االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل
حضرهوت في ضوء بعض الوتغيرات
الدكتور /عبدالحكيم محمد به بريك
أستاذ مساعد
كلية التربية – المكال  -جامعة حضرموت

الدكتور /هادون علي العطاس
أستاذ مساعد
كلية التربية – المكال  -جامعة حضرموت
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االكتئاب وأعراضه لدى عينات من نساء ساحل حضرموت
بدولة الكويتوالعول
يف ضوء بعض املتغريات
املكدمة:
تف َْ ؤَِْب ِه فَب ِالفَْب َْ فأَاف
قال اهلل عز ّلزيف حم م زه بها:زُ َ  7و َأصْب ََََفُؤباَُ أفأؤِّمفوأَىَبَفَُغً إبغفكافََبغ َ ْ

ًَمََطْنَببغفلَىَببَفبَىَْلَببغفَِِْمؤببَاَفوِ بمَفُ ْ أ باْوِنِ َف ( سززْ ٗ اصص ززا  7ا ٓزز٘ ّ .)01قززت ر ززإ ا اتززا اا اصصززإ ٌ
اص إٓه اىل معاٍإ االبهٝاب حم أبثإ مً مْضع .مً ٔ:يَزا مزا ّ ف هٔزُ عزً مةاىزاٗ ىز
اهلل ٓةصززْب عهٔززُ اصعززمو عيززتما أنززٔق :ززاه ٌ صفصززت ا:يززُ ْٓس ز عهٔززُ اصعززمو قززال
رة ززاىل 7وَتَب بََْعَفلَب بنْلأَْفوَبَبببغسَفََبببغفأَىَب ب ََفلَىَب بفَفَأَىأب بوَفوََََُّْْعب بْْفلََّْنَبببغلأفوِب بمَفُ َْأب بِْافَُلأب بََفََ ِبببََّف( س ززْ ٗ
ْٓس 7ا ٓ٘.)٤٨

ٓةت االبهٝاب سإٓإًٓا أحزت أٍزه اكالز ما اصزن ٓةيز: ٙت اسزهَا عهزه اصزيف

اص ز

ّمي ززً أٌ رةززْف اصفززإف عززً رْاهصززُ ّا رصاٜززُ ّعززً أفا ٛفّ ِ االلهنززاعٕ ٓ .ز إ االبهٝززاب
عه ٙاكز اّ ،اصزهف

ّاصعزهْع عنْمزا بنزا ٓز إ عهز ٙعنزيف أعطزا ٛالعزه اك ههفز٘.

ٍّْ خربٗ اىعاىٔ٘ تاٜة٘ حم اكصاو األّل مي ً أٌ ميإ َ:ا بيف هإف مزً :زا اصرالزإ حم أٖ
مإحه٘ مً حٔارُّ .ختههز ٍز ِ اةزربٗ حم تزترَا مزً تز ا خزإ .حٔزب رز اّ :ز
ضة اهلن٘ اصرعٔط ىعرٔا ّاه ٌ ّاص آ ٘:اىل مالاعإ اصٔأس ّاصصيْط.
ّٓةززت االبهٝززاب مززً أبثززإ االض ز إا:اا اصيفعززٔ٘ اىهالززا ما :ةززت اصصه ز ّمززً أبثززإ
اكالز ز ما اص ززن ٓها ززأ اصي ززاس :ع ززررَا صهة ززم ( ،ا :ززإأٍه :ّ .)0665إم اىٔ زز٘ اىهال ززا ِ حم
اكعهصريفّ .ر فُ ميعن٘ اص ح٘ اصةاكٔ٘ (: )WHOأىُ ّ:ا ٛجيهزا اصرالزإٓ٘ اةزا 7ٛا
حيهيف االبهٝاب اكإرر٘ األّىل مً  :أسزراب اصهئزق عزً اصةنزيف ّاكإبز اصثزاىٕ – مزً
 :األمإاض اكإرر ٘ :اإلعاقّ٘ٓ .ةت ا:ع مالز ه٘ نزحٔ٘ عاكٔز٘ حم اصْقزر اصزإاًٍّ .أىزُ
حبهز ززْل عز ززاو  0101سز ززٔ ٌْ االبهٝز ززاب حم اكإررز زز٘ األّىل عاكٔز ززا  :ز ز أز ززع األمز ززإاض
مه

ٔززا :ز صك رهززك األمززإاض اصززن

هززيف اصٔززْو مْقززع اص ززتا ٗ بززاألمإاض اكةتٓزز٘

ّأمإاض اصصهق ّاألّعٔ٘ اصتمْٓزّ٘ .اصز ٖ :زتّ ِ سٔالزيف فّ ٗ اهٔزاٗ االقه زافٓ٘ حم بزيف
مززً اصرهززتاٌ اكهصتمزز٘ ّاصرهززتاٌ اصيامٔززّ٘ .رةصاززت ميعنزز٘ اص ززح٘ اصةاكٔزز٘ :أىززُ ْٓلززت مززا
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ٓةصزا ب مززً ى ز مهٔززا تز ا حم اصةززان ٓةةززاىٌْ مززً مززإض االبهٝززابٍّ .ززْ اصٔززْو مززً
والعول األمز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززإاض اىهالز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا ا  :ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز اصيعز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا.ٛ
الكويتز ز ز ز ز ز ززإ
بدولة ز ز ز ز ز ز ز ز
أبثز ز

()http://lossofsoul.com/DEPRESSION/statistic.htm
ّرالزز اصهص ززتٓإاا ّاإلح ززاٛاا اصةهنٔ زز٘ اىل أٌ اصيع ززا ٛأبث ززإ ان ززا ٘:م ززً اصإل ززال
:االبهٝززاب .هاالبه ٝززاب اض ز إاب ٓ ززٔق  %02 -02مززً اصع ززٔتاا خ ززمل ه ز ٗ اصةن ززإ
بهززُ ّ %01مززً اصيعززا ٓ ٛززدي :ززُ قرزيف اصززتّ ٗ اصالززَإٓ٘ ّ %01مززً اصيعززا ٛأ يززا ٛاهنززيف
ّ% 01 -01م ززً اصيع ززا: ٛة ززت اص ززْالفٗ ّ %02 -01م ززيًَ :ة ززت اىص ززار اص ززتّ ٗ اصال ززَإٓ٘.
(.)Barbara et al 2008
بنا أٌ رأ

االبهٝاب العٔه ّاصتٓعهٔنٔا عيت اصيعا ٛأعه ٙمإر مً اصإلزال.

ٍّ ز ِ اصيعززر٘ – أٖ  – 070رعززيف مْلززْفٗ :ي ز
اصْضز ززع االقه ز ززافٖ ص هز ززإاف (

1996,

اصيعززإ عززً اصةززإف أّ األنززْل اإل ئزز٘ أّ
al.,

et

MM,

man

Weiss

.)Rufaie&Absood,1994
اٌ ف اسزز٘ اكال ز ما اصيفعززٔ٘ صهنززإأٗ ألآزز٘ حم األٍنٔزز٘ .هززاكإأٗ بنززا ٓصززال ٍززٕ ى ز
اجملهنز ززع ٍّز ززٕ األو ّاألخز ززر ّاص ّلز زز٘ ّاال:يز زز٘ ٍّز ززٕ اصز ززن رصز ززع عهز زز ٙعارصَز ززا أععز ززه
اكعزز ّصٔاا ّأقتس ززَا حم اهٔ ززاٗ 7اإلل ززاب اصإض ززاع٘ ّاصإعآ زز٘ ّأخزز ًا اص  ٔ:زز٘ ّاع ززتاف
األلٔززال اصياتزز ٘ٝصهحٔززاّٗ .ال تززك أٌ مالز مرَا اص ززحٔ٘ عنْمززا ّاصيفعززٔ٘ ميَززا عهززٙ
ّلُ اة ْص رية

حم بيف األحْال عه ٙأهزإاف األسزإٗ أةزا فزا هَٔزا األ:يزا- ٛ

تراب اكعهصريف.
ّمت ززإ اصيع ززا ٛحم حٔ ززارًَ :اصةتٓ ززت م ززً اكْاق ز ّاصها ززا ب اصال
بأىثّ ٙاصزن ال ٓةزاىٕ ميَزا اصإلزال صهنٔ ٍزا
خمههف زز٘ م ززً فّ ٗ حٔارَ ززا مث ززيف اه ززٔ

ززٔ٘ اةان زز٘  َ:ززا

زاٜا ْٔ:صْلٔز٘ ّىفعزٔ٘ حم أ زْا

(اص ززتّ ٗ اصال ززَإٓ٘) ّمالزز مرُ ّبزز ا اهن ززيف

ّاصْالفٗ ّاصيفاس ه اصإضاع٘ ّاألمْمز٘ ّ عآز٘ األ فزال زه مالز ما مزا انز هع عهزٙ
رعززنٔهُ نسززً اصٔززأسن  .ىأٍززك عنززا رفإضززُ أعرززا ٛاهٔززاٗ اصةامزز٘ صهنززإأٗ مززً مالز ما
اهٔ ززاٗ اص ّلٔ زز٘ أّ اصةيْس زز٘ ّبز ز ا ال ززإّ اصيفع ززٔ٘ اص ززن

ززت َا ح ززاالا اصْح ززتٗ

ّاالىف ال ّاص مف ّاهلاإ ّاص ميف  ...اخل.
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ّٓززإ ٚا:ززإأٍه ( )Ibrahimأٌ هززإص اصالززفا ٛمززً األمززإاض العززنٔ٘ ّاض ز إا:اا

والعولزْٓ٘ رأخ ز أمي زام أ ززْل ا ا باىززر م ززحْ: ٘:االبهٝززاب حم ح ز ر ز فاف
بدولةزاٜالكويتاصةطز
اصْظز
ه ززإص اصال ززفاّ ٛاصة ززم ،اصع ززإٓع حٔين ززا ٓ ززٌْ اك ززإٓ

م ززً اصي ززْر اكهفا ٜززيف ّاكر ززهَ ( .

.)Ibrahim .,& Ibrahim, 1996
ّم ززً اهص ززا ٜاك ززإٗ أٌ خم ززا إ االبه ٝززاب رع ززيف ما ه زز٘ ّت ززتٓتٗ حم ب ززيف مإاحه ززُ
ّمعهْٓارُ ّأتز اصُ ٓ بزت ّصعزً ( )Walsinمزً خزمل اصت اسز٘ اكعزحٔ٘ اصزن ألإاٍزا
عه ٙعٔي٘ اتهنهر عهز )00010( ٙمزً اك زا :فزإض االبهٝزاب أٌ خمزا إ االبهٝزاب
س ززْا: ٛه ززو اكع ززهْ ٚاكإض ززٕ ناصز ز ٍاىٕن أّ ظ ززيف حم اكع ززهْ ٚاصة ززا ٕ:رهع ززاّ ٚأّ رف ززْف
األمإاض العنٔ٘ اكةإّهز٘ فزا حم صزك أمزإاض اصصهزق ّأمزإاض اصإّمزار و ّاصعز إٖ
ّبز ز صك أم ززإاض الَ ززاأ اهلط ززنٕ ّٓ ب ززت  :ززأٌ ٍي ززاع عمق زز٘ م ب ززتٗ ّفاص زز٘ :ز ز
االبه ٝززاب ّاالىهح ززا ا ٓ ززر أٌ ىع ززر٘ اكيهح ززإًٓ م ززً :زز اك ه ٝززر ر ٓ ززت ع ززً أل ٍ ززا
صه يف اىل ما ٓصا ب ( )%02بنزا رزر أٌ ىعزر٘ ( )%51مزً حزاالا االىهحزا ر زٌْ :عزرق
حز ززاالا االبهٝز ززاب (ّ .)Walsin, L.R.1996رال زز ف اسز ززاا أخز ززإ ٚاىل أٌ  %01مز ززً
اك هٝر ٓف إٌّ حم االىهحا ّقت خي

ٌْ صزُٔ: .ينزا  %04 -01مزً اك هٝزر ٓصزتمٌْ

هةززم عهزز ٙاالىهحززا ( National Committee for Quality Assurance
 .)2006أمززا اح ززأٜاا ميعنزز٘ اص ززح٘ اصةاكٔزز٘ حززْل عززتف األتز اص اصز ًٓ ٓصززتمٌْ
عه ٙاالىهحا بيف عاو ٓ يف  511أص ت ا حم اصةان سيْٓا (اصالإٔ:ا .) 0114
مززا ٓةئيززا ٍيززا ٍززْ م ززا ٍززق اصٔززُ ا:ززإأٍه (: )0665االسززهياف اىل ( & O’Leary
 )Wilson 1975أىززُ ٓيريززٕ اصهفإٓ ز  :ز ىززْع مززً االبهٝززاب 7االبهٝززاب :اصيعززر٘
صهياصرٔ زز٘ اصةعن زز ٙم ززً اصي ززاس ّاصز ز ٖ ٓة ززرب ع ززً اس ززهاا ٘:عافٓ زز٘ رث ٍ ززا خ ززربٗ م ك زز٘
باصفاليف حم عمق٘ أّ خٔر٘ أميف أّ هصتاٌ تٕ ٛمَه باصةنيف أّ ّهاٗ اىعاٌ ألزالّ .أٌ مزا
مئزز ٍزز ا اصي ززْر اصة ززافٖ م ززً االبه ٝززاب أى ززُ حي ززتل صفزز اا ق ز ز ٗ ق ززت ال ر ٓ ززت عه ززٙ
أسزرْع

بنزا أىزُ عزافٗ مززا ٓ زٌْ مإرر زا :زاكْق اصز ٖ أ ززا ٍِّ .زْ مزا

زاّل اصت اسزز٘

اهاصٔزز٘ حبثززُ صززت ٚخمههز أىززْار اصةٔيززاا اصيعززْٓ٘ اكالززنْالا :اصرحززب .أمززا مززا ٓعززنٙ
:االبهٝززاب اكإضززٕ )أّ اإلبهٔئ ززٕ) هَززْ عززافٗ مززا ٓهنٔز :ززأ :ع خ ززاٜا عهزز ٙاصيحززْ
ا رٕ7
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 )0أىُ أبثإ حتٗ.

بدولة الكويت
والعول اا ْٓه٘.
ٓعهنإ صف
)0

ٓ )0ةْف اصفإف :ت ل٘ لٍْإٓ٘ عً أفا ٛىالا ارُ ّّالرارُ اكةهافٗ.
 )1األسراب اصن رث ِ قت ال ر ٌْ ّاضح٘ أّ مهنٔز ٗ :اصالز يف اصز ٖ ىزإاِ عيزت اصياصرٔز٘
اصةعن ٙمً اصياس( .ا:إأٍه  0665ص).04
ّرةت ٍ ِ اصت اس٘ ماّصز٘ صههةزإع عهز ٙاألعزإاض ّاهزاالا االبهٝأ:ز٘ حم مإاحزيف
ّمْاق ز خمههفزز٘ مززً حٔززاٗ اكززإأٗ ّ ززر رززأ

اصةتٓززت مززً اكززهي اا اكةٔالززٔ٘ – ىفزز٘

اص بإ مما قت ٓعَه حم ّضع اصهتا :اصْقاّ ٜ٘ٔاصةملٔ٘ هلا.

مشكلة الدراسة:
ىعه ها مً اكصتمز٘ أعزمِ أٌ االبهٝزاب فزا ٓالزَتِ مزً اىهالزا عهز ٙى زاف ّاسزع
 :سز اٌ اكةنزْ ٗ :زاا مالز ه٘ عاكٔز٘ رز ف اهلٔٝزاا ّاك سعزاا اصةهنٔز٘ ّاص زحٔ٘ ٍّزْ
ٓعز ززهَتع اصيعز ززا ٛمز ززإر أبثز ززإ مز ززً اصإلز ززال .اال أٌ اصت اسز ززاا ّاألحبز ززال حم مال ز ز ه٘
االبهٝززاب ّاىهالززا أعإاضززُ خ ْنززا  :ز أّسززاط اصيعززا ٛحم عاكيززا اصةإ:ززٕ ّحم اصززٔنً
:اص ز اا ت ززحٔح٘ صهيآ زز٘ .بن ززا أٌ ٍي ززاع حال زز٘ مهح زز٘ صهحتٓ ززت اصةتٓ ززت م ززً اصةْام ززيف
ّاكهي اا اصن مً تأىَا أٌ رهةق فّ ًا :ا أًا حم اصيالْ ٛاكإضٕ صمبهٝاب.

أسئلة الدراسة:
مي ززً ح ززإ اكالز ز ه٘ األساس ززٔ٘ هلز ز ِ اصت اس زز٘ حم سز ز ال  ٜززٔ  7م ززا م ززت ٚاىهال ززا
االبهٝاب صت ٚاصيعا ٛحم ساحيف حطإمْا ّما ٍٕ أ:إأ أعإاضُ؟
ّٓهفإر مً ٍ ا اصع ال األسٝه٘ اصفإعٔ٘ ا رٔ٘7
ٍ )0ززيف رْلززت هززإّف اا فالصزز٘ اح ززا ٜ٘ٔحم معززهْ ٚاالبهٝززاب رة ز  ٚك زهي اهاص زز٘
اصرْٔصْلٔ٘ صهنإأٗ 7اصةافٓ٘ ّاكإاٍص٘ ّاهْاميف ّاصيفاس.
ٍ )0يف رْلت هإّف فاص٘ اح أٜا حم معهْ ٚاالبهٝاب رة  ٚكهي اصةنإ.
ٍ )0ز ززيف رْلز ززت هز ززإّف فاصز زز٘ اح ز ززأٜا حم معز ززهْ ٚاالبهٝز ززاب رة ز ز  ٚكز ززهي اكعز ززهْٚ
اصهةهٔنٕ.
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ٍ )1ز ززيف رْلز ززت هز ززإّف فاصز زز٘ اح ز ززأٜا حم معز ززهْ ٚاالبهٝز ززاب رة ز ز  ٚكز ززهي اهاصز زز٘
بدولة الكويت
والعولز٘ صهن ززإأٗ 7عاأ :ززاا – مه ّل ززاا – أخ ززإ ( ٚززمف أ ام ززيف اىف ززال ....
االلهناعٔ ز

اخل).
 )2ما مت ٚرأ إ اىهالا أعإاض االبهٝاب صت ٚاصةٔي٘ :اكهي اا اك بْ ٗ حم .1 – 0

أهداف الدراسة:
رَتع ٍ ِ اصت اس٘ اىل ا رٕ7
أّالم  7اصهةإع عه ٙمعهْ ٚاالبهٝاب اصيفعٕ صت ٚاصيعا ٛحم ساحيف حطإمْا.
اىٔام 7

تٓت األعإاض اكإضٔ٘ األبثإ ظَْ ا صمبهٝاب صت ٚىعا ٛساحيف حطإمْا.

اصثا  7اص ال عً متّ ٚلْف هإّف اا فالصز٘ اح زا ٜ٘ٔحم االبهٝزاب صزت ٚاصيعزا ٛررةزام
صهنهي اا أفىاِ7
 )0اكإحهزز٘ اصرْٔصْلٔزز٘ اص ززن رةٔالززَا اك ززإأٗ (مإاٍصزز٘ حامززيف ىف ززاس عافٓزز٘ حم س ززً
اإللاب سً اصٔأس).
 )0اهاص٘ االلهناعٔ٘ ( عاأ ٘:مه ّل٘ أل

صك – م هص٘ أّ م مه٘).

 )0اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ ( أمٔ٘ مهةهن٘ لامةٔ٘ ).
 )1اصةنإ (  11 11 -01 06 -00هنا هْف).
ا:ةززا7

تٓززت أع ززإاض االبهٝززاب األبثززإ  :ززإّأًا صززت ٚخمهه ز اصةٔي ززاا اصززن

ههَ ززا

اصت اس٘ ّهصا كهي ارَا.

أهمية الدراسة:
مي ييا اصيعإ اىل أٍنٔ٘ ٍ ِ اصت اس٘ مً ّلَه 7
األٍنٔزز٘ اصيعإٓزز٘ 7رعززهٔط اصطززْ ٛعهزز ٙرٔةزز٘ االبهٝززاب ّأعإاضززُ عيززت اإلىعززاٌ
ّ انزز٘ صززت ٚالززي

اصه ٔز

ّاصةْامززيف اصززن هلززا فّ حم ىالززّْ ُٜريامٔززُ صززت ٚاصيعززاٛ

حٔززب يززإٖ ماّصزز٘ رصززتٓه هَززه ىعززإٖ ص رٔةزز٘ اصةمقزز٘ :ز اكززإأٗ ّاالبهٝززاب ّرززأ
اصةتٓت مً اكهي اا اصن ب ا عهَٔا اصت اس٘ باصةنإ ّاكإحه٘ اصرْٔصْلٔز٘ ّاكعزهْٚ
اصهةهٔنززٕ ّحاصهَززا االلهناعٔززّ٘ .عهزز ٙحززت عهززه اصرززاحث رةززت ٍز ِ اصت اسزز٘ األّىل مززً
ىْعَا اصن ره ت ٚصعاٍإٗ االبهٝاب صت ٚاصيعا ٛحم ساحيف حطإمْا.
هجلة األًدلس للعلوم اإلًسبًية واالجتوبعية
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األٍنٔزز٘ اصه رٔصٔزز٘ ابهٔئ ٔززاّ 7رهنثززيف حم االسززهفافٗ مززً ىهززاٍ ٜز ِ اصت اسزز٘ عيززت

بدولة الكويتوالعول
صربام اصْقآ٘ اصيفعٔ٘ صهيعا ٛاألبثإ عإض٘ صمبهٝزاب ّبز ا عيزت ّضزع
اصه ٔط

اصهتا :اصةملٔ٘ صهحاالا اكإضٔ٘.
بيف صك ال تك أىُ ٓعَه حم اص ال اكر زإ عزً حزاالا االبهٝزاب صزت ٚاكزإأٗ قرزيف
رةص ززت أح ززْاهلً اصيفع ززٔ٘ هههح ززْل ف ززإّ اصزز مً اىل حاص زز٘ مإض ززٔ٘ ٓ ززٌْ م ززً اص ززةق
اصهةاميف مةَا ّاصن قت ر فٖ حم اص ث مً األحٔاٌ اىل االىهحا .

حدود الدراسة:
اه ز ززتّف اكْض ز ززْعٔ٘ 7االبه ٝز ززاب ّأعإاض ز ززُ عي ز ززت اصيع ز ززا ٛحم ض ز ززْ ٛم ز ززهي اا اهاص ز زز٘
اصرْٔصْلٔ٘ ّاصةنإ اص ما ّاكعهْ ٚاصهةهٔنٕ ّاهاص٘ االلهناعٔ٘ هلً.
اهتّف اصرالإٓ٘ 7عٔياا مً ىعا ٛساحيف حطزإمْا ا:هزتا ٛمزً سزً اكإاٍصز٘ حهز ٙىَآز٘
اص َْص٘  26سي٘.
اهتّف اص ماىٔ٘  7اصةاو اصت اسٕ الامةٕ 0100 – 0101و
اهتّف اك اىٔ٘  7متٌ حطإمْا اصعاحيف ّ:ة

أ ٓاهَا.

حتديد املصطلحات :
مفَْو االبهٝاب7
االبهٝاب  Depressionصفع٘ مالهص٘ مً اصمرٔئز٘ ّ –Deprimoرةزا «برزرن
أّ نقنززعنّ .االبهٝززاب حم اصهيزز٘ مززأخْ مززً بٝززق بآ:زز٘ أٖ ريز ا ىفعززُ ّاى عززإا مززً
تتٗ اهله ّاه ٌ هَزْ بٝزق ّبٔٝزق ّأبزأب هزمٌ أح ىزُ ّابهزأب ّلزُ األ ض ريز
ّضززإب اىل اصعززْاف ّاص آ:زز٘ اه ز ٌ اصالززتٓت بنززا أٌ ص هنزز٘ ابه ٝزاب مإافهززاا بززث ٗ
ميَ ززا االىصر ززاض ّاكاصي ْصٔ ززا ّاالىصر ززاض م ززأخْ م ززً اىص ززر
اصإليف عه ٙىفعُ ضاف :اهٔاٗ هاعه ل ّاىصر

ٓة ززا ين ززع ّاى ززْٚ

عً اصصْو ٍاإٍه.

(اصهحٔاىٕ 0336و.)10 7
ام ززا انزز محٔا هص ززت ح ززتف عهن ززا ٛاص ززيف

ّاص ززق اصيفع ززٕ م زز٘ ممم ززع ٜٔع ززٔ٘

صمبهٝاب أّ ما ٓعن ( ٙاصْل االبهٝاب)7

هجلة األًدلس للعلوم اإلًسبًية واالجتوبعية

89

العدد الثبًي الوجلد ( )7هبرس 1024م

د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

في ضوء

 )0ضة اصيالاط اهإبٕ نرة اهإب٘ن akinesia -

بدولة الكويت
والعولاصهام٘ ياِ بيف تٕ - ٛنهصت اإل افٗن –abulia
اصممراالٗ
)0

 )0رتىٕ اهاص٘ اك الٔ٘ ناصهرهت اصةا فٕن.apathy -
http://lossofsoul.com/DEPRESSION/introduction.htm
ٍّز ززْ :ز ز صك اضز ز إاب صز ززُ لْاىز ززق اىفةاصٔز زز٘ ّمةإهٔز زز٘ ّ:تىٔز زز٘ ّمي ز ززً أٌ ٓهنثز ززيف
االض إاب االىفةاصٕ حم االبهٝاب حم عتو اصصت ٗ عه ٙاهق ّبإأٍ٘ اص اا ّاصن قزت
حم االىهحا أّ اإلقتاو اصفةهٕ عهُٔ .أمزا االضز إاب اكةزإحم هٔهنثزيف حم

ر يف اىل اصهف

اخنفززاض رصززتٓإ اص ز اا ّرالززُْٓ اكززت باا ّاض ز إاب اص ز ابإٗ ّرْقززع اصفالززيف ّخٔرزز٘
األميف حم اهٔاٗ ّعتو اصصت ٗ عه ٙاص بٔ اصز ٍا ٍز ا هطزم عزً االضز إاب اصرزتىٕ
اص ٖ ٓهنثيف حم اض إاب اصالَٔ٘ صه ةاو ّاض إاب اصيزْو ّاصةاز اليعزٕ ّاضز إاب
الَ ز ززاأ اصة ز ز ز اكع ز ززهصيف ّاص ز ززتار ّاإلىَ ز ززاع ّبث ز ززإٗ اصر ز ززاّ ٛري ز ززاقا اص اق ز زز٘
(عع إ  0650ع ات٘ .) Beck 19760660
ّٓيع ززإ اىل االبه ٝززاب م ززً اصياحٔ زز٘ اصيفع ززٔ٘ : Depressionأى ززُ ت ززةْ  :ززاه ٌ
ّاص آّ ٘:اصفاليف ّألاصر ما ما ٓ ٌْ م زحْ :ما :صهز٘ اصيالزاط ّقزت ٓه زْ األمزإ :اك هٝزق اىل
حت آ ا ٛاصيف

ّ Self - injuriousاالىهحزا  ( Suicideتزٔفإ ّمهنزاٌ .) 06667006

ّرعززٔ إ عهزز ٙاالبهٝززا ٕ:رهصا ٜٔزام أه ززا ّخززْا إ ّمةهصززتاا ّّلَززاا ىعززإ سززهرٔ٘ عززً
ىفعُ ّعً اصياس ّعً اصةزان أازع ّرةنزيف ٍز ِ األه زا بصزْٗ فاخهٔز٘
لْاىززق اةززربٗ حم االيززاِ اصعززه

زإع رفعز ِ

حبٔ ززب ر ززيف اىل اسززهيهالاا خا ٝزز٘ قاٜنزز٘ عه ززٙ

مصتماا ميحإه٘ األمإ اص ٖ ٓ ٓت رصتٓإِ اصعه ص ارُ (عْض . ) 50 7 0110
ّمً األمثه٘ عه ٙرهك االسهيهالاا اةا 7 ٘ٝ
 اصهصٔٔه اصعه اصالتٓت  7ن بيف أهةاصٕ ّر إهارٕ خا  ٘ٝن .
 قإا ٗٛأه ا ا خإًٓ سهرٔام  7ن اىَه ٓعيٌْ :أىا أقيف ميَه ن .
 اكصا ى٘  7ن اىَه أبثإ قت ٗ ما ن .
 يإٓت اجيأ:اا اصال
 اصهف

ٔ٘  7ن اىا ال أسهح ٍ ِ اصت لاا اصةاصٔ٘ ن .

اصصاٜه عه ٙاالسهيهالاا االىفةاصٔ٘  7ن اص الع عً اصإأٖ ضة ن .
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االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

نٔيف اص اا معْٝصٔاا هالزهُ ّهالزيف ونْعهزُ 7ن:عزر ّ:عزرق هالزهٕن( .عزْض

بدولة الكويتوالعول

)52 70110

ّه ز زز ٙاص ز ززتصٔيف اصهال ٔ ز ززٕ ّاإلح ز ززا ٕٜاصثاص ز ززب صمضز زز إا:اا اصةصهٔ ز زز٘ The
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM ) III, American Psychiatric Association, 1980مت ّضع االبهٝاب حم عاٜهز٘
مً االض إا:اا اصةصهٔ٘ رةإع :اسزه االضز إا:اا اصْلتاىٔز٘ affective disorders
ّريصعززه ٍز ِ اجملنْعزز٘ مززً االضز إا:اا اىل ىززْع مززً االضز إا:اا 7اضز إاب يززإٜ
ّ bipolar disorderاص ٖ ٓه

:هياّب حاالا مً اهلْس ّاالبهٝزاب ّاالضز إاب

اصثاىٕ اض إاب أحزافٖ ّ unipolar disorderهٔزُ ال رعَزإ اال ىْ:زاا مزً االبهٝزاب
هصط .
ّحم اصز ززتصٔيف اصهال ٔ ز ززٕ اإلح ز ززا ٕٜاصإا:ز ززع صمضز ز إا:اا اصةصهٔز زز٘ اص زز ٖ ر ز ززت ِ
اةٔزز٘ اص ززق اصيفعززٕ األمإٓ ٔزز٘  DSM-4مت ر ززْٓإ مةززآ اصهالز ٔا اصفززا قٕ  :ز
األى ززْار اك ههف زز٘ صمبه ٝززاب اىل ص ززْ عال ززإٗ ر ززئفاا صمبه ٝززاب ر ززأرٕ ض ززنً أ  :ززع
ونْعاا ٍٕ7
 )0االضز إاب االىفةززاصٕ اصثيززا ٕٜاصص ززق ( اهلززْس ّاالبهٝززاب) Bipolar disorder
ّٓهنٔ :يْ:اا مً األعإاض االبهٝا ٘ٔ:أّ اهلْس أّ بهَٔنا مةا.
 )0األعإاض االبهٝا ٘ٔ:اص الٔتٓ٘ اصةا ض٘ ّميَا7
 اص الٔتٓ٘ اصرعٔ ٘ ّرالنيف7
أ -ابهٝاب م حْب :أعإاض لعنٔ٘.
ب -ابهٝاب مع اىةتاو األعإاض العنٔ٘.
 اص الٔتٓ٘ اكهْس ٘ ّرالنيف 7
أ-

ابهٝاب مع أعإاض لعنٔ٘.

ب -ابهٝاب فٌّ أعإاض لعنٔ٘.
 اص الٔتٓ٘ اصالتٓتٗ ّرالنيف7
أ-

ابهٝاب ْ:لْف أعإاض ٍاىٔ٘.

ب -ابهٝاب :تٌّ أعإاض ٍاىٔ٘.
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 )0أعززإاض االبهٝززاب اكه ززإ ّٗ 7رالززنيف أحززت أت ز ال االبهٝززاب اصرعززٔ ٘ ّاكهْس ز ٘ أّ
بدولة الكويت
والعول نيف خانٔ٘ االىه اس أّ اال رتاف.
اصالتٓتٗ ّ

 )1االض إاب االىفةاصٕ اكعهنإ ّٓ persistentالنيف7
أ-

االبهٝاب اكعهنإ صف اا مهص ة٘ . Cyclothymia

ب -االبهٝاب اكهأنيف .)Dysthymias (Gilbert, 2000
عززافٗ مززا ٓرززتأ االبهٝززاب :ززأعإاض :عززٔ ٘ مهت لزز٘ حم اصالززتٗ رعززهنإ حم اصهفززاقه ا ا
ن رةززام مي ز اصرتآززّ٘ .رهنٔ ز ٍ ز ِ األعززإاض :ةممزز٘ ها قزز٘ ٍززٕ أىَززا مززهي ٗ ززْال
اصيَززا .ا ر ٓززت حم ه ز ٗ اص ززرا ززه رهحعززً رززت جئا أ يززا ٛاصيَززا حهزز ٙرصززيف حززترَا حم
اكع ززاّ ٛعيز ززتما ٓ ززحْ اكز ززإٓ

م ززً اصيز ززْو هإىز ززُ ٓ ززٌْ حم حاصز زز٘ ت ززتٓتٗ مز ززً اصطز ززٔ

ّاالبهٝاب ّٓرتأ اصهحعً حم ّسط اصيَا ّ .ر ٌْ ت ْ ٚاكزإٓ
عهزز ٙاصهنهززع فرززاٍ اهٔززاٗ ّاى عززا حم اصززيف

حم اصرتآز٘ عزتو اصصزت ٗ

ٍّرززْط حم اصززإّ اكةيْٓزز٘ ّٓالززةإ :ةززتو

قٔن٘ اهٔاٗ ه ٓالةإ :اصٔأس ّاه ٌ ّاصر زا ٛزه ر ٓزت ّ زأٗ االبهٝزاب ّٓالزةإ :فصزتاٌ
األه ا االىهحا ٓ٘( .اصيامتٖ .)03 70663

األميف ّٓ ٔرُ اال رراع اصالتٓت ّرإاّفِ :ة

ٍّ ا ىإ ٚأٌ م ز هع االبهٝزاب ٓي زٕ مزتّ ٚاسزع مزً اصعزْاٍإ ميهزت مزً اهز ٌ
اصة ززافٖ ع ززرب األس ززّ ٙاألع ززإاض االبهٝا ٔ:زز٘ اىل األتز ز ال اصةئف زز٘ ت ززتٓتٗ اص ززْط ٛم ززً
اصعّْ ٛاالبهٝاب اما أٌ ٓ ٌْ عإضٕ أّ ٓ ٌْ حاص٘ ابهٔئ ٔ٘ أّ سزهْع ألز ر ٔفزٕ أّ
اسززهاا ٘:ألز سززْٓ٘ ّامززا أٌ ٓ ززٌْ اىفةززاال سززْٓا ّحاصزز٘ م الٔزز٘ سززْٓ٘( .اصالززَإٖ 70663
.)02

رةإٓ االبهٝاب7
ٍياع اصةتٓت مً اصهةإٓفاا اصن ر تا صرٔاٌ مفَْو االبهٝزاب ( )Depression
هنثمم رةإهُ الن ةٔ٘ األمإٓ ٔ٘ صه ق اصيفعٕ :أىزُ حاصز٘

هزْٖ عهز ٙعزتف مةز مزً

األعإاض عه ٙاألقيف مزً قاٜنز٘ األعزإاض ا رٔز٘ أفىزاِ حبٔزب متهزت ٍز ِ األعزإاض صفز ٗ
أمئ٘ مةٔي٘ ٍّٕ باصهاصٕ7
 اك ا ،اك هٝق ( ٌْ ّٓ )Depressed Moodمةعه أمً اصْٔو رصإٓرام.
 هصتاٌ اكإ ( ٌْ ّٓ )Look of Pleasureظاٍإ حم األىال ٘ اصْٔمٔ٘.
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 اصزهي حم الاىزق اهإبزٕ ( )Change of Mobilityهٔ زرع ٝٔ :زام مزع ظَزْ
بدولة الكويتوالعول
اصة رٔ٘ (.)Nervous Gestures
اإلحياٛاا

 اصالززةْ :ةززتو األٍنٔزز٘ ّاصصٔنزز٘ (ّ )Worthlessصززْو اص ز اا ()Self- reproach
ّاصالةْ اكفإط :اإل ه ( .)Guilt
 األه ا االىهحا ٓ٘ ( ( )Suicidal Thoughtsأّ ف حم7احملنتاّٖ.)0115
ّحعق رةإٓ اكةَت األم بٕ صه ح٘ اصةصهٔ٘ هزإٌ االبهٝزاب عرزا ٗ عزً 7خهزيف حم
ساٜإ العه ٓالزنيف العزه ّاأله زا ّاكز آّ ،ز إ عهز ٙىعزإٗ اإلىعزاٌ صيفعزُ ّكزا حْصزُ
مززً أت ز اص ّمززا حيززتل مززً أحززتال حبٔززب ٓفصززت اكززإٓ

ار اىززُ العززتٖ ّاصيفعززٕ

ّاصةا فٕن.
http://www.sulayyil.com/vb/showthread.php?p=6613
أما مْسْع٘ عهه اصيف

هز  ٚأٌ االبهٝزاب ٍزْ حاصز٘ مزً االضز إاب اصيفعزٕ اصزن

ررززتّ أبثززإ مززا ر ززٌْ ّضززْحام حم الاىززق االىفةززاصٕ صال

ززٔ٘ اكززإٓ

ا رهنٔز :ززاه ٌ

اصال ززتٓت ّاصٔ ززأس م ززً اهٔ ززاٗ ّّخز ز اصط ززن ّرر ٔه ززُ اصصاس ززٕ عه زز ٙت ززإّ ن رإر رَ ززا
اصال

ٔ٘ حم اصياصق :يف ر ٌْ مهٍْن٘ اىل حت :ةٔت ّ ُ (.خإٌّ .) 001 7 0660
ّعإهُ مةاه عهه اصيف

:أىُ حاص٘ اىفةاصٔ٘ مً اه ٌ اكعزهنإ اصزن رز اّ مزا :ز

حاالا اةْ اكةهتص٘ ىعرٔا ّاصْلْو اىل أق  ٙمالاعإ اصٔأس ّاصصيْط ّألاصرزا مزا ر زٌْ
رهك اكالاعإ م حْ: 7٘:فصتاٌ اكرافأٗ ّههْ اهلن٘ ّهصتاٌ اصالزَٔ٘ ّنزةْ ٘:اص بٔز
ّنةْ ٘:اختا اصصإا (لا:إ  .)0661هٔنا عإهزُ (عرزت اةزاص  )0666أىزُ حاصز٘ اىفةاصٔز٘
ع ززا:إٗ أّ فاٜن زز٘ ره ز ز فال ززاعإ االىصر ززاض ّاهز ز ٌ ّاصط ززٔ ّرال ززٔع هَٔ ززا مال ززاعإ
بززاهله ّاصيززه ّاصال ز و ّاصصيززْط ّاه ز ٌ ّاصٔززأس ّاصةا ز ّر اه ز ٍ ز ِ اهاصزز٘ مززع
أعززإاض متز

الْاىززق االىفةاصٔزز٘ ّاكةإهٔزز٘ ّاصعززهْبٔ٘ ّالعززنٔ٘ رهنثززيف حم ىصززا

اصتاهةٔز٘ ّعززتو اصصززت ٗ عهز ٙاالسززهنهار ّهصززتاٌ اصززْأٌ ّضزة اص بٔز ّىصززا اص فززاٗٛ
ّاأله ا االىهحا ٓ٘.
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ّقززت عإهززُ (عرززت اصفه ززا : )0111ززاةربٗ اصْلتاىٔزز٘ اص ارٔ زز٘ اصززن ررززتّ حم أع ززإاض

بدولة الكويت
والعول ّاصالززةْ :اصفالززيف ّاصإألرزز٘ حم آ ز ا ٛاصز اا ّاص ز فف ّاإل ٍززاف ّهصززتاٌ
ّاصهالززاوو
اهز ٌ

اصالززَٔ٘ ّاالىعززحاب االلهنززاعٕ ّمالززاعإ اص ز ىق ّبإأٍزز٘ اص ز اا ّعززتو اصصززت ٗ عهززٙ
 :ز ل أٖ لَززت .هٔنززا ٓةهززرب أٍززإاٌ ( )0660أٌ االبهٝززاب ىززار عززً ظززإّع أصٔنزز٘ رعززرق
حاص٘ مزً اهز ٌ اصالزتٓت ّقزت ال ٓزهن ً اك هٝزق مزً مةإهز٘ اصعزرق األساسزٕ هاصهزُ أّ
األعإاض اصن ٓةاىٕ ميَا (أٍإاٌ .)0660
أمززا ىعإٓزز٘ اصهحهٔززيف اصيفعززٕ هصززت  :ززر االبهٝززاب :اص ززإار اصززتاخهٕ ّأ لةهززُ اىل
اص ززإار  :ز ناألىززا األعهززٙن ّناألىززان ّاص ز ٖ قززت ٓإرفززع اىل اصت لزز٘ اص زن ر ز فٖ اىل اقززتاو
اك هٝق عه ٙاالىهحا (هإّٓت .)0656
ٍّ ا ٓهطع أٌ ك

هع االبهٝاب رةإٓفاا عتٓتٗ ّسْع ىعزه تو حم ٍز ا اصرحزب

رةإٓز ٔ:ززك )) Beck, 1967, p.6صمبهٝززاب ّاضززع اكصٔززاس األنززهٕ اكعززه تو حم
اصرحززب  ّ BDIصززك ألىززُ ال خيهه ز عززً رةإٓ ز ال (ّ )DSM - IIIاص ز ٖ لززا: ٛة زتِ
حبْاصٕ عالإ سيْاا ّٓةإع ٔ:ك االبهٝاب ن:أىُ حاص٘ رهطنً ري ا مزتفا حم اكز ا،
مثززيف اصالززةْ :ززاه ٌ ّاصْحززتٗ ّاصممرززاالٗ مفَززْو سززاصق عززً اص ز اا م ززاحق :هززْٔ:
صه ز اا ّ ص ٍززا ّصْمَززا مززع ألرززاا حم عصززاب اص ز اا مززع اصإألرزز٘ حم اهلززإّب ّاالخهفززاٛ
ّاكززْا ّبز ا ريز اا حم اصيالززاط بنززا ررززتّ حم نززةْ ٘:اصيززْو ّهصززتاٌ اصالززَٔ٘ صه ةززاو
ّري ز اا حم معززهْ ٚاصيالززاط ّخ ْنززا اصززيصا هٔززُن .ب ز صك سززْع ٓصه ززإ اصرحززب
عه ٙف اس٘ االبهٝاب ْ:نفُ ونْع٘ مً األعإاض صزت ٚاصةزافٓ

بْىزُ أبثزإ هٝزاا

االبه ٝززاب األخ ززإ ٚأّ ه ٝززاا االضز ز إا:اا اصْلتاىٔ زز٘ اىهال ززا ام عه ززّ ٙل ززُ اصةن ززْوّ .ق ززت
أتا ا اصةتٓت مً اصت اساا أٌ االبهٝاب اص ٖ ٓهه اقإا ِ مزً أهزإاف عزافٓ ٓةةهزرب عهزٙ
مه ز ز ززيف  continuumم ز ز ززع االبه ٝز ز ززاب اصز ز ز ز ٖ ٓةة ز ز ززاى ٙمي ز ز ززُ اكإض ز ز زز ٙاصيفع ز ز ززٔ
( )Costelo,1982,P.343بنززا أبززتا :ة ز

اصت اسززاا أٌ اصةْامززيف اصززن ر ز إ عهززٙ

اإله ا عً األعإاض االبهٝأ:ز٘ اإلبهٔئ ٔز٘ ْٓلزت أنزهَا أّ أساسزَا حم االياٍزاا
االسهاا ٘ٔ:صت ٚاألهإاف أل اك هٝر (. )Byrne, 1980, In Byrne, 1981, P.90
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اصهةإٓ اإللإا ٕٜصمبهٝاب7
بدولة الكويتوالعول

ّصيززإض ٍز ا اصرحززب سززٔةهنت اصهةإٓز اإللإاٜززٕ ا رززٕ 7نٍززْ ف لزز٘ اكفحززْص اصززن

رالز اىل معززهْ ٚاهاصزز٘ اك الٔزز٘ اصززن ٓيهززق عهَٔززا اهز ٌ ّاالىصرززاض ّأعززإاض أخززإٚ
عهزز ٙمصٔززاس ٔ:ززك صمبهٝززابن ّرةززإع األعززإاض االبهٝأ:زز٘ الإا ٜٔزما :أىَززا ن:ة ز

أّ

أألهق األعإاض اصْاحتٗ ّاصةالإٌّ اكهطني٘ حم مصٔاس االبهٝابن.
اإلطار النظري والدراسات السابكة:
املبحث األول :األعراض والعوامل النشوئية لالكتئبة لدى النسبء:

أّال 7األعإاض اصإٜٔعٔ٘ صمبهٝاب7
لا ٛحم رصإٓإ ميعن٘ اص ح٘ اصةاكٔ٘ عً اص ح٘ حم اصةان ناص زح٘ اصيفعزٔ٘ 7هَزه
لتٓت أميف لتٓتن ( ) 0110أٌ االبهٝاب ٓهنٔز :أىزُ حاصز٘ مزً اهز ٌ ّهصزتاٌ االٍهنزاو
حم أٖ ىالززاط ّاخنفززاض اهْٔٓزز٘ ( )ДокладВОЗ 2001اىل لاىززق أعززإاض أخززإٚ
رال ززنيف هص ززتاٌ اصثص زز٘  :ززاصيف

ّاخنف ززاض رص ززتٓإ اصز ز اا ّاصال ززةْ :اصز ز ىق فٌّ م ززرب

ّاأله ا عً اكْا أّ االىهحا ّاخنفاض اصصت ٗ عه ٙاص بٔ ّاصيْو ّاصالَٔ٘ ّاصن قزت
هْٖ عه ٙعتف مً األعإاض العتٓ٘.
ّٓإ ٚاصصاسه ّعرٔت ّاص أل أٌ اك هٝق رعَإ عهُٔ عتف مً األعإاض ّميَا 7
 )0ىاف ام ما ٓعَإ اك هٝق اصفإ أّ اصعإّ ّىاف ام ما ٓطحك .
 )0رعَإ صتُٓ أمناط مً اض إا:اا اصيْو .
 )0قت رعَإ عه: ٙةطَه ت اّ ٚلعنٔ٘ مثيف اص تار ّاألن .
 ٓ )1ةق ا ا ٗ اٍهنامَه :أٖ تٕ. ٛ
ٓ )2الةإٌّ :اصير ّألاصرما ما ٓفطهٌْ اصيالا اا اص ارٔ٘ اصصاٜن٘ عه ٙاصة ص٘ .
ٓ )3صههٌْ مً قٔن٘ أىفعَه ّٓيعإٌّ ألىفعَه ّصهةان فيعا أسْف .
ٓ )4رززتٌّ صرخززإًٓ :ززأىَه لززتٌْٓ لززتما ّّقززْ ٌّ أبززرب مززً عنززإٍه( .اصصاسززه ّعرٔززت
ّاص ع .)025 70111
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ّررةزام صزز( )DSM - IIIهززإٌ األعززإاض اصالززاٜة٘ صمبهٝزاب رهطززنً هصززتاٌ اصتاهةٔزز٘

بدولة الكويتوالعول
اصصت ٗ عه ٙاصهنهع اخنفاض حم رصتٓإ اص اا ّ ص ٍا ّتز اّ ٚعطزْٓ٘
اه ٌ هصتاٌ

ّنززةْ:اا حم اص بٔ ز نززةْ:اا حم اصيززْو ّىص ززاٌ حم اصززْأٌ( ;Spitzer; Skodol
) Gibbon. & Williams 1981, p. 29
أم ززا االبه ٝززاب الع ززٔه ه ززٔن ً رال ٔ ززُ :ي ززا ًٛعه زز ٙاألع ززإاض اص ززْا فٗ حم اص ززتصٔيف
اصهال ٔ ٕ اإلح ا ٕٜاصإا:ع ّ DSM-4اصن رهه ا هٔنا ٓهٕ7
أّ .لْف مخع٘ أّ أبثإ مزً األعزإاض اصهاصٔز٘ خزمل أسزرْع

حبٔزب ٓةهزرب ّلزْف ٍز ِ

األعززإاض ري ز ما عززً اصْضززع اص رٔةززّٕٓ .يريززٕ أٌ ٓ ززٌْ أحززت األعززإاض اةنعزز٘ عهززٙ
األقيف )0( 7م ا ،م هٝق ( )0هصتاٌ اكهة٘ أّ اصإألر٘.
 )0مز ا ،م هٝززق حم أألهززق اصْقززر ّحم بززيف األٓززاو رصإٓرزام ّ .صززك حعززرنا ٓززتصٕ :ز صك
اكإٓ

مراتإٗ أّ ٓمحعُ أقا .ُ:

 )0ىصززا ّاضززع حم اصإألرزز٘ أّ اكهةزز٘ حم بززيف األتززٔا ٛاصززن باىززر رززث اصإألرزز٘ أّ اكهةزز٘
ّ صك حم أألهق اصْقر ّحم بيف األٓاو رصإٓرزامٍّ .ز ِ األعزإاض قزت ٓفٔزت َ:زا اكزإٓ
أّ أقا .ُ:
 )0ض ززة حم اصال ززَٔ٘ صه ة ززاو أّ اخنف ززاض ّاض ززع حم اص ززْأٌ ال مي ززً رفعز ز ِ حبنٔ زز٘
أل ا ٜ٘ٔأّ أٓافٗ حم اصالَٔ٘ صه ةاو أّ أٓافٗ مهحْظ٘ حم اصْأٌ.
 )1أ ف أّ مٔيف صهيْو حم بيف األٓاو رصإٓرام.
 )2تززةْ :ززاصهْرإ ّعززتو اصصززت ٗ عهزز ٙاالسز خا ٛأّ تززةْ :ززاصرطّ ٛاصهثاقززيف العززنٕ حم
بيف األٓاو رصإٓرما حعق اهافٗ اكإٓ

:يفعُ أّ ممحع٘ ا خإًٓ مً حْصُ.

 )3اةنْل ّهصتاٌ اص اق٘ حم بيف األٓاو رصإٓرام.
 )4اإلحعاس :ةتو اصصٔن٘ أّ اصالةْ اكراصو هٔزُ :اصز ىق (ّقزت ر زيف اىل ف لزاا ضزمصٔ٘
أّ ٍ ا )ٜ٘ٔحم بيف األٓاو رصإٓرام.
 )5عززتو اصصززت ٗ عهزز ٙاصززهف
اهافٗ اكإٓ

أّ اص بٔز أّ اختززا اصصززإا حم بززيف األٓززاو رصإٓر زما حعززق

:يفعُ أّ ممحع٘ ا خإًٓ مً حْصُ.

 )6أه ززا مه ززإ ٗ حم اكززْا (صززٔ

هصززط اةززْع مززً اكززْا) أه ززا اىهحا ٓزز٘ مه ززإ ٗ :ززتٌّ

خ ٘ متفٗ أّ ماّص٘ اىهحا أّ خ ٘ متفٗ ال ر اب االىهحا هةمم.
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 )01خه ززيف حم اصص ززت ٗ عه زز ٙأفا ٛاصْظ ززا ٜااللهناعٔ زز٘ أّ اكَئ زز٘ أّ أل ٍ ززا م ززً اصْظ ززاٜ
بدولة الكويتوالعول
(اكإلع اصعإٓع )2004 DSM-4
األخإ.ٚ

اٌ األع ززإاض اكإض ززٔ٘ س ززْا ٛحم االبه ٝززاب اصة ززا ٕ:أّ اصز ز ٍاىٕ ّاح ززتّٗ .رز ز اّ :ز ز
اصت ل زز٘ اكةهتص زز٘ ّاصت ل زز٘ اصصاره زز٘ (عفٔف ززٕ :ّ .)0656اصه ززاصٕ ه ززاٌ اصف ززا ف :ز ز ح ززاالا
االبهٝاب ٍْ ها ف حم اصت ل٘ ّصٔ

حم اصيْر.

اىٔا 7اكإأٗ ّاالبهٝاب7
م ززً اصال ززْاٍت اصةتٓ ززتٗ اص ززن رصا :ززيف اصراح ززب حم اصز ز ال اصيفع ززٕ أٌ اك ززإأٗ أبث ززإ
اسززهَتاها مززً اصإلززيف صهةتٓززت مززً االض ز إا:اا اصةصهٔزز٘ عنْمززا ّصمبهٝززاب عهززّ ٙلززُ
اة ْص ( ) Flor - Henry, 1979, P. 155., webb & Allen, 1979, p. 93
ّرفٔززت اصت اسززاا اكهةهصزز٘  َ:ز ا اصالززأٌ :ززأٌ ٍيززاع هززإّف فاصزز٘ كالززاعإ االبهٝززاب  :ز
اليعز زز ّص ز ززاح اإلى ز ززال ه ز ززاكإأٗ أبث ز ززإ مةاى ز ززاٗ م ز ززً اصإل ز ززيف :اصيع ز ززر٘ ص ع ز ززإاض
االبهٝأ:زز٘ ٍّز ا مززا فصهززر عهٔززُ ف اسزز٘ بهربرعززٌْ ( )Culbertson, 1997مززً أٌ
اصيعا ٛقت رفْقزً عه ٙاص بْ خمل اصعيْاا اصثم

األخز ٗ مزً حٔزب ىعزر٘ اكةاىزاٗ

ّاإلنا: ٘:االبهٝاب فا ٓةافل اصطة .)Culbertson, F. M.1997 702 (.
ّحم ٍز ا اص ززتف ٓ بززت عرززت اصفهززا أٌ االبهٝززاب مززً أبثززإ االضز إا:اا اصيفعززٔ٘
ت ززْٔعا :ز ز اصر ززاصي حٔ ززب ر ززيف ىع ززر٘ اإلن ززا : ٘:ززُ حم ّق ززر م ززا م ززً حٔ ززاٗ اصر ززاصي
()%01ص ززت ٚاإلى ززال ّ()%01ص ززت ٚاص بْ )عر ززت اصفه ززا ّ .)0664ق ززت ظَ ززإا اصةتٓ ززت م ززً
اصهفع ز اا هل ز ا أحززتٍنا أىَززا أٓززافٗ أاٜفزز٘ ّصٔعززر حصٔصٔزز٘ (اصيعززا ٛأبثززإ رةززر ا عززً
اىفةاالرًَ مً اصإلال ّص ا هإىًَ ٓعَإٌ اه ٌ ّاصهةاس٘ أبثإ مً اصإلزال) ّاصثاىٔز٘
أىَ ززا أس ززراب وهنةٔ زز٘ (رإبز ز عه زز ٙختهز ز اك اى زز٘ االلهناعٔ زز٘ صهن ززإأٗ ّعه زز ٙاألفّا
االلهناعٔ٘ ّاليعٔ٘ ّما ر بُ مزً زا حم حٔزاٗ بزيف مزً اليعز  .هاصعزرق ٍزْ مزا
رهةإض صُ اكإأٗ مً ضيْط خان٘ َ:ا ّاصالةْ :اصةا أّ اصصَزإ حم :ةز

اجملهنةزاا ).

ّأخإ ٚأىَا أسراب ْٔ:صْلٔ٘ ( ما رهةإض صُ مً ري اا ٍإمْىٔ٘ مزع اصزتّ ٗ اصالزَإٓ٘ أّ
مثززيف اهن ززيف ّاص ززْالفٗ) ّأخ ز ا رفع ز اا رصززْو عه زز ٙمة ٔ ززاا اصهحهٔ ززيف اصيفع ززٕ هٔن ززا
ٓهةه :اصينْ اصيفعٕ صهنإأٗ ّبٔ أٌ ٍ ا اصينْ ٓ ٍهَا :ت ل٘ أبزرب صصنزاَ: ٘:ز ا
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االض إاب (اكتىٕ ّعهٕ امساعٔيف ٓ .)0101إٖ هإّٓت أٌ سرق ٍز ِ اصفزإّف ٍزْ نزإاعاا
والعولاصتاخهٔ زز٘ ّأٌ ت
الكويتع ززٔ٘
بدولةاصيف
اك ززإأٗ

ززٔ٘ اك ززإأٗ اصراصي زز٘ س ززْا ٛباى ززر س ززْٓ٘ أّ ع ززا٘ٔ:

ره ز :اصيإلعززٔ٘ ّاكاأّخٔزز٘ ّاخنفززاض رصززتٓإ اص ز اا ّاالعهنافٓزز٘ ّعتّاىٔزز٘ م رْرزز٘
ّ صزك بيهٔاز٘ هزيف اصفهزاٗ اص زي ٗ صه زإار األّفٓرزWeissman, Klerman, ( ٙ
 ٍ .)1979ا ّال ٓ ال التل قاٜه حم عمق٘ االبهٝاب :اإلىال حه ٙا ٌ.
ٓيهعإ مً اكإأٗ أٌ ر ٌْ سزهرٔ٘ رهحنزيف ا الو مزً ألزيف أ:ياَٜزا ّأّلَزا ّأل ٓز٘ ّألز
أىاىٔزز٘ ّمعززاىتٗ ّمةاضززتٗ ّ صززك متاتززٔ ما مززع فّ ٍززا األىثززْٖ ّهزز ٙىف ز

اصْقززر هَززٕ

م اصر٘ :أٌ ر بت ارَا ّأٌ ر ٌْ مهن ي٘ صْ أ افا أٌ رياز عنهزَا ٍّز ِ االأفّالٔز٘ حم
اصهْقةاا أمإ حم ألآ٘ اص ةْ ّ ٘:صك ألٌ اكإأٗ فا رط إ اىل اٍنزال أحزت اصزتّ ًٓ حم
س ززرٔيف

صٔزز اص ززتّ اصث ززاىٕ  .اٌ االص ززإاع ع ززً اص ززتّ االلهن ززاعٕ اليع ززٕ اص رٔة ززٕ

صهنإأٗ فا ٓ ف ٚاىل ه

الهناعٕ هلا (ألإٓق .)0157 0655

ّقت ّلزتا أىالٔيعزٔيف ّأمموٍزا ( Aneshensel, Frerichs. & Clark, 1981,
 ) p. 384أىززُ مززً  :ز األهززإاف اكه ز ّل اصةززامه ظَززإ أٌ اصيعززا ٛقززت أعهززً أعإاض ز ما
ابهٝا ٘ٔ:أبثإ مً اصإلال ٍّ ا ٓ بت أٌ ّلْف أفّا م فّل٘  dual rolesمي زً أٌ
ٓال يف عامم خ إام صصنا: ٘:االبهٝاب :اصيعر٘ صهنإأٗ .
ّلززت اصة ززاس ( )AL-Attass 2006أٌ معززهْ ٚاالبهٝززاب عيززت اصيعززا ٛاصةززامما
أبثإ ميُ عيت اصةامه

ّا ررط ٍ ا االبهٝاب :ةْاميف اصةنيف ألز اصفٔ ٓأٜز٘ ّاصالزةْ

:ةتو اصةتاص٘.
اال أٌ افصزْع ( )Radloff, 1975, Cited In Nolen-Hoeksema, 1987قزت
ّلززت أٌ بززم مززً اص ّلززاا اصةززامما ّأل ز اصةززامما قززت أظَززإٌ ابهٝا:ززا أبثززإ مززً
اصإل ززال اصة ززامه

بن ززا ّل ززت أٌ اص ّل ززاا ألز ز اصة ززامما ب ززً أبث ززإ ابهٝا :ززا م ززً

اص ّلز ز ز ززاا اصةز ز ز ززامماّ .قز ز ز ززت رْنز ز ز ززيف بز ز ز ززيف مز ز ز ززً ّأىفٔهز ز ز ززت ّاىعز ز ز ززٔيف اىل ىهز ز ز ززاٜ
مهالززاRosenfield, 1982, P. 37.,Ensel, 1982, Cited In Nolen-(َ٘:
.) Hoeksema, 1987
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حم :تآز٘ اكززإض رالز ْ اصيعزا ٛمززً :ةز

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

األعزإاض العززتٓ٘ (ّاصهةززق ّاألن)ّ .مززع

بدولة الكويتوالعول
زب مي زً ابهالزاع اكز ا ،اك هٝزق ّ هصزتاٌ االٍهنزاو ّاصهَزٔ :زتٌّ سزرق
م ٓت مً اصرح

ّاضع أحٔاىا .اكممع اصإٜٔعٔ٘ صههال ٔا ٍٕ رتىٕ اهاص٘ اك الٔز٘ أّ اهز ٌ ّهصزتاٌ
االٍهناو ّمالاعإ اكهة٘ (اىةتاو اصهه )ّ .حم بث مزً األحٔزاٌ ٓ زاحق صزك أعزإاض
أخإ ٚمثيف اض إا:اا اصيزْو ّعزتو اصالزةْ :اصإاحز٘ :ةزت اصيزْو ّاصالزةْ :اصز ىق أّ عزتو
اصثص٘ :اصيف

اصهْرإ أّ اصصه ّاصهةق أّ قه٘ اصٔصع٘ ّنةْ ٘:اص بٔز ّاالسزهثا ٗ أّ

 :ززط ٛحم اهإب زز٘ ّاص ززمو ّاضز ز إا:اا األب ززيف ّأه ززا أّ أهة ززال اىهحا ٓ زز٘ ّاخنف ززاض
اصتاهع اليعٕ.
ّال رهْهإ مةهْماا فقٔص٘ حزْل اىهالزا االضز إا:اا االبهٝأ:ز٘ حم اجملهنزع اصةإ:زٕ
مي ززً االعهن ززاف عهَٔ ززا :ع ززرق ألٔ ززاب اصعٔاس زز٘ اكهع ززص٘ هٔن ززا ٓهةهز ز :رح ززْل اص ززح٘
اصيفعز ززٔ٘ (ا:ز ززإأٍه  0665ص ّ .)03ص ز ززً رْلز ززت مةهْمز ززاا مهفإقز زز٘ الىهالز ززا أعز ززإاض
االض إا:اا اصيفعٔ٘ :يعق خمههف٘ ّاىهالا ٍا  :اصيعا ٛأبثإ مً اصإلزال (ا:زإأٍه
 0665ص  805ضْاٌ  0110ص  804ضْاٌ 0111ص.)002 -001

اصثا 7عْاميف ىالْ ٛاالبهٝاب صت ٚاصيعا7ٛ
رهةززق ونْعزز٘ مهيْعزز٘ مززً اكٔ ز اا اصفإٓززتٗ مززً ىْعَززا صززت ٚاصيعززا ٛفّ ا حم ىالززْٛ
ّريامٕ االبهٝابّْٓ .صٕ اصراحثٌْ(Quitkin, F. M., Endicott, J. &Wittchen,
 ). H.-Uاٍهنامزا خانزا صفَنَزا ّاص الز عزً رأ ارَزا فززا حم صزك اصةْامزيف اصهاصٔزز٘7
اصةْاميف اصرْٔصْلٔ٘ اإللاّ ٘ٔ:اهلإمْىٔ٘ ّاصْ ا ٔ٘ ّأل ٍا ّبز ا االعهزتاّ ٛاصهحزإ
ّاصةمقززاا اصال

ززٔ٘ ّ:ة ز

اصعززناا اصيفعززٔ٘ ّاصال

ززّٔ٘ .مززع صززك هززإٌ األسززراب

اةانزز٘ إلنززا ٘:اصيعززا: ٛاالبهٝززاب ال ر ز ال أل ز مززتفٗ أّ ا:هزز٘ هصززت اىهفزز ٙظَززْ
االبهٝززاب صززت ٚاصةتٓززت مززً اصيعززا ٛاصمٜززٕ بززً عإضزز٘ صهةْامززيف اك ز بْ ٗ أعززمِّ .قززت
:ززإأا حم ا ّىزز٘ األخ ز ٗ ونْع زز٘ بززر ٗ ّمَنزز٘ مززً االياٍ ززاا اصززن

ززاّل رفع ز

االضز ز إا:اا االبهٝا ٔ:زز٘ ميَ ززا من ززا  ،اصهفعز ز اصصاٜن زز٘ عه زز ٙاصةْام ززيف اصرْٔصْلٔ زز٘
ّاصرْٔبٔنآّ٘ (باصْ ا ٘ ٍّإمْىاا مٔط اص عزإ ٍّإمْىزاا اصيزتٗ اصت قٔز٘ ّاإلٓصزار
اهٔز ززْٖ ّاصهر ز ززتل حم اكع ز ززهصرما اصة ز ززرٔ٘ ّهإض ز ززٔاا اصع ز ز ّرْى ..اخل) ّاصين ز ززا ،
اصيفعٔ٘اصن رصْو عه ٙاصةْامزيف اصيفعزٔ٘ (باصال
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اهٔززاٗ اهإلزز٘ ّظززإّع اهٔززاٗ اكصٔهزز٘ ّهصززتاٌ اصززتعه ّخززرباا اصٔززأس  ...اخل (أّ ف حم
بدولة
والعول أٌ أًٓا مً ٍ ِ اصينا  ،ال ٓعه ٔع االفعاّ ٛحزتِ أىزُ قزاف عهز ٙرفعز
الكويتا).أل
ضْاٌ–ف

عْاميف ىالْ ٛاالبهٝاب ّر ْ ِ.
ّاى مق ززا م ززً ص ززك ٓ ززإ ٚاصر ززاحثٌْ Quitkin, F. M., Endicott, J.
 .&Wittchen, H.-Uأٌ منزْ  ،اكيالزأ اكهةزتف األسزراب multi-causal Geneses
صهنهمأمززاا ( ) Syndromesاالبهٝأ:زز٘ قززاف عهزز ٙأٌ ٓصززتو هَن ز ما أهطززيف صمبهٝززاب
ّٓة ززٕ ىهززا ٜعملٔزز٘ هاعهزز٘ صززك أىززُ حهزز ٙا ٌ ن ٓززهه اصززهن ً مززً ا رززاا نززمحٔ٘
اصين ززا  ،اص ززن رفع ززإ االبه ٝززاب عه زز ٙأس ززاس اكيال ززأ اصي ززْعٕ  specificاصْحٔ ززت ّا ر ززاا
هاعهٔ٘ اصةم ،اصصاٜه عهز ٙأسزاس ٍز ا اصفَزهّٓ .هطزع مزً صزك أىزُ ّ:يز

اصيعزإ عزً

اصةْاميف اصن ر فٖ اىل االبهٝاب هاٌ ٍ ا اكإض قا:يف صهالفا ٛمتاما
(أّ ف حم ضْاٌ ف ا).
:يا ٛعه ٙمزا سزر مي ييزا اصهأبٔزت عهز ٙاٌ ٍيزاع أ :زع ونْعزاا ٜٔعزٔ٘ مزً اصةْامزيف
اكع ّص٘ عً ىالْ ٛاالبهٝاب صت ٚاصيعا ٍّٕ ٛعه ٙاصيحْ ا رٕ7
ّ )0لْف أ إ الض إا:اا اك ا ،حم اصها ٓ اصةاٜهٕ صهنإأٗ .
 )0أسززراب لعززتٓ٘ (ري ز اا حم العززه خززمل اصرهززْا ّه ز ٗ اهنززيف ّ:ةززت اصززْالفٗ ....
اخل) .
 )0اصةْاميف االلهناعٔ٘ (اصرٔ ٘ٝاصةاٜهٔ٘ ّااللهناعٔ٘ خ ْنا) .
 )1اصةْاميف اصيفعٔ٘ (مساا ت

ٔ٘ اكإأٗ ّر ْ ٍا عً ىفعَا بزامإأٗ أّ بحامزيف

أّ أو  ..اخل).

ا:ةا 7فّ اهلإمْىاا اليعٔ٘ حم االبهٝاب7
ال رصه ززإ األمززإاض اصْلتاىٔزز٘ اصززن ر ززٌْ اصيعززا ٛأبثززإ عإضزز٘ هلززا اىل حززت بززر
عهزز ٙاضز إاب االبهٝززاب العززٔه (: )MDDززيف ٓهطززنً أٓطززا ناالبهٝززاب اصممن ززٕن
(ر آت اهال٘ اىل اصيْو ّاالسهٔاّ ٛأٓافٗ اصالَٔ٘ ّاخنفاض اص اق٘ ّاصيطزق) ّقهز
االبهٝاب ّاالض إا:اا اصةا فٔ٘ اكْمسٔ٘ ّاالضز إاب اصْلزتاىٕ ّ اصهرزتل اصعزإٓع
صهنإاحزيف (ّ:الز يف عزاو صزٔ

اهلزْس االبهٝزاHamilton JA, Halbreich U., ( )ٕ:

.)1993; 44: 355-364
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بنا أٌ :ة

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

اصيعا ٛأبثإ عإض٘ الضز إا:اا ابهٝأ:ز٘ حم هز اا مةٔيز٘ مزً فّ ٗ

بدولة الكويتوالعول
اصْالفٗ  -ابهٝاب ما :ةت اصْالفٗ حم مإحه٘ ما قريف اىص ار اص نب سزً
اصه ا إ (:ةت

اصٔززأس ّحم حززاالا اسززه تاو ّسززاٜيف ميززع اهنززيف عززً إٓ ز اصفززه ّاألفّٓزز٘ اهلإمْىٔزز٘
األخإ ٚأ يا ٛعم ،اصةصه  ...اخل).Halbreich U, 1996( .
ٓف ض بزيف مزً :زإاٌّ ٍّ Brown GWزا ٓ ٍّ Harris TOزاصربٓ

Halbreich U

أٌ أٓزافٗ قا:هٔز٘ اكزإأٗ صمبهٝزاب حيزتفِ عنزيف مز ٓ مزً اهلإمْىزاا الٔئز٘ (اهلإمْىززاا
اليع ززٔ٘ ّ رصهر ززاا رإب ٍ ززا) ّاصةْام ززيف اصيفع ززٔ٘ ّااللهناعٔ زز٘ ( Brown GW,
.)Harris TO, 1978 Halbreich U, ed.,1997
ّ تل مهمأم٘ ما قريف اهزٔ

اصالزتٓتٗ ( )PMSصزت ٚاصيعزا: ٛالز يف الهزر ىعزرٔا.

ا رةززاىٕ مززً  ٪ 0اىل  ٪ 5مززً اصيع ززا ٛحم سززً اإلل زاب مززً اض ز إا:اا مززا قرززيف اص ززتّ ٗ
اصالز ز ززَإٓ٘ اك عاز ز زز٘ ّاصز ز ززن ر ز ز ز فٖ اىل سز ز ززْ ٛاصه ٔ ز ز ز ّره هز ز ززق اصهز ز ززتخيف اص ز ز ز
(.).AnderschВ, WendestamС, Hahn L, Ohman R, 1986; 5:39-49
ّجيق متٔٔ مهمأم٘ مزا قرزيف اهزٔ

أّ مزا قرزيف اص نزب عزً االبهٝزاب اكز مً ّ اصصهز

(.)American Psychiatric Association, 1994:714-718
صز صك ٓه هززق رالز ٔا مهمأمزز٘ مززا قرزيف اهززٔ

نزت مززا ال ٓصززيف عزً فّ رز مززً

اهززٔ

صهأبٔززت ا ررززاط األعززإاض َ:ززا هززاألعإاض رهيززاقا حم أقززإب ّقززر :ةززت :ززتٛ

اهززٔ

ّرئززق متامززا خززمل مإحهزز٘ ميه ز اصززتّ ٗ اص نثٔززّ٘ .ال ر ز ال اصرْٔصْلٔززا

اكإضٔ٘ هل ِ األعإاض وَْصز٘ عهز ٙاصزإأله مزً ّلزْف االسزهةتاف اصزْ ا ٕ اصْاضزع هلزا
اصةْاميف اصرْٔ ٘ٔٝال حٔاٗ اكإأّٗٓ.زإررط رالز يف أعزإاض اصزتّ ٗ

ّاص ٖ ٓهة أ

ر رأ

اصالززَإٓ٘ :ززرة

اصهفززاعما حم اصززيعه اصة ززرٔ٘ اصياقهزز٘ ّأل ٍززا مززً اصززيعه اكز إٗ عهززٙ

اكز ز ز اّ ،اصع ز ززهْع حم الَ ز ززاأ اصة ز ز ز اكإبز ز ز ٖ (ّٓ .)CNSر ز ززتّ اٌ اصةْام ز ززيف اك ز ززث ٗ
صمبه ٝززاب ص ززت ٚأّص ٝززك اصيع ززْٗ ٍ ززٕ اصهفاع ززيف :ز ز اهلإمْى ززاا اليع ززٔ٘ هط ززم ع ززً
اصهصهراا حم رإبٔ ارَا (.).Halbreich U, 1995; 9: 163-175
رأسٔع ززا عه زز ٙص ززك مي ززً أٌ ر ززٌْ كهمأم زز٘ م ززا قر ززيف اه ززٔ

(ّابه ٝززاب م ززا :ة ززت

اصْالفٗ) قٔن٘ ر رٔصٔز٘ ّا تزافٓ٘ اضزاهٔ٘ ا ا مزا أخز ىا :ةز االعهرزا ا ررا َنزا اص زر
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مزع االبهٝزاب العزٔه ّ MDDألز ِ مزً حززاالا االضز إاب اصْلزتاىٕ ( Halbreich
بدولة الكويتوالعول
;.)U, Endicott J. 1985
71: 331

خمن٘ اصصْل أٌ اهلإمْىزاا اليعزٔ٘ األىثْٓز٘ رهةزق فّ ا ٍامزا حم حٔزاٗ اكزإأٗ :الز يف
عززاو ّحم ريعززٔه اك ز اّ ،اصعززهْع صززتَٓاّ .هلإمززٌْ اإلس ز ّل رززأ

اجيززا ٕ:عهزز ٙم ز ا،

اكززإأٗ أبثززإ مززً أل ز ِ مززً اهلإمْىززاا األخززإّ ٚص يززُ ٓهةززق فّ ا حم ر آززت خ ززإ ىالززْٛ
االضزز إا:اا اصْلتاىٔ زز٘ حم أّق ززاا اص ززهي اا اهلإمْىٔ زز٘ (:ة ززت اص ززْالفٗ مإحه زز٘ م ززا قر ززيف
اص ززتّ ٗ اص نثٔ زز٘ ّقر ززيف اىص ززار اص ن ززب)ّ .م ززً ززه ٓز ز إ ب ززيف م ززً مة ززتالا أّ ألٔ ززاب
اهلإمْىز ززاا اليع ز زٔ٘ عهز زز ٙاهعاسز ززٔ٘ كطز ززافاا االبهٝز ززاب صز ززت ٚاصيعز ززا ٛاك ز ززا:اا
:االبه ٝززاب الع ززٔهّ .جي ززق أخز ز أ ززع ٍز ز ِ اصةْام ززيف :ةز ز االعهر ززا عي ززت اكنا س زز٘
اصعإٓإٓ٘.

خامعا 7االبهٝاب ّاصطيْط اهٔارٔ٘ صت ٚاكإأٗ 7
مززً اكةهززاف أٌ ٓعززاٍه اصطززيط اصيفعززٕ حم ىالززْ ٛاالبهٝززاب حهزز ٙعيززتما ال ٓ ززٌْ
اصياس عإض٘ صهنإض مً اصياحٔ٘ اصرْٔصْلٔ٘ ّٓ .ةهصت أٌ صت ٚاصيعا ٛمعزهْٓاا عاصٔز٘
مً االبهٝاب صزٔ

ألىَزً أبثزإ عإضز٘ صه

زإ :زيف ألىَزً ٓهةإضزً صةزتف مزً اكْاقز

اصة ٔر٘ .اٌ ٍ ِ األحتال اجملَزتٗ صهنزإأٗ مهةزتفٗ 7هصزت ر زٌْ معز ّصٔارَا اصإٜٔعزٔ٘ حم
اكي ل أّ حم اصةنيف أّ

نزيف رإٔ:ز٘ فزيف حم ألٔزاب األب ألٖ سزرق بزاٌ أّ عآز٘ األ:يزاٛ

أّ برا اصعً مً اصْاصتًّٓ .قت صْحعر معهْٓاا عاصٔ٘ مزً االبهٝزاب صزت ٚبزيف مزً
اصإلال ّاصيعا ٛاك هصاا عه ٙاصعْا ٛأّ ممً ٓةٔالٌْ :الز يف ميف زيف عزً أّلزُ ّأفىزٙ
مً صك – صت ٚاكه ّل

أله أىُ حم ٍز ِ اهاصز٘ األخز ٗ هزإٌ معزهْ ٚاالبهٝزاب ٍزْ

أعهزز : ٙز اصيعززا .ٛفززا ٓعززاٍه نىْعٔزز٘ اص ز ّا،ن اسززَاما بززر ا  :إٓصزز٘ أّ :ززأخإ ٚحم
ظَْ االبهٝاب ّ .بنا :اا مةهْما حم اصْقر اهاضإ رزإررط اصةمقز٘ اصزن رفهصزإ اىل
اهنٔنٔزز٘ ّاصثصزز٘ هطززم عززً اةمهززاا اكه ززإ ٗ  :ز اص ز ّّ ،اص ّلزز٘ ا ررا ززا اجيأ:ززا
:االبهٝززاب صززت ٚاصيعززا ٍّ .ٛز ا مززا ٓفعززإ ّلززْف معززهْٓاا عاصٔزز٘ مززً االبهٝززاب صززتٚ
اصيعا ٛأل اصعةٔتاا حم أّالًَ.
ٓ بإ هْمرٌْ ّ خإٌّ م ٘ أىْار مً اصطيْط 7
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 أح ززتال اهٔ ززاٗ 7اص ززهي اا اص ززن

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

ززتل حم حٔ ززاٗ ا  :ززاّ ٛر ز فٖ اىل خه ززيف حم اصع ززهْع

بدولة الكويتوالعول
فيف ّرَتف ّلْفِ مثيف اصفصإ هصتاٌ األحر٘.
اكةهاف صه

 اصطزيْط اك ميزٍّ٘ 7ززٕ اصعزإّع ْٓهز٘ اكززت ٚاصزن رهحزت ٚاصالز ا مثزيف نززإاعاا
اصةنيف اصهَتٓت اكعهنإ ص مً.
 اكيي اا اصْٔمٔ٘ ٍٕ Daily hasslesضيْط

تل عافٗ حم اهٔاٗ اصة إٓ٘ مثزيف

اصةمقاا اصعٔ ٘ٝمع ال اٌ اةمهاا اص ّلٔ٘.Fombonne et al 1999(( .
املبحث الثبين :االكتئبة وعع

املتيارا ايحيبيية لمررة::

أّال 7اهاص٘ االلهناعٔ٘ ّاالبهٝاب7
ر بز ززت اصةتٓز ززت مز ززً اصت اسز ززاا اٌ االض ز ز إا:اا اصْلتاىٔز زز٘ أعهز زز : ٙز ز اك هص ز ز
ّاكيف ه ّأقيف  :اصة اب ّاكه ّل

ّقزت خيههز ٍز ا حعزق الزي

ها ىعزاا أقزيف

رةإضزام صمبهٝززاب مززً اكه ّلززاا ٔ:ينززا األعز ب أبثززإ رةإضزام مززً اكهز ّّ ،االبهٝززاب
الع ززٔه MDDحم األتز ز اص اصز ز ًٓ ٓةٔال ززٌْ ميف ززإفًٓ ض ززة اصز ز ًٓ ٓةٔال ززٌْ م ززع
خزإًٓ بنا أٌ حاه اصةاٜه٘ صٔ

صزُ عمقز٘ :االبهٝزاب ٔ:ينزا حازه اصزتعه ّاخهفزاٛ

اص ززإاعاا فاخ ززيف اص ززتاٜإٗ االلهناعٔ زز٘ أٍ ززه اصةْام ززيف اص ززن رع ززاعت عه ززٕ اهنآ زز٘ م ززً
االض إا:اا اصْلتاىٔ٘ خان٘ االبهٝابٓ ّٓ.ت االبهٝزاب :ز األ امزيف ّاك هصزاا ّمزً
ٓةٔ

ّحٔتاّ.اصإليف ٓ اب :االبهٝاب عيت اص مف أبثإ مً اكإأٗٔ: .ينا ر اب اكزإأٗ

:االبهٝاب عيت اص ّا ،أبثإ مً اصإليف)Sloan DM, et al 2003(.

اىٔا 7االبهٝاب ّاصف ٗ اإللا( ٘ٔ:ه ٗ اة ْ7)٘:
ٍّزٕ اصفز ٗ اكنهزتٗ مززً حٔزاٗ اكززإأٗ ّاصزن ررززتأ :عَزْ أّل حززٔ

صزتَٓا ّريهَززٕ مززع

ّص ززْ ،اك ززإأٗ كإحه زز٘ اصهْقزز اصيَ ززا ٕٜصه ززتّ ٗ اص نثٔ زز٘ .رال ززهنيف اصفزز ٗ اإللا ٔ:زز٘ عه ززٙ
اصةتٓززت مززً األحززتال اك ز ٓ٘ :اصيعززر٘ صهنززإأٗ .ميَززا اصززتّ ٗ اصالززَإٓ٘ ّاهنززيف ّمززا :ةززت
اهنيف ّاصةصه ّاىص ار اص نب ّأحٔاىا اختا قإا :هأخ أّ :ةتو الاب أ فالٍ .ز ِ
األحتال مي يَا أٌ رهعرق حم ىالزْ ٛاصهصهرزاا اك الٔز٘ ّ االبهٝزاب عيزت :ةز

اصيعزا.ٛ

ّصصت أبت اصةهنا ٛأٌ اهلإمْىاا ر إ عه ٙمْاف بٔنٔأٜز٘ حم اصزتماا هلزا قزت ٗ اصزهح ه
ّاصعٔ إٗ عه ٙاك اّ ،اكالاعإ ص يَه ن ٓةإهْا :ةت صٔ٘ ْٔ:صْلٔز٘ مزتفٗ رالزإ رزأ
ره ززك اهلإمْى ززااّ .حي ززاّل اصةهن ززا ٛحاصٔ ززا مةإه زز٘ رفعز ز اص ززةْف ّاهلر ززْط اص ززتّ ٖ
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ّاكهةاقززق كعززهْٓاا االسز ّل ّاهلإمْىززاا األخززإ ٚاصززن قززت رز إ عهزز ٙبٔنٔززا ٛاك ز

بدولة الكويت
والعول االبهٝزاب( Rubinow DR, Schmidt PJ, and (Roca CA,
فززإض
اكإرر ز٘

.1998
ٍّيززاع اص ززث مززً اصيعززآ ٛةززاى مززً :ةز

اصززهي اا اك الٔزز٘ ّاصززهي اا العززتٓ٘

اكإرر زز٘ فإاحززيف خمههفزز٘ مززً فّ ٗ اص نززبّ .مي ززً أٌ ر ززٌْ ٍ ز ِ اصهيززٔ اا مفالٝزز٘
اصيعا ٛبْىَا

صرة

تل :ال يف ميهعه ّرعرق مالاعإ االىفةال ّاالبهٝزاب ّأل ٍزا

مززً اصززهي اا اصيفع ززٔ٘ ّالعززتّٓ٘ .رعززن ٍ ٙز ِ اصززهي اا فهمأمزز٘ م ززا قرززيف اه ززٔ
(اض إاب اصتّ ٗ اصالَإٓ٘) ٍّزٕ ررزتأ :ةزت اصهرزْٓ
اهٔ

عزافٗ ّرعزهنإ حم اصينزْ حهزٓ ٙرزتأ

:اصعَْ .

اصثا 7ابهٝاب اهنيف ّاصيفاس (ه ٗ ما :ةت اصْالفٗ)7
رهحتف أٍنٔز٘ ف اسز٘ ابهٝزاب اصيفزاس هلز ِ اكإحهز٘ حم أٌ ريز اا اهاصز٘ االىفةاصٔز٘
صهنإأٗ رأرٕ حم مإحه٘ أأم٘ أسإٓ٘ حٔارٔ٘ هلزا رزأ

عنٔز عهز ٙأزع أهزإاف األسزإٗ ّحم

مصتمهَه اصإضٔع حزتٓب اصزْالفٗ .ر زرع اهاصز٘ االبهٝأ:ز٘ حزال ا :ز األو ّاص فزيف
ّرةٔ ز االر ززال ّاصهفززاٍه اكهرززافل ٔ:يَنززا .اٌ امهززتاف اهاصزز٘ االبهٝأ:زز٘ ص ز و صف ز ٗ
ْٓهزز٘ ٓة ززيف اصه ززْ اص رٔةززٕ صه ف زيف ّٓالززاع عهزز ٙرال ز ٔيف االض ز إا:اا اصيفعززٔ٘
مهفاّر٘ اصالتٗ.
ابهٝاب ما :ةت اصْالفٗ ٍْ اض إاب عا فٕ عه ٙى اف ّاسع اىل حت مزاٍّ .زْ حاصز٘
ْٓه٘ ّنةر٘ عه ٙاكعزهْ ٚاصال

زٕ صهنزإأٗ ٓإاهصزُ ٍرزْط حم اكز اّ ،عزتو اصإألرز٘ حم

اهٔززاٗ ّاهلنززْف .أظَززإا اصيعززا ٛاصمٜززٕ ٓ ا:ززتٌ أعإاضززُ مع زهْٓاا عاصٔزز٘ مززً اصصه ز
ّاك ززاّع اكإضززّّٔ٘ .هصززا صهه ززئ اصززتّصٕ اصةاتززإ ص مززإاض ICD - 10هززاٌ ٍ ز ِ
اهززاالا عززافٗ مززا رصا:ززيف اكةززآ اصهال ٔ ززٔ٘ الض ز إاب االبهٝززاب اكةززإّع ب (.)F10
ّٓعززْف هَٔززا اض ز إاب اصصه ز ّاصززًٍْ مززً  :ز أىززْار اكهمأمززاا األخززإБазЛ.А., ( ٚ
.)2005
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ٓزإ ٚبزيف مزً سز ْ:هْ ّ:االىزتٓيا  СкоблоГ.В., БаландинаТ.А., 1999أٌ

والعولم ززع أٓ ززافٗ ب ززر ٗ حم مع ززهْٓاا اصربّلع ز ٌّ ّاالسزز ّل
الكويت اهزز
بدولةزيف ٓ
اهن ز

م ززا ٓة ززا

محآ٘ صهحاميف مً االض إا:اا اصْلتاىٔ٘ اصةئف٘ .ا ا باٌ اهنزيف أمزإا مإألْ:زا هٔزُ
ىاف ا ما ٓ فٖ اىل االبهٝاب ّاألمإ ىفعُ ٓي رز عهز ٙاإللَزاض  -بمٍنزا ال ٓز فٖ
اىل االبهٝاب عه ٙى زاف ّاسزعّ .اصيعزا ٛاصهزْارٕ ٓةزاى مزً اصةصزه قزت ٓالزةإٌ :زاصصه
اصالتٓت أّ االبهٝاب ّال ٓةإع :ةت ما ا ا باٌ اصةصه سٔ فٖ اىل أ ضٔ٘ خ ر٘ صيالزْٛ
مززإض االبهٝززابّ .األمْمزز٘ :ززتّ ٍا قززت ر ززٌْ مإحهزز٘ ره آززت هَٔززا خمززا إ اإلنززا٘:
:االبهٝاب : -عرق اصطيْط ّاكع ّصٔاا اكإرر ٘ :األمْم٘.
ّرهنٔ ه ٗ ما :ةت اصْالفٗ :اخنفاض حاف حم معهْٓاا اهلإمْىاا مزع بزيف مزا ٓيزه
عً صك مً عْاقق .هفٕ ح :هو معزهْ ٚاصربّلعز ٌّ ّاالسز ّل أ يزا ٛاهنزيف
معزهْٓارَنا

قٔنَنا اصفعْٔصْلٔ٘ اصص ْ .ٚهاىُ ّ:ةزت اأاصز٘ اكالزٔن٘ مراتزإٗ ٓزي ف

:ال يف حاف األمإ اص ٖ ٓز فٖ اىل اخزهمل اصهزْاأٌ (ّٓ .)homeostasisةزت حزتّل ىزْر
مً االبهٝاب اكةهتل أّ اصرعزٔط اصز ٖ ٓعزن ٙأحٔاىزا :زاعهمل اكز ا ،أمزإًا رٔةٔزا صزتٚ
مةع ززه اصيع ززا ٛحم ٍزز ِ اكإحه زز٘ .أم ززا االض ز إاب اكإض ززٕ هٔح ززتل ص ززت ٪ 02 -01 ٚم ززً
اصيعآّ ٛتّو صف ٗ أ ْل (.)СкоблоГ.В., БаландинаТ.А., 1999
ألزإ ّMichael W 1990 ٚخزإٌّ ف اسز٘ يإٓرٔز٘ صهحتٓزت 7اىل أٖ مزتٓ ٚزإررط
اهنززيف ّاصيفززاس مززع اة ززإ اكه آززت صيْ:ززاا االبهٝززاب اص ززيإّ ٚاص ززربّ ٚاألعززإاض
االبهٝاّ ٘ٔ:ضة اصه ٔ االلهناعٕ ؟؟ .مت رةٔ عٔي٘ بر ٗ مً اصيعزا ٛاهْامزيف
 childbearingخمل اصثم ٘ أتَإ اصثاىٔ٘ مً اهنزيف ليرزا اىل ليزق مزع عٔيز٘ أخزإٚ
ضززا ٘ :مه ا:صزز٘ اة ززاٜا مةَززا مززً اصيعززا ٛأل ز اهْامززيف .nonchildbearing
ألإٓر اصت اس٘ اكصإ ٗ عتٗ مإاا خزمل هز ٗ اهنزيف ّ:ةزت اصزْالفٗ عزً إٓز االسزهرٔاٌ
ّاكصا:هزز٘ اصال

ززٔ٘ مززً خززمل اسززه تاو مصززآٔ

اك الٔز٘ األخززإّ ٚمصززآٔ

االبهٝززاب ّمصززآٔ

:ة ز

اهززاالا

اصه ٔز اص ّالززٕ ّااللهنززاعّٕ .أسزفإا ىهززا ٜاصت اسزز٘ عززً

عتو ّلْف هإّف  :عٔين اصيعا ٛاهْاميف ّأل اهْاميف هٔنا ٓهةهز فةزتالا حزاالا
االبهٝززاب اص ززيإّ ٚاص ززرب ٚأ يززا ٛه ز ٗ اهنززيف أّ :ةززت اصززْالفٗٔ: .ززت أٌ اكززإأٗ اهامززيف
رهةإض كعزهْٓاا أعهز : ٙزث مزً األعزإاض االبهٝأ:ز٘ ّسزْ ٛاصه ٔز االلهنزاعٕ مزً
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اكإأٗ أل اهاميف حم ّقر مهأخإ مً اهنيف ّحم ّقر مر زإ مزً اصيفزاس puerperium

بدولة الكويتوالعول
.)0100
( : ً:إٓك

رال ز خمهه ز اصت اسززاا اىل أٌ ابهٝززاب مززا :ةززت اصززْالفٗ حيززتل حم  ٪ 02 -01مززً
اصيعززا: ٛةززت اصْضززع ( ;Cox J.L., Murray D., Champman G.A., 1998
Kumar R., Robinson K.M., 1984; СкоблоГ.В., БазЛ.Л.,
.)БаландинаТ.А., 1996; СкоблоГ.В., БаландинаТ.А., 1999
ّٓرز ززتأ ابهٝز ززاب اصيفز ززاس حم األٓز ززاو األّىل أّ حم األسز ززرْع األّص ز ز عصز ززق اصز ززْالفٗ
ّٓعهنإ مً تَإ اىل  4 -3أتزَإ ( .)СкоблоГ.В., БаландинаТ.А., 1999ص زً
بزْب

ّ ّىززٕ ّ Cox & Rooneyلززتا أٌ ابهٝزاب اصيفززاس مي ززً أٌ حيززتل حهززٙ

خمل مل سيْاا مً :ةت اصْالفّٗ .ألاصرا ما ٓهأخإ عم ٍ ،ال ٛاصيعزْٗ ألبثزإ مزً عزاو
مزً ظَزْ ِ ّ صزك :عزرق رزأخ اصصٔزاو :اصفحْنزاا حم اصْقزر اكياسزق ( Gilbert P.,
ّ .)1992, C.48رهأ لع اصهي اا اك الٔ٘ :ةت اصْالفٗ مً حاص٘ حز ٌ عزا:إ حيزتل :ةزت
اصززْالفٗ مراتززإٗ اىل ىْ:ززاا االبهٝززاب اصالززتٓت ّاهززاف اص ززرب ٚممززا ٓز فٖ اىل اضز إاب
االبهٝاب اص ٍاىّٕٓ .ةهصزت اصةهنزا ٛأٌ اصيعزا ٛاصهزْارٕ حيزتل صزتًَٓ ىْ:زاا االبهٝزاب
اصالتٓت عصق اصْالفٗ (ه ٗ اصيفاس) ألاصرا ما ٓ ٌْ صتًَٓ را ٓ معزر مما زيف صهحاصز٘
حهّ ٙاٌ ن ٓهه رال ٔ َا أّ عملَا مً قريف.
:عرق ابهٝاب اصيفاس ر هعق اكإأٗ ونْع٘ مهيْع٘ مً اكالزاعإ اصعزهرٔ٘ ّاكْاقز
ياِ فهزَا ّاصز ٖ ٓهاهز ٙحم اٜفز٘ ّاسزة٘ مزً فّف اصفةزيف اصعزهرٔ٘ عهز ٙسزهْع األو.
هاألمَززاا اك ززا:اا اصززن

هززهًَ ف اسزز٘ :ززاأ ّسز ْ:هْ (( БазЛ.Л., СкоблоГ.В.,

: 1999ابه ٝززاب اصيف ززاس قه ززٔما اصهة ززر ّحيفز ز ٌ س ززهْع أ ف ززاهلً اصإض ززع صت ل زز٘
ضٔٝه٘ .أىًَ ال ٓيعإٌ أل فزاهلً اال صفز اا ق ز ٗ ّىزاف ا مزا ٓممعزً اصإضزع مصا ىز٘
مززع اجملنْعزز٘ اصطززا ٘ :حم ٍز ِ اصت اسزز٘ (ّ .)БазЛ.Л., СкоблоГ.В., 1996يززت
اكززإأٗ اك هٝرزز٘ نززةْ ٘:حم رززْه اصإعآزز٘ صه فززيف ّرفَززه احهٔالارززُّ .ال رززتىْ أّ رص ز ب
األمَاا مً أ فاهلً حز ٓر زٌْ ّىزاف ا مزا حينهزيَه اىل اعزًَٔ ّٓإهطزً اصإضزاع٘
اص رٔةّٔ٘ .مً اكةإّع أٌ حهٔق األو ميت اص فيف :احهٔالارُ مً اكزْاف اصي أٜز٘ هطزم
عززً رززْه ِ اه ززاى٘ ّاكياعزز٘ ّٓ ز إ عهزز ٙمنززْ لَززاأ اهلٔ ززيف اصةعنززٕ .بنززا أٌ عنهٔزز٘
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اصإضززاع٘ اص رٔةٔزز٘ –ٍززٕ اصهفاعززيف األبثززإ أٍنٔزز٘ حم حٔززاٗ اص فززيف اصززن يهززق َ:ازز٘

والعولزةْ :اهززق ّاصززتعّ ٛاألمززاٌ اصززمأو صه ززا ًٜاص ززي :ّ .اصيهٔازز٘ ٓ ززاب
الكويتّاصالز
بدولةنززيف
اصهْا

األ ف ززال احملإّم ززٌْ م ززً اٍهن ززاو ّ عآ زز٘ ّم ززْفٗ األو  :ززيصا اص ززْأٌ ّٓه ززأخإ بممَ ززه
ّبث ا ما ٓر ٌْ ّجيتٌّ نةْ ٘:حم اصيْو.
ّٓ بزت تز اّس  . Straus M.Aأىزُ مزً اكَزه ممحعز٘ أٌ األتز ال األبثزإ يهٔزا
مززً ابهٝززاب اصيفززاس قززت ر ز فٖ اىل عا ز بامززيف صإعآزز٘ اكْصززْف التٓززتّ .أٌ ابهٝززاب
اصيفاس اصرعٔط ّاكهْسط قت ٓ ٌْ أقيف رأ ا ّص يزُ عهز ٙأٖ حزال ٓة زيف اصهفاعزيف :ز
األو ّاص فيف(.)Straus M.A., 1980
ّحم ٍز ز ا اص ززتف ح ززتف  ْٓ ٔ:ززب أمن ززاط ع ززتٗ م ززً اصهفاع ززيف :ز ز األمَ ززاا اص ٔٝر ززاا
ّأ فززاهلًٍ .ز ِ األمنززاط ختههز ررةززا صالززتٗ حاصزز٘ االبهٝززاب ّمترززُ ّعْامززيف اة ززْ ٗ
األخإ7 ٍّٕ )Beckwith L., 1990( ٚ
 )0واىر٘ اصْلتاٌ االىعحاب االلهناعٕ ّاخنفاض معهْ ٚاص اق٘ .
 )0اىفةز ززال سز ززه أبثز ززإ ّضز ززْحا ّاص زز ٖ ٓ اهز ز مز ززع اصةز ززتاّ ٛاصهز ززتخيف حم عنهٔز زز٘
اصهفاعيف.
 )0اصهياّب اصتّ ٖ  :قعإ اص اا ّ فٔ ٍا عه ٙاالر ال ّ :ييق اصهفاعيف.

ا:ةا 7االبهٝاب ّمإحه٘ اكإاٍص٘ عيت اكإأٗ7
ٓزرا اصراحثززاٌ حم ٍز اصت اسزز٘ عهز ٙرةإٓز مافٓيزاس  Medinnusصهنإاٍصزز٘ :أىَززا
نمإحهزز٘ ررززتأ :عَززْ عممززاا اصيط ز اليعززٕ حم لْاىززق اصينززْ العززنٕ ّااللهنززاعٕ
ّريهَززٕ عيززتما ٓصززْو اصفززإف :هززْصٕ أفّا اص رززا حم أألهززق األحززْال عهزز ٙأىززُ تز ا :ززاصون
مي ْ ( .)120 70656أما مً حٔب ه رَا اصةنإٓ٘ ىإ ٚأٌ اصزرة

ٓهازُ اىل اصهْسزع حم

تٓت مإحه٘ اكإاٍص٘ ّٓإٌّ أىَا رطه اصف ٗ اصن رعر اصرهزْا ّحيزتفّىَا :ز - 01
١٢سي٘ ّميَه مً حي إٍا ما  06 – 00 :سي٘ (مةْض .)001 70661
ّ رهز ز امً اكإاٍص زز٘ م ززع مإحه زز٘ ٓ ززهة هَٔ ززا عه زز ٙاصال ززراب اص ززث م ززً اكعز ز ّصٔاا
ّاصهْقة ززاا ّاصهي ززٔ اا اهلاٜه زز٘ عه زز ٙخمههز ز اكع ززاٍإ اصينا ٜٔزز٘ ف ززا حم ص ززك ر ززًْٓ
اصال

ززٔ٘ ّاصيطز ز اليع ززٕ ّاالىف ززال أّ اصيز ز ّر صمس ززهصمصٔ٘ ع ززً ا  :ززاّ ٛاخت ززا
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قززإا ارَه :أىفعززَه هطززم عززً اصززهي اا العززتٓ٘ ّاصةصهٔزز٘ ّاهلإمْىٔزز٘ – بززيف صززك
بدولة الكويتوالعول
أٍه م اف اصهْرإ ّاصطيط اصيفعٕ صت ٚاكإاٍص .
فا باٌ مً

اٌ اكْاقز ز اصة ززٔر٘ (اصطز ززيط اصيفع ززٕ)

ززتل رز ززأ اا خمههف زز٘ عه زز ٙاصفهٔز ززاٌ

ّاصفهٔاا ّحم بث مً األحٔاٌ ٓ ٌْ هلا نه٘ مراتإٗ :االبهٝاب صت ٚاصفهٔااّ .رالز
اصت اسززاا اىل أىززُ ّ:اكصا ىزز٘ مززع األّالف اص ز ًٓ ٓهعززنٌْ :عززهْع عززتّاىٕ أبثززإ رززْارإا
رعَإ اصراا اكتا س اصثاىْٓ٘ معهْٓاا أعه : ٙث مً االبهٝزاب ّاضز إا:اا اصصهز
ّاضز إا:اا األبززيف ّاصه ٔ ز ( Lewisohn PM, Hyman H, Roberts RE,
).Seeley JR, and Andrews JA, 1993
ٓ ٔق االبهٝاب فيف مً بيف  21فيف

ر سزً  00سزي٘ ّٓ زٔق مإاٍز مزً :ز

بززيف عالززإًٓ مإاٍ ز ( .سززإحاٌ ّ .)53 70110اكمحززغ أٌ اصفززإّف حم معززهْ ٚاالبهٝززاب
 :ز اصفهٔززاٌ ّاصفهٔززاا قرززيف مإحهزز٘ اكإاٍصزز٘ ضززٔٝه٘ لززتا ّمززع :هززْألَه سززً  00اىل 00
سي٘ ر فاف ىعر٘ االبهٝاب  :اصفهٔاا :ال يف مهعا رّ .عيت :هزْألَه  02ر زٌْ اصفهٔزاا
أبثززإ عإضزز٘ مززإر صيْ:ززاا االبهٝززاب اص ززرب ٚمززً اصالززراب (( Cyranowski JM,
.Frank E, Young E, Shear MK, 2000
ّاالبهٝاب صت ٚاكإاٍ رةر أل منْ لٕ ّر زْ عفزْٖ ٓهياسزق مزع أأمز٘ اكإاٍصز٘
حٔ ززب ٓالز ز يف عإضً ززا م ززً أعإاض ززَا ّح ززاالا االبه ٝززاب عي ززت اك ززإاٍص ب ززث ٗ ّرال ززرُ
أعإاضَا :ال يف عاو أعإاض االبهٝاب صت ٚاصإاتتًٓ ّر ْ االبهٝاب ٍزْ رهنز٘ هاصز٘
مإضززٔ٘ صززت ٚاصإاتززت ّخ ْ ر ززُ مإرر زز٘ ْ:اقةَززا عهزز ٙعنهٔ زز٘ اصينززْ حم ه ز ٗ اكإاٍص زز٘
ّاة ْ ٗ احملهنهز٘ صمبهٝزاب عيزت اكإاٍز ره هزق

عزٔيا حم بالز اكزإض ّاصةزم.،

(تا:إّل .)5 70665
صصت أتا ا :ة

اصت اسزاا اإلح زا ٜ٘ٔاىل أٌ  0033مزً بزيف  011أصز مزً اكزإاٍص

( 06 -02سي٘) مً اليع ٓيهحإٌّ سيْٓا حم أمإٓ زا :عزرق االبهٝزابٔ: .ينزا 033مزً
ب ززيف  011أصز ز م ززً اصري ززاا اصراصي ززاا  06 -02س ززي٘ ٓيهح ززإٌ س ززيْٓا حم أمإٓ ززا :ع ززرق
االبهٝاب )Bridge JA et al 2006 , Angold, et al., 2002( .عه ٙاصزإأله مزً أٌ
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اصهالز ز ٔا اصإمس ززٕ حم اصةٔ ززافاا اصيفع ززٔ٘ ّاكعهال ززفٔاا ٓ ززر مة ززتل أق ززيف م ززً ٍز ز ا.

بدولة الكويتوالعول
.)01
(عع إ 70110

خامعا 7االبهٝاب ّسً اصٔأس صت ٚاكإأٗ7
قاصززر :ززا :إا :ززْ ّاصززتٗ اصززإٜٔ

األم بززٕ األسززر حم م ز بإارَا عززاو  0661أىَززا

عاىر مً االبهٝاب اصالتٓت حم ميه ز اصعزرةٔئاا مزً اصصزإٌ اكي زإو ممزا فهةَزا اىل
اصززهف

الززاف ْ:ضززع ىَآزز٘ هٔارَززا :االىهحززا عززً إٓ ز حززافل ان ز تاو مهةنززت حم

سٔا رَا .اصعٔتٗ األّىل صهرٔر األٔ:

سا:صا ع ا حاصهَا اصةا فٔ٘ رهزك اىل اصزهي اا

اهلإمْىٔ٘ اكإرر ٘ :اىص زار اص نزب اكثصهز٘ :اصطزيْط اهٔارٔز٘ اكه زه٘ :ةنزيف أّلَزا
اص ز ٖ بززاٌ حم حٔيَززا ٜٔعززا صْباصزز٘ االسززه را اا اكإب ٓزز٘ األمإٓ ٔزز٘ .أع ززر ٍ ز ِ
اك ا ح٘ اصةهئ٘ أمخزا لتٓزتا صهرزاحث ّاكه

ز حم أزع أصزا ٛاصةزان كْانزه٘

اصرحززب عززً األسززراب ّاصهفع ز اا اص اتززف٘ عززً اصةمقزز٘  :ز سززً اصٔززأس ّاالض ز إا:اا
اصيفعٔ٘ صت ٚاصيعاhttp://woman.health-ua.com/article/178.html .ٛ
رةإع مإحه٘ سً اصٔزأس ف افهزاا أخزإ ٚمثزيف سزً رْقز اص نزب أّ أأمز٘ ميه ز
اصةنززإ ّر ال ز اىل اكإحهزز٘ اهإلزز٘ اصززن رهْق ز عيززتٍا اصززتّ ٗ اصالززَإٓ٘ :ال ز يف ىَززا.ٕٜ
مئَ٘  :صك قت ٗ اكإأٗ عه ٙاإللابّ .حيتل رْق اص نب :الز يف رزت جيٕ ّبيهٔاز٘
مراتززإٗ صهْقز اكرٔطز عززً اىهززا ،اهلإمْىززاا األىثْٓزز٘ ( االسز ّل ّاصربّلعز ٌّ)
مززع رصززتو اكززإأٗ حم اصةنززإ حم اكإحهزز٘ اصةنإٓزز٘ مززا 26 – 12 :سززي٘ (اصينززإ ّٓ.)0114فٔززت
لمل :اٌ ابهٝاب سً اصٔأس ٓ ٔق األهإاف ألاصرا حم األعنزا اكهْسز ٘ ّاكهزأخإٗ مزا:
( )22 -11سي٘ عيت اصيعاّ ٛما:

( )32 -21سي٘ عيت اصإلال (لمل.)06537

ٓالز يف اصيعززا ٛحم سززً اىص ززار اص نززب حززْاصٕ  ٪ 2مززً سز اٌ اصةززان ( Serr DM,
ّّ .).Atlas M, 1982هصززا صت اسززاا ّ:أٜزز٘ ّ:ا ْصْلٔززُ حيززتل اىص ززار اص نززب حم
 ٪ 51 -02م ززً اصيع ززاСметникВ.П., ТкаченкоН.М., ГлезерГ.А., ( ٛ
.) .МоскаленкоН.П., 1988
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مي ززً رةإٓزز اىص ززار اص ن ززب :أى ززُ ظ ززاٍإٗ هع ززْٔصْلٔ٘ رهنٔزز :همت ززٕ اه ززٔ

بدولة الكويتوالعول
زابّ .مززع صزك ّحم ظززيف ظززإّع مةٔيز٘
ّرْقز اإللز

ززر رززأ

اصةْامزيف اصعززهرٔ٘ هإىززُ

ٓ رع حاص٘ مإضٔ٘ رتع ٙناض إاب سً اصٔأسن أّ مهمأم٘ اىص زار اص نزب ّري زْٖ
عهز ٙاضز إاب األّعٔزز٘ اصتمْٓز٘ اصززما افٖ ّاضز إاب اصهنثٔزيف اصيز اّ ٕٜاصيززتف اص ززناٛ
ّاالضز ز إا:اا اصيفع ززٔ٘

СметникВ.П., ТкаченкоН.М., ГлезерГ.А.,

СметникВ.П., КулаковВ.И. , 2001 МоскаленкоН.П., 1988.
ّٓ .]ТювинаН.А., 2008ز ز بإ رة ززر نس ززً اصٔ ززأسن :اهلر ززاا اصع ززاخي٘ حم اص ززإأس
ّال ز  ٛاصةهززْٖ مززً العززه اصهةززإف اصهٔهززٕ اصهَززاب اكَرززيف اصطززنْ ٖ Serr DM,
Atlas) M, 1982

СметникВ.П., ТкаченкоН.М., ГлезерГ.А.,

ٍّ 8(Kronenberg F. 1994 МоскаленкоН.П., 1988.ززٕ معززاٍإ رة ز
حصٔصٔزز٘ اخنفززاض معززهْٓاا االس ز ّل مززع اصهصززتو حم اصةنززإّ .رالززهنيف عهزز ٙت ز اّٚ
أخززإ ٚعتٓززتٗ ميَززا  7ا رفززار ضززيط اصززتو ّخفصززاٌ اصصهززق ّاص ززتار ّاصززتّا ّاهعاسززٔ٘
صهربف ّاال رةزا

ّاةزت ّاهإقز٘ ّاه ز٘ ّاصعزني٘ – ٍّزٕ تزاٜة٘ اىل حزت مزا ّص زً

اصةتٓزت مزً اص هزاب ال ٓةهربّىَزا اا خ ْنزٔ٘Utian WH, Serr DM., 1976; ( .
.)Kronenberg F. 1994;Сметник В.П., Кулаков В.И. , 2001
ّمع صك ال رهْق ه ٗ سً اصٔأس عه ٙاصةْاميف اصرْٔصْلٔز٘ هصزط :زيف أٓطزا عهزٙ
اصةْام ززيف اصيفع ززٔ٘ ّاصثصاهٔ زز٘ ّااللهناعٔزز٘ .م ززً اكةه ززاف اٌ اصةنهٔ زز٘ اص رٔةٔ زز٘ اكهنثه زز٘
:إعز ز ززافٗ اصري ز ز ززا ٛاهلإم ز ز ززْىٕ اصة ز ز ز رص ز ز ززْو :هْلٔ ز ز ززُ صٔز ز ززاا اصه ٔز ز زز ص ز ز ززت ٚاك ز ز ززإأٗ
( ّ .).ТювинаН.А., 1991 СметникВ.П., КулаковВ.И. , 2001ص ززً
:هززتخيف ّرززأ

عْامززيف اضززاهٔ٘ قززت رز فٖ اىل اضز إاب ٍز ا اصه ٔز

ّظَززْ اضز إا:اا

لعتٓ٘ الا افٓ٘ ّسٔ ْ:ارٔ٘ ما ٓفعإ اص ٓافٗ حم رةزتاف األّلزار العزتٓ٘ ّاالضز إا:اا
اصيفعٔ٘ حم هز ٗ رْقز اهزٔ

(ّ .)ТювинаН.А, 1991;1996ر زرع اكزإأٗ أبثزإ

رزتٍْ ا مزً اصياحٔز٘ اصيفعزٔ٘  7هصزت ر هعزق صزتَٓا :ةز

اصةْامزيف أٍنٔز٘ ابزرب مززً ٖ

قر ززيف ّاص ززن ن ر ززً رر ززتّ س ززهرٔ٘ :اصيع ززر٘ هل ززا قر ززيف س ززً اصٔ ززأس ( اصال ززةْ :اصْح ززتٗ
ّاص إاعاا حم م اٌ اصةنيف عه ٙسرٔيف اكثال).
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مً ىاحٔ٘ أخإ ٚهإٌ مهمأم٘ سً اصٔأس ٓةزت مإضزا ىفز  -الهناعٔزا اىل حزت مزا

والعول زز ٙاصْضز ززع االلهنز ززاعٕ صهنز ززإأٗ حم اجملهنز ززع ّعهز زز ٙاكْاق زز اصهصهٔتٓز زز٘
الكويت ززت عهز
بدولةٓةهنز
ألىز ززُ
صهناهنع ياِ اصيعا ٛحم سً اىص ار اص نب .اٌ األه ا اكهرهْ ٗ حم اجملهنزع عزً مأٍز٘
اصالراب ّالنال ّمت ٚرصٔٔنُ صف ٗ اىص ار اص نب بن تزإ صهالزٔ ْخ٘ ّاصهزتٍْ
ّاصةت اصهياأصٕ صهحٔاٗ لةيف مً سً اصٔأس مْقفا ىفعٔا نافما.
( ТювинаН.А.,1991, Schindler Utian WH, Serr DM., 1976
)8HPG, 1981
ر هعززق اصةْامززيف االلهناعٔزز٘ أٍنٔزز٘ خانزز٘ خززمل ٍ ز ِ اصف ز ٗ اصززن ريصززإض هَٔززا
اصْظٔفز زز٘ اإللأ:ز زز٘ صهنز ززإأٗ مثز ززيف اصْضز ززع اصةز ززاٜهٕ ّاصةمقز زز٘ مز ززع اص ز ز ّّ ،األ فز ززال
ّاألنتقاّ ٛنح٘ األقا ب ّاألسإٗ ّاصةنيف ّاألمً اكافٖ .بزيف ٍز ِ اصةْامزيف اعهنزافا
عه ٙاياٍاا اكإأٗ صٍْا مي يَا اما أٌ رعزَيف عنهٔز٘ ر ٔز اكزإأٗ حم اصفز ٗ االىهصاصٔز٘
أّ أىَز ززا رةصز ززت مز ززً صز ززك (

СметникВ.П., КулаковВ.И. , 2001

ّ .)ТювинаН.А., 1991يززت اإلتززا ٗ اىل أٌ اصززتّ األٍززه صفالززيف صٔززاا اصهةززْٓ
ّظَززْ االض ز إا:اا اصيفعززٔ٘ ال ٓةززْف ص حززتال اصفإفٓزز٘ حبززت ارَززا ّامنززا كززا هلززا مززً
خ ْنزٔ٘ ّتزتٗ ّأٍنٔز٘ عا فٔز٘ صهنزإأٗ مزً ( СметникВ.П., КулаковВ.И. ,
.)ТювинаН.А., 1991 2001
ّقت :زط اصةتٓزت مزً اص هزاب ظَزْ اضز إا:اا اىص زار اص نزب ّبز صك معزا ٍا
ّ رٔة زز٘ اضزز إا:ارَا اصيفع ززٔ٘ م ززع مس ززاا اصال

ززٔ٘ اصع ززا:ص٘ صهن ززإض ّاص ززن

ززتف

اصصت ٗ عه ٙاصهةاميف مع اصهةصٔزتاا ّاصه ٔز مزع اصْضزع اكعزهات( Serr DM, Atlas
ّ .)M, 1982قت ّلت عهنا ٛاصيف

أٌ اص فاا اصال

ٔ٘ مثيف عتو اصثصز٘ حم اصزيف

االس ززهةتاف صهصهزز ّاالعهن ززاف اصة ززا فٕ ّأىاىٔ زز٘ ّس ززْ ٛاصه ٔزز حم اجملهن ززع ّض ززحاص٘
اصةمقز ززاا مز ززع ا خز ززإًٓ رعز ززاٍه حم ظَز ززْ أعز ززإاض سز ززً اصٔز ززأس

СметникВ.П.,

ّ ))КулаковВ.И. , 2001اصيعز ا ٛاصمٜزٕ ٓصفزً مْقفزا سزهرٔا يزاِ اىص زار اص نزب
ّصتًَٓ اخنفاض حم معهْ ٚاصإضا عً اهٔاٗ أبثإ رأ إا فهمأم٘ سً اصٔأس.
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املبحث الثبلث :الدراسب السبعقة:
بدولة الكويتوالعول

صٔ

ٍياع ف اس٘ سا:ص٘ ا:صر متاما ما ٍق اصُٔ اصراحثاٌ ّهل ا سيعزهةإض ف اسزاا

سا:ص٘ مصا .٘:
ّ )0حم ف اس٘ قاو َ:ا :إا Bragg،سزي٘ : 0646ةيزْاٌ اص بٔزق اصةزاٜهٕ صزت ٚاصفهٔزاا
ّاالبهٝاب صتًَٓ ّ رصر اصت اس٘ عه 65ٙاصرز٘ لامةٔز٘ مزً قعزه عهزه اصزيف
ّق ززت ّل ززت أٌ اص اصر ززاا اصع ززٔٝاا اصهْاهز ز ٓ ززأر م ززً اس ززإ رهنٔز ز :اص ززإار :ز ز
اصْاصززتًٓ ّسززٔ إٗ األب ّرْنززيف اىل ّلززْف ا ررززاط مْلززق  :ز ف لززاا االبهٝززاب
ّ :اص إار  :اصْاصتًٓ ّ :االبهٝاب ّعتو االرعاف حم احملرز٘ اصْاصتٓز٘ ّرزر
أٌ عززتو ارع ززاف محٔ زز٘ األب أبث ززإ ق ززْٗ حم ا ررا َ ززا :االبه ٝززاب م ززً األو ( اصع ززٔت
ناح.)06607
 )0ف اسز٘ با رإآزر ّ خزإًٓ : Cartwright et al. 1984ةيزْاٌ ناههزه اك عزْ 7
ف اسز٘

زا اص زم ف ّاالبهٝزاب عهز ٙمهزْ ٚاألحزمونّ .اصزن بز ا عهز ٙف اسزز٘

أ إ اص مف عه ٙبيف مزً اصصهز ّاالبهٝزاب ٍّزتهر اىل مةإهز٘ رٔةز٘ األسزاصٔق
اصمتززةْ ٓ٘ صهه ٔز  .قززاو اصرززاحثٌْ :ت اسزز٘ أحززمو ونْعزز٘ مززً  06مززً اك هصززاا
 :ز سززً)  ( 22 - 01سززي٘ حٔززب مت ر رٔ ز اخهرززا ٔ:ززك صمبهٝززاب عهززًَٔ ّمت
رصعززٔنًَ اىل  06مززً اك هٝرززاا ّ 01مززً أل ز اك هٝرززاا ٍّ ز ا ٓةززا أٌ  %33مززيًَ
رةإض ززً صمبه ٝززاب .بن ززا مت ززر اكصا ى زز٘ فانْع زز٘ ض ززا ٘ :م ززً)  )6مه ّل ززاا
فهْسط عنإٖ  02.0سي٘ حٔب متر مها:ة٘ أحممًَ كتٗ سزه٘ صٔزاصّٕ .قزت رزر
مً اصت اسز٘ أٌ صه زمف أ زإِ اص زر عهز ٙحٔزاٗ اك هصز٘ ّمالزاعإٍا ّمزا رهةزإض صزُ
مززً ضززيْط ّأٓط زام عهزز ٙأسززاصٔق اصه ٔ ز اصالززةْ ٓ٘ ّاصمتززةْ ٓ٘ ّأٌ أحززمو أل ز
اك هٝراا مً اك هصزاا أ زْل أمئز ما مصا ىز٘ :األخإٓزاا ّأىَزً ٓهةزامهً مزع قطزآا
أّالٔزز٘ ٍّ ززْ مززا ال حي ززتل حم أح ززمو اك هٝرززاا .بن ززا رززر أٌ اك هص ززاا اك هٝر ززاا
ٓعَإٌ حم أحممًَ ريز اا اجيأ:ز٘ ّقزت أظَزإٌ حم أحممَزً رْحزتما مزع أفّا ٍزً
اص ّالٔ٘ اجيا:ما مما ٓةا ماّصهًَ صهه ٔ ّخف

اصصه عزً إٓز اصهيفزٔ

اصمتةْ ٖ خمل األحمو ٍّ ا ما ٓ بت أٓطزام ا ررزاط االبهٝزاب ىفعزُ :زاص مف
صتًَٓ (.)Cartwright, R. D. et al. 1984
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 )0ف اسز زز٘ أمحز ززت سز ززَ بامز ززيف (ٍ )0654ز ززتهر اصهةز ززإع عهز زز ٙمعز ززهْ ٚاالبهٝز ززاب
والعولصززت ٚاكعززي اكهصاعززتًٓ حم بززيف مززً م ززإ ّاصعززةْفٓ٘ ّبز ا اصهةززإع
الكويت ززْاٛ
بدولةّاالى
عهزز ٙأ ززإ االخهمهززاا اهطززا ٓ٘ عهزز ٙاص بٔززق اصيفعززٕ صهنعززي
اصت اسزز٘ ززمل ونْعززاا مززً اكعززي
مززً اكهصاعززتًٓ اك ززإٓ

ّ

هززر عٔيزز٘

حبٔززب باىززر اجملنْعزز٘ األّىل ( )01معززً

ٔ:ينززا اجملنْعزز٘ اصثاىٔزز٘ ( )01معززً مززً اص ز ًٓ ٓةنهززٌْ

:ةز ززت سز ززً اصهصاعز ززت أمز ززا اجملنْعز زز٘ اصثاصثز زز٘ ه اىز ززر ( )01معز ززً مز ززً اكهصاعز ززتًٓ
اصع ززةْفٓ
اصال

ّق ززت اس ززه تمر اصراحث زز٘ مصٔ ززاس االى ززْا ٛااللهن ززاعٕ م ززً اخهر ززا

ززٔ٘ اكهة ززتف األّل ززُ (ّ ) MMPIمصٔ ززاس االبه ٝززاب م ززً ىفز ز

االخهرز زا

ّاسززهنا ٗ ٔ:اىززاا عامززُّ .رْنززهر اصت اسزز٘ اىل أٌ ونْعزز٘ اكعززي اصةززامه :ةززت
س ززً اصهصاعز ززت ٍز ززه أقز ززيف تز ززةْ ما :االبهٝز ززاب اصيفعز ززٕ مصا ىز زز٘ فانْعز زز٘ اكعز ززي
اكهصاعتًٓ (أمحت .)005 70654
 )1ف س :إرال ززئيف  )Britchnell (1988رٔة زز٘ اصةمق ززاا األس ززإٓ٘ اصر ززابإٗ ص ززتٚ
اك هٝرززاا ّألز اك هٝرززاا ّر ْىززر عٔيزز٘ اصت اسزز٘ مززً  ٠٥امززإأٗ م هٝرزز٘ ّ ٠٥امززإأٗ
ألز م هٝرزز٘ أعنززا ًٍ مززا :ز  02 -01سززي٘ ّرْنززيف اىل أٌ :ززاّ ٛأمَززاا اك هٝرززاا
باىْا أقيف حم اصإعآ٘ مً :اّ ٛأمَاا أل اك هٝراا (اصعٔت ناح .)13 70660
ّ )2ف س بزرمٌ ّأمزموِ  Caplan& et al1989االبهٝزاب صزت ٚاألمَزاا ّاصينززْ
اصةززا فٕ صززت ٚأ فززاهلً

رصززر اصت اسزز٘ عهزز ٢١ ٙأمزام ّأبززرب أ فززاهلً اصرززاصي

مً اصةنإ  ٨سيْاا ّقت ّلتّا أٌ ٍياع عمق٘  :مةاىاٗ األمَزاا مزً االبهٝزاب
ّّلززْف نززةْ:اا حم اصعززهْع صززت ٚأ فززاهلً ّّلززت أٌ عززتو اص ا:ززط األسززإٖ مززع
ّلْف اض إا:اا ىفعزٔ٘ ٓ فٓزاٌ اىل زا خ ز ٗ عهز ٙاصينزْ اصةزا فٕ ّاصعزهْبٕ
ّاكةإحم صت ٚاأل:يا.)Caplan& et al1989( ٛ
ّ )3حم ف اسزز٘ اصعززٔت هززارً عرززت اصفهززا سززي٘ : 0660ةيززْاٌ (معززاٍإ االبهٝززاب صززتٚ
اصفه ززاٗ الامةٔ زز٘ ) ّاص ززن ٍ ززتهر قٔ ززاس اصةمق زز٘ :ز ز مع ززاٍإ االبه ٝززاب ّ:ةز ز
مززهي اا اصهيالزز ٘ٝاألسززإٓ٘ ّ رصززر عهزز ٙعٔيزز٘ م ْىززُ مززً  010بززإا ّ 015أىثززٙ
رإاّحز ززر أعنز ززا ًٍ مز ززا 00 -05 :سز ززي٘ ّلز ززتا عمقز زز٘ ا ررا ٔز زز٘ سز ززاصر٘  :ز ز
االبهٝاب ّاف اع اص بْ ّاإلىال صهصرْل مً قريف اصْاصتًٓ ٍّٕ اقْٖ صت ٚاإلىزال
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بنا ّلتا عمق٘ ا ررا ٔ٘ مْلر٘ :ز االبهٝزاب ّاصطزرط اصْاصزتٖ صزت ٚاإلىزال

بدولة الكويتوالعول
زاب ّعززتو االرعززاف اصْاصززتٖ صززت ٚاص ز بْ ّن رْلززت هززإّف  :ز اص ز بْ
ّاالبهٝز

ّاإلى ز ززال حم :ة ز زز

لْاىز ز ززق االبهٝز ز ززاب (رةنز ز ززٔه اصفالز ز ززيف ّاكراصيز ز زز٘ حم اكةز ز ززآ

ّاكعهْٓاا) ّحم صْو اص اا باىر اصفإّف ص اح اإلىال(اصعٔت هارً.)06607
)4

ّحم ف اس٘ معزحٔ٘ كزت ٚاىهالزا االضز إا:اا اصيفعزٔ٘ فزا هَٔزا اصصهز ّاالبهٝزاب
ّاصة ززتاّٗ ّاالس ززهةتاف صهن ززإض اصيفع ززٕ ق ززاو ا :ززإأٍه ّا :ززإأٍه (: )0664ه رٔزز
مص ززآٔ

مصيي زز٘ صمبه ٝززاب ّاصصهزز ّاصة ززتاّٗ عه زز ٙعٔي زز٘ م ْى زز٘ م ززً  ٢٥١٨م ززً

اإلىال ّ ٢٤٢مً اص بْ مً أ زإ صاهٔز٘ ّالهناعٔز٘ مهرآيز٘ :اكي صز٘ اصالزإقٔ٘
حم اكنه ٘ اصةإ ٘ٔ:اصعزةْفٓ٘ ّ:زاصإأله مزً أٌ اصفزإّف :ز اصز بْ ّاإلىزال ن ر زً
ض ن٘ اال أٌ اصيعا ٛساهً عنْما ف لاا مإرفة٘ عً اصز بْ حم بزيف اكزهي اا
اصرزاا

اكإضٔ٘ ّقت اأفافا ٍ ِ اصفإّف :ال يف لٍْإٖ  :مً ٍزه أنزيإ أٖ :ز

اكتا س اصثاىْٓ٘ ّاص اصراا الامةٔزاا ٔ:ينزا باىزر أقزيف اصزت لاا حم االبهٝزاب
صت ٚاصيعا ٛاصةامما(.)Ibrahim & Ibrahim,1997
ّ )5ر ززتا ٍْبعززٔنا ّ خززإٌّ ( )Hoeksema et ,al, 1999صت اسزز٘ اصفززإّف
اليعزٔ٘ ّاألعززإاض االبهٝأ:ز٘ ّقززت ىزا هززإض اصت اسز٘ عهزز ٙأٌ اإلىزال اكعززياا
أبثززإ قا:هٔزز٘ صههةززإض ص عززإاض االبهٝأ:زز٘ مصا ىزز٘ :اص ز بْ اكعززي

ّٓة ز ٌّ

صززك اىل ح ززْهلً عهزز ٙمةززاٌ ضززةٔف٘ صهنْضززْر ّٓصنززً :ززاص بٔ عهٔززُ بنززا
أىَززً ٓياز  ً:صززْ اصهةامززيف مززع اصه ززٔما ّاصهززأمما :الز يف بززر

ّألإٓززر ٍز ِ

اصت اس٘ عه ٙعٔي٘ متهت مً عنإ ( 02ز  )42سي٘ ّمت قٔاس اهاص٘ اك الٔز٘ ّضزة
اصعٔ إٗ ّاصعزإحاٌ ّرْنزهر اصت اسز٘ اىل أٌ ٍز ِ اكزهي اا باىزر أبثزإ تزْٔع ما
صز ززت ٚاكعز ززياا مصا ىز زز٘ :اصز ز بْ ّبز ز صك ّلز ززْف هز ززإّف ليعز ززٔ٘ فاصز زز٘ :اصيعز ززر٘
ص عإاض االبهٝا ٘ٔ:مع ّلْف عمق٘ فاص٘  :اصعإحاٌ ّاصعٔ إٗ عهز ٙاألعزإاض
االبهٝا ٔ:زز٘ بن ززا ارط ززع ّل ززْف عمق زز٘ مهرافص زز٘ ٔ:يَن ززا حٔ ززب رع ززَه األع ززإاض
االبهٝا ٘ٔ:حم حاص٘ اصعإحاٌ ّضة اصعٔ إٗ مع اصهصتو اصةنإٖ.
 )6ف اسز٘ اصهْىعززٕ عتٓهزز٘ حعززً ززاٍإ سززي٘ (: )0110ةيززْاٌ (اصصهز ّاالبهٝززاب صززتٚ
عٔيزز٘ مززً اك هصززاا ّأل ز اك هصززاا حم متٓيزز٘ م زز٘ اك إمزز٘) ٍّززٕ سززاص٘ مالعززه
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مصتمزز٘ اىل قعززه اصةهززْو اصيفعززٔ٘ حم بهٔزز٘ اص ٔ:زز٘ رامةزز٘ أو اصصززإ ٚحم اكنه زز٘

والعولعززةْفٓ٘ ٍّززتهر اصت اسزز٘ اىل اص ال ز عززً اصفززإّف  :ز اك هصززاا ّأل ز
الكويتٔزز٘ اص
بدولةاصةإ:
اك هص ززاا حم مهْس ززط اصصهز ز ّاالبه ٝززاب ّاس ززه تمر اصراحث زز٘ مصٔ ززاس اص ززاٜ

صهصه ّاالبهٝاب عه ٙعٔيُ مً ( )051مً اك هصاا ّعٔيز٘ ضزا ٘ :مزً ( )051مزً
أل ز اك هصززاا حم متٓيزز٘ م زز٘ اك إمزز٘ ّ

هززر رعززاوالا اصرحززب ّهإضززٔارُ مْأعزز٘

عه ٙأ:ةزاف ٍزٕ اصفزإّف اصةامز٘ :ز اك هصزاا ّألز اك هصزاا اصفزإّف :ز اك هصزاا
ررةززا ك ززت اص ززمف اصرةززت اص ز ما ّمززً صززك عنززإ اك هصزز٘ عيززت اص ز ّاّ ،اصةنززإ
اهززاصٕ ّاك ززتٗ :ة ززت اص ززمف األح ززْال االلهناعٔ زز٘ ّاالقه ززافٓ٘ األمْم زز٘ ّ عآ زز٘
األ:يززا:ّ ٛهحهٔززيف اصرٔاىززاا اح ززأٜا اىهَززر اصت اسزز٘ اىل ّلززْف فاصزز٘ اح ززا ٜ٘ٔمززً
اصصه ّاالبهٝاب :اك هصاا مصا ى٘ :ةتو اك هصاا(.اصهْىعٕ .)01107
 )01ف اسزز٘ :ززً :إٓززك عرززت اه ززٔه سززي٘ ٍّ0112ززٕ ف اسزز٘ عززرب اهطززا ٓ٘ :ةيززْاٌ ن
اصةْاميف اصعٔ ْصْلٔ٘ صهة ا ٘ٔ:صزت ٚاص زمب اصٔنيزٔ َ:زتع ّضزع مرزاف عزم،
ىفعٔ٘ن قا ٌ خمهلا  :عٔياا مً اص مب ّاص اصراا اصٔنئ ّاصإّس مزً حٔزب
:ة

اة اٜا اصال

ٔ٘ ّاكإضٔ٘ معزه تما عزتٗ اخهرزا اا ىفعزٔ٘ مزً ٔ:يَزا

قاٜن٘ األعإاض اكإضٔ٘ . SCLأظَإا اصيها ٜحم اصةٔي٘ اصٔنئ٘ أٌ تزتٗ األعزإاض
اصة ا ٘ٔ:صت ٚاإلىال أعه : ٙث مً اص بْ  .أما حم اصةٔي٘ اصإّسٔ٘ هزاصفإّف أقزيف
 :اليع ّ:ة

االيزاِ اصعزا( :اصز بْ أبثزإ ع زا ٘ٔ:مزً اإلىزال) .بنزا

صززْحغ ّلززْف م ٓززت مززً اصفإّقززاا عززرب اهطززا ٓ٘ أبثززإ ّضززْحا حم عٔيزز٘ اإلىززال
(اصٔنئاا أبثإ ع ا ٘ٔ:مزً اصإّسزٔاا) .بنزا رزر أٓطزا أٌ اص اصرزاا اصٔنئزاا
ح ززهً عهزز ٙف لززاا اعهزز ٙحم مصٔززاس االبهٝأ:زز٘ عززً أقززإاىَه اص ززمب اصٔنيززٔ
اص ز بْ ّ .مززً اكةززإّع أٌ اصي ز ّر اصة ززآ ٕ:ال ز يف مياخًززا مًَٔٝززا البهعززاب تززهٙ
االض إا:اا اصيفعٔ٘ ّاالىفةاصٔ٘ فا هَٔا االبهٝاب: ً:( .إٓك 0112و).
ّ )00حم ف اس٘ :ةيْاٌ نرإاه اكإاض٘  :االبهٝاب ّبإب ما :ةت اص تم٘ صزت ٚهرز٘
الامةززاا حم ق ززار أل ز ٗن قززاو َ:ززا ا:ززر عر زت اصة ٓ ز مْسززٍ .ٙززتهر اصت اسزز٘ اىل
اصهةززإع عهزز ٙرإاه ز اكإاضزز٘  :ز االبهٝززاب ّبززإب مززا :ةززت اص ززتم٘ صززت ٚهرزز٘
الامة ززاا حم ق ززار ألز ز ٗ حم ض ززْ: ٛةز ز
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ّاصةنززإ ّاصع ز ً ّاصززتخيف اصالززَإٖ ّرةهززٔه اصْاصززتًٓ ّعنهززَناّ .اتززهنهر اصةٔيزز٘

بدولة الكويتوالعول
مً هر٘ النةٔاا اصفهع ٔئ٘ ميَه  030بْ ّ 041اىزال ممزً رزإاّ
عه000 ٙ

أعنا ٍه  02 – 05 :سي٘ .مت ر رٔ اخهرا اةرباا اص افم٘ ّمصٔاس بإب مزا
:ةززت اص ززتم٘ ّمصٔززاس ٔ:ززك صمبهٝززاب عهززَٔه .رززر أٌ اص ز بْ ابثززإ عإضزز٘
صه ززرباا اص ززافم٘ ّن رعززايف هززإّف فاصزز٘ اح ززأٜا حم معززهْ ٚاةززرباا اص ززافم٘
رة  ٚصهةنإ أّ ىْر اصع ً أّ اصتخيف اصالَإٖ .بنزا ّلزتا هزإّف فاصز٘ اح زأٜا حم
ّ صززك ص ززاح اإلىززال ّن يززت

معززهْ ٚبززإب مززا :ةززت اص ززتم٘ رة ز  ٚصهاززي

اصيها ٜهإّقزا اا فالصز٘ اح زا ٜ٘ٔحم معزهْ ٚاالبهٝزاب رةز  ٚصهازي

صهةنزإ أّ

صهتخيف اصالزَإٖ ألسزإ أهزإاف اصةٔيزّ٘ .بالزفر اصيهزا ٜعزً أٌ  40مزً اك زإٍّ :زه
م هٝززر :يعززر٘ ّ %41.6أٌ  01مززً اك ززإّ :صززتَٓه رإاه ز مإاضزز٘ مززع االبهٝززاب
:يعر٘  %06.0مً اص هر٘ ( ا:ر .)0114
 )00ف اس٘ اص آتٖ ا:هعزاو (: ِ)0104ةيزْاٌ 7ننزْ ٗ العزه ّعمقهَزا :زرة

اكزهي اا

االىفةاصٔزز٘ (اصصه ز – االبهٝززاب – اةاززيف) صززت ٚعٔيزز٘ مززً اكززإاٍص ّاكإاٍصززاا
صهنززإحهه اصت اسززٔه اكهْسز ٘ ّاصثاىْٓزز٘ فاخززيف متٓيزز٘ اص ززا ٜن ٍّززٕ أ إّحزز٘
مالعه أل ميالْ ٗ مصتم٘ اىل لامة٘ او اصصإ ٚف ز٘ اك إمز٘ -بهٔز٘ اص ٔ:ز٘
– قعززه عهززه اصززيف ٍ .ززتهر اصت اسزز٘ اىل  7هحززا اصفززإّف  :ز عٔيززاا اصت اسزز٘ حم
نْ ٗ العه ّاكهي اا االىفةاصٔز٘ اصهاصٔز٘  7اصصهز

ّاالبهٝزاب ّاةازيفّ 8بز ا

اص ال ز عززً اصةمقزز٘ اال ررا ٔزز٘  :ز نززْ ٗ العززه ّاكززهي اا االىفةاصٔزز٘ سززا:ص٘
اصز بإ صززت ٚعٔيزز٘ اكززإاٍص ّاكإاٍصززاا معززه تم٘ اكززيَ اصْنززفٕ ّ .قززت ألإٓززر
عهز زز ٙعٔيز زز٘ م ْىز زز٘ مز ززً (  ) 011اصز ززق ّ(  ) 011اصرز زز٘ مز ززً ز ززمب اكز ززإحهه
اصت اسزٔه اكهْسز ٘ ّاصثاىْٓزز٘ مززً اصهةهززٔه اصةززاو فاخززيف متٓيزز٘ اص ززا ّ . ٜرصززر
عززتفا مززً االخهرززا اا اصيفعززٔ٘ مززً ٔ:يَززا مصٔززاس االبهٝززاب ( ف )  BDIمززً اعززتاف
ألإٓق عاو ( 0666و )ّ .قت أسفإا اصيها ٜعزً ّلزْف هزإّف اا فالصز٘ اح زا: ٜ٘ٔز
اك ززإاٍص ّاكإاٍص ززاا حم ن ززْ ٗ الع ززه ص ززاح اك ززإاٍص  .أٖ أٌ اك ززإاٍص أبث ززإ
ضا عزً نزْ ٗ العزه مزً اكإاٍصزاا .بنزا ّلزتا هزإّف اا فالصز٘ :ز اكزإاٍص
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في ضوء

ّاكإاٍصز ززاا حم ف لز زز٘ اصصه ز ز ّاالبهٝز ززاب ّحم ف لز زز٘ اةاز ززيف ص ز ززاح اكإاٍصز ززاا

بدولة الكويت
والعول. )ِ 0104
آتٖ
(اص

 )00ف اسز زز٘ احملنز ززتاّٖ حعز ززً ا:ز ززإأٍه سز ززي٘ (: )0115ةيز ززْاٌ ف اسز زز٘ :ة ز ز

أعز ززإاض

االبهٝززاب صززت ٚاكعززي مززً الاصٔزز٘ اصةإٔ:زز٘ حم اصعززْٓتن اسززهَتهر اصهةززإع عهززٙ
معزهْ ٚاالبهٝززاب اصيفعزٕ صززت ٚاكعززي ٍّزيف ٍيززاع هزإّف اا فالصزز٘ اح ززا ٜ٘ٔحم
االبهٝززاب ّهصز ما صهنززهي اا أ ز الززي

ب ز اهاصزز٘ االلهناعٔزز٘ .ألإٓززر اصت اسزز٘

:اسززه تاو اخهرززا مززً اعززتاف اصراحززب ىفعززُ عهزز ٙعٔيزز٘ عالززْا ٜ٘ٔمززً اكعززي :هززو
قْامَزا ( )21معززً مززً أهززإاف الاصٔزز٘ اصةإٔ:ز٘ اكصٔنزز٘ حم اصعززْٓت ّأسززفإا اصيهززاٜ
عً ّلْف أعإاض االبهٝاب صت ٚعٔيز٘ اصرحزب ّأٌ اإلىزال ّاك مهز أبثزإ تزةْ ام
:االبهٝزاب مزً ا خزإًّٓ .أّنزر اصت اسز٘ :زرة

اصهْنزٔاا ّاكص حزاا حم ضزْٛ

اصيها ٜاصن رْنهر اصَٔا (احملنتاّٖ .)0115

منهجية الدراسة:
أّال 7عٔي٘ اصت اس٘7
ر ْىززر عٔيزز٘ اصت اسزز٘ مززً  003امززإأٗ .مززيًَ  21ههززاٗ حم سززً اكإاٍصزز٘  14امززإأٗ مززً
اهْامززيف  16مززيًَ حم ززْ اصيفززاس (مإحهزز٘ مززا :ةززت اصززْالفٗ) ّ 61امززإأٗ عافٓزز٘ حم سززً
اصإتززت ّاص َْصززّ٘ .قززت مت اخهٔززا بززيف ونْعزز٘ مززً رهززك اصةٔيززاا عالززْأٜاّ .اسززهةاٌ
اصراحثاٌ  :مب ّ اصراا اكعزهْ ٚاصزب – متزإٓ

 :هٔز٘ اصهنزإٓ

لامةز٘ حطزإمْا

صه رٔزز اكصٔ ززاس عه زز ٙاصيع ززا ٛاهْام ززيف ّاصْاض ززةاا (حم ززْ اصيف ززاس) خ ززمل هزز اا
ف اسززهَه اصه رٔصٔزز٘ (اصف ززيف اصت اسززٕ األّل صهةززاو الززامةٕ 0100 - 0101و) حم أقعززاو
اصيع ززاّ ٛاص ززْالفٗ فعهال ززفٔاا ّمعهْن ززفاا ّمإابز ز األمْم زز٘ ف ززتٌ ّأ ٓ ززاع س ززاحيف
حطزإمْا .الزتّل ( )0أفىززاِ ٓزر خ ززاٜا اصةٔيز٘ اص هٔزز٘ مزً حٔززب مزهي اا اهاصزز٘
اصةنإ اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ ّاهاص٘ االلهناعٔ٘.
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لتّل ( )0رْأٓع أهإاف اصةٔي٘ حعق اكهي اا اكعهصه٘

بدولة الكويتوالعول

مإاٍصاا

%01 %00 %05

%00

%30 %00 %00 %36 %5 %00 %31 %02

%2

اكهي

اصرْٔصْلٔ٘

اهاص٘
حْاميف

ىفاس

06 -00

لامةٔاا

عاأ:اا

مه ّلاا

أ اميف ّم هصاا

21

14

16

03 020 26

22

54

014

00

اصةنإ

هٝاا اكهي

اصإتت

عافٓاا حم سً

06 -01

31 -11

أمٔاا

فٌّ الامة٘

اصةتف

61

اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ اهاص٘ االلهناعٔ٘

030 05

اصيعر٘

اىٔا 7أفاٗ اصت اس٘7
اس ززه تمر حم ٍز ز ِ اصت اس زز٘ قاٜن زز٘ ن  ٔ:ززك ن صمبه ٝززاب (

B D I )Beck

 ٍّٕ . Depression Inventoryمً أبثإ قْاٜه االبهٝاب اسزه تامام ّتزْٔعام ميز
عززاو ّ 0630حهزز ٙا ٌ مززع اجملنْعززاا اإلبهٔئ ٔزز٘ ّأل ٍززا ّاصززن ألإٓززر عهَٔززا ابثززإ
مً ( )0111ف اس٘ عه ٙمت )03( ٚعاما حم خمهه :هتاٌ اصةان (األى ا ٖ .)0665
ّنززاحق ٍز ا اكصٔززاس ٍززْ اصةززان ّاص رٔززق اصيفعززٕ األم بززٕ اكةززإّع ( Aaron
 )Beckاألسززها رامةزز٘ :يعززهفاىٔا األمإٓ ٔزز٘ ٍّززْ مززً اكعززاٍن حم ر ززْٓإ حإبزز٘
اصةم ،اصعهْبٕ اكةإحم صمبهٝاب ّما عتاِ مً االض إا:اا.
اصيعز ز ٘ اصةإ ٔ:زز٘ اكع ززه تم٘ حم ٍز ز ِ اصت اس زز٘ م ززً اع ززتاف مح ززتٖ ّأم ززم)0665( ِٛ
ّره ٌْ اصصاٜن٘ مً : 00يت ٓهةه بيف ميَا :ةإض مً األعإاض اصعزإٓإٓ٘ صمبهٝزاب.
ّرصززٔ

حم ونْعَززا تززتٗ االبهٝززاب صززت ٚاصرززاصي

ّٓززهه حعززاب اصيصززاط ّهص زام صهززت ،

صٔ إا اصإ:اعٕ ّر اّ ف لاا االسهاا ٘:عهُٔ ّ )1( :رةا عزتو ّلزْف عزإض اىل ()0
ّ رةا ّلْف عإض تتٓت ّٓصْو اكفحْص ْ:ضع فاٜإٗ حزْل اصت لز٘ اكْضزْع٘ صهةرزا ٗ
اصززن ٓززإ ٚأىَززا ري ر ز عهٔززُ ّٓ ز اّ ونززْر اصززت لاا عهزز ٍ ٙز ِ األفاٗ  :ز نززفإ ّ30
ف ل٘ (محتٖ ّأ ْ:حاه٘ ّأ ْ:اصق .)0665
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األعإاض اصن ٓصٔعَا اكصٔاس مإررز٘ ّهز اصت اسز٘ اهاصٔزٍٕ٘  )d1( 7اهز ٌ ()d2

بدولة الكويتوالعول
اصفاليف اصعا )d4( :هصزتاٌ االسزهنهار ( )d5مالزاعإ اصيزتو ّاصز ىق ()d6
اصهالاوو ()d3

مالز ززاعإ اصةصز ززاب ( )d7بإأٍز زز٘ اصز ززيف

( )d8افاىز زز٘ اص زز اا ( )d9األه ز ززا أّ اصإألرز ززاا

االىهحا ٓز زز٘ ( )d10اصر ز ززا )d11( ٛاصهَز ززٔ ّاالسز ززهثا ٗ ( )d12االىعز ززحاب االلهنز ززاعٕ
( )d13اص زز فف ( )d14ري زز نز ززْ ٗ العز ززه ّاصال زز يف (ٍ )d15رز ززْط معز ززهْ ٚاص فز ززاٗٛ
ّاص اقزز٘ ( )d16اض ز إا:اا اصيززْو ( )d17اصهةززق ّاصصا:هٔزز٘ صص ٍززاع ( )d18ري ز اا حم
اصالززَٔ٘ ( )d19ريززاقا اصززْأٌ ( )d20االىالززيال عهزز ٙاص ززح٘ ( )d21هصززتاٌ االٍهنززاو
:الي

.

مت حعاب م تاقٔ٘ اصيع ٘ اصةإ ٘ٔ:مً ٍ ا اكصٔاس عه ٙاصرٔ ٘ٝاك إٓ٘ :اسزه تاو
مةامززيف أصفززا ّبززاٌ ( 1.46ألإٓززق  ّ .)0111مت اسززه تاو ٍ ز ا اكصٔززاس حم ف اسززاا أ:ززْ
صٔهُ ّ 0110أ ْ:سٔ

 0110حم اصرٔ ٘ٝاصفهع ٔئ٘ ّ باىر م زتاقٔهُ عاصٔز٘ (أّ ف حم 7

ا:ر .)0114
رفعإ ىها ٜاكصٔاس حم التّل أفىاِ 7
اصت ل٘

ن –6

02 – 01

00 – 03

رفع ٍا

ال ْٓلت ابهٝاب

ابهٝاب :عٔط

ابهٝاب مهْسط

 01هنا هْف
ابهٝاب
تتٓت

اهت اصفانيف  :االبهٝاب ّعتمُ ررتأ مً معهْ) 01 ( ٚ

اصثا 7ر نٔه اصت اس٘ 7رةت اصت اس٘ اهاصٔ٘ ّنفٔ٘ ا ررا ٔ٘ ّباىر مهي ارَا
عه ٙاصيحْ ا رٕ7
أ) اكهي اا اكعهصه٘7
 )0اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘ صهنإأٗ.

 )0اصةنإ.

 )0اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ.

 )1اهاص٘ االلهناعٔ٘.

ب) اكهي اا اصها:ة٘7
 )0معهْ ٚتتٗ االبهٝاب.
 )0أعإاض االبهٝاب (00عإض) ّه :يْف اكصٔاس.
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طريكة حتليل البيانات
بدولة الكويتوالعول

صههحص مً أٍزتاع اصت اسز٘ أعهنزت اصراحثزاٌ عهز ٙاصةتٓزت مزً اصْسزاٜيف اإلح زاٜ٘ٔ

ميَززا اكهْس ز اا ّ

هٔززيف اصهرززآً أحززافٖ االيززاِ الخهرززا فالصزز٘ اصفززإّف حم االبهٝززاب

اصيفعٔر مهْس اا اصةٔياا اك ههف٘ اكت ّسز٘ ررةزام كزهي اا اصفٝزاا اصةنإٓز٘ ّاهاصز٘
اصرْٔصْلٔ زز٘ ّاكع ززهْ ٚاصهةهٔن ززٕ ّاهاص زز٘ االلهناعٔ زز٘ ّاعهن ززت اصراحث ززاٌ عه زز ٙىع ززاو
اه م٘ اإلح ا ) SPSS( ٜ٘ٔكزا هلزا مزً م آزا بزث ٗ ر نزً حم رزْه اص زث مزً اصْقزر
ّالَت ّأٌ ىهاٜاَا أبثإ مْضْعٔ٘ ّمةٔا ٓ٘.

نتائج الدراسة:
صصلا:زز٘ عهزز ٙاصع ز ال اصززإ 7 ٜٔمززا مززت ٚاىهالززا االبهٝززاب صززت ٚاصيعززا ٛحم سززاحيف
حطإمْا ّما أ:إأ أعإاضُ؟ ّاصع ال اةام

ىمحغ أٌ الزتّل قزه (ٓ )0الز اىل أٌ

 %50مً عٔي٘ اصرحب مً رةاىٕ مً االبهٝزاب ميَزا  %05مزً اازاصٕ اصةٔيز٘ ٓةزاىٌْ مزً
ابهٝاب تتٓت ّ %01مً ابهٝاب مهْسط .أما ّهصا كهي اهاص٘ اصرْٔصْلٔز٘ سزيمحغ
أٌ اصيفعا ًٍ ٛأبثزإ مزً ٓةزاىٕ مز ً االبهٝزاب :الز يف عزاو ٔ:ينزا اهْامزيف ٍزً األبثزإ
ىعززر٘ حم مززً ٓةززاىٕ مززً االبهٝززاب اصالززتٓت: .اصيعززر٘ كززهي اصعززً هصززت رصا :ززر اصيعززق
ّص ً ىمحغ أٌ األنيإ سيا باٌ اىهالا االبهٝاب اصالزتٓت أبزرب مزً األىزْار األخزإٚ
مززً االبهٝززابٔ: .ينززا مهْس ز اا اصعززً ّاص ززر اا حم اصعززً بززاٌ االبهٝززاب اكهْسززط
األبثإ اىهالا ا.
أمزا :اصيعززر٘ كزهي اكعززهْ ٚاصت اسزٕ هززيمحغ أٌ األمٔزاا ٍززً أبثزإ مززً ٓةزاىٕ مززً
االبه ٝززاب حٔ ززب :هي ززر ىع ززر٘ اك هٝر ززاا  %011رْأع ززر :اصهع ززاّٖ عه زز ٙه ٝززاا االبه ٝززاب
اصثمل تتٓت ّمهْسزط ّخفٔز  .زه رهزهًَ اا اكعزهْ ٚاصهةهٔنزٕ فٌّ الامةز٘ ّاصزن
اىهالإ عيت األ هرًَ االبهٝاب اكهْسزط ّباىزر هٝز٘ الامةٔزاا ٍزً اصفٝز٘ األقزيف مةاىزاٗ
مً االبهٝاب ّص ً باٌ االبهٝاب اصالتٓت ٍْ األبثزإ اىهالزا ا ٔ:زيًَ: .اصيعزر٘ كزهي
اهاصزز٘ ىمحززغ أٌ هٝزز٘ األ امززيف ّاك هصززاا (أخززإٍ )ٚززً أبثززإ مززً ٓةززاىٕ مززً االبهٝززاب
ّظَإ ْ:ضْ عيزتًٍ االبهٝزاب اصالزتٓت ّاكهْسزط ٍّز ا ٓهْاهز اىل حزت مزا مزع ف اسز٘
(با رإآر ّ خإٌّ ّ 0651ف اس٘ اصهْىعٕ ّ 0110ف اس٘ احملنتاّٖ .)0115
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د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

في ضوء

رههًَ اكه ّلاا هاصةاأ:اا ّأٓطا اىهالإ عيت ٍار اصفٝه اصيْر اصالزتٓت ّاكهْسزط

بدولة الكويتوالعول

مً االبهٝاب.

مززً خززمل لززتّل قززه ( )0ىمحززغ اٌ نٍرززْط معززهْ ٚاص فززاّ ٗٛاص اقزز٘ن ٍززْ اصةززإض
األبثإ اىهالا ا  :بيف اصفٝاا :اسهثيا ٛهٝاا اكإاٍصاا ّاصةاأ:اا ّنيا اصعزً اصمرزٕ
ظَززإ صززتًَٓ ناص ز ففن بةززإض األبثززإ اىهالززا ا ّال ىيعززٍ ٙيززا أٌ ل ز  ٛبززر مززً هٝزز٘
اصةاأ:اا ًٍ مً ه ٘ٝاكإاٍصاا ّنيا اصعً .أما نهصزتاٌ االٍهنزاو :زالي ن هصزت اىهالزإ
 :ز تززإحي٘ األ امززيف ّاك هصززاا (أخززإّ )ٚتززإحي٘ األمٔززاا ّبرززا اصعززًّ .اص ز ٖ ظَززإ
بةززإض ززاىٕ اىهالززا ا :ز بززيف مززً اهْامززيف ّاصيفعززاّ ٛاكه ّلززاا ّمهْسز اا اصعززً.
ّظَززإ نٍرززْط معززهْ ٚاص فززاّ ٗٛاص اقزز٘ن بةززإض ززاىٕ عيززت بززيف مززً األمٔززاا ّبرززا
اصعززً .أمززا أقززيف األعززإاض اىهالززا ا عيززت بززيف اصالززإاٜع ٍززٕ األه ززا االىهحا ٓزز٘ أمززا عززإض
اصفاليف اصعزا :ه زاٌ حم اكإررز٘ اصثاىٔز٘ األقزيف اىهالزا ا أٓطزا عيزت بزيف اصالزإاٜع :اسزهثياٛ
تإحي٘ اكإاٍصاا ّاصةاأ:اا ّنيا اصعزً ّاصمرزٕ ظَزإ عيزتًٍ ه زاٌ االٍهنزاو :زالي
بةإض اىٕ.
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د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس
في ضوء

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

لتّل قه (ٓ )0ر مت ٚاىهالا االبهٝاب :ال يف عاو ّّهصا صهنهي اا

بدولة الكويتوالعول

ال ْٓلت
اكهي

خفٔ

مهْسط

تتٓت

ٓةاىٌْ

اصةتف

اصيعر٘

اصةتف

اصيعر٘

اصةتف

اصيعر٘

اصةتف

اصيعر٘

اصةتف

اصيعر٘

اصف٘ٝ

ابهٝاب

ابهٝاب

ابهٝاب

ونْر مً

11

%05.3

22

%00.0

40

%01.0

33

%05.1

060

%50.1

06

%00.0

00

%02.3

00

%01.1

03

%04.5

30

%34.5

مإاٍصاا

5

%03.1

00

%03.1

01

%05.1

02

%01.1

10

%51.1

حْاميف

2

%01.3

4

%01.6

03

%01.0

06

%11.1

10

%56.1

ىفاس

0

%1.0

00

%01.2

06

%05.4

03

%00.4

14

%62.6

06 – 00

00

%05.3

01

%00.1

02

%02.1

06

%00.0

15

%50.1

06 – 01

05

%05.2

01

%00.3

15

%00.4

10

%04.0

000

%50.2

31 – 11

2

%06.0

4

%04.1

5

%01.4

3

%00.0

00

%51.5

3

%00.0

3

%00.0

3

%00.0

05

%011

06

%04.5

05

%00.0

20

%00.6

11

%04.1

001

%50.0

لامةٔاا

02

%04.0

00

%01.1

00

%00.3

03

%06.0

11

%40.4

عاأ:اا

05

%00.0

06

%01.1

00

%05.0

06

%01.1

31

%43.6

مه ّلاا

02

%04.1

01

%00.0

12

%01.3

10

%06.0

000

%50.1

أخإٚ

0

%6.0

0

%05.0

1

%03.1

1

%03.1

01

%56.6

أع اهإاف
اصةٔي٘
اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘

عافٓاا
اتتاا

اصةنإ
اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ

امٔاا
فٌّ
لامةٕ

-

-

اهاص٘ االلهناعٔ٘
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د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

بدولة الكويتوالعول

األّل

مهْسط

اصثاىٕ

مهْسط

اصثاصب

مهْسط

األّل

مهْسط

اصفاليف اصعا:

1.06

اصفاليف اصعا:

1.11

1.00

:الي

هصتاٌ االٍهناو

1.13

اصفاليف اصعا:

1.06

اصفاليف اصعا:

1.14

1.01

اصفاليف اصعا:

1.20

رياقا اصْأٌ

مالاعإ اصةصاب

1.00

:الي

هصتاٌ االٍهناو

1.10

1.02

اصفاليف اصعا:

1.23

رياقا اصْأٌ

رياقا اصْأٌ

اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.06

اص فف

0.00

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

0.0

عافٓاا اتتاا

اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.00

ّاص ىق

مالاعإ اصيتو

0.16

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

1.64

ٍرْط معهْٚ

0.16

:الي

هصتاٌ االٍهناو

0.06

اص فف

حْاميف

ىفعاٛ

اص فاّ ٗٛاص اق٘ اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.12

:الي

هصتاٌ االٍهناو

0.12

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘

مإاٍصاا

اص فف

0.10

اصهَٔ ّاالسهثا ٗ

0.01

ّاص ىق

مالاعإ اصيتو

0.01

0.10

0.00

06 - 00

اص فف

0.00

اصةنإ

اصهَٔ ّاالسهثا ٗ

0.00

اصر اٛ

0.00

06 – 01

اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.03

:الي

هصتاٌ االٍهناو

0.00

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

0.00

األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘

1.06

اصثاىٕ

مهْسط

1.21

اصثاصب

رياقا اصْأٌ

1.13

1.35

1.16

1.24

1.30

1.21
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مهْسط

أع أهإاف

األعإاض األقيف اىهالا ا
األعإاض األبثإ اىهالا ا

1.23

اكهي اا

لتّل قه (ٓ )0دي مت ٚاىهالا األعإاض
في ضوء

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

1.00

بإأٍ٘ اصيف

1.13

مالاعإ اصةصاب

1.04

اصفاليف اصعا:

1.23

بإأٍ٘ اصيف

1.05

اصفاليف اصعا:

1.20

ّاصال يف

ري نْ ٗ العه

1.01

اصفاليف اصعا:

1.05

1.03

:الي

هصتاٌ االٍهناو

1.13

1.01

اصفاليف اصعا:

1.13

اصهالاوو

اصفاليف اصعا:

رياقا اصْأٌ

ٍرْط معهْٚ

0.40

اض إا:اا اصيْو

هصتاٌ االٍهناو

31 – 11

:الي
امٕ

:الي

هصتاٌ االٍهناو

0.30

0.56

اص فاّ ٗٛاص اق٘ اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.00

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

0.00

0.11

ّاص ىق

:الي

ٍرْط معهْٚ

0.02

0.12

اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ

فٌّ الامةٕ
لامةٕ

عاأ:اا

اص فف

0.05

0.04

أل

صك

هصتاٌ االٍهناو :الي

اهاص٘ االلهناعٔ٘

مه ّلاا

اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.03

ّاص ىق

مالاعإ اصيتو

مالاعإ اصيتو

هصتاٌ االٍهناو

0.31

اص فاّ ٗٛاص اق٘

االىعحاب االلهناعٕ

0.00

0.03

صص ٍاف

ّاص اق٘

اه ٌ

ٍرْط معهْٚ

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

ٍرْط معهْ ٚاص فاٗٛ

اص فاّ ٗٛاص اق٘ اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.02

اص فف

0.06

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

0.01

0.10

0.01

مالاعإ اصةصاب

0.31

0.01

بإأٍ٘ اصيف

األه ا االىهحا ٓ٘

1.00

اص ح٘

1.23

االىاليال عهٙ

1.21

1.20

1.20

1.20
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األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘

في ضوء

ري نْ ٗ العه

1.21

بدولة الكويتوالعول

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

في ضوء

لتّل قه (ٓ )1دي اصتالص٘ اإلح اّ ٜ٘ٔهصا كهي اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘ (عافٓاا – مإاٍصاا –
بدولة الكويتوالعول

حْاميف – ىفعا)ٛ

ونْر

ف لاا

اكإ:ةاا

اهإٓ٘

0012.015

0

115.050

06051.105

000

50.012

م ت اصهرآً
:
اجملنْعاا
فاخيف
اجملنْعاا

اصهرآً

قٔن٘

اصتالص٘

ع

اإلح اٜ٘ٔ

2.062

1.110

صصلا ٘:عه ٙاصع ال قه ( )0رال اصيهٔا٘ حم لتّل قزه ( )1اىل ّلزْف هزإّف اا فالصز٘
اح ززا : ٜ٘ٔز مهْس ز ٕ هٝززاا اهاصزز٘ اصرْٔصْلٔزز٘ حم معززهْ ٚاالبهٝززاب:ّ .ززاصةْفٗ اىل
اخهرا رْبٕ لتّل قه (ٓ )2دي اٌ اصفإّف ٍٕ  :ه ٘ٝاصةافٓزاا ّهٝز٘ اهْامزيف ص زاح
اهْاميف ّ :ه ٘ٝاصةافٓاا ّه ٘ٝاصيفعا ٛص اح ه ٘ٝاصيفعأ: .ٛينزا صزٔ

ٍيزاع هزإّف

اا فالص٘ اح ا: : ٜ٘ٔصٔ٘ اصفٝاا.
لتّل قه ()2اخهرا رْبٕ صهفإف اصتال اكْ ْف  ُ:ن  Tukey HSDن 7
اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘

هإف اكهْسط

اة أ اكةٔا ٖ

اصتالص٘ اإلح اٜ٘ٔ

عافٓاا – مإاٍصاا

ز 0.610

0.315

1.142

عافٓاا – حْاميف

ز 2.205

0.310

1.112

عافٓاا – ىفعاٛ

ز 2.111

0.305

1.100

مإاٍصاا – حْاميف

ز 0.303

0.520

1.506

مإاٍصاا – ىفعاٛ

ز 0.010

0.500

1.600

حْاميف – ىفعاٛ

1.201

0.530

1.660
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د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس
في ضوء

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

لتّل قه (ٓ )3دي قٔن٘ ع ّاصتالص٘ اإلح اّ ٜ٘ٔهصا كهي اصةنإ

بدولة الكويتوالعول

م ت اصهرآً

ونْر اكإ:ةاا

 :اجملنْعاا
فاخيف
اجملنْعاا

ف لاا
اهإٓ٘

اصهرآً

20.452

0

03.560

01240.460

000

55.060

قٔن٘ ع

1.012

اصتالص٘
اإلح اٜ٘ٔ
1.405

لتّل قه (ٓ )4دي قٔن٘ ع ّاصتالص٘ اإلح اّ ٜ٘ٔهصا كهي اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ
م ت اصهرآً

ونْر اكإ:ةاا

ف لاا
اهإٓ٘

اصهرآً

 :اجملنْعاا

003.110

0

025.000

فاخيف

01016.002

000

54.031

قٔن٘ ع

0.502

اصتالص٘
اإلح اٜ٘ٔ
1.032

اجملنْعاا
لتّل قه (ٓ )5دي قٔن٘ ع ّاصتالص٘ اإلح اّ ٜ٘ٔهصا كهي اهاص٘ االلهناعٔ٘
م ت اصهرآً

ونْر اكإ:ةاا

ف لاا
اهإٓ٘

اصهرآً

 :اجملنْعاا

010.100

0

000.113

فاخيف

01050.231

000

54.150

قٔن٘ ع

0.050

اصتالص٘
اإلح اٜ٘ٔ
1.020

اجملنْعاا

صصلا ٘:عه ٙاألسٝه٘ ( ) 1ّ 0 ّ 0رر صيا التاّل ( )5 ّ 4 ّ 3أىزُ صزٔ

ٍيزاع هزإّف اا

فالص زز٘ اح ززا ٜ٘ٔرة ز  ٚصهن ززهي اا اصثم زز٘ ٍّ ززٕ ( اصةن ززإ ّاكع ززهْ ٚاصهةهٔن ززٕ ّاهاص زز٘
االلهناعٔ٘).
رْنز ززٔاا 7مز ززً خز ززمل اصيهز ززا ٜمي ز ززً أٌ خنهز ززا اىل اصهْنز ززٔاا ا رٔز زز٘ ّخانز زز٘ عيز ززت
اصهال ٔا صههْنٔه األّصٔ -7
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 )0اٌ ظَْ اصةإض نٍرْط معزهْ ٚاص فزاّ ٗٛاص اقز٘ن ّ نهصزتاٌ االٍهنزاو :زالي ن

والعوللززاا ّاك هصززاا ّاأل امززيف ّمهْس ز اا اصعززً ّبززر اا اصعززً مي ززً اٌ
الكويت اكه ّ
بدولةصززتٚ
ٓ ٌْ م تإا قْٓا صْلْف معهْ ٚمً االبهٝاب ٓه هق اصهتخيف اإل تافٖ.

 )0اٌ ىعززا ٛحطززإمْا اصعززاحيف ف هه ز هٝززارًَ ٍززً اقززت حم اصهةززر عززً مهززاعرًَ
العتٓ٘ مصا ى٘ حباالرًَ اصيفعٔ٘.
 )0جيق أٌ ْٓىل صهيعا ٛاٍهناو بر حم اصإعآ٘ اصيفعٔ٘.
ْٓ )1ن ٙأٌ ر ٌْ ٍياع ف اساا أخإ ٚره إف اىل رص ٕ اصعررٔ٘ ّ زإف اصهةامزيف مزع
ٍ ِ األعإاض مً قريف اصيعا ٛاك ا:اا.
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املراجع العربية :
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 )0اصصإ ٌ اص إٓه  7سْ ٗ اصص ا  7ا ٓ٘ 01
 )0اصصإ ٌ اص إٓه  7سْ ٗ ْٓس  7ا ٓ٘٤٨
 )0ا:إأٍه عرت اصعها  70665.االبهٝاب اض إاب اصة إ اهتٓب -هَنزُ ّأسزاصٔق
عملُ .سهعه٘ عان اكةإه٘ ( .)006اجمله

اصْ ا صهثصاه٘ ّاصةهْو.اص ْٓر.

 )1أمح ز ززت س ز ززَ بام ز ززيف 70654.االبه ٝز ززاب ّاالى ز ززْا ٛااللهن ز ززاعٕ ص ز ززت ٚاكع ز ززي
اكهصاعتًٓ حم اصرٔٝه اك زإٓ٘ ّاصعزةْفٓ٘  .وهز٘ ف اسزاا رإْٓ:ز٘ اجملهزت اصثزاىٕ
ال  ٛاصعا:ع .اصصاٍإٗ.
 )2األى ززا ٖ :ززت منززت 70665.اص ززْ ٗ اص ْٓهٔزز٘ صصاٜنزز٘ نٔ:ززكن صمبهٝززاب .اجملهزز٘
اص ْٓ:ز زز٘ – وه ز ززت  00ر  13ص  000 -44وه ز ز

اصيال ز ززإ اصةهن ز ززٕ لامة ز زز٘

اص ْٓر .اص ْٓر
 )3اكإل ززع اصع ززإٓع اىل اكة ززآ اصهال ٔ ززٔ٘ م ززً اص ززتصٔيف اصهال ٔ ززٕ ّاإلح ززإٜ
اكةز زتلل ص م ززإاض اصةصهٔ زز٘ اةٔ زز٘ اص ززق اصيفع ززٕ األمإٓ ٔ زز٘  -DSM-4س ززي٘
اص رع .0111
 : )4ززً :إٓ ززك عر ززت اه ززٔه 70112.ناصةْام ززيف اصع ززٔ ْصْلٔ٘ صهة ززا ٘ٔ:ص ززت ٚززمب
الامة ززاا اصٔنئ زز٘  َ:ززتع ّض ززع مر ززاف ع ززم ،ىفع ززٕن .س ززاص٘ فبه ززْ اِ :اصهي زز٘
اصإّسززٔ٘ أل ز ميالززْ ٗ مصتمزز٘ اىل لامةزز٘ سززاىر  :إسززربا – بهٔزز٘ عهززه اصززيف
قعه عهه اصيف

اإلبهٔئ ٕ –.الع اكه ا حم وه٘ لامة٘ حطزإمْا صهةهزْو

اإلىعاىٔ٘ م  5عتف  0سي٘ 0100و.
: ً: )5إٓك عرت اه ٔه .)0100( .متخيف اىل االضز إا:اا اصيفعزٔ٘ ّاصيفعاعزتٓ٘
صهنإأٗ اهاميف .وه٘ لامة٘ حطإمْا .50 -20 )0( 01
 )6اصهْىع ززٕ عتٓه ززُ حع ززً 70110.اصصهز ز ّاالبه ٝززاب أف ٚعٔي ززُ م ززً اك هص ززاا ّألز ز
اك هصززاا حم متٓيزز٘ م زز٘ اك إمزز٘  .سززاص٘ مالعززه أل ز ميالززْ ٗ مصتمزز٘ اىل قعززه
عهه اصيف

حم بهٔ٘ اص  ٘ٔ:لامة٘ او اصصإ .ٚم ٘ اك إم٘.
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 )01ا :ززر عر ززت اصة ٓ ز مْس زز0114ٙو 7رإاه ز اكإاض زز٘  :ز االبه ٝززاب ّب ززإب م ززا :ة ززت
بدولة الكويتوالعول
صت ٚهر٘ الامةاا حم ق ار أل ٗ .وه٘ تر ٘ اصةهْو اصيفعزٔ٘ اصةإٔ:ز٘ 7
اص تم٘

اصةتف  – 03&02نٔ ّخإٓ

ص .00 -00

 )00لززا:إ لززا:إّ 8بيززاىٕ عززم 7ٛمةاززه عهززه اصززيف

اكةانززإ فا اصيَطزز٘ اصةإٔ:زز٘

اصصاٍإٗ0661 .
 )00لإجيزْ ٖ ٍعزهإ  7Gregor Hasler 0101هعزْٔصْلٔا االبهٝزابٍ 7زيف صزتٓيا أٖ
فصٔيف مهْارإ َٓه األ را ٛاكةال ؟ وه٘ النةٔ٘ اصةاكٔ٘ صه ق اصيفعزٕ اصعزي٘
اصهاسة٘ اصةتف  0ابهْ:إ 0101ص 02 -06
 )00لززمل اسززةت 70653حم اص ززح٘ اصةصهٔزز٘ األمززإاض اصيفعززٔ٘ ّاصةصهٔزز٘ ّاالصإاهززاا
اصعهْبٔ٘ .فا اصف إ اصةإ .ٕ:اصصاٍإٗ.
 )01محززتٖ ى ٓززُّ 8ىعززاو أ:ززْ حاهززُّ 8نززا:إ أ:ززْ اصززق  70665قاٜنزز٘ ّن ز اكالززاعإ
(ٔ:ك صمبهٝاب) اصريا ٛاصةامهٕ ّفالالا نتف ّ راا نْ ٗ مةإ ٘:صصاٜن٘ ٔ:زك
صمبهٝاب وه٘ ف اساا  .وهت ( )00عتف (.)00
 )02ضزْاٌ سززامإ أززيف(0111و) 7اصصاٜنزز٘ اصعززْ ٓ٘ ص عززإاض .ف اسزز٘ مٔتاىٔزز٘ .وهزز٘
اصةهْو االلهناعٔ٘ لامة٘ اص ْٓر 05ر 1ص .005 -000
 )03ضزْاٌ سزامإ أزيف (0110و) 7اصصهز االلهنزاعٕ 7ف اسز٘ مٔتاىٔز٘ صهصزي مصٔزاس
صهصه ز االلهنززاعٕ عهزز ٙعٔيززاا سززْ ٓ٘ .وهزز٘ مإب ز اصرحززْل اص ْٓ:زز٘ لامةزز٘
ق إ  01ر 06ص .44 -14
 )04ضززْاٌ سززامإ أززيف (ف ا)  7اص ززْ ٗ اصعززْ ٓ٘ كصٔززاس ٔ:ززك صمبهٝززاب  -ف اسزز٘
مٔتاىٔزز٘ عهزز ٙعٔيزز٘ مززً ززمب لامةزز٘ فمالز  .قعززه عهززه اصززيف  .بهٔزز٘ اص ٔ:زز٘.
لامة٘ فمال .
 )05اص آ ز ززتٖ ا:هع ز ززاو (ٍ0104اإٓ ز زز٘) 7ن ز ززْ ٗ الع ز ززه ّعمقهَ ز ززا  :ز ززرة

اك ز ززهي اا

االىفةاصٔزز٘ (اصصه ز – االبهٝززاب – اةاززيف) صززت ٚعٔيزز٘ مززً اكززإاٍص ّاكإاٍصززاا
صهنإحهه اصت اسٔه اكهْس ٘ ّاصثاىْٓ٘ فاخيف متٓي٘ اص زا . ٜسزاص٘ مالعزه
أل ميالْ ٗ .قعه عهه اصيف

 -بهٔ٘ اص  – ٘ٔ:لامة٘ او اصصزإ .ٚم ز٘ اك إمز٘.

اكنه ٘ اصةإ ٘ٔ:اصعةْفٓ٘.
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 )06أٍززإاٌ حامززت عرززت اصعززمو 70660اص ززح٘ اصيفعززٔ٘ ّاصةززم ،اصيفعززٕ.عان اص هززق.
بدولة الكويتوالعول

اصصاٍإٗ.

 )01س ززإحاٌ ّصٔ ززت 8اة ٔ ززق ا ززال 8حرات ززي٘ من ززت(0110و)7االبه ٝززاب .اص رة زز٘
األّىل .وتالّٖ .عناٌ.
 )00اصعززٔت نززاح ح ز ًٓ( 7)0660اسززا ٗٛمةامهزز٘ األ فززال (ف اسزز٘ ابهٔئ ٔزز٘) وهزز٘
اصت اساا اصيفعٔ٘ ر ت عً ا ٘ :األخ ا ٜٔاصيفعٔ م  .0اصصاٍإٗ.
 )00اصعززٔت هززارً عرززت اصفهززا ( )0660معززاٍإ االبهٝززاب صززت ٚاصفهززاٗ الامةٔزز٘ ف اسزز٘
صةمق٘ معاٍإ االبهٝاب :رة

مهي اا اصهيال ٘ٝاألسإٓ٘ بنا ٓت بزُ اصفهٔزاا

ساص٘ فبهْ اِ أل ميالْ ٗ مصتم٘ اىل لامة٘ اص قاأٓ

بهٔ٘ ا فاب قعزه عهزه

اصيف .
 )00ت ززا:إّل ٍي ززإٖ ( .)0665رةإٓ ززق س ززهناٌ قةفإاى ززٕ 7اكإاٍص زز٘ ّاالبهٝاب.عْٓ ززتاا
صهيالإ ّاص راعّ٘ : .ا.
 )01اصالززإٔ:ا ص فززٕ (0114و) 7االبهٝززاب  ..ىعززإٗ عامزز٘ .اص هززاب االص

ّىززٕ صالززر ٘

اصةهْو اصيفعٔ٘ اصةإ 7٘ٔ:اصةتف  6صعي٘
 )02اصال ز ززَإٖ س ز ززان س ز ززةٔت س ز ززان (0663و) 7االصهز زز او اص ز ززتٓا حم اإلس ز ززمو ّعمقه ز ززُ
:االبهٝزاب اصيفعززٕ صززت ٚعٔيز٘ مززً ززمب لامةزز٘ أو اصصزإ .ٚسززاص٘ مالعززه ألز
ميالْ ٗ .م ٘ اك إم٘.
 )03تز ززٔفإ ّمهنز ززاٌ (0666و) رإاز زز٘ سز ززةٔت حعز ززا اصة ز ز ٗ 7سز ززٔ ْصْلٔ٘ اص فْص ز زز٘
ّاكإاٍص٘ (مال مرَا ّأسراَ:ا ّ إف حهَا) .فا اصثصاه٘ صهيالإ ّاصهْأٓع .عناٌ.
 )04اص ز ززْاع مي ز زز 8ٙلهز ز ز قهٔر ز زز٘ (0110و)7اص ز ززح٘ اصيفع ز ززٔ٘ صهن ز ززإأٗ اصةإ ٔ:ز زز٘.
http://www.hayatnafs.com/7aola_almar2a/psychiatricdisor
ders&mensrualcycles.htm
 ُ )05هإ ،عرت اصصاف ّ خإٌّ (0660و) 7مْسْع٘ عهه اصزيف ّاصهحهٔزيف اصيفعزٕ ط
( .)0فا سةاف اص را  .اصصاٍإٗ.
 )06عر ززت اة ززاص امح ززت (0666و) 7اصهف ززاول ّاصهال ززاوو ع ززإض صت اس ززاا عإ ٔ:زز٘ مز ز متإ
اةتم٘ اصيفعٔ٘ ّاصهينٔ٘ اص ْٓر.
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 )01عع ز إ عرززت اهلل (0110و) 7االبه ٝززاب اصيفعززٕ  :ز اصيعإٓ زز٘ ّاصهال ز ٔا .م هر زز٘
بدولة الكويت
والعول إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
األلهْ اك

 )00عع ز إ عرززتاهلل (0650و) 7االبهٝززاب اصيفعززٕ  :ز اصيعإٓزز٘ ّاصهال ز ٔا .االلهززْ
اك إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
 )00عفٔفٕ عرت اه ٔه0656و 7االبهٝاب ّاالىهحا  .اصتا اك إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
 )00ع ات٘ امحت0660و 7اص ق اصيفعٕ اكةانإ.االلهْ اك إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
 )01عز ززْض ٜٔفز زز٘ لز ززق0110و 7ضز ززيْط اكز ززإاٍص ّمَز ززا اا اكْالَز زز٘ (اصهال ز ز ٔا
ّاصةم .)،م هر٘ اصيَط٘ اك إٓ٘ اصصاٍإٗ.
 )02اصيامتٖ حامت  ً:أمحت ضزٔ اهلل0663و 7االبهٝزاب اصيفعزٕ ّعمقهزُ :اصهز بإ
صت ٚعٔي٘ مً مإالةزٕ اصةٔزافاا اصيفعزٔ٘ :اكي صز٘ اصيإٔ:ز٘ .سزاص٘ مالعزه ألز
ميالْ ٗ .لامة٘ عرت اصة ٓ  .لتِ.
 )03ألإٓ ززق عر ززت اصفه ززا 0110و 7االبه ٝززاب ّمإبز ز اصط ززرط ص ززت ٚعٔي زز٘ م ززإٓ٘ م ززً
اصإاتتًٓ .اجمله٘ اك إٓ٘ صهت اساا اصيفعٔ٘ .اصصاٍإٗ .اصةتف  01ص .10 – 0
 )04ألإٓ ززق عر ززت اصفه ززا (0111و) 7مصٔ ززاس  :ززك اصث ززاىٕ صمبه ٝززاب م هر زز٘ االله ززْ
اك إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
 )05اصفاس ز ززه ا ز ززال مثص ز ززال ّ 8عرٔ ز ززت مال ز ززتٗ اصع ز ززٔت ّ 8اصز ز ز ع

عن ز ززا (0111و)7

االض إا:اا اصعهْبٔ٘ .فا نفا ٛصهيالإ ّاصهْأٓع .عناٌ.
 )06هإّٓززت سززٔانْىت رإازز٘ منززت عثنززاٌ لززارٕ (0656و)7اص ز ّاصةززإض ّاصصهز .
فا اصالإّف .اصصاٍإٗ.
 )11اصهحٔززاىٕ سززامٕ أمحززت نززهٔع0663 .و .معززهْ ٚاالبهٝززاب ّقهز اكززْا صززت ٚعٔيزز٘
مً مإضّ ٙمإٓطاا اصفاليف اص هْٖ اك مً :اكي ص٘ اصيإ .٘ٔ:ساص٘ مالعه ألز
ميالْ ٗ.
 )10من ززت عر ززتاصفها 0664و 7ف اس زز٘ ابهٔئ ٔ زز٘ ّ:ا ٜٔزز٘ الض ز إاب االبه ٝززاب ص ززتٚ
س اٌ احت ٚاصصإ ٚاك إٓ٘ .ن أ إّحز٘ فبهزْ اِ ألز ميالزْ ٗن بهٔز٘ زق األأٍزإ.
اصصاٍإٗ.
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ً اكعزي مزٚزاب صزتٝأعزإاض االبه

هبدوى علي العطبس/ د، عبدالحكين هحود بي بريك/د
في ضوء

ة: ٘ ف اس7و0115إأٍه:) احملنتاّٖ حعً ا10

بدولة الكويتوالعول
.ٔزز٘ اكفهْحزز٘ حم اص ززتمنا ع: وه زز٘ األبافمئزز٘ اصةإ.ٔزز٘ حم اصعززْٓت:اصةإ
٘الاصٔزز

010 -54 ص3 -4اصةتف
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