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Abstract: 

 
 
 
 

 
 
 

اع الؿً اإلاهابين بضاء هضقذ الضعاؾت للٌكل غً مؿخىي الايخئاب لضي يب      

ؤهثى( في الكػىع بااليخئاب، غلى -ؿٌغي، ويظا الٌكل غً الكغوم بين الجيؿين)طيغ لا

جمثلذ في مهُاؽ  ومؿىت، وباؾخسضام  ؤصواث حمؼ البُاهاث التي ( مؿ33ًغُىت  نضعها )

 : ، وبةجباع اإلاىهج الىنكي جم الخىنل بلىBDI/II بَُ الثاوي لاليخئاب 

  ٌػاوي يباع الؿً اإلاهابين بمغضخى الؿٌغي بمؿخىي مغجكؼ مً الكػىع

 بااليخئاب.

  غضم وحىص قغوم صالت بخهائُا بين الظًىع و ؤلاهار في الكػىع

 بااليخئاب.

 يباع الؿً.؛ مغضخى الؿٌغي ؛ ئابالكػىع بااليخالكلماث املفخاحُت : 

 

        The study aimed at detecting the level of depression in elderly people with 

diabetes, as well as detecting gender differences in the sense of depression, on a 

sample of (30) elderly , and using data collection tools represented in the 

Second Beck Scale for Depression BDI / II, and following the descriptive 

approach was reached: 

1. Older people with diabetes have a high level of depression 

2. There were no statistically significant differences between males and 

females in feeling depressed 

Keywords: feeling depressed; diabetics; older people. 
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 ملذمت:

م ً         " هللا الذي خللكم مً طعف ثم حعل هُى اإلاىلى غؼ وحل في يخابه الٌٍغ

، ًخلم ما ٌشاء وهى العلي  مً بعذ كىة طعفا وشِبت مً بعذ طعف كىة ثم حعل

مت ًدبين لىا ؤن ؤلاوؿان جبضؤ خُاجه 54" ؾىعة الغوم ) اللذًز (. مً هظه آلاًت الٌٍغ

حىاهبها الجؿمُت والػهلُت وجيخهي بًػل وجيخهي بًػل ، قخبضؤ بًػل الُكىلت  في 

بًػل الكُسىزت في حىاهبها الجؿمُت والػهلُت وبُنهما مغخلت الهىة والكباب بجمُؼ 

 مٍىهاتها . 

وغىضما هخدضر غً مغخلت الكُسىزت قةهىا هخدضر غً  مغخلت مً مغاخل     

ًان لكظ اإلاؿً ًُلو غاصة غلى جج اوػ ؾً ؤلاوؿان التي ًهػب جدضًضها باألعنام، وان 

الخمؿين والؿخين مً غمغه قهظه اإلاغخلت مً الػمغ ًٍىن قيها غاصة اإلاغء نض حمؼ مً 

الخبراث والخجاعب في خُاجه الشخيء الٌثير وهى ًهل غلى ؤغخاب قترة مً الاهدضاع البضوي 

 والكٌغي . 

ومما ال قَ قُه ؤن مغخلت الكُسىزت لها َبُػتها الخانت ويظلَ الخؿيراث 

لىكؿُت والجؿضًت التي جدضر قيها مثل الًػل الػام في الصحت والايُغاباث ا

والحىاؽ والىهً، وجىهو قاغلُخه ونضعاجه الػهلُت والجؿمُت، وجًػل الُانت 

الجؿمُت والجيؿُت، ويػل الاهدباه والظايغة، ويػل الاهخماماث، وقضة الخإزغ 

لػضًض مً ألامغاى الاهكػالي  والحؿاؾُت الىكؿُت، وبالخالي ًٍىن مػغيا لإلنابت با

 الجؿضًت والىكؿُت مما ًجػله بداحت بلى عغاًت هكؿُت واحخماغُت قاملت . 

وبما ؤن الكغوم الكغصًت جؼصاص مؼ الخهضم في الػمغ قان اإلاؿىين ال ًٍىهىن          

الم وال ًمًٌ ؤن ًٍىهىا يظلَ، قالخؿيراث الجؿمُت والػهلُت في  مخجاوؿين غلى ؤلَا

سخلل ازخالقا يبيرا مً قغص ألزغ مما نض ًجػل البػٌ ًبضون ؤيثر مغخلت الكُسىزت ج

كير البػٌ بلى اغخباع ظهىع الًػل واإلاغى   جهضما في الػمغ مً البػٌ ألازغ، َو

 الجؿمي  والخضهىع في الهضعاث الػهلُت بضاًت إلاغخلت الكُسىزت بياقت للػمغ الؼمجي . 
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خلكت  في حػل خُاة اإلاؿً ؾػُضة حُضة وجاصي الػىامل الىكؿُت والاحخماغُت ؤصواعا مس

ٌؿىصها الغيا والاؾخهغاع والخىاػن الىحضاوي، ؤو حػلها خُاة باؽ وقهاء ويأبت.  

ت  ( .  74 :2339 ،)مػمٍغ

 إشكالُت:.2

جدبضُ خُاة ؤلاوؿان، بط جبضؤ بن الخهضم في الؿً هى غملُت َبُػُت، خُث          

. قؿىت ٍال ؤو الصحت، ؤو ختى هكؿُا ومػىى مػالم الكُسىزت بالظهىع، ؾىاء في الكٍ

 الحُاة جهطخي بإن ًمغ اإلاغء بمسخلل اإلاغاخل في الكُسىزت. 

ولًٌ مؼ جهضم ؤلاوؿان في الؿً  جدضر حؿيراث في ؤحهؼة حؿمه        

مما ٌؿبب ظهىع الػضًض مً ألامغاى التي جىدكغ بين يباع الؿً ، وجخميز   اإلاسخلكت

بالػضًض مً ألامغاى في طاث الىنذ ، يما ؤن ألاغغاى التي  مغخلت الكُسىزت باإلنابت

 جظهغ جٍىن ؾير مدضصة .

ومؼ ؤن جدضًض مً هى اإلاؿً قُه زالف وحضُ بين الػضًض مً الػلماء          

ًان  63والباخثين، ولًٌ ألاؾلبُت جدضص ؾً الـ  ؾىت هى بضاًت إلاغخلت الكُسىزت وبن 

بكًل هللا زم بكًل الخهضم الػلمي في الغغاًت  ؤنبذ مػضُ الػمغ آلان ًتزاًض وطلَ

الصحُت التي جغعى ؤلاوؿان مىظ ؤن ًٍىن هُكت في بًُ ؤمه وختى مماجه، وغلُه قةن 

ًان ؤقًل حػبير غً اإلاؿً  الػمغ الؼمجي لِـ مهُاؽ حُض لخدضًض الكُسىزت، وعبما 

غ هدُجت هى "ًل بوؿان ؤنبذ غاحؼ غً عغاًت هكؿه وزضمتها  بزغ جهضمه في الػم

ًالًػل الػام في الصحت وههو الهىي الػًلُت  مجمىغت حؿيراث حؿمُت وهكؿُت 

ت ويػل الاهدباه والظايغة وؾيرها مً  ويػل الحىاؽ والُانت الجؿمُت والبهٍغ

 ( 543: 1997الحىاؽ ولِـ بؿبب بغانت غاصًت  )ػهغان، 

جغاقو قترة الكُسىزت ولٍل مغخلت منها بًجابُاث وؾلبُاث. بال ؤهه ؾالبا ما          

بهى  وؿبت ال ٌؿتهان بها مً ألامغاى التي جخضعج مً بؿُُت بلى مؼمىت بلى غهِبت. ٍو

ومً ؤهم ألامغاى  التي جظهغ غلى ؤلاوؿان في الهم ألاؾاسخي هى جدؿين هىغُت الحُاة ،  

 
ً
مغخلت الكُسىزت مغى الؿٌغي وهى مً ألامغاى اإلاىدكغة غىض يباع الؿً وزهىنا

اؽ غلى بقغاػ ألاوؿىلين ، قػىض   ىن مً البضاهتمً ٌػاه ، وطلَ هدُجت غضم نضعة البىٌٍغ
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ضزل في ؾُبىبت ؾٌغ ،  خضور هىباث مً اعجكاع الؿٌغ في الضم ًكهض اإلاٍغٌ الىعي ٍو

وطلَ هدُجت ازظ ألاوؿىلين ؤو  Hypoglycemiaيظلَ اهسكاى وؿبت الؿٌغ في الضم 

 بػضها .ألانغام اإلاىسكًت للؿٌغ و غضم ألاًل 

اصة اإلاغى نض جظهغ غلى اإلاؿً ؤغغاى          الايخئاب. مثل اهسكاى ومؼ ٍػ

الُانت، وحؿيراث الظايغة والترييز والتهُج ؾير اإلابرع، وقهضان الكهُت ومكاًل الىىم، بلى 

جإزيراث مغى ما. ؤما الخؿيراث ألازغي اإلاغجبُت بايخئاب "الكُسىزت" قدكمل قهضان 

 اث الاغخُاصًت، والػؼلت الاحخماغُت.الاهخمام في اليكاَ

بن ًل بوؿان ٌكػغ بالحؼن وألاسخى في بػٌ اإلاىانل التي جخُلب طلَ، ونض       

ًاصي الحــؼن الكضًض بلى صعحت مً صعحاث الايخئاب لضي اإلاؿىين الظًً جاعنهم الىخضة 

اإلاؿً والظًً قهضوا ؾلُتهم الىظُكُـت، خُث ؤزبدذ البدىر والضعاؾاث بإن ؤلاوؿان 

نض ًٍىن لضًه ايخئاب هكسخي صون ؤن ًضعي ونـض جخٍىن لضًه ؤغغاى هظا الايخئاب غبر 

اإلاىانل الهػبت والتي جيبا غً خؼن قضًض واإلاترايمت غبر الؿىين، ونض ؤظهغث 

%( منهم 8%( مً اإلاؿىين ٌػاهىن الهلو وغضم الاعجُاح وؤن وؿبت )19ؤلاخهاءاث ؤن )

 ٌػـاهىن مً الايخئاب. 

بن نـــىع الايخئاب لضي اإلاؿىين ؾالبا ما جٍىن مسخلُـــت مؼ ؤغغاى          

ـــــت وايُغاباث الجهاػ الهًمي وغخه الكُسىزت ، خُث  ًـ حؿماهُــت مثل ؾا الخؿظ

كهضون الكهُـت للُػام  هجضهم ؾالبا ما ٌكٍى مً مىاَو مخػضصة مً الجؿم ٍو

صي الى الكغوص والىحىم في والكغاب قُهابىن بالًػل وؤلامؿاى وهظه ما نض ًا 

 هُئخــه وخالخــه الػامت.

ونض حاءث هظه الضعاؾت إللهاء الًىء غلى واخضة مً اإلاكٌالث الىكؿُت التي 

لظلَ جخدضص مكٍلت البدث في ؤلاحابت ٌػاوي منها الٌثير مً اإلاؿىين اإلاهابين بالؿٌغي 

اإلاهاب بالؿٌغي ؟  ما مؿخىي الكػىع بااليخئاب لضي اإلاؿً :غلى الدؿاُئ الغئِسخي 

اإلاؿً اإلاهاب بالؿٌغي جبػا إلاخؿير  لضي  جىحض قغوم في مؿخىي الكػىع بااليخئابوهل 

 الجيـ )طيغ و ؤهثى(؟
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 الفزطُاث : -3

 هخىنؼ مؿخىي مغجكؼ مً الكػىع  بااليخئاب لضي اإلاؿً اإلاهاب بالؿٌغي -

ؿً اإلاهاب اإلا لضي  ال جىحض قغوم طاث صاللت بخهائُت في الكػىع بااليخئاب-

 ؤهثى(. -بالؿٌغي جبػا إلاخؿير الجيـ )طيغ 

  : أهمُت الذراضت -4

جٌمً ؤهمُت الضعاؾت الحالُت مً زالُ ما ٌكٍله مغى الايخئاب بهىعة غامت           

مً ؤزُاع غلى ؤقغاص اإلاجخمؼ  الجؼائغي  وزانت قئت اإلاؿىين اإلاهابين بمغى الؿٌغي، 

اإلاغيُت ال جهل ؤهمُت غً زُغ ألامغاى الجؿمُت  يما ؤن زُغ الايخئاب في صعحاجه

الكائػــت والكضًضة قمساَغ الايخئاب جدؿاوي ؤو جكــىم ألامغاى الجؿمُت اإلاػغوقــت بما 

 في طلَ ؤمغاى الهلب وؤمغاى الغوماجؼم والؿٌغي ويظلَ ؤمغاى الجهاػ الهًمي. 

حؿهم هظه الضعاؾت في مجاُ ؤما مً الىاخُـــت الخُبُهُـــت، خُث مً اإلاخىنؼ ؤن       

التربُت وغلم الىكـ بما حؿلُه مً يــىء في الٌكل غً مؿخىي  الايخئاب لـــضي 

 اإلاؿىين اإلاهابين بمغى الؿٌغي  والٌكل غً غىاملـــه وزهائهـــه.

 :  أهذاف الذراضت -5

ؿىىن تهضف الضعاؾت الحالُت بلى حؿلُِ الًىء غلى قئت مهمت في مجخمػىا وهم اإلا        

 : للٌكل غًباإلاهابين بالؿٌغي يما يهضف هظا البدث 

  بالؿٌغي   اإلاهابين مؿخىي الكػىع بااليخئاب لضي  اإلاؿىين 

  إلاخؿير الجيـ 
ً
مػغقت الكغوم في الايخئاب لضي اإلاؿىين اإلاهابين  بالؿٌغي جبػا

 ) طيغ، ؤهثى(

 :حعٍزف مصطلحاث الذرضت -

الكُسىزت قهىاى مً ٌػخمض غلى  الػمغ  اًير جدضًض مغخلتمػ :  جسخلل.املط4.4ً

الباخثخين  في  لًٌ الؿٍُىلىجي، الػمغ الاحخماعي ؤو و الػمغالؼمجي ؤو الػمغ البُىلىجي ا
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هظه الضعاؾت جخبىُان الػمغ الؼمجي يمػُاع لخدضًض الكُسىزت، و غلُه قان اإلاؿً هى 

 مً ججاوػ ؾً الؿخين .

دؿم الؿظائي الخمثُل ملُتغ في ايُغاب هى الؿٌغي  مغى :.الطكزي 2.4  باعجكاع ٍو

ىػ  جغييز وؿبت ُ  الضم في الجلًى  اليؿبي ؤو اإلاُلو، الىهو هى الاعجكاع طلَ غً واإلاؿئى

 وغلى مىاؾب، بكٍل ألاوؿىلين اؾخسضام ؤو جهيُؼ غً الجؿم ٌعجؼ خُث لألوؿىلين

لجد في ًخدٌم والظي البىٌٍغاؽ ًكغػه الظي الهغمىن  هى ألاوؿىلين اغخباع ؤن  الؿٌغ، ٍى

ىػ  ًؼصاص لألوؿىلين وظُكي ًدضر ايُغاب غىضما قةهه َانه بلى والٌغبىهُضعاث  الجلًى

ظهغ بالضم ُ  ٍو  .بالبى

"هى ايُغب وحضاوي ًخميز بمػاهاة الكغص مً مجمىغت مً ألاغغاى مثل  .الاكخئاب :3.4

كاغغ الظهب ههو الاهخمام بالبِئت، الدكائم، الىهض الظاحي، الخكٌير اإلاخهل باإلاخاغب، م

و الىضم و الخػاؾت، قهضان اإلاػجى في الحُاة، ههو في مؿخىي اليكاٍ و الضاقؼ إلاخابػت 

ـ،      (164، م1993ألاقُاء، نلو زىف مً اإلاؿخهبل " )لَى

ٌػـــغف الايخئاب بإهه مجمىع  الضعحاث التي ًدهل غليهـا الكغص غلى قهغاث  وإحزائُا: 

 .BDI/II بَُ الثاوي لاليخئابمهُاؽ 

 أوال :إلاطار الىظزي للذراضت : 

 : مفهىم الشُخىخت:4

 املعنى اللغىي للشُخىخت:  4.4

الكُسىزت لؿت مكخهت مً الكػل قار  ؤلاوؿان قُسا وقُسىزت، والكُش هى        

هىلىن  مً ؤصعى الكُسىزت، وهي ؾالبا غىض الخمؿين وهى قىم الٌهل وصون الهغم. ٍو

هاُ هغم الغحل هغما: آؾً الكُازت ٌػجي مىهب الكُش ومىي ؼ مماعؾت ؾلُخه، ٍو

 بلـ ؤنصخى الٌبر، ويػل قهى هغم، قالهغم هى يبر الؿً. 
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  مفهىم الشُخىخت لذي الباحثين : .2.4

ٌؿخسضم الباخثىن ؤخُاها مكهىم الكُسىزت وؤخُاها مكهىم الخهضم في الػمغ غلى         

كاع يمً م كيران بلى هكـ اإلاػجى ، َو كهىم الخهضم في الػمغ بلى غضة ؤنهما متراصقان َو

 ؤغماع وهي : الػمغ الؼمجي ، الػمغ البُىلىجي ، الػمغ الؿٍُىلىجي ، والػمغ الاحخماعي .

اث :  العمز الشمني:.4. 2.4  وجم جهؿُم الكُسىزت غلى هظا ألاؾاؽ بلى ؤعبػت مؿخٍى

  ؿمى قترة ما نبل الخهاغض وجمخض مًاملطخىي ألاول  ؾىت .   65بلى  55: َو

 ؾىت قإيثر . 65: قترة الخهاغض ملطخىي الثاويا 

 :ؾىت قإيثر . 73قترة الخهضم في الػمغ وجمخض مً  املطخىي الثالث 

  اإلاؿخىي الغابؼ: قترة الكُسىزت والعجؼ الخام واإلاغى والىقاة والتي جمخض بلى

 ؾىىاث قإيثر. 113ؾاًت   

الكُسىزت وهىاى مً وظهغ ازخالف بين الباخثين خُى جدضًض الؿً التي جبضؤ منها 

ؾىت، بال ؤن جهضم وؾائل اإلاػِكت الحضًثت واعجكاع  65و  55خضصها في البضاًت بين 

ؾىت ؾير مهبُى يؿً بضء الكُسىزت ، وؤنبذ  55الخضماث الصحُت ؤنبذ ؾً 

 الاجكام قبه غام غلى ؤن ؾً بضء مغخلت الكُسىزت هى ؾً الؿخين . 

ؿخسضم في  .العمز البُىلىجي :2. 2.4 ت وهى مهُاؽ ونكي َو جدضًض الكُسىزت الػًٍى

ًهىم غلى ؤؾاؽ اإلاػُُاث البُىلىحُت لٍل مغخلت مثل مػضُ الاًٌ، ومػضُ وكاٍ 

 الؿضص الهماء ونىة صقؼ الضم والخؿيراث الػهبُت . 

هاؽ بإصاء ألاصواع الاحخماغُت وغالناث الكغص ومضي جىاقهه  .العمز الاحخماعي:3. 2.4 ٍو

 الاحخماعي. 

ؿخسضم هظا الػمغ في جدضًض الكُسىزت الىكؿُت وهى مهُاؽ  العمز الىفس ي:.4. 2.4 َو

ونكي ًهىم غلى مجمىغت مً الخهائو الىكؿُت والخؿيراث في ؾلىى الكغص ومكاغغه 

 ( . 13 :1991 ،وؤقٍاعه. )زلُكت
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خ دراضت املطىين : 2  . جاٍر

الىكـ الباعػًٍ  في غلم ( وهى اخض غلماء 1973) W. Schaieٌكير واهغ قاَي            

كاُ ولِـ  هكـ الىمى مضي الحُاة بلى ؤن الٌثير مً ؾٍُىلىححي الىمى يهخمىن باأَل

بهًاًا الىمى ؤلاوؿاوي، قمػظم الضعاؾاث واإلاالكاث التي جىاولذ ؾٍُىلىحُت الىمى ال 

 جخػضي الاهخمام بمغخلتي الُكىلت واإلاغاههت بال اهه بػض الحغب الػاإلاُت الثاهُت بضا

الاهخمام بمغاخل الىمى ما بػض اإلاغاههت ، وبضؤث الضعاؾاث خُى الكُسىزت جىمى 

( عؾم 1969 -1939ؤَغوخت خُى الكُسىزت بين غامي ) 236بؿغغت قخم اهجاػ خىالي 

ؤن هظا الغنم ٌػض يئُال حضا مهاعهت بما ًىجؼ مً ؤَغوخاث خُى اإلاغاخل ألاولى مً 

- 1963غحؼ خُى الكُسىزت بين غامي  ) م 2333غمغ ؤلاوؿان، يما جىقغ خىالي 

 ( مما ٌػجي همى هظه الضعاؾاث خُى غلم هكـ الكُسىزت.1969

وجظيغ اإلاغاحؼ اإلاهخمت بؿٍُىلىحُت الكُسىزت ؤن الاهخمام بضعاؾت الكُسىزت         

و ؤًً بدث هُبىنغاٍ  في ؤمغاى  Hippocratesبضا مىظ غهغ قالؾكت ؤلاؾٍغ

ضًضة في قهم الظغوف الصحُت في مغخلت الخهضم في الكُسىزت، ونضم بؾهاماث ح

ىاث البضهُت بؿغى الخػمير، وونل غضصا  الػمغ، قىصح باالغخضاُ في الؿظاء وبالخمٍغ

مً ؤمغاى الكُسىزت مثل اإلاُاه الؼعناء وقهضان الؿمؼ والتهاب اإلاكانل 

 (  4: 2331،وألاعم.) الكاطلي

ػض الخُُب الغوماوي ؾِكغون         الظي غاف في الهغن ألاُو نبل اإلاُالص Sicero َو

ؤُو مً اهخم بالخهائو الؿلىيُت للٌباع وألاغماُ اإلاىاؾبت لهم وجغحمذ عؾالخه بلى 

ت غام  ، يما اهخم الػغب بضعاؾت الٌباع قٌخب ؤبى خاجم 1959اللؿت الاهجليًز

ً ؾىت   مُالصًت . 865السجؿخاوي عؾالخه غً اإلاػمٍغ

(غلى ًض 1733اإلاجاُ ؤن الٌخاباث غً الكُسىزت بضؤث غام )وجظيغ اإلاغاحؼ في هظا     

ً واؾخمغث ختى غام )  Franklin قغاهٍلين خلُذ 1838وبػٌ اإلاكٌٍغ (، خُث وكغ ًٍى

Quetelet َبُػت ؤلاوؿان وجُىع نضعاجه" غغى قُه لبػٌ الؿماث  " يخابا بػىىان

بو   ؤلاوؿاهُت وبمٍاهاتها وخضوصها، يما جًمً مػلىماث هامت غً غلم هكـ اإلاؿىين َو

حهىص  F.Galton( جابؼ قغاوؿِـ حالخى1884اإلاىهج اإلاؿخػغى لضعاؾت الىمى . وفي غام )
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مً الظًىع  9337ؾابهُه قهام بهُاؽ غضص مً الخهائو والؿماث غلى غُىت مً 

ؾىت، مبرهىا غلى ؤن يثيرا مً الخهائو  83بلى  5وؤلاهار في لىضن جخضعج ؤغماعهم مً 

ت جظهغ   قغونا مؼ جهضم الػمغ . البكٍغ

ً بضا الاهخمام باإلاؿىين ًظهغ حلُا في الىالًاث اإلاخدضة      وفي بضاًت الهغن الػكٍغ

ٌُت قإؾهم باخثىن في الُب وغلم الىكـ وغلم الاحخماع في حظب اهخمام اإلاجخمؼ  ألامٍغ

بلى الكُسىزت يمكٍلت احخماغُت، وظهغث ازغ طلَ صعاؾاث َبُت وهكؿُت وبُىلىحُت 

يض غلى الحضوص التي ًمليها الؿً الٌبير غلى الجىاهب الجؿمُت  والصحُت والػهلُت جا 

 لضي اإلاؿىين وخاحاتهم بلى الًمان الاحخماعي. 

( بضا غضص مً الباخثين بضعاؾت مظاهغ مسخلكت للمؿىين وظهغث 1938وفي ؾىت )    

ىث" إلاالكها مُىٍى مالكاث في اإلاجاُ مً بُنها يخاب "مكٌالث الػمغ" ويخاب "الىمى واإلا

Minot  ُ بػىىان "الكُسىزت :الىهل ألازغ مً الحُاة"  G.H.Hall،ونضع يخاب ج.ح.هى

ًان بضاًت خهُهُت للضعاؾاث البُىلىحُت 1922غام ) ( الظي اهخم بؿً الخهاغض، و

ًان له ازغ يبير غلى ألاوعبُين قيكإث خلهاث الضعاؾت  والىكؿُت الخانت بالٌباع، و

( ونضع  في هكـ الؿىت يخاب 1933ت الٌباع ابخضاء مً ؾىت )الخانت بؿٍُىلىحُ

ت "جهلب الكغاًين إلاالكه ًىصعي" .  ( . 76: 2339 ،.) مػمٍغ

( ظهغ يخاب ؤزغ لىكـ اإلاالل بػىىان "مكٌالث يباع الؿً" وعص 1939وفي غام )     

( غهض ماجمغ اإلااؾؿت الهىمُت للصحت 1941قُه مهُلح غلم الكُسىزت. وفي غام )

ٌُت هىنكذ قُه مىيىغاث مغجبُت بالكُسىزت مثل ؤهمُت ب الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الُب الىكسخي للمؿىين وغالنخه بمكٌالث الصحت الػامت والخؿيراث الػهلُت غبر الػمغ 

 والجىاهب الاحخماغُت للمؿىين.

وظهغ الاهخمام الُبي والىكسخي والاحخماعي باإلاؿىين قخىالذ الضعاؾاث مً نبل      

ٍا ؾىاء في مجاُ الخىاقو ال باخثين والجمػُاث الػلمُت والجامػاث زانت في ؤمٍغ

والايُغاباث والعجؼ، ؤو في مجاُ الهضعاث ؤلاوؿاهُت ومظاهغ الخؿير في ألاصاء لضي 

 اإلاؿىين ؤو في مجاُ اخخُاحاث اإلاؿىين بلى الغغاًت. 
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في وكغ البدىر وجم صقؼ هظا اليكاٍ الػلمي بهضوع صوعٍاث غلمُت مخسههت       

ٌُت غام ) ( 1945خُى الكُسىزت، قهضعث ؤُو صوعٍت غلمُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

( 1959ؤلل بدث خُى اإلاؿىين بين غامي ) 63وهي مجلت "غلم الكُسىزت". وكغ خىالي 

زم ؤوكإث حمػُت صولُت  )1956((، وفي ؤوعبا نضعث مجلت غً اإلاؿىين غام 1975(و 

بحغاء البدىر وبنضاع الٌخب غً اإلاؿىين والكُسىزت مثل يخاب غً اإلاؿىين وجىالي 

، ويخاب "الكُسىزت في )1973(غام  Botwinick"الكُسىزت والؿلىى" إلاالكه بىجىاًىَ 

، ويخاب "نىع الكُسىزت" )1983غام )Poonالثماهِىاث: نًاًا هكؿُت" إلاالكه بىن 

غهِىَ غام  مُت صعاؾت الكُسىزت في الظي هبه بلى ؤه )1995(إلاالكُه قُثرؾخىن ٍو

زهاقاث مسخلكت، واإلاؿلمت الغئِؿُت قُه ؤن الػمغ والكُسىزت يمكهىمين ًخدضص 

مػىاهما احخماغُا وزهاقُا غلى الغؾم مً اعجباَهما بالظاهغة البُىلىحُت، يما ؤن الػمغ 

ت : 2339 ،الاحخماعي بهما هى مكهىم وؿبي ًسخلل في مدُِ الثهاقاث اإلاسخلكت .) مػمٍغ

76)  . 

 . الحاحاث الىفطُت والاحخماعُت للمطىين : 3

            ً وجخمثل الحاحاث الىكؿُت في خاحت اإلاؿً لُػِل في ؤمان مؼ هكؿه ومؼ آلازٍغ

مخدغعا مً ًل الًؿٍى الىكؿُت، ومً ؤهم هظه الحاحاث الكػىع باألمً والحاحت بلى 

لجاهب الىحضاوي، قهى الخهضًغ، والحاحت بلى الكػىع بالػُل واإلادبت ؤي بقباع ا

دـ ؤهه طو هكؼ للجماغت وؤنها في   بلى ؤن ًدب وؤن ًدب ، وان ٌػترف به ٍو
ً
مدخاج صائما

 بخؿاؾه بٌُاهه. خاحت بلُه بما ًاصي بلى 

وما ًخػغى له اإلاؿً  مً حؿير في يثير مً الىظائل الػهلُت ًجػله غغيت          

ي ٌػاهىن منها وبخالتهم غلى الخهاغض للخىف والهلو والخىجغ، قاألمغاى اإلاؼمىت الت

واقخهاص بػٌ ألانضناء وغضم جدهُو الخٌُل الشخصخي والاحخماعي غلى وحه ؾلُم، 

َ الحُاة وهى ما ًجػله ٌكػغ بالػؼلت واقخهاص  بياقت بلى ؤن اإلاؿً يثيرا ما ًكهض قٍغ

 الؿىض واإلاػين . 

ػخبر اإلاؿً ؤيثر الكئاث حػغيا للحغمان الاحخما         عي لهلت مىاعصه اإلاالُت ويػل َو

ض مً خضة اإلاكٌالث الاحخماغُت قػىعه بالىخضة والػؼلت غً خُاة  ٍؼ نىاه الجؿضًت، ٍو
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ت  اإلاجخمؼ. قالحاحاث الاحخماغُت هي التي ًخُلبها الكغص لٍُىن غالناث احخماغُت ؾٍى

خىاقها مؼ مدُُه، خُث جظهغ غىضه مكٍلت الاؾتراب مؼ ألاقغاص مً احل ؤن ٌػِل م

غً اإلاجخمؼ هدُجت غضم اؾخجابت هظا ألازير الخخُاحاث يباع الؿً وغضم جىقير قغم 

 الاقتراى في الهغاعاث الهامت وقغم بقباع مخُلباتهم. 

وجغجبِ الاخخُاحاث الىكؿُت والاحخماغُت للمؿً بمكٌالث غضم الخٌُل مؼ ويػه 

اصة ونذ الكغاؽ في مغخلت الكُسىزت. ومً  الجضًض، وجخطح آلازاع الىكؿُت في ظل ٍػ

 ؤمثلت طلَ : 

 مكٍلت ؾً الهػىص ؤو ما ٌػغف بؿً الُإؽ.  -   

 مكٍلت الخهاغض. -   

 طهان الكُسىزت.  -   

 الكػىع الظاحي بػضم الهُمت وغضم الجضوي في الحُاة . -   

 الكػىع بالػؼلت والىخضة الىكؿُت.  -   

ًكهض اإلاؿىىن مغايؼهم الاحخماغُت ومٍاهتهم في الػالناث الػائلُت وقهضان الخإزير في  -   

 ( . 33 : 1999ألاؾغة .)غؼث، 

 . املطً ومزض الطكزي : 4

باء            حػض الحالت الصحُت للمؿً مً اإلاىيىغاث التي جم الاهخمام بها مً نبل ألَا

دت مً خو في الغغاًت والاه خمام، قىظغا لًػل اإلاؿىين قةنهم غغيت إلاا لهظه الكٍغ

لإلنابت بٌثير مً ألامغاى اإلاؼمىت،  بطا ما نىعهىا بؿيرهم مً الكئاث ألازغي . وبُيذ 

( مً بين اإلاكٌالث الصحُت للمؿىين ؤمغاى 399: 2332،صعاؾاث غضًضة ؤن .) مبروى

  الهلب، وؤمغاى الؿمؼ، واعجكاع يؿِ الضم والؿٌغي.

ػغف مغى الؿ      ٌغي بإهه ايُغاب في غملُت الخمثُل الؿظائي ًدؿم باعجكاع وؿبت َو

ىػ في الضم واإلاؿئُى غً طلَ هى الىهو اإلاُلو آو اليؿبي لألوؿىلين. وؤظهغث  الجلًى

ٌُت ؤن خىالي  مً خاالث مغضخى الؿٌغي جظهغ  %53صعاؾاث في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
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ٍٍىن اإلاؿً نض غاوى مً مىانل في ونذ مخإزغ مً الػمغ ؤي في مغخلت الكُسىزت و 

 (.143: 2332، ناصمت ومغ بخجاعب ماإلات في خُاجه.) قهير 

 . الاكخئاب عىذ املطً : 5

هظغا للًػل الظي ًهِب حؿض اإلاؿىين قةهه ًجػلهم غغيت لإلنابت بإمغاى           

مؼمىت مخػضصة حؿخلؼم وحىص عغاًت َبُت مؿخمغة لهم، قاإلاؿىىن ٌكػغون بالُإؽ 

ؤولئَ الظًً ًىهُػىن غً الػمل هدُجت لكظ اإلاجخمؼ لهم خين ًخهاغضون   زانت

ًاهىا غماال مىظكين ؤًً ًخم الخسلي غً زبراتهم، وفي هظا الهضص لكذ الباخثىن  بػضما 

الاهخمام بلى الػىامل الىكؿُت والاحخماغُت اإلاهاخبت لخهض الؿً ومنها غامل قهضان 

مل اإلاباقغة التي جثير مكاغغ الُإؽ ومً زمت الهلو و الظي اغخبر مً الػىا role lossالضوع 

 الىخضة الىكؿُت والػؼلت الاحخماغُت.

وفي هظا اإلاجاُ جم اهجاػ الػضًض مً الضعاؾاث وألابدار خُى الايُغاباث           

مً  152الىكؿُت في مغخلت الكُسىزت، قكي صعاؾت نامذ بها ؾهام خؿً عاقض غلى 

بهذ غليهم اؾخبُان اإلاؿىين ًهُمىن في بُىث  ت بمهغ َو العجؼة بمضًىت ؤلاؾٌىضٍع

لهُاؽ الايُغاباث الىكؿُت وهي الهلو والكىبُا والىؾاوؽ  Middle Saxمُضُ ؾايـ 

ا. جىنلذ بلى وحىص غالنت مىحبت صالت بين  والايخئاب والؿٍُىؾىماجَُ والهؿخيًر

والػؼلت  الايُغاباث الىكؿُت الؿابهت وجىنلذ يظلَ بلى ؤن اإلاغى والىخضة

الاحخماغُت ونلت اليكاٍ هي الػىامل التي حؿاغض غلى ظهىع الخؿيراث اإلاهاخبت لٌبر 

ت  ( .  77: 2339، الؿً ووحضث الايخئاب يإيبر ايُغاب لضيهم.) مػمٍغ

وفي صعاؾت ؤزغي خُى الايخئاب لضي اإلاؿىين بُيذ ؤن الايخئاب ٌػض مً ؤيثر            

ؾىت،  65% بين بالغي ؾً  23 -15ن ومػضُ اهدكاعه هى الايُغاباث خضوزا بين اإلاؿىي

ومً ؤغغايه ؤلاًلُيٌُُت الكػىع بالًُو، وألاعم و الُهظت في الكجغ، ههو الىػن، 

ههو الُانت واليكاٍ مؼ غضم بمٍان جدمل اإلاؿاولُاث اإلاػخاصة، ونلت الحغيت ؤو 

اصتها ؤخُاها، وبِء الخكٌير مؼ الترصص ونػىبت اجساط الهغاع، وهظاءاث الظهب وجىهم  ٍػ

 اإلاغى.
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وجٌثر ألاغغاى الجؿمُت لضي اإلاؿىين اإلاٌخئبين مثل: ؤلاعهام الػام وؤلامؿاى، آالم      

حؿمُت ؾير مدضصة، آالم في البًُ، قٍاوي لها غالنت بالهلب، وألاعم، ؤو الهضاع ؤو 

 (.92  91: 1995 ،آالم الظهغ. )عاقض

 (غلى 1983وآزغون) قىػي مىير صعاؾت بُيذ ىيناإلاؿ لضي وخُى الايخئاب ؤًًا       

 لضي جغجكؼ صعحاث الايخئاب ؤن الخاعحُت، الػُاصة غلى ًترصصون  الظًً اإلاؿىين مً غُىت

كُؼ اإلاؿىين  (1982الباخث) لىكـ ؤزغي  مً صعاؾت وجبين اإلاغضخي، والخىهم الهلو بُنهم َو

تاإلاػى عوخهم جىسكٌ ؤبىائهم، ؾير ًغغاهم الظًً اإلاؿىين ؤن   .ٍى

مً  137في صعاؾت غلى  Hislip&alوفي صعاؾت ؤزغي وحض هِؿلُب وآزغون         

اإلاؿىين ظهىع الُإؽ، ووحىص غالنت مىحبت بين الُإؽ والايخئاب. وحكير البدىر بلى ؤن 

الصحت الىكؿُت للمؿىين جخإزغ بما ًهُبهم مً ؤمغاى حؿمُت ،قُهبدىن ؤيثر غغيت 

ًالهلو و تلاليُغاباث الىكؿُت   (. 79: 2339، الايخئاب.)مػمٍغ

ونض ًمثل الخهاغض مكٍلت هائلت لهاالء الظًً ٌػخمضون غلى الىظُكت اغخماصا ًلُا      

ؿخلظون  في مىدهم هضقا، ونُمت لحُاتهم، باؾخثىاء ؤولئَ الظًً ًُمدىن في الخهاغض َو

ب بلى به ولضيهم اهخماماث ؤزغي حكؿل ونتهم وجكٌيرهم. خُث ًكهض الٌثيرون الظها

جلب لهم هىغا مً الكغاؽ وؤلاخؿاؽ بػضم الهُمت. كهض الؼمالء، ٍو ) هُىضػ،  الػمل، ٍو

2338 :138 .) 

 ثاهُا : الجاهب املُذاوي:

 احزاءاث الذراضت املُذاهُت  :-4 

 : .مىهج الذراضت4.4

 لهض جم الاغخماص غلى اإلاىهج الىنكي إلاىاؾبخه َبُػت الضعاؾت   
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 :  .عُىت الذراضت2.4

هت  33قملذ غُىت الضعاؾت        مؿىا مً مغضخى الؿٌغي  مً الجيؿين ازخيرو بٍُغ

ؾىت ( وهي بمخؿيراث الضعاؾت 71_65غكىا ئُت بؿُُت و الظًً جتراوح اغماعهم ما بين )

 ( 31خؿب الجضُو )

( ًبين خصائص العُىت و مخغيراث الذراضت14حذول:)  

 

 الطً الجيظ املخغيراث

71ؾىت -65مً 65-63مً  بهار طًىع   

  23 13 17 13 الػضص

∑ 33 33 

 .أدواث الذراضت 2

 :  BDI/II ملُاص بُك الثاوي لالكخئاب.4. 2

حػض نائمت آ .ث . بَُ الثاهُت اخضر نىعة لهىائم بَُ لهُاؽ الايخئاب و              

بىضا لهُاؽ قضة الايخئاب. جخٌـىن ًل منها مً ؤعبؼ غباعاث جم جغجُبها  21جخٍىن مً 

ت ،.  3 - 3بدُث حػٌـ قضة الايخئاب مً  جم جهىِىه غلى البِئت  (.  95، 2313)مػمٍغ

ت قخم  ت مً َغف ألاؾخاط الضيخىع بكير مػمٍغ ت وخؿاب زهائهه الؿٍُىمتًر الجؼائٍغ

و الهضم الخمُيزي والهضم الاجكاقي والهضم الخػاعضخي ووحض  خؿاب الهضم غً ٍَغ

ب، جخهل بمػامالث نضم مغجكػت  يما خؿب نائمت بَُ الثاهُت لهُاؽ الايخئاؤن 

هتي   بمػامالث اغاصة جُبُو الازخباع ، مػامل الكا ووحض انها جخهل زباث اإلاهُاؽ بٍُغ

ن ب زباث مغجكػت . وبالخالي ًدبين مً مػامالث الهضم و الثباث  التي جم الحهُى غليها،

ت مغ  جكػت غلى غُىاث مً نائمت بَُ الثاهُت  لهُاؽ الايخئاب جخميز بكغوٍ ؾٍُىمتًر

ت ،مما ًجػلها نالحت لالؾخػماُ بٍل اَمئىان ؾىاء في مجاُ البدث  البِئت الجؼائٍغ

 الىكسخي ؤو مجاُ الدشخُو الػُاصي.

ت للمهُاؽ  غلى غُىت الضعاؾت مً       يما  جم خؿاب الخهائو الؿٍُىمتًر

م الخالػمي َغف الباخثخين وجم الخإيض مً نضم و زباث اإلاهُاؽ خُث جم خؿاب الهض



ضعُذي عخُلت .    أ/ مطعىد وفاءد/   
  

92 

 

مً زالُ مػامالث الاعجباٍ بين صعحاث ؤقغاص الػُىت غلى مهُاؽ بَُ الثاوي ومهُاؽ 

مؿً ومؿىت و نض بلـ  35ػوهج للخهضًغ الظاحي لاليخئاب للمؿىين غلى غُىت نضعها 

.يما جم خؿاب  الهضم الظاحي مً زالُ الجظع التربُعي   3.69مػامل الاعجباٍ 

وهظا ما ًضُ غلى ان اإلاهُاؽ ًخمخؼ بمػامل نضم  3.87ث بلـ خُ   للثباث

هت بغاصة جُبُو الازخباع و بلـ مػامل الثباث  مغجكؼ . يما جم خؿاب الثباث بٍُغ

ت مغجكػت .  3.74  .و بالخالي قان اإلاهُاؽ ًخمخؼ بكغوٍ ؾٍُىمتًر

 .ألاضالُب إلاحصائُت املطخخذمت :3

 بين صعحاث ألاقغاص لضاللت الكغوم  T.testازخباع )ث(  -

 الاهدغاف اإلاػُاعي -اإلاخىؾِ الحؿابي -

 .عزض هخائج الذراضت ومىاكشتها : 4

ما مؿخىي الايخئاب  :  جىو الكغيُت ألاولى ؤنالفزطُت ألاولى : .عزض هخائج 4. 4

 بالؿٌغي  ين اإلاهاب ينلضي اإلاؿى

 وللخدهو مً الكغيُت جم خؿاب الخٌغاعاث و اؾخسغاج اليؿب.

 

اث الاكخئاب12ركم ) الجذول   (  ًىضح جىسَع  املطىين املصابين بالطكزي جبعا ملطخٍى

 

اث   اليطبت  الخكزاراث  املطخٍى

 %3 3 11-3ايخئاب طو خض اصوى  

 %3.333 1 19-12ايخئاب زكُل 

 %13 3 27-23ايخئاب مخىؾِ 

 %86.666 26 63-28ايخئاب خاص  

 %133 33 اإلاجمىع 

(  جىػَؼ اإلابدىزين جبػا لضعحاث الايخئاب لضيهم وقُه جم 2ُ عنم )هالخظ مً الجضو        

صوي )وهم اإلابدىزين الظًً ؤججمُؼ ؤلاحاباث في ؤعبؼ قئاث هي: صعحت ايخئاب طو خض 

ايخئاب زكُل )وهم اإلابدىزين الظًً جدهلىا   (،11-3جدهلىا  غلى صعحت جتراوح بين 
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ِ )وهم اإلابدىزين الظًً جدهلىا  غلى ( و ايخئاب مخىؾ  19-12غلى صعحت جتراوح بين 

( و ايخئاب خاص ؤو مغجكؼ )وهم اإلابدىزين الظًً جدهلىا  غلى 27-23صعحت جتراوح بين 

( و ًخطح مً الجضُو ؤن اؾلب اإلابدىزين ٌػاهىن مً ايخئاب 63-28صعحت جتراوح بين 

م مغجكؼ ، ؤي ؤنهم ٌػاهىن مً خالت ايخئاب قضًضة )مغجكػت ( خُث بلؿذ وؿبته

% ؤي ؤنهم ٌػاهىن مً 13% و بلؿذ  وؿبت مً ٌػاهىن مً ايخئاب مخىؾِ 86.666

 صعحت ايخئاب مخىؾُت الحضة .

يما ًخطح مً الجضُو ؤن بػٌ اإلابدىزين ٌػاهىن مً ايخئاب زكُل ؤي لِـ لها       

 % .3.333مضلُى ؾلبي خُث بلؿذ وؿبتهم 

ؿىين مً الجيؿين لضيهم ايخئاب ًمًٌ جكؿير هظه الىدُجت ؤن مغضخى الؿٌغي  اإلا     

مغجكؼ  و نض ًغحؼ طلَ ان اإلاغى اإلاؿً في هظه اإلاغخلت جيخابه الػضًض مً ألاغغاى 

الايخئابُت  هدُجت الحالت التي جىنل لها مً حغاء اإلاغى و يظلَ قػىعه بالػؼلت و 

ن ؾهام خؿً عاقض خُى الايخئاب لضي اإلاؿىياوػضام الهُمت و هظا ما ًخكو مؼ صعاؾت  

بُيذ ان هظا الايُغاب ٌػض مً ؤيثر الايُغاباث خضوزا بين اإلاؿىين ومػضُ اهدكاعه 

ؾىت ومً ؤغغايه ؤلاًلُيٌُُت الكػىع بالًُو و ألاعم و  65% بين بالغي  25-15هى 

زانت الُهظت في الكجغ و ههو الىػن و ههو الُانت و اليكاٍ مؼ غضم بمٍان جدمل 

اصتها ؤخُاها و بِء الخكٌير مؼ الترصص في اجساط اإلاؿاولُاث اإلاػخاصة و نلت الحغ  يت ؤو ٍػ

 الهغاعاث

 :  جىو الكغيُت غلى اهه :عزض هخائج الفزطُت الثاهُت .2.2

ال جىحض قغوم طاث صاللت بخهائُت في الايخئاب اإلاؿىين اإلاهابين بالؿٌغي جبػا إلاخؿير -

 الجيـ )طى و ؤهثى(.

ث" للكغوم بين الجيؿين مً اإلاؿىين و للخدهو مً صحت الكغيُت جم خؿاب نُمت "

 ( ًىضح طلَ :33الكػىع بااليخئاب  و الجضُو عنم )في اإلاهابين بالؿٌغي 
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 الشعىر  ( ًىضح الفزوق بين املطىين املزض ى بالطكزي  في13الجذول ركم )

 االكخئاب جبعا ملخغير الجيظب

الضعحت  الضالله

 الخائُت

 اإلاخؿير الجيـ الػُىت اإلاخىؾِ ف اإلاػُاعي األاهدغ 

ؾير صالت 

 3.35غىض 

 

 

.1123 

 الايخئاب  طًىع  13 42.2308 599143.

 ؤهار 17 42.1765 1.87867

(  غضم وحىص قغوم صالت بخهائُا بين الظًىع وؤلاهار 33ًخطح مً الجضُو عنم )        

( و اإلاخىؾِ  42.2308في الكػىع بااليخئاب خُث بلـ اإلاخىؾِ الحؿابي  للظًىع )

 ( 42.1765بي لإلهار )الحؿا

مًٌ جكؿير هظه الىدُجت ؤن ًل مً اليؿاء و الغحاُ مػغيىن بالدؿاوي           ٍو

للمكاغغ الايخئابُت و ألاغغاى الايخئابُت بال ؤن الايخئاب غىض الغحاُ ًإزظ قٍل الخػبير  

ذ الىاضح  الكػلي بضال مً ؤغغاى البٍاء و الحؼن و الؿلبُت و التي جمثل  الخهٍغ

ب، ألا  ( يما ًمًٌ بعحاع طلَ ؤن ًل مً اإلاغؤة 2337،62غغاى الكائػت لاليخئاب )ؾٍغ

و الغحل اإلاهابين بمغى الؿٌغي حؿىصهم مكاغغ ؾلبُت هدى طاتهم هدُجت لحالتهم 

الصحُت  قُخٍىن لضيهم جهضًغ طاث ؾلبي و بالخالي غضم الغيا غً الىكـ وغضم 

جضهىع الحالت الصحُت وهظا نض ًاصي  الُمإهِىت هدُجت الكػىع باإلاغى و الخىف مً

بهم بلى غضم جهبل الحُاة  و هظا ًىػٌـ غلى جىاقههما الىكسخي و الاحخماعي و نض ًاصي 

به اإلاغى بلى الػؼلت و الاقخهاص بلى الػالناث الاحخماغُت و هظا ما نض ٌكػغهم باألغغاى 

 الايخئابُت .

 ,Hoeksema et ,alآزـــــغون ) هىيؿُما و في خين جسخلل هظه الىدُجت مؼ صعاؾت     

ُـــت وألاغــغاى الايخئابُت ونض هو قغى الضعاؾــت غلى ؤن 1999 ( لضعاؾـــت الكغوم الجيؿ

ؤلاهار اإلاؿىاث ؤيثر نابلُــــت للخػغى لألغغاى الايخئابُت مهاعهت بالظيــىع اإلاؿىين، 

همً بالتريي ػؼوا طلَ بلى خهىلهً غلى مػاِن يػُكت للمىيىع ٍو ز غلُه، يما ؤنهــًـ َو

ذ هظه الضعاؾت غلى  ًىجظبً هدى الخػامل مؼ الخسُالث والخإمالث بكٍل يبير، وؤحٍغ

( ؾىت وجم نُاؽ الحالت اإلاؼاحُت ويػل الؿُُغة 75، 25غُىت جمخض مً غمغ )
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 لضي اإلاؿىاث 
ً
ًاهذ ؤيثر قُىغا والؿغخان ، وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن هظه اإلاخؿيراث 

يظلَ وحىص قغوم حيؿُت صالت باليؿبت لألغغاى الايخئابُت مؼ وحىص مهاعهت بالظيـىع و 

غالنت صالت بين الؿغخان والؿُُغة غلى ألاغغاى الايخئابُت ، يما ؤجطح وحىص غالنــت 

مخباصلت بُنهما خُث حؿهم ألاغغاى الايخئابُت في خالت الؿغخان ويػل الؿُُغة مؼ 

ه ،   (.77 : 2339الخهضم الػمغي )غً مػمٍغ

 خاجمت :.5

ٌػخبر الايخئاب مً ؤيثر الايُغاباث الىكؿُت قُىغا  و التي جخُلب جضزالث        

صوائُت وغالحاث هكؿُت، لظلَ وكير بلى يغوعة الاهخمام باإلاؿىين اإلاغضخى بالؿٌغي 

ومؿاغضتهم وعغاًتهم بما ًدىاؾب مؼ ؤوياغهم الىكؿُت والصحُت و الاحخماغُت 

سلو مً خاالث الايخئاب التي جيخابهم والتي نض جدغمهم والانخهاصًت  وطلَ  ألحل الخ

مً الاؾخمخاع بالحُاة وبخؿاؾهم بمكاغغ الىهو و الخهضًغ لظلَ البض مً مغاغاة 

 الحالت الصحُت لهظه الكئت لجػلهم ؤيثر ؾػاصة و عيا غً خُاتهم . 

 .الخىصُاث :6

ؿىين اإلاغضخى يــغوعة الػمل غلى الايدكاف اإلابـٌغ ألغغاى الايخئاب لضي اإلا -

 بالؿٌغي.

الاهخمام بالخضغُــم الىكسخي والاحخماعي للمؿً اإلاٍغٌ بالؿٌغي  وطلَ غً  -

و بنامـــت  و زلو خالت مً الثهت ، ويظلَ ًٍىن الخضغُــم الاحخماعي غً ٍَغ ٍَغ

البرامج التروٍدُت والتي مً قإنها الخسكُل مً خـــاالث الحــؼن غىض اإلاؿً 

 ً  ألاغغاى الايخئابُت.اإلاٍغٌ بالؿٌغي ويظلَ م

الػمل غلى جكهم مكاغغ و اخخُاحاث اإلاؿً اإلاٍغٌ بالؿٌغي ومكٌالجه  -

والهػىباث التي ٌػاوي منها مً حغاء اإلاغى، ومداولت مػغقت  مساوقـه وؤؾباب 

 نلهه وخيرجه ومؿاغضجه في ؤصاعة خُاجه.
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  كائمت املزاحع: 

م آاللز  .1    ن الكٍز

، الهاهغة، دراضاث في ضُكىلىحُت املطىين: (1991زلُكت، غبض اللُُل مدمض ) .2

ت .   مٌخبت الاهجلى مهٍغ

غ ،  ٍ اكهز الاكخئاب(: 2338صًكُض هُىضػ) .3 ، اإلاملٌت الػغبُت 2، مٌخبت حٍغ

 الؿػىصًت .

مجلت الثهاقت الىكؿُت، الػضص  (: الاكخئاب في املطىين،1995عاقض، ؾهام خؿً ) .4

 النهًت الػغبُت، بيروث .  (، مغيؼ الضعاؾاث الىكؿُت والجؿضًت، صاع 21)

(. 3)ٍ ،"الصحت الىفطُت والعالج الىفس ي"(:1997ػهغان، خامض غبض الؿالم ) .5

 الهاهغة، غالم الٌخب لليكغ والخىػَؼ.

ت،  ،الخىافم الىفس ي للمطىين(: 2331الكاطلي، غبض الحمُض مدمض ) .6 ؤلاؾٌىضٍع

 اإلاٌخبت الجامػُت.

يب مدمىص ) .7   حطمُت(،-كىضىماجُت )الىفظألامزاض الطُ(:  2332قهير،  ٍػ

ت . ،  الهاهغة،  مٌخبت النهًت اإلاهٍغ  اإلاجلض ألاُو

، اإلااجمغ الضولي (: الخغيراث الطُكىلىحُت للشُخىخت1999غؼث،  ؾُض بؾماغُل ) .8

 للصحت الىكؿُت للمؿىين،    حامػت غين قمـ ، مهغ .

ب، غبض الكخاح )  .9 اضاث الثباث : الخعلُماث ودر BDI-IIملُاص الاكخئاب (: 2333ؾٍغ

ت. ،و الصذق وكىائم املعاًير و الذرحاث الفاصلت  الهاهغة، الاهجلى اإلاهٍغ

"، (:  اخخبار الشخصُت املخعذد ألاوحه"دلُل الاخخبار1993لىَـ،  ملٌُت ) .13

ت.  الهاهغة،  مٌخبت النهًت اإلاهٍغ

م ) .11 مؤشزاث الخيبؤ بالخلذًز الذاحي للصحت (: 2332مبروى، غؼة غبض الٌٍغ

(. عابُت  33، الػضص )12صعاؾاث هكؿُت ، اإلاجلض  ،ذي املطىينالجطمُت ل

ت ، الهاهغة.   ألازهائُين الىكؿُين اإلاهٍغ

ت، بكير وغبض الحمُض زؼاع) .12 الاططزاباث الجطمُت والىفطُت لذي  :(2339مػمٍغ

حامػت  ، مجلت قبٌت الػلىم الىكؿُت الػغبُت،ةاملطىين امللُمين بذار العجش

 . (23الجؼائغ، الػضص ) 


