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 3تقييم األعراض النفسية/

 General symptomatology علم األعراض

 Orientationلتوجه  ا

 التوجه: هو القدرة على ربط الذات بشكل صحيح مع الزمان واملكان واألشخاص. 

 : هو فقدان القدرة على تحديد الزمان واملكان واألشخاص. Disorientationعدم التوجه  

 Judgmentاملحاكمة العقلية 

 املحاكمة: هي القدرة على تقييم املوقف بشكل صحيح والتصرف بشكل مناسب تبعا لذلك املوقف.

املحاكمة   والتصرف  Impaired judgmentاضطراب  بشكل صحيح  املوقف  فهم  على  القدرة  فقدان  أو  محدودة  قدرة   :

 بشكل مناسب تبعا له. 

 Insightالبصيرة 

البصيرة: هي قدرة املريض على فهم الحالة املوضوعية ملرضه العقلي. وذلك من خالل: إدراكه ألنه مريض عقلي، وقادر على  

 ربط األعراض مع مرضه العقلي، وقادر على إدراك أن الدواء الذي تناوله هو من أجلل تلك األعراض.

 وف املوضوعية ملرض الشخص العقلي. : ضعف القدرة على فهم الظر Impaired insightاضطراب البصيرة 

 Attention and Concentrationاالنتباه والتركيز 

 االنتباه هو القدرة على التركيز على األشياء املوجودة في مركز الوعي أو املحيط. 

 التركيز هو القدرة على املحافظة على هذا التركيز. 
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 اضطرابات االنتباه والتركيز:

: عدم القدرة على تركيز االنتباه، حيث يتم جذب انتباه الشخص إلى أي مثير خارجي غير مهم او ال  Distractibilityالتشتت  

 عالقة له باملوضوع )مثل مرض ى الهوس(. 

: اعاقة/صرف االنتباه عن األشياء التي تسبب التوتر والقلق من الوعي )تجاهل  Selective inattentionالسهو االنتقائي  

 بدون قصد(. الشخص 

 Consciousnessالوعي 

تعريف: هو إدراك واعي للذات والبيئة املحيطة مع القدرة على االستجابة بشكل مناسب ألي منبه. يتراوح مستوى الوعي  

 بين أعلى مستوى لليقظة والغيبوبة. تتضمن اضطراباته: 

الConfusionالتشويش   -1 كل  في  بطء  يحدث  بحيث  بالوعي  تعتيم  أو  تغيم  هو  في :  )صعوبة  العقلية.  عمليات 

 التفكير، ال مباالة على مستوى العاطفة، عدم وجود مبادرة على مستوى السلوك مع تعب وكسل(

الهذيان: عبارة عن تغيم في الوعي بحيث تظهر العمليات العقلية تغيرات نوعية ) هالوس، انخداع وعدم توجه،   -2

 خوف وتوجس، تململ وعدم قدرة على االسترخاء(.

: حالة يظهر فيها املريض بكامل وعيه ولكنه ال يتحرك وال يتكلم وال يستجيب ألي مثير داخلي أو  Stuporالذهول   -3

 خارجي. عادة تكون العيون مفتوحة ولكن ممكن أن تكون مغلقة. 

تجارب  Twilight stateفقد وعي مؤقت   -4 ولكن يصف  نائم  املريض  يكون  ال  بحيث  بالوعي  اضطراب  من  : حالة 

 ضحة متخيلة مشابهة للحلم. وا

: يأخذ الشخص هوية جديدة مع نسيان الهوية القديمة، غالبا تتضمن السفر أو  Fugueفقدان ذاكرة / توهان   -5

 التجول في بيئات جديد. 
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 Affect\ moodالوجدان /املزاج   

 هو الحالة التي يكون فيها انسجام بين الحالة العاطفية و األفكار أو الكالم. : Appropriate affectالعاطفة املناسبة   

 اضطرابات الوجدان /املزاج: 

عدم انسجام بين  املشاعر العاطفية واألفكار أو الكالم املرافق    :Inappropriate affectالعاطفة غير املناسبة    

 له.

 : pleasurable affectالعاطفة السارة املرضية  

 : درجة مفرطة من السعادة، شعور بالفرح، النصر، الرضا عن الذات أو التفاؤل. Elationالزهو/ النشوة  -

الغبطة   -  / مع  Euphoriaاالبتهاج  العظمة والتي تكون غير متناسبة  الشديدة مع مشاعر  النشوة  : هو حالة من 

 الحدث الظاهر )مثال أنا أفضل واحد في الدنيا(. 

 : Depressive affectة   العاطفة االكتئابي 

 : الحزن املناسب املرافق لحالة فقدان حقيقي.Grief or mourningحداد  -

 : شعور مرض ي نفس ي بالحزن. Depressionاالكتئاب   -

 : Inadequate affectعاطفة غير كافية    

املتبلد والوجدان املسطح،  restrictedالوجدان املحدود   - الوجدان  : نقص في شدة املشاعر وهو اقل شدة من 

 وكمية التعبير فيه قليلة.

: اضطراب في الوجدان يتظاهر بنقص شديد في شدة املشاعر الخارجية الظاهرة على    bluntedالوجدان املتبلد -

 الشخص ) يوجد شعور داخلي(.
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ب أي عالمة من عالمات التعبير عن املشاعر، رتابة في الصوت، غياب  : غياب أو شبه غيا  flatالوجدان املسطح  -

 مالمح الوجه ) يوجد شعور داخلي(.

 : تسطح شديد في العاطفة. )ال يشعر وال يعبر(.  apathyالالمباالة -

 أنواع اخرى الضطرابات العاطفة الوجدان / املزاج:  

ن الشعور الداخلي موجود )الصوت يوضح لكن التعابير  : غياب التعبير عن املشاعر ولكIndifferenceحيادية   -

 .masked faceالوجهية غير موجودة 

: امتالك نوعين متضادين من املشاعر، االتجاهات، األمنيات او الدوافع تجاه نفس  Ambivalenceاالزدواجية   -

 الشخص، املوقف او الش يء في نفس الوقت.

 سريع في املشاعر، غير مرتبطة باملثير الخارجي.: حالة تغير Labile moodاملزاج املتقلب  -

 : حالة يصبح فيها الشخص سهل االستثارة، ينزعج بسهولة ويغضب  ألقل منبه. Irritable moodاملزاج املتهيج  -

- Alexithyia .عدم القدرة أو صعوبة في وصف او ادراك الشخص ملشاعره أو ملزاجه : 

 .  phobiaوالرهاب  fear، التوجس، الخوف anxietyالقلق  -

  Behaviorالسلوك   

 اضطرابات السلوك: 

 : يتضمن: Hyperactivityفرط النشاط  

: شعور ذاتي بالصعوبة، التوتر، عدم القدرة على االسترخاء والبقاء جالسا. يظهر على  Restlessnessالتململ    -

القدرة على   القدم لألمام والخلف، مقاطعة قدميه بشكل مستمر، عدم  في مسافة قصيرة، هز  الذهاب واالياب  شكل: 

 االسترخاء الذهاب واالياب.  
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نشاط عقلي وحركي، عادة غير منتج ويحدث كاستجابة  : فرط  Psychomotor agitationالتهيج النفس ي الحركي   -

 ملوتر داخلي.

:حالة شديدة من فرط النشاط تتصف بنشاط جسدي بدون هدف، مع فقدان السيطرة،    Excitementالتهيج   -

 واحتمال أذية املريض لنفسه و لآلخرين.

حركي    نفس ي  العقليPsychomotor retardationبطء  النشاطات  في  وصعوبة  بطء  حالتها  :  وفي  والحركية  ة 

 القصوى قد تصبح حالة خمول كامل. 

 : Repetitive activitiesالنشاطات املتكررة   

 : اعادة رتيبة لحركات معينة وبدون هدف على وتيرة واحدة. Stereotypyالنمطية  -

 صفات شخصية املريض. : حركة اعتيادية متكررة، ولكنها ليست رتيبة وتعتبر واحدة من Mannerismالالزمات    -

: تكرار ال ارادي لنفس الفكرة، العبارة، او االستجابة الحركية. مثال: مريض كان يأكل  Perseverationالوظوب    -

 بامللعقة يستمر في حركته حتى بعد فروغ الطبق.

 : Catatonic and postural abnormalitiesالجمودية وشذوذات الوضعية    

: القدرة عل املحافظة على الوضعية على الرغم من انها غير طبيعية. تتميز هذه  waxy flexibilityاملرونة الشمعية   -

 الحاالت بغياب التعب وعندما يقوم الفاحص بتحريك املريض يشعر بانه مصنوع من الشمع.

بالحفاظ عليCatalepsyالتخشب الجمودي   - باتخاذ وضعية غير مناسبة وغريبة، عادة يقوم  املريض  ها  : يقوم 

 لفترة طويلة من الزمن. 

 : قيام املريض بتقليد حركات شخص آخر. Echopraxiaالصداء الحركي  

: مقاومة املريض بدون حافز كل محاوالت تحركيه او كل التعليمات، او حتى قد يقوم بعكس negativismالسلبية   

 لألسفل. عندما يسأل سؤال ال يجيب. املطلوب منه. مثال: عندما يطلب من املريض ان ينظر لألعلى ينظر 
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 : قيام املريض بتنفيذ كل األوامر حتى لو طلب منه عدم اطاعتها. Automatic obedienceالطاعة األوتوماتيكية  

 : أداء األعمال بشكل مفاجئ، سريع، غير مخطط له. Impulsivenessاالندفاعية  

القسري    بشكلCompulsionالفعل  لفعل  املريض  تكرار  مستوى    :  على  مشاعر  أو  لرغبات  كاستجابة  قسري 

 الالوعي مع عدم القدرة على السيطرة عليه وايقافه.
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