
الذهان في األطفال والمزاهقيه 

عزة شهٌب/ د

مركز الكوٌت للصحة النفسٌة



.ؼالبا ٌتصؾ الفصام العقلً فً البالؽٌن  بنوبة ذهانٌة حادة•

.فً حٌن أن الفصام فى األطفال ٌبدو تدرٌجٌا•

بدال من  12التشخٌص هو نفسه بالنسبة للبالؽٌن إال أن األعراض تظهر قبل سن •
.أوائل العشرٌنات/ أواخر سنوات المراهقة 

 7والكثٌر من المؤسسات العلمٌةال تؤٌد تشخٌص الفصام فى األطفال تحت سن  •
.سنوات، وأنها بدال من ذلك تصنفها بأنها تعانً من التوحد أو تلؾ فً الدماغ

ٌكون لدٌة قرٌب من ٪ من األطفال الذٌن ٌعانون من الفصام فى مرحلة الطفولة50•
.الدرجة األولى ٌعانى من الفصام



األصابة بالفصام فى مرحلة الطفولة نادرة بدرجة انه ٌمكن حدوثة فى حالة واحدة •
.حالة والدة 10000لكل 

.ٌتم تشخٌص  فً الذكور أكثر من اإلناث•

.معظم األطفال الذٌن ٌعانون من الفصام فى الطفولة لدٌهم نسبة ذكاء عادٌة•



اسباب الفصام فى األطفال و المزاهقيه

.نحن حالٌا ال نفهم تماما أسباب هذا المرض. أسباب الفصام ال تزال قٌد البحث•

.تشٌر الدالئل إلى أن ذلك هو مرض عصبً بٌولوجً مع استعداد وراثً•

األطفال تشترك فً نفس بنٌة الدماغ الشاذة التً هً موجودة فً البالؽٌن الذٌن •
ومع ذلك، فإن التشوهات لدى األطفال تمٌل إلى أن . ٌعانون من مرض الفصام

.تكون أكثر شدة من البالؽٌن



بصفة عامة الذهان هو اضطراب اإلحساس بالواقع الذي ٌضعؾ النمو النفسً  و 
.االجتماعً والنمو  المعرفً، والقدرة على التكٌؾ

.وجود الذهان فً مرحلة الطفولة له تبعٌات، وهو عامل خطر فً المستقبل

، (األعراض اإلٌجابٌة)المصاب بالذهان  ٌعنً وجود أوهام وهالوس  عادة
صعوبات فً العالقة مع اآلخرٌن، وضعؾ الفهم والتعبٌر عن المشاعر بشكل 

(.األعراض السلبٌة)مناسب 

األهم من ذلك، فً الذهان، هناك اضطراب فً اللؽة والتفكٌر الذي ٌتداخل مع 
(.اضطراب الفكر)التواصل الشخصً وفهم الواقع 



.السمات الذهانٌة شائعة فً اضطرابات المزاج فً مرحلة الطفولة والمراهقة

هذه األعراض  شائعة اٌضا فً األطفال الذٌن وقعوا ضحاٌا الصدمات النفسٌة،  
(.اضطراب ما بعدالصدمة)واإلٌذاء البدنً والجنسً، أو العاطفً 

.  من الناحٌة العملٌة تنقسم االضطرابات الذهانٌة إلى االبتدائٌة والثانوٌة

واضطرابات الفصام ،الفصام : المجموعة األولى تنتمً إلى حاالت الذهان الرئٌسٌة
.الوجدانً، اوما ٌطلق علٌه االضطرابات الذهانٌة الؽٌرمتمٌزة



فً المجموعة الثانٌة حاالت الذهان التً تصاحب عددا من االضطرابات النفسٌة 
الشدٌدة مثل اضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب ثنائً القطب، واضطرابات 

.المزاج، والظروؾ النفسٌة األخرى

سرٌرٌا، لٌس من السهل دائما الفصل بٌن هذه المجموعات

:ٌتكون تقٌٌم الذهان فً األطفال من ست خطوات



.التنموٌة، والتارٌخ العائلًالتارٌخ المرضى، الخلفٌة جمع 1.

.نفسٌةمقابلة 2.

.الجسدي والعصبًالتقٌٌم3.
. العصبً إلزامًالمراهقة ٌعتبر التقٌٌم الذهان الناشئة خالل فترة  تفً كل حال

الفصام  مثل والتفاعلٌة والعصبٌة األسباب الطبٌة الفاحص ٌحتاج إلى استبعاد 
.بالمخدراتالمتعلق 

،تخطٌط المخاختبار المخدرات، ) وؼٌرها من إجراءات الفحوصات المختبرٌة 4.
(.ودراسات أخرىاالشعات ، والفحص الوراثً، 

.االختبار النفس5ً.

.تفسٌر النتائج6.



الفاحص . ٌستلزم التقٌٌم النفسً المراقبة والفحص، وكذلك االستفسار عن األعراض
.ها فً المقابلة/ها ب ومشاركته/الطفل و ارتباطه"  طبٌعٌة أو ؼرابة"ٌالحظ مدى 

وٌالحظ الفاحص تواصل الطفل وطبٌعة السرد  للكشؾ عن أدلة من اضطراب الفكر 
.أو عدم نضج الكالم

طوال المقابلة، ٌجب أن ٌكون الفاحص ٌقظ لسلوك الطفل ونوعٌة االتصال بالعٌن 
(.مناسبة أو ؼٌر مناسبة؟) لها / وإظهار المشاعر له 

سٌركز الفحص على تحدٌد وجود السمات شاذة فى البنٌة، حركات ال إرادٌة أو 
نمطٌة، والتثبت من وجود الشذوذ البدنً الطفٌؾ المرتبط باالضطرابات العصبٌة 

.النمائٌة والوراثٌة



تشخٌص الذهان فً . ٌعتمد على المقابالت المنتظمةتشخٌص الذهان لدى المراهقٌن 
فً المقابل، ٌطرح ، (المراهقةمرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة ما قبل )األطفال 

.التحدٌات النمائٌة واللؽوٌة

هو جعل سنوات و  10وهناك تقنٌة مفٌدة عند إجراء مقابالت مع األطفال دون سن 
السائل تحت إشراؾ ٌصبح احد الوالدٌن : األم مشاركا نشطا فً عملٌة االستفسار

.المقٌم 

هو موضوع جٌد لبدء فهذا وقت النوم هو وقت حساس لظهور المخاوؾ، حٌث أن 
كان الطفل إذا ٌسأل أن للوالد القائم بإجراء المقابلة ٌقول . الذهانٌةاستكشاؾ السمات 

ما "، أن ٌسألبعد ذلك إذا حظٌت األم على استجابة ٌجب على الوالد . اللٌلخائفا فً 
عن طبٌعة الخوؾ، وتواصل استكشاؾ مع أن ٌكشؾ ٌجوز للطفل " من؟خائؾ أنت 

.توضٌح ما تم الكشؾ عن والقضاٌا المرتبطة به



الى االستكشاؾ المنهجً ( الوالدٌن)مرات أخرى، القائم بالتقٌٌم ٌوجه الوالد 
اسأل الطفل إذا كان هو أو هى : لالضطراب اإلدراك الحسً أوألفكار جنون العظمة

هل تسمع أصوات ال تعرؾ " "هل تسمع أصواتا مخٌفة؟. "تسمع أشٌاء ؼرٌبة
إذا اجاب الطفل أي " هل تسمع الناس ٌتحدثون لك عندما ال أحد حولك؟" "مصدرها؟

من هذه األسئلة، ٌستمر االب او االم فى تلك الجهه

. الظالل. . . هل رأٌت وحوش؟ أشباح: "المقٌم قد ٌرشد الوالد إلى الهالوس البصرٌة
". هل شعرت ٌوما بأن شخص ما لمسك عندما ال أحد حولك؟ "" األشخاص؟ . . 

هل تشعر بمراقبة الناس " "هل سبق لك أن شعرت الناس ٌقولون أشٌاء سٌئة عنك؟"
هل شعرت ٌوما أن الناس " "هل شعرت ٌوما أن هناك كامٌرات تراقبك؟" "لك؟

"  تتبعك؟



بشكل عام، اآلباء ٌترددون فً قبول وجود الذهان فً أطفالهم؛ اآلباء قد ٌفسرون 
شذوذ اإلدراك الحسً أو جنون العظمة  فى ذرٌتهم كأثر لمشاهدة التلفزٌون، 

.ومشاهدة أفالم الرعب، أو اآلثار المترتبة على الخٌال الخصب

ٌنبؽً على الفاحص اإلبالغ عن جمٌع المالحظات األولٌة وأن ٌبلػ األهل أن  
. التشخٌص الحالى هو انطباع أولً

كذلك على الفاحص أن ٌبلػ األهل اننا ال نستطٌع أن نتنبأ بأي نوع من المأال أو 
.  كٌؾ قد تختلؾ األعراض خالل مراحل التطور

فإن الطفل . وهذا ٌذهب بعٌدا. ال تقلق"بصفة عامة، ال تعطى تطمٌنات  كاذبة، مثل 
، وهلم جرا، أو التكهنات مٌؤوس منها؛ األعراض "سوؾ ٌنمو للخروج من هذا 

.الحادة فً مرحلة الطفولة ال تستمر بالضرورة إلى مرحلة المراهقة والبلوغ



التشخيص الفارقى

.كثٌرا ما ٌجري الخلط مع التوحد ألن العدٌد من األعراض تتداخل1.

أشهر على  6لمدة والهالوس التوحد وجود األوهام التمٌٌز بٌن فصام الطفولة و 
عادة تشخٌص )سنوات أو أكثر  7بداٌة االعراض، أكبر فً باالضافة الى سن األقل 

(3التوحد فً سن 

.فً األطفالواالنشقاق كما ٌمكن الخلط بٌنه وبٌن اضطرابات الشخصٌة . 2

تكون النوبة االولى ثنائً القطب ؼالبا ما اضطراب الذٌن ٌعانون من المراهقون . 3
.على انها حالة فصامفً بعض األحٌان تفسر التً من الهوس حادة نوبة 

أصوات أو رؤٌة الرؤى ٌسمعون سوء المعاملة قد ٌقعون ضحاٌا األطفال الذٌن . 4
.بهملمسًء ل



العالج
.  ال ٌوجد عالج نهائى لمرض الفصام ولكن األعراض ٌمكن التحكم فٌها مع العالج•

.البٌولوجً، النفسى، التربوى ، واالجتماعً: وٌشمل العالج تدخالت مختلفة•

الدواء هو حجر الزاوٌة فً العالج ولكن ٌتم استخدامه أكثر للتحكم فى األعراض وٌجب أن •
.ٌكون مصحوبا بالتدخالت النفسٌة واالجتماعٌة للسٌطرة على المرض بشكل فعال

التً تنتج آثار جانبٌة ( المضادة للذهان)فً العقد الماضً وحده هناك عدد من العقاقٌر الجدٌدة •
.  أقل

ٌحتاج مضاد الذهان فً بعض األحٌان أسابٌع أو أشهر لبدء العمل

.مثل زٌادة الوزن:حتى مع هذه األدوٌة الجدٌدة هناك آثار جانبٌة•



:عند التعامل مع الطفل او المراهق الفصامى

.دائما أسئلة الطفل بصدقاجاب •

.الموضوعتتجنب هذا ال •

.لؽة إٌجابٌة عند شرح الواقع للطفل استخدام •

.الفهمٌجب أٌضا التحدث مع األشقاء ومساعدتهم على •



كيفية التعامل فى المدرسة

تحدٌد مع الطالب أو األسرة البنود، األماكن، أو المواضٌع التً تثٌر التفكٌر •
.الضاللً وإٌجاد بدائل، وخاصة عندما  ٌعانً الطالب من األعراض الذهانٌة حالٌا

توفٌر قائمة باألنشطة الطالبٌة المألوفة وقابلة للتنبؤ على مدار الٌوم للحفاظ على •
المحتوٌات القراءة، تكلٌفه بامور روتٌنٌة )الطالب على بٌنة من حٌث ما سٌقوم به 

(.مثل أخذ الحضور

المهمة التً " أسس"إذا كان الطالب ال ٌمكن المضً قدما فً المهمة، توفٌر بدٌل، •
.ٌتطلب القلٌل من اإلبداع، مثل القراءة



كيفية التعامل فى المدرسة

توظٌؾ سلسلة من الخطوات لتهدئة الطالب عندما ٌقول انه  أصبح أكثر وهمٌة •
:  تؽٌٌر الوضع، الرابع: تؽٌٌر النشاط، الثالثة:تؽٌٌر الموضوع، الثانً: األول)

(.تؽٌٌرالشخص الذى ٌتعامل معه

السماح للطالب بالذهاب الى مكان ٌشعر فٌه باالمان عند ازدٌاد التوتر خالل الٌوم •
.الدراسى


