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الملخص
خلفيةةة الدراسةةة :الكآبةةم ضةةفس باةةش ب تز ة ضتتار ة ب يةةتافا رتالةةت ب ة تشفاس الاته ة و تغزةةا ضةةتا ة ب تضت لةةف
,الزهو ب للأس ,فق ان اتض  ,الزهو ب لذ ب تاإلحب ط ,القلق ,التبكلف ب لاوت ت اال تح ت اتشفاس الجاالم الاختلبم.
اهداف الدراسة :قلة س اةبا ا تزة الكآبةم لة ج ضفارهةش ضفاعةت الفش رةم اللةحلم اتتللةم فةش ض روةا بهقوبةم تقلة س اةبم
التووع ال راوغفافش للافارهلن تبل ن اال الم االحل ئلم للواب .
 )160ماهمم كوا (  )200ماهمم اهار ,الا م ,م(اواا ( رياة ا ية
المرضى والطرائق  :تم اختيار(  )360م(اجا
أ الية في مديهة بعق باة بكاوع كا اثي ام بة(يقاة االد(اماة االمقةعياة تماه مقاربعتمم برماتعمرع ام ,مقارييي عا االتا االي
مقيري اال ة االهفمية االعرمة مقبري االوآبة االمعتمد ع االهظرم اإل رثي األم(يوي العتكاخيل الرما(ال االعقعياة االهماخة
االخرممة مقيري بيك القيري كدة االوآبة .تم ت عيع االهترثج ا رثير ديم غ(افير برمتعمرع االهظرم اإل رثي .
النتائج :أن ابم ا تز الكآبم لة ج ضفارهةش ضفاعةت الفش رةم اللةحلم االتللةم فةش بهقوبةم ع ة  )%12.5تع ة الواةبم
أعثف ا تز ا ضان الوا ء ضوه فش الفر ل  )%8,75 ,%15,5شلى التوالش  .ابم ا تزة فةش الواة ء الةى الفرة ل ت ة
الى  ,)1-1,85ابا غزخلص الكآبم فش الافاعت ضت لم حلث غزك ابم  . %22,3تان الكآبم الل فج ش أعثف ات ةواع
شلوش اذ شكل ابم .%44.4
االستنتاجات :أن ابم ا تز الكآبةم لة ج ضفارهةش ضفاعةت الفش رةم اللةحلم االتللةم فةش بهقوبةم ش للةم تان اةبم الخ ةأ فةش
التزخلص تالهال ش للم ارض ضا رزك شبئ اقتل ر شلى ضفاعت الفش رم اللحلم االتللم فش بهقوبم.
الكلمةةةات المفتاحيةةةة :عآبةةةم,ضفاعت الفش رةةةم اللةةةحلم االتللةةةم ,للةةة شةةةخلص االضةةةفاس الوباةةةلم تاالحلةةة ئلم االضفركلةةةم
لالض فاب ت الوبالم ,أيتبل ن اللحم اله ضم.
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 1ضاتزبى بهقوبم التهللاش -ر لى  -الهفاق.
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