
في األطفبل وانمراهقيناالكتئبة 

انتشخيص و انعالج

عزة شهٌب/ د

مركز الكوٌت للصحة النفسٌة



:تعريفان

فئةأو جماعة عرقٌة أو جنس هو مرض ٌمكن أن ٌصٌب أي عمر أو  االكتئاب 

:الخصائصوتشمل 

 بالحزن لشعور ا -

بالذنب الشعور  -

الكثٌر والنوم القلٌل أو األكل  -

الفائدة عدم االحساس ب والطاقة فقدان  -

عدم التركٌز -

على االسترخاء  ةقدرال عدموبالتوتر، وتعكر المزاج والغضب الشعور  -

النفسعن سٌئ الشعور ال -

فً إٌذاء النفس التفكٌر  -

فً الموت واالنتحارالتفكٌر  -



:فً األطفال

خالل الشكاوى الجسدٌة  االكتئاب منر عن ٌعبالتباإلضافة إلى    االنسحاب و الالمباالةب راضعاأل ءاالكتئاب الشدٌد قد تبد

الحاجة إلى إرضاء تظهر لدٌه االعراض فً صورة ، فً حٌن أن بعض األطفال (آالم المعدة، وأوجاع الرأس، الخ)

اآلخرٌن

:فً المراهقٌن

باإلضافة إلى اضطرابات األكل، وتعاطً المخدرات، واالنتحار، والتً  راض كما سبقعاألاالكتئاب الشدٌد قد تبدو  

مصاحبة لالكتئاب مرضٌة تعتبر حاالت



:تنتشب اال

المراهقٌنمن %  8 -5 فً ومن األطفال  % 2فً  االكتئابٌؤثر 

تحدث فً أعمار مبكرة، جنبا إلى جنب  التى بداٌةالحدوث االكتئاب فً تزاٌد مستمر، مع ن أٌبدو 

أخرىاضطرابات  كوٌنلتمع خطر أكبر 

االكتئاب لدى الفتٌات ا هعند، المراهقةسن حتى حد سواء على الفتٌان والفتٌات عرضة للخطر 

بكثٌرمن ذلك أكبر  تٌرةبوٌحدث 

االكتئاب الشدٌد عالجلعدم نتٌجة  أخطرهواالنتحار 

حتً االن 1970 منذمرات ثالث تضاعف معدل االنتحار للمراهقٌن قد 

حدوثه هذا ال ٌعنى عدم ، ولكنالحدوث نادر العاشرةلألطفال دون سن االنتحار 



كيف يمكننب انتعرف عهى انمشكهة

 :فً األطفال

البحث عن االنسحاب من اللعب واألهل واألصدقاء، التغٌر فً أنماط النوم واألكل، إٌالء االهتمام ألعراض 

جسدٌة، مشاكل فً المدرسة، وزٌادة االضطراب العاطفً أوسهولة  اإلثارة

:فً المراهقٌن

 البحث عن االنسحاب من األنشطة واألصدقاء واألسرة، عدم االهتمام بالذات، مشاكل فً المدرسة، سهولة 

الغضب ، تعاطً المخدرات والحديث عن الموت أو االنتحار



انعىامم انجيىنىجية

ال ٌعرف الكثٌر عن األساس البٌولوجً لالكتئاب لدى األطفال والمراهقٌن

والغدد الصماء فً الجسم، والتغٌرات التً تحدث لعصبى ا الجهازعلى االبحاث  وركزت

، بما فً ذلك العوامل والتأثٌرات ةالمراهق الى ولةالطف خالل التحول من همافً التفاعل بٌن

الهرمونٌة



انعىامم انمد سية

الطاقة وصعوبة التركٌز على ٌشعرون بقلة ٌعانون من االكتئاب  الذٌن األطفال والمراهقٌن

قدرة على ال عدمو الغٌاب المتكرر من المدرسة ، البطء من السمات التً تغلب علٌهمالمهام، 

التعامل مع المهام

  ذلك  ما هو مطلوب منهم، وربما تعبٌر عن اتمام عجز عن االعراض فى صورة قد تكون 

الغضبب

مشاكل مع الزمالء والمدرسٌن قد تتطور، وٌمكن أن تصبح المدرسة مكانا للقلٌل من ال

خفاقاتمن اإل كثٌرالنجاحات و



انعىامم األسرية

عند األطفال و المراهقٌناالكتئاب  فى ةالمهم اتالوراثة ودٌنامٌات األسرة من المساهم

ثالث مرات أكثر عرضة  ،باالكتئاب مصاب  األطفال والمراهقٌن الذٌن لدٌهم أحد الوالدٌن

شكل من أشكال االكتئاب، وكذلك االضطرابات النفسٌة والجسدٌة األخرى، من   لتجربة

ٌعٌشون مع والدٌن ال ٌعانون من االكتئابأولئك الذٌن 

قد  ةاألخرى داخل األسر اتاإلهمال أو الصدم،سوء المعاملة  فقد شخص هام فً االسرة،  

تؤثر تأثٌرا كبٌرا على الحالة المزاجٌة وقدرات التأقلم لألطفال والمراهقٌن



األعراض انتى يجت انتعرف عهيهب ثبنفصم و كيفية انتعبمم معهب

:كٌفٌة التعامل

  ٌوملها كل / له  ٌةحالة المزاجال تحقق  مع الطالب لتحدٌد

و متابعة وجود متغٌرات ثابتة( 10-1من )

 تحدٌد األنشطة الالمنهجٌة حٌث ٌمكن أن ٌكون الطالب مع 

ةمشترك اتاهتمامأقرانه الذٌن لدٌهم 

 ة النفسٌة فى /ة بالحضور لمكتب االخصائى/السماح للطالب

حالة الشعوربالكأبة و الرغبة فً البكاء

 الطالب على رسم الصور وكتابة األغانً أو القصائد تشجٌع 

.شخصٌة من الحزن والغضب أو الٌأسمشاعر لوصف 

 دراسة األحداث المحددة التً أدت إلى استنتاج أن الطالب 

إلى هذا االستنتاج؟ ما هً  ىو أدما حدث ." "جٌدا تلسأنا "

"؟حدث فً المنزل، وبعد المدرسةماذا أفكارك؟ 

1- المزاج حزين

الشعور بالذنب،  ،المزاج المكتئب

التفاهه



األعراض انتى يجت انتعرف عهيهب ثبنفصم و كيفية انتعبمم معهب

:كٌفٌة التعامل

 التً تسهم ( أو األفكار/ محفزات و ال)وصف أحداث معٌنة 

/  سًء الشعور الفً مزاج خاص، ثم األدلة التً ال تدعم 

.حزٌنال

 الجمٌع  -ال أستطٌع أن أذهب إلى المدرسة "ٌقول الطالب 

فعل الطالب عند وصولهم ٌماذا : "ها/ نسأل ه ." ًنٌكره

»الطالب سعداء لرؤٌتك؟ ىا؟ إلى المدرسة 

 /  ىال أحد ٌرٌد أن ٌكون حول. لست مرحأنا "ٌقول الطالب 

أو " جعلك تعتقد ذلك؟وما حدث : "نسأل الطالب." لعب معًٌ

“قودك للوصول إلى هذا االستنتاج؟تما هً األدلة "

 : لطالباسأل ا." ال أستطٌع أن أفعل هذا"ٌقول الطالب 

/  بهشخص كنت معجب / أفضل صدٌق رد  كٌف سٌكون"

"سباٌدرمان على هذا الوضع؟

1- المزاج حزين

الشعور بالذنب،  ،المزاج المكتئب

التفاهه



األعراض انتى يجت انتعرف عهيهب ثبنفصم و كيفية انتعبمم معهب

:كٌفٌة التعامل

 نسأل ." الصفبالبكاء  فى أبدأ أن أخشى "ٌقول الطالب 

إذا كنت تبدأ فً الشعور بالحزن، ما ٌمكن أن "؟ :الطالب

 الذهابهناك مكان ٌمكنك هل تفعله قبل أن تبدأ فً البكاء 

»إذا كنت تشعر بالحاجة إلى البكاء ؟  الٌة

 إنه " (مشاعرالمع ل اجدالبدال من ) ة/مشاعر الطالببنعترف 

كل شًء "بدال من " محبط"، "مشجعغٌر "، ...."ألمر محزن عندما 

."هٌا، األمور ستكون أفضل فً وقت قرٌب"أو " لٌس سٌئا للغاٌة

1- المزاج حزين

الشعور بالذنب، التفاهه ،المزاج المكتئب



األعراض انتى يجت انتعرف عهيهب ثبنفصم و كيفية انتعبمم معهب

:كٌفٌة التعامل

  (اتكلمالى ثالثة  اثنٌن)قصٌرة بجمل التهٌج معالجة 
:المثالعلى سبٌل 

". وديهذا ٌبدو غٌر "

 تصمٌم نموذج االستجابات المناسبة الستبدال 
الطالب مالحظة  استعملإذا )ة االستجابات العصبٌ

بدٌل، والتعلٌق تقدٌم قم ب، غضبال عندساخرة 
، قولتأن ترٌد لدٌك شًء مهم ان أنا أعرف : "المناسب

وأنا أرٌد أن أسمع ذلك، ولكن ال أستطٌع أن أسمع 
.  ٌبدو مثل سخرٌة اسلوبوجهة نظرك عند استخدام 

فأرجو . _______ ىه( بدون سخرٌة)وجهة نظرك 
أن تقول وجهة نظرك مرة أخرى دون االعتماد على 

"السخرٌة؟ 

2-المزاج العصبي

نوبات الغضب أكثر تواترا، االنهٌارات، 

والحجج

المزٌد من االحباط بسبب خٌبات األمل 

الصغٌرة



األعراض انتى يجت انتعرف عهيهب ثبنفصم و كيفية انتعبمم معهب

:كٌفٌة التعامل
 مهلة )نفسها للخروج من الوضع / السماح للطالب أن ٌأخذ نفسه 

التهٌج بداٌة عند( الذات

 )نفسها من الوضع / خطوات محددة للطالب إلزالة نفسه تقدم  I 
  نفسً محبط، لذلك انا ذاهب الى مغادرة هذه اللعبة أشعر 

اآلخرٌن، أشاهد أن بعد . خمس دقائقتأرجح لمدة سأوالبدٌل 
والتفكٌر أننً أفهم ما أنا من المفترض القٌام به، سأحاول ركل 

. "(الكرة مرة أخرى

 أو السلوكٌات الصفٌة  لمشاكلاصالح ال توفٌر فرص للطالب
ةغٌر مالئمال

  قامإذا أو السلوك المناسب، تعلٌق المع " إعادة"فرصةلطالب ا اعطاء
.بتجمٌعها مرة اخري و لصقهالها / له السماح ورقة، ق ٌمزبتطالب 

2-المزاج العصبي

نوبات الغضب أكثر تواترا، االنهٌارات، 

والحجج

المزٌد من االحباط بسبب خٌبات األمل 

الصغٌرة



األعراض انتى يجت انتعرف عهيهب ثبنفصم و كيفية انتعبمم 

معهب

:كٌفٌة التعامل

 تشجٌع مشاركة الطالب فً فرق رٌاضٌة، فً 

األكادٌمٌةمجموعات موسٌقٌة، أو مشارٌع فرٌق 

 السماح للطالب لتحدٌد أقرانهم المفضل للجلوس على 

الصففً  هممنمقربة 

للجلوس على  ٌنالمفضلنظرائهم تحدٌد بللطالب ح اسمال

فً الصف، وتوضٌح كٌف أن الطالب سوف  هممنمقربة 

.منتجةبصورة األقران  هؤالءستخدم ٌ

 ترتٌب مهام الطالب لتشمل التفاعالت االجتماعٌة 

(منضدتك هذه مع زمٌلورقة العمل أكمل )

3-ِاالنسحاب االجتماعي

المحببة سابقا األنشطةقلة االهتمام ب



األعراض انتى يجت انتعرف عهيهب ثبنفصم و كيفية انتعبمم 

معهب

:كٌفٌة التعامل

 السماح لنظٌر لدراسة مع الطالب والمساعدة فً المهام 

.األكادٌمٌة

 تكلٌف الطالب بمهام مساعدة للمدرسٌن مثل توزٌع 

الدفاتر او متابعة الغٌاب و الحضورفً الفصل

 و (دقٌقة 20-10)تقسٌم وقت الصف الى اقسام صغٌرة 

مكافأة الطالب على كل جزء ٌقوم فٌة بالواجبات 

المطلوبة منه

فقدان الطاقة/اإلرهاق:

سهولة التعب 

التركٌزصعوبة الحفاظ على     



فً حالة تطور الحالة او عدم االستجابة للخطوات السابقة 

ة الى وحدة  الخدمة النفسٌة بوزارة /ٌجب تحوٌل الطالب

التربٌة و التعلٌم للتقٌٌم و المساعدة فً عالج الحالة النفسٌة



انعالجبت اندوائية

مجموعة غٌر قلٌلة من الحاالت المصابة باالكتئاب تحتاج عالج دوائى باالضافة الى العالج 

النفسى و السلوكً

ادوٌة عالج االكتئاب ال تسبب االدمان

ادوٌة عالج االكتئاب ال تسبب النعاس خالل الٌوم الدراسى

عالج االكتئاب مبكرا ٌحمى الطفل أو المراهق من مضاعفات خطٌرة مثل االكتئاب 

.المزمن، االدمان على المواد المخدرة، او محاولة االنتحار



شكرا جزيال

عزة شهٌب/د


