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العالقة االرتباطية بين الدورة الشهرية واالكتئاب لدي اإلناث

د .أشرف محمد أحمد علي*

مستخلص
ىدفت ىذه الدراسة إيل معرفة العبلقة االرتباطية بني الدورة الشهرية واالكتئاب لدى اإلناث وكذلك
معرفة العبلقة االرتباطية بني االكتئاب واؼبستوى العمري لدى اإلناث ومعرفة التفاعل بني اؼبستوى
العمري ومدة تكرار الدورة الشهرية علي االكتئاب لدى اإلناث تكونت عينة الدراسة من (  )200من
اإلناث وقد ًب تقسيم إيل ؾبموعتني  )100 ( .إناث يعانن من الدورة الشهرية و(  )100إناث ال
يعانن من الدورة الشهرية وقد تراوحت أعمار اجملموعتني بني (  18 – 13سنو) للفئة العمرية الصغرى
و ( 25 – 19سنو) للفئة العمرية الكربى  .وقد ًب اختيارىم عن طريق العينة العشوائية البسيطة من
ؾبتمع الدراسة وقد طبقت عليهم األدوات اآلتية:
 .1مقياس االكتئاب

وقد استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية-:
 .1معامل إرتباط بريسون.
 .2معامل ربليل التباين الثنائي.

وتوصلت الدراسة إلي النتائج اآلتية :
 .1وجود عبلقة إرتباطية بني الدورة الشهرية واالكتئاب لدى اإلناث.
 .2وجود عبلقة ارتباطيو عكسية بني االكتئاب واؼبستوى العمري لدى اإلناث.
 .3وجود تفاعل دال إحصائيا بني اؼبستوى العمري ومدة تكرار الدورة الشهرية علي االكتئاب لدى
اإلناث.
Abstract :
______________
*

كلمات مفتاحيه
()
مقدمة:
تعد مرحلة البلوغ من أكثر الفًتات اليت يبر هبا اإلنسان أنبية وحرجاً نظراً ؼبا يبكن أن يصيب الفرد بأهنا
من اضطرابات نفسية أو مشكبلت سلوكية .فيمثل سن البلوغ اؼبرحلة االنتقالية من طور الطفولة إيل
طور الذكورة واألنوثة حيث تعرف مرحلة البلوغ بأهنا مرحلة النضج السريع واؼبتعاقب الذي يشمل صبيع
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أجزاء اعبسم ويتصدره النضج اعبنسي الذي يعد أىم أوجو البلوغ  ( .ليلى ؿبمد 2001م) 77-
ويصاحب سن البلوغ تغريات جسمية واضحة يًتك أثارىا علي شخصية األنثى واليت سبثل طهور دم
اغبيض (الدورة الشهرية) ويربز ُب سن البلوغ عدد من اؼبشكبلت السلوكية اليت ترجع إيل التغريات
اعبسمية اعبنسية واالنفعالية اؼبصاحبة ؽبذه السن وان كان الًتكيز ُب معظم األحيان ُب ىذه اؼبشكبلت
السلوكية العامة علي اعبانب االنتقايل الذي يتسم بالتذبذب والسلبية والعدوانية واالكتئاب إيل الدرجة
اليت أطلق عليها الباحثون مصطلح الفًتة السلبية (ؿبمدعثمان2005م .) 34-وسبثل البعض أحد
الفروق اؼبهمة واألساسية بني الذكر واألنثى ويتكرر حدوث دورة اغبيض خبلل مرحلة غري قصرية من
حياة األنثى قد تعاين من اضطرابات جسمية تتمثل ُب كثرة الشكاوى .وبعض االضطرابات اؼبزاجية
كالقلق واالكتئاب والضعف وتغريات مفاجئة ُب اؼبزاج .االكتئاب النفسي ذبربة نفسية عامة ال يكاد
ينجو منها أحد الناس شأنو ُب ذلك شأن صبيع االضطرابات النفسية ،حيث أنو ال بد لكل إنسان مهما
كان سنو أو جنسو أن يبر بلحظات ىبترب فيها مشاعر االكتئاب النفس بعض النظر عما إذا كانت ىذه
التجربة ذبربة عابرة أو مرضية .فبل وجود للصحة النفسية اؼبطلقة وإمبا ىي حالة نسبية زبتلف من
شخص آلخر ومن ىنا فإن االكتئاب النفسي شعور ال بد لكل فرد من ذبربتو ولو بشكل عابر بسيط
على شكل حزن مؤقت سرعان ما يتبلشى بعد مرور وقت قصري .حيث ذبئ ىذه الدراسة لتلقى الضوء
على العبلقة بني الدورة الشهرية واالكتئاب.
مشكلة البحث  :يصاحب البلوغ غالبا ظهور عديد من الشكاوى اؼبرتبطة بالدورة الشهرية أو اغبيض
ومن ٍب تبدأ اإلناث ُب معاناة عدد من األعراض اليت تظهر بصورة دورية .وقد أظهرت دراسة (اضبد
ؿبمد عبد اػبالق  )22-2004ارتباط بني بعض االضطرابات النفسية بالدورة الشهرية  .وكذلك
بعض األعراض النفسية أثناء الدورة مثل سهولة االستثارة واالكتئاب والتوتر وىى ترتبط ارتباطا جوىريا
بالعصبية.إن حدوث الدورة الشهرية والنمط الذي تتخذه والسياق الذي ربدث فيو كلها أمور ىامة
بالنسبة لئلناث وخباصة صغريات السن .وقد أصبح من اؼبعروف أن العديد من اإلناث يعانون من
تغلب اؼبزاج فضبل عن أعراض نفسية وسلوكية تصاحب الدورة الشهرية  .وَب عبارات أكثر ربديدا
ستحاول الدراسة اإلجابة علي التساؤالت اآلتية
 .1ىل توجد عبلقة ارتباطيو بني الدورة الشهرية واالكتئاب لدى اإلناث؟
 .2ىل توجد عبلقة ارتباطيو بني االكتئاب واؼبستوى العمري لدى اإلناث؟
 .3ىل يوجد تفاعل دال إحصائيا بني اؼبستوى العمري ومدة الدورة الشهرية علي االكتئاب لدى
اإلناث؟

أهمية البحث
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تكمن أنبية البحث ُب اعبانب الذي تتصدى لو حيث تعترب الدورة الشهرية حدثاً ىاماً ُب مرحلة
البلوغ وىي أمرهتم الفتاة والوالدين واألسرة حيث ترتبط دبسألة حيوية ىي اإلقباب باإلضافة إيل عبلقتها
بالصحة النفسية للفتاة واألسرة .ويبكن أن تساعد نتائج ىذه الدراسة اؼبهتمني بالصحة النفسية ُب كيفية
وضع الربامج الًتبوية والتوجيهية اليت تساعد الفتاة علي التعامل مع ىذه اؼبرحلة وكذلك تساعد ُب وضع
الربامج اإلرشادية النفسية والدينية واليت تساىم ُب ربقيق أكرب قدراً من الصحة النفسية للفتاة.

أهداف البحث
يسعى البحث إيل ربقيق األىداف اآلتية:

 .1معرفة العبلقة االرتباطيه بني الدورة الشهرية واالكتئاب لدى اإلناث.
 .2معرفة العبلقة االرتباطيه بني االكتئاب واؼبستوى العمري لدى اإلناث.
 .3معرفة التفاعل بني اؼبستوى العمري و مدة الدورة الشهرية علي االكتئاب لدى اإلناث.
 .4توفري مادة علمية حول العبلقة بني االكتئاب والدورة الشهرية.

فروض البحث :
- 1توجد عبلقة ارتباطيو بني الدورة الشهرية واالكتئاب لدي اإلناث

- 2توجد عبلقة ارتباطيو بني االكتئاب واؼبستوي العمري لدي اإلناث
- 3يوجد تفاعل دال إحصائيا بني اؼبستوي العمري ومدة الدورة الشهرية علي االكتئاب لدي اإلناث

حدود البحث :
اغبدود اؼبكانية  :والية اػبرطوم
اغبدود الزماينه ً :ب إجراء الدراسة ُب العام 2012
مصطلحات الدراسة :

 .1االكتئاب  :ويعرف (ؿبمدعطية2002م )23-االكتئاب بأنو حالة مرضية يشعر معها الفرد
باليأس واغبزن وعدم القدرة على الًتكيز واألرق وفقدان الثقة بالنفس واآلخرين وتدىور ملحوظ ُب
وظائف اعبسم والعقل دون سبب ظاىر

ويعرفه الباحث إجرائيا  :بأنو الدرجات اليت يتحصل عليها اإلناث نتيجة الهبابتهن علي مقياس بك
لبلكتئاب اؼبستخدم ُب ىذه الدراسة

 .2الدورة الشهرية  :يعرفها (اضبدؿبمد2004م  )12بأهنا خروج دم كل شهر من الرحم مارا ً
باؼبهبل  ،خبلل ما يسمي الدورة الشهرية واليت ربدث كل  28يوما منذ البلوغ وحىت سن اليأس .
اإلطار

النظري:

الدورة الشهرية:
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تعريف الدورة الشهرية  :اغبيض ىو خروج دم كل شهر من الرحم مارا ً باؼبهبل  ،خبلل ما يسمي
الدورة الشهرية واليت ربدث كل  28يوما منذ البلوغ وحىت سن اليأس ودم اغبيض ىو عبارة عن جزيئات
متساقطة من الغشاء اؼببطن للرحم والدم الناتج عن ذلك مع إفراز ـباطي من الغدد اؼبوجودة بالغشاء .
(.اضبدؿبمد2004م  )12وينقطع اغبيض إذا حدث ضبل .ففي ىذه اغبالة ال يتساقط غشاء الرحم
وبدال من ذلك يتهيأ الستقبال البويضة اؼبنقحة (بذرة اعبنني) لتنزع بو وتنمو بني أحضانو إيل جنني .
وحيث يزداد ظبكو وتزداد الغدد بو ويزداد الدم الوارد إليو.
العوامل التي تؤثر علي الدورة الشهرية :

 .1طبيعة غشاء الرحم  :فمثبل يق دم اغبيض مع قلة ظبكو (بعد إجراء كحت شديد لو ) ويزداد دم
اغبيض مع زيادة ظبكو (كوجود دم ببطانة الرحم ).اؼبخ من خبللو جزء بو يسمي ىيبوثاالمس) حيث
يؤثر من خبللو ىرمون معني علي الغدة النخامية (اؼبوجودة ُب قاع اعبمجمة) فيجعلها تفرز ىرمونا يعمل
علي تكوين البويضات ُب اؼببيض ويتأثر دور اؼبخ إيل حد كبري ُب تأثريه علي الدورة الشهرية باالنفعاالت
النفسية  ،كالقلق واالكتئاب (.صربي جرجس 200م)65-
 .2الغدة النخامية  :جبانب دورىا السابق فهي تقوم بإفراز ىرمون يساعد علي خروج البويضة من
اؼببيض وعلي إفراز ىرمون الفاسًتوجني واليدروجستريون ،كما تفرز ىرمونا أخر لو دور ُب استمرار اغبمل
ُب حالة حدوث تلقيح للبويضة.
 .3المبيض  :ويقوم إيل جانب إخراج بويضة للتلقيح كل شهر بوظيفة كغده حيث يفرز ىرمون
االسًتوجني .ويؤثر ىرمون االسًتوجني علي بطانة الرحم ُب اعبزء األول من الدورة ( أول  14يوما)
بينما يؤثر ىرمون الربوجسًتين علي بطانة الرحم ُب اعبزء الثاين من الدورة (حىت اليوم الثامن والعشرين).
ىناك غدد أخري تؤثر ُب الدورة الشهرية بواسطة ما تنتجو من ىرمون مثل الغدة الدرقية ( اؼبوجودة
بالدرقية ) والغدة جار الكلوية ( اؼبوجودة فوق الكلية ).
 .4الم الحيض  :زبتلف درجة األمل اؼبصاحب غبيض من امرأة إيل أخري ويكون خفيفا ُب معظم
السيدات بعد الزواج ،وكذلك ُب العامني األول والثاين من بدء الدورة عند البلوغ ػبلو ىذه الدورات من
التبييض  ،أي خروج بويضة كل شهر من اؼببيض للتلقيح ،وىو ما يرتبط حبدوث األمل  .وبعض النساء
األسباب التالية (
يأتيهن اغبيض باألمل الشديد عن غريىن ،فيكون وراء ذلك سببا من
اضبدؿبمدواخرون1998م.) 34-

 .5صغر حجم الرحم ُ -:ب بعض النساء يكون حجم الرحم اصغر من اؼبعتاد  ،فتضطر عضبلتو إيل
بذل ؾبهود زائد ُب االنقباض حىت بلوغ الرحم ما بداخلو من الدماء وتزداد اؼبشكلة أثناء مرور الدم بقناة
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اغبقيقة مصدر امل

 .6أسباب نفسية  :وىي من أىم السباب خاصة بني الفتيات كثريات االىتمام دبوضوع الدورة الشهرية
وػبروج دم اغبيض ؼبا ىذا اغبدث من مهابة ومكانة كبرية ُب نفوسهن ويرجع ىذا االىتمام الزائد ُب
اغلب األحيان إيل اػبرافات واػبزعببلت اليت تتوارثها الفتيات عن أمهاهتن ونبلحظ أن ىذا االىتمام
يزداد علي األخص بني الفتيات قليبلت الثقافة والبلٌب ال هبدن ما يشغلهن حيث يكون خروج اغبيض
حدثا ىاما بالنسبة للفتاة ،وهبذب إليو أيضا اىتما احمليطني هبا فبا هبعلها تشعر دبزيد كمن األمل نتيجة
ؽبذا التوتر واالىتمام الزائد.
 .7أسباب أخري  :صعوبة انفصال جزيئات الغشاء الرضبي أو زيادة كمية الدم بسب احتقان اغبوض
وىو ما تتعرض لو علي األخص الفتيات الكساىل كثريات من اإلمساك أو كثرة التعرض لئلثارة اعبنسية
أو التفكري ُب اعبنس ففي كلتا اغبالتني يكون علي الرحم بذل جهد زائد ليتخلص فبا بداخلو فينقبض
بقوة فيزيد امل اغبيض.
غزارة دم الحيض  :يكمن وصف دم اغبيض بالغزارة ُب اغبالة التالية-:
 . .1نزول الدم علي فًتات متقاربة وبكمية كبرية.
 .2استخدام عدد كبري من الفوط الصحية .
 .3استمراره ألكثر من سبعو أيام.
 .9إذا كان لون الدم اضبر غامقا أو مصحوبا بتجلطات دموية ولغزارة دم اغبيض أسباب عضوية
ونفسية أو قد ال يوجد سبب واضح عن بعض النساء حيث يرجع ذلك لطبيعة اعبسم .وتتأثر كمية
اغبيض باعبو اػبارجي فتزداد إذا ارتفعت درجة حرارة اعبو اػبارجي أو درجة حرارة اعبسم نفسو( .صربي
جرجس 200م )66-ويظهر تأثري العوامل النفسية علي الفتيات قبل الزواج عن غريىن من النساء
فالقلق والتوتر أو اضطراب اغبالة النفسية عما يكون السبب الظاىر لغزارة دم اغبيض ُب كثري من
األحيان باإلضافة إيل سبب أخر وىو احتقان األوعية الدموية دبنطقة اغبوض ألسباب ـبتلفة مثل :
الكسل أو اإلمساك أو فبارسة ( العادة السرية أو كثرة التعرض ؼبؤثرات اعبنس) .ومن األسباب العضوية
اليت تؤدي لغزارة دم اغبيض ( ارتفاع ضغط الدم – التهاب بطانة الرحم – وجود أورام مثل الورم الليفي
– وجود خلل ىرموين – التهاب بطانة الرحم – وجود أورام مرض داء البطانة الرضبية حيث تنمو أورام
شبيو ببطانة الرحم ُب مواضع أخري من اغبوض)
تأخر الدورة وعدم انتظامها  -:ربدث الدورة الشهرية كل  28يوما تقريبا (كل شهر قمري ) ،لكن
حدىا الطبيعي من  32إيل  35يوما ويتم اغبساب من أول يوم نزول الطمث إيل الطمث التايل –
ىذا يعين انو من اؼبمكن إن ىبتلف ميعاد الدورة دون سبب وراء ذلك طاؼبا كان اؼبيعاد خبلل اغبدود
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الطبيعية لو .كذلك عادة ما تكزن الدورة الشهرية غري منتظمة ُب العام أو العامني األولني البتداء
حدوثهاٍ .ب تنتظم بعد ذلك ولكنو ُب بعض األحيان ،قد تتأخر الدورة عن معدؽبا الطبيعي فبا يشعر
اؼبرأة بالقلق واػبوف خاصة إذا كان تأخرىا لفًتة طويلة مثل شهر أو شهرين (ؿبمدعطية2002م-
)98
العوامل التي تؤخر الحيض وتؤدي إلي انقطاعه :

 .1أسباب نفسيه :تؤثر اغبالة النفسية تأثريا كبريا علي الدورة الشهرية ،وتعترب االضطرابات النفسية
من أىم أسباب غياب الدورة الشهرية خاصة بني الفتيات فنجد إن القلق والتوتر النفسي قد يؤدي إيل
انقطاع الدورة الشهرية ؼبدة طويلة قد تصل لشهر .وأحيانا يكون تغري السبب ُب غياب الدورة ن كما
يبلحظ بني فتيات اعبامعة اؼبغًتبات ولدي اؼبمرضات وىناك حالة نفسيو شهريو بني األطباء يطلق عليها
انعدام اشهريو العصيب (  ) Anirexia rerrosaتوضح سباما مدي تأثري اغبالة النفسية علي الدورة
الشهرية ،فتعاين الفتاة اؼبريضة من قلق شديد وفقدان ُب الوزن إيل جانب انقطاع اغبيض لفًتة طويلة
.وُب بعض األحيان يكون للحالة النفسية تأثري عكسي  ،فقد يؤدي اغبزن الشديد إيل حدوث نزيف
لفًتات طويلة وال يبكن عبلج مثل ىذا النزيف عبلجا حاظبا أال يتفهم السبب اغبقيقي غبدوثو مثل
رفض األبوين تزويج الفتاه ؼبن ربب .وُب مثل ىذه اغباالت قد يزيد األمر سوء بسبب انزعاج الفتاه
إن رباول عبلج مشاكلها
وتوترىا النقطاع اغبيض .ولذلك هبب تفهم اؼبوقف جيدا وعلي الفتاة
النفسية .إذا مل ذبد سببا نفسيا قوي وراء غياب اغبيض فمن احملتمل إذن وجود سبب عضوي لذلك
 .2الضعف العام  :سواء كان ىذا الضعف ىو ضعف عادي ناتج من سوء التغذية أو سبب
مرضي .وُب كلتا اغبالتني هبب االىتمام بالتغذية اعبيدة وتناول ؾبموعة فيتامينات ومعادن خاصة اغبديد
لعبلج أنيميا نقص اغبديد ،واليت تنتشر بني النساء عامو ،مع االستعانة بفاربات الشهية ُب حالة
الشكوى من فقدان الشهية إيل جانب عبلج اؼبرض اؼبسبب للضعف ُب اغبالة الثانية .من فاربات
الشهية يبكن استعمال موسيجور  Mosegerأو فيتافوس  .Vitaphosاعبرعة  :معلقو كبريه قبل األكل
بنصف ساعة ،ويوجد أقراص من النوع الغول تستعمل بنفس اعبرعة .ومن اغبديد يبكنك استعمال
(سلو -ف  )Slow – feاعبرعة  :قرص بعد اإلفطار وقرص بعد العشاء .
 .3األمراض اؼبزمنة  -:مثل الدرن الرئوي ومرض السكر (يسرية بدوى 2004م).122-
 .4أسباب تتعلق بالهرمونات  -:وىي وجود نقص ُب ىرمونات اؼببيض ( االسًتوجني و
الربوجستريين ) سواء لسبب ُب اؼببيض نفسو أو لنقص ُب إفراز ىرمونات الغدد االخري النخامية
بإعطاء
إفراز ىرمونات اؼببيض  .والعبلج ىنا يكون
والغدة الدرقية والذي يوثر بدوره علي
االسًتوجستريون بالتبادل أو بإعطاء ىرمونات الغدد االخري ،وأحيانا عن طريق تناول أدوية ؿبدثة
للتبويض.
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.5أسباب طبيعيه  :قبل البلوغ أو أثناء اغبمل أو عند بلوغ سن اليأس أو أثناء الرضاعة حيث ينقطع
أو خفيفا عن اؼبعتاد ُب باقي
اغبيض ُب حوايل  %65من اؼبرضعات بينما يكون طبيعيا سباما
السيدات.
انسداد غشاء البكارة  -:ىناك نسبة قليلة من الفتيات يظهر عيب خلقي بغشاء البكارة يؤدي إيل
عدم تكوين ثقب يبر خبللو دم اغبيض كما ىو طبيعيُ.ب ىذه اغبالة ال يأٌب اغبيض هنائيا بعد بلوغ
الفتاة ،وتشكو من مغص الدورة الشهرية وأعراضها لكن دون نزول دم اغبيض ومع الوقت ،يبدأ ظهور
ورم أسفل البطن نتيجة ذبمع الدم اؼبختزن وعبلج ىذه اغبالة سهل ،عن طريق عمل فتحو صغريه
بالغشاء لتصريف الدم اؼبختزن والسماح لنزول دم اغبيض بعد ذلك( .صربي جرجس 200م)67-

المتاعب التي تسبق نزول الحيض  -:تشكو بعض الفتيات والسيدات ُب األيام القليلة قبل نزول دم
اغبيض من الصداع وعصبية شديدة وأمل بالتدين .وفبا يفسر ذلك أن ىرمون االسًتوجني وبتجز كمية
زائدة من اؼبلح واؼباء ُب اعبسم  .ولعلك قلة خروج البول ُب الفًتة .وللتغلب علي ىذه اؼبتاعب  ،هبب
منع أو إقبلل ملح الطعام خبلل األسبوع السابق لنزول الطمث .ويكون بعد استشاره ،تناول دواء مدرر
للبول واؼبلح خبلل ىذا األسبوع أو استعمال أدويو أخري ينصح هبا الطبيب .ويبلحظ أن ىذه اؼبتاعب
تزول فور نزول الطمث نتيجة البفاض مستوي االسًتوجني ُب الدم ،فبا يًتتب عليو زبلص اعبسم الزائد
من اؼباء و اؼبلح الزائد عن حاجتو .وتبلحظ كثريا من النساء زيادة كمية البول ُب اليوم السابق و أثناء
اغبيض(.ؿبمدعطية2002م)98-
العالج-:
 .1يبكن وضع قربة ماء داُب علي أسفل البطن لتخفيف األمل.
 .aيبكن استعمال بعض الوصفات العشبية مثل غلي البقدونس ( ملعقة كربية بقدونس لكل
فنجان) و يؤخذ فنجان إيل فنجانني يوميا .وكذلك يبكن استعمال مغلي النعناع (بنفس
الطريقة).
 .2هبب أثناء اغبيض أن تستمر الفتاة ُب حياهتا العادية من دراسة ورياضة واستحمام .وُب ىذه
حىت ال تزيد كمية األمل( .خلف
الناحية يفضل االستحمام بالدش دباء فاتر وليس ساخن
نصار1999م)45-
 .aاألدوية  :يبكن االستعانة دبسكنات األمل ومضادات التقلص ويكون ذلك علي حسب
شدة األملُ ،ب بعض اغباالت قد يري الطبيب ضرورة العبلج باؽبرمونات خاصة ىرمون
االسًتوجني.
االكتئاب
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يعاين اإلنسان أحياناً مشاعر اغبزن واألسى والبفاض حاد ُب اؼبعنويات واحًتام الذات .كما
تغمره مشاعر الفرح والسرور وارتفاع اؼبعنويات والثقة بالنفس وذلك حسب ما يتعرض لو من ظروف
اغبياة اؼبختلفة زبتلف مشاعره تبعاً الختبلف تلك الظروف فهو يتفاعل عادة مع ما يعرض لو من
أحداث .ومن منطلق مبدأ الفروق بني األفراد بعضهم بعضاً واختبلف طبائع الناس وعاداهتم وعلى
اختبلف مللهم زبتلف وتتباين مقادير احتمال الفكر واؽبم فبعض األفراد قادر على ربمل الكثري من
اؽبم والفكر والعمل الدءوب اؼبستمر بينما البعض اآلخر تفًت نبتو وزبور قواه وتتعطل مداركو ألقل عمل
عقلي أو ؾبهود بدين (عزت الطويل 1988م.)18-
وإذا ما تعرض اإلنسان إىل صعوبات تتعدى حدود طاقتو مثل فقدان عزيز أو مكانة
اجتماعية رفيعة أو خسارة مالية فادحة أو اإلخفاق ُب عمل .فإنو غالباً سيعاين من الشعور باغبزن
واألسى وخيبة األمل وإذا أصبح ىذا الشعور باغبزن واألسى واإلحباط مسيطراً عليو ومؤثراً ُب سلوكو فإنو
يبكن القول بأنو قد دخل ُب دائرة االكتئاب النفسي بعد أن يكون لو االستعداد لئلصابة باالكتئاب.
وقد أثبت ىريشفيلد أن األشخاص الذين لديهم االستعداد لئلصابة باالكتئاب النفسي يبيلون ألن
يكونوا ُب الفئة اليت تعاين من شعور منخفض باحًتام الذات بصورة مزمنة .كما اعترب بيك أن
االكتئاب النفسي وبدث نتيجة للمواقف اليت يبكن اعتبارىا ؿببطة تضع من احًتام الذات .بينما رأى
ماكرن أن االستجابة استجابة مباشرة اللبفاض احًتام الذات (حامد عبد السبلم 1994م.)65-
ويشري (كمال علي 1988م )239-إىل أن االكتئاب النفسي ذبربة نفسية عامة ،عامة الوجود عند
ـبتلف األجناس والثقافات مع وجود تفاوت واضح بني نسبة وقوع االكتئاب ُب البلدان اؼبختلفة وىذا
راجع إىل الفروق بينها ُب النواحي الثقافية واالجتماعية والدينية.
تعريف االكتئاب لغوياً
كئب – يكأب – كأباً واكتئاب – اكتئاباً ،حزن واغتم وانكسر فهو كئب وكئيب وُب اغبديث  :أعوذ
بك من كآبة اؼبنقلب :الكآبة تغري النفس باالنكسار :من شدة اؽبم واغبزن (صبال الدين بن منظور
:

جاء ُب لسان العرب :كأب ،الكآبة :سوء اغبال واالنكسار من اغبزن.

2002م .)5-وجاء ُب ـبتار الصحاح (أبوبكر الرازي 1988م )560-كأب :الكآبة باؼبد سوء
اغبال واالنكسار من اغبزن .وقد كئب من باب سلم وكآبة أيضاً بوزن رىبة فهو كئب وامرأة كئيبة وكآباء
باؼبد و(االكتئاب) مثلو.
تعريف االكتئاب اصطالحاً  :ؼبصطلح االكتئاب أكثر من تعريف تدور حول نفس اؼبفهوم تقريباً
فاالكتئاب فهو يوصفو أحد األمراض النفسية اؼبعروفة وتتميز بوجود مظاىر نفسية وأعراض جسيمة

(لطفي الشربيين 2001م .)17-وقد عرفو (  )Lowrence 2000l-113بأنو اؼبرض النفسي الذي
يؤثر بطريقة سلبية على طريقة التفكري والتصرف ويصاب باالكتئاب الذكور واإلناث على حد السواء
الصغار والكبار واؼبسنني ال يفرق بني مستوى تعليمي وآخر وال اؼبستوى الثقاُب وال اؼبادي واعبميع
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عرضة لئلصابة بو .ويعرف حامد زىران بأنو حالة من اغبزن الشديد اؼبستمر تنتج عن الظروف األليمة
وتعرب عن شيء مفقود وإن كان اؼبريض ال يعي اؼبصدر اغبقيقي لذاتو (حامد عبد السبلم زىران،
1994م .)429-ويرى صبعة سيد بأن االكتئاب حالة قصوى من عدم االستجابة للمثريات
مصحوبة باحتقار الذات والشعور بعدم اعبدوى والقنوط (صبعة سيد 2001م )105-ويعرفو فاخر
عاقل بأنو حالة القنوط اليت تتصف دبشاعر من عدم الكفاية والبفاض الفاعلية والتشاؤم فيما وبصل
اؼبستقبل بالنسبة للحالة السوية ويتصف بعدم االستجابة للمثريات مصحوبة باحتقار الذات والشعور
بعدم اعبدوى والضغوط ُب اغبالة اؼبرضية (فاخر عاقل 1998م .)105-ويعرفو رشاد عبد العزيز بأنو
حالة انفعالية يعاين فيها الفرد من اغبزن وتأخر االستجابة واؼبيول التشاؤمية وأحياناً تصل الدرجة ُب
حاالت االكتئاب إىل درجة اؼبيول االنتحارية (رشاد عبد العزيز ،ب-ت.)151 ،
ويعرف الباحث االكتئاب بأنو انفعال وجداين ينتج عن اضطراب اؼبزاج ويتميز باغبزن والشعور
بالبؤس وضيق الصدر واالحتقار وفقدان الثقة بالنفس ونقص القدرة على العمل والنظرة السوداوية
للحياة واإلحساس بالضغوط والعجز وتوعك الصحة.
أنواع االكتئاب  :اختلف العلماء ُب وضع تصنيف لبلكتئاب فتعددت تصنيفاتو من عامل إىل آخر ومن
مدرسة نفسية آلخر حيث تشعب تصنيفو من حيث أسبابو وأعراضو ومدتو فلقد ًب تصنيف االكتئاب
النفسي فهناك من صنفو نفسياً وعقلياً وىناك من صنفو أولياً وثانوياً وىناك من صنفو على أساس
األعراض .وىذه االختبلفات نتيجة الختبلف وجهات النظر بني العلماء والنظريات العلمية اؼبفسرة
لبلضطرابات العصبية .سيحاول الباحث أن يستعرض بعض ىذه التصنيفات.

 )1تصنيف علي كمال :صنف إلى عدة أقسام:

أ) من حيث األعراض :االكتئاب النفسي وىو ما وبدث ضمن نطاق االضطراب النفسي واالكتئاب
العقلي :ويتميز بالصفات اليت تتصف هبا األمراض العقلية.
ب) من حيث األسباب :االكتئاب الذاٌب (التلقائي) ىو الذي وبدث بشكل تلقائي وبدون سبب
واضح واالكتئاب التفاعلي ىو الذي يأٌب على أثر تعرض اؼبريض لتجربة مادية أو نفسية معينة.

ج) من حيث وضوح الحالة :االكتئاب االنفعايل :يكون فيو االنفعال العاطفي مظهراً بارزاً .االكتئاب
اؼبقنع  :ىو االكتئاب الذي ال تظهر معاؼبو اؼبرضية بوضوح ُب الشخص اؼبريض (علي كمال 1988م-
.)25
 )2تصنيف رشاد عبد العزيز :صنفه إلى اآلتي:

أ) من حيث شدة األعراض :االكتئاب اػبفيف وىو أخف صوراً من االكتئاب واالكتئاب البسيط وىو
أبسط صور االكتئاب اغباد ،ىو أشد صور االكتئاب حدة.
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ب) من حيث المدة :االكتئاب اؼبزمن وىو دائم وليس من مناسبة فقط االكتئاب التفاعلي أو اؼبوقفي
وىو رد فعل غبلول الكوارث وىو قصري اؼبدى .االكتئاب الشرطي :وىو اكتئاب يرجع مصدره األصلي
إىل خربة مؤؼبة تعود إىل الظهور بوضع مشابو أو خربة فباثلة للوضع أو خربة السابقة .اكتئاب سن
القعود :وبدث عن النساء ُب األربعينات وعند الرجال ُب اػبمسينات أي عند سن العقود أو نقص
الكفاية اعبنسية أو اإلحالة على التقاعد ويشاىد فيو القلق واؽبم وردبا صاحبو ميول انتحارية ويسمى
أحياناً سوداء سن العقود واالكتئاب العصايب واالكتئاب الذاىين واالكتئاب كأحد دوري اؽبوس
واالكتئاب( .رشاد عبد العزيز ،ب -ت)150 ،

 )5تصنيف عبد الفتاح محمد دويدار :صنفو إىل شبانية أصناف:

أ) االكتئاب األول :وىو النواة األصلية اليت بينت منها كل اكتئاب وىو أول استجابة يرد هبا اإلنسان
ُب باكورة حياتو كطفل على فعل اإلحباط والتنازع ويعاِب هبا ما ينشأ عنها من قلق وإىل ىذه االستجابة
األوىل يرجع األصل ُب كل اكتئاب يعانيو الراشد مستقببلً ذباه التنازعات واإلحباطات باعتبار أن آلية
االكتئاب ىي أول رد فعل لئلنسان ُب حياتو ذباه ما يواجهو من إحباط فتبقى ىذه االستجابة نظراً ألهنا
االستجابة األولية من طبيعتها االستمرار.
ب) االكتئاب اإلنزعاجي :وفيو زبتفي مظاىر االكتئاب وراء أفعال غري مثرية ال تستهدف غاية مفيدة
أو وراء أوجو نشاط اجتماعية ال سبليها دوافع احملبة واإللفة .فبل تكون ىذه النشاطات سوى إنغماس
فيما يهدي الضمري موقتاً منعاً للشعور باالكتئاب.

ج) االكتئاب القلقي :ىذا النوع ىبتلف عن سابقو بنوبات من اغبصر أو القلق الشديد الذي يظهر ُب
الضجر والقلق .حيث ال يستطيع اؼبريض البقاء ىادئاً أو ُب وضع واحد ؼبدة ملحوظة باإلضافة إىل
وجود أعراض القلق اغبركية.
د) االكتئاب االنسحابي االنحاللي :وىو ما يعرب عنو أحياناً باؼبنخوليا ويأٌب ُب أعقاب انسحاب الفرد
من النشاطات اؼبعتادة أو تدىور نشاطو البيولوجي مثل أن تدخل اؼبرأة من اليأس وانقطاع الطمث أو
تدىور الكفاءة اعبنسية للرجل .وإذا ما بلغ ىذا االكتئاب درجة كبرية من الشدة فإنو يتميز دبظاىر القلق
اؼبصحوب الشكوك واألفكار الونبية اليت ال تستند إىل واقع.
ه) االكتئاب الموقفي :وىو عبارة عن استجابة عصابية اكتئابية يرد هبا الفرد كارثة أو حادثة أؼبت بو
شخصية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية.

و) اكتئاب النجاح والرفعة :ىو اكتئاب يسود الفرد رداً لفعل حدث مسعد وفبتع مل يكن ُب اغبسبان
كان من اؼبفروض أن يسعده ويشرح صدره.
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ز) االكتئاب كاستجابة شرطية :وىو حالة يرجع مصدرىا األصلي إىل سابقة صدمية وىي وليدة أوضاع
أو اختبارات ماضية وعادات إىل الظهور بظهور وضع متابعة أو اختبار فباثل للوضع أو االختبار اؼباضي
من صورة من الصورة.
ح) االكتئاب العصابي واالكتئاب الذهاني :يعد االكتئاب من األعراض اليت يبكن من خبلؽبا التمييز
بني ما ىو عصايب وما ىو ذىاين .ويبيز االكتئاب الذىاين عن العصايب ُب أن الذىين عميقة اعبذور مع
صبود وجداين وتبلد ُب العواطف وندرة ُب التجارب مع اؼبثريات .إضافة إىل انعدام اتصال صاحبو
بالواقع .كما أن اؼبصاب بو وبط من قدر نفسو فيعتقد بعدم أىليتو للحياة كما يعاين من بطء وىبوط
النشاط العقلي واعبسمي .كما يتميز االكتئاب الذىاين بدرجة ارتداد سلوكي متناىية الشدة مع وجود
استعداد لبلنتحار( .عبد الفتاح ؿبمد 1998م.)416-405-
وقد أورد أضبد عكاشة  1998م تصنيف اؽبيئة العاؼبية لبلكتئاب التصنيف العاشر (  )ICD10والذي
صنف االكتئاب إىل عدة أنواع:

 )1انتكاسة اكتئاب :وىي حاالت االكتئاب الشائعة متفاوتة اغبدة قد يكون ؽبا عوامل مرسبة أو
أحداث بسيطة وقد ال يكون ىناك أي مربر منطقي لبلكتئاب .وقد قسمت إىل انتكاسة بسيطة ال
تؤثر علي أداء اإلنسان ووظائفو اليومية وانتكاسة شديدة تؤثر ُب صحتو وسلوكو بشكل كبري.
 )2اضطراب مزاجي مزود القطب( :مرحلة االكتئاب) وىذه اغبالة ال زبتلف ُب أعراضها عن
االكتئاب عموماً ولكنها تتبادل الدور مع اؽبوس.

 )3اكتئاب متكررُ :ب ىذه اغبالة تكرر االكتئاب على فًتات متباعدة قد تصل إىل طبس سنوات أو
أكثر وقد تتفاوت االنتكاسات من مرة إىل أخرى من حيث الشدة وقد يكون التكرار ببل سبب واضح.
أو ألسباب بسيطة أو يكون التكرار بعد الوالدة عند بعض النساء.
 )4اضطرابات مزاجية :طويلة األمد وىذه من اؼبشاكل اليت قد يصعب سبيزىا من قبل اؼبريض نفسو أو
من حولو وقد تعد جزءاٍ من شخصيتو ويكون أما ُب شكل اضطراب مزدوج وأما درجة بسيطة من
االكتئاب ولكنو طويل اآلجل.

 )5االكتئاب غير النموذجي :اؼبصاحب ألمراض أخرى زبتلف عن االكتئاب ُب انو مصحوب بزيادة
ُب النوم واألكل والوزن ويًتافق مع الكسل والقلق أحياناً وغالباً ما يبلحظ عند النساء وإما االكتئاب
اؼبصاحب للفصام العقلي فهو من أشكال االكتئاب اليت قد تتزامن مع أعراض الفصام أو تسبقها أو
تتبعها(.أضبد عكاشة 1989م – .)210
أما ُب السودان فقد ًب تصنيف االكتئاب إىل ثبلث ؾبموعات كما ذكرىا طو بعشر وآخرون (مذكورة ُب
عثمان روبيو م.)47 – 2005
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 )1االكتئاب العصابي :يتضمن االكتئاب االستجايب واالكتئاب اؼبوقفي.

 )2االكتئاب الذهاني :يتضمن اكتئاب سن القعود وذىان اؽبوس واالكتئاب الداخلي الذي تظهر فيو
أعراض اؽبوس.
 )3اكتئاب األعراض :الذي يتضمن االكتئاب غبالة ثانوية لؤلعراض اعبسمية اغبادة مثل االلتهاب
الرئوي والكبد والسحائي وغريىا كحالة ثانوية غباالت الوىن اؼبزمنة مثل البلهارسيا وكحالة ثانوية
الستخدام العقاقري أو األمراض العضوية وضغط الدم.

الشخصية قبل المرض  :تتسم الشخصية االكتئابية باالنطواء واؽبدوء واعبدية واعبمود والنمطية واػبجل
وقلة األصدقاء ورباشى اؼبلذات وقلة التحمل واغبساسية الزائدة والًتدد واغبذر والسرية والعناد واػبضوع
واالعتماد على اآلخرين والتواضع الشديد ولوم الذات واالنتقاص من قيمتها وكبت الدوافع والشعور
باػبيبة وفقد االطمئنان ونقص التوافق االجتماعي واػبمول اعبنسي واؼبيل إىل تصنع اغبشمة والضمري
والتضحية من أجل اآلخرين.
النظريات المفسرة

لالكتئاب:

 )1نظرية التحليل النفسي  :يؤكد فرويد  Fruedعلى الدور اغباسم لسنوات الطفولة اؼببكرة ُب إرساء
اػبصائص األساسية لبناء الشخصية وقد افًتض أن العامل الرئيسي الذي ربدد ماىية الشخصية وتسبب
األمراض النفسية عامة ىي الصراع بني مكونات الشخصية (اللهو – األنا – األنا األعلى) وقد صاغ
فرويد التفسري األساسي للتحليل النفسي ؼبفهوم االكتئاب بقولو (عندما يفقد فرد ما موضوعاً ؿببباً إىل
ذاتو فإنو يسحب عواطف الليبدية على اؼبوضوع ألن شدة العاطفة باؼبوضوع قوية جداً .لذا فإن األنا
يقبل ببطء حقيقة فقدانو) وقد أشار فرويد إىل أن الفرد عندما يفقد موضوعاً ؿببباً إىل ذاتو فبدالً من أن
تتجو الطاقة الليبدية إىل موضوع آخر فإهنا تتجو كبو األنا( .رشاد عبد العزيز ب – ت – .)154
بينما يرى أدلر  Adlerإن الدافع اإلنساين األساسي ىو الكفاح من أجل التقوم للتعويض عن مشاعر
العدوانية .كما يرى أن السلوك الشاذ يبكن أن وبدث إذا بالغ الفرد ُب إظهار شعوره بالنقص وإذا بالغ
ُب جهوده من أجل التفوق (.)71Nunnally1999l-

 )2النظرية السلوكية  :يرى علماء النفس السلوكيون أن االكتئاب وبدث بسحب من حياة اإلنسان
مصادر التعزيز اؼبعتادة ويستجيب األفراد للخسارة والفقدان بإبطاء معدل نشاطهم .كما يؤكد عدد من
علماء السلوكية على دور اإلدراك الواعي ُب خلف االكتئاب واغبفاظ عليو .حيث وبلل االكتئاب
اؼبشكبلت غري اؽبامة نسبياً إىل كوارث ويقلل من شأن اإلقبازات ويبالغ ُب ذبسيم الفشل ومواطن
الضعف (لندال دافيدوف 1997م –  .)675ويرى علي كمال أن الصدمات اليت يتعرض ؽبا الطفل
ُب صغره والناذبة عن تكرار التجارب اؼبؤؼبة كالفشل واغبرمان والصدود توجد حالة من تطبيع اؼبزاج ُب
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اذباه االكتئاب .فبا يبكن استغبللو واستثارتو ُب ذبارب الكرب خاصة إذا كانت ىذه التجارب مشاهبة
لتجارب الصغر (علي كمال 1988م  .) 239 -أما سليجمان  Seligmanفقد أعترب االكتئاب
بأنو مظهر للشعور بالعجز حيال ربقيق األىداف فعندما تكون تبعية اليأس منسوبة إىل علل شخصية ُب
ىذا السياق يكون األمل مفهوماً كوظيفة إلدراك مدى احتمال حدوث النجاح ُب صلتة بتحقيق
األىداف (عبد اهلل عسكر 1988م .)60-

 )3النظرية المعرفية  :حظى االكتئاب باىتمام ملحوظ من قبل اؼبنظرين اؼبعرفيني فقد صاغ بيك
 Beckنظرية متكاملة فسر على أساسها حدوث االضطرابات النفسية عامة واالكتئاب بوجو خاص من
ضوء اؼبعتقدات واآلراء السلبية ويرى بيك أن اػبربات اليت يبر هبا الشخص تستمد داللتها اليائسة أو
اؼبكتئبة أو اإلهنزامية من التحامها باإلسلوب اؼبعرُب فتبين مثل ىذا االعتقاد يؤدي إىل تشويو إدراك الواقع
بشكل سليب ٍب تأٌب بعد ذلك االستجابة االنفعالية أو السلوكية اليائسة اليت نسميها االكتئاب (صبعة
سيد 2001م –  .)101ويقوم مبوذج بيك على فرض مفاده أن اػبربات واألحداث اؼببكرة اليت
يتعرض ؽبا الفرد ُب حياتو تعد دبثابة التغريات اؼبهيأة اليت تقدم األساس الذي يعتمد عليو ُب تكوين
التصورات السلبية كبو الذات والعامل واؼبستقبل (الثالوث اؼبعرُب) ٍب يأٌب دور اؼبتغريات اؼبرسبة اؼبتمثلة ُب
ؾبموعة من الظروف وأحداث اغبياة السلبية حيث تقوم بتنشيط ىذه التصورات السلبية ومن ٍب ينشأ
االكتئاب (رشاد عبد العزيز  ،ب-ت –  .)157وتتواىل أعراض االكتئاب طبقاً لفاعلية األمباط اؼبعرفية
السالبة ويرتبط الوجدان كما يرى بيك بصفة أساسية مع العنصر اؼبعرُب بني حدث ما ورد الفعل
العاطفي ؽبذا اغبدث لدى الفرد بصورة معرفية أو بتفكري تلقائي طارئ يعد ؿبدداً للوجدان االكتئايب
اغبادث وعندما تكون اؼبعارف اؼبستدعاة مضطربة ُب تقديرىا للحدث فإن اؼبشاعر الواردة ستكون غري
مبلئمة غبدث أو مبالغة فيها (عبد اهلل عسكر 1988م  )52 -وقد أشار ميلجيز وبوليب
 Bowlbyإىل أن الشعور باليأس ىو احملور األساسي ُب االكتئاب ويعزي األمل واليأس إىل تقدير الفرد
لقدرتو على إقباز أىداف معينة وىذا التقدير يعتمد على النجاح السابق ُب أىداف معينة ،وعادة ما

Melges,

يشعر اؼبكتئب باليأس فيما يتعلق دبستقبلو (رشاد عبد العزيز ،ب  -ت – .)247
وقدم مارتن سليجمان مبوذجاً معرفياً لتفسري االكتئاب عرف بنموذج العجز اؼبكتسب لبلكتئاب يقوم
على فرضية موادىا أنو عندما يدرك الفرد أن سلوكو مستقل عن النتائج واألحداث اليت ىبربىا فإنو
سيعلل عجزه بسبب معني يتسم إما باالستمرار والثبات أو التغري عرب الزمن .كما قد يكون عاماً عرب
اؼبواقف أو خاصاً دبوفق معني أو قد يكون داخلياً يتصل بذاتو أو خارجياً عنو .وتعرف ىذه العملية
بأسلوب التعليل أو العزو .ويرى أصحاب مبوذج العزو اؼبكتسب لبلكتئاب أن ىناك أسلوباً يبيز
االكتئابيني ُب عملية العزو ىذه يعرف بأسلوب العزو واالكتئابيني .حيث يعزو اؼبكتئب األحداث
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واؼبواقف السلبية اليت يتعرض ؽبا إىل أسباب داخلية تتعلق بذاتو وإىل أسباب ثابتة عرب الزمن وإىل أسباب
عامة عرب اؼبواقف أي ال زبتص دبوقف معني (عبد الفتاح ؿبمد 1998م – .)247
 )4النظرية البيوكيمائي  :ينظر أصحاب ىذه النظرية إىل االضطراب النفسي على أنو من مًتتبات
تغريات بيولوجية وكيمائية ربدث أساساً ُب اؼبخ وُب أحيان أخرى ربدث ُب أجزاء من اعبسم .كما ترى
ىذه النظرية أن السلوك اؼبرضي أو النفسي ينتج من مشكبلت ترتبط بنقاط االنتقال العصيب وتركيب
اؼبخ ومستويات اؽبرومونات ويؤدي النشاط العصيب إىل اؼبرض النفسي بدرجة قليلة أو كبرية وتعتمد
طبيعة االضطراب أو الشذوذ على مستوى التنشيط (صبعة سيد 2001م – .)49
وقد أشار أتكسون  Atkinsonوزمبلءه إىل أن ىناك ارتباط بني االكتئاب واؼبستويات اؼبنخفضة من
النواقل العصبية مثل النورادينالني أو الفاعلية اؼبنخفضة اليت يعمل هبا ىذا الناقل العصيب ُب اؼبشتبكات
العصبية ُب اؼبخ كما وجد أن اضطرابات وظائف الغدد الدرقية (نقص ىرمون الثريوكسني) يزيد لدى
مرضى االكتئاب الثنائي القطب (ؿبمد عبد الرضبن 2001م  .)59 -كذلك وجد سيكتور
 Sectorأن أمنيات الكاثيول يبكن اعتبارىا اػبلفية البيوكيمائية النفعاالت االكتئاب واؼبرح وذلك بعد
أن أجرى ذباربو على عقار أيربو ينازيد  Iproniasidاؼبضاد لبلكتئاب وقبد أن الدوبامني ىبزن ُب
حبيبات سيتوببلزم خبليا عصبية دفينة داخل الدماغ وىي تعد اػبلفية الفسيولوجية لبلنفعاالت .فإذا ما
نبهت ىذه اػببليا العصبية انطلق الدوبامني وأصبح نشطاً فعاالً .إال أنو يفقد نشاطو بفعل طبرية
اؼبونوامني اؼبؤكسدة وبالتايل تتيح ألمنيات الكابتول أن تقوم بدورىا فتنزيل إنفعال االكتئاب ،واألمينات
يزيد إفرازىا ُب حاالت اإلثارة النفسية (رشاد عبد العزيز – ب ،ت.)157 -

أعراض االكتئاب  :وتنقسم أعراض االكتئاب إلى ما يأتي:

 .1األعراض النفسية :تشمل ىذه األعراض الضيق والتوتر والقلق وعدم االستقرار وىبوط العزم
واغبزن الشديد واالنكفاء على الذات واؼبيل لبلنطواء وضعف الثقة بالنفس والشعور بالنقص وعدم
الكفاءة والتشاؤم والشعور باػبيبة والنظرة السوداء للحياة واإلحباط والتربم بأوضاع اغبياة وعدم
االستمتاع دبباىجها ونقص االىتمامات.

 .2األعراض الجسمية  :وتشمل الشعور بالضيق وتقطيب اغبواجب وعبوس الوجو والصداع والتعب
وضعف اؽبمة ونقص اغبركة وأمل الظهر واؼبفاصل وفقدان الشهية للطعام أو زيادهتا ونقص الوزن والربود
اعبنسي والطمث عند النساء والعنة اعبنسية النفسية عند الرجال واضطراب النوم واالنشغال بالصحة
وتوىم اؼبرض والشكوى البدنية اؼبستديبة (ؿبمد عبد الرضبن 2000م – .)3030
 .3األعراض المعرفية :ال شك أن الوظائف العقلية تتأثر باالكتئاب ويظهر ىذا التأثري ُب صورة بوادر
ضعف االنتباه والسرحان وعدم القدرة على التفكري والًتكيز وشعور اؼبكتئب بالتفاىة واإلحساس الزائد
غري اؼبناسب بالذنب واالنشغال باؼبوت واالنتحار ونقد الوازع للذات واؼببالغة ُب تقدير الفشل ويرجعون
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مشاكلهم إىل تدين مهاراهتم والًتكيز على األحداث السالبة واؼبؤؼبة .أما ُب اغباالت اغبادة من االكتئاب
قد تصبح ىذه األفكار من اغبدة حبيث زبرجو عن إطار الواقع وتصيبو باالكتئاب الذىاين (فيصل ؿبمد
خري 1983م – .)86 – 85

 .4األعراض العامة :تشمل فقدان الرغبة ُب العمل ونقص التوافق االجتماعي واالنعزال ونقص اإلنتاج
اغبيوي.
أسباب االكتئاب :إن اإلصابة باالكتئاب ال تشًتط وجود سبب معني فاغبزن قد يكون بداية لكنو ال
يعترب ىو اؼبدخل دائماً لبلكتئاب فقد تكون البداية متمثلة ُب فقد الرغبة أو اغبماس لفعل األشياء
وتقلص الدوافع اليت كانت موجودة لديو مسبقاً .أما إذا مل يكن ىناك سبب واضح لئلحساس باغبزن
فهذا يندرج ربت االكتئاب دائماً.االكتئاب النفسي كغريه من االضطرابات النفسية يتسبب ُب حدوثو
ؾبموعة من العوامل منها ما ىي ذات عبلقة بالفرد ومنها ما ىي ذات عبلقة باحمليط الذي يعيشو الفرد
ومنها العوامل الوراثية والبيوكيمائية باإلضافة إىل العوامل النفسية واالجتماعية.
أوالً :العوامل الوراثية  :يقصد بالعوامل الوراثية ؾبموعة العوامل اليت يولد الطفل مزوداً هبا وتكون ما
نسميو االستعداد الفطري لبلضطراب النفسي.
وقد أكد العلماء من خبلل األحباث العلمية اغبديثة اليت أجريت من أجل معرفة أثر الورثة ُب اغبياة
الوجدانية والسلوك بناء على فرض أن اؼبيكانزمات اؼبوروثة (اعبينية) ذات تأثري على اؼبشكبلت الوجدانية
اؼبختلفة .فقد ثبت من الدراسات أن العوامل اعبينية ؽبا دور مهم ُب االضطرابات النفسية وأهنا يبكن أن
تفسر ما يزيد عن  %50من االرتباط اؼببلحظة بني االستعداد لبلضطراب النفسي وأعراض اضطرابات
نفسية كاالكتئاب (صبعة سيد 2001م  .)51 -كما أظهرت معظم الدراسات اؼبتعلقة باالستعداد
الوراثي لئلصابة باالكتئاب عبلقة بني مدى استعداد الفرد لئلصابة باالكتئاب .إذا كان لدى الوالدين أو
أحدنبا تاريخ مرض باإلصابة باالكتئاب وخباصة إذا ىيأت الظروف البيئية دبا فيها من ضغوط إلظهار
االستجابات االكتئابية (عبد اهلل عسكر 1998م  .)9-فقد أشارت دراسة كيندلر  Kendlrإىل أن
وراثة االكتئاب تًتاوح  %45 – 33فقد وجد أن نسبة اإلصابة اؼبتشاهبة واؼبتطابقة حوايل  %70وأن
نسبة األقارب من الدرجة األوىل حوايل  %30وىذه من أعلى اإلصابات بني التوائم اؼبتآخية واألقارب
حيث بلغت النسبة  %15وىذا يبني مدى تأثري العوامل الوراثية ُب اإلصابة هبذا اؼبرض
(.)Fieedo.net.4
ثانياً :العوامل البيوكيمائية  :يقصد بالعوامل البيوكيمائية تلك العوامل اليت سبثل اػبلل ُب التوازن
الكيمائي واؼبركبات الكيميائية ُب اعبسم مثل اؽبرومونات اؼبختلفة وتفاعبلهتا من ارتفاع والبفاض من
معدالهتا ُب اعبسم (فيصل ؿبمد خري 1983م  .)109 -ولعل أكرب دليل على التأثري البيوكيمائي
ُب مرض االكتئاب أن اؼبريض يستجيب للعبلج الكيميائي الذي يقدم عادة لبلكتئابيني فقد اكتشف
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بعض الباحثني أن االكتئاب اضطراب كيميائي وبدث بسبب البفاض نسبة بعض النواقل العصبية ُب
بعض مراكز الدماغ وىي السريوتونني والدوبامني والنورادرينالني (فيصل ؿبمد خري 1983م – .)110
كذلك توجد بعض األمراض العضوية اليت يبكن أن تؤدي إىل حالة من االكتئاب مثل اضطرابات الغدد
جبميع أشكاؽبا فزيادة نشاط الغدة الكظرية (فوق اؼبكلية) أو البفاض نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إىل
ظهور أعراض االكتئاب .فضبلً عن األمراض اليت تصيب الدماغ مثل الشلل الرعاش فهذا يكون
مصحوباً بنسبة  %40إىل  %50من حاالت االكتئاب باإلضافة لوجود أدوية ألمراض عضوية قد
تؤدي إىل االكتئاب مثل عبلجات القرحة ومضادات ضغط الدم والسكري وأمراض القلب .وحىت بعض
األدوية النفسية ( .)Seceren –ie 77.comقد يؤدي نقص بعض الفيتامينات وخصوصاً فيتامني (ب)
إىل ظهور أعراض االكتئاب وردبا صاحب االكتئاب أمراض نفسية كمرض الفصام العقلي واضطرابات
القلق أو الوسواس العصيب القهري (  )dw.world.do.كذلك تزداد األعراض االكتئابية أثناء فًتة
الطمث وما قبل الطمث وبعد الوالدة (فيصل ؿبمد خري 1983م – .)99

ثاللاً :العوامل النفسية  :يقصد بالعوامل النفسية كل ما يبكن أن يسبب االكتئاب من عوامل ذات
عبلقة بالتكوين الديناميكي لشخصية الفرك كالكبت والعقد النفسية واغبرمان والصراع النفسي والقلق
وإخفاق اغبيل الدفاعية .ويؤكد العديد من علماء الصحة العامة أن للعوامل النفسية أثرىا اؼبهم والفعال
على صحة اإلنسان عامة سواء الصحة النفسية أو اعبسدية .فإن استعداد الفرد النفسي ىو العامل اؼبهم
الذي هبعل الفرد مقاوماً للمرض أو خاضعاً لو باإلضافة إىل أن قابلية الفرد لئلوباء غالباً ما تزيد من قوة
استعداده لئلصابة بأي مرض مىت ما توفرت عوامل أخرى مرسبة (لطفي الشربيين 2001م – .)43
وقد أشارت بعض الدراسات إىل أن األسباب النفسية تلعب دوراً ىاماً ُب اؼبرض حيث بلغت النسبة

 %80وقد تعددت النظريات النفسية ُب نشأة ىذا اؼبرض واليت سبثلت ُب ؾبموعة الضغوط النفسية ؽبا
واليت تؤدي إىل إحباط الدوافع (فيصل ؿبمد خري 1983م  .)95 -وُب ىذا الصدد يشري لطفي
الشربيين إىل أن الضغوط النفسية اليت يتعرض ؽبا الفرد ُب اؼبراحل األوىل من العمر واليت يكون ؽبا تأثري
مؤمل يشعره ُب حينو باغبزن واألسى وفقدان االتزان وتولد لديو اغبساسية النفسية اليت سبهد لظهور
االضطراب النفسي فيما بعد (لطفي الشربيين – 2001م .)43 -وقد تكون أسباب االكتئاب تعرض
الفرد إىل بعض الصدمات االنفعالية والعاطفية مثل فقدان اغبب والعطف واغبنان الكافئ أو اػبسارة
لشيء مهم وردبا تكون أسبابو وجود مشاعر اإلٍب والذنب حيال ما يعتقد أنو قد اقًتف من الذنوب
وذلك بسبب وجود أنا عليا قاسية غري متساؿبة وضمري يقظ إىل درجة اؼببالغة خاصة إذا كانت
شخصيتو تتصف بالنرجسية واألنانية فقد يكون تأنيب الضمري لديو أكرب ألنو يشعر بأن أنانيتو قد
تسببت ُب كثري من األذى لآلخرين فيلجأ إىل االكتئاب إلنزال العقاب بنفسو إضافة إىل وجود مشاعر
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متناقضة بني اغبب والكراىية وإىل الصراع بني القيم والدوافع اؼبختلفة وإخفاق من حيل التوافق النفسي
وعدم ربقيق مطالب النمو السليم (لطفي الشربيين 2001م – .)45
رابعاً :العوامل االجتماعية :يقصد بالعوامل االجتماعية تلك العوامل اليت ربدثها البيئة األسرية
واجملتمعية .إن األسرة أكثر العوامل أثراً ُب حياة الفرد وبالتايل ُب إحداث االضطراب لديو فاألسرة ىي
اػبلية األوىل اليت ال يوجد فيها الفرد منذ والدتو ومن خبلؽبا يتم إشباع حاجاتو اعبسمية والنفسية
وتتكون فكرتو عن اغبياة ويستقي منها مفاىيمو ومبادئو وعلى ىذا فاألسرة ىي اؼبنشئ األول للفرد
وأكثر األوساط تأثرياً ُب سلوكو فإذا كانت األسرية سوية ُب عبلقتها وأساليب تعاملها معو أنعكس ذلك
على سلوكو بشكل إهبايب وعلى العكس من ذلك إذا كانت شاذة ُب عبلقتها وأساليب تربيتها وتعاملها
مع الفرد .فقد أكدت البحوث اإلكلينيكية إن البيوت اليت يغشاىا الود والتفاىم القائمان على الثقة
واالحًتام والتقدير واليت ربتفظ دبناخ أسري سليم ىي اليت زبرج أسوياء .أما البيوت القائمة على اػبوف
واالضطهاد واليت تغرس ُب نفوس أبنائها الكراىية واغبقد واغبسد تتمتع دبناخ أسري سيء ىي اليت زبرج
للحياة اؼبنحرفني والعصابيني .واؼبعاملة الوالدية ُب األسرة ىي اليت من خبلؽبا تتكون شخصية الفرد
االجتماعي فالتفاعل االجتماعي والقدرة على اؼبشاركة ُب التفاعبلت االجتماعية اؼبختلفة بطريقة سوية
ال تتوفر عند من عاش ُب جو أسري مشحون باػببلفات والصراعات .كما أن السلبية ُب التفاعل مع
مشاكل الفرد من قبل األسرة ُب مشاركتو الوجدانية يؤدي الشعور باإلحباط وعدم القيمة واألىلية ومن
ٍب تقدير منخفض للذات .كذلك السلبية ُب تقدير السلوك اعبيد إىل إطفاء ىذا السلوك ألنو مل وبصل
على التعزيز اؼبناسب .ويفسر السلوكيون االكتئاب ُب ضوء فرض اإلنطفاء حيث ينتج االكتئاب من
فقدان التدعيم الذي يتفاقم من جراء نقص اؼبهارات اػباصة بالبحث عن اؼبكافأة الشخصية (صبعة سيد
2001م – .)95
انتشار االكتئاب  :االكتئاب واحد من أىم األمراض النفسية وأكثرىا انتشاراً خصوصاً بني البالغني
ويأٌب بعد القلق من شيوعو كمرض عصايب وقد أظهرت الدراسات أن حوايل  %6من الناس عموماً
يعانون من االكتئاب(  .)farvns-er-top.comوقد ذكر لطفي الشربيين إن إحصائية منظمة الصحة
العاؼبية اليت أجريت عام 1994م اشارت ايل نسبة حاالت االكتئاب ال تقل عن  %8من أفراد العائلة
وقد ًب تصنيف  %4.6منهم حاالت اكتئاب شديدة و  %7.7منهم حاالت اكتئاب متوسطة و
 %5.7منهم حاالت اكتئاب بسيطة (لطفي الشربيين 2001م )7-واؼبرأة أكثر عرضة لئلصابة
باالكتئاب من الرجل فقد أوردت دراسات اعبمعية النفسية األمريكية أن مقابل كل رجل يصاب
باالكتئاب تصاب امرأتان أو ثبلث وتشري األرقام إىل  %12من إصبايل عدد النساء يصنب باالكتئاب
سنوياً مقابل  %7من الرجال ) (dv.world-do.comكذلك أظهرت الدراسات أن  %15من ىؤالء
اؼبصابني باالكتئاب يتحرون وأن حوايل  %70من حاالت االنتحار سببها االكتئاب.قديباً كان ظهور
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اؼبرض عادة ُب سن األربعني إال أنو ُب العصر اغبديث بدأ يظهر مبكراً ردبا ُب الثبلثينات أو حىت
العشرينات من العمر ولعل ذلك يرجع لتعقدات اغبياة اليومية  .سوف وبتل مرض االكتئاب اؼبرتبة األوىل
ُب قائمة األمراض ُب الدول النامية 2020م فأكثر من بليون ونصف بليون شخص يعانون حالياً من
أمراض نفسية وعصبية أنبها االكتئاب والقلق ففي بريطانيا أفادت دراسة علمية إن هبا  6مبليني مريض
نفسي (ا ضبد عكاشة
وأن واحداً من كل سبعة بالغني مصاب بالقلق أو االكتئاب أو أي مرض

1989م.)95 -

تشخيص االكتئاب :يبكن تشخيص االكتئاب على عدد من احملكات الشخصية اآلتية:
 .1مزاج مكتئب معظم اليوم وتقريبا كل اليوم.
 .2البفاض أو نقص واضح ُب اؼبتعة والسرور ُب معظم األنشطة.
 .3األرق أو الوخم (كثرة النوم) كل يوم تقريباً.
 .4نقص أو فقدان واضح ُب الوزن ُب عدم وجود برنامج للحمية (الرجيم) أو زيادة ُب الشهية كل يوم
تقريباً.
 .5التهيج أو التأخر النفسي حركي كل يوم تقريباً.
 .6الشعور بعدم القيمة أو شعور مبالغ فيو أو غري مناسب تأنيب الضمري.
 .7النصب أو فقدان الطاقة كل يوم تقريباً.
 .8نقص القدرة على التفكري أو الًتكيز والًتدد ُب القرارات.
 .9تاتر التفكري ُب اؼبوت وتواتر األفكار االنتحارية.
.10ال تناظر األعراض ؿبكات النوبة اؼبختلطة.
.11تسبب األعراض معاناة واضحة من الناحية اإلكلينيكية أو ضعفاً ُب األداء االجتماعي والوظفيف ة
ؾباالت ىامة أخرى.
.12ال ترجع األعراض إيل التأثريات الفسيولوجية اؼبباشرة.
(ؿبمد عبد الرضبن 2000م .)314 -
عالج االكتئاب  :ويشمل عبلج االكتئاب على ما يأٌب:

 .1العالج الطبي  :يشمل العبلج بالعقاقري الطبية كمضادات الكآبة على اختبلف أنواعها وأنبها
العقاقري اػبفيفة اؼبضادة لبلكتئاب والعقاقري اؼبتوسطة اؼبضادة لبلكتئاب والعقاقري الشديدة اؼبضادة
لبلكتئاب.
 .2العالج االجتماعي والبيئي  :يشمل زبفيف الضغوط واؼبسؤوليات وحل اؼبشاكل االجتماعية
واالقتصادية ومساعدة اؼبريض على اكتشاف مواطن الضعف االجتماعية واالقتصادية ومعاعبتها
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وإشراكو بالعمل ُب النشاطات الًتفيهية وإشاعة جو التفاؤل واؼبرح وإعادة الثقة إليو من خبلل إشراكو ُب
النشاطات بالعمل ومنحو اؼبساعدة العاطفية من قبل أسرتو وأصدقائو.
 .3العالج النفسي  :ويشمل:
أ .التنفيس النفسي :أي إن تًتك اؼبريض يتحدث بكل حرية عن نبومو وتشجيعية على التعبري عن
نفسو وصراعاتو اؼبكبوتة.
ب .العمل على كشف الصراعات اؼبكبوتة وحلها وإزالة عوامل الضغط وزبليص اؼبريض من مشاعر
الذين والغضب.
ج .إشراك اؼبريض ُب ؾباميع عبلجو داخل اؼبستشفى ومتابعة حالتو بعد خروجو
من اؼبستشفى.
 .4العالج المعرفي  :يعترب العبلج من أقبح وأفضل وسائل العبلج لبلكتئاب ورغم تعدد وتنوع
الطرق اليت انتهى إليها العبلج اؼبعرُب إال أنو ما زال مرتبطاً دبؤسسة أرون بيك  Beakحيث يوصي أن
يقوم اؼبعاِب بتعليم النموذج اؼبعرُب ؼبرضاه بطريقة مباشرة وصروبة وأن يتعلم اؼبرض كيف أن النواحي
اؼبعرفية واؼبزاجية واالنفعالية ومبط السلوك متداخلة ومًتابطة وان يقوم بتحليل ىذه االرتباطات من واقع
خربتو ُب اغبياء فهم يتعلمون أن ينظروا إىل االكتئاب على أنو نتاج أفكار تتسم باالختبلل الوظيفي
وبعد ذلك يعلمون مع اؼبعاِب على الكشف عن األفكار واؼبعارف اؼبؤدية إىل سوء التوافق ومعرفة
االرتباطات بينها وبني انفعاالهتم وعواطفهم السلبية ومن خبلل عملية يطلق عليها التجريب اؼبشًتك أو
التعاوين حيث يقوم الفريق اؼبعاِب واؼبرض بتصميم التجارب الشخصية الختبار صدق معتقدات اؼبرضى
اليت تتسم بالتشويو مقابل ما ربملو حياهتم من معلومات حقيقية ُب هناية العبلج الذي يستمر بعدة
جلسات ليتعلم اؼبرضى أساليب لتغيري معتقداهتم وعملياهتم العقلية اػباطئة وهبذا اغبدث التخفيف من
اؼبزاج اؼبكتئب.
 .5العالج بالصدمة الكهربائية  :الصدمات الكهربائية تعترب أقوى عبلج ضد االكتئاب واالكتئاب
ىو أكثر األمراض استجابة بالتطبيق بالعبلج الكهربائي .وتعطي الصدمات الكهربائية بتمرير تيار
كهربائي متناوب قوتو (  )170 – 70فولت وؼبدة (  )0.6 – 0.4ثانية على جانيب اعببهة وتسرع
اعبلسات الكهربائية من زبلل اؽبرمونات العصبية بني خبليا اؼبخ العصبية فتعيد توازن اؽبرمونات ُب اؼبخ
وبالتايل تعيد التوازن بني العمليات االنتقالية اؼبختلفة واليت تعمل على التخفيف من حدة االكتئاب.
 .6العالج الجراحي :لبفض استخدام العبلج عن طريق اعبراحة النفسية بعد تطور العقاقري واستخدام
الصدمات الكهربائية ونادراً ما يلجأ اؼبعاِب إىل العملية اعبراحية اليت تقطع فيها األلياف اؼبوصلة بني
الفص اعببهي من اؼبخ واؽبيبوثبلمس.
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مآل االكتئاب :إن مآل االكتئاب العصايب أحسن بكثري من االكتئاب الذىاين وخباصة إذا عوجلت
اغبالة مبكراً وقل حدوث تدىور عام ُب الصحة والعبلقات االجتماعية وبينت الدراسات أنو كلما كانت

الشخصية قبل بدأ اؼبرض متكاملة ومرنة ومتوافقة كلما كانت النتيجة أفضل .وأهم العوامل التي تساعد

على التحسن هي:
 .1قوة الشخصية وسباسكها قبل بدأ اؼبرض.
 .2وجود اإلسناد العاطفي واؼبادي واؼبعنوي من األىل واألصدقاء.
 .3اؼبعاعبة اؼببكرة.
 .4وجود أسباب مباشرة لئلصابة باؼبرض.
 .5عدم وجود أعراض على أن اغبالة ذىانية.

المنهج  :استخدم الباحث اؼبنهج الوصفي وىو اؼبنهج الذي يتناسب مع ىذه الدراسة ووبقق أسئلتها
وفرضياهتا ويعرف اؼبنهج الوصفي بأنو الطريقة اليت ترتبط بظاىرة معينة يقصد وصفها دقيقاً وتفسريىا
عليماً(.ؿبمود عبد اغبليم 2000م – .)67
أدوات الدراسة  :استخدم الباحث األدوات اآلتية:

مقياس بيك لالكتئاب.
اعتمد الباحث ُب قياس االكتئاب علي مقياس ارون بيك لبلكتئاب الصورة الثانية وىو أحدث صورة
لقياس االكتئاب ويتكون من أن  21بند مستخدماً أسلوب التقدير الذاٌب لقياس شدة االكتئاب
اؼبراىقني والبالغني ابتدأ من سن  13سنو .وقد قام الباحث بتعديل صياغة بعض العبارات اليت ال
تتناسب مع البيئة السودانية وعينة الدراسة كذلك أضاف بعض العبارات اليت رأى إهنا صاغبو للمقياس
فأصبح اؼبقياس يتكون من  50عبارة موزعو علي األبعاد اآلتية:
 .1اغبزن  .2التشاؤم من اؼبستقبل  .3اإلحساس بالندم والذنب  .4االنسحاب االجتماعي .5
ىبوط مستوى الكفاءة ُب العمل  .6اضطرابات النوم  .7الطاقة اعبنسية .

الصدق الظاهري  :بعد أن أكمل الباحث صياغة العبارات ُب صورهتا األولية قام بعرض اؼبقياس علي
ؾبموعة من احملكمني من ذو ى العلم واالختصاص بغرض إهباد الصدق الظاىري وقد استفاد الباحث
من وجهات نظر احملكمني ُب إجراء تعديبلت علي بنود وعبارات اؼبقاييس .

صدق وثبات المقياس  :إلهباد الصدق والثبات للمقياس قام الباحث بدراسة استطبلعية بلغ
حجمها ( )50من اإلناث وقد ًب اختيارىم بطريقة العينة العشوائية وذلك من ؾبتمع الدارسة .وقد بلغ
معامل صدق اؼبقياس 0,854ومعامل ثبات اؼبقياس عن طريق معامل الفاكروبناخ 0,914
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مجتمع الدراسة  :تكون ؾبتمع الدراسة من اإلناث وذلك من مناطق وأحياء ـبتلفة من والية اػبرطوم
منها أحياء امبدة اغبارة الثالثة والعرضة من امدرمان وأحياء اغبلة اعبديدة والسجانة من اػبرطوم وأحياء
الصباىب والشعبية من اػبرطوم حبرى.
عينة الدراسة :تكونت من () 200من اإلناث وقد ًب تقسيمهم إيل ؾبموعتني نبا-:

أ .المجموعة االولي  :وىي تتكون من( )100من اإلناث البلئي يعانون من الدورة الشهرية.

ب .المجموعة اللانية  :وىي تتكون من (  )100من اإلناث البلئي ال يعانون من الدورة الشهرية.
وبلغت أعمار اجملموعتني للفئة العمرية الصغرى بني (  )18 - 13سنو وللفئة العمرية الكربى
بني (  )25-19سنة .وقد ًب اختيارىم بطريقة العينة العشوائية البسيطة من ؾبتمع الدراسة.
ويبكن وصف خصائص عينة الدراسة من خبلل اآلٌب:
جدول رقم ( :)1يوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً للمجموعة.

النسبة

المجموعة

العدد

يعانون من الدورة الشهرية
ال يعانون من الدورة الشهرية

100
100

%50
%50

ؾبموع

200

%100

يبلحظ الباحث من اعبدول السابق أن نسبة توزيع اإلناث البلئي يعانو ن من الدورة الشهرية تساوى
نسبة توزيع اإلناث البلئي ال يعانون من الدورة الشهرية وبلغت النسبة ؽبما .%50
جدول رقم ( :)2يوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً للفئة العمرية.

الفئة العمرية

العدد

النسبة

 18 -13سنة
 25-19سنة

100
100

%50
%50

ؾبموع

200

%100

يبلحظ الباحث من اعبدول السابق أن نسبة الفئة العمرية الصغرى تساوى نسبة توزيع ا لفئة العمرية
الكربى وبلغت النسبة ؽبما .%50
تطبيق األدواتً :ب تطبيق أدوات الدراسة علي عينة الدراسة حيث ًب تطبيق مقياس االكتئاب على
اجملموعتني .وبعد ذلك ًب إدخال البيانات للحاسب اآليل وذلك للتحقق من فروض الدراسة.
فروض الدراسة :

الفرض األول  :توجد عبلقة ارتباطية بني االكتئاب والدورة الشهرية لدى اإلناث
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وللتحقق من صحة ىذا الفرض عبأ الباحث إيل معامل ارتباط بريسون وذلك ؼبعرفة داللة ىذا االرتباط
واعبدول التايل يوضح ذلك.
جدول رقم ( :)3يوضح معامل ارتباط بيرسون بين االكتئاب والدورة الشهرية لدى االناث.
البيان

الدورة الشهرية

القيمة االحتمالية

االستنتاج

االكتئاب

0,375

0,001

توجد عبلقة ارتباطية

يبلحظ الباحث من اعبدول السابق وجود عبلقة ارتباطية بني االكتئاب والدورة الشهرية لدى اإلناث
فقد بلغ معامل االرتباط  0,375ويعزى الباحث تلك النتيجة إيل أن الدورة الشهرية أو اغبيض سبثل
احد الفروق اؼبهمة واألساسية بني اإلناث حيث يتكرر حدوث دورة اغبيض خبلل مرحلة غري قصرية ُب
حياة اإلناث وقد تعاىن فيها من اضطرابات نفسية كالقلق والضيق والتوتر واالكتئاب والقابيلية لبلستثارة
وضعف الًتكيز واؼبيل للبكاء و عدم تقبل الذات واضطرابات فسيولوجية َب شكل شكاوى واالم
جسمية االمر الذى يودى اىل تغريات َب اؼبزاج واالكتئاب.وقد اشار (اضبد ؿبمد  )33-2002اىل
ان اكثراالعراض النفسية الىت تصاحب الدورة الشهرية وضوحا ىى التغري َب اؼبزاج واالكتئاب والذى
يبكن ان يبلغ درجة من اغبدة الن هبعل االنثى الىت تعاىن منة التنفرد هبذه الصفة وحدىا بل يشاركها
اؼبقربون ؽبا.وقد ينتج عن ذلك حالة من العدوان.وكذلك قبد ان ضعف الرغبة اعبنسية والشعور
بالكتئاب تصاحب االعراض النفسية اثناء مرحلة الدورة وىى تعزى للعوامل النفسية اؼبصاحبة للدورة
(مذكورة صربى جرجس 2000م)54-اىل ارتفاع مستوى
.وقد اشارت دراسة واريف واخرون
االكتئاب لدى السيدات اغبائضات والبفاضو لدى السيدات الغري حائضات .وقد اتضحت الفروق بني
اجملموعتني َب وصف االعراض لدى اجملموعتني.

الفرض اللاني  :توجد عبلقة ارتباطية بني االكتئاب واؼبستوي العمري لدى االناث
وللتحقق من صحة ىذا الفرض عبأ الباحث إيل معامل ارتباط بريسون وذلك ؼبعرفة داللة ىذا االرتباط
واعبدول التايل يوضح ذلك

جدول رقم ( : )4يوضح معامل ارتباط بيرسون بين االكتئاب و المستوى العمرى لدى االناث
البيان

المستوى العمري

القيمة االحتمالية

االستنتاج

االكتئاب

0,487

0,009

توجد عبلقة ارتباط عكسية

*دالو عند مستوى 0,01
من اعبدول السابق يبلحظ الباحث وجود عبلقة ارتباطية عكسية بني االكتئاب واؼبستوى العمري لدى
االناث فقد بلغ معامل االرتباط 0,487
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ويعزى الباحث تلك النتيجة إيل االضطرابات النفسية وخاصة االكتئاب تصاب به االناث خبلل دورة
اغبيض اليت تبدأ من سن البلوغ وحىت سن اليأس وتعد ىذه االضطرابات مصاحبة للدورة ترتبط هبا
وتنجم عنها وىي تعتمد اعتماداً كبرياً علي عمر وصحة اعبسمية لبلناث .فكلما كان عمر االناث كبريا
ازدادت االناث خربة ودراية َب التعامل مع ىذه االضطرابات واكثر قدره علي التكيف والتوافق معها
.فقد( أشار ؿبمد عثمان  )87-2003إيل أن نصف السيدات يتعرضن اىل األم اغبيض  .وتعاين
 %50منهن من التغريات اؼبزاجية االكتئابية اليت ربدث اثناء الدورة الشهرية وذلك بعد سن البلوغ
واالمر الذي هبعل السيدات االكرب سنا أقل عرضا لبلكتئاب من السيدات االصغر سنا  .وكذلك قبد
ان االنثي اليت تعاين من االكتئاب تكون عصبية معظم االوقات ولكن ىذه العصبية تقل لدى االناث
االكرب سنا .حيث ان االكتئاب الذي يتناب بعض االناث تزداد وحدتو اثناء اؼبراحل العمرية للفتاه.
فقد وجدت دراسة (اضبد ؿبمد  )56-2004ان االكتئاب اؼبصاحب لدورة الشهرية لبلناث يزداد
ويقل حدوثو علي حسب عمر االنثى فكلما زاد العمر قل االكتئاب والعكس.كذلك اشارت (ليلى
ؿبمد 2001م )82-إيل ان اعراض دورة اغبيض ربدث ُب فًتة زمنية وعمرية معينة يبكن ان تصيب
االنثي ُب بعض مراحلها حالو االكتئاب وزيادة االحساس باؼبعاناة النفسية .
الفرض اللالث :يوجد تفاعل دال احصائياً بني اؼبستوى العمرى ومدة الدورة الشهرية علي االكتئاب
لدى االناث
وللتحقق من صحة ىذا الفرض عبأ الباحث إيل معامل التحليل الثنائي وذلك ؼبعرفة داللة ىذا التفاعل
واعبدول التايل يوضح
جدول رقم(  :)5يوضح معامل التحليل الثنائي بني
االكتئاب لدى االناث.
مصدر التباين

ؾبموع اؼبربعات

درجات

متوسط

اغبرية

اؼبربعات

اؼبستوى العمرى ومدة الدورة الشهرية
قيمة (ت)

القيمة

183.00

1

183.00

0.676

مدة الدورة

16151.00

2

8075.5

29.851

0.001

التفاعل

3531.78

2

1765.86

6.528

0.002

اػبطأ

133642.22

194

270.53

الكلي

922798.7

200

دالة عند مستوى اقل من 0.050

االستنتاج

االحتمالية
0.41

اؼبستوى
العمرى

علي

يوجد
تفاعل
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يبلحظ الباحث من اعبدول السابق وجود تفاعل دال احصائيا بني اؼبستوى العمري ومدة الدورة الشهرية
علي االكتئاب لدى االناث .حيث بلغت القيمة االحتمالية للتفاعل ( .) 0.002يفسر الباحث تلك
النتيجة مع ما توصلت اليو نتيجة الفروض السابقة من وجود عبلقة ارتباطية عكسية بني اؼبستوى العمرى
واالكتئاب حيث يتاثرمستوى االكتئاب باؼبرحلة العمرية اليت سبر هبا الفتاة كذلك قبد أن تعاضد نوعني
من االعراض اعبسمية والنفسية وكبلنبا مسئول بدرجة كبرية عن التغريات اليت تصاحب الدورة الشهرية
كاالنتفاخ اعبسمى واالكتئاب واال ستثارة والتوتر والرغبو العدوانية .إذا تعد ىذه فًتة ربولية لدى كل
انثي وقد ال تدرك بعضهن ىذه االعراض فيعربن عنها كما يشعرن هبا دون معرفة .اىل ان اعراض دورة
اغبيض ربدث َب فًتة زمنية معينة  .وقداشارت(يسرية بدوى 2004م )56-اىل انة كلما زادة مدة
الدورة الشهرية وكان عمر االنثى صغريا كلما كانت االنثى اكثر تعرضا لبلكتئاب واالضطرابات النفسية.
وَب ىذ  1الصدد يرى (اضبد ؿبمد2005م )89-اىل ا ان التغريات السلبية سبيل إيل أن ترتبط اهبابياً
بعضها البعض فاليسدات البلٌب يعانن من توترات واكتئاب واضطرابات اؼبزاج عند حصول الدورة ُب اؼبرة
االوىل يبلني اىل اظهار نفس التغريات ُب اؼبرات االخري.
الخاتمة:
سعي ىذا البحث إيل معرفة العبلقة بني الدورة الشهرية واالكتئاب لدى االناث وكذلك معرفة العبلقة
االرتباطية بني االكتئاب واؼبستوى العمري ومعرفة التفاعل بني اؼبستوى العمري ومدة تكرار الدورة
الشهرية علي االكتئاب لدى االناث وبعد إعمال مناىج البحث وأدواتو توصلت الدراسة إيل النتائج
اآلتية-:
 .1وجود عبلقة إرتباطية بني الدورة الشهرية واالكتئاب لدى االناث.
 .2وجود عبلقة ارتباطية عكسية بني االكتئاب واؼبمستوى العمري لدى االناث.
 .3وجود تفاعل دال احصائياً بني اؼبستوى العمري ومدة تكرار الدورة الشهرية علي االكتئاب لدى
االناث.
التوصيات:
 .1االىتمام بالتوعية والتثقيف االسري ووضع خطط وبرامج صحة لكيفية تعامل االناث مع
الدورة الشهرية.
 .2االىتمام بالصحة النفسية واالرشاد النفسي لدى االناث.
 .3االىتمام باالستعداد النفسي والصحى لبلناث وخاصة صغريات السن.
 .4توفري مناخ أسري سليم حىت يساعد علي تنمية شخصيات االناث.
 .5العمل علي زيادة الثقة بالنفس لبلناث وخاصة صغريات السن حىت ربقيق التوافق النفسي اثناء
الدورة الشهرية.
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المصادر والمراجع :

_______________
المراجع العربية:

 .1أيب بكر الرازي (ب-ت) :ـبتار الصحاح ،القاىرة  ،دار الكتب العربية.
 .2أضبد عكاشة1998م  :الطب النفسي اؼبعاصر  ،القاىرة ،مكتبة األقبلو اؼبصرية.
 .3اضبد ؿبمد عبداػبالق 2004م – دراسات ُب نفسية اؼبرأة – االقبلو اؼبصرية القاىرة
 .4أضبد ؿبمد عبد اػبالق 1998م :أسس علم النفس ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،دار اؼبعرفة اعبامعية.
 .5صبعة سيد يوسف  :2001النظريات اغبديثة ُب تفسري األمراض النفسية ،الطبعة األوىل ،القاىرة ،دار غريب.
 .6صبال الدين بن منظور (ب-ت) :لسان العرب ،اعبزء الرابع ، ،بريوت ،لبنان ،دار الصادر.
 .7حسن اؼباّب 1995م :الطب النفسي واغبياة ،الطبعة األوىل  ،دمشق،مكتبة دار اإلشراقات.
 .8حسن مصطفى عبد اؼبعطي 1998م :علم النفس اإلكلينكي ،الطبعة األوىل موسوعة علم النفس ،القاىرة،دار قباء للطباعة
والنشر.
 .9حامد عبد السبلم زىران 2005م :الصحة النفسية والعبلج النفسي ،القاىرة ،مكتبة عامل للكتب.
 .10رشاد عبد العزيز (ب-ت) :أساسيات الصحة النفسية والعبلج النفسي ،القاىرة  ،مؤسسة ـبتار.
 .11عبد الفتاح ؿبمد دويدار 1998م :علم النفس الطيب واؼبرض واإلكلينكي ،الطبعة األوىل  ،اإلسكندرية ،دار اؼبعرفة اعبامعية.
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