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MENTAL ILLNESS IN CHILDREN 

عند ا�طفال ةض العقليامرا�  

 
   
 

 

 

أن يستجيبوا  العديد من ا�طفال الذين يمكن فإن ونتيجة لذلك، . أو الكشف عن وجودھا ھمأطفالة لدى ض العقليامرا�قد يكون من الصعب على ا�ھل التعرف على 
على ا�ھل ا7نتباه لمؤشرات الخطر التي تنبه . لجھل ا�ھل بوجودھا لديھمالتي يحتاجونھا الحقيقية يحصلون على المساعدة إذا تلقوه في وقت مبكر بالتالي - لع,ج ل

 .في التعامل مع المرض لھمية التصرف لمساعدة طفكيفالتعرف على و ھم،للدى طفرض عقلي بوجود م

 

 ل؟وجود ا�مراض العقلية عند ا�طفاتحديد لماذا يصعب على ا:باء 

 

ع,مات وأعراض المرض ما ھي كثير من ا:باء - يعرفون ال، فل=سف. حتى ينتبه ا�ھل لوجود مشكلة عقلية لدى طفلھم وغلمرحلة البإلى الطفل عادة ما يصل 
مشكلة عن السلوك الطبيعي المرتبط بمرحلة  د-ئل على وجودالتمييز عليھم يكون من الصعب  ع,مات الخطر، قد ونعرفو كانو يوحتى ل. العقلي عند ا�طفال

مة العار المرتبطة بإصابة وصا�ھل بما يتعلق بمخاوف كما أن . من حياته بعض من ھذه الع,مات في مرحلة ما تظھر لديهأن كل طفل في ذلك سبب وال .الطفولة
الطبية ال,زمة ا:باء وا�مھات الحصول على الرعاية  حياناً بعضمنع أبا7ضافة إلى استخدام بعض ا�دوية وتكاليف الع,ج قد ي، حد أفراد العائلة بمرض عقليأ
 .لديه مرض عقلي ھم المشتبه بوجودطفلل

 

 ؟ما الظروف الصحية النفسية التي قد تؤثر على ا�طفال

 

  :ونفسية، والتي - تقتصرعلىصحية المصابين بمرض عقلي بعدة ظروف �طفال قد يمر ا

 

بشكل القلق و ،رھاب ا-جتماعيال، والوسواس القھري، واضطراب ما بعد الصدمة: وھو نوع من أنواع ا7ضطرابات التي قد يشعرون بھا، وتتضمن. القلق •
 .خ,ل ممارسته لنشاطاته اليومية المعتادة ھو مشكلة يومية قد ت,زم المريض عقلياً القلق إن الشعور ب .العام

 

 .تركيز وقلة ا-نتباه، وفرط النشاط والسلوك المتھورال كصعوبة وإضطراب فرط النشاط، ھذه الحالة تشمل عدة جوانب/ ضعف التركيز •

  

 .مع ا:خرين الطبيعي قدرة الطفل على التواصل والتفاعل وھذه الحالة تعيق .التوحد •

 

ح يصبوھي حا-ت تمثل خطراً على الطفل حيث . الشره المرضي العصبي أو ا�كل بنھم وأل فقدان الشھية العصبي اثلى سبيل الم، عاضطرابات ا�كل •
 .مع عدم ا7نتباه لزيادة الوزن المترتب إثره أكثر بتناول الطعام مشغو-ً 

 

وسرعان ما  ھذا للطفل مشاعر متضاربة في الوقت نفسه، فيشعر بالحزن المستمر يمكن أن يسبب تأرجح المزاج السريع،و أا-كتئاب اضطرابات المزاج ك •
  .يتقلب مزاجه ويتبدل بشكل مفاجئ

  

 .بب للطفل فقدان الشعور بالمحيط الواقعي من حولهھذا المرض العقلي المزمن يس. الفصام  •

 

 ؟العقلي عند ا�طفالمرض ما ھي ع,مات التحذير لل

 

في الطفل بمن حوله مشاكل لع,قات في سبب مفاجئ للمزاج مما قد يت سبوعين على ا�قل أو تقلب� تستمرمشاعر حزن أو انطواء اابحث عن . تغير المزاج •
 .المنزل أو المدرسة

 

في القلب، أو خفقان سريع في بعض ا�حيان بالمصحوب -.انتبه لمؤشرات الخطر المتمثلة لشعور الطفل بالخوف الشديد دون مبرر أو سبب .رمشاعفرط ال •
 .أي ع,مات تھدد مجرى حياته الطبيعي أو تدخل في نطاق نشاطاته اليومية. نفستسارع في ال

 

أو العراك لقتال كا. نطاق السيطرة عن سلوك خطير أو خارجالقيام ب المعتاد أو الشخصية، أو وھذا يشمل تغييرات جذرية في السلوك. في السلوكتغييرات  •
 . ة والتعبير عن الرغبة في إيذاء ا:خرينالعنيف وإستخدام ا�سلح

 

  . ابحث عن أي د-ئل تشير إلى اضطرابات في القدرة على التركيز، مما قد يؤثر سلباً على ا�داء الدراسي في المدرسة. صعوبة في التركيز •

 

 .ات في ا�كلوجود اضطرابالمفاجئ، والقيء المتكرر أو استخدام الملينات، والتي تدل جميعھا على  الشھية نظراً لفقدان. الوزن غير المبرر فقدان •

  

 .لتخيل أفكار انتحارية وتدفعه لمحاو-ت فعلية 7يذاء نفسه أو ا-نتحار عند الطفل ة النفسيةيحالة الصحال قد تسبب في بعض ا�حيان. ا�ذى البدني •
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 .والتغلب على شعورھم للتعامل مع مشاعرھممنھم المخدرات أو الكحول في محاولة  قد يلجأ لتعاطيل بعض ا-طفا. تعاطي المخدرات •

 

 نفسية؟ية صحأن طفلي لديه حالة شك كنت أ ماذا علي أن أفعل إذا

بمقابلة ا�طراف المحيطة بطفلك وتحدث وقم . له السلوك الذي دعاك للقلقوصف . بطفلك ة الطبيب الخاصراستشقم بإ ،كنت قلقا بشأن صحة طفلك العقلية إذا
ھذه  شارك. واستفسر منھم حول أي تغير في سلوكه قد -حظوه في الفترة ا�خيرة المقربين والعزيزين عليه، أو غيرھم ممن يحتك بها�صدقاء و كالمدرس ،إليھم

 .أيضا ه الخاصالمعلومات مع طبيب

  

 ؟ما ھو ع,ج المرض العقلي عند ا�طفال

 

 :ية عقلية تشملصحالشائعة ل=طفال الذين يعانون من ظروف الع,ج خيارات 

من مقدمي  ل التحدث مع طبيب نفساني أو غيرهوسيلة لمعالجة المخاوف الصحية النفسية من خ, وھو، معروف أيضا باسم الع,ج السلوكي، والنفسيالع,ج ال •
على أيضاً ساعد الطفل الع,ج النفسي يمكن أن ي. هوسلوكيات هأفكاره، ومشاعره، ومزاجو، حالتهالكثير عن  خ,ل الع,ج النفسي، يتعلم الطفل. النفسية الصحة

 .مع حالته صحيةالمھارات التأقلم  التي قد يتعرض لھا با7ضافة إلى المواقف الصعبة مواجھةتعلم كيفية 

 

أو ، ا�دوية المضادة للقلق وأ، أو مضادات ا-كتئابالمنشطات، ك الع,ج،يقوم الطبيب بوصف بعض ا�دوية الخاصة لطفلك المساعدة في  ا�دوية، قد •
 .لع,ج حالته الصحية العقلية مضادات الذھان ومثبتات المزاج

 

 التعامل مع المرض النفسي؟على كيف يمكنني مساعدة طفلي 

 

ر وعللش اربتجب قد مروا ھمأطفال-بد أن  كل من ا:باء و، صحية العقليةخيص الطفل 7صابيته بالحالة التش قبل. ن أكثر من أي وقت مضىا: طفلك لدعمكيحتاج 
تعامل فيھا أنت مع طفلك، كذلك كيفية الكيفية تغيير الطريقة التي تتفاعل طفلك النفسية حول صحة ب ا�طفال المختص إسأل طبيب. بالعجز والغضب وا7حباط

ف تقنيات جديدة للتحكم شتكا. يه وقدم له الدعم المعنويلع إثني. ,سترخاء والتمتع مع طفلكفعالة لبحث عن طرق ا. للطفلمع السلوك الصعب الصحيح 
اطلب المساعدة والدعم من بقية أفراد ا�سرة، أو ا�قارب وا�صدقاء . التصرف والرد بھدوء في المواقف العصيبةتساعدك على فھم كيفية س با�عصاب، فھي

 .ه وتقديم المساعدة �جل ذلكمشاعرك ولھم فھم مرض طفلك وفمن المھم بالنسبة ل. المحيطين بك

 

وإذا  .وأبلغھم عن حالة طفلك العقلية مدرسةاعدة طفلك على التفوق وتحقيق النجاح في الدراسة، قم بلقاء المعلمين المسؤولين عن طفلك وا�خصائي النفسي في اللمس
 .كاديمية تلبي احتياجات طفلك العقلية إن أمكنألزم ا�مر، قم بالتعاون مع العاملين في المدرسة لوضع خطة 

 

فمع الدعم . لخجل أو الخوفاالمساعدة لطفلك بداعي جنب الحصول على ت- ت. صحة طفلك العقلية - تتردد بطلب المشورة من المختصين إذا كنت قلقا بشأن
 لع,ج الم,ئمة لمساعدة طفلك ونموه العقليشاف خيارات اتكابذل جھدك 7. أم - عقليةية صحمعرفة ما إذا كان طفلك لديه حالة  المناسب يمكنك


