
مرض العصراالكتئاب

فريال أبو العمل : اعداد

المرشدة االجتماعية



مقدمه
فاضانخعنالتعبيرأجلمناكتئابكلمةالعديديستخدم•

واليسانهمإلىاشارةأوكآبةالمزاجية،لوصفالحالةفي
.جيدوضعفي

منأقوى،حزنمشاعراالنسانبهايعانيحالةاالكتئاب•
لىعالقدرةكذلك،.متواصلةزمنيةولفترةالعاديةالحالة
.تتضرربالبيئةواالهتمامالتمتع

ررضمنأيضايعانوناالكتئابمنيعانونالذيناألشخاص•
يحصحبشكلالعملفيصعوبةيجدون.اليومياألداءفي

األسرةبصحبةمعنيونغيرعديدةمراتفهمومستمر،
.أملوباللهمقيمةاليشعرونواألصدقاء،



االكتئابمنمختلفةأنواعهناك•
بعداكتئاب:مختلفةخطورةبدرجات
يفخفاكتئابموسمي،اكتئابالوالدة،
.إكلينيكيواكتئاب

خاللمناالكتئابعنيعبرأنيمكن•
.جسديةأعراضوكذلكنفسيةأعراض



أعراض االكتئاب

منليس.آلخرشخصمنوتختلففرديةأعراضهي•
وربمااالكتئاب،حالةفياألعراضهذهكلتظهرانالضروري

.هناتفصيلهايتملمأخرىأعراضهناكيكون

.منخفضةمزاجيةحالة•

.بالمتعةاإلحساسعلىالقدرةعدم•

بالذنبالشعورالقيمة،عدمومشاعرالوسواسيةاألفكار•
.الذات.والندم

.والذاكرةالتركيزفيضرر•

وكراهيةاليأسبالعجز،الشعور•



اجتماعيةوأنشطةحاالتمنممانعة•

الجنسيةالرغبةانخفاض•

المفرطالنومأواألرق•

الشهيةزيادةأوفقدان•

االنتحارأوالموتفيالتفكير•

الالمباالة،التعب،مثلمختلفةجسديةأعراض•
الهضميالجهازفيومشاكلالصداع

أو/وأوهامهناكيكونقدالشديدةالحاالتفي•
(سمعيةهلوساتعادة)هلوسة



عوامل الخطر لالكتئاب

عاملعنالحديثيدورالاألحيانمعظمفي•
اوإنماالكتئابإلىيؤديالذيووحيدمنفرد
تزيدالتيالعواملهذه.عواملعدةمنمزيج

:باالكتئاباإلصابةخطرمن

وراثة•

أوتركاإليذاء،مثلمبكروقتفيصدمات•
.الحياةأثناءمؤلمةوأحداثإهمال

.الجسديةالحالةفيتدهور•



.مرضألم مزمن في أعقاب إصابة، حادث أو •

انفصال وخسارة•

.اضطراب ما بعد الصدمة •

.الرجالالشيخوخة أو الترمل، وخاصة بين •

.سابقاضطراب نفسي •

ي مكان رد فعل تكيفي للتغيير في المكانة، ف•
السكن وما شابه، وخاصة لدى أشخاص 

.تابعةلديهم شخصية ذات خطوط 



.مختلفةجسديةأمراض•

قاتمةاالكتئابمنيعانيشخصأفكارتكونقد•
بالفشل،اإلحساسمعجنبإلىجنباسارةوغير

األفكارهذه.واليأسالذاتتقديروانخفاض
األداءفيوانخفاضبمحنةمصحوبةوالمشاعر
إلىةبالنسبأومنهمتوقعهولمابالنسبةالوظيفي

.نفسهمنتوقعاته

هبالقياميمكنمايوجدانههوالسارالخبر•
.بهاالستعانةيمكنمنويوجد



مهنيةمساعدة

:لمستقمعالجقبلمننفسيعالج•

نفسيطبنفسي،عالج)فرديعالج•
خاللمنمستقلمعالجقبلمن(وغيرها
.خاصبشكلأوالمرضىصناديق



:عالج نفسي في العيادة

مثلالعالجاتمنمتنوعةمجموعةيشمل
نفسي،طبيعالجنفسية،استشارة

العالجيقدم.وغيرهاالعائلةألفرادارشاد
ىإلالتابعةالنفسيةللصحةعياداتفي

تابعةعامةعباداتفيالمرضى،صناديق
.للمستشفياتالصحةلوزارة



يومياستشفاء 

مرحلةاليومياالستشفاءمراكزتشكل•
فاءواالستشالمجتمعفيالسكنبينوسطى

منالعودةوبالعكس،مستشفىفي
:مكثفةالعالجات.المجتمعإلىاالستشفاء

ديمتقخاللهايتمحيثيومياساعاتستنحو
العالج.العالجاتمنمتنوعةمجموعة

.الجماعيالعالجالنفسي،



استشفاء عالج نفسي

الوالتيالصعبةللحاالتمخصص•
بسببالمنزلفيالبقاءبهايمكن

،(اآلخريناتجاهاوذاتية)الخطورة
فيالحاجةأومضبوطغيرسلوك
.مكثفةمراقبة



مساعدة ذاتية

جدياالكتئابمنيعانيالذيالشخص•
منقوةعلىالعثورفيبالغةصعوبة

فانذلك،مع.بنفسهاالعتناءأجل
واتخاذالعالجفيفعالبدورالقيام

أنبالتأكيديمكنعمليةخطوات
.الشعورتحسن



عالج واعتناء بأنفسكم

الذيناألشخاصمعظم:النومنوعية•
أوداجقلياليناموناالكتئابمنيعانون
نتحسأنيمكنالنومنوعية.جداكثيرا

الطاقةمستوىمنوتزيدالمزاج
.يومكلبكالخاصة



غذائينظاماتباع:متوازنأكل•
يحسنأنيمكنومتنوعغني

رأكثتفكيرفييساعدالشعور،
الطاقةزيادةعلىويعملوضوحا

.الجسمفي



األدوية،تناول:دوائيعالج•
منبهاالموصىوبالجرعةبالوقت

نالممكمنالمعالج،الطبيبقبل
المزاجيةالحالةفيتساعدأن

لعالجومكملداعمعالجوتشكل
.الجماعيأو/والنفسيالطب



أنشطة:جسمانينشاط•
مثلنسبيابسيطةجسمانية

يمكنوالسباحةالمشياليوغا،
.المزاجيةالحالةتحسنأن



األشخاصيعانيعندما:النظافة•
ةالنظافعلىالحفاظاالكتئاب،من
.جداصعبةمهمةإلىتتحولقد

أولطيفاستحمامعلىالحرص
أنيمكنومحترمسارلباس

الشعورمنكبيربشكليحسن
.الداخلي



تبني عادات جيدة

يلبتسجالقيام:المفرحةاألمورعلىالتركيز•
السعادةإلىتؤديالتيوأماكنأشخاصاألنشطة،
أمورالقائمةمناالختياريمكن.الجيدوالشعور
غيرمن.يومكلبهاالقياميمكنأوبهاتقومون

فيالقائمةمناألموربكلالقياميبدو،كماالممكن،
عملهيمكنمالجعلالمحاولةيمكنولكنيوم،كل
الوكأنهااالنتبدوقدكهذهقائمة.اعتياديأمر

لالمستقبفيتساعدأنيمكنولكنهالهامعنى
كلفهمفيوتساعدجيدةافكارعلىبالعثور

وهكمادائمشيءأييبقىولمتمرالتيالحاالت
.االن



:أنفسكماتجاهحساسينتكونواأن•

اتجاهوالحكمللنقدمجاليوجدال
لمإذاأوالفشلحاالتفيأنفسكم

كذلك،.التنفيذحيزإلىخططتخرج
يالتالتوصياتتطبيقمحاولةيمكن
إذاهابللقياملصديقبهاتوصونكنتم
.بمكانكمهوكان



نشطاءتكونوا 

مركزفيمجموعة:لمجموعةاالنضمام
المجتمع،فيوالرياضةللشبابثقافي

إطاربها،تؤمنأجندةمعاجتماعيةمجموعة
نشاطعلىالعثورالمهممن.دائرةاورياضي
.الدافعيةزيادةأجلمنمفضل

دراسةدورة،هواية،:جديدةاشياءمحاولة•
الحالةمنتزيدأنيمكنجديدةوخبرات

والسلوكياتاألفكارمنعوحتىالمزاجية
.السلبية



مباشرتأثيرللعطاءيوجد:التطوع•
وعلىالداخليالشعورعلى

منالعديدهناك.بالوحدةاالحساس
عنتبحثالتيواألماكنالمنظمات
مثلالمساعدة،فييرغبونأشخاص

ثقافيةمراكزالطبية،المؤسسات
أطرجمعيات،والرياضة،للشباب
.ومتاحفمصانعتعليمية،



أهدافوضعيجب:واقعيةأهدافوضع•
فيالجميلاللباسمثلومستقلة،واقعية

تقلمسبشكلالتنزهاالستحمام،الصباح،
تتحققعندما.وجبةإعدادأوالحيفي
المزاجيةالحالةترفعفهيالتحدياتهذه

أهدافوضععلىوتشجعبالنفسوالثقة
.إضافية



التأثير على الحالة المزاجية

ومنيةلفترة:المزاجيةالحالةتتبع•
صولالحتتيحالمزاجيةالحالةتتبعمعينة،

فيالتغييراتعنالوضعصورةعلى
ايجابيةاكثرأياموجودوتعكسالمشاعر

ةواقعيصورةالمسحهذاويقدم.يبدومما
أنشطةهناكوأندائمشيءكلليسبان

وسعهافيالتيوأماكنأشخاص،
.المزاجيةالحالةتحسين



الخياليسمح:الخيالاستخدام•
بتجاروتذكرمختلفةأماكنإلىالغوص
يةمستقبلتجربةتخيليمكن.جيدة
.هإليالوصولفيترغبونمكانأوأيضا

أنفهمعلىالطريقةهذهتساعد
ناباننشعرتجعلناأشياءفعلياهناك
.جيدةبحالة



بناء العالقات االجتماعية والعالقات 
الشخصية

تشعرالكنتإذا:تواصلعلىكن•
ص،األشخالرؤيةالكفايةفيهبماجيدا

أورسالةإرسالالممكنمنبالتالي
ربونالمقالعائلة،ألقاربإلكترونيبريد

.األصدقاءأو



فيالبدءالصعبمن:التحدث•
المشاعرعنالحديث

منكثيرولكنواالحاسيس،
تبادلأنإلىيشيروناألشخاص

تساعدهموتجاربهمالخبرات
.أفضلبأنهمبالشعور



:داعمةمجموعةإلىاالنضمام•
هوالدعممجموعاتفيالمشاركة

علىوالحصوللالستماعرائعةوسيلة
اجتازواأويجتازونأشخاصمنمعلومات

علىالعثورالممكنمن.مماثلةأمور
مناالكتئابموضوعفيداعمةمجموعات

إلىتوجهاالنترنت،عبرالبحثخالل
الصحةمحطاتفيأوالمرضىصندوق

.النفسية



:تاإلنترنعبرالدعمعلىالحصول•
أنيمكناالنترنتعبرمهنيدعم

أوعنستطيالالتيالحاالتفييساعد
.المساعدةطلبعلىقادرينغير

مثلدردشاتأومهنيةمنتديات
الصحةأو(نفسيةأوليةمساعدة)

رتوفأنيمكنالمجتمعية،النفسية
.أوليدعم



:منخفضةمزاجية•

معظمعلىالصعبمناالكتئاب
وعنشعورهمعنالحديثاألشخاص

،باالنفتاحنتسمأنيجب.بهممرماذا
مشاعرعنأواالكتئابعنالحديث
يبقرأوالصديقفانوبالتاليمختلطة

االكتئابمنيعانيالذيالعائلة
.هتجربتعنبالحديثبالراحةسيشعر



علىللحصولوالتوجهالمشورةتقديم•
نأيمكنالعائلةقريبأوجيدصديق:المساعدة

والمساعدةالدعمسيقدمونالذينهؤالءمنيكون
.يالمهنللعالجالتوجهوفياليوميبالروتينحتى

بطيءمشيأوالقهوةمنفنجانعلىالحديث
المزاجية،الحالةيحسنأنيمكنالمنزلحول

ويؤديالشخصنفسإلىاالنفتاحعلىيساعد
أيإجباريمكنال.الحلأوالقوةالطريق،إيجادإلى
فييرغبيكنلمإذاالمساعدةقبولعلىأحد

والتشجيعالطمأنةاالستماع،يمكنولكنذلك،
اهذبأنوالتذكيرالمساعدة،علىللحصولللتوجه
.دائماقائمالخيار



البقاء على اتصال

يعانيالذيالشخصعلىالصعبمن•
ونيكأناألحيانبعضفياالكتئابمن

علىلذلكقوي،ويكوناتصالعلى
وايكونأنيحاولواأنوأصدقائهعائلته
أونصيةرسالة.معهاتصالعلى

ةكبيرتكونأنيمكنهاتفيةمكالمة
.بهنفكربأنناوتذكرهله،بالنسبة



جالعالو:أيضابأنفسكماالعتناء•
يكونآخرشخصعلىوالحرص

ةالعائل.المشاعرعلىتأثيرلهما
اأيضيحصلواانيمكنواألصدقاء

أشخاصمنارشادالدعم،على
مجموعاتفيومشاركةمهنيين

.مميزةدعم


