
 االكتئاب:
ضطردد اطكضطاب اددفكضطأحد دداضأادد ضااددفاضطاردد اط فاضطأ ت طحيددبدض طأ دداضُ ع  دداض دد  ا فض ُيعدد ا

ض  دداض فأ ددفأاض  ددا أبضاددنضاث دداض ددنضطأ عفحددف ض ط امض أبثدداضطاردد اط فاضطأحد دديبضطح وددفاط،ض ودد  افد،

 ادف ااضض%(ض دنض05-05طأحد يبض  نضآافض نضأااط ضأيضوعكض دنضطأودع كدض ي ادنضطأ د لض د نض دنض 

ض(.8221طاح افاضطأ اض ح هاض فأ  اض  نضطأ ت  عضطأعفمض ب نض   كضطاب افكضطأحد ا اافوبدض

ردد نضطاردد اط فاضطأحد دديبضطأ دداض   ددمض   دد ضادداض طردد اطكضطاب اددفكضطأحد دداضفيصددح ض ض

 انضضد نضطأ واالاضطأحد يبضطأ اضي انضأنض ع قضطأدا ضانضأ طءض  اهضطات  فااضا فضأحهطأ زطجدض

ا هض طا  فاهدض طاب افكضطأحد اضطر اطكضأهضت طحكضطحدعفأيدبض  عاايدبض ن حيدبدض ي ادنضأنض   ثد ض  ط

طأ دا ددددداضاددددداض ضطارددددد اطكضطاحدعدددددفأاضاددددداضطاب ادددددفكض عددددد مضطأ ددددد ا ضا ددددد ضطأادددددكدض ااط يدددددبضطأددددد طاض

دضأ دددفضطارددد اطكضطأ عااددداضا   ثددد ضاددداضطح ددددف ض  ددد  اض(8221؛اافودددبد8220 ا ادطاح ادددفا

أ  اافادض طر اطكضطأد طبا دض   عداضطأدود ض    دبضطف د ضاداضطأايدف دض اد مضطأ د ا ضطأ طادض  و يهضط

ا ددد ضطأ اا دددزضطأددد  حادض ددد طضاردددالضادددنضطارددد اطكضطأ ددد حاضطأددد يض   ثددد ضاددداضطرددد اطكضطأودددهيبض

أ  عددددفمدض طردددد اطكضطأحدددد مدض طأعتددددزضطأتح ددددادض طردددد اطكضطأتهددددفزضطأعصدددد اضطأ  دددد   دض طأصدددد طعض

ض(.7552؛ضغفحمد7550طأ فعبض  واىد طإلحهفكدض اثا ضطأ افءض  حفعصض

ا دد ضأددمضياددنض حددفكض عدداضضدطأ وددفب ضأرادداط    دداض زط دد ضرددح اضطأايددف ض ددز ط ض عهددفضح دد ب

طإلا ددفمض فأ عددكضضهمطأ  دد حاكضأنض ددز ط ضأدد   ا دديمض ددنض؛اددفااضأال دد ا فءض  نضطأ دا ددادض ا يدده

ضب  ف  د  يبض ي  د ض دنيع د ضا د ض ح يدبضطأ ودفااضطأ د ضأ  د  اطضطأحد داضأ   ا طض طإلا فقض طأ   اد

  طأ ددد فض دددنضوددع اض   دددبضطأا  ددبضأ دددفمضطأ ردددفءض طأ دد اطأضأنا دددفضضطأحد ددداضأدد ىضطأددددا دضاب اددفكط

طأحد دادضض فاب ادفك طأحدفمضطأ  د    دض  ح  داطاضطأايدف دضا هدفضا ط د ض  دهمضاداضإصدف بضطأبث داض دن

أاردد ض  دد  بض أنض ث ددفضحد ددهضاداض دد طضطأ تددفلدضادد نضطإلح ددفنيد  اض حددفض  اضطأث فاددبضا تددكضا د ض ض



طأ ت  داض اف  دهض حدمض دنضطاب ادفكض  عاادبض  د  ف هض  دف  هدفدضا دفضأنض دنضطأ طتدكضا د طأدأا فيدبض

ض(.7558؛طأوان حاد7550  واىدااط ض طأ اط   نض وا ض فصأنض ه مض فأحفايبضطأحد يبضأر

بض اضيصدددفض فأردددا ا ضافأدددبضإنضطاب ادددفكضطأحد ددداض دهددد مضي ادددنضأنضيصدددفضافأدددبض زطتيددد

أ ض ت  اددددبضأادددداط ض  وددددف ابدضأنضطأحدددد ط اضطأ دددداضيا   هددددفضضدأ ضاارددددف،ضضد اردددديبض  فث أ تيددددبض(

طاب ادددفكض ددفض ددداضإاض دددز بض ددنضطارددد اط فاضطأد ز  أ تيدددبض  عدد ضطفاددداط ضطأحد ددديبضضطردد اطك

 د  كضطأ ع دف ضطف اىدض  هضطارد اط فاضطأد ز  أ تيدبض طأحد ديبض فإلردفابضإأد ضأح دفاضأ داىض دنضطأ

ض(.Beck, 1970؛8221دإ اط يم غ اضطأ  اكضع ض ؤ يفنض فأ ا  ضإأ ضافأبض نضطأازنضطأ  باا 

إنضطاب اددفكض أح طاددهض أ دد ف هضان ددفض عدد  ضإأدد ض  دد ضادداضاي يددفءضطأدد  ف دضادداضادد نضطحددهضعدد ض

طعضيادد نضح  تددبض حددفعصضطأ دد ايمضطإل تددف اض  زط دد ضطأ دد ايمضأرادد طعضطأ اا  ددبدضأ ضيعدد  ضإأدد ضطأصدداض

طأحد اض  نضطفحفض طفحفضطفا  دضأ ضأحهضا فا ضانض    اضطأ د ا ضا د ضطأصد ا ا ضطأ داض  ا دكضا  هدفض

 أأيمطأ ااض  اىض(دض(Beck, et al, 1996ضطح دف ضااضطأوع اض فأ ت  ضأيضطأوع اض فأب ح حب

(Albert Ellis) أنضطاب افكضطر اطكض ت طحاضAffective)ض(Disorderضطأ ود  فا اتداضإأد ضضد

 دا   ضطأ ع ديمضدضا دعضطأ داض اد  ضطا د تف بضطأ ت طحيدبضأ ددا ضطأ ا ادك طأ دا داضطأال ح  داضطأ عاايبض

طاب ادفكض طأدصدفمدضافأ ا ادكضغفأ دف،ض دفضيع دمضطأ  داطاضطأتزايدبض  اث اض نضطفح فاضطأ اريبض فصب

نضطأ دا دادض د  يف،دضا  تدهضح د ضغ داض  صد  ضأدهضعد ضيعحداضاحد هضأحدهضافود ضاضيا د ا د ض ط دهض ع ي دف،ض

ضاددفتزضاددنض ا  ددفضآ ددفأاضادداضطأايددف ضإح ددفنضأحددهادداض ا  ددفض دد فض أدد ضتزادداضعدد ضيعحدداض  اودد ه

ض(.8221 اافوهد

 ادداض د دد اضحددف ا ضطاب اددفكضطأحد ددا؛ض دد  كضأادد ضطأح ددف جضطأ عاايددبضادداض د دد اضطاب اددفكض

أ اامضا هفدضإأ ضأنضطأ ا ا  نضي    نضإأ ضإ اطكضطأ عفااض نضا أهمضا  ضأحهفضاضي انضر  هفضأ ضط

أ ضضدأ ض د  طءدضا دحبضد  اايبدضإ َّفض يرفء ي   ض ع ضطفو فصضإأ ضإ اطكضطفويفءض  ا  بضا ف



  اف،ضع ض ب نضايهضأويفءضإ تف يبدض   هضطأ فصيبض ا   ض   ابدض اض  اا نضأنضطأواءضطأ يضع ض    

طأ ت طحيدبضطارد اط فاض طأ  د  ض طأ د  اض طأ  دفدضا دفضأحدهضاحد ض ا  د ض   د فاضاض  طا يدبضافأ عصدك

ا دفض داىضطأ دااضأأديمضضدحت ضأنضاف  ضطأ  دافضأدهضأ  يدبضاداضإثدفا ض د هضطارد اط فا افأحركض طاب افك

(Eliss)ادنض  د ضاداض د د اض اداضطأبث داض دنضادفااضطأ  دفض طاب ادفكض طأعد  طنضياد نضطأ د  كضحف تدف،ضأنضض

ض(.7552؛ضطأدا د7558د؛طأوان حا7550طأاف ثبض   كضا مض  طااض ع   فاض ع حبض  واىد

 اضُيعددددافضأادددد ضط نضضدطإلصددددف بض فاب اددددفكضطأحد دددداض  اضادددداضطأ اطثيددددبأ ع ط دددد ض ضض

ثددفاضيع  دد ضأحهددفضعدد ض ح  دد ض  ط دد بض  ا ضأبددنض ضضدطأ  ددؤ أبضاددنضطأب  ددبضثددبطأ  ا ضطف دد  كضطأدد ع فضأح دد ض

ا ددفض يع  داضطأ  دد ضاداض دد طزنضدض(x)طأبا    د مأ ض  اثدفاضتح دديبض ا  أدبضا دد ضضدت د يبض هي حددب

طأحدفعالاض  دنضأ دمضضدطأد  ف يعدفزطاضطأعصد يبضاداض اليدفضادنض ححديمضطإلضبطأ  دؤ أضطأحفعالاضطأعص يب

دضطأ دد ا   ح نطأ دداضإنضح صدداضا دد ؤ يضإأدد ضحهدد اضأادداط ض اال ددفاضطأب  ددبض دداض ددف  ضضطأعصدد يب

 ددنضأبثدداضطف  يددبضطح وددفاطضادداضضطأ دد ا   ح نا ددعض ع  دداضطف  يددبضطأ دداض  ددف مضادداضاادداضح دد بض ددف  ض

ض.(Bide, et al, 2000) طأعفأمضافأيفضأعالجضطأب  ب

طأحد دداضضادد ضاددفااضطاب اددفكضاأحددهضاددضAngest, 1972) يد ددا ضأحت دداض ضض

اض   مض هضطأع ط  ضطأ  ا ثبض ا أكضطأع ط  ضطأ  ايبض  اتفاض   ف حبدض  عح ضأحهض حفكض  ضض وا ضافم

ضااددضطأحد دداضيع  دداضطاب اددفكضدض اض تدد  ضاب اددفكض اطثدداض ادد ض  نض دد   ضطأع ط دد ضطأ  ايددبضايدده

طأدد  لضطأ     ددبضطأ دداضيعدديلضا هددفضطأ دد ط نض    عددفض فأاطاددبض طا دد  اطاضضاطأدد  لضطأحف يددبضأا دد ض حددهضادد

نضطفثاضطأ د  اضأ  ت  داضاداضايدف ضطفاداط ضطأحد ديبضطاع صف  يض طات  فااض طأصااض طأ يف ادض ط 

إح ددفض ددؤثاضادداضطأ  ع  دد نض طأ ثددد د نضأبثدداض  ددفض ددؤثاضادداضطفادداط ضطفعدد ض ع  ددفضأ ضطف  دد ندضا ددعضإنض

أ دددفمض ط  اطكدض  ددد ض طأ ثددد فض  ددد أمضأ ودددفب ض ت  عددهضفحدددهضيا دددهفض يوددعاض هدددفض يعيودددهفضاددنضا دددمض ط 

 أبحدهضعد ضيصد  مض  ع عدفاض تع دهضيعدفح ضضفأاضياف لضأنضيودفاكض اأيدهض   ا دهضاداضطأ  دفا  ضد فأ 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86


 ,Brown  دنضطأعتدزض طأصداطعضطأحد داض  دفضي د كضأدهضطاب ادفكض غ داهض دنضطارد اط فاضطأحد ديب

ض.ضBenassi, et al, 1988)؛ (1978

 عددف  اضإأدد ض ردداضضدضا دد ض دد ف(DSM-III)طأدد أ  ضطأ و يصدداض طإلاصددفااضطأثفأددعضادداض ض

طفاداط ضع  داض دضا دعض(Major Depressive Episode)بضي و يصيبضأافأبضطاب افكضطأااي د

طأت دددد يبضأ ضطأد ز  أ تيددددبضتددددزءطض ا ددددال،ضأرادددداط ضطأحد دددديبضطأعف ددددبضأالب اددددفكضطأحد ددددادض   دددد صض

 صح فضطار اط فاضطأ ت طحيبض فاا دفعضأ ضطاح دف ضطأو   ضااضطأافااضطأ زطتيبدض  ح  مض  هض

أ فادبض نضطار اط فاضإأ ضاافاضااايدبضثدالعض االطارد اط فاضطأ ت طحيدبضطف ف ديبدض   رد نضط

طرد اط فاض ت طحيدبض اد   ضأ داىدض    دمض ز  دبضدض ضطأ  كدض طاب افكضطف ف داضطار اطكضثحفاا

 ت طحيددددبضتزايددددبض طاض  طمضأ دددد  ضاددددف  نضا دددد ضطفعدددد دض  ودددد  ض دددد هضطأداددددبضطاردددد اط فاضطأ  ا ددددبض

طاردد اط فاضطأ ت طحيددبضغ دداضطأح  يددبالض ضض(دBeck, et al, 1996؛ض7552 غددفحمدض طأ  دد ي يب

  رددمضطردد اط فاضغ دداضح  يددبضثحفايددبضطأ  ددكضأ ضطاب اددفكدض طأ دداضاضي اددنض صددحيدهفضادداضطأدا دد نض

ز   ددفضطاب اددفكض طأهدد مدض  ادد اضادد ضضالطأ ددف    ندض اتدداطضطأزط يددبضادداضطاردد اط فاضطأ ت طحيددبض  ددف

اضإب  حيااضفاداط ضي ادنضبضطأ زطتيبدض ا ضز  بض نض ف  نضطأز    نض ت اضز  بض  ضطر اطكضطأافأ

ض(.Bide, et al, 2000 ؛7550  واىدضأنض ا عضح  تبضأع  ض نضطف  فك

ي   هفضح عض نضطأد  طنضطأ يضا عض ؤ اطض ث الضطأدو ضضطأحد اضنضغفأ يبضافااضطاب افكإ

ادداضطأع دد دض طأدودد ضادداضطأددز طجدض طأدودد ضادداضطأ  ا ددبدض طأدودد ضادداضطأاددكدض   دد  ضأنض حددفكضا ط دد ض

  دددفا ضطأددددا ضا ددد ض تحدددكضطإلصدددف بض فاب ادددفكض ثددد الض تددد  ضاالعدددبضا ي دددبض ددداضطأودددا كضط  دددادض

(دض  داىض ف د ض آ دا نض7552 يبضث   دبض غدفحمد طاحوحفلض فأع  دض ا مض ت  ضأا فءضأ دا بض طع صدف

(Bide, et al, 2000)ضطأحد داض داللضطأ د أدبضطأ  ادا ض د نض ارد ضطاب ادفكضطنأنضود  عضطأد د ض

(ضأنضطاب ادددفكض طأودددع اضHoagland ددد نضغ ددداضطأ ا ا ددد ندض  ح دددفضيع  ددد ض  تالحددد   دددنضأبثددداض حهدددفض



دض(Shaw, 2000)أاا دفنضأ ضطأد د طنض فأ عفحف ض نضأ دمضطفاداط ضطأ داض حهداضا د ضطفاداط ض عد ضط

أ ط؛ضيع ضطاب افكضطأحد اضااضطأحفأكض اص بضأ ع   ض نضطأ وداالاضطأ داض  طتدهضطأددا ضاداضطأعصداض

بفحددددداض ددددد هضطأ وددددداالاضطت  فايدددددبدضأ ض اط ددددديبدضأ ضصدددددايبدضأ ضطع صدددددف يبدضأ ضأطأادددددفأادض ددددد طءض

ض(.7550طحدعفأيب  واىد

ض

دور اإلرشاد والعالج  االالوا   (.ض7582 افزمضطأ   حا حف فضطأا  دضأال  زط  ضطأات عضإأ ض اعالض

 .14 – 9(  02فالالالف  االالالو الشالالالعور اانفسيالالالا  الراهالالالف لالالالدا الاالالالرا      ا  الالال  الارالالالار    

ضhttp://repository.aabu.edu.jo  فحضا اض  طضطأاط  الض

 سعريف انفسيا :

الضافأدددبض دددنضطفاددداط  ددداىضأ زحدددكضأنضطاب ادددفكض صددد  اضي ددد   مضأمودددفا ضإأددد ض اادددكض دددنضضضضضض

طأ حددد ادض ادددد مضطا ددد تف يبدض ا دددد طنضطأددد طاادض طأبددددفضطأحد ددداض طأاااددددادض أاادددفاضطب اف يددددبضح  يددددبدض

ض(.Eysenck,1972:66 طر اط فاضت  يبض ا   .ض 

(ضطاب اددفكض  حددهالضوددع اض ددفأعتزض طأيدد مض طأ  حيددبض طأاددزندضwolman,1973 يعددافض  أ ددفنض ضضض

فضأرااط ضطأعف   ن.  اض أكضا نض  هضطأ وفااض ا عضأي ضر،

أنضطاب اددفكض دد ضطردد اطكضادداضطأ دا دداضح  تددبضأحوددفاضطأح دددف جضض(Beck, 1982)  دداىض يددكضضض

ضطأ عاايبضطأ فأ بضطأ اض ؤ يضإأ ض ب  نضححا ض   يبضانضطأ طاض طأعفأمضض طأ      .

(ضإأددد ضأنضطاب ادددفكضافأدددبضطحدعفأيدددبض ححددد يضا ددد ضودددع اض دددفأح صض(Drever,1982  ددد  كض ا دددداض

ض. طأي مدض يصفاكض  كضطأافأبضطح دف ضااضطأحوفاضطأحد اضطأت  اض"طأ يا ا ز  ا"

(ضإأددد ضطاب ادددفكضا ددد ضأحدددهضافأدددبض8225حددداضاددد ض دددنضتدددف اضا  طأا  ددد ض ادددالءضطأددد  نضاددددفااض   حض

نضطأاددزنضطأ  دد  اضطأ دداض  دداط حض دد نضاددفااضطأ دد اضطأ ع  أددبضح دد يفض طأ تدد مضإأدد ضأعصدد ضطحدعفأيددبض دد
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طأيددد مض طأ حددد ادض غفأ دددفض دددفض بددد نض ددد هضطأ ودددفااض صدددا  بض د ددد طنضطأ  دددف أ ض ا ددد اضطأه دددبض ودددفااض

ض طفاقض ا  طنضطأوهيبض صع  بضااضطأ اا زض ط  ف ضطأ اطا.

(ضإأ ضأنضطاب افكضضافأبض نضطأحدمضطأود   ضطأد يض    دزضاداضSutherland,1991 يو اض ف ااح ض 

طأعدددف  ض دددففاقدض اددد مضطأ دددد ا ضا ددد ضطأ اا دددزدض اددد مضطاب دددداطعض فأعدددفأمض طأودددع اض فأددد حكدض طأيدددد مدض

ض طاا  دف ض  حدهضاضي اددنضاعد ضأيضوداءضأ  د ددفض د هضطأافأدبدض أحهددفض د فض  د  اضأر دد دض غفأ ،دفض ددف

ضيصفاكض أكض  نض ا  ض   ءضااضطأاااب.

 نقطة غاية يف األهمية:

بض دددنضاب ادددفكض  رددد نض ت  ادددإنضطأ دددفاث نضطأددد  نض حدددف أ طض دهددد مضطاب ادددفكضعددد ضأودددفا طضإأددد ضأنضط

ضطفااط ض طأ حف اضطاحدعفأيبض"طأ زطتيب"ض طأ طاعيبض طأ عاايبض طأت  يب.

 داضطأ داض دؤ يضطأد  اضضCognitive Symptoms داىضأنضطفاداط ضطأ عاايدبضضBeckإاضأنض يدك

ضطف ف اضااضحه اض ط   اطاضافأبضطاب افك.

تدددف اضا  طأا  ددد ض ادددالءضطأددد  نضاددددفاادضدض ضDrever ا دددداضاددداضاددد نض ددداىضطأددد ع ضط  ددداض ثددد ضضض

 اتعددد نضطف أ يدددبضإأددد ضطاحدعدددفلضاددداضحهددد اض ط ددد  اطاض  دددكضطفاددداط دضضSutherland  دددف ااح ض

ضافاب افكضأ  همضطر اطكضااضطأ زطجضأبثاض حهضطر اط ،فضااضطأ دا ا.


