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 :البحح خصلم
تهدؼ الدراسة إلى محاولة إلقاء الزؾء عمى عاهرة االكتئاب لدػ األطفاؿ مؽ وجهػة 

بشػػػا هؼ م رفػػػة ؾصػػػؾؿ لم مػػػة الحقضقضػػػة التػػػا تشسػػػؽ وراء ا تذػػػارها  و الشغػػػر التحمضمضػػػة الشفدػػػضة لم
مسػػؽ تتػػراوح وذكػػر وا ػػد مػػؽ الفتضػػات   اثشػػضؽ( 3الشفدػػا وذلػػػ عمػػى عضشػػة مػػؽ األطفػػاؿ ف   

ـ  خ  ت  س  ا  و سشؾات  وقد  9إلى  7أعسارهؼ مؽ سؽ  الكتئػاب األطفػاؿ  والسقابمػة  C.D.Iاختبػار  دا
  واختبػػػػار H.T.Pواختبػػػػار  K.F.Dؼ األسػػػػرة الستحركػػػػة اإلكمضشضكضػػػػة الست سقػػػػة  واختبػػػػار رسػػػػ

C.A.T.واختبار الرورشاخ   
 :يأتيوتوصمت الجراسة إلى ما 

اضػػظراب البشػػاء الشفدػػا لؤلطفػػاؿ مسػػؽ ا ػػا ؾف مػػؽ االكتئػػاب سػػؾاء فػػا إدراؾ الؾاقػػ   -
صػػػػؾرة ت ؾ زػػػػضة بد مػػػػة بؾصػػػػفها وطبض تػػػل السزػػػػظرتة  االسػػػػتخراؽ فػػػػا التخضػػػضبلت 

ة إلػى الس ا ػاة مػؽ االكتئػاب الحػاد  واالضػظرابات الدضكؾسػؾماتػ لئلشباع  باإلضاف
واالضػػظرابات الدػػمؾكضة  واضػػظراب صػػؾرة الػػاات وصػػؾرة الجدػػؼ والذػػ ؾر بػػالشقص 

عسمضػػػػػة التشذػػػػػئة االجتساعضػػػػػة  والذػػػػػ ؾر باالضػػػػػظهاد والدو ضػػػػػة  واضػػػػػظراب وسػػػػػؾء 
ذػب  فػا ومؤلس ا وغضػر م اوض ف فا الشزج وض ف االتراؿ بالؾاق  لشؾ ل محبظ  
 عل وجؾد بضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة وغضر مدتقرة.

الس ا اة مؽ قمق اال فراؿ  وقمق فقداف ال بلقة م  السؾضؾع  وقمق الخراء  وقمق  -
السدػتقبل  وقمػػق السػػؾت  والخػؾؼ مػػؽ ال قػػاب والتبلشػػا والفشػاء مػػ  الذػػ ؾر بالتقضضػػد 

 وال جز والدضظرة مؽ الشساذج الؾالداة.
زمػػػػات بدا ضػػػػة كاإلسػػػػقاو  والششػػػػؾص  والشبػػػػ،  والتبر ػػػػر  واإل شػػػػار  اسػػػػتخداـ مضكا ض -
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االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل  التؾ د م  الس تدؼ  و والقس   وتؾهؼ القدرة السظمقة  
السر مػة الفسضػة وضػ ف مشغسػة  ىلى صراعات غضر محمؾلة وتثبضتات عمإباإلضافة 

سػػضكؾتاثؾلؾجضة خظضػػرة لػػدػ وهػػؾ األمػػر الػػاؼ أدػ بػػدورو إلػػى وجػػؾد أعػػراض  ؛األ ػػا
 هؤالء األطفاؿ.
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 ديياميات االكتئاب لذى عيية مً األطفال  
 )دراسة إكليييكية متعنكة(

 
 حمنذ أمحذ حمنود خطابد/ 

 أستار مساعذ بكسه عله ىفس 
 جامعة عني مشس -كلية اآلداب

 : مكذمة الذراسة:اأوًل
مػؽ االكتئػاب برػؾرة أكبػر هشاؾ ما اذضر إلى أف الشاس فػا الحضػاة الس اصػرة ا ػا ؾف 

مسػػا كػػاف الشػػاس ا ػػا ؾف مشػػل فػػا الساضػػا  وفػػا السجتس ػػات الدػػابقة. كسػػا تبػػضؽ لشػػا الدراسػػات 
 ل اضظراب شا   فا كل الحزػارات اإل دػا ضة لدرجػة أ ػل احمػؾ لشثضػر مػؽ األدبػاء أالسدحضة 

لدػػػاف عمػػػى  "فشجػػػد "و مضػػػاـ شكدػػػبضر  والشتػػػاب أف ارػػػفؾا عرػػػر ا هػػػاا بئ ػػػل عرػػػر االكتئػػػاب
"بؾلؾ ضؾس" ارف لشا "هامم،" عشدما صدتل ابشتل عشها فا عبػارة شػد دة الداللػة لسػا فضهػا مػؽ 

 (* تقارب شد د بضؽ السفهؾمضؽ الس اصر والذضكدبضرؼ لبلكتئاب:
أصػابل اسسػى  ثػؼ امتشػ  عػؽ األكػل  ثػؼ  -ولشخترر الحكااة–"فسا صدتل عؽ  فدها 

  وتهػػاا التػػردؼ والهبػػؾو بمػػج درؾ الجشػػؾف ةالخفػػ ػػـر الشػػـؾ  ثػػؼ أصػػض، بالزػػ ف  ثػػؼ أبتمػػى ب
 عمضل". االاؼ  هاؼ اسف فضل و بكضشا جسض   

ومؽ الجسضل أف شكدبضر لؼ ازف عمى وصفل لبلكتئاب مدحل روما تضكضة أو صػؾرة 
سػػحر ة  بػػل أ ػػل ارػػف األعػػراض كسػػا ارػػفها أؼ عػػالؼ م اصػػر  و  اممػػل برػػفتل  الػػة مػػؽ 

و ػدها أكثػر مػؽ األمر كضػة ج  فهشػاؾ فػا الؾالاػات الستحػدة االضظراب التػا تحتػاج إلػى ال ػبل
 [.30-38: 8988ممضؾف مؽ الشاس ا ا ؾف مؽ هاا االضظراب ]عبد الدتار إبراهضؼ   02

                                           

 الفرل الثا ا  السذهد الثا ا عمى لداف بؾلؾ ضؾس. و مضاـ شكدبضر  هامم،  (* 
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كسا شهدت الحقبة األخضرة ز ادة ها مة فا  دوث هاو الحػاالت فػا كػل أرجػاء ال ػالؼ  
ا ػػػػة ممضػػػػؾف شػػػػخص ارػػػػابؾف فسػػػػؽ واقػػػػ  اإل رػػػػا ضات ال السضػػػػة تبػػػػضؽ أف مػػػػا ال اقػػػػل عػػػػؽ م

باالكتئػاب كػػل عػػاـ فػا مختمػػف البمػػداف   ضػي ذكػػرت تقػػار ر لسشغسػة الرػػحة ال السػػة أف مػػؽ 
أؼ أف لػػد شا  .% مػػؽ سػػكاف ال ػػالؼ ا ػػا ؾف مػػؽ  الػػة شػػد دة أو متؾسػػظة مػػؽ االكتئػػاب5: 0

ممضؾف مؽ البذر فا  الة اكتئاب  فدا. ول ل أبمج ت بضر عػؽ هػاو الحقضقػة هػؾ  322 ؾالا 
قػػؾؿ "مضبل ػػا كبل ػػؽ": "بػػئف الس ا ػػاة التػػا تدػػبب، لئل دػػا ضة مػػؽ آثػػار االكتئػػاب الشفدػػا تفػػؾؽ 

 [.9: 0288تمػ التا  تج، عؽ بقضة األمراض األخرػ مجتس ة" ]لظفا الذرتضشا  
[ إلى أف االكتئاب أخا  ؾسػ  مػؽ Sartorius, 1993واألخظر مؽ ذلػ وكسا اذضر ]

 ااإلصابة بػل بػدأت تشتذػر اسف فػا األعسػار الرػخرػ  وتػدأ قاعدتل الزمشضة  بس شى أف  دبة 
 بل ع فا الدػشؾات األخضػرة ت بضػرات مشتذػرة عػؽ وجػؾد مػا ادػسى باكتئػاب األطفػاؿ  وخاصػة 

أ ػػل كػػاف هشػػاؾ اعتقػػاد شػػا   بػػئف  [Angold, 1988]وأ ػػل و تػػى وقػػ، قر ػػ،  وكسػػا  ؤكػػد 
اف ا تقػد أف األطفػاؿ الرػخار غضػر االضظرابات االكتئابضة  ادر ا ما ترػض، صػخار الدػؽ  وكػ

قادر ؽ عمى م ااذة ال د د مؽ الخبرات السسضزة لبلضظرابات االكتئابضة لدػ البالخضؽ  كسا أف 
ما كاف اداء تفدػضرو عمػى أ ػل اهتضػاج مراهقػة إال أ ػل  ااضظرابات الؾجداف لدػ السراهقضؽ غالب  

 السزاجضة لدػ األطفاؿ. ظراباتفا الدشؾات األخضرة  دث تخضر ممسؾس فا طر قة فهؼ االض
أ ػل فػا غزػؾف سػشؾات قمضمػة تظػؾر السؾقػف  [Shaffer, 1986: 383]و ػرػ شػافر 

بئف االكتئػاب ارػض، األطفػاؿ  اابتداء  مؽ أف االضظرابات االكتئابضة ال ترض، األطفاؿ مرور  
إلػػػػى السؾقػػػػف الحػػػػالا  ضػػػػي أصػػػػب  مفهػػػػـؾ أف ال  وصػػػػؾ  Maskedولشػػػػؽ فػػػػا صػػػػؾرة مقش ػػػػة 

مػؽ  اابات االكتئابضة ترض، األطفاؿ برؾرة مظابقة أو شبضهة بسػا احػدث لمشبػار جػزء  االضظر 
  غامشا التذخضرا القا ؼ.

أف االكتئػػاب  [James, Toolan, 1962: 404]ومػػؽ ثػػؼ  ؤكػػد جػػضسس طػػؾالف 
أصب  اسثل مذكمة عغضسة األهسضة فا الظفؾلة والبمؾغ  وأ ل  شبخا أف  شف عؽ التفشضػر فػا 

السغػػاهر السختمفػػة التػػا اغهػػر فضهػػا االكتئػػاب عشػػد  م رفػػةلمشبػػار  وأف  ػػئلف الظػػ، الشفدػػا 
ػا جػؾف بضػرس  فػا مقالتػل عػؽ  [John Perce, 1977: 79-82]األطفػاؿ. كسػا  ػرػ أاز 



 

 

 
)69) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 خطابد. حمنذ أمحذ 

ر   ،  االضظراب االكتئابا فا الظفؾلة لدراسة  د ثة   ( طفػل 546فا قدؼ الظ، الشفدا لػ  أ ج 
كػػاف عشػػدهؼ % 03شة   ضػػي أعهػػرت تمػػػ الدراسػػة أف سػػ( 87تتػػراوح أعسػػارهؼ مػػؽ سػػشة إلػػى  

ػػػا أ ػػل مػػػؽ بػػضؽ األطفػػػاؿ الػػا ؽ  احتػػػاجؾف إلػػػى عػػرض االكتئػػػاب  و زػػضف "جػػػؾف بضػػرس" أاز 
الظ، الشفدضة  سضكاتر ل( اسكػؽ أف  تؾقػ   ػدوث اضػظراب اكتئػابا عشػد  دػبة مػؽ السداعدة 

ػ02: 5  [Masi, et, al, 1998; Albright, 1999]كػل مػؽ  ا% مػشهؼ  هػؾ مػا  ؤكػدو أاز 
ا بػضؽ األطفػاؿ والسػػراهقضؽ  افػا أف االكتئػاب ا ػد مػؽ أكثػر االضػظرابات الشفدػضة ا تذػار   وشػضؾع 

والتػػا ت ػػػد مػػؽ الدراسػػػات  [Zarate and Tohen, 1996]وهػػؾ مػػا أوضػػػحتل دراسػػة 
 %.8: 0اال تذار ة فا أف  دبة ا تذار االكتئاب بضؽ األطفاؿ والسراهقضؽ تتراوح مؽ 

مدػ ا تذػار األعػراض االكتئابضػة لػدػ  لس رفةاسات ال رتضة والتا أجر ، أما عؽ الدر 
 ,Swadi]% 85: 82األطفاؿ والسراهقضؽ بالسدارس وجدت أ ها تشتذر بشدبة تتػراوح مػا بػضؽ 

1998; Swadi and Issa, 1998]. 
ػ أف  دػبة ا تذػار األعػراض االكتئابضػة لػدػ األطفػاؿ  ابضشسا فا دراسػة أخػرػ وجػد أاز 

. أمػػا فػػا الدراسػػات عمػػى [Khalil, 1998]% 85اهقضؽ فػػا عضشػػة مجتس ضػػة ترػػل إلػػى والسػر 
ػػ [ 0228لدراسػػة ]مسػػدوح عمػػا أبػػؾ ر ػػاف   اعضشػات إكمضشضكضػػة مػػؽ األطفػػاؿ والسػػراهقضؽ  ف  ػػل وفق 

االضػظرابات االكتئابضػة لػدػ األطفػاؿ السحػؾلضؽ إلػى والتا تس، فا اإلسكشدر ة وجد أف  دػبة 
 ,Sechneider, et. al]وهػؾ مػا أشػارت إلضػل دراسػة % 82إلػى  عضػادة طبضػ،  فدػا ترػل

مػػؽ األطفػػاؿ فػػا سػػؽ السدرسػػة ا ػػا ؾف مػػؽ اضػػظرابات ا ف الضػػة وهػػؼ   ف هشػػاؾأفػػا  [1989
 تح، ال بلج.

أف فػػػا [ 867: 8989وخاصػػػة وكسػػػا اذػػػضر كػػػل مػػػؽ ]شػػػارلز شػػػضفر  هػػػؾارد ممسػػػاف  
( 5ة مػؽ سػؽ   والد فا الفئة ال سر اال تحار احتل الترتض، الثامؽ مؽ ضسؽ أسباب وفضات األ

( أو 7( سشة  كسا أف مفهـؾ السؾت واال تحار عادة مػا ادػتؾعبل األطفػاؿ فػا عسػر  84إلى  
: 0282( سشؾات  ومؽ أجل ذلػػ وكسػا أشػار كػل مػؽ ]أ سػد عبػد الخػالق  عػادؿ شػكرؼ  8 
والسراهقػة وتحد ػػد [ زاد اهتسػاـ عمسػاء الػشفس السرضػا واإلكمضشضكػا بدراسػة اكتئػاب الظفؾلػة 38

 أفزل طرؽ ل بلجل.
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ولهػاا ا ػػد االكتئػاب مػػؽ السذػكبلت ال دػػضرة فػا الحضػػاة الس اصػرة  وذذا مػػا لحقػ، هػػاو 
السذكمة مر متا الظفؾلة والسراهقة ف ف ال ؾاق، تشؾف أسػؾأ  ولهػاا تهػتؼ هػاو الدراسػة باإلجابػة 

رابات بػػدرجات مرتف ػػة سػػؤاؿ مهػػؼ  أال وهػػؾ: لسػػاذا ازدادت  دػػبة اإلصػػابة بهػػاو االضػػظ عػػؽ
وخاصػػػة مر مػػػة الظفؾلػػػةا أل ػػػل وكسػػػا تذػػػضر  اوفػػػا كػػػل السجتس ػػػات  وفػػػا كػػػل األعسػػػار تقر ب ػػػ

-Loster and Abd-elkhalek, 1998; Adb]مثػػل:  ؛ب ػػض البحػػػؾث والدراسػػػات
elkalek and lester, 2002]  أ ػػل مػػؽ أكثػػر الحقػػا ق خظػػؾرة فػػا اكتئػػاب األطفػػاؿ  أف

ل الفػرد فػا هػاو السر مػة مػؽ ال سػر اسكػؽ أف ا ػؾد فػا مر مػة أخػرػ االكتئاب الاؼ ا ا ا مشػ
 تالضة  فاالرتباو وثضق بضؽ اكتئاب الظفؾلة واكتئاب الرشد.

ولاا اج، االهتساـ بهاو الفئة ال سر ة مػؽ األطفػاؿ والتػا تسثػل الثػروة البذػر ة فػا أؼ 
اج، الحفاظ عمػى هػاو الظاقػة   ولهاا مجتس   والتا ا د فضل الفرد  فدل لضبدأ ال ظاء مدتقببل  

ألف أؼ عسمضػػػة تشسؾ ػػػة أو  ؛وال سػػػل عمػػػى تشسضتهػػػا واسػػػتثسارها أفزػػػل اسػػػتثسار مسكػػػؽ البذػػػر ة
والظفل عمى وجػل الخرػؾص  وتتجػل مباشػرة إلػى اسػتثسار  ااستثسار ة تتجاهل اإل داف عسؾم  

الظفل السكتئ،  هاا ما  بل غل فا أفو   الثروة الظبض ضة فهاا ا شا أ ها مقزا عمضها بالفذل
ولى: عشدما اخدر هؤالء   ولاا ف ف السجس   فدل اخدر مرتضؽ األا فدل ومجتس ل أاز   ااذق

ف الػة ومشتجػة  والثا ضػة: عشػدما  تشمػف السجتسػ  عػبلج هػؤالء األطفػاؿ  طاقة  األطفاؿ بؾصفهؼ 
 سؾاء فا مدتذفضات أو عضادات خاصة.

 : مشكلة الذراسة:اثاىًي
بؾجػػؾد االكتئػػػاب عشػػػد األطفػػاؿ قبػػػل مر مػػػة البمػػؾغ إال فػػػا  هااػػػة لػػؼ  تبمػػػؾر االعتػػػراؼ 

وكػالػ األمػر بالشدػبة ألطفػاؿ مػا قبػل السدرسػة   -مؽ القػرف ال ذػر ؽ–الدب ضشضات وما ب دها 
والؾاقػػػ  أف أسػػػباب فذػػػل االعتػػػراؼ بؾجػػػؾد اضػػػظرابات ا ف الضػػػة مهسػػػة بػػػضؽ األطفػػػاؿ مت ػػػددة 

ثضر الشبضر والسبكر بشغر ػة التحمضػل الشفدػا  فقػد  غػر وكثضرة. و تسثل أ د هاو ال ؾامل فا التئ
"فرو د" إلى االكتئاب عمى أ ل تحؾؿ الشزعات ال دوا ضة الشاجسػة عػؽ فقػد الذػاء إلػى الػداخل  

متظػؾرة بسػا فضػل  Super Egoوقد رفض السشغروف االعتقاد بػئف األطفػاؿ استمشػؾف أ ػا أعمػى 
ػػا ثابت ػػ هػػؾ األمػػر الػػاؼ ادر ؽ عمػػى مسارسػػة هػػاو ال سمضػػة  و لمػػاات لضكؾ ػػؾا قػػ االشفااػػة أو مفهؾم 
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 [.053: 8998االكتئاب  ق ا ]لضساف  وهضسبرؼ  وكضجضؽ  مؽ ا ا ؾف اج مهؼ  
كاف ا تقد أف االكتئاب اضظراب ارض، البالخضؽ فقط  -كسا سبق وتقدـ–ولفترة قر بة 

ض، األطفػاؿ كسػا و رتبط بتقدـ ال سر  ولشؽ هشاؾ اتفاؽ اسف عمى أف االكتئاب اسكػؽ أف ارػ
ػا أف  بػدأ فػا أؼ سػؽ بسػا فػا ذلػػ الظفؾلػة السبكػرة والرضػاعة   ارض، البػالخضؽ  و سكػؽ أاز 

بػالحزف وال جػز متسثمػة فػا الذػ ؾر وعادة ما اغهر االكتئاب لدػ األطفاؿ فػا شػكل مذػاعر 
والػػػػػا ، واإل دػػػػػاس بالدو ضػػػػػة  كسػػػػػا  ػػػػػرتبط االكتئػػػػػاب لػػػػػدػ األطفػػػػػاؿ بكثضػػػػػر مػػػػػؽ السذػػػػػاكل 

الذػػػػكاوػ ال زػػػػؾ ة والخزػػػػ، وتػػػػد ا السدػػػػتؾػ األكػػػػاداسا   :مثػػػػل ؛ابات األخػػػػرػ واالضػػػػظر 
؛ عبػد 099-097: 8998]محسؾد  سؾدة   واضظراب التجش،  والقمق ال اـ وقمق اال فراؿ

 [.029: 8993الدتار إبراهضؼ وآخروف  
 ػػػؾالا  رػػػف سػػػكاف مرػػػر ؽ اسثمػػػؾف ضوخاصػػػة مػػػا إذا عمسشػػػا أف األطفػػػاؿ والسػػػراهق

 08.7كاف ت داد مؽ هؼ دوف الثامشة عذػر فػا مرػر  بمػج  0228عاـ  ف%   وتسشتر45
ممضؾف  دسة هػؼ كػل ت ػداد مرػر فػا ذلػػ الؾقػ، ]الضؾ ضدػضف   69.5ممضؾف  دسة مؽ أصل 

0223.] 
% مػػؽ األطفػػاؿ 02ومػػؽ ثػػؼ تذػػضر تقػػار ر مشغسػػة الرػػحة ال السضػػة إلػػى أف أكثػػر مػػؽ 

دػػػا بدػػػػب، ال جػػػز ]مشغسػػػػة الرػػػػحة والسػػػراهقضؽ عمػػػػى مدػػػتؾػ ال ػػػػالؼ ا ػػػا ؾف مػػػػؽ مػػػػرض  ف
ػػ[  وخاصػػة أف االكتئػػاب ا  0224ال السضػػة    اوا تذػػار   امػػؽ أكثػػر االضػػظرابات الشفدػػضة شػػضؾع   د    

وتذػضر التقػد رات الحالضػة إلػى أف  [Masi, et. at, 1998; Albright, 1999]بضؽ األطفػاؿ 
 National Institute of Mental]مػؽ االكتئػاب بل  مؽ كل خسدػة أطفػاؿ ا ػا ا شػكبل  طف

Health, 1979: 166]. 
كػػل مػػؽ [ أف االكتئػػاب ارػػض، طفػػل 86 :0228بضشسػػا اذػػضر ]ولضػػد سػػر اف وآخػػروف  

 5: 3% بضؽ عسر مؽ 0سشة  وأف  دبة االكتئاب عشد األطفاؿ تشؾف  80( تح، سؽ الػ52 
 [.35: 0228سشؾات ]دمحم كساؿ  

لبلكتئػاب فػا الظفؾلػة والسراهقػة  دضئولاا ف ف الدراسات التتب ضة تذضر إلى أف السآؿ ال
والػػػاؼ احسػػػل إمكا ضػػػة اال تشػػػاس واال تحػػػار وضػػػ ف التحرػػػضل الدراسػػػا والخمػػػل االجتسػػػاعا 
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[Zarate and Tohen, 1996] سػشة  هػددوف  80إلػى  8مػؽ األطفػاؿ فػا عسػر  اكثضػر    و
ة ب ػد أف بقتل أ فدهؼ أو إ ػاا ها عشػدما اكؾ ػؾا فػا  الػة غزػ، شػد د  إال أ هػؼ ا تػاروف عػاد

 شحدػػر غزػػبهؼ و قؾلػػؾف بػػئ هؼ لػػؼ ا شػػؾا ذلػػػ  أمػػا األطفػػاؿ الػػا ؽ  ػػؤذوف أ فدػػهؼ فهػػؼ شػػد دو 
  إف سػمؾؾ إ ػااء الػاات بسػا فػا ذلػػ اال تحػار مهسةالشقد لاواتهؼ  وها إشارة تحا ر ة مبكرة و 

 .[Frederick, Calvin, 1977]اد اوهؾ فا ازد اهؾ سمؾؾ شا    دبض  
[ فػا أف اال تحػار 867: 8989]شالز شضفر  هػؾارد مضمسػاف   وهؾ أمر  ؤكدو كل مؽ

سػػػشة  وأف اال تحػػػار فػػػا الفئػػػة  89: 85اذػػػكل الدػػػب، الثػػػا ا لمؾفػػػاة فػػػا الفئػػػة ال سر ػػػة مػػػؽ 
وفضػػات األوالد فػػا هػػاو الفئػػة   اذػػكل الدػػب، الثػػامؽ فػػا ترتضػػ،سػػشة  84إلػػى  5ال سر ػػة مػػؽ 

مشتذػر فػا  [Beach, S., 1998: 200]وتاإلضػافة لسػا سػبق فػ ف االكتئػاب وكسػا اذػضر 
لدرجػػة أ ػػل ا دػػسى  اجسضػػ  الظبقػػات االجتساعضػػة  واألجشػػاس  وجساعػػات األقمضػػة وهػػؾ شػػامل جػػد  

 بالبرد ال اـ لؤلمراض ال قمضة.
ػػػاغهػػػر و قضقػػػة األمػػػر ال  كسػػػا اغهػػػر عشػػػد  ااالكتئػػػاب عشػػػد األطفػػػاؿ والسػػػراهقضؽ عسؾم 

ػ مت ػددة ومتشؾعػة فػاال  أشػكاالشبار  وذ سػا ائخػا  بدرجػة  اشػدتها ومغاهرهػا  و ت مػق ذلػػ أساس 
االكتئػػاب الػػاؼ ا ا ضػػل الظفػػل والسراهػػق  وخاصػػة ب سقػػل ومدتػػل الزمشضػػة ومدػػبباتل التػػا مثمػػ، 

االكتئػاب   تػل ضػحضة التخػبط فػا واقػاألرضضة التػا أ تجػ، االكتئػاب  وتركػ، الفػرد مشػا طفؾل
ػ فا السرا ل ال سر ة األولى وخاصة فا سػؽ السدرسػة األولػى بكثضػر مػؽ السغػاهر التػا  امقش  

مػا  اعمضشا إمكا ضة التؾجل والذػ بئف هاا الظفل قػد ا ػا ا االكتئػاب الػاؼ كثضػر   تاسكؽ أف تفؾ 
. وتتجمػػى هػاو السغػػاهر بسجسؾعػػة مػؽ الذػػكااات تتػػراوح مػا بػػضؽ االضػػظرابات   ت ػرؼ عمضػػلال 

ؽ الشغػاـ والتؾصػضات فػا الدمؾكضة والخزػ، وال دا ضػة وعػدـ اال رػضاع لؤلوامػر  ومحاولػة خػر 
السشػزؿ والسدرسػة والتسػرد عمػى سػػمظة األسػرة  وفػا مر مػة تالضػة مػػؽ عسػر الظفػل تغهػر عمضػػل 

ال  الهؾ ة والحزف واال دحاب االجتسػاعا مػؽ الشذػاطات االجتساعضػة  وصػؾ  عبلمات اضظراب
 إلػػػى مجسؾعػػػة مػػػؽ السغػػػاهر ال امػػػة لبلكتئػػػاب الذػػػامل وال سضػػػق والتػػػا تقػػػارب فػػػا كثضػػػر مػػػؽ
تفاصػػضمها  سػػؾذج االكتئػػاب الس ػػروؼ عشػػد البػػالخضؽ الستسثػػل بستبلزمػػة عر زػػة مػػؽ األعػػراض 

 Son؛ 48-47: 0228؛ لظفػا الذػرتضشا  0228الستشؾعػة لبلكتئػاب ]مرػظفى غسػراوؼ  
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 and Kirchner, 2000.] 
تتسثل فا أ ل عشدما احدث فا مر مػة مبكػرة ولقد بضش، الدراسات أف خظؾرة االكتئاب 

 ا  ف  ػػل ادػػتسر و قػػاـو مػػؽ أجػػل البقػػاء  و تشػػرر فػػا مر مػػة الرشػػد و كػػؾف مرػػحؾت  مػػؽ ال سػػر
بئمراض عزؾ ة شد دة  بل قد احدث بذكل أكبر عسا كاف قبل عقؾد زمشضة سابقة  مسا  ز د 
مؽ م ا اة األطفاؿ والسراهقضؽ  والظفل  ضؽ اكتئ، ال ارػاب بػاألمراض فقػط  بػل قػد  تدػب، 

و ذػػ ر أ ػػل غضػػر مفهػػـؾ مػػؽ قبػػل اسخػػر ؽ  وعشػػدما  اسػػمبض  و رػػضر هػػاا فػػا كراهضتػػل لمسدرسػػة  
السراهقػػػة اػػػئتا االكتئػػػاب ب ػػػد مر مػػػة تخضػػػرات كبضػػػرة فػػػا الذخرػػػضة  ارػػػل الظفػػػل إلػػػى مر مػػػة

بػػػػالقمق والدػػػػمؾؾ السشحػػػػرؼ وت ػػػػاطا ال قػػػػاقضر  وغضػػػػر ذلػػػػػ مػػػػؽ  -اغالب ػػػػ– او كػػػػؾف مرػػػػحؾت  
 الدمؾكضات الذاذة.

[Klerman and Weissman, 199; Collishaw, et. Al, 2004; Lehmkuhl, et. 
al, 2008] 

ب بارتل الذهضرة والتا ت بػر  H. Moudzleyوهؾ ما  ؤكدو الظبض، الشفدا البر ظا ا 
عؽ ارتباو مرض االكتئاب بحاالت وأعراض جدداة قد تؤدؼ إلى  الة مرضػضة  قضقضػة  ػضؽ 

"أف الحػػػزف : او ال بػػػارةتتػػػئثر الؾعػػػا ف الجدػػػداة  تضجػػػة لئلصػػػابة بسػػػرض االكتئػػػاب وتػػػشص هػػػ
ػػ عػػؽ طر ػػق الػػدمؾع  تجػػل إلػػى أعزػػاء الجدػػؼ الداخمضػػة فضحظسهػػا" ]لظفػػا  االػػاؼ ال اجػػد متشفد 

 [808: 0228الذرتضشا  
سػػػؤاؿ مػػػرتبط بئهسضػػػة الدراسػػػة الحالضػػػة  وهػػػؾ: هػػػل دراسػػػة  عػػػؽوفػػػا م ػػػرض اإلجابػػػة 

ػػ كتئػػاب فػػا أف خظػػر اال [Wulsin, 1996]ا  ضػػي  ػػاكر ولدػػضؽ ااالكتئػػاب مظمػػ، ممػػ   ق 
درجاتل السرضضة ال اقل عؽ خظر األمراض الجدسضة الذد دة كئمراض الدـ واألوعضة الدمؾ ػة 
والقم،  وأمراض الروماتضـز والدكرؼ  وأمراض الجهاز الهزسا  وتؤكد هاو الحقضقة دراسػات 

لؾعػػا ف اكػػل مػػؽ أخػػرػ وتؤ ػػد أف االكتئػػاب فػػا أؼ درجػػة مػػؽ درجاتػػل  ػػرتبط بالزػػ ف فػػا 
 [.37-35: 8998]عبد الدتار إبراهضؼ   ااالجتساعضة م   البد ضة و 

م دؿ الؾفضػات السبكػرة عمػى اعتبػار أ ػل ا ػد مػؽ فا ولهاا  ؤثر االكتئاب برؾرة أكبر 
عؾامػػػل الخظػػػر الشبػػػرػ لحػػػدوث اال تحػػػار  وفػػػا أمر كػػػا تدػػػب، االكتئػػػاب فػػػا تحسضػػػل مضزا ضػػػة 
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ب التشالضف الشاتجة عػؽ األمػراض ـ  وهؾ ما اقار 8992ممضار دوالر فا عاـ  44الدولة  حؾ 
% مػؽ مجسػل تشػالضف جسضػ  األمػراض ال قمضػة فػا تمػػ الدػشة والبالخػة 32القمبضة  وما اقػارب 

ػػا لتقر ػػر ممضػار دوالر   848 السرتبػػة الخامدػة مػػؽ  ضػػي فػػا االكتئػاب اػػئتا البشػػ الػػدولا ووفق 
]روتػػرت داجارلضػػل  . تدػػببل لم ػػ،ء السرضػػا وذلػػػ فػػا الػػدوؿ الشامضػػة التػػا شػػسمها االستقرػػاء

 [94: 0224وآخروف  
وتشاء  عمضل فقد تحددت مذكمة الدراسة فا محاولة لدبر أغؾار االكتئاب لدػ األطفػاؿ 

[ بقؾلػل: إف 7: 8982مؽ خبلؿ فهؼ الد شامضات السدببة لل  وهؾ مػا  ؤكػدو ]مرػظفى ز ػؾر  
ػمشاقذة د شامضات االكتئاب تدتثضر مدا ل تتخظا  دود االكتئاب بؾصػ   وتشػاد تمقػا افل مرض 

الزػؾء عمػى الشضػاف اإل دػػا ا بئسػرو فػا عالسػػل وعمػى قػدرو السرػػشؾع برػش ل  و زػضف بقؾلػػل 
: وذذا ما كاف صػراع الحػ، والشراهضػة قػدر اإل دػاف قػد فػت  اسفػاؽ أمامشػا إلدراؾ السئسػاة اأاز  

ؼ مآسػا اإل دػاف فػا السحؾر ة فا  ضاة االكتئاب  ف مضشا أف   ا أ ل افت  الشؾافا واألبؾاب لفه
ومرضل  ولشؽ عمضشا أف   رؼ الدبضل القؾ ؼ لهاا الفهؼ وذال ضاع، الخظى  كل أ ؾاؿ سؾا ل

 [.33: 8982فا متاهات مؽ صش  اإل داف  فدل ]السرج  الدابق  
ف ذا ما كاف االكتئاب مذكمة تحدث فا مؾقف ب ضشل بضؽ ذات ب ضشها وآخر ب ضشػل فػ ف 

ػػ فهػؼ هػػاا السؾقػػف  تػػض  لشػػا لم بلقػػة بػػضؽ  "لضمضػػااج" اجسػػ  قظبػػا السذػػكمة وتس شػػى آخػػر: إف فهس 
هػػاا االكتئػػاب  تاأل ػػا واسخػػر فػػا مؾقػػف االكتئػػاب ا ضششػػا عمػػى الشذػػف عػػؽ طبض ػػة ود شامضػػا

 [.067 -066: 8988]عبد هللا عدكر  
شا لبلكتئاب بؾصفل عاهرة عامة فولاا ف ف مذكمة الدراسة تحاوؿ مؽ خبلؿ التشاوؿ ال

لؾجؾد البذػرؼ  وعػاهرة خاصػة تسضػز ب ػض األفػراد ذوؼ االسػت داد لئلصػابة باالكتئػاب تسضز ا
أو مػػػرض االكتئػػػاب إ سػػػا اػػػئتا مػػػؽ خػػػبلؿ التشػػػاوؿ الػػػد شاما فػػػا صػػػؾرة كمضػػػة تبػػػدأ بالشذػػػف 

ػ لمذػفاء  وفػػا ذلػػ اقػػرر ]صػبلح مخضسػػر   افالس رفػة فػالفهؼ فالتذػػخضص فػالتشبؤ وال ػػبلج تحقضق 
ؽ البذػػرؼ هػػؾ كضػػاف فػػا صػػضرورة ود شامضػػة بدػػبضل التظػػؾر  اكػػؾف [ أف صػػسضؼ الشػػا 88: 898

مؽ السحتؼ عمى ال سمضة التذخضرضة أال تقػف عشػد  ػدود الػػ هشا( و اسف( بػل  تحػتؼ أف تتبػضؽ 
ضسؽ  دود الػ هشا( و اسف( هاو القؾػ الد شامضة التا  شظؾؼ عمضها الفرد ومػا تػرهص بػل مػؽ 
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 .إ جازات فا السدتقبل 
ا اسكػؽ الؾصػؾؿ إلضػل هػؾ كضػف  تجدػد هػاا االكتئػاب فػا كػل  الػة عمػى إال أف أهؼ م

 دو دوف أف  مجئ إللراؽ بظاقة االكتئاب عمػى كػل السرضػى دوف أف  شذػف عػؽ د شامضػات 
 .عشلهاا االكتئاب  هاا ما ستحاوؿ الدراسة اإلجابة 

 تتحدد مذكمة الدراسة فا محاولة اإلجابة عؽ التداؤالت استضة:ومؽ ثؼ 
 ا ص الشسؾ الشفدا والجشدا لدػ األطفاؿ السكتئبضؽاخرما  -
طبض ػة التخضػػضبلت والحضػاة الداخمضػػة لؤلطفػاؿ وعبلقػتهؼ بالسؾضػػؾع وعبلقػة هػػاا مػا  -

 كمل بالؾاق  الخارجاا
 طبض ة البشاء الشفدا لدػ الظفل السكتئ،اما  -
 طبض ة الرراع الشفدا والدضكؾد شاما لدػ األطفاؿ السكتئبضؽاما  -
 سمضات أو السضكا ضزمات الدفاعمضة لسشغسة األ ااطبض ة ال ما  -
طبض ة الدواف  الذ ؾرؼ والبلش ؾر ة والتا تشسؽ وراء الشزعات االكتئابضػة لػدػ ما  -

 األطفاؿا
 طبض ة صؾرة الجدؼ والاات لدػ األطفاؿ السكتئبضؽاما  -
 طبض ة ال بلقة بالسؾضؾعاما  -
 اطبض ة التفاعبلت األسر ة لدػ األطفاؿ السكتئبضؽما  -
أهػػػؼ الستخضػػػرات الشفدػػػضة واالجتساعضػػػة والبضئضػػػة واألسػػػر ة لهػػػؤالء األطفػػػاؿ مسػػػؽ مػػػا  -

 ا ا ؾا مؽ االكتئابا
األعػراض اإلكمضشضكضػة السسضػزة لمبشػاء الػد شاما لمظفػل السكتئػ،ا بهػدؼ الشذػف ما  -

عػػؽ ب ػػض السكؾ ػػات الد شامضػػة لبلكتئػػاب لػػدػ األطفػػاؿ والتػػا تدػػتشد عمػػى أسػػس 
 ا غر ة التحمضل الشفدا

 : أهذاف الذراسة:اثالًج
تهػػدؼ الدراسػػة الحالضػػة إلػػى محاولػػة إلقػػاء الزػػؾء عمػػى عػػاهرة االكتئػػاب لػػدػ األطفػػاؿ 
وذلػػػ مػػؽ وجهػػة الشغػػر التحمضمضػػة الشفدػػضة لمؾصػػؾؿ لم مػػة الحقضقضػػة التػػا تشسػػؽ وراء ا تذػػارها 
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ؿ مػػا وتذػػكل متزا ػػد وخاصػػة فػػا الدػػشؾات الخضػػرة مػػؽ القػػرف الؾا ػػد وال ذػػر ؽ وذلػػػ مػػؽ خػػبل
 :ائتا

 الشذف عؽ أهؼ الد شامضات السدببة لبلكتئاب لدػ األطفاؿ. -8
 البشاء الشفدا لؤلطفاؿ مسؽ ا ا ؾف مؽ االكتئاب. م رفة -0
 لدػ األطفاؿ السكتئبضؽ. ارصد أهؼ األعراض وال بلمات السرضضة األكثر ا تذار   -3
اداة تحد ػػد أهػػؼ ال شاصػػر التػػا  شبخػػا التركضػػز عمضهػػا عشػػد ترػػسضؼ البػػرامج اإلرشػػ -4

 وال بلجضة والتا تهدؼ إلى تقمضل أو إزالة أعراض االكتئاب لدػ األطفاؿ.
 : أهنية الذراسة:ارابًع

تتز  أهسضة الدراسة الحالضة فا أف االكتئاب ا د عاهرة خظضػرة تهػدد وجػؾد اإل دػاف  
 ولهػػاا كػػاف مػػؽ الزػػرورؼ الترػػدؼ لهػػاو الغػػاهرة بالدراسػػة والفهػػؼ والتحمضػػل ألب ادهػػا وجؾا بهػػا

 ػػػؤدؼ إلػػػى إثػػػراء التػػػراث الشغػػػرؼ والؾقػػػؾؼ عمػػػى أهػػػؼ األسػػػباب الشامشػػػة وراءهػػػا  األمػػػر الػػػاؼ 
لبلكتئاب لدػ األطفاؿ  وذلػػ مػؽ وجهػة الشغػر الد شامضػة وخاصػة أف مؾضػؾع االكتئػاب لػدػ 

مؽ السؾضػؾعات الحد ثػة والتػا لػؼ تحػع باالهتسػاـ الشػافا  د     األطفاؿ مؽ السشغؾر التحمضما ا  
 ات سؾاء عمى السدتؾ ضؽ السحما أو ال السا.مؽ الدراس

كسا أف عاهرة االكتئاب لضد، عػاهرة محمضػة بس شػى أ هػا لضدػ، قاصػرة عمػى السجتسػ  
إ سا ها عاهرة عالسضػة  وهشػا تبػرز أهسضػة قضػاـ السذػتخمضؽ بػال مـؾ اإل دػا ضة السررؼ فحد،  

دو إ رػا ضات هضئػة الرػحة بدراسة هاو الغاهرة ال السضة مؽ مختمف االتجاهات  وهؾ ما تؤكػ
ؾجد  ؾالا ثبلثسا ػة ممضػؾف % وأ ل  5ـ  بئف  دبة االكتئاب فا ال الؼ  ؾالا 8988ال السضة 
فػػا عالسشػػا الس اصػػر  وذذا كػػاف ت ػػداد ال ػػالؼ سػػتة آالؼ ممضػػؾف  دػػسة  و حتسػػل عػػاـ  مكتئػػ،
ضؾف فرد فػا ـ أف ترل الشدبة إلى أرت سا ة ممضؾف ولاا ا ا ا أكثر مؽ اثشتا عذر مم0282

 [350: 8998عالسشا ال رتا مؽ االضظرابات السزاجضة واالكتئاب ]أ سد عكاشة  
و  سقها أكثر ها أف الخالبضػة ال غسػى مػؽ الحػاالت ال  اوالاؼ  ز د مؽ السذكمة ت قضد  

 مجػػئوف إلػػى ال ػػبلج الظبػػا أو الشفدػػا رغػػؼ م ا ػػاتهؼ مػػؽ الشآبػػة بػػل ا سػػد ب زػػهؼ إلػػى إ شػػار 
% مػػؽ 85: 82اسخػػر أال  بػػؾح أل ػػد بسػػا اذػػ ر بػػل  وتبػػضؽ أف مػػؽ   زػػهؼب التػػل  و فزػػل 
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 ػػػاالت االكتئػػػاب ال تػػػاه، لم ػػػبلج وهػػػؾ مػػػا ا سػػػق مػػػؽ  ػػػدة السذػػػكمة لػػػدػ األطفػػػاؿ وأسػػػرهؼ  
 .[87-86: 0288ومجتس هؼ ]لظفا الذرتضشا  

 ولاا ف ذا لؼ ا ؽ السجتس  برعا تهؼ ف ف السجتس   فدل ادخر مرتضؽ:
أفػػػراد فاشػػػمضؽ غضػػػر متػػػؾافقضؽ بؾصػػػفهؼ  -مدػػػتقببل   -ر هػػػؤالء األطفػػػاؿعشػػػدما اخدػػػ األولى:

 عمضل.ا ضذؾف عالسل 
عشدما  دف  السجتس  ثسؽ إهسالل لهؼ مؽ  االت بؤس وشقاء فا  ضػاة أسػرهؼ  أو  الثا ضة:

 دف  مداعدات دا سة لهؼ وألسػرهؼ  أو عشػدما  تحسػل السجتسػ   تػا ج ا حػراؼ فئػة 
أو تػؾجضههؼ التؾجضػل الرػحض  فػا  اواجتساعض ػ ابهػؼ  فدػض  مشهؼ  تضجة ل دـ االعتشاء 

 الؾق، السشاس،.
ػػ فػػا دراسػػة متسػػثبل  فػػا الجا ػػ، الؾقػػا ا   اومػػؽ ثػػؼ تشسػػؽ أهسضػػة الدراسػػة الحالضػػة أاز 

تظؾر االكتئاب لدػ األطفػاؿ وم رفػة ال ؾامػل الشامشػة وراء هػاا التظػؾر  تػى اكػؾف التخظػضط 
التا قد  تئاب وهؾ ما  تض  إ قاذ الظفل مؽ الستاع، الشفدضةوذعداد برامج وقا ضة وعبلجضة لبلك

ف اكتئػػػاب الظفؾلػػػة  ػػػؤثر فػػػا جسضػػػ  السرا ػػػل السقبمػػػة مػػػؽ  ضػػػاة إ ضػػػي بل   ت ػػػرض لهػػػا مدػػػتقب
  خاصة إذا مػا عمسشػا أف ب ػض االضػظرابات الشفدػضة لػدػ الشبػار مػا هػا إال اسػتسرار الظفل

 -عمػػػى اإلطػػػبلؽ اضػػػظراب االكتئػػػاب والتػػػا مػػػؽ أخظرهػػػا-الضػػػظرابات بػػػدأت فػػػا الظفؾلػػػة 
 ولششها لؼ ت الج.

 خامًسا: مصطلحات الذراسة:
 :االكتئاب لدػ األطفاؿ  أ( 

 :تسييج
باالكتئاب الاؼ  ؾاجهل األطفاؿ إلى االعتساد عمى ب ض البا ثضؽ  رج  عدـ اعتراؼ 

األطفػاؿ االكتئاب  ف ذا ما كػاف  م رفةم ضار الؾصف المفغا الاؼ اقـؾ بل السر ض فقط فا 
: ا ػا ؾف مػؽ االكتئػاب ال رػابا أكثػر مسػا [Lippaman, 1962: 135]كسػا اقػؾؿ لضبامػاف 

عمػػػى اال تفػػػاظ  اوقػػػادر   اا تقػػػدوف فضػػػل  وأف الظفػػػل عمػػػى عكػػػس الراشػػػد عػػػادة مػػػا اكػػػؾف  ذػػػضظ  
فػػػبل  شبخػػػا االعتسػػػاد عمػػػى م ضػػػار الؾصػػػف  ابالسضػػػل فػػػا  ذػػػاطاتل  تػػػى عشػػػدما اكػػػؾف اكتئابض ػػػ
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 ر الخارجا فقط فا دراسة االكتئاب عشد األطفاؿ.المفغا أو السغه
ف االكتئاب إبقؾلل:  [James Toolan, 1962: 404]وهؾ ما  ؤكدو جضسس طؾالف 

أف  شػػػف عػػػؽ اسثػػػل مذػػػكمة عغضسػػػة األهسضػػػة سػػػؾاء فػػػا الظفؾلػػػة أو فػػػا البمػػػؾغ  وأ ػػػل  شبخػػػا 
غػػاهر السختمفػػة الس م رفػػةالتفشضػػر فػػا االكتئػػاب مػػؽ وجهػػة الظػػ، الشفدػػا لمشبػػار  وأف  ػػئلف 

 التا اغهر فضها االكتئاب عشد األفراد الرخار.
 ػرػ أف االضػظراب  [John Pearce, 1977: 79-82]ومػؽ ثػؼ فػ ف جػؾف بضػرس 

% مؽ األطفاؿ السؾجؾد ؽ 02: 82االكتئابا اسكؽ ت ر فل و سكؽ تؾق   دوثل عشد  دبة مؽ 
فػػا الظفؾلػػة وعمػػى عضشػػة  ب ضػػادات الظػػ، الشفدػػا  وفػػا دراسػػة لػػل عػػؽ االضػػظراب االكتئػػابا

% 03سػشؾات أعهػرت تمػػ الدراسػة أف  7: 8( طفل تتراوح أعسارو مػؽ سػؽ 546مكؾ ة مؽ  
 كا ، لد هؼ أفشار ا تحار ة واضحة. ا% مشهؼ تقر ب  32مشهؼ ا ا ؾف مؽ االكتئاب وأف  دبة 

فػا دراسػة  [Cytryn and Mcknew, 1972]بضشسػا أوضػ  كػل مػؽ سػتر ؽ ومػاكضشؾ 
ولششػل ال ا بػر عػؽ  فدػل  اف االكتئاب قد اكػؾف مشتذػر  أشضف االكتئاب عشد األطفاؿ لهسا عؽ تر

اسػػػتجابة اكتئابضػػػة مقش ػػػة  و رػػػاب األطفػػػاؿ بؾصػػػفل فػػػا صػػػؾرة واضػػػحة وم روفػػػة وذ سػػػا اغهػػػر 
ا ف الضػػة متشؾعػػة مػػؽ بضشهػػا الشذػػاو الزا ػػد والدػػمؾؾ ال ػػدوا ا بزممػػة تغهػػر فػػا صػػؾرة اضػػظرابات 

ماتػ  وتػػػؾهؼ السػػػرض والجشػػػاح  و قػػػرروف ا ػػػل فػػػا مثػػػل هػػػاو الحػػػاالت واالضػػػظرابات الدضكؾسػػػؾ 
ة الشقضػة  ومػؽ خػبلؿ السؾضػؾعات اغهر االكتئاب األساسا مؽ اال تذار الػؾقتا لمؾ ػة االكتئابضػ

  ورسػػؼ األشػػكاؿ ومػػادة T.A.Tاالكتئابضػػة عمػػى االختبػػارات اإلسػػقاطضة مثػػل: الروشػػاخ  واختبػػار 
 التخضضل.

اذضر إلى أف اكتئػاب الظفؾلػة  [Philipe Irving, 1979]رفشج ومؽ هشا ف ف فضمض، إ 
الشسػػؾ و تػػداخل مػ  إمكا ضػػة التحقػػق الخرػػ، لئلمكا ضػػة فػػا  مػا هػػؾ إال اضػػظراب واضػػ   ػؤثر

عشػد  أف أعػراض االكتئػاب  دأف األعػراض تػرتبط بسدػتؾػ الشسػؾ و جػ االفظر ة  كسا  رػ أاز  
ة االكتئابضة عشد الشبار  والتا لخرها فا سشة تئخا صؾرة االستجاب 80: 6األطفاؿ مؽ سؽ 

 جؾا ، وها: ةخسد
 أعراض سضكؾفدضؾلؾجضة. -0  رفض السدرسة. -8
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 مذكبلت الت مؼ. -4   ال دوا ضة. -3 
 ز ادة الشذاو. -5

ػ فػا أف االكتئػاب  [Cytryn and Macknew, 1972]دراسػة  اوهػؾ مػا أكدتػل أاز 
ابضػػة محػػددة بؾضػػؾح وتذػػسل تمػػػ الزممػػة عمػػى لػػدػ األطفػػاؿ فػػا فتػػرة الشسػػؾف تقػػدـ زممػػة اكتئ

الؾجػػداف الحػػز ؽ واال دػػحاب االجتسػػاعا  وفقػػداف األمػػل وال جػػز  والتػػئخر الشفدػػا الحركػػا  
والقمق والفذل الدراسا واالجتساعا  واضظرابات الشـؾ والظ ػاـ  باإلضػافة إلػى أفشػار التهد ػد 

 اؿ السرابضؽ بهاا االضظراب إلى:باال تحار  بالرغؼ مؽ  درتها  وترشف هاو الدراسة األطف
 السرابضؽ باالستجابات االكتئابضة الحادة. ( أ
 السرابضؽ باالستجابات االكتئابضة السزمشة. ( ب

 االكتئػػاب صػػ ؾتة كبضػػرة وخاصػػة أف مرػػظم  االكتئػػاب لػػل م ػػاف  ولػػاا اسثػػل ت ر ػػ  
ا عػرض كثضرة  ومت ددة فاالستخداـ السهشا لسرظم  اكتئاب لل مدتؾ ات مرج ضة عد ػدة مشهػ

Symptom وزممػػػػػػة أعػػػػػػراض  Syndromeواضػػػػػػظراب ترػػػػػػشضفا   Nosological 
Disorder. 

ػ مثػل الحػػزف  وكزممػة أعػراض  ضػي اكػؾف االكتئػػاب  افاالكتئػاب اسكػؽ أف اكػؾف عرض 
ػػػػ مثػػػػل: الحػػػػزف  والسفهػػػػـؾ الدػػػػمبا لمػػػػاات   ؛امجسؾعػػػػة مػػػػؽ عبلمػػػػات أو أعػػػػراض تتجسػػػػ  م  

الكتئاب ها  فدها اخػتبلؿ  فدػا ولششهػا قػد تؾجػد واضظرابات الشـؾ والذهضة  وزممة أعراض ا
كالػ بذكل ثا ؾؼ فا اضظرابات تذخضرضة أخرػ  واالكتئاب كاضػظراب ترػشضفا ا شػا أف 

متسضزة مؽ  ا ضػة األسػباب السرضػضة وسػضر  و دة ترشضفضة مشفرمة سؾؼ تثب، فا الشهااة أف
 .[Ingram, 1994: 113]الحالة والتشبؤ بها واالستجابة لم بلج عؽ و دات مشفرمة 

 [Roeckelein, 1998: 138]كسػا اذػضر  إضػافة إلػى ذلػػ فػ ف مرػظم  االكتئػاب
 مثل:  Dualistic Systemsائخا أ غسة ثشا ضة 

 . Reactive Versus Autonomous التفاعما مقابل االستقبللا  -8
 . Neurotic Versus Psychotic  ال رابا مقابل الاها ا  -0
 . Primary Versus Secondary    ؾؼ أولا مقابل ثا  -3
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 . Unipolar Versus Bipolarأ ادؼ القظبضة مقابل ثشا ا القظبضة  -4
 . Justified Versus Somatic  مبرر مقابل بد ا  -5
 . Exogenous Versus Endogenous خارجا مقابل داخما  -6
(: ب(   ماهضة اكتئاب األطفاؿ  تظؾر السفهـؾ

مػػا ترػػض،  ااؾ اعتقػػاد شػػا   بػػئف االضػػظراب االكتئابضػػة  ػػادر   تػػى وقػػ، قر ػػ، كػػاف هشػػ
صخار الدؽ  وكاف ا تقد أف األطفاؿ الرخار غضر قادر ؽ عمى م ااذػة ال د ػد مػؽ الخبػرات 

 ػػػدث تخضػػػػر  الدػػػشؾات األخضػػػػرة السسضػػػزة لبلضػػػظرابات االكتئابضػػػػة لػػػدػ البػػػالخضؽ  إال أ ػػػػل فػػػا 
 .[Angold, 1988]ػ األطفاؿ ممسؾس فا طر قة فهؼ االضظرابات السزاجضة لد

أ ػل فػا غزػؾف سػشؾات قمضمػة تظػؾر السؾقػف ابتػداء   [Shaffer, 1986]و رػ شػافضر 
بئف االكتئاب ارض، األطفاؿ ولشؽ  امؽ أف االضظرابات االكتئابضة ال ترض، األطفاؿ  مرور  

صػب  مفهػـؾ أف االضػظرابات أإلى السؾقف الحالا  ضػي ال  وصؾ  Maskedفا صؾرة مقش ة 
الكتئابضػػة ترػػض، األطفػػاؿ برػػؾرة مظابقػػة أو شػػبضهة بسػػا احػػدث لمشبػػار  ومػػؽ أهػػؼ السفػػاهضؼ ا

 :ائتاة الكتئاب األطفاؿ والتظؾرات التا طرأت عمى هاو السفاهضؼ ما األولص
 :Anaclitic Depressionاالكتئاب الشفما 
 ارضػ   ال  أطفػا [Spitz and Wolf]وصف كل مؽ  "سػبضتز  وولػف"  8946فا عاـ 

: اال دػػػحاب  وفقػػػداف الػػػؾزف  استضػػػةقضسػػػضؽ فػػػا السدتذػػػفى  تغهػػػر عمػػػضهؼ زممػػػة األعػػػراض م
واألرؽ  والبكاء  م  تئخر فا  سؾهؼ  وقد تدهؾرت صحة ب ض هؤالء األطفاؿ  تػى وصػم، 

 والسؾت. Stuporإلى الدبات أو الخضبؾتة 
هؼ وسػػػ "سػػبضتز  وولػػف" مرػػظم  االكتئػػاب الشػػاتج عػػؽ ا فرػػاؿ األطفػػاؿ عػػؽ أمهػػات

  لؾصػػػػف هػػػػاو األعػػػػراض  Anaclitic Depressionاكتئػػػاب غضػػػػاب األـ  الشفمػػػػا( : أؼ
وافترض "سبضتز" أف االكتئاب لػدػ األطفػاؿ السػؾدعضؽ فػا السدتذػفى أو السؤسدػة   ػاتج عػؽ 

ف هاا الشؾع مؽ االكتئاب أا فرالهؼ عؽ أمهاتهؼ  خبلؿ مدة طؾلها ثبلثة أشهر عمى األقل  و 
 .[Dolgan, 1990]الظفل ما بضؽ ستة وثسا ضة أشهر  احدث عشدما اكؾف عسر
ػ  ضػي  [Harmon et., al]زمػبلؤو و الدراسػة التػا قػدمها هػارمؾف  اوهؾ ما أكدتػل أاز 
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لشؾتػة اكتئػاب  أشػهر 8( أااـ  ت ػرض فػا عسػر  8الحزا ة فا سؽ   أودعبل  ال غؾا أف طف 
ثػػبلث مػػرات كا ػػ، كمهػػا وقػػد تػػرددت هػػاو الشؾتػػة عمضػػل  ا( شػػهر  87كفمػػا واسػػتسرت إلػػى سػػؽ  

مرتبظة باال فراؿ عؽ مؾضؾع االرتباو األساسا أو فقداف مؾضؾع الح،  وهؾ األمر الػاؼ 
لبلضػػػظرابات االكتئابضػػػة وذلػػػى ال  أدػ بال د ػػػد مػػػؽ البػػػا ثضؽ إلػػػى اعتبػػػار االكتئػػػاب الشفمػػػا مثػػػا

كتئابضػػػة مػػػؽ مدػػػببات االضػػػظرابات اال اأساسػػػض   امدػػػبب   Deprivationالفقػػػد  -اعتبػػػار الحرمػػػاف
 .[Harrington, 1993; Kashani and McNoul, 1996]  .لدػ الرخار

 لهاا االكتئاب: استضةوقد أثب، "سبضتز" السغاهر 
 .ءالخذضة أو الخؾؼ مؽ شر مرتق،  والحزف والبكا -8
  قص فا ال بلقة م  اسخر ؽ  ورفض البضئة. -0
الغتساـ وذهؾؿ أو تئخر الشسؾ  وتئخر ردود األف اؿ لمسشبهات  وتطء الحركة  وا -3

 خدر.
 فقد الذهضة  ورفض الظ اـ  وفقد الؾزف. -4
 األرؽ. -5
 [Angold, 1988]   ت بضرات الؾجل السكتئبة.  -6

إال أف بحي "سبضتز" قد ت رض لم د د مػؽ اال تقػادات السشهجضػة مشػا وقػ، مبكػر. ففػا 
لػػى أف قضاسػػات وأدوات "سػػبضتز" كا ػػ، فػػا  اجػػة ماسػػة إ Pinneauاقػػرر "بضشػػؾ"  8955عػػاـ 

ف خظتل فا البحي لؼ تراع بالقدر الشػافا ال ؾامػل األخػرػ  الثا ؾ ػة( والتػا قػد تشػؾف أالدقة  و 
مثػػل: الفقػػر  وا خفػػاض مدػػتؾػ الرعااػػة  أو السػػرض البػػد ا  وكا ػػ،  ؛ذات تػػئثضر فػػا الحالػػة

مؽ بضؽ أكثر السداخل السؤثر فا هاا اإلطار  وقد  تج  8962عاـ  Bowlby "بحؾث "بؾلبا
ؿ مدػػتفضض عػػؽ ال بلقػػات بػػضؽ االلترػػاؽ واال فرػػاؿ واالكتئػػاب  كسػػا رتػػط "بػػؾلبا" عشهػػا جػػدا

بضؽ ما وصفل "سبضتز" وتضؽ متتاب ة: اال تجاج  والضػئس واال  ػزاؿ الشػاتج عػؽ ا فرػاؿ الظفػل 
 .Birmaher, et]ولػضس االكتئػاب. Mourningعؽ أمة واسػتخداـ "بػؾلبا" مرػظم  الحػداد 

Al, 1996] 
أ ل بالرغؼ مؽ السبل غات واال تقػادات التػا  [Harington, 1993]و رػ هار شجتؾف 
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 :ائتااسكؽ إجسالها فضسا  مهسةهشاؾ عدة  قاو  ف فأثارها بحي "سبضتز" 
ػ -8 اكتئػاب مػؽ  اأ ل مػؽ غضػر الستفػق عمضػل مػا إذا كػاف مػا وصػفل "سػبضتز" ا ػد  ؾع 

 .البالخضؽ أو مكافئ ا لل
مػػػا  ااز الرػػػخار بالسدتذػػػفضات سػػػر    أف ردود الف ػػػل الؾجدا ضػػػة السرتبظػػػة با تجػػػ -0

 متشررة. كتئاب الجدضؼ لدػ البالخضؽ مذكمةتزوؿ ب ؾدة األمهات بضشسا ا د اال
( سػشؾات وأ هػػا 4( أشػهر إلػػى  6هػاو األعػػراض فػا الفتػػرة ال سػرة مػػؽ   تصػد  ر   -3

 تقل بذكل واض  ب د هاا الدؽ.
التا اسر بها األطفاؿ  و خمص "هار شجتؾف" فا مراج تل إلى أف هاو الحالة الؾجدا ضة

 ال تسثل  فس  ؾع االكتئاب الاؼ ار، البالخضؽ.
 :Masked Depressionاالكتئاب السقش   السدتتر( 

فػػا الدػػػتضشضات مػػؽ القػػػرف ال ذػػر ؽ سػػػاد االعتقػػاد ب ػػػدـ إمكا ضػػة وجػػػؾد االكتئػػاب لػػػدػ 
روكػػػضؽ ؽ مثػػػل ضؽ الشفدػػػضضالرػػػخار كسػػػا فػػػا البػػػالخضؽ  و اصػػػر هػػػاا االتجػػػاو عػػػدد مػػػؽ السحممػػػ

Rochin, 1959 راؼ  Rie, 1966 ومػاهمر  Mahler   مػؽ وجهػة -وخاصػة أف األطفػاؿ
بسا اكفػا لتؾجضػل ال ػدواف إلػى الػداخل  الػاات(  هػاا مػؽ  اأ ا أعمى  اضج   ال اسمشؾف  - غرهؼ

جا ػػ،  ومػػؽ جا ػػ، آخػػر أف بشػػاء الذخرػػضة لػػدػ األطفػػاؿ اكػػؾف غضػػر  اضػػج إلػػى  ػػد ب ضػػد 
[Cytryn and Mcknew, 1987]. 

سػػشؾات اسكػػشهؼ أف ا ااذػػؾا خبػػرات  82: 6ألف األطفػػاؿ فػػا هػػاو السر مػػة مػػؽ  او غػػر  
اعر واألفشار تشؾف قاصرة اكتئابضة مثمسا لدػ الشبار  ولشؽ قدرتهؼ عمى الت بضر عؽ هاو السذ

مفهػـؾ  8967فػا عػاـ  Glaserبروف عشها بظر قة مختمفة  ومؽ هشا أ ذئ "جبلسػر" ف  هؼ ا 
والػاؼ افتػرض أف السخػاوؼ والجشػؾح  Masked Depression  أو السدػتتر االكتئػاب السقشػ

إلػى ب ػض األعػراض  واألعراض الجدسا ضة مؽ أعراضػل السسضػزة  وقػد ترتػ، عمػى هػاا الشغػر
األخرػ عمى أ هػا مكافئػات اكتئابضػة مثػل أعػراض: اال دػحاب االجتسػاعا  وال دوا ضػة  والبػؾاؿ 

 Frommerبسحاولػة "فرومػر"  8968ذلػػ فػا ال ػاـ  وقػد اسػتتب  .[Glaser, 1981]المضمػا 
 :ائتاتقدضؼ االكتئاب لدػ األطفاؿ إلى ثبلث مجسؾعات كسا 
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 :Uncomplicated Pure Depressionاالكتئاب غيخ السزاعف  (1 
صػ ؾتات الشػـؾ  و البكػاء  و وتسضزت هػاو السجسؾعػة بػئعراض سػرعة االسػتثارة  

او السجسؾعػػة تسضػػزت بذػػضؾع الذػػكؾػ مػػؽ األفشػػار والسحػػاوالت اال تحار ػػة  كسػػا أف هػػو 
 الذ ؾر بالحزف واالكتئاب كذكؾػ تمقا ضة.

 :Encuretic Depressionالسرحوب ببول ليمي  -ليالبو االكتئاب  (2
بؾجؾد ا دحاب اجتسػاعا واضػ   وصػ ؾتات  قضقضػة هاو السجسؾعة واترف، 

دد فػػا اإل جػػاز الدراسػػا  وسػػمؾؾ ضػػد اجتسػػاعا و رػػا ، ذلػػػ بػػؾؿ لضمػػا  وكػػاف عػػ
 كبضر مؽ هؤالء األطفاؿ  شتسؾف إلى أسر تتدؼ بالتذا ؽ األسرؼ ورفض األطفاؿ.

 :Phobic Depressionاالكتئاب الخوفي  (3
واتدؼ هؤالء األطفاؿ بقمق واض   وأعراض جدسا ضة  باإلضافة إلى ب ض األعػراض 

 .[Birmaher, et., al, 1996]االكتئابضة 
 Cytryn and Macknewؾ قدػػػؼ كػػػل مػػػؽ سػػػتضرف ومػػػاؾ  ضػػػ 8970وفػػػا عػػػاـ 

 االكتئاب فا األطفاؿ إلى:
عمػػى ت بضػػرات الؾجػػل  ومحتػػؾػ  ا:  ضػػي اسكػػؽ تذخضرػػل اعتسػػاد  اكتئاااب معشاا  ( أ

التخػػػضبلت وز ػػػػادة الشذػػػػاو الحركػػػػا  وال دوا ضػػػػة  ورفػػػػض السدرسػػػػة  واألعػػػػراض 
 بتار خ مرض  فدا لؤلسرة. اما اكؾف مرحؾت   االجدسا ضة  وأ ل غالب  

 :مثػل ؛ا احدث لمبالخضؽ  ضي تسضػز بؾجػؾد أعػراض اكتئابضػة: مثمساكتئاب نسظي ( ب
فقػػػداف األمػػػل  وتػػػئخر  فدػػػحركا  وصػػػ ؾتات فػػػا الشػػػـؾ  واضػػػظراب الذػػػهضة  

 وا  زاؿ اجتساعا.
 لتقدضؼ هؤالء السكتئبضؽ إلى ذوؼ:  اوقد قدما  سؾذج  

:  تسضػػػز ب ػػػدـ وجػػػؾد تػػػار خ سػػػابق لرػػػ ؾتات تػػػئقمؼ أو اضػػػظرابات اكتئااااب  اااا  -
 أسر ة.

لػػدػ األطفػاؿ  وعػػادة مػػا برػ ؾتات تػػئقمؼ  ا: عػػادة مػػا اكػؾف مدػػبؾق  ئااب ماادم اكت -
  شتسؾف إلى أسر مزظرتة.
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فا ضؾء دلضل التذخضص اإل را ا  اقد قاـ ستضرف وآخروف بسراج ة دراساتهؼ ال ق  و 
اكتئػاب تذػخضص  ػالتهؼ بل  ( طفػ80( مػؽ بػضؽ  88ووجػدوا أف   DSM IIIاألمر كػا الثالػي 
الضػػظراب االكتئػػاب الجدػػضؼ  بضشسػػا تػػؼ السؾاصػػفات التذخضرػػضة  مػػ  ظػػابقبسػػا  ت سظػػا  ػػاد 

ػخِّ ص  كػاف قػد بل  ( طفػ83( فقط مؽ بضؽ  4ذلػ التظابق م    عمػى أ هػؼ ذوؼ اكتئػاب مقشػ  ش 
[Cytryn and Macknew, 1987]. 

ومشػػػػا مشترػػػػف الدػػػػب ضشضات مػػػػؽ القػػػػرف ال ذػػػػر ؽ تحػػػػددت محكػػػػات تذخضرػػػػضة دقضقػػػػة 
وأدػ ذلػ إلػى تقبػل محكػات الػدلضل التذخضرػا واإل رػا ا الثالػي ووض ، مؾض  التشفضا  

  وقػد  ػتج عػؽ تظبضػق محكػات هػاا 8982الرادر عؽ الرابظة األمر كضة لمظ، الشفدا عػاـ 
 [Angold, 1988]الػػػدلضل التؾصػػػل إلػػػى تحد ػػػد م ػػػدالت ا تذػػػار االكتئػػػاب لػػػدػ األطفػػػاؿ 

  والػػػدلضل الرابػػػ  عػػػاـ 8987عػػػاـ الثالػػػي الس ػػػدؿ  واسػػػتسر وجػػػؾد هػػػاو السحكػػػات فػػػا الػػػدلضل
  و تضجػة لػالػ فقػد طػؾرت 0283  والػدلضل الخػامس عػاـ 0222  والراب  الس دؿ عاـ 8994

طػػرؽ قضػػاس وتقػػد ر مت ػػددة لتحد ػػد اكتئػػاب الظفؾلػػة والسراهقػػة وفحػػؾص السؤشػػرات البضؾلؾجضػػة 
ت ػر ؼ  لل  ومػؽ ثػؼ  ؾلػة والسراهقػة أؼ: أف لمتحد ػد والت ر ػ  فػا الظفبل  باالكتئػاب بؾصػفل قػابا ع 

  وال ا بػػػر عشػػػل بسذػػػكبلت أو أعػػػراض أخػػػرػ  أو ادػػػتحضل اأو مختفض ػػػ ااالكتئػػػاب لػػػضس مدػػػتتر  
 .[Alessi, 1987]قضاسل 

فػػا شػػكل بل  وأصػػب  االعتقػػاد الدػػا د فػػا الؾقػػ، الػػراهؽ أف اكتئػػاب الظفؾلػػة مؾجػػؾد ف ػػ
ػأمذابل لسا  ؾجد عشد الشبار بشاء  عمػى دراسػات عسمضػة مت ػددة  و  أدوات قضػاس بشػاء  عمػى  ااز 

مػؽ األطفػاؿ احققػؾف محكػات االكتئػاب التػا تدػتخدـ مػ  الشبػار  اكبضػر   اثابتة  وجدت أف عػدد  
[Frick, et., al., 1993] والتػػػػا مػػػػؽ أهسهػػػػا السبلمػػػ  األساسػػػػضة لمسػػػػزاج الحػػػػز ؽ  

Dysphoric أو افتقاد االستستاع  Anhedonia بػضؽ أ هػا لمفترة االكتئابضػة األساسػضة  والتػا ت
تتذػابل عشػد كػل مػؽ: الرضػ   واألطفػاؿ  والسػراهقضؽ  والراشػد ؽ  عمػى الػرغؼ مػؽ أف السبلمػ  

 .[Rehm, et., al, 1987]السرتبظة باالضظراب اسكؽ أف تختمف بؾصفها دالة لم سر 



 

 

 
)85) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 خطابد. حمنذ أمحذ 

 مؽ الشا ضة المخؾ ة: Depressionمفهـؾ االكتئاب  ج(  
ئػػ، بس شػى تخضػرت  فدػػل وا شدػرت مػػؽ اقػاؿ ك اػػئتا: كسػا ا ضػي ا ػرؼ االكتئػػاب لخؾ  ػ

 [.024: 8995شدة الهؼ والحزف ]عبد السش ؼ الحفشا  
ػػػد  80: 8982وفػػػا المخػػػة ال رتضػػػة وكسػػػا اذػػػضر ]مرػػػظفى ز ػػػؾر   ج  ػػػد  و  " ػػػزف"   ا[: و ج 

ػ فػا  اعسضق ػ اووجد عمضل مؾجدو "غز،". ووجد بهػا وجػدا أ بهػا. فػا هػاو الت بضػرات تجػد  دس 
اذػػضر بؾضػػؾح إلػػى تػػبلـز مختمػػف ال ؾاطػػف وا بثاقهػػا فػػا قمػػ، الؾجػػؾد  عبقر ػػة المخػػة ال رتضػػة  

فػالؾجؾد الػػاؼ  مػػـز عشػػل ال ػػدـ  قػػر ؽ الؾجػػداف  إذ ال وجػػؾد بخضػػر الؾجػػداف  ولشػػؽ الؾجػػداف قػػد 
 فا ال دـ. امشتهض   امدمر   ااكؾف غزب  

اف  لشػػل مشهسػػا طاقػػة تشػػاد تدػػاوؼ األخػػرػ  تإف قمػػ، اإل دػػاف تدػػكشل قؾتػػاف متشاقزػػ
فدػػػػاف فػػػػا اتجػػػػاهضؽ مت ارضػػػػضؽ  ومػػػػ  ذلػػػػػ فػػػػ ف هػػػػاتضؽ القػػػػؾتضؽ تتػػػػداخبلف الؾا ػػػػدة فػػػػا تتشا

األخرػ  أو قد تحل الؾا دة محل األخرػ بل  بدو أف التداخل سسة أساسضة فا  ضاة اإل داف 
 .Ambivalenceتبهع كاهمل  وها التا اظمق عمضها فا التحمضل الشفدا "ثشا ضة الؾجداف" 

بحاجػػػة ممحػػػة إلػػػى الحػػػ، والخمػػػق والتذػػػضضد  و جػػػدو فػػػا  اؾع  وهكػػػاا  جػػػد اإل دػػػاف مػػػدف
سػػال، و مؾجػػ، أؼ أ ػػل إلػػى الشراهضػػة والتػػدمضر   امذػػدود   فدػػل اإللحػػاح ب اوأ ضا  ػػ فدػػل الؾقػػ، 
ػام     ا  وذذا وجهشا الشغر إلى الشراهضة فا صؾرتها الفجة السدمرة  وجد ا اإل دػاف الشػارو محظس 

ػػػ  ػػػدة دػػػل  إذ لػػػؼ ادػػػ فل الحػػػ، فضدػػػا دو فػػػا تمظضػػػف لشف الخضػػػرو  وفػػػا عػػػروؼ ب ضشهػػػا محظس 
الشراهضػػػة  فػػػا هػػػاو الغػػػروؼ  تخمػػػق االكتئػػػاب فػػػا صػػػؾرو الستدرجػػػة مػػػؽ االكتئػػػاب ال رػػػابا 

 الظفضف إلى االكتئاب السضبل خؾلا الاها ا الاؼ قد  شتها باإل داف فا اال تحار.
 ومؽ الت ر فات القامؾسضة  الس جسضة( لبلكتئاب:

ئ ػػل: "مذػػاعر مػػؽ قمػػة الحضمػػة  باالكتئػػاب  [Wolman, 1973: 94]ا ػػرؼ ولسػػاف 
وفقػػػػداف األمػػػػل  وعػػػػدـ الشفػػػػاءة والحػػػػزف  باإلضػػػػافة إلػػػػى أف هػػػػاو األعػػػػراض قػػػػد تذػػػػترؾ مػػػػ  

 اضظرابات أخرػ كسا أ ها قد تحدث لمذخص الظبض ا.
 ائتا: [ فض رؼ االكتئاب كسا837: 8976أما ]ولضؼ الخؾلا  

اإل دػػاس بػػالحزف وسػػؾء السػػزاج   اال ػػادؼ غالب ػػ"وت شػػا كمسػػة االكتئػػاب عشػػد الذػػخص 
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ولشػػػػؽ  ػػػػاالت االكتئػػػػاب فػػػػا الظػػػػ، ال قمػػػػا قػػػػد تتزػػػػسؽ  ػػػػؾا ا مت ػػػػددة: وجدا ضػػػػة وذهشضػػػػة 
التػػؾتر  والقمػػق وتؾقػػػ   :مثػػل ؛وسػػمؾكضة  وجدػػسضة  باإلضػػافة إلػػى اإل دػػاس بػػالحزف واسسػػى

هضة  واضظراب الجهاز  دوث الشؾارث والذ ؾر بالشدـ واإل داس بالا ،  واألرؽ وفقداف الذ
ال ربا األتؾ ؾما  واختبلؿ الهزػؼ وال جػز الجشدػا  واإل دػاس بالت ػ، واإل هػاؾ  أو مثػل 
هبػؾو الػاهؽ والحركػػة وتظئهسػا  باإلضػػافة إلػى ب ػػض األعػراض الاها ضػػة األخػرػ كالخضػػاالت 

 والهااءات وتؾهؼ األمراض والسضل لبل تحار".
عروؼ تػؤدؼ إلػى خبػرات اكتئابضػة فضؾصػف  قد تؼ بالذخص الدؾؼ فا  ضاتل الضؾمضة

 Low-Spiritedأو كدػػضر الػػشفس  Sodأو  ػز ؽ  Dejectedالسػرء بئ ػػل مشقػبض أو مخسػػـؾ 
 أو  حؾ ذلػ مؽ الرفات. Down Castأو 

ولشػػػؽ احدػػػؽ اال تفػػػاظ بكمسػػػة االكتئػػػاب لمحػػػاالت السرضػػػضة التػػػا قػػػد تت ػػػدػ الحػػػزف 
 .ق فا أعبلوسبأخرػ كسا  Psychoticوتتزسؽ  ؾا ا ذها ضة 
 -والسػػػػضسا القداسػػػػة مشهػػػػا-فػػػػا ب ػػػػض الشتابػػػػات الشفدػػػػضة  Melancholyوتػػػػرد كمسػػػػة 

لبلكتئػػػػاب  ولشػػػػؽ اخمػػػػ، قرػػػػر اسػػػػتخداـ ذلػػػػػ المفػػػػع اسف عمػػػػى السػػػػزاج الدػػػػؾداوؼ كسػػػػرادؼ 
Melancholic Temperment  وعمػػػػى ذهػػػػاف الدػػػػؾداء اال تشاسػػػػضةInvolutional 

Melancholia كتئػاب كغػاهرتضؽ وجػدا ضتضؽ عػاد تضؽ  العتبر ػا وذذا  غر ا إلى السر ػة واال–
هػػؾ اال ف ػػاؿ السرػػا ، لتحقضػػق هػػدؼ أو إشػػباع رغبػػة  وأف  Elationالسػػرح أف  -بؾجػػل عػػاـ

ذل فػا إشػباع االكتئاب عمى ال كس هؾ اال ف اؿ السرا ، لئلخفاؽ فا تحقضق هدؼ أو الف
 بمؾغها. رغبة جاهدت الشفس فا

مػػؽ الحػػزف  أو  اكػػاف إ دػػاس السػػرء خمضظ ػػ او ها ض ػػ اس  والؾاقػػ  أف الفذػػل إذا كػػاف  اسػػ
مػؽ الركػؾد والتخمػف وتػطء  االكتئاب( والضئس وتؾقػف مغػاهر الدػ ا  الػاؼ  تجمػى فػا شػاء

والحركة. أما إذا كاف الفذل غضر  هػا ا  وعمػ، الػشفس تتظمػ  إلػى بمػؾغ الهػدؼ بػرغؼ  رشضالتف
قمق والخؾؼ مؽ فذل جد د  وهكػاا  جػد بذاء مؽ التؾتر وال ااإلخفاؽ كاف االكتئاب مرحؾت  

و ػػػاالت  Depression with Retardation ػػػاالت اكتئػػػاب مرػػػحؾتة بػػػبطء وتخمػػػف 
 Depression anxious depression or depressionاكتئػاب مػ  قمػق واضػظراب 
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 with agitation. 
 وثسة  االت ال اكػؾف فضهػا الهػدؼ أو الرغبػة أو الخػؾؼ مػؽ الفذػل وتؾقػ  الخضبػة  أو
التهد د بالشؾارث عق، تحقضق رغبػة محرمػة  فػا  ضػز الذػ ؾر بػل تشػؾف فػا أغػؾار البلشػ ؾر 

  وم  ذلػ فهؾ احس بسا تؤدؼ إلضل ال ؾامل غضر الذػ ؾر ة مػؽ اال  درؼ السرء مؽ أمرها شضئ  
 ش ؾر باالكتئاب أو القمق أو تؾتضخ الزسضر أو تؾق  ال قاب والسؾت.

 [ االكتئػػاب كسػػا70: 8996. ج. ااروشفدػػكا  فػػا  ػػضؽ ا ػػرؼ ]أ.ؼ. بتروفدػػكا  ـ
 ائتا:

" الة ا ف الضة تتدؼ باالعتسادة وتتسضز بسؾاقف ا ف الضة سمبضة وتخضر فػا مجػاؿ الػدواف  
و سر الذػخص السرػاب باالكتئػاب با ف ػاالت  اواال ظباعات الس رفضة وتالدمؾؾ الدمبا عسؾم  

ؾافز والػدواف  والشذػاو اإلرادؼ إلػى  ػد مؤلسة و زف عسضق ]الدؾداو ة[ وقمق و ئس. وتقػل الحػ
كبضر  وتتسضز  الة االكتئاب بمـؾ الػشفس عمػى  ػدوث كػؾارث مت ػددة فػا  ضػاة الذػخص ذاتػل 
أو ألقرابل  و رػا ، شػ ؾر السػرء بالػا ، لؤل ػداث الدػابقة وذدراكػل ل جػزو عمػى الت امػل مػ  

رد لشفدل إلػى درجػة شػد دة التػد ا الؾاق ؛ فقد الثقة فا السدتقبل. وفا االكتئاب  هبط تقضضؼ الف
و رب  إ داسل بالزمؽ غضر واق ا  إذ اسػر الؾقػ، بالشدػبة لػل فػا أقرػى درجػة مػؽ الػبطء  
و تدػػؼ الدػػمؾؾ فػػا  الػػة االكتئػػاب بػػالبطء الذػػامل واالفتقػػار إلػػى السبػػادرة وتاإل دػػاس بالت ػػ، 

 ػاالت االكتئػاب  مسا  ؤدؼ إلى هبؾو  اد فا عسمضػات اإل تػاج  و سكػؽ  ػدوث اال تحػار فػا
ال شضفػػػة  وهشػػػاؾ  ػػػاالت اكتئػػػاب وعضفضػػػة تحػػػدث لػػػدػ األصػػػحاء  داخػػػل  ػػػدود األداء ال قمػػػا 

 الس تاد  و االت اكتئاب مرضا  وها ت د إ دػ الغؾاهر األساسضة لمظ، الشفدا".
[ بضؽ كل مؽ االكتئاب  واالكتئاب ال رػابا  838 -882: 8993و فرؽ ]فرج طل  

 ائتا: االكئتاب التفاعما  كسا ا  و اواالكتئاب الاه
 :Neurotic Depressionاكتئاب عرابا 

 Depressiveاالسػػػػػتجابة االكتئابضػػػػػة  ااالكتئػػػػػاب ال رػػػػػابا اظمػػػػػق عمضػػػػػل أ ضا  ػػػػػ
Reaction  وتدضظر عمى مر ض االكتئاب ال رابا  الة مؽ الهؼ والحػزف واال رػراؼ عػؽ

  مػ  هبػؾو الشذػاو و قػص الحسػاس مػؽ الحضػاة صاالستستاع بسباهج الػد ضا والرغبػة فػا الػتخم
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 لم سل واإل تاج  و را ، كل ذلػ أرؽ واضظراب فا  ـؾ السر ض.
واالكتئاب ال رابا ار، الفرد ب د فقدو لذػخص أو شػاء عز ػز أو ت رضػل لسؾقػف 
ادػػػتدعا الحػػػزف  إال أف الحػػػزف الشػػػاتج ال  ػػػزوؿ أو تخػػػف  دتػػػل بسػػػرور الؾقػػػ،  كسػػػا احػػػدث 

فا شدتل م  مرور الػزمؽ  بػل قػد  تزا ػد واالكتئػاب ال رػابا  لؤلشخاص األسؾ اء  لشؽ اغل
 ال ترا بل هااءات أو هبلوس.

 :Psychotic Depressionاكتئاب ذها ا 
اكتئػػاب مرػػحؾب بػػئعراض ذها ضػػة كالهػػااءات والهػػبلوس وعػػدـ االستبرػػار والهضػػاج 

 واإل داس بال غسة واالضظهاد.
 :Reactive Depressionاكتئاب تفاعما 

لحالػػة االكتئابضػػة مػػؽ  ػػزف شػػد د و ػػئس وخبلفهسػػا ادػػتجض، بهػػا الفػػرد لغػػرؼ أعػػراض ا
بضئػػا  ػػدعؾو لبلكتئػػاب  وكػػػئف االكتئػػاب هشػػا كػػاف اسػػػتجابة أو رد ف ػػل لهػػاا الغػػرؼ  وتػػػزواؿ 

 الغرؼ تزوؿ  الة االضظراب.
 ت ر   االكتئاب مؽ مشغؾر التحمضل الشفدا:

ذػػكل أدؽ عمػػى التحمضػػل ب [Eidelberg, 1968: 103-104] ضػػي  هػػتؼ أ ػػدلبرج 
الد شاما لهاا السرظم  "االكتئاب"  ضي  ػرػ أ ػل: "عػرض عرػابا  تسضػز بتشػاقص االهتسػاـ 
بال ػػػالؼ الخػػػارجا  وتزا ػػػد ال ػػػدواف تجػػػاو الػػػااتا  ضػػػي ا تقػػػادات الػػػاات  واإل دػػػاس بالػػػا ،  
والشػػػػدـ  وتئ ضػػػػ، الػػػػاات السترسػػػػ،  تضجػػػػة فقػػػػداف السؾضػػػػؾع. و حػػػػاوؿ السػػػػر ض الػػػػتخمص مػػػػؽ 

داسل بالخزؼ الشرجدا الست مق ب دراكل لظاقتل السحدودة فا عػدـ قدرتػل عمػى  سااػة  فدػل إ 
مػػػؽ فقػػػداف مؾضػػػؾع الحػػػ،  فضقػػػـؾ باسػػػتدماج السؾضػػػؾع السفقػػػؾد و  امػػػل  فدػػػل كسػػػا لػػػؾ كػػػاف 

الحػػداد ال  تسضػػز فحدػػ، بالقػػدر الشبضػػر مػػؽ ال دوا ضػػة تجػػاو  -السؾضػػؾع السفقػػؾد  وذف االكتئػػاب
ػالاات  وفقداف اال  تسضػز بػئف  اهتساـ بال ػالؼ الخػارجا  واضػظراب الذػهضة  والشػـؾ  ولششػل أاز 

  ولػػػالػ فػػػ ف فقدا ػػػل اذػػػحؽ الرغبػػػات اطفمض ػػػ امؾضػػػؾع   االسؾضػػػؾع السفقػػػؾد ادتحزػػػر الشػػػ ؾر   
الدػػػػؾاد فضتسضػػػػز بحزػػػػؾر الرغبػػػػات  -السكبؾتػػػػة واال جػػػػراح الشرجدػػػػا البلشػػػػ ؾرؼ  أمػػػػا اكتئػػػػاب

السشتسضػػة إلػػى السر مػػة القزػػضبضة  وتشػػاء  عمػػى ذلػػػ فالسؾضػػؾع الجشدػػضة وال دوا ضػػة البلشػػ ؾر ة 
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فقػػػداف األـ وثػػػد ها ولششػػػل ادتحزػػػر فقػػػداف القزػػػض،  فاأل ػػػا  االسفقػػػؾد ال ادتحزػػػر الشػػػ ؾر    
 ش ؾر ة". ت اق، السر ض عمى  زؾر رغبات ال األعمى

[ االكتئػػػاب بئ ػػػل " الػػػة مػػػؽ األلػػػؼ الشفدػػػا 83: 8982بضشسػػػا ا ػػػرؼ ]مرػػػظفى ز ػػػؾر  
باإل دػػاس بالػػا ،  ا  إلػػى ضػػرب مػػؽ جحػػضؼ مػػؽ ال ػػااب مرػػحؾت  (* إلػػى السضبل خؾلضػػاارػػل 

شػػ ؾرؼ  وا خفػػاض ممحػػؾظ فػػا تقػػد ر الػػشفس لػػااتها  و قرػػاف فػػا الشذػػاو ال قمػػا والحركػػا 
 ائتا: والحذؾؼ". ولهاا ف ذا  غر ا فا ال ؾامل السثضرة لبلكتئاب  جدها تتخمص فضسا

الدف ات الخر ز ة  أعشا الح، وال دواف  وكالػ فػا تخضػر تخضر فا التؾازف الخاص ب : أوال  
 فا مضكا ضزمات الدفاع.

ألف فقػػػػداف الحػػػػ، هػػػػؾ السؾقػػػػف  ؛تخضػػػػر فػػػػا عبلقػػػػة السػػػػر ض بالسؾضػػػػؾع وصػػػػؾرتل :اثا ض  
  أـ لػػػؼ ا ػػػد ااألساسػػػا الباعػػػي عمػػػى االكتئػػػاب سػػػؾاء أكػػػاف السػػػر ض لػػػؼ ا ػػػد محبؾت ػػػ

  ا ل أف احػ،  أو أف اكػؾف  محب ػاذ ر أ ل محبؾب  أو مؽ جهػة أخػرػ لػؼ ا ػد ادػ
وهكػػاا فػػ ف ا قظػػاع عبلقػػة وثضقػػة متبادلػػة مػػؽ الحػػ،  جػػدها فػػا أسػػاس كػػل  ػػاالت 

 االكتئاب.
 بضؽ كمستا: اكسا افرؽ أاز  

 االست داد االكتئابا. ؼاالكتئاب: لمداللة عمى الذخص ذ ( أ
 مؽ أزمة اكتئابضة.بل  السكتئ،: لمسر ض الاؼ ا ا ا ف  ( ب

                                           
بس شى أسؾد وها  Melanمذتقة مؽ الشمسة الضؾ ا ضة  Melancholyمضبل خؾلضا أو مضبل شؾلضا  (* 

وها مذتقة مؽ اعتقاد "هضبؾقراو"  Depressionمرادؼ أقل أو أكثر مداواة لشمسة اكتئاب 
Hippocrates  ر إلضل كثضر ا عمى أ ل أبؾ الظ، "أف ؽ.ـ و ذا377ؽ.ـ إلى 462عاش مؽ

االكتئاب سببل ز ادة إفراز ال رارة الدؾداء فا الجدؼ  و ضي اكؾف الذخص فا  الة جضدة 
 Melancholyاقاؿ: إف الذخص فا  الة تؾازف فا عرارات الجدؼ  ومؽ ثؼ ف ف اصظبلح 

أف التفاصضل تبدو  ت شا  رفض ا: اضظراب سببل الخمضط أو الدا ل الدؾداوؼ  وعمى الرغؼ مؽ
خاطئة لدػ "هضبؾقراو" ف ف هشاؾ وجهة  غر  د ثة فا الظ، الشفدا ترػ أف ب ض أ ؾاع 
االكتئاب سببها عدـ التؾازف فا ال شاصر الشضسضا ضة  وها ت  د صؾرة  د ثة مؽ  غرة 

 .[84-83: 8999"هضبؾقراو" ]فرا ػ ج. برو ؾ  
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 ها كل مؽ:كسا وصف فدها لبلكتئاب الرفات السسضزة وها 
[Sandler and Joffew, 1965; Poznaski and Zrull, 1970] 
وهػػػػا: اإل دػػػػاس بػػػػالبؤس  وفقػػػػداف الدػػػػ ادة  وفقػػػػداف الشذػػػػاو والظاقػػػػة  واإل دػػػػاس 

 [Freud, S., 1917: 78]بالرفض  باإلضافة إلى ترؾر سمبا لماات  ولقد س ى "فرو د" 
ؽ االغتساـ أو الحزف والاؼ ا جل فقػداف السؾضػؾع بحدوثػل  ففػا بضؽ صؾرتضؽ مإلى السقار ة 

 ػػاالت الحػػداد  ؾجػػد فقػػداف  قضقػػا مػػ  ا فرػػاؿ واق ػػا عػػؽ السؾضػػؾع  و غهػػر عسػػل الحػػداد 
كشتضجػػة طبض ضػػة لمفقػػداف و ػػشخفض اعتبػػار الػػاات  أمػػا فػػا الدػػؾداو ة فضذػػار لمفقػػداف عمػػى أ ػػل 

بلثػػة عؾامػػل أساسػػضة لمدػػؾداو ة هػػا: فقػػداف فقػػداف فػػا أ ػػا السػػر ض  ولهػػاا فقػػد  ػػدد فرو ػػد ث
 السؾضؾع  والتشاقض الؾجدا ا  وارتداد المضبدو إلى األ ا.

[ بػػػئف اكتذػػػافات فرو ػػػد  وذبراهػػػاـ وغضرهسػػػا قػػػد 804: 8965و ػػػرػ ]دا ضضػػػاؿ الجػػػاس  
 هؼتؾصػػػػم، إلػػػػى أف قػػػػؾاـ االسػػػػت داد السرضػػػػا لمسكتئبػػػػضؽ لػػػػد هؼ هػػػػؾ ارتبػػػػاو شػػػػ ؾرهؼ بؾجػػػػؾد

ػػ اوقضسػػتهؼ ارتباط ػػ أؼ أف لػػد هؼ  اجػػة ماسػػة إلػػى أف اكؾ ػػؾا  ؛بسػػا اسشحؾ ػػل ومػػا  شجزو ػػل اوثضق 
لحػػ،  وا تسػػاؿ مؾاقػػػف امؾضػػؾع عظػػف وتقػػد ر  وعجػػز هػػؤالء السرضػػى عػػؽ تحسػػل فقػػداف 
لخػػؾفهؼ مػػؽ فقػػداف  ا غػػر   االحرمػػاف  ػػدف هؼ إلػػى ال ػػدواف بدػػهؾلة  ولشػػؽ عػػدوا هؼ  ت ظػػل كثضػػر  

 هؼ  و سضل هاا ال دواف إلى االرتداد عمى الاات.محبة اسخر ؽ لهؼ  وعقدة الا ، لد 
عهػػؾر  افقػػد ركػػز عمػػى تػػئثر ا خفػػاض تقػػد ر الػػاات فػػ Jacobsonأمػػا "جاكؾتدػػؾف" 

االكتئاب وأ ل ا د السغهر الس جل لبلكتئاب وأف ا خفاض تقد ر الاات اذسل أغم، ال شاصر 
 .[Jacobson, E., 1971]السؤداة لئلصابة باالكتئاب 

أف التػؾتر بػػضؽ الظسػػؾح الشرجدػػا لػدػ الفػػرد ووعػػا األ ػػا  Bibringضبػػر ج" بضشسػا  ػػرػ "ب
ب جزهػػػا  ػػػؤدؼ إلػػػى االكتئػػػاب و ػػػرػ أف ذلػػػػ هػػػؾ جػػػؾهر االكتئػػػاب  كسػػػا أف ال دوا ضػػػة والفسضػػػة 
عؾامػػػػػل م قػػػػػدة لمسػػػػػرض  وأف كراهضػػػػػة الػػػػػاات عسمضػػػػػة ثا ؾ ػػػػػة بالشدػػػػػبة ال هضػػػػػار تقػػػػػد ر الػػػػػاات 

[Bibring, E., 1953]. 
[ فضػػػرػ أف االكتئػػػاب:  تسضػػػز بشرجدػػػضة زا ػػػدة  وتتشػػػاقص 745: 8969ل  أمػػػا ]أوتؾفضشخػػػ

عمى أف اسػش  ال فػؾ  ازا د  وفسضة زا دة  وأ ل محاولة اا دة إلرغاـ مؾضؾع مدتدخل فسض   اعاطف
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لتقػد ر الػاات  اوالحسااة والح، واألمػؽ  و ػرػ أف الخبػرات التػا ت جػل باالكتئػاب تسثػل إمػا فقػدا    
ات كاف ائمل السر ض أف تحفع عمضل تقد رو لااتل  أو  تى تز ػد مشػل  و رػف إلمداد اوذما فقدا   

"فضشخػػل" هػػؤالء السرضػػى باالكتئػػاب الػػاها ا بػػئ هؼ  ػػضؽ افقػػدوف الحػػ، افقػػدوف إمػػدادات  رجدػػضة 
لظبض ػػػتهؼ الفسضػػػة  اتسثػػػل لهػػػؼ وجػػػؾدهؼ  ولػػػالػ ادتذػػػ روف  ضشئػػػااؾ بفقػػػداف وجػػػؾدهؼ وذلػػػػ  غػػػر  

ف إ ضػػي  -داخػػل أ ػػاهؼ -االحػػ،  وهػػؼ اخبػػروف هػػاا الفقػػداف داخمض ػػالشرجدػػضة الذػػرهة فػػا تمقػػا 
 ضػػي  -فقػداف تقػػد ر الػػاات  رجػػ  برػػفة أساسػػضة إلػػى فقػػداف اإلمػػدادات الداخمضػػة مػػؽ األ ػػا ال مػػى

تمػػػػ التػػػا تقػػػـؾ بسحػػػاوالت تشغضسضػػػة لتقػػػد ر الػػػاات  و ذػػػ ر  -االسؾضػػػؾع السفقػػػؾد مدػػػتدمج سػػػادا  
ػالسر ض أ ل فقد كل شاء أل ل ال ادت  -لمسؾضػؾع احق أؼ شػاء  أمػا ال ػدواف الػاؼ كػاف مؾجه 

فػػا األ ػػا  إ ػػا  افهػػؾ  تجػػل اسف إلػػى األ ػػا  ضػػي السؾضػػؾع أصػػب  مدػػتدمج   -السحبػػؾب السكػػروو
مػػؽ  أر ػػد أف أقمتػػل( و  سػػل االسػػتدماج الدػػادؼ لمسؾضػػؾع عمػػى شػػحؽ ذلػػػ ال  اسػػتحق القتػػل( بػػد

 ال دواف السؾجل لماات.
 بعة:تعميق عمى التعخيفات الدا

أهػؼ ال ؾامػل األساسػضة إل ػداث االكتئػاب  8904فا عػاـ  Abrahamبراهاـ إ مخص 
 ائتا: الدؾداوؼ وها كسا
 تئكضد االست داد الجضل الؾاض  لمذبقضة الفسضة. -8
 امض ػبق اتثبض، لضبضدؼ خاص عمى السدتؾػ الفسا  و  د هػاا ال امػل اسػت داد   -0

 استدماجل.وتثبض، عمى الثدؼ و  التظؾر السرض( وتشاقض عاطف
 ا جراح شد د لمشرجدضة الظفمضة. -3
  دوث اال جراح قبل الرغبات األود بضة. -4
 تشرار خضبات األمل األولى فا مرا ل الحضاة. -5

[Abraham, 1924: 27] 
وتاإلضػػافة لسػػا سػػبق فقػػد تبػػضؽ مػػؽ الت ر فػػات الدػػابقة أف هشػػاؾ عؾامػػل أخػػرػ مدػػببة 

  اإل دػاس بػالرفض  و اإل دػاس بالػا ،  و لااتا تقاد ا  و مثل: فقداف لتقد ر الاات ؛لبلكتئاب
تخضػػػر فػػػا التػػػؾازف الخػػػاص بالػػػدف ات   و فقػػػداف  قضقػػػا مػػػ  ا فرػػػاؿ واق ػػػا عػػػؽ السؾضػػػؾعو 
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  اداخمض ػػ االسؾضػػؾع السفقػػؾد عػػادة اكػػؾف مؾضػػؾع    و ال جػػز عػػؽ تحسػػل فقػػداف الحػػ،  و الخر ز ػػة
ػػػػ مػػػػؽ الؾجػػػػؾد  اكل جػػػػزء  وأف االكتئػػػػاب اذػػػػ -ضػػػػةبالثشا ضػػػػة الؾجدا  امظؾق ػػػػ ا قضقض ػػػػ اولػػػػضس شخر 

 والخبرات اإل دا ضة.
 :Childhoodمفهـؾ الظفؾلة د( 

 :استامؽ الشا ضة المخؾ ة  ت رؼ الظفؾلة عمى الشحؾ 
 الظفل: السؾلؾد  تى البمؾغ  ج( أطفاؿ.
 [390: 8990]مجس  المخة ال رتضة   الظفؾلة: السر مة مؽ السضبلد إلى البمؾغ. 

 ائتا: كسا Childطفل  [88: 8976و  رؼ ]ولضؼ الخؾلا  
لسؽ كاف سشل بضؽ الثالثة  تى ما قبل السراهقة   اأو صبا وصف   Childتدت سل كمسة 
 وتذتسل مر متضؽ:

وهػا فػا ال رتضػة الرػبا لسػؽ كا ػ،  Early Childhoodمر مة الظفؾلػة السبكػرة  -
سشل مؽ ثبلثة سشؾات إلى ثسػا ا سػشؾات فهػؾ صػبا وهػا صػبضة  وهػؼ صػبضة أو 

 صبااا. صبضاف  وهؽ
وهػػا فػػا ال رتضػػة الفتػػؾة لسػػؽ كػػاف  Late Childhoodمر مػػة الظفؾلػػة الستػػاخرة  -

فتػػى وهػا فتػػاة وهػؼ فتضػػة أو فتضػاف وهػػؽ  ؾ  فهػالسراهقػػةبػضؽ التاسػػ ة  تػى مػػا قبػل 
 .Infantفتضات  أما مؽ كاف دوف الثالثة فهؾ طفل 

 اكػاف اسػتخدام  ف ذو  Childترجسػة لشمسػة  اهبؾصفما تدتخدـ  اغضر أف كمسة طفل كثضر  
أؼ مؽ الػؾالدة  ؛غضر دقضق لمداللة عمى جسض  السرا ل التا احتاج فضها الرخضر لرعااة والدال

أؼ عمػؼ  فػس الظفػل "مػؽ السػضبلد ؛ Child Psychology:  تػى بمػؾغ سػؽ الرشػد فضقػاؿ مػثبل  
 لمرشد".

مػػػػا هػػػػا إال  Childhood[ بػػػػئف الظفؾلػػػػة 456: 8993و تفػػػػق م ػػػػل ]شػػػػاكر قشػػػػد ل  
لتذػضر إلػى الفئػة  اة مػؽ الشسػؾ ت بػر عػؽ الفتػرة مػؽ السػضبلد و تػى البمػؾغ  وتدػتخدـ أ ضا  ػمر م

 الزمشضة الؾاق ضة ب د مر مة السهد ومر مة السراهقة والتحد د بالس شى الثا ا.
ضؽ مػػؽ  ضػػػاة الظفػػػل  وهػػػا مر مػػة السهػػػد  وتشقدػػػؼ مر مػػػة األولصػػػادػػتثشى فتػػػرة ال ػػػامضؽ 
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 ؽ:الظفؾلة إلى فترتضؽ متسضزتض 
مر مػػػة الظفؾلػػػة السبكػػػرة: وتستػػػد مػػػؽ عػػػامضؽ إلػػػى خسدػػػة أعػػػؾاـ وفضهػػػا اكتدػػػ،  -

مػػػػؽ  اكبضػػػػر   امثػػػػل: السذػػػػا والمخػػػػة بسػػػػا احقػػػػق قػػػػدر   ؛الظفػػػػل السهػػػػارات األساسػػػػضة
 االعتساد عمى الشفس.

ثػػػؼ مر مػػػة الظفؾلػػػة الستػػػئخرة: وتستػػػد مػػػؽ ال ػػػاـ الدػػػادس و تػػػى الثػػػا ا عذػػػر  -
عػػػؽ سػػػابقتها  الػػل مر مػػػة مختمفػػػة كثضػػر  وتشتهػػا تمػػػػ السر مػػة ببمػػػؾغ الظفػػػل ودخؾ 

 وها مر مة السراهقة.
ولػاا  ػػرػ "فرو ػد" أف كػػل طفػل اسػػر بدمدػمة مػػؽ مرا ػل الشسػػؾ الستتاب ػة وأف مػػا اخبػػرو 

ال    ولشا  شتقل الظفػل ا تقػااراشد  بؾصفل الظفل خبلؿ هاو السر مة احدد خرا ص شخرضتل 
خا أال اقل إشباعل لحاجاتل فا تمػ السر مػة جشدضة إلى التا تمضها  شب مؽ مر مة  فدضة اسمد  

مشهسا  ؤدؼ إلى تثبضػ، الظفػل عمػى تمػػ السر مػة  والتثبضػ، والششػؾص  األف أا   اوأال اكؾف زا د  
 ػػػرتبط الؾا ػػػد مشهسػػػا بػػػاسخر  فحػػػضؽ  ػػػششص الذػػػخص ف  ػػػل اسضػػػل إلػػػى أف  ػػػششص إلػػػى تمػػػػ 

 السر مة التا تثب، عمضها.
 ل اـ األوؿ مؽ  ضاة الفرد.السر مة الفسضة: وتدتسر قرابة ا

 .االسر مة الذرجضة: تدتخرؽ هاو السر مة الدشة الثا ضة مؽ ال سر تقر ب  
السر مػػة القزػػضبضة: وتدػػتخرؽ هػػاو السر مػػة عػػادة الفتػػرة مػػؽ الدػػشة الثالثػػة مػػؽ ال سػػػر 

 و تى سؽ الخامدة.
بالهػدوء  مر مة الشسؾف: وتستد هاو الفترة مؽ سؽ الدادسة  تى الثا ضػة عذػرة  وتتسضػز

 الشدبا مؽ الشا ضة الد شامضة.
السر مة التشاسمضة: وها السر مة األخضرة مؽ مرا ل الشسؾ وهػا تبػدأ مػ  البمػؾغ وتشتهػا 

 [44-42: 8986]جابر عبد الحسضد   .اقبضل الذخؾخة  فها أطؾؿ مرا ل الشسؾ زمش  
 :الدراسات الدابقة 

البا ػي أف ادترشػد طػرؽ  هػامػؽ خبللالدراسات الدابقة مؽ األسس التا ادػتظض   د     ت  
وأسػػالض، تشػػاوؿ السذػػكمة مؾضػػؾع البحػػي   ضػػي ادػػتظض  مػػؽ خػػبلؿ التػػراكؼ ال مسػػا الس رفػػا 
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 اختضار أ د، السشاهج والشغر ات واألدوات التا ادتظض  مؽ خبللها تحقضق أهداؼ بحثل.
 ف قػػػػاـ البا ػػػػي بسدػػػػ  التػػػػراث البحثػػػػا عػػػػؽ الدراسػػػػات ذات الظػػػػاب  التحمضمػػػػاأوت ػػػػد 

الػػػد شاما ال سضػػػق لسذػػػكمة االكتئػػػاب لػػػدػ األطفػػػاؿ وجػػػد أف هشػػػاؾ  ػػػدرة لسثػػػل هػػػاو الدراسػػػات 
 سؾاء عمى السدتؾ ضؽ السحما أو ال السا. -وذلػ فا  دود عمؼ البا ي–واألبحاث 

قػػػػد عوهػػػػاا راجػػػػ  إلػػػػى عػػػػدـ اهتسػػػػاـ عمسػػػػاء الػػػػشفس بدراسػػػػة اكتئػػػػاب الظفؾلػػػػة إال فػػػػا 
االعتقاد قبل ذلػ أف األطفاؿ لؼ ارػمؾا ب ػد إلػى الشزػج الدتضشضات مؽ القرف ال ذر ؽ  وكاف 

الشػػػػافا الػػػػاؼ اج مهػػػػؼ مكتئبػػػػضؽ  ولشػػػػؽ هػػػػاا الػػػػرأؼ أصػػػػب  اسف غضػػػػر مقبػػػػؾؿ  فقػػػػد عهػػػػر أف 
االكتئاب اسكؽ أف اغهر فا أؼ سؽ  ولششل اغهر فا أشػكاؿ مختمفػة فػا كػل مر مػة عسر ػة 

[Charman, 1994]. 
فػػا أف االكتئػػاب رغػػؼ التقمضػػل مػػؽ  [Arbisio, Christine, 2003]وهػػاا مػػا تؤكػػدو 

شئ ل مشا مدة طؾ مة  فقد أصب  لدػ الظفل خػبلؿ فتػرة الشسػؾف الذػاغل األساسػا فػا الظػ، 
الشفدا لؤلطفاؿ مشا الدب ضشضات  وتدب، هضكل أعراضل الستشؾع والستشاقض والاؼ اختمف مػ  

د  إال أف السػػػدخل الدػػػؽ  فػػػ ف التذػػػخضص اإلكمضشضكػػػا لبلكتئػػػاب لػػػدػ األطفػػػاؿ صػػػ ، التحد ػػػ
الخاص ب مؼ الشفس السرضا السبشا عمى  غر ة التحمضل الشفدا قد  تػض  تؾضػض  خرؾصػضة 

 مذكبلت االكتئاب فا هاو الدؽ.
ولػػالػ سػػؾؼ اقػػـؾ البا ػػي ب ػػرض الدراسػػات والبحػػؾث التػػا تتذػػابل فػػا األهػػداؼ أو 

 -لبحثػػا الدػػابقلئلطػػار ا -بقػػدر السدػػتظاع -الشتػػا ج مسػػا ادػػاعد البا ػػي عمػػى فهػػؼ شػػسؾلا
لغاهرة االكتئاب لدػ األطفاؿ  مسا اداعد البا ي عمػى مشاقذػة  تػا ج  -عمى الدراسة الحالضة

فػػػا الشهااػػػة لمفهػػػؼ الست سػػػق لسؾضػػػؾع ال  البحػػػي الحػػػالا ومقار تهػػػا بشتػػػا ج تمػػػػ البحػػػؾث  وصػػػؾ 
 الدراسة الحالضة.

 ائتا: ة كسار ضدراسات الدابقة لثبلثة محاور وفا ضؾء ما سبق فقد قدؼ البا ي الد
 :: السحؾر األوؿ: دراسات تشاول، األسرة السذكمة والظفل السكتئ،أوال  
 : السحؾر الثا ا: دراسات تشاول، األعراض االكتئابضة لدػ األطفاؿ.اثا ض  
 : السحؾر الثالي: دراسات تشاول،  د، ا تذار االكتئاب بضؽ األطفاؿ.اثالث  
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 راسات الدابقة.الدالت قض، عمى : اخر  آولضس  اوأخضر   
 : السحؾر األوؿ: دراسات تشاول، األسرة السذكمة والظفل السكتئ،:أوال  

 ائتا: إلى عدة محاور فرعضة كسا ،  س  دِّ  ق  
 دراسات خاصة باألسرة السر زة: (8

اهتس، مجسؾعة كبضرة مؽ البحؾث والدراسات باستقراء أسػباب عهػؾر االكتئػاب لػدػ 
وا البػا ثضؽ الػا ؽ ع ػاألطفاؿ  وكاف عمى رأسها مجسؾعػة مػؽ  األسػرة السر زػة هػا السدػئؾلة د 

ما اكؾف لد هؼ تار خ أسرؼ  اعؽ إصابة األطفاؿ باالكتئاب  ضي تبضؽ أف هؤالء األطفاؿ غالب  
إذا كاف أ د الؾالد ؽ أو كبلهسػا قػد مػر  الئلصابة باالكتئاب  كئ د عؾامل الخظر(  خرؾص  

  وذلػػ مقار ػة بالسرضػى السػراهقضؽ أو الراشػد ؽ سػابخبرة االكتئاب فػا مر مػة مبكػرة مػؽ عسره
 .[Harrington, et, al, 1997]الا ؽ أصضبؾا باالكتئاب فا مر مة مبكرة مؽ ال سر 

لسا سبق فقػد قػدـ م هػد الرػحة ال قمضػة األمر كػا ال د ػد مػؽ التقػار ر الست مقػة  اوتئكضد  
تػا ادػهل إصػابة أفػراد األسػرة باألمراض األسر ة وكاف االكتئػاب مػؽ أهػؼ األمػراض الشفدػضة ال

والػاؼ لػل األولؾ ػة فػا تػئثضرو   ها  وكا ، األـ ها ال زؾ الر ضسبها  تضجة إصابة أ د أعزا
 [Redke, et, al., 1985; Rutter, 1990] أفراد األسرة. فا

 يأتي: وم  ىحه الجراسات ما
 :[Cytryn and Macknew, 1972] راسة ستخي  وماكيشو  -1
عػػؽ وعزلهػػا راسػػة إلػػى تحد ػػد األ ػػؾاع السختمفػػة الكتئػػاب الظفؾلػػة وقػػد هػػدف، هػػاو الد 

دراسػة مت سقػة   ( طفػبل  37 ضػي قػاـ البا ثػاف بدراسػة  الدراسات الخاصة باكتئػاب الراشػد ؽ  
وقػػد تؾصػػل البا ثػػاف إلػػى: أ ػػل مػػؽ الشا ضػػة الغاهر ػػة فػػ ف االكتئػػاب عشػػد األطفػػاؿ فػػا مر مػػة 

 -0اسػػتجابة االكتئػػاب السقشػػ .  -8 اػػئتا: تسضػػزة كسػػاالشسػؾف اسكػػؽ تقدػػضسل إلػػى ثػػبلث فئػػات م
ػ -3استجابة االكتئاب الحاد.  أف االكتئػاب السقشػ   ااسػتجابة االكتئػاب السػزمؽ. كسػا وجػد أاز 

و غهر عشد األطفاؿ الا ؽ تتشذػف شخرػضتهؼ وأسػرهؼ عػؽ سػضكؾتاثؾلؾجضا  اهؾ األعغؼ شضؾع  
 شد دة.
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 :[Philipe Irving, 1979]أما  راسة فيميب إيخفشج  -2
االكتئػاب لػدػ أطفػالهؼ  وقػد  فػافشا ، ب شؾاف: أثػر عجػز الؾالػد ؽ وخاصػة االكتئػاب 

سػػػػشة تئخػػػػا صػػػػؾرة االسػػػػتجابة  80: 6تبػػػػضؽ أف أعػػػػراض االكتئػػػػاب عشػػػػد األطفػػػػاؿ مػػػػؽ سػػػػؽ 
االكتئابضػػة عشػػد الشبػػار  فضتدػػؼ الظفػػل بالحداسػػضة الزا ػػدة مرػػحؾتة بسذػػاعر الػػشقض مػػؽ قضسػػة 

والشفدػػضة  كسػػا احتػػاج البد ضػػة  اسالـ زف وعػػدـ الدػػ ادة  والذػػكؾػ مػػؽ الػػاات  واإل دػػاس بػػالح
ػ اإلقامة ال بلقات ولششل اخاؼ مشها  فاالكتئاب فا رأال: ائخا صؾر   لسدػتؾػ  سػؾ  امختمفة تب  

 استجابتل مرآة عاكدة لؾجداف الؾالد ؽ. د     الظفل الاؼ ت  
 :[Kovacs, et, al, 1989]يا كوفاكذ وزمالئبيشسا ىجفت  راسة  -3

فػػػا إجػػػراء دراسػػػة طؾلضػػػة عػػػؽ االضػػػظرابات االكتئابضػػػة فػػػا الظفؾلػػػة عمػػػى عضشػػػة مػػػؽ 
سػػػشة  كػػػا ؾا سبػػػاء وأمهػػػات  83: 8( طفػػػل تراو ػػػ، أعسػػػارهؼ مػػػا بػػػضؽ 824األطفػػػاؿ قؾامهػػػا  

ا ػػا ؾف مػػؽ القمػػق واالكتئػػاب وعػػدـ الؾفػػاؽ بػػضؽ الؾالػػد ؽ  وتؾصػػم،  تػػا ج الدراسػػة إلػػى ارتفػػاع 
والػػا ؽ ال   تئػػاب لػػدػ أبشػػاء الؾالػػد ؽ الػػا ؽ ا ػػا ؾف مػػؽ القمػػق واالكتئػػابم ػػدالت القمػػق واالك

إذ [ 8995 ؾجػػد وفػػاؽ بضشهسػػا  واتفقػػ، مػػ  الشتضجػػة الدػػابقة دراسػػة ]آمػػاؿ عبػػد الدػػسض  باعػػة  
أوضػػح،  تػػا ج هػػاو الدراسػػة أف  الػػة االكتئػػاب كػػاف لػػد ها مذػػاعر  قػػص فػػا كػػل شػػاء مػػ  

 األـ كاف لل دور واض  فا اكتئاب االبشة.عدـ الثقة فا اسخر ؽ  وأف اكتئاب 
 خاصة بالتفشػ األسرؼ: اتدراس (0

فػػا  او اسػػس   اجؾهر  ػػ ادور    ػػؤدؼتؾصػػم، ال د ػػد مػػؽ البحػػؾث إلػػى أف التفشػػػ األسػػرؼ 
عهؾر االضظرابات الشفدضة لدػ األطفاؿ  فالذد والتػؾتر وضػخؾو الحضػاة الضؾمضػة التػا ا ػا ا 

مػػػا  األطفػػػاؿ الػػػا ؽ ا ػػػا ؾف مػػػؽ ارتفػػػاع االكتئػػػاب غالب ػػػمشهػػػا اسبػػػاء واألمهػػػات تػػػش كس عمػػػى ا
وتدراسػة األوضػاع األسػر ة تبػضؽ أف هػاو األسػر ت ػا ا مػؽ   ا مشؾف عؽ رغبػتهؼ فػا اال تحػار

اال فرػػاؿ األسػػرؼ  وال ػػدواف سػػؾاء المفغػػا أو الجدػػدؼ  ومػػؽ  :مثػػل ؛االضػػظرابات السختمفػػة
 هاو الدراسات:

[Paulson, et. al, 1978; Juhan, 1980; Spirito, et, al, 1983; Wolckik, et, 
al, 1988; Hall, et, al, 1990; Mcguire, 1990] 
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فػا تؾافػق  امػؤثر   عػامبل  بؾصػفها بضشسا اهتس، دراسات وتحػؾث أخػرػ بدراسػة دور األـ  
أعزاء األسرة  وأثر الظػبلؽ وعبلقػة جػشس الظفػل بػاألـ  وتؾصػم،  تػا ج هػاو الدراسػات إلػى 

ل ػػا بلت السشفرػػمة ا ػػا ؾف مػػؽ االكتئػػاب والقمػػق  وكػػاف األوالد ا ػػا ؾف مػػؽ أف األطفػػاؿ فػػا ا
 االكتئاب بدرجة تقل عؽ البشات.

[Poznanski, et, al, 1979; Wolf, et. al, 1987;   8990سهضر كامل ]  
 :دراسات خاصة بالرفض والقبؾؿ الؾالدؼ (3

ا فػػ [Lefkowitz and Edward, 1984]تؾصػػل كػػل مػػؽ إدوارد  ولضفشػػؾتضز 
دراستهسا لثبلثة بحؾث إلى أف هشاؾ عبلقة بضؽ الرفض الؾالدؼ خبلؿ مر مة الظفؾلػة السبكػرة 

وتؾصػػػم، البحػػػؾث إلػػػى أف الحرمػػػاف عامػػػل مسضػػػز   هسػػػا فػػػا الشزػػػجضواإلصػػػابة باالكتئػػػاب لشم
 لبلكتئاب عشد الشاضجضؽ.

الؾالػدؼ عبلقة القبؾؿ والرفض  ا[ فقد تشاول، أاز  8998أما دراسة ]فهد عابد الثقفا  
( طفمػة  99  و ( طفػبل  99بسدتؾػ االكتئػاب لػدػ عضشػة مػؽ األطفػاؿ الدػ ؾد ضؽ مكؾ ػة مػؽ  

سػػشة  وتؾصػػم، الشتػػا ج إلػػى وجػػؾد عبلقػػة ارتباطضػػة سػػالبة بػػضؽ إدراؾ  9.48متؾسػػط أعسػػارهؼ 
ػ وجػؾد عبلقػة ارتباطضػة  ااألطفاؿ الاكؾر واإل اث لمقبؾؿ مؽ الؾالد ؽ واالكتئاب  كسا تبضؽ أاز 

واالكتئػػاب  وكػػاف األطفػػاؿ الػػاكؾر أكثػػر مػػؽ اإل ػػاث جبػػة بػػضؽ إدراكهػػؼ لمػػرفض مػػؽ الؾالػػد ؽ مؾ 
فػػا إدراؾ القبػػؾؿ مػػؽ قبػػل الؾالػػد ؽ  أمػػا عػػؽ إدراكهػػؼ لمػػرفض فشا ػػ، الفػػروؽ فػػا رفػػض األـ 

ػلرال  الاكؾر  والفروؽ فا رفض األب لرال  اإل اث   بػضؽ  اأف هشػاؾ فروق ػ اكسا وجػد أاز 
وتتفػػق  تػػا ج هػػاو الدراسػػة مػػ  دراسػػة ]الدػػضد دػ الجشدػػضؽ لرػػال  اإل ػػاث  درجػػات االكتئػػاب لػػ

 [ والتا أجر ، عمى عضشة مؽ السراهقضؽ والسراهقات.8993أ سد  
وتاإلضػػػافة إلػػػى مػػػا سػػػبق فقػػػد تؾصػػػم، ال د ػػػد مػػػؽ الدراسػػػات أف مػػػؽ أشػػػكاؿ الػػػرفض 

ت ال اطفضػة بػضؽ األـ الؾالدؼ وخاصة مؽ قبل األـ قد  تسثل فا سمؾكضات مثل: ا هضار ال بلقا
بة كا ، تتدؼ بئ ساو  ادة فا الت امل م  أبشا هؽ استد إلػى التػئثضر ئوطفمها  أو أف األـ السكت

الجدػػسا أو أ هػػا ال تدػػتظض  الػػتحكؼ فػػا أطفػػالهؽ وتالتػػالا تػػزداد مذػػكبلت األطفػػاؿ الدػػمؾكضة 
 ائتا: ومؽ هاو الدراسات ما
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[Belle, et. al, 1978; Pedke, et. al, 1985; Richters and Pellegrini, 
1989; Monroe, et. al, 1999; Wolfe, 2001; Show, K., 2004;  همػة دمحم 

0283مرظفى   ] 
 :دراسات خاصة ب ساءة الت امل م  األطفاؿ (4

فػا الشذػف عػؽ أعػراض  [Alen and Robin, 1985]اهتسػ، دراسػة آلػؽ  وروتػؽ 
  ووجػد أف األطفػاؿ الػا ؽ السزػظرتضؽ  فدػض  االكتئاب وأسمؾب اإل ااء الجدػدؼ عشػد األطفػاؿ ا

استخدـ الؾالد ؽ م هؼ أسالض، اإل ااء الجددؼ كاف لدال مدتؾػ مرتف  مؽ االكتئاب ومدػتؾػ 
عػػؽ: دمحم الدػػضد عبػػد الػػر سؽ  بل  مػػشخفض مػػؽ تقػػد ر الػػاات  وتؾقػػ  سػػال، إزاء السدػػتقبل ] قػػ

8998 :002.] 
اف: الشغػػػاـ األبػػػؾؼ والتػػػئثضرات ب شػػؾ  [Rodrigue Z., 2003]بضشسػػا كا ػػػ، دراسػػػة 

السحتسمة إلساءة الت امػل عمػى اكتئػاب وقمػق الظفػل  وقػد بضشػ،  تػا ج الدراسػة أف األسػر التػا 
( 40وذلػػ عمػى عضشػة مػؽ   -لها تار خ م روؼ مؽ إساءة الت امل وخاصػة ال قػاب الجدػدؼ

أعػراض ف مػؽ تبػضؽ أ هػؼ ا ػا ؾ  -سػشة 80: 8مػؽ  ضؾز مشػدا فػا مػدػ عسػرؼ  تػراوح مػؽ  طفبل  
األسػػر التػػا إلػػى ب ػػض عشاصػػر أسػػمؾب ال ػػزو سػػضئة التشضػػف لػػدػ وأ رجػػ  وقمػػق  ػػاد اكتئابضػػة 

 م  هاو الشتضجة دراسة كل مؽ:كالػ  وتتفق تداء الس اممة 
[Birmaher, et. al, 1996; Brown, et. al, 1999;   0282 بضمل الذؾرتجا ] 

 ة:دراسات خاصة بئسالض، الس اممة والتشذئة الؾالدا (5
بػالتشبؤ الخػاص بدػؾء الس اممػة واإلهسػاؿ  [Ducey, B. Ann, 1990]اهتس، دراسة 

لدهؾلة ت رض األ ثى لبلكتئاب فا مر مة الرشد  وقػد بضشػ،  تػا ج  اأساس  بؾصفل فا الظفؾلة 
الدراسػػة أف سػػؾء الس اممػػة واإلهسػػاؿ ال ػػاطفا واال ف ػػالا لمؾالػػد ؽ تدػػهؼ فػػا التشبػػؤ باالكتئػػاب 

سرػػحؾب عػػادة با خفػػاض فػػا تقػػد ر الػػاات باإلضػػافة إلػػى عػػدـ وجػػؾد صػػداقة لػػدػ اإل ػػاث ال
 بضؽ السقرتضؽ.

خرػػا ص ترتضػػة  [Seaton, D., Charles, 1993]فػػا  ػػضؽ تشاولػػ، دراسػػة 
بل  ( طفػػ82عهػػؾر االكتئػاب فػا الظفؾلػػة  وذلػػ عمػى عضشػػة مكؾ ػة مػؽ   فػااألطفػاؿ وتئثضرهػا 
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ا ج الدراسػة أف اضػظراب ال بلقػة مػ  السؾضػؾع سشة وأكدت  ت 88: 7تتراوح أعسارهؼ ما بضؽ  
 مؽ أ د ال ؾامل السدهسة فا عهؾر االكتئاب لدػ األطفاؿ.

[ إلػػػى م رفػػػة ال بلقػػػة بػػػضؽ 0224  خالػػػد القزػػػاو  فبضشسػػػا هػػػدف، دراسػػػة ]خالػػػد سػػػمضسا
أسػػالض، التشذػػئة االجتساعضػػة واألسػػر ة واالكتئػػاب لػػدػ األطفػػاؿ  وذلػػػ عمػػى عضشػػة مكؾ ػػة مػػؽ 

مػػػؽ أطفػػػاؿ الرػػػف الدػػػادس االبتػػػدا ا بػػػاألردف وأعهػػػرت  تػػػا ج الدراسػػػة وجػػػؾد  ل( طفػػػ489 
ػ ػػ اارتبػاو داؿ مؾجػ، بػضؽ االكتئػاب وكػل مػؽ الػتحكؼ الؾالػدؼ  كسػا وجػد أاز   اأف هشػاؾ ارتباط 

بػضؽ االكتئػػاب وكػل مػػؽ التقبػل الؾالػدؼ  وتقبػػل األـ وتقبػل األب  واتفقػػ،  تػا ج هػػاو  اسػالب   داال  
[ والتػا أجر ػ، عمػى عضشػة مػؽ السػراهقضؽ والسراهقػات 0222أسػضا بركػات  الدراسة مػ  دراسػة ]

وأسفرت الشتا ج عؽ عبلقة مؾجبة   سشة 04: 80( والتا تراو ، أعسارهؼ ما بضؽ 835 ف  
بػػػضؽ االكتئػػاب وكػػل مػػػؽ: األسػػمؾب ال قػػابا  وأسػػػمؾب سػػح، الحػػ،  وأسػػػمؾب  ادالػػة إ رػػا ض  

فػػا عهػػؾر االكتئػػاب  اسػػمؾتضؽ األخضػػر ؽ أكثػػر إسػػهام  وتضشػػ، الشتػػا ج أف األالتؾجضػػل واإلرشػػاد  
 لدػ هؤالء السراهقضؽ.
التػػا اهتسػػ، بػػال بلج التحمضمػػا  [Windaus, Eberhard, 2007]إال أف دراسػػة 

الشفدا لفتاة مكتئبة فا الخامدة عذر مؽ عسرها بضش، الشتا ج أف هاو الفتاة أعهرت أعراض 
اضػػظرابات و مذػػكبلت ت مػػؼ  و ؾؿ ا تحار ػػة  مضػػو مثػػل: جػػرح الػػاات   ؛مزػػاعفة مػػؽ االكتئػػاب

ػػػو شػػػـؾ  ال إلػػػى سػػػؾء م اممتهػػػا مػػػؽ قبػػػل الؾالػػػد ؽ  ااال تقػػػاص مػػػؽ قضسػػػة الػػػاات  وكػػػاف هػػػاا راج  
ػ فػا أف األطفػاؿ  [Rustin Margaret. 2010]دراسػة  اوخاصػة األـ  وهػؾ مػا أكدتػل أاز 

لظفؾلػػػػة والت ػػػػرض الػػػا ؽ لػػػػد هؼ تػػػػؾار خ  ضػػػػاة سػػػمبضة ذات التركضػػػػز عمػػػػى سػػػػؾء الس اممػػػة فػػػػا ا
 لمخبرات الرادمة تؤدؼ االكتئاب السرحؾب بفقداف الفاعمضة والقدرة الذخرضة.

 سػػػؾذج م رفػػػا عػػػؽ قمػػػق "والتػػػا كا ػػػ، ب شػػػؾاف:  [Workman, 2009]أمػػا دراسػػػة 
مؽ خبلؿ فحص عبلقة األطفاؿ بالؾالد ؽ والس مسػضؽ فػا تركضػز  "الظفل االجتساعا واالكتئاب
ػ أساسا عمى التحكؼ الزا د اذػضر  الؤلـ ودفئها وعبلقػة الظفػل بس مسضػل  ودعسػ، الشتػا ج  سؾذج 

إلػػى أف الػػتحكؼ الزا ػػد لػػؤلـ  تشبػػئ بذػػكل مباشػػر بػػالقمق االجتسػػاعا لمظفػػل  كسػػا أف رفػػض األـ 
 ادور  تػؤدؼ وعبلقة الظفل بس مسضػل تتشبػئ بذػكل مباشػر باكتئػاب الظفػل  وأف سػمؾكضات الؾالػد ؽ 
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 عا والتا كا ، شبضهة ب بلقة الس مؼ بالظفل.فا قمق الظفل االجتسا اهس  م
 دراسات خاصة بئ ساو إدراكات الؾالد ؽ لدمؾؾ أطفالهؼ: (6

أ سػػاو إدراكػػات الؾالػػد ؽ لدػػمؾؾ أطفػػالهؼ  م رفػػةاهتسػػ، ب ػػض البحػػؾث والدراسػػات فػػا 
والتػػا اهتسػػ، بتشػػاوؿ ال بلقػػة بػػضؽ  [Scheidman and Litman, 1970]ومشهػػا دراسػػة 

هػػا لسذػػكبلت الظفػػل الدػػمؾكضة  فقػػد أعهػػرت الشتػػا ج عػػؽ ارتبػػاو تقػػد ر األـ اكتئػػاب األـ وذدراك
ػػ توتقػػد ر السدرسػػضؽ  كسػػا أشػػار  عػػؽ وجػػؾد عبلقػػة بػػضؽ اكتئػػاب األـ وذدراكهػػا لسذػػكبلت  اأاز 

 الظفل الدمؾكضة.
فقد هدف، إلى اختبار أ ساو إدراكػات الؾالػد ؽ  [Schcughency, 1985]أما دراسة 

بئ سػػػاو الؾالػػػد ؽ وشخرػػػضاتهؼ وسػػػساتهؼ الشفدػػػضة  وقػػػد  ارتبط م شؾ  ػػػ ػػػ لدػػػمؾؾ أطفػػػالهؼ والػػػاؼ
 بضؽ خرا ص األمهات وخرا ص أطفالهؽ. تؾصم، الشتا ج إلى وجؾد ارتباو عاؿ  
إلػى أف األمهػات الدػؾ ات  [Kashani, et. al, 1989]فػا  ػضؽ تؾصػم، دراسػة 

ات السزػػظرتات جضػػدة مػػ  أبشػػا هؽ خاصػػة مػػ  البشػػات أكثػػر مػػؽ األمهػػ ؿ  اسػػتظ ؽ خمػػق  مػػؾ 
 البلتا  تحاشضؽ أو  تجشبؽ السؾاجهة م  أبشا هؽ.

 دراسات خاصة بتفاعل األـ م  أطفالها: (7
خرػ مؽ البحؾث اهتس، بدراسػة تفاعػل األـ أوفا هاا الدضاؽ  جد أف هشاؾ مجسؾعة 

م  أطفالها وأثرو عمى عهؾر االكتئاب لػد هؼ  وتبػضؽ مػؽ خبللهػا أف األمهػات السزػظرتات ال 
ا تؾاء أطفالهؽ وذعظػا هؽ األمػؽ الػبلـز  ومػؽ السػرج  أف االكتئػاب  ػشخفض بتػؾافر  ادتظ ؽ

 ;Pedke, et. al, 1985] اػػئتا: الت ػػاطف بػػضؽ األـ وطفمهػػا  ومػػؽ هػػاو الدراسػػات مػػا
Kochanska et. al, 1987; Fendrich et. al, 1990] 

 عػػؽ تفاعػػل األمهػػات [Macloyed and Wilson, 1990]وفػػا دراسػػة أجراهػػا 
وجػػػػد أ هػػػػؽ ا ػػػػا ضؽ مػػػػؽ ضػػػػضق السػػػػؾارد السالضػػػػة وز ػػػػادة مػػػػؽ االكتئػػػػاب  ا ػػػػا ضؽواألرامػػػػل مسػػػػؽ 

عمى درجة اتراؿ  والتا تش كس بدورهااألساسضة ا تضاجاتهؽ السذكبلت الشفدضة وعدـ إشباع 
ومػؽ الدراسػات التػا اتفقػ، مػ   األطفاؿ  عشد األـ بئطفالها  مسا  ترت، عمضل عهؾر االكتئاب

 .[Conrad and Hanmen, 1989]دراسة كؾ راد  هاو الدراسة
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ػ  ػػ58مػؽ فحػص   اكسػا تبػضؽ أاز  لػد هؽ أعػراض اكتئابضػة متزػارتة  أف أطفػػالهؽ  ا( أم 
ػػ ضس التؾافػػق بؾسػػضمة تفاعمضػػة  وتالتػػالا تؤكػػد الشتػػا ج تػػئثضر خاصػػة إذا مػػا ق ػػ ااكؾ ػػؾف أقػػل تؾافق 

 ,Dumas et. al]األطفػػاؿ مػػ   ام قػػد   اتفاعمض ػػ ادور   ػػؤؼ سػػمؾؾ األـ السزػػظرب والػػاؼ 
1989]. 

فػػا تفاعػػل  اإلػػى أف هشػػاؾ فروق ػػ Musickتؾصػػم، دراسػػة مؾز ػػػ  ل فدػػالدػػضاؽ وفػػا 
األـ السر زػػة باالكتئػػاب وتفاعػػل األـ الدػػمضسة خاصػػة فػػا مؾاقػػف الخػػااء والم ػػ، لرػػال  األـ 

ػ فدػها وهػا الشتضجػة  [Musick, et. al, 1979]الدػمضسة  سػة درا االتػا تؾصػم، إلضهػا أاز 
 .[Cummings, 1986]كسشج 

بتحمضػػل وتقضػضؼ أ سػػاو التفاعػػل  [Mark Dadds, 1992]بضشسػا اهتسػػ، دراسػة مػػارؾ 
سػشة مػؽ األطفػاؿ  84: 7األسرؼ فا السشزؿ والاؼ ارا ، اكتئاب األطفاؿ عمى عضشػة مػؽ 

ت   فقػد بضشػ،  تػا ج الدراسػة أف هػؤالء األطفػاؿ أعهػروا مدػتؾ ااالسكتئبضؽ والسزظرتضؽ سػمؾكض  
ػ مػؽ  غػاـ أسػرؼ  اأ هػؼ اسثمػؾف جػزء   امرتف ة مؽ الدػمؾكضات الدػمبضة والخزػ،  كسػا تبػضؽ أاز 

  تسضز بالرراع وال دواف.
وتاإلضػػافة لسػػا سػػبق فقػػد ت ػػرض هػػؤالء األطفػػاؿ لػػرفض مػػؽ جا ػػ، األـ وخمرػػ، الشتػػا ج 

 األطفاؿ. دػإلى أف  ساذج األسرة التا تؤكد دور ال دواف واالكتئاب فا تئكضد السرض الشفدا ل
فقػػد اهتسػ، بتقضػػضؼ أدوار الت مػػق   [Homann, E. Frances, 1997]أمػا دراسػػة 

ػو تشغضؼ الؾجداف  و  أثػر  ااال فراؿ فا  قػل االكتئػاب بػضؽ األجضػاؿ  وتشاولػ، هػاو الدراسػة أاز 
تشغػػػضؼ الؾجػػػداف فػػػا  سػػػؾ الظفػػػل فػػػا  ذػػػئة االكتئػػػاب خػػػبلؿ تئثضراتهػػػا  فػػػاعػػػدـ األمػػػؽ األمػػػؾؼ 

ػواال فراؿ  و  أف  اأعهرت الشتػا ج أف األمهػات السكتئبػات كػؽ اذػ رف ب ػدـ األمػاف ووجػد أاز 
ػػ  االبشػات السكتئبػػات كػػاف لػد هؽ أمهػػات غضػػر آمشػػات فػا الخالػػ،  كسػػا أكػدت هػػاو الدراسػػة أاز 

 أف عدـ ش ؾر األـ باألماف ما هؾ إال مؤشر قؾؼ الكتئاب البش،.فا 
، بدراسػة الرػراع الػداخما لػدػ اهتسػ [Hinz, Barbara, 2005]إال أف دراسة هشػز 

طفػػل ا ػػا ا مػػؽ الذػػ ؾر بالػػا ، السخضػػف واالكتئػػاب األمػػؾؼ السػػدرؾ لرػػبا فػػا ال اشػػرة مػػؽ 
عسػػرو  والتػػا تبػػضؽ فضهػػا دفاعاتػػل التػػا أقضسػػ، ضػػد اإلدراؾ السرعػػ، لػػؤلـ السكتئبػػة وأ ػػل اذػػ ر 
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ػػقبػػل أف  ؾلػػد  ومػػؽ ثػػ  والػػاؼ ولدتػػل أمػػل ابالػػا ، بدػػب، الظفػػل الػػاؼ ولػػد مضت ػػ  اؼ فشػػاف مقتش  
  بظر قػػة الشػػ ؾر ة أ ػػل تدػػب، فػػا الزػػرر ألمػػل وهػػاو األخضمػػة كا ػػ، عمػػى مدػػتؾ ات عد ػػدة
 وتحتؾؼ عمى اسثار الزارة لئلسقاطات األبؾ ة التا ت سل لدال  تضجة تؾجهات  غر سمبضة.

أف الدػمؾؾ السزػظرب  [Emanuel, Louise, 2006]بضشسػا أوضػح، دراسػة لػؾ ز 
بالتظؾر السبكر لمدفاعات الظفمضة البدا ضة ضػد  اا اسكؽ أف  رتبط جز ض  فا سؽ السذلؤلطفاؿ 

 القمق كؾسضمة لمتؾافق م  خبرة اكتئاب األـ.
فػػا م رفػػة  [Epstein, R., Brooks, 2008]بدػػتضؽ إفػػا  ػػضؽ اهتسػػ، دراسػػة 

مػػػؽ  لِّ  كػػػ فػػػابػػػضؽ األـ وولضػػػدها ف  ػػػل  ػػػؤثر  (PPD)ومبل غػػػة تظػػػؾر اكتئػػػاب مػػػا ب ػػػد الػػػؾالدة 
الشفدػػضة لػػؤلـ وكػػالػ الشسػػؾ اال ف ػػالا والس رفػػا واالجتسػػاعا لمظفػػل  وأف الػػد شامضات  الرػػحة

ـ خػػبلؿ فػػا ذلػػػ  باإلضػػافة إلػػى الرػػ ؾتة التػػا تؾاجههػػا األ ا اسػػس   ادور   تػػؤدؼالشفدػػضة لػػؤلـ 
 تحسمها لثشا ضتها الؾجدا ضة تجاو الرضض .
ا دراسػػتها فػػ [Lorenz, F. Fraziska, 2008]ولػػاا فقػػد أكػػدت دراسػػة لػػؾر ز 

وهػػؾ مػػا قػػد   لمػػد شامضات الشفدػػضة الكتئػػاب مػػا ب ػػد الػػؾالدة  عمػػى أهسضػػة البضئػػة اسمشػػة لؤلطفػػاؿ
 .اداعد عمى مش  اال تقاؿ والسزاعفات لمشسط االكتئابا لمجضل الثا ا

 دراسات خاصة بخبرة الفقداف أو اال فراؿ عؽ األـ واألب: (8
 فػػػاداف األـ أو األب وتػػػئثضرو اهتسػػػ، ب ػػػض البحػػػؾث بسؾضػػػؾع الفقػػػداف سػػػؾاء كػػػاف فقػػػ

عهػػؾر مذػػاعر االكتئػػاب ورتسػػا اال تحػػار لػػدػ األطفػػاؿ والسػػراهقضؽ  وفػػا محاولػػة لتفدػػضر هػػاو 
الخبػرة بػافتراض وجػػؾد ارتبػاو إاجػابا بػػضؽ الفقػداف فػا الظفؾلػػة واكتئػاب الشبػار  وتا تسػػاؿ أف 

 قداف. اكؾف تئثضر الفقداف مرتبط ب سر وجشس الظفل  ضشسا  ت رض لخبرة الف
[Greer, 1964; Greer, 1966; Wells and Kelerman, 1985; Huntley et. 
al, 1986; Drill, 1989; Jakob, 1990; Zisook and Lyons, 1990] 
ومػػؽ أولػػى الدراسػػات التػػا مهػػدت لمػػرتط بػػضؽ خبػػرة الفقػػداف عػػؽ األـ واالكتئػػاب لػػدػ 

 األطفاؿ  واالضظرابات االكتئابضة لدػ البالخضؽ كا ،:
عؽ الا ؽ ف رم ؾا والتا أجراها عمى أطفاؿ الحزا ات  [Spitz, 1964]دراسة سبضتز 
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فا الشسػؾ  وتظػئ فػا ردود  اتئخر   -باإلضافة إلى البكاء واال دحاب –أمهاتهؼ  ضي وجد فضهؼ  
 ؾتات مؽ الدػبات  وقػد افتػرض كػل مػؽ  المذهضة  وأ ضا    ااألف اؿ  وتئخر فا الحركة  وفقدا   

 Loss of Theأف مػؽ أهػؼ ال ؾامػل السدػببة لػالػ كػاف: فقػد مؾضػؾع الحػ، سػبضتز  وولػف 
love object  لػػدػ هػػؤالء األطفػػاؿ  وكػػاف اظمػػق عمػػى هػػاا االكتئػػاب اسػػؼ االكتئػػاب الشفمػػا

Anaclitic Depression.  [Kashani, J. H, 1996] 
وفضسػػػا أبػػػدت ال د ػػػد مػػػؽ السبل غػػػات مثػػػل هػػػاا التؾجػػػل مثػػػل مبل غػػػات جؾلػػػد فػػػارب 

Gold Farb  عمى األطفاؿ السحتجز ؽ بسؤسدػات الرعااػة االجتسػاعا  ضػي  8943فا عاـ
ال ع أ هؼ  تدػسؾف بالدػمبضة والبلمبػاالة وهسػا مػؽ أهػؼ أعػراض االكتئػاب  ومػؽ هػاو الدراسػات 

عمػػى عضشػػة مػػؽ األطفػػاؿ تتػػراوح  [Caplan and Douglas, 1969]كػػاببلف ودوجػػبلس 
فػػا السبلجػػئ وتبػػضؽ مػػؽ الشتػػا ج أف خبػػرات الفقػػداف  سػػشة مسػػؽ ا ضذػػؾف  86: 5أعسػػارهؼ بػػضؽ 

عشػػد االكتئػػابضؽ مػػؽ األطفػػاؿ وأف هشػػاؾ عبلقػػة بػػضؽ  اواال فرػػاؿ البػػاكر عػػؽ األـ أكثػػر شػػضؾع  
 واالكتئاب. الفقداف الباكر لمسؾضؾع

ػػ والتػػا  [Friedman, 1973]مػػ  دراسػػة فر ػػدماف  اوتتفػػق  تػػا ج هػػاو الدراسػػة أاز 
ؼ لبلكتئاب السزمؽ م  الذ ؾر بالفذل السرػحؾب ب  دػاس شػد د أكدت أف خبرة الفقداف تؤد
 ال د د مؽ الدراسات مشها عمى سبضل السثاؿ: ابالا ،  وهؾ ما أ دتل أاز  

 [Esler, H., 1968; Parker, G., 1979; Adams, D., 1981; Mcleod, J., 
1987; 8990؛ سهضر كامل أ سد  8995آماؿ عبد الدسض     ] 

أودع بل  ال غػؾا أف طفػ Harman, et. alدمها هػارمؾف وزمػبلؤو وفػا دراسػة  الػة قػ
( شهؾر لشؾتة اكتئاب كفما واستسرت إلى 8( أااـ أ ل ت رض فا عسر  8الحزا ة فا سشة  

  وقػػػد تشػػػررت هػػػاو الشؾتػػػة لداػػػل ثػػػبلث مػػػرات كمهػػػا مرتبظػػػة باال فرػػػاؿ عػػػؽ ا( شػػػهر  87سػػػؽ  
ل د ػد مػؽ البػا ثضؽ إلػى اعتبػار االكتئػاب مؾضؾع االرتباو األساسػا  وهػؾ األمػر الػاؼ أدػ با

مػؽ مدػببات  اأساسػض   االفقػد مدػبب  –لبلضظرابات االكتئابضة  وذلى اعتبار الحرمػاف ال  الشفما مثا
 Bowlby  كسػػا رتػػط بػػؾلبا [Harrington, 1993]االضػػظرابات االكتئابضػػة لػػدػ الرػػخار 

ػػ اال  ػػزاؿ  والتػػا  -ؾػ: اإل بػػاوبػػضؽ مػػا وصػػفل سػػبضتز بخبػػرة الفقػػداف وتػػضؽ متتاب ػػة الذػػك اأاز 
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ػ تتزػسؽ  ,Birmaher]مػؽ رد الف ػل الؾجػدا ا لػدػ الرػخار السحتجػز ؽ بالسدتذػفضات  ا ؾع 
et. al, 1996]. 

 األبشاء: فادراسات خاصة باكتئاب األب وتئثضرو  (9
كذػػف، ال د ػػد مػػؽ البحػػؾث عػػؽ مػػدػ تفاعػػل األب وخرػػا ص الظفػػل وتؾصػػم، إلػػى 

سرتفػػػ  عشػػػد كػػػل مػػػؽ األب والظفػػػل وز ػػػادة سػػػمؾؾ عػػػدـ الظاعػػػة وجػػػؾد تفاعػػػل بػػػضؽ االكتئػػػاب ال
 ;Brody, 1976] ائتا: باإلضافة إلى إدراؾ الظفل أ ل غضر متؾافق  ومؽ هاو الدراسات ما

Rutter, 1990; Fendrich, et. al, 1990]. 
التفاعػػل بػػضؽ األب والظفػػل  فػػابضشسػػا قػػد  اقذػػ، بحػػؾث أخػػرػ تػػئثضر االكتئػػاب األبػػؾؼ 

 تػػػا ج مؤداهػػػا أف األطفػػػاؿ سبػػػاء مكتئبػػػضؽ اختمفػػػؾف عػػػؽ األطفػػػاؿ سبػػػاء غضػػػر وتؾصػػػم، إلػػػى 
 ائتا: مكتئبضؽ ومؽ هاو الدراسات ما

[Zahn, et. al, 1984; Segal and Segal, 1985;   8986مرػظفى ز ػػؾر ; 
Harris, 1986; Safran, 1987; Richters and Pellegrini, 1989] 

الرػحة الشفدػضة  فػااولػ، أثػر غضػاب األب فا  ضؽ أف ب ض البحؾث األخػرػ قػد تش 
والتػا اهتسػ، بدراسػة أبشػاء السحػارتضؽ القػدماء الػا ؽ  [Dansby, 1990]لؤلبشػاء مثػل دراسػة 
مقار تهؼ بسجسؾعة مؽ األطفاؿ سباء لؼ  ػاهبؾا لمحػرب وتػؼ مجا دػتهؼ س،  ارتؾا فا فضتشاـ وت

لدراسػػا  وأوضػػح، الشتػػا ج أف فػػا الجػػشس  وال سػػر  ودرجػػة الخضػػاب مػػؽ السدرسػػة  والتحمضػػل ا
باإلضػافة إلػى اخػتبلؼ  ابذػكل داؿ إ رػا ض   ااألطفاؿ مؽ أبشاء السحارتضؽ كا ؾا أكثر اضظراب  

 أ ساو التفاعل األسرؼ فقد تبضؽ وجؾد اتجاو لمتزحضة مبالج فضل عشد أبشاء السحارتضؽ القدماء.
االكتئػػػاب بحػػػي ال بلقػػػة بػػػضؽ الخزػػػ، و  [Lucas, 2004]بضشسػػػا اسػػػتهدف، دراسػػػة 

واالتجاهػػػػات  حػػػػؾ األب  وأعهػػػػرت  تػػػػا ج الدراسػػػػة أف هشػػػػاؾ عبلقػػػػة ارتباطضػػػػة بػػػػضؽ الخزػػػػ، 
واالكتئػػػاب وغضػػػاب األب  كسػػػا أعهػػػر التحمضػػػل الشفدػػػا أف االسػػػت داد لبلكتئػػػاب هػػػؾ محرػػػمة 

 االضظراب فا عبلقات الظفؾلة وخاصة األبؾ ؽ.
 كتئاب األطفاؿ:دراسات خاصة بالسدتؾػ االجتساعا واالقترادؼ وعبلقتها با (82

تشاول، ال د د مؽ البحؾث والدراسات مدػ تئثضر الغػروؼ االقترػاداة فػا أسػرهؼ مػؽ 
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  فقد تؾصل ب ػض خبلؿ التخضرات التا تت رض لها األسرة فا عبلقاتها وتشضفاتها االقتراداة 
بػة  إلى أف األطفاؿ والسراهقضؽ  تئثروف بالغروؼ السالضة لؤلسرة وتش كس عمػضهؼ بالشآالبا ثضؽ 

 وت سق مؽ مخاوفهؼ الحالضة والسدتقبمضة
[Rause, et. al, 1973; Radin and Goldsmith, 1985; Friedmann, 1986; 
Elder, 1988; Clark and Netusil, 1988; Macloyed and Wilson, 1990; 

8995آماؿ عبد الدسض  باعة   ] 
 دراسات خاصة بال ؾامل الست مقة بالظفل ذاتل: (88

ؽ الدراسػات التػا اهتسػ، بالرػػؾرة التػا ا بػر فضهػا االكتئػاب عػؽ  فدػػل هشػاؾ ال د ػد مػ
وقد تؾصم،  [Cytryn and Macknew, 1974]عشد األطفاؿ مثاؿ دراسة ستر ؽ وماكضشؾ 

بحؾث أخرػ إلى أف سؾء استخبلؿ الظفل  شسا لدال  سط مؽ أ سػاو الحضػاة فضػل ت بضػر واضػ  
 ائتا: عؽ ال دواف واالكتئاب ومؽ هاو الدراسات ما

[Timberlak, 1976; Layne and Bery, 1983;   8986مرػظفى ز ػؾر; 
Vencenzi, 1987] 

فػػػا مقار تهػػػا بػػػضؽ االسػػػتجابات اال ف الضػػػة  [Nelms, 1985]بضشسػػػا أوضػػػح، دراسػػػة 
ال دواف  ومفهـؾ الاات لسجسؾعة مػؽ أطفػاؿ السػدارس السػزمشضؽ وعضشػة مػؽ السرضػى و لبلكتئاب  

( مػؽ أمػراض اتزػ  أف مػرض الدػكر والرتػؾ قػد 42ى الرتػؾ  و ( مػؽ مرضػ42اشتسم، عمى  
وعهػر لػد هؼ أعػراض االكتئػاب وتاسػتخداـ تحمضػل   عبلقات أفراد ال ضشػة بآبػا هؼ وأمهػاتهؼ فاأثر 

التبػا ؽ تبػػضؽ وجػؾد ارتبػػاو داؿ بػضؽ االكتئػػاب ومفهػػـؾ الػاات  ولشػػؽ لػؼ  ؾجػػد ارتبػاو بػػضؽ الدػػمؾؾ 
ػ أ لاال ف الا ودورة السرض  إال  بػضؽ درجػات اسبػاء واألبشػاء فػا الدػمؾؾ  ارتبػاو عػاؿ   اوجد أاز 

 اال ف الا.
فقػد أعهػرت عػؽ وجػؾد فػروؽ بػضؽ األفػراد الػا ؽ  [O Connell, 1985]أمػا دراسػة 

سػػشة وتػػضؽ ال ػػاد ضؽ فػػا القمػػق وصػػؾرة الػػاات   02: 83ؼ بػػضؽ عسػػر هت رضػػؾا لحػػروؽ شػػؾهت
 تئثرف أكثر و غهرف االكتئاب خاصة إذا كا ،  واالكتئاب  وقد أشارت الشتا ج إلى أف اإل اث

 اإلصابة فا فترة السراهقة.



 

 

 
)      826) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 دراسة كليييكية متعنكة –ديياميات االكتئاب لذى عيية مً األطفال 

فػػػا دراسػػػة التفاعػػػل بػػػضؽ  [Pendleton, 1980]فػػػا  ػػػضؽ اهتسػػػ، دراسػػػة بشػػػدلتؾف 
األطفػػاؿ الرػػخار والبضئػػة السدرسػػضة ودورهػػا فػػا تشسضػػة السذػػكبلت اال ف الضػػة والشسا ضػػة  وتؾصػػل 

عشهػػا كاال دػػحاب واالكتئػػاب هػػا  تضجػػة التػػا تشػػتج  مػػؽ خبللهػػا إلػػى أف السذػػكبلت اال ف الضػػة
 ;Hyman, 1987] تسضػػة لمزػػخؾو السدرسػػضة  وتتفػػق هػػاو الدراسػػة مػػ  دراسػػة كػػل مػػؽ: 

Zisook and Lyns, 1990] ػ إلػى أ ػل عشػدما اكػؾف الشغػاـ السدرسػا  اوالبلتػا أشػارتا أاز 
هػػػا  الشتضجػػػة الحتسضػػػةفػػػا ال قػػػاب سػػػؾاء بالزػػػرب أو بػػػالتؾتضخ فتشػػػؾف  اوشػػػد د   اوصػػػ ب   اقاسػػػض  

إلػػػػى الشػػػػؾابضس المضمضػػػػة واالكتئػػػػاب  الخػػػػؾؼ مػػػػؽ السدرسػػػػة وفقػػػػداف الثقػػػػة بالراشػػػػد ؽ  باإلضػػػػافة
 ومذاعر الا ، واإل باو  وتتفق م  ال د ػد مػؽ الدراسػات مػ  الشتضجػة الدػابقة ومػؽ أهسهػا مػا

 ائتا:
[Spencer and Wilens, 1999; Waheid, 2002; Rieley, 2003;  شػضساء

0285ؼ  أ سد عبد الخالق  الجؾهر  ] 
 دراسات خاصة باالكتئاب وتقد ر الاات: (80

هشػػاؾ عػػدد مػػؽ الدراسػػات اهتسػػ، بدراسػػة االكتئػػاب لػػدػ األطفػػاؿ وعبلقػػة ذلػػػ بتقػػد ر 
وهػا ب شػؾاف: ال بلقػة  ؛[8989الاات لد هؼ ومؽ هاو الدراسات دراسة ]مد ، عبػد المظضػف  

سػة عاممضػة  وذلػػ عمػى عضشػة مػؽ األطفػاؿ  ف  بضؽ االكتئاب وتقد ر الاات لدػ األطفػاؿ درا
وتؾصػػػم، الشتػػػا ج إلػػػى أف ارتباطػػػات دالػػػة سػػػالبة بػػػضؽ   سػػػشة 88.03( بستؾسػػػط عسػػػرؼ 022

 م غؼ متخضرات مقضاس االكتئاب وتقد ر الاات.
وتتفق م  هاو الدراسة ال د د مؽ الدراسات ومشها عمى سبضل السثاؿ ال الحرر دراسة 

 اداػة عبػد القػادر   ;Hall, 1993; Mulhern, R., 1994 ;8989أ سػد صػال   ] كػل مػؽ
 ؛ 0228أسػساء ال ظضػة  ماادػة الشضػاؿ  ؛ أ سػد عبػد الخػالق  0225؛ دمحم الزغبػا  8995

Mcnichols, 2013]. 
 اال تحار: -دراسات خاصة بسزاعفات االكتئاب: الضئس (83

وفػا محاولػة ما مؽ شػ أف االكتئاب  ؤدؼ إلى الضئس  و ػؤدؼ الضػئس إلػى اال تحػار  
تبضاف ذلػ  رػ أف هشػاؾ إسػهامات فػا فهػؼ محػاوالت اال تحػار التػا ترتشػ، مػؽ قبػل األطفػاؿ 
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بػػضؽ االكتئػػاب  اإ رػػا ض   وداال   ض ػػاوالسػػراهقضؽ  وتؾصػػل عػػدد مػػؽ البحػػؾث أف هشػػاؾ ارتبػػاو عال 
األب والشسط االكتئابا لما ؽ  ػاولؾا اال تحػار  وأكػدت الشتػا ج أف اال فرػاؿ السبكػر عػؽ األـ و 

ولشػؽ الغػروؼ الزػاغظة   لضس هؾ ال امل األساسا الاؼ اج ػل الظفػل اقػدـ عمػى اال تحػار
والسحضظة وذصابة الظفل باالكتئاب ها التا تقؾدو إلى محاولة اال تحار  ومؽ هػاو الدراسػات 

 ائتا: ما
[Grook and Paskin, 1973; Saylor, et. al, 1984; Asarnow et. al, 1987; 
Kashani et. al, 1989;   8992ماادة السفتا ]  

% مػؽ األطفػاؿ فػا عضشػة 82أف  [Dominian, Jack, 1976]وقد وجػد فػا دراسػة 
وكػػاف الػػاكؾر  ا( طفػػل فػػا سػػؽ ال اشػػرة مسػػؽ  ػػاولؾا اال تحػػار كػػا ؾا إ اث ػػ8707مكؾ ػػة مػػؽ  

اكؾر محاوالت ا تحار ة بضؽ الػ 4: 3لد هؼ مخاطرة عالضة فا محاولة اال تحار  إذ وجد  اأاز  
 محاولة ا تحار بضؽ اإل اث. 32: 05مقابل 

إلػػى عػػاـ  8962ولسػا كا ػػ، هػػاو الدراسػػة قػد تاب ػػ، البحػػي فػػا هػػاا السجػاؿ فػػا عػػاـ 
تبػػػضؽ جداػػػة هػػػاو السحػػػاوالت  وقػػػد أعهػػػرت أف هشػػػاؾ  دػػػبة عالضػػػة مػػػؽ البشػػػات  ػػػاولؽ  8975

لبل تحػار فػا  ( محاولػة84اال تحار بس ػدالت أكثػر مػؽ السجسؾعػة الزػابظة فقػد كػاف هشػاؾ  
 ( بضؽ ال ضشات الزابظة.07مقابل  

فػا  أ جر ػ،سػشة  84وهشاؾ دراسة  د ثة لبل تحػار عشػد األطفػاؿ فػا عسػر تحػ، سػؽ 
( مػػؽ 8( طفػػل قتمػػؾا أ فدػػهؼ بؾاقػػ   38اتزػػ  فضهػػا أف   8968 -8960إ جمتػػرا بػػضؽ عػػاما 

 بػػػروف عػػػؽ ( مػػػؽ عػػػدد الدػػػكاف  وال تػػػشج  محاولػػػة اال تحػػػار عػػػادة فاألطفػػػاؿ ا822.222 
السذػػػػاعر اال تحار ػػػػة أكثػػػػر مػػػػؽ القضػػػػاـ بالسحػػػػاوالت اال تحار ػػػػة الف مضػػػػة ]سػػػػمؾػ عبػػػػد البػػػػاقا  

8990 :444.] 
أسػباب اال تحػار تبػضؽ أف بدااػة الظر ػق لبل تحػار تشسػؽ فػا  سػط  لس رفػةوفا محاولة 

ضػا بػضؽ سػشة والتذػابل البػاثؾلؾجا السر  80األسرة وفقداف الشسؾذج األبؾؼ الس شؾؼ قبل سؽ الػ
 ػػػػاوؿ ب ػػػػض البػػػا ثضؽ مقابمػػػػة الػػػػا ؽ  جػػػؾا مػػػػؽ اال تحػػػػار  فدػػػل األب واالبػػػؽ  وفػػػػا الدػػػػضاؽ 

وفحرهؼ تبضؽ أ هؼ ا ا ؾف مؽ ا ف ػاالت مزػظرتة م قػدة تشػؾف  تضجتهػا اإلصػابة باالكتئػاب  
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أما فضسا  ت مق ب بلقة الجشس باال تحار فقػد تبػضؽ أف الػاكؾر اقػدمؾف بدرجػة أعمػى مػؽ اإل ػاث 
  تحار.عمى اال

[Dominian, 1976; Kazdin, et. al, 1983; Patros and Shamoo, 1985; 
Fasco, 1989; Constantino, 1989] 

مػػؽ بل  ( طفػػ008[ وعمػػى عضشػػة قؾامهػػا  8992وفػػا دراسػػة ]عبػػد الفتػػاح دمحم دو ػػدار  
 تبلمضا الرف الدادس االبتدا ا بسرر تبضؽ مػؽ الشتػا ج عػؽ وجػؾد عبلقػة سػالبة بػضؽ الضػئس

 وكل مؽ: تقد ر الاات  والتؾافق الذخرا  والتؾافق االجتساعا  والتؾافق ال اـ.
شػػػاف مػػػؽ أ ػػػد فأمػػػا عػػػؽ األفشػػػار اال تحار ػػػة وال بلقػػػات بالسؾضػػػؾع والخبػػػرات السبكػػػرة 

والتػا بضشػ، أف الخبػرات السبكػرة الزػارة التػا  [Vivona, J. M., 1996]اهتسامػات دراسػة 
تبلؿ الؾعضفػػة الؾالداػػة ال بلقػػات غضػػر مشدػػجسة مػػ  اسبػػاء تشػػتج عػػؽ سػػؾء م اممػػة الظفػػل واخػػ

ػ  اوارتبظ، عمى  حؾ متشرر باألفشػار اال تحار ػة ومحػاوالت اال تحػار. كسػا بضشػ، الدراسػة أاز 
ػػػ ادور   تػػػؤدؼأف ال بلقػػػات بالسؾضػػػؾع  فػػػا التػػػدخل فػػػا الخبػػػرات السبكػػػرة الزػػػارة وأفشػػػار  امهس 

 ادمضة السبكػػرة خاصػػة االعتػػداء البػػد ا والجشدػػاال تحػار لػػدػ صػػخار الراشػػد ؽ والخبػػرات الرػػ
غضػػػر قابػػػل لمسحػػػؾ عمػػػى ال بلقػػػات  اواال ف ػػػالا التػػػا  رتشبهػػػا كبػػػار مؾضػػػؾع الثقػػػة تركػػػ، أثػػػر  

مػػػ   بالسؾضػػػؾع والػػػاؼ أدػ بػػػدورو إلػػػى مدػػػتؾ ات مترػػػاعدة بػػػضؽ االكتئػػػاب وال ػػػدواف  وتتفػػػق
ػالتػا تؾصػم [Hayslip and Panek, 1989]الشتضجة الدابقة دراسة  بػئف االكتئػاب  ا، أاز 

إلػػى الذػػ ؾر بئ ػػل عػػداؼ الفا ػػدة  وسػػرعة التػػئثر بالشقػػد  والحداسػػضة الزا ػػدة  ال  اج ػػل الفػػرد مضػػا
 والذ ؾر بالزضاع  وم غسها مكؾ ات السضل إلى اال تحار.

 : السحؾر الثا ا: دراسات تشاول، األعراض االكتئابضة لدػ األطفاؿ:اثا ض  
 :[Cytryn and Mcknew, 1987] راسة ستيخن وماك نيو 

 وفضها قدسؾا االكتئاب فا األطفاؿ إلى: 8970قامؾا بدراسة طؾلضة بدأت مؽ عاـ إذ 
عمػػى ت بضػػػرات الؾجػػل  ومحتػػػؾػ  ااكتئػػاب مقشػػ :  ضػػػي اسكػػؽ تذخضرػػػل اعتسػػاد   -

التخػػػضبلت وز ػػػادة الشذػػػاو الحركػػػا  وال دوا ضػػػة  ورفػػػض السدرسػػػة  واألعػػػراض 
 بئمراض  فدضة لدػ األسرة. اؾف مرحؾت  ما اك االجدسا ضة  وأ ل غالب  
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مثػل   اكتئاب  سظا: مثمسا احدث لمبػالخضؽ  ضػي تسضػز بؾجػؾد أعػراض اكتئابضػة - 
فقداف األمل  وتئخر  فدحركا  وص ؾتات الشـؾ واضػظرابات الذػهضة  وا  ػزاؿ 

 .اجتساعا
 لتقدضؼ هؤالء السكتئبضؽ إلى ذوؼ: االبا ثاف  سؾذج   لسا سبق فقد قدـباإلضافة 

 أسر ة. كتئاب  اد:  تسضز ب دـ وجؾد تار خ سابق لر ؾتات تئقمؼ أو اضظراباتا -
بر ؾتات تػئقمؼ لػدػ األطفػاؿ  وعػادة مػا  ااكتئاب مزمؽ: عادة ما اكؾف مدبؾق   -

  شتسؾف إلى أسرة مزظرتة.
بسراج ػػػػة دراسػػػػتهؼ فػػػػا ضػػػػؾء دلضػػػػل التذػػػػػخضص  8987ثػػػػؼ قػػػػاـ البا ثػػػػاف فػػػػا عػػػػاـ 

ػخ  كػاف ش  بل  ( طف80( مؽ بضؽ  88ووجدوا أف   DSM- IIIاإل را ا األمر كا الثالي   ؾار 
اظػػابقؾف السؾاصػػفات التذخضرػػضة الضػػظراب االكتئػػاب الجدػػضؼ  بضشسػػا تػػؼ ذلػػػ  اكتئػػاب  سظػػا
كػاف تػؼ تذخضرػهؼ عمػى أ هػؼ ذوؼ اكتئػاب مقشػ   بل  ( طفػ83( فقػط مػؽ بػضؽ  4التظابق م   

 مثل: ؛ابقةو تفق م  الشتضجة الدابقة ال د د مؽ الدراسات الد
[Ryan et., al, 1987; Carlson and Kashani, 1988; Hammoud, et. al, 
1990; Afify, 1992; Kovacs, et. al, 1994; Abdel, Khalek, 2003;  هبػة

0282؛ أ سد عبد الخالق  عادؿ شكرؼ  0227القذضذا  هذاـ محسؾد   ]  
والتػا  [Kolvin, et. al, 1991]كسا أف دراسة  ضؾكاسل التا أجراهػا كػؾلفؽ وزمػبلؤو 
ػػبل  ( طفػػ52أجر ػػ، بؾ ػػدة طػػ،  فػػس األطفػػاؿ بالجام ػػة عمػػى أقػػل مػػؽ   تػػؼ تحػػؾ مهؼ  اومراهق 

إلصػػابتهؼ باالكتئػػاب فقػػد وجػػدوا أ ػػل باسػػتخداـ تحمضػػل السكػػؾف األساسػػا تػػؼ الت ػػرؼ عمػػى أرتػػ  
 مكؾ ات أساسضة:

فرو اإلجهاد   السكؾف األوؿ: اذتسل عمى أعراض السزاج السكتئ،  عدـ التماذ  -8
 والتئخر الشفدحركا.

 و تشؾف مؽ األفشار الدمبضة  واألفشار اال تحار ة.السكؾف الثا ا:  -0
 قمق اال فراؿ والسخاوؼ. ذتسل عمى السكؾف الثالي: و  -3
 السكؾف الراب : و تشؾف مؽ سمؾكضات الخز،  والهضاج  وسرعة االستثارة. -4
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 ,Ryan]دراسة بتدبرج الدابقة فا  ضؽ أ ل عشد أجرػ تحمضل السكؾف األساسا عمى 
et., al, 1987] :وجد خسس مكؾ ات أساسضة 

السكؾف الداخما: و ذتسل عمى السزاج السكتئ،  وعدـ التماذ  واإلجهاد  والتػئخر  -
ا خفػػػػػاض و فقػػػػػداف الذػػػػػهضة السرضػػػػػا  و اال دػػػػػحاب االجتسػػػػػاعا  و الشفدػػػػػحركا  

.و الؾزف    التخضرات الضؾمضة  وكثرة الشـؾ
دمبضة: و ذسل الرؾرة الدػمبضة لمػاات  الضػئس  الذػ ؾر بػال جز  مكؾف األفشار ال -

 .واألفشار اال تحار ة
الذػػػػكاوػ الجدػػػػسا ضة  و األرؽ  و مكػػػػؾف القمػػػػق: و ذػػػػتسل عمػػػػى قمػػػػق اال فرػػػػاؿ   -

 والهضاج الشفدحركا  واال زعاج.
مكؾف الذهضة والؾزف: و ذتسل عمى أعراض ز ادة الذهضة  وز ادة الؾزف  و قص  -

 الؾزف.الذهضة  و قص 
مكػػػػػػػؾف الدػػػػػػػمؾؾ السزػػػػػػػظرب: و حتػػػػػػػؾؼ عمػػػػػػػى األفشػػػػػػػار اال تحار ػػػػػػػة  الهضػػػػػػػاج  -

وتتفػػػق مػػػ  الشتػػػا ج الدػػػابقة  الشفدػػػحركا  واضػػػظراب الدػػػمؾؾ وسػػػرعة االسػػػتثارة.
 ائتا: عدد مؽ الدراسات ومشها عمى سبضل السثاؿ ما

[Carlon and Cantwell, 1982; Poznanki, 1982; Mitchell, et., al, 1988; 
Gilles, B., 1990; Muris and Merckel, 2001; Naida, R., 2008;  الدضد فهسا

0282عما   ] 
 : السحور الثالث:  راسات تشاولت ندب انتذار االكتئاب بي  األطفال:اثالث  

 :[Rutter, 1986] راسة روتخ 
وكذػػف، الشتػػا ج   سػػشة 88: 82طبقػػ، هػػاو الدراسػػة عمػػى عضشػػة مػػؽ األطفػػاؿ مػػؽ سػػؽ 

 عؽ:
 عؽ مزاج مكتئ،.% كذفؾا 83 -8
 % بدأ عمضهؼ اال ذخاؿ بسؾضؾعات اكتئابضة.9 -0
 % فذمؾا فا أف  بتدسؾا.87 -3
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 % كا ، استجابتهؼ اال ف الضة ض ضفة.85 -4 
لػؾ ع أف السذػاعر االكتئابضػة  فقػد سػشة 85  84أما عؽ األطفاؿ والسػراهقضؽ فػا سػؽ 

 ا:ائت أو بس دالت مرتف ة وأوضح، الشتا ج ما الد هؼ كا ، أكثر ا تذار  
% مػػػؽ السػػػراهقضؽ قػػػرروا أف لػػػد هؼ مذػػػاعر عسضقػػػة مػػػؽ البػػػؤس 42أكثػػػر مػػػؽ  -8

 واالكتئاب أثشاء السقابمة الظبضة الشفدضة.
 % عبروا عؽ مذاعر اال تقاص مؽ قدر الاات.02 -0
 % أف لد هؼ مذاعر ا تحار ة.8: 7بضشسا قرر  -3

 :[Alessi, 1987]ليذ في  راستو أويحكخ 
% إلػػػػى 2.84ؾلػػػػة اختمػػػػف بػػػػضؽ ال ضشػػػػات فهػػػػؾ أف م ػػػػدؿ ا تذػػػػار االكتئػػػػاب فػػػػا الظف

%: 08% فا الجسهؾر ال اـ  وفا ال ضادات الخارجضػة تتػراوح م ػدالت اال تذػار مػا بػضؽ 8.9
58.% 

 :[Hart, 1991]بيشسا أور ت سوزان ىارت 
% 33%  02أف م دؿ ا تذار االكتئاب لدػ األطفاؿ مرتف  فا سشة السدرسة ومشها 

% 59% و58لشفدػا لؤلطفػاؿ  ووصػم،  دػبة الحػدوث إلػى فا دراستضؽ وفػا سػضاؽ الظػ، ا
وتػػػاكر أف اكتئػػػاب األطفػػػاؿ قػػػد تزػػػاعف ثػػػبلث مػػػرات فػػػا الدػػػشتضؽ األخضػػػرتضؽ وأف م ػػػدالت 

سػػشة قػػد ارتفػػ  كػػالػ ثػػبلث مػػرات وتتفػػق مػػ   84: 82اال تحػار الشامػػل لسػػؽ هػػؼ فػػا سػػؽ مػػؽ 
 :ائتا هاو الدراسة ال د د مؽ الدراسات مشها عمى سبضل السثاؿ ما

[Semrud, Clikeman, M., and Hynd, G. W., 1991; Wilson and Nathan, 
1992; Larsson and Melin, 1992; Miezitis, 1992; Kaslow and Racusin, 
1994; Rosenhand and Seligman, 1995; Birmaher, et. al, 1996; Kent 
and Feehan, 1997; Nevid and Green, 1997] 

 [:1992عبج الباقي، أما  راسة ]سموى 
سػشة عمػى عضشػة مػؽ  85: 88فشا ، ب شؾاف: االكتئاب بػضؽ تبلمضػا السػدارس مػؽ سػؽ 

بشدػػبة  ا% وتدرجػػة مرتف ػػة جػػد  34.7(  وتضشػػ،  تػػا ج الدراسػػة أف  دػػبة شػػضؾع االكتئػػاب 986 
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% مػػؽ كراهضػػة الػػػاات  06% ا ػػا ؾف مػػؽ فقػػػداف الذػػهضة  و دػػبة 36.6%  بضشسػػا كػػا ؾا 5.7
% مػؽ التػدهؾر 42.42% مؽ التذاـؤ  و88.72الترؾر الدال، لماات  و% مؽ 04.02و

 % مؽ ال زلة االجتساعضة.06.7% بدرجة مرتف ة  و89.02الدراسا  متؾسط(  و
 [:2005ت  راسة ]أ سج عبج الخالق، الديج عبج الغشي، في  ي  أشار 

ف  مػػؽ األوالد   3.8833أف م ػػدؿ ا تذػػار االكتئػػاب لػػدػ األطفػػاؿ السرػػر ؽ  ف  
% 4.6ر المبشػػػػات  بسقػػػػد 88.06لػػػػؤلوالد  و 88.38بستؾسػػػػط عسػػػػرؼ مػػػػؽ البشػػػػات(  8.528

مػؽ األوالد السقػابمضؽ لهػؼ فػا ال سػر  وأكػدت هػاو  او رم، البشات عمى متؾسػط أعمػى جؾهر  ػ
 الشتضجة 

؛ فهػػد الرشػػضد  0222؛ فاطسػػة  ػػار  8993؛ عؾ ػػد السذػػ اف  8989]مػػد ، عبػػد المظضػػف  
؛ أ سػد عبػد الخػالق  عػادؿ 0228لق  أسساء ال ظضة  ماادػة الشضػاؿ  ؛ أ سد عبد الخا0226
 .[0282شكرؼ  

 التعكيب على الذراسات السابكة:
ػػ تبػػضؽ أف هشػػاؾ  ػػدرة فػػا البحػػؾث  افػػا ضػػؾء الدراسػػات والبحػػؾث التػػا عرضػػشا لهػػا آ ف 

 ػل السرا لوالدراسات التحمضمضػة الست سقػة لػد شامضات االكتئػاب لػدػ األطفػاؿ برػفة خاصػة  وكػ
 ال سر ة األخرػ برفة عامة سؾاء عمى السدتؾ ضؽ السحما أو ال السا.

وتالشدػػبة لمدراسػػات التػػا تشاولػػ، الدػػسات وال ؾامػػل الشفدػػضة واالجتسػػاعا واالقترػػاداة 
والبضئػػػػة واألسػػػػر ة لبلكتئػػػػاب فت ػػػػؾد أهسضتهػػػػا فػػػػا وصػػػػفها ورصػػػػدها وتحمضمهػػػػا لمػػػػدور الترتػػػػؾؼ 

 ضة وعبلقة ذلػ باالكتئاب.والت مضسا لسؤسدات التشذئة االجتساع
مػػؽ األطفػػاؿ  اكسػػا تبػػضؽ مػػؽ الدراسػػات الدػػابقة أف األطفػػاؿ اإل ػػاث أعمػػى وأكثػػر اكتئاب ػػ

ػ أف هشػاؾ ز ػادة ممحؾعػة فػا ارتفػاع م ػدالت  االاكؾر فا سػؽ السر مػة االبتدا ضػة  وتبػضؽ أاز 
 رفػػػػة أهػػػػؼ االكتئػػػػاب فػػػػا سػػػػؽ السر مػػػػة االبتدا ضػػػػة  بضشسػػػػا اهتسػػػػ، بػػػػاقا الدراسػػػػات واكتفػػػػ، بس

 األعراض السسضزة لبلكتئاب لدػ األطفاؿ وطرؽ تذخضرل.
أمػػا بالشدػػبة لبػػاقا البحػػؾث فقػػد اهتسػػ، بس رفػػة ال ؾامػػل الست مقػػة بالظفػػل ذات والػػاؼ 
ا ا ا مؽ االكتئاب والسزاعفات الشاتجة عشل وعبلقة ذلػ بتقد ر الاات  وتالرغؼ مؽ ذلػ لػؼ 
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ال سضقػػة لبلكتئػػاب لػػدػ هػػؤالء األطفػػاؿ  كسػػا لػػؾ ع تؾضػػ  هػػاو الدراسػػات الػػدالالت الد شامضػػة  
ػ أف غالبضػة هػػاو البحػؾث اسػت ا ، ب ضشػػات مػؽ تبلمضػػا السػدارس مػؽ الجشدػػضؽ ولػضس مػػؽ  اأاز 

 ال ضادات الشفدضة.
وتشػػػاء  عمػػػى مػػػا سػػػبق  تزػػػ  مػػػدػ أهسضػػػة إجػػػراء الدراسػػػة الحالضػػػة فػػػا سػػػ ضها لتشػػػاوؿ 

األسػػباب والػػدواف   م رفػػةمسػػا تدػػهؼ فػػا االكتئػػاب لػػدػ األطفػػاؿ مػػؽ مشغػػؾر تحمضمػػا مت سػػق 
الشامشػػػة وراء اكتئػػػابهؼ  ومػػػؽ ثػػػؼ مدػػػاعدة الستخررػػػضؽ فػػػا وضػػػ  بػػػرامج إرشػػػاداة وعبلجضػػػة 

 لمتخفضف مؽ  دة االكتئاب لدػ هؤالء األطفاؿ.
 :مشيج الجراسة 

السشهج السدتخدـ فػا هػاو الدراسػة هػؾ السػشهج اإلكمضشضكػا الػاؼ  تسضػز بتشاولػل الذػامل 
التركضز فضل اكؾف عمى الفرد بؾصفل و دة الدراسة.  ضي إف لمتار خ االرتقا ا لمفرد  والستشامل

 ؛وهدؼ السشهج اإلكمضشضكا  تز  فػا أ ػل ادػ ى إلػى تبػضؽ جسمػة الذػروو التػا تحكػؼ الدػمؾؾ
 ولهاا ف ف مؾضؾع السشهج اإلكمضشضكا هؾ: .مدئؾلة عؽ الدمؾؾ الاؼ  درسل د     أؼ التا ت  

 امػل مذػكمة أؼ لمذخرػضة فػا جسمػة عبلقاتهػا ببضئتهػا  وهػاا  الذخص مؽ  ضي هػؾ
 قـؾ عمى ثبلث ركا ز تتسثل فا:اما ج ل السشهج اإلكمضشضكا 

دراسة الفرد مؽ  ضي هؾ و دة كمضة تار خضػة  ودراسػة الفػرد مػؽ  ضػي هػؾ و ػدة كمضػة 
السػشهج  ولػاا فػ ف   الضة ضسؽ عروفها البضئضة  ودراسة الفرد مؽ  ضي هؾ جذػظال، تار خضػة

 ائتا: اإلكمضشضكا  شفرد بسا
باالستظبلع وذقامة الؾ ػدة الشمضػة لمشتػا ج الجز ضػة  ودراسػة مدػالػ ال اسكػؽ اسػتحداثها 
كخضػػػرة الحػػػ،  باإلضػػػافة لمسقػػػا ضس واالختبػػػارات اإلكمضشضكضػػػة  ومػػػؽ هشػػػا تتزػػػ  أهسضػػػة السػػػشهج  

الدػػػمؾؾ بهػػػدؼ فهػػػؼ  اإلكمضشضكػػػا فػػػا أ ػػػل  تػػػؾخى جا ػػػ، البحػػػي ال مسػػػا فػػػا م الجتػػػل لجؾا ػػػ،
د شامضػػات شخرػػضة السفحػػؾص وتذػػخضص مذػػكبلتل والتشبػػؤ عػػؽ ا تسػػاالت تظػػؾر  التػػل  وهػػؾ 
ما اج ل السػرء أف  شذػئ صػؾرة متشاممػة لمؾ ػدة  الذخرػضة( كسػا ت سػل فػا السجتسػ  ]دا ضػاؿ 

؛ صػػػػػبلح 833: 8982؛ صػػػػػبلح مخضسػػػػػر  78؛ صػػػػػبلح مخضسػػػػػر  د.ت: 8965الجػػػػػاش  
؛ فاف 79: 8990كامل ممضكل  لؾ س ؛ 077: 8983القظاف  ؛ سامضة 38: 8988مخضسر  
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-045: 0285؛ دمحم أ سػػػػد خظػػػػاب  83: 0227؛ سػػػػامضة القظػػػػاف  336: 8997دالػػػػضؽ  
046.] 

( الؾقػا   صِّ  لمسشهج اإلكمضشضكا فهؾ ال اقترر عمػى  ر   اأما عؽ مشظق التذخضص وفق  
 تشذػف مػؽ  اهػا بشػاء  جد ػد   بشادوف و دة كمضة فبلبد مػؽ تئو ػل هػاو الس ظضػات  بس شػى إعػادة 

ذاتضػػػػة  -و تحقػػػػق ذلػػػػػ مػػػػؽ خػػػػبلؿ داالشتضكضػػػػة ال بلقػػػػة البػػػػضؽ  خبللػػػػل الرػػػػؾرة الشمضػػػػة لمحالػػػػة
"فالتذػػخضص عسمضػػة د شامضػػة  لػػضس لهػػا مػػؽ الشا ضػػة الشغر ػػة أف تتؾقػػف ولشػػؽ الشا ضػػة ال سمضػػة 

هػػاو الحركػػة و   الستظمبػػات ال اجمػػة لمحالػػة عػػؽعشػػد الؾصػػؾؿ إلػػى تئو ػػل اجضػػ، تحػػتؼ التؾقػػف  
الداالشتضكضػػػػة لمفشػػػػر ادػػػػبقها تحد ػػػػد السذػػػػكمة و ختتسهػػػػا إقامػػػػة التذػػػػخضص. ]صػػػػبلح مخضسػػػػر  

8975 :87] 
و اضػػػر  فالس رفػػػة بالسذػػػكمة وتحد ػػػدها فػػػا إطػػػار السؾقػػػف الػػػراهؽ مػػػؽ خػػػبلؿ مػػػاض  

أف ا ضؽ أسباب السذكمة ودالالتها بالقضػاس لئلطػار لئلكمضششا زما ا ومكا ا إذف هؾ ما  تض  
شمػػا لذخرػػضة الفػػرد بؾصػػفها و ػػدة متفاعمػػة   تػػى عمػػى السدػػتؾػ السرضػػا( وكػػالػ التشبػػؤ ال

 [074: 8988]عبد هللا عدكر   بسئؿ هاو السذكمة ووض  خظة لم سل.
 [ فضسػػا56: 8998فقػػد  ػػددتها ]سػػامضة القظػػاف  اإلكمضشضكػػا أمػػا عػػؽ م ػػا ضر السػػشهج 

 ائتا:
لؾ ػدة التار خضػة والحالضػة فػا التشامل: بس شى أف تتشامل كػل الس ظضػات ضػسؽ ا -8

صػؾرة عبلقػات صػراعضة مػ  البضئػة وتحضػي ال تبقػى واق ػة وا ػدة ال تجػد مكا هػا 
 ضسؽ الشل التفدضرؼ الؾا د.

التقػػػػػاء الؾاقػػػػػ : بس شػػػػػى أف تشػػػػػؾف الؾقػػػػػا   مػػػػػؽ السرػػػػػادر السختمفػػػػػة كػػػػػاأل بلـ  -0
 . فدها واالختبارات اإلسقاطضة والهفؾات ممتقضة عشد الداللة

ترػػاد: أؼ أف اكػػؾف التئو ػػل مػػؽ الس قؾلضػػة بقػػدر مػػا  ػػرد أكبػػر محػػدد م ضػػار االق -3
 مؽ الؾقا   إلى أقل عدد مؽ السبادغ التفدضر ة.

م ضػػار الثػػراء والدقػػة: بقػػدر مػػا تشػػؾف الس ظضػػات ثر ػػة ودقضقػػة اكػػؾف التذػػخضص  -4
 .اأم ؽ صدق  
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الخرػػؾتة: بس شػػى أف  شظػػػؾؼ التذػػخضص عمػػػى جد ػػد لػػػؼ اكػػؽ فػػػا الؾقػػا   مػػػؽ  -5 
 لػ. ضي ها كا

التشبػػػؤ: بس شػػػى أف ادػػػس  التذػػػخضص بػػػالتشبؤ بسػػػا اسكػػػؽ أف اكػػػؾف عمضػػػل سػػػمؾؾ  -6
 الذخص فا مؾقف ب ضشل.

ػػػ [ مػػػؽ خػػػبلؿ اسػػػتشادو إلػػػى مقؾلػػػة: 88: 984]صػػػبلح مخضسػػػر   اوهػػػؾ مػػػا  ؤكػػػدو أاز 
مضرلػػؾتشتا" فػػا  د ثػػل عػػؽ إسػػهامات "كضػػرت لػػضفؽ": أف صػػسضؼ الشػػا ؽ البذػػرؼ هػػؾ كضػػاف فػػا 

التظػػؾر  اكػػؾف مػػؽ السحػػتؼ عمػػى ال سمضػػة التذخضرػػضة أال تقػػف عشػػد  صػػضرورة ود شامضػػة بدػػبضل
بػػػل  تحػػػتؼ عمضهػػػا أف تتبػػػضؽ ضػػػسؽ  ػػػدود الػػػػ"هشا" و"اسف" هػػػاو القػػػؾػ    ػػػدود الػػػػ"هشا" و"اسف"

الد شامضػػة التػػا  شظػػؾؼ عمضهػػا الفػػرد ومػػا تػػرهص بػػل مػػؽ إ جػػازات فػػا السدػػتقبل  ومػػؽ ثػػؼ فػػ ف 
 .فا مؾقف بالداللة الخاصة لمشا ؽ السشهج اإلكمضشضكا اداعد عمى اإلمداؾ

أما وفضسا اختص بالتئو ل ف  شا سؾؼ  دتشد إلى السفاهضؼ الشغر ػة والتػئو بلت الخاصػة 
بالتحمضػػػػل الشفدػػػػا  وهػػػػاا راجػػػػ  بػػػػدورو ألف التحمضػػػػل الشفدػػػػا صػػػػؾرة مس شػػػػة مػػػػؽ عمػػػػؼ الػػػػشفس 

شضكػػا ال غشػػى عشػػل اإلكمضشضكػػا وكبلهسػػا  هػػتؼ بدراسػػة وتفدػػضر  الػػة الفػػرد. لػػاا فػػالسشهج اإلكمض
و خشا عسا عداو طالسا أف بؾس ل أف  تشاوؿ بالدراسة كل السدػالػ البذػر ة  وأف اخمػص مشهػا 
إلػى  غر ػة عامػػة فػا الدػػمؾؾ عمػى الشحػؾ الػػاؼ  تزػ  فػػا  غر ػة التحمضػل الشفدػػا  وذلػػ مػػا 

 ذاتضػػػػة بهػػػػدؼ –ف الشتػػػػا ج السترتبػػػػة عمػػػػى عبلقػػػػة بػػػػضؽ إتؤكػػػػدو وقػػػػا   الظػػػػرح أو ال بلقػػػػة  إذ 
التذػػخضص إ سػػا تسثػػل  تػػا ج مدػػتقبمضة مػػؽ خػػبلؿ طػػرح الس ػػارؼ الساضػػضة فػػا ضػػؾء الس ػػارؼ 

 [.56: 8998]سامضة القظاف   إلى  تاج مدتقبماال  الحاضرة وصؾ 
 جػر الزاو ػة إلمكا ضػة  د     ولاا ف ف ال بلقة بضؽ اإلكمضشضكا والحالة  مؾضؾع الدراسة( ت  

ؽ خػبلؿ السؾقػف الػاؼ اكػؾف عمػا اإلكمضشضكػا أف إقامة الفحص ال اـ لشل جؾا ، السػر ض مػ
عػػؽ الرػػبخة الااتضػػة  اا الحقضقػػا  تػػى ادػػتظض  فهػػؼ الغػػاهرة ب ضػػد  هػػاسدػػػ بشفدػػل ضػػسؽ إطار 
 [.078: 8988الخالرة ]عبد هللا عدكر  

ومػػؽ ثػػؼ فقػػد اتجػػل البا ػػي إلػػى اسػػتخداـ السػػشهج اإلكمضشضكػػا فػػا هػػاو الدراسػػة  ذلػػػ أ ػػل 
فهػػؼ الحػػاالت السرضػػضة  فػػبل  شبخػػا البحػػي عػػؽ مذػػكبلت  شظبػػق  أ دػػ، السشػػاهج لمؾصػػؾؿ إلػػى
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أؼ أف  ؛عمضها مشهج لد شا  وذ سا  شبخا البحػي عػؽ مشػاهج تدػس  بحػل السذػكبلت القا سػة أمامشػا
ػ كػاف  اأا ػ االغاهرة ها التا تفرض السػشهج السشاسػ، لدراسػتها. ومػؽ هشػا لػؼ اختػار البا ػي مشهج 

ؽ السػػشهج اإلكمضشضكػػا فػػرض  فدػػل هشػػا لدراسػػة هػػاو الغػػاهرة لدراسػػة االكتئػػاب عشػػد األطفػػاؿ ولشػػ
 إلى التفدضر الفاهؼ لها.ال  وصؾ 

 :الجراسة االستظالعية
اسػة والرػػ ؾتات التػا اسكػػؽ أف عضشػة الدر  م رفػػةأجر ػ، الدراسػة االسػػتظبلعضة بهػدؼ 

ا ػػي وتحد ػد الجهػػات التػا اسكػػؽ اختضػار أفػػراد عضشػة الدراسػة مشهػػا  ولػالػ فقػػد قػاـ البتحػدث  
 ب دة ز ارات مضدا ضة إلى:

مركػػػػػػػػػػػػػػػز الظػػػػػػػػػػػػػػػ، الشفدػػػػػػػػػػػػػػػا ب(   مدتذفى ال باسضة "و دة األطفاؿ". ( أ
 "بالدمرداش".

أهػػؼ السبل غػػات  لس رفػػة والجػػد ر بالػػاكر أف هػػاو الز ػػارات قػػد أتا ػػ، لمبا ػػي فرصػػة
اإلكمضشضكضػػػػة مػػػػؽ األطبػػػػاء واألخرػػػػا ضضؽ الشفدػػػػضضؽ  باإلضػػػػافة إلػػػػى اإلطػػػػبلع عمػػػػى الدػػػػجبلت 

لخاصػػة بهػػؤالء األطفػػاؿ ألخػػا فشػػرة شػػاممة عػػشهؼ  واختضػػار عضشػػة الدراسػػة السشاسػػبة  والسمفػػات ا
ػػ أهػػؼ مبل غػػاتهؼ وآرا هػػؼ وطػػرؽ م ػػامبلتهؼ  لس رفػػةمقابمػػة ب ػػض أولضػػاء األمػػؾر  اكسػػا تػػؼ أاز 
 ألطفالهؼ.

وفا  هااة تمػ السر مة بدأ البا ي فا بمؾرة مذكمة الدراسة و دودها واختضار األدوات 
أف تدػػتخدـ فػػا الدراسػػة السضدا ضػػة األساسػػضة  وتػػؼ اختضػػار عضشػػة اسػػتظبلعضة مكؾ ػػة التػػا اسكػػؽ 

لمدلضل التذخضرا  ا( أطفاؿ مشهؼ تؼ تذخضرهؼ سضكترؼ ووفق  5( أطفاؿ وتؼ اختضار  82مؽ  
ػػDSM-5اإل رػػا ا الخػػػامس  مػػػؽ الحاصػػمضؽ عمػػػى األرتػػاعا األعمػػػى عمػػى اختبػػػار  ا  ووفق 
 .C.D.Lاالكتئاب لؤلطفاؿ 
ؼ تحد ػػد األدوات السشاسػػبة لمشذػػف عػػؽ الػػد شامضات الخاصػػة باألطفػػاؿ السكتئبػػضؽ كسػػا تػػ

 ائتا: ومؽ هاو األدوات ما
 .K.F.Dاختبار رسؼ األسرة الستحركة  -0  السقابمة اإلكمضشضكضة الست سقة. -8
 اختبار الرورشاخ. -H.T.P.            4اختبار  -3
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 :عيشة الجراسة 
األسػػباب الد شامضػػة وراء ال ؾامػػل السدػػببة لبلكتئػػاب  ةم رفػػتهػػدؼ الدراسػػة الحالضػػة إلػػى 

 فػالدػ األطفاؿ  لهاا روعا فا اختضار عضشة الدراسة ضبط ب ض الستخضرات لتجش، تئثضرهػا 
 ائتا:  تا ج الدراسة الحالضة والتا تتسثل فضسا

 أال اكؾف هؤالء األطفاؿ ا ا ؾا مؽ أؼ إعاقات  دضة أو  ركضة أو عقمضة. -8
 ء األطفاؿ تؼ عبلجهؼ مؽ قبل.أال اكؾف هؤال -0
 (.8(  ومؽ الاكؾر  ف 0أال اكؾف هؤالء األطفاؿ مؽ اإل اث  ف  -3

 ضػػي أكػػدت ال د ػػد مػػؽ الدراسػػات أف متؾسػػط الفػػروؽ فػػا االكتئػػاب أعمػػى ولرػػال  اإل ػػاث 
؛ سػػػمؾػ عبػػػد البػػػاقا  8989]مػػػد ، عبػػػد المظضػػػف   اػػػئتا: عػػػؽ الػػػاكؾر ومػػػؽ هػػػاو الدراسػػػات مػػػا

[ مػػؽ سػػؽ 0282؛  جػػؾػ احضػػى الضحفػػؾفا  0282؛ فهػػد الرشػػضدؼ  0222؛ فاطسػػة  ػػار  8990
 إذ( سػػػشؾات وشػػهر  ومسػػؽ اق ػػؾف فػػػا مر مػػة الت مػػضؼ االبتػػػدا ا 8سػػشؾات بستؾسػػط عسػػرؼ   9: 7

أكدت ال د د مؽ الدراسات ازدااد م دؿ ا تذار االكتئاب لػدػ األطفػاؿ فػا سػؽ السدرسػة ومػؽ هػاو 
 ائتا: الدراسات ما

[Lefkowitz and Edward, 1984; Rutter, M., 1986; Alessi, N. E., 1987; 

Hart, S. L., 1991; Larson and Melin, 1992; Semrud, Clikeman and 

Hynd, 1991; Wilson, O. Leary and Natharn, 1992; Miezitis, S., 1992; 

Kovacs, et. al, 1994; Kaslow et. al, 1994; Rosenhand and Seligman, 

1995; Birmaher et. al, 1996; Nevid et. al, 1997] 

ػػ -4 لمػػدلضل التذخضرػػا اإل رػػا ا  اكسػػا تػػؼ تذػػخضص هػػؤالء األطفػػاؿ سػػضكترؼ ووفق 
ومؽ الحاصمضؽ عمى األرتاعا األعمى فا اختبار االكتئاب  DSM-5الخامس 
 .C.D.Lلؤلطفاؿ 

أمػا عػػؽ السجػاؿ الجخرافػػا ل ضشػة الدراسػػة فقػد اقترػػر عمػى محافغػػة القػاهرة مػػؽ  -5
 دا بالدمرداش.مدتذفى ال باسضة بالقاهرة  ومركز الظ، الشف
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 :أ وات الجراسة
 :C.D.Iاختبار االكتئاب لألطفال  -أ
 وهؾ مؽ إعداد/ مار ا كؾفاكس  ترجسة وتقشضؽ: دمحم عبد الغاهر الظض،. -
( عبارة  أماـ كل مشها ثبلث اسػتجابات تذػسل الحالػة 07مؽ   C.D.I تشؾف  اختبار  -

راض االكتئابضػة  ولػالػ لذدة األعػ ا  صفر( وفق  8  0الراهشة لمظفل  وت ظا درجات  
 ( درجة.54ف ف الدرجة الشضمة عمى االختبار تستد مؽ  صفر( إلى  

 سشة. 88إلى  7اظبق االختبار عمى األطفاؿ مؽ سؽ  -
مؽ األعراض االكتئابضػة تتسثػل فػا: اضػظرابات السػزاج  والقػدرة  ااقضس االختبار مدػ واس    -

سترػػػػمة بالدػػػػمؾؾ الس بػػػػر عػػػػؽ عمػػػػى تحقضػػػػق االسػػػػتستاع  وتقػػػػؾ ؼ الػػػػاات  والخرػػػػا ص ال
الؾعػا ف واإلدارة التػػا فػا ال بلقػات بػضؽ األفػراد  وتترػل ب ػض ال بػارات بتػئثضر االكتئػاب 

 (.اقضؼ بها الفرد فا السؤسدات التا ت شا باألطفاؿ  كالسدارس ودور الحزا ة مثبل  
 ثبات االختبار: -
 تؼ  داب ثبات االختبار ب دة طرؽ مشها: -8

ؼ مػػؽ خػػبلؿ م امػػل ألفػػا عمػػى عضشػػة مسػػؽ ا ػػا ؾف مػػؽ  ؾتػػات التساسػػػ الػػداخما: وتػػ (أ  
وكػػػاف م امػػػل الثبػػػات   2.86( وكػػػاف م امػػػل الثبػػػات هػػػؾ 75اكتئابضػػػة دور ػػػة  ف  

وعشد تحمضل   2.78( هؾ 68الداخما لمسقضاس فا مجسؾعة األطفاؿ السرضى  ف  
 .2.87عمى عضشة كبضرة كا ، قضسة م امل الفا ها  CDIبضا ات تظبضق اختبار 

إلػػػػى  2.43الثبػػػات عػػػؽ طر ػػػق إعػػػادة التظبضػػػق: وكػػػاف م امػػػل الثبػػػات  تػػػراوح مػػػؽ  (ب  
2.80. 

سػػػػشة( وتالتجز ػػػػة  80: 9تمسضػػػػا مػػػػؽ سػػػػؽ  022الثبػػػػات عمػػػػى عضشػػػػة مرػػػػر ة:  ف   (ج  
 (.2.724لس ادلة بضرماف براوف  ر   االشرفضة وفق  

 وتؼ  داب الردؽ لبلختبار ب دة طرؽ مشها: -0
 الردؽ ال امما.ب(  .2.228عشد  الردؽ التبلزما: وكاف الردؽ داال  أ( 
  ة:رر الردؽ فا ال ضشات السد(    الردؽ التسضضزؼ.ج( 
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 ( الردؽ الست سق بسحػ.8 د/ 
 ( صدؽ السقار ة الظرفضة.0 د/
 السعابمة اإلكميشيكية الستعسعة: -ب

ػػت   إذ[ 8960اسػػت اف البا ػػي بالسقابمػػة اإلكمضشضكضػػة لػػػ]دوتضش ومػػؾرفا   السقابمػػة مػػؽ  د    
أل ها تشذف عؽ جؾا ، ذات أهسضػة كبضػرة قػد ال  ؛فا دراسة الذخرضة السهسةالؾسا ل  إ دػ

 رػػل إلضهػػػا عػػػؽ طر ػػػق االختبػػػارات  كسػػػا أ هػػا تهضػػػئ الفرصػػػة أمػػػاـ اإلكمضشضكػػػا لمقضػػػاـ بدراسػػػة 
  مسػػػػػا تدػػػػػاعد ا عمػػػػػى تحمضػػػػػل الفػػػػػرد وتضػػػػػاف خرا رػػػػػل متشاممػػػػػة لمحالػػػػػة بذػػػػػكل دقضػػػػػق وواؼ  

 الذخرضة.
ـ السقابمة اإلكمضشضكضة فا هاو الدراسة ما هؾ مدمؼ بل مؽ أف فهػؼ ومؽ مبررات استخدا

د شامضػػػات الذخرػػػضة ودواف هػػػػا وتشا هػػػا الشفدػػػػا ال اسكػػػؽ أف  ػػػتؼ إال بس رفػػػػة ال ؾامػػػل البضئضػػػػة 
السؤثرة فا ماضػا الفػرد و اضػرو  وهػاو الس رفػة ال اسكػؽ أف اخظضهػا أؼ اختبػار آخػر  بضشسػا 

مػػق بؾعضفػػة الذخرػػضة و غامهػػا الػػدفاعا والتشػػامما فػػا الحضػػاة تت  مهسػػةتسػػد ا السقابمػػة بسػػادة 
 الضؾمضة.

وعمضل ف ف السقابمة اإلكمضشضكضة  شبخا أف تتؼ فا إطار  تدؼ بال بلقة الؾداة مسا ادػسضل 
ولػاا فقػد لجػئ البا ػي ألسػمؾب السقابمػة الػاؼ ادػسى بتػداعا  .التحمضل الشفدا بػالظرح السؾجػ،

وهػػا طر قػػة مقابمػػة مبشضػػة عمػػى مفهػػـؾ التػػداعضات  Associative Anamnesisالػػاكر ات 
 :اولهاا ف ف هاو السقابمة تهدؼ أساس   ؛الظمضقة كسا تدتخدـ فا التحمضل الشفدا

لترؾ الحر ة لمسفحؾص فا أف  تحدث دوف أف  ؾجل القا ؼ بالسقابمػة مجػرػ  د ثػل إال 
هػاا فسقابمتشػا  ىلسؾجػل  وعمػعشدما تذتد الحاجة إلى ذلػ مسا اج مها مؽ الشػؾع األقػرب لخضػر ا

تق  بضؽ الشؾع غضر السؾجل والشؾع السشغؼ مسا افضد فا م رفة خرا ص الفرد الب ضػدة األعسػاؽ 
وذات التػػػئثضر الشبضػػػػر فػػػػا تؾجضػػػػل سػػػػمؾكل  تػػػى دوف أف  ػػػػدرؼ  كسػػػػا تدػػػػس  بالحرػػػػؾؿ عمػػػػى 

األكسػػػػل البضا ػػػات السظمؾتػػػة فػػػا تؾجضػػػػل مسكػػػؽ  وتػػػئكبر قػػػػدر مػػػؽ التمقا ضػػػة مسػػػػا احقػػػق الفهػػػؼ 
 واألعسق لد شامضات السفحؾص. 

[Deutch and Murphy, 1962: 119-20  ؛ فػرج 483: 8970؛ سػضد غشػضؼ
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؛ سػػػػامضة القظػػػػاف  835: 8986؛ فػػػػرج عبػػػػد القػػػػادر طػػػػل  825: 8982عبػػػػد القػػػػادر طػػػػل  
؛ فػػرج 65: 8990؛ لػػؾ س كامػل ممضكػػل  345؛  جضػ، إسػػكشدر وآخػروف  د.ت: 69: 8998

 [308: 0284؛ دمحم أ سد خظاب  00: 0225عبد القادر طل  
ػػضوأجر ػػ، السقابمػػة لشػػل مػػؽ الظفػػل واألـ أو األب أو كم   اهسػػا فػػا  الػػة  زػػؾرهسا م  

كل عمى  دو  لمحرؾؿ عمػى لؾ ػة إكمضشضكضػة كاممػة لمسفحػؾص  و تػى تحقػق السقابمػة الفا ػدة 
تخظضتهػػا فػػا عػػدة  قػػاو لمبحػػي لشػػا  ػػتؼ  االسرجػػؾة مشهػػا  فقػػد لجػػئ البا ػػي إلػػى أف وضػػ  مقػػدم  

السقابمػػػة  والتػػػا اظمػػػق عمضهػػػا ذات رؤوس السؾضػػػؾعات الهاداػػػة  والتػػػا تدػػػس  بتػػػؾفضر مرو ػػػة 
 كافضة لمبا ي فا تؾجضل األسئمة  د، عروؼ السقابمة و ؾعضة السفحؾص.

 وكان اليجف م  إجخاء ىحه السعابمة  راسة الشعاط اآلتية:
 ضظراب( وتار خ عهؾر.التار خ السرضا لمسفحؾص وطبض ة ال رض  أو االم رفة  -
الذػػكاوػ التػػا أدت بػػل أو بئ ػػد والداػػل إلػػى عرضػػل عمػػى الظبضػػ،  واألعػػراض م رفػػة  -

األمػػراض أو االضػػظرابات وم رفػػة السرضػػضة الشفدػػضة أو الجدػػداة التػػا ا ػػا ا مشهػػا  
 السرا بة إف وجدت.

ال ؾامػػػػل م رفػػػػة التػػػػار خ األسػػػػرؼ أو ال ػػػػا ما لئلصػػػػابة باضػػػػظرابات  فدػػػػضة و م رفػػػػة  -
 سدببة إف وجدت.ال
 األسالض، الؾالداة الستب ة م  الظفل.م رفة  -
مؾقف الظفل إزاء عرضل وكالػ مؾقف األسرة إزاء هػاا ال ػرض واسػتجابة كػل م رفة  -

 مشهسا تجاو ال رض.
 األسالض، التا اتب ، م  الظفل لتجش، هاا ال رض أو التقمضل مشل.م رفة  -
  فدل  أـ الاالظفل لد هؼ ال رض  ما إذا كاف فا األسرة أفراد آخر ؽ غضرم رفة  -
عبلقػػة الظفػػل بئقرا ػػل وسػػمؾكل فػػا السدرسػػة وتار خػػل الدراسػػا ومػػا أصػػابل مػػؽ م رفػػة  -

  جاح أو فذل.
وم رفة ما   دراسة د شامضة ال بلقة بضؽ الظفل وأسرتل وترؾرو لبضئتل وال الؼ السحضط بل -

  ا مؽ أؼ اضظرابات أخرػ مؽ عدملاإذا كاف ا ا
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ػػػتحد ػػػد  ػػػؾع اال -  لمػػػدلضل التذخضرػػػا اإل رػػػا ا  اضػػػظراب ومدتػػػل ومدػػػارو وشػػػدتل  وفق 
 .DSM-5األمر كا الخامس 

وتشػػػػاء  عمػػػػى مػػػػا سػػػػبق  تزػػػػ  الهػػػػدؼ الشهػػػػا ا مػػػػؽ إجػػػػراء هػػػػاو السقابمػػػػة اإلكمضشضكضػػػػة 
ؼ والتذػخضص وهؾ الشذػف عػؽ د شامضػات الذخرػضة ودواف هػا وخؾاصػها بهػدؼ الفهػ ؛الست سقة

 لتل أال وهؾ الفحص.ؼ فا دالوذلػ فا مؾقف  ضؾؼ ومه
 االختبارات اإلسعاطية: -جا

[ إلػى 0: 8965اذضر كل مؽ ]لؾ ز ااسز  رتذارد ووكر  روث متػرو  جا ضػ، لضر ػد  
أهسضة استخداـ التششضكات اإلسقاطضة م  األطفاؿ  ضي أ ها تمقا الزؾء عمى كل مؽ ال ؾامل 

ء متؾسػػظات ال سػػر وهػػاو ال ؾامػػل الثبلثػػة التالضػػة إذا مػػا ط بقػػ، ب شااػػة وف دػػرت بسهػػارة فػػا ضػػؾ 
 الثبلثة ها:
 مدتؾػ  سؾ الظفل. -8
 ذاتضتل الفظر ة. -0
  ؾع التؾافق الاؼ اقـؾ بل فا السؾاقف الحضاتضة السختمفة. -3

وفػػػػا هػػػػاا  ؤكػػػػد كػػػػل مػػػػؽ "سػػػػتر ؽ  ومػػػػاكضشؾ" أ ػػػػل  شبخػػػػا عمضشػػػػا أال  تسدػػػػػ بالمؾ ػػػػة 
الؾاجػ، عمضشػا أف  بحػي عػؽ  اإلكمضشضكضة عشد الراشد  و حاوؿ تظبضقها عمى الظفػل  ولشػؽ مػؽ

األعػػراض السسضػػزة وال بلمػػات التػػا اغهرهػػا الظفػػل سػػؾاء فػػا سػػمؾكل الحركػػا أو المفغػػا  ومػػا 
ذلػ ألف االكتئاب وعبلماتػل وأعراضػل  ػرتبط بالسدػتؾػ  ؛مؽ مادة التخضضل عشدو م رفتلاسكششا 

مػػؽ خػبلؿ تششضػػػ  م رفتػلال سػرؼ الػػاؼ اسػر بػػل الظفػل  هػػاا باإلضػافة إلػػى أف التخضضػل اسكػػؽ 
 [Cytryn and Mcknew, 1974: 879] إسقاطا.

  واختبػػػػػار K.F.Dواختبػػػػػار  H.T.Pو دػػػػػتخدـ البا ػػػػػي فػػػػػا تمػػػػػػ الدراسػػػػػة اختبػػػػػار 
اسػتخدـ  وإلمكا ضػة تئو ػل هػاو االختبػارات C.A.Tالرورشاخ  واختبار تفهؼ السؾضؾع لؤلطفاؿ 

وذلػ لفهؼ د شامضات  .ضر األ بلـدراسة تار خ الحالة  وتفد :مثلالبا ي عدة تششضكات أخرػ؛ 
 وكالػ األعراض التا اغهر بها االكتئاب عشد األطفاؿ.  الظفل الاؼ ا ضش االكتئاب

مػػػا ا ػػا ؾف مػػػؽ االكتئػػػاب ال رػػػابا بػػػئكثر مسػػػا  افاألطفػػاؿ كسػػػا اقػػػؾؿ "لضبامػػػاف": غالب ػػػ
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عمػى  اوقػادر   اا تقدوف فضل  فالظفل كسا  رػ "لضباماف" عمى عكس الراشد عادة مػا اكػؾف  ذػضظ  
. بس شػى أف األطفػاؿ اكؾ ػؾا اكتئػابضضؽ ااال تفاظ بالسضل فا  ذػاطاتل  تػى عشػدما اكػؾف اكتئابض ػ

 .[Lippaman, 1962: 135]دوف أف ا ؾا اكتئابهؼ 
 اختبار رسم األسخة الستحخكة: -1جا/
ػا   مػػؽ أ ػػد أهػؼ االختبػػارات اإلسػػقاطضة والتػػا  K.F.Dاختبػػار رسػػؼ األسػرة الستحركػػة  د    

[  أف الفػروض األساسػضة التػا 8972قاـ ب عدادها كل مؽ ]روترت بضر س  هارفارد كؾفساف: 
تدػػػتشد عمضهػػػا اختبػػػارات الرسػػػؼ ب امػػػة إف كػػػل جا ػػػ، مػػػؽ جؾا ػػػ، الدػػػمؾؾ لػػػل سػػػببل ودالالتػػػل  

 [.023: 8998وذ سا تحددو عدة عؾامل متزافرة ] ضفضؽ ز ؾر   افالدمؾؾ ال احدث جزاف  
ػار ا  ولهاا ف ف هاا االختبػ ادػهؼ فػا الشذػف  اإسػقاطض   اأسػمؾت  بؾصػفل طر قػة مبل سػة  د    
ل عػاـ  باإلضػافة جػلدهؾلة اسػتخدامل وتجػاوزو  ػدود المخػة بؾ  ا غر   ؛عؽ عالؼ الظفل والسراهق

إلى أف هاا االختبار أضاؼ إلى السهسة السظمؾتة  ركة "ف ل ما" بس شى أف  رسؼ الظفل كػل 
سل ما  بهدؼ محاولة تحر ػ مذاعر السفحؾص فضسا  ت مػق فرد مؽ أفراد أسرتل وهؾ  ؤدؼ ع

ػػػم رفػػػة بسفهػػػـؾ الػػػاات  وكػػػالػ  لم بلقػػػات الد شامضػػػة بػػػضؽ السفحػػػؾص وأفػػػراد  اصػػػؾرة أكثػػػر عسق 
 أسرتل.

عالسػػل  وكضػػف  ػػرػ  فدػػل "الػػاات" فػػا بس رفػػة فالرسػػؼ الػػاؼ اقدمػػل الظفػػل ادػػس  لشػػا 
السدافة التا تب د بها الاات عػؽ اسخػر ؽ  مقار تها برؾرة بقضة أفراد األسرة مؽ خبلؿ تحد د 

كسا  بضؽ االضظرابات الشفدػضة بذػكل أسػرع وأكثػر مبل سػة مقار ػة بالسقػاببلت واأل اد ػي التػا 
تػػتؼ مػػ  الظفػػل ووالداػػل  والتػػا قػػد اذػػؾتها ب ػػض التحر ػػ  أو التذػػؾ ل لسػػا ا ا ضػػل الظفػػل مػػؽ 

 [88 -6: 0227]روترت بضر س  هارفارد كؾفساف   مذكبلت.
 ائتا: وقد كاف الهدؼ مؽ تظبضق هاا االختبار ما

إقامػػة قػػدر ال بػػئس بػػل مػػؽ ال بلقػػة الظضبػػة بالسفحؾصػػضؽ مػػؽ األطفػػاؿ  التػػا تدػػس   -
فضسا ب د بالت بضر عؽ مذاعرهؼ بحر ة أكثر  واالختبار فا ذلػػ مثمػل مثػل غضػرو مػؽ 

ضػػؾب التػػا اختبػػارات الرسػػؼ ال ا تسػػد عمػػى الت بضػػر المفغػػا  ومػػؽ ثػػؼ  تبلفػػا أ ػػد ال 
تػبلـز االختبػارات التػا تحتػػاج إلػى ت بضػر لخػؾؼ  وخاصػػة وأف الظفػل السكتئػ، قػػد ال 
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 اجضد الت بضر عؽ مذاعرو بالذكل الشافا. 
مػػا اكػػؾف بذػػكل الشػػػ ؾرؼ   االشذػػف عػػؽ مؾقػػف الظفػػل إزاء أسػػرتل وأفرادهػػػا وغالب ػػ -

 ألسرة.وعؽ ترؾرو لؾض ل بالشدبة ألسرتل ومؾقفهؼ مشل أؼ الشذف عؽ د شامضات ا
الشذػػػف عػػػؽ السؾضػػػؾعات السدػػػتدخمة السفزػػػمة لمظفػػػل وعػػػؽ السؾضػػػؾعات الرد ئػػػة  -

: 8998] ضفػػػضؽ ز ػػػؾر   وعػػػؽ مػػػدػ اعتساداػػػة الظفػػػل ومدػػػتؾػ عدوا ضتػػػل و ؾعضتػػػل .
023] 

ومػػؽ ثػػؼ اػػئتا اختضػػارؼ الختبػػار رسػػؼ األسػػرة الستحركػػة لسػػا اسكػػؽ أف ازػػفل مػػؽ فهػػؼ 
ػأكبر لمظفػل السكتئػ،  ورؤ تػل لػؤلدوار السخ وماهضػة عبلقتػل  اتمفػة ألفػراد أسػرتل ودورو هػؾ أاز 
 صؾرتل عؽ ذاتل. فابهؼ وتخضضبلتل  حؾهؼ  ومدػ تئثضر ذلػ 

 :H.T.Pاختبار رسم السشدل والذجخة والذخص  -2جا/
ػػا   فػػا ال سػػل اإلكمضشضكػػا   اهػػاا االختبػػار مػػؽ أكثػػر أسػػالض، الرسػػؼ اإلسػػقاطضة شػػضؾع   د    
ػػػػكسػػػػا ا   ػػػػ د     ل االختبػػػػارات اإلسػػػػقاطضة التػػػػا اسػػػػتخدم، رسػػػػؾمات لمرػػػػؾر مػػػػؽ أ ػػػػد أوا ػػػػ اأاز 

اإل دا ضة  وقد أعد هػاا االختبػار "جػؾف. ف. بػاؾ" وفضػل ا ظمػ، مػؽ السفحػؾص أف  رسػؼ بػالقمؼ 
بقدر ما ادتظض  لسشزؿ وشجرة وشخص  ثػؼ  اجضد   االرصاص فا كراسة ذات أب اد مقششة رسس  

وت د ذلػ ترح  الرسـؾ   الثبلثة السرسؾمة مؽ األسئمة تترل بهاو الؾ دات ا ؾجل إلضل عدد  
 بالتحمضل الشضفا فقط. -فا هاو الدراسة-وقد اكتفى البا ي  اوكضفض   اكسض  

و هػػدؼ هػػاا االختبػػار إلػػى إمػػداد اإلكمضشضكػػا بػػئداة تسكشػػل مػػؽ الحرػػؾؿ عمػػى بضا ػػات 
ة مػػ  وتفاعػػل تمػػ الذخرػػض  مػػؽ الشػا ضتضؽ التذخضرػػضة والتشبؤ ػة عػػؽ الذخرػػضة الشمضػة مهسػة

 [.83: 0222بضئتها مؽ الشؾا ا ال امة والخاصة ]لؾ س ممضكل  
 :C.A.Tاختبار تفيم السوضوع لألطفال  -3جا/

 شرػػػػ،  إذ T.A.Tهػػػػؾ اختبػػػػار إسػػػػقاطا  شػػػػاعر اختبػػػػار تفهػػػػؼ السؾضػػػػؾع لمراشػػػػد ؽ 
التحمضػػل فضهسػػا عمػػى السزػػسؾف والسحتػػؾػ  ومػػؽ هشػػا اكػػؾف أقػػرب إلػػى القػػؾا ضؽ الفهسضػػة التػػا 

" والتػػا تتػػض  لشػػا أف  فهػػؼ كضفضػػة صػػدور مػػا هػػؾ سػػضكؾلؾجا Jaspersهػػا "جاسػػبرز تحػػدث عش
 عسا هؾ سضكؾلؾجا".
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ة األولصػػػػتشذػػػػف لشػػػػا عػػػػؽ ال سمضػػػػات  C.A.Tهػػػػاا باإلضػػػػافة إلػػػػى أف مػػػػادة االختبػػػػار 
د شامضػػات الظفػػل االكتئػػابا واألعػػراض م رفػػة وال سمضػػات الثا ؾ ػػة  ومػػؽ هشػػا  ئمػػل أف تتػػض  لشػػا 

ػػم رفػة أؼ  االكتئابضػة لداػػل إذ   ومػا  ؾجػػد مػؽ تػػئثضر متبػادؿ بضشهسػػا  االػػد شامضات واألعػراض م  
 [.45: 8965ة وال سمضات الثا ؾ ة ]دا ضل الجاش  األولصبضؽ ال سمضات  متبادال   اهشاؾ تئثر  إف 

" وتػضمبلؾ لضؾتؾلػػد  Ernist Krisوهػاا االختبػار بػػدأت فشرتػل عمػػى  ػد "ار دػػ، كػر س 
لرؾر  ضؾا ات فا مؾاقف مختمفة تدهل عمى الظفل اال دماج فا و تشؾف مؽ عذر بظاقات 

سػػػشؾات ]دمحم الز ػػػادؼ   82إلػػػى  3الرػػػؾرة والتؾ ػػػد بئبظالهػػػا  وذلػػػػ عمػػػى األطفػػػاؿ مػػػؽ سػػػؽ 
 [.9: 0280؛ بضمبلؾ لضؾتؾلد  050: 8969

عمػػػى األطفػػػاؿ مػػػؽ  C.A.Tوقػػػد أكػػػدت ال د ػػػد مػػػؽ الدراسػػػات فا ػػػدة وأهسضػػػة اختبػػػار 
كضة فا تحد د ال ؾامل الد شامضة التا تترػل بدػمؾؾ الظفػل فػا الجساعػة  وفػا الشا ضة اإلكمضشض

ولػػاا  جػػد أف ال د ػػد  ؛السدرسػػة أو فػػا الحزػػا ة باإلضػػافة إلػػى اتجاهػػات الظفػػل داخػػل األسػػرة
فا دراسة وفهؼ اضػظرابات الظفؾلػة وهػؾ مػا  C.A.Tمؽ الدراسات الدابقة استخدم، اختبار 

اض وال بلمػات التػا ائخػاها االضػظراب عشػد كػل طفػل  وذلػػ أكدو بضمبلؾ فػا أف فهػؼ األعػر 
مسا اداعد ا فا تبضؽ الرػؾرة التػا  تخػاها  C.A.Tعؽ طر ق استجابتل السسضزة عمى اختبار 

السرض فا كل  الة بالرجؾع إلى تار خ  ضاة الفرد وعبلقاتػل مػ  والداػل وأ سػاو التظػابق عشػدو 
ت السختمفػػػػػة التػػػػػا ادػػػػػتخدمها لسؾاجهػػػػػة تمػػػػػػ والرػػػػػراعات السختمفػػػػػة التػػػػػا ا ضذػػػػػها والػػػػػدفاعا

 ائتا: الرراعات ومؽ هاو الدراسات ما
[Curevitz and Kapper, 1951; Stevensen, 1952; Desousa, 1952; 
Beller and Haeberla, 1959; Boulaygure, 1960; Haworth, 1964;  دمحم

8975؛  ضفضؽ ز ؾر  0283أ سد خظاب   ] 
 اختبار الخورشاخ: -4جا/
ػػا   مػػؽ أ ػػد أسػػالض، التػػداعا  Rorschach Ink Blot Testاختبػػار الرورشػػاخ  د    

ػػػ ػػػي ا  إذ دػػػ، ترػػػشضف األسػػػالض، اإلسػػػقاطضة   هػػػاا االختبػػػار مػػػؽ الشا ضػػػة التار خضػػػة أوؿ  د    
األسالض، اإلسقاطضة فا تقؾ ؼ الذخرضة. وقد وض  هاا االختبػار الظبضػ، الشفدػا الدؾ دػرؼ 
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ولػػاا فػػ ف الخػػرض األساسػػا مػػؽ  ؛ـ8988عػػاـ  Herman Rorschachهضرمػػاف رورشػػاخ  
اسػػػتخداـ هػػػاا االختبػػػار  تزػػػ  فػػػا أف السػػػدركات التػػػا  ػػػدركها الفػػػرد فػػػا مثػػػل هػػػاو األشػػػكاؿ 

 السبهسة والخامزة إ سا ت كس سسات شخرضة الفرد.
باإلضافة إلػى إعظػاء وصػف لذخرػضة الفػرد مػؽ مشغػؾر إكمضشضكػا مت سػق  كسػا تقػدـ 

أل هػا تسػس بشػاء الذخرػضة األكثػر  ؛تدػاعد عمػى فهػؼ الدػمؾؾ السبل ػعمادة الرورشػاخ دال ػل 
ػػػ   كسػػػا أف هػػػاا االختبػػػار ادػػػاعد فػػػا الشذػػػف عػػػؽ السغػػػاهر الس رفضػػػة وال قمضػػػة اوكسؾ  ػػػ اعسق 

والشذػػػف عػػػؽ السغػػػاهر الؾجدا ضػػػة أو اال ف الضػػػة  والشذػػػف عػػػؽ مغػػػاهر وعضفػػػة األ ػػػا  وعػػػؽ 
ة والتؾافقضة  والد شامضات الداف ضة ]سضد دمحم غشػضؼ  اضظرابات الفشر واإلدراؾ واألسالض، الدفاعض

؛ دمحم أ سػػػد 374: 8990؛ لػػؾ س ممضكػػػل  866: 8976؛ محسػػؾد أبػػػؾ الشضػػػل  522: 8970
 [.049: 0285خظاب  

و تػػئلف االختبػػار مػػؽ عذػػر صػػؾر تتشػػؾف كػػل صػػؾرة مشهػػا مػػؽ أشػػكاؿ متساثمػػة  ولشػػل 
التغمضػل والفراغػات البضزػاء  مسػا تػؤدؼ  شكل لل خؾاصل الفر دة سؾاء فا الذكل أو المػؾف أو

ألف الترتض، الاؼ تقدـ بل هاو الرػؾر لمسفحػؾص تحػددو رغبػة  ؛إلى استثارة استجابات  سظضة
ألف  االرورشاخ فا إدخاؿ  غاـ  فدا اكفل بقاء استثارة السفحؾص عمى أعمػى مدػتؾػ  و غػر  

بات السفحػػػؾص لهػػػا البقػػػ  غامزػػػة وغضػػػر محػػػددة البشضػػػات ف  ػػػل ارػػػ ، الحكػػػؼ عمػػػى اسػػػتجا
بالرػػػػؾاب أو بالخظػػػػئ  وتالتػػػػالا ف  ػػػػل افتػػػػرض أف إدراكػػػػل لمبقػػػػ  ا كػػػػس د شامضػػػػات شخرػػػػضة 

 السفحؾص سؾاء الس رفضة أو اال ف الضة  وقؾة األ ا فا مؾاجهة الؾاق .
؛ 083: 8964   ػػػػد غشػػػػضؼ  هػػػػدػ بػػػػرادة  088: 8965]برو ػػػػؾ كمػػػػؾتفر  هضمػػػػضؽ دافضدسػػػػؾف  

: 8995؛ دمحم شػػػحاتل  464: 8973ظضػػػة هشػػػا  دمحم هشػػػا  ؛ ع07: 8969محسػػػؾد الز ػػػادؼ  
 [446: 0287؛ دمحم أ سد خظاب  "ب"  302

" فػػا عػػاـ Anzieuأمػػا عػػؽ مشغػػؾر التحمضػػل الشفدػػا لمبظاقػػات فقػػد عػػرض لشػػا "ا ز ػػؾ 
 :استاب ض االفتراضات الخاصة بالبظاقات ال ذر عمى الشحؾ  8982

األ ػػداث البضئضػػة  والثالثػػة: تجػػاو السؾقػػف  األولػى: مػػؽ فقػػداف السؾضػػؾع  والثا ضػػة: تجػاو
الؾجدا ضػػة الحالػػة األود بػػا  والراب ػػة: تجػػاو الدػػمظة أو األ ػػا األعمػػى  األب(  والخامدػػة: تجػػاو 
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ازدواجضػػػة الجػػػشس  والدػػػاب ة تجػػػاو القمػػػق واال فرػػػاؿ عػػػؽ األـ  تجػػػاو القمػػػق لػػػؤلـ  والدادسػػػة: 
.. والتاسػػ ة: تجػػاو دافػػ  السػػؾت  وال اشػػرة: الخرتػػاء عػػؽ ال ا مػػة  ..والثامشػػة: تجػػاو القمػػق مػػؽ 

 [.053: 8992تجاو التجز ة ]فضرل عباس  
  كسػا أ ػل  فدػل أما عػؽ إجػراء االختبػار فضجػ، أف  ػتؼ فػا جػؾ مػر   وجػاد فػا الؾقػ،
ت قػػػػػدر وت رػػػػػح  مػػػػػؽ الزػػػػػرورؼ تدػػػػػجضل عػػػػػروؼ االختبػػػػػار مػػػػػؽ  ضػػػػػي الزمػػػػػاف والسكػػػػػاف  و 

ػػ حد ػػد السكػػا ا  ال ؾامػػل السحػػددة  السحتػػؾػ  مزػػسؾف ألرت ػػة أب ػػاد وهػػؼ: الت ااالسػػتجابات وفق 
؛ دمحم أ سػػد 875: 0222؛ هشػػاء أبػػؾ شػػهبة  466: 8973االسػػتجابة ]عظضػػة هشػػا  دمحم هشػػا  

 [063 -060: 0287خظاب "أ"  
تمػػػ هػػا الشػػؾا ا األرت ػػة التػػا عمػػى أساسػػها سػػضتؼ تقر ػػر االسػػتجابة  وسػػؾؼ ادػػت ضؽ 

الرورشػػػاخ مػػػؽ وجهػػػة  غػػػر التحمضػػػل الشفدػػػا ]روػ  البا ػػػي بظر قػػػة "روؼ شػػػضفر" فػػػا تفدػػػضر
[  أما عؽ صبل ضة االختبار فقػد أجر ػ، ال د ػد مػؽ الدراسػات لمتئكػد مػؽ ثباتػل 0280شضفر  
 وصدقل.

طر قػػة إعػادة االختبػار  وطر قػػة  :ومشهػا ؛وقػد تػؼ التئكػد مػػؽ ثبػات االختبػار ب ػػدة طػرؽ 
(. 2.78ثبػػات السرػػححضؽ بستؾسػػط   التجز ػػة الشرػػفضة  وتظر قػػة الرػػؾر الستشافئػػة  وتظر قػػة

أما عؽ صدؽ االختبار فشاف  تست  بدرجة عالضة مؽ الردؽ  وتؼ  داب الردؽ ب دة طػرؽ 
% ]لػػػؾ ز ااسػػػز  69ومشهػػػا: الرػػػدؽ الغػػػاهرؼ  وكػػػاف متؾسػػػط م امػػػل االتفػػػاؽ بستؾسػػػط قػػػدرو 

 ؛89: 8965؛ كمؾتفر وهضمضؽ  000: 8969؛ محسؾد الز ادؼ  32: 8965ر تذارد ووكر  
: 8995؛ دمحم شحاتل  Holiday and Wogner, 1992؛ 300: 8978عبد الر سؽ دمحم  

 [.774-773: 0287؛ صفؾت فرج  332
 ىتائج الذراسة:

 (ممك) الحالة األولى
  :  تا ج السقابمة: أوال  

 الشوع: أنثى.   االسم: ممك .ش
 سشوات ونرف. 9العسخ:  28/10/2007تاريخ السيال : 
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 السعا ي. -السجرسة: لغات  بتجائيالرف: الخامذ اال 
األخااوات: أخاات و يااجة )كارمااا( أصااغخ مشيااا بااثالث    تختيبيا: األولى

 سشوات.
 ألـ:: السقابمة م  اأوال  
ثؼ أصب  زوجا ا ػا ا مػؽ ـ وكشا  دكؽ فا فضبل  0288فا عاـ  بدااة ت رضشا لمدرقة -

كدػػرت   ـ0288 شػػا ر  05ب ػػد ثػػؾرة  - ضػػي كػػاف ا سػػل فػػا شػػركة لمدػػضا ة -ةلػػالبظا
مضراثػػا عمذػػاف  قػػدر   ػػضش  وممػػػ شػػاهدت كػػل هػػاا  وعا ضػػ، مػػؽ االكتئػػاب بدػػب، هػػاو 

 األ داث وخاصة ب د وفاة أما أثشاء  سما فا ممػ.
ف ممػػ سػب، كػل هػاو أ  وهػؾ مػا ج مشػا أشػ ر وعا ض، مػؽ االكتئػاب أثشػاء الحسػل وت ػد -

ش ر فا ب ض األ ضاف األ داث  وأصبح، متذا سة مشها ووصل هاا األمر إلى أ شا أ
ـ 0227أ ػػا رافزػػاها ومػػش متقببلهػػا   ضػػي كػػاف عهؾرهػػا مػػرتبط بؾفػػاة أمػػا مشػػا عػػاـ 

 ـ.0284أبا مؽ  ةووفا
ت سػػػد أال أ حػػؾؼ وتجػػػا با وأ ػػا  ممػػػػ بدػػشة جػػػالا التهػػاب وكا ػػػ، ممػػػ تز ػػػفب ػػد والدة  -

ل األمػر وأبؾهػا كػاف ائخػاها مشػا عشػدما ارػ  عشػا االتف، إلضها بل أب ػدها وأدف هػا ب ضػد  
إلى عقابها بزرتها عمػى الؾجػل  بػالقمؼ( أو بالحػااء  الذبذػ،(  باإلضػافة إلػى الرػر خ 

 والزعضق فا وجهها.
ب د وفاة أبا عسم، لسمػ عضد مضبلد كبضر أوؼ ومؽ السفارقات أف ممػ بػدأت فػا البكػاء  -

 د.الحاد ولسا سئلتها لساذا تبكاا أجاب، عمذاف أ ها مش مردقة إف فا  د بضحبها بج
بدأت م اممتا لسمػ تزداد سؾء وها فا ثالثة ابتػدا ا  ضػي كا ػ، أسػؾأ سػشة فػا عسػرؼ  -

ـ  باإلضػافة إلػػى أف أبػا عػػزؿ 0288 شػا ر  05ب ػد أ ػػداث بل  ف زوجػا أصػب  عػػاطأل
وكش، أذه، لػل وم ػا ممػػ وهػا   وترؾ مشزلل ب د وفاة أما  وممػ كا ، فا الحزا ة

أبػػا بالدػػاعات دوف االهتسػػاـ بسمػػػ التػػا وكشػػ، أفزػػل أتحػػدث مػػ    سػػشؾات 3فػػا سػػؽ 
 بدأت تبكا بذدة وفجئة قاـ أبا  الجد( بالرر خ فضها وضرتها عمذاف تدك،.

عبلقتػػا بػػئبا كا ػػ، قؾ ػػة لشػػؽ أمػػا كا ػػ، جافػػة ال تحزػػؽ ال تهػػتؼ ولسػػا تؾفػػ، شػػ رت  -
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ػػا وجػػدتا كا ػػ،  بالػػا ، تجاههػػا  وأ ػػا اسف ب امػػل ممػػػ ذؼ مػػا كا ػػ، أمػػا بت ػػاممشا تسام 
 .ال أما هكاا أاز  ت ام

ػ - مػا  أمػا كا ػ، م ااػا زؼ مػا أ ػا مػ  ممػػ  اأ ا ب امل كارما أخ، ممػ بذكل أفزػل  ؾع 
 .كسا كاف أبا م ا  امل ممػ بذكل أفزلا تؾ د م  الس تدؼ( وزوجا زؼ أبؾ ا 

ممػػػ وكشػػ، أعػػرض عمػػى ممػػػ الخػػروج  فػػاأ ػػا وأبػػا كشػػا أصػػحاب أوؼ ودا كػػاف ببضػػئثر  -
ػػ أل هػػا عػػاوزو  اجػػات وأ ػػا بػػرفض اشػػترؼ لضهػػا هػػاو  ؛ ػػا وتخزػػ،  ولششهػػا كا ػػ، تثضر ام  

ػػ األشػػضاء  وكشػػ، أتخػػا ق مػػ  ممػػػ فػػا كػػل الخروجػػات فئ ػػا عرػػبضة وصػػؾتا عػػاؿ    ادا س 
 م اها.

أل ا كش، مكتئبة و ز شػة عمػى وفػاة   لؼ أ زر الحفمة KG2تخرج ممػ فا  فمة  أثشاء -
ا ببكػػا وكػػالػ اسػػتقبمها  أبػػا/ مؾلػػؾدة باألسػػؾد  وأ ػػ اأمػػا لدرجػػة أ ػػا اسػػتقبم، ممػػػ وهػػ

جد ممػ( بالبكاء وها رضض ة ولؼ استظ  إرضاعها طبض ا وكا ، رضػاعتها صػشاعا  
 الحزا ة. ذات فاألختها كارما  KG2بضشسا  زرت  فمة تخرج 

أوؿ سػػػشتضؽ مػػػؽ والدة ممػػػػ كشػػػ، أتركهػػػا مػػػ  أؼ  ػػػد ومػػػش كشػػػ، أقػػػدر أ زػػػشها  كشػػػ،  -
أصرخ فضها قا مة: إال الخبلسة دؼا! أ ا عاوزو  رافزاها( ولسا تبكا وها طفمة "رضض ة"

ػػ مػػا أثشػػاء  سمػػا فػػا كارمػػا ومػػش  اأ ػػاـ مػػش وقتػػػ خػػالص اػػا ممػػػ  وا فرػػم، عشهػػا  ؾع 
 بقض، أبص لسمػ خالص.

مرة تركشاها فا الدضارة وفرششا غظاء الدضارة وها بالداخل  ولسا صػ د ا لمسشػزؿ افتشػرت  -
 .شد داف خؾؼ، و وفا  الة رع زلشا وجد اها فا بكاء مر ر 

 ممػ مش تقدر تشاـ جا با تحزر مرتبة وتز ها أسفل الدر ر وتشاـ عمضها. -
فى بهسػاف فػا  مػؾاف ذػتدعبلقة أبا بئما كا ، مزظرتة ولا أخ مػدمؽ وآخػر دخػل م -

 وأذه، ألسرتا  أبا وأخؾتا( أل ل مذاكمهؼ.   ممػ وكارما( اوكش، أترؾ بشاتا كثضر  
فػػا عػػدـ االتدػػاؽ فػػا الس اممػػة الؾالداػػة : ضؽ زوجػػا إالال تؾجػػد خبلفػػات زوجضػػة بضشػػا وتػػ -

ألف مفػضش  ػد ؛ بسمػ بضشسا أ ا اهتؼ بكارما أختها ومركػزة م اهػا أوؼ  افزوجا ا تشا كثضر  
 ألف ممػ أ مى مشها وتضزاء باإلضافة إلى أف أبضها مدل ها أوؼ. ؛م بر كارما
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 ساعات أضرب كارما وات ر، عمضها مثمها مثل ممػ. - 
ح، ت ا ا مؽ األكز سا وسقؾو الذػ ر والسضػل إلػى ال زلػة والؾ ػدة واال ظػؾاء  كارما أصب -

 .اوالبكاء كثضر  
أمػػػا ممػػػػ فهػػػا:  اولػػػ، اال تحػػػار بقظػػػ  شػػػر اف  ػػػدها أكثػػػر مػػػؽ مػػػرة باإلضػػػافة ألفشػػػار  -

 ا تحار ة مت ددة.
 .اسهمة البكاء فها عضؾوطة وتبكا كثضر  ممػ  -
رػػداع السػػزمؽ  اإلمدػػاؾ السػػزمؽ  قؾلػػؾف مػػؽ االضػػظرابات الدضكؾسػػؾماتػ: كال ةالس ا ػػا -

 عربا  هرش الجمد.
  دها فا السهبل  البغر( مسارسة عادة سر ة.ممػ تز   -
 كا ، تسص فا صؾاب ها. -
 ت ا ا مؽ الشؾابضس وتررخ باسؼ البش، الما فا السدرسة الما بضتزااقها. -
 .االسضل لمشاب والدرقة بذكل واضحة مؤخر   -
 ر الخاص با وتشاـ ها وأختها تح، الدر ر.تحزر مرتبة وتز ها أسفل الدر  -
 عبلقة كارما وممػ سضئة لمخااة  خشاقات مدتسرة  غضرة متبادلة بضشهسا. -
عا ػػػ، ممػػػػ مػػػؽ  ذػػػرات الػػػرأس  قسػػػل( والسدرسػػػة أرسػػػم، لؤلسػػػرة خظػػػاب بهػػػاا الذػػػئف  -

وهػػؾ مػػا زاد مػػؽ اكتئابهػػا   وفزػػحؾا ممػػػ فػػا وسػػط السدرسػػة  وزمضبلتهػػا فتحػػؾا الخظػػاب
 سدرسة ولزمضبلتها.ورفزها لم

زمػػبلء ممػػػ بػػدأوا  رفزػػؾها بدػػب، أ ػػا  األـ( مػػش متحجبػػة وقػػالؾا لهػػا: أب ػػدؼ عمذػػاف  -
 أمػ مش محجبة.

ػػ عشػػدماممػػػ  - مػػؽ زمضبلتهػػا مػػش ترجػػ  القمػػؼ تػػا ا  ولسػػا زمضبلتهػػا اقؾلػػؾا لهػػا  اتدػػت ضر قمس 
 هاتا القمؼ تقؾلهؼ: دا قمسا وترفض إعظا ل لهؽ.

سػػػػرقا  اف إ ػػػػدػ زمضبلتهػػػا بتقؾلهػػػػا: إسػػػة تقػػػػؾؿ فضػػػل: ممػػػػ كتبػػػػ، خظػػػاب لسػػػػد ر السدر  -
البشػػات لتشػػؾ ؽ عرػػابة لمدػػرقة وقالػػ، لشارمػػا أختهػػا اػػبل  ئخػػا   أف ممػػػ تحػػرض زػػوات

مسػػػا ردت عمضهػػػا أختهػػػا إف دا ا تبػػػر سػػػرقة ردت ممػػػػ وقالػػػ، دا فأشػػػضاء مػػػؽ السحػػػل دا 
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 است ارة مش سرقة!!
مػػؽ راقرػػة و رػػل إ شػػار مػػؽ ولػػد صػػا ، ممػػػ أمػػل ماتػػ، فسمػػػ قالػػ،: إف أبػػؾو تػػزوج  -

ممػػػػ ثػػػؼ اعترفػػػ، وأخػػػات أسػػػبؾع فرػػػل مػػػؽ السدرسػػػة وأصػػػبح، مشبػػػؾذة ومرفؾضػػػة مػػػؽ 
 .هااها كسا كش، رافز زمبل

 ما أل ل  بادلها االهتساـ والح،. اممػ تح، جدها ألبضها ومرتبظة بل  ؾع   -
زلػػة بالبكػػاء الذػػد د مػػ  السضػػل لمؾ ػػدة وال  امرػػحؾت   ض ػػاممػػػ أصػػب  صػػؾتها وصػػر خها عال -

 واال ظؾاء وض ف الرغبة فا اال دماج فا التفاعبلت األسر ة أو االجتساعضة.
 : السعابمة م  السفحوصة )ممك(:اثاني  

ا زعج، بذػكل واضػ  وممحػؾظ لسػا سػئلتها عػؽ عضػد مضبلدهػا وكػاف ردهػا: لضػل  -
 فشرتشا ب ضد مضبلدؼ دا أسؾأ شاء فا  ضاتا!!

 العالقة م  األب:
فػػػا أبػػػا هػػػا: الزعضػػػق  وال رػػػبضة مػػػرة ا قمبػػػ، بػػػل أكثػػػر  اجػػػة اتزػػػا ق مشهػػػا  -

أ ػػل احرػػمل  اجػػة وهػػؾ عرػػبا  تػػى مػػ   لال رتضػػة مػػؽ كتػػر ال رػػبضة وخاافػػ
 الشاس الما مش ا رفهؼ.

بابا مرة ضرتشا وزعق لا عمذاف الذباؾ اتفت  وكاف هضقفل عمى كارمػا أختػا  -
 و حبدها وفزم، أبكا لحد ما جاء وصالحشا بالؾرد.

 العالقة م  األم:
مامػػا مػػش بتحبشػػا زؼ كارمػػا ومػػش بتذػػؾؼ طمبػػاتا ودا سػػة الرػػر خ وال قػػاب  -

لػا  وهػا دا سػة ال رػبضة زؼ بابػا لسػا  رجػ  مػؽ الذػخل عرػبا اظمػ  غزػػبل 
 فضشا  ولسا  بقى متزا ق  شاـ ومش اكمؼ  د  بابا أكثر عربضة مؽ ماما.

ؽ مػػبابػػا ومامػػا اجبرو ػػا أ ػػا وأختػػا عمػػى أف  ق ػػد لؾ ػػد ا فػػا األوضػػة كشػػؾع  -
  وأختػػا كارمػػا م ػػا أو رال قػػاب فئ ػػا أ زػػر السرتبػػة وأ ػػاـ عمضهػػا تحػػ، الدػػر 

 تجمس و ضدة فا م زؿ عؽ اسخر ؽ.
أخػػػاؼ أجمػػػس لؾ ػػػدؼ وأ ػػػس إف هشػػػاؾ أ ػػػد هتسدػػػكشا وتئخػػػا ا  عبلقػػػة أبػػػا  -
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 فا خشاؽ عمظؾؿ. اب ساتا دا س   
 العالقة م  األخت:

 تتدؼ بالذد والجاب والخشاقات والخضرة الستبادلة. -
 لعالقة م  األقخان:ا
هػا ءفها تذ ر بالرفض والشبا واإلهساؿ والدخر ة مؽ زمبل هػا فػاكرت أف زمبل -

سخروا مشها بذدة ب د أف قص لها جدها  لؤلـ( ش رها عشدما وجدها تم ، فا 
ش رها  ومرة أخرػ لسا سخروا مشها لسا فتحؾا خظاب مؽ مػد ر السدرسػة  ػاكر 

 القسػػػل( وهػػػؾ مػػػا ج مهػػػا ت ػػػا ا مػػػؽ فضػػػل أف ممػػػػ ت ػػػا ا مػػػؽ  ذػػػرات الػػػرأس 
 اإل باو الذد د ومؽ الخز، وال دواف السكبؾت تجاو زمبل ها ومدرستها.

ذكػرت ممػػ أ هػا وأختهػػا كػؽ  ػرغبؽ فػػا الػاهاب لػدكتؾر  فدػػا ا  : ممحوعة
أل هػؽ ا ػا ضؽ مػػؽ ال رػبضة ومػػؽ الظاقػة الدػػمبضة وذف مفػضش  ػػد 

سػؼ وتجػد ادس  لهؽ وذف أكثر شاء  هػدؼ مػؽ عرػبضة ممػػ الر 
 فدها مدترخضة وها بترسؼ وكالػ السذا فا التػراؾ  هػدؼ مػؽ 

 أعرابها و ظم  الظاقة الدمبضة.
 تتسشى أف ترب  عالسة آثار. -
تفتقػػد لؤلصػػدقاء ومػػؽ ثػػؼ فهػػا كا ػػ، كثضػػرة الشػػبلـ بذػػكل واضػػ  فػػا الجمدػػات  -

 فها فا أمس الحاجة لسؽ ادس ها و شر، لها و هتؼ بضها.
ومؽ ثؼ طمب، السداعدة مػؽ  برار أ ها ت ا ا وتتئلؼى وعا واستة وعمها مدرك -

السدرسة  األخرا ضة االجتساعضة( لشا تداعدها وتشفس عػؽ الظاقػة الدػمبضة وهػؾ 
مػػػا ف متػػػل بالف ػػػل مػػػؽ خػػػبلؿ الرسػػػؼ أو مسارسػػػة ر اضػػػة السذػػػا  باإلضػػػافة أ هػػػا 

 وأختها طمب، مؽ األـ أف  اهبؽ لدكتؾر  فدا ا.
 ممخص نتائج السعابمة:

 اضظخاب عسمية التشذئة االجتساعية لسمك تسثمت في: أوال:  
 عدـ اتداؽ الس اممة الؾالداة لسمػ. (8
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 رفض واض  مؽ قبل األـ تجاو ممػ سؾاء عمى السدتؾ ضؽ الذ ؾر أو البلش ؾرؼ. (0
ا فراؿ األـ عؽ ممػ ب ػد والدتهػا مباشػرة وعػدـ االهتسػاـ بهػا باإلضػافة لتذػاـؤ  (3

 اة األـ  الجدة(.األـ مؽ ممػ ب د والدتها  تضجة وف
ت سد األـ أال تمتف، لسمػ وها رضض ة تحاوؿ الؾصؾؿ لؤلـ فشا ، األـ تػدف ها  (4

 بضدها لشا ال تقترب مشها.
 ال قاب البد ا والمفغا لسمػ مؽ كبل الؾلد ؽ وخاصة األـ. (5
فهػػا ال تزػػؼ أو تحزػػؽ ممػػػ عمػػى  اوجدػػدا   ااألـ ال تتؾاصػػل مػػ  ممػػػ ا ف الض ػػ (6

  ، صشاعضة.اإلطبلؽ  تى الرضاعة كا
 إدراؾ ممػ أف أمها رافزها وغضر متقبمها وأ ها تسضز أختها كارما عشها. (7
وصػػل اإلهسػػاؿ لسمػػػ عشػػدما تركؾهػػا فػػا الدػػضارة وهػػا  ا سػػة   دػػضاف( بػػل ت ػػدؼ  (8

وممػ بداخمها  كسا لؾ كا ا  تسشػؾا مؾتهػا  األمر أف الؾالد ؽ قامؾا بتخظضة الدضارة
 ."وأدها" عمى السدتؾػ البلش ؾرؼ(

 ألـ دا سة ال ربضة والرراخ.ا (9
 ؛م ا ػػاة األـ مػػؽ أعػػراض اكتئابضػػة واضػػحة  اكتئػػاب أثشػػاء الحسػػل وت ػػد الػػؾالدة( :  اثاني  

ألف أمهػػا  الجػػدة لسمػػػ( كا ػػ، جافػػة السذػػاعر  ػػادة  ال تحزػػؽ  وال تتؾاصػػل 
م ها  فاألـ تؾ دت م  الس تدؼ أمها ]الجدة[ وت امم، بالسثل م  ممػػ  اا ف الض  
 (."الحفضدة"

: ت رض األسرة لزخؾو اقتراداة  ادة ولزػخؾو اجتساعضػة بؾفػاة الجػدة  جػدة ممػػ اثالث  
مػػػػػؽ األـ( وذ دػػػػػاس األـ بالػػػػػا ، الشػػػػػاتج عػػػػػؽ ال بلقػػػػػة السزػػػػػظرتة مػػػػػ  أمهػػػػػا 

  الجدة(.
 : إصابة ممػ باكتئاب  اد:ارابع  

( درجػػػة عمػػػى اختبػػػار االكتئػػػاب باإلضػػػافة لمتذػػػخضص 58فقػػػد  رػػػم، عمػػػى   (8
 .DSM-5لػ االدضكترؼ وفق  

قامػػػػ، ممػػػػػ بسحػػػػاوالت ا تحار ػػػػة ف مضػػػػة بقظػػػػ  شػػػػر اف  ػػػػدها أكثػػػػر مػػػػؽ مػػػػرة   (0



 

 

 
)833) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 خطابد. حمنذ أمحذ 

 باإلضافة لؤلفشار اال تحار ة. 
السضل لبل ظؾاء ولم زلة وكثرة البكاء وض ف الرغبة فا اال دماج فػا ال بلقػات  (3

 والتفاعبلت االجتساعضة.
دػػاؾ  مثػػل: الرػػداع السػػزمؽ  اإلم ؛م ا ػػاة ممػػػ مػػؽ اضػػظرابات سضكؾسػػؾماتػ (4

 قؾلؾف عربا   ػ  هرش( الجمد  األرؽ.
تخضضبلت مرضضة اتخات الظاب  الدادؼ تجاو اسخر ؽ بدب، شػ ؾرها بػالرفض  (5

 والشبا مؽ أمها ومؽ زمبل ها وأقرا ها.
اضػػظرابات سػػمؾكضة تسثمػػ، فػػا: مسارسػػة ال ػػادة الدػػر ة  الشػػـؾ أسػػفل الدػػر ر   (6

 الشاب  الدرقة  ال دواف تجاو زمبل ها.
]ألف عقاب األب  تسثػل فػا إجبارهػا عمػى الجمػؾس  ؛الجمؾس بسفردهافؾتضا مؽ  (7

 و ضدة فا غرفتها دوف الدساح لها بالخروج فترات طؾ مة[.
 سؾء ال بلقة م  األقراف وم  أختها وأمها. (8
 ش ؾرها الدا ؼ بالرفض وخاصة مؽ األـ  والجد لؤلـ  ومؽ أقرا ها. (9

 : نتائج اختبار رسم األسخة الستحخكة:اثاني  
األب واألـ فا وسػط الدػحاب  ورسػؼ الػاات واألخػ، فػا وسػط سػحابة ؼ رسؼ ت -

وتؾصػػفل أخػػرػ: وهػػؾ مػػا  ػػدؿ عمػػى عػػزؿ األب واألـ مذػػاعرهؼ عػػؽ الظفمتػػضؽ 
ػػ ات بضػػر   ػػ اعػػؽ الػػرفض والتسضضػػز بػػضؽ أفػػراد األسػػرة  وهػػؾ أاز   ا ػػاد   امػػا ا كػػس قمق 

 .اتجشبض   اومخاوؼ وسمؾك  
بػػالرفض مػػؽ  اؾ مػػا ا شػػا أف لػػد ها شػػ ؾر  عػػؽ الظفمتػػضؽ: وهػػ ارسػػؼ الذػػسس ب ضػػد   -

 قبل الؾالد ؽ.
 اـ: وهؾ ما ا كس ض ف االتراؿ بالؾاق  ]ها وأختها واألـ[.عدـ رسؼ أقد -
 رسؼ قدـ األب عمى هضئة كؾرتضؽ: تذضر إلى غز، وعدواف مكبؾت. -
 لسذاعر الخؾؼ مؽ ال قاب. اوا  كاس   ا  ت بضر عدـ رسؼ  د األب: بؾصفل  -
]روتػػرت بضػػر س  هارفػػارد  ا كػػس مخػػاوؼ وقمػػق الخرػػاء.رسػػؼ األب كامتػػداد:  -
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 [03: 0285كؾفساف  
]كػػػار ؽ  عػػػدـ رسػػػؼ األذف: تذػػػضر إلػػػى رفػػػض ال ػػػالؼ والرغبػػػة فػػػا تجشػػػ، الشقػػػد. -

 [38: 8987ماكؾفر  
 رسؼ  فدها أادر الرفحة: تذضر إلى  شؾص وقمق وسمؾؾ ا ظؾا ا. -
 سؼ. رسؼ الدح،: تذضر إلى قمق م -
مػػػؽ الذخرػػػػضة لػػػؼ  تضدػػػػر  الػػػى الذػػػػ ؾر بػػػئف جػػػػزء  رسػػػؼ طضػػػػؾر كثضػػػرة:  رمػػػػز إ -

 و حسل فا طضاتل إمكا ضات الدمار.  ضبظل
 [59-55: 8986]لؾ س ممضكل   .رسؼ  د لااتها: ت كس مدػ ا تضاجها لمقؾة -

 ممخص نتائج اختبار رسم األسخة الستحخكة:
ػػػػ (8 ػػػػ اضػػػػ ف االترػػػػاؿ بػػػػالؾاق  لشؾ ػػػػل مؤلس  واالسػػػػتخراؽ فػػػػا التخضػػػػضبلت  اومحبظ 

 رة ت ؾ زضة لئلشباع.صؾ بؾصفل 
إدراؾ السفحػػؾص بػػالرفض وعػػدـ التقبػػل الؾالػػدؼ مرػػحؾب بقمػػق  ػػاد ومخػػاوؼ  (0

 وسمؾؾ تجشبا.
وهػؾ مػا ا كػس بضئػة مهػددة وخظػرة وغضػر   رفض ال الؼ والرغبة فا تجش، الشقد (3

 آمشة.
 اضظراب مرك، األود ، مرحؾب بقمق ومخاوؼ الخراء. (4
و حسل فا طضاتل إمكا ضات   لمؽ الذخرضة لؼ  تضدر ضبظ االذ ؾر بئف جزء   (5

 الدمار.
سذػروو الالحاجة لمقػؾة ولمحسااػة ولؤلمػؽ ولمػدؼء والتقبػل األسػرؼ والحػ، غضػر  (6

 مؽ قبل الؾالد ؽ.
الششػػػػؾص والسضػػػػل  :مثػػػػل؛ الخػػػػؾؼ مػػػػؽ ال قػػػػاب واسػػػػتخداـ مضكا ضزمػػػػات دفاعضػػػػة (7

 لبل ظؾاء وال زلة.
 :H.T.Pاختبار  نتائج : اثالث  
 رسم الذخص: :أوال  
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 بالرفض. ا: وهؾ ما ا شا أف لد ها ش ؾر  اسس ب ضد  رسؼ الذ - 
 رسؼ الضد عمى شكل كرتضؽ: اذضر ل دواف وغز، مكبؾت. -
التئكضػػػد عمػػػى رسػػػؼ الػػػرأس: المجػػػػؾء إلػػػى التخضضػػػل برػػػؾرة ت ؾ زػػػضة باإلضػػػػافة  -

 لمس ا اة مؽ مذاعر الشقص.
 رسؼ ال ضؽ مقفؾلة: ت كس رغبة قؾ ة لتجش، السثضرات البرر ة األلضسة. -
 ؼ ذقؽ: الذ ؾر بالشقص والدو ضة.عدـ رس -
 عدـ رسؼ قدمضؽ: تذضر لسذاعر باثؾلؾجضة بالتقضضد أو إلى مذاعر الخراء. -
 رسؼ الاراع مثل األجشحة: تذض  فا رسـؾ السرضى شبل الفرامضضؽ. -
 رسؼ الذخص فا أسفل الرفحة: فهؾ  رمز إلى شخرضة اكتئابضة ا هزامضة. -
 ، الشقد. قص االهتساـ األذ ضؽ: الرغبة فا تجش -
رسؼ الرأس ثؼ الجاع ثؼ الؾصل بضشهسا:  دؿ عمى صراع بضؽ الت بضر اال ف الضػة  -

 وضبط.
 : رسم الذجخة:اثاني  

لؾاقػػ  ا مػا فػػاإرسػؼ جػػاع كبضػر: الذػػ ؾر بالتقضضػد مػػ   زعػػة االسػتجابة ال دوا ضػػة  -
 أو فا الخضاؿ.

حاجػة رسؼ فروع الذجرة إلى أعمى فا اتجاو الذسس: ش ؾر شػد د باإل بػاو وال -
 لمدمظة التا تسثل الذسس. السهؼإلى الح، والدؼء مؽ الشسؾذج 

 االتجاهات شبل الفرامضة. ؼرسؼ األزهار: تذض  فا رسـؾ األفراد ذ -
 : رسم السشدل:اثالث  

فػػا  اكبضػػر   ا: وهػػؾ مػػا ا شػػا أف السفحؾصػػة تقزػػا جػػزء  ارسػػؼ سػػقف السشػػزؿ كبضػػر   -
رة ت ؾ زػػضة لشػػؾف الؾاقػػ  وهػػا بهػػاا تشذػػد إشػػباع ا تضاجاتهػػا برػػؾ   التخضػػضبلت
 .اومؤلس   امحبظ  

محاولة لؾقااة الاات ضد ال جز عػؽ بؾصفها دعؼ رسؼ الدقف بخظؾو ثقضمة:  -
 ضبط التخضضل و ذض  ذلػ فا مر مة ما قبل الاهاف  والقمق الحاد.
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تئكضػػد قاعػػدة الحػػا ط: تذػػػضر لرػػ ؾتة فػػا قسػػ  أو كبػػػ، الت بضػػر عػػؽ الشزعػػػات  -
 الستزادة.

رػػضل: عػػزوؼ عػػؽ االترػػاؿ بػػاسخر ؽ و زعػػة إلػػى تجشػػ، رسػػؼ البػػاب أخػػر تف -
 الؾاق .

 رسؼ باب ضئضل: تذضر ل دـ الشفاءة وترددها فا تشؾ ؽ الربلت بالبضئة. -
رسػػػؼ قزػػػباف الشؾافػػػا: وهػػػا مػػػا ت كػػػس إدراؾ السفحؾصػػػة فػػػا رؤ تهػػػا لمسشػػػزؿ  -

 كدجؽ.
 تئكضد محضط الشؾافا: تثبض، فسا أو سسات ذات طاب  فسا. -
ؾتر داخما قؾؼ فا الذػخص أو إلػى صػراع أو اضػظراب دخاف كضف: اذضر لت -

 ا ف الا فا السؾقف السشزلا أو كمضهسا.
 اتجاو الدخاف مؽ الضسضؽ لمضدار: تذاـؤ بالشدبة لمسدتقبل. -

  اللة األلوان:
األسػػػؾد واألصػػػفر فػػػا رسػػػؼ الذػػػسس: اجسػػػ  بػػػضؽ االكتئػػػاب وال دوا ضػػػة واإلثػػػارة  -

 الحدضة.
 لمشف والشب، والششؾص. سقف السشزؿ  المؾف البشا( اذضر -
 الشؾافا والباب  المؾف األزرؽ( اذضر إلى االهتساـ بالؾقااة. -
 رسؼ الظضؾر بالمؾف األسؾد: إشارة لبل قباض والشب، والششؾص. -
 رسؼ الذجرة بالمؾف األخزر الفات  والخامق: الحاجة لؤلمؽ. -
رسػػػػؼ الذػػػػخص بػػػػالمؾ ضؽ األصػػػػفر واألسػػػػؾد: اجسػػػػ  بػػػػضؽ االكتئػػػػاب وال دوا ضػػػػة  -

 .[00: 8986واإلثارة الحدضة ]لؾ س ممضكل  
 :H.T.Pممخص نتائج 

 إدراؾ السفحؾص لسذاعر الرفض مؽ قبل الؾالد ؽ. (8
ػ (0 ػ اعدـ الذ ؾر بػاألمؽ واألمػاف لشػؾف الؾاقػ  محبظ  بضئػة مهػددة باإلضػافة إلػى  اومؤلس 

 وخظرة.



 

 

 
)837) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 خطابد. حمنذ أمحذ 

 الذ ؾر باإل باو والتذاـؤ مؽ السدتقبل. (3 
مػػؽ الشسػػاذج الؾالداػػة وكبػػ، الت بضػػر عػػؽ الشزعػػات  الذػػ ؾر بالتقضضػػد وتػػالقس  والدػػضظرة (4

 الستزادة.
المجػػؾء إلػػى التخضضػػل برػػؾرة ت ؾ زػػضة إلشػػباع اال تضاجػػات غضػػر السذػػب ة والس ا ػػاة  (5

 مؽ مذاعر الشقص والدو ضة م   زعة لبلستجابة ال دوا ضة.
 وتجش، الشقد. ال زوؼ عؽ االتراؿ باسخر ؽ و زعة إلى تجش، الؾاق  (6
كتئػػػػاب ذات طػػػػاب  ا هزامػػػػا باإلضػػػػافة إلػػػػى الشػػػػف والشبػػػػ، والقسػػػػ  الس ا ػػػػاة مػػػػؽ ا (7

 والششؾص.
 اضظراب مرك، األود ، وا ذخاؿ قزضبا. (8
 م ا اة السفحؾص مؽ خرا ص وسسات شبل فرامضة. (9
الحاجػػػة لمحػػػ، ولمػػػدؼء ال ػػػاطفا والتقبػػػػل مػػػؽ قبػػػل الؾالػػػد ؽ  والحاجػػػة لبلهتسػػػػاـ  (82

 بالؾقااة.
 تثبض، فسا أو سسات ذات طاب  فسا. (88
داخمػػػا قػػػؾؼ فػػػا الذخرػػػضة  أو صػػػراع أو اضػػػظراب ا ف ػػػالا فػػػا السؾقػػػف  تػػػؾتر (80

 السشزلا أو كمضهسا.
 "C.A.T: نتائج اختبار ارابع  

 (15)  (:1البظاقة رقم )
ؿ ثػػػبلث فقػػػراء مػػػش القضػػػضؽ أكػػػل وشػػػرب والػػػداػ دا شػػػر رة مػػػش بتحػػػبهؼ وهػػػا لسػػػا وو د

ا كػػػاف عشػػدها ثػػػبلث مذػػض، اكمػػػؾا  هسػػا أطفػػػاؿ ومػػش عػػػارفضؽ أ هػػؼ بضدػػػرقؾا مػػؽ عشػػػدها  وهػػ
/ الػداػ( تزعػق لهػؼ  الفرخػةبضزات  والثبلثة الرػخار دخمػؾا أكمؾهػا  ثػؼ تػدخل عمػضهؼ الدػ،  

ولسا عرف، أ هؼ أطفاؿ وطضبضؽ أخاتهؼ وكئ هؼ أوالدها  كاف عشدها ثػبلث أوالد وكا ػ، عاممػة 
 ؽ(8     02    .األكل دا لضهؼ 

 طيب عاوزي  عشوان ليحه العرة:
 ؾ ة.. طض،  دسضها الشتا ، الفقراء.السفحؾصة: ص ، ش -
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 طض، األطفاؿ لضل الفرخة دؼ بت اممهؼ كداا! -
هسا بضحبؾها لشؽ الفرخة الذادو دؼ مش بتحبهؼ  وعمذاف كدا ها مش وافق،  -

عمى أ هؼ ائكمؾا وهسا جاعشضؽ وهسا مش عارفضؽ فػضؽ مامػاتهؼ وهسػا طم ػؾا مػؽ 
 البضض مش عارفضؽ أمهؼ وال أمهؼ عارفاهؼ.

 خ:التفدي
 .اإدراؾ ممػ برفض األـ لها وعدـ تقبمها بل وتجشبها أاز   (8
إدراؾ ممػػػ لمس ا ػػاة االقترػػاداة التػػا ت رضػػ، لهػػا األسػػرة ب ػػد والدتهػػا مباشػػرة  (0

 عق، سرقة مشزلهؼ.
 هػػا فقضػػرة لػػضس عمػػى السدػػتؾػ االقترػػادؼ بػػل أ اجػػة ممػػػ لمحػػ، فهػػا تذػػ ر  (3

 سذروو.الفقضرة مؽ الح، الؾالدؼ غضر 
 ولمحسااة ولمدؼء  باإلضافة لحاجات فسضة غضر مذب ة.الحاجة لؤلمؽ  (4
 .اعدواف واض  عمى األب والشغر إلضل بؾصفل شر ر   (5
 قمق اال فراؿ  مش عارفضؽ أمهؼ  وأمهؼ مش عارفاهؼ(. (6
 اضظرابات سمؾكضة  الدرقة: عدـ التفرقة بضؽ تستمػ وما استمشل اسخروف(. (7
 بضئة مزظرتة ومهددة وغضر آمشة. (8

( 15)  (:2البظاقة رقم )  ً 
دوؿ دبتػػػاف بشػػػات والسفػػػروض دؼ األـ وتشتهػػػا وكا ػػػ، األـ م اهػػػا  بػػػل وتتسػػػرف بشتهػػػا 
إزاؼ تشط الحبل وجاءت دبة أخرػ شر رة ال تح، األطفاؿ وال تح، األـ وتشتها  ودا كػاف فػا 
الدضرؾ والذر رة ستئخا الحبل مؽ الظفمة  بس البش، ساعدت أمها ومفضش  ػد سػاعد الذػر رة 

ر الحبل ا قظ  وال الذر رة عرفػ، تم ػ، بالحبػل أو أ هػا تبقػى مذػهؾرة  واألـ سػتئخا اسخ اوف
     82 رػػف الحبػػل وتم ػػ، ببضػػل هػػا وابشتهػػا  والذػػر رة خدػػرت واألـ وتشتهػػا بقػػؾا مذػػهؾر ؽ  

 ؽ(0
 طيب عاوزي  عشوان ليحه العرة:

 "األذكضاء وأ ا" األذكضاء هسا األـ وتشتها  و"أ ا" ها الذر رة. -
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 خ:التفدي 
 مسارسة ال ادة الدر ة. (8
 إدراؾ األـ أ ها جافة السذاعر وغضر محبة بل وشر رة. (0
 االست راضضة. (3
 .والذ ؾر باالضظهاد أعراض بارا ؾااا (4
 تشاقض وجدا ا تجاو الاات فها تشغر لااتها عمى أ ها شر رة وطضبة. (5
 الحاجة لؤلمؽ ولمقؾة. (6

 (5  (:3البظاقة رقم )
أسػػد عػػالؼ وكػػل الحضؾا ػػات ت ػػدؼ مػػؽ فػػا فػػضمؼ  أ ػػ، الرػػؾرة دؼ أوؼ عمذػػاف شػػفتها

جا بل و قدمؾا لل األكل  وهؾ الما ائكمل  والحضؾا ات  رو ؾا لل كل أسػبؾع لضجس ػؾا األكػل مػؽ 
البذػػر و  ظػػؾو لؤلسػػد  وفػػا  ػػـؾ الحضؾا ػػات مػػش  زػػروا لؤلسػػد  والسفػػروض هػػؾ ممػػػ الخابػػة 

جػػػدهؼ مػػ  البذػػػر وقالػػ، الحضؾا ػػػات وهسػػا المػػػا  ػػاهبؾا إلضػػػل  وت ػػد ؽ األسػػػد راح لمحضؾا ػػات وو 
لؤلسد أ ، لضل مش تجرؼ وراءهؼا! إ شا مش هشجرؼ وراء البذر  ومش هش ظػا لػػ األكػل  
لشػػؽ األسػػد مػػش وافػػق عمػػى الشػػبلـ دا  وجػػرؼ وراء البذػػر  بػػس األسػػد هػػؾ جػػؾاو جػػزء طضػػ،  

بضهػػؾش  والحضؾا ػػات اتفقػػ، مػػ  البذػػر أ هػػؼ مػػش اخػػافؾا مػػؽ األسػػد  وال اجػػروا مشػػل عمذػػاف هػػؾ
بس  ولؾ خفتؼ ائخاكؼ كمشؼ و ئكمشؼ  والبذر فزمؾا فا أماكشهؼ ورا ؾا مػ  الحضؾا ػات ودخمػؾا 
جشضشػػػة الحضؾا ػػػات السؾجػػػؾدة فػػػا السد شػػػة واألسػػػد فزػػػل لؾ ػػػدو فػػػا الخابػػػة مػػػش عػػػارؼ ا سػػػل 

 ؽ(3     02  اجة.       
 عشوان ىحه العرة:ما 

 األسد الغالؼ أو الذر ر. -
 التفديخ:
 تجاو األب فهؾ شر ر وطض،. تشاقض وجدا ا (8
مذػػاعر عدوا ضػػة تجػػاو األب تسثمػػ، فػػا محػػاوالت التسػػرد عمضػػل مرػػحؾتة برغبػػة فػػا  (0

 اال تقاـ مشل  إ ل هضفزل و ضد فا الخابة(.



 

 

 
)      842) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 دراسة كليييكية متعنكة –ديياميات االكتئاب لذى عيية مً األطفال 

 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (3
 اضظراب وجدا ا  أ ، الرؾرة دؼ أوؼ عمذاف شفتها فا فضمؼ(. (4
 الخؾؼ مؽ ال قاب. (5
 ،.اضظراب مرك، األود  (6
 التثبض، عمى السر مة الفسضة فهشاؾ ا تضاجات فسضة غضر مذب ة. (7

 (02     (:4البظاقة رقم )
  كا عمضها قرة.أ مؾة أوؼ الرؾرة دؼ.. بس ص ، أف 

الششجػرو الشبضػػر خمفػ، وا ػػدة  بشػ،( وكػػل المػػا فػا الخابػػة أشػرار وهػػا الؾ ضػػدة  األـ( 
 ؛ضقتمػػؾا البشػػ،  والبشػػ، طم ػػ، متؾ ذػػةطضبػػة والبػػاقا أشػػرار  وأ ػػا خاافػػة أخمػػف عمذػػاف هسػػا ه

أل هػا زؼ  ؛ف بضخػافؾا مػؽ البشػ،وأ رقؾا السكاف الما كاف فضل األب  وهسا اس  أل هؼ قتمؾا أبضها
مامتها تقدر تشط  ظة كبضرة  خسدة( أو  ستة( متر ولؾ  رل  ار تقدر تشط واألشرار  ػاولؾا 

وتقػػدر تخػػؾفهؼ  وفػػا  ػػـؾ  ها مؾاهػػ،اقتمػػؾا البشػػ، الستؾ ذػػة بػػس مػػش عرفػػؾا اقتمؾهػػا وهػػا عشػػد
بشػة  ا رجل البش، ومامتها عرف، أ ها  امل تػا ا  واألشػرار جر ػؾا رجػل  قػدـ( األـ االؾ خرتذ

عػػػػادؼ واألـ مػػػػش عارفػػػػػة تػػػػشط بػػػػس  ظػػػػ، فػػػػا األخػػػػر وهػػػػػا  زاؼ تػػػػشطإواالبشػػػػة تػػػػؾرؼ األـ 
 ؽ(3     82  وهرتؾا والبش، رجمها ات ؾرت وهرتؾا لحتل كؾ دة فضها  ضؾا ات كؾ دة مؾجؾعة

 ما عشوان ىحه العرة:
 عا مة الششجرو. -
 التفديخ:

 اتجاو سمبا وعدوا ا تجاو البضئة. (8
 الس ا اة مؽ الؾ دة والفراغ الؾجدا ا. (0
 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (3
 إسقاو السذاعر ال دوا ضة عمى اسخر ؽ  باإلضافة لمششؾص. (4
 ر لئل باو.تخضضبلت ساداة تجاو اسخر ؽ  تضجة ت رضهسا السدتس (5
 أعراض اكتئابضة واضحة مرحؾتة بتشاقض وجدا ا تجاو الاات. (6
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 إدراؾ السفحؾصة الكتئاب األـ. (7 
 مذاعر الخضرة مؽ األخ،. (8
اضظرابات وجدا ضة تسثم، فا أوؿ رد ف ل لها: أ ، الرؾرة دؼ أوؼ.. بس ص ، أف  (9

 أ كا عمضها قرة.
 بضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة. (82
 م  الس تدؼ. استخداـ مضكا ضـز التؾ د (88
 الحاجة لؤلمؽ ولمحسااة ولمقؾة. (80

 (02     (:5البظاقة رقم )
 ص ، أوؼ  ص بة شؾ ة.

وهػػا عشػػدها أخػػ، أكبػػر مشهػػا واألخػػ، دؼ  ر بػػة صػػخضرة مامتهػػا خمفتهػػا وماتػػ،  األـ(أ
مػػػش  شفػػػ  تئخػػػاها عمذػػػاف  ػػػدورا عمػػػى األكػػػل وسػػػابتها لؾ ػػػدها وقفمػػػ، البػػػاب واألر بػػػة  امػػػ، 

ومكػا ش فػا غضػر الدػر ر والدػتارة وتػاقا الحاجػات اتدػرق،  وطمػ  بابػا  ووجدت الباب مفتؾح
لدل عااش وراح م  بشتل الشبضرة وساب باب البض، مفتػؾح  والرػخضرة  امػ، ومثمػ، أ هػا  ااسػة 
لسػػػػا سػػػػس ، صػػػػؾت و دػػػػ، الدػػػػر ر  تذػػػػاؿ و تحػػػػرؾ فػػػػا الهػػػػؾاء  لػػػػؾ  دػػػػؾا أ هػػػػا صػػػػا ضة 

  ورا ؾا رج ؾا ال فش  األثاث( ورمؾها ها برو   مدتضقغة( هضقتمؾها  ورا ؾا بضها وسط الخابة
اسذػؾا  او أالرخضرة جااة تقـؾ سس ، صؾت رجمضؽ ف سم، أ ها  ااسة وفا  د بضراقبها  هسا بد

ولسا مش سس ، صؾت بدأت تتحرؾ ووجػدت  فدػها فػا وسػط الخابػة وكا ػ، خاافػة أوؼ مػؽ 
ج ؾا ولقؾهػا ولقػؾا أكػل بػس األكػل دا الث ابضؽ ألف السكاف دا كاف فضل ث ابضؽ  وتاباها وأختها ر 

كػػاف بتػػاع الث ػػػابضؽ  وكػػاف  ؾالضهػػػا ث ػػابضؽ وكػػػا ؾا سػػضئخاوا البشػػػ،  وطمػػ  المػػػا سػػرؽ ال فػػػش 
 األثاث( األسؾد  بس فا األخر األب والبشتضؽ  األختاف( عاشؾا م  األسػؾد المػا طم ػؾا مػش 

 ؽ(4     52أشرار  قضقضؾف.  
 ما عشوان ىحه العرة:

 بؾف.األشرار الظض -



 

 

 
)      840) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 
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 التفديخ:
 تخضبلت بالفشاء والسؾت وااللتهاـ. (8
 اإل داس الدا ؼ باالضظهاد   د بضراقبها(. (0
  دد القزض،  الخؾؼ مؽ الث ابضؽ(. (3
 قمق اال فراؿ والخؾؼ مؽ الؾ دة. (4
  شؾص  إسقاو. (5
تشػػػاقض وجػػػدا ا تجػػػاو األب فهػػػؾ مؾجػػػؾد عمػػػى السدػػػتؾػ الفضز قػػػا لشػػػؽ عمػػػى  (6

، عمػػى السدػػتؾػ الدػػضكؾلؾجا(   بابػػا طمػػ  السدػػتؾػ الشفدػػا فهػػؾ غضػػر مػػؤثر  مضػػ
 عااش(.

 عدواف واض  تجاو األـ. (7
 اتجاو سمبا تجاو البظاقة  الرؾرة دؼ ص بة أوؼ  ص بة شؾ ة(. (8
 بضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة. (9

( 82  (:6البظاقة رقم )  ً 
كػل  ولسػا بػدأت أاثشضؽ مؽ الدببة  أـ وأب( فقراء هسا كبار ومش قادر ؽ ومش القضضؽ 

تخمػػف  األـ قالػػ، لشفدػػها مػػش  شفػػ  أخمػػف أ ػػا أكػػل مشػػضؽا! لشػػؽ األـ فػػا الشهااػػة مسكػػؽ  األـ
فػػا األوؿ مػػؽ قمقػػ،  ق ػػد فػػا كهػػف الرعػػ، فضػػل عفار ػػ، وفضػػل أكػػل  كػػاف كهػػف مدػػكؾف األـ 

ال فار ، لشؽ األـ وجدت أ هؼ دببة مثمهؼ مش عفار ، وأكمؾا وشرتؾا. والدبة الرخضرة اتؾلدت 
كػػاف دا مدػػكؾف ومفػػضش  ػػد وقامػػ، تتفػػرج عمػػى الشهػػف لقضػػ، ال فار ػػ، وتحػػدث  فدػػها أف الس

دوؿ دببل بس مضتضؽ  واتحؾلؾا ألشباح وعفار ، لششهؼ فا الحقضقة دببة ز هؼ  الما برو الشهػف 
مش اذؾفؾا الما جؾو الشهف لشؽ الما جؾو الشهف اذؾفؾا المػا بػرو  والدبػة الرػخضرة صػحض، 

طم ؾا  ضؾا ات ز ها وهسػا  ػاس طضبػضؽ  وأخػر  ػاس طم ػؾا  استضقغ،( ووجدت أف أبضها وأمها 
 ؽ(3     42مؽ الشهف ماتؾا     
 ما عشوان ىحه العرة:

 كهف الرع،. -
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 التفديخ: 
 غػػرة واتجػػاو سػػمبا  حػػؾ السشػػزؿ "كهػػف الرعػػ،" و حػػؾ ر ػػؼ األـ عشػػدما كا ػػ،  (8

جشضشة فا ر ؼ أمها  التػا كا ػ، ت ػا ا مػؽ االكتئػاب أثشػاء  سمهػا لسمػػ( فهػا 
 ؾ أف هاا الر ؼ كاف  رغ، فا لفغها وطردها والتخمص مشها.تدر 

 تشاقض وجدا ا تجاو الؾالد ؽ  األشرار الظضبؾف(. (0
مرػػػػػػحؾب بقمػػػػػػق  االس ا ػػػػػاة مػػػػػػؽ مذػػػػػػاعر االضػػػػػػظهاد وذدراؾ رفػػػػػض األـ لهػػػػػػ (3

 اال فراؿ.
 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (4
 استخداـ مضكا ضـز القدرة السظمقة  التفشضر الدحرؼ(. (5
 باألزمة االقتراداة التا عا ، مشها األسرة.اإل داس  (6
 بضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة . (7
 التثبض، عمى السر مة الفسضة فهشاؾ ا تضاجات فسضة غضر مذب ة. (8

( 8     (:7البظاقة رقم )  ً 
قػػػرد طضػػػ، وجسضػػػل وكػػػل الشػػػاس بتحبػػػل لقػػػى عػػػدد قمضػػػل مػػػؽ الظضبػػػضؽ  وعػػػدد كبضػػػر مػػػؽ 

دا ف الشػاس تحبػل بػس هػؾ ادػرؽ وتضسثػل أمػامهؼ  واألسػد األشرار  هؾ بضؽ  فدل أ ل طض، عمذػا
هشبقػػى م ػػاكؼ عمذػػاف الشػػاس شػػر ر وعػػرؼ  والقػػرد راح لؤلشػػرار وقػػالهؼ أ ػػا م ػػاكؼ إ شػػا األشػػرار 

اجضبػػؾا لشػػا األكػػل   األسػػد قػػاؿ: إ ػػل مػػش هضشفػػ   تخضػػر ووجػػد أف القػػرد  رسػػؼ كػػل  اجػػة بض سمهػػا 
ظضبضؽ عمذاف الشاس تحبل  فاألسد واألشرار هجسػؾا عمذاف الشاس تحبل و درؽ األكل و  ظضل لمم

عمى القرد وقالؾا لل: لضل عاوز تدػرؽا! ولضػل عػاوز الشػاس تحبػػا! فقػاؿ لهػؼ القػرد الرػخضر: أ ػا 
 ؽ(3     05فقضر ومش عارؼ فضؽ بابا وماما  وفزل ادرؽ عمذاف ا ضش م اكؼ   

 ما عشوان ىحه العرة:
 روتضؽ هؾد. -
 التفديخ:

 جاو صؾرة الاات  طضبة وشر رة(.تشاقض وجدا ا ت (8
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أعػػراض بارا ؾااػػا فهػػا تػػرػ  فدػػها أ هػػا السخمرػػة أو السشقػػاة وأف اسخػػر ؽ فػػا  (0
  اجة لها مثمها مثل روتضؽ هؾد.

 قمق اال فراؿ. (3
 استخداـ مضكا ضـز التبر ر. (4
 اتجاو عدوا ا  حؾ الؾالد ؽ. (5
 تخضضبلت عدا ضة تجاو البضئة. (6
 تغهر وجل غضر  قضقا لها(. اضظرابات سمؾكضة  الشاب/ اإلخفاء/ (7
عمػػػػى السدػػػػتؾػ الفضز قػػػػا  (تػػػػرػ أ هػػػػا فقضػػػػرة مػػػػؽ  ػػػػ، الؾالػػػػد ؽ  فشػػػػبل الؾالػػػػد ؽ (8

 مؾجؾد ؽ لشؽ عمى السدتؾػ الشفدا فمضس لهسا وجؾد.
الحاجػػػة لمحػػػ، مػػػؽ اسخػػػر ؽ  باإلضػػػافة لمتثبضػػػ، عمػػػى السر مػػػة الفسضػػػة فهشػػػاؾ  (9

 ا تضاجات فسضة غضر مذب ة.
 (35     (:8البظاقة رقم )

 دؼ إال دؼ إال البتاعة دؼا!!
زؼ عزومػػػة فػػػا بضػػػ، قرػػػة  ضػػػاة عا مػػػة قػػػرود لدػػػل مخمفػػػضؽ بضبػػػا جد ػػػد  األـ واألب 
والجػػدة والظفػػل الرػػخضر خػػالص( عػػاممؾا زؼ عزومػػة  الجػػدة ت ػػالا شػػؾفا الظفػػل الرػػػخضر  
فالجدة وجدتل طفل شقا و خبط فا الحاجات و رما السؾز و ؾسخ الحضظة واألرض والشتػ،  

واألب كا ؾا شاافضؽ أف دا عادؼ عمذاف هؾ طفل  لشؽ الجدة قال، أل الـز ت مسػا ابشػػ واألـ 
األدب  ولسا  دخل السدرسة م اهؼ أسؾد مسكؽ ازرتؾو فاألـ اقتش ، وقال، لمظفػل الـز تبقػى 

و فا األخػر إف س  كبلمها فا السدرسة وهضكؾف جزاؤ كؾ س وتقؾؿ كبلـ  مؾ والظفل مش هضد
ؾا عمضػػل  ادػػخروا مشػػل( وهػػؾ بضبػػا وجدتػػل قالػػ، لػػل الـز تدػػس  كبلمػػا وفػػا الحضؾا ػػات هضتر قػػ

 ؽ(3     05األخر هضدس  كبلمها ب د كدا   
 ما عشوان ىحه العرة:

 الظفل الذقا. -
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 التفديخ: 
 رفض واتجاو سمبا  حؾ البظاقة  دؼ إال دؼ إال البتاعة دؼ(. (8
 إدراؾ رفض الزمبلء واألقراف لها. (0
 ـ(.عدواف تجاو الجد  مؽ األ (3
 الخؾؼ مؽ ال قاب. (4
 عدـ اتداؽ فا الس اممة الؾالداة والجد  مؽ األـ(. (5
 اضظرابات سمؾكضة  تسرد وشقاوة(. (6
 الذ ؾر بالشقص والدو ضة. (7
 م ا اتها مؽ الذ ؾر بالقس  ألوامر الدمظة الؾالداة. (8

 (82     (:9البظاقة رقم )
 ػد  ت ػضش( فضهػا وفػا سا فا األدغاؿ ومش القضل أؼ  تػة تقهبشؾتة مات أبضها وأمها و 

سػخؽ طبق األخر وجدت بض، ودخم، جؾاو  وعرف، أ ل بض، بتاع دببة ووجدت ثبلث أطباؽ 
وسػػػط  وطبػػػق بػػػارد  فئخػػػات الؾسػػػط  ووجػػػدت ثػػػبلث كراسػػػا وأخػػػات الؾسػػػػط  طبػػػق أوؼ  و 

لسػا  ووجدت ثبلث أسرو وأخات الؾسط  وعم، تتشظط عمى الدر ر وكدرت كل  اجة والدببػة
طردوهػػا مػػؽ البضػػ،  والبشػػ، اعترفػػ، وتقػػؾا أصػػحاب هػػا وابػػؽ   اجػػة قػػامؾا دخمػػؾا وعرفػػؾا كػػل
 .ؽ(0     02أصحاب البض،  

 ما عشوان ىحه العرة:
 البشؾتة الضتضسة. -

 التفديخ:
إدراؾ السفحؾصػػػػة أ هػػػػا  تضسػػػػة بػػػػالرغؼ مػػػػؽ وجػػػػؾد الؾالػػػػد ؽ فهسػػػػا مضتػػػػاف عمػػػػى  (8

 السدتؾػ الشفدا.
 السحضظضؽ بها. قمق اال فراؿ  والذ ؾر بالرفض والشبا مؽ قبل (0
تخضضبلت عدوا ضة  حؾ الؾالد ؽ  اتج عؽ إ باو شد د مشهسا  فا إ دػ السرات  (3

 طردوا ممػ مؽ السشزؿ(.
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اضظرابات سػمؾكضة تسثمػ، فػا ال شػاد والتسػرد عمػى الؾالػد ؽ  ثػؼ الخزػؾع لهسػا  (4
 مرة أخرػ  م ا اتها مؽ مذاعر القس  ألوامر الدمظة الؾالداة(.

 سضة فهشاؾ ا تضاجات فسضة غضر مذب ة.تثبض، عمى السر مة الف (5
 (5   (:10البظاقة رقم )

قرػة كمبػة فقضػرة سػاعات بتدػرؽ عمذػاف تئكػل أطفالهػا ب ػد مػا دؼ  مؾة أوؼ  الرؾرة 
خمف، اتشضؽ  وتاع، كل  اجاتها  وأخات البشتاف لمحساـ ودخم، م اهؼ عمذاف تحسػضهؼ ولسػا 

تقػى لػؤلـ أوضػة  ػـؾ كبضػرة وأوضػة  ػـؾ كا ، بتدرؽ الحاجات مؽ الشػاس اشػترت بضػ، كبضػر و 
تػا ا وأوالدهػا كبػروا وتقػؾا كؾ دػضؽ ومػش  لؤلطفاؿ  وفا اسخر األـ ات مس، أ ها مػش هتدػرؽ 

 .ؽ(8     52هض سمؾا ز ها وت مس، الدرس  
 ما عشوان ىحه العرة:

 مش عارفة بس مسكؽ  دسضها الت مؼ مؽ األخظاء. -
 األـ لضل كا ، بتدرؽا  -

ا فمؾس. وعرف، مػؽ الشػاس بضحظػؾا فمؾسػهؼ فػضؽ وأكمهػؼ عمذاف مش كاف م اه
 وشرتهؼ  وسرقتهؼ وتاقا الحاجات دؼ اواشترت بض، كبضر.

 التفديخ:
 تخضضبلت ساداة تجاو اسخر ؽ تسثم، فا الرغبة فا اال تقاـ مشل وذخرا هؼ. (8
إ بػػاو شػػد د  ػػاتج عػػؽ رفػػض و بػػا اسخػػر ؽ  األقػػراف والػػزمبلء( وخاصػػة األـ  (0

 ضل الشقد والمـؾ والتؾتضخ لسمػ وكالػ الحاؿ مؽ مدرسضها.فها دا سة تؾج
 ممػ تؾجل رسالة لؤلـ  لداف  الها اقؾؿ ألمها: اار ، تت مسا الدرس(. (3
 إدراؾ ممػ بئ ها فقضرة فا  ، الؾالد ؽ لها. (4
 بضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة. (5
 الحاجة لمحسااة واألمؽ. (6
 قمق الخراء. (7
 استخداـ مضكا ضـز التبر ر. (8
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 ات غضر مذب ة.ا تضاج (9 
 :C.A.Tممخص اختبار 

سدػػػػتؾػ االلتهػػػاـ عمػػػى الو الششػػػػؾص  و مثػػػل: اإلسػػػقاو   ؛اسػػػتخداـ مضكا ضزامػػػ، دفاعضػػػػة (8
 قس .و تبر ر  و تؾ د م  الس تدؼ  و القدرة السظمقة  و الستخضل  

 تشاقض وجدا ا تجاو الاات وتجاو الؾالد ؽ. (0
 وتجاو البضئة. تخضضبلت ساداة تجاو الاات وتجاو الؾالد ؽ وتجاو اسخر ؽ (3
 اإل داس والذ ؾر برفض الؾالد ؽ وخاصة األـ. (4
التئثضر الدمبا لمؾالػد ؽ فػا الحضػاة الشفدػضة لسمػػ فهسػا مػؽ وجهػة  غػر ممػػ لػضس لهسػا  (5

 وجؾد  مضتاف عمى السدتؾػ الشفدا( بالرغؼ مؽ وجؾدهسا عمى السدتؾػ الفضز قا.
 الس ا اة مؽ قمق اال فراؿ والخراء. (6
 د ،   دد القزض،( والتثبض، عمى السر مة الفسضة.اضظراب مرك، األو  (7
 الخؾؼ الذد د مؽ الؾ دة وال زلة ومؽ ال قاب ومؽ الزضاع والفقداف والتبلشا. (8
 الس ا اة مؽ القس  ومؽ اإل باو الؾالدؼ. (9
 الس ا اة مؽ الرفض والشبا واإلهساؿ وعدـ االهتساـ مؽ زمبل ها وأقرا ها. (82
 بضئة غضر آمشة ومهددة وخظرة. (88
جػػػػػة السفحؾصػػػػػة لمحػػػػػ، ولؤلمػػػػػؽ ولمحسااػػػػػة ولمػػػػػدؼء ولبلهتسػػػػػاـ ولمتقػػػػػد ر ولمػػػػػدعؼ  ا (80

 والسدا دة سؾاء مؽ قبل األسرة  ومسثما الدمظة الؾالداة  السدرسضؽ( ومؽ األقراف.
اضػػػظرابات سػػػمؾكضة تسثمػػػ، فػػػا: الشػػػاب والدػػػرقة والتسػػػرد وال ػػػدواف  ومسارسػػػة ال ػػػادة  (83

 الدر ة.
 ضة والشقص.اضظراب صؾرة الاات والذ ؾر بالدو  (84
 الس ا اة مؽ السذاعر االضظهاداة واألعراض البارا ؾ ة. (85
 .ماتػؾ الس ا اة مؽ األعراض الدضكؾس (86
الس ا ػػػاة مػػػؽ االكتئػػػاب الحػػػاد  السقشػػػ ( تسثمػػػ، فػػػا: السضػػػل لمبكػػػاء ولم زلػػػة واال ظػػػؾاء   (87

ضػػػػػ ف الرغبػػػػػة فػػػػػا اال ػػػػػدماج والتفاعػػػػػل مػػػػػ  و باإلضػػػػػافة لبلضػػػػػظرابات الؾجدا ضػػػػػة  
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اإلقػػػػداـ عمػػػػى اال تحػػػػار  واألفشػػػػار اال تحار ػػػػة  و ضػػػػ ف الذػػػػهضة  و ؽ  األر و اسخػػػػر ؽ  
 اإل داس بالخؾاء وتالفراغ وتالفشاء.و 
 : نتائج اختبار الخورشاخ:اخامد  

  (5  (:1البظاقة رقم )
زلؾمػػة فضػػل أو خفػػاش أو زرافػػة  أ بهػػا( الخفػػاش  -8

 أخاؼ مشل  مرة لقض، خفاش مض، ومقرؼ.
  ا  ركة -ؾ ش 8

الشسبضؾتر(  طال ػة مشهػا الحاجػات ل بة  ار  فا  -0
 الدؾداء.

 ش ظ -ؾ ؼ 7

وش  ػػػز ؽ لشػػػا ؽ  ػػػارؼ و تػػػى شػػػ رو مػػػؽ الشػػػار  -3
 وهؾ  شط عمى الحاجات دؼ.

 ش ؿ -ج ؼ 8

وش ضػػػػحكة شػػػػر رة  أشػػػػؾفل فػػػػا الؾاقػػػػ .. عضػػػػد  -4
 الرع،(.

 ج ؼ ش+ إ داف  ا  ركة  8

 ؽ(8     82زمؽ كما:   
  (5  (:2البظاقة رقم )
  عرفتها ار ب  قؼ  مؾة تإال دؼا! هللا د

كمبػػػضؽ واقفػػػضؽ وكئ هسػػػا ماسػػػكضؽ  اجػػػات عمذػػػاف  -8
 اظضروها.

 ؾ  ا  ركة  ش+ 8

صػػؾرة كمبػػضؽ مقمػػؾتضؽ هػػا إاػػل الحاجػػات البسبػػا  -0
 دؼ مش عارفل أوصفها.

 ؾ  ا  ركة ش ؿ 7

 جزء  ا  ركة ج ؼ ش ؿ  8 عضؽ  سراء  وتق أبضض -3
 ؽ(3     52زمؽ كما:   

  (83  (:3البظاقة رقم )
 ؾ ؼ ش ؿ  8 الجزء األسؾد دا كتابة اابا ضة -8
 ج ؼ ش ؿ  8 ذؼ جضتار مكدؾر الجزء األ سر -0
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  ا  ركة -ؾ ش 7 ضفدع -3 
 ؽ(0     5زمؽ كما:   

  (3  (:4البظاقة رقم )
  إال دوا!

  ا مض، –ؾ ش  8 مض، ضفدع  -8
  ا مض، –ؾ ش  8 شجرة كبضرة عمى جدؼ ضفدع -0
  ا  بات -ؾ ش 7 ضفدع -3
 (ً   45  زمؽ كما: 

( 0  (:5البظاقة رقم )  ً  
 ؾ ش+  ا  ركة 8 فراشة. -8
  ا مض، +ؾ ش  7 خفاش مض،. -0
   ا  ركة +ج ش 8 خفاش وفراشة راكشضؽ عمى ب ض. -3
 ؽ(8     5زمؽ كما:   

  (8  (:6البظاقة رقم )
 إ داف ا جزء ج ش+  8 قم،. -8
دبػضؽ مػرتبظضؽ فػػا عسػؾد شػػجرة ورجمػضهؼ ممزوقػػة  -0

 تضؽ.فا الذجرة وهسا مض
  ا مض، –ؾ ؼ ش  8

ورقة شجرة بتاعة الخر   واق ة عمػى األرض ال  -3
 تتحرؾ

 ج ؼ ش ظ  8

 ؽ(8     45زمؽ كما:   
  (5  (:7البظاقة رقم )

  إال داا!
 ؾ  ش ؿ 8 وش عفر ، طال  مؽ مرباع -8
 ج ؼ ش+  8 ماكضشة هؾاء عمى شكل عفر ، -0
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اثشػػػػػضؽ مػػػػػؽ ال فار ػػػػػ، باصػػػػػضؽ فػػػػػا السػػػػػرآة وهسػػػػػا  -3
 ل األمشضاتاحققؾا ك

 ؾ ش+ 8

 ؽ(8     52زمؽ كما:   
  (0  (:8البظاقة رقم )

  آو... ها.... أ ، األلؾاف دؼ
 ج ش+  ا  ركة  8 سحمضة ماشضة عمى  اجة ذؼ خط وكئ ل مراال -8
 جزء  ا -ج ش 8 قم،  ضؾاف مش بضدؽ مض،. -0
 ؽ(8     52زمؽ كما:   

  (82  (:9البظاقة رقم )
  بة   مؾو دؼ(آو بدأ ا   سل  اجات ص 

  ا إ داف -ؾ ؼ ش 7 سا رة أو سا ر شر ر دؼ طاقضة ودا جدسها -8
الحتػػة الحسػػراء دؼ عبػػارة عػػػؽ تفا ػػة عمػػى قمػػػ،  -0

 إ داف والما فا الشرف دا ص ، شؾ ة
 ح ؿ ش+ 8

 ؽ(3     02زمؽ كما:   
  (5  (:10البظاقة رقم )

  هللا هللا بح، الحاجات دؼ أوؼ 
ؼ المػػػػػا فػػػػػا كػػػػػاا  اجػػػػػة ممزوقػػػػػة فػػػػػا ب ػػػػػض ز  -3

 الدضرؾ
  -ؾ ؼ ش 7

  -ج ش 8 كرة -4
اتشضؽ رجالة ماسكضؽ فا  اجة كئ ها فا الدػضرؾ  -5

 بالزبط
  ا  ركة -ج ش 8

 ؽ(0     82زمؽ كما:   
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 تفدضر  تا ج اختبار الرورشاخ: 
 : العالقات األساسية:أوال  
 ( استجابة تق  فا السدػ الدؾؼ.08السجسؾع الشما ل دد االستجابات    (8
 شما لؤلداء الزمؽ ال (0

8.062  
 تق  فا السدػ الدؾؼ. 45  

08 
 متؾسط زمؽ الرج  لمبظاقات السمؾ ة  (3

35 
  7 

5 
 متؾسط زمؽ الرج  لمبظاقات غضر السمؾ ة   (4

04 
  4.8  

5 
 هػا ت ػا ا مػؽ اضػظرابات وجدا ضػة أأؼ  ؛وهؾ ما ا شا أف السفحؾصة ت ػا ا مػؽ صػدمة لػؾف 

 وا ف الضة ذات طاب  اكتئابا.
 (   82  9  8الشدبة السئؾ ة لمبظاقات   (5

 82+ 9+ 8عدد استجابات 
 ×822   

 السجسؾع الشما ل دد االستجابات
 

7 
 ×822   05% 

08 
 ف السفحؾصة ت ا ا مؽ الشف والحرر  تضجة ضخؾو البضئة.أوهؾ ما ا شا 

 ش %   (6
 مجػ ش

 ×822   
 مجػ عدد االستجابات
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00 

 ×822   78.57% 
08 

 وهؾ ما ا شا أف السفحؾصة ت ا ا مؽ  قص فا التمقا ضة اال ف الضة  ا شساش عرابا(.
  822× مجػ الشما ل دد االستجابات  ÷ش م  + ش + ش ظ  (7

04 
 ×822   85.7% 

08 
مجػػ كمػا ل ػدد االسػتجابات  ÷ الشدبة السئؾ ة لمسحتؾػ الحضؾا ا   ضؾاف + أجزاء  ضػؾاف (8

 ×822   
83 

 ×822   46.40% 
08 

 وهؾ ما ا شا أف السفحؾصة لد ها اهتسامات شا  ة ومحدودة.
  أجزاء البذر + أجزاء الحضؾاف(:  البذر + الحضؾاف(   (9

 0    +9         :3          +4 
 تق  فا السدػ ال ادؼ أو الدؾؼ. 7:    88    

 0ش ؿ/  3ش ؿ +  0  ش ؿ +  مجسؾع استجابات المؾف  (82
 ش ؿ 3ش ؿ +  0ش ؿ + 

   
0 

 
 + صفر 0+  5

  3.5  
0 

 تق  فا السدػ ال ادؼ أو الدؾؼ 
 مجػ ؿ:   ح  سط الخبرة  (88

      5 :3.5 
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تشزع إلى اال تحاء الػداخما واالعتسػاد عمػى  ضاتهػا الداخمضػة أكثػر وهؾ ما ا شا أف السفحؾصة  
 مؽ اعتسادها عمى بضئتها.

 5: 84 ش ظ + ظ + أ أ(   : ح غ(:  ح ح (80
 لى م ا اة السفحؾصة مؽ القمق.وهؾ ما اذضر إ 

  88: 86ح   : ؾ (83
  وها تذضر إلى قدرة خبلقة وارتفاع فا مدتؾػ الظسؾح( 

 : ال بلقات اإلضافضة:اثا ض  
 وها تذضر إلى تقبل السفحؾصة ال دفاعاتها. 08: 08ح ح   : ح -8
 وها تذضر إلى تقبل السفحؾصة ال دفاعاتها. 08: 08 ح ح + ح خ(    : ح -0
وهػػػػػػا مػػػػػػا ت شػػػػػػا أف هشػػػػػػاؾ محاولػػػػػػة مػػػػػػؽ جا ػػػػػػ،   8: 5ؿ(     ؿ ش + : ش ؿ -3

 السفحؾصة لمدضظرة الزا دة عمى ا دفاعاتها اال ف الضة م   زعة االستجابة لمشقد.
 ؾ %   -4

86 
×822   57.84% 

08 
 ج %   -5

88 
×822   39.08% 

08 
 جػ%   -6

8 
×822   3.57% 

08 
 ؼ %   -7

9 
×822   30.84% 

08 
ف السفحؾصػة تتدػؼ بال شػاد والتسػرد وعػدـ اال رػضاع لت مضسػات وأوامػر وهؾ ما اذػضر إلػى أ
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 الدمظة الؾالداة أو مؽ اسثمها  وت كس مضؾؿ قهر ة واكتئابضة.
 مشتغؼ.: تقد ر السدتؾػ ال قما  التتاب ( -8

 التحمضل الشضفا الستجابات الرورشاخ:
 استجابات اكتئابية: -1

  ار. -ر مكدؾرجضتا - ضؾا ات مضتة ومقرفة -وش  ز ؽ -قم، مض،
 اضظخابات وججانية ذات طاب  اكتئابي: -2

 (: ]إال دؼ... هللا دؼ  مؾو[.0بظاقة  
 (: ]إال داا![.7بظاقة     (: ]إال دا ا![4بظاقة  
 (: ]آو ... ها ... أ ، األلؾاف دؼ[.8بظاقة  
 (: ]آو بدأ ا   سل  اجات ص بة ...  مؾة أوؼ[.9بظاقة  
 بح، الحاجات دؼ أوؼ[. (: ]هللا .... هللا82بظاقة  

 مذاعخ العجد وقمة الحيمة والعس : -3
(: دبػػػضؽ مرتػػػؾطضؽ ورجمػػػضهؼ ممزوقػػػة  ماسػػػكضؽ فػػػا 02  6  0  8عمػػػى البظاقػػػات  

  اجات عاوز ؽ اظضروها  رجالة ماسكضؽ فا  اجة.
 مذاعخ الخوف والعمق: -4

 عضد الرع،  ضحكة شر رة.
 استجابات عجائية نحو األم: -5

 مثل: سا رة شر رة.
 ابات العمق:استج -6

البظاقػػػة األولػػػى: تػػػدؿ اسػػػتجاباتها عمػػػى القمػػػق مػػػؽ فقػػػداف السؾضػػػؾع ]خفػػػاش مضػػػػ، 
ومقػػرؼ "األب" زلؾمػػة فضػػل "اضػػظراب مركػػ، األود ػػ،"  زرافهػػا 

 أ بها "األـ"[.
 البظاقة الثالثة: اضظراب مرك، األود ، مرحؾب بقمق الخراء "جضتار مكدؾر".

جدا ضػة لػؤلـ فراشػة "األـ" خفػاش مضػ، "األب" البظاقة الخامدة: القمق تجػاو الحالػة الؾ 
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 خفاش وفراشة راكشضؽ عمى ب ض "اضظراب السؾقف األود با "  
البظاقػة الدػاب ة: تػدؿ اسػتجاباتها عمػى القمػق تجػاو اال فرػاؿ عػؽ األـ "وش عفر ػػ، 
طػػال  مػػؽ مرػػباح" ت كػػس الحاجػػة لمػػدؼء ولمحػػ، والتقبػػل مػػؽ 

 األـ.
 اف مض، مش بضدؽ".ؾ و الخرتاء مؽ ال ا مة "قم،  ضالبظاقة الثامشة: ت كس القمق تجا

 البظاقة التاس ة: ت كس القمق تجاو داف  السؾت "سا رة شر رة".
البظاقػػة ال اشػػرة: ت كػػس القمػػق تجػػاو التجز ػػة "كػػاا  اجػػة ممزوقػػة فػػا ب ػػض  اتشػػضؽ 

 رجالل ماسكضؽ فا  اجة".
األلػػؾاف دؼ بظاقػػة  تدػػسضة األلػػؾاف: دفػػاع ضػػد مضػػل اكتئػػابا  سػػاداة ا ف الضػػة  ]أ ػػ،

الحتػة الحسػراء  -(  آو بدأ ا   سػل  اجػات صػ بة " مػؾة أوؼ"8 
 .([0 (  ها إال الحاجات البسبا دؼ بظاقة 9بظاقة  

 ( "الجزء األسؾد دا[.3إعظاء اسؼ أسؾد: ا تساؿ مضل اكتئابا بظاقة  
 ز ادة استجابات  ضؾا ضة: ت كس قمق  واكتئاب  وضرر ودفاعات عدوا ضة.

 بات خفاش: ك  لتؾق   دث مؤلؼ غضر س ضد.استجا
 استجابات كم،: اعتساداة سمبضة.

 عبلقات لؼ تحل م  شخرضة أبؾ ل.: استجابات دب
 ورؽ شجر مض،: اهتساـ بال جز والسؾت.

 ملخص ىتائج اختبار الرورشاخ:
تبضشػػل مػػؽ وجػػؾد صػػدمة لػػؾف  وهػػؾ مػػا تػػؼ م ا ػػاة السفحؾصػػة مػػؽ اكتئػػاب واضػػ  وهػػؾ مػػا  (8

ة السفحؾصة مؽ اضظرابات وجدا ضػة وا ف الضػة ذات طػاب  اكتئػابا  باإلضػافة ا شا م ا ا
 إلى الس ا اة مؽ الشف والحرر  تضجة ضخؾو البضئة.

م ا ػػاة السفحؾصػػة مػػؽ  قػػص فػػا التمقا ضػػة اال ف الضػػة  ا شسػػاش عرػػابا(  وضػػ ف فػػا  (0
 الشزج وهؾ ما ا شا أف السفحؾصة لد ها اهتسامات شا  ة ومحدودة.

صة إلى اال تحاء الداخما واالعتساد عمى  ضاتها الداخمضة أكثػر مػؽ اعتسادهػا مضل السفحؾ  (3
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 عمى بضئتها.
أما عؽ التشغضؼ ال قما فهشاؾ قدرة خبلقة م  ارتفاع مدتؾػ الظسؾح إال أف هاو القدرة لؼ  (4

  تض  لها الغهؾر ب د.
ػ (5 ضظرة الزا ػدة محػاوالت زا ػدة لمدػ اهشاؾ تقبل مؽ السفحؾصة ال دفاعاتها إال أف هشاؾ أاز 

 عل ا دفاعاتها اال ف الضة.
 تدؼ سمؾؾ السفحؾصة بال شاد والتسػرد وعػدـ اال رػضاع لت مضسػات وأوامػر الدػمظة الؾالداػة  (6

 أو مؽ اسثمها.
 ائتا: أما عؽ استجابات السفحؾصة فها عكد، ما (7

 ( اضظرابات وجدا ضة ذات طاب  اكتئابا.7/8
 ة والقس .( الس ا اة مؽ مذاعر ال جز وقمة الحضم7/0
 ( استجابات عدا ضة تجاو األـ م  شضؾع مذاعر الخؾؼ والقمق.7/3
( القمق مؽ فقداف السؾضؾع  والقمق مػؽ األود ػ،  والقمػق مػؽ الخرػاء  والقمػق تجػاو 7/4

الحالة الؾجدا ضة لؤلـ  والقمق تجاو اال فراؿ عؽ األـ  والقمػق تجػاو الخرتػاء مػؽ 
 والقمق تجاو التجز ة.ال ا مة  والقمق تجاو داف  السؾت  

( م ا ػػاة السفحؾصػػة مػػؽ كػػ  لتؾقػػ   ػػدث مػػؤلؼ غضػػر سػػ ضد  مػػ  اعتساداػػة سػػمبضة  7/5
 باإلضافة إلى عبلقات لؼ تحل م  شخرضة أبؾ ل.

 صورة إكميشيكة مجسعة لمحالة األولى )ممك(
 اضظراب وسؾء عسمضة التشذئة االجتساعضة تسثم، فا: -

o ا فرػاؿ  - با وعدـ تقبػل مػؽ األـ لسمػػرفض و  -عدـ اتداؽ الس اممة الؾالداة
م ا ػػاة األـ مػػػؽ  -األـ دا سػػػة ال رػػبضة واال ف ػػاؿ -األـ عػػؽ ممػػػ ب ػػد والدتهػػا

 .وت دو أعراض اكتئابضة واضحة أثشاء الحسل
ػػ - ػػ ام ا ػػاة ممػػػ مػػؽ اكتئػػاب  ػػاد وفق  و رػػؾلها  DSM-5لػػػ المتذػػخضص الدػػضكاترؼ ووفق 

( باإلضػػافة C.D.Iالكتئػػاب األطفػػاؿ ( درجػػة عمػػى اختبػػار  مار ػػا كؾفػػاكس 58عمػػى  
مثػػل: اإلقػػداـ عمػػى اال تحػػار الف مػػا بقظػػ  شػػر اف  ؛إلػػى األعػػراض الخاصػػة باالكتئػػاب
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ضػػ ف و السضػػل لمبكػػاء وال زلػػة لفتػػرات طؾ مػػة  و أفشػػار ا تحار ػػة  و  ػػد ها أكثػػر مػػؽ مػػرة   
 اإل داس بالخؾاء والفراغ ال اطفا والؾجدا ا.و األرؽ  و   الذهضة

 الجمد. ػ  هرش(  -سؾماتػ: الرداع السزمؽ  اإلمداؾ  قؾلؾف عربااضظرابات سضكؾ  -
اضػػػظرابات سػػػمؾكضة: مسارسػػػة ال ػػػادة الدػػػر ة  الشػػػـؾ أسػػػفل الدػػػر ر  الشػػػاب  الدػػػرقة   -

ال شػػػاد والتسػػػرد عمػػػى  سػػػػاذج الدػػػمظة الؾالداػػػة أو مػػػؽ اسثمهػػػػا  ال ػػػدواف تجػػػاو زمبل هػػػػا 
 وأقرا ها.

ج ذأو مػػػؽ قبػػػل زمبل هػػػا أو مػػػؽ قبػػػل  سػػػا شػػػ ؾرها الػػػدا ؼ بػػػالرفض سػػػؾاء مػػػؽ قبػػػل األـ -
الدمظة فا السدرسة مرحؾتة بقمق  اد ومخػاوؼ وسػمؾؾ تجشبػا باإلضػافة لمسذػاعر 

 االضظهاداة.
 تخضضبلت مرضضة اتخات الظاب  الدادؼ تجاو اسخر ؽ بدب، ش ؾرها بالرفض والشبا. -
صؾرة بؾصفل واالستخراؽ فا التخضضبلت  اومحبظ   اض ف االتراؿ بالؾاق  لشؾ ل مؤلف   -

ت ؾ زػػػػضة لئلشػػػػباع  والس ا ػػػػاة مػػػػؽ مذػػػػاعر الػػػػشقص والدو ضػػػػة مػػػػ   زعػػػػة االسػػػػتجابة 
 ال دوا ضة.

اضػػػظراب مركػػػ، األود ػػػ، مرػػػحؾب بقمػػػق  ػػػاد ومخػػػاوؼ الخرػػػاء  التثبضػػػ، عمػػػى  -
 السر مة الفسضة.

الحاجػػػػة عمػػػػى القػػػػؾة والحسااػػػػة  والحاجػػػػة لؤلمػػػػؽ ولمحسااػػػػة ولمحػػػػ، ولمػػػػدؼء ولمتقبػػػػل   -
ة ولمدعؼ ولمسدا دة سؾاء مؽ قبػل األسػرة أو مػؽ قبػل اسخػر ؽ اولمؾقا الحاجة لبلهتساـ

 وخاصة مؽ مسثما الدمظة الؾلداة.
 ل قاب والتبلشا والفشاء مرحؾب بسذاعر ال جز والتقضضد وقمة الحضمة.االخؾؼ مؽ  -
االلتهػػاـ و الشبػػ،  و القسػػ   و التبر ػػر  و الششػػؾص  و مثػػل: اإلسػػقاو   ؛مضكا ضزمػػات دفاعضػػة -

 تؾهؼ القدرة السظمقة.و التؾ د م  الس تدؼ  و اإل شار  و ؾػ الستخضل  عمى السدت
رفػػػض ال ػػػالؼ والرغبػػػة فػػػا تجشػػػ، الشقػػػد وهػػػؾ مػػػا ا كػػػس ومػػػؤلؼ ومحػػػبط  وتضئػػػة مهػػػددة  -

 وخظرة وغضر آمشة وغضر مدتقرة مرحؾب بشغرة تذاؤمضة مؽ السدتقبل.
ا ضػػػات و حسػػػل فػػػا طضاتػػػل إمك  مػػػؽ الذخرػػػضة لػػػؼ  تضدػػػر ضػػػبظل االذػػػ ؾر بػػػئف جػػػزء   -
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 الدمار.
الذػػ ؾر بالتقضضػػد وتػػالقس  والدػػضظرة مػػؽ الشسػػاذج الؾالداػػة وكبػػ، الت بضػػر عػػؽ الشزعػػات  -

 الستزادة.
 ال زوؼ عؽ االتراؿ باسخر ؽ و زعة إلى تجش، الؾاق  وتجش، الشقد. -
 تشاقض وجدا ا تجاو الاات وتجاو الؾالد ؽ. -
 اضظراب صؾرة الاات وصؾرة الجدؼ. -
ة القمق مؽ فقداف السؾضؾع  وقمق اال فراؿ عؽ األـ  وقمق الس ا اة مؽ القمق وخاص -

 السؾت  والقمق تجاو الخرتاء مؽ ال ا مة  والقمق تجاو التجز ة  وقمق الخراء.
م ا اة السفحؾصة مؽ ك  لتؾق   دث مؤلؼ غضػر سػ ضد مػ  اعتسداػة سػمبضة باإلضػافة  -

 م  شخرضة أبؾ ل. لإلى عبلقات لؼ تح
 ػػدفاعاتها باإلضػػافة لسحػػاوالت زا ػػدة مشهػػا لمدػػضظرة عمػػى هشػػاؾ تقبػػل مػػؽ السفحؾصػػة ال -

 ا دفاعاتها اال ف الضة.
 -مػػؽ وجهػػة  غػػر ممػػػ الشفدػػضة-التػػئثضر الدػػمبا لمؾالػػد ؽ فػػا  ضػػاة ممػػػ الشفدػػضة فهسػػا  -

لضس لهسا وجؾد وتئثضر  قضقا فهسا مضتاف عمى السدتؾػ الشفدػا بػالرغؼ مػؽ وجؾدهسػا 
هػػػؾ مػػػا ج ػػػل سػػػمؾؾ السفحؾصػػػة  تدػػػؼ بال شػػػاد عمػػػى السدػػػتؾػ الفضز قػػػا  الجدػػػدؼ( و 

والتسرد وعدـ اال رضاع لت مضسات وأوامر الدمظة الؾالداة أو مؽ اسثمها  باإلضافة إلػى 
 وجؾد استجابات عدا ضة تجاو األـ.

ضػ ف الشزػػج اال ف ػالا واالجتسػػاعا و قػػص فػا التمقا ضػػة اال ف الضػة والسضػػل لبل تحػػاء  -
لداخمضة أكثر مؽ اعتسادها عمػى بضئتهػا مسػا  ػدؿ عمػى الداخما واالعتساد عمى  ضاتها ا

 ض ف األ ا.
 قدرة عقمضة خبلقة لؼ  ت  لها الغهؾر ب د  تضجة الشف والس ا اة. -

 )إمام(الثانية الحالة 
  : نتائج السعابمة: أوال  

 الشوع: ذكخ.    س. إماماالسم: 
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 سشوات. 8العسخ:   15/8/2009تاريخ السيال :  
 العاىخة. -تجخيبيالسجرسة:   تجائيالرف: الثالث االب

 .( سشوات ريتاج5)أخت األخوات:    تختيبو: األول 
 : السقابمة م  األـ:أوال  
إمػػاـ  ػػاوؿ اال تحػػار مػػرتضؽ فػػا السػػرة األولػػى: وضػػ  الدػػكضشة عمػػى رقبتػػل  وفػػا الثا ضػػة:  -

الػػدور الخسػػس وتػػؼ مبل قتػػل فػػا المحغػػات األخضػػرة  وفػػا إ ػػدػ السػػرات مػػؽ  رمػػى  فدػػل
سضئة لمخااة  م  اسخر ؽ وت امبلتل  لباإلضافة إلى أف أسمؾترح أ فل مؽ الخارج بضدو  ج

 قمؾؽ. اوعشضف وعدوا ا م  أقارتل مؽ عسرو وم  أختل  وداس   او ش جد  
أكػل مػ  إ ػل اقػؾلا: أ ػا عػا ز بل  إماـ أؼ  د مػث جشاإماـ مش بضدس  الشبلـ   ت سد احر  -

مرة عؾر ابؽ أختا  و سدػػ أ ػد أختػل و زػرتها  مكشش بض سل كدو فا األوؿ  وفا أخر
 بقى كمل مذاكل. ؾجامد عمى كتفها  ه

مبتحبؾ ضش  أ ا عا ز أمؾت  أ ا هسػؾت وهسذػا بل  أص ابضقؾلا: مش عا ز أعضش  وأ تؾ  -
وأسػػضبكؾا  الذػػخص الؾ ضػػد المػػا بضحبػػل هػػا جارتشػػا وتشتهػػا هسػػا المػػا  اشػػؾا الدػػكضشة مػػؽ 

تػػل وعػػا ز اسػػؾت  فدػػل  م ػػؾر أ فػػل مػػؽ بػػرو  طمػػ  مػػؽ عمػػى رقبتػػل كػػاف وضػػ ها عمػػى رقب
 الدور الثالي لمدور الخامس  رما  فدل مؽ البمشؾ ة و شتحر مؽ شهر.

عا ضػػ، مػػؽ االكتئػػاب أثشػػاء  سمػػا فػػا إمػػاـ وت ػػد والدتػػل بدػػب، وفػػاة أخػػا الشبضػػر والػػاؼ  -
 أبػػا  ضػػي كشػػا سػػ، أوالد وتشػػ، المػػا هػػا أ ػػا  عسػػر أمػػا مػػا قرتػػ، مشػػا أو بسشزلػػةكػػاف 

 دػػض، بحزػػشها مػػش بتحزػػؽ  وأ ػػا برضػػل مػػش ب ػػرؼ أ زػػؽ أوالدؼ  وأخػػا مكتئػػ، 
 .أبا الؾ ذة للبذكل  اد بدب، م اممة 

ػػػػ - مزػػػخؾطة ومشهكػػػة مفػػػػضش  ػػػد بضدػػػػس شا   اأعػػػا ا مػػػؽ القؾلػػػػؾف ال رػػػبا واألرؽ وداس 
 دماغا شخالة مش بتفرػل  وزوجػا عشضػف وقاسػا فػا م امبلتػل مػ  إمػاـ وأختػل ر تػاج

دـ االهتسػػػاـ باإلضػػػػافة إلػػػى أف  هشػػػػاؾ مذػػػاكل مكتؾمػػػػة بضشػػػا وتػػػػضؽ لدرجػػػة الخمغػػػة وعػػػػ
 زوجا.

زػػخؾطة أ ػ، الؾ ػدة وال زلػػة  ضػي أشػ ر بالرا ػػة والهػدوء  أمػػا غضػر هػاا فئشػػ ر أ ػا م -
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 وفا أوقات كثضرة. اأ ضا    وعربضة وكئضبة  أمضل لمبكاء
ػػ - ل ػػالا زؼ خؾفهػػا ورعبهػػا الذػػد د مػػؽ الرػػؾت ا ار تػػاج أخػػ، إمػػاـ لػػد ها مذػػكبلت أاز 

ومػػؽ الدػػضارات ومػػؽ السضػػاو  باإلضػػافة لس ا اتهػػا مػػؽ سػػقؾو الذػػ ر  وم ا اتهػػا مػػؽ إ ػػااء 
 إماـ لها طؾؿ الؾق،.

 تظور الحالة:
( شػهؾر عشػدما شػاهد 6( سػشؾات  و 3بدء عهؾر االكتئاب عشػد إمػاـ وهػؾ فػا سػؽ   -

ولسػا  والدو  األب( ازرتشا  األـ( أمامل ب شف وقدػؾة لدرجػة إ ػا  زفػ، دمػاء كثضػرة 
 اكمؼ  د. إماـ شاؼ الدـ بخزارة بدأت ال ربضة تز د عشدو أكثر ومش عا ز

بػػدأ فػػا الجمػػؾس فػػا األوضػػة لؾ ػػدو لحػػد مػػا وصػػل أ ػػل مشػػ  األكػػل لفتػػرة أسػػبؾع   -
ولسػػا بػػدأ ائكػػل كػػاف ائكػػل مػػرة وا ػػدة فػػا الضػػـؾ  وت ػػدها كػػاف  شػػاـ لفتػػرات طؾ مػػة 

شاـ خالص و فزل اكدػر فػا لسدة أسابض  وت دها كاف عمى الشقضض مش عا ز  
الم ػػػػ، ومػػػػا زاؿ لحػػػػد اسف كػػػػالػ  إلػػػػى أف وصػػػػل لزػػػػرب أختػػػػل ب ػػػػد أف كػػػػاف 

 بضظبظ، عمضها.
 ولؾ شاؼ والدو بضكمسشا اقؾلل: هتزرتها تا ا وال إالا! -

 (:إمام: السعابمة م  السفحوص )اثاني  
  المخػة الشحافػة والزػ فالسغهر وشكل الجدؼ: مهشدـ و غضف  بدو عمى الجدد  -

 ت بضر ة ت كس الحدة وال بؾث وال شف.ال
 تر  قمػػػق  اقػػػاؼ األشػػػضاء  ا ػػػض  ػػػااءومؤشػػػرات سػػػمؾكضة: كثضػػػر الحركػػػة  متػػػؾ  -

 .اقزؼ األضافر  اذ ر بالرداع كثضر    صؾاب  إ دو اوأ ضا   
تشتابػػػل فػػػا الفتػػػرة األخضػػػرة اضػػػظرابات فػػػا الشػػػـؾ و ؾتػػػات غزػػػ، وذ ػػػااء الػػػاات  -

  تحار والسؾت.واسخر ؽ  ومحتؾػ  د ثل أفشار عؽ اال
 العالقة م  األب:

بابػػػا بضحبدػػػشا فػػػا األوضػػػة  ضػػػالسة( و رتظشػػػا بالحبػػػل مػػػؽ إ ػػػدؼ ورجمػػػا مػػػ   -
ب ػػض  و زػػرتشا بػػالحزاـ  وضػػرب مامػػا وهػػا فضهػػا بضبػػا   امػػل( عذػػاف فشتشػػا 
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مػػؽ الحبػػل  وكا ػػ، هتسػػؾت  وفػػا عػػؾا  عفر ػػ،( فػػا األوضػػة المػػا بابػػا  بدػػشا  
فر ػػ،( بقػػل كبضػػر وأضػػافرو كبضػػرة وتضشػػزؿ فضهػػا دخػػل مػػؽ الذػػباؾ لسػػا كدػػرو هػػؾ  ع

 هػبلوس سػس ضة  صراصضر ودـ مؽ بقل وال ؾ كدر الشؾر ودخل إ دو فا الحضظة
 .وترر ة(

عمذاف كدا مش ب رؼ أ اـ وأفزل طؾؿ المضل خاا  وصػا ا لحػد مػا ا ػاـ مػؽ  -
 خاا  وعا ز أمؾت عمذاف استر  . االت ،  أ ا مش بح،  فدا داس  

 العالقة م  األم:
ػػػمػػػام - مذػػػخؾلة مػػػش بتق ػػػد م ااػػػا هػػػا بت ػػػضط  تبكػػػا( كثضػػػر وتتحػػػ، تق ػػػد  اا دااس 

 لؾ دها.
 ساعات تت ر، عمضشا وتزرتشا أ ا وأختا. -
أما بتخاؼ مؽ بابا وكػا ؾا بضتخػا قؾا مػ  ب ػض كثضػر  أمػا مػش مبدػؾطة ومػش  -

  ز شة. ابتفرح وداس  
 :وةالعالقة م  األخ

مضهػػا وفػػا األو ػػة األخضػػرة بػػدأ عبلقتػػل مػػ  أختػػل فػػا البدااػػة كا ػػ، طضبػػة و حشػػؾ ع -
  تؾ د م  الس تدؼ "األب"(. ااسارس عشفل عمضها وعمى أمل أاز  

 العالقة م  األقخان:
 اسضل إلى ال زلة وعدـ االختبلو ودا ؼ التذاجر م هؼ. -

إمػػػاـ مت مػػػػق بجػػػػارة وابشتهػػػػا  ضػػػػي هػػػاو الجػػػػارة تحػػػػ، إمػػػػاـ بذػػػػدة وت ػػػػرؼ  ممحؾعة: 
صػػػة لسػػػا أقػػػدـ عمػػػى اال تحػػػار هػػػا ولػػػاا فهػػػؾ ادػػػتجض، لهػػػا وخا ؛تحتؾ ػػػل

 الؾ ضدة التا استظاع، أف تدح، الدكضشة مؽ إ دو.
 ممخص نتائج السعابمة:

 أوال:  سؾء واضظراب عسمضة التشذئة االجتساعضة تسثم، فا:
 سؾء الس اممة الؾالداة وعدـ اتداؽ فا الس اممة إلماـ. (8
 األب.ؽ قبل ومؤذؼ معقاب بد ا  (0



 

 

 
)      860) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 دراسة كليييكية متعنكة –ديياميات االكتئاب لذى عيية مً األطفال 

 ألب لؤلـ وها  امل.وضرب اخبلفات بضؽ الؾالد ؽ  (3
 الزا دة عمى إماـ.األـ عربضة  (4
بدب، وفاة أخضهػا كسػا ت ػا ا  الؾالدةت د االكتئاب أثشاء الحسل و مؽ األـ م ا اة  :  اثا ض  

 .مؽ اضظرابات شد دة فا أسرتها
لبلكتئػػاب  C.D.Lاختبػػار  ػػاد  ضػػي كا ػػ، درجتػػل عمػػى اكتئػػاب مػػؽ إمػػاـ م ا ػػاة : اثالث ػػ

 الضة.درجة عوها ( درجة 58 
برمػػا  فدػػل مػػؽ الػػدور الخػػامس ووضػػ  الدػػكضشة عمػػى رقبتػػل اال تحػػار محاولػػة  -

 لضاب   فدل باإلضافة لؤلفشار اال تحار ة.
 أكثر مؽ مرة وجرح مت سد أل فل لدرجة الشز   ألكثر مؽ مرة.إ ااء الاات  -
 دا ؼ الترد د بئ ل مش عا ز ا ضش و تسشى السؾت. -
بات فػػا اأرؽ واضػػظر و   قؾلػػؾف عرػػبااضػػظرابات سضكؾسػػؾماتػ: م ا اتػػل مػػؽ  -

 .الشـؾ
تخضػػػضبلت وهػػػبلوس سػػػس ضة وترػػػر ة وهػػػؾ مػػػا اج مػػػل اخذػػػى مػػػؽ الشػػػـؾ بدػػػب،  -

 اعتقادو فا وجؾد عفار ،.
تؾ ػػد   اضػػظرابات سػػمؾكضة: إ ػػااء اسخػػر ؽ وال ػػدواف عمػػضهؼ  عشضػػد  ال  شرػػ، -

عرػػػبضة وسػػػرعة االسػػػتثارة والهضػػػاج  وفػػػرو الحركػػػة  و مػػػ  الس تػػػدؼ وهػػػؾ األب  
 زؼ األضافر.وق
تشػػرار لمسؾقػػف الرػػدما رؤ ػػة أبضػػل وهػػؾ ازػػرب األـ فػػا بظشػػل وهػػا  امػػل   -

 لدرجة أ ل اقمق بذكل  اد عشدما  رػ أبضل  تشمؼ م  أمل.
 ت مق إماـ م  جارة األـ أل ها تهتؼ بل وتحبل. -
 مؽ الؾالد ؽ.والشبا وعدـ التقبل وعدـ الح، الس ا اة مؽ الذ ؾر بالرفض  -
 تضئة مهددة وغضر مدتقرة.واق  مؤلؼ ومحبط و  -
  ت امل بذكل خذؽ وفع م  اسخر ؽ و سضل لم زلة ولمؾ دة. -
األـ ال تقترب مشل سؾاء عمى السدتؾػ الشفدػا واال ف ػالا والؾجػدا ا والجدػدؼ  -



 

 

 
)863) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 خطابد. حمنذ أمحذ 

 .تجاهل 
والسحػبط   سضكػا ضـز هروتػا مػؽ الؾاقػ  السػؤلؼالرغبة فا الشـؾ لداعات طؾ مػة ك -

 ة وهؾ ما  دؿ عمى اكتئاب  اد.واالمتشاع عؽ األكل لفترات طؾ م
 : نتائج اختبار رسم األسخة الستحخكة:اثاني  

رسػػؼ األب ثػػؼ األـ ثػػؼ الػػاات عمػػى شػػكل شػػخبظل وتػػدوف مبلمػػ  مػػ  كثافػػة فػػا  -
التغمضػػػل: وهػػػؾ مػػػا ا كػػػس رسػػػؼ بػػػدا ا اذػػػبل رسػػػـؾ األطفػػػاؿ فػػػا مرا ػػػل الشسػػػؾ 

عؽ الذ ؾر  األولى   شؾص(  كسا اذضر إلى سؾء التؾافق واالضظراب الشاتجة
بالرفض وعدـ التقبل مؽ قبػل الؾالػد ؽ واضػظرابات صػؾرة الػاات والجدػؼ  كسػا 

 عؽ اال ذخاؿ والتثبض، والقمق والتؾتر. اأف التغمضل والظسس ا بر أاز  
 .(عدـ وجؾد مبلم :  فا لااتل ولؾجؾدو ولآلخر ؽ  الؾالد ؽ -
 رسؼ الاات أقرى الضدار: اذضر لدمؾؾ ا ظؾا ا. -
 ل الرفحة: اذضر إلى شخرضة مكتئبة وا هزامضة.رسؼ الاات أسف -
التخظضط أسفل الرفحة: تذضر لسؽ ادتذ روف عدـ االستقرار فا السشزؿ والس ا اة    -

 [820: 0227مؽ الزخؾو ]روترت بضر س  هارفارد كؾفساف  
 ممخص نتائج اختبار رسم األسخة الستحخكة:

 ا هزاما. تتدؼ شخرضة السفحؾص بئ ها شخرضة اكتئابضة ذات طاب  -
 ض ف فا الشزج اال ف الا واالجتاعا والششؾص لسرا ل سابقة فا الشسؾ. -
 عدواف تجاو الدمظة الؾالداة  تضجة الذ ؾر بالرفض وعدـ التقبل مؽ جا بهسا. -
 اضظراب صؾرة الاات والجدد. -
 السضل لم زلة واال ظؾاء. -
 واق  محبط مؤلؼ وتضئة غضر آمشة ومهددة وخظرة. -
 واضظراب مرك، األود ،. اال ذخاؿ والتثبض، -
الس ا ػػػاة مػػػؽ القمػػػق والتػػػؾتر باإلضػػػافة لمذػػػ ؾر ب ػػػدـ االسػػػتقرار األسػػػرؼ ومػػػؽ  -

 الزخؾو األسر ة.
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 :H.T.Pاختبار  نتائج : اثالث  
 : رسم الذخص:أوال  
محضظػل وتغمضمػل: وهػؾ مػا ا كػس لجػؾء السفحػؾص التئكضد عمػى تؼ رسؼ الرأس و  -

 إلى القمق والتؾتر الحاد. االتغمضل أاز   ذضرلمتخضضبلت والب د عؽ الؾاق   كسا ا
رسؼ الذخص أسفل الرفحة م  قظ  الحافة: وهؾ ما اذضر إلى  شػؾص وقمػق  -

 ػػػاد والمجػػػؾء إلػػػى إشػػػباع ا تضاجاتػػػل عػػػؽ طر ػػػق الخضػػػاؿ والتخضػػػضبلت لمحاجػػػات 
 [828: 8987التا ال  تضدر لل إشباعها فا عالؼ الؾاق  .]كار ؽ ماكؾفر  

 عمضل: ا كس ا ذخاؿ قزضبا. رسؼ األ ف م  التئكضد -
عػػػػدـ رسػػػػؼ القػػػػدمضؽ: ا كػػػػس مذػػػػاعر باثؾلؾجضػػػػة بالتقضضػػػػد باإلضػػػػافة لسذػػػػاعر  -

 الخراء.
 رسؼ األزرع كاألجشحة: اذب  فا رسـؾ لسرضى شبل الفرامضضؽ. -
 د قؾؼ عمى األـ.ارسؼ أزرار: اذضر إلى  شؾص واعتس -
 رسؼ رتاو ال شق: اذضر إلى اهتساـ زا د وا ذخاؿ قزضبا. -

 : رسم الذجخة:اثاني  
 فؾر مؽ الدػمظة  ىعؽ شسس كبضرة الحجؼ: تذضر إل االذجرة مشحشضة ب ضد  رسؼ  -

الؾالداػة أو سػضظرة مػؽ الشسػاذج األخػػرػ لمدػمظة وهػا سػضظرة تج ػل السفحػػؾص 
 لؼ وتشقص فا الشفاءة.األب احس

عبلؿ فا جاع الذجرة: ت كس عؾامل الذ ؾر بػالقمق عمػى السدػتؾػ الذػ ؾرؼ  -
 غضر مذب ة فا الساضا. تضجة عبلقة 

 القمق الس سؼ.مؽ  رسؼ سح،: تذضر إلى الس ا اة -
 : رسم السشدل:اثالث  
 .باألمؽ عدـ الذ ؾراقتراب السشزؿ مؽ  افة الرفحة: تذضر إلى  -
باع شػػػلئل امرػػػدر  بؾصػػػفل خظػػػؾو ثقضمػػػة فػػػا سػػػقف السشػػػزؿ: االهتسػػػاـ بالتخضضػػػل  -

 ترا بل مذاعر القمق.
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مػؽ وقتػل فػا  اكبضػر   االسفحػؾص اقزػا جػزء   رسؼ سقف السشزؿ كبضػر: اذػضر أف - 
 التخضضل.

تئكضػػػد محػػػضط الشؾافػػػا ورسػػػؼ قزػػػباف: تثبضػػػ، فسػػػا أو سػػػسات ذات طػػػاب  فسػػػا   -
 وذدراؾ السشزؿ كدجؽ.

 رسؼ باب ضئضل: اذضر إلى عدـ الشفاءة والتردد فا تشؾ ؽ صبلت بالبضئة. -
 عدـ رسؼ السدخشة: ش ؾر بئف السشزؿ  شقرل الدؼء. -

  اللة األلوان:
استخداـ المؾف األسؾد: ا كػس مذػاعر اكتئابضػة  ػادة وكبػ، و شػؾص ومذػاعر  -

 ا قباضضة.
 الحاجة لؤلمؽ.استخداـ المؾف األصفر:  -
 [88-55: 8986]لؾ س ممضكل  ت كس االهتساـ بالؾقااة : البشااستخداـ المؾف  -

 :H.T.Pممخص نتائج 
لئلشػػباع  امرػػدر  بؾصػػفها اإلشػػباع عػػؽ طر ػػق التخضػػضبلت لجػػؾء السفحػػؾص إلػػى  (8

 بضئة مهددة وخظرة وغضر مدتقرة.باإلضافة إلى ألف الؾاق  محبط ومؤلؼ  
والتثبضػػػ، الفسػػػا مرػػػحؾب بقمػػػق األود ػػػ، وا ذػػػخاؿ قزػػػضبا مركػػػ، اضػػػظراب  (0

 الخراء.
 سذاعر ا قباضضة.مرحؾب ب االكتئاب الحاد ذات طاب  ا هزاما (3
 باثؾلؾجضة بالتقضضد.اعر ومذالذ ؾر بالدو ضة والشقص وال جز وقمة الحضمة وعدـ الشفاءة  (4
 عدـ الذ ؾر باألمؽ واالستقرار والحاجة لؤلمؽ والدؼء والح، والتقبل األسرؼ. (5
مثل: الشف والشبػ، والقسػ  و شػؾص واعتسػاد قػؾؼ  ؛استخداـ مضكا ضزمات دفاعضة (6

 عمى األـ.
 السضل لبل ظؾاء واال زواء والتردد فا تشؾ ؽ صبلت بالبضئة. (7
 قمق  اد وتؾتر شد د. (8
ر مػػػؽ الدػػػمظة الؾالداػػػة أو سػػػضظرة الشسػػػاذج األخػػػرػ لمدػػػمظة وهػػػا سػػػضظرة الشفػػػؾ  (9
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 تج ل السفحؾص احس بئلؼ وتشقص فا الشفاءة.
 م ا اة السفحؾص مؽ خرا ص شبل فرامضة. (82

 "C.A.T: نتائج اختبار ارابع  
( 35  (: 1البظاقة رقم )  ً 

ؼ المػػا بظػػة بت سػػل شػػاؼ وتتقػػؾؿ: كؾكػػؾ كؾكػػؾ  والضسامػػة المػػا بتظضػػر فػػؾؽ بت سػػل شػػا
( 55.  فا األخر هضق  عمى الشتاكض، دوؿ و تحرقؾا وهضسؾتؾا فا اسخر  ً 

 طض، هؾ فا  د هضزعل عمى الشتاكض، الما ماتؾاا -
 أل عمذاف مفضش  د ا رفهؼ أو بضحبهؼ وهؼ فر ؾا لسا ماتؾا!!

 لضل فر ؾا لسا ماتؾاا -
 عمذاف فا كل مرة كاف اق  عمضهؼ الذاؼ الدخؽ و مد هؼ و حرقهؼ.

 فديخ:الت
 واق  مؤلؼ ومحبط وتضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة. (8
 الحاجة لؤلمؽ واألماف والحسااة والتقبل. (0
 مذاعر اكتئابضة  ادة متسثمة فا إ ااء الاات والرغبة فا السؾت. (3
الس ا اة مؽ مذاعر االضػظهاد والػرفض والشبػا واإلهسػاؿ وعػدـ التقبػل وخاصػة  (4

 مؽ الؾالد ؽ.
 اضظراب مرك، األود ،. (5
 .الستؾق  والخضر متؾق  ؼ مؽ ال قاب واألذػ البد االخؾ  (6

 (42    (:2البظاقة رقم )
كمبػػػة وكمػػػ، قػػػؾؼ قاعػػػدوا اذػػػدوا فػػػا رقبػػػة ب ػػػض والشمػػػ، القػػػؾؼ بضذػػػد الحبػػػل عمذػػػاف 

 . ؾق هؼ عمى األرض و سؾتهؼ وفا األخر إ دو ا شدرت ورتظها ومش عرؼ اسؾتهؼ
 (ؽ8  ً   82  
 ل إالاطض، الشم، القؾؼ لسا إ دو تخف هض س -

 مش هض سل  اجة أل ل هضبقى ض ضف ب د ما إ دو ا شدرت.
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 التفديخ: 
 اضظراب مرك، األود ، مرحؾب بقمق الخراء. (8
 تخضضبلت ساداة وعدوا ضة تجاو األب. (0
 الخؾؼ مؽ ال قاب واألذػ البد ا. (3
 .وغضر مدتقرة ومهددةواق  مؤلؼ ومحبط وتضئة غضر آمشة  (4
 ا دة.الحاجة لؤلمؽ واألماف ولمحسااة والسد (5
 الذ ؾر بالا ،  تضجة التخضضبلت الداداة تجاو األب. (6

 (42     (:3البظاقة رقم )
ماسػػػ عرػػااة بضخػػؾؼ بضهػػا الشػػاس  وفػػػا  ػػاس جػػؾو ت با ػػة وعػػاوزو تخػػرج وهػػػؾ أسػػد 

ما  هؼ والشاس الما برو عاوزة تشقاهؼ ومش عارفضؽ  استشؾا لحػد مػا  ػاـ فػدخمؾا وخرجػؾا الشػاس 
 ؽ(8     55.  الا جؾو ومذضؾا ب د كدا

 طض، األسد لسا ارحى و كتذف األمر دا هض سل إالا -
هضفزل اكدر فػا البضػ، وهضبقػى غزػباف ولػؾ  ػد قػرب عشػدو هضسؾتػل لحػد مػا 

 اق  مؽ الت ،.
 التفديخ:

 اضظراب مرك، األود ، مرحؾب بقمق الخراء. (8
 واق  مؤلؼ ومحبط وتضئة مهددة وغضر آمشة وغضر مدتقرة. (0
 ػ البد ا.الخؾؼ مؽ ال قاب واألذ (3
 الحاجة لمحسااة ولؤلمؽ ولؤلماف. (4
 الذ ؾر بالزضق والتقضضد مؽ سمظة األب وتدمظل وقدؾتل تجاو أفراد األسرة. (5
 سؾء الس اممة الؾالضة وخاصة مؽ األب. (6

( 35  (:4البظاقة رقم )  ً 
كمػػ، شػػا ل بشتػػل الرػػخضرة وفػػا كػػل صػػخضر بضذػػد ذ ػػل الشمػػ، الشبضػػر وعزػػل مػػؽ ذ مػػل 

 .بال رػػااة  والشمػػ، الشبضػػر بضذػػد الشمػػ، الرػػخضر بال جمػػة عمذػػاف اسػػؾتوضػػرتل وتشتػػل ماتػػ، 
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 ؽ(8     82 
 !طض، الشم، الرخضر دا هضسؾت وال هض ضشا -

 هضفزل عااش وت د ؽ هضسؾت.
 التفديخ:

 اضظراب مرك، األود ، مرحؾب بقمق الخراء. (8
 تخضضبلت ساداة تجاو أخضل األصخر. (0
 الخؾؼ مؽ ال قاب واألذػ البد ا. (3
 ومحبط وتضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة. واق  مؤلؼ (4
 الحاجة لمحسااة ولؤلمؽ ولؤلماف والسدا دة والح، والتقبل. (5
 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (6

( 45   (:5البظاقة رقم )  ً 
فػػا بػػاب مفتػػؾح وفضػػل فػػئر قاعػػد جػػؾو ومػػش عػػارؼ اظمػػ  وخػػاا  لػػؾ طمػػ  هضقػػ  فػػا 

ألف فػػا عػػؾا بضظمػػ  لػػل وهػػؾ مػػش  ؛سػػةالسرػػضدة  و ت ػػاب  وخػػاا  برضػػل اق ػػد جػػؾو فػػا الغم
 ؽ(8     55 عارؼ ا سل إالا!  

 طض، فشر فا  اجة كدا هؾ هض سل إالا -
مؽ األ دػؽ إ ػل افزػل جػؾو أو  هػرب و ػشط مػؽ الذػباؾ  تػى لػؾ مػات هضبقػى 

 أ دؽ لل.
 التفديخ:

 اضظراب مرك، األود ، مرحؾب بقمق الخراء. (8
  زلة مؽ القس  التقضضد.الخؾؼ مؽ ال قاب واألذػ البد ا مؽ الؾ دة وال (0
 .مدتقرةواق  مؤلؼ ومحبط وتضئة مهددة وخظرة وغضر  (3
 الذ ؾر بالحضرة وقمة الحضمة وال جز. (4
 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (5
تفزػػػضل لسػػػؾت عمػػػى الؾاقػػػ  السحػػػبط والسػػػؤلؼ وهػػػؾ مػػػا ا كػػػس مذػػػاعر اكتئابضػػػة  (6
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  ادة. 
 (55    (:6البظاقة رقم )
خضر  ااؼ برو واتشضؽ  ااسضؽ جػؾو واألسػد الرػخضر المػا ثبلثة مؽ األسؾد فا أسد صفا 

 ؽ(0     82.     برو خاا  وعاوز  دخل  شاـ م اهؼ بس مش عارؼ
 طض، هؾ خاا  مؽ إالا -

خػػػػاا  إف فػػػػا  ػػػػد هضزػػػػرتل أو اسؾتػػػػل وذف األسػػػػد ؽ المػػػػا جػػػػؾو دوؿ ادػػػػضبؾو 
 و سذؾا.

 التفديخ:
الؾالػػػػد ؽ وأخضػػػػل الس ا ػػػػاة مػػػػؽ مذػػػػاعر الشبػػػػا وعػػػػدـ التقبػػػػل والػػػػرفض مػػػػؽ قبػػػػل  (8

 .األصخر
 .وخظرة والقس  والتقضضد واق  مؤلؼ ومحبط وتضئة غضر آمشة (0
 س بقمة الحضمة وال جز وقمق اال فراؿ.ااإل د (3
 الخؾؼ مؽ ال قاب ومؽ األذػ البد ا. (4
 الحاجة إلى الحسااة واألمؽ واالماف والسدا دة. (5
 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (6

 (02   (:7البظاقة رقم )
ألف األسػػد كػػاف جاعػػاف  ؛بضػػر وقػػؾؼ أو  سػػر بضػػشط وراء قػػرد شػػقا وعػػاوز ائكمػػلأسػػد ك

هضفمػ، مشػل و هػرب بػس والقػرد  دوغزباف وهضسدػ القرد مؽ ذ مػل و خرتذػل وهض ػؾرو لشػؽ القػر 
الشهااػة  وأخػؾات القػرد هضشتقسػؾا مػؽ  هؾ بضشتط هضق  فا  فرة وهضسػؾت و جػا األسػد ائكمػل فػا

 ؽ(8     45  .وهضسؾتؾو ض ضف األسد لسا اكبر و بقى 
 التفديخ:

 اضظراب مرك، األود ،  مرحؾب بقمق الخراء. (8
 الخؾؼ مؽ ال قاب ومؽ األذػ البد ا. (0
 واق  مؤلؼ ومحبط وتضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة. (3
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 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (4
 تخضضبلت ساداة تجاو األب. (5
 والتقبل والح،.ولؤلمؽ واألماف لمحسااة الحاجة  (6

 (42    (:8ة رقم )البظاق
هػؾ مػش  عاوز ائكل ومامتل تحػاوؿ تئكمػل بػسقرد صخضر مش مبدؾو وزعبلف ومش 

 .ؽ(8     82  مامتل هتضجا تئكمل وهضاكل بر ؾتة.عا ز  بس فا وا د صا بل 
 طض، هؾ مش عا ز ائكل لضلا -

 زعبلف وعاوز اسؾت.عمذاف 
 عاوز اسؾت لضل ا -

  د بضحبل. مش عارؼ بس هؾ مش مبدؾو مسكؽ عمذاف مفضش
 طض، هؾ سس  كبلـ صا بل مامتل لضلا -

 عمذاف ها بتحبل وتت اممل زؼ ابشها.
 أل.   طض، هؾ أمل مش بتحبلا -
 طض، وأبؾوا -
 برضل مفضش  د بضحبل. 

 التفديخ:
والحػػ، مػػؽ قبػػل  والشبػػا وعػػدـ التقبػػلعػػؽ الػػرفض مذػػاعر اكتئابضػػة  ػػادة  اتجػػة  (8

 .الؾالد ؽ
 واق  مؤلؼ ومحبط وتضئة غضر مدتقرة. (0
 والتقبل مؽ قبل الؾلد ؽ.لمح، إلى الدؼء و الحاجة  (3

 (02     (:9البظاقة رقم )
خػاا  اظمػ  أبػؾو ازػرتل  ؽ قاعد فا أوضل ضػمسة فضهػا عػؾ بضخؾفػل وهػؾ مخشػؾ  أر ،

( 55  .خرائكمل لسا هؾ هضت ، و شاـ فا األ و سؾتل وخاا  افزل فا األوضل ال ؾ  ً 



 

 

 
)878) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 خطابد. حمنذ أمحذ 

 التفديخ: 
 .آمشةظرة وغضر واق  محبط ومؤلؼ وتضئة مهددة وخ (8
 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (0
 الخؾؼ مؽ الؾ دة ومؽ ال زلة ومؽ األذػ وال قاب البد ا. (3
 الحاجة لؤلمؽ ولؤلماف ولمحسااة والح، مؽ قبل الؾالد ؽ. (4

 (85   (:10البظاقة رقم )
صخضر بض سل بضبا عمى  فدل وأمل بتقؾلل كدا غمط أ ، كبرت وهؾ مػش بضدػس  كم، 
األخر مامتل جاب، مم قة سخشة ولد تل بضها وهتفزل بظشػل تؾجػل ومػش هض ػرؼ  الشبلـ وفا

 (45  .ا سل بضبا تا ا
 التفديخ:
 القس  والقهر مؽ قبل الؾالد ؽ.الس ا اة مؽ الخؾؼ مؽ ال قاب ومؽ األذػ البد ا و  (8
 إمداؾ. -اضظراب سضكؾسؾماتػ: قؾلؾف عربا (0
 اضظراب مرك، األود ، مرحؾب بقمق الخراء. (3
 .ادمظة ومؤذاة وأب كالػ أاز  أـ مت (4
 .آمشةواق  مؤلؼ ومحبط وتضئة مهددة وخظرة وغضر  (5
 الحاجة لمح، ولؤلمؽ ولؤلماف ولمحسااة والسدا دة والتقبل والح، الؾالدؼ. (6

 :C.A.Tممخص  تا ج اختبار 
 القس   تؾهؼ القدرة السظمقة.مضكا ضزام، دفاعضة: االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل   (8
 حبط وتضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة وغضر مدتقرة.واق  مؤلؼ وم (0
 إمداؾ. -اضظراب سضكؾسؾماتػ: قؾلؾف عربا  (3
 الحاجة لمح، ولؤلمؽ ولؤلماف ولمحسااة والسدا دة والتقبل والح، الؾالدؼ. (4
5) .  اضظراب فا األكل والشـؾ
 الس ا اة مؽ الذ ؾر بالرفض والشبا واإلهساؿ مؽ الؾالد ؽ. (6
 مرحؾتة ب  ااء الاات.محاوالت وأفشار ا تحار ة  (7
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 اضظراب مرك، األود ، مرحؾب بقمق الخراء ومذاعر ال جز وقمة الحضمة. (8
 الخؾؼ مؽ ال قاب واألذػ البد ا. (9
 اكتئاب  اد وتفزضل السؾت عمى الحضاة. (82
 تخضضبلت ساداة تجاو الؾالد ؽ واألخ الرخضر. (88
 

 : نتائج اختبار الخورشاخ:اخامد  
  (02  (:1البظاقة رقم )

ضػػػف وعضشػػػل فاضػػػضة وفػػػا الشرػػػف ودوؿ و ػػػش مخ -8
 الجشا ات بتؾعل

 +  ا  ركةؾ ؼ ش 8

 +ؾ ؼ ش 8 ماسػ  قشاع( زؼ الما بضغهر فا عضد الرع، -0
 ؽ(8     82زمؽ كما:   

  (32  (:2البظاقة رقم )
 ػػػد ؽ ولػػػل عضػػػؾف أمضتػػػضؽ لػػػضهؼ رجمػػػضؽ ولهػػػؼ خػػػروفضؽ  -8

كبضػػرة فػػا الشرػػف زؼ الخػػروؼ لسػػا  ػػاب  و ئخػػاوا 
 و و فرمؾا رقبتل وجمدو عمى جش، لحستل و اكمؾ 

  ا  ركةؼ ؾ  8

اتشػػضؽ عفار ػػ، ورأسػػهؼ مظم ػػة  ػػار  سػػرا بضم بػػؾا مػػ   -0
 ب ض ورجمهؼ طال ة مشها دـ و ار

 ؿ  ركة ؾ ؼ ش 8

 (ؽ0     0زمؽ كما:   
  (05  (:3البظاقة رقم )

اتشػػضؽ   امػػة لػػضهؼ رجػػل والمػػؾف األ سػػر المػػا فضهػػا دا  -8
 م ؾا المحؼ الما فضهؼدمهؼ  شكمهؼ مضتضؽ عمذاف ط

 ش ؿ ؾ  8

 -ش  8 وش  ضؾاف -0
 ج ش + 8 رقم، أ س -3
 ج ش + 8 فضكؾ ة -4
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 ؽ(0     02زمؽ كما:    
  (85  (:4البظاقة رقم )

   ا  ركة -ؾ ش 8 صرصار -8
  ا  ركةؾ ش+   8 اخظبؾو -0
 ؾ ش  8 ر ش عرفؾر مض، -3
 ؽ(8     5زمؽ كما:   

  (5  (:5البظاقة رقم )
 ؾ ش+  ا  ركة 8 وتتظضر ؽفراشة لضها جشا ض -8

 (45زمؽ كما:   
  (02   (:6البظاقة رقم )

 سمػػػة لضهػػػا رجمػػػضؽ وتتسذػػػا فػػػا البضػػػ، وهضجػػػا  -8
صا ، البض، و سؾتها وهضبقى دا شػكمها ب ػد مػا 

  دوس عمضها

 +  ا  ركة ؾ ش 8

عرػػااة زؼ الدػػػضف  زؼ المػػا بضزػػػرتشا بضهػػػا  -0
 بابا(

 +شج  8

 (55زمؽ كما:   
  (02  :(7البظاقة رقم )

  ا  ركة -ؾ ش  8 لب ض افئر ؽ بضبرؾ  -8
 -ؾ ش  8 ر مض،اصرص -0
  ا  ركة –ؾ ش  8 كمبضؽ -3

 ؽ(8     85زمؽ كما:   
  (32  (:8البظاقة رقم )

اتشػػػضؽ أسػػػؾد طػػػال ضؽ عمػػػى الخابػػػة هػػػارتشضؽ مػػػؽ  -8
  ر ق كبضر  بس هضتحرقؾا فا األخر(

 +  ا  ركةؾ ش  8
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 كةؾ ش +  ا  ر  8  ، راف  ا دو لفؾؽ ر عف -0
 ؾ ش +  8 زؼ الذجرة -3

 (ؽ0   02زمؽ كما:   
  (42  (:9البظاقة رقم )

 +  ا  ركةش ؾ  8 اخظبؾو -8
 ؿش ؾ ؼ  8 عفر ، مخضف شكمل كمل مؾل   ار -0
  ا  ركة+ شؼ ؾ  8 اتشضؽ تشضؽ احارتؾا ب ض -3

 ؽ(3     82زمؽ كما:   
 

  (32  (:10البظاقة رقم )
  ا  ركةش+  ج  8 سرطاف البحر -8
 ج  ش+  ا  ركة 8 واخظبؾ  -0
 ج ش+  8 عرفؾر ؽ مضتضؽ -3
 ج ش+  8 قشاع شر ر -4

 (62زمؽ كما:   
 تفدضر  تا ج اختبار الرورشاخ:

 : العالقات األساسية:أوال  
( اسػػػػػتجابة  وهػػػػػا تقػػػػػ  فػػػػػا السػػػػػدػ ال ػػػػػادؼ 07السجسػػػػػؾع الشمػػػػػا ل ػػػػػدد االسػػػػػتجابات    (8

 والدؾؼ(.
 الزمؽ الشما لؤلداء   (0

765 
  08.33  

07 
 السدػ ال ادؼ والدؾؼ. تق  فا

 متؾسط زمؽ الرج  لمبظاقات السمؾ ة   (3
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 855 
  38  

5 
 متؾسط زمؽ الرج  لمبظاقات غضر السمؾ ة   (4

82 
  86  

5 
 ػل ا ػػا ا مػػؽ اضػػظرابات وجدا ضػػة أأؼ  ؛وهػؾ مػػا ا شػػا أف السفحػػؾص ا ػا ا مػػؽ صػػدمة لػػؾف 

 وا ف الضة ذات طاب  اكتئابا.
 (  82  9  8الشدبة السئؾ ة لمبظاقات   (5

82 
 ×822  37.23% 

07 
 مؽ الشف  تضجة لزخؾو البضئة.ؾ ما ا شا م ا اة السفحؾص وه
 ش %   (6

03 
 ×822  58.88% 

07 
ومػػػؽ وهػػؾ مػػا ا شػػا أف السفحػػؾص ا ػػا ا مػػؽ  قػػص التمقا ضػػة اال ف الضػػة  ا شسػػاش عرػػابا( 

 الشف والحرر.
  822× ش م  + ش + ش ظ / مجػ الشما ل دد االستجابات  (7

03 
 ×822  58.88% 

07 
 "ا شساش عرابا"(.وهؾ ما ا شا أف السفحؾص ا ا ا مؽ  قص التمقا ضة اال ف الضة  
 الشدبة السئؾ ة لمسحتؾػ الحضؾا ا  (8

88 
 ×822  66.6% 

07 
 اضظراب فا التؾافق(.م ا اة السفحؾص مؽ  وهؾ ما اذضر إلى أف 
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تقػػ  فػػا السػػدػ وهػػا  3: 87ؾاف(   أجػػزاء البذػػر + أجػػزاء الحضػػ:  البذػػر + الحضػػؾاف(   (9
 ال ادؼ والدؾؼ.

 مجسؾع استجابات المؾف  (82
3 

  8.5 
0 

وهػػؾ مػػا اذػػضر إلػػى ضػػ ف قػػدرة السفحػػؾص  شػػزع إلػػى اال تحػػاء الػػداخما واالعتسػػادـ 
 عمى  ضاتل الداخمضة أكثر مؽ اعتسادو عمى بضئتل.

ال تحػػػػػاء أف السفحػػػػػؾص  شػػػػػزع إلػػػػػى اإلػػػػػى  وهػػػػػؾ مػػػػػا اذػػػػػضر    8.5: 0    سط الخبرة  (88
 عمى بضئتل(.  ضاتل الداخمضة أكثر مؽ اعتسادو الداخما واالعتساد عمى

صفر  وهؾ ما اذضر إلى م ا ػاة السفحػؾص : 86 ش ظ + ظ + أ أ(   : ح غ(:  ح ح (80
 مؽ القمق(.

لػؼ  ػت  لهػا ارتفػاع مدػتؾػ الظسػؾح مػ  قػدرة خبلقػة  وهؾ ما اذضر إلى  9: 88ح   : ؾ (83
 ب د(.الغهؾر 

 ات اإلضافية:: العالقاثاني  
 وهؾ ما اذضر إلى تقبل السفحؾص ال دفاعاتل. 86: 86ح ح   : ح -8
 وهؾ ما اذضر إلى تقبل السفحؾص ال دفاعاتل. 86: 86 ح ح + ح غ(    : ح -0
دػضظرة ملالسفحػؾص محاولة وهؾ ما اذضر إلى صفر :  3  ؿ ش + ؿ(   : ش ؿ -3

 زا دة عمى ا دفاعاتل م   زعة لبلستجابة لمشقد.ال
 %66.66ؾ %    -4
 %33.33ج %    -5
 %صفرجػ%    -6
% وهؾ ما اذضر إلى أف السفحؾص  تدػؼ سػمؾكل بال شػاد والتسػرد 05.90ؼ %    -7

 وعدـ اال رضاع لت مضسات وأوامر الدمظة الؾالداة أو مؽ اسثمها.
 مشتغؼ.: تقد ر السدتؾػ ال قما  التتاب ( -8
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 التحمضل الشضفا الستجابات الرورشاخ: 
 استجابات اكتئابية: -1

 هروب مؽ  ر ق كبضر. -مضتة  ضؾا ات
 عجم الخغبة في كذف الحات: -2

 ماسػ عضد الرع،. -قشاع شر ر
 اضظخابات وججانية ذات طاب  اكتئابي: -3

 خضف مؾل   ار  اتشضؽ هضتحرقؾا فا األخر  دـ   ار  سراء.معفر ، 
 :خراءالوقمق اضظخابات مخكب األو يب  -4

 بضها. ا بابا بضزرتشاة زؼ الدضف زؼ الم سمة وصا ، البض، هضسؾتها  عراا
 االلتيام عمى السدتوى الستخيل: -5

عفر ػػ، مخضػػف  -اتشػػضؽ أسػػؾد هضتحرقػػؾا فػػا األخػػر -و ػػش مخضػػف  اتشػػضؽ عفار ػػ،
 مظم   ار.

 استجابات العمق: -6
و ػػػش ] ضػػػي كا ػػػ، اسػػػتجابتل البظاقػػػة األولػػػى: ت كػػػس القمػػػق مػػػؽ فقػػػداف السؾضػػػؾع 

 [خدرا هامخضف ت كس القمق عمى األـ مؽ اعتداء األب عمضها و 
  بؾح و ػػئكمؾا لحسػػلاخػػروؼ مػػالبظاقػػة الثا ضػػة: ت كػػس القمػػق تجػػاو األ ػػداث البدا ضػػة  

 ( ا اد   ااكتئاب   ادـ   ار ت كس أاز  
 البظاقة الثالثة: ت كس القمق تجاو السؾقف األودبا  وش  ضؾاف  اتشضؽ مضتضؽ( 

لضهػػػا جشػػػا ضؽ فراشػػػة   لػػػؤلـ البظاقػػػة الخامدػػػة: ت كػػػس القمػػػق تجػػػاو الحالػػػة الؾجدا ضػػػة
 ت كس خؾفل عمى األـ ورغبتل فا تحررها مؽ األب.( وتتظضر

 البظاقة الدادسة: ت كس قمق الخراء واإل داس بال جز وقمة الحضمة.
عفر ػػ،( بؾصػػفهؼ  –أسػػؾد  عػػؽ ال ا مػػة البظاقػػة الثامشػػة: ت كػػس القمػػق تجػػاو الخرتػػاء 

 عدا ضضؽ.
 (.تشضؽ احارتؾا ب ضتشضؽ البظاقة التاس ة: ت كس القمق تجاو داف  السؾت  ا
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بالزػػ ف مػػ  القمػػق وعػػدـ كفػػاءة   اشػػ ؾر  ت كػػس : (8فػػا البظاقػػة  هارتػػة:  ضؾا ػػات 
 وسمبضة.

  الذػ ؾر بالزػ فعشد إقامة عبلقات اجتساعضة   ا ار  ت كس : (7فا البظاقة  فئر 
 خجل  ش ؾر ب دـ الشفاءة  سمبضة.

 االكتئاب.دـ  و ار: اضظرابات وجدا ضة ت كس 
 أللؾاف: دفاع ضد مضل اكتئابا.تدسضة ا

 ممخص نتائج اختبار الخورشاخ:
واضػ  وهػؾ مػا عهػر مػؽ وجػؾد صػدمة لػؾف وهػؾ اكتئاب السفحؾص ا ا ا مؽ  (8

  اكتئػػػابامػػػا  ػػػدؿ عمػػػى م ا اتػػػل مػػػؽ اضػػػظرابات وجدا ضػػػة وا ف الضػػػة ذات طػػػاب  
 باإلضافة لس ا اة السفحؾص مؽ الشف  تضجة لزخؾو البضئة.

 قص فا التمقا ضػة اال ف الضػة "ا شسػاش عرػابا" والس ا ػاة م ا اة السفحؾص مؽ  (0
 مؽ الشف والحرر  ومؽ اضظراب فا التؾافق. اأاز  

مضل السفحؾص إلى اال ظؾاء وال زلة والسضل لبل تحاء الداخما  ضي ا تسد عمػى  (3
  ضاتل الداخمضة أكثر مؽ اعتسادو عمى بضئتل.

ً  وتذػضر إلػى ا عؽ القدرات ال قمضة فها مرتف ة  أم (4 مػ  قػدرة خبلقػة  طسػؾح عػاؿ 
 لؼ  ت  لها الغهؾر ب د.

ػػػػ (5 سػػػػضظرة زا ػػػػدة مػػػػؽ  اهشػػػػاؾ تقبػػػػل مػػػػؽ السفحػػػػؾص ال دفاعاتػػػػل كسػػػػا  ؾجػػػػد أاز 
 السفحؾص عمى ا دفاعاتل اال ف الضة.

الدػمظة لت مضسات وأوامػر  تدؼ سمؾؾ السفحؾص بال شاد والتسرد وعدـ اال رضاع  (6
 الؾالداة أو مؽ اسثمها.

 ائتا: بة السفحؾص فها عكد، ماأما عؽ تحمضل استجا (7
اضػػػظرابات وجدا ضػػػة وا ف الضػػػة ذات طػػػاب  اكتئػػػابا مػػػ  عػػػدـ الرغبػػػة فػػػا ( 7/8

 كذف الاات.
اضػػػػظراب مركػػػػ، األود ػػػػ، مرػػػػحؾب بقمػػػػق الخرػػػػاء  وااللتهػػػػاـ عمػػػػى ( 7/0
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 السدتؾػ الستخضل. 
القمػػػق مػػػؽ فقػػػداف السؾضػػػؾع  القمػػػق تجػػػاو األ ػػػداث البدا ضػػػة  القمػػػق تجػػػاو ( 7/3

األود با  القمق تجاو الحالػة الؾجدا ضػة لػؤلـ  قمػق الخرػاء  القمػق  السؾقف
 تجاو الخرتاء عؽ ال ا مة  القمق تجاو داف  السؾت.

 ار عشد إقامة عبلقات اجتساعضة  ض ف  خجػل  شػ ؾر ب ػدـ الشفػاءة  ( 7/4
 سمبضة م  الذ ؾر بقمة الحضمة وال جز.

 (إماـ  الثا ضةصؾرة إكمضشضكة مجس ة لمحالة 
 ظراب وسؾء عسمضة التشذئة االجتساعضة تسثم، فا:اض -

o عػدـ  -عقػاب بػد ا ولفغػا -و بػا وعػدـ تقبػلرفض مؽ  سؾء الس اممة الؾالداة
 -عرػػػبضة األـ وم ا اتهػػػا أثشػػػاء الحسػػػل وت ػػػدو -اتدػػػاؽ فػػػا الس اممػػػة الؾالداػػػة

 خبلفات  ادة وعسضقة بضؽ الؾالد ؽ.
ػػإمػػاـ م ا ػػاة  - ػػلمتذػػخضص الدػػض امػػؽ اكتئػػاب  ػػاد وفق  و رػػؾلل  DSM-5لػػػ اكاترؼ ووفق 

( باإلضػػافة C.D.I( درجػػة عمػػى اختبػػار  مار ػػا كؾفػػاكس الكتئػػاب األطفػػاؿ 58عمػػى  
مثل: اإلقداـ الف ما عمى اال تحار ب لقاء  فدل مؽ الدور  ؛التهد د الدا ؼ باال تحارإلى 

رد ػػد الخػػامس  التهد ػػد الػػدا ؼ باال تحػػار بؾضػػ  سػػكضؽ عمػػى رقبتػػل  أفشػػار ا تحار ػػة والت
السضػػل  -بئ ػػل  رغػػ، فػػا السػػؾت و تسشػػاو  إ ػػااء الػػاات وجػػرح أ فػػل بذػػكل دا ػػؼ ومػػؤذؼ

أؼ  ؛ة وتذػػػػاـؤ مػػػػؽ السدػػػػتقبلضولمؾ ػػػػدة وال زلػػػػة السرػػػػحؾب بسذػػػػاعر ا قباضػػػػ لمبكػػػػاء
 لفترات طؾ مة. ااكتئاب ذات طاب  ا هزاما  الشـؾ لفترات طؾ مة  االمتشاع عؽ األكل أاز  

. -أرؽ  -ف عربااضظرابات سضكؾسؾماتػ: قؾلؾ  -  اضظرابات فا الشـؾ
 تخضضبلت وهبلوس سس ضة ومخاوؼ لضمضة. -
 تشرار لمسؾقف الردما الخاص برؤ ة األب وهؾ ازرب األـ و ركمها فا بظشها وها  امل. -
إ ػػػااء وعػػػدواف تجػػػاو اسخػػػر ؽ  ال شػػػاد والتسػػػرد وعػػػدـ اال رػػػضاع اضػػػظرابات سػػػمؾكضة:  -

لداػػة أو مػػؽ اسثمهػػا  سػػرعة االسػػتثارة والهضػػاج واالسػػتجابة لت مضسػػات وأوامػػر الدػػمظة الؾا
 والخز،  وقزؼ األضافر بذكل دا ؼ.
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تخضػػػضبلت مرضػػػضة اتخػػػا طػػػاب  سػػػادؼ تجػػػاو الؾالػػػد ؽ وأخضػػػل الرػػػخضر وتجػػػاو اسخػػػر ؽ  -
 بدب، ش ؾرو الدا ؼ بالرفض والشبا وعدـ التقبل.

ػػػ - ػػػا واالسػػػتخراؽ فػػػا التخضػػػضبلت  اضػػػ ف االترػػػاؿ بػػػالؾاق  لشؾ ػػػل مؤلس  صػػػفها بؾ ومحبظ 
 سذب ة.الصؾرة ت ؾ زضة بد مة إلشباع اال تضاجات غضر 

 بضئة مهددة وخظرة وغضر مدتقمة ومقضدة وغضر مذب ة. -
مرػػػػحؾب الخرػػػػاء با ذػػػػخاؿ قزػػػػضبا وقمػػػػق اضػػػػظراب مركػػػػ، األود ػػػػ، مرػػػػحؾب  -

 بسذاعر ال جز وقمة الحضمة والخؾؼ مؽ ال قاب ومؽ األذػ البد ا.
 اضظراب صؾرة الاات وصؾرة الجدؼ. -
بالدو ضة وتالشقص وقمػة الحضمػة وعػدـ الشفااػة وعػدـ الشفػاءة مرػحؾب بسذػاعر ؾر الذ  -

 باثؾلؾجضة بالتقضضد.
 الحاجة لمحسااة ولبلهتساـ ولمتقبل ولمدعؼ ولمسدا دة ولمح، ولؤلمؽ ولمقؾة. -
ض ف فا الشزج اال ف ػالا واالجتسػاعا مرػحؾب بػشقص فػا التمقا ضػة وهػؾ مػا  ػدؿ  -

 عمى ض ف األ ا.
إسػػقاو  كبػػ،  تػػؾهؼ القػػدرة قسػػ   تبر ػػر  إ شػػار   شػػؾص  مثػػل:  ؛دفاعضػػة مضكا ضزمػػات -

 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل.م  الس تدؼ  السظمقة  تؾ د 
مضػػل السفحػػؾص إلػػى اال ظػػؾاء واال  ػػزاؿ والسضػػل لبل تحػػاء الػػداخما  ضػػي ا تسػػد عمػػى  -

  ضاتل الداخمضة أكثر مؽ اعتسادو عمى بضئتل.
تجػاو  وقمػقتجػاو السؾقػف األود بػا   وقمػقالخرػاء   وقمػق  مؽ فقػداف السؾضػؾع قمقال -

السػػػؾت   وقمػػػقالخرػػػاء   وقمػػػقتجػػػاو الحالػػػة الؾجدا ضػػػة لػػػؤلـ   وقمػػػقاأل ػػػداث البضئضػػػة  
 تجاو الخرتاء عؽ ال ا مة. قمقالو 
 ار عشد إقامة عبلقات اجتساعضة  تضجة إ داسل بالزػ ف وتالقرػؾر وت ػدـ الشفػاءة  -

 لخجل االجتساعا.وتالدمبضة والس ا اة مؽ ا
 هشاؾ تقبل مؽ السفحؾص ال دفاعاتل وسضظرة زا دة مشل عمى هاو اال دفاعات. -
 م ا اة السفحؾص مؽ خرا ص شبل فرامضة. -
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الشفؾر مؽ  ساذج الدمظة الؾالداة أو مؽ اسثمها  فهؾ  رػ األـ أ ها غضر مذػب ة وغضػر  - 
مػػػػى السدػػػػتؾػ مػػػػؤثرة فهػػػػا مضتػػػػة عمػػػػى السدػػػػتؾػ الدػػػػضكؾلؾجا بػػػػالرغؼ مػػػػؽ وجؾدهػػػػا ع

  ت مق إماـ بجارتل التا اقزا م ها فترات طؾ مة مشا والدتل.إذ الفضز قا  الجددؼ( 
 قدرة عقمضة خبلقة لؼ  ت  لها الغهؾر ب د  تضجة الشف والحرر والس ا اة. -

 )سمسى( الثالثةالحالة 
  :  تا ج السقابمة: أوال  

 الشوع: أنثى.    االسم: سمسى.أ
 .( شيور8و) سشوات (9)العسخ:    2/8/2006تاريخ السيال : 

 العسخانية -السجرسة: لغات   الرف: الخاب  االبتجائي
 ( سشوات.4األخوات: نا ية )    تختيبيا: األولى

 :األب: السقابمة م  أوال  
ػػ اسػػمسى طػػؾؿ عسرهػػا متفؾقػػة جػػد   - بتجضػػ، الػػدرجات الشها ضػػة لشػػؽ ب ػػد  افػػا دراسػػتها ودااس 

وفػاة مامتهػا وخاصػة ب ػد ف ضػأت فا إ ااء الاات بذكل عشات بدؾ وفاة األـ مؽ ثبلث سش
( مػػرات لدرجػػة إف الظبضػػ، قالهػػا: عػػاوز ؽ  رتػػا عزػػل 9بقظػػ  شػػر اف  ػػدها أكثػػر مػػؽ  

 .در  د فػقعمذاف لؾ  دث هاا الذاء فا السرة القادمة مش هش
ب د وفاة األـ وزواجا مؽ أخرػ بدأت تشاب وتئلف  كااات وتدرؽ مشا ومػؽ زمضبلتهػا  -

بح، عشضدة وعرػبضة وسػر  ة الخزػ، والسضػل لمؾ ػدة واال ظػؾاء وعػا زة تسذػا المػا وأص
 .افا دماغها دااس  

مؽ سقؾو فػا الذػ ر وقؾلػؾف عرػبا و كػة فػا الجمػد وعػدـ الرغبػة  ات ا ا سمسى أاز   -
 فا األكل.

 تظور الحالة:
 أ ا كش، باشتخل فا الد ؾداة ب د زواجا مؽ أـ سمسى وكا ، زوجتا  امل فا سػمسى -

بئمهػػا ف سػمسى كا ػػ، مرتبظػة أ، غػم ػػاهؼ وال  اوأ ػا هشػاؾ ولسػػا تػؼ الحسػل كشػػ، مؾجػؾد  
 أوؼ.
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لسػػا اسػػتقرت فػػا مرػػر واشػػتر ، شػػقة جد ػػدة كػػاف فػػا كػػل مػػرة بتحرػػمشا  اجػػات غر بػػة  -
مػػرة رجػػل مراتػػا ا شدػػرت ومػػرة جػػالا  داسػػضة فػػا الرػػدر ودخمػػ، فػػا غضبؾتػػة مػػرتضؽ  

إ هػا  امػل  وكػل  ػـؾ كا ػ، زوجتػا تت ػ، ومػش أمها مرض، ب د كدا ولسا كذػفشا قػالؾا 
 قادرة تق د م  سمسى زؼ األوؿ.

ػػػ - ( شػػػهؾر تئخػػػا 5فػػػا الػػػر ؼ والحسػػػل بػػػرو الػػػر ؼ وق ػػػدت   اب ػػػد ؽ اكتذػػػفشا إف هشػػػاؾ ورم 
( ساعة  وت د ؽ 48كضساوؼ وكالدضـؾ  وت د ؽ زودوا الشضساوؼ وكا ، تح، السبل غة  

وشكل عضشهػا اتخضػر  مؽ السخ الجزء الذساؿالشضساوؼ زاد تا ا  وت دها  رل جمظة فا 
 را ، السدتذفى وتؾفض، هشاؾ فا أخر فترة ت بها. فدل وفا الضـؾ 

سمسى كا ، م  جدتها  مؽ األـ( وكا ، شاافة كل  اجة وشاف، ت ، مامتهػا  ولحغػة  -
مػػػا مذػػػضؾا بضهػػػا لمسدتذػػػفى ق ػػػدت ت ػػػضط لفتػػػرات طؾ مػػػة   ورو شػػػا لمسػػػدافؽ سػػػؾا عمذػػػاف 

 ها ق دت فا األرض أماـ القبر وق دت ت ضط. زورها القضت
( شهؾر مؽ الؾفاة ب سل كل شػاء 5ب د الؾفاة كا ، سمسى ما بضؽ  ساتا وأ ا وق دت   -

 وأختها  اداػةسمسى فا البض، وكش، واخد أجازة وت د ؽ اتجؾزت عمذاف تق د م  البشات 
 وتااكر لهؼ.

 (:سمسى: السعابمة م  السفحوصة )اثاني  
ػػ أ ػػ، بابػػا وأ ػػ، - بػػس هػػؾ مػػش بشذػػؾفل    مػػؾة بضجضػػ، لشػػا  اجػػة اال ػػ، م ػػاو وهػػؾ دااس 

 أ ا بحبل. :قؾللأكتضر عمذاف شخمل فا اإلسكشدر ة   فدا أروح لل و 
( بتق ػػد م ااػػا عػػادؼ وتػػااكر لػػا وتت سػػل أكػػل مػػش بحبػػل أوؼ  ءزوجػػة أبػػا  مامػػا  جػػبل -

ا  وهػػا بتقػػؾؿ: وهػػا بتزعقمػػا وتتزػػرتشا عمذػػاف بشتهػػا لسػػا تزػػرتشا بقؾلهػػا: هقػػؾؿ ألبؾ ػػ
ألبػػؾكا عمػػى ااػػل قؾلضمػػل  وتشمسشػػا بقػػرؼ وتتزعقمػػا فػػا السػػااكرة وأ ػػا مػػش بقػػؾؿ  هتقػػؾلا
 لبابا.

لضػػل مػػش بتقػػؾلا لبابػػاا أ ػػا مػػش بقػػؾؿ عمذػػاف هػػؾ وهػػا وا ػػد وهػػا لسػػا بتزعقمػػا بتزعػػق  -
 عمذاف مرمحتا.

كمسشػػا عػػؽ اختػػػ  اداػػة: بحبهػػا وتخػػاؼ عمضهػػا ولسػػا تت ػػ، محػػدش بضزػػرتها وهػػا دؼ  -
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تػػا الحقضقضػػة  وهػػا دؼ المػػا بحبهػػا طػػؾؿ عسػػرؼ  وتحػػ، أكمساهػػا وأل ػػ، م اهػػا وهػػا اخ 
 لسا تقؾلا: متم بضش بدس  كبلمها عمذاف بتشؾف ساعتها ت با ة.

ختها مؽ األب(ا بح، أل ، م اها عذاف زؼ أختا بػردوا وتخمضهػا تم ػ، طض، وسارة  أ -
 طؾؿ.مى م ااا عمى الشسبضؾتر وتتتخا ق م ااا ع

لا  فدػػػا أقػػػؾؿ ألمػػػا  مامػػػا هػػػا ؼ( بحبػػػػ وهػػػا و ذػػػا ا و فدػػػا أشػػػؾفها  فدػػػػ فػػػا إاػػػ -
 مامػػػػا  جػػػػبلء زوجػػػػة بابػػػػا( ت ػػػػاممشا زؼ مػػػػا مامػػػػا كا ػػػػ، بت ػػػػاممشا هللا  ر سهػػػػا  او فدػػػػ

 مكشتذا بتزرتشا عمى السااكرة ز ها.
أؼ الحاجات الما بتزااقػا لسا مامػا  جػبلء تذػتسشا وتزعقمػا ولسػا تزػرتشا جامػد ودا  -

–متزااقة وأفزػل أقظػ  فػا أ ػدؼ و فدػا أ مػؼ بسامػا وأق ػد اتشمػؼ م اهػا الما بضخمضشا 
سػػػمسى كؾ دػػػة  ف وأقؾلهػػػا اػػػا مامػػػا أ ػػ، و ذػػػا ا و فدػػػا أغضػػػر شػػكما وأكػػػؾ  -هللا  ر سهػػا

 خؾاتا.إومش أسرؽ وأق د أضرب فا 
 العالقة م  األقخان:

 هػػػى( بضحبػػػؾا  م بػػػؾا م ااػػػا وعسػػػرهؼ مػػػا ضػػػرتؾ ا  لشػػػؽ كػػػل  -ضػػػحى -أصػػػحابا  مػػػا -
 فرل مش بضحبؾا  م بؾا م ااا ومش بضكمسؾ ا ودا بضزااقشا وتضخمضشا مش مبدؾطة.ال

 ممخص  تا ج السقابمة:
الس ا اة مؽ اال فراؿ السبكر عؽ األـ بؾفاتها وغضاب األب لفترات طؾ مة لغروؼ عسمل أوال:  

 فا محافغة أخرػ  ثؼ زواج األب مؽ أخرػ.
وهػػػا فػػػا السدتذػػػفى و زػػػؾرها جشازتهػػػا وتكاؤهػػػا ارتبػػػاو سػػػمسى بئمهػػػا ورؤ ػػػة األـ  :  اثا ض  

 السر ر أماـ قبرها.
 وعدـ م رفة األب بالػ. اوتد ض   االس اممة الدضئة مؽ زوج األب لفغض   : اثالث  
ػػ قظػػػ  شػػر اف الضػػد  وذ ػػػااء الػػاات مػػػ   :مثػػل ؛اإلقػػداـ عمػػػى اال تحػػار بسحػػاوالت مت ػػػددة: اراب  

 ؾقة.تدهؾر فا التحرضل الدراسا ب د أف كا ، متف
ػػ ضػػػ ف الذػػػهضة  و قؾلػػػؾف عرػػػبا  و مثػػػل: سػػػقؾو الذػػػ ر   ؛: اضػػػظرابات سضكدػػػؾماتػاخامد 

  ػ فا الجمد.و 
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( درجػة وهػا 58عمى   C.D.I: الس ا اة مؽ االكتئاب الحاد  ضي  رم، فا اختبار اسادس  
درجة عالضة فا االكتئاب  باإلضافة لسحاوالت اال تحار وذ ااء الاات  والسضل لمؾ دة 

لمبكػػػاء السر ػػػر الفتقادهػػػا ألمهػػػا ولتفرقػػػة زوجػػػة األب فػػػا م اممتهػػػا وم اممػػػة وال زلػػة و 
بشتهػػا  وم ا اتهػػا مػػؽ الػػرفض والشبػػا وخاصػػة مػػؽ زوجػػة األب ومػػؽ أقرا هػػا وزمبلؤهػػا 

 فا السدرسة.
 :  تا ج اختبار رسؼ األسرة الستحركة:اثا ض  
: وهػا ت ػد داللػة إكمضشضكضػة لقمػق اال فرػاؿ وأف السفحؾصػة فػا األـ الستؾفضػة أوال  تؼ رسؼ  -

  اجة ماسة ألمها.
رسػػؼ زوجػػة األب برػػؾاب  مدببػػة وشػػ ر مػػدب، ورمػػؾش مدببػػة: مسػػا ا كػػس عدوا ضػػة هػػاو  -

 الزوجة لؤلب كسا تذضر إلى قؾتها التا ت تدؼ بها.
د مػػ  ثػػؼ رسػػس، قظػػة صػػخضرة بجػػؾار زوجػػة األب: وهػػا داللػػة ورمػػز لمرػػراع فػػا التؾ ػػ -

 األـ.
ؽ زوجػة األب وتشتهػا: عػ اثؼ رسس، أبضها وأختها ثؼ  فدػها وهػا راقػدة عمػى الدػر ر ب ضػد   -

وهػا ت كػػس داللػة فػػا عػػزؿ  فدػها وعػػزؿ أبضهػا وأختهػػا عػػؽ زوجػة األب وتشتهػػا  كسػػا أف 
]محسػؾد  رسسها لمدر ر وها راقدة عمضل ت كس صضخة اكتئابضة واضحة لػدػ السفحؾصػة.

 .[03: 0227؛ روترت بضر س  وهارفا كؾفساف  080: 8987البدضؾ ا  
 ممخص  تا ج اختبار رسؼ األسرة الستحركة:

اكتئػػػػػاب  ػػػػػاد  ػػػػػاتج عػػػػػؽ قمػػػػػق اال فرػػػػػاؿ عػػػػػؽ األـ الستؾفضػػػػػة ومػػػػػدػ ا تضػػػػػاج  (8
 السفحؾصة لها.

 الحاجة لؤلمؽ والدؼء والح، والتقبل األسرؼ. (0
 .اأو لفغض   ابضئة مهددة وخظرة  اتجة عؽ عدوا ضة زوجة األب لها سؾاء بد ض   (3
 اقػػػػدة   ألف األب غا ػػػػ، لغػػػػروؼ عسمػػػػل وزوجتػػػػل م اقبػػػػة ؛واقػػػػ  محػػػػبط ومػػػػؤلؼ (4

 مدتخمة وعدوا ضة.  مؾتخةو 
 صراع فا التؾ د م  األـ وذ شار وقمق  اد مرحؾب بسخاوؼ. (5
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 :H.T.Pاختبار    تا ج :اثالث   
 : رسم الذخص:أوال  
تخضضػل برػؾرة تئكضد عمى الرأس وتغمضػل الذػ ر: تذػضر إلػى لجػؾء السفحؾصػة لم -

 ألف الؾاق  محبط وغضر مذب   كسا ا كس التغمضل قمق  اد. ؛ت ؾ زضة
مقفؾلػة(: وهػا ت كػس رغبػة قؾ ػة فػا تجشػ، السثضػرات البرػػر ة ال ػضؽ تػؼ رسػؼ   -

 األلضسة.
  قص الدقؽ: ا كس ش ؾر بالشقص والدو ضة. -
 رسؼ األزرار: تذضر إلى  شؾص واعتساد قؾؼ عمى األـ. -
 : وها تذض  فا رسـؾ السرضى شبل الفرامضضشزرسؼ األذرع كاألجشحة -
 عدـ رسؼ القدمضؽ: ت كس مذاعر باثؾلؾجضة بالتقضضد أو مذاعر الخراء. -

 استخجام األلوان في رسم الذخص:
رسػػػػؼ الذػػػػ ر بػػػػالمؾف األسػػػػؾد: ت كػػػػس مذػػػػاعر اال قبػػػػاض والشبػػػػ، والششػػػػؾص  -

 واالكتئاب.
 ضػػػػة واالسػػػػتثارة رسػػػػؼ مشظقػػػػة الجػػػػاع باألصػػػػفر: تذػػػػضر إلػػػػى الجسػػػػ  بػػػػضؽ ال دوا -

 الحدضة.
رسػػؼ الجضػػ، بػػالمؾف البشػػا: تذػػضر إلػػى دفػػاع واسػػتجابة غضػػر  اضػػجة لمسػػؤثرات  -

 .شد د وك 
 :السشدل: رسم اثاني  
مػؽ وقتهػا  اكبضػر   ارسؼ سقف مشزؿ كبضر: تذػضر إلػى أف السفحؾصػة تقزػا جػزء   -

ألف الؾاقػػػ  محػػػبط  ؛فػػا الخضػػػاؿ وهػػػا بهػػػا تشذػػػد إشػػباع ا تضاجاتهػػػا فػػػا الخضػػػاؿ
 ر مذب .وغض

 بالؾاق . اض ضف   عدـ رسؼ قاعدة الحا ط: ت كس اتراال   -
التئكضد عمى محضط الشؾافا وعمضها قزباف: ت كس التثبضػ، الفسػا وذدراؾ السشػزؿ  -

 كالدجؽ.
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 باب ضئضل: اذضر إلى عدـ الشفااة والتردد فا تشؾ ؽ صبلت بالبضئة -
فػػا  رسػػؼ دخػػاف السدفئػػة عمػػى شػػكل خػػضط رفضػػ : اذػػضر لسذػػاعر  قػػص الػػدؼء -

 السحضط السشزلا.
رسػػػؼ األرض أسػػػفل الضسػػػضؽ: تذػػػضر إلػػػى الذػػػ ؾر بػػػاف السدػػػتقبل غػػػامض وغضػػػر  -

 مزسؾف و هدد بالخظر.
 رسؼ سحابة فؾؽ السشزؿ: تذضر لقمق م سؼ. -
 :الذجخة: رسم اثالث  
جاع كبضػر: اذػضر إلػى الذػ ؾر بالتقضضػد مػ   زعػة إلػى االسػتجابة ال دوا ضػة رسؼ  -

 فا الخضاؿ.
 ترا بل الحاجة إلى  سااة األـ. افسض   اتل: ت كس تثبضت   رسؼ الذجرة عمى -
 رسؼ شجضرات: ت كس عبلمة باثؾلؾجضة وسؾء تؾافق. -
ػػػتركضػػػز أشػػػ ة الذػػػسس عمػػػى الذػػػجرة:  - لمدػػػمظة  اشػػػ ؾر السفحؾصػػػة بػػػئف  سؾذج 

 ادضظر عمضها.
الرسػػؼ بخظػػؾو ضػػ ضفة وتاهتػػة: ت كػػس االكتئػػاب باإلضػػافة لذػػ ؾر السفحؾصػػة  -

 .ط التخضضل لد ها بذكل كاؼ  عمى ضب بز ف قدرتها
مؽ شخرضتها لػؼ  تضدػر ضػبظل  ارسؼ طضؾر: وها ترمز إلى الذ ؾر بئف جزء   -

 و حسل فا طضاتل إمكا ضات الدمار.
 [88-55: 8986]لؾ س ممضكل:  

 :H.T.Pممخص  تا ج 
والشف والقمػق الحػاد م ا اة السفحؾصة مؽ اكتئاب مرحؾب بسذاعر ا قباضضة  (8

 اد عمى قؾػ األـ.والشب، والششؾص واعتس
الذ ؾر بال جز وتالتقضضد وقمة الحضمة م   زعة االستجابة ال دوا ضة عمػى مدػتؾػ  (0

 التخضضل.
 وواق  مؤلؼ ومحبط.بضئة مهددة وخظرة  (3



 

 

 
)887) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 خطابد. حمنذ أمحذ 

 الحاجة إلى األمؽ والح، والدؼء األسرؼ  والحاجة إلى  سااة األـ. (4 
لهػا إلػى المجؾء إلى التخضضبلت برؾرة ت ؾ زضة  ضي تشذػد السفحؾصػة مػؽ خبل (5

إشباع ا تضاجات غضر مذب ة  باإلضافة إلى الذػ ؾر بػالشقص مػ  وجػؾد رغبػة 
 قؾ ة فا تجش، السثضرات البرر ة األلضسة.

 تثبض، عمى السر مة الفسضة ترا بل الحاجة إلى  سااة األـ. (6
 لمدمظة ادضظر عمضها. اسؾء التؾافق وش ؾر السفحؾصة بئف  سؾذج   (7
 مزسؾف ومهدد وخظر. قمق السدتقبل والذ ؾر بئ ل غضر (8
مػػػػؽ الذخرػػػػضة ارػػػػ ، ضػػػػبظل بػػػػل و حسػػػػل فػػػػا طضاتػػػػل  االذػػػػ ؾر بػػػػئف جػػػػزء   (9

 إمكا ضات الدمار.
 م ا اة السفحؾصة مؽ مذاعر عدـ الشفاءة والتردد فا تشؾ ؽ صبلت بالبضئة. (82
 م ا اة السفحؾصة مؽ خرا ص شبل فرامضة. (88

 "C.A.T:  تا ج اختبار اراب   
( 02  (: 1البظاقة رقم )  ً 

ة وعشػػدها ثػػبلث كتاكضػػ، فػػا وا ػػدة مػػشهؼ بشتهػػا واالتشػػضؽ دوؿ زؼ بشاتهػػا وهػػا دؼ فرخػػ
بتجبػػرهؼ اػػاكمؾا أكػػل هسػػا مػػش بضحبػػؾو ولسػػا اػػئكمؾو بظػػشهؼ هتػػؾج هؼ وأمهػػؼ دؼ هتفزػػل تزعػػق 
وتزرب فضهؼ ومسكؽ فا وا دة مشهؼ تسؾت عمذاف مفضش  د بضحسضها أو بضدس ها وها مش 

 ؽ(8     55 عارفة ت سل إال.  
 يخ:التفد
 الس ا اة مؽ القس  والقهر مؽ زوجة األب. (8
 التثبض، عمى السر مة الفسضة وا تضاجات فسضة غضر مذب ة. (0
 االفتقاد لؤلـ والس ا اة مؽ زوجة األب والتا ت اممها م اممة سضئة. (3
 قؾلؾف عربا.: اضظرابات سضكؾسؾماتػ (4
تقبػػػػل الس ا ػػػػاة مػػػػؽ االكتئػػػػاب والحاجػػػػة لمحسااػػػػة والسدػػػػا دة ولمػػػػدعؼ ولمحػػػػ، ولم (5

 ولبلهتساـ.
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 الس ا اة مؽ الؾ دة وال زلة والفراغ والتبلشا. (6
 بضئة غضر آمشة ومهددة وغضر مدتقرة. (7
 الخؾؼ مؽ األذػ ومؽ ال قاب. (8

( 5   (:2البظاقة رقم )  ً 
دوؿ اتشضؽ بش، وأمها بضذدوا الحبل م  البش، دؼ عمذاف اكدبؾها وهسا هدضبؾا الحبػل 

ؼ هتقػػػ  عمػػػى األرض وذ ػػػدها ورجمهػػػا هتششدػػػر وهسػػػا فجػػػئة والبشػػػ، الرػػػخضؾرة المػػػا و ػػػدها د
هضفزمؾا ازحكؾا عمضها ومش القضة  د ادػاعدها وهػا  ز شػة وعػاوزة تػروح عشػد مامتهػا المػا 

 ؽ(8     82  .مات،
 التفديخ:

 الحاجة لمحسااة ولمسدا دة ولمدعؼ ولؤلمؽ ولمح،. (8
 بضئة غضر آمشة ومهددة وخظرة. (0
 اسخر ؽ.قبل والدخر ة مؽ  االضظهاد وعدـ التقبل والرفضمذاعر  (3
 لحاؽ بئمها.ذاكتئاب  اد ومحاولة الهروب مؽ الؾاق  السؤلؼ بالسؾت و  (4
 .اإل داس بالؾ دة وال زلة والخرتة واالفتقاد الذد د لؤلـ (5
 اإل داس بالز ف والقس  وقمة الحضمة. (6
 مذاعر اكتئابضة ذات طاب  ا هزاما. (7

( 5     (:3البظاقة رقم )  ً 
عمذاف كدا هؾ سا د عمى عرااة وقاعد عمى الشرسا هؾ شػكمل أسد قؾؼ بس ت باف 

خػػاافضؽ إ ػػػل اسػػػؾت أو  زعػػبلف ومفػػػضش  ػػد جشبػػػل وخػػاا  لػػػؾ مػػات أوالدو هض سمػػػؾا إاػػل وعضالػػػل
 .ؽ(8     82 احرمل  اجة زؼ مامتهؼ ومش ابلقؾا  د  هتؼ بضهؼ 

 التفديخ:
 تشاقض وجدا ا تجاو األب. (8
 .الخؾؼ الذد د مؽ افتقاد األب بالؾفاة (0
االفتقاد لؤلمؽ ولمحسااة ولمح، ولمسدػا دة ولبلهتسػاـ باإلضػافة إؿ مذػاعر قمػة  (3
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 .  الحاجة لؾجؾد أب قؾؼ الحمة وال جز وخاصة فا  الة افتقاد األب بالؾفاة 
 قمق اال فراؿ وتؾق  األذػ والس ا اة مؽ الؾ دة وال زلة والفراغ والتبلشا. (4
 قمق مؽ السدتقبل والخؾؼ مشل. (5

( 82   (:4البظاقة رقم )  ً 
أـ وتشتهػػا الرػػخضؾرة راكبػػضؽ عمػػى عجمػػة والبشػػ، الشبضػػرة م ػػاهؼ رااحػػضؽ اذػػتروا  اجػػة 
 مػػػؾة وهسػػػا بضحبػػػؾا مػػػامتهؼ لشػػػؽ ال جمػػػة هتششدػػػر ومػػػامتهؼ هتسػػػؾت وهسػػػا هضفزػػػمؾا زعبل ػػػضؽ 

     42   .و  ضظؾا وخػاافضؽ ومػش القػضؽ  ػد ادػاعدهؼ بػس فػا األخػر هضجػا بابػاهؼ و ئخػاهؼ
 ؽ(8

 التفديخ:
 تئاب  اد  اتج عؽ اال فراؿ عؽ األـ بؾفاتها.اك (8
 الحاجة لؤلمؽ ولمحسااة ولمدعؼ والسدا دة وخاصة مؽ األب. (0
 افتقاد األـ بذكل واض  وخاصة فا عل زوجة أب قاسضة وم شفة وم اقبة. (3
 الخؾؼ مؽ ال جز وقمة الحضمة. (4

( 85  (:5البظاقة رقم )  ً 
قالػػ، لهػػا أروح اجضػػ،  اجػػة وارجػػ  أر بػػة صػػخضؾرة  ااسػػة لؾ ػػدها فػػا الزػػمسة مامتهػػا 

لشؽ ما رج تش وفزم، البش، األر بة ت ضط وقاعدة خاافة ومش عارفة ت سل  اجة بػس هػا 
         .صػػػػػرخ، كتضػػػػػر ومحػػػػػدش سػػػػػس ها و امػػػػػ، وشػػػػػاف، أمهػػػػػا وقالػػػػػ، لهػػػػػا أ تػػػػػا سػػػػػبتضشا لضػػػػػلا!

 ؽ(8     45 
 التفديخ:

 ر ر.االكتئاب الحاد بدب، وفاة األـ مرحؾب بحزف شد د وتكاء م (8
 اإل داس بقمة الحضمة وال جز والخؾؼ مؽ الؾ دة. (0
 الحاجة لمحسااة ولؤلمؽ والتقبل واالهتساـ. (3
 االفتقاد لؤلـ وتؾجضل المـؾ لها: أ تا سبتضشا لضلا! قمق اال فراؿ. (4
 .الس ا اة مؽ الؾ دة وال زلة فا عل بضئة غضر آمشة ومهددة وغضر مدتقرة (5



 

 

 
)      892) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 دراسة كليييكية متعنكة –ديياميات االكتئاب لذى عيية مً األطفال 

( 82  (:6البظاقة رقم )  ً 
 ااسة فا كهف وفا دبة كبضرة هتضجػا وتئكمهػا  الدبػة هتضجػا وتئخػا الدبػة دبة صخضرة 

الرخضرة فا مكاف ب ضد وتئكمها وتئكل لحسهػا  وت ػضؽ هتػروح تػا ا لمشهػف عمذػاف تئخػا الدبػة 
التا ضة الرخضؾرة أوؼ وتئخاها وتسؾتها وتئكمها وت د ؽ باباهؼ هضجا و ذؾؼ عغسهػؼ وهضزعػل 

 ؽ(8     05  .عمضهؼ
 :التفديخ

 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (8
 .ومهددة وخظرة بضئة غضر آمشة وغضر مدتقرة (0
 الخؾؼ الذد د عمى أختها الرخرػ. (3
 الحاجة لمسدا دة ولمدعؼ ولمحسااة ولؤلمؽ ولمح، ولمتقبل. (4
أ ػل سػؾؼ و بفقػدا هسا  ابػئف اكػؾف  ز ش ػعدواف تجاو األب بدب، تقرضرو  حػؾهؼ  (5

  زعل عمضهؼ.
 قمق تجاو السدتقبل. (6

( 5   (:7البظاقة رقم )  ً 
أسد بضجرؼ وراء قرد  والقرد عاوز  شط عمى الذجرة عمذاف  هرب لشػؽ األسػد هضكدػر 
الذجرة بس القرد  ط عمى الذجرة التا ضة وفا األخر األسد هضسدكل مؽ د مػل و ئكمػل بػس ب ػد 

 ؽ(8     02  .ما كاف القرد عاوز اسؾت  فدل قبل األسد ما ائكمل لشؽ مش لحق ا سل دا
 التفديخ:

 اضظراب مرك، األود ، مرحؾب بقمق الخراء. (8
 اضظرابات سمؾكضة تسثم، فا ال شاد والتسرد. (0
 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (3
اكتئػاب مرػػحؾب بسحػػاوالت وأفشػػار ا تحار ػػة  تفزػضل السػػؾت عمػػى الحضػػاة مػػ   (4

 زوجة أب قاسضة(
 .ولمتقل والح، ولمدعؼولؤلمؽ والسدا دة الحاجة لمحسااة  (5
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 بضئة غضر آمشة ومهددة وغضر مدتقرة وخظرة. (6 
( 82  (:8البظاقة رقم )  ً 

دؼ  فمة عذاء عضد مضبلد القرد الرخضر م  جدتل بس هسا زعبل ضؽ وعسالضؽ  تشمسػؾا 
مػػػش مدػػػسؾع  والقػػػرد الرػػػخضر مػػػش مبدػػػؾو ومػػػش عػػػارؼ هسػػػا بضتشمسػػػؾا  تمػػػ  ب ػػػض برػػػؾ 

( 55 بل ضؽ عمضل.  برؾت مش مدسؾع لضل زؼ ما اكؾ ؾا قاعد ؽ فا  د مض، زع  ً 
 التفديخ:

 تشرار السؾقف الردما الشاتج عؽ وفاة األـ (8
 قمق اال فراؿ واإل داس بالؾ دة وال زلة والفراغ والتبلشا. (0
 اكتئاب  اد بدب، وفاة األـ. (3

( 80  (:9البظاقة رقم )  ً 
الدبػػة األـ بت سػػل أكػػل عمذػػاف ت سػػل ال ذػػاء لمرػػخضر  والػػدب الرػػخضر  ػػبص وهضجػػد 

  وهضجا عفر ، وهضقتػل الػدب الرػخضر وت ػد ؽ هضػروح  ا ضػة األب عمذػاف اسؾتػل مامتل مضتة
 ؽ(8     5 بس مش هض رؼ واألب هضت ؾر جامد بس هضبقى عااش ومش هضسؾت.  

 التفديخ:
 .تشرار السؾقف الردما لؾفاة األـ (8
 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل. (0
 بضئة غضر آمشة ومهددة وخظرة وغضر مدتقرة. (3
ضبلت عدا ضػػػة تجػػػاو األب  ػػػاتج عػػػؽ تقرػػػضرو  حؾهػػػا وغضابػػػل عشهػػػا عػػػدواف وتخضػػػ (4

السدػػػتؾػ الشفدػػػا عمػػػى وتركهػػػا مػػػ  زوجػػػة أب قاسػػػضة  فػػػاألب تػػػئثضرو ضػػػ ضف 
 .ابالرغؼ مؽ وجؾدو فضز قض  

 بالؾ دة وال زلة.مرحؾتة اال فراؿ قمق  (5
 التفشضر الخرافا الدحرؼ القا ؼ عمى القدرة السظمقة. (6
 االفتقار لؾجؾد أب قؾؼ. (7
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( 8  (:10ظاقة رقم )الب  ً 
الشمػػ، الرػػخضر مػػش عػػاوز  شزػػرب  بػػس هػػؾ بضرػػرخ و قػػؾؿ: مػػش عػػاوز ا زػػرب 
واألـ قاعدة وتزػرتل وهػؾ  هؾهػؾ واألـ عسالػل تزػرتل لسػا بقػى اخػاؼ مشهػا و دػس  كبلمهػا... 

   .هؾ شقا وتض ؾر  فدل كتضر ومفضش  د بضهتؼ بضل أبؾو مش مؾجؾد ومفضش  د احسضل
 ؽ(8     02 

 :التفديخ
 الخؾؼ مؽ ال قاب واألذػ البد ا والشفدا. (8
 الس ا اة مؽ القس  واإلجبار والقهر. (0
 اضظرابات سمؾكضة تسثم، فا ال شاد وذ ااء الاات. (3
 مذاعر اكتئابضة  ادة  اتجة عؽ الرفض والشبا وعدـ التقبل. (4
الحاجة لبلهتساـ ولمتقد ر ولمحسااة ولمسدا دة والػدعؼ األمػؽ والحاجػة ألب قػؾؼ  (5

 حسػػا و دػػا د  فػػاألب مضػػ، عمػػى السدػػتؾػ الشفدػػا بػػالرغؼ مػػؽ وجػػؾدو  ػػدعؼ و 
 .افضز قض  

 بضئة غضر آمشة ومهددة وخظرة. (6
 :C.A.Tممخص  تا ج اختبار 

 اكتئاب مرحؾب ب  ااء الاات وأفشار ا تحار ة ورغبة فا السؾت. (8
اجػة سااػة ولبلسػتقرار والحاجػة لئلشػباع الفسػا  والححالحاجة لمح، ولمتقبل ولبلهتسػاـ ولم (0

 لمسدا دة ولمدعؼ ولبل تؾاء والحاجة لؾجؾد أب قؾؼ.
 الس ا اة مؽ اضظرابات سضكؾسؾماتػ. (3
 الذ ؾر بالؾ دة وتالفراغ ال اطفا والؾجدا ا. (4
 تخضضبلت عدا ضة وساداة تجاو زوجة األب. (5
 تشاقض ا ف الا تجاو األب. (6
 الف ما والشفدا.الس ا اة مؽ قمق اال فراؿ والقمق مؽ فقداف األب وغضابل عمى السدتؾػ  (7
 .االس ا اة مؽ اكتئاب واض   تضجة اال فراؿ عؽ األـ بؾفاتها مبكر   (8
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 واق  مؤلؼ ومحبط وتضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة وغضر مدتقرة. (9 
 تشرار لمحدث الردما بؾفاة األـ. (82
 الخؾؼ مؽ ال قاب البد ا والمفا السرحؾب بالقس  والقهر مؽ زوجة األب. (88
الستخضػػػل  سدػػػتؾػ االلتهػػػاـ عمػػػى الو والششػػػؾص  اإلسػػػقاو  ضػػػة كدفاعاسػػػتخداـ مضكا ضزامػػػ،  (80
 القدرة السظمقة.تؾهؼ و اإل شار  و 
 :  تا ج اختبار الرورشاخ:اخامد  

( 3  (:1البظاقة رقم )  ً  
  فراشػػة بتظضػػر  مػػؾ ولضهػػا جشا ػػات وشػػكمها جسضػػل

 وها ب ضدة
  ركة ا  +ؼ ش ؾ 8

 ،ؼ ش ج 8 أشجار وفا جشا ات تح-  
( 32زمؽ كما:     ً 

( 84  (:2البظاقة رقم )  ً  
  خػػروفضؽ مضتػػضؽ لػػضهؼ رجمػػضؽ ولػػضهؼ ا ػػد ؽ واأل سػػر

 دا لحؼ الخروؼ ولضل عضؾف 
  ا ؼ ش ؿ ؾ  8

 ،ج ؼ ؿ ش  ا  8 بق  دـ لحد مض 
  اتشػػػضؽ بضتخػػػػا قؾا مػػػػ  ب ػػػػض وعػػػػؾر ب ػػػػض و ػػػػازؿ

 مشهؼ دـ
  ش ؿ  ركة ؾ 8

( 55زمؽ كما:     ً 
( 7  (:3البظاقة رقم )  ً  

 ج ش+  8 فضكؾ ل 
 شؿ ج  8 له،  ازؿ مؽ الدساء 
  اتشػػضؽ عفار ػػ، بض سمػػؾا  اجػػة شػػكمهؼ و ػػش وهسػػا

 مؽ غضر جمد عغؼ فقط
 ج ش+ 8

( 45زمؽ كما:     ً 
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( 5  (:4البظاقة رقم )  ً  
  ؾ ش  8 ورقة شجر مضتة–  
 ؾ ش  8 اخظبؾو–  
 ،ؾ ش ظ 8 جاك، مقظؾع مؽ تح 
( 35زمؽ كما:     ً 

( 0  (:5البظاقة رقم )  ً  
 ركة  ا +ؾ ش 8 فراشة لها جشا ضؽ وتتظضر وشكمها جسضل  
( 80زمؽ كما:     ً 

( 38  (:6البظاقة رقم )  ً  
 ،ج ش+ 8 قم،  ز ؽ لؾا د مض 
  ج ؼ  8 بتراق، و ذة ف عضؾ 
 ج ش+ 8 عرااة 
 ؽ(8     5زمؽ كما:   

( 02  (:7البظاقة رقم )  ً  
 .ظ-شؾ  8 فئر ؽ 
 ؾ ش 8 صرصار- 
  ؾ ش  ا  ركة 8 بؾا عمى السرجضحةاتشضؽ بشات بضم 
( 52زمؽ كما:     ً 

 
( 05  (:8البظاقة رقم )  ً  

 ج ش+  ا  ركة  8  سؾر 
 ج ش+  8 أشجار 
  فراشة بضسذا عمضها الشسػؾر بتػدور عمػى  اجػة تئكمهػا

 مسكؽ ابلقؾا  ضؾا ات صخار ااكمؾها
 ج ش+  ا  ركة  8
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 ؽ(8     52زمؽ كما:    
ً   32  (:9البظاقة رقم )  ً)  

 ج ش+  ا  ركة  8 اخظبؾو 
   عرافضر أو  حمػة شػكمهؼ  مػؾ وتشجضػ، مشهػا ال دػل

( 55زمؽ كما:        بس مسكؽ تمد   ً 
  ا  ركة -شج   8

  

( 85  (:10البظاقة رقم )  ً  
 ش+  ا  ركة  ج  8 عرافضر 
 ج ش+  ا  ركة 8 فراشة 
 ج ش+  ا  ركة 8  سامة 
 ج ش+  ا  ركة 8 اخظبؾو 
 ش+ ؾ ؼ  8 دـجبل بضشهار أو  شه 

 (ؽ8     82زمؽ كما:   
 تفدضر  تا ج اختبار الرورشاخ:

 : العالقات األساسية:أوال  
 .تق  فا السدػ ال ادؼ والدؾؼ ( استجابة 08السجسؾع الشما ل دد االستجابات    (8
 الزمؽ الشما لؤلداء  (0

500   ً   88.64   ً 08 
 متؾسط زمؽ الرج  لمبظاقات السمؾ ة  (3

98 
  88.0    ً 5 

 متؾسط زمؽ الرج  لمبظاقات غضر السمؾ ة   (4
68 

  80.0    ً 5 
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صػدمة لػؾف أؼ ا هػا ت ػا ا مػؽ اضػظرابات وجدا ضػة اذضر إلى م ا ػاة السفحػؾص مػؽ وهؾ ما 
 وا ف الضة ذات طاب  اكتئابا.

 (  82  9  8الشدبة السئؾ ة لمبظاقات   (5
82 

 ×822  35.78% 
08 

 .لمسشبهات اال ف الضةما اذضر إلى استجابة السفحؾصة وها 
 ش %    (6

 مجػ ش
 ×822  

 مجػ عدد االستجابات
 

00 
 ×822 78.57% 

08 
 .وهؾ ما اذضر إلى  قص فا التمقا ضة اال ف الضة  ا شساش عرابا(

  822× مجػ الشما ل دد االستجابات ÷ ش م  + ش + ش ظ  (7
86 

 ×822 80.84% 
08 

 . الضة  ا شساش عرابا(وهؾ ما اذضر إلى  قص فا التمقا ضة اال ف
 الشدبة السئؾ ة لمسحتؾػ الحضؾا ا  (8

86 
 ×822 57.84% 

08 
 اضظراب فا التؾافق. ىوهؾ ما اذضر إل

  أجزاء البذر + أجزاء الحضؾاف(:  البذر + الحضؾاف(   (9
 .والدؾؼ  تق  فا السدػ ال ادؼ 3: 88   

 8/0   مجسؾع استجابات المؾف  (82
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 فحؾصة عمى االستجابة لمسشبهات البضئضة.وهؾ ما اذضر إلى ض ف قدرة الس  
وهػػػؾ مػػػا اذػػػضر إلػػػى ضػػػ ف قػػػدرة السفحؾصػػػة عمػػػى  2.5: 0 مجػػػػ ؿ  : ح سػػػط الخبػػػرة  (88

 االستجابة لمسشبهات البضئضة.
 8: 88 ش ظ + ظ + أ أ(   : ح غ(:  ح ح (80

 وهؾ ما اذضر إلى م ا اة السفحؾصة مؽ القمق. 
 . ت  لها اال ظبلؽ ب د( قدرة خبلقة لؼإلى اذضر  ؾ ما وه  86: 9   ج: ؾ (83
 : ال بلقات اإلضافضة:اثا ض  

 ذضر إلى تقبل السفحؾصة ال دفاعاتها.ما ا ؾوه 88: 88ح ح   : ح -8
 وهؾ ما اذضر إلى تقبل السفحؾصة ال دفاعاتها  88: 88 ح ح + ح غ(    : ح -0
وهػػػؾ مػػػا اذػػػضر إلػػػى محاولػػػة السفحؾصػػػة لمدػػػضظرة  0: 8  ؿ ش + ؿ(   : ش ؿ -3

 اتها اال ف الضة.الزا دة ال دفاع
 %30.84 ؾ %   -4
 %57.84ج %    -5
 %7.84جػ%    -6
% وهػػػػؾ مػػػػا اذػػػػضر إلػػػػى أف السفحؾصػػػػة تتدػػػػؼ بال شػػػػاد والتسػػػػرد وعػػػػدـ 05ؼ %   -7

 اال رضاع لت مضسات وأوامر الدمظة الؾالداة أو مؽ اسثمها.
 مشتغؼ.: تقد ر السدتؾػ ال قما  التتاب ( -8

 التحمضل الشضفا الستجابات الرورشاخ:
 اكتئابية:استجابات  -1

 قم، مض،  قم،  ز ؽ   ضؾا ات مضتة.
 اضظخابات وججانية ذات طاب  اكتئابي: -2

 دـ  بق  دـ   د مت ؾر و ازؿ دـ.
 بيئة ميج ة وغيخ آمشة: -3

 جبل  شهار أو  شهدـ
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 االلتيام عمى السدتوى الستخيل: -4
  ضؾا ات تئكل الرخار

 مذاعخ االضظيا : -5
 عضؾف و ذة وتتراق،.

 استجابات العمق: -6
 فراشػػة  مػػؾو( ت كػػس اتجػػاو إاجػػابا  حػػؾ األـ الستؾفضػػة  كسػػا ت كػػس قػػة األولػػى: البظا
 القمق الحاد الشاتج مؽ فقداف األـ بالؾفاة. اأاز  

بقػػػ  دـ لحػػػد مضػػػ،  خػػػروفضؽ القمػػػق تجػػػاو األ ػػػداث البدا ضػػػة ]ت كػػػس البظاقػػػة الثا ضػػػة: 
 [.مضتضؽ  اتشضؽ بضتخا قؾا

األود بػػا  لهػػ،  ػػازؿ مػػؽ الدػػسا  اتشػػضؽ  القمػػق تجػػاو السؾقػػفت كػػس البظاقػػة الثالثػػة: 
 .عفار ، شكمهؼ بض سمؾا  اجة شكمها و ش(

 .شكمها جسضل(البظاقة الخامدة: ت كس القمق تجاو الحالة الؾجدا ضة لؤلـ  فراشة 
الخرتػػاء عػػؽ ال ا مػػة  فراشػػة بضسذػػا عمضهػػا  سػػؾر القمػػق تجػػاو ت كػػس : الثامشػػةالبظاقػػة 

 لتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل.اال اعمذاف تئكمها( وها ت كس أاز  
 التجز ة  جبل  شهار أو  شهدـ(.القمق تجاو  :ال اشرة البظاقة
 تدسضة األلؾاف: ت كس مضؾؿ دفاعضة ضد االكتئاب. -
(: كا ػػػ، االسػػػتجابة  اتشػػػضؽ بضتخػػػا قؾا مػػػ  ب ػػػض وعػػػؾر ب ػػػض 8فػػػا البظاقػػػة   -

 و ػػػازؿ  سهػػػؼ دـ( ت كػػػس مخػػػاوؼ وقمػػػق الخرػػػاء باإلضػػػافة إلػػػى التشفػػػضس عػػػؽ
 ال دوا ضة بالتشفضا ت بضر عؽ اال دفاعضة.

 ( ت كس االهتساـ بال جز والسؾت.4ورقة شجر مضتة فا البظاقة   -
( ت كس عدواف قد ا بر عشػل بػئعراض جدػداة 3  0دـ و ار كسا فا البظاقة   -

 أو فا صؾرة غز، وقمق.
 ( تشؾ ؽ عكدا ضد ال دوا ضة.5  8فراشة جسضمة فا البظاقة   -
ر عشػػد إقامػػة عبلقػػات اجتساعضػػة   ػػا( ت كػػس 7لبظاقػػة  فػػئر  صرصػػار فػػا ا -
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 ض ف  خجل  ش ؾر ب دـ الشفاءة  سمبضة  وفا  اجة لمسداعدة ولمحسااة. 
 ( ا كس مضؾؿ اكتئابضة واضحة.9صدمة لؾف فا البظاقة   -

 ممخص  تا ج اختبار الرورشاخ:
عهػػر مػػؽ خػػبلؿ صػػدمة المػػؾف م ا ػػاة السفحؾصػػة مػػؽ اكتئػػاب واضػػ  وهػػؾ مػػا  (8

 جابة لمسشبهات اال ف الضة بذكل اكتئابا.واالست
م ا اة السفحؾصة مؽ  قص فا التمقا ضػة  ا شسػاش عرػابا(  مػ  السضػل لم زلػة  (0

وضػػ ف قػػدرة السفحؾصػػة عمػػى باإلضػػافة إلػػى اضػػظراب فػػا التؾافػػق   والؾ ػػدة 
والسضػػػل لبل تحػػػاء الػػػداخما واالعتسػػػاد عمػػػى  ضاتهػػػا  االسػػػتجابة لمسشبهػػػات البضئضػػػة

 .مؽ اعتسادها عمى بضئتها الداخمضة أكثر
 مػ أما عؽ القدرات ال قمضة فها ما زالػ، قػدرة خبلقػة لػؼ  ػت  لهػا الغهػؾر ب ػد   (3

تقبػػػػل السفحؾصػػػػة ال ػػػػدفاعاتها والسضػػػػل الزا ػػػػد لمدػػػػضظرة عمػػػػى هػػػػاو اال ػػػػدفاعات 
 اال ف الضة.

تتدؼ السفحؾصة بال شاد والتسرد وعدـ اال رػضاع ألوامػر الدػمظة الؾالداػة أو مػؽ  (4
 اسثمها.

 ائتا: استجابات السفحؾصة فها عكد، ماعؽ محتؾػ أما  (5
 استجابات اكتئابضة مرحؾتة باضظرابات وجدا ضة.( 5/8
بضئػػػة مهػػػددة وخظػػػرة وغضػػػر آمشػػػة باإلضػػػافة إلػػػى االلتهػػػاـ عمػػػى السدػػػتؾػ ( 5/0

 الستخضل مرحؾب بسذاعر االضظهاد.
 تشاقض وجدا ا وض  تجاو األـ. ( 5/3
دا ضػػػة  القمػػػق تجػػػاو السػػػؾت  القمػػػق تجػػػاو السؾقػػػف (القمػػػق تجػػػاو األ ػػػداث الب5/4

األود با  القمػق تجػاو الخرتػاء عػؽ ال ا مػة  القمػق تجػاو التجز ػة  باإلضػافة 
 لقمق الخراء.

 الذ ؾر بال جز وقمة الحضمة م  الحاجة لمسدا دة والدعؼ.( 5/5
 عدواف مكبؾت  تؼ الت بضر عشل بئعراض جدداة.( 5/6
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شػػػ ؾر ب ػػػدـ و خجػػػل  و ضػػػ ف  و ت اجتساعضػػػة  الحػػػار مػػػؽ إقامػػػة عبلقػػػا( 5/7
 سمبضة.و الشفاءة  

 (سمسى   الثالثةصؾرة إكمضشضكة مجس ة لمحالة 
الرػػدما تجػػاو األـ  فالس ا ػػاة مػػؽ اال فرػػاؿ السبكػػر عػػؽ األـ بؾفاتهػػا وتشػػرار لمسؾقػػ -

وافتقادهػػا بذػػكل  االسر ػػر عمضهػػ ءوهػػا فػػا السدتذػػفى و زػػؾر الجشػػازة والبكػػاورؤ تهػػا 
 األب لفترات طؾ مة وعسمل فا محافغات ب ضدة. ممحؾظ  وغضاب

 اولفغض ػ امػؽ قبػل زوجػة األب وعقابهػا بػد ض  اضظراب وسؾء عسمضة التشذػئة االجتساعضػة  -
 وتفزضل بشتها عمضها وعدـ م رفة األب بالػ.

و رػؾلها  DSM-5لػػ المتذػخضص الدػضكاترؼ ووفق ػ امؽ اكتئاب  اد وفق ػسمسى م ا اة  -
( باإلضػػافة C.D.Iار  مار ػػا كؾفػػاكس الكتئػػاب األطفػػاؿ ( درجػػة عمػػى اختبػػ58عمػػى  

اإلقػداـ الف مػا عمػى اال تشحػار بقظػ  شػر اف مثػل:  ؛إلى األعراض الخاصػة باالكتئػاب
تػػدهؾر فػػا التحرػػضل الدراسػػا  و أفشػػار ا تحار ػػة مرػػحؾتة بسذػػاعر ا قبػػاض  و  ػػدها  
 ضة.واأل ظؾاء وعدـ االختبلو  ض ف الذهمبكاء  والسضل لم زلة السضل ل

  ػ  هرش( الجمد.  و قؾلؾف عربا  و اضظرابات سضكؾسؾماتػ: سقؾو الذ ر -
 ال شد وسرعة االستثارة  والخز،.و الدرقة  و الشاب  اضظرابات سمؾكضة:  -
هػػػػا وأقرا هػػػػا  مػػػػؽ زوجػػػػة األب ومػػػػؽ زمبلوالشبػػػػا وعػػػػدـ التقبػػػػل م ا اتهػػػػا مػػػػؽ الػػػػرفض  -

 بالسدرسة.
 ؾر بال جز وتالتقضضد وقمة الحضمة.تخضضبلت مرضضة ساداة تجاو اسخر ؽ  تضجة الذ  -
 اضظراب صؾرة الاات وصؾرة الجدؼ والذ ؾر بالشقص وتالدو ضة. -
 التثبض، عمى السر مة الفسضة ترا بل الحاجة إلى  سااة األـ. -
ػػػ - ػػػ اضػػػ ف االترػػػاؿ بػػػالؾاق  لشؾ ػػػل مؤلس  بؾصػػػفها واالسػػػتخراؽ فػػػا التخضػػػضبلت  اومحبظ 

 فرامضة. صؾرة ت ؾ زضة لئلشباع مرحؾتة بخرا ص شبل
واقػػ  مػػؤلؼ ومحػػبط وتضئػػة مهػػددة وخظػػرة وغضػػر آمشػػة وغضػػر مدػػتقرة مػػ  رغبػػة قؾ ػػة فػػا  -

 تجش، السثضرات البرر ة األلضسة.
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ػػػ -  لمدػػمظة ادػػضظر عمضهػػػا  والذػػ ؾر بػػػئف  اسػػؾء التؾافػػق وشػػػ ؾر السفحؾصػػة بػػئف  سؾذج 
مكا ضػػات الػػدمار وهػػؾ مػػا إمػػؽ الذخرػػضة ارػػ ، ضػػبظل بػػل و حسػػل فػػا طضاتػػل  اجػزء  
 مى ض ف األ ا. دؿ ع

إلػى اال تحػاء الػداخما ض ف قدرة السفحؾصة عمى االستجابة لمسشبهات البضئضة والسضل  -
باإلضػػافة لبل شسػػاش  واالعتسػػاد عمػػى  ضاتهػػا الداخمضػػة أكثػػر مػػؽ اعتسادهػػا عمػػى بضئتهػػا

ال رابا و قص فا التمقا ضة اال ف الضة  والس ا اة مؽ مذاعر عدـ الشفاءة والتردد فػا 
 .ت بالبضئةتشؾ ؽ صبل

عػػػدواف مكبػػػؾت  ػػػتؼ الت بضػػػر عشػػػل بػػػئعراض جدػػػداة باإلضػػػافة إلػػػى الحػػػار مػػػؽ إقامػػػة  -
 عبلقات اجتساعضة م  اسخر ؽ.

ة لمسدػػا دة ولمػػدعؼ ولمتقبػػل ولمحػػ، ولبلهتسػػاـ ولمؾقااػػة ولمحسااػػة مػػؽ قبػػل  سػػاذج جػالحا -
 الدمظة الؾالداة أو مؽ اسثمها أو مؽ اسخر ؽ  الحاجة لجؾد أب قؾؼ.

القمػق تجػاو و القمق تجاو السؾقػف األود بػا  و قمق السؾت  و تجاو األ داث البضئضة  القمق  -
 قمق اال فراؿ.و القمق تجاو التجز ة  و الخرتاء مؽ ال ا مة  

صػػراع فػػا التؾ ػػد مػػ  األـ مػػ  الذػػ ؾر بػػال جز وتالتقضضػػد مػػ  وجػػؾد  زعػػة لبلسػػتجاب  -
 ال دوا ضة عمى السدتؾػ الستخضل.

ذسػقاو  وتػػؾهؼ القػدرة السظمقػػة  و  شػؾص  و قسػػ   و كبػ،  و ار  إ شػػمضكا ضزمػات دفاعضػة:  -
 االلتهاـ عمى السدتؾػ الستخضل.و 
اضػظراب مركػ، األود ػ، والتثبضػ، عمػى السر مػػة الفسضػة ترػا بل الحاجػة إلػى  سااػػة  -

 األـ.
 قدرة عقمضة خبلقة لؼ  ت  لها الغهؾر ب د  تضجة الشف والحرر والس ا اة. -

 (الثبلثة الحاالت   الدراسة صؾرة إكمضشضكة مجس ة ل ضشة 
 اضظراب وسؾء عسمضة التشذئة االجتساعضة. -
اإلقػػػػداـ الف مػػػػا عمػػػػى اال تحػػػػار والتهد ػػػػد مػػػػؽ الس ا ػػػػاة مػػػػؽ االكتئػػػػاب الحػػػػاد تتفػػػػاوت  -

 باال تحار إلى األفشار اال تحار ة وذ ااء الاات.
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الس ا ػػػػاة مػػػػؽ االضػػػػظرابات الدضكؾسػػػػؾماتػ مثػػػػل: األكز سػػػػا  سػػػػقؾو الذػػػػ ر  قؾلػػػػؾف  -
 عربا  اإلمداؾ   ػ  هرش( الجمد  أرؽ واضظرابات فا الشـؾ  الرداع السزمؽ.

 جاضظرابات سمؾكضة: مسارسة ال ادة الدر ة  الشاب  الدرقة  ال شاد والتسرد ضد  ساذ -
وسػػػػرعة  الدػػػػمظة الؾالداػػػػة أو مػػػػؽ اسثمهػػػػا  سػػػػرعة االسػػػػتثارة  وفػػػػرو الحركػػػػة والهضػػػػاج

 خر ؽ.الخز،  وال دواف تجاو الاات وتجاو اس
الذ ؾر بػالرفض والشبػا وعػدـ التقبػل وتاإلهسػاؿ والبلمبػاالة مػؽ  سػاذج الدػمظة الؾالداػة  -

 أو مؽ اسثمها.
 اضظراب صؾرة الاات وصؾرة الجدؼ  والذ ؾر بالدو ضة وتالشقص. -
 واق  محبط ومؤلؼ وتضئة مهددة وخظرة وغضر آمشة وغضر مدتقرة. -
 خر ؽ.تخضضبلت مرضضة اتخات الظاب  الدادؼ تجاو اس -
صػؾرة ت ؾ زػضة إلشػباع بؾصػفها ض ف االترػاؿ بػالؾاق  واالسػتخراؽ فػا التخضػضبلت  -

 سذب ة.الاال تضاجات غضر 
اضػػػػظراب مركػػػػ، األود ػػػػ، مرػػػػحؾب بقمػػػػق الخرػػػػاء باإلضػػػػافة إلػػػػى التثبضػػػػ، عمػػػػى  -

 السر مة الفسضة.
الخػػػؾؼ مػػػؽ ال قػػػػاب ومػػػؽ األذػ ومػػػػؽ التبلشػػػا والفشػػػاء مرػػػػحؾب بسذػػػاعر ال جػػػػز  -

 مة الحضمة.والتقضضد وق
لػػػػدؼء ال ػػػػاطفا األمػػػػاف و األمػػػػؽ و الحػػػػ، و الحسااػػػػة و االهتسػػػػاـ و االحاجػػػػة إلػػػػى التقبػػػػل و  -

لسدػػا دة االحاجػػة لمػػدعؼ و و اال ف ػػالا مػػؽ قبػػل  سػػاذج الدػػمظة الؾالداػػة أو مػػؽ اسثمهػػا  و 
 الحاجة لمقؾة.و لؾقااة  او 
اإل شػار  القسػ   و الشبػ،  و الششػؾص  و مثل: اإلسػقاو   ؛المجؾء إلى مضكا ضزمات دفاعضة -

تػػػػؾهؼ القػػػػدرة السظمقػػػػة  و االلتهػػػػاـ عمػػػػى السدػػػػتؾػ الستخضػػػػل  و التؾ ػػػػد مػػػػ  الس تػػػػدؼ  و 
 التبر ر.و 
رفػػػض لم ػػػالؼ ولمؾاقػػػ  ولمبضئػػػة مرػػػحؾب بشغػػػرة تذػػػاؤمضة تجػػػاو السدػػػتقبل والرغبػػػة فػػػا  -

ل و حسل مؽ الذخرضة لؼ  تضدر ضبظ اتجش، الؾاق  وتجش، الشقد  والذ ؾر بئف جزء  
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 وهؾ ما ا كس ض ف مشغسة األ ا لد هؼ. الدمارفا طضاتل إمكا ضات  
الذػػ ؾر بالتقضضػػد وتػػالقس  وتالدػػضظرة مػػؽ الشسػػاذج الؾالداػػة وكبػػ، الت بضػػر عػػؽ الشزعػػات  -

 الستزادة وال زوؼ عؽ االتراؿ باسخر ؽ.
 تشاقض وجدا ا تجاو الاات وتجاو الؾالد ؽ. -
الضػػػػة والسضػػػػل ضػػػػ ف فػػػػا الشزػػػػج اال ف ػػػػالا واالجتسػػػػاعا و قػػػػص فػػػػا التمقا ضػػػػة اال ف  -

تسػػاد عمػػى البضئػػة مسػػا علبل تحػػاء الػػداخما واالعتسػػاد عمػػى الحضػػاة الداخمضػػة أكثػػر مػػؽ اال
  دؿ عمى ض ف مشغسة األ ا لد هؼ.

هشاؾ تقبل مؽ قبػل السفحؾصػضؽ ال ػدفاعاتهؼ باإلضػافة لسحػاوالت زا ػدة مػشهؼ لمدػضظرة  -
 عمى هاو اال دفاعات اال ف الضة.

قمػػػق فقػػػداف السؾضػػػؾع  وقمػػػق السدػػػتقبل  وقمػػػق تجػػػاو الس ا ػػػاة مػػػؽ قمػػػق اال فرػػػاؿ  و  -
السؾقف األود با  وقمق السؾت  والقمق تجاو الخرتاء مؽ ال ا مػة  قمػق الخرػاء  القمػق 

 تجاو التجز ة  القمق تجاو األ داث البضئضة
الس ا ػػاة مػػؽ الشػػف لتؾقػػ   ػػدث مػػؤلؼ وغضػػر سػػ ضد مػػ  اعتساداػػة سػػمبضة باإلضػػافة إلػػى  -

 اذج الدمظة الؾالداة.عبلقات لؼ تحل م   س
 الس ا اة مؽ خرا ص شبل فرامضة. -
عمػى  االحضػاة الشفدػضة ألطفػالهؼ فبػالرغؼ مػؽ تؾاجػدهؼ جدػدا  فا التئثضر الدمبا لمؾالد ؽ  -

السدتؾػ الفضز قا إال أ هؼ أمؾات عمى السدتؾػ الشفدا  وهؾ ما ج ل سػمؾؾ األطفػاؿ 
 امر الدمظة الؾالداة أو مؽ اسثمها. تدؼ بال شاد وتالتسرد وعدـ اال رضاع لت مضسات وأو 

ض ف مشغسة األ ا وعدـ القدرة عمى تحسل اإل باو وعدـ القدرة عمى  ل الرراعات  -
 بضؽ مشغستا الهؾ  واأل ا األعمى.

ولػػؼ  ػػت  لهػػا الغهػػؾر ب ػػد  تضجػػة  طفػػاؿ بقػػدرة عقمضػػة خبلقػػة لػػؼ  تدػػؽ تستػػ  هػػؤالء األ -
والؾجدا ضة ومؽ الزخؾو الؾالداة  وهؾ ما الشف والحرر والس ا اة الشفدضة واال ف الضة 

 .بضشسا  ؾجد آباء مزظرتؾف  ا كس صدؽ مقؾلة: إ ل ال  ؾجد أبشاء مزظرتؾف 
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 تعكيب عاو
 ػ بضؽ الحاالت االكتئابضة مػؽ  ا ضػة وتػضؽ الؾالػد ؽ مػؽ  ا ضػة أخػر  اعهؾر الرراع واضح   -

ئػابضؽ والػاؼ ج مهػؼ االكت ػلد Ambivalenceولقد أخا هاا الرراع شكل ثشا ضة الؾجداف 
ػػ ؽ تشػػاد تشػػؾف طاقػػة كػػل مشهسػػا تدػػاوؼ األخػػرػ ضا  تػػئرجحؾف بػػضؽ الحػػ، والشراهضػػة المتػػدا س 

 و تشافداف فا اتجاهضؽ متزاد ؽ. 
 ومؽ ال ؾامل التا أثارت هاا االكتئاب  جدها تتمخص فا أمر ؽ أساسضضؽ وهسا:  -

  ضزمات الدفاع. وفا مضكا ة دوث تخضر فا التؾازف الخاص بالدف ات الخر ز  (أ
 تخضر فا عبلقة الظفل بالسؾضؾع وصؾرتل.  (ب

إلػػػى شػػػ ؾر االكتػػػابضؽ بحالػػػة مػػػؽ  ػدأوهػػاا الرػػػراع الػػػاؼ عهػػػر بػػػضؽ الحػػػاالت االكتئابضػػػة  -
وال غشػػا أف االكتئػػاب ال احػػ،   فقػػداف الحػػ، الػػاؼ اسثػػل السؾقػػف األساسػػا فػػا االكتئػػاب
بػل أ ػػل فػا  اجػة إلضػػل لشػا احػػتفع  السؾضػؾع فػا ذاتػػل ولااتػل أو لسػا هػػؾ عمضػل فػػا الؾاقػ 

 باتزا ل اال ف الا مؽ  ضي هؾ تشغضؼ لدف اتل الخر ز ل مؽ  ، وعدواف. 
 إلى  ذئة مذاعر الا ، لد هؼ.  ااألطفاؿ السكتئبضؽ أاز   ػوجؾد هاا الرراع لد ػأد -
 هاا الذ ؾر بالا ، إلى تؾجضل األطفاؿ السكتئبضؽ ل دوا ضتهؼ ضد ذواتهؼ.  ػأد -
ػػػ ة األطفػػػاؿ السكتئبػػػضؽ لضدػػػ، ضػػػد ذواتهػػػؼ فحدػػػ،  ولشػػػؽأف عدوا ضػػػ - ضػػػد عػػػالسهؼ  اأاز 

الخػػارجا  وعشػػدما عهػػرت هػػاو ال دوا ضػػة تجػػاو الػػاات  جػػؼ عشهػػا إفذػػاؿ الػػاات والتػػا مػػؽ 
صػػؾرها القضػػؾد االجتساعضػػة اال  زالضػػة وهػػؾ مػػا مػػش هؼ مػػؽ إقامػػة عبلقػػات اجتساعضػػة  اجحػػة 

 م  ال الؼ الخارجا.   
أغمػػػ،  ػػػاالت البحػػػي وصػػػا بة عهػػػؾر اضػػػظراب فػػػا  ػدػػػا لػػػدعهػػػر االضػػػظراب الجش -

عمػػػػى أف (  كمػػػػؾتفرلسػػػػا أكػػػػدو األـ  طبقػػػػا  ةضػػػػد صػػػػؾر هػػػػة ال بلقػػػػة بػػػػاألـ وعدوا ضػػػػة مؾج
 السفحؾصضؽ االكتئابضؽ قد  رمؾا اإلشباعات الظفمضة. 

مسػا واإلقداـ الف ما عمػى اال تحػار  اال تحار ة وذ ااء الاات والسضؾؿ األفشار  اأاز   عهرت -
ؿ عمػػى  قػػص فػػا عبلقػػاتهؼ التشضفضػػة االجتساعضػػة و ػػاجتهؼ السمحػػة إلػػى التقبػػل والحػػ،  ػػد

 والتقد ر. 
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 :وتفسريها مياقشة ىتائج الذراسة 
 إدراؾ الؾاق  وطبض تل السزظرتة: 

اقػػ  عمػػى وعضفػػل  اشػػد د   اأف هشػػاؾ اضػػظراب   C.A.Tتبػػضؽ مػػؽ  تػػا   السقابمػػة واختبػػار 
عػػدد غضػػر قمضػػل مػػؽ اسػػتجابات األطفػػاؿ فػػا قرػػص الػػػ اختبػػار الؾاقػػ   وهػػؾ مػػا تػػؼ تبضشػػل فػػا 

C.A.T ا اسػػػزج الفػػػرح بػػػالحزف  والدػػػ ادة بالذػػػقاء  والحػػػ، والػػػاؼ كػػػاف فضهػػػا السحتػػػؾؼ خمظض ػػػ
السسضزة لهؤالء األطفاؿ فا قررهؼ  وهػؾ  ةفالثشا ضة الؾجدا ضة ها الدس اشد د   ابالشراهضة مزج  

الؾجدا ضة فشئف  ضاتهؼ خمؾ مؽ كل  زف  ما اذضر إلى عجز الاات عمى اختبار هاو الحاالت
 أصضل أو  ،  قضقا. 

ولاا كػاف  ؛( أف هاا بدورو  ؤدؼ لئل باو838: 8988وفا هاا اذضر  دمحم رمزاف  
سػقاو  شػار واإلمؽ الظبض ػا أف ادػتخدـ هػؤالء األطفػاؿ ب ػض الػدفاعات البدا ضػة مػؽ قبضػل اإل

أف  فتػػرض أ هػػا دفاعػات بالخػػة الدػػااجة لػػؼ  والتػػا  دػتظض   لض ػالجؾا بهػػا هػػاا ال ػدواف السػػدمر
تتجػاوز  ػد الشبػػ، والقسػ  واإل شػػار واإلسػقاو  ومػػؽ ثػؼ فػػ ف االسػتشتاج الػػد شاما اذػضر إلػػى أف 

ػ إلػى السر مػة الفسضػة تتسضػز بػامتزاج الػاات  االبشاء الشفدا السسضز لهؤالء األطفاؿ هػؾ أف  شؾص 
ة هػاا باإلضػافة إلػى تخمػف ارتقػاء األ ػا دراكضػاإلبالسؾضؾعات باإلضافة إلى تخمػف الؾعػا ف 

لرػػفات  ا  ػامبل  مبكػػرة مػؽ ال سػر فضغػػل الظفػل بػػدا ض   ةهػػؤالء األطفػاؿ عشػػد مر مػ ػاألعمػى لػد
 لل.  هاو السر مة السبكرة مثل اال دحاب الشامل عؽ الؾاق  وال جز عؽ التؾافق

ػػػ وتؾضػػػ  لشػػػا C.A.Tكسػػػا تشذػػػف اسػػػتجابات األطفػػػاؿ عمػػػى اختبػػػار  ف كضػػػف أ اأاز 
تتدػؼ بػال شف والقدػؾة  االرؾر الؾالداة الدػضئة والسحبظػة والتػا  رمػ، الػاات أمشهػا خمقػ، ذات ػ

ػػ كسػػا ت كػػس اسػػتجاباتهؼ  والتػػدمضر سػػؾاء تجػػاو الػػاات أو تجػػاو اسخػػر ؽ كضػػف أف هػػؤالء  اأاز 
عؽ الؾاق  وهؾ ما عهػر  اب ضدة تسام   ةوشخرض ةذاتض ةاألطفاؿ  شغروف لم الؼ الخارجا بظر ق

الستجابات الستشررة والخاصة بالتسركز  ؾؿ الاات  وهاا بدورو راج  إلػى االسػتخراؽ فػا فا ا
ومبػدأ الؾاقػ  والب ػد عشػل  تضجػة ضػ ف  ضػةاألوللسبدأ ال سمضات  االتخضضبلت والششؾص وذلػ وفق  

ػػ ػػ ااالرتبػػاو بػػل لشؾ ػػل واق   ا لرغبػػات الػػاات فشا ػػ، وغضػػر آمػػؽ بػػل ومقضػػد   اومهػػدد   اومحبظ ػػ امؤلس 
تضجة باال دحاب والهروب مشل والخروج عؽ السئلؾؼ باالستخراؽ فػا التخضػضبلت وتػاال ظؾاء الش
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 واال  زاؿ وعدـ االختبلو باسخر ؽ. 
هػؤالء األطفػاؿ وتشػازؿ الػاات عػؽ دورهػا فػا  ػ: إلى القمق الدا ق لداباإلضافة أاز  

لس غػػؼ طاقػػاتهؼ أمػػاـ إدراؾ الؾاقػػ  فرػػست، الػػاات عػػؽ إدراؾ ال ػػالؼ الخػػارجا واسػػتشزاؼ األ ػػا 
هاا االعرار مؽ التخضػضبلت فشػتج عػؽ ذلػػ قرػؾر فػا إدراؾ الؾاقػ  ومحاولػل الدػضظرة عمضػل 
بػػػػالتفشضر البػػػػدا ا الدػػػػحرؼ وتػػػػالحمؾؿ الدػػػػحر ة وتػػػػؾهؼ القػػػػدرة السظمقػػػػة  وتاإلشػػػػباع الهمؾسػػػػا 

هػؼ مػؽ لبل تضاجات أو باال دحاب  أو بال زلة لضتسكشؾا مؽ الدضظرة عمى عجػزهؼ وخػؾفهؼ وقمق
أف عدـ الرضا عؽ الؾاق  افد  عادة  اواق هؼ السزظرب  وتاإلضافة لسا سبق فقد تبضؽ أاز  

الظر ق أمػاـ األ ػا لمت بضػر عػؽ رغباتهػا و فزاتهػا الخر ز ػة  وضػ ف القػدرة عمػى اال تبػاو  تضجػة 
 قػػدرات الظفػػل الشفدػػضة والاهشضػػة وعػػدـ قضػػاـ األ ػػا دمػػا ت ػػا ا مشػػل مػػؽ صػػراعات داخمضػػة تدػػتشف

[ وهػػؾ مػػا تػػؼ تبضشػػل فػػا 088 – 087: 0285دمحم أ سػػد خظػػاب  ] بؾعا فهػػا عمػػى  حػػؾ سػػؾؼ 
اختبػػار الرورشػػاخ أف هػػؤالء األطفػػاؿ  تست ػػؾف بقػػدرات عقمضػػة وم رفضػػل لػػؼ  تدػػشى ولػػؼ  ػػت  لهػػا 

 . Anxiety تضجة الشف والحرر ب د الغهؾر 
بلؽ أو أف هػػػػػاا  ػػػػػؤدؼ إلػػػػػى ا خػػػػػ [87 -86: 0226وفػػػػػا هػػػػػاا اذػػػػػضر ]أوتؾفضشخضػػػػػل  

تزػػاؤؿ وعػػا ف األ ػػا وهػػؾ مػػا اسكػػؽ فهسػػل عمػػى أ ػػل ت بئػػل لشػػل الظاقػػة الشفدػػضة الستا ػػة فػػا 
مهسل وا دة وت ضشها: أال وها إقامة الظاقات السزادة لمدضظرة عمى اإلثارة السقتحسة الخػامرة. 

غضػػر ذات أهسضػػة   –ا دػػبض   – ػػا الؾعػػا ف األخػػرػ لؤل لوالظػػاب  ال اجػػل لهػػاو السهسػػة اج ػػل كػػ
ػ ىهاو الؾعا ف األخضرة أف تتخم ى مف ا عؽ طاقاتهػا لرػال  السهسػة ال اجمػة التػا تهػضسؽ تسام 

دراؾ  واإلدراؾ الػػداخما ت سػػبلف فػػا خبلؽ ب ػػض الؾعػػا ف وخاصػػة وعػػا ف اإل  لعمػػى الظفػػ
ػػ . فاإلثػػارة الساثمػػة بالف ػػل  شبخػػا الدػػضظرة عمضهػػا قبػػل أف اسكػػؽ ةا عمػػى مشػػ  أاػػة إثػػارة جد ػػدم  

إثارات جد دة والشا ؽ ال زؾؼ عادة ما ادػتحدث طرا ػق مختمفػة احسػا بهػا  فدػل  استقباؿ أاة
فا كسضػة اإلثػارة  فػرفض اسػتقباؿ أاػة إثػارة جداػة إ سػا هػؾ أسػمؾب أولػا  ةضد أاة ز ادة مدرف

 الست ادة هاو الحسااة التا قؾضتها الردمة. 
ػ كمضشضكضػة أو عمػا فػا اسػتجابات هػؤالء األطفػاؿ سػؾاء فػا السقابمػة اإل اكسا لػؾ ع أاز 

وكسػا  –واضػحة وهػؾ مػا ا كػس  ة  أو عمى اختبار الرورشاخ مغاهر اكتئابض C.A.Tاختبار 
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باإلضػافة إلػى سػؾء السرػضر الػاؼ  تهػددو دا سػا بػالت رض  اومحبظ ػ امؤلس   اواق    –ذكر ا سابقا  
ل هػؤالء الجددؼ والشفدا  كسا أف الظاب  االكتئاب كاف  تجمى فضسػا ا ػرب عشػ ػلم قاب واألذ

األطفػػاؿ مػػؽ أ اسػػضس بالخػػة الت اسػػة والذػػ ؾر بػػالقمق والزػػضاع باإلضػػافة إلػػى الشبػػا واإلهسػػاؿ 
 وما  بدو مؽ سؾء ال اقبة. 

سػقاو ورؤ ػة ال ػالؼ مػؽ خػبلؿ الػاات فػا البظاقػات التػا كسا أف اسػت ساؿ مضكػا ز ؼ اإل
ب بظاؿ هاو البظاقات تؾ دو  ىكا ، تذضر إل اأاز   كا ، ب ضدو عؽ االستجابات الذا  ة فها

مسػػا  ؤكػػد طخضػػاف الػػاات عمػػى كػػل مػػا  ػػرتبط بػػالؾاق  الخػػارجا مسػػا  ػػؤدؼ لتحر ػػ  هػػاا الؾاقػػ  
 م  الب د عؽ إدراؾ مفردات كاممة لمؾاق .  ةوذعظاء صؾرة وصفض
[ اذػضر إلػى أف مػؽ خرػا ص الػاهاف 95: 8972ساما محسؾد عما  ] ولاا  جد أف

ا عمػى ا إلى  د ا جز الذخص عؽ مؾاجهتػل  فدػض  ا ومحبظ  أ ل اغهر  ضشسا اكؾف الؾاق  مؤلس  
الػػػدواف  الخر ز ػػػة بحضػػػي ال ادػػػتظض  السػػػرء الدػػػضظرة عمضهػػػا فضرػػػب   ػ أؼ  حػػػؾ  أو  ػػػضؽ تقػػػؾ 
ػػ اصػػدامها مػػ  الؾاقػػ  أمػػر   ففػػا كمتػػا الحػػالتضؽ احػػدث  شػػؾص فػػا التشغػػضؼ المضبضػػدؼ مػػؽ  امحتؾم 

تؼ عػػؽ طر ػق هػاا الششػػؾص إ شػار لمؾاقػػ  مر مػة ال بلقػات بالسؾضػػؾع إلػى مر مػة الشرجدػػضة و ػ
ف ذاتػػل بػػا ظبلؽ الػػدواف  الخر ز ػػة بػػبل ضػػابط أو فػػا اس ااكػػؾف مرػػحؾت   ػإ شػػارا متفػػاوت السػػد
 الؾاق .  اعتبار لسقتزضات
" ت ظضػػل فػػا القػػدرة عمػػى إدراؾ الؾاقػػ  : "مرػػظفا ز ػػؾر" فػػا الػػاهاف أ ػػل ػ وكسػػا  ػػر 

فػشقص كفػػاءة  ".اد فػػا الحكػؼ عمػى الؾاقػػ وتز ضػف فػا السػػدركات  واضػظراب فػا السشظػػق وفدػ
إدراؾ الفػػرد لمؾاقػػ  والحكػػؼ عمضػػل باإلضػػافة إلػػى ضػػ ف سػػضظرة الفػػرد عمػػى دواف ػػل وتظؾ  هػػا 

إلػػػى أف  ووهػػاا  ػػؤدؼ بػػدور   لسقتزػػضات الؾاقػػ  بحضػػي تدػػضظر هػػاو الػػدواف  عمػػى سػػمؾؾ الفػػرد
حتػاج إلػى قػدرة سػمضسة ارب  سمؾؾ الفرد غضر متؾافق فا مشزلة أو فػا مدرسػتل ألف التؾافػق ا

ػػػ فػػػرج طػػػل  ] ا لسقتزػػػضات هػػػاا الؾاقػػػ فػػػا الحكػػػؼ عمػػػى الؾاقػػػ  وضػػػبط دواف هػػػا وتظؾ  هػػػا وفق 
8982 :052 – 058 .] 

ر شضػل" الفتػاة الفرػامضة  " [ فا تحمضمهػا لحالػة874: 0280مارجر ، سضتذهاؼ   ] أما
تدػتظ  أف تتشضػف مػ  أف "ر شضل" بدأت  ضاتها برغبات أساسضة غضر مذػب ة فمػؼ كضف تبضؽ لشا 
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أدػ  الؾاق  بذكل جضد  وتشؾ ، أوؿ عبلمػات الششػؾص لؤل ػا فػا اإلدراؾ الخر ػ، لمؾاقػ  الػاؼ
ر شضػل" لػؼ ادػتثسر فػا ب ػض القظاعػات االجتساعضػة "لدػ  وألف المضبضدو ؛إلى ز ادة القمق الحاد

عضشل لدػ  وهؾ ما  بل غل فا الخرا ص الذبل الفرامضل] –لذخرضة األـ فقد فقدت الؾاق  
  واختبػػػػػػار H.T.P  واختبػػػػػػار K.F.Dالدراسػػػػػة وكسػػػػػػا عهػػػػػػرت فػػػػػػا رسػػػػػؾمهؼ عمػػػػػػى اختبػػػػػػار 

أف مػػؽ األسػباب الر ضدػػضة لفقػداف الؾاقػػ  أو  ػ مارجر ػ، سضتذػػهاؼ" تػر " ولػاا فػػ ف –الرورشػاخ[ 
 هؾ:  اضظرابل
تسثػػػػل األـ االمتػػػػداد الؾ ضػػػػد لمظفػػػػل  فدػػػػل وهػػػػا الؾ ضػػػػدة التػػػػا تدػػػػتظض  أف ترضػػػػا  -أ

دراؾ األـ أو إوخاصة الفسضة  ولشؽ عشدما تفذػل فػا هػاا الػدور ال اسكػؽ  ا تضاجاتل
وفػػػا  الػػػة إشػػػباع السرػػػادر الفسضػػػة  .دراؾ الؾاقػػػ  ومػػػؽ ثػػػؼ  تػػػداعى األ ػػػا و تفشػػػػإ

 وذشباع الحاجات البدا ضة  تؼ التحرر مؽ ال دواف ومؽ دواف  تدمضر الاات. 
هػػاا اال تضػػػاج األساسػػػا  وفػػا  الػػػة إصػػرار األـ أو مػػػؽ اسثمهػػا عمػػػى عػػدـ تخفضػػػف -ب

فرػل مؤقػ، لمتؾاصػل االجتسػاعا  –عػادة– وذثارة االعتداء ال شضف والاؼ  شػتج عشػل
الف ػػاؿ. وعمػػى الػػرغؼ مػػؽ عػػدـ قدرتػػل عمػػى الغهػػؾر بااتػػل فػػا األشػػضاء السحببػػة فػػ ف  

ذ دػاس قػؾؼ بالػا ، فػا ش ؾر و األ ا   ترؼ  ضي ا :هاا االعتداء عاد لشقظة ال ؾدة
  الؾجداف الؾاق ا.

وتاإلضافة إلى هاا االعتداء كاف هشاؾ سب، ر ضدا آخر لئل داس بفقػداف الؾاقػ  أو 
بااتػل. وذال إذف مػا هػا األـ  مدػتقبل   ااجتساعض ػ اكا ش  بؾصفها اضظرابل أال وهؾ عدـ قبؾؿ األـ 

] –وألف " ر شضػػل " لػػؼ تدػػتظ  قبػػؾؿ األـ االجتساعضػػة  ؛االجتساعضػة إف لػػؼ تشػػؽ هػػا الؾاقػػ   فدػل
فقػػد ا فرػػم، عػػؽ الؾاقػػ  وألف فقػػداف جػػزء مػػػؽ  –ا ا ػػا ا مشػػل أطفػػاؿ عضشػػل الدراسػػػة[ وهػػؾ مػػ

ػ االتؾاصل م  الؾاق  أ دث إ داس عسضق مؽ عدـ األماف واال  زاؿ الػاؼ  ػرتبط ارتباط ػ  اوثضق 
 األطفاؿ عضشل الدراسة. لدػ  اوجمض   اب الؼ الشؾابضس. وهؾ ما عهر واضح  

 التخضضل وطبض تل السزظرتة: 
[ بتقدػضؼ Cytryn and Macknew, 1974: 838] "كػل مػؽ "سػتر ؽ  ومػاكضؾف  قػاـ

أولهػػا:  ؛الرػػؾر التػػا ت بػػر فضهػػا ال سمضػػة االكتئابضػػة عشػػد األطفػػاؿ عػػؽ  فدػػها إلػػى ثػػبلث صػػؾر
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التخضضل وعادة ما تغهر مادة التخضضل بذكل واض  فا االختبارات االسقاطضل وهؾ ما تؼ تبضشل  
األطفػػاؿ عضشػػل الدراسػػة فالتخضضػػل لػػد هؼ لػػدػ  ختبػػار الرورشػػاخ  واC.A.Tبالف ػػل فػػا اختبػػار 
عػؽ الؾاقػ  الس ػاش والػاؼ اتدػؼ باإل بػاو والس ا ػاة  إال أ ػل كػالػ  امبت ػد   اكػاف تخضػضبل مرضػض  

لمػػتخمص مشػػل مػػ  عػػدـ سػػهؾلة ال ػػؾدة لمؾاقػػ  ب ػػد  ةمبل سػػ ة تحػػدد مػػؽ خػػبلؿ عػػدـ وجػػؾد فرصػػ
 فترة التخضضل. 

 دةغر ز ػػة عدوا ضػػة تدمضر ػػة وكا ػػ، الػػدف ات ال دوا ضػػة شػػد فهػػا تخضػػضبلت ذات طبض ػػة 
بحضي أفرح، عؽ  فدها بذراسة فمؼ ا د افضد م ها الشب،  فشجد فا السقابمة اإلكمضشضكضة مػ  

الستخضػػػل  ػ لتخضػػػضبلت ال شػػػف والقتػػػل وااللتهػػػاـ عمػػػى السدػػػتؾ  اهػػػؤالء األطفػػػاؿ أف هشػػػاؾ تشػػػرار  
اال تقاـ والػدفاع عػؽ الػاات  وضػ ف القػدرة عمػى  وض ف الاات والحاجة الذد دة لمقؾة بهدؼ

أف هشاؾ مخاوؼ مت مقة باال فراؿ وتالفقداف وتالزضاع. وهػاو  ااختبار الؾاق   كسا تبضؽ أاز  
كسػا عكدػ،  تػا ج  " بضػر المفغػا لمتخضػضبلت ها الرؾرة الثا ضة والتا اظمق عمضها مدسا "الت

التسضضز بضؽ الخضاؿ والؾاق    باإلضافة إلػى  األطفاؿ فالدػ  إلى وجؾد ص ؾتة االدراسة أاز  
 ة قػػص القػػدرة عمػػى اإلدراؾ الدػػمضؼ لستظمبػػات الؾاقػػ  فػػا عػػل تشػػرار تخضػػضبلت اإل بػػاو وخضبػػ

األطفاؿ السكتئبضؽ وما  ؤدؼ إلضػل مػؽ عػدواف سػؾاء تجػاو الػاات أو تجػاو اسخػر ؽ  لدػ  األمل
 .وض ف الاات  وض ف القدرة عمى اختبار الؾاق 

 [. 84: 0228أ سد خظاب  دمحم ]
ػػ هػػؤالء األطفػػػاؿ لػػػدػ  ةإلػػػى الس ا ػػاة مػػؽ السخػػػاوؼ الخرػػاء األود بضػػ اباإلضػػافة أاز 

ػ فب دوا عؽ الؾاق  وا هار السشظق فػا وصػفها وهػؾ : 8989عػد اف  ػ، هللا  ] امػا  ؤكػدو أاز 
ا مت ػػددة فػػا  ضػػاة األطفػػاؿ فضسػػا ب ػػد سػػؾاء [ فػػا أف تخضػػضبلت الخرػػاء تئخػػا صػػؾر  80 – 88

تػل غوهػؾ مػا تػؼ مبل ] –عمى السدتؾ ضؽ الؾاق ا والخضالا كالخؾؼ مػؽ السدػتقبل أو السػرض 
وتسػا أف األب هػؾ مشفػا  –  واختبػار الرورشػاخ[ C.A.Tمؽ اسػتجابات األطفػاؿ عمػى اختبػار 

مقش ػة ومختمفػة أو مدػتقاو مػؽ األسػاطضر او مػؽ السخػاوؼ الظفمضػة  االخراء فقد  تمػبس صػؾر  
وهػاو الرػؾرة تػؼ الت بضػػر عشهػا بذػكل جمػا وواضػ  عمػى اختبػػار   الحضؾا ػاتالستداولػة أو مػؽ 

C.A.T  .واختبار الرورشاخ 



 

 

 
)      082) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 دراسة كليييكية متعنكة –ديياميات االكتئاب لذى عيية مً األطفال 

ػػ وتاإلضػػافة لسػػا سػػبق فقػػد تبػػضؽ مػػؽ السقابمػػة ؽ عمػػى ضأف جسضػػ  أفػػراد ال ضشػػة مثبتػػ اأاز 
فػا ا تضػاجهؼ وتئكضػدهؼ عمػى  –[ C.A.Tعمػى اختبػار  اوهػؾ مػا عهػر جمض ػ] –السر مة الفسضػة 

 تضجػػة  تسضػػة لػػؾاق هؼ السحػػبط وكئ ػػل  مػػؼ وا ػػد اجس هػػؼ أال وهػػؾ عػػدـ القػػدرة صػػفل بؾ الظ ػػاـ 
[ عشػػد مراج ػػة Rie, 1966: 653-655] وهػػؾ مػػا وجػػدو  عمػػى تحسػػل فقػػداف السؾضػػؾع

لشغر ػػػات التحمضػػػل الشفدػػػا عػػػؽ االكتئػػػاب عشػػػد األطفػػػاؿ اتفاقػػػا عامػػػا عمػػػى أف فقػػػداف مؾضػػػؾع 
 االكتئاب.  ر م جل بحدوثما فا الحقضقة أو فا الخضاؿ لل دو إالح، 

ولاا فػ ف هػؤالء األطفػاؿ ا ضذػؾف فػا الستخضػل مػ  الرػؾرة السراو ػة األمؾمضػة والتػا ال 
ولػػاا فػػ ف الرػػؾرة السراو ػػة دا سػػا مػػا تئسػػرهؼ كسػػا أ هػػؼ ال احتسمػػؾف  ؛ادػػتظض ؾف  الب ػػد عشهػػا

فهػػػؼ اذػػػبهؾف  فقػػػداف السؾضػػػؾع فالظ ػػػاـ بالشدػػػبة لهػػػؼ األمػػػاف والمػػػاة والشسػػػاؿ  وتمخػػػة " فرو ػػػد:
 [. 97: 0226ب. ب ولساف  ] الاها ا وذف لؼ اكؽ قد تفجر الاهاف لد هؼ ب د

أمػػػا الرػػػؾرة الثالثػػػة لمت بضػػػر عػػػؽ التخػػػضبلت فقػػػد  ػػػتؼ الت بضػػػر عشهػػػا مػػػؽ خػػػبلؿ السػػػزاج 
  تػػػؾ ا  وتشػػػدؾ"أوالدػػػمؾؾ كدػػػرعة االستذػػػارة والتهػػػضج وسػػػرعة الخزػػػ، ولػػػاا فػػػ ف كػػػل مػػػؽ " 

[Anthony and Bendek, 1975: 87 أشػاروا إلػى وجػل  غػر " مضبل ػا كبل ػؽ" عػاـ ]
مؽ الحؾادث الرػدمضة ولشػؽ  ةبق لبلكتئاب ال ا تسد عمى سمدمافا أف االست داد الد 8934

ا تسد عمى عبلقة التئمبلت التحمضمضة الشفدػضة لم ػاـ األوؿ لمرضػض  لتفدػضر تػئثضرات االسػتدخاؿ 
ف الظفػػل ادػػتجض، لئل بػػاو و قػػص اإلشػػباع كػػدت أأل الشفدػػا  وقػػد  ػػواالسػػقاو عمػػى  سػػؾو وتشا

عمػى  اوجمض ػ اوهؾ ما عهػر واضػح  ] –بالخز، واألخا ضل الداداة والتا تتبل ؼ م  مر مة  سؾو 
الرضػػض  ا ظػػا لػػدػ  ومػػؽ ثػػؼ فػػ ف ضػػ ف األ ػػا –[ C.A.Tاسػػتجابات األطفػػاؿ عمػػى اختبػػار 

جهػػػة هػػاو التػػػؾترات إلػػػى عهػػؾر مذػػاعر الضػػػئس والحػػزف والػػػا ، والشػػدـ فػػا مؾا األولػػىالدف ػػة 
 ػػا الظفمضػػة  ثضػػر الخػػؾؼ مػػؽ الشبػػا و كػػؾف مرػػدر (  وأف هػػاا الزػػ ف لؤلا السؾقػػف االكتئػػاب

الظفل مخاوؼ  تػى وذف لػؼ  تؾاجػد لدػ  االضظهاد الخارجا قد تؼ استدخالل  كالػ قد اكؾف 
ػ مػؽ  ػ،  اهشاؾ مؾضؾع خػارجا  و سػر األطفػاؿ بهػاو السذػاعر  تػى ارػبحؾا متئكػد ؽ تسام 

كبل ػػؽ" تؤكػػد أف   ػػاولػػاا فػػ ف " مضبل ؛لهػػؼ  وهػػؤالء األطفػػاؿ الػػا ؽ ال اقػػابمؾف بحػػ، كػػاؼ األـ
ال ػؾدة إلػى  ىهؤالء األطفاؿ عادة ما اكؾ ؾف عمى است داد لم ؾدة إلى السؾقف االكتئابا بس ش
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والا ، وفقداف تقد ر الاات  وأف الظفل  ششر تفقد مؾضؾع  بل وذلػ  ىمذاعر الفقداف واألس 
مػا عمػى أ ػل خضػر كػل الخضػر  أو شػر كػل الذػر إهػاا السؾضػؾع  ػ   و ػر ةسػضمة دفاعضػو بؾصفل 

 البالخضؽ. لدػ  وهاا السضل هؾ سسل لمهؾس االكتئابا
 وتقد ر الاات:  ةصؾر 

األطفػػػػاؿ مسػػػػؽ ا ػػػػا ؾا مػػػػؽ االكتئػػػػاب باالضػػػػظراب وسػػػػضادة لػػػػدػ  تتدػػػػؼ صػػػػؾرة الػػػػاات
 دػاس ي سػادت مذػاعر الدو ضػة  واإلالسذاعر االكتئابضة ومؽ مذاعر فقداف تقد ر الاات  ض

بالؾ دة وال زلة وتاإل باو وتال جز والزآلة وقمة الحضمة م  فقداف الذ ؾر باألمؽ وتاالستقرار 
 دػػاس باالضػػظهاد والقمػػق الذػػد د  باإلضػػافة إلػػى محػػاوالت جمػػد واتهػػاـ الػػاات وتحقضرهػػا واإل

د ؽ أو مػؽ اسثمهسػا وهػؾ مػا عهػر الشاتج عؽ الذ ؾر بالرفض وعدـ التقبل والشبا مؽ قبػل الؾالػ
  H.T.P, K.F.D, C.A.Tبذػػكل واضػػ  فػػا السقابمػػة اإلكمضشضكضػػة الست سقػػة واختبػػارات: 

فا  هااة األمر إلػى اكتئػاب  ػاد مرػحؾب بسحػاوالت ا تحػار وأفشػار أدػ  والرورشاخ وهؾ ما
الشافا مؽ ا تحار ة وذ ااء الاات  اتج عؽ الذ ؾر باإل باو  تضجة عدـ الحرؾؿ عمى الح، 

 مثل:  هسا وخاصة األـ. وتتفق م  هاو الشتضجة  تا ج الدراسات الدابقةضأ د الؾالد ؽ أو كم
[Nelms, 1985; Connell, 1985;    ؛ 8989؛ مد ، عبد المظضف  8989أ سد صال

؛ 8995 اداة عبد القادر   Mulhor, 1994;   0228ماادة الشضاؿ ; Mcnichols, 2013] 
 دػاس بػئ هؼ مؾضػ  اإلا ؾف مؽ االضظراب االكتئابا اخم، عمضهؼ ولاا ف ف الا ؽ ا 

رفض و با وتالتالا ف شدما  ؾاجل الظفل السكتئ، مذاكمل متساشضة م  قدراتل ف  ل ال  بػاؿ أؼ 
ػمحاولة ل بلجها   تى إذا ما  اوؿ و ج  ف  ل اخفض مؽ قضسػة  جا ػل بئ ػل ا   ذلػػ مدػئلة  د    

 عمػػػى هػػػاو الحالػػػة ال قمضػػػة اسػػػؼ ال جػػػز عػػػؽ الػػػت مؼ Seligman ػػػع وقػػػد أطمػػػق " سػػػضمجساف" 
 [.008: 0282دمحم أ سد خظاب   025 – 024: 0228كارمؽ دمحم   ]

وهػػؾ مػػػا تػػؼ مبل غتػػػل فػػػا عضشػػل الدراسػػػة وخاصػػة فضسػػػا  ت مػػػق بالتػػدهؾر الؾاضػػػ  فػػػا 
ػػ اهػػؼ الدراسػػا متسضػػز  ؤ ف كػػاف أداأالت مػػضؼ ب ػػد مدػػتؾػ التحرػػضل الدراسػػا وفػػا   . و رجػػ او اجح 

[ االضظراب االكتئابا إلى عدة عؾامل مشها مػا  تشاسػ، مػ  الظفػل Bowlby, 1990] بؾلبا
أو الفقػػػداف الف مػػػا أل ػػػد الؾالػػػد ؽ خػػػبلؿ مر مػػػة الظفؾلػػػة  ةالسكتئػػػ، وت رضػػػل لخبػػػرات محبظػػػ
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عمػػى أ ػػل غضػػر محبػػؾب أو أ ػػل غضػػر كػػ ء أو أ ػػل غضػػر ممتػػـز و ػػؤدؼ  ىالسبكػػرة وأ ػػل قػػد ترتػػ
مة إلى  سؾ ترؾر عؽ  فدل أو ذاتل بئ ػل غضػر كػ ء وغضػر محبػؾب ترس، هاو الخبرات بداخ

و ابػاة وم اقبػة وقاسػضة  ةوغضر مرغؾب فضل  وكالػ قد تشؾف  ساذج الرؾر الست مق بها رافزػ
ػ ىوكمسػا عػا  –وهؾ ما  شظبػق عمػى عضشػة الدراسػة[ ] – ا الظفػل مػؽ ال ػدواف وال شػف ف  ػل دا س 

مػؽ أف اكؾ ػؾا مدػاعد ؽ لػل  ومػؽ هشػا  افزضؽ لل بػدال  ما  تؾق  أف اكؾف اسخروف عدا ضضؽ ور 
  بدأ الظفل فا تشؾ ؽ صؾرة مزظرتة وسضئة ورافزة لااتل. 

 C.A.Tومػػػؽ مغػػػاهر االضػػػظراب فػػػا صػػػؾرة الػػػاات والتػػػا كذػػػف، عشهػػػا اسػػػتجابات 
وراء اكتئػاب  االحػاالت الخسدػة لمدراسػة الحالضػة متخفض ػلػدػ  قاسا سادؼ عهر ىوجؾد أ ا أعم
ؽ  فقػػػد عهػػػرت هػػػااءات األ ػػػا األعمػػػى وسػػػاد تها الستسثمػػػة فػػػا قتػػػل السؾضػػػؾعات السفحؾصػػػض

ف ا ػػا ؾف مػػؽ فقػػداف تقػػد ر الػػاات لمفشػػرة ؾ الستخضمػػة الهػػاجرة والسؤذاػػة ولػػالػ فاألطفػػاؿ السكتئبػػ
ػ ] ضفػضؽ ز ػؾر   االراسخة لد هؼ بئ هؼ غضر مدتحقضؽ لمح، بذكل أو بآخر. وهػؾ مػا أكدتػل أاز 

ف الهجػػر مػػؽ جا ػػ، السؾضػػؾع فػػبل ا شػػا فقػػداف الحػػ، بالقػػدر الػػاؼ بػػئ: [ بقؾلهػػا39: 0222
 ا شا فقداف قضسة الاات   واإلخفاؽ فا الحرؾؿ  عمى االعتراؼ بها. 

أف فقػػداف تقػػد ر الػػاات هػػؾ السذػػكمة  8954عػػاـ  Jacobsonدػػؾف بفقػػد أوردت جاك
تفاؽ مؽ ا تػراـ الشفدضة فا االكتئاب كسا ذكرت وأف تقد ر الاات اسثل درجة االختبلؼ أو اال

الاات ومفهـؾ الفػرد عػؽ ذاتػل فػا السدػتقبل ومػا اسكػؽ أف تشػؾف عمضػل تمػػ الػاات. وقػد أكػدت 
 Anthony and] دػػػؾف أف كػػػل محػػػددات الػػػاات تػػػرتبط بذػػػكل أساسػػػا باالكتئػػػاببجاك

Benedk, 1975: 129 .] 
ػػ أف تقػػد ر الػػاات  شػػتج ػ فضػػر  Bibringأمػػا " بضػػر ج"   عػػؽ طر ػػق الحاجػػة لمحػػ، اأاز 
 [. Arieti, 1974: 130]  باو الظسؾ ات األخرػ إو شتج عؽ طر ق 
أف  قػػػػص القبػػػػؾؿ والفهػػػػؼ  8962عػػػػاـ  Margaretر" مدت " مارجر ػػػػ، مػػػػاهأكػػػػبضشسػػػػا 

 بػدو أ ػل اقمػل مػؽ  –عضشػة الدراسػة لػدػ  اا وجمض ػوهػاا مػا بػدا واضػح   –الؾجدا ا مػؽ قبػل األـ 
ػػػػ الظفػػػػل و ػػػػؤدؼلػػػػدػ  تقػػػػد ر الػػػػاات ػػػػإلػػػػى الثشا ضػػػػ اأاز  ا إجبػػػػار التشػػػػرار ة الؾجدا ضػػػػة وخرؾص 

ال ػػدوا ا مػػؽ قبػػل الؾالػػد ؽ  ضػػي تػػؤدؼ هػػاو االتجاهػػات إلػػى ارتػػداد ال ػػدواف إلػػى الػػاات وذلػػى 
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الظفل مسا اداعد عمى خمػق الؾجػداف االكتئػابا األساسػا وتتفػق كػل مػؽ لدػ  مذاعر ال جز 
عػػدوا ا وتدػػب،  عا ر فػػا أف ادػػسا باالكتئػػاب األساسػػا هػػؾ  تضجػػة لرػػ "مػػاهمر  وجاكؾتدػػؾف "

 الظفل. لدػ   قص الفهؼ والقبؾؿ مؽ جا ، األـ مسا اقمل مؽ تقد ر الاات
وهؾ ما اذضر إلى ثؾرة داخمضة كا ، فػا األصػل مؾجهػة ضػد  سػاذج الدػمظة الؾالداػل  

ولػػالػ فػػ ف التفتػػ، ارػػض، األ ػػا و رػػض، مذػػاعر السفحؾصػػضؽ وهػػؾ  ؛إال أ هػػا وجهػػ، لمػػاات
ػػاألمػػر الػػاؼ اج مهػػا أسػػضرة مؾ  وتالتػػالا فهػػؼ عػػادة مػػا  اضػػؾعات داخمضػػة تدمضر ػػة تظػػاردهؼ دا س 

اسضمػػؾا إلػػى الهػػروب مشهػػا باال دػػحاب أو االستدػػبلـ هػػاا مػػؽ جا ػػ،  ومػػؽ جا ػػ، آخػػر فشتضجػػة 
لمقدؾة وال دواف الخارجا الاؼ ا ا ا مشها الظفل فضؤدؼ إلى عهؾر أ ا غضر ك ء تتدؼ ب دـ 

: 0285دمحم أ سػػػد خظػػػػاب  ]  سر ػػػػة لمسفحؾصػػػضؽالشزػػػج الشػػػافا بسػػػا  ػػػػتبل ؼ مػػػ  السر مػػػة ال
092.] 

( فػا أف القػػدرة عمػػى تحسػل االكتئػػاب والحرػػر Jacobson    8959دػػؾف بجاك ػ وتػر 
 اضػػسشض   ا( فػػا أف هشػػاؾ صػػراع  8966مقضػػاس مهػػؼ لقػػؾة األ ػػا  كسػػا تتفػػق جاكؾتدػػؾف مػػ  مػػاهمر  

الخزػػ، الػػاؼ  ػػؤدؼ إلػػى  بػػاو إلػػى ا ػػدالع فػػا كػػل األوضػػاع االكتئابضػػة  ضػػي  ػػؤدؼ اإل اأساسػػض  
وعشػػدما اكػػؾف لؤل ػػا أسػػباب داخمضػػة غضػػر   محػػاوالت عدا ضػػة وعشضفػػة الكتدػػابل اإلشػػباع السرغػػؾب

قادر عمى تحقضق هدفل  تحؾؿ ال شف أو ال ػدواف إلػى صػؾرة الػاات مسػا  ػؤدؼ إلػى فقػداف تقػد ر 
لفارغػػة السششسذػػة  تضجػػة لمفجػػؾة بػػضؽ صػػؾرة الػػاات السثالضػػة  السرغؾتػػة( والرػػؾرة ابؾصػػفها الػػاات 

  والفاشمة وت سد طبض ػة الحالػة السزاجضػة التػا تشسػؾ عمػى شػدة وقدػؾة ومػدة اال بػاو وخضبػة األمػل
وتقػػدر الشزعػػة االكتئابضػػة تشػػؾف الشزعػػة ال دوا ضػػة  ضػػي ارػػبج ال شػػف أو ال ػػدواف كػػبل مػػؽ صػػؾرة 

  دمحم 0228   كػرمؽ دمحم  8990  فاتؽ الدػضد  8980مها الشردؼ  ] الاات وصؾرة السؾضؾع 
 [. 000 -008: 02882أ سد خظاب  

خر ومذػػاعر بػػاسومػػؽ ثػػؼ  ػػؤدؼ ال شػػف أو ال ػػدواف إلػػى مذػػاعر الحرػػر وفقػػداف الثقػػة 
الدو ضػػػػة والزػػػػآلة والزػػػػضاع والحضػػػػرة والحػػػػزف ومذػػػػاعر الػػػػرفض والذػػػػ ؾر ب ػػػػدـ األمػػػػؽ والػػػػشقص 

عبػد هللا ] هػؾ مػا  ؤكػدوفا صسضسها مذاعر اكتئابضػل و  اومذاعر الدو ضة وفقداف تقد ر الاات وه
[ عمػػػى أف  استذػػػ ار اال هجػػػار والػػػاؼ سػػػتتب ل  الػػػة مػػػؽ فقػػػداف اعتبػػػار 488: 8988عدػػػكر  
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إلػى الحػ، ومػا  هػددو هػؾ فقػداف الحػ، و كػؾف عمػى  الاات أو تقد رها فالظفل البذػرؼ اجػؾع أوال  
 ادة تقػػد ر إلػػى الػػدؼء واألمػػؽ وخفػػض  ػػدو التػػؾتر واسػػت اسخػػر ؽ أف احققػػؾا لػػل مػػا فقػػدو وصػػؾال  

الػػاات  وعمضػػل اكػػؾف االكتئػػاب فػػا السقػػاـ األوؿ عػػرض الؾجػػؾد البذػػرؼ ا بػػر عػػؽ  الػػة فقػػداف 
 الح، وا هجار الح،.  

كسػػا أف اال تقػػاص مػػؽ قػػدر الظفػػل سػػؾاء بػػالرفض أو بالشبػػا أو عػػدـ التقبػػل  أو عػػدـ 
ا لتقػػد ر الػػاات ا كبضػػر  القػػدرة عمػػى أف احقػػق التؾق ػػات السرتف ػػة لمؾالػػد ؽ  اسكػػؽ أف تدػػب، فقػػد  

تركز عمى عجز الظفػل  وال  ةومؽ ثؼ احدث االكتئاب  و تز  الرفض فا شكل عبارات فغ
ا بدػػمؾكهسا الػػرافض لمظفػػل  وتحػػدث أزمػػة تقػػد ر الػػاات عشػػدما  ػػتؼ رفػػض ا ػػا الؾالػػداف غالب ػػ

متزا ػػد  رالظفػل أو ال ادػػس  لػػل باالسػػتقبلؿ  وأال اكػػؾف مؾضػػ  ثقػػة  وهػػؾ مػػا اج مهػػؼ فػػا خظػػ
  [Nevid, et. Al, 1997: 480]ر االكتئاب. لتظؾ 

الدراسػة الحالضػة فػاألـ كا ػ، تمقػا  ةا فػا عضشػمشػل األطفػاؿ ف مض ػ عا ىوهؾ األمر الاؼ 
بالمـؾ وتالتئ ض، عمى طفمها وأ ل سب، كػل السذػاكل وأف الجسضػ  دا ػؼ الذػكؾػ مشػل ومخاطبتػل 

هػؤالء األطفػاؿ لػدػ  باالكتئػابوها كمها خبرات ت جل   وأ ل ال أمل فا إصبل ل ةبئلفاظ فغ
ػ ووهؾ األمر الاؼ أكد  ,Bibring, 1953, Benedek, 1956k Bowlby]كػل مػؽ:  اأاز 

1960] 
السحرػمة اإلاجابضػة لم بلقػة الستبادلػة بػضؽ بسشزلة وتركضز االهتساـ عمى الثقة التا ها 

   أما السحرمة الدمبضة فها التئلف االكتئابا.الظفل وأمل 
ػػ ولػػاا فػػ ف هػػؤالء شػػخاص السحضظػػضؽ فػػا التػػئثضر عمػػى األ اا وأبػػد  األطفػػاؿ احػػاولؾف دا س 

 –بهؼ  كضسا ا ضدوا لهؼ تقد ر الاات السفقؾدة ومػؽ ثػؼ فػ ف مذػاعر الػشقص والدو ضػة ال رػابضة 
عادة ما تتئصل فا فذل ال قدة األود بضة   –األطفاؿ عضشة الدراسة  بالف لوهؾ ما ا ا ا مشل 

دامػػ، جشدػػضتا الظفمضػػة قػػد ا تهػػ، إلػػى الفذػػل فػػ  شا أمضػػل لبلعتقػػاد فهػػاو السذػػاعر ت شػػا: مػػا 
 [. 378: 0226أوتؾفضشخل  ]بل  فاش ابئ شا سئكؾف دا س  
 سػؾذج ف االكتئاب الشفدا هؾ السحرمة الشها ضة أو الرػرح التفدػضرؼ أو األ ومؽ ثؼ ف

تتب ل  الػة الهضكما لفقداف الح،  ولػضس فقػداف مؾضػؾع الحػ،( واستذػ ار اال هجػار والػاؼ سػ
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إلػػى الحػػ،  ومػػا  هػػددو هػػؾ  مػػؽ فقػػداف اعتبػػار الػػاات أو تقػػد رها  فالظفػػل البذػػرؼ اجػػؾع أوال   
إلػػى الػدؼء واألمػػؽ وخفػػض  فقػداف الحػػ، و كػؾف عمػػى اسخػػر ؽ أف احققػؾا لػػل مػػا فقػدو وصػػؾال  

 ػػدة التػػػؾتر واسػػػت ادة تقػػػد ر الػػػاات  وعمضػػػل اكػػؾف االكتئػػػاب فػػػا السقػػػاـ األوؿ عػػػرض الؾجػػػؾد 
  .[83: 8982مرظفا ز ؾر  ] رؼ والاؼ ا بر عؽ  الة فقداف الح، أو ا هجار الح،البذ
 الجدؼ:  ةصؾر 

الدراسػة  ةعضشػلػدػ  الجدػؼ ةالػاات فػبل بػد مػؽ الت ػرض لرػؾر  ةإذا ما كشا بردد صػؾر 
الجدػػؼ فػػا تشػػؾ ؽ األ ػػا. مػػ   ةاأل ػػا  ضػػي تدػػاعد صػػؾر  ة الجدػػؼ هػػا  ػػؾا  ةف صػػؾر إمػػؽ  ضػػي 

هػػػؾ  حؾصػػػضؽتب ػػػل إ ذػػػظار فػػػا الػػػاات والػػػثسؽ الػػػاؼ  تشبػػػدو السفالجدػػػؼ   ةإ ذػػػظار فػػػا صػػػؾر 
ال جز عؽ إ دماج السكؾ ات المضبضداة وال دوا ضة التا تذحؽ تسثبلت الاات فا مفهـؾ متشامػل 

ات وذذا أ ظمػػق ال ػػدواف بػػدوف قػػدرة األ ػػا لمدػػضظرة عمػػى دف اتهػػا قػػد ادػػب، أعػػراض تذػػت، المػػ
لػػاات الستشاقزػػة  المضبضداػػة وال دوا ضػػة( قػػد أ ػػدث، الهؾ ػػة باإلضػػافة إلػػى أف ا ػػدماج تسػػثبلت ا

مكا ضػات الؾجدا ضػة وتدػبب، فػا إ ػداث مذػاعر اإلثػؼ التػا اسػتخم، فضسػا ا فػا اإلا وعسق  تداع  ا
 ب د فا تظؾ ر األ ا األعمى الدادؼ. 
ا  تب  ذلػػ عػدـ تشامػل الشتضجػة وسضئ   اا لئل باو كاف مكروه  وتقدر ما الاؼ كاف مردر  

 باو والرفض والشرو لمسؾضؾع والتخػضبلت الفسضػة ار السؾضؾع عمى األ ا( م  اإل عسمضة ا ذظ
التدمضر ة مؽ تقظض  وذبادة وعدـ الذ ؾر باألماف  وفشرة أف السؾضؾع سضهاجسل ساعدت عمػى 

 وضئضمة.  ةتشؾ ؽ صؾرة جدؼ عمى غرار صؾرة جدد اسخر مرفؾض
فػا األسػرة أو فػا البضئػة فالظفػل وصؾرة الجدؼ تبػدأ فػا الغهػؾر متػئثرة بالذػخص السهػؼ 

 ت ػػضؽ بؾالداػػل و ذػػسل هػػاا الت ضػػضؽ صػػؾرة الجدػػؼ واعتسػػادا عمػػى الخبػػرات الؾالداػػة التػػا اكتدػػبها 
هػا اسكػؽ الشغػر إلضهػا وذدراكهػا عمػى أ هػا  دػشة أو سػضئة  وأجزاءالظفل مشهسا ولاا ف ف أجدامهؼ 

ػ  – ػرض السفحؾصػضؽ لمػرفض ولمشبػا إلػى ت ا غضفة أو قارة  محبؾتػة أو مكروهػة. باإلضػافة أاز 
مسا  ؤكػد لهػؼ أ هػؼ ال ادػتحقؾف  –وهؾ ما ا ا ا مشل بالف ل األطفاؿ فا عضشة الدراسة الحالضة[ ]

 الجدؼ لد هؼ.  ة ر صؾر ؾ الح، وأ هؼ ا اقبؾا عمى ذ ؾب لؼ اقترفؾها مسا أثر عمى تظ
أطفػالهؼ  بػئف اتجاهػات الؾالػد ؽ تجػاو جدػد Admson Afshamوهاا  تفق م  رؤ ػة 
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إذا كا ػ، هػػاو االتجاهػػات مػػا جدػسل وتذػػضر إلػػى أ ػل  ةتشػػؾ ؽ الظفػل لرػػؾر فػػا لهػا تػػئثضر مهػؼ 
إاجابضػػػػة تجػػػػاو جدػػػػؼ الظفػػػػل فدػػػػؾؼ اكػػػػؾف صػػػػؾرة مؾجبػػػػل عػػػػؽ جدػػػػدو  أمػػػػا إذا كا ػػػػ، تمػػػػػ 

 الظفػػللػػدػ  االتجاهػػات الدػػمبضة فػػ ف ذلػػػ سػػضؤدؼ إلػػى تشػػؾ ؽ صػػؾرة جدػػد سػػضئة وغضػػر واق ضػػة
 [. 59: 8988مها إسساعضل   49: 8978ماهر محسؾد  ]

الجدؼ لرػ ؾتة التسضضػز بػضؽ الخبػرات الداخمضػة  ةو رج  " فؾ س الفضل" اضظراب صؾر 
 تؾاجد الػؾعا ال بػد أف  اولش – فرامضةوخبرات ال الؼ الخارجا  كسا  دث م  ر شضل الفتاو ال

، األـ الػػاؼ دراؾ صػػؾر أجدػػامشا  وتدػػب، تػػئثضر فقػػداف  ػػإ سضػػز أ فدػػشا عػػؽ ال ػػالؼ وتالتػػالا 
مش  تظػؾر الشرجدػضة الظبض ضػة ولشػؽ مػؽ أ ػؽ تدػتظض  الذخرػضة أف تدػتسد الحػ، الػااتا مػؽ 

: 0280مارجر ػ، سضتذػهاؼ  ] الثقة والذجاعة فا  فدل لؾ لػؼ اكػؽ مػؽ التؾ ػد مػ   ػ، األـ
888- 880 ] 

إلػى تسػزؽ صػؾرة أدػ  بئف سػضظرة السضػؾؿ الدػادومازوخضل Schilderواتفقا م  شضمدر 
دػػػػػؼ  ضػػػػػػي  ػػػػػػاكر شػػػػػػضمدر أف األلػػػػػػؼ الشفدػػػػػػا السشذػػػػػػئ ا ػػػػػػد أ ػػػػػػد التخضضػػػػػػرات عػػػػػػؽ السضػػػػػػؾؿ الج

الدػػػػػػادومازوخضة التػػػػػػا تدػػػػػػب، تػػػػػػشقبلت فػػػػػػا اال تبػػػػػػاو فضسػػػػػػا  ت مػػػػػػق بال زػػػػػػؾ مركػػػػػػز االتجػػػػػػاو 
 اأاز   الدادومازوخا  وال  ؾجد مجاؿ لمذػ فا أف األلؼ الشفدا السشذئ لل أساس عزؾؼ ولل

ػػ اكسػػا أ ػػل ادػػتخدـ جػػزء   ىم شػػ مػػا  الجدػػؼ لمت بضػػر عػػؽ السضػػؾؿ المضبداػػل وهػػاا ةمػػؽ صػػؾر  اخاص 
كمضشضكضػة الست سقػة  ا فا جسض   االت الدراسة سؾاء فا اسػتجاباتهؼ عمػى السقابمػة اإلعهر جمض  

  واختبػػػار رسػػػػؼ األسػػػػرة H.T.P  أو فػػػا الرورشػػػػاخ  أو فػػػا اختبػػػػار C.A.Tأو فػػػا اختبػػػػار 
ػػػد  . و K.F.Dالستحركػػػة  مػػػؽ أشػػػكاؿ ال ػػػدواف  فػػػا القرػػػص شػػػكبل  أسػػػمؾب القتػػػل الستخضػػػل      

ا عػػػؽ  زعػػػة عدوا ضػػػة قهر ػػػة تجػػػاو اسخػػػر   البلكػػػا ا( الػػػاؼ ادػػػتهدؼ الجدػػػؼ وتذػػػؾ هل ت بضػػػر  
فػػػا األعسػػػاؽ ا ػػػاود الغهػػػؾر و دػػػقظل فػػػا  اوم ااذػػػة جػػػرح قػػػداؼ  هػػػؾ الجدػػػد السسػػػزؽ كامش ػػػ

ب ثػػػرة شػػػبلء السالستخضػػػل( فهػػػؾ ا ػػػا ا مخػػػاوؼ األسدػػػتؾػ لحغػػػات ال زػػػ،  االلتهػػػاـ عمػػػى ال
 ضػػػي  –  واختبػػػار الرورشػػػاخ[ C.A.Tفػػػا اختبػػػار  اوجمض ػػػ اوهػػػؾ مػػػا عهػػػر واضػػػح  ] –لجدػػػدو 

ػػ تؾقػػف األ ػػا الجدػػسا عشػػد  ػػدود الذػػكل   ػػدود الرػػؾرة الستخضمػػة جدػػد لػػؼ  تجػػاوزو إلػػى  اأاز 
ا لئلعجػاب فهػؾ إهػدار لشرجدػضة الػاات ومؾضػؾع لمشقػد السزسؾف الاؼ لؼ ولػؽ اكػؾف مؾضػؾع  
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دمحم أ سػػد ] ا لمرػػؾرة الستخضمػػةفشػػل مػػا هػػؾ متػػاح لػػل هػػؾ إدراؾ الػػاات إدراك ػػولمشبػػا واال تشػػار  
 [. 004: 0282خظاب  

ػػػ وفػػػا ضػػػؾء مػػػا سػػػبق ػػػ85: 8976زكر ػػػا إبػػػراهضؼ  ] اذػػػضر اأاز  عمػػػى دراسػػػة  ا[ م مق 
 الكػػاف( لسر مػػة السػػرآة أف مر مػػة السػػرآة هػػا التػػا تذػػكل وعضفػػة األ ػػا مػػؽ  ضػػي هػػؾ عبلقػػة 

ت ف بر تمػ السر مة  تسكؽ الظفل مؽ بمؾغ أوؿ تخظضط  سػكضسا( أولػا باسخر ؽ وعبلقة بالاا
لمااتضة و  شا ذلػ أف الظفل  درؾ فا صسضؼ صؾرتل السر ضة أو فا الرؾرة السر ضػة لآلخػر ؽ 

 .ا إلضها ومؽ ثؼ فهؾ  ت ضؽ بتمػ الرؾرةاخم  عمضل الؾ دة الجدضسة التا ما  زاؿ مفتقر   شكبل  
لااتضة مشا البدااة صمة متخضمػة تشذػف عػؽ الظػاب  التخضمػا هاا أف الرمة بضؽ ا م شى

 شػػػات الااتضػػػة تضا مثالضػػػة أو  ػػػؾاو لمذات ػػػ ؾصػػػفهاالػػػاؼ تتدػػػؼ بػػػل الػػػاات الستشؾ ػػػة بػػػادغ ذؼ بػػػدء ب
ػ ؛الثا ؾ ة البل قة هػؤالء األطفػاؿ اتدػؼ سػمؾكهؼ باالضػظراب وتػال شف لػدػ  اولالػ  جد  شؾص 

"مضبل ػػا لػػدػ  إلػػى السر مػػة السدػػساو  –التخضضمػػا[  سدػػتؾػ ف كػػاف عمػػى الذ تػػا و ] –وال ػػدواف 
كبل ؽ" باالضظهادال  فها اضظهاداة مؽ  ضي  ػؾع السخػاوؼ التػا تدتذػار  وفرػامضة مػؽ 
 ضػػي  ػػؾع ال سمضػػات الدفاعضػػة التػػا ادػػتخدمها الظفػػل  األ ػػا( فػػا مؾاجهػػة هػػاو الزػػروب مػػؽ 

 . ؼالقمق االضظهاد
اقػػػـؾ الؾلضػػد ب ػػػض وتقظضػػػ   Destructive Phantasiesففػػا تخضضبلتػػػل التدمضر ػػة 

 ولػاا  جػػد أف التخضػػضبلت الدػػاداة ؛وذبػادة الثػػدؼ فهػػؾ لداػل شػػ ؾر بئ ػػل سػضهاجسل بػػشفس الظر قػػة
ا مثػل الثػدؼ الدػاء السشػتقؼ وتسػا ا وخارجض  بسخاوفل مؽ السزظهد ؽ داخمض   ةالظفل مرتبظلدػ 
الذػرو فض ػد الخػؾؼ مػؽ شػرو ا باإل دػاس بالهجسات التخضضمضة عمى السؾضؾع مرتبظة أساس   أف

سػػقاو هػػا عامػػل أساسػػا فػػا  رػػر  قمػػق( االضػػظهاد وسػػضمتهسل السؾضػػؾع باتبػػاع عسمضػػة اإل
الثػػدؼ الدػػاء بػػشفس الظر قػػة الذػػرهة التػػا كػػاف  رغػػ، هػػؾ فػػا التهامػػل بهػػا ولػػاا  جػػد صػػؾرة 

 هػػؤالء األطفػػاؿ مسػػؽ ا ػػا ؾا مػػؽ االكتئػػاب فػػا عضشػػة الدراسػػة الحالضػػة ا ػػا ؾا مػػػؽلػػدػ  الجدػػؼ
و جدهؼ  م بؾف ل بػل تبػادؿ األدوار مػ   امتب ثر   Fragmented bodyالجدد السجزء السسزؽ 

ا السؾضػػؾع فهػػؾ القاتػػل والسقتػػؾؿ  وهػػؾ الغػػالؼ والسغمػػـؾ  وهػػؾ الزػػا   وهػػؾ مػػا عهػػر واضػػح  
   واختبار الرورشاخ. C.A.Tفا استجابات األطفاؿ عمى اختبار  اوجمض  
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 ػ لسراوؼ لؤلـ واألسػرة فػا تظػؾر الظفػل  فالظفػل  ػر فا الدور ا اأاز   "و شضكؾت" ػ و ر 
ا فا  غرو األـ وصؾتها وفا طر قل إدراكها ال قما لل  وفػا إدراكهػا الرػام، لػل  فدل مش كد  

الظفػػل ف  هػػا تفقػػد  –وفػػا مذػػاركتها الؾجدا ضػػة لػػل وأؼ إعاقػػة لهػػاا الشضػػف الخػػاص ب بلقػػة األـ 
إلػػػػى  ةمذػػػػاعر الحضػػػػاة مؤداػػػػ محػػػػلم شاهػػػػا بؾصػػػػفها مذػػػػروع وجػػػػؾد فتحػػػػل مذػػػػاعر السػػػػؾت 

 [. 005 – 004: 0282دمحم أ سد خظاب  ] اضظرابات خظضرة فا الحضاة البل قة
مػؽ مرػدر ؽ إلدراؾ الػاات   اوا ػد  بؾصػفل ولاا فشجد أف " بالدو ؽ " قد عػرؼ التقمضػد 

" بالػدو ؽ" أف الظفػل ارػب  عمػى  ػ سقاو ومػؽ ثػؼ  ػر وذدراؾ اسخر ؽ والسردر اسخر هؾ اإل
[ وهػػؾ مػػا افتقػػدو 865: 0280مػػارجر ؽ سضتذػػهاؼ  ] بااتػػل عػػؽ طر ػػق تقمضػػد مػػؽ  ؾلػػل وعػػا

 بالف ل األطفاؿ فا عضشل الدراسة الحالضة. 
 األطفاؿ السكتئبضؽ: لدػ  طبض ة الرراع الدضكؾد شاما

 األسباب الجيشامية الغخيدية:  -أ
أف   C.A.Tتبػار تبضؽ مؽ اسػتجابات األطفػاؿ سػؾاء فػا السقابمػة الشمضشضكضػل أو فػا اخ

 ةتخضضبلتهؼ وأ بلمهؼ تبضؽ أف الخرا ز الظفمضة لد هؼ ها غرا ز قبتشاسمضل برفة أساسضة ومذتق
ا  م  وجؾد االستجابات الداداة السسضزة لئل باو عشد مؽ اتحاد السر متضؽ الفسضة والذرجضة م   

اإلضػػػػافة إلػػػػػى هػػػػاو السرا ػػػػل  و تسضػػػػػز هػػػػاا الػػػػػشسط بالثشا ضػػػػة الؾجدا ضػػػػػة تجػػػػاو السؾضػػػػػؾعات ب
 . ااالستجابات الحركضة الدر  ة لئل باو والتفر ج اال ف الا الدر   أاز  

مػػا  تؾقػػ  الظفػػل السكتئػػ، أف احرػػل عمػػى مػػا  ر ػػد سػػؾاء مػػؽ األسػػرة أو  اولهػػاا فػػدا س  
مؽ السدرسة أو مؽ الرفاؽ  وذذا لػؼ احرػل عمػى مػا  ر ػد مػؽ هػاو السؤسدػات ف  شػا  تؾقػ  أف 

 دػاس ؾرة عارمة وعدـ صبر م  وجػؾد قػدر مػؽ الحقػد والزػخضشة واإل تدب، أؼ إ باو فا ث
 دػػاس بػػالقهر فػػا وهػػؾ مػػا اج مػػل  سػػمؾكل  تدػػؼ بال شػػاد والتسدػػػ بػػالرأؼ واإل  بػػالغمؼ وتػػالقهر

ف كا ػػػ، عمػػػى ذ تػػػى و ] –الف ػػػل ومػػػ  ذلػػػػ تشػػػؾف االسػػػتجابة الدػػػاداة لمسؾضػػػؾعات السحبظػػػة 
 تتدعؼ مؽ خبلؿ ال شاد الذرجا. ممحؾعة وتذكل متظرؼ و  –التخضضما[ سدتؾػ ال

فػا تزػخضؼ  اوتشؾف االستجابات لئل باو عشد كل مؽ السر متضؽ الفسضة والذػرجضة سػبب  
التقضضؼ الشرجدا لؤل ا الشاما مسا  ز د مؽ  داسضة الظفل وتسركز  ؾؿ ذاتػل وا خفػاض القػدرة 
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لبا ػػػي فػػػا [ وهػػػؾ مػػػا ال غػػػة ا005: 0282دمحم أ سػػػد خظػػػاب  ] عمػػػى اإل ثػػػار والحػػػ، لداػػػل 
كمضشضكضػػػػػة الست سقػػػػػة وتػػػػػاقا االختبػػػػػارات أف هػػػػػؤالء األطفػػػػػاؿ ا ػػػػػا ؾا مػػػػػؽ الخجػػػػػل السقابمػػػػػة اإل

االجتسػػاعا والتسركػػز  ػػؾؿ الػػاات  والقمػػق تجػػاو الخرتػػاء عػػؽ ال ا مػػة وتالحداسػػضة الزا ػػدة مػػؽ 
 الشقد ومؽ الؾاق  وض ف االتراؿ بالبضئة وتاسخر ؽ.

إشػباع رغبػة الػػاات   ضػي كػػاف هشػاؾ جهػػد عهػر الرػػراع األساسػا تجػػاو  دومػؽ ثػؼ فقػػ
شػػد د مػػؽ أجػػل الحرػػؾؿ عمػػى اإلشػػباع وتحقضػػق الحاجػػات  مسػػا ا شػػا أ ػػل صػػراع مػػ  ال ػػالؼ 
الخارجا والػاؼ هػؾ  تػاج عػدـ الذػ ؾر بػاألمؽ أو باألمػاف  باإلضػافة إلػى الخػؾؼ مػؽ األذػ 

اال تساء باألـ أو  ات أو عمى السحضظضؽ بل  وال  زاؿ هاا الرراع إال مؽ خبلؿاسؾاء عمى ال
بالسشزؿ  اال زواء(  ولشؽ هاا اال تسػاء  ز ػد مػؽ مخػاوؼ الظفػل وقمقػل وال اذػ رو بالحسااػة أو 

( 82مػػؽ    C.A.Tفػػا ت ػػدد زمػػؽ الؾقفػػات عمػػى اختبػػار  اباالطسئشػػاف. وهػػؾ مػػا عهػػر واضػػح  
 ( ثا ضة  ومؽ تئخر زمؽ الرج  عمى البظاقات. 02إلى   ثؾاف  

الذػخص السخػاؼ[ مسػا ] ى وجؾد عبلقة مكثفة لؼ تحدػؼ مػ  األـعم اوهؾ ما  دؿ أاز  
اذػػػضر إلػػػى صػػػراعات مكثفػػػل طفمضػػػة وغضػػػر محدػػػؾمل تدػػػضظر عمػػػى الدػػػمؾؾ فػػػا هػػػاو السشظقػػػة 

أو  اباة أو مدػضظرة. و ػشجؼ عػؽ هػاا  ةأو رافز ةما م اقبإأف األـ هشا تشؾف  ىالد شامضة بس ش
مثػػػل: الفػػػزع  ؛ب ض األعػػػراض األخػػػرػ الرػػػراع مذػػػاعر الػػػا ، والخجػػػل والتػػػا تػػػرتبط عػػػادة بػػػ

التبػػؾؿ المضمػػا الػػبلإرادؼ  والشػػؾابضس السزعجػػة والتػػا تػػدخل هػػؤالء األطفػػاؿ فػػا  مقػػة و المضمػػا  
: 8980أ سػػػد فػػػا ق  ] مفرغػػػة مػػػؽ القمػػػق تػػػؤدؼ إلػػػى تثبضػػػ، هػػػاو األعػػػراض. وفػػػا هػػػاا اذػػػضر

ػػػػػلػػػػػدػ  [ أف إشػػػػػباع الرغبػػػػػات الخر ز ػػػػػة835 أهسضػػػػػة مػػػػػؽ أكثػػػػػر   اهػػػػػؤالء األطفػػػػػاؿ اكػػػػػؾف دوم 
شباعات التا احرمؾف عمضها خبلؿ ال بلقػة بالسؾضػؾع وتتظمػ، رغبػاتهؼ الخر ز ػة اإلشػباع اإل

ػػػالسباشػػػر والفػػػؾرؼ ومػػػؽ ثػػػؼ ادػػػتحضل عمػػػضهؼ التؾقػػػف  كسػػػا تحكػػػؼ اإل  اشػػػباعات الخر ز ػػػة أاز 
اعتبارهؼ  لسا هؾ صؾاب ومػا هػؾ خظػئ ولهػاا الدػب،  ػرج  عػدـ الثبػات لػد هؼ والدػهؾلة التػا 

وهؾ مػا تػؼ مبل غتػل مػؽ خػبلؿ ] –بها والقرؾر الؾاض  فا القا ؾف األخبلقا لد هؼ  اكابؾف 
ولهػاا  ػرج  القرػؾر فػا تشػؾ ؽ األ ػا األعمػى إلػى عػدـ القػدرة عمػى  –اضظراباتهؼ الدػمؾكضة[ 

شػػػباع الخر ػػػزؼ  تػػػى تحػػػ، تػػػئثضر  رػػػر الخرػػػاء مسػػػا احػػػؾؿ دوف اسػػػتدخاؿ التخمػػػا عػػػؽ اإل
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سػؾاء ]- لمدػمؾؾ ال ػدا ا والدػادؼ بالتف ضػلػ فػ ف الظفػل اقػـؾ ولػال ؛صؾرة األب غضر الذبقضة
 –أؼ الظفػػػل  الجدػػػد(   –تجػػػاو الػػػاات. فتحسمػػػل  –عمػػػى السدػػػتؾ ضؽ الػػػؾاق ا أو التخضضمػػػا [ 

ومػػػػػػػؽ الدػػػػػػسات السرضػػػػػػػضة   ضػػػػػػ ضف لمتػػػػػػؾتر والحرػػػػػػػر وال بػػػػػػد مػػػػػػؽ أف افػػػػػػػرغ فػػػػػػا الحػػػػػػاؿ
وهػػؾ مػػا عهػػر فػػا ]او الػػاات الدػػضكؾتاثؾلؾجضل  جػػدها فػػا السخػػاوؼ البلشػػ ؾر ة مػػؽ ال شػػف تجػػ

األطفػػاؿ فػػا لػػدػ  السحػػاوالت الف مضػػة لبل تحػػار وذ ػػااء الػػاات أو مػػؽ خػػبلؿ األفشػػار اال تحار ػػة
 بسخاوؼ التدمضر.  اأؼ أف إشباع الرغبة مرتبط دا س  ؛ عضشل الدراسة الحالضة[

 األطفال: لجى  الدببية الظبوغخافية )البشائية( لالكتئاب -ب
كمضشضكضػػة أو فػػا اسػػتجاباتها ات السفحؾصػػضؽ سػػؾاء فػػا السقابمػة اإلفقػد تبػػضؽ مػػؽ اسػتجاب

وذلػػػ  ؛عشػػف وتػػدمضر وذ ػػااء لمػػاات ولآلخػػر ؽ مزػػامضؽا تؾا هػػا عمػػى  C.A.Tعمػػى اختبػػار 
لد هؼ  تسضز بالز ف وعدـ القدرة عمى القضاـ بسهستها األساسضة  أمػا  Egoراج  إلى أف األ ا 

خزو الػداخما لؤل ػا أل ػل مػا زاؿ فػا ا تضاجػات الشػباعات ا ما اسارس هؾا تل بػالفدا س   IDالهؾ 
 Super ego تضجػػة التثبضػػ، المضبضػػدؼ فػػا السر مػػة الفسضػػة  بضشسػػا  تدػػؼ األ ػػا األعمػػى  ةشػػبقض
هسػػاؿ ثػػؼ والذػػ ؾر بالػػا ، أو قػػد تترػػف باإلمسػػا اج مهػػا تظمػػق إمػػا مذػػاعر اإل اؾة أ ضا  ػػدػػبالق

[ أف هػاو 06: 8996رأفػ، عدػكر  ] ػ  ر ة وكسا  ػر والبلمباالة. ومؽ هشا تتقدـ الؾعضفة التخد
فػػا غضبؾتػػل األ ػػا  Egoضػػد األ ػػا  IDالؾعضفػػة التخد ر ػػة تسهػػد السجػػاؿ الفدػػض  لخػػزوات الهػػؾ 

 السزظرتة.  Super egoاألعمى 
فػػا الرػػراع الػػػدا ر بػػضؽ األ ػػا  واأل ػػػا  ػ [  ػػر 378: 0226أوتؾفضشخػػػل  ] ومػػؽ ثػػؼ فػػ ف

الداداة فا صػف األ ػا األعمػى وال تشتفػا بهػاا بػل وتهػاجؼ األعمى أ ل ب د االستدخاؿ تشخرو 
األ ا هاو التا ت دل، بف ل االستدخاؿ  فمضس الخز،  بل الذػ ؾر بػاإلثؼ هػؾ الػاؼ ادتذػ رو 

الداداة التا  جػدها فػا األ ػا األعمػى  ؽالسر ض. إف سادال األ ا األعمى فا االكتئاب تز د ع
عشد السػر ض االكتئػابا  ة ز د تشقص وتتقمص ال اطفعشد ال رابضضؽ القهر ضؽ  وذلػ بقدر ما 

عشػػل عشػػد ال رػػابا القهػػرؼا فاأل ػػا األعمػػى ت امػػل األ ػػا بالظر قػػة  فدػػها التػػا كػػاف السػػر ض 
 ا فا أف ا امل بها السؾضؾع الاؼ فقدو.  رغ، ال ش ؾر   

وتاإلضػػافة لسػػا سػػػبق فػػ ف عهػػػؾر التخضػػضبلت ال دا ضػػػة والدػػاداة تجػػػاو الرػػؾر الؾالداػػػل 
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ضر إلى عدـ  زػج وتظػؾر الخر ػزو الجشدػضل ومؾضػؾعاتها بالذػكل الشػافا مسػا  ػؤثر بالتػالا اذ 
مؽ خبلؿ لجؾء األ ا إلى استخداـ دفاعات بدا ضة  اوجمض   اوهاا ما عهر واضح     زج األ افا 

فا  ل الرراعات الؾاردة كاستخداـ ال زؿ إلب اد السذاعر عؽ الاات وها ما ت كس ض ف 
وض   مؾؿ مشاسبة. كسا أتدس، الدف ات البدا ضة  ال شضفػل وال دا ضػل( السكبؾتػل  كفاءة األ ا فا

مؽ الذدة بحضي تخترؽ الجدار الدفاعا لؤل ا  ضي تغهر اال دفاعات الهؾسػضة كػالمجؾء لمقتػل 
 والتدمضر. 

ومػػؽ ثػػػؼ  رسػػخ األ ػػػا األعمػػى  تضجػػػة االسػػتدماج البلشػػػ ؾرؼ الػػاؼ بػػػل تدػػتدخل صػػػؾر 
 ذاو فا ال قل  وعمى الرغؼ مؽ  ةأو سس افا األ ا كا تشؾف طاب    اسا  فدض  الؾالد ؽ أو بدا مه

سػقاو مضكا ضـز اإلف ف أف هاا الظاب   تزسؽ ا ظباعات واق ضة عؽ  ذاطات وقؾا ضؽ الؾالد ؽ 
 . ااذؾو هاو اال ظباعات دا س  ما عادة 

عمػى صػؾر ة ولالػ ف ف الظفل السكتئ، الاؼ ادػقط تخضػضبلت عدا ضػة أو عشضفػة أو مػدمر 
الؾالد ؽ عادة ما اكؾف لدال أخبلؽ أكثر قؾة وو ذضة مؽ أخبلؽ الؾالد ؽ الف مضة وعشدما ادػتدمج 

ػػػػ صػػػػؾر الؾالػػػػد ؽ ف  ػػػػل ادػػػػتدمج هػػػػاو ال شاصػػػػػر السذػػػػؾهة و تضجػػػػة لػػػػالػ اكػػػػؾف ضػػػػػسضرو  ؛اأاز 
 ة ال شضفػة . ولاا ف ف تفر ج الظفل لتؾتراتل السرا بة لرراعاتل البلشػ ؾر اوسادا   االبلش ؾرؼ قاسض  

والتدمضر ل ج مل افتقر إلى السؾضؾعضة القادرة عمى إ زاؿ ال قاب الذػد د باأل ػا رغبػة فػا  سا تهػا 
 – 006: 0282دمحم أ سػد خظػاب  ]  تضجة ض ف األ ا األعمى ةالذرس IDإزاء هجسات الها 

007].  
 : األسباب االقترا ية )السيكانيدمية( -ج

األطفػػػػػػاؿ اسػػػػػػتخداـ لػػػػػػدػ  تػػػػػػا شػػػػػػاع اسػػػػػػتخدامهامػػػػػػؽ السضكا ضزمػػػػػػات البلشػػػػػػ ؾر ة وال
 شػػار والشبػػ، وخاصػػة تجػػاو الحاجػػات الجشدػػضة والثشا ضػػة مضكا ضزمػػات دفػػاع مػػؽ قبضػػل القسػػ  واإل

الؾجدا ضة تجاو السؾضؾعات  وهؾ ما اذػضر إلػى الػشسط ال رػابا مػؽ البشػاء الشفدػا باإلضػافة 
دا ضة الداخمضة. ثػؼ  مػا ذلػػ شػ ؾر أماـ ضخط الدفاعات الب اواضح   ادفاعض   إلى أف هشاؾ فذبل  

ػػػ أؼ أف  ؛إلػػى السخػػاوؼ البلشػػػ ؾر ة مػػؽ ال شػػف تجػػػاو الػػاات والجدػػػد ابالػػا ، باإلضػػافة أاز 
وهػػػػػؾ مػػػػػا اذػػػػػضر إلػػػػػى الدػػػػػسات السرضػػػػػػضة  ةإشػػػػػباع الرغبػػػػػة دا سػػػػػا مػػػػػرتبط بسخػػػػػاوؼ تدمضر ػػػػػ
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 هؤالء األطفاؿ. لدػ  الدضكؾتاثؾلؾجضل
ػػػ كسػػػا شػػػاع ـ مضكػػػا ضـز تػػػؾهؼ القػػػدرة السظمقػػػة  تضجػػػة هػػػؤالء األطفػػػاؿ اسػػػتخدالػػػدػ  اأاز 

 ؛الحضمة وتالقس  وخؾفهؼ مؽ ال قاب واألذػ البد ا والشفدا ةإ داسهؼ باإل باو وتال جز وتقم
هؼ لهػػاا السضكػػا ضـز إلشػػباع رغبػػاتهؼ لمحاجػػة لؤلمػػؽ ولمحسااػػة ولمقػػؾة كػػرد ف ػػل ؾءولػػاا فػػ ف لجػػ

 الستخضل. سدتؾػ لسضكا ضـز االلتهاـ عمى ال
ػ ة لسػا سػبق فقػد اسػتخدـ األطفػاؿوتاإلضػاف سػقاو بذػكل دا ػؼ و كػؾف مضكػا ضـز اإل اأاز 
عبل ضػػػة ف ػػػادة مػػػا كا ػػػ، مكفؾفػػػة أو أمػػػا السضكا ضزمػػػات اإل  لمشغػػػاـ االقترػػػادؼ االشقػػػل مدػػػاعد  

عهؾرها برؾرة  ادرة مثل إعبلء الدف ات ال دوا ضة والدػاداة ضػد الؾالػد ؽ أو مػؽ اسثمهسػا هػا 
األطفاؿ فالتفتض، والتسز ق ارض، األ ا والسؾضؾع والسذاعر جسض هػا  ػ لد ال سمضات الدفاعضة

ػ ومػؽ ثػؼ  اوهؾ األمر الاؼ اج ل الظفل أسػضر مؾضػؾعات داخمضػة تدمضر ػة عد ػدة تظػاردو دا س 
ومػػػ  ا هضػػػار عسمضػػػات الػػػدفاع تغهػػػر مذػػػاعر الهجػػػر    شذػػػد بػػػدورو لمهػػػروب مشهػػػا أو تػػػدمضرها
 تئاب.  والزضاع والبلجدوػ واالضظهاد واالك

 التثبض، عمى السر مة الفسضة والخرا ص السسضزة لها: 
 C.A.Tكمضشضكضػػة أو عمػػى اختبػػار تبػػضؽ مػػؽ اسػػتجابات األطفػػاؿ سػػؾاء فػػا السقابمػػة اإل

: 8969أوتؾفضشخػػػل  ] واختبػػػار الرورشػػػاخ أ هػػػؼ مثبتػػػؾف عمػػػى السر مػػػة الفسضػػػة  وهػػػؾ مػػػا  ؤكػػػدو
ػػف األصػػل فػػا االكتئػػاب هػؾ  قػػص اإلمػػإ[ بقؾلػل: 750  ادادات الخارجضػػة  ومػؽ ثػػؼ فهشػػاؾ دا س 

 مؽ التثبض، الفسا  وأف رفض الظ اـ ما هؾ إال عرض مبلـز لشل اكتئاب.  ة زعات قاط 
 ف فوعمى الرغؼ مؽ أف " فرو د" قد أرج   الة الدؾداو ة إلى الششؾص لمسر مة الفسضة 

 ة مػػػػة الفسضػػػة الستػػػػئخر متثبضػػػػ، عمػػػى السر ل" كػػػارؿ إبراهػػػػاـ" فػػػا تئكضػػػدو  سػػػػهامات ا بكػػػاف مهتػػػدا  
أصػب  مػؽ السدػمؼ بػل أف الذخرػضة االكتئابضػة  ذات االسػت داد إذ االكتئابضضؽ  لدػ   الداداة(

القبمػػا لئلصػػابة باالكتئػػاب( شخرػػضة قػػد تػػؼ تثبضتهػػا عمػػى السر مػػة الفسضػػة  الدػػاداة( مػػؽ الشسػػؾ 
ػػػسػػػشاف وال ػػػض والقػػػبض عمػػػى األشػػػضاء  وكسػػػا  تخممهػػػا أوالتػػػا تبػػػدأ مػػػ  بػػػزوغ األ أخا ضػػػل  ااز 
 إلى التشاقض الؾجدا ا.  اااللتهاـ باإلضافة أاز  
لها والتا  ة" قد وصف هاو السر مة مؽ خبلؿ األخا ضل السسضز Lewinولهاا  جد أف " 
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 : أسساها بالثبلثضة الفسضل والتا تتسثل فا 
 الرغبة فا االلتهاـ اإلاجابا  التهاـ اسخر( أو استدخالل.  -أ
 االلتهاـ مؽ قبل اسخر.  –أؼ  –ـ الدمبا الرغبة فا االلتها -ب
االستدػػبلـ لمشػػؾع واالسػػتخراؽ فضػػل وهػػؾ اسثػػل هشػػا الرغبػػة فػػا االتحػػاد بالثػػدؼ  -ج

 والشـؾ عمضل. 
والثا ضػػة عػػؽ ازدواج السضػػل ال ػػاطفا أو التشػػاقض الؾجػػدا ا  األولػػىوتشذػػف الخاصػػضة 

 ا  وأف تشػػؾف األ ػػا مؾضػػؾع  لؤل ػػا اإزاء السؾضػػؾعات بػػضؽ الرغبػػة فػػا أف اكػػؾف اسخػػر مؾضػػؾع  
األعسػػػق سدػػػتؾػ   وعمػػػى الافسض ػػػ الآلخػػػر وهػػػاو السؾضػػػؾعات تسثػػػل فػػػا صػػػؾرتها الػػػد ضا إشػػػباع  

 لمرغبػة فػا االتحػاد الشرجدػا بالسؾضػؾع اأساسػض   ا  بضشسػا تسثػل الثالثػة هػدف  اذاتض ػ ا رجدض   اإشباع  
 [. 84: 8988عبد هللا عدكر  ]

إل ػداث االكتئػاب  اأاز   عؾامل أساسضة [ خسدلKarl Abraham, 1924] كسا  دد
  ائتا: وها كسا
 . ةالفسض ةتئكضد االست داد الجبما الؾاض  لمذبقض  -أ
 اقبمض   او  د هاا ال امل است داد  ] الفساسدتؾػ تثبض، لضبضدؼ خاص عمى ال  -ب

 لتظؾر السرض[. 
 ا جراح شد د لمشرجدضة الظفمضة.   -ج
  ة.ود بضألا دوث اال جراح قبل الرغبات   -د
 فا مرا ل الحضاة.  األولىتشرار خضبات األمل  -هػ 

مػػ  أمػػل  لششػػل ولشؾ ػػل  ا رجدػػض   اؼ اخبػػر اتحػػاد  االظفػػل الػػ ػوتالتػػالا  شذػػئ االكتئػػاب لػػد
فػ ف هػاا  ػؤدؼ إلػى ابتدػار الػؾعا  Premature اعمى هاو الحالة ولشؾ ل مبتدر   اأصب  مثبت  

ر القػدرة عمػى تسضضػز الحفػزات ال دوا ضػة  و كػؾف بالسؾضؾع كذاء مشفرل عػؽ الظفػل  وابتدػا
الؾجػػداف االكتئػػاب إشػػارة تحػػا ر عشػػدما اكػػؾف الهػػدؼ غضػػر قابػػل لمتحقضػػق بدػػب، ضػػ ف األ ػػا 

 وعجزها. 
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 مضكا ضزمات الدفاع فا االكتئاب: 
ا ػػػد االكتئػػػاب  فدػػػل بقػػػدر مػػػا هػػػؾ مضكػػػا ضـز دفػػػاعا ضػػػد  الػػػة فقػػػداف تقػػػد ر الػػػاات  

أ ػل ب ػد فذػل هػاا السضكػا ضـز فػا تحقضػق الحػ، واألمػؽ وتقػد ر الػاات  واال جراح الشرجدا  إال
السرجػػػؾ  فقػػػد  شقمػػػػ، إلػػػى  الػػػة مهاجسػػػػل تدػػػتؾج، فػػػػا الؾقػػػ،  فدػػػل دفاعػػػػات أخػػػرػ أهسهػػػػا 
الششػػؾص واالسػػتدخاؿ و غػػل األمػػر هكػػاا فػػا عسمضػػل مترػػمة مػػؽ الهجػػـؾ والػػدفاع أو الهجػػـؾ 

 ةا بػضؽ رغبػتشتهػا طالسػا أف هشػاؾ صػراع   ال ةداالشتضكضػ ةصػراعض  ركػةالسزاد مسا ا بػر عػؽ 
 سػػؾ الفػػرد ا سػػل التقػػدـ طضمػػة  ػػل إو قضزػػها  هػػاا الرػػراع الػػاؼ اسضػػز الؾجػػؾد البذػػرؼ   ضػػي 

إلى جش، م  الرغبة فا السػؾت  وفػا الشسػؾ  امثمسا تدضر الرغبة فا الحضاو جشب   اوالششؾص م   
، بفزل الدفاعات الدػؾ ة والتػا الدؾؼ  تخم، الجا ، األوؿ  التقدـ(  ضي تشؾف الحضاة والح

عبػػػد هللا ] الجا ػػػ، الثػػػا ا  الششػػػؾص( فتشػػػؾف الشراهضػػػة والسػػػؾت ىوأف فذػػػم، أو ضػػػ ف، طخػػػ
 [. 858: 8988عدكر  

سػػػضظرة السضكا ضزمػػػات  C.A.Tكمضشضكضػػػة واالسػػػتجابات عمػػػى اختبػػػار فقػػػد تبػػػضؽ مػػػؽ السقابمػػػة اإل
 شػػار  وتػػؾهؼ القػػػدرة السظمقػػل  وااللتهػػاـ عمػػػى الدفاعضػػة البدا ضػػة مػػػؽ الششػػؾص والتثبضػػ،  واالسػػػقاو  واإل

الستخضػل  والتفتضػ،  والتبر ػػر  واالسػتدخاؿ  ومضكػا ضـز اال ذػػظار والتشػؾ ؽ ال كدػا  والتفتضػػ،  سدػتؾػ ال
بظبض ػػة الحػػاؿ إلػػى االفتقػػار لمشزػػج اال ف ػػالا واالجتسػػاعا وضػػ ف األ ػػا ومز ػػد مػػؽ أدػ  وهػػاا بػػدورو

اؿ مسؽ ا ا ؾا مػؽ االكتئػاب باإلضػافة إلػى السخػاوؼ البلشػ ؾر ة مػؽ اال باو الؾاق  عمى هؤالء األطف
ػػ ؛تؾقػػ  ال قػػاب واألذػ البػػد ا والشفدػػا مدػػتؾػ ا  تػػى وأف كػػاف عمػػى أؼ أف إشػػباع الرغبػػة مػػرتبط دا س 

   ائتا: التخضضل بسخاوؼ التدمضر والتبلشا ومؽ هاو السضكا ضزمات ما
 التثبيت والشكوص:

الدراسػػػة تثبضػػػ، األطفػػػاؿ عضشػػػل الدراسػػػة عمػػػى السر مػػػة  تبػػػضؽ مػػػؽ  تػػػا جالتثبضػػػ،:   -أ
الفسضة  بس شا التثبض، عمى الحالة التا كاف  ها تشغػضؼ  تقػد ر الػاات ا تسػد عمػى 

مؽ التثبض، الفسا   ةا  زعات قاط مدادات الخارجضة  ففا االكتئاب تغهر دا س  اإل
 وأف رفض الظ اـ ما هؾ إال عرض مبلـز لشل اكتئاب. 

و ػػششص مػػر ض االكتئػػاب إلػػى السر مػػة التػػا ا تسػػد فضهػػا تقػػد رو لااتػػل عمػػى  الششػػؾص: -ب
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مػػػػػدادات إلػػػػػى الذػػػػػ ؾر مػػػػػدادات  ضػػػػػي  ػػػػػؤدؼ  قػػػػػص هػػػػػاو اإلالحرػػػػػؾؿ عمػػػػػى اإل 
قػػػدت كػػػل شػػػاء أل شػػػا ال اسػػػتحق أؼ فباال سحػػػاؽ  وفقػػػداف تقػػػد ر الػػػاات " أ شػػػا 

 مػػػػػػدادات الخارجضػػػػػػةأؼ أف فقػػػػػػداف تقػػػػػػد ر الػػػػػػاات  رجػػػػػػ  إلػػػػػػى فقػػػػػػداف اإل ؛شػػػػػػاء"
 [. 746: 8969أوتؾفضشخل  ]

وقد فدر كل مؽ " فرو د  وذبراهاـ" االكتئاب عمى أ ػل  شػؾص لمسر مػة الفسضػة الدػاداة 
ػػفػػا التظػػؾر الجشدػػا لمذخرػػضة  وأف السكتئػػ، احسػػل شػػ ؾر    ا ضػػة مؾضػػؾع الحػػ،  اا متشاقز 

 دػػاس  تؾلػػد عشػػدو اإل األولػػىشػػباع فػػا مرا ػػل  سػػؾو األوؿ  األـ(  و تضجػػة لئل بػػاو وعػػدـ اإل
بالح، والشراهضة  وااللتحاـ والشبا  وعشدما اراب بخضبة أمػل أو فقػداف عز ػز  ػششص لحاجاتػل 

ل. ولتشػػاقض عؾاطفػػل  ا ضػػة مؾضػػؾع الحػػ، السفقػػؾد  اسػػتص طاقتػػل و ػػدمجها  حػػؾ ذاتػػل األولصػػ
 دػػاس الػػااتا  واتهػػاـ األ ػػا  واإل وال ػػدواف حػػؾ األ ػػا  ومػػؽ هشػػا  بػػدأ السكتئػػ، فػػا اال خػػبلؽ 

 . [359: 8998أ سد عكاشة  ] ة ضة والتا تظمق السضؾؿ اال تحار بالدو 
ػػ ػػ اومػػؽ ثػػؼ ال ا ػػد الششػػؾص فػػا االرتشاسػػات االكتئابضػػة دفاع     ضػػي إ ػػل اغهػػر ا اجح 

و حسػػل السػػر ض إلػػى مر مػػة مػػؽ الشسػػؾ ال اجػػد فضهػػا مدػػاعدة  رغػػؼ ضػػخط  ةالسخػػاوؼ الظفمضػػ
 رػابا  و سكػؽ أف ادػتخدمل السكتئػ،   والششؾص جز ا كسا فا االكتئػاب الالسمحةالسظال، 

ترػػػاؿ ف ػػػاؿ مػػػ  عػػػالؼ السؾضػػػؾعات الحقضقضػػػة  وعشػػػدما اكػػػؾف اال رػػػابا كػػػا احرػػػل عمػػػى 
  افقػد فضػل السػر ض االترػاؿ بػالؾاق  الخػارجا وهشػا ارػب  ف  ل ارػب  شػامبل   االششؾص عسضق  

إلػى  ػد  اسػمضس    فاالكتا با احتفع بجزء مؽ تشامل أ ػاو ومػؽ هشػا اغػل تشغضسػل الػدفاعا اذها   
 [. 849: 8978دمحم ساما هشا  ] ما

 االستجخال:  -
ال دوا ضة إزاء السؾضؾعات السدببل لئل باو قد ا تقمػ، إلػى عدوا ضػة ضػد أ ػا السػر ض 
ب د استدخاؿ السؾضؾع السفقؾد  وكراهضة الاات هاو تغهر فا صؾرة ش ؾر آثؼ أؼ فا صؾرو 

ذػػػخص االكتئػػػابا ب ػػػد اسػػػتدخالل السؾضػػػؾع ا ػػػضش عػػػدـ تشػػػاغؼ بػػػضؽ األ ػػػا  واأل ػػػا األعمػػػى. فال
  ولاا ف ف األ ا األعمى ها التػا تدػتد ر ضػد األ ػا بػشفس "أ ا استحق القتل: "استابالذ ؾر 

ها أف  ةالخز، الاؼ كا ، تدتخدمل األ ا مؽ قبل فا صراعها م  السؾضؾع  والشتضج ةطاق
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 جػػد صػػراع األ ػػا  ةالرػػدار وهسػػا: فػػا  ؛الرػػراع الذخرػػا ضػػد السدػػتدخل  ت قػػد عمػػى  حػػؾ ؽ
األعمػػػى ضػػػد األ ػػػا السدػػػتدخل  ولشػػػؽ األ ػػػا فػػػا تشاقزػػػها ال ػػػاطفا إزاء األ ػػػا األعمػػػى تحػػػؾؿ 

 [. 764: 8969أوتؾفضشخل  ] الرراع إلى صراع األ ا ضد األ ا األعمى السدتدخل.
 الكبت:  -

فػػا اخفػػى االكتئػػابا هرتػػل مػػؽ الؾقػػؾع فػػا فػػخ الػػاهاف بقدرتػػل عمػػى إاقػػاع دفاعػػل كبتػػل 
سذػػب  الم قػػؾؿ مػػؽ التػػئثضر وهػػؾ مػػا ادػػاعدو عمػػى تحسػػل الؾاقػػ  السػػؤلؼ والسحػػبط وغضػػر مدػػتؾػ 

 والبضئة الرافزة والشاباة والسهددة والخظرة وغضر السدتقرة. 
 سعاط: اإل -

ػػػبؾصػػفل سػػقاو ادػػتخدـ أوؿ مػػػا ادػػتخدـ كبل ػػػؽ" أف اإل افقػػد أوضػػح، " مضبل ػػ  ادفاع 
لتحؾ ػل التػدمضر عػؽ الػاات إلػى السؾضػؾع  –غر زو السػؾت  –ضد الشزعات التدمضر ة الخر ز ل 

السػضبلد ومختمػف دروب  ة ثدؼ األـ الذر ر( ثؼ ال تمبي هاو السضؾؿ التدمضر ػة وقػد أذكتهػا خبػر 
اإل بػػاو التالضػػة أف ترتػػد إلػػى الػػاات مػػؽ الخػػارج  تضجػػة اسػػتدخاؿ السؾضػػؾع الخػػارجا الذػػر ر. 

األ ػػا األعمػػى إلػػى الحقضقػػل الخارجضػػة  هػػاا ا شػػا سػػقاو مػػا هػػؾ إال رد عػػدواف ومػػؽ ثػػؼ فػػ ف اإل
ارجاع اتجاهات األ ا األعمى لؤلشخاص اسخر ؽ  واألشخاص الا ؽ احبؾف السر ض  تهسػؾف 

سػػقاو  تػػض  الفرصػػة لمسػػر ض كػػا احػػتج بؾضػػؾح  داسػػل بفقػػداف القضسػػة  واإل السػػر ض دا سػػا ب
سقاو مؽ األسالض، اإل ا  د  لاا و  ؛كسا كاف اف ل فا الظفؾلة  وذلػ بئف اقؾؿ أ ل غضر محبؾب

. ة  أؼ األسػػالض، الفرػػامضة   ضػػي الخمبػػة لم سمضػػات التفتضتضػػةلمسرا ػػل السبكػػر  ةالدفاعضػػة السسضػػز 
الثػػػدؼ  فهػػػؾ لداػػػل شػػػ ؾر بئ ػػػػل  ةاقػػػـؾ الؾلضػػػد ب ػػػض  وتقظضػػػػ  وذبػػػاد ةففػػػا تخضضبلتػػػل التدمضر ػػػ
لظفػل مرتبظػل بسخاوفػل مػؽ الػدػ  ولالػ  جػد أف التخضػضبلت الدػاداة ؛سضهاجسل بشفس الظر قل
ػػػاوخارجض ػػػ االسزػػػظهد ؽ داخمض ػػػ  ا  وتسػػػا أف الهجسػػػات التخضضمضػػػة عمػػػى السؾضػػػؾع مرتبظػػػل أساس 

 سػػػقاو عػػػامبل   ػػػد الخػػػؾؼ مػػػؽ شػػػر السؾضػػػؾع ب تبػػػاع عسمضػػػة اإلضف Greed دػػػاس بالذػػػرو باإل
 التػا كػاف  رغػ، ةفا  رر االضظهاد وسضمتهسل الثدؼ الداء بشفس الظر قػة الذػره اأساسض  

ولػػالػ فػػ ف األسػػالض، الدفاعضػػة الخالبػػة فػػا الؾضػػ  األوؿ هػػا األسػػالض،  ؛هػػؾ فػػا التهامػػل بهػػا
والتػػػا تػػػؤدؼ إلػػػى تفتضػػػ، األ ػػػا والسذػػػاعر والسؾضػػػؾع دوف إ ػػػداث ت ػػػد ل  ةوالتفر خضػػػ ةالتفتضتضػػػ
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  دمحم سػػػػاما هشػػػػا  489: 8967ا السذػػػػاعر والتخضػػػػضبلت السدػػػػتثارة ] فػػػػرج أ سػػػػد  فػػػػ قضقػػػػا  
 [.828: 0228 أ سد خظاب   دمحم 85: 8978

 التفتيت:  -
وهؾ األمر الاؼ اج ل  افالتفتض، والتسزؽ ارض، األ ا والسؾضؾع والسذاعر جسض   

ا و شذد الهرب مشها أو تدمضرها الظفل أسضر مؾضؾعات داخمضة تدمضر ة عد دة تظاردو دا س  
 بدأ فا الذ ؾر  أؼ أف الظفل ؛دوف إ داث ت د ل  قضقا فا السذاعر والتخضضبلت السدتثارة

بئ ل ال  ؾجد إال مؾضؾع وا د احس  ضالل بالح، كسا احس  ضالل بالشراهضة  وأف الدمار 
أؼ أف اسخر  ؛مؽ السؾضؾع ا ض، كالػ الجؾا ، الظبضل ةالاؼ كاف اقرد بل الجؾا ، الدضئ

 ا عهؾرف االسؾضؾع الشما سضبدأ ا تبلؿ مركز الثقل وتهاا ارب  الؾض  االكتئابا  اسس  
أؼ عهؾر  ؾع جد د  ؛صبلح واست ادة السؾضؾعمذاعر األثؼ ومؽ ثؼ الرغبة فا التفشضر واإل

 مؽ ال سمضات الدفاعضة تهدؼ جسض ها إلى تجش، السؾضؾع و سا تل مؽ خظر ال دوا ضة
 [. 388: 0228كرمؽ دمحم   ]

 التكوي  العكدي:  -
كمها أسالض، هؾسضل كا  فالشذاو الزا د وسرعة االستثارة والثرثرة والزحػ والخشاء

 دعؼ إ شارو القؾؼ وكبتل الز ضف بتشؾ ؽ عكدا  وهاا ا شا أ ل ال  ششر اكتئابل ومدبباتل 
دمحم ساما هشا  ]  تجل إلى ال كس الؾاض  لبلكتئاب برؾرو مبالج فضل افحد،  ولشؽ أاز  

8978 :852 .] 
 اإلنكار:  -

داخما الظض، مؽ دمار دوف فاإل شار هشا ما هؾ إال إ شار ما  دث لمسؾضؾع ال
إلى السؾضؾع كسا أف ارتداد  ةالسؾجه ة دوث محاوالت جد دو لت د ل السذاعر التدمضر 

األسالض، الدفاعضة اإل شار ة إلى الجا ، الظض، مؽ السؾضؾع بقرد إ شار طضبتل  فهاا 
هدد السضكا ضـز كذف عؽ عدـ قدرة األ ا عمى ف الضل السذاعر التدمضر ة وال دوا ضة وت

بارا ؾػ(  والششؾص شكل مؽ  –بالششؾص إلى الؾض  الدابق وتدعضسل  شبل فراما 
ستخدـ هؤالء األطفاؿ مضكا ضـز اإل شار م  قرؾر ااإل شار  فالششؾص إ شار لمؾاق  وتالتالا 
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والتا اشتسم، عمى ب ض السحاوالت الخاصة بالسخالبة  ةصبل ضة الت ؾ زضاإلفا األسالض، 
التخضضبلت ال دوا ضة  ومحاوالت تخمضص السؾضؾع الظض، مؽ أثار ال دواف التدر جضة سثار 

عؽ مذاعر ال شف وال دواف  ومؽ  ة  و سا تل مؽ األخظار الشاجساعؽ طر ق است ادتل تخضمض  
 إلى ارتشاس هؾسا.  اا ذها ض  لتحؾ ل ما كاف اكتئاب   اثؼ ادتخدـ اإل شار أساس  

 التبخيخ:  -
ضـز لدػػب، عػػاهر أال وهػػؾ التخضػػضبلت الدػػاداة وال دوا ضػػة تجػػاو تػػؼ اسػػتخداـ هػػاا السضكػػا 

الؾالػػد ؽ أو مػػؽ اسثمهسػػا مػػؽ  سػػاذج الدػػمظة الؾالداػػل ولدػػب، آخػػر وهػػؾ الدػػمؾكضات السزػػادة 
ومػؽ ثػػؼ فػ ف هػاا السضكػا ضـز ادػاعدهؼ عمػى التخفضػف مػػؽ ؛ لمسجتسػ  مػؽ سػرقة وكػاب واعتػداء

 لدمؾكضات. الذ ؾر باالثؼ وتالا ، الشاتج مؽ مثل هاو ا
 توىم العجرة السظمعو:  -

عمػى الدػؾاء مػؽ  ةولمسذاعر الظبضػ ةأف تؾهؼ القدرة السظمقة لمسذاعر التدمضر ة وال شضف
لمسرا ػػل السبكػػرة مػػؽ الشسػػؾ الشفدػػا  كسػػا أ هػػا عامػػل أساسػػا فػػا فاعمضػػة  ةالخرػػا ص السسضػػز 

 ة وما ابلزمها مػؽ تػؾهؼ عسمضات التدمضر والتفتض، وتقدر ما اكؾف مؽ ضراوة السذاعر التدمضر 
القػػدرة فػػا مسارسػػة التخضػػضبلت التدمضر ػػة  تشػػؾف ضػػراوو السخػػاوؼ التدمضر ػػة ومػػؽ ثػػؼ الحاجػػة 

[. كسػػا 404: 8967فػػرج أ سػد  ] سػػقاو السؾضػؾع الػػداخما إلػى الخػػارج وتػدمضرةإالقهر ػة إلػى 
ػػ فأ هػػؾ الػػداف   ضػػر آمػػؽ كػػافغو  اوخظػػر   اومهػػد   اا ومحبظ ػػضػػ ف االرتبػػاو بػػالؾاق  ولشؾ ػػل مؤلس 

 األساسا الستخداـ هاا السضكا ضـز كبد ل ت ؾ زا تخضضما لحساال األ ا مؽ هاو السخاطر. 
 ميكانيدم االنذظار:  -

 وقد  تج عؽ مضكا ضـز اال ذظار  تضجتاف وهسا: 
 قرؾر فا التشامل المضبضدؼ وهؾ ما ا كس قرؾر فا الاات الؾاق ضة.  : األولى
وال دوا ضة لتسثبلت السؾضؾع التا  ةلذحشات المضبضداقرؾر فا إ دماج ا الثا ضة: 

  و تزا د ةأعراض تذت، الهؾ  زممةوهاتاف تسثبلف   تتض  فهؼ أعسق لؤلشخاص
السفحؾصضؽ  ضي  قص لدػ  مضكا ضـز اال ذظار والاؼ ا  كس فا الشزعة ال دوا ضة

األ ا مؽ  اال دماج بضؽ السضؾؿ ال دوا ضة والحفزات المضبضدال  كالػ اال ذظار فا
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 ضي كاف هشاؾ تبادؿ األدوار  القاتل والسقتؾؿ( باإلضافة إلى استخداـ  
السفحؾصضؽ لؤلسالض، الدفاعضة التفتضتضل والتا أدت إلى تفتض، األ ا والسذاعر 

  داث ت د ل  قضقا فا السذاعر والتخضضبلت ال دوا ضة السثارة. إوالسؾضؾع دوف 
 ال بلقة م  السؾضؾع: 
كمضشضكة ومؽ خبلؿ استجاباتهؼ عمػى استجابات األطفاؿ فا السقابمة اإلتبضؽ مؽ خبلؿ 

اضػػػظراب  K.F.O  أو اختبػػػار الرورشػػػاخ  واختبػػػار رسػػػؼ األسػػػرة الستحركػػػل  C.A.Tاختبػػػار 
(  ضػػافة إلػػى التشػػاقض الؾجػػدا ا تجػػاو السؾضػػؾع  األـباإلواضػػ  فػػا ال بلقػػة مػػ  السؾضػػؾع 

 دابقة مثل:وتتفق هاو الشتضجة م   تا ج الدراسات ال
[Pedke, et. al, 1985; Kockansk, et. al, 1987; Fendrich, et. al, 1990; 
Mark Dadds, 1996; Hinz, B., 2005; Loren Z., 2008; Epstein, 2008] 

فػػػا تئكضػػػدو عمػػػى أف التشػػػاقض الؾجػػػدا ا هػػػؾ  Abrahamوهػػػؾ مػػػا أشػػػار إلضػػػل إبراهػػػاـ 
االكتئاب  هاا التشاقض الػاؼ  تبػدػ تػئثضرو هشػا  مر ضلدػ  الخاصضة األساسضة لمحضاة الشفدضة

ػػ   اأعغػػؼ بكثضػػر مشػػل فػػا ال رػػاب القهػػرؼ. فشسضػػة الحػػ، وكسضػػة الشراهضػػة المػػااف  ت ااذػػاف م  
ف عػػؽ الحػػػ، أل هػػؼ اكرهػػؾف كمسػػػا و تشؾ ػػاف أقػػرب هشػػا إلػػػى التشػػافؤ فسرضػػا االكتئػػػاب عػػاجز 

إزاء  فدػػػػل بقػػػدر مػػػا هػػػػؾ  ةأ بػػػؾا  وتاإلضػػػافة لػػػػالػ فػػػ ف مػػػر ض االكتئػػػػاب متشػػػاقض ال اطفػػػ
إزاء السؾضؾعات  والداداة التا مر بها مر ض االكتئاب  هاجؼ  فدػل تشػتج  ةمتشاقض ال اطف

 [. 886: 8969فا األصل لمخارج ]أوتؾفضشخل   ةمتجه ةمؽ ا قبلب لمداخل لدادا
إبراهاـ" بقؾلل: اغهر هاا " أما عؽ اضظراب ال بلقة م  السؾضؾع فقد عبر عشل

لئلرضاء السبكر الشباع  اجتل لمح، ف  ل اذ ر  ةشدما ال اجد الظفل تمبضاالضظراب ع
بالخز، والشراهضة وال داء  حؾ مؾضؾع الح،  ولشؽ هاا الخز، والشراهضة  تحؾالف بف ل 
مذاعر الا ، إلى الداخل أؼ  حؾ الاات وهاا هؾ االكتئاب  وكئف لداف  اؿ الظفل اقؾؿ 

لػ  أو لحبا فضػ"  والشتضجل الذ ؾر ة ها: "ما دم، ال لسؾضؾع  بل: "إ ػ ال تذب   اجتا 
"بف ل  تحبشا  فئ ا أكرهػ"  ولشششا ال استظض  أف أصرح أو  تى أعترؼ بكراهضتا لػ

اال داس بالا ،  والررامل فا بشاء األ ا األعمى" ف ذف: "ف  شى أ ا الجد ر بالشراهضة  
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 ". ستحق الشراهضة وال قاب بدب، عضؾتا  وأوجل قرؾرؼ أو 
 رؼ و قرر أف االكتئاب ما هؾ  8908فا عاـ  Radoلسا سبق ف ف " رادو"  اوتئكضد  

" : بئف السكتئ، ما هؾ إال Fenichel, 1945"صرخة بحي". و زضف أوتؾفضشخل : إال
فضرؼ أف الخاصضة الر ضدضة التا تسضز  Bibring, 1953إ داف مدمؽ لمح،"  أما " بضبر شج" 

عؽ تحقضق الحاجات أو الظسؾ ات و رؼ أف الحاجة إلى الح،  االكتئاب تتسثل فا ال جز
عؽ الحرؾؿ عمى بل  والتقد ر فتذسل الحاجة لمقؾة ولؤلماف  والحاجة لسش  الح،  فز

أؼ  اجة مؽ  –أو  تضجة إل باو– الح،( و حدث  االكتئاب  تضجة لمفذل فا إرضاء
 .سرتبط بفذل إشباع أؼ مشهاالحاجات الثبلث الدابقة  والرراع الاؼ احدث فا الاات وال

 [98 – 97: 8998 ]عبد الدتار إبراهضؼ 
إذف هػػػا التػػػا تحػػػدد لمظفػػػل مؾقفػػػل مػػػؽ هػػػاا ال ػػػالؼ وسػػػمؾكل  ضالػػػل  ةفال بلقػػػة السبكػػػر 

فالػػاات فػػا  اجػػة إلػػى اسخػػر مػػؽ  ا دػػا ض  إ ادور  اسثػػل اإل دػػاف لػػدػ  سخػػراف أ و غرتػػل لػػل  إذ
ـ و حتاجهػػا لسػػا تقدمػػل مػػؽ ط ػػاـ ثػػؼ لسجػػرد  ضػػي هػػؾ وجػػؾد إ دػػا ا خػػالص فالظفػػل احػػ، األ

ػ لؾجؾدها البذرؼ  أؼ أ ل احبها لتحقضق الظم، البضؾلؾجا  المبؽ( و حبهػا لػااتها فالحػ،  اأاز 
 [. 03: 8983هشا  تضجة وغااة. ] كؾثر إبراهضؼ  

شػػؾف الذػػ ؾر بالػػاات مػػؽ خػػبلؿ ال بلقػػة االجتساعضػػة السبكػػرة وهػػؾ مػػا أؼ أف الظفػػل ا  
اف  فػػػا كضػػػف أف  غػػػاـ الػػػاات عشػػػد اإل دػػػاف  تشػػػؾف مػػػؽ خػػػبلؿ ال بلقػػػة بػػػاألـ  أبػػػرزو " سػػػؾلضف

لماات   ةفال بلقة باألـ ها التا تقـؾ عمى السحبل والسش  ها األساس فا تشؾ ؽ صؾرة سمضس
الظفل ها ا  كاس لسؾقف األـ مؽ طفمها فبقدر ما تسشحل األـ لظفمها مؽ لدػ  الاات ةفرؾر 
]فػرج أ سػد و عشهػا و دػؽ تقػد رها لهػا ورضػاؤ اكػؾف قبؾلػل لشفدػل وعظاء وقبؾؿ بقدر مػا  ةمحب

8968 :82]. 
هسضػػػة ال بلقػػػة البػػػاكرة بػػػضؽ الظفػػػل ومؾضػػػؾعل مػػػؽ خػػػبلؿ ال بلقػػػة و تزػػػ  مسػػػا سػػػبق أ 

  وكضػػف  ػػؤدؼ اإل بػػاو إلػػى خمػػل واضػػظراب هػػاو الؾ ػػدة الشرجدػػضة اسػػمضس   االشفضمػػة لضشسػػؾ  سػػؾ  
ة بالفرػػػػاـ  تػػػػى االضػػػػظرابات الشفدػػػػضة باصػػػػوالتػػػػا تػػػػؤثر عمػػػػى كػػػػل  سػػػػؾ ال ػػػػق بدااػػػػة باإل

ثػػار اخػػتبلؿ آو  اض ػػالبدضظة وخاصػػة أف الذػػق األوؿ مػػؽ هػػاو ال بلقػػة بؾصػػف السؾضػػؾع خارج
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ال بلقة بالسؾضؾع الخارجا عمى الاات وأ داث األلؼ الشفدا  ضي  شخسر الػاات بػالقمق كشػؾاة  
 .[829: 8988] عبد هللا عدكر  لشل األعربة الشفدضة 

 األطفاؿ: لدػ  األـ عمى االكتئاب خبرة فقداف
ا السقابمة االكمضشضكضة م  األطفاؿ أ هؼ عا ؾا مؽ فقد فتبضؽ مؽ  تا ج الدراسة وخاصة 

 ةوغضر متقبم ةالشفدا أو الجددؼ  الفضز قا( فاألـ كا ، رافزة و اباسدتؾػ األـ عمى ال
ف ذػ الجضراف  و تى و وأااـ كثر بسفردة أو م  إ د ةلدرجة أ ها تترؾ الظفل لداعات طؾ م

طبلؽ لدرجة أف ب ض األمهات كا ، تدف  جمد، م  طفمها فها ال تتؾاصل م ل عمى اإل
الظفل بضدها ب ضدة عشها لشا ال اقترب مشها  وهؾ ما تؼ تبضشل فا اختبار رسؼ األسرة 

 سدتؾػ الستحركة ب دـ  رفض( رسؼ األـ إال ب د تاكضرو بالػ. فها بالرغؼ مؽ وجؾدها عمى ال
الشفدا وهؾ أكثر  دة مؽ سدتؾػ ( عمى الة غضر مؤثر  ةالفضز قا  الجددؼ( أال أ ها مضت

تتفق م  و   الحقضقا بالؾفاة كسا عا ، مشل إ دػ  االت الدراسةسدتؾػ فقداف األـ عمى ال
 مثل:  ؛ تا ج هاو الدراسة  تا ج الدراسات الدابقة

[Greer, 1949, Drill, 1989, Jokob, 1990; Horrington, 1993, 1995, أماؿ
8995عبد الدسض    ]  

 اا اذضر " فرو د " إلى أف االكتئاب الاؼ احدث بدب، " فقداف األـ " فقدا   اوفا ه
أف هاا الفقداف هؾ  ا وها مؾجؾدة( والاؼ ادسضل أ زاف الرض   كسا ا تبر أاز   امؤقت  

رو د" أهسضة الدشؾات ال امل األساسا فا عهؾر استجابة االكتئاب  ولهاا الدب، أكد " ف
 فا  ضاة الظفل واستسرار تئثضرها فضسا ب د.  األولى

[Burlingham and Freud, 1942 ] 
مؽ خبلؿ دراستل أف األطفاؿ ألمهات غضر متزوجات  Spitzكسا أشار "سبضتز" 

ا ذؽ فا الدجؽ فا الؾالاات الستحدة وا فراؿ أطفالهؽ عشهؽ فا  الرت  األوؿ مؽ  ضاتهؼ 
غة األطفاؿ فضسا ب د ولؾ ع عهؾر استجابات االكتئاب لد هؼ بذكل واض  والتا وتؼ مبل 

 [.Spitz, 1964] أعهرت مبلم  البؤس  وقرؾر الت بضر  واال دحاب
ػػػ وهػػػؾ األمػػػر الػػػاؼ أكػػػدو " بػػػالسر" فػػػا أف فقػػػداف الؾالػػػد ؽ أو أ ػػػدهسا أو مجػػػرد  اأاز 
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واالكتئػاب  كسػا  ػػؤدؼ  اهضػػةالشر  ةطفػغضابهسػا مػدة طؾ مػة أثشػػاء فتػرات الظفؾلػة الحرجػػة  ؾلػد عا
ػػ هػػاا الخضػػاب  ,Bateson, et, al] بػػالقمق الػػدا ؼ. وإلػػى عػػدـ  زػػؾج الظفػػل وشػػ ؾر  اأاز 

1963 .] 
طبض ضػة فػا  سػؾ الظفػل فػا الشرػف  ةمر مػبؾصػفل وم  ذلػ اسكػؽ أف اغهػر االكتئػاب 

  Depressionابى كبل ػؽ" بػالسؾقف االكتئػ اوالتا وصػفتها " مضبل ػ األولىالثا ا مؽ السر مة 
Position ػ وفا هاو السر مػة اجابػل الظفػل مذػكمة تشػؾ ؽ عبلقػة ثقػة وأمػاف مػ  أمػل و بػدأ  اأاز 

 ةضة سػؾاء أخػات صػؾر دمبالؾعا بها كجزء مشفرل عشػل اسػش  و سشػ . ورتسػا تدػهؼ الخبػرات الرػ
زا ػػػد فػػػا الحرمػػػاف الزا ػػػد  فقػػػداف األـ لدػػػب، أو سخػػػر أو امتشاعهػػػا عػػػؽ الظفػػػل(  أو االشػػػباع ال

 بػاو إعشػد أؼ  امخر  ػ االتثبض، عشد هاو السر مة األمر الاؼ اج ل مؽ عسمضة الششؾص إلضها أمػر  
 احدث فضسا ب د. 
لبدا ضة وعا الظفل فا هاو السر مة ف ف  ؾاو األ ا األعمى التا تتشؾف هشا تئخػا  او غر  

عقابػػل و دػػتجض،  فػػا صػػؾرة الشضػػاف البػػدا ا الػػاؼ  ترػػف بػػالتظرؼ فػػا تفاعبلتػػل  فهػػؾ قػػاس  
 الهػػؾ أفمرمػػؾز البلشػػ ؾر ة ال لمؾاقػػ  فضبػػالج فػػا تذػػؾ ل الؾاقػػ   ول ػػل مرػػدر هػػاو القدػػؾة هػػؾ ل
 ID )ػػ  ترػػف ػػ اأاز   اشػػد د   ابالبدا ضػػة وتػػالتظرؼ أؼ أ شػػا  دػػتظض  أف  ترػػؾر أف هشػػاؾ جؾع 

مبػالج  إلى الح، م  مضل شد د لم دواف اقابمل التظرؼ السقابل وهؾ مضل شد د لئل باو وتحكؼ
 [. 82 -79: 8979دمحم ش بلف  ] فضل فا ال دواف

ة فا ل بػل  فضػدة األولصبضشسا اذضر" جاؾ الكاف" إلى أف " فرو د" قد وصف السازوخضة 
(  ضشسػػا الم بػػة فػػا محاولػػة الظفػػل الػػاؼ  بمػػج مػػؽ ال سػػر  ثسا ضػػة عذػػر شػػهر   ى ضشسػػا وجػػد م شػػ

ػػػاألولصػػػ. فالساوزخضػػػل لخضػػػاب أمػػػل  السؾضػػػؾع السحبػػػؾب( ةداهستػػػل مذػػػاعر مؤلسػػػ " لجػػػاؾ  اة تب  
 /Fort] وهشا اضسا بضؽ الستخضل والرمزؼ  فالظفل كاف قد  ظق بكمستضؽ هسا: ب ضد  فالكاف" تق  

Da ضشسػػػا كػػػاف  م ػػػ، بػػػالشرو فضقػػػافها ثػػػؼ ادػػػتردها   وهشػػػا  جػػػد ا أمػػػاـ أوؿ ت بضػػػرات لخؾ ػػػل  ]
اب والحزؾر و تحكؼ فػا األشػضاء الرمزؼ و ئتا الخضسدتؾػ متشاقزة  ت الى الظفل بها إلى ال

. وفا هاا اذضر " مرظفا ز ػؾر" إلػى أف ل بػة "الخضػاب والحزػؾر" ابالقدر الاؼ  دمرها أاز  
ائخػػػا الظفػػػل فػػػا  ػػػدو بزمػػػاـ السؾقػػػف فضج مهػػػا فػػػا ل بتػػػل تخضػػػ، عػػػؽ  غػػػرو عمػػػى  حػػػؾ رمػػػزؼ 
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الػاؼ كػاف  ثػؼ  ب ثهػا مػؽ جد ػد  وهكػاا ادػضظر عمػى السؾقػف –بشفضهػا  – او قرضها سضكؾلؾجض   
 .ادتثضر فضل الذ ؾر باألسا وتالتسزؽ 

إزاء مؾقػف اكػاد  داهسػل وهػؾ فػا  الػة سػمبضل ال اسمػػ مػؽ أمػرو بل  و رب  فا ل بتل فاع
شضئا  فضفت ل بسحض إرادتل هاا الاؼ كاف اذقضل و كاد اذ رو بخضابػل هػؾ السرػا ، لخضػاب أمػل 

ا فقػػػد عثػػػر الظفػػػل عمػػػى وسػػػضمة شػػػالظفػػػل  ت ػػػضؽ بئمػػػل فػػػا الدػػػؽ السبكػػػرة. ومػػػؽ ه ضػػػي إف مػػػؽ 
اسػػتب اد  ضػػي إف لبلختفػػاء هػػؾ  فدػػل: ألػػؼ تتزػػسؽ رؤ تػػل لرػػؾرتل فػػا السػػرآة فقػػداف  فدػػل مػػؽ 

 اسخر  الرؾرة السرآو ل(  تزسؽ استب اد الاات. 
ومؽ ثؼ فقد كذف، بحؾث التحمضل الشفدا أف الت ضػضؽ الػااتا  التؾ ػد بالس تػدػ(  ضمػة 

ضظرة عمػػػى الخػػػؾؼ مػػػؽ الس تػػػدػ  فالظفػػػل فػػػا ل بػػػة الخضػػػاب مػػػؽ  ضػػػل الػػػدفاع السئلؾفػػػة لمدػػػ
أؼ  األـ( بؾصػػػفها مرػػػدر شػػػقا ل وافتقػػػادو  فدػػػل مػػػؽ جػػػراء  ؛والحزػػػؾر اقػػػـؾ بػػػدور الس تػػػدػ

غضابها فهؾ إذف الاؼ اقرا اسخر  أمل( فضفرغ بػالػ غزػبل مػؽ خػبلؿ تبػادؿ األدوار وكػئف 
: 0222 ضفػػضؽ ز ػػؾر  ] بشفدػػا " لدػػ، فػػا  اجػػة إلضػػػ فئ ػػا أقرػػضػ ادػػش   لدػػاف  الػػة اقػػؾؿ: "

888 – 889.] 
ول ل ما سػبق اقػضؼ الػدلضل عمػى ف الضػة مضكػا ضـز االسػتدخاؿ الػاؼ ا ػد الػدفاع الر ضدػا 

 اجػػزء   –بف ػػل االسػػتدخاؿ  –ضػػد القمػػق الشػػاجؼ عػػؽ غضػػاب أو فقػػداف السؾضػػؾع   ضػػي ارػػب  
ػػػ افػػا األ ػػػا اسثػػػل مؾضػػػؾع   وذذا  ػػػدث أف غػػػاب  ( داخمضػػػل اقػػـؾ مقػػػاـ السؾضػػػؾع الخػػػارجا ا أم 

 االسػػتدخاؿ االسػػتدماجا( مػػؽ  األولػػىالسؾضػػؾع فسػػؽ الدػػهل اسػػتدعاؤو. و  ػػد هػػاا هػػؾ الذػػق 
السضكا ضـز الر ضدا فا تشؾ ؽ األ ا األعمى  بس شا التؾ ػد بالس تػدػ(   أمػا الذػق اسخػر وهػؾ 

 سػػؾذج عمػػى األ دراؾ  الس تػػدػ( الػػاؼ ا ػػد دخػػضبل  إمضكػػا ضـز االسػػقاو فسػػا هػػؾ إال ت بضػػر عػػؽ 
األوؿ لمحػ، ب دوا ػػل وتحر ساتػػل وتقضضداتػل  وتخاصػػل فضسػػا  ت مػػق بئ ذػظة الظفػػل ال ذػػقضة تجػػاو 

 [. 802: 8988عبد هللا عدكر  ] مؾضؾعل
 ػػػا ذات االسػػػت داد القبمػػػا لئلصػػػابة بػػػاال جراح الشرجدػػػا والتػػػا ال تدػػػتظض  ولهػػػاا فاأل

ود بػا لؾجل فػا أوج الرػراع األ السؾضؾع الح، تجد  فدها وجه   األولىالتشازؿ عؽ اال سؾذج 
تجشػ، خظػر ال قػاب   فدػلفػا االرتبػاو بػاألـ  وفػا الؾقػ،  IDرغبػة الهػا  مخالبةعؽ  ةعاجز 
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 داسل بال جز عؽ الدفاع ضد ذالرادر عؽ األب والاؼ  هدد بفقداف  بل وعقابل الشرجدا و 
قػػد تػػرؾ م غػػؼ ا باطػػات هػػاا السؾقػػف الحاسػػؼ أبػػاف ا ت ػػاش  سػػؾو اإل دػػا ا الظفمػػا  ولشؾ ػػل 

دفاعاتػػػل فػػػا السشظقػػػة الفسضػػػة وتقػػػدـ بػػػدفاعات ال تتفػػػق وطبض ػػػة الرػػػراع األود بػػػا ف  ػػػل اذػػػ ر 
بػػػال جز  ضػػػاؿ التهد ػػػد والقمػػػق الشاشػػػئ فتشػػػؾف الفؾتضػػػات والتؾهسػػػات السرضػػػضة التػػػا تدػػػتشد فػػػا 

 مرضا االكتئاب. لدػ  األصل إلى التب ضة الفسضة
  و غػػػل فػػػا م اداتػػػل ةبرػػػؾرة سػػػؾ  ةد بضػػػو  ػػػتؼ لسثػػػل هػػػاو األ ػػػا تخظػػػا األ الوعمضػػػل 

 ػػػا لسؾضػػػؾع الرػػػراع  الس تػػػدؼ(   والػػػاؼ ادػػػتدخمل فػػػا بشا ػػػل الجد ػػػد  ال ػػػالؼ الػػػداخما  أو األ
ػػ ةود بضػػاألعمػػى(   و تضجػػل لهػػاا  تػػرؾ دفاعػػات كثضػػرو فػػا مشظقػػة األ و تقػػدـ  حػػؾ الشزػػج  اأاز 

مهػػرب فضتزا ػػد القمػػق  لمبحػػي عػػؽ ةض فػػا محاولػػة اا دػػر البل ػػق بػػدفاعات فاشػػمة ومؾلػػدو لمسػػ
ود با الششؾصا مؽ جد د ف ذا ما فذل ثا ضة فا ا تؾاء الرراع األ ةود بضو  ضش صراعاتل األ

عػراض االكتئابضػة األالستػئخرة فتدػتقر  ةقدـ  إلػى الفسضػالسرضا سمػ سبضمل  ضي الدفاعات األ
  شؾصػػػلعػػػراض التػػػا تسضػػػز تثبضتػػػل و فشػػػل عرػػػاب  فدػػػا  بػػػدأ بقمػػػق أود بػػػا تدػػػتقر ب ػػػدو األ

 [.  809 – 808: 8988السرج  الدابق  ]
إذف فشؾتػػػػػػات االكتئػػػػػػاب التػػػػػػا تشفجػػػػػػر وتذػػػػػػتد ب ػػػػػػد الؾفػػػػػػاة أو باال فرػػػػػػاؿ أو بفقػػػػػػداف 
مؾضؾعات   بشا ما ها إال  تضجة أساسضة لئل داس بالذ ؾر بالا ، الذػد د  وكػئف كراهضتشػا 

مذػػػاعر االكتئػػػاب البلشػػػ ؾر ة هػػػا التػػػا تدػػػبب، فػػػا الؾفػػػاو والفقػػػداف  مسػػػا ازػػػاعف بػػػدورو 
 والخز، الداخما واتهاـ الاات. 

[Brown, 1961, Munoze, 1987, Dolgan, 1990, Myers, 1995] 
[ مػؽ وجػؾد مػا ادػػسا Spitz ad wold, 1996] وهػؾ األمػر الػاؼ ال غػل سػبتضز

 ل( طفػػ872 ضػػي تػػؼ مبل غػػة   anaclitic depressionباالكتئػاب االعتسػػادؼ أو الشفمػػى 
ا مشترػػػف الذػػػهر فػػػهػػػؤالء األطفػػػاؿ الػػػا ؽ ا ػػػا ؾف مػػػؽ تخضضػػػرات سػػػمؾكضل أف : وتؾصػػػمؾا إلػػػى

الدادس  ضي اربحؾف كثضرؼ البكاء ومشدحبضؽ وفاترؼ الذ ؾر برفل عامة  ضي تبضؽ أ هؼ 
عػػا ؾا مػػؽ الحرمػػاف ال ػػاطفا الشػػاتج مػػؽ  رمػػػا هؼ مػػؽ أمهػػاتهؼ فػػا وقػػ، كػػاف عسػػرهؼ ثبلثػػػة 

ػ [ مػؽ وجػؾد مبل غػات Bowlby, 1960: 9] "بػؾلبا" اشػهؾر. وهػؾ األمػر الػاؼ أكػدو أاز 
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 مذابهل لسبل غات سبضتز  وولف لبل فراؿ الباكر لمظفل عؽ اسخر ؽ.  
ف  ػػػل اكػػػرو هػػػاا السؾضػػػؾع وذلػػػػ ألف  اولػػػاا فػػػ ذا مػػػا فقػػػد الذػػػخص االكتئػػػابا مؾضػػػؾع  

ػػ تػػؾهؼ القػػدرة ك  –عشضفػػة  ةا لهػػاا الفقػػداف احػػاوؿ بؾسػػا ل سػػحر السؾضػػؾع تخمػػا عشػػل وت ؾ ز 
رغامػػل كػػا ا ػػؾض هػػاا الفقػػداف و ؾاصػػل محاوالتػػل هػػاو ب ػػد اسػػتدخاؿ السؾضػػؾع إ – السظمقػػة(

متشػػاقض ال اطفػػة  وهػػؾ فػػا محاولتػػػل التقمضػػل مػػؽ مذػػاعر أثسػػل أ سػػػا  ز ػػدها فػػا واقػػ  األمػػػر 
  وهاا االستسرار فا  زالل السذحؾف بظاقات ها مة ضد السؾضؾع السدتدخل هؾ الػاؼ اسؾء  

عمػػى أف  اهػػؾ إال محاولػػة اا دػػة إلرغػػاـ مؾضػػؾع ادػػتدخل فسض ػػ اذػػكل االكتئػػاب  فاالكتئػػاب مػػا
 [. 778: 8969أوتؾفضشخل  ] اسش  ال فؾ والحسااة والح، واألمؽ

 األطفاؿ: لدػ  الشرجدضة وعبلقتها باالكتئاب
كمضشضكضػػػة الست سقػػػة أو فػػػا اختبػػػار تبػػضؽ مػػػؽ اسػػػتجابات األطفػػػاؿ سػػػؾاء فػػا السقابمػػػة اإل

C.A.T و اختبار أو اختبار الرورشاخ أH.T.P واختبػار  K.F.D  أ هػؼ ا ػا ؾف مػؽ الذػ ؾر
 :Kernberg, 1986] بالدو ضػة وتػالشقص واضػظراب صػؾرة الػاات والجدػؼ. وفػا هػاا اذػضر

 تابػاب الفػرد بػضؽ  ػاالت إذ [ إلى أف االكتئاب عػادة مػا  ػرتبط باالضػظرابات الشرجدػضة 235
االكتئػػػاب واالسػػػتشزاؼ  وعشػػػدما  شهػػػار ال غسػػػة واالبتهػػػاج و ػػػاالت الذػػػ ؾر بالدو ضػػػة مقتر ػػػل ب

عجاب  رتسا اسر الذخص الشرجدا بئ داث اكتئابضل. وفػا واإلمفهـؾ الاات أو  تؾقف الح، 
 قضقػػل األمػػر فػػ ف الذػػخص الشرجدػػا  بػػدو مػػرف وعرضػػل لبل تقػػاد والت ػػرض الستشػػرر إل ػػااء 

وت جػل تمػػ   السزهػؾةواالها ة إال أف ذلػ قد  ؤدؼ إلى خرؽ فا الػاات  رالتحقض :مثل ؛الاات
 . ةاأل داث بحدوث أ داث اكتئابضل قرضرة أو  تى طؾ م

مػػػؽ االعتسػػػاد  امذػػػتق  ضئ ا شػػػبؾصػػػفل االكتئػػػاب  Rado ػػػاقش "رادو"  8908وفػػػا عػػػاـ 
الشرجدػػا لمفػػرد عمػػى اسخػػر ؽ مػػؽ أجػػل الحرػػؾؿ عمػػى الحػػ، والتئ ضػػد. وعشػػدما  شتهػػا التئ ضػػد 

ولقػػػد بػػػرهؽ  ة ػػػداث اكتئابضػػػأل ةكثػػػر عرضػػػخػػػبلص ارػػػب  الذػػػخص الشرجدػػػا أواإلوالسػػػؾدة 
Rado  عمػػى أف أهسضػػة الفػػرد ت تسػػد عمػػى مقػػدار اعتسػػادو عمػػى اسخػػر ؽ مػػؽ أجػػل تقػػد ر ذاتػػل

 الدراسة.  ةفا عضش اوهؾ ما افتقدو األطفاؿ ف مض  
ػػ 8977فػػا عػػاـ  kohutبضشسػػا صػػاغ   Symptom ا غر ػػة عػػؽ كػػؾف االكتئػػاب عرض 
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ػػػػStructure ابضشسػػػػا ت تبػػػػر الشرجدػػػػضة بشػػػػاء   أ ػػػػل إذا مػػػػا اكتذػػػػف الذػػػػخص  ا  كسػػػػا أثبػػػػ، أاز 
فػا اسػتجابات  اوهػؾ مػا عهػر واضػح  ] –الشرجدا أف البضئة خظرو ومهددو وغضر مؤ دة و اقػدة 

فسػػؽ األرجػػ  أف اسػػر الظفػػل بسذػػاعر  –  واختبػػار الرورشػػاخ[ C.A.Tاالطفػػاؿ عمػػى اختبػػار 
 دػػػاس إ تب ػػػل  –لدراسػػػة[ مشػػػل أطفػػػاؿ عضشػػػل اى وهػػػؾ مػػػا عػػػا ] – Fragmentationالتجز ػػػة 

 دػػاس إ. ومػػؽ ثػػؼ فػػ ف اكػػاف القمػػق الػػاؼ اذػػ ر بػػل شػػد د  مػػا االكتئػػاب االسػػتشزافا خاصػػة إذا 
االكتئػػػاب. ومػػػؽ ثػػػؼ ا ػػػاود الظفػػػل تشذػػػضط مدػػػتؾػ الظفػػػل الشرجدػػػا بالدو ضػػػة  تزا ػػػد كسػػػا  ػػػزداد 

مػؽ و ػدو  خبػرات الظفؾلػة البػاكرة :مثػل ؛السؾضؾعات الداخمضة و  ػاد تجر بهػا مػؽ قبػل الظفػل
 وفراغ وعدـ تقد ر  تسثضبلت الاات( ومؾضؾعات ا تقامضة وساداة  تسثضبلت الاات واسخر ؽ(. 

 هؼ اسضمػػؾف إلػػى فػػ وتػػالرغؼ مػػؽ مػػرور األطفػػاؿ الشرجدػػضضؽ بسذػػاعر االكتئػػاب وال جػػز 
عمى أسباب خارجضة لضئسهؼ وذ باطهؼ الدا سضؽ أفزل مؽ عزو تمػ  – أسقاو(  –إلقاء المـؾ 
 [Millon and Kotik, 1995] .ر إلى قرؾر شخرا لد هؼالسذاع

والقا سػػة عمػػى  ego ػػا وفػػا هػػاا الرػػدد أشػػار " فرو ػػد" إلػػى األل ػػاب التػػا تسارسػػها األ
أسػػػاس مػػػؽ القػػػدرة السظمقػػػة الدػػػحر ة لمخػػػة ولػػػاا وفضسػػػا  ت مػػػق بالحركػػػة فػػػ ف ال بلقػػػة الشرجدػػػضة 

  األمػػر إلػػى مػػلء ال ػػالؼ الػػداخما كػػالهروب الذػػبضل بالفرػػاما مػػؽ ال ػػالؼ إ سػػا  هػػدؼ فػػا واقػػ
[ 38: 0222 ضفػضؽ ز ػؾر  ] السقظؾع عؽ الؾاق  فالؾ دة وال زلة افرمهسا الفػرد عػؽ السذػاركة

الدراسة الا ؽ اسضمػؾف لم زلػة ولبل ظػؾاء وعػدـ السذػاركة  ةوهاا هؾ واق  الحاؿ لدػ أطفاؿ عضش
مؽ ت سضق هػاو الجػراح والشػاتج عػؽ لمسز د  السز د مؽ الجرح الشرجدا وتجشب   ااالجتساعضة تجشب  

الػػرفض والشبػػا وعػػدـ التقبػػل سػػؾاء مػػؽ الؾالػػد ؽ أو مػػؽ اسثمهسػػا أو مػػؽ األقػػراف والػػزمبلء ولػػاا 
 اماؿ ولمتؾق ات والمجؾء إلى التخضػضبلت هرت ػأل ل محبط ومخض، لآل ؛فاترالهؼ بالؾاق  ض ضف

 الؾاق . ستاح فاال شباع غضرلئل ةكرؾرة ت ؾ زضبؾصفها مؽ  ا ضة  ومؽ  ا ضة أخرػ 
[ فػا أف أوؿ مػا اسضػز االكئتػابا 88: 8982مرػظفا ز ػؾر  ] كػدوأوهؾ األمػر الػاؼ 

 Narcissisticالشرجدػػػػػػضة  ة داسػػػػػػضتل البالخػػػػػػة لئل بػػػػػػاو والػػػػػػاؼ  تخػػػػػػا شػػػػػػكل الؾجض ػػػػػػ
Mortification  أؼ أف كػػل خضبػػل أمػػل  ؛راو ادتذػػ ر كػػل خضبػػل أمػػل وكئ هػػا جػػرح  رجدػػاشػػف
ود بػا لمسؾقػف األال  تئخػا طر قهػا وصػؾ  ةذات األصؾؿ الفسضػ ةهاو الدس ػ ا. و ر تدتذ ر فقدا   
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 . وفػػا هػػاا اذػػضرة  وتالتػػالا كػػل خبػػرات  ضاتػػل التالضػػاالػػاؼ ا ػػضش خبراتػػل عمػػى  حػػؾ اكتئػػاب 
[ فػػػػا أف األشػػػػخاص االكتئػػػػػابضضؽ تز ػػػػد صػػػػراعاتهؼ الػػػػدا رة  ػػػػػؾؿ 968: 8969أوتؾفضشخػػػػل  ]

: فاالكتئػػػػاب  ز ػػػػد مػػػػؽ الحاجػػػػات الشرجدػػػػضة  ةرغػػػػمفة  اجػػػاتهؼ الشرجدػػػػضة  وتتؾلػػػػد لػػػػد هؼ  مقػػػػ
 والحاجات الشرجدضة بدورها تز د مؽ االكتئاب. 

الدػب، الر ضدػػا فضػػل  ػاجؼ عػػؽ اخفاقػػات  ةومػؽ ثػػؼ فػ ف الجػػزع الذػػد د لمشرجدػضة الظفمضػػ
مػػؽ االخفاقػات تثبػ، لػػل  ةأؼ اخفػػاؽ فػا الحػ، مػػؽ جا ػ، األـ تمضػل سمدػم ؛فػا الحػ، ةمتتالضػ

 لهػػضمػػ  عػػدـ وجػػؾد بػػد ل مشاسػػ،  ؾجػػل لهػػا الحػػ، مػػ  عػػدـ إمكػػاف تؾج أ ػػل ال صػػبلح لؤلمػػر
تدػػػتسد جسضػػػ  اخفاقػػػات الذػػػخص التالضػػػة  ؛ إذاالكتئػػػاب ةلػػػؤلب  وهػػػاا هػػػؾ الدػػػب، السثضػػػر لشؾتػػػ

ػ ا ضػد أهسضتها مؽ كؾ ها تشرارات لئلخفاؽ األوؿ ولاا فػ ف كػل غزػبل اكػؾف فػا الشهااػة مؾجه 
عجػػاب وهػػؾ طفػػل ولششػػل فذػػل فػػا أشػػد اإل بػػل اشػػخص وا ػػد. ضػػد الذػػخص الػػاؼ كػػاف م جب ػػ
اسكششػا أف  تبػضؽ أف لػـؾ السػر ض لااتػل واتهاماتػل : اال تفاظ بهاا السركػز فػا  ضاتػل ومػؽ ذلػػ

 ,.Abrahom,Kلها إ سػا هػا فػا الحقضقػة اتهامػات مؾجهػل  حػؾ السؾضػؾع  الحػ، األوؿ( ] 
1942.] 

 الدواف  والحاجات: 
  ورسػػػؼ األسػػػرة الستحركػػػة C.A.Tضػػػة  واختبػػػار فقػػػد تبػػػضؽ مػػػؽ خػػػبلؿ السقابمػػػة اإلكمضشضك

K.F.D واختبػار  H.T.P واختبػػار الرورشػاخ أف هػػؤالء األطفػاؿ لػػد هؼ ا تضاجػات عد ػػدة لػػؼ  
  والظسئ ضشػػةتذػب  ب ػػد والتػػا مػػؽ أهسهػػا الحاجػػة لمذػػ ؾر بػػاألمؽ واألمػػاف ولمحسااػػة ولبلسػػتقرار 

هتسػػاـ ولمؾقااػػة مػػؽ الؾالػػد ؽ وخاصػػة والحاجػػة لمحػػ، ولمتقبػػل ولبل تػػؾاء ولمػػتفهؼ ولمرعااػػة ولبل
مػػػؽ الشسػػػؾ  ةبػػػدورو إلػػػى ت ثػػػر هػػػؤالء األطفػػػاؿ فػػػا السرا ػػػل التالضػػػأدػ  األـ. وهػػػؾ األمػػػر الػػػاؼ

 ة ا و ضي تتحقق الخمبة التدر جضة لمسذػاعر المضبضداػ تؼ تؾجضل السؾضؾع وتساسػ األإذ الشفدا 
وهػػؾ األمػػر ] – ػػا األ ةألعمػػى وتقؾ ػػ ػػا ااإلاجابضػػة  ضػػاؿ السؾضػػؾع الخػػارجا وتالتػػالا ت ػػد ل األ

وخاصػة أف الؾاقػ  الخػارجا السجػدب  –الدراسػة الحالضػة[  ةاألطفػاؿ فػا عضشػ االاؼ افتقدو ف مض  
هػػاو الغػػروؼ بػػل  ػػردو  ةقػػط إلػػى عجػػزهؼ عػػؽ مؾاجهػػفهػػؤالء األطفػػاؿ ال  ػػؤدؼ لػػدػ  والسحػػبط

 إ باو و رماف.  فكمسا جابهؾا مؾاق ةإلضها الستسرار وجؾدها فا هاو السؾاقف السحبظ
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هؤالء األطفػاؿ  ػؤدؼ بهػؼ لئل بػاو لدػ  وخاصة أف عدـ إشباع اال تضاجات األساسضة
 بػاو هػؾ ال ػدواف سػؾاء تجػاو الؾالػد ؽ والذ ؾر بالضئس ومؽ ثؼ ف ف الشتضجػة األساسػضة لهػاا اإل

 سذػػب ضؽ ال تضاجػػاتهؼ األساسػػضة  كسػػا  ػػؤدؼ هػػاا الحرمػػاف إلػػى تجشػػ،الأو تجػػاو اسخػػر ؽ غضػػر 
دمحم أ سػػػػد خظػػػػاب  ] إقامػػػػة عبلقػػػػة صػػػػحضحة مػػػػ  اسخػػػػر ؽ وال ػػػػزوؼ عػػػػؽ االترػػػػاؿ بػػػػالؾاق 

0285 :094 .] 
 األطفاؿ: لدػ  طبض ة القمق

تشررت مؾاقف الخؾؼ والقمق مؽ الت رض لئل ااء البد ا والشفدا والقمػق مػؽ ال جػز  
 ةة لشؾ هػػػا مهػػػددوتجػػػاو األ ػػػداث البضئضػػػ ةود بػػػا  القمػػػق تجػػػاو التجز ػػػوالقمػػػق تجػػػاو السركػػػ، األ

وخظػػرة  والقمػػق تجػػاو الخرتػػاء عػػؽ ال ا مػػة  وقمػػق الخرػػاء  وقمػػق فقػػداف ال بلقػػة مػػ  السؾضػػؾع 
  C.A.Tوقمػػػق اال فرػػػاؿ وهػػػؾ مػػػا تػػػؼ تبضشػػػل مػػػؽ اسػػػتجابات األطفػػػاؿ وخاصػػػة فػػػا اختبػػػار 

ف والتػا تبػضؽ فضهػا أف مذػاعر القمػق اسكػؽ أ ةكمضشضكضػة الست سقػواختبار الرورشاخ  والسقابمة اإل
  أو الدػػمؾؾ الظقدػػا  أو مػػؽ ةكالخجػػل مػػؽ خػػبلؿ االسػػتجابات الفؾتضؾ ػػ ةعد ػػد تتػػرجؼ بس ػػاف  

  ولػػاا فػػػ ف القمػػق وكسػػػا خػػبلؿ اضػػػظرابات الشػػـؾ مرػػػحؾتة بالسخػػاوؼ المضمضػػػة أو الفػػزع المضمػػػا
السرػػػػا بة لبلكتئػػػػاب  ضػػػػي  [ مػػػػؽ أكثػػػػر االضػػػػظرابات78: 0284اذػػػػضر ]محسػػػػؾد  سػػػػؾدة  

  االت.% مؽ الح85م ل فا اذترؾ 
[ إلػػػى أف الدراسػػػات الخاصػػػة بشذػػػئة القمػػػق 88: 0226أوتؾفضشخػػػل  ] وفػػػا هػػػاا اذػػػضر

Anxiety ةبػػػاكر  ةتشذػػف عػػػؽ أف جسضػػػ   ؾتػػػات القمػػػق البل قػػػة هػػػا تشػػػرارات لحػػػاالت صػػػدمض 
فالؾاق ة السؾضؾعضة واق ة اال فجار باسػتثارة لػؼ تػتؼ الدػضظرة عمضهػا إ سػا ا ضذػها الذػخص مػؽ 

 ال جد ألضسل  وهاو الحالة فػا كضفهػا جػد شػبضهل بػالقمق  و حػدث ذلػػ جز ض ػالشا ضة الااتضة تجرت
ؼ لؼ تتؼ الدػضظرة عمضهػا. وكػالػ فػ ف الحػاالت البل قػة مػؽ الخزػ، ابدب، التؾتر الداخما ال

لػؼ  ػتؼ إشػباعها باإلضػافة  ةتستػد بجػاورها إلػى مؾاقػف إ بػاو أؼ إلػى مؾاقػف فضهػا  اجػ اأاز  
 . ةضإلى إمكا ات إفراغ غضر كاف
ػػػػ [ فػػػا أف الرػػػػدمة تؾلػػػػد 885: 8963سػػػػاما محسػػػؾد عمػػػػا  ] اوهػػػؾ مػػػػا  ؤكػػػدو أاز 

 ػا السختمفػة أو أهسها ت ظػل وعػا ف األ ةأعراض مرضض ةكسضات مؽ التؾتر تشررؼ فا صؾر 
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اخمػػ، عمضهػػا القمػػق والخزػػ، خاصػػة  وأرؽ واضػػظرابات فػػا  ةضػػ فها  وأزمػػات ا ف الضػػة قهر ػػ 
الدػػضظرة عمػػى اال ف ػػاالت السرتبظػػة  ةؾقػػف الرػػدمة بخضػػالشػػـؾ مرػػحؾتة بػػئ بلـ  تشػػرر فضهػػا م

 بها. 
: 0226أوتؾفضشخػػػل    ] وهكػػاا فػػػ ف القمػػق والخزػػػ، عشػػد هػػػؤالء األطفػػاؿ وكسػػػا اذػػضر

[ اسػػثبلف محاولػػة إفػػراغ لبلسػػتثارات التػػا ا بثقػػ، مػػػؽ مؾقػػف الرػػدمة ولشػػؽ لػػؼ اكػػؽ مػػػؽ 88
 . ةالسسكؽ إفراغها بدرجة كافض

ف هشاؾ  ؾع مؽ التؾاصل البلش ؾرؼ بػضؽ اسبػاء وأطفػالهؼ أ ػ ومؽ ثؼ ف ف " مشؾ ا" تر 
 داسػهؼ باالضػظهاد إوجدت فا كثضر مؽ الحاالت أف قمػق األطفػاؿ الشػاتج عػؽ إذ السذكمضؽ 

مػػؽ جا ػػ، الؾالػػد ؽ اغهػػر عػػادو كػػرد ف ػػل لقمػػق اسبػػاء الشػػاتج مػػؽ اال دػػاس باالكتئػػاب والػػاؼ 
 [. Monneni, 1970: 65الاات لآلخر]  ارتداد لم دواف البلش ؾرؼ السؾجل مؽ شزلةهؾ بس

 األطفاؿ: لدػ  ال دواف وعبلقتل باالكتئاب
 H.T.Pكمضشضكضة أو عمى اختبار فقد تبضؽ مؽ استجابات األطفاؿ سؾاء فا السقابمة اإل

  واختبػػػػػػار الرورشػػػػػػاخ م ا ػػػػػػاة هػػػػػػؤالء األطفػػػػػػاؿ مػػػػػػؽ  C.A.T  واختبػػػػػػار K.F.D  واختبػػػػػػار 
الؾاقػ  سػؾاء تجػاو الػاات أو مدػتؾػ التشفضس عشها عمػى  ةومحاولالتخضضبلت الداداة وال دوا ضة 

تجػػاو اسخػػر ؽ وأازػػا الذػػ ؾر بال ػػدواف الؾاقػػ  عمػػضهؼ سػػؾاء عمػػى السدػػتؾ ضؽ البػػد ا والشفدػػا. 
[  رؼ أف ال دواف كسفهـؾ ا د مؽ أ د السفاتض  Hartman, 1939: 27] ولاا ف ف " هرتساف"

مػؽ  اذكمة ال دواف فا عبلقتها باالكتئاب  بػدو واضػح  الزرور ة لفهؼ مذكمة االكتئاب  وأف م
 ا األعمى  ومؽ ثؼ ف ف " فرو ػد" قػد فدػر تئ ضبػات واألاأل ا  خبلؿ الرراع الشفدا الداخما بضؽ

اغهػػر التشػػاقض إذ الػاات فػػا االكتئػػاب عمػػى أ هػػا اتهامػػات مؾجهػل ضػػد السؾضػػؾع السدػػتدخل 
شػباع   ػ،(  و ػاالت فػا تشػاوؿ  ػاالت اإلاأل ػا  الؾجدا ا تجػاو السؾضػؾع بدااػة عمػى مدػرح

 اسػضئ   امؾضػؾع   –فػا  الػة االكتئػاب  –عمضػل تدػتدخل الػاات ء  الجؾع والحرماف  كراهضػة( وتشػا
 [ ولسػاC.A.Tفػا قرػص الػػ  اوهػؾ مػا عهػر جمض ػ] شباعا سل عمى إ باو وتقضضد اإل اأو شر ر  

ما ادتسر فا عبلقة مترمة  ف السؾضؾع السذب  فا الظفؾلة هؾ ذاتل السؾضؾع الاؼ عادةاك
مػػ  الظفػػل  فػػبل ادػػتظض  الظفػػل الت بضػػر عػػؽ رفزػػل لسؾضػػؾعل   والػػاؼ  تدػػؼ بػػالرفض والشبػػا 
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وعػػدـ التقبػػل لمظفػػل( وهػػؾ مػػا اج ػػل الظفػػل أف ازػػظر أسػػفا لتقبػػل هػػاا الؾضػػ   ولشػػؽ بف ػػل 
ات عمػػػى ذلػػػػ  ػػػتؼ بشػػػاء هػػػاو السؾضػػػؾعات داخػػػل الػػػاوتشػػػاء  االسػػػتدخاؿ واالسػػػتدماج والتؾ ػػػد. 

 لم الؼ الخارجا. بل  بحضي تشؾف بسثابل وكبلء سضكؾلؾجضؽ داخل الاات أو برؾر أدؽ تسثض
 : استا والسؾضؾعات عمى الشحؾاأل ا  و سكؽ إقرار ال دواف مؽ زاو ة الرراع بضؽ

لحالػػة مػػػؽ القمػػػق  امؾلػػػد   اعػػدواف مػػػؽ الخػػارج  مؾضػػػؾع خػػػارجا( عمػػى الػػػاات اسثػػل تهد ػػػد   -أ
ػ  ف ذا اتتظم، دفاع   ا ما فذم، الدفاعات فتشؾف مذاعر اال هزاـ واالقرار بػال جز مسزوج 

 ػػز ؽ  ومػػا  تب ػػل مػػؽ اسػػتثارة  ابالذػػ ؾر بحػػاالت مػػؽ الضػػئس مرػػحؾب بسػػزاج اكتئػػاب
 سؾذج األساسا فضسػا قبػل ا تقػاؿ ال دواف الستخضل بحدبل مظمق القدرة. و  د هاا هؾ األ

األطفػػاؿ وفػػا لػػدػ  وهػػاا مػػا اذػػاهدالػػداخل  إلػػى مػػؽ الخػػارج  اال ػػالؼ بؾصػػفل مؾضػػؾع  
الراشد ؽ لسؾاقف ال دواف الف ما ومذاعر الهز سػة والششدػة لدػ  مؾاقف االكتئاب ال ابر

  تى لؾ كا ، مباراة ر اضضة. 
 ةشػبضه ةاألعمػى( بؾصػفها أ ػا آخػر ازػظم  بؾعػا ف م ضشػاأل ػا  عدواف مؽ الػداخل  مػؽ -ب

الػػػػػداخما مػػػػػ  مذػػػػػاعر اال سحػػػػػاؽ بؾعػػػػا ف السؾضػػػػػؾعات الخارجػػػػػة  فضكػػػػػؾف االكتئػػػػاب 
الذػػد دة والتػػا ترػػل ذروتػػل إلػػى الدػػمؾؾ اال تحػػارؼ أو اال تحػػار  ةعػػراض االكتئابضػػواأل

 ةمشل أطفاؿ عضش ى[ وهؾ الدمؾؾ الف ما الاؼ عا 97: 8988عبد هللا عدكر  ] الف ما
  قػػػداـ الف مػػػا عمػػػى اال تحػػػار بقظػػػالدراسػػػة سػػػؾاء بالتهد ػػػد باال تحػػػار وذ ػػػااء الػػػاات واإل

شػػر اف الضػػد أو ب لقػػاء الػػشفس مػػؽ األدوار ال مضػػا أو بؾضػػ  الدػػكضؽ عمػػى الرقبػػة أو  ػػرؽ 
 الجدد. 
 اال تحار: 
ر عؽ  هااة الدورة االكتئابضة كسحاولة الست ادة بِّ     اال تحار مؽ السذكبلت التا ت   د     ا  

 :Goldberg, 1972] الست ادة االتزاف الشرجدا اأاز   ي مؽ جد د ومحاولة الحضاة أو الب
[. وقد تبضؽ مؽ  تا ج الدراسة أقداـ ب ض األطفاؿ مؽ عضشل الدراسة عمى اال تحار 130

الف ما سؾاء ب لقاء أ فدهؼ مؽ األدوار ال مضا أو بقظ  شر اف الضد أو التهد د باال تحار كؾض  
و وتتفق م  ها  الدكضؽ عمى الرقبة باإلضافة إلى إ ااء الاات بئشكالل وطرقة السختمفة
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 مثل: ؛الشتضجة  تا ج الدراسات الدابقة 
[Grook and Paskin, 1973; Saylor, et. al, 1984; Asrnow, et. al, 1987; 
Kashani, et. al, 1989;   8992؛ ماادة السفتا  8990سمؾػ عبد الباقا ; Vivona, 
1996]  

[ إلػػػػػػػى أف 885 – 884: 8969أوتؾفضشخػػػػػػل  ] و رجػػػػػػ  هػػػػػػاا الدػػػػػػمؾؾ وكسػػػػػػا اذػػػػػػضر
رػػابضؽ مػػؽ األطفػػاؿ مرضػػا االكتئػػاب كثضػػر مػػا تشػػؾف لػػد هؼ أخا ضػػل ا تحار ػػل تتزػػ  فضهػػا ال 

فدػؾؼ  شػدـ أبػؾاؼ عمػى مػا ف ػبلو بػا  ا زعة اغترػاب الحػ، تحػ، التهد ػد: عشػدما أكػؾف مضت ػ
  وتشقمػػ، المػػاة إلػػى ألػػؼ  وتتحػػؾؿ اوسػػضحبا شا مػػؽ جد ػػد. إذا عشػػدما ارػػب  السحبػػؾب مكروه ػػ

الؾجؾد وتشؾف الشهااة رغبة فػا بدااػة جد ػدة  ضػي البلتػؾتر والجشػة الجشة إلى جحضؼ ازظرب 
السؾهؾمػة. ومػؽ ثػػؼ تدػضر الرػػضخة ال امػة لتفدػضر الدػػمؾؾ اال تحػارؼ مػػؽ مشغػؾر سػػضكؾد شاما 

كسؾضػػػؾع مكػػػروو  وفػػػا محاولػػػة الخػػػبلص مػػػؽ السؾضػػػؾع السكػػػروو  الػػػاؼ األ ػػػا  عمػػػى م اممػػػة
بقتمهػا هػاا الجػزء أ سػا تقػدـ عمػى األ ػا   ػا( فػ فمػؽ األ اسضرب  بف ل االسػتدخاؿ والتؾ ػد جػزء  

 قتل  فدها. 
فػػا الدػػمؾؾ اال تحػػارؼ مػػا  تدػػؼ بػػل االكتئػػابا مػػؽ كفػػؾؼ فػػا  ةومػػؽ الغػػؾاهر السحضػػر 

الستخضػل سدػتؾػ هػاا ال ػدواف عمػى ال ػ الظاقة وتخاصة ال دواف  فشمل مؾجل إلى الػداخل  و ػر 
هد د وخؾؼ وقمق بذئف ال دواف الستجل إلى شد دة وت ةمظمق القدرة ف ما الرغؼ مؽ وجؾد رقاب

ال قػػػػبلب ال ػػػػدواف عمػػػػى الػػػػاات  ضػػػػي اقبػػػػ   ا ػػػػل اجػػػػد الظر ػػػػق مسهػػػػد  ف   ةمؾضػػػػؾعات خارجضػػػػ
 .  االسؾضؾع والسكروو م   

إال أف الف ل اال تحارؼ ما هؾ إال ف ل مرك، قؾامػل ب ػض مػؽ رغبػات ثػبلث وهػؾ مػا 
  ائتا: فضسا Menninger, 1938وضحل " كارؿ مشجر" 

األ ػا  وها رغبة تذتق وجؾدهػا مػؽ طبض ػة تشػؾ ؽ Wish to Killرغبة فا أف أقتل  -8
األعمػػػػى  ومزػػػػسؾف هػػػػاو الرغبػػػػة  تسثػػػػل فػػػػا  زاعػػػػات عدوا ضػػػػة مذػػػػحؾ ة بالشراهضػػػػة 
ورغبػات فػا اتهػاـ اسخػر وتؾتضخػل وعزلػػل والػتخمص مشػل وذبادتػل واال تقػاـ مشػل. ولقػػد 

ا قؾلػػػػل: " و تحقػػػػق فػػػػا اال تحػػػػار [ هػػػػاو الرغبػػػػة فػػػػ783: 8969أوتؾفضشخػػػػل  ] أكػػػػد
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االكتئػػابا الػػرأؼ القا ػػل بػػئف مػػا مػػؽ أ ػػد اقتػػل  فدػػل مػػا لػػؼ ادػػبق لػػل أف ا تػػؾؼ قتػػل 
 شخص آخر". 

وهػػا رغبػة تذػػتق وجؾدهػا مػػؽ طبض ػػة  Wish to be Killedرغبػة فػػا أف أقتػل  -0
ػػ األعمػػااأل ػػا  تشػػؾ ؽ ثػػؼ ومػػا  تب هػػا مػػؽ تػػؾتضخ واتهػػاـ لمػػاات مذػػاعر اإل ةفذػػد اأاز 

ل قػاب  ولػالػ فهػا تتزػسؽ الشزعػات السازوخضػل مػؽ ااكذفاف عؽ  اجة ممحػة إلػى 
 استستاع بالخزؾع والتماذ بس ا اة األلؼ. 

 IDوتر ض، بالسؾت  وها رغبة تتؾلد فا الهػا  Wish to dieرغبة فا أف أمؾت  -3
بؾجػػل عػػاـ  وغر ػػزة السػػؾت والتػػدمضر بخاصػػة  ومزػػسؾف هػػاو الرغبػػة شػػ ؾر أساسػػا 

والزضاع  ادا دو وجداف الخؾؼ وتثبضط الهسة وخضبة األمل واال داس ال اـ بالضئس 
 بالت ،. 

 الرغبتهػػػػا فػػػػا تػػػػدمضر اسخػػػػر  غػػػػر   اا وكفؾف ػػػػوفػػػػا  الػػػػة االكتئػػػػاب تجػػػػد الػػػػاات ا هضػػػػار  
األعمػػى  فضكػػؾف التراجػػ  ولػػؼ األ ػػا  السػػتهبلؾ م غػػؼ الظاقػػة فػػا مخالبػػة مذػػاعر االثػػؼ مػػؽ قبػػل

ر متا ػل لمتشفضػا  فتشقمػ، الظاقػة إلػى أقػرب السؾضػؾعات والتػا هػػا ت ػد أخضؾلػل قتػل هػاا اسخػ
 [. 850 – 858: 8988عبد هللا عدكر  ]األ ا  فا الؾق،  فدل جزء فا

 عسمضة التشذئة االجتساعضة وصؾرو األب واألـ واألخؾة واألقراف: 
سػػرة كمضشضكضػة الست سقػة مػ  الظفػل ومػ  األـ  ومػؽ اختبػار رسػؼ األتبػضؽ مػؽ السقابمػة اإل

ػػC.A.T  واختبػػار H.T.P  واختبػػار K.F.Dالستحركػػة  ا   واختبػػار الرورشػػاخ أف الظفػػل دا س 
ػػ الشؾ ػػل المبالض ػػ ةسػػمبض ةاألب بشغػػر  ةمػػا  شغػػر لرػػؾر  فػػا ب ػػض األ ضػػاف  أمػػا  اومهػػدد   اومحبظ 

بالشدػػبة لػػؤلـ فهشػػاؾ اتجػػاو سػػمبا تجاههػػا مػػ  اعتساداػػة زا ػػدة عمضهػػا وتتفػػق مػػ   تػػا ج الدراسػػة 
 ,Paulson, et.al, 1978, Juhan, 1980, Wolckik] الدراسػات الدػابقة مثػل:  تػا ج

et.al, 1988, Mcguive, 1940] 
ػ تجػاو األـ  فهػا مرػدر  اوجػدا ض   اولاا  جػد أف الظفػل السكتئػ، عػادة مػا اغهػر تشاقز 

ؾ وهػ – مخا دورها  االحشاف والرعااة والتخااة  وفا أ ضاف كثضرو ها مردر لئل باو   وأ ضا   
مسػػا  ػػدؿ عمػػى كػػرو داخمػػا لهػػا  -C.A.Tفػػا إهسػػاؿ ذكرهػػا فػػا قرػػص الػػػ  امػػا عهػػر واضػػح  
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وذلػػ أل هػػا ال تذػ رو باألمػػاف الشفدػػا أو بالحػ، بػػل  ػػدؿ عمػى كػػرو داخمػػا لهػا وذلػػػ أل هػػا ال  
  دمحم 95: 8980مختػار  سػزو  ] تذ رو باألماف الشفدا أو بالح، بل ب دـ االستقرار وتالقمق

  دمحم عبد الغاهر 897: 8986  دمحم مرظفا ز داف  79  8984ؾر  جسضل   ؾسف مشر
 [ 348 – 342: 0284  دمحم أ سد خظاب   48: 8989الظض،  

ولهػػػاا  جػػػد أف ب ػػػض األعػػػراض واالضػػػظرابات الدضكؾسػػػؾماتػ مثػػػل: سػػػقؾو الذػػػ ر 
  Dermatitis and Eczema كز سػاوخاصػة شػ ر الػرأس والحػاجبضؽ  والقػرح الجمداػة كاأل

مػؽ  Spitzمداؾ مرتبط بدؾء الس اممة الؾالداة وهؾ ما  ؤكػدو" سػبضتز" إلاؾلؾف ال ربا  و والق
االكز سػػػػا و ػػػػػ الجمػػػػد سػػػػببها هػػػػؾ أف هػػػػؤالء األطفػػػػاؿ  شتسػػػػؾف  Eczemaأف القػػػػرح الجمداػػػػة 

ألمهػػػات  تدػػػؼ سػػػمؾكهؽ بالشراهضػػػة وتػػػالرفض فػػػبل  ػػػرغبؽ فػػػا لسػػػس أطفػػػالهؽ أو ال شااػػػة بهػػػؼ 
: 0284؛ محسػؾد  سػؾدة  8: 8976مرػظفا فهسػا  ] جمدؼ بهػؽو حرمشهؼ مؽ االتراؿ ال

50 .] 
 Masked[ مفهـؾ االكتئاب السقشػ  Glasser, K., 1981] ومؽ هاا أطمق جبلسر

depression  والػػػػاؼ افتػػػػرض أف السخػػػػاوؼ والجشػػػػؾح واألعػػػػراض الجدػػػػسا ضة مػػػػؽ أعراضػػػػل
هػا مكافئػات اكتئابضػل السسضزة. وقد ترت، عمى هاا الشغر إلا ب ػض األعػراض األخػرػ عمػى أ 

Depressive equivalents مثػػػل: االضػػػظرابات الدضكؾسػػػؾماتػ  وأعػػػراض اال دػػػحاب ؛
 االجتساعا  وال دوا ضة  والبؾاؿ المضما. 

كدت أف األطفاؿ السكتئبػضؽ  شتذػر أوأ دت وجهل الشغر هاو ال د د مؽ الدراسات التا 
ة مػػ  السػػزاج واال دػػحاب االجتسػػاعا  بضػػشهؼ الذػػكاوػ الجدػػسا ضة  والتهػػضج  والهػػبلوس الستدػػق

ؾتات الدراسػػػضة وعػػػدـ االسػػػتقرار الحركػػػا وال ػػػدواف ]  والتباعػػػد األسػػػرؼ  باإلضػػػافة إلػػػى الرػػػ
Weller, et.al , 2002 ]. 

كسا  جد أف ب ض األعراض األخرػ مثل التبؾؿ البلإرادؼ ما هؾ إال رد ف ل عدوا ا 
ػػ ؾجػػؾد أب متدػػمط أو أـ غضػػر مذػػب ة بػػل مػػؽ سػػؾء م اممػػة والداػػة ك امػػؽ الرػػخضر  ػػاتج أاز 
ػػ لرػػخر سػػشل   ا  ومػػ  كبػػ، الرػػخضر عدوا ػػل  حػػؾ مرػػر األذػ  غػػر  اومحبظػػة وم اقبػػة أاز 

وهػؾ التبػؾؿ الػبلإرادؼ  -]أؼ الؾالد ؽ[–ولهاا ف ف ال ش ؾرو أوجد طر قة  شتقؼ بؾاسظتها مشهسا 
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[ بػئف 845: 8993فهػضؼ  ]كمضر  ا تذفى بحضرة أهمل وغضغهؼ وعدـ هشا هؼ وهؾ ما تؤكدو أاز  
الظفػػػل البػػػؾالا اجػػػد لػػػاة الشػػػ ؾر ة عشػػػدما اقػػػـؾ بسسارسػػػة هػػػاو الم بػػػة السدػػػمضة  البػػػؾاؿ( التػػػا 

عشد دخؾؿ الظفل السدرسة وعشد اال فراؿ عؽ  ا تزا ق مشها الؾالد ؽ  وهؾ ما  بل غل أاز  
 [568: 8974]دمحم أ سد غالا  رجاء أبؾ عبلـ   األـ فا جؾ ال اذ ر فضل باألماف.

كسا أف التسضضز فا الس اممػة بػضؽ اإلخػؾة وعػدـ اتدػاؽ الس اممػة الؾالداػة   ضػي  شرػ، 
اهتسػاـ أ ػد الؾالػد ؽ أو كبلهسػا بئ ػد األبشػاء عمػػى  دػاب اسخػر( وهػؾ أسػمؾب  تب ػل الػػب ض 
احابا فضل أ د األبشاء عمى  داب اضظهاد آخر  وكػا اجػاب الظفػل السزػظهد ا تبػاو أهمػل 

 ػػػدف  الظفػػل الخضػػػؾر إلػػػى الششػػػؾص بػػػئف ذلػػػػ  [69: 8994تضشا  كر ػػػا الذػػر وهػػؾ مػػػا  ؤكػػػدو ]ز 
لضذػد أو  وف الظفػل ادػتخدـ الشػ ؾر أ ىواستخداـ أسمؾب طفما ا ضد لػل الرقابػة واالهتسػاـ بس شػ

اجػػاب ا تبػػاو أسػػرتل إلضػػل و ج مهػػا تحضظػػل بالرعااػػة وتاالهتسػػاـ  تػػى ولػػؾ كا ػػ، مؤذاػػة  وتػػالػ 
قة سػػرقة والداػػل مػػؽ "األخ أو األخػػ،" السفزػػل لهسػػا وعػػدـ احػػق لػػل عػػؽ طر ػػق أعراضػػل الدػػاب

 تشر دهسا الؾق، كمل م  هاا األخ السدلل أو األخ، السدلمة. 
ة اػوهكاا ف  ل فا ضؾء السشاقذة الدابقة  تبضؽ بؾضػؾح كضػف أف تظػرؼ الشسػاذج الؾالد

اعا ومػػا ا تػػؤدؼ إلػػى فذػػل عسمضػػة التظبضػػ  االجتسػػوالتراخػػوأسػػالض، التشذػػئة مػػا بػػضؽ التزمػػ، 
األ ػا   ترت، عمضل مؽ عدـ تسثل م ا ضر الؾاق  ومباد ل الخمقضة مسا  شتج عشل  قص فػا تشػؾ ؽ

األعمػػػى  وهػػػاا مػػػا تػػػؼ مبل غتػػػل مػػػؽ ضػػػحالة وجػػػدب الػػػروابط اال ف الضػػػة والؾجدا ضػػػة وسػػػظحضل 
األطفػػػاؿ عضشػػػػل الدراسػػػة ومػػػؽ ثػػػػؼ اتدػػػس، عبلقػػػػاتهؼ بػػػالجسؾد والجػػػػدب لػػػػدػ  ال بلقػػػة بػػػاسخر

واال ف الا وضحالة السذاعر وال جز عؽ إقامة عبلقػات مذػب ة بالحػ، واالطسئشػاف  الؾجدا ا
باإلضافة إلى م ا اتهؼ مؽ االضظرابات الدمؾكضة كالشاب والدرقة وال دواف وسػرعة االسػتثارة 

 والخز، والتهضج وال شاد والتسرد ضد  ساذج الدمظة الؾالداة أو مؽ اسثمهسا. 
فػػػػا أف األطفػػػػاؿ السرػػػػابضؽ باضػػػػظراب االكتئػػػػاب وهػػػػؾ مػػػػا أكدتػػػػل ب ػػػػض الدراسػػػػات 

األساسا اكذفؾف عػؽ إعاقػة فػا عبلقػاتهؼ بػئخؾاتهؼ  وأ هػؼ  ػدركؾف أف أخػؾاتهؼ ال ادػا دو هؼ 
ػػKaslow, et.al, 1994] ومػػؽ ثػػؼ ارػػبحؾف أكثػػر عدا ضػػة م هػػؼ  ا[. وهػػؾ مػػا أكػػدة أاز 

أخػؾتهؼ وزمبل هػؼ وأ هػؼ وآخروف فا أف هؤالء األطفػاؿ لػد هؼ مذػكبلت مػ  والػد هؼ و  "هضرماف"
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عػػؽ زمبل هػػؼ وأ هػػؼ غضػػر قػػادر ؽ عمػػى  ازػػمؾف قزػػاء وقػػ، أطػػؾؿ بسفػػردهؼ ب ضػػد  فعػػادة مػػا ا 
اال تفػػاظ ب بلقػػاتهؼ االجتساعضػػة ولػػد هؼ مضػػل إلػػى أف اكؾ ػػؾا سػػمبضضؽ وعػػدوا ضضؽ تجػػاو زمبل هػػؼ 

 هػؼ فا السدرسة وصػ ؾتات مػ  السدرسػضؽ مػ  ا خفػاض أدا ةباإلضافة لؾجؾد مذكبلت سمؾكض
 –وتشاء عمػى مػا سػبق  –[. كسا أف هؤالء األطفاؿ عادة Herman, et.al, 2009] الدراسا

اتجاهات سمبضة  حؾ السدرسة  تضجة ال بلقات الدمبضة مؽ زمبل هؼ وهؾ ما قد  ؤدؼ إلى تشسضػة 
 . ااألفشار اال تحار ة لد هؼ ال ق  
ة أهسضة كبضرة سػؾاء ب ض البا ثضؽ أف أل داث الحضاة الزاغظ ػ ومؽ  ا ضة أخرػ  ر 

فػػػا بدااػػػة االكتئػػػاب أو اسػػػتسرارو   ضػػػي أشػػػارت تقػػػار ر عػػػدة إلػػػى أف ال ؾامػػػل الحػػػافزة عمػػػى 
تسضػل لمبقػاء  –وها مؽ الدسات السسضزة ألسر األطفػاؿ عضشػة الدراسػة  –السرض داخل األسرة 

 م ػػدالت الذػػفاء   و ػػؤدؼ إلػػى م ػػػاودةفػػا  تػػى ب ػػد شػػفاء السػػر ض لػػالػ فػػ ف بقا هػػػا  ػػؤثر 
 األعػػػػػراض واال تشػػػػػاس  كسػػػػػا  ػػػػػؤثر برػػػػػؾرة سػػػػػمبضة عمػػػػػى تؾافػػػػػق السرضػػػػػا البل ػػػػػق لمذػػػػػفاء. 

[Kaplam, et.al, 1994, Paykel, 1995] 
ومؽ أ ؾاع الزخؾو التا تؤدؼ لبلكتئاب ف ف ب ض األ ؾاع السحػددة لؤل ػداث الدػمبضة 

تخاصػػػة سػػػاءة لمظفػػػل  واإلهسػػػاؿ و مثػػػل: اإل ؛باالكتئػػػاب –بذػػػكل متدػػػق  –عهػػػر أ هػػػا تػػػرتبط 
مدػػتؾػ اإل ػػاث  باإلضػػافة إلػػى األ ػػؾاؿ االجتساعضػػة واالقترػػاداة الدػػضئة وخضبػػة األمػػل عمػػى 

شخرػػا والفذػػل والفقػػد ومذػػكبلت ال بلقػػات االجتساعضػػة  و سكػػؽ أف ت ػػد السحػػؽ التػػا  ػػدث، 
السػتسرار الت ػػرض لمزػخؾو الدػػمبضة  ومػؽ ثػؼ فػػ ف الت ػرض لؤل ػػداث  افػا عسػر مبكػػر مؤشػر  
  فػػا الظفؾلػػة  ز ػػد مػػؽ ا تسػػاؿ اسػػتسرار ت ػػرض الفػػرد لمسؾاقػػف الزػػاغظة. ولمغػػروؼ الدػػمبضة

[Roa and Chen. 2009 ] 
ػػ ؽضسػػر األطفػػاؿ السكتئبػػأوقػػد عهػػر فػػا  عػػدد كبضػػر مػػؽ األ ػػداث الدػػمبضة لمحضػػاة  اأاز 

عػػػزاء كسػػػؾت األب أو الظػػػبلؽ أو اال فرػػػاؿ وسػػػؾء الحػػػادة والسزمشػػػة و تزػػػسؽ ذلػػػػ: فقػػػد األ
 ضػػػػي قػػػػررت أمهػػػػات األطفػػػػاؿ السكتئبػػػػضؽ وآبػػػػاؤهؼ  اأو جشدػػػػض   اأو  فدػػػػض   ام اممػػػػة الظفػػػػل بػػػػد ض  

فػػا عبلقػػاتهؼ االجتساعضػػة ووعػػا فهؼ السهشضػػة وهػػؾ  Disruptionمدػػتؾ ات مرتف ػػة مػػؽ التسػػزؽ 
 مػػػػػا اج ػػػػػل هػػػػػؤالء األطفػػػػػاؿ فػػػػػا خظػػػػػر مرتفػػػػػ  بؾجػػػػػل خػػػػػاص لتظػػػػػؾ ر األعػػػػػراض االكتئابضػػػػػة
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[Kaslow, et. al, 1994 ] 
 األطفاؿ السكتئبضؽ: لدػ  سر ة واضظراب السدمػأما عؽ التفاعبلت األ

رابات ظالدراسػػػة مػػػؽ م ا ػػػاتهؼ مػػػؽ االضػػػ ةاألطفػػػاؿ عضشػػػلػػػدػ  وهػػػؾ مػػػا تػػػؼ مبل غتػػػل
الدمؾكضة كالدػرقة والشػاب وال شػاد والتسػرد وعػدـ االسػتجابة ألوامػر و ػؾاها الدػمظة الؾالداػة أو 

 ,Pedke, et.al, 1985]مثػل:  ؛مؽ اسثمهسا وتتفق م  هاو الشتضجة  تا ج الدراسات الدابقة
Kochansk, et. Al, 1987, Fendrich, et. Al, 1990, Mark Dadds, 1992, 

Hinz, B, 2005, Erstoin, 2008] 
تبػػػدو أكثػػػر اسػػػتثارو لبلهتسػػػاـ   Ophuigsenومػػؽ ثػػػؼ فػػػ ف مبل غػػػات " أوفؾ جدػػؾف" 
لمسجتسػػ  فػػا فتػػرة  بػػدأ الدػػمؾؾ الس ػػادؼ  األولػػىفهػػؾ اقػػرر أ ػػل فػػا  ػػاالت اضػػظراب الدػػمؾؾ 

مبكرة لمخااة فػا صػؾرة التسػرد عمػى األسػرة وعػدـ طاعتهػا أو الهػروب مػؽ السدرسػة أو الشػاب 
الت اضظرابات بالخة فا الحضاة األسر ة أدت إلػى إهسػاؿ اوالدرقة.  ضي قد وجد فا هاو الح

ػػػوالظفػػل و بػػػا أف الظفػػػل الػػػاؼ ا ػػػا ا مػػػؽ اضػػػظرابات الدػػػمؾؾ  تدػػػؼ بدػػػمؾؾ  ا  كسػػػا أكػػػد أاز 
عػػػدوا ا بػػػالج كسػػػا افتقػػػر إلػػػى مذػػػاعر الػػػا ، أو التقػػػد ر الشرجدػػػا بالػػػاات  ومػػػؽ ثػػػؼ فػػػ ف " 

الاؼ  رج  إلى السؤثرات البضئضة األ ا  أوفؾ جدؾف"  رتط عادة اختفاء الذ ؾر باإلثؼ بشفس  سؾ
 [ 7: 8959الدضئة. ] دمحم عساد الد ؽ إسساعضل  

[  ضػي تػؼ فضهػا Sanders, et. Al, 1992] وفػا دراسػة قػاـ بهػا سػا درز وزمػبلؤو
األطفػػػاؿ السكتئبػػػضؽ ومزػػػظرتا السدػػػمػ عمػػػى عضشػػػل تراو ػػػ، لػػػدػ  قضػػػاس التفػػػاعبلت األسػػػر ة

( سػػشل. وفضهػػا كذػػف األطفػػاؿ السكتئبػػؾف عػػؽ اكتئػػابهؼ 84( سػػشؾات  و  7أعسػػارهؼ مػػا بػػضؽ  
وعػػؽ اضػػظراب السدػػمػ لػػد هؼ باإلضػػافة إلػػى وجػػؾد مدػػتؾ ات مرتف ػػة مػػؽ الؾجػػداف السكتئػػ،  

مدػػتؾ ات مشخفزػػة مػػؽ وجػػداف الخزػػ،  ومدػػتؾ ات مرتف ػػة مػػؽ األفشػػار الدػػمبضة السرتبظػػة و 
ػ  ابالاات والسرتبظة باسخر ؽ وا خفاض كفاءة الظفل واألـ فا  ل السذكبلت. كسا لؾ ع أاز 

[ أف مرضػا االكتئػاب اكذػفؾف عػؽ مز ػد مػؽ Lewinsohn, et. Al, 1997] وكسػا  ؤكػد
 ا بالاات  وتقد ر الاات. السذكبلت الؾعضفضة كز ف الؾع

ػػ وهػػؾ مػػا تقػػررو فرو ػػد" فػػا أ ػػل عشػػدما تشػػؾف األـ غا بػػة أو مهسمػػة أو فاقػػدة  ا" أ ػػ اأاز 
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الدػمؾؾ ال شضػف أو ال ػدوا ا ف  هػا تخفػق  ؼلبلتزاف اال ف الا كسا فا   الة الظفػل السكتئػ، ذ 
و ػؤثر هػاا عمػى  دا سػا لئلشػباع ادػتظض  الظفػل أف  ؾجػل إلضهػا اهتسامػل  افا أف تشػؾف مرػدر  

تتدػؼ عبلقاتػل بالزػ ف والدػظحضة  اكضف ال بلقػة بالسؾضػؾع فضدػتجض، الظفػل لضرػب   رجدػض  
ػػػ  عػػػؽ التقػػػدـ  حػػػؾ التشضضػػػف االجتسػػػاعا المحػػػ، عػػػاجز   اوالخمػػػؾ مػػػؽ اإلشػػػباع  كسػػػا ارػػػب   هس 

[Benntt, 1960: 54 ] 
 األطفاؿ: لدػ  اكتئاب الؾالد ؽ وعبلقتل باالكتئاب

راسػػة أف أمهػػات هػػؤالء األطفػػاؿ عػػا ضؽ مػػؽ االكتئػػاب أثشػػاء الحسػػل تبػػضؽ مػػؽ  تػػا ج الد
وت ػػػد الػػػؾالدة كسػػػا اعتسػػػدف عمػػػى الرضػػػاعة الرػػػشاعضة  أمػػػا اسبػػػاء فشػػػاف ب زػػػهؼ ا ػػػا ؾا مػػػؽ 

 ,Rudolph] اسخر مؽ القمق الذد د. وفا هاا اذضر " رودلف وزمبلؤو " هؼت زو االكتئاب 
et. Al, 2008األسػػر ك ػػدـ األمػػاف أو اكتئػػاب الؾالػػد ؽ  ؾتات السبكػػرة فػػا [ إلػػى أف الرػػ

فػػػا تظػػػؾر السهػػػارات االجتساعضػػػة مؤداػػػة إلػػػى سمدػػػمة مػػػؽ الشقػػػا ص االجتساعضػػػة  اتتػػػدخل سػػػمب  
 تضجػة  اعاقػة االجتساعضػة بػضؽ األشػخاص عبػر األجضػاؿ وتحػدث غالب ػالدمؾكضة  وتشتقل هاو اإل
ػػؼ اقداالدػػمؾؾ االجتسػػاعا الػػ Modelingمباشػػرة لبلقتػػداء بشسػػؾذج   امػػل الؾالػػد ؽ  وتشػػتج أاز 

عؽ التشذئة االجتساعضة الرر حة والسزسرة التػا  تب هػا الؾالػداف وتػؤدؼ إلػى اسػتجابات غضػر 
وتتفػق تشضفضة لمزخؾو  كسا  ؤدؼ اضظراب ال بلقات فا األسرة إلى ز ادة القابمضة لبلكتئاب. 

 ;Cytryn and Macknew, 1972]مثػػل: ؛هػػاو الشتضجػػة مػػ   تػػا ج الدراسػػات الدػػابقة
Philipe Irving, 1979; Kovacs, et. al, 1989; Dansby, 1990; Dansby, 

1990; Lucas, 2004] 
وقػػػػد كذػػػػف، البحػػػػؾث أف أطفػػػػاؿ األمهػػػػات البلتػػػػا ا ػػػػا ضؽ مػػػػؽ اضػػػػظرابات وجدا ضػػػػة 

 ,Kersbner and Vella].أطفػػالهؽلػػدػ  واكتا بضػػة هػػؾ ال امػػل السشبػػئ والهػػاـ باالكتئػػاب
1992]  

كػػؾف أ ػػد الؾالػػد ؽ أو كبلهسػػا ا ػػا ؾا مػػؽ االكتئػػاب ف ػػادة مػػا اكؾ ػػؾا أقػػل ولػػاا ف شػػدما ا
ألبشا هؼ  ومؽ ثػؼ  اوعدوا ضة و قد   اباإلضافة لشؾ هؼ أكثر تهضج  بل  وتحس ااستجابة لهؼ وأقل  شا   

فسػػػؽ السحتسػػػل و تضجػػػة لػػػالػ أف ارػػػب  األبشػػػاء أ فدػػػهؼ مضػػػالضؽ ألف اكؾ ػػػؾا  اقػػػد ؽ أل فدػػػهؼ 
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فػا التشغػضؼ السبل ػؼ لسذػاعرهؼ  وتػؤدؼ هػاو التركضبػة الست مقػة بؾجهػل  و كذفؾف عؽ صػ ؾتات
 ةالشغػػر الدػػمبضة تجػػاو الػػاات  وسػػؾء التشبضػػل اال ف ػػالا الدػػمبا إلػػى أف ارػػب  األطفػػاؿ أقػػل قػػدر 

 [ Kovacs, 1997] عمى مؾاجهة الحؾادث السثضرة لبلكتئاب بظر قة تشضفضل
أف عػػدد مػػؽ الدراسػػات أعهػػرت أف أطفػػاؿ لسػػا سػػبق فضػػاكر "بضرمػػاهر وزمػػبلؤو"  اوتئكضػػد  

أعمػػػا بػػػثبلث مػػػرات  تم ػػػدال اغهػػػروف  –بؾجػػػل عػػػاـ  –اسبػػػاء مػػػؽ الجشدػػػضؽ السكتئبػػػضؽ لهػػػؼ 
لحػدوث فتػػرة مػػؽ االكتئػػاب األساسػػا خػػبلؿ  ضػاتهؼ  وقػػد وضػػ ، تقػػد رات ال تسػػاالت  ػػدوث 

%   45 % إلى85أطفاؿ الؾالد ؽ فا مدؼ  تراوح ما بضؽ لدػ  اضظراب االكتئاب األساسا
ومؽ ثؼ ال ا د أطفاؿ الؾالد ؽ السكتئبضؽ لد هؼ خظر مرتف  لتظؾ ر االكتئاب فقط بل أ هؼ فػا 
خظػػػر متزا ػػػد لتظػػػؾ ر االضػػػظراب الشفدػػػا بذػػػكل عػػػاـ  بسػػػا فػػػا ذلػػػػ القمػػػق واالضػػػظرابات 

 Disruptive [Birmaher, et. Al, 1996 ]التسز قضل 
خػبلؿ فتػػرة  افػل قػػد اكػؾف مكتئب ػػ[ أف الظ58: 0284وفػا هػاا اذػػضر ]محسػؾد  سػػؾدة  

الحسػػػل  فهػػػؾ كجشػػػضؽ فػػػا ر ػػػؼ أمػػػل  تػػػئثر بسػػػا ارػػػض، األـ مػػػؽ اكتئػػػاب  ف شػػػدما ترػػػاب األـ 
باالكتئاب أثشاء الحسل ف ف تخضرات االكتئاب اال ف الضة والشضسضا ضة التا تفرز فا دمها بكسضات 

الجشػػضؽ و بظػػئ  سػػؾو  كبضػػرة  ترػػل إلػػى الػػر ؼ وتػػؤثر فػػا الجشػػضؽ  كسػػا اقػػل الػػدـ الؾاصػػل إلػػى
ولػاا فػ ف ال د ػد مػؽ الدراسػات أوضػح، أف عػبلج  عؽ االكتئاب السشقؾؿ إلضل مؽ األـ. ات بضر  

ػػػػػػ  ااكتئػػػػػػاب الؾالػػػػػػد ؽ اخفػػػػػػض مػػػػػػؽ ا تسػػػػػػاؿ إصػػػػػػابة أطفالهسػػػػػػا باالكتئػػػػػػاب  وقػػػػػػد اسش ػػػػػػل تسام 
[Foormann, et. al, 2009]. 

 تؾصضات الدراسة: 
 البا ث بعض التوصيات اآلتية:  في ضوء ما أسفخت عشو نتائج البحث يعجم

إجػػراء مز ػػد مػػؽ الدراسػػات التحمضمضػػة الست سقػػة عمػػى األطفػػاؿ فػػا مرا ػػل عسر ػػل  -
 أخرػ وعمى السراهقضؽ والذباب مسؽ ا ا ؾف مؽ االكتئاب. 

 إجراء دراسات تحمضمضل مت سقة ألسر هؤالء األطفاؿ.  -
دارس ضػػػػػرورة تف ضػػػػػل دور كػػػػػل مػػػػػؽ االخرػػػػػا ا الشفدػػػػػا واالجتسػػػػػاعا فػػػػػا السػػػػػ -

فػػا  -والتػػا مػػؽ أخظرهػػا عمػػى اإلطػػبلؽ االكتئػػاب-الكتذػػاؼ هػػاو االضػػظرابات 
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االكتذػػاؼ السبكػػر لمحػػاالت السرضػػضة وم الجتهػػا ادػػاعد عمػػى  ضػػي إف مهػػدها   
اسػػػتسرار وتحقضػػػق الشسػػػؾ والتشضػػػف وعػػػدـ تػػػدهؾر السدػػػتؾػ الػػػؾعضفا واالجتسػػػاعا 

اسػػػتثسار فػػػا لمظفػػػل. فاالهتسػػػاـ برػػػحة الظفػػػل هػػػؾ خدمػػػة فػػػا الحاضػػػر وتشػػػاء و 
 السدتقبل. 

 ضرورة إجراء فحؾص  فدضة لمسقبمضؽ عمى الزواج.  -
تػػػدر ، السقبمػػػضؽ عمػػػى الػػػزواج عمػػػى كضفضػػػة الت امػػػل األمثػػػل والف ػػػاؿ مػػػ  أطفػػػالهؼ  -

وكضفضػػػػل الت ػػػػرؼ عمػػػػى االضػػػػظرابات الشفدػػػػضة لػػػػد هؼ وذلػػػػػ مػػػػؽ خػػػػبلؿ مكاتػػػػ، 
واألمؾمػػػػػػة.  االستذػػػػػارات الشفدػػػػػضة واألسػػػػػػر ة التاب ػػػػػة لمسجمػػػػػس القػػػػػػؾما لمظفؾلػػػػػة

 .افاهتسامشا برحة الظفل هؾ وقااة بالدرجة األولى باإلضافة إلى كؾ ل عبلج  
تف ضػػػػل دور اإلعػػػػبلـ فػػػػا تؾعضػػػػل األسػػػػر باالضػػػػظرابات الشفدػػػػضة التػػػػا اسكػػػػؽ أف  -

 ترض، أطفالهؼ مؽ جراء م اممتهؼ لهؼ. 
 كسا  ؾصا البا ي بز ادة الجهد األكبر لمبحؾث والدراسات التػا تتشػاوؿ األطفػاؿ -

واضػظراباتهؼ الدػػمؾكضة والذخرػػضة مػؽ الشا ضػػة التحمضمضػػة والد شامضػة لفهػػؼ  ػػؾازعهؼ 
وا تضاجػػػاتهؼ  ومػػػؽ ثػػػؼ السدػػػاعدة فػػػا رسػػػؼ سضاسػػػات لمؾقااػػػة مػػػؽ االضػػػظرابات 
الشفدضة والتا مؽ أخظرها عمى اإلطبلؽ االكتئاب  ومؽ ثػؼ السدػاعدة فػا وضػ  

 د مشها.  برامج ارشادال وعبلجضل لسؾاجهة هاو الغاهرة والح
 البحؾث السقتر ة: 

مػػؽ خػػبلؿ  تػػا ج الدراسػػة الحالضػػة اقتػػرح البا ػػي إجػػراء بحػػؾث ودراسػػات فػػا الشػػؾا ا 
 التالا: 
 األطفاؿ فا مرا ل عسر ل مختمفة. لدػ  التحمضل الشفدا لبلكتئاب -
 السراهقضؽ. لدػ  التحمضل الشفدا لبلكتئاب -
 التحمضل الشفدا ألسر األطفاؿ السكتئبضؽ.  -
 ل الشفدا ألمهات األطفاؿ مسؽ ا ا ؾا مؽ االكتئاب. التحمض -
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 :مراجع الذراسة
 أوال: السخاج  العخبية:       
  م جػػػػؼ عمػػػػؼ الػػػػشفس الس اصػػػػر(: 8996أ. ؼ. بتروفدػػػػكا  ـ. ج. ااروشفدػػػػكا  -8

ترجسة:  سدؼ عبد الجؾاد  س د الفضذػاوؼ  عبػد الدػبلـ رضػؾاف  مراج ػة: عػاطف 
 وؼ  دار ال الؼ الجد د  القاهرة. أ سد  محرر الظب ة ال رتضة: س د الفضذا

  تقػػد ر الػاات وعبلقتػػل باالكتئػػاب لػدػ عضشػػة مػػؽ السػػراهقضؽ(: 8989أ سػد صػػال    -0
 , 807 – 824الشتاب الدشؾؼ فا عمؼ الشفس  القاهرة  ص ص: 

(: أب اد االكتئاب وعبلقتها 0228أ سد عبد الخالق  أسساء ال ظضة  ماادل الشضاؿ   -3
(  ص 0 36   مجمػة ال مػـؾ االجتساعضػةمؽ تبلمضػا قظػر  بتقد ر الاات لدؼ عضشة 

 . 65 – 43ص 
(: م دالت ا تذار االكتئاب لدؼ عضشة 0225أ سد عبد الخالق  الدضد عبد الخشا   -4

(  الجس ضػة 03(  ال ػدد  6السجمد   مجمل الظفؾلة ال رتضة مؽ األطفاؿ السرر ضؽ  
 . 05 – 8الشؾ تضة لتقدـ الظفؾلة ال رتضة  الشؾ ،  ص ص: 

(: األعػػراض االكتئابضػػة السشبئػػة 0282أ سػػد عبػػد الخػػالق  عػػادؿ شػػكرؼ دمحم كػػر ؼ   -5
مجمػػل الظفؾلػػة بال ػػدواف لػػدؼ عضشتػػضؽ مػػؽ األطفػػاؿ والسػػراهقضؽ فػػا مرػػر والشؾ ػػ،  

  الجس ضػػػػػة الشؾ تضػػػػػة لتقػػػػػدـ 0282(  سػػػػػبتسبر 44(  ال ػػػػػدد  88لسجمػػػػػد  ا ال رتضػػػػة 
 . 58 -07الظفؾلة ال رتضة  الشؾ ،  ص ص: 

   مكتبة األ جمؾ السرر ة  القاهرة. الظ، الشفدا الس اصر(: 8998أ سد عكاشة   -6
   مظب ة الشؾ ،  القاهرة. األمراض الشفدضة واالجتساعضة(: 8980أ سد فا ق   -7
(: األعػػػػراض االكتئابضػػػػة 0282أ سػػػػد دمحم عبػػػػد الخػػػػالق  عػػػػادؿ شػػػػكرؼ دمحم كػػػػر ؼ   -8

مػػل مجالسػػراهقضؽ فػػا مرػػر والشؾ ػػ،  السشبئػػة بال ػػدواف لػػدؼ عضشتػػضؽ مػػؽ األطفػػاؿ و 
  الجس ضػػة الشؾ تضػػة 0282(  سػػبتسبر  44(  ال ػػدد  88السجمػػد   الظفؾلػػة ال رتضػػة 

 . 58 -07لتقدـ الظفؾلة ال رتضة  الشؾ ،  ص ص: 
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(: ال بلقة بضؽ أسالض، الس اممػة الؾالداػة واالكتئػاب لػدؼ ب ػض 0222أسضا بركات   -9 
رسػػػػػالة سدتذػػػػػفى الرػػػػػحة الشفدػػػػػضة بالظػػػػػا ف  السػػػػػراهقضؽ والسراهقػػػػػات السػػػػػراج ضؽ ل

  قدػػػػؼ عمػػػػػؼ الػػػػشفس  كمضػػػػػة الترتضػػػػة  جام ػػػػة أـ القػػػػػرػ  السسمشػػػػة ال رتضػػػػػة ماجدػػػػتضر
 الد ؾداة. 

(: دراسػػػة إكمضشضكضػػػة لمتسضضػػػز بػػػضؽ  ػػػاالت القمػػػق 8995أمػػػاؿ عبػػػد الدػػػسض  أباعػػػة   -82
 ة (  الجس ضػػػة السرػػػر 88ال ػػػدد   السجمػػػة السرػػػر ة لمدراسػػػات الشفدػػػضة واالكتئػػػاب  

 لمدراسات الشفدضة  القاهرة. 
(: القمػػػػق واالكتئػػػػاب لػػػػدؼ أطفػػػػاؿ دور الرعااػػػػة 8995أمػػػػاؿ عبػػػػد الدػػػػسض  ممضجػػػػا   -88

مجمػػػد بحػػػؾث مػػػؤتسر الظفػػػل السرػػػرؼ بػػػضؽ االجتساعضػػػة  السػػػؤتسر الدػػػشؾؼ الثالػػػي  
إبر ل  م هد الدراسات ال مضا لمظفؾلة  جام ة  6 -3  فا الفترة مؽ الخظر واألماف
 عضؽ شسس. 

  ترجسة: دمحم أ سد غػالا  الهػادؼ عفضفػا  ال دواف البذرؼ (: 8975 ؾ ا ستؾر أ ت -80
 الهضئة السرر ة ال امة لمشتاب  اإلسكشدر ة. 

  الشتػػػاب الثػػػا ا   غر ػػػة فػػػا التحمضػػػل الشفدػػػا فػػػا ال رػػػاب(: 8969أوتؾفضشخػػػل   -83
ترجسة: صبلح مخضسر  عبدو مضخا ضل رزؽ  تقداؼ: مرظفى ز ؾر  مكتبػة األ جمػؾ 

 ر ة  القاهرة. السر
  الشتػػػاب الثػػػا ا  مػػػؽ  غر ػػػة التحمضػػػل الشفدػػػا فػػػا ال رػػػاب(: 0226اوتؾفضشخػػػل   -84

الفرػػل الدػػاب  إلػػى الفرػػل الثػػامؽ عذػػر  ترجسػػة: صػػبلح مخضسػػر  عبػػدو مضخا ضػػل 
 رزؽ  مكتبة األ جمؾ السرر ة  القاهرة. 

  ترجسػػػػة: دمحم عبػػػػد الغػػػػاهر الظضػػػػ،  مخػػػػاوؼ األطفػػػػاؿ(: 0226ب. ب ولسػػػػاف   -85
 ة األ جمؾ السرر ة  القاهرة. مكتب

  ترجسػة: سػ د جػبلؿ تشتضػػ الرورشػاخ(: 8965برو ؾ كمؾتفر  هضمػضؽ دافضػد سػؾف   -86
 وآخروف  السركز القؾما لمبحؾث االجتساعضة والجشا ضة  القاهرة. 
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 الشػػػات(  ترجسػػػة: دمحم  اختبػػػار تفهػػػؼ السؾضػػػؾع لؤلطفػػػاؿ(: 0280بػػػضبلؾ لضؾتؾلػػػد   -87
  جمؾ السرر ة  القاهرة. أ سد محسؾد خظاب  مكتبة األ

الشسػؾ  –الػد شامضات  – غر ة الذخرػضة " البشػاء (: 8986جابر عبد الحسضد جابر   -88
 "   دار الشهزة ال رتضة  القاهرة. التقؾ ؼ الشفدا –طرؽ البحي  –

(: أسػػػػػالض، التشذػػػػػئة االجتساعضػػػػػة األسػػػػػر ة 0224خالػػػػػد سػػػػػمضساف  خالػػػػػد القزػػػػػاو   -89
مجمػػػل الظفؾلػػػة ؿ  دراسػػػة عمػػى عضشػػػة مػػػؽ األردف  وعبلقتهػػا باالكتئػػػاب لػػػدؼ األطفػػػا

(  الجس ضػػػة الشؾ تضػػة لتقػػػدـ الظفؾلػػػة ال رتضػػػة  ص 02(  ال ػػػدد  5  السجمػػػد  ال رتضػػة
 . 04 -8ص: 

  ترجسػة: مرػظفى ز ػػؾر   السجسػػل فػا التحمضػل الشفدػػا(: 8965دا ضضػاؿ الجػاش   -02
 عبد الدبلـ القفاش  مكتبل الشهزة السرر ة  القاهرة. 

  ترجسة إصبلح مخضسػر  عبػدو مضخا ضػل و دة عمؼ الشفس(: 8986جاش  د ضضاؿ ال -08
 رزؽ  مكتبل األ جمؾ السرر ة  القاهرة. 

(: عاهرة ت اطا السخػدرات كسػا ا رضػها الخظػاب الدػضشسا ا 8996رأف، عدكر   -00
  رسػػػػالة دكتػػػػؾراو السرػػػػرؼ  دراسػػػػة  فدػػػػضة اجتساعضػػػػة باسػػػػتخداـ تحمضػػػػل السزػػػػسؾف  

 داب  قدؼ عمؼ الشفس. جام ة عضؽ شسس  كمضة اس
: لفهػػػؼ رسػػػؼ األسػػػرة الستحركػػػة مقدمػػػة(: 0227روتػػػرت بضػػػر س  هارفػػػارد كؾفسػػػاف   -03

األطفػػاؿ مػػؽ خػػبلؿ الرسػػـؾ الستحركػػة   ترجسػػة: إ شػػاس عبػػد الفتػػاح  مكتبػػة األ جمػػؾ 
 السرر ة  القاهرة. 

األف ػػػاؿ واألسػػػالض، والرمػػؾز فػػػا رسػػػؼ (: 0285روتػػرت بضػػػر س  هارفػػػارد كؾفسػػاف   -04
"   ترجسػػػة وتقػػػداؼ: إ شػػػاس عبػػػد الفتػػػاح  مكتبػػػل الستحركػػػة " الػػػدلضل التفدػػػضرؼ  األسػػػرة

 األ جمؾ السرر ة  القاهرة. 
الرػػػحة (: 0224روتػػػرت داجارلضػػػل  لضػػػؾف اادػػػشبرج  بضػػػروف جػػػؾد  أرثػػػر كمضشسػػػاف   -05

  ترجسػػة: إ هػػاب عبػػد الػػر ضؼ محسػػؾد  السذػػروع القػػؾما لمترجسػػة  ال قمضػػة فػػا ال ػػالؼ
 س األعمى لمثقافة  القاهرة. (  السجم596ال دد  
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" مدػػػاهسات التحمضػػػػل  الدراسػػػة التحمضمضػػػة لسحتػػػؾػ الرورشػػػاخ(: 0280روؼ شػػػضفر   -06 
الشفدا فا االختبار اإلسقاطا"  ترجسػة: دمحم أ سػد محسػؾد خظػاب  مكتبػة األ جمػؾ 

 السرر ة  القاهرة. 
مكتبػػػة    ال ػػدد الثػػامؽ  مذػػػكبلت فمدػػفضل " مذػػكمة البشضػػػة"(: 8976زكر ػػا إبػػراهضؼ   -07

 مرر  القاهرة. 
   فػا(: ثبػ، السرػظمحات الػؾاردة عراب الرػدمة(: 8963ساما محسؾد عما   -08

بكتاب: ثبلث مقاالت فا  غر ة الجشدضؽ  تئلضف: سػضجسؾ د فرو ػد  ترجسػة: سػاما 
 محسؾد عما  مراج ة: مرظفا ز ؾر  دار الس رؼ بسرر  القاهرة. 

اػػػػة السػػػػؾجز فػػػػا التحمضػػػػل ثبػػػػ، لمسرػػػػظمحات بشها(: 8972سػػػػاما محسػػػػؾد عمػػػػا   -09
تئلضف: سضجسؾ د فرو د  ترجسة: ساما محسؾد عما  عبد الدػبلـ القفػاش   الشفدا 

 مراج ة: مرظفى ز ؾر  دار الس ارؼ  القاهرة.  
  الجػػػزء الثػػػا ا  مكتبػػػة كضػػػف  قػػػـؾ بالدراسػػػة اإلكمضشضكضػػػة(: 8983سػػػامضة القظػػػاف   -32

 األ جمؾ السرر ة  القاهرة.  
  الجػػػػزء األوؿ  مكتبػػػػة كضػػػػف  قػػػػـؾ بالدراسػػػػة اإلكمضشضكضػػػػة: (8998سػػػػامضة القظػػػػاف   -38

 األ جمؾ السرر ة  القاهرة. 
  جام ػػػة بشهػػػا  كمضػػػة قػػػراءات فػػا عمػػػؼ الػػػشفس اإلكمضشضكػػا(: 0227سػػامضة القظػػػاف   -30

 الترتضة  قدؼ الرحة الشفدضة. 
  مجمل دراسػات  فدػضة(: االكتئاب بضؽ تبلمضا السدارس   8990سمؾػ عبد الباقا   -33

(  رابظػػػػػة األخرػػػػػا ضضؽ الشفدػػػػػضضؽ السرػػػػػر ة  را ػػػػػؼ(   ؾلضػػػػػل 3(  ال ػػػػػدد  0 مجمػػػػػد 
 .479 – 437  القاهرة  ص ص: 8990

(: اال فرػػاؿ عػػؽ األسػػرة فػػا الظفؾلػػة وعبلقتػػل بسرػػدر 8990سػػهضر كامػػل أ سػػد   -34
(  رابظػة األخرػا ضضؽ الشفدػضضؽ 0  ال ػدد  مجمػل دراسػات  فدػضةالزبط واالكتئػاب  
 . 04 -8رة  ص ص السرر ة" را ؼ"  القاه
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الرفض الؾالدؼ وعبلقتػل باالكتئػاب لػدؼ السػراهقضؽ   –(: القبؾؿ 8993الدضد  سد   -35
(  الهضئػػػػة السرػػػػر ة ال امػػػػة لمشتػػػػاب  05(  ال ػػػػدد  7  السجمػػػػد  مجمػػػػل عمػػػػؼ الػػػػشفس
 . 802 – 888القاهرة  ص ص: 

(: م ػدالت ا تذػار األعػراض االكتئابضػة لػدؼ عضشػات مػؽ 0282الدضد فهسا عمى   -36
مجمػػل دراسػػات ألطفػػاؿ والسػػراهقضؽ فػػا مر متػػا مػػا قبػػل السراهقػػة والسراهقػػة السبكػػرة  ا

  رابظػػػػة األخرػػػػا ضضؽ الشفدػػػػضضؽ 0282(  ابر ػػػػل 0(  ال ػػػػدد  02السجمػػػػد    فدػػػػضة 
 . 324 – 047السرر ة  را ؼ(  القاهرة  ص ص: 

 .   دار الشهزة ال رتضة   القاهرةسضكؾلؾجضل الذخرضة(: 8970سضد دمحم  غشضؼ   -37
  دار الشهزػة ال رتضػة  االختبػارات اإلسػقاطضة(: 8964سضد دمحم غشضؼ  هدؼ بػرادة   -38

 القاهرة. 
مذػػػػكبلت األطفػػػػاؿ والسػػػػراهقضؽ وأسػػػػالض، (: 8989شػػػػارلز شػػػػضفر  هػػػػؾارد مضمسػػػػاف   -39

  ترجسػػػة:  دػػػضسل داود   ز ػػػل  سػػػدؼ  مشذػػػؾرات الجام ػػػة األرد ضػػػة  السدػػػاعدة فضهػػػا
 عساف  األردف. 

   فػػػا(: فػػػرج عبػػػد مؾسػػػؾعة عمػػػؼ الػػػشفس والتحمضػػػل الشفدػػػا(: 8993شػػػاكر قشػػػد ل   -42
 القادر طل  دار س اد الرباح  الشؾ ،. 

(: ال بلقػػػة بػػػضؽ االكتئػػػاب والفاعمضػػػة 0285شػػػضساء الجػػػؾهرؼ  أ سػػػد عبػػػد الخػػػالق   -48
مجمػل دراسػات الخمػضج والجز ػرة الااتضة لدؼ عضشة مؽ األطفاؿ والسراهقضؽ الشػؾ تضضؽ  

 . 98 -59(  ص ص 48 ال رتضة  
   دار الثقافة  القاهرة. الاكاء ورسـؾ األطفاؿ(: 8990صفؾت فرج   -40
 مكتبة األ جمؾ السرر ة  القاهرة.  القضاس الشفدا (: 0287صفؾت فرج   -43
  مكتبػػة األ جمػػؾ السرػػر ة  السػػدخل إلػػى الرػػحة الشفدػػضة(: 8975صػبلح مخضسػػر   -44

 القاهرة. 
  مكتبػل سػ ضد رأفػ،  مػؼ الػشفسالااتضة والسؾضؾعضة فا ع(: 8982صبلح مخضسر   -45

 القاهرة. 
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مكتبػػػػل األ جمػػػػؾ  السفػػػػاتض  فػػػا عمػػػػؼ الػػػشفس  –السفػػػاهضؼ (: 8988صػػػبلح مخضسػػػػر   -46 
 السرر ة  القاهرة. 

اإلاجابضػػػة كس ضػػػار و ضػػػد وأكضػػػد لتذػػػخضص التؾافػػػق عشػػػد (: 8984صػػػبلح مخضسػػػر   -47
 مكتبل األ جمؾ السرر ة  القاهرة.  الراشد ؽ 

ابضػػػة كس ضػػػار و ضػػػد وأكضػػػد لتذػػػخضص التؾافػػػق عشػػػد االاج(: 8984صػػػبلح مخضسػػػر   -48
 مكتبة األ جمؾ السرر ة  القاهرة.  الراشد ؽ 

   مكتبة س ضد رأف،  القاهرة. فا عمؼ الشفس ال اـصبلح مخضسر  د.ت(:  -49
   د. ف  القاهرة. مقدمة فا الدضكؾتاثؾلؾجا(: 0222عادؿ دمحم السد ا   -52
  دار فػػػػػا الحضػػػػػاة الس اصػػػػػرة عمػػػػػؼ الػػػػػشفس(: 8978عبػػػػػد الػػػػػر سؽ دمحم عضدػػػػػؾؼ.   -58

 الس ارؼ بسرر  القاهرة. 
تئاب " اضظراب ال رر الحد ي فهسة وأسالض، (: االؾ8998عبد الدتار إبراهضؼ   -50

(  السجمػػس الػػؾطشا لمثقافػػة والفشػػؾف واسداب  039  عػػالؼ الس رفػػة  ال ػػدد  عبلجػػل"
 الشؾ ،. 

ال ػػػػػبلج (: 8993  عبػػػػػد الدػػػػػتار إبػػػػػراهضؼ  عبػػػػػد ال ز ػػػػػز عبػػػػػد هللا  رضػػػػػؾػ إبػػػػػراهضؼ -53
(  882  ال ػػػػػدد  الدػػػػمؾكا لمظفػػػػػل: أسػػػػػالضبل و سػػػػاذج مػػػػػؽ  االتػػػػػل  عػػػػالؼ الس رفػػػػػة

 الشؾ ،. 
(: التؾق ات الدمبضة  حؾ السدػتقبل وعبلقتهػا بػب ض 8992عبد الفتاح دمحم دو دار   -54

بحؾث السػؤتسر الثالػي لمظفػل متخضرات الذخرضة لدؼ األطفاؿ: دراسة سضكؾمتر ة  
  السجمػػػد األوؿ  مركػػػز دراسػػػات الظفؾلػػػة  جام ػػػة عػػػضؽ رعا تػػػلالسرػػػرؼ: تشذػػػئتل و 

 . 580 – 495شسس  القاهرة  ص ص: 
  مكتبػة االكتئػاب الشفدػا بػضؽ الشغر ػة والتذػخضص(: 8988عبد هللا الدضد عدكر   -55

 األ جمؾ السرر ة  القاهرة. 
بسكتبػة  0السجمػد األوؿ  و  مؾسؾعة الظػ، الشفدػا (: 8995عبد السش ؼ الحفشا   -56

 بؾلا  القاهرة. مد
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 دراسة كليييكية متعنكة –ديياميات االكتئاب لذى عيية مً األطفال 

  مركػػز اإل سػػاء التحمضػػل الشفدػػا مػػؽ فرو ػػد  إلػػى الكػػاف(: 8989عػػد اف  ػػ، هللا   -57
 القؾما  بضروت. 

عمػػؼ الػػشفس اإلكمضشضكػػا  التذػػخضص (: 8973عظضػػة محسػػؾد هشػػا  دمحم سػػاما هشػػا   -58
   الجزء األوؿ  دار الشهزة ال رتضة  القاهرة. الشفدا

ضظراباتها لدؼ طبلب جام ة الشؾ ، الذخرضة ب ض ا(: 8993عؾ د السذ اف   -59
  عػالؼ أثشاء ال دواف ال راقا" دراسة الفروؽ بضؽ الرامد ؽ والشاز ضؽ وتضؽ الجشدػضؽ

 . 850 – 804(  الشؾ ،  ص ص: 8الفشر   
(: دراسػػة مقار ػػة لمسذػػكبلت الدػػمؾكضة التػػا  ت ػػرض لهػػا: 8990فػػاتؽ الدػػضد عمػػى   -62

  جام ػػػة عػػػضؽ شػػػسس  لة ماجدػػػتضررسػػػاأطفػػػاؿ السؤسدػػػات وأطفػػػاؿ قر ػػػة األطفػػػاؿ  
 م هد الدراسات ال مضا  قدؼ الدراسات الشفدضة واالجتساعضة. 

(: الحروب واضظراب الدمؾؾ عد األطفػاؿ وكضفضػة الت امػل مػ  0222فاطسة  ار   -68
 . 868 – 848(  ص ص 54   السجمة الترتؾ ةاألزمات  

  ترجسػػػة: دمحم 5  و مشػػػاهج البحػػػي فػػػا الترتضػػػة وعمػػػؼ الػػػشفس(: 8997فػػػاف دالػػػضؽ   -60
  بضل  ؾفل  مكتبل األ جمؾ السرر ة  القاهرة. 

  ترجسػة: رزؽ سػشد إبػراهضؼ لضمػل  ب. األعػراض الشفدػضة(: 8999فرا ػ ج. برو ؾ   -63
 ف  القاهرة. 

  ترجسػػة: رزؽ سػػشد إبػػراهضؼ لضمػػل  د. األعػػراض الشفدػػضة(: 0222فرا ػػػ ج. برو ػػؾ   -64
 ف  القاهرة. 

  دار الشهزػػػة عمػػػؼ الػػػشفس الرػػػشاعا والتشغضسػػػا(: 8986فػػػرج  عبػػػد القػػػادر طػػػل   -65
 ال رتضة  بضروت. 

  دراسػػػة فػػػا التحمضػػػل الغػػػؾاهر ال دوا ضػػػة لػػػدؼ الجػػػا حضؽ(: 8967فػػػرج أ سػػػد فػػػرج   -66
  جام ػػة عػػضؽ شػػسس  رسػالة ماجدػػتضرالشفدػا باسػػتخداـ اختبػػارات تفهػػؼ السؾضػػؾع  

 الشفدضة  القاهرة. كمضة اسداب  قدؼ الدراسات الشفدضة واالجتساعضة  فرع الدراسات 
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(: ال قػػل والجشػػؾف" دراسػػة فػػا التحمضػػل الشفدػػا لمتفشضػػر عشػػد 8968فػػرج أ سػػد فػػرج   -67 
  جام ػػة عػضؽ شػسس  كمضػػة رسػالة دكتػؾراو أدوات البحػي اإلكمضشضكػػا"   –ال رػابضضؽ 

 اسداب  قدؼ عمؼ الشفس. 
ر ة سضكؾلؾجضة الذخرضة الس ؾقة لئل تاج" دراسة  غ(: 8982فرج عبد القادر طل   -68

   مكتبة الخا جا  القاهرة. ومضدا ضة" فا التؾافق السهشا والرحة الشفدضة
ؼ  دار سػػ اد مؾسػػؾعة عمػػؼ الػػشفس والتحمضػػل الػػشفس(: 8993فػرج عبػػد القػػادر طػػل   -69

 الرباح  الشؾ ،. 
  مكتبػػة بػػدارؼ 8  و عمػػؼ الػػشفس وقزػػااا ال رػػر(: 0225فػػرج عبػػد القػػادر طػػل   -72

 . لمظب  والشذر والتؾز    القاهرة
(: األ ػػػداث الرػػػدمضة فػػػا الحضػػػاة وعبلقتهػػػا باالكتئػػػاب لػػػدؼ 0226فهػػػد الرشػػػضدؼ   -78

  الجام ػػة المبشا ضػػة  كمضػػة اسداب وال مػػـؾ رسػػالة ماجدػػتضرتبلمضػػا السر مػػة الثا ؾ ػػة  
 اإل دا ضة  لبشاف. 

(: القبػػػػؾؿ والػػػػرفض الؾالػػػػدؼ وعبلقتػػػػل بسدػػػػتؾؼ 8998فهػػػػد عابػػػػد عبػػػػد هللا الثقفػػػػا   -70
  مكػػة رسػػالة ماجدػػتضرة مػػؽ األطفػػاؿ الدػػ ؾد ضؽ بسد شػػة جػػدو  االكتئػػاب لػػدؼ عضشػػ

 السكرمة  جام ة أـ القرؼ  السسمشة ال رتضة الد ؾداة. 
  دار أسػػػػالض، دراسػػػػة الذخرػػػػضة  التششضكػػػػات اإلسػػػػقاطضة(: 8992فضرػػػػل عبػػػػاس   -73

 الفشر المبشا ا  بضروت.   
شهج لدراسة  م إسقاو الذخرضة فا رسؼ الذكل اإل دا ا(: 8987كار ؽ ماكؾفر   -74

الذخرػضة(  ترجسػة: رزؽ سػػشد إبػراهضؼ لضمػل  دار الشهزػػة ال رتضػة لمظباعػة والشذػػر  
 بضروت. 

(: د شامضػػػػة ال بلقػػػػة بػػػػضؽ إدراؾ الرػػػػؾر الؾالداػػػػة والبشػػػػاء 0228كػػػػرمؽ دمحم  دػػػػؽ   -75
  رسػػػالة ماجدػػػتضرالشفدػػػا لػػػدؼ األبشػػػاء غضػػػر الذػػػرعضضؽ  دراسػػػة إكمضشضكضػػػة مقار ػػػة  

 اسداب  قدؼ عمؼ الشفس  القاهرة. جام ة عضؽ شسس  كمضة 
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  مكتبػػػة األ جمػػػؾ السرػػػر ة  االضػػػظرابات الشفدػػػضة لؤلطفػػػاؿ(: 8993كمضػػػر فهػػػضؼ   -76
 القاهرة. 

(: القػػدرات ال قمضػػة فػػا أمػػراض االكتئػػاب " دراسػػة 8983كػػؾثر إبػػراهضؼ سػػ د رزؽ   -77
   جام ة عضؽ شسس  كمضة اسداب  قدؼ عمؼ الشفس. رسالة ماجدتضرإكمضشضكضة"  

  مشذػػئة الس ػػارؼ لمشذػػر  السػػرض وال ػػبلج –االكتئػػاب (: 0228فػػا الذػػرتضشا  لظ -78
 اإلسكشدر ة. 

مكتبػػػػة م ػػػػروؼ   االكتئػػػػاب الشفدػػػػا أسػػػػبابة وعبلجػػػػل (: 0288لظفػػػػا الذػػػػرتضشا   -79
 اإلسكشدر ة. 

(: 8965لػػػػػػؾ ز ب. ااسػػػػػػز  رتذػػػػػػار ف . ووكػػػػػػر  روث و متػػػػػػرو  جا ضػػػػػػ، لضر ػػػػػػد   -82
" اتجاهات الشسؾ مؽ سؽ سػشتضؽ إلػى سػؽ خاستجابات األطفاؿ عمى اختبار الرورشا

ال اشػػرة"  ترجسػػة: عسػػاد الػػد ؽ سػػمظاف  فػػرج أ سػػد فػػرج  ا ظؾا ضػػ، جػػؾرجا  سػػمؾػ 
السبل  مراج ة: س د جبلؿ  السركػز القػؾما لمبحػؾث االجتساعضػة والجشا ضػة  مظب ػة 

 السررؼ  القاهرة.
كتبػػػل   م0الرسػػػؼ  و  دراسػػػة الذخرػػػضة عػػػؽ طر ػػػق(: 8968لػػػؾ س كامػػػل ممضكػػػة   -88

 الشهزة السرر ة  القاهرة. 
  الجزء األوؿ  الهضئػة السرػر ة عمؼ الشفس اإلكمضشضكا(: 8990لؾ س كامل ممضكة   -80

 ال امة لمشتاب  القاهرة.  
  مكتبػػػة 8  و دراسػػػة الذخرػػػضة مػػػؽ خػػػبلؿ الرسػػػؼ(  0222لػػػؾ س كامػػػل ممضكػػػة   -83

 الشهزة السرر ة  القاهرة. 
تدخبلت الرحة الشفدػضة فػا (: 8998ا  لضساف د. روترت  هضسبرؼ  كضجضؽ  وتؾ  -84

ترجسة: سمضساف الر حا ا وآخروف  السركز ال رتا لمت ر ،  أطفاؿ ما قبل السدرسة 
 والترجسة والتئلضف والشذر  دمذق. 
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"  فقػػداف الؾاقػػ  واسػػت ادتل" سػػضرة ذاتضػػل لفتػػاو فرػػامضة(: 0280مارجر ػػ، سضذػػهاؼ   -85 
وتقػػػػداؼ: صػػػػفؾت فػػػػرج  مكتبػػػػة ترجسػػػػة: دمحم أ سػػػػد خظػػػػاب  مػػػػروة فتحػػػػا  مراج ػػػػة 

 األ جمؾ السرر ة  القاهرة. 
(  ترجسة  وتقشػضؽ: دمحم C.D.I  اختبار االكتئاب لؤلطفاؿ(: 8983مار ا كؾفاكس   -86

 عبد الغاهر الظض،  دار السظبؾعات الجد دة  اإلسكشدر ة. 
 سػضكؾلؾجضل رسػـؾ األطفػاؿ" اختبػار رسػؼ اإل دػاف وتظبضقاتهػا(: 8966مالػػ بػدرؼ   -87

 طفاؿ الببلد ال رتضة"  دار الفت  لمظباعة والشذر  بضروت. عمى أ
(: دراسػػة تجر بضػػة مقار ػػة فػػا الت ػػضؽ الػػااتا وصػػؾرو 8978مػػاهر محسػػؾد الهػػؾارؼ   -88

  جام ػػػػة عػػػػضؽ شػػػػسس  كمضػػػػة رسػػػػالة دكتػػػػؾراو الجدػػػػؼ فػػػػا فئػػػػات إكمضشضكضػػػػل مختمفػػػػة  
 اسداب  قدؼ عمؼ الشفس. 

تساعضة لمظفل السررؼ  قراءات فا عمؼ التشذئة االج(: 8992ماادة أ ؾر السفتا   -89
   الهضئة السرر ة ال امة لمشتاب  القاهرة. الشفس االجتساعا فا الؾطؽ ال رتا

  ترػػػد ر: إبػػػراهضؼ مػػػدكؾر  طب ػػػة الس جػػػؼ الػػػؾجضز(: 8990مجسػػػ  المخػػػة ال رتضػػػة   -92
 خاصة بؾزارة الترتضة والت مضؼ  جسهؾر ة مرر ال رتضة  القاهرة. 

مؤسدػػػػػة  القمػػػػػؼ وأمػػػػػراض الجدػػػػػؼ (: 8974اء أبػػػػػؾ عػػػػػبلـ  دمحم أ سػػػػػد غػػػػػالا  رجػػػػػ -98
 الحمبؾتا  دمذق. 

(: د شامضػػات االكتئػػاب لػػدؼ عضشػػة مػػؽ السػػراهقضؽ  0282دمحم أ سػػد محسػػؾد خظػػاب   -90
  مركز الخدمة الشفدضة  كمضة اسداب  جام ة مجمل الخدمة الشفدضةدراسة إكمضشضكضة  

 . 035 – 894  ص ص 0282عضؽ شسس  ال دد الراب   السجمد الثا ا   ؾلضؾ 
(: د شامضات التبؾؿ البلإرادؼ لدؼ األطفػاؿ دراسػة 0283دمحم أ سد محسؾد خظاب   -93

  0283  ال ػدد الخػامس  السجمػد الثػا ا  دادػسبر مجمل الخدمة الشفدضةإكمضشضكضل   
 60مركػػز الخدمػػة الشفدػػضة  كمضػػة اسداب  جام ػػة عػػضؽ شػػسس  القػػاهرة  ص. ص: 

– 884 . 
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 دراسة كليييكية متعنكة –ديياميات االكتئاب لذى عيية مً األطفال 

(: د شامضػػات اضػػظراب ضػػخؾو مػػا ب ػػد الرػػدمة 0284سػػؾد خظػػاب  دمحم أ سػػد مح -94
  السجمػػػد السجمػػػة السرػػػر ة لمدراسػػػات الشفدػػػضةلػػػدؼ أطفػػػاؿ غػػػزو دراسػػػة إكمضشضكضػػػة   

 . 358 – 329  القاهرة  ص. ص: 0284(   ؾلضل 84(  ال دد  04 
(: د شامضػػات اضػػظراب ضػػخؾو مػػا ب ػػد الرػػدمة 0285دمحم أ سػػد محسػػؾد خظػػاب   -95

  السجمػػػة السرػػػر ة لمدراسػػػات الشفدػػػضةدػػػظضشضة مراهقػػػة  دراسػػػة  الػػػة(  لػػػدؼ فتػػػاة فم
  0285(  ؾلضػػػؾ 88(  ال ػػػدد  05الجس ضػػػة السرػػػر ة لمدراسػػػات الشفدػػػضة  السجمػػػد  

 . 382 – 033القاهرة  ص ص 
الػػد شامضات الشفدػػضة لئل ػػاث ضػػحااا التحػػرش (:0287دمحم أ سػػد محسػػؾد خظػػاب" أ"   -96

الػػػشفس السرضػػػا "دراسػػػات إكمضشضكضػػػة مت سقػػػة"  "دراسػػػة  الػػػة"  فػػػا( عمػػػؼ  الجشدػػػا
 السكت، ال رتا لمس ارؼ  القاهرة. 

د شامضػػات التحػػؾؿ الجشدػػا لػػدؼ الػػاكؾر" (: 0287دمحم أ سػػد محسػػؾد خظػػاب" ب"   -97
 فػػػا( عمػػػؼ الػػػشفس السرضػػػا " دراسػػػات إكمضشضكضػػػل مت سقػػػة " السكتػػػ، دراسػػػة  الػػػل" 

 ال رتا لمس ارؼ  القاهرة. 
ال بلقػػػة بػػػضؽ االكتئػػػاب وتقػػػد ر الػػػاات لػػػدؼ طػػػبلب السر مػػػة (: 0225دمحم الزعبػػػا   -98

 – 57(  ص ص: 7  جام ػػة قظػػر   مجمػػل ال مػػـؾ الترتؾ ػػةالثا ؾ ػة مػػؽ الجشدػػضؽ  
82. 

  الجػػزء األوؿ  دار دراسػػات فػا الرػػحة الشفدػضة(: 8998دمحم الدػضد عبػػد الػر سؽ   -99
 قباء  القاهرة. 

  0  و مذػػػكبلت الظفؾلػػػة قػػػراءات فػػػا(: 8984دمحم جسضػػػل دمحم   ؾسػػػف مشرػػػؾر   -822
 الشتاب الجام ا  جدة. 

   د.ف  القاهرة. سضكؾلؾجضل الجشاح واإلدماف(: 8988دمحم رمزاف دمحم   -828
  دار الثقافػػػػػة لمظباعػػػػػة الذخرػػػػػضة الدػػػػػؾ ة والسرضػػػػػضة(: 8978دمحم سػػػػػاما هشػػػػػا   -820

 والشذر  القاهرة. 
 إلسكشدر ة.   دار الس رفة الجام ضة  اقضاس الذخرضة(: 8995دمحم شحاتل رتض    -823



 

 

 
)068) 

 2012 أبريل 2ج، 45جملة اإلرشاد اليفسي، العذد 

 خطابد. حمنذ أمحذ 

  الجػػزء الثػػػا ا  الجهػػػاز االضػػػظرابات الشفدػػضة فػػػا األطفػػػاؿ(: 8979دمحم شػػ بلف   -824 
 السركزؼ لمشت، الجام ضة والسدرسضة والؾسا ل الت مضسضة  القاهرة. 

  الجهػػاز السركػػزؼ لمشتػػ، االضػػظرابات الشفدػػضة فػػا األطفػػاؿ(: 8979دمحم شػػ بلف   -825
 القاهرة. الجام ضة والسدرسضة والؾسا ل الت مضسضة  

  دار الس رفػػػة مذػػػكبلت األبشػػػاء مػػػؽ الجشدػػػضؽ(: 8989دمحم عبػػػد الغػػػاهر الظضػػػ،   -826
 الجام ضة   اإلسكشدر ة. 

  مكتبػػػة الشهزػػػة الذخرػػػضة وال ػػػبلج الشفدػػػا(: 8959دمحم عسػػاد الػػػد ؽ إسػػػساعضل   -827
 ال رتضة  القاهرة. 

" الػدار "  رػا   هامػة لؤلمهػاتاألمراض الشفدضة عشد األطفاؿ(: 0228دمحم كساؿ   -828
 الاهبضة لمظب  والشذر والتؾز    القاهرة. 

  الشسؾ الشفدا لمظفل والسراهػق و غر ػات الذخرػضة(: 8986دمحم مرظفى ز داف   -829
 دار الذروؽ  جدة. 

   دار الس ارؼ  القاهرة. تحمضل رسـؾ األطفاؿ(: 8987محسؾد البدضؾ ا   -882
  مكتبػػة الدراسػػات " عمػػؼ الػػشفس اإلكمضشضكػػا" التذػػخضص(: 8969محسػػؾد الز ػػادػ   -888

 الشفدضة واالجتساعضة  إشراؼ: مرظفى ز ؾر  مكتبة األ جمؾ السرر ة  القاهرة. 
  مكتبػة األ جمػػؾ خرػا ص الت بضػر الفشػػا عشػد السكتئبػضؽ(: 8984محسػؾد الز ػادؼ   -880

 السرر ة  القاهرة. 
عمػػػػػؼ الػػػػػشفس االجتسػػػػػاعا" دراسػػػػػات مرػػػػػر ة (: 8976محسػػػػػؾد الدػػػػػضد أبػػػػػؾ الشضػػػػػل   -883

لجهاز السركزؼ لمشتػ، الجام ضػة والسدرسػضة والؾسػا ل الت مضسضػة  مظب ػة   ا وعالسضة"
 الحزارة ال رتضة بالفجالة  القاهرة. 

  السظب ة الفشضة  أسرارها وأمراضها –الشفس (: 8992محسؾد عبد الر سؽ  سؾدة   -884
 القاهرة. 
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 -اكتئػػػػاب األطفػػػػاؿ والسػػػػراهقضؽ "األسػػػػباب(: 0284محسػػػػؾد عبػػػػد الػػػػر سؽ  سػػػػؾدة   -885
(  دادسبر  دار أخبار الضـؾ  348"  كتاب الضـؾ الظبا  ال دد  ال بلج -اضاألعر 
 القاهرة.

   دار البضاف ال رتا  جدة. 3  و مذكبلت اسباء واألبشاء(: 8980مختار  سزة   -886
(:ال بلقػػة بػػضؽ االكتئػػاب وتقػػد ر الػػاات لػػدػ األطفػػاؿ: 8989مػػد ، عبػػد المظضػػف  -887

 -86(  القػػػاهرة  ص. ص 6    الػػشفسالشتػػاب الدػػػشؾؼ فػػا عمػػػؼ دراسػػة عاممضػػػل   
83 . 

(: ت ػػػػاطا الحذػػػػضش كسذػػػػكمة و سػػػػط شخرػػػػضة مت اطضػػػػة  8963مرػػػػظفى ز ػػػػؾر   -888
   القاهرة. مشذؾرات السركز القؾما لمبحؾث االجتساعضة والجشا ضة

مكتبة األ جمػؾ السرػر ة   محاضرة فا االكتئاب الشفدا (: 8982مرظفى ز ؾر   -889
 القاهرة. 

 : رؤ ة عرتضة. االكتئاب عشد األطفاؿ(: 0228مرظفى غسراوؼ   -802
" دراسػػػات فػػػا سػػػضكؾلؾجضة التشضػػػف"   الرػػػحة الشفدػػػضة(: 8976مرػػػظفى فهسػػػا   -808

 مكتبة الخا جا  القاهرة. 
مجمػػػػل الفشػػػػر (: جػػػػدؿ اإل دػػػػاف بػػػػضؽ الؾجػػػػؾد واالغتػػػػراب  8968مرػػػػظفا ز ػػػػؾر   -800

   القاهرة. الس اصر
"   دار ل الشفدػػابحػػؾث مجس ػػة فػػا التحمضػػ(: فػػا الػػشفس "8986مرػػظفا ز ػػؾر   -803

 الشهزة ال رتضة  بضروت. 
(: دراسػػة ا تذػػار ة عػػؽ االضػػظرابات الشفدػػضة لػػدػ 0228مسػػدوح عمػػى أبػػؾ ر ػػاف   -804

  رسػػالة دكتػػؾراو سػػشة   80: 9أطفػػاؿ السػػدارس باإلسػػكشدر ة فػػا الفئػػة ال سر ػػة مػػؽ 
 كمضة الظ،  جام ة األزهر  القاهرة. 

ؿ والسػػػػػػػراهقضؽ والسرػػػػػػػابضؽ رعااػػػػػػػة األطفػػػػػػػا(: 0224مشغسػػػػػػػة الرػػػػػػػحة ال السضػػػػػػػة   -805
االجتساع التقشا لؾضػ  إرشػادات الرػحة ال السضػة عػؽ مشغسػة  باضظرابات  فدضة:

 الرحة ال السضة  السكت، اإلقمضسا لذرؽ الستؾسط  القاهرة. 
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(: االكتئػػػاب وصػػػؾرة الجدػػػؼ كسػػػا تغهػػػر فػػػا رسػػػؼ 8988مهػػػا إسػػػساعضل الهمبػػػاوؼ   -806 
  جام ػػة عػػضؽ شػػسس  كمضػػة ماجدػػتضررسػػالة اإلسػػقاطا " دراسػػة إكمضشضكضػػة مت سقػػة  

 اسداب  قدؼ عمؼ الشفس. 
(: التؾافػػػػػق والتشضػػػػػف الذخرػػػػػا واالجتسػػػػػاعا لػػػػػدػ أطفػػػػػاؿ 8980مهػػػػػا الشػػػػػردؼ   -807

(  3 – 8(  ال ػػػػدد  87  السجمػػػػد  السجمػػػػة االجتساعضػػػػة القؾمضػػػػةالسبلجػػػػئ المقظػػػػاء  
 القاهرة. 

لػػػدػ طمبػػػل  (: االكتئػػػاب ووجهػػػل الزػػػبط وتقػػػد ر الػػػاات8995 اداػػػل عبػػػد القػػػادر   -808
 – 879(  القػػػػاهرة  ص ص: 4  3  مجمػػػػل اإلرشػػػػاد الشفدػػػػاالسر مػػػػة اإلعداداػػػػة  

032 . 
مجمػل (: إساءة م اممػة أطفػاؿ الذػؾارع وعبلقتهػا باالكتئػاب  0282 بضمة الذرتجا   -809

(  رابظػػة األخرػػا ضضؽ الشفدػػضضؽ السرػػر ة 4(  ال ػػدد  02  السجمػػد  دراسػػات  فدػػضة
 . 786 – 698ة  ص ص:   القاهر 0282 را ؼ(  أكتؾتر 

  دار الشهزػة الدراسة ال مسضة لمدػمؾؾ االجتسػاعا جض، اسكشدر وآخروف  د. ت(:  -832
 ال رتضة  القاهرة. 

(: الحػػ، الػػؾالا السػػدرؾ وعبلقتػػل باالكتئػػاب لػػدػ عضشػػة 0283 همػػل دمحم مرػػظفى   -838
  م هػػػػػد الدراسػػػػػات ال مضػػػػػا رسػػػػػالة ماجدػػػػػتضرمػػػػػؽ األطفػػػػػاؿ ذوؼ صػػػػػ ؾتات الػػػػػت مؼ  

 قدؼ الدراسات الشفدضة  جام ل عضؽ شسس. لمظفؾلة  
  كمضػػػة رسػػػالة ماجدػػػتضر(: التخضضػػػل عشػػػد األطفػػػاؿ   8975 ضفػػػضؽ مرػػػظفى ز ػػػؾر   -830

 اسداب  قدؼ عمؼ الشفس  جام ة عضؽ شسس   القاهرة. 
  3  و االضظرابات الشفدػضة عشػد الظفػل والسراهػق(: 8998 ضفضؽ مرظفى ز ؾر   -833

 ؾ السرر ة  القاهرة. تقداؼ: فرج أ سد فرج  مكتبة األ جم
قػػػػراءات فػػػػا (: مػػػػؽ الشرجدػػػػضة إلػػػػى مر مػػػػة السػػػػرأة " 0222 ضفػػػػضؽ مرػػػػظا ز ػػػػؾر   -834

 مكتبة األ جمؾ السرر ة  القاهرة.  التحمضل الشفدا"
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(: االضػظرابات االكتئابضػة 0227هبل إبراهضؼ القذضذا  هذاـ محسؾد أبؾ  جػازؼ   -835
(   ال ػػػدد 8  السجمػػػد  مجمػػػل الخدمػػػة الشفدػػػضةلػػػدػ عضشػػػة مػػػؽ األطفػػػاؿ السرػػػر ضؽ  

  0227(  مركػػػز الخدمػػػة الشفدػػػضة  جام ػػػة عػػػضؽ شػػػسس   كمضػػػة اسداب   ؾلضػػػؾ 3 
 . 049 – 023القاهرة  ص ص: 

  دار الشهزػػة ال رتضػػة  القضػػاس اإلسػػقاطا(: 0222هشػػاء إبػػراهضؼ احضػػى أبػػؾ شػػهبل   -836
 القاهرة. 

مجػػدالوؼ    مكتبػػةاالكتئػػاب(: 0228ولضػػد سػػر اف  جسػػاؿ الخظضػػ،  دمحم  باشػػشل   -837
 لمشذر والتؾز    عساف  األردف. 

  دار السؾسػػؾعة السخترػػرة فػػا عمػػؼ الػػشفس والظػػ، ال قمػػا(: 8976ولػػضؼ الخػػؾلا   -838
 الس ارؼ بسرر  القاهرة. 

  الشدػػػخة ال رتضػػػة صػػػادرة 0223 وضػػػ  األطفػػػاؿ فػػػا ال ػػػالؼ(: 0223الضؾ ضدػػػضف   -839
 ساف  األردف. عؽ مكت، الضؾ ضدضف اإلقمضسا لمذرؽ األوسط وشساؿ أفر قضا  ع
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 Abstract 

This study is intended to high light depression phenomenon 

among children from the psycho-analytic perspective, the identify the 

real causes of its prevalence, and their psychological structure, by 

applying on a Sample of children (n, 3), aged between 7-9 years, (2) 

Females and (1) male, by using the tests: C.D.T test; K.F.D Test; 

C.A.T Test; Rorschach test, and clinical interview based on free 

associations by Deutch and Murphy. 

The study concluded the following: 

There is a disturbed psychological structure among the children 

suffering depression, whether in perceiving the reality in a disturbed 

nature, extreme preoccupation in fantasy as a substitute of satisfaction 

moreover, suffering cute depression, psycho-somatic disorders, 

conduct disorders, self –image disorder, body-image disorder, feeling 

of inferiority, unaccepted parents, bad socialization, feeling of 

prejudice, poor emotional and social maturity, reluctance of 

communicate with others, tendency to a void  the reality for being 

disappointing, painful, and unsatisfactory, within a dangerous, unsafe 

and unstable environment, suffering from separation, loss of the object 

relation anxiety, castration Anxiety, Future Anxiety, Death Anxiety, 

fear of punishment, and annihilation, feeling of constraint, inability 

and control by parental models. 

 


