االكتئاب
تعريف االكتئاب :
ه ووب رة ووامز ر و ش ووايح ش و شح ووارر اعو ووالر ضامب ووازر ضامح ووعبم ووامر ش و ة و ا ووري ر ضامح ووعبم و
اعوي ضامعجا ر شباجه شحاك اعوياز .ض سب تعريف املعها األشريكي م صو امع ي إل االكتئاب
رةامز ر  " :في سائر اعجسم يحم اعجسم ضاأل كام ضاملااج ضيؤثر رلى نظرز اإلنسال منفسه ضملوا بموه
ش أشخاص ضشا يحاث ش أ ااث حيث يف ا املري اتاانه اعجساي ضامنفس ي ضامعاطفي"

أرراض االكتئاب :










ال شستمر أض ق أض إ ساس اعخباء.
اإل ساس ف اال األش ضامتحاؤم .
اإل ساس امذنب ض اال ام يم ضرام اعوي .
اال االهتمام ضرام االستمتاع امهبايات أض األنحط امتي كنت تستمتع بها ش
اال امحهي ضن ص امبزل أض زيادز امحهي ضزيادز امبزل .
امتفكير فى املبت أض االنتحام أض شحاضم االنتحام .
رام ام امز رلى االست رام ضامتبتر املستمر .
صعبب امتركيز ضامتذكر ضاتخاذ ام رامات .
أرراض جسماني شستمرز شث امصااع ضاضطراب امهضم أض ا الم املستمرز

ة .

طرق امتغ ب رلى ضغبط اعوياز امتي تؤدي مالكتئاب:

ً
 معالجة الضغوط ومواجهتها أوال بأول ألن تراكمها يؤدى إلى تعقدها وربما يتعذر حلها.
 اجع للد أه للداة معقول للة و ةل للنت مل ل الواض للو أن ا للتملً مل ل
الحياة.
ً
 االسترخا في ةترات متقطعة يوميا للتغلب لى التوتر.

ً
للد الض للغوط واأل للا تمام للا مل ل

 التنفنت بقدر اإلمكان نه االافعاالت وتعلم طر ا جديدة للتغلب لى الغضب.
ً
 محاولة حد صرا ات العمد أو األسرة بأن تفتح مجاال للتفاوض وت ادل وجهات النظر .
 تحسين الحوارات االيجابية مو النفت وتجنب تفسير األمور بصورة م الغ ةيها.
 تك للوا دام للرة م ل األص للدضا وازع للارد ال للذي يتمي للمون ب للالود وتجن للب ه للؤال ال للذي يميل للون للنق للد
والتصارع.
 توسيو االهتمامات ومصادر ازتعة وتنويو الخبرات في السفر والقرا ة.

امب اي ش االكتئاب
يمك اتخاذ تاا ير م سيطرز رلى امتبتر بهاف م ع شستبى امسعادز ضشستبى ت اير امذات.
امارم ش ةو األصوا اء ضاألهو
رلى ام االكتئاب.
امع ووالج املةكو وور م مح ووك
االكتئاب.
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