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 المستخلص
 

يعد االكتئاب من اكثر االضطرابات النفسية شيوعًا ومن اكثر المشكالت االنفعاليـة التـ  
االكتئــاب كمــرل نزلــة البــرد الشــائا عنــد  ويعــد  . تــد ا النــاس لطمــب العــون النفســ  واال تمــاع 

 عمماء النفس النو اكثرىا انتشارًا ويسمى ايضًا مرل العصر او مرل الحضارة.
شرين سنة الماضية بذل اختصاصيو الرعاية الصحية  يدًا مركزًا لمتعرف الى وخالل الع

اضطرابات المـزاج عنـد المـراى ين و يميـا  يمـًا ا ضـلو  الح ـوا ان المـراى ين معرضـون النـوا  
االكتئاب نفسيا تمامًا مثل الكبارو وان االكتئاب غالبًا ما يب ـى مـن دون تشـخيم ومعال ـة عنـد 

 ىذه الم موعة.
وا ـــو المراى ـــون مشـــاعر االكتئـــاب بـــدر ات متفاوتـــةو وكثيـــرًا مـــا يكـــون ىـــذا االكتئـــاب وي

 نا مًا عن   دان عالقة ذات أىميةو عالقة بينو وبين احد الوالدين او كالىما.
يعــزو زيــادة االصــابة باالكتئــاب الــى البيئــة و  ــدان ا ً ( ان ىنــاك رأيــ5790ويــذكر  ــالل  

( ان   دان الحب ىو الموقف االساس  الباعـث 5791ؤكد زيور  احد الوالدين او كالىماو كما ي
( ان من االسباب النفسية لالكتئاب الحرمـان و  ـدان الحـب 5791عمى االكتئابو ويؤكد زىران  

ـــةو  االســـرة ىـــ  الم ـــال اال تمـــاع  والنفســـ  االولو وت ـــوم باشـــبا  حا ـــات  والمســـاندة العاطفي
لنســبة لالبنــاء موصــاًل  يــدًا لث ا ــة الم تمــاو  يــ  ال ماعــة انســانية معينــة ئبنائيــاو كــذلك تعــد با

 المر عية الت  يعتمد االبناء عمى قيميا ومعاييرىا عند ت ييميم لسموكيم.
ومن العوامل البيئية الت  تؤثر سمبًا عمى نمو المراى ين ىو البيت المفكك الذي يعد سببًا 

تــرخر نضــس الســموكو  االبنــاء الــذين تــربييم رئيســيًا  ــ  انعــدام التكيــفو وان الحرمــان يــؤدي الــى 
ون  ـــ  رو اميـــاتيم  ـــ  ال ـــروف العائميـــة االعتياديـــة يكـــون نمـــوىم ا ضـــل مـــن االبنـــاء الـــذين ينشـــ
  روف المؤسسات الت  تفت ر الى عالقات شخصية وطيدة بين االبناء والييئات العاممة.

الت ميــل مـن رثـار التفكــك  ومـن ناحيـة اخـرظ ا يــرت الدراسـات دورًا كبيـرًا لــدور الدولـة  ـ 
والــى تح يــق حيــاة مســت رةو اذ تيــدف الرعايــة اال تماعيــة  ــ  دور الدولــة الــى تح يــق االســت رار 
والحيــــاة الكريمــــة لمــــن   ــــدوا الرعايــــة مــــن ا ــــراد الم تمــــاو كمــــا تيــــدف الــــى العنايــــة بيــــذه الفئــــة 

 المحرومة.
ي عميـو مـن انعـدام التفاعـل اال ان االيدا     المؤسسـات لـو رثـار سـمبية بسـبب مـا ينطـو 

الشخصـ  الوثيــق بــين االبنــاء ومـن ي ــوم برعــايتيمو وقمــة  ـرم التعمــيمو وتــرخر نمــو االســت ابات 
الــى ان نمــو االبنــاء  ــ  بيئــتيم الطبيعيــة  (Bowlby)الحركيــةو اذ تشــير احــدظ دراســات بــولب  

مـة يفـوق بـدوره النمـو  ـ   اسرىم االصمية( يفوق نموىم    اسر بديمةو وان النمو    االسـر البدي



حسبو بل من حيث النمو و المؤسساتو ال من حيث االعتبارات الو دانية واال تماعية والع مية 
ان ابنـاء المؤسسـات  يـرت لـدييم نمـاذج سـموكية  (Spitz)ال سم  كذلكو وكشف دراسـة سـبتز 

 اطمق عمييا سموك االكتئاب.
 

 


