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إلىمحاكلةإلقاءالضكءعلىظػاررةاكتتاػابلػدلااط ػاؿمػفتهدؼالدراسة
كجهػػػةال ظػػػػرالتحلنلنػػػةال  سػػػػنةللكيػػػكؿلل لػػػػةالحقنقنػػػةالتػػػػ تتمػػػفكراءا ت ػػػػاررا 

(ثالثػػػةمػػػفال تنػػػات 5ب ػػػااهـال  سػػػ كذلػػػؾعلػػػىعن ػػػةمػػػفااط ػػػاؿف  م رفػػػةك
ػػػايك كات كقػػػدسػػػ9إلػػػى7فمػػػفالػػػذتكرممػػػفتتػػػراكحأعمػػػاررـمػػػفسػػػفنكاث ػػػ ـىخًتيس  دا

كتتاػػابااط ػػاؿ كالمقابلػػةاكتلن نتنػػةالمت مقػػة كاختبػػاررسػػـااسػػرةC.D.Iاختبػػار
 كاختبارالركر اخ.C.A.T كاختبارH.T.PكاختبارK.F.Dالمتحرتة

 :يأتيوتوصمت الدراسة إلى ما 
إدراؾاضطرابالب اءال  س لألط ػاؿممػفن ػا كفمػفاكتتاػابسػكاءفػ  -

يػػػػػكرةبكيػػػػػ هاالكاقػػػػػيكطبن تػػػػػ،المضػػػػػطربة اكسػػػػػت راؽفػػػػػ التخنػػػػػنالت
ت كنضػػػػػنةبدنلػػػػػةلض ػػػػػباع باكضػػػػػافةإلػػػػػىالم ا ػػػػػاةمػػػػػفاكتتاػػػػػابالحػػػػػاد 
كاكضػػػػطراباتالسنتكسػػػػكماتؾكاكضػػػػطراباتالسػػػػلكتنة كاضػػػػطرابيػػػػكرة

عملنػػػةالػػذاتكيػػػكرةالجسػػػـكال ػػ كربػػػال قصكالدك نػػػة كاضػػطرابكسػػػكء
 ػػػػاةاكجتماعنػػػػة كال ػػػػ كرباكضػػػػطهادكضػػػػ ؼفػػػػ ال ضػػػػ كضػػػػ ؼالت 

كمؤلمناكغنرم بيف ظؿكجػكدبناػةمهػددةااكتياؿبالكاقيلتك ،محبطن
كخطرةكغنرآم ةكغنرمستقرة.

الم ا ػػػػاةمػػػػفقلػػػػؽاك  يػػػػاؿ كقلػػػػؽفقػػػػدافال القػػػػةمػػػػيالمكضػػػػكع كقلػػػػؽ -
فال قػػػػابكالتال ػػػػ الخيػػػػاء كقلػػػػؽالمسػػػػتقبؿ كقلػػػػؽالمػػػػكت كالخػػػػكؼمػػػػ

 كال  اءميال  كربالتقنندكال جزكالسنطرةمفال ماذجالكالدنة.

اسػػػػػػتخداـمنتا نزمػػػػػػاتبداانػػػػػػةتاكسػػػػػػقاط كال تػػػػػػكص كالتبػػػػػػت كالتبرنػػػػػػر  -



 ب 

اكلتهػػاـعلػػىالمسػػتكلالمتخنػػؿ ككاك تػػار كالقمػػي كتػػكرـالقػػدرةالمطلقػػة 
ىنػػرمحلكلػػةكتثبنتػػاتعلػػلػػىيػػراعاتغإالتكحػػدمػػيالم تػػدم باكضػػافة

كرػكاامػرالػذمأدلبػدكرىإلػىكجػكد؛المرحلةال منةكض ؼم ظمةاا ا
 أعراضسنتكباثكلكجنةخطنرةلدلرؤكءااط اؿ.
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Abstract 

- Mohamed Ahmed Mahmoud Khattab. 

- Dynamics of Depression Among A Sample of Children. 

- Ain Shams University; Faculty of Arts; Department of Psychology. 

 

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, 5), aged between 7-9 years, 

(3) Females and (2) males, 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. 
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 شكر وعرفان

الحمدهللالذمكرب  القدرةعلىأفأقدـرذىالدراسةكنسرلػ طرنقػ كأمػد  
نلنؽب ظػنـكجهػ،كجػالؿسػلطا ،كعظػنـترمػ، فالحمػدهللالػذماك ترنابال كفحمدن

م ػػػ بال ضػػػؿايػػػحاب،ا  لهػػػذاكمػػػات ػػػتكرتػػػدملػػػككأفرػػػدا  اهلل كاعترافنػػػرػػػدا
إخػػراجرػػذىالدراسػػةلتػػؿمػػفسػػارـفػػ كالتقػػدنرأتكجػػ،بمسػػمىآنػػاتال ػػتركاكمت ػػاف

.إلىال كر

-أسػػتاذالتحلنػػؿال  سػػ بتلنػػةا داب-ااسػػتاذالػػدتتكر/ ن ػػنفميػػط ىزنػػكر
.م ػػرفت علػػىرػػذىالدراسػػةكالتػػ تا ػػتلػػ جام ػػةعػػنف ػػمس-قسػػـعلػػـالػػ  س

ػػ اسػػت دتمػػففػػنض فقػػدخػػالؽنحتػػذلبػػ،فػػ ال لػػـكااابمثابػػةالمثػػؿكالقػػدكةك مكذجن
تػافكباستمرارل التثنركالتثنر فتا ت  ـااستاذكالم جيكالمدعـكغزارةعلمها

تؿالخنر.ااثركال اادةال لمنةلجهكدم.جزارااهللع  لتكجنهاتهاأتبر

أسػػتاذالتحلنػػؿال  سػػ -كال ػػتركال رفػػافلألسػػتاذالػػدتتكر/أمػػؿمحمػػكدرا ػػنة
بجام ةبكاتن،ب ر سا.م رفت علىرذىالدراسةفقدت ضػلتسػنادتهاباك ػراؼعلػى
بحثىرذابالرغـمفتثرةأعبااهاكم ػاغلهاال لمنػةكااتادنمنػةفلهػام ػ تػؿال ػتر

ت  إناىمفكقتكعلـكتكجن،.جزارااهللع  تؿالخنر.كال رفافعلىمام ح

ال ػػالـالجلنػػؿكالقػػدنر-كال ػػتركال رفػػافللػػدتتكر/محمػػكدعبػػدالػػرحمفحمػػكدة
جام ػػػةاازرػػػركالػػػذمتتلمػػػذتعلػػػىنػػػد-قسػػػـالطػػػبال  سػػػ -أسػػػتاذالطػػػبال  سػػػ 

 أكاراسػػت تثنػػرنسػػنادت،سػػكاءمػػفخػػالؿمراج ػػ،ال لمنػػةالقنمػػةكالثرنػػةكالتػػ أثػػرتد
الحػػػبمبمست ػػػ ىالحسػػػنفالجػػػام  .فلػػػ،م ػػػ  مػػػفخػػػالؿمحاضػػػرات،ال لمنػػػةمنػػػـك
خالصال تركالتقدنركال رفافكذلؾبت ضل،كت رن  بتحتنـكم اق ةرذىالدراسػة.

جزاىاهللع  تؿالخنر.

جام ػةب هػا-عمندتلنػةا داب-كال تركال رفافللدتتكر/عادؿتماؿخضر
أسػػتاذعلػػـالػػ  ساكتلن نتػػ كالتحلنػػؿال  سػػ لمػػابذلػػ،سػػنادت،مػػفجهػػدمػػفخػػالؿك

مالحظاتػػػ،الثرنػػػةكالقنمػػػةفػػػ البحػػػكثالتػػػ أجرنتهػػػاكمػػػات لمتػػػ،مػػػفمراجػػػيسػػػنادت،



 ك 

القنمةف علـال  ساكتلن نت كالتحلنؿال  س .جزاىاهللع  تؿالخنر.

 ػػػاؿالػػػذنفم حػػػك  فتػػػرةرػػػذىالدراسػػػةككن ػػػكت  تسػػػجنؿامت ػػػا  لهػػػؤكءااط
كأ ػػناءأخػػرلتثنػػرةفلهػػـم ػػ ال ػػتركالتقػػدنركال رفػػاف تمػػاأتكجػػ،بال ػػتركال رفػػاف
إلػػىزمالاػػ كجمنػػيأسػػاتذةعلػػـالػػػ  سبقسػػـعلػػـالػػ  سبتلنػػةا دابجام ػػةعػػػنف

 مس.

-الحاضػػرال ااػػب-تمػػاأتكجػػ،بتػػؿالحػػبكال ػػتركالتقػػدنركال رفػػافإلػػىأبػػ 
فقدت لمتم هماالتثنركالتثنػر جػزارـ-ح ظهااهلل–كأم -رحم،اهللرحمةكاس ة

لػػىإخػػكت بهػػاء عمػػرك ربػػةكأب ػػااهـعلػػىجهػػدرـاليػػادؽ اهللع ػػ تػػؿالخنػػر كاو
م  خالؿفترةالدراسة.

 ػػػػتركتقػػػػدنركعرفػػػػافإلػػػػىزكجتػػػػ كأب ػػػػاا مت ػػػػزم كرانػػػػدممعلػػػػىجهػػػػكدرـ
 خػػػػالؿفتػػػػرةالدراسػػػػةالتػػػػ كت تهػػػػ فلهػػػػـم ػػػػ تػػػػؿالحػػػػبكمثػػػػابرتهـكع ػػػػااهـم ػػػػ

ع  تؿالخنركالتقدنر.اكالتقدنركال رفاف.جزارـاهللجمن ن

 وهللا ولً التوفٌق
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 :: مقدمة الدراسةأواًل 

ر اؾمان نرإلىأفال اسفػ الحنػاةالم ايػرةن ػا كفمػفاكتتاػاببيػكرة
أتبرمماتافال اسن ا كفم ،ف الماض  كف المجتم اتالسابقة.تمػاتبػنفل ػا

جػةأ ػ،نحلػك ػ،اضػطراب ػاايفػ تػؿالحضػاراتاك سػا نةلدرأالدراساتالمسحنة
ف جػدمكنلنػاـ لتثنرمفاادباءكالتتػابأفنيػ كاعيػر ارػذابم ػ،عيػراكتتاػاب

علػػػىلسػػػافمبكلك نػػػكسمنيػػؼل ػػػامراملػػػتمع ػػػدمايػػدت،اب تػػػ،ع هػػػافػػػ م تسػػبنر
عبارة دندةالدكلػةلمػافنهػامػفتقػارب ػدندبػنفالم هػكمنفالم ايػركال نتسػبنرم

(* لالتتااب:

أيػػػاب،ا سػػػى ثػػػـامت ػػػيعػػػف-كل ختيػػػرالحتانػػػة–عػػػف  سػػػهامفمػػػايػػػدت،
ال ػػـك ثػػـأيػػنببالضػػ ؼ ثػػـأبتلػػىبالخ ػػ  كبهػػذاالتػػردمكالهبػػكطةااتػػؿ ثػػـحػػـر

علن،م.ابلغدرؾالج كفالذمنهذما ففن،كنبتن اجمن ن

كمفالجمنؿأف تسبنرلـنضػؼعلػىكيػ ،لالتتاػابمسػح،ركما تنتنػةأك
رنة بػػػؿأ ػػػ،نيػػػؼااعػػػراضتمػػػانيػػػ هاأمعػػػالـم ايػػػر كن املػػػ،يػػػكرةسػػػح

بيػػ ت،حالػػةمػػفاكضػػطرابالتػػ تحتػػاجإلػػىال ػػالج فه ػػاؾفػػ الككنػػاتالمتحػػدة
ملنػػكفمػػفال ػػاسن ػػا كفمػػفرػػذااكضػػطراب عبػػد22كحػػدراأتثػػرمػػفاامرنتنػػة

[.32-1988:31الستارإبرارنـ 

دةراالػػةفػ حػػدكثرػذىالحػػاكتفػ تػػؿأرجػػاءتمػا ػػهدتالحقبػةااخنػػرةزنػا
ال ػػالـ فمػػفكاقػػياكحيػػااناتال المنػػةتبػػنفأفمػػاكنقػػؿعػػفمااػػةملنػػكف ػػخص
نيابكفباكتتاابتؿعاـفػ مختلػؼالبلػداف حنػثذتػرتتقػارنرلم ظمػةاليػحة

%مػػػفسػػتافال ػػػالـن ػػػا كفمػػػفحالػػة ػػػدندةأكمتكسػػػطةمػػػف2:5ال المػػةأفمػػػف
ملنػػكفمػػفالب ػػرفػػ حالػػةاتتاػػاب  سػػ .كل ػػؿ322أمأفلػػدن احػػكال .تتاػػاباك

أبلػػػغت بنػػػرعػػػفرػػػذىالحقنقػػػةرػػػكقػػػكؿممنال ػػػ تالنػػػفم:مبػػػمفالم ا ػػػاةالتػػػ تسػػػببت

                                           

كنلناـ تسبنر راملت ال يؿالثا   الم هدالثا  علىلسافبكلك نكس.(* 
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لض سا نةمفآثاراكتتاابال  س ت كؽتلؾالت  تجتعػفبقنػةاامػراضااخػرل
[.2211:9مجتم ةم لط  ال ربن   

[إلػىأفاكتتاػابأخػذنكسػيSartorius, 1993ااخطػرمػفذلػؾكتمػان ػنر ك
مػػػفقاعدتػػػ،الزم نػػػة بم  ػػػىأف سػػػبةاكيػػػابةبػػػ،بػػػدأتت ت ػػػرا ففػػػ ااعمػػػار

 الحػػظفػػ السػػ كاتااخنػػرةت بنػػراتم ت ػػرةعػػفكجػػكدمػػانسػػمىااليػػ رل كبػػدأ 
أ ػ،[Angold, 1988]نؤتػدباتتاػابااط ػاؿ كخايػةكأ ػ،كحتػىكقػتقرنػب كتمػا

تػػافر ػػاؾاعتقػػاد ػػاايبػػمفاكضػػطراباتاكتتاابنػػة ػػادرنامػػاتيػػنبيػػ ارالسػػف 
كتافن تقدأفااط اؿالي ارغنرقادرنفعلىم ان ةال دندمفالخبػراتالممنػزة
لالضػػػطراباتاكتتاابنػػػةلػػػدلالبػػػال نف تمػػػاأفاضػػػطراباتالكجػػػدافلػػػدلالمػػػرارقنف

ماتافنساءت سنرىعلػىأ ػ،ارتنػاجمرارقػةإكأ ػ،فػ السػ كاتااخنػرةحػدثاغالبن
المزاجنةلدلااط اؿ.ت نرملمكسف طرنقةفهـاكضطرابات

أ ،ف غضكفس كاتقلنلةتطكرالمكقػؼ[Shaffer, 1986: 383]كنرل افر
مفاكتتاػابنيػنببػاابتداءنمفأفاكضػطراباتاكتتاابنػةكتيػنبااط ػاؿمػركرن

إلػػىالمكقػػؼالحػػال حنػػثأيػػب كنكيػػكMaskedااط ػػاؿكلتػػففػػ يػػكرةمق  ػػة
أفاكضػػػػطراباتاكتتاابنػػػػةتيػػػػنبااط ػػػػاؿبيػػػػكرةمطابقػػػػةأك ػػػػبنهةبمػػػػا م هػػػػـك

مف ظام االت خني القااـ.انحدثللتبارجزءن

تتاػػابأفاك[James, Toolan, 1962: 404]كمػػفثػػـنؤتػػدجػػنمسطػػككف
أيػػب نمثػػؿم ػػتلةعظنمػػةاارمنػػةفػػ الط كلػػةكالبلػػكغ كأ ػػ،ن ب ػػ أف تػػؼعػػف

المظاررالمختل ةالت نظهػرفنهػام رفةالت تنرف الطبال  س للتبار كأف ملؼ
اجكفبنرس فػ [John Perce, 1977: 79-82]اكتتاابع دااط اؿ.تمانرلأنضن

ًرنىػػت  فػػ الط كلػػةلدراسػػةحدنثػػةمقالتػػ،عػػفاكضػػطراباكتتاػػاب فػػ قسػػـالطػػبأيج 
سػػ ة حنػػثأظهػػرتتلػػؾ(17(ط ػػؿتتػػراكحأعمػػاررـمػػفسػػ ةإلػػى 546ال  سػػ لػػػ 
ػاأ ػ،مػف%23الدراسةأف تافع درـعرضاكتتااب كنضنؼمجػكفبنػرسمأنضن

ف تكقػيالطػبال  سػنة سػنتاترن،(نمتػفأنحتاجكفإلىالمسػاعدةبنفااط اؿالذنف


