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 دادإـع

أستاذ الصحة النفسية ووكيل كلية الرتبية لشئون 
 الدراسات العليا والبحوث

جامعة بنها -كلية الرتبية 

 ة ــــــالنفسي ةــــــاذ الصحــــــأست
 للدراسات العليا والبحوثالنوعية  ووكيل كلية الرتبية

 جامعة بنها -كلية الرتبية 

 أستاذ الصحة النفسية املساعد
جامعة بنها -كلية التربية   

لنفسددية ألاربددرا  هددت ه هددلد الت الددة كلددع اللعددة بدد  العبةددة بددي  ال ددببة ا

( 45( مرلها  )95) ما  لذد لسا  عينا  إناث  الذاور، و اون،نا االكتئابية لدت  الردراهني  مد  ا 
و رن هناث  ل وا د للب ناي   لذنتاثج  مدينا  وا،ح ثياظ رت ار  ما  لختيارال ( إناث 50ذرا،  ا)

  وختلف لذصالب  لذنفسي لألعرلض لالكتئثني  الذصالب  لذنفسي  رمث راضح  لذد لس  بأن مست،ي 
 و عًث ذمست،ي إل لك م ذألعرلض لالكتئثني  ذدي لذمرلهقي .
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 ثياظ لألنناث،و اسال،  وشكيل شخصي  في لألهمي  بثذغ لا لً  ولعب لألسري  لذعالقث  إن
 لذمسااثعد  لذع،لمال ماا  لذ،لذاادي  ارننثج ماث ناي  بثذتفثعاال وتعلا  لذتااي لذسامث  ماا  لذعدياد رن يعتبار
 ن،لذديا  لالنا  عالقا  ونا،ن  رن فم  لذضارا ي  لألننث،و ذ ؤال، لذسل،ري  لالضطرلبث  ثدا  على
 رساا ثا لالضااطرلبث  يعاانان  لذطبيعاايو فأبلااب لألخصااثجيي  لألسااري  لذ،ضاا  ثاادال فااي را جيااد 

 كبيار واأيير ذل  لألسار  رن ثياظ لالنا  ن،لذديا و عالقا  إذاى لألاب لذمقثم في الالنفعثذي  لذسل،ري 
 ورجاا  ر ااال الالنفعثذياا  لذساال،ري  معظاام لالضااطرلبث  اإن ذالناا و لذم كاار لذنمااثجي لذتطاا،  لااىع

لذ،لذاادي  الذصاارلعث  لذمسااتمر   لنساامثم ارماا  ارنياا و ارااوذ  عاادم لذطفاال نااي  لذساالبي لذتفثعاال إذااى
 ( ٨5 و٢00٧ لذرثيمو )فتحي عبد ثثذ  لألننث،. س،، إذى يؤلي لذبي  نين مث في

 لذساااااال،   ااااااثثب ( رن لذفاااااارل٢00٧اخلياااااال لذمعثيطاااااا  ) ماااااا مصااااااطفي لذق اي،ضاااااا 
 لذتااا،ورو ق،يااا  م ااال سااالبي  مشاااثعر اواااأ  مااا  وف،ذتااا  فاااي عاااثنى قاااد يكااا،ن  ماااث بثذ اااثً  لذمضاااطرا

( مااا  لألاالل %40) رن اجاااد فقاااد الذحناااثنو لذااد ، افقااادلن بثذعااادل،و الذشاااع،  الذقلااا و الذخاا، و
 عن ااثو لآلبااث، ثتااى ا اال ذلطااال  فبااثا منااث ب يبلااب علي ااث لذصاارلع الذناانلع ماا  جااث ل لذمكتئباا،ن 

 ذلممتماا و ن اام  مضااثًلل ألنفساا م اذلمحيطااي وناات  ساال،ًرث لذمحطماا  لذبياا،  كاال فليساا  ذذاا  اماا 
 لضااطرلبث  رفاارلل ذاادي م خلاا  فااي لذمسااثعد  لألساا ثا ماا  لذمحطماا  لذبياا،  لعت ااث  يمااب اذناا 

 )مصاااطفي لذقمااا  .ن ااام  ألنفسااا م اذلمحيطاااي مضاااثل سااال،ر م يكااا،ن  ابثذتاااثذي النفعثذيااا  سااال،ري 
 (٢٧ و٢00٧ اخليل لذمعثيط و

 ذألنناث، ما  لألن،ي  وربي  بس،، ل و د  رلع لألن،ي  رن (Webster, 1995)الثظ  اقد
 لذمنل، اغيثا لذتعقل مست،ى  لنخفثض م  لألن،ي  ذألوفثب م  لذصثل  لذعقثا مست،يث  ل وفثع

ن ام  لألنناث، ياؤلي ن اث يقا،م لذتي الذت،لف  لذتنيف لذسلبي ذعمليث  لألن،ي  إل ل  رن كمث الذتعنين
ماا  لذ،لضاا  رن لذحيااث  لألسااري  ولعااب لاً ل ربيااًرل فااي ثيااث  لذمرلهاا  ا  . إذااي لالضااطرلبث  لذنفسااي 

بثالومئنااثن  لذاوي يساا،لل لذحاب الذعطااف الذ ادا، الذ  ااث و يمعال لذمرلهاا  يشاعر الونلنا و فااثذمننب
ذم، لذمننذي لذمشح،ن بثذننلعث  الضطرلا لذعالقث  و بعكس لال وفثع وقدير ذلو م بثذنفس الذ ق 

 ولذانب الاي )محماد  .يخل  شخًصث مضطرًبث فاي سال،ر  بيار قاثل  علاى لذتنياف ني  رفرلللو ف ،
 (١٦٢و ١99٨
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لذفتاى را  إنلالكتئثا في س  لذمرلهق  رمر في بثي  لذخط،   إذل ذام يعاثذ و ثياظ يعتبر 
هنااث   ارن وذفتااث  فااي هااول لذساا  مسااتعد ألن يعماال ري شااي، نتيماا  هااول لذشااع،  لذماادمر بثذن باا ل

م ل لذصارلعث  لذ،لذديا   ع،لمل عديد  إل ثب  لذمرلهقي  بثذن ب  م ل لذ، لي و لذع،لمل لالجتمثبي 
هاول نتيما  لذتبيارل  لذفساي،ذ،جي  فاي ي  و اروذ  لذظرا  لذنفساي  لذتاي يمار ن اث لذمارلهقالذطال 

يميال إذاى لالنعانلب  . ف ول لألس ثا عثم  اواال  لذ،لذادي  خث ا  ومعال لذمرلها لذمرثل  لذعمري 
ايرر  إذى لذتشث م اال يمد فاي ثثضار لذحياث  متعا  اال يلما  فاي لذمساتقبل رماال يموبا  إذيا  رماث 

اذي  يتمت  بق،  يقظ  لذضمير ايل،م نفس  ألقال لألسا ثا ايحمال نفسا  رك ار ما  ثق اث ما  لذمساؤ 
افااااي بعاااا  لألفاااارلل ومتاااان  هااااول اللجمااااث ال يمااااد فااااي نفساااا   ااااالب  نفسااااي و عمااااث يمااااري ث،ذاااا  

  (.١5: ١999لألنديمثنيو عبد لذ،هثا لذخصثجص بسرع  لالنفعثب الذحسثسي . )
 وساثعدلذا  رمبار ل   العتماثللي شع،  لذفرل بثذعمن لذنفساي ال وعن نفسي صالب  لذلذن اإ

الذتحاادي الذعماال  لإل اارل ناال وعنااي  ياادل  الذضااب،خ لذخث جياا ولذ ااراا ماا  م،لج اا  لذت د علااى
 (١4و ١9٨٨)لذسثمرلجيو لإلنسثن. ل لذضب،خ لذتي وعتري وري  اومثا  هولذحل،ب  على ريمثل

اعلاااااي ذيااااار هاااااول لذع،لمااااال )واااااال  لذ،لذااااادي ( ات ااااا،  لألعااااارلض لالكتئثنيااااا  ال و ثو اااااث 
ذمرلهقااا  لذتاااي هاااي ثثضااار لألمااا  امساااتقبل ث بثذصاااالب  لذنفساااي  ذلمااارلهقي  انظااارًل ألهميااا  مرثلااا  ل

جااث،  هااول لذد لساا  ذمعرفاا  إذل رثناا  هنااث  عالقاا  نااي  لذصااالب  لذنفسااي  الألعاارلض لالكتئثنياا  
ذدي لذمرلهقي  )لإلنث  الذور، ( م  ذسر لذمطلقاي و اما  هناث فثذد لسا  لذحثذيا  ساتحثاب لإلجثبا  

 علي لذتسث ب لذتثذي:
 لنفسية واألعراض االكتئابية لدد  الردراهنين ناثداذ ور(دو   هل توجد عالقة بين الصالبة ا

 من اسر الرطلنين؟

:
 سعت الد اسة الى تحنيق األهداف التالية:

   لذمرلهقي ذدى الألعرلض لالكتئثني  لذصالب  لذنفسي  م  مست،ى رل علي لذتعر. 

   لذمرلهقي ذدى الألعرلض لالكتئثني    لذعالق  ني  لذصالب  لذنفسيعلي لذتعر. 

   لذمرلهقي  )ذر، و إنث (و ًعث ذمتبيرل  لذمنس لذصالب  لذنفسي  لذفرا  في علي لذتعر. 
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يشاا د لذممتماا  لذمصااري وحاا،ال  لجتمثبياا  اوبياارل  يقثأياا  متصااث ع  رذقاا  نتاادلبيثو ث 
ث  إيقثع ثيثو م لذي،مي  سريعًث ار ا ح  لذضاب،خ لذنفساي  علاي م رك ار لذسلبي  على لألفرللو فص

ثااد  اشااد و رمااث رن نسااي  لذعالقااث  لالجتمثبياا  الألسااري  نياان م ر اا   ال يااًث ال وفااثع معاادال  
لذطااال و اهاا، لألماار لذااوي رلى إذااى ت اا،  عالمااث  لذتاا،جس الذخاا،  الذقلاا  الالكتئااثا افقاادلن 

ثعر لذ،ثااد  لذنفسااي  الذعثو ياا و اممااث الشاا  أياا  رن لذماارلهقي  فااي لذطمأنيناا  لذنفسااي  اونليااد مشاا
"مرثلاا  لذمرلهقاا  لذمتااأخر " هاام لذفئاا  لألك اار عرضاا  ذلتااأير ن ااول لألاضااثع لذنفسااي  الالجتمثبياا  
الذ قثأي و الذتي ورج  ذعادم و،لفا  لذمارلهقي  ما  لذبيئا  لذمحيطا  اخث ا  فاي تال واال  لذ،لذادي  

  علاي هاؤال، لذمارلهقي  بماث يانعكس علاي م فاي  االنت م لذنفساي و اما  ما  ذياث  سالبي  طلاذمث ذل
هنااث جااث،  فناار  إجاارل، هاااول لذد لساا  لذتااي وأماال لذ ثث اا  رن ونشاااف نتثجم ااث عاا  وبيعاا  عالقااا  

 لذصالب  لذنفسي  بثألعرلض لالكتئثني  ذدي لذمرلهقي  م  لسر لذمطلقي .

:

 Psychological Hardiness يةالصالبة النفس -1
 لساااتخدلم علاااى لذفااارل (: لذصاااالب  لذنفساااي  علاااي رن اااث "قاااد  ٢00٢عااار  عماااثل مخيمااار )

 لالكتئااثا". )عمااثل مخيماارو اخث اا  لذضااثبط  لألثاادل  ريااث  ماا  ك،قثياا  لالجتمثبياا  لذمسااثند 
 (٨5 و٢00٢

ذمقثاما   مصاد  ما  لذمصاثل  لذشخصاي  لذولويا " ثلذصالب  لذنفسي  على رن ا  عرفكمث 
 ,Porter)".لآليث  لذسلبي  ذضاب،خ لذحياث  الذتخ ياف ما  ذيث هاث علاى لذصاح  لذنفساي  الذمسامي 

1998; Michelle, 1999)   اوعر  لذصالب  لذنفسي  إجرلجيًث بأن  لذد ج  لذتاي يحادلهث لذمرلها
 ننفس  علي لذمقيثس لذمتعدل لألبعثل ذلمرلهقي  م  لسر لذمطلقي .

 ابية:  األعراض االكتئ -2
اجدلنيا  وتبادي فاي رعارلض لذحانن الذتشاث مو  -يعر  "ني " لالكتئثا بأنا  "خبار  معرأيا 

اعااادم ثاااب لذاااول  انقااادهثو الألفناااث  لالنتحث يااا و الذت اااي و الالسااات ث  و افقااادلن لالهتماااثم الذتااارللو 
ذشا ي و النعدلم لذقيم و افقدلن لذطثق و اوبيرل  فاي نماد لذنا،مو الذقثنليا  ذلبضابو اوبيارل  فاي ل

 (٢5و ٢004)بريب بريبو ا ع،ب  لذتررينو الإل هث  الإلج ثلو افقدلن لالهتمثم بثذمنس.
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 مرحلة املراهقة: -3
وعد مرثلا  لذمرلهقا  ما  مرلثال لذنما، لذم ما  الذماؤير  فاي ثياث  رال ما  لذاور،  الإلناث  

ذشخصاااي  نظااارًل ذماااث يعتري اااث مااا  وبيااارل  اوطااا، ل  نمثجيااا  هثجلااا  اساااريع  وشااامل رااال ج،لناااب ل
امك،نثو ااث ابثذتااثذي فتناا  وتحاادل في ااث راال لذمظااثهر الذساامث  لذشخصااي  لألسثسااي و اوقاا  مرثلاا  
لذمرلهق  ني  مرثلتي لذطف،ذ  الذرشدو ثيظ يتح،ب في ث لذطفل لذورر إذى شثا نثض  و اوتحا،ب 

رياا  ماا  في ااث لذطفلاا  إذااى رن ااى نثضاام و ابثذتااثذي فااتن مرثلاا  لذمرلهقاا  وقاا  وقري ااًث فااي لذفئاا  لذعم
( ساان و اهااي وباادر عااثل  بمظااثهر لذبلاا،ث لألاذياا  الذ ثن،ياا  ذاادى راال   ماا  لذمنسااي و اإن ٢١-١٢)

كثن  وبدر م كرًل ذدى لإلنث  عن ث ذدى لذور،  بح،لذي عثم را عثمي و اذوذ  فتن   يكملن اث قبال 
 لذور،  ريضًث ننفس لذمد  لذتي ندرن ن ث.

إذااى وقساايم مرثلاا  لذمرلهقاا  بصااف  عثماا  إذااى ايمياال معظاام علمااث، علاام لذاانفس لال وقااثجي 
 يال  مرلثل نمثجي  فربي  متتثبع  هي:

 (  ساااان و اهااااي و،لكااااب فااااي ونلمن ااااث مرثلاااا  ١5-١٢مرثلاااا  لذمرلهقاااا  لذم كاااار  ماااا  ساااا )
 لذتعليم لذمت،سد.

 (  سااااااان و اهاااااااي و،لكاااااااب فاااااااي ونلمن اااااااث ١٨-١5مرثلااااااا  لذمرلهقااااااا  لذ،ساااااااطي مااااااا  سااااااا )
 مرثل  لذتعليم لذ ثن،ي.

  ( سن و اهي و،لكب في ونلمن ث مرثلا  لذتعلايم ٢١-١٨لهق  لذمتأخر  م  س  )مرثل  لذمر
 (.١05: ١990لذمثمعي. )ثثمد  هرلن و 

هول اسا،  ياتم لالقتصاث  فاي لذد لسا  لذحثذيا  علاى وناثاب لذمارلهقي  )إناث  اذرا، ( فاي 
لذنمثجياااا   مرثلتااااي لذمرلهقاااا  لذم كاااار  الذمرلهقاااا  لذ،سااااطي نظاااارًل ذن اااار  اشااااد  لذتبياااارل  الذتطاااا، ل 

 رو ط  ن ثوي  لذمرثلتي  بثذول .لذم

هل و،جد عالق  إ و ثوي  ذل  لالذ  إثصثجي  ني  ل جاث  لذمارلهقي  ما  لسار لذمطلقاي   -١
  ؟علي مقيثس لألعرلض لالكتئثني  ال جث  علي مقيثس لذصالب  لذنفسي 

 طي ل جث  لإلنث  لألعرلض لالكتئثني ؟هل و،جد فرا  ني  مت،سطي ل جث  لذور،  امت،س -٢

هل و،جد فرا  للذ  ني  لذمرلهقي  لذوي  ثصل،ل علي ل جث  مروفع  ال جث  منخفض   -3
  لالكتئثني ؟ ضفي لذصالب  لذنفسي  ابي  لإلعرل
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ذماارلهي  لذتااي وتحاادل ثاادال لذد لساا  لذحثذياا  بثذحاادال لذ شااري  لذتااي وتم اال فااي عيناا  ماا  ل
لنفصااثب الذاادي م بااثذطال و رمااث لذحاادال لذم،ضاا،بي  فتتم اال بثسااتخدلم مقيااثس لذصااالب  لذنفسااي و 

 امقيثس لألعرلض لالكتئثني و اذذ  في ض،، لذمن   لذ، في لذتحليلي.

ي  فاي وحساي  وعد لذصاالب  لذنفساي  رثاد لذع،لمال لذم ما  الألسثساي  ما  ع،لمال لذشخصا
 .لأللل، لذنفساااااااي الذصاااااااح  لذنفساااااااي  الذبدنيااااااا و اراااااااوذ  لذمحثفظااااااا  علاااااااى لذسااااااال،ريث  لذصاااااااحي 

اقد رشث   لذعديد م  لذد لسث  إذى رهمي  لذصالب  لذنفسي  رأثد ع،لمل لذمقثام  ضد لذضاب،خ 
رن مساث  لذ حاظ فاي  (Holahan &amp; Moos, 1990) الأل ماث و افاي هاول لالوماثل يارى 

،خ يماااب رن يتحااا،ب إذاااى لذترريااان علاااى متبيااارل  لذمقثامااا  لذتاااي ومعااال لألشاااخث  مماااثب لذضاااب
يحتفظاا،ن بصااحت م لذمساامي  الذنفسااي   باام وعرضاا م ذلضااب،خو فممااثب لذد لساا  يمااب رن يتحاا،ب 

لذصاااااالب  لذنفساااااي و الذضااااا د لذااااادلخليو اوقااااادير لذاااااول (و ) إذاااااى ل لسااااا  لذمصاااااثل  لذنفساااااي  م ااااال
جتمثبي ( لذتي ومعل لذفرل يقايم لذضاب،خ وقييماًث الق،ياًثو رماث الذمصثل  لالجتمثبي  )لذمسثند  لال

 .رن ث ومعل  رك ر نمثثًث افعثذي  في م،لج ت ث
رن لذصاالب  لذنفساي  عثمال هاثم اثيا،ي فاي لذشخصاي   (Lockner, 1998) ذا،رنيراياري 

يمااب لذتأكيااد علياا  فااي لذ حاا،  لذمسااتقبلي  ثتااى يتضاا  رك اار ايتطاا،  ماا  مساات،ى لألشااخث  إذااى 
مسااات،ى لساااتخدلم  بثذمؤسساااث  الذمرلكااان لذعالجيااا  الإل شاااثلي  ثتاااى يساااتخدم علاااى نطاااث  السااا  فاااي 
لذتطااا،ير الختياااث  لألشاااخث  ذاي لذصاااالب  لذنفساااي  فاااي م ماااث  خث ااا  فاااي شاااتى لذمماااثال   ألن 
لذصالب  لذنفسي  ر  ح  م  لذمفث يم لذ ثم  فاي راقاث  لذخطار اوحادي لذمصاثعب اضاب،خ لذعمال 

رن ذ ااث وااأييرل  إيمثنياا  علااى لألنظماا  لذعثجلياا  الذننلعااث  لذناجياا  الذساال،  لذمرضااي  الإلنمااث و رمااث
 اذرر لألهدل . الذضب،خو ايمب روذ  بحظ وط،  لذصالب  عبر فترل  لذحيث  ا بط ث نتحقي 

باااثذت ي  لذعصااابي اال  أااا ع  لألفااارلل يتصاااف بقلااا  لذصااابر الذتحمااال اذل  وبيعااا  وتسااام
لذنفسي الذاوهني نينماث  ممث يمعل ث للجم  لذشع،  بثإل هث  الذتعب ل الالستقر وعر  معنى لذ دا، 

اذقاااد  رجساااثلهم عااا  معثناااثو مو يتميااان لذااا ع  بثذتمثسااا  الذ ااادا، ذنااان م يتاااأذم،ن بصااام  فتعبااار
علاااى لذاااتحكم الذضااا د  لذساااثبق  رن لذقلااا  مااا  لذناااثس هااام لذاااوي  يتمتعااا،ن بثذقاااد   د لساااث ذرااار  لذ

بباا  لذنظاار عاا   لذظاارا  ام،لج ت ااث بكاال شاامثع  اإ اارل لذاادلخلي لذعااثذي ايتحملاا،ن رقسااى 
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يشاعران بثإلث اثخ  را لقتصثلي معي  ف ام ال لجتمثعيلنتمث، هؤال، لألفرلل إذى شريح  را اسد 
إلي ااث  قااد لو م  الذفشاال ايماادان فااي لذصااع،بث  الذمع،قااث  لذتااي وصااثلف م فر اا  ربياار  وحفاانهم

 (١١و  ٢00١و ااج،لهم رمثم رنفس م ارمثم لآلخري  )لإلمث  
أيكاااا،ن لذفاااارل ملتنمااااثً ومااااثل نفساااا  ا يماااا   لذنفسااااي  وم اااال ذ ا  لذصااااح  لذنفسااااي  فثذصااااالب 

رثاادل  ا يتحماال لذمساائ،ذي  لذشخصااي  عمااث الومثهاا  نحاا، لآلخااري و امتحكمااثً فااي مااث يتلقااثل ماا  
ريضاااًث علاااى لذصااام،ل ا لذمقثامااا   وااا يحاااد  ذااااا  اذااا  قاااد   علاااى لوخاااثذ لذقااارل ل  لذمنثسااا  و ا قد  

ري رن لذصاارلع لذاااوي و الذضاا د لذاادلخلي ذلتحاااديث  لذتااي يتعاارض ذ اااث ماا  رجاال وحقيااا  إنسااثنيت 
و اادل اجا،لل ا ناوذ  ي،اي  فاي فاي م،لج ا  لذقا،ى لذتاي  ليعثني  لإلنسثن ها،  ارلع إي اث  اجا،ل

 (٢٢٧و ٢00٢. )عمثل مخيمروثثذ   رلع ابصف  مستمر  ال ُيحسم بشكل رثمل في ثيثو 
 ياا  فااي لذشخصااي  لإلنسااثني  ناال إن ااث نسااي  فااي عم،مااًث ذيساا  قاا،ى خ لذنفسااي  لذصااالب ا 

وتشكل خي،وا  عبار لذمرلثال لذعمريا  لذمختلفا و اوارو د بصا،   ثيظ بثي  لإلوقثن امنت ى لذدق  
م ثشر  م  إل ل  لذفرل ذل،لق  لذمعاث،و اوساتمد ق،و اث ما  لذخبارل  لذساثبق  لذتاي ذيسا  بثذضارا   

 ثن ث م  خالب لذتعثي  م  لآلخري .رن ون،ن مرو ط  بثذفرل ذلو  نل يمك  ذ  لكتس
وارو د بمادى إل ل  لذفارل ذولوا  امعرفا  ما،لو  لذضاعف أيق،ي اث  لذنفساي  لذصاالب  كمث رن

ل إذااى لالواانلن لذنفسااي الذتاا،ل ن لذفسااي،ذ،جي الذت،لفاا  ماا  لذااول  اماا  اماا،لو  لذقاا،  في اادي ث ذيصاا
لآلخااري  الذتنيااف ماا  لذبيئاا  لذطبي،ياا  الذبيئاا  لذمشاايد و ابثذتااثذي يكاا،ن لذفاارل قااثل ًل علااى لذتعااثي  

 .لذنفسي  لذضب،خ الذتأقلم م 
رشث   ل لساث  رال ما  )ماثلي  لذنفسي  اع  خصثجص لألفرلل لذوي  يتصف،ن بثذصالب 

 لذنفسااي   يتمياانان بثذصااالبإذااى رن لألفاارلل لذااوي   (Maddi & Kabasa 1984)ث سااار،بث
 :يستميب،ن ذلم،لقف لذضثبط  ن الي  لومثهث  اهي

مساات،ى مروفاا  ماا  لذتضااثم  الإل اارل  ثيااظ ي،يشاا،ن لذم،لقااف لذضااثبط  اينبمساا،ن فااي  :أوالا 
 . نشثخ مست د  ذحل لذمشكال  ام،لج   لذتحديث  لذتي يتعرض،ن ذ ث

 .،ن في وصرفثو م ارفعثذ م ري رن م يك،ن،ن م  ذاي لذض د لذدلخلييتحكم :ثاثياا 

بشارى ) .يتقبل،ن لذتبير رتحاد  اذايس رم ادل  ا بثذتاثذي يميلا،ن إذاى قبا،ب لذتحادي الذمقثاما  :ثالثاا 
 (٨9و  ٢004إسمثعيل و 
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و ث وعمل رمتبير سايك،ذ،جي يخفاف إذاى ثاد ربيار ما  واأييرل  امك،نث لذنفسي  فثذصالب 
 لذصاااااااااااااااااااالب  اإن لذعالقااااااااااااااااااا  ناااااااااااااااااااي  لذطث جااااااااااااااااااا ولألثااااااااااااااااااادل  لذضاااااااااااااااااااثبط و را لأل ماااااااااااااااااااث  

هي عالقا  عكساي و فثألشاخث  لألك ار  االب  نفساي  عناد ما،لج ت م  لذنفسي  الذضب،خ لذنفسي 
ذلم،لقااااف لذصاااا،   الذحرجاااا  را لذم اااادل  يك،ناااا،ن رقاااال عرضاااا  ذ  ااااثب  بثالضااااطرلبث و اذاااادي م 

كااااااااس لألشااااااااخث  علااااااااى ع, لإلمكثنياااااااا  السااااااااتمرل ي  عملياااااااا  لذت،لفاااااااا  ماااااااا  متطل ااااااااث  لذحيااااااااث 
 (4٦و  ٢009رليب لذخثذديو . )يضطرب،ن  لذض،يف  يمرض،ن را لذنفسي  لذصالب  ذاي 

 ميتااااااااًثو اذناااااااا الإلنسااااااااثن لذااااااااوي ي،ااااااااي  ناااااااادان ل جاااااااا  ماااااااا  لذضبااااااااا،خ يعااااااااد إنسااااااااثنًث 
الذتعاااارض لذمسااااتمر ذ ااااث يتروااااب علياااا  لذن ياااار ماااا  لذتااااأييرل  لذساااالبي  الذف،ضااااى  لذضااااب،خ شااااد 

الال و ث  الذعمن في لوخثذ لذقرل ل  اونثقص فثعلي  لذسل، و الذعمان عا  لذتفثعال ما  لآلخاري و 
قااد ياادف  يمن ااث فااي  لذضااب،خ ي و اإن ثشااد لذفاارل ذطثقثواا  ذم،لج اا  ولاا ات اا،  لألماارلض لذمساام

 ( ٦و  ١9٨9ولع  منص،  افي،ال لذب الايو )شكل رعرلض نفسي  اجسمي  .
  لذنفسااي  هااي محصاال  ذمااث يعتاارض لذفاارل فااي ثيثواا  ماا  لذضااب،خلألعاارلض لالكتئثنياا  

ماؤيرل و ايكا،ن لذمثناب لذسالبي ذ اث يناو  باثذخطرو لذم يارل  ا لذثادل  ا لألم،لقااف ا لذمتم ل  في لذ
الذت ديد ذنيثن  م  خالب ت ،  ذيث  مؤذي  في  ،   لضاطرل باث  نفساي  الجتمثعياااااااااا  اجسامي  

   ال يستطي  مع ث لذت،لف  الذتنيف الالونلن الالنسمثم في لذحيث  .افسي،ذ،جي  اعقلي
قد ون،ن إيمثني  وعمال ن، اف ث قا،  للفعا  ُوحسا   لذضب،خ إذى رن (Selye)ايشيرسيلي

وحاد  نتثج  سلبي  علاى لذفااااارلو ن،بي  لذحيث  إذى رن يصل لذضبد إذى لذحد لألم ل ذ و ابعدهث 
ون،ن ذيث هث ضث  و وختلف قد   لألفرلل في وحمل م ل ج  لذضبد لعتمثلًل على ق،  لذفرل لذمسمي  

ب مااا  خاااال لذضاااب،خ انساااتدب علاااى اجااا،لو ل ا لييااا  اسااال،ري  وحااادل وريقااا  وعثملااا  مع اااثمااااع،ل
ت اا،  ثثال  لنفعثذي  رثذقل  را لذخ،  را لالكتئثا را ما  خاالب لذمؤشارل  لذفساي،ذ،جي  لذتاي 

ري رن نتيما  لذضابد و وحد  للخل لذنثج  لذحي م ل ل وفثع ضبد لذدم را  يثل  ضربث  لذقلب
 ( ٧٧و ١99٧الجل فثضلو) ه،  ل فعل نفسي افسي،ذ،جي ولقي ب يث هث على لذفرل .

ال وت،قااف ذيث هااث علااى لذناا،لثي لذفسااي،ذ،جي  ذلفاااااااارلو ري علااى  لذنفسااي  لذضااب،خ هااول اإن
اعالقتااا  مااا  محيطااا   ل جااا  وحملااا  ألب ثج اااث لذمؤذمااا  فساااي،ذ،جيًثو نااال وتسااا  ذتشااامل رفااارلل رسااارو 

الضطرلا الألعرلض لالكتئثني  ذ مو  لذنفسي  لالجتمثعيو فتظ ر ثينئِو عالمث  لختالب لذصح 
ألنااااااا  ال يمتلااااااا  لذطثقااااااا  ذمقثامااااااا   ورثاااااااد ولااااااا  لذمؤشااااااارل وعاااااااد عالقاااااااث  لذفااااااارل لالجتمثبيااااااا  

مااا  نثثيااا و رماااث رنااا  لنسااالق عااا  لذممتمااا  افقاااد لذمساااثند  لالجتمثبيااا  ذم،لج ااا   لذضاااب،خ ولااا 
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ال وخلا، من اث ري مرثلا  ما  لذمرلثال لذعمريا   لذنفساي  الذضب،خ .م  نثثي  رخرى  لذضب،خ هول
 .ثيظ إن ذنل مرثل  تراف ث امتطل ثو ث اثثجثو ث

إذاااى رن رااال مرثلااا  ونطااا،ي علاااى  اااع،بث  مصاااد هث لذتبيااارل   ()فيااا،ال لذبااا الاى  اوشاااير
اياااؤلي لذااانقص  .لذحثليااا  فاااي لذمرثلااا  امطثذب اااث لذبيئيااا  الذ قثأيااا  امااادى ولبيااا  ثثجاااث  لذمرثلااا 

الذقصااا،  را لإلهماااثب فاااي ولبيااا  ثثجاااث  لذمرثلااا  اوحقيااا  مطثذاااب نم،هاااث إذاااى ثااادا  ر ماااث و 
ابثذتااثذي فااتن راال مرثلاا  ونماا  في ااث ر ماا  محتملاا  قااد وتطاا،  إذااى ر ماا  فعلياا  را يتمثا هااث لذفاارل 

 (١4و  ١9٨٨في،ال لذب الاي ) .لستيفث، ذمطثذب لذمرثل  ا إش ثع ث ذحثجثو ث
 معتمااااااااادًل علاااااااااى ذلوااااااااا  فاااااااااي ثسااااااااامشااااااااا   يكااااااااا،ن لذفااااااااارل في اااااااااث  مرلهقااااااااا لذاإن مرثلااااااااا  

لذضاااب،وث  را علاااى لألقااال ذتمنب اااث م ماااث راااثن  مقثامااا  الذنشاااثخ لذاااولوي فاااي لذنفساااي  لذصااارلعث 
د هث ايؤم  بشكل قاثو  باأن ذنال فارل خص، ايثو و اإن وادخل لآلخاري  يعناي لذضاعف فاي مص

ابثذتاااثذي فاااتن لذد لسااا  لذحثذيااا  و اااتم ن اااول لذشاااريح  و شخصااايت  اهاااول ماااث ال يحباااول ربلاااب لألفااارلل
ما  مادل س وا،ح لذ ثن،يا    ثن،يا  لذعثما لذ اواللذمرلهقي  الذمرلهقث  م  لذعمري  ا لذمتم ل  في 

كمااث  بسابب لذمشاكال  لذقثجما  ناي  لذ،لذادي  "والق ام" ن شا  يعاثن،ن ما  ضاب،خ نفساي ألن ام لا 
رناا  ماا  لذمفتااارض رن يسااع،ل ذتحقيااا  ذالو اام ذضااامثن وظ اار ذاادي م بعااا  لألعاارلض لالكتئثنيااا  ا 

 .لذنفسي  بثذصالب شع، هم بمست،ى منثسب م  لذشع،  
لذاوي  لذمرلها  الونلنا و فاثذمننبم  لذ،لض  رن لذحيث  لألسري  ولعب لاً ل ربيًرل في ثيث  ا 

ال وفااثع  باثذنفس بثالومئناثن الذ قا  يسا،لل لذحاب الذعطاف الذ ادا، الذ  اث و يمعاال لذمرلها  يشاعر
 و بعكاااس لذمااا، لذمننذاااي لذمشاااح،ن بثذننلعاااث  الضاااطرلا لذعالقاااث  ناااي  رفااارلللو ف ااا،وقااادير ذلو ااام

 (١٦٢و ١99٨وب الاي لذن )محمد  .يخل  شخًصث مضطرًبث في سل،ر  بير قثل  على لذتنيف
 يمار رن لذضارا ي  ما  لذمرلهقا : الذتاي ذايس ذشكل لذمحدل  اهنث  ممم،ع  م  لذع،لمل

 وختلاااف شخصاااي  لجتمثبيااا  خبااار  فثذمرلهقااا  هاااول لذسااا  وميااان لذتاااي بثذخصاااثجص لذمااارلهقي  كااال
لذ، لييااا   لالساااتعدللل  ضااا،، ذممتمااا  فاااي ممتمااا  امااا  آلخااارو فااارل مااا  في اااث لذنمااا، خصاااثجص

  :كثذتثذي لذمرثل  هول شكل إذى وشير لذتي لألسثسي  لذع،لمل وحديد ايمك  لذبيئي . الإلمكثنيث 
 ت اا،  علي ااث يتروااب الالنفعثذياا و الالجتمثبياا  لذمساامي  لذتبياارل  بساارع  وتعلاا  ع،لماال -١

 .بسالم مرلهقت  مر  ين بي كمث لذمرله  ثقق ث إذل جديد  ثثجث  الهتمثمث 

http://www.libyanyouths.com/vb/t268857.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t268857.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t268857.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t268857.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t268857.html
http://www.libyanyouths.com/vb/t268857.html
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 ما  قاد لً  ايحقا  يكتشف ث رن لستطثع فتن ذلمرله و  لذمديد لذبيئ  ببم،ض وتعل  ع،لمل -٢
 ي،اااي  رن رمكنااا  وعثملااا  فاااي ر قاااى بأساااثذيب ايساااتبدذ ث لذطفليااا  عااا  رساااثذي   لالنساااالح

 .متنيف  هثلج  مرلهق 
 لذتسااثهل عاا  بعيااد  مت،ل ناا  كثناا  فااتن لذ،لذدياا و لذمعثملاا  بأسااثذيب وتعلاا  رسااري  ع،لماال -3

 .متنيف  مرلهقت  ن،ن و رن إذى ذذ  رلى الإلهمثب الذتسلد
 علاى الذمساثعد  لذاتف م علاى قثجما  ما،لقف م كثنا  فاتن الذرلشادي و بثذرفاث  وتصل ع،لمل -4

 لذممثعا  إذاى لذحثجا  اإشا ثع لذمماثعي الذتفنير لذتعثان  رج،ل، لذمشكال  نت يئ  وخطى
 .وورر مشثكل لان  لذمرلهق  مر 

 ونا،ن  كاأن ما  لذممتما و را  رسارو ما  ي،لج  اث قاد لذتي لإلث ثوث  بك ر  وتعل  ع،لمل -5
 لشاتد  اإذل ذا و منثسا   عمال فر ا   و،فير لذممتم عدم را ذ  اذمتطل ثو و نثنو  لألسر 

 ورياا  عاا  رمثنياا  وحقياا  إذااى فيلمااأ لذيااأس الذقناا،خ نفساا  فااي و عااظ فأن ااث لإلث ثوااث 
 .الذتبرير كثإلسقثخ لذدفثبي  لذحيل لستخدلم را لذيقظ  رثالم

 علااى الالعتمااثل لذمساائ،ذي  وحماال علااى كتد ي اا  لذسااثبق  لذمرلهاا  بخباارل  وتعلاا  ع،لماال -٦
 امارا ل ذا و لذمنثساب الإل شاثل لذت،جيا  فار  اوا،فير عنادلو لذقايم لذدينيا  اونمي  لذنفسو

 (33: ١993عقلو لذسث  . )محم،ل بثذخبرل 

ثيااااظ وااااري لذ ثث اااا  رن ثااااد  لذطااااال  يااااؤلي ن اااام إذااااي لذتااااده،  الذتعاااارض ذال ماااااث  
لذنفسااي  م اال "لنخفااثض وقاادير لذااول و لالكتئااثاو لذقلاا و ضااعف لذصااالب  لذنفسااي " الالضااطرلبث  

ألن ااث رمااث سااب  اذررنااث رن هااول لذفتاار  فتاار  ثرجاا  وحتااث  إذااي ماا  يسااثند هااؤال، لذماارلهقي  اذناا  
لذتاااده،  الذتعااارض  يبثنصااارل  لإلباااث، بمشاااكالو م اوالق ااام فلماااث يمااادال رثاااد مماااث ياااؤلي ن ااام إذااا

 قي  )إنث  اذر، (. ذالكتئثا ذدي لذمرله

 األعراض االكتئابية عند املراهقني:
اذناا   ذاادى لألوفااثب الذماارلهقي  الذرلشاادي  عم،مااثً  ياا عاارلض لالكتئثننااي  لألوشااثب  هناث  ا 

 يختص ن ث لذمرلهقي  من ث:لذتي هنث  بع  لألعرلض 
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 ة:ـــــراض الجسميـــاألع
امااااا  نثثيااااا  رخااااارى  لذعثمااااا  ذالكتئاااااثا ذألعااااارلضلذمسااااامي  مكملااااا   لألعااااارلضوعتبااااار 

لذمساااامي  معرضاااا،ن ومثمااااث ذلتااااأير بااااثألعرلض لالنفعثذياااا  اخث اااا  لذقلاااا   بااااثألمرلضفثذمصااااثني  
 ام  لألعرلض لذمسمي  لذخث   بثذمكتئب:. الالنفعثب

م الذمتم م ايند  مث يبتسم م  لنخفثض فعلنق ثض لذصد  الذشع،  بثذضي  الذ،ج  لذمت -١
 ذلمتنلم اسرع  ذ   لذدم،ع. لذص،  ثتى يشعر لذمستم  بأن  ال ثيث  

 لذتعب ألقل ج د اجم،ل لذ م  الذشع،  بثآلالم اخث   ذالم لذظ ر.  -٢
 و،هم لذمرض الالنشبثب على لذصح  لذمسمي .  -3
 لضطرلا لذدا   لذش ري  عند لذنسث،.  -4
 يفقد لذمصثا جن،ل م  ا ن  بسبب فقدلن لذش ي .  -5
 لإلمسث  لذوي قد يؤلي إذى لذتسمم.  -٦
 (. ١٨: ١999لألنديمثنيو عبد لذ،هثا دم ني  لال وفثع الالنخفثض. )وبيير ضبد لذ -٧
 (. ١٦: ١99٦لذبثمديو ثثمد لذصدلع الذقي، الذداخ  الآلم جسمي  مختلف . ) -٨

 ة: ــــوكيــراض السلــــاألع
يااؤير لالكتئااثا علااى لذناا،لثي لذمختلفاا  فااي ثيااث  لذفاارل اياانعكس ذذاا  فااي راال وصاارفثو  

 ض:لهول لألعر اسل،ر  ارهم 
يبدا على اج  لذمري  لذحنن الذيأس ايسير مق،س لذظ ر اال يح  : الرظهر الخا جي (ر 

  .يدي  ايتنلم بص،  منخف  متقط  ارلمث  بسيط  وخر  م  فم بصع،ب 
وقاال قااد   لذمااري  علااى لذعماال اياارف  رثيثنااث لذااوهثا إذااى لذعماال : السددلوا الخددا جي (ا 

 .ن في إهمثب ذلو  انظثفت ايبدر لآلخري اينعنب ع  لذممتم  ايرف  مقثنل  
باااثذ ب،خ لذحرراااي الذنسااال لذعاااثم الذخمااا،ب  بثالكتئاااثايتميااان لذماااري  : النشدددال الحر(دددي (  

لذاوهني الذمسادي الذاوي يعمال رثيثناث إذاى عادم لذحررا  الذشالل لذتاثم الذبيب،با  لالكتئثنياا  
 ث  لإليااعاا  لذحرراا  الذنااالم الذطعااثم ارثيثنااث يصااثا بحثذاا  شااديد  ماا   فاارلاهنااث يت،قااف لذ

ثثمااااد الذت ااااي  الالضااااطرلا اونيااااد ثررتاااا  اورومااااف رورلفاااا  ايك اااار رالماااا  ايصاااارح. )
 (.١9: ١99٦لذبثمديو 
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 ة:ــــــراض النفسيــــاألع
 راهثم س،للاي  وحير رو ث، لألمرلض لذ ثوين .  -١
 . الذتشث م لذمفرخ لذقل  الذت،ور الأل    -٢
اى اعاادم لذقيماا  الثتقااث  بعاا  لذ ل،سااث  الذ ااويثن لذااوي يم اال لذشااع،  فااي لنعاادلم لذمااد -3

 لذول  الذشع،  بثآليثم الذخطثيث الذون،ا اولب لذعقثا ذلول  الذقيثم بثالنتحث . 
 ت ،  مشثعر لإليم الذخطيئ  الذتفنير في لالنتحث .  -4
لذقناا،خ الذماانع لذااوي يباادا فااي لذساامث  لذشخصااي  م اال فقاادلن لذااول  اشااع،  لذمااري  بأناا   -5

دلن لذ ق  باثذنفس الذشاع،  باثذ،ه  فاي لذعنيما  الفتقاث  لذلاو  مكرال اشع،  بثذ،ثد  الذعنذ  افق
 الذسرا  في لذم،يش  اعدم لذقد   على لالستمتثع بم ثه  لذحيث  افرلث الثتقث  للخلي. 

 لذالم ثال  بثذنظثف  الذمظ ر لذعثم. ا لذبؤس الذيأس الألسى اهب،خ لذراح لذمعن،ي   -٦
 لى لذول . لنحرل  لذمنل  اوقل   الالننفث  لذنرجسي ع -٧
عاااااادم ضاااااا د لذاااااانفس اضااااااعف لذ قاااااا  فااااااي لذاااااانفس الذشااااااع،  بااااااثذنقص اعاااااادم لذنفثياااااا   -٨

 ابعدم لذقيم  الذتفثه . 
 ة:ـــــــراض العقليــــاألع

 ايك،ن ذذ  على هيئ  ممين  م : بثالكتئثاوتأير لذ،تثجف لذعقلي  
 لذ د، الذصع،ب  في لذتفنير.  -١
 قل  لالنت ثل الذسرثثن.  -٢
 ررين نل رثيثنث وتأير بثذولكر  اذذ  ذصع،ب  لذتررين. عدم لذقد   على لذت -3
لألناااااديمثنيو عباااااد لذ،هاااااثا وااااارلل الضااااا  فاااااي لوخاااااثذ لذقااااارل ل  ال و اااااث  فاااااي لذسااااال، . ) -4

١999 :١9 .) 

 قسم إىل قسمني:  ناالكتئاب وتاألعراض أسباب 
 :وتنقسم إلي أوال: العوامل الداخلية

 ة:ــوراثيـل الـوامــالع -1

الومثل إذى رن رس ثا لالكتئثا وع،ل إذى ع،لمل ا ليي  را لذترريب ايرج  ر حثا هول ل
فثذعثمال لذا، ليي ذا  لا  هاثم فاي نشاأ  . لذعض،ي ذخاليث لذدمثث را لألمرلض لذعض،ي  في لذمسم

 (. ٢0: ١99٦لذبثمديو ثثمد ) لضطرلبث .
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  وثستخلص من رلك أن:
ثنلياا  لذطفاال رن يطاا،  لذمينااث  لذتااي وااؤير قااي ثصاا،ب لذقلاا  فااي ساا  م كاار ونيااد ماا  ق -١

 مشثعر لالكتئثا في لذمستقبل.
و هااا  مااا  يتعرضااا  بثألكتئاااثالذفتياااث  لذالواااي يتماااتع  بثثتماااثب ركبااار جينياااًث ذ  اااثب   -٢

  ذظرا  ثيثوي  ممحف  م ل لذتحصيل لذعلمي لذسيئ را وال  لذ،لذدي 
كاا  إن لذفتيااث  لذالوااي يتمااتع  بقثنلياا  جينياا  رعلااى ايتعرضاا  ذظاارا  ثيثوياا  ممحفاا  ي -3

  رك ر ثسثسي  م  بيره  ذآليث  لذسلبي  في نيئت   لذمحيط .
 ة:ــــل النفسيــوامــالع -2

 هناا عددا من العوامل النفيسة الرسببة لالكتئاب منها:
 لذت،ور لالنفعثذي الذظرا  لذمحنن  الذخبرل  لألذيم  الذن،ل   لذقثسي .  -١
 نرلم  الذشر  الذصح  الذفقر لذشديد. لذحرمثن افقدلن لذحب الذمسثند  لذعثو ي  افقدلن لذ -٢
 لذصرلعث  لذالشع، ي .  -3
 الذفشل اخي   لألمل الذنب  الذقل .  لإلث ثخ -4
  .ضعف لألنث لألعلى الو ثم لذول  الذشع،  بثذونب لذوي ال يبتفر بثذنس   ذسل،  سثن  -5
 لذخبرل  لذصثلم  الذتفسير لذخثوئ بير لذ،لقعي ذلخبرل .  -٦
 (. ١9: ١99٦لذش ريو سثذم ( )الإلهمثبرق  في لذمعثمل  الذتسلد لذتربي  لذخثوئ  )لذتف -٧
سااا،، لذت،لفااا  ايكااا،ن لالكتئاااثا شاااكال مااا  رشاااكثب لالنساااحثا ااجااا،ل لذنااارل را لذعااادالن  -٨

لذمكب،  اال يسم  لألنث لألعلى ذلعدالن رن يتم  ذلخث   ايتما  نحا، لذاول  ثتاى يظ ار 
 في شكل محثاذ  ذالنتحث .

 (  ٢3: ١99٦لذبثمديو ثثمد ) لذول  لذ،لق،ي  امف ،م لذول  لذم ثذي  عدم لذتطثن  ني  مف ،م -9

 ثانيا: أسباب خارجية المنشأ:
يقصد ن ث واأيير لذبيئا  لذتاي ي،اي  في اث لإلنساثن سا،ل، رثنا  واأييرل  رخال يا  را ورب،يا  
را نفسي  را لقتصثلي  الذتي وضبد على لإلنسثن ممث يسبب ثدا  لالكتئثا فنل إنسثن يارو د 
فاااي ثيثوااا  بعالقاااث  لجتمثبيااا  فاااي لذممتمااا  لذاااوي ي،اااي  أيااا  ايتاااأير ن قثفتااا  ارفناااث ل اعثللوااا  

 (٢3: ١99٦لذبثمديو ثثمد ) لالجتمثبي  الذنفسي .
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 ومن أهم األسباب البيئية التي تؤد  الى حدوذ االكتئاب عند الرراهق:
ناااي  لبااا ج م  مننذياااثً  : رت ااار  ل لسااا  ثدي ااا  رن لذمااارلهقي  لذاااوي  يشااا دان عنفاااثً العندددأل األسدددر  
ما  نصاف  رك ار رن راضاح ا , أيماث بعاد بثالكتئاثا ذ  اثب عرضا   رك رهم  ارم ثو م

 مننذياثً  , م  لذوي  خضع،ل الخت ث ل  نفساي  شا دال عنفاثً عثمثً  (١9 -١١)لذمرلهقي  ني  
يتمثاا م   غ ثو  امي،ذ  فينشأ ذدي  لذصرلع  فعندمث يصطدم بثذ،لق  لذوي الرهلي م ني  

يساتطي  لذت،فيا  نين ماث بسابب ضاعف لألناث  ذنفسي ني  لذول  لذعلياث الذ اي و اعنادمث الل
افااي ساا  لذمرلهقاا  يكاا،ن وقاا،يم لذمرلهاا  ذنفساا  إمااث رعلااى ماا  لذنفساايو يصااثا بااثذمرض 

لذحقيقاا  را رقاال من ااثو فااتذل رااثن وقييماا  ذنفساا  رقاال ف ااول يعنااي عاادم يقتاا  ننفساا  ابثذتااثذي 
و را رناا  يقااد  نفساا  رعلااى ماا  ثقيقت ااث و بثالكتئااثايصااثا  يشااعر بثذدانياا  ياام بعااد ذذاا 

أيكتشف أيماث بعاد رنا  بيار قاثل  علاى وحقيا  ماث وصاب، إذيا  نفسا و نتيما  رنا  باثذغ فاي 
 (٨3و ١99٨شثنرابو هنري ) بثالكتئثا.وضخيم ذلو و أيصثا بعدهث 

ل فقادلن لألهال : مشثكل اضب،خ نفسي  ربير  مشثكل لذحيث  لذعصاري  لذمختلفا  م اضغول الحياة
الألث ااا  لذمفاااثجئ را مشاااثكل لذعثجلااا  الألسااار  الذااانال  الذطاااال  الن ياااث  لذم اااثل  الذقااايم 
لألخال ياا  فااي لذممتمعااث  لذحدي اا  اريضااث لذفقاار اعاادم لذقااد   علااى واا،فير ساابل ااسااثجل 
لذ،ااي  لذنااريم فااي لذممتمعااث  لذحدي اا و هااي ب ااث   عاا  ممم،عاا  ماا  لذضااب،خ لذنفسااي  

عااثني من ااث لإلنسااثن فااي لذممتمعااث  لذحدي اا و اجميع ااث مشااثكل اضااب،خ لذي،مياا  لذتااي ي
 .نفسي  وؤلي ذحدا  لالكتئثا ررل  فعل نفسي  ذ ول لذمشثكل

: إن شاااع،  لذفااارل بثذعنذااا  اإثسثسااا  بثذنباااو لالجتماااثعي الذضااايثع ياااؤلي إذاااى العزلدددة االجترا يدددة
 الذوي يؤلي ندا ل إذى لالنتحث . بثألكتئثالإل ثب  

: رااال إنسااثن ندلخلااا  لثتياااث  شاااديد ذلحااب فاااتذل ذااام يشاا   هاااول لذحاااب ر ااايب ى الحددد الحاجدددة الددد
ذلمرلها و ف ا، يحاب لآلخاري   لالنفعثذيا ايعتبر لذحب م  رهم مظاثهر لذحياث  بثألكتئثاو 

لذحااب الذمح اا  ماا  رذاانم مااث  إذااىاال جاادلب فااي رن إشاا ثع لذحثجاا  و ثااب م ذاا  إذااىايحتااث  
الذحااااب رثنفعاااثب م اااام جااادًل ذلمرلهاااا و فثذحااااب  ويكااا،ن ذتحقياااا  لذصاااح  لذنفسااااي  ذلمرلهااا 

لذنفسااي  رك ااار  لالومثهاااث ايمعاال  وايقضااي علااى مشاااثعر لذعاادالن لألذفااا لذمت ااثلب ينيااد 
م ث ). لذحب ذتشمل ثب لذفضيل و الذح  الذممثب الذم ل لذعليث لنفعثال اومتد و إيمثني 

 (43: ٢00١لذحمريو 
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 النظريات املفسرة لالكتئاب:
 :تحليل النفسينظرية الأواًل: 

خاالب لذمرثلا  لذفميا  ي،ذاد شخصاي   لإلشا ثعلذنلجد جادل را نقاص  لإلش ثعرن  يرى فرايد
وعاارض لذفاارل ذخسااث   فعلياا  رماا،  ثبيااب را خسااث    منياا  رااثذرف  فتناا  يت،ذااد ذدياا   وثبعاا  فعنااد
شااع، ي نتيماا  لذخسااث   ايتحاا،ب هااول لذبضااب إذااى بضااب ماا  لذااول  ياام يتحاا،ب إذااى  بضااب ال

  (٢9: ٢003لثالنو . )هثذ  لكتئثا
لذفميا  لذساثلي  فاي لذتطا،   لالكتئاثا علاى رنا  ننا،  ذلمرثلا  "فراياد ارنرلهاثم"اقد فسر 

م،ضاا،ع لذحااب لألاب اهاا، لألم  نثثياا  متنثقضااثً  لذمنسااي ذلشخصااي  ارن لذمكتئااب يحماال شااع، لً 
ذحااب الذنرل ياا  بث لإلثسااثسعناادل  فااي مرلثاال نماا،ل لألاذااى يت،ذااد لإلشاا ثعاعاادم  ذ ث ااثخانتيماا  

خي اا  رماال عنااد نضاا،ج  يااننص ذحثجثواا   الالذتحااثم الذنبااو اعناادمث يصااثا بفقاادلن عنياان ذدياا  را
الذننا،  اذتناثق  ع،لوفا  نثثيا   لإللماث  را لإلساقثخلألاذي  ابعمليث  لفثبي  ال شع، ي  ما  

ب فااي ذلواا  نحا، لألنااث اما  هنااث يبادر لذمكتئاا م،ضا،ع لذحااب لذمفقا،ل يمااتص وثقتا  اياادمم ث نحا،
رماال بثذدانياا  الذتااي و ياار لذمياا،ب لالنتحث ياا . ) الإلثسااثس لالنبااال  الذعاادالن لذااولوي الو ااثم لألنااث

 (٢00١:40لذنمريو 

  :السلوكي نظرية التعلمثانيًا: 
يااارى ر اااحثا هاااول لذنظريااا  رن لالكتئاااثا مكتساااب شاااأن  شاااأن ري سااال،  ذخااار ايمكااا  

را لإلشارلخ لإلجرلجاي را لذاتعلم لالجتماثعي وفسيرل على رسثس ما  نظرياث  لالشاترلخ لذنالسايكي 
خ لذنالساايكي فتناا  ذمااث رااثن ماا  شااأن م ياارل  معيناا  مشااراو  رن و،ذااد لسااتمثبث  لالشااترلافااي 

لنفعثذيا  مشاراو  فااتن لألفارلل يتمنبا،ن م،لج اا  هاول لذم يارل  اياارى ااذباي رن لذمسات،يث  لذنلجااد  
ر يقاث ا وفساير مد سا  لذتحليال لذنفساي م  لذقل  قد وتح،ب بشكل م ثشار إذاى لكتئاثا اها، وفساي

فتن لذمدلفعي  عن  يران رن ن،ع امعدب لألثدل  لذبيئيا  هاي لذع،لمال  لإلجرلجيخ لالشترلرمث في 
لألسثساااي  ايااارى فيرساااتير رن لالكتئاااثا قاااد ينااات  عنااا  معااادال  منخفضااا  مااا  لذتااادبيم امعااادال  

لذلحياااثنيو ساااثمي لذتااادبيم. ) –مثب  عثذيااا  مااا  لذعقاااثا السااابتعثل لذم يااارل  لذمميااان  ذنتاااثج  لالسااات
لذضاب،وث  لذنفساي  الذم،لقاف لذناثفر  ماا   ابثذنسا   ذلمرلها  وارى هاول لذنظرياا  رن: (4٨: ١99٦

ولعاااب لا ل فاااي وخ اااي  ونااارل  لذسااال،  لذمتنياااف لجتمثبياااث فثألهااال لذاااوي   لإلهماااثبلذعدلجيااا  را 
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د لذمرلها  ارخيارل ما  وطا،  ي ثذب،ن في لذقصث  الذممن،عث  قد يحدي،ن ثثال  م  لذسلبي  عنا
لالكتئااثا الألفنااث  لذساالبي  فااتن لذتاادبيم لإليمااثني يفقااد فعثذيتاا  إمااث ألناا  ذاام يلحااظ را ألناا  يفساار 
ساالبيث. اوقليااد نماا،ذ  مت،لجااد فااي لذمحاايد يمكاا  رن يساا ل وعلاام لذساال،  لالكتئااثني عنااد لذمرلهاا  

قااااف لن نلمياااا  ماااا  لذساااالبي  فااااثذمرله  قااااد يااااتعلم لإلجثباااا  علااااى م،لقااااف لذضااااب،وث  لذنفسااااي  بم،ل
الالنط،ل، م  خاالب وقلياد الثاد ما  لألهال لالكتئاثنيي . رماث رن لذمرلهقا،ن لذاوي  ينقصا م نما،ذ  
لألهل عثجنان ع  لذقيثم بثالوصثب ابحال لذمشاثكل لذدلخليا  لذعثجليا  اعا  لكتساثا سال،  بيار 

  .ب لوصاثذ م ننماثذ  مضاللفعثب را بير ممد جدير بخل  لذالم ثال  الذعدالني  الذنبو اذذ  بساب
  (5١: ١99٨شثنرابو هنري )

 :ةــرفيــالمع ةــريــالنظ ثالثًا:
ياارى نياا  رن لالكتئااثا مااث هاا، إال لضااطرلا فااي لسااترلويمي  لذتفنياار اوناا،ي  نظاام فنرياا  
سلبي  نثثي  لذول  الذعثذم الذمستقبل ام  يم يتم  لذعال  نحا، وبييار هاول لذانظم لذفنريا  لذسالبي  

رن لإلل ل  يااؤلي إذااى لذمعرفاا  الالنفعااثب عنااد لألفاارلل لذعااثليي   ايؤرااد ولذعااال  لذمعرفااي بأساال،ا
الالكتئااثنيي  ريضااث الن هااول لإلل لكااث  لذمعرأياا  وحاادل لالسااتمثبث  لذعثو ياا  فااي لالكتئااثا رمااث 
رشااث  ميلماان اباا،ذيبي إذااى رن لذشااع،  بثذيااأس هاا، لذمحاا،  لألسثسااي فااي لالكتئااثا ايعاانى لألماال 

  إذاى رن لذمكتئاب ذيشاي  نار  ايشاير معين . رهدل إذى وقدير لذفرل إذى قد و  على إنمث   الذيأس
 .إخفثقثوا علاى  عثل  يشعر بثذيأس اعدم لألمل م  رجل لذحص،ب على رهدلفا  اللجماث يلا،م نفسا 

  (4١: ٢00١و رمل لذنمري )
ذمعااث   نياا  رن لالضااطرلبث  لذفنرياا  هااي مسااأذ  ج،هرياا  ذالكتئااثا فثألفنااث  ال اياارى 

 وحدل لذمشثعر الذتصرفث  لالكتئثني  لذتي وتخلص ن ال  مقا،ال :   يا  سالبي  ذلاول  لالكتئثني 

اي،ج ا،ن  اذلعثذم الذمستقبل يمكا  رن نالثظ اث فاي لكتئاثا لذمارلهقي  ثياظ ي خسا،ن ما   يمات م
وؤلي با  إذاى يمك  رن  لذنقد إذى ذالو م . إن لألفنث  لذمتعلق  بعدم قد   لذمرله  اشع، ل بثذنقص

ع  لذتمث ا لذسلبي   مسئ،النفس   لالقتنثع بأن  بير مرب،ا أي  امنب،ذ م  قبل لآلخري  ايعتبر
ن لذمرلها  مف ،ماث عا  لذعاثذم  لذتي ي،يش ث ايرجع ث إذى نقاص جسادي را عقلاي را رخالقاي ايكا، 

قيال لذتاي وحاد لذن يار ما  لإلكارلل اينصاب ذا  لذعرل بأن  خثذب ذ  ابير جولا را معاثل مماث يحملا 
فااتن لذمرلهاا  ال ياارى إال عاادم لالهتمااثم الذتشااث م الذيااأس  رمااث بخصاا،  لذمسااتقبل .ماا  مشااث يع 

لذنمثح في مخططثو  ممث يدف  ب  اه، في ثثب لالنتظث  إذى لذتخلاي  اهكول يستب  لذمرله  عدم
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لألذااام لالفعااا و الذمرلهاا  مياااثب إذااى واااورر لختيااث ي ذلتماااث ا لذساالبي  مااا   عاا  شااامثعت  اخسااث  
لذتاي اقعا  فاي لذمثضاي ايبلب اث علاى ثساثا لذتماث ا لذمحثياد  را لاليمثنيا   الذحرماثن الذفشال

  (٦3: ١99٨)هنري شثنرابو  نسيثن ث را لذتخ يف م  رهميت ث. لذتي يحثاب

فااي نياا،   ن رن لألشااخث  لذااوي  ي،يشاا،  (Swartzberg,1982)د اسددة سددويتز ير  
بيااار ساااعيد  الذتاااي في اااث لذ،لذااادلن بيااار منفصااالي  عااا  بعضااا مث يمتلنااا،ن وقااادير ذلاااول  لقااال مااا  

 لألشخث  ذ،لذدي  مطلقي  ابير سعدل،.
على  (Holahan &amp; Moos, 1985) د اسة هوالهان وموسكمث ركد  نتثج  

ذفاارل رك اار ( فاارلًل رن لذبيئاا  لألسااري  لذتااي وتساام بثذااد ، الذحااب الذتقباال ومعاال ل٢٦٧عينا  نلباا  )
 الب  نفسي  اذدي  قد   افثعلي  على لذم،لج   ارقل لكتئثبًث رمث راضح  ريضًث رن لذور،  رك ر 

 . الب  نفسي  م  لإلنث 
 ذضاب،خ لذشاا ثا لذعثما  لألسا ثا (Walker,J.1986)والكدر جدو   د اسدةاونثاذا  

 لذمشاثجرل  ل لياثلا  عثو يا و عالقا  فشال:  لألواي فاي وتم ال الذتاى مينسا،وث جثمع  رشرل  وح 
 لذمسااات،ي  النخفاااثض ناااي  لذ،لذااادي و لذمشاااثجرل  ا ياااثل  و لألخااا،  مااا  الذمشاااثثنث  لذ،لذااادي و مااا 

 لألثادل  هاول اوترران لأل ادقث، ما  الضاطرلا لذعالقاث  ذألسار و لالقتصاثلي  الذمكثن  لذم،يشي
 الذخساث   ذصارلعل اوعكاس" لذنليا  را الذمد س  همث: "لألسر و لذش ثا ثيث  في رسثسي  بعدي  في
 لذحياث  ارثادل  ضاب،خ ذم،لج ا  لذشا ثا رساثذيب اوتعادل ثيثو مو هثم  في م،ض،عث  فقدلن را

  ااادلقث  عااا  الذ حاااظ لذمشاااكل و ثااال امحثاذااا  لالساااترخث،و نتماااث ي  بعااا  لذشااا ثا  ياااثم من اااث
وناا،ن  قااد لذحلاا،ب هااول ام اال ن اام ي قاا،ن  لذااوي  لآلخااري  قباال ماا  لذمسااثند  عاا  جديااد و الذ حااظ

 عاا  ورياا  را ر اادقث، عاا  بثذ حااظ رنفساا م مساائ،ذي  وتحماال لالسااتقالذي  يحااثذ،ن  ذشاا ثا ثساا  من
 وحاا  يقعاا،ن  لذشاا ثا لذاوي  شخصااي  سامث  رن عاا  ريضاث لذد لساا  هااول ارشاف . لألسااري  لذادعم
 بيااار بمخاااثا  لذشاااع،  سااال،ريث  لندفثبيااا و: لذتاااثذي لذ،جااا  علاااى هاااى بثالكتئاااثا لذشاااع،  اواااأ 

بااثالبترلاو  الذشااع،  اعنذاا و لنسااحثا امضااثل  ذلمتمماا و عدالنياا   اساال،ريث ااسااثاس الق،ياا 
 الذمسامو لذاول   ا،   اوادني لذانفس اذا،م لذاول و وقادير لالجتمثبي و اضعف لذم ث ل  اضعف

 الذبول،. لذن،م في امشكال  مست،ي لذتحصيلو اودني
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 ، رن لذعالقا  لآلمنا و لذتاي يسا،لهث لذحاب الذاد الدى (Rutter, 1990) و شدير  وتدر
ناااي  لذطفااال االذديااا  عثمااال ال  ذلفااارلو ياااؤلي إذاااى شاااع، ل بثذنفثيااا  الذ قااا  الذقاااد   علاااى لذم،لج ااا  

 .الذتحديو نينمث عدم اج،ل عالق  ثميم  ومعل لذفرل يشعر بعدم لذنفثي  الذعمن ع  لذم،لج  
 -هاادف  إذاى رشااف لذعالقاا  نااي  إل ل  لذقباا،ب  م  د اسددة1996مخيرددر نعردداد وأجددر  

دي ابي  لذصالب  لذنفسي  ذدى عين  م  والا لذمثمع و ا فحص لذفارا  لذحقيقيا  لذرف  لذ،لذ
نااي  لذااور،  الإلنااث  ماا  رفاارلل لذعيناا  فااي لذصااالب  لذنفسااي و اقااد وباا  فااي هااول لذد لساا  راال ماا  

 ٨٨وثذ اًث اوثذ ا  ) ١٦3لستبيثن لذقب،ب الذرف  لذ،لذديو الستبيثن لذصالب  لذنفسي  اذذا  علاى 
سان  ما  واالا رليتاي  ١,0٢سان  و النحارل  م،ياث ي  ٢0,٨5( مت،سد عمارهم ذررلً  ٧5رن ىو 

لذعلا،م الآلللا بمثمعاا  لذنقاث ي و ارت اار  نتاثج  لذد لساا  اجا،ل عالقاا  ورليا  نااي  إل ل  لذااد ، 
لذتحدي( اذذ  ذدى رل ما  لذاور،   -لذتحكم  -لذ،لذدي ابي  لذصالب  لذنفسي  اربعثلهث )لالذتنلم 

  ل و اثخ عكسااي ناي  إل ل  لذارف  لذ،لذادي ابااي  لذصاالب  لذنفساي  سا،ل، ذاادى الإلناث و ارن هناث
لذالم ثال (و  -لذور،  را لإلنث و ارثن رك ر لألبعثل وأييرًل في لذصالب  لذنفسي  ه، بعد )لإلهمثب 

كمث اجد  فرا  ذل  لالذ  إثصثجي  ني  مت،سد ل جث  لذاور،  الإلناث  فاي لذصاالب  لذنفساي  
  .و خث   في إل لك م ذلتحكم الذتحديذصثذ  لذور، 
وثذ ااًث نيناا  نتثجم ااث رن  ٦3علااى عيناا  نلباا   Michelle (1999) د اسددة ميشدديلافااي 

لذصااالب  لذنفسااي  ل و طاا  بااثذت،لف  لذنفسااي الذصااحي ذاادى لذطااالا ارن لذصااالب  لذنفسااي  لسااتخدم  
ثبيااا  الألكثليميااا و رماااث ذتمييااان لذطاااالا لذاااوي  يعاااثن،ن مااا   اااع،بث  فاااي لذم،لناااب لذعثو يااا  الالجتم

 .رن لذصالب  لذنفسي  وظ ر رمنبئ رك ر ق،  في عال  لألمرلض لذعقلي  الذنفسي  الذمسمي  روض 
هااادف  لذد لسااا  إذاااى معرفااا  لذعالقااا  ناااي    :2000ند اسدددة اسددديا عدددزك  اجددد  بر(ددداك 

شفى لذصح  رسثذيب لذمعثمل  لذ،لذدي  الالكتئثا ذدى بع  لذمرلهقي  الذمرلهقث  لذمرلجعي  ذمست
ثثذا  ما  لذمارلهقي  لذمارلجعي  ذل،ياثل  لذنفساي   ١35لذنفسي  بثذطثجف. ون،ن  عين  لذدل سا  ما  

ذراااار  ٦١رن ااااى ا  ٧4فااااي مستشاااافى لذصااااح  لذنفسااااي  بثذطااااثجف لذمشخصااااي  رحااااثال  لكتئااااثا 
السااااتخدم مقيااااثس رسااااثذيب لذمعثملاااا  لذ،لذدياااا  امقيااااثس ساااان   (٢4-١٢)ورلاثاااا  رعمااااث هم نااااي  

ني  لألسل،ا لذعقثني  إثصثجيثم،ج   للذ   إ و ثوي ارشف  لذدل س  ع  اج،ل عالق  لالكتئثا. 
ذألا الالكتئثا عند لذمرلهقي  لذور،  ابي  رسل،ا سحب لذحب ذألا الالكتئثا ذدى لذمرلهقي و 
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نااي  رساال،ا لذت،جياا  لإل شااثل ذااألا الالكتئااثا ذاادى عيناا   إثصااثجيثللذاا   إ و ثوياا ااجاا،ل عالقاا  
ني  رسثذيب معثمل  لألم الالكتئثا ذدي  و ما   إثصثجيثللذ   إ و ثوي اذم و،جد عالق  لذمرلهقث  

نااي  لألساال،ا لذعقااثني ذااألا الالكتئااثا ذاادى لذعيناا  لذنلياا و  إثصااثجيثللذاا   إ و ثوياا اجاا،ل عالقاا  
ني  رسل،ا لإل شثل الذت،جي  ذألا الالكتئثا ذدى  إثصثجيثسثذ   للذ   إ و ثوي كمث و،جد عالق  

  ني  لذمرلهقي  الذمرلهقث  في لالكتئثا. إثصثجيثلذعين  لذنلي  اذم و،جد فرا  للذ  
 إذاااي وناااثاب   (stankovich,Dragan,2001د جدددن اسدددتاثكوشيت  د اسدددةاهاادف  

 لذطاال  ناي  واأيير ل لسا  ن اد  لذرشادو ندليا  فاي الذت،لفا  لذمرلهقا  مرثلا  ريناث، لذ،لذادى لذطال 
 ندليا  فاي و،لفا  لألنناث، علاى لذ،لذدي  ني  لذم،ل  ارير لذشخصي الذصرلع  لذمرلهق رينث، لذ،لذدي و

 لذنتاثج  ارت ار  الذطثذ اث  لذمثم،ياث  لذطاالا ما  (١٦٧ق،م ث ) عين  مستخدمث لذرشدو مرثل 
 الذتاا،لل لذت،لفا  اباي  لذبينشخصاي لذمروفا  ذلصارلع مسات،ي  ناي  للذا  ساثذ   ل و ثويا  عالقا  اجا،ل

 رهمياا  لذنتااثج  رت اار  كااوذ  لالجتمااثعيو لذنفسااي لذمنبئاا  بااثذت،لف  لذ،لذاادي   ماا لذحميماا  لذعالقاا 
 لذ،لذدي . لذطال  في ث وم لألسر في خث   لذرشد ندلي  ثتى م  لذ،ذدي  لذعالقث  لستمرل 

إذاى بحاظ لذعالقا  ناي  لألما  لذنفساي الذشاع،   م 2002د اسة يهو  باشراخ ناهدف  
ذمرف،ضااي  رسااريًث الذمقباا،ذي  رسااريًث بمنطقاا  مكاا  لذمكرماا و اقااد بثذ،ثااد  لذنفسااي  ذاادى عيناا  ماا  ل

( مري  امريض  بمنطقا  مكا  لذمكرما و اوبا  علاي م مقيثساثن 4٨١ون،ن  عين  لذد لس  م  )
م(و امقياااثس لذشاااع،  بثذ،ثاااد  لذنفساااي  ١993هماااث  مقياااثس لذطمأنينااا  لذنفساااي  ذلااادذيم اذخاااران )

ذنتاثج  لذتثذيا : اجاد  عالقا  ل و ثويا  م،ج ا  اللذا  م(و او، ل  لذد لسا  إذاى ل١99٨ذلدس،قي )
إثصثجيًث ني  لذشع،  بعدم لألم  لذنفسي الذشع،  بثذ،ثد  لذنفسي  ذدى لذمرف،ضي  رسريًث ااج،ل 
فاارا  ذل  لالذاا  إثصااثجي  فااي لذشااع،  بااثألم  لذنفسااي نااي  لذمرف،ضااي  رسااريًث الذمقباا،ذي  رسااريًث 

  لذد لساا  إذااى عاادم اجاا،ل فاارا  ذل  لالذاا  إثصااثجي  فااي بثومااثل لذمرف،ضااي  رسااريًثو رمااث و، اال
لذد جث  لذتي يحيل علي ث رفرلل لذعين  لذمرف،ضي  رسريًث في مقيثس لذشاع،  باثألم  لذنفساي و عاًث 

 .(الختال  راًل م  )لذعمرو الذمنسو الذحثذ  لالجتمثبي 
مارلهقي  ما  و د  إذي معرفا  لذعالقا  ناي  وقادير لذاول  ذادي لذ  2012د اسة ثوشين ن

لسااار لذمطلقاااي و اريضاااث إذل راااثن هناااث  ل و اااثخ ناااي  وقااادير لذاااول  ذااادي لذمااارلهقي  اباااي  واااال  
( فتي وترلاح رعماث هم ناي  3٧٦( فتث  ا)4٢4( م  لذمرلهقي  )٨00لذ،لذدي و ون،ن  لذعين  م  )
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لسار ( ارشث   لذنتثج  إذي اج،ل ل و ثخ ني  لنخفثض وقادير لذاول  ذادي لذمارلهقي  ما  ١٨-١5)
لذمطلقاااي  اباااي  لذصااارلع ناااي  لذ،لذااادي  بعاااد لذطاااال  اريضاااث اجااا،ل وااادني فاااي وقااادير لذاااول  ذااادي 
لذماارلهقي  نتيماا  )لذصاارلعو ثاانن لألمو لذحثذاا  لالقتصااثلي و اساا،، لذعالقاا  نااي  لذ،لذاادي  الألننااث،(و 

لذاوي اراضح  لذنتثج  بثن هنث  فرا  في ل وفثع وقدير لذول  ني  لذمرلهقي  م  لسر لذمطلقي  
ذم يتعرض،ل ذصرلع لذ،لذدي  الذمارلهقي  ما  لسار لذمطلقاي  لذاوي  وعرضا،ل ذلصارلعث  لذدلجما  بعاد 

 لذطال  اذذ  ذصثذ  لذمرلهقي  لذوي  ذم يتعرض،ل ذلصرلع.
ذ  ثب  بحثال  لالكتئثا  ور، رك ر عرض  م  لذ نث لإل وقد أكدك د اسة أمير(ية أن

وتعادل مساؤاذيثو ث نااي  لذبيا  الذعمال امحثاذا  إي ااث   اخث ا  إذل رثنا  نثجحا  فاي ثيثو ااث ثياظ
نمثث ثو اال يك،ن لذنمثح في جثنب علاى ثساثا لذمثناب لآلخار اهناث وت،ذاد ذادي ث مشاثعر لذقلا  
الذت،ور لذمستمر ممث يؤلي ندا ل إذى إ ثنت ث بحثذا  ما  لالكتئاثا. فثإلناث  ثساب لإلثصاث،ل  

يد ننساا   لذضااعف مقث ناا  بثذااور، و نينمااث ثااثال  لذطبياا  لألميررياا  يصااب  بماارض لالكتئااثا لذشااد
رضااعث  نااي  لإلنااث  مقث ناا  بثذااور، . ألن لذماارر   ٦-5لالكتئااثا لذخ يااف واانللل ننساا   مااث نااي  

وستسلم ذلحنن اوسم  ذ  بثذسيطر  على مشاثعرهث مماث ياؤلي إذاى لذ،قا،ع فاي لالما  لذحانن لذادلجم 
  لذحااااااااانن بطريقااااااااا  را رخااااااااارى.الذعميااااااااا  علاااااااااى عكاااااااااس لذاااااااااور،  الذاااااااااوي  يساااااااااتطيع،ن نسااااااااايثن 

 http://www.balagh.com/woman/jamal/ug0yei7b.htm  

 جمتمع البحث والعينة:  

تاي وام م  لذمرلهقي  )ذر،  اإنث ( ما  لسار لذمطلقاي  الذ ذل حظ لأل لي لذممتم  يتأذف
لذحصاااا،ب علااااي م بمرلجعاااا  لألخصااااثجي  لالجتمثبياااا  فااااي مختلااااف لذماااادل س لذ ثن،ياااا  ) لذتمث ياااا  

 ( عثمًث.١٨ -١5الذعثم ( اوترلاح رعمث هم مث ني  )
 توزيع أفراد العينة علي املدارس املختلفة )مبدينة طوخ( (1اجلدول رقم )

 ةالعينة الكلي مدارس الثانوي التجاري مدارس الثانوي العام 

 40 25 15 الذكور
 55 30 25 اإلناث

 95 55 40 اجملموع

http://www.balagh.com/woman/jamal/ug0yei7b.htm
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 أدوات البحث وصدقها وثباتها:

قااااثم ن،ضاااا  هااااول لذمقيااااثس لذعااااثذم الذطبيااااب لذنفسااااي ا  :أوالا: قيدددداس األعددددراض االكتئابيددددة
لألسااتثذ بمثمعاا  ننساالفثنيث اهاا، ماا  لذمسااثهمي  فااي وطاا،ير  (Aaron Beck) لألميررااي لذمعاارا 

،ري لذمعرفي ذالكتئثا ابيرل ما  لألمارلض لذنفساي  و اقاثم نترجما  هاول لذمقياثس ثرر  لذعال  لذسل
اقثما   –رليا  لذطاب جثمعا  لذملا  أيصال  –إذى لذلب  لذعربي  انشارل لذادرت،  عباد لذساتث  إنارل يم 

 لذ ثث   نتعديل بع  لذ، ث ل  ذني ونثسب لذعين  لذمك،ن  م  لذمرلهقث  م  لسر لذمطلقي .
ممم،ع  م  لألسئل و ارل ممم،ع  وصف رثد لألعرلض  ٢١مقيثس م  ايتن،ن هول لذ

لذساااريري  ذالكتئاااثاو ايطلاااب مااا  لذشاااخص رن يقااارر رااال ب اااث   مااا  رااال ممم،عااا و ارن يقااار  ري 
  و اواام ثسااثا ي ااث  ب ااث   ونطباا  علياا و اوصااف ثثذتاا  امشااثعرلو ن،ضاا  للجاار  ثاا،ب  قاام لذ، ااث

( مرلهقا و ابعاد 30لذعين  لساتطالبي  مؤذفا  ما  ) لذمقيثس بطريق  إعثل  لالخت ث  فقد وب  علي
مضااي رسااب،عي  ماا  لذتطبياا  لألاب واام إعااثل  لذمقيااثس علااي لذعيناا  نفساا ث اماا  ياام واام ثساااثا 
معثماال لال و ااثخ )نيرساا،ن( نااي  ل جااث  لذمرلهقااث  فااي لذتطبياا  لألاب الذ ااثنيو ثيااظ نلااغ معثماال 

( اما  ذذا  يتضا  رن هناث  وميان 0١,0( اها، معثمال ل و اثخ للب عناد مسات،ي ) ,9٦لال و ثخ )
 بثذ  ث  في لذمقيثس.

لذطرأيااا  اذذااا    علاااي:  اااد  لذمقث نااا اذحساااثا  اااد  لالخت اااث  فقاااد لعتماااد  لذ ثث ااا 
ذلتحق  م  لذقد   لذتمييني  ذلمقيثس بمعني لن  إذل رثن لذمقيثس يمين وميينًل فث قًث ناي  لذمسات،يي  

اها، ماث  0١,0لذمحس،ب  للذ  عند مسات،ي لالذا  لألعلي الأللني ام  ذذ  روض  رن  يم  ) ( 
 يعني رن مقيثس لألعرلض لالكتئثني  يتمت  ند ج  عثذي  م   د  لذمقث ن  لذطرأي .

: اقااد قثماا  لذ ثث اا  ثاثيدداا: مايدداس الصددالبة النفسددية للرراهندداك مددن اسددر الرطلنددين
لذصااالب  لذنفسااي . ارااثن بتعاادللل اذذاا  بااثذرج،ع إذااي لذمقيااثس لذمختلفاا  الذد لسااث  لذتااي ونثاذاا  

لذ د  م  لذرج،ع إذي هول لذمقيثس ه، معرف  ربعثل لذصالب  لذنفسي  اقد وم وحديد خمس  ربعاثل 
في ض،، هول لذمقيثس ذيتأذف من ث لذمقيثسو اقد وام و، يع اث بشاكل متساثاي علاي لذبنا،ل    جيسي

ال  -ونطبا  ند جا  مت،ساط  -ثً ( نندًل وتم لإلجثب  علي اث نادلجل )ونطبا  ومثما٧0فبلغ عدل لذبن،ل )
ونطب  رندًل( ثيظ وشير لذد ج  لذمروفع  علي هول لذمقيثس إذي لذصالب  لذنفساي  لذمروفعا و نينماث 

 .وشير لذد ج  لذمنخفض  إذي  الب  منخفض 
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 ولحساب صدق الراياس شند اعتردك الباحثة علي ثوعين من الصدق:
 ما  لذمحكماي و ذبياثن  ري ام فاي وم عرض لذمقيثس علي ممم،ع د: فقصدق الرحكرين  

مدي مال،ما  ننا،ل لذمقياثس ذقياثس لذصاالب  لذنفساي  عناد لذمارلهقي . بعاد لإلواالع علاي 
ذ ل، لذمحكمااي  ثاا،ب لذمقيااثس وماا  إعااثل   اايثب  بعاا  لذبناا،ل ذتنثسااب لذماارلهقي  ماا  

 ( نندًل.٧0لسر لذمطلقي  فأ    نوذ  لذمقيثس يتضم  )
   ب لإلجثباااث  رن لذبنااا،ل لذخث ااا  بثذمقياااثس مالجمااا  : روضااا  مااا  خاااالالصددددق الظددداهر

 اوتمين بثذ،ض،ح اس ،ذ  لذف م.
: واام ثسااثا ي ااث  لذمقيااثس بطريقاا  إعااثل  لالخت ااث  فقااد وباا  لالخت ااث  ثبدداك الرايدداس

( مرلهقاا و اواام إعااثل  وطبياا  لذمقيااثس علااي نفااس 30لألاب علااي عيناا  لسااتطالبي  مؤذفاا  ماا  )
 (.9٧,0لألاب الذ ثني وبي  رن معثمل لال و ثخ ه، )لذعين  بعد رسب،عي  م  لذتطبي  
لإلثصثجي ذتحليل لذبيثناث و إذ وام ثساثا  SPSS: وم لستخدلم نرنثم  األسالي  اإلحصائية

( ذتحدياد لالذا  Tلذنسب لذمئ،يا  الذمت،ساطث  لذحساثني  الالنحرلفاث  لذم،يث يا و اوام لساتخدلم لخت اث  )
 ل و ثخ نيرس،ن ذحسثا معثمل لال و ثخ ني  لذمتبيرل .لذفرا  ني  متبيرل  لذد لس و امعثمل 

 حتليل النتائج ومناقشة الفرضيات:
ي ااد  هااول لذ حااظ إذااي لذنشااف عاا  لذعالقاا  نااي  لذصااالب  لذنفسااي  الألعاارلض لالكتئثنياا  

 ذدي لذمرلهقي .
 اذلتحقاا  ماا  لذفاارض لألاب اه،"و،جااد عالقاا  إ و ثوياا  لالذاا  إثصااثجي  نااي  ل جااث  لذماارلهقي  -١

 م  لسر لذمطلقي  علي مقيثس لذصالب  لذنفسي  ال جثو م علي مقيثس لألعرلض لالكتئثني "
ناي  ل جاث  رفارلل لذعينا  علاي لألعارلض  قثم  لذ ثث   بحسثا معثمل لال و ثخ ذبيرس،ن 

 لالكتئثني  ابي  لذصالب  لذنفسي  ذدي لذمرلهقي  م  لسر لذمطلقي  ارثن  لذنتثج  رثذتثذي:
 يوضح العالقة بني األعراض االكتئابية والصالبة النفسية لدي املراهقني من اسر املطلقني (2جدول رقم )

 مستوي الداللة معامل االرتباط املتوسط احلسابي أفراد العينة 
 0962,82 95 األعراض االكتئابية 01,0 63,0 9710,47 95 الصالبة النفسية

ذمقياثس لألعارلض لالكتئثنيا  لذمارلهقي  ( رن معثمال لال و اثخ ٢يتض  م  نتاثج  جاداب )
( مماث يادب علاي اجا،ل عالقا  0 ,0١( اللب عناد مسات،ي ),٨٢9(الذصالب  لذنفسي  م،جب اها، 

 إ و ثوي  سثذ  .
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: ريبت  نتثج  لذفرض لألاب رن هنث  عالق  إ و ثوي  ني  ل جاث  مناقشة الفرض األول
 . قي  ال جثو م علي مقيثس لذصالب  لذنفسي رفرلل لذعين  علي مقيثس لألعرلض لالكتئثني  ذلمرله

 (و١99٨( )كمثب لس،قيوClark , beck et,al. 1987اهول مث ركدو  ل لس  رل م  )

Judy Garber,1997)و٢000(و )ذسيث نررث و) Nooshin Sabour Esmaeili. 2012) ,)
يااا  ناااي  اجااا،ل عالقااا  إ و ثو ابيرهاااث مااا  لذد لساااث  لالخاااري لذتاااي راضاااح  مااا  خالذ اااث رن هناااث

لذعالقااا  ناااي  لألعااارلض لالكتئثنيااا  الذصاااالب  لذنفساااي  ذااادي لذمااارلهقي  مااا  لسااار لذمطلقاااي و رماااث 
و، اال  بعاا  لذد لسااث  إذااي معرفاا  لذتااأيير لذساالبي ذلطااال  علااي لذصااالب  لذنفسااي  ذلمرلهقااث  
الذتي وؤلي إذي وعرض رننثج م ذالكتئثا اينعكس ذذ  علي وم،ث م ا االنت م لذنفساي , امن اث 

( امااا  ذذاا  يتضاا  ريضااًث رن لذطاااال  يااؤلي إذااي لن يااث  اواااده،  ٢00٧لساا  "محمااد لذمطاا،عول  
لألسر  بصا،   سالبي  سا،ل، بثذنسا   ذلاناجي  را لألنناث، بصاف  خث ا . اقاد راضا  علماث، لذانفس 
رن لذصرلع لذمستمر الذطال  ه، سبب رسثسي ا ل، لن يث  لألنناث، اوعرضا م ذلمشاكال  لذنفساي  

ف  عثمااا و ابصاااف  خث ااا  فاااي وحدياااد ومااا،ث م اوقاااديرهم ذاااولو م ااضااا  رهااادل  الالنفعثذيااا  بصااا
وت،لفاا  ماا  إمكثنيااثو م الذصااالب  لذنفسااي  ذ اامو ممااث يااؤلي ن اام إذااي لذتعاارض ذلمشااكال  لذنفسااي  

 الألعرلض لالكتئثني .
اذلتحقاا  ماا  لذفاارض لذ ااثني اهاا، "و،جااد فاارا  للذاا  إثصااثجيث نااي  مت،سااطي ل جااث  لإلنااث   -٢

  جث  لذور،  لذمرلهقي  م  لسر لذمطلقي  علي مقيثس لألعرلض لالكتئثني "امت،سطي ل

قثم  لذ ثث   بحساثا لذفارا  ناي  مت،ساطث  ل جاث  لذمارلهقي  )لذاور،  الالناث ( علاي 
 مقيثس لألعرلض لالكتئثني  اي،ض  لذمداب لذتثذي نتثج  هول لالخت ث .

رجات املراهقني من )اإلناث والذكور( علي مقياس يوضح نتائج داللة الفروق بني متوسط د (3جدول رقم )
 األعراض االكتئابية

املتوسط  افرد العينة البيانات
 احلسابي

االحنراف 
درجة  قيمة )ت( ياملعيار

 احلرية
مستوي 
 الداللة الداللة

 1425,14 5903,55 55 اإلناث دالة 01,0 742 866,1 1142,13 6308,47 40 الذكور

( نينماث نلبا  مسات،ي ٨٦٦,١( رن  يما  لخت اث  ) ( نلبا  )3داب )يتض  م  نتثج  جا
( اماا  ذذاا  فااأن لذفاار  للب إثصااثجيث اهااى و،جااد 05,0( اهااي ل اابر ماا  )0 ,0١لذدالذاا  ذاا  )
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فاارا  ذل  لالذاا  إثصااثجي  نااي  ل جااث  لذااور،  ال جااث  لإلنااث  لذماارلهقي  ماا  لساار لذمطلقااي  
 علي مقيثس لألعرلض لالكتئثني "

ج  لذ حاظ إذاي اجا،ل فارا  ناي  لذمارلهقي  )لذاور،  الالناث ( فاي لألعارلض ثيظ نينا  نتاث
لالكتئثنياا  اهااول لذنتيماا  وتفاا  ماا  بعاا  لذد لسااث  لذسااثبق  م اال ل لساا  )ساامثح لذااويب ارثمااد عبااد 

( اوتفاا  ريضااث ماا  بعاا  لذد لسااث  م اال ٢00٧( )نااد  لألنصااث ي اعلااي رااثتم: ٢00٦ لذخااثذ :
)رثماااد عباااد لذخاااثذ  اساااثمر  (Ivarsson& Gillberg,1997) (١993 )برياااب عباااد لذفتاااثح:

 ,Ivarsson et al, 2006)( ٢005( )رثماد لذنعباي:٢003( )محماد لذحساثني :١999 ضا،لن:

P.163)  رن لإلنااث  هاام رك اار شااع، ًل اإثسثسااث بثألكتئااثاو  علااى وؤرااد لذد لسااث  هااول اجمياا
لالكتئثا الستد ل    رن جميع فثألعرلض لالكتئثني  وحد  ذ م نتيم  ذشع، ه  بثذعمن فأن   يظ 

لذحااب اجلااب لذاادعم الذعطااف الذشاافق  ماا  لآلخااري و انظاارًل الن هااؤال، لذفتيااث  ي،يشااًث بطريقاا  بياار 
 مستقر  نظرًل ذطال  الذدي م فتن م يتم ،ن إذي م ل هول لألعرلض ذنيل بع  لالهتمثم من م. 

دي لذماااارلهقي  )لإلنااااث  اذلتحقاااا  ماااا  لذفاااارض لذ ثذااااظ "يختلااااف ل جااااث  لذصااااالب  لذنفسااااي  ذاااا -٢
 الذور، ( بثختال  مست،ي لألعرلض لالكتئثني  رمث يد ر ث رل م  لإلنث  الذور، .

ذحسااااثا لالذاااا   ”ANOVA"قثماااا  لذ ثث اااا  بحسااااثا وحلياااال لذت ااااثي  رثااااثلي لالومااااثل 
لذفاارا  نااي  لألعاارلض لالكتئثنياا  )مروفعاا و مت،سااط و منخفضاا ( رمااث وااد ر ث لذمرلهقااث  بثذنساا   

 في لذصالب  لذنفسي . الذمداب لذتثذي ي،ض  نتثج  هول لذتحليل.ذد جثو م 
يوضح نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه بني مستوي األعراض االكتئابية كما يدركها املراهقني  (4جدول رقم )

 )اإلناث والذكور( بالنسبة لدرجاتهم يف الصالبة النفسية
 مستوي الداللة قيمة )ف( ربعاتمتوسط امل درجة احلرية جمموع املربعات البيان

 292,475 2 584,950 بني اجملموعات
 059,30 85 461,711 داخل اجملموعات 01,0 401,85

  85 045,1662 اجملموع

( فاي 0١,0( يتض  اج،ل فرا  ذل  لالذ  إثصثجي  عند مسات،ي )4ام  لذمداب  قم )
لالكتئثنياااا  لذ الياااا  )مروفاااا و مت،ساااادو لذصاااالب  لذنفسااااي  عنااااد لذمرلهقااااث  نااااي  مسااات،ي لألعاااارلض 

 منخف ( رمث ود ر ث لذمرلهقث .
 (Scheffe)اذمعرفاا  لومااثل الالذاا  هااول لذفاارا  قثماا  لذ ثث اا  بثسااتخدلم لخت ااث  شااي ي  

 الذمداب لذتثذي ي،ض  لذنتثج . 
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 يوضح اجتاه وداللة الفروق بني مستوي األعراض االكتئابية كما يدركها املراهقني (5جدول رقم )
 بالنسبة لدرجاتهم علي مقياس الصالبة النفسية

 اجملموعات واملتوسطات
مستوي االكتئاب املنخفض 

88,30 
مستوي االكتئاب املتوسط 

45,46 
مستوي االكتئاب املرتفع 

25,50 

 **37,19 **57,15 ـــــــــ 88,30مستوي االكتئاب املنخفض 
 **8,3 ــــــــــ  45,46مستوي االكتئاب املتوسط 
 ـــــــــ   25,50مستوي االكتئاب املرتفع 

 ( يتض  مث يلي:5م  لذمداب  قم )
و،جااااااد فاااااارا  ذل  لالذاااااا  إثصااااااثجي  نااااااي  مساااااات،ي لألعاااااارلض لالكتئثنياااااا  "لذمنخفضاااااا   -١

الذمت،ساااااااط " رماااااااث ياااااااد ر ث لذمااااااارلهقي  اباااااااي  مسااااااات،ي لذصاااااااالب  لذنفساااااااي  "لذمااااااانخف  
 الذمت،سد"في لومثل لألعرلض لالكتئثني  لذمت،سط .

و،جد فرا  ذل  لالذ  إثصثجي  ني  مست،ي لألعرلض لالكتئثنيا  "لذمنخفضا  الذمروفعا "  -٢
كماااث ياااد ر ث لذمااارلهقي  اباااي  مسااات،ي لذصاااالب  لذنفساااي  "لذمااانخف  الذمروفعااا "في لوماااثل 

 لألعرلض لالكتئثني  لذمروفع .
وفعا " و،جد فرا  ذل  لالذ  إثصثجي  ناي  مسات،ي لألعارلض لالكتئثنيا  "لذمت،ساط  الذمر  -3

كماااث ياااد ر ث لذمااارلهقي  اباااي  مسااات،ي لذصاااالب  لذنفساااي  "لذمنخف "فاااي لوماااثل لألعااارلض 
 لالكتئثني  لذمروفع .

امااااا  ذذااااا  يتباااااي  مااااا  اج ااااا  نظااااار "لذ ثث ااااا " رن اااااث رلماااااث رثنااااا  لألعااااارلض لالكتئثنيااااا  
)لذمنخفضااا و لذمت،ساااط و لذمروفعااا ( ذااادي لذمااارلهقي  مااا  لسااار لذمطلقاااي  رلماااث لنعكاااس ذذااا  علاااي 

 م لذنفسااي  ثيااظ رناا  رلمااث ل وفعاا  لألعاارلض لالكتئثنياا  رل  إذااي لنخفااثض فااي لذصااالب   ااالنت
 قاد لذ حاظ إن لذقا،ب يمكنناث وقادم ماث خاالب ما  لذنفسايى ذادي لذمارلهقي  ما  لسار لذمطلقاي . ارخيارلً 

كل  م  لذصالب  لذنفسي  الألعرلض لالكتئثني  ذدي  ني  ع  لذعالق  لذنشف في لذرجيس هدف  ثق 
هقي  )لإلنث  اذر، ( م  لسر لذمطلقي و ايتمين هول لذ حظ ع  لذد لسث  لذساثبق  بأنا  ما  لذمرل 

 لذد لسث  لألاذي لذتي ونثاذ  م ل هول لذعين  ام  هول لألسر.
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 :مندمتها شي يأتي الرنترحاك من مجروعة الى البحث خلص
 ماا  لذد لسااث  لذمنيااد إجاارل، علااى لذانفس معلاا ممااثب فااي الذمتخصصااي  لذ ااثث ي  وشامي  -١

لذماارلهقي   عنااد بثألكتئااثا لذشااع،  ماا  ذلتخ يااف إ شااثلي  ناارلم  وصااميم ثاا،ب الألبحااث 
 .اخث   لذفتيث  

 إذياا و لألساا ثا لذمؤلياا  م،لج اا  علااى الذعماال لذماارلهقي و ذاادى لالكتئااثا ماا  ذلحااد لذساعي -٢
امحثاذااا  لالنتعاااثل عااا   لذبيااا  للخااال الذساااعثل  الذاااد ، لألمااا  جااا، مااا  بتشاااثع  اذذااا 

 لذبياااا  لالكتئااااثا فااااي ع،لماااال اإبعااااثل الذمشااااثجرل و لذخالفااااث  عاااا  الالنتعااااثل لذطااااال و
 .عثم لذنفسي بشكل   نم،هم على يخلفثن ث لذتي لذسلبي  ذآليث  نظرلً  اذذ  الذمد س و

مااا   كااال   لذمصاااري ذقياااثس لذعرباااي لذممتمااا  مااا  امساااتمد  مقننااا  مقاااثييس نناااث، ضااارا   -3
 لذمرلهقي  الذمرلهقث . عند   الألعرلض لالكتئثني لذصالب  لذنفسي



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 301 

 أواًل املراجع العربية:

 واااالا لذمرثلااا ذااادى لذاااول  اوقااادير لالكتئاااثا ناااي  (: ذعالقااا ٢005محماااد لذنعبياااي ) رثماااد  
 .لذقثهر  و٨ لذعدل لذترب،ي و لذعل،م ممل  لذمنسي و م  لذ ثن،ي 

  مف ،م لذقل  الالكتئاثا ما  اج تاي نظار لإلماثم لنا   (:٢00١)رمل نن  محمد علي لذنمري
 .لالومثهث  لذنفسي  لذبربي  لذحدي  .  سثذ  مثجستير بير منش،   لذم، ي  ابع  يم 

 ( علاام نفااس نماا، لذطفاال الذمرلهقاا و عااثذم لذنتاابو لذقااثهر و ٢005ثثمااد عبااد لذسااالم  هاارلن :)
 43٦. 

  لذنفسااي  بثألكتئااثافااي لإلسااالم اعالقتاا   لالذتاانلم لذااديني(: ١99٦)سااثذم سااعيد سااثذم لذشاا ري
 ذدى عين  م  والا جثمع  رم لذقرى بمك  لذمكرم .  سثذ  مثجستير بير منش،  .

  مسااات،ى لالكتئاااثا اقلااا  لذمااا،  ذااادى عينااا  مااا   (:١99٦)ساااثمي رثماااد  ااالي . لذلحياااثني
 مرضى امريضث  لذفشل لذنل،ي لذمنم  بثذمنطق  لذبربي .  سثذ  مثجستير بير منش،  

   ذلتعااار   : قثجمااا  لذضااب،خ لذنفساااي  ذلمعلمااي و لذيااال(١9٨9)لذبااا الاي فياا،ال ا منصااا، ولعاا
 على لذصح  لذنفسي  ذلمعلمي و ررلس  لذتعليمث و مكت   لالنمل، لذمصري و لذقثهر .

 (  ١9٨٨فتحي عبد لذرثم:) لذعي  ولذعربي لذط ع  لألاذىولل  لذنتثا ولذم،    الذتف،  الألندلع. 
 لالكتئثا ذدى عين  ما  والمياو لذصاف لذساثلس (: ١999)لألنديمثني  صثم لذدي عبد لذ،هثا ع

 لالنتدلجي بمدين  مك  لذمكرم  في ض،، بع  لذمتبيرل .  سثذ  مثجستير بير منش،  . 
 لذمصري  لالنمل، مكت   لذنفسي و لذصالب  مقيثس :(٢00٢) عمثل مخيمرو.  
 ( ١993مصاطفى رثماال عباد لذفتااثح)ذانفس الذتحليلااي لذنفساىو نياارا و لل : م،سا،ع  علاام ل 

 .سعثل لذص ثح
 ( نموجا  لذعالقاا  لذساببي  ناي  لذتحصاايل لذد لساي امف اا،م ٢004برياب عباد لذفتااثح برياب :)

لذااااول  الألعاااارلض لالكتئثنياااا : ل لساااا  ذلتااااأييرل  لذم ثشاااار  ابياااار لذم ثشاااار  علااااي لألعاااارلض 
لذمملااااا  لذمصاااااري  ذلد لسااااااث   ولالكتئثنيااااا  فاااااي لذمرثلااااا  لإلعدللياااااا  نداذااااا  لذن،يااااا  لذعربياااااا 

 (.٨٨: ١(و   )39)١3لذنفسي و
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 ( وقاادير لذااول  اعالقتاا  بثذ،ثااد  لذنفسااي  الالكتئااثا ذاادى ١993محماا،ل عطااث ثسااي  عقاال :)
 والا لذمثمع و ممل  ل لسث  نفسي و  لبط  لألخصثجيي  لذنفسيي  لذمصري و ) لنم(و لذمملد

 .٢٨٧ – ٢٦9(و     3(و لذعدل )3)
  لذمساير  لل  لذسال،ري  الالنفعثذيا و (: لالضاطرلبث ٢00٧خليل لذمعثيط  )ا  مصطفى لذقم 

 .لأل لن -الذط ثع و عمثن الذت، ي  ذلنشر
  (: وربياا  لذمرلهاا  نااي  لإلسااالم اعلاام لذاانفسو لذط عاا  ١99٨) محمااد لذساايد محمااد لذاانب الاي

 لذرلبع و مكت   لذن،ب و لذريثض.
  ا ني  ذلعال  لذمعرفي في عال  لالكتئثا فثعلي  رسل، (: ٢00١)م ث  ثذ  محمد لذحمري

 لذحرري .  سثذ  مثجستير بير منش،  .  ذ عثقث لذمصثثب 
 لذقلاا  الالكتئااثا اعالقت مااث بااثألعرلض لذسيك،ساا،مثوي  ذاادى (: ٢003) هثذاا   ااثل  لثااالن

عينااا  مااا  لألوفاااثب لذمااارلجعي  بأثاااد مرلكااان لذرعثيااا  لذصاااحي  لألاذيااا  بمدينااا  مكااا  لذمكرمااا . 
 جستير بير منش،  . سثذ  مث

 (: لذمدخل في علم لذنفسو مط ع  منيرو ببدلل.١9٨٨)لذسثمرلجي  هثشم جثسم 
 لذمرلهقاااا  الالكتئااااثا. وعريااااب ساااالمثن قعفرلنااااي. لذط عاااا  لألاذااااى. (: ١99٨) هنااااري شااااثنراب

 .ع،يدل  ذلنشر الذط ثع  نيرا  ذبنثن
 لأل لنو لذ ثنيااا و لذط عاا (. علاام لذاانفس لذعااثم. ٢005) عاادس لذاارثم  اعبااد قطااثمي ي،سااف 
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Abstract 

This study aimed to detect the relationship between Psychological 

Hardiness and depressive symptoms in adolescents females and males of 

the families of divorced, and the study sample consisted of 85 

adolescents (40) males and (55) females were chosen from the city 

Tookh where the results showed that there has been associated D. 

between Psychological Hardiness and depressive symptoms study also 

showed that there are differences between the (male and female) in the 

perception of depressive symptoms also showed that the level of 

Psychological Hardinessis different, of course, to the level of depressive 

symptoms among adolescents from divorced families. 


