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ار صحافي حو

 �لمغاربة ئاب ا مظاهر اكت

 او شالغالي أحر
� � � ���

 وجي مغربي كولكر وسيمف

إسماعيل هاجر  سيدة الفاضلةال مرحبا

التوفيق،وأنا   واطراد  األحوال  وطيب  الصحة  موفور  لك  بنص    أتمنى  أوافيك  أن  الحوار  يسعدني 

كمال الذي  ستالمرتقب  عملتا  فقد  ذلك،  بعض  إخضاعلى    حظين  الشع  والكليمقوماته  ة مونيضمة 

طفيفة، ت ل بالمقاراالل قوامها    صويبات  التتزام  معالخصصبة  في  الصارمة  النفسية  ية  الظواهر  بعض  جة 

عي خطاب موسوكثير من األحيان لكل    عية، وبالتالي تجنّب االختزال والتبسيط المالزمين فيواالجتما

الحوار    هذاصيص  خ تقترح  ه أعمقها. وعلييس في  ا ول حيتهطلمعروضة للحوار في ساهر ايالمس الظو

لموضاألول   ممعك  االكتئاب  وع  الرض  نتداولمغاعند  أن  على  هللا    ربة،  شاء  إن  الحقة  حوارات  في 

ي حاولت  التسئلة  كثير منها في بقية األ  ضوعات وظواهر نفسية واجتماعية أخرى جد هامة، ورد ذكرمو

يها في هذا الحوار. يح إلالتلم

هب اعد  التوضيحيالستهالذا  إل  ف،  يلميليك  ا ا  ألجلي  الكامل  علىنص  استأسئ  وبتي  التي  هدفت  لتك 

 كاضطراب مزاجي لدى المغاربة:صوص واقع االكتئاب الخ ب

ر مؤسسة العربية" من طرف أكب  2020  شخصية العام"  حضرتك  اختيار  ىفي البداية أهنئك عل.1

ئك العلمي في  العطليل  كتأنه    تقدوهل تع ؟  خبرهذا اللتم  ستقباكيف    . العالم العربيس في  علوم وطب النفل

 ؟فس الن   مجال علم

نساء من    "  مجلةمع    إلحاحك على استضافتي للتفاعل  طيبتشبثك و  لطفشكر لك  ن أعدني أبداية يس

من خالل    سبيل،  خديجة  صحفيةل الكاتبة اتحريرها    وتترأس  ،كتيرامجموعة كارها  تصدرالتي    "المغرب

  عن   بعيدا  يقة النسبية،الحق الحياد ور الموضوعية ويعايها ميتغذّ    ميةغيه مادة علذي أبتر ال لحواا إجراء هذا  

 . إعالميةرقعات أيديولوجية أو ف نزعات ية أو وياسكل ما هو حسابات س

قافة،  والث   الفكر والعلم   في ميادينض إنجازاتي المتواضعة  ن نفسي وعن بعرغم أنني أهاب الحديث ع

و احتفاء من  يج أ ر أي تتو أنا أستقبل خبواز  عتز الافخر وبال دة ما أشعر  نني عال بأالقو  أود أن أصارحك

  2020لعالم العربي "شخصية العام أكبر مؤسسة لعلوم وطب النفس في امن طرف  ي األخير ارختياقبيل  

تكريم   ة". العربي وبهذا    فأي  كهذا  تشريف  الأو  أالمستوى  إال  يمكنه  يشك  للتحن  إيجابية  طاقة  يز  ف ل 

بال واجيع  التشو مي لحد اآلن،  لعليمي وا شواري األكادها مبََّع برفية التي تَشَ عالمية وثح د البجهوالعتراف 

ا أغنته  وغذَّتْه    والذي  من  خصبة  التجربة  والعطاء  الجاد  والبح  سخيلعمل  والتأطير  التدريس  ث  في 

 . النفس في مجال علم  وبالخصوص ،واإلنتاج والممارسة

 ؟رت وتغيرتوتط قد ه ئاوعلم نفسربي لعلم الع المغمجتمالة رهل تعتقد أن نظ .2

أنهال اإلبقد  واقع  يمكن  ما  لعلم   بأنقرار  ر  المجتمع  تط  نظرة  قد  المغرب،  في  وعلمائه  ورت  النفس 

خدمات على  االنفتاح  اتجاه  في  نسبيا  ا   وتغيرت  العلميهذا  تدخالواالستفاد  لحقل  من    أخصائييه  تة 

لى  منغلقا عطته ومشاريعه  شأن   ر منيثفي ك  زال  يال  عندنا  النفس  علم   نإل  و ؛ بقدر ما يصح القيهممارسو

ون ال فسه  احبيس  يعلجافضاء  إقرار  فهذا  المعي.  واقع  حقيقة  من  كبيرا  جانبا  بعض  كس  فباستثناء  حال. 

حدودة التي  ة المالخاصو  العامة  العياداتوالمؤسسات و  لمراكزض اوبع  ،قطاعات الصحة واألمن والعدل

المعرها جانيائيأخص  ضيمارس بع ال  في  وجيةلوالسيكفة  با من  الضطرابات  ا  من جملة    معتعامل  مجال 

رغم   ،عه العام يقبع داخل أسوار الجامعةيزال في وض  العلم النفس المعمول  أن    ثابت، فالعقليةوال  نفسيةال

بأن  يان  األح  يد، توحي في كثير منمن صعأكثر  شها على  مغربي يعيالتي أصبح المجتمع ال  أن الدينامية

. عاته المختلفةتطلو غربيالم اإلنسان طامحالتالي مسوار، ويرضي باأل تلك  ىطليتخ تفضا العلم سينهذ

الالفاأل والشروط  الظروف  أغلب  أن  اإلكيد  لواقع  المطابقة  السيكولوجية  المعرفة  إلنتاج  نسان  زمة 

تستكم  المغربي بعد.  لم  المؤسساوكل  أن  التما  و  ربويةت  الصنامقوال  ، ريةإلدااواالجتماعية    عيةاوالت 

 .رشاوي أح المع الغى المغاربة" دل ب ائول " االكتل حهاجر إسماعية ي مصرة الحافي أجرته الص( نص الحوار الكامل الذي )*  �
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ن خدمات ما يسمى  مستعدة لالستفادة مير ربما غو ،غير مؤهلةخرى ل هي األتزا  التنموية لوا  اجيةتناإلو

ن بنيات  م  ذلك  دعيهستيوكل ما    ،إلى التثمين المؤسساتي   سيكولوجي. فهناك افتقار واضحعندنا بالبحث ال

و و األعن  فضال    هذا  .كيةيولوجست   بشريةومادية  ات  ينإمكاتجهيزات  تمثالت  لاو  افيةقثال اط  نمسيادة 

نتائجها   والمؤسسات المؤهلة لتوظيف  ،طابقةفة السيكولوجية الم معريام القمقاومة لال  اطئةالخاعية  االجتم

 عادها المختلفة.  التنمية البشرية في أب  خدم فيما ي  وخالصاتها

أ و    في  ذل  تكرارعلى    صرمثلما  المناسبات،  ك  مثلهلوجيسيكولفا مختلف  الطب، ا  مثل  أن  يج   ا  ب 

صانع والمقاوالت،  الم، في  حاكمت والمفياالمستش، في  المدارس سر و: في األا وجد اإلنسانمأينارس  مت

تمع من ة اإلنسان وتحديث المج ، وذلك بهدف المساهمة في تنميوغيرها منية والرياضيةفي المؤسسات األ

 .تكفلل وا عالجلا خيص ولتش ا واإلرشاد، توجيه وال تقاءن برة واالستشارة، االت الخ ل تقديم خدماخال

باالكتئامصا  المغاربةربع    .3 الدراساتإحدحسب    ببون  تر  ،ى  فيه  ىهل  مبالغ  الرقم  وكيف    ؟ أن 

 مثل هذه الدراسات؟ مقي   ت

سؤالك،   على  لإلجابة  التمهيد  إلىفي  أوال  اإلشارة  االكت  أفضل  يشكل  أن  منظمة   تعريفحسب  ئاب 

العالم للمزطراباض  ةيالصحة  وجاض  بأعر  ضالمرييه  ف  تميز ياج،  ا  كاألرق  السدية  ،  شهية فقدان 

حزن  مختلفة، ووجدانية كاللتراجع في الطاقة وفي األنشطة الالخمول، وسلوكية كاة وكالعزل  ونفسحركية

  تبخيس نتحار وواال  االضطهادفكار  أالتذكر وكاضطراب التركيز و  فيةالعميق والخوف المرضي، ومعر

 الذات. 

و   طةتوسو م  فةى خفي إلالته  ف حايتم تصنيالذي عادة ما    ئابالكتا  نإول  القحديد، يمكن  ذا الت ا لهفتبع

أه،  حادة من  األمراض  و  ووانتش  شيوعاالنفسية  كثر  المغرب  في  عامة.  في  ارا  نسبة  والعالم  أن  أعتقد 

ان،  البرلممام  أ  2018قدمه وزير ها خالل  ،  صحةوزارة ال ل  ريرود إلى تقالواردة في سؤالك تع   (26)

ينة بعة للوزارة( على عتا  ن )وهيلوطنية للسكاا ية  المدير  اة التي أنجزتهسدرا ت الا صوخال  ائجتضمن نت

هي نسبة تفوق  وهذا المرض داخل المغرب.  نسبة انتشار    لك بهدف تحديد من ساكنة المدن والبوادي، وذ 

  الحد  ىها إلقيتفي صد   غاربةالم  ين باحثوال   ءشكك كثير من الخبرا  ، حيث أغلب البلدان  يالتها فيمث  بكثير 

 . رض في المغرب لى النتشار هذا المأع  ( كسقف80ل بنسبة )والقنهم إلى  ي أدى بكثير مذ ال

الحقي  هي  أين  إليهإذن  ذهب  فيما  أم  الوزير؟  أرقام  في  هل  هذا؟  كل  من  والخبراء   قة  الباحثون 

أال تتواجد مشككون؟  أنها  الم  فيما  م  بعض  إليه  كنمالمية  اإلعابر  نتوصلت  بناوذج)المشعل  على   ء( 

مبيعاق است  عدد  الصاء  علب  سنوي  ءدوات  االنفسي  في  تقدر    ،دلياتلصي ا  المرضى  والتي  المغاربة  عدد 

 . من الساكنة اإلجمالية للمغرب 50مليون وبنسبة تقارب  15نفسيا ب 

(  26النسبة )بتلك   تكام االح  ذا الحوار، أعتقد أناية هت عليها في بد التي أكد حتى نلتزم الموضوعية

مهنية العالية  ولية مشهود لها بالت دوجمعياة عن منظمات  صادرالنسب ال ى حجم وداللة  لل إللجد  ة لمثير ا

تبعد  لصحيح؟ بمعنى لماذا نسة، قد يدفعنا إلى التساؤل: لماذا ال يكون العكس هو اوالموضوعية الصارم

بر اإلعالمية  المن ء وا اروالخبير  كل من الوز  ال بها تي قك الللة قد تكون أقل من تلمحتمة أن النسبة افرضي

س حد  ال  واء،على  وأن  بيخاصة  افرق  ) ن  المقصودة  منظ26لنسبة  من  كل  بها  تقول  التي  وتلك  مة ( 

بيرا يصل في دو فرقا ك(، يب 15يكا وأوروبا )( وجمعيات الطب النفسي في أمر18الصحة العالمية )

األح إلى  ده  يهو  درجة؟  11قصى  جطرح  نا  مآخروهري  سؤال  ذ مردّ   نأهل    ه دفا ،  الكبيل  الفرق  ر  ك 

تلفاع  واالرت لكل  النسالقوي  وك  المستوب  على  بيولوجيااألرقام  كون  إلى  يعود  المحلي،  كولوجيا  يوإ   ى 

وبشتى الجينية  مورثاتها  بمختلف  و  المغاربة  االجتماعية  تت  ممارساتهاأوضاعها    ميزان التربوية، 

 ؟رمعمولن اي أغلب بلداسائد فهو  لما ة بخصائص نوعية مغاير

نت خالصات ذلك التقرير  يه، وال فيما إن كاغ ف م مبالكان ذلك الرق إن    كمن فيمان المشكل ال يأقد  أعت

بع المغتشوبها  اكتئاب  دراسة  في  مثال  االنخراط  نتيجة  النواقص  الدض  حقله  حصر  دون  اللي  اربة 

تمثباعو عينة  تشخيصية صاريلية  تماد  بمومعايير  تد   عيداة،  كاعتالعن  ماخله  ت  ا راباضط  عمشترك  ل 

شكال يتجلى في عدم تضمين  خوف والفصام، بل اإلوالوسواس  ق والهوس والالقلكالضغط ونفسية أخرى  

العالتقري والقرائن  بالحجج  له  المقيّ مة  واآلراء  المقصود  ار  بتقديم  الكفيلة  لعواملتبريرات  لمية  ل المقنعة 

نني  يمك  ا أمر الة عالميا. وهذدعتمالم  ب سب الن أغل  جاوز بكثير لتي تتبة االنس  ببات الوصول إلى تلك ومس

نني أن أحكم على مصداقية  ك غير متوفرة لدي. فشخصيا ال يمكن مبررات وسندات ذل أل  ه اآلنالحسم في
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لدراسة وزارة الصحة  صلية ين النسخة األ مية لمضامفي غياب قراءتي التقييأو عدم مصداقية هكذا تقرير 

 ن. آلليها لحد اتوفر علم ألتي  ا

 عصر؟ض الكتئاب مرمن يري أن اال مع تتفق له .4

ه أو عدم ترجمته لخالصات  وذلك بناء على مدى ترجمت  ، القبيلتفق مع رأي من هذا   أوقد ال  قد أتفق 

الع البحث  معايير  على  وقائمة  تلك  فبالعودة  الصارمة.    ضوابطهلمي  أبرز  أن  الخال إلى  يالحظ  صات 

مثااالكتئ مب  كثيله  األمراثل  من  ار  كال  عثةالبا  ةلمزمنض  العجز  اسرطان وضعلى  والسكري، غط    لدم 

الكيفية الواردة  الوقائع  الكمية و  اتالمؤشر، وذلك بفعل مجموعة من  ئعةشاال   األمراض  ل أحدشكيأصبح  

 التالية: قائقحي النجمل أهمها ف العالمية  والجمعيات  من المنظماتفي تقارير كثير 

اكت عالم  لر ار عباماألع  ميعمن جون شخص  ملي  350  ياحال  شيعي  - أو   ة أوخفيف  ئابحالة  متوسطة 

 . ادة ح

ثاني سيم  - العمرية  ثل االكتئاب  الفئة  للوفيات بين  أكبر من النساء أثر به  يتسنة، و  29-25بب  عدد 

 الرجالبعدد  مقارنة 

االكتئاب  ي   قد  ته،في أسوأ حاال  - يقتل سالنتحاإلى افضي  ص  ألف شخ  800قارب  ما يويا  نر، حيث 

 م ل العا عبر

فسي العالمية،  ة وجمعيات الطب الن لصحظمات ا ن عديد من منور عيثة الصدالتوقعات الحد  حسب  -

مزمنة  ي سلم كلفة األمراض الف  2030خالل  والرتبة األولى    ،2020خالل  رتبة الثانية  ال  االكتئاب  يحتلس

 العالم. في 

  وسيشكل ب يشكل  اكتئاال  نأب  راضفت، يصح االراتمؤشالوائع  الوق  حجم وداللة مثل هذه   ر إلىبالنظ

ته  مرض العصر الحالي وسم  غط الدموي، والسكري والض  سرطانال  مثلرى  انب أمراض أخلى جإ نسبيا  

 في أغلب البلدان بما فيها المغرب. البارزة 

 وجهة نظرك؟كتئاب من المغاربة باال ابذا يصمال .5

تماثل  ي على العموم  ه، فجتهاردف في  ختلت وإن كانت    كتئاب،باالربة  اأن أسباب إصابة المغكيد  األ

أغل  حيث  من األس نوعيتها  اإل   بابب  وراء  تقف  لكافةالتي  بالنسبة  المرض  بهذا  العالم.  س  صابة  اكنة 

ب  ألسباأو اسبب  وص الع قوي بخصإجما  عاضدهابنظرية ي  يفي الوقت الحالالقول  صعوبة  فبالرغم من  

سباب  واأل  العوامل  وتفاعل عدد من  اخلتدن  ع   ينجم   رابن هذا االضطرار بإك إقهنا  ،كتئابلال  ةرئيسيال

  –  بويةوالممارسات التر،  المعرفية  -  النفسية  ات ، والبنيالجينية  -ة  جيالبيولو  ات الستعدادان  وحة بيالمترا

  جد شخص توا  ة أوأ فنش.  والحياتية عامة  ةادياالقتصالظروف  ثم  ة،  اعياالجتم  –ة  يالبيئ اقات  الثقافية، والسي

سواء كان مغربي اب  االكتئفي شباك مرض  به    وأن يرميجميعها البد    ول أ عواملا هذه    أحدما في كنف  

لذالج  ذلك.  غير  أم  كان  لكنسية  لالكتئابفكلما  عائلية  سوابق  هناك  مزمنة  ،ت  جسدية  أمراض  أو   ،أو 

حياتية صعب فج أحداث  بفعل  بطاة  أو  ما  مسيعة  نفسيةلة  أو صدمة  احتموكا  إال  ،تدامة  فن  الوقوع  ي  ال 

 أخرى. من مجتمعات وبلدان  اص دى أشخمغاربة أو ل شخاصية لدى أ بدرجة عال  ردااب وكتئاالبضة اق

وا  .6 الشباب  بين  يتزايد االنتحار  المغرب  في  مع    ،لبالغين  تتفق  يرهل  الذي  ذلك  الرأي  سبب  جع 

 تئاب؟لتفشي االك

مفعل  بال ما  فتماشيا  بعض  ع  اإلتعلنه  واالمرالم  عوسائل  والئية  معإفوبة،  مكتلمسموعة   تدالن 

بعد الماالنتحار  من  ا د  قد  دن  يمكنني  لكاآلونة األخيرة.  في    زايدتتلمغربية  إقرار ال  هذا  أن  شخصيا  ن 

في معه  الخصوص  أنساق  بهذا  جادة  علمية  دراسات  وغياب  تنق.  أو  تشكيكا  ليس  مههذا  من  نية  يصا 

ذا  بهمكنني قوله  يما  فكل    يالتالوب  قرار،  وأقف  كذا موفي هاجب  وسائل، بل ألن الحذر  ك الو ونجاعة تل

ات الطب  د من منظمات األمم المتحدة وجمعيحسب تقارير عديبقى  ة تالنفسي  سباب أن األ   هو  صالخصو

العالم  النفسي  ال،  عبر  لتل  فالراجح.  النتحارل  ولاأل  المقام  في   مؤديةهي  هوتبعا  التقارير  ذا  ه  أن   ك 

  ذلك،   إلى  اإلشارة   ، وكما سبقت ام عكل  ففي    .نتحاراالحاالته إلى  أسوأ    ي فييفض  ن يمكنه أ  االضطراب

ثاني سبب رئيسي للوفيات  من جراء االنتحار الذي يمثل  الم  الع  رعبألف شخص    800ب  ا يقاريموت م

عربيا من حيث عدد    تقدمةي المراتب المهو يأتي فوفي حالة المغرب ف  نة.س   29  –  15بين الفئة العمرية  

 العالمية.  صحةة ال مظعن مندر فق تقرير صاتحار واالن الت اح
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بإن األمعتقغم االنه ر إالقول    يمكنالمجمل    في الشائع  النفسية والعقلية كاالكتئاب  اد    فصاموال راض 

االن حاالت  في  تسببا  األكثر  االضطرابات  وتشكل  المغرب  في  عامةالفي  تحار  منظوري عالم  فمن   ،

خطاالشخص اعتماد  يجب  ال  خاصبهذا    عميمالت  بي  والخصوص،  فة  يكون   من  كثير  يأنه  الحاالت 

اجتنتي   االنتحار مشاكل  عائليةأو  ماعية  جة  أو  الفقر    ، اقتصادية  مقدمتها  ،  عوزلوا  طالةالب والجهل،  وفي 

و  والجريمة،  السرقة والتطرف،تال  ،الفسادالخيانة  وا   عصب  المشا  يرهاوغلقصاص،  السجن  كل من 

مع  لمجتفي ذلك ا ، بما  العالم  رعب  فرادألسر وااألالمجتمعات وير من  ة كثحيا   األعطاب التي تزخر بهوا

 .المغربي

وأصحاب    المسؤولون يقوم  هل  و  ؟ في المغرب  ب مع الشخص المكتئبهل واألقار عامل األيت  كيف  .7

الخصوص بهذ المطلوب  دورهم  ب  القرار  هي  ثم    ؟ ا  واسالعل   أساليب  أهمنظرك    في ما  تراتيجيات  ج 

 ؟مةة للمغاربة عاينفسة الحصلى ال ه عمخلفاتوراب االضط هذا  وقع نمالوقاية 

  شكل  الذي  تئاب االك  أن ستراتيجيات الوقاية، إلىوان أساليب العالج ث عالحدي في مستهل ارة اإلشود  أ

، حيث  فاءللش   والنفسية قابالالعضوية    عديد من األمراضه مثل  مثليبقى   الحوار،   لهذا  الرئيسي  المحور

خالتئب  المك  للشخصيمكن   ومن  التشخيص  ا العل  عافين  أين  ناسبملالج  النفسيسترجع  وته  يمارس  ية 

معقولة    يةطبيعالحياته   أوقات  وبضعة  تتفي  أسابيع  بضعة  بين  طبية  أشهرراوح  تقارير  من  تبث  فقد   .

دولية   بينأن  لمنظمات  المرضى  90و    80  ما  من  يال كتئاب  باال%  أب ذين  لمراكز  ا  وابطرقون 

ووال ال ت وال  بكرملا  كشفلل  االستشفائيةو  طبيةال  تياداعالمصحات  ما    ،دقيق شخيص    للعالج  لونثتيمعادة 

إلى  و  .لشفاءاو كوقسؤالك  بالعودة  التالية  العناصر  اقتراح  مكوناته يمكن  على  لإلجابة  وتدابير  ائع 

 ساسية:األ

ب  غيا  يمغرب، يمكن القول وففي اللشخص المكتئب  قارب مع اهل واألتعامل األ  يةيف ك  فبخصوص

   مدينة  –ية  )باد  ةقاماإلووسط    ،حة(فت نم  –ة  األسرة )محافظ  يعةطب  نإ  قيقة،دال  مؤشرات الو  معطياتلا

 –متوسطة    –ة  ضات االقتصادية واالجتماعية )منخفمستويالو  ،حي راقي(  –حي متوسط    –حي شعبي  

والثقافة(،  مرتفع )متعلموالتربوية  عو كلأمية(،    –ة  ية  اها  جانب  إلى  تمثل  امكونلامل  جية لبيولوات 

يتأسس    ىعل  الذي  راإلطاة،  الجينيو أسلوبأساسه  رعايةمن    كل  ودعمه ال  الشخص  أساليب  مريض 

 وتكفال. وعالجا صاه في مشواره العالجي، كشفا وتشخي ومرافقت

ال رأيي  الوعي  شخصيوفي  مستوى  لألس  يبقى  الصحية  وللمريوالثقافة  ذاتهرة  نصر  الع  ةبمثاب  ،ض 

  ،توسطا أو موى جيدا  كان ذلك المست  متىل. فمتمح  جيعالأو    تعاملي  أسلوب  ة كلنوعيلالحاسم والمحدد  

و رإال  ومرافقته  عايكانت  المريض  مة  وناجحة  جيدة  العالجية  رحلته  الظروف  في  طبيعة  كانت  هما 

  دما إال وكانت وضعية و منعمستوى ضعيفا أان ذلك ال افية والسكنية. ومتى كاالقتصادية واالجتماعية والثق

بها    بلهتي يقا الان  والنسي  هميشرفض والتر اإلهمال والهمظايجة  ت نتأزم  والباالستفحال  حفوفة  يض مالمر

 .األسري والمجتمعي عامة ومحيطهوأقاربه أهله 

وبخصوص  و شعور  ا  نيالمسؤول  دورطبيعة  في  القرار  حاالت  وأصحاب  تجاه  ،  تئاب االكلمغرب 

ا  أن  كيدفاأل اهال  لمرضهذا  عن  بعيدا  يزال  وأمامات    حة صال   زارة و  زانيةمي  بحسب  هؤالء  ولوياتت 

معلل  المخصصة النفسيةاأل  تعامل  مراسي   ليةوالعق   مراض  وبحسب  وعامة،  القوانين  المشاريع  نوعية  م 

عامة والخاصة  الطبية ال والعيادات  الستشفائية  ابعض المراكز  على الرغم من وجود  فعلقة بهذا القطاع.  المت

  اجح فالر اب،  لعالج االكتئ   ةعالة وففومعرب  الي وأسطرق  يين  الخصائء واطباأليمارس فيها عدد من االتي  

ال  أن بهذا  من  قليلة  النسبة  المصابين  الذين عدد  هم  مني   االضطراب  العالجم  ستفيدون  هذا  وذلك  ثل   ،

عديدة   مقدمتها:  العتبارات  االستشفا  حدوديةموفي  وبنيات  وال  د الموارء  الخطط  ،  بشريةالمادية  وغياب 

 العار  القوي لوصمة  حضورتمرار الالعالج، ثم اسويص  لتشخ ا وخل  تدوالية للتوعية  ستشراف واال رية  يالتقد 

لاال المصاحبة  النفسي عامةجتماعي  بالمرض  المتسرع وغير  هذ  . كل إصابة  التشخيص  إلى  باإلضافة  ا 

 ئاب. االت الفعلية لالكتحللالصحيح أحيانا 

رجة  دة و ى حددمقاس بتا  عالج عادة محلة الأن ر إلى    فيمكن اإلشارة   ، قايةوالو  من حيث العالجأما  

للمريض التي تعطى    كتئابات االمضادعقاقير وسا من  أساتتكون  رحلة    ة. وهيقصودتئاب المحالة االك

علىبن مساعد    اء  نفسي  عالج  ومن  مضبوطة،  جد  ابين    بالخصوص  يتراوحقواعد  لمعرفي العالج 

ض عة بمارسم   على  هجيعوتش  المكتئبالشخص    حث   عنالهذا فض  سي العالئقي.النف  سلوكي والعالجال

الم  كالاألنشطة  والسفر  رياضفضلة  واوال ة  المالتي  سيقى  لمونحت  الجسم  تحفز  في  الطبيعية  على  ركبات 
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المزاجي تول بتحسن  الشعور  أن  ما  هذا  و  . د  واح يعني  للأسلوبا  ال  عالج  دا  فعال  يفيدقد  يحتاج  إذ    ؛بشكل 

وممارسة    عالج النفسيةلت اجلسا  بى جانإل  الوقت ذاته،في  ن وتزامبال  تإلى تعاطي عدة عالجامريض  ال

التوعوية الجماعية    برامج والجلساتالمنتظم لبعض ال   قد تشمل حتى الحضورتي  شطة ال من تلك األن   عينة

معتدلة والحادة. اب البحاالت االكتئالمصابين اإليجابي لدى األشخاص التي تستهدف تعزيز أنماط التفكير 


