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 االكتئاب اضظراب 

والخسائر   - النفسية  الضغوط  وتلعب  الراشدين،  البالغين  األطفال  يصيب  مزاجي  اضطراب 

فترفع  والحزن  بالذنب  الشعور  توليد  في  كبيراً  دوراً  الطوارئ  حاالت  عن  الناجمة  الكبيرة 

 المشاعر طبيعية نتيجة المصاب األليم. نسبة االكتئاب، وقد تكون هذه 

اكثر االضطرابات النفسية شيوعاً واستمرارية، يحدث عند النساء بمعدل ضعفي حدوثه عند  -

 . عند المسنين  الرجال، تقل تدريجيا مع العمر لتصل إلى النسبة نفسها

كتئاب  سنة، الزواج يحمي الرجال من اإلصابة باال 40العمر الوسطي لإلصابة باالكتئاب هي  -

-5عند النساء،    %20-10،آال إن انتشاره يزداد عند النساء بعد الزواج. حيث يتراوح بين  

 عند الرجال.  10%

 : الفرق بين االكتئاب والحزن 

 سمات االكتئاب  سمات  الحزن

والشهية  النوم  قلة  مثل  بيولوجية  اعراض 

 والتركيز 

وشعور   القيمة   وعدم  اليأس  مثل  نفسية  أعراض 

 الذنب 

 الكرب عام لكل مناحي الحياة الكرب يقترن بخسارة محددة 

 ال يستمتع الشخص بأي شيء يحتفظ الشخص بالقدرة على المتعة

 االكتئاب دائم ال يختفي  متقطع ويأتي على دفعات 

 قد يعبر عن أفكار انتحارية  يعبر عن رغبة سلبية بإنهاء الحياة 

 ال يوجد  للمستقبل معنى ايجابي  للمستقبل يستطيع الشخص النظر أماماً 

 ال يتحسنون دون تدخل عالجي  يستطيعون التكيف دون تدخل عالجي 

 الشكاوى المعرفية لالكتئاب:

 Cognitive Changesالتغيرات في التفكير  

 ال أستطيع االستمرار  -

 أنا فاشل بكل شيء  -

 المستقبل ال يوجد أمل؛ لن تتحسن االمور، تشاؤم من  -

 االفضل أن اكون ميتاً ألني ال استطيع انجاز أي عمل بشكل صحيح.  -

https://manara.edu.sy/



 سأطرد من عملي.  -

 : الشكاوى االنفعالية لالكتئاب 

 Emotional Changesالتغيرات االنفعالية: 

المتعة - استمع  عدم  ال  يضحكني،  شيء  /ال  الحياة.  انشطة  من  المتعة  على  يحصل  يعد  لم   :

لرغبة بالجنس/. ويبدو أنه ليس لألشياء التي تبعث بالعادة على باللعب مع اطفالي، انخفاض ا

 البهجة أي تأثير. 

المنخفض - المزاج  المزاج  وتغير  المرضى.  عند  تعاسة، ضيق  انزعاج،  :  حزن، سوداوية، 

 خالل اليوم بحيث يكون سيئ  في الصباح الباكر ليعود ويتحسن في المساء.  

من مرضى االكتئاب التهيج واالستثارة وهجمات  %  90: شائع مع االكتئاب وقد يصيب  القلق -

 هلع وغيرها من أنواع القلق مثل الرهاب.

 قد يسبق فقدان المتعة انخفاض المزاج، ويصاحب عدم السعادة والحزن نوبات من البكاء -

 : الشكاوى الجسمية لالكتئاب 

 Bodily Function Changesالتغيرات في وظائف الجسم    -

الشهية بحيث تصبح المأكوالت بال طعم؛ أو بالعكس زيادة الشهية  : نقص  اضطراب الشهية -

الوزن هما  الشهية وفقدان  نقص  الشهية، ولكن  نقص  درجة  بنفس  األكل وهي شائعة  وفرط 

 المسيطران في حالة االكتئاب الشديد. 

وتشمل األرق و فرط النوم وفي حاالت االكتئاب الشديدة يالحظ االستيقاظ    اضطرابات النوم: -

 بكر الم

 في الظهر، اإلمساك والصداع، التعب، ضعف التركيز. آالم عامة: -

 : الشكاوى السلوكية لالكتئاب

 Behavioral Changesالتغيرات في السلوك: 

 : التجنب، االنسحاب، االنطواء ، العزلة من المواقف االجتماعيةالعالقات االجتماعية -

 لنفس. الحياة فارعة بدون معنىانخفاض في تقدير الذات، ضعف الثقة با تقدير الذات: -

 قلة النشاط، عدم االهتمام، عدم االنجاز  ضعف الطاقة: -

 : Dsm-iv-5تشخيص االكتئاب وفق  

 عندما يعاني الشخص اثنين من األعراض االكتئابية التالية لمدة ال تقل عن أسبوعين. 
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األطفال   - عند  تظهر  قد  تقريباً،  اليوم  أوكل  اليوم  معظم  مكتئب  بسهولة  مزاج  والمراهقين 

 االنفعال كالعصبية. 

 فقدان االستمتاع واالهتمام باألنشطة االعتيادية /أنشطة المنزلية، االجتماعية، جنسية،/  -

 انخفاض مستوى الطاقة أو الشعور بالتعب بسهولة.  -

يسبب االضطراب ضعف في األداء الوظيفي واالجتماعي المعتاد، هل شكل نشاطك مشكلة   -

 قاء؟  مع األسرة، األصد 

 التشخيص الفارقي: 

ثنائي القطب - : هناك نوبة سابقة / أعراض الهوس/ المزاج المتهيج والمبتهج،  اضطراب 

زيادة في النشاط، الثرثرة الشديدة انخفاض الحاجة للنوم، شعور بالعظمة، تشتت شديد،  

 سلوك متهور. 

 األوهام والهالوس تعبر عن اضطراب المزاج .  اضطراب الذهان الوجداني: -

 : استخدام المواد كحولية والمخدرات. اضطراب مواد اإلدمان -

قصور الغدة الدرقية، فقر الدم، األورام، ارتفاع الضغط الشرياني، مرض طبي مزمن:   -

 اإليدز، السمنة، السكري، واألمراض القلبية، استخدام أدوية تسبب تفاقم االكتئاب.

 حمل حالي أو محتمل، تغيير موعد الدورة الشهرية، المرأة المرضع.الوالدة: اكتئاب  -

 : التفسير المعرفي لالكتئاب 

 The Cognitive Triadالثالوث المعرفي: 

 أنا شخص غير مرغوب وعديم الفائدة. النظرة السلبية للذات:  -

 األخرون يفرضون مطالب ال يمكن تذليلها /  تفسير التجارب بطريقة سلبية:   -

 المصاعب تستمر إلى ما النهاية /شخص متشاءم/. النظر السلبية للمستقبل:  -

 Cognitive Distortion  التشوهات المعرفية:   

 تشوهات ضخمة على مستوى األفكار، أفكار غريبة بعض شيء.  ❖

 .يجب أن أفعل هذا، كان ينبغي أن.. اليجيبات والينبغيات:  ❖

 . خطأ واحد أفسد كل شيء، أنا شخص فاشل ال يفعل اي شيءالتفكير المتطرف:  ❖

 ال يستمتع الناس بصحبتي، ال يمكنني احتمال ذلك.التعميم الزائد والمبالغة:  ❖

 قلق جداً، متأكد بأنهم تعرضوا لحادث.التفكير االنفعالي:  ❖

https://manara.edu.sy/



 ئي. سيكون أطفالي أحسن لو أني أم مثالية، أسف هذا خطتحمل اللوم:   ❖

 كانت مسألة حظ ال أكثر، لن أشعر بتحسن.  االبتعاد عن التفاؤل:  ❖

 سأفقد وظيفتي، قلبي يدق بسرعة سأموت.اعتبار األمر كارثي:  ❖

 Schemata المخططات:

بنى معرفية وهي آلية مشوهة إلدراك وتفسير األحداث تؤدي إلى مزاج منخفض الذي يؤثر    •

 وتقويمات الحاضر. بدوره على استدعاء أحداث الماضي 

في االكتئاب الخفيف يكون المريض قادر على النظر إلى أفكاره السلبية بشكل موضوعي، بينما  

بين   منطقي  ارتباط  وجود  عدم  رغم  التفكير  على  السلبية  األفكار  تسيطر  الشديد  االكتئاب  في 

في بالتركيز  ويجد صعوبة  متكرر  بشكل  بها  والتفسيرات حتى يصبح مشغوال  القراءة   األحداث 

 والكتابة والتذكر وال يستجيب للمدخالت. 

 : التداخالت النفسية

أقرباء •  ( داعمة  شبكات  وخلق  االجتماعية  األنشطة  زيادة  على  مجموعات -أصدقاء-التشجيع 

 دينية...الخ( 

العزلة  • من  كالتقليل  سلوك صحية  بأنماط  واستبدالها  مرغوبة  الغير  السلوكيات  من  التخلص 

 رياضية. وممارسة أنشطة 

 زيادة الوعي العائلي.  •

 ملء وقت فراغ المستفيد بالعمل المفيد.  •
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