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التشويه  أو  التفكير  بتحريف  يعرف  ما  وهذا   
املعرفي، ومن أماراته أن اإلدراك الحسي يصاب 
التشتيت  إلى  االنتباه  ويتحول  والهلوسة  بالخداع 
أو  للفقدان  الذاكرة  وتتعرض  التركيز،  وعدم 
ر املفرط، ويصبح الترابط كالعهن املنفوش 

ُّ
التذك

الوعي  يصاب  كما  والتفكك،  الخلط  من  وضربا 
السليم  التفكير  يتبدل  بينما  والذهول،  بالهذيان 
 )Beck )بيك  ويدعم  سقيم.  اجتراري  بتفكير 
املضطرب،  الضبابي  الفكر  بأن  القائل  الرأي 
تتوارى  كما  االكتئاب  من  باملعاناة  عادة  يرتبط 
وتندثر كل األفكار السوية العقالنية لدى مرضى 

االكتئاب .
والتبرم  االجتراري  التفكير  من   

ٌ
كل ويلعب 

السيكودينامية  املنظومة  في  فّعاال  دورا  النفسي 
شخصية  سمات  أن  اعتبار  على  للشخصية 
الفكري  نمطها  خالل  من  تقويمها  يمكن  معينة 
التشويه  أن  املعرفي،  االتجاه  رواد  ويرى  السائد. 
املعرفي وتحريف الفكر وراء ما يبدو من أعراض 
تسيطر  األشخاص  من  كثيرا  إن  حيث  االكتئاب، 
أنفسهم  عن  سلبية  سوداوية  أفكار  تلقائيا  عليهم 
وعن الناس وعن العالم أجمع ملجرد حادثة بسيطة 
أملت بأحدهم، أو نكسة عابرة تمكنت منه، أو فشل 
وتعمل  االجتماعية.  حياته  في  صادفه  عاطفي 
والتأمالت  املنفردة  النفسية  اإلفرازات  هذه  مثل 
م 

ِّ
تضخ دافعة،  داخلية  كقوى  البغيضة،  السلبية 

السلبيات وتكشف املستور من العورات وتستعرض 
نفس  وفي  الذات.  جلد  وتستمرئ  الفشل،  مواقف 
اإليجابية  اإلنجازات  عن  الطرف  تغض  الوقت 

واأليام املجيدة، والذكريات السعيدة .

حقيقته  في  النفسي  املرض  أن  بيك،  ويرى 
تخدم  ال  بديلة  ومبالغات  استجابات  إال  هو  ما 
عملية التكييف. إن االستهداف لإلصابة باملرض 
تفسير  الشخص  يحاول  عندما  يحدث  النفسي 
وأفكاره  معتقداته  وفق  صياغتها  ويعيد  األحداث 
يواجهه.  الذي  الحدث  أو  للموقف  وإدراكه 
يدرك  عندما  واألسى،  بالحزن  يشعر  فالشخص 
أو  خسارة  على  ينطوي  انه  علي  ويفسره  املوقف 
وهنا  مهم،  ملوضوع  فقدان  أو  حرمان  أو  هزيمة 
كما  منه  وينسحب  الخاسر  للموقف  يستجيب 
انفعال. وعكس  أو  أو يستثمر فيه أي جهد  يتجنب 
الحزن هو السرور والفرح والنشوة، وهذه املشاعر 
الحانية نحسها عندما ندرك أن في املوقف مكسًبا 
أهدافنا  لتحقيق  النشطة  االستجابة  إلى  يدفعنا 

في هذا املوقف أو الحدث. 
املشاعر  عن  الحديث  معرض  وفي  هذا، 
فإن  الحنان،  وأحاسيس  الحسن  والقول  الدافئة، 
هناك مشاعر العدوان التي تلعب دورا حيويا مهما 
وال  والعضوية،  النفسية  باألمراض  اإلصابة  في 
سيما في حاالت املعاناة من االكتئاب، فقد أجريت 
النفسي  التحليلي   الفرض  على  التجارب  بعض 
املشاعر  تحول  عن  ينتج  االكتئاب  أن  يرى  الذي 
الذات،  إلى  اآلخرين  نحو  الالشعورية  العدوانية 
يزداد  أن  املتوقع  فمن  الفرض،  هذا  صدق  وإذا 
العدوانية  الدوافع  إثارة   عند  املكتئبني  اكتئاب 

الالشعورية.
والختبار صحة هذا الفرض، عرض الباحثون 
يعانون  الذين  املفحوصني  من  مجموعة  على 
عددا  الشديد،  لالكتئاب  واضحة  أعراض  من 
أمثلة  ومن  العدوان،  عن  تعبر  التي  الصور  من 
رسائل  أو  خنجرا«  يحمل  »رجل  الصور  هذه 
يأكل  املتوحش  »اإلنسان  كعبارة  عدوانية  لفظية 
مشاعرهم  بتقدير  األفراد  وقام  البشر«،  لحوم 
جلسة  وفي  وبعدها.  الصور  هذه  عرض  قبل 
بصورة   - األفراد  على  ُعرض  أخرى 
غير  الصور  من  عدد  الوعى-  تحت 
مثل  لفظية  رسائل  أو  العدوانية 
»الناس  أو  صحيفة«  يقرا  »رجل 
مرة  منهم  وُطلب  يمشون« 
أخرى، تقدير مشاعرهم قبل 

العرض وبعده. 
معدل  أن  ظهر  وقد 
كلما  يزداد  االكتئاب 

العدوان،  عن  ر  تعبِّ صور  املفحوصني  على  ُعرض 
ولم يحدث أي تغير عندما ُعرضت عليهم الصور 
املحايدة. ولكي يثبت الباحثون أن الالشعور يعمل، 
على  الرسائل  من  متشابًها  عدًدا  عرضوا  فقد 
فلم   ،

ً
رؤيتها فعال يتمكنون من  املفحوصني بحيث 

لدى  االكتئاب  أعراض  على  تأثير  أي  لها  يكن 
املرضى ومن ثم استنتج الباحثون أن هذه النتائج 

تؤكد مفهوم »الدوافع الالشعورية«.       
إن مفهوم االكتئاب في حد ذاته، يتسم بالرؤى 
تعدد  إلى  أدى  مما  املختلفة  واآلراء  املتعددة 
االتجاهات املعرفية لدى كٍل من الطبيب النفسي، 
االجتماعي  النفس  وعالم  التنظيري  والباحث 
تفسير  عند  نظرته  في  منهم   

ٌ
كل يختلف  حيث 

االكتئاب.
أن  على  النهاية  في  اآلراء  أجمعت  وقد   <
االكتئاب ما هو إال اضطراب نفسي، وتشتت ذهني 
في  يكمن  الظاهري  محتواه  أن  إلى  باإلضافة 
واإلقدام  بالنفس،  األذى  وإيقاع  الذاتي،  التدمير 
ذلك  على  يعلق  »بيكر«  راح  وهنا  االنتحار،  على 
بقوله: »من الصعب على أمثالنا األسوياء، الذين لم 
يصابوا باإلكتئاب أن يدركوا تماما السبب املباشر 

في محاولة شخص ما االنتحار أو اإلقدام عليه«. 
املعقدة  العصرية  الحياة  أنماط  ظل  وفي  هذا 
السطح  على  ظهرت  اإلنسانية  املجتمعات  في 
إفرازات سامة تتمثل في: انتشار البطالة، والتلوث 
العاملني،  األفراد  لدى  الدخل  وقلة  البيئي، 
الجريمة، وشيوع  وارتفاع معدل  البلطجة،  وزيادة 
الصالحة  العشوائية غير  املناطق  اإلدمان، وكثرة 
االضطرابات  انتشار  وزيادة  اآلدميني،  لسكنى 
إصابة  إلى  أدى  مما  املحلية..  والحروب  النفسية، 
والخطير  األول  العرض  وهو  »باألرق«  األفراد 
ملرض االكتئاب وذلك طبقا لدراسة: خالد محمد 
ارتباطية  عالقة  هناك  أن  أثبتت  التي  الغني  عبد 

موجبة بني اضطرابات النوم واالكتئاب.
ملعظم  صادق  مؤشر  األرق  أن  والواقع   <
حدا  مما  والعقلية  النفسية  االضطرابات 
املرتبة  في  ويأتي  ودراسته.  بحثه  إلى  بالباحثني 
يسبقها  التي  االنفعالية  اإلثارة  األرق  بعد  الثانية 
»نظرية  تفترض  حيث  املعرفي،  الجانب  مباشرة 
التقييم املعرفي« أن اإلدراك يحدث أوال ثم تتبعه 
على  نحكم  أن  بشرط  االنفعالية،  اإلثارة  مباشرة 
وشك  على  ما  شيئأ  بأن  أو  حرج،  بأنه  الوضع 

الحدوث.   

سيكولوجية البناء املعرفى للشخصية االكتئابية
أفكارا  تتسم الشخصية اإلكتئابية عادة ببناء عقلي معرفي يتضمن 

ى وراح، مما يسهم في 
ّ
الذي ول وسواسية اجترارية تثير األسي والحزن 

حدوث االكتئاب النفسي في غدو ورواح.

أو  املعرفية  البيئة  تنظيم  إال  هو  ما  املعرفي،  البناء  أن  املعلوم  ومن 

واالتجاهات  املعتقدات  من  يتكون  موّحد  هرمي  شكل  في  اإلدراكية 

م مجموعة من االستجابات. وقد يشوب 
ُّ
والتوقعات، أكثر منه مجرد تعل

البناء املعرفي بعض االختالالت واالضطرابات.
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