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ىْفعٞت ٍظٖس ٍِ ٗظائف ٕرا ٗحٞاحْا ا ,فٜ اىجٖاش اىعصبٜ دإُ ٍا ٝحد

 ٗاُ ٍا ٝحدد ٍِ ٝؤرس ٗى٘ بشنو ٗبدزجت ٍا فٜ حاىت اىجيداىجٖاش, 

ٝؤرس بشنو ٗ بدزجت ٍا فٜ حٞاحْا اىْفعٞت. ٕٗرا اىخأرٞس حغٞساث فٜ اىجيد 

ىيخغٞساث اىجيدٝت أُ ححدرٔ ٍِ حش٘ٝٔ ىيص٘زة اىخٜ  ِٝأحٜ بعبب ٍا َٝن

االّفعاالث  احداداىخش٘ٝٔ ٍِ إَٔٞت فٜ  اٝحَيٖا اإلّعاُ عِ جعَٔ ٍٗا ىٖر

 اىْفعٞت . 

فنااسة اىفااسا عااِ ّفعاأ مَااا إُ إصااابت اىفااسا بعإاااث أٗ حشااـٕ٘اث ٝااؤرس فااٜ 

الظااـَٞا فااٜ اىَجخَعاااث اىخااٜ  ,ح٘افقاأ ٗحنٞااـفٔ ٗصااحخٔ اىْفعااـٞت  فااٜٝااؤرس 

ٍااِ  ق ذىاالح٘اجاأ ححاا٘الث حةااازٝت ٗاجخَاعٞاات ظااسٝعت ٗٗاظااعت ٍٗااا ٝسافاا

إذ إُ أٛ حغٞااس فااٜ اىجعااٌ أٗ فااٜ اىفااسا.  ىاادٙٗصااساعاث ّفعااٞت  طضااغ٘

 إلحعاض باىخش٘ٓ. ٗظائفٔ َٝنِ أُ ٝؤاٛ إىٚ اىقيق ٗاىخ٘ف ٍِ اىَ٘ث ٗا

ٗحشاااٞس بعاااا اإلحصاااائٞاث فاااٜ اىخقاااازٝس اىخاااٜ ٝقااادٍٖا اىَعاااؤٗىُ٘ فاااٜ 

% ٍااااِ اىَسضااااٚ اىاااارِٝ 62-42ٍعخشااافٞاث األٍااااساي اىْفعااااٞت إىااااٚ إُ 

ٝخسااُٗ عيٚ األطباء فٜ االخخصاصااث اىَخخيفات ٝعااُّ٘ ٍاِ اضاطساباث 

 . )ّفعجعَٞت( ظاٝن٘ظٍ٘احٞت

اىبٖاا  ٗاىطفا  ٝصاْف ٍسٝناا ْٕٗاك حقسٝاس ىَنخاب اىصاحت اىفٞادزاىٜ فاٜ أ

ٗقاد عاسف ال إىاٚ األشٍااث اىْفعاٞت. اىجيدٛ ضَِ األٍساي اىخٜ حع٘ا أص

اىبٖا  ٍْر قدٌٝ اىصٍاُ ٕٗ٘ ٍِ األٍساي اىجيدٝت اىَجٖ٘ىات اىعابب. ٗٝاْجٌ 

ٗاىخااٜ حقااً٘  Melanocytesعااِ فقااداُ اىخالٝااا اىصاابغٞت اىَٞالّ٘ظاااٝخط 

 بخصْٞع صبغت اىجيد ٕٜٗ ٍااة اىَٞالِّٞ.

% ٍااِ ّعاابت اىعااناُ فااٜ اىعاااىٌ 1-2ٗحشاانو ّعاابت اإلصااابت باىبٖااا  حاا٘اىٜ 

 ٕٗ٘ ٍسي شائع عْد مو األجْاض.

ٗٝبادا  .بْعب ٍخعاٗٝت حقسٝباا باِٞ اإلّااد ٗاىارم٘زٗمَا ٝصٞب مو األعَاز 

% ٍاِ اىحااالث باِٞ ظاِ اىعاشاسة ٗظاِ اىزالراِٞ. َٗٝناِ أُ 52اىبٖا  فاٜ 

إُ حأرٞساحٔ اىْفعاٞت ٗاالجخَاعٞات ٗ ٝصٞب اىبٖا  أٛ جصء ٍِ أجصاء اىجعٌ.

اىٖائيت حؤرس عيٚ عَو ٗظي٘مٞاث اىَصاا  ٗعالقخأ بااىَحٞطِٞ بأ, ٍعاببا 

اإلحباط ٗاىخجو ٗاىخ٘ف ٍِ ٍ٘اجٖات اىْااض ٗمٞفٞات حفاعاو اٟخاسِٝ ٍعأ. 

ٗاىقيااق ٗاالمخباااا  ٍاااِ االضااطساباث اىْفعاااٞت اىخاااٜ قااد ٝصاااا  بٖاااا اىفاااسا 

 اىَصا  باىبٖا .

فْٖاااك صاايت ٗرٞقاات بااِٞ اىقيااق ٗاالمخبااا  ٗٝشااخسماُ ٍعااا فااٜ اىنزٞااس ٍااِ 

 األعساي اىَسضٞت رٌ إُ اىعَيٞاث اىْفعٞت ىنو ٍَْٖا حخشابٔ مزٞسا ٗمرىل 



 

 

 

األظاابا  اىظإسٝاات اىَؤاٝاات إىااٚ مااو ٍَْٖااا , ٗاىَالحااع إُ ٍعظااٌ األظاابا  

 حادٗدبعا اىَسضاٚ إىاٚ  ىدٙحاىٔ اىقيق قد حؤاٛ  حدٗداىخٜ حدع٘ إىٚ 

مااو ٍااا ٖٝاادا شااع٘ز اىفااسا  ٕاا٘ حاىاات االمخبااا  أٝةااا, ٗإااٌ ٕاارٓ األظاابا 

 باىةَاُ اىَااٛ ٗاىجعَٜ ىٔ ٗىعائيخٔ ٗاىَعخَدِٝ عيٞٔ.

 

 -ٗٝععٚ اىبحذ اىحاىٜ إىٚ ححقٞق األٕداف آالحٞت :

 بْاء أااة ىقٞاض اىقيق . .2

اىقيق ىدٙ اىَسضٚ اىَصاابِٞ باىبٖاا  ٗىادٙ أقاساٌّٖ ٍاِ  ٞاس  قٞاض .1

 .اىَسضٚ

اخخباااز االىاات اىفااس  بااِٞ ٍخ٘ظااطٜ اىقيااق ىاادٙ ٍااسي اىبٖااا  ٗىاادٙ  .3

 أقساٌّٖ ٍِ  ٞس اىَسضٚ.

االمخبااا  ىاادٙ اىَسضااٚ اىَصااابِٞ باىبٖااا  ٗىاادٙ أقااساٌّٖ ٍااِ  قٞاااض .4

  ٞس اىَسضٚ .

اخخباز االىت اىفس  بِٞ ٍخ٘ظطٜ االمخبا  ىدٙ ٍسضٚ اىبٖاا  ٗىادٙ  .5

 أقساٌّٖ ٍِ  ٞس اىَسضٚ.

 

اىْظاااسٛ , فقاااد اظاااخعسي اىباحاااذ ٍجَااا٘عخِٞ ٍاااِ ٗفَٞاااا ٝخعياااق باإلطااااز 

اىْظسٝاااث ٕااٜ اىْظسٝاااث اىخااٜ حْاٗىااج اىقيااق ٗاالمخبااا  ٗاىْظسٝاااث اىخااٜ 

 حْاٗىج أظبا  اىبٖا .  

 

( فااساا ٍااٌْٖ 122ححقٞقااا الٕااداف اىبحااذ حااٌ اخخٞاااز عْٞاات عاادا أفساإااا )

( ٍِ اىَسضٚ اىَصابِٞ باىبٖاا  ٍاِ اىارم٘ز ٗاإلّااد اىارِٝ حخاساٗ  222)

ٍاِ ٍساجعاٜ اىعٞااااث  عشا٘ائٞا  ( ظاْت حاٌ اخخٞاازٌٕ 55-12َازٌٕ باِٞ )أع

فةاال  عاِ  ,اىطبٞت  االظخشاازٝت اىجيدٝات فاٜ بعاا ٍعخشافٞاث ٍدْٝات بغاداا

ٍٗنافبت ىيعْٞات  عش٘ائٞا  ( فسا ٍِ  ٞس اىَصابِٞ باىبٖا  حٌ اخخٞازٌٕ 222)

 األٗىٚ ٍِ حٞذ اىجْط ٗاىعَس ٗاىحاىت االجخَاعٞت. 

 

قااً اىباحاذ ببْائأ  اىارٛ قٞااض اىقياقٍبحذ حٌ اعخَااا أااحاِٞ َٕاا ٗإلّجاش اى

( فقاسة 34ٗفق خط٘اث بْاء اىَقااٝٞط ٗاىارٛ حناُ٘ بصا٘زحٔ اىْٖائٞات ٍاِ )

 الث ٝخَخع باىصد  ٗاىزباث.  ٍ٘شعت عيٚ حععت ٍجا



 تاىَعاد ىيبٞبٞا (ZUNG)ه ٍقٞااض اىخقادٝس اىاراحٜ ىالمخباا ااظخعَمرىل حٌ ٗ

د  ـقااـاً اىباحااـذ بحعااـا  اىصااٗفقااـسة , ) 12ٍااـِ )اىعساقٞاات ٗاىَخنااـُ٘ 

  ٗاىزبـاث ىـٔ.    

 

 

 

 

 

 ٗقـد حـٌ حطبٞق اىَقٞاظِٞ باىصـ٘زة اىْٖـائٞت عيٚ عْٞـت اىبحذ اىباىغــت  

 ( فسا .122)
 :أتييما نستنتجضوء النتائج التي تم التوصل إليها في البحث الحالي  وفي

 

بداللة احصائية عند مستوى  ققمال يعانون من بالبهاقإن المصابين  .1
(...1). 

بداللة احصائية عند كتئاب يعانون من اال بالبهاقإن المصابين  .2
 .(1...مستوى )

القمق ولصالح االصابة ب في إحصائية ةذات دالل اً إن هناك فروق .3
أي أن المصابين بالبهاق يعانون من القمق . المصابين بالبهاق

 . من معاناة غير المصابين  أعمىبدرجه 
ولصالح المصابين بالبهاق وهذا يشير إلى إن  االكتئاباالصابة ب في إحصائية ةذات دالل اً إن هناك فروق

 بدرجه أعمى من معاناة غير المصابين االكتئابالمصابين بالبهاق يعانون من 


