدة لتأكيد ذلك.
 ضرورة االهتمام أكثر بوضع استراتيجيات ملواجهة الشعور بالوحدة النفسية عندكبار السن ،وتقديم الخدمات من رعاية نفسية وصحية لهم.
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