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مكونات النفس البشرية





مدخل

 في حدوث ما بين •
ً
 كبيرا

ً
من األمراض الجسمية% 90-30بينت الدراسات أن العوامل النفسية تلعب دورا

مية أمراض جس)سيكوسوماتيةمن املرض ى املترددين على العيادات الطبية يعانون من أمراض % 95و أن حوالي •

(و ارتفاع ضغط الدمالتوتري كبعض أشكال الصداع )ناجمة عن عوامل نفسية 

فاملشكالت الصحية هذه هي محصلة تفاعل بين الشكوى الجسمية و النفسية•

لذلك ال يمكن تشخيصها و معالجتها من منظور أحادي الجانب•

ية في كل من التشخيص و املعالجة يكون بشكل متكامل بين العوامل و املتغيرات النفسية االجتماعية و العضو •

حالتي الصحة و املرض 



مدخل

ان على يواجه الطبيب الكثير من هذه الحاالت و التي تنعكس إن ك : في مجال طب األسنان•

.  اصابة املريض أو على املعالجة و نتيجتها و نجاحها و ديمومتها

يمكن للطبيب أن يواجه مثل هذه الحاالت و من شرائح عمرية متعددة•

ريقة يتوجب أن يمتلك طبيب األسنان اساسيات اكتشاف و تمييز اغلب هذه الحاالت و ط•

ملساهمة في التعامل الصحيحة مع املرض ى بما يكفل انجاز املعالجة الالزمة بالشكل املطلوب و ا

ازالة او تخفيف حدة االصابة لدى املريض

.زهتعتبر املهارات الالزمة لذلك واحدة من اكثر العوامل التي تحدد نجاح الطبيب و تمي•



مدخل

التربوي علم النفس)لعلم النفس فروع متعددة و لكل منها تعريف حسب املجال الذي يعمل به •
.....(علم النفس العسكري –علم النفس الصيدالني –

.ى املرض ىعلم النفس الطبي بمعناه البسيط هو تطبيق مبادئ السلوك في مجال الطب أو عل•

لجسمية و أما تعريفه الدقيق فهو ذلك الفرع من علم النفس الذي يعنى بتكامل طرق العالج ا•
(ةمثل االضطرابات االنفعالية و املعرفية و السلوكي)النفسية في تدبير األمراض 

 ما تكون املشافي ساحة للتطبيق و هو يتناول التأهيل و اعادة التأهيل •
ً
ب املجتمع و ط–غالبا

ية و دراسة األوضاع و الطب السلوكي و األمراض املزمنة و الضغوط النفس–الطب األسري 
األمراض الجسمية



مدخل

و حيث يتناول تلك األمراض من خالل سيكولوجية العالقة ما بين الطبيب•

–ل سيكولوجية املرض ى األطفا–سيكولوجية األلم و طرق عالجه -املريض

هارات م–املظاهر النفسية لألمراض الجسمية -الشخصية و األمراض الجسمية

التعامل مع املريض



علم النفس السريري

 يتم الخلط مع علم النفس الطبي•
ً
غالبا

 و ذوي املشكالت السريري بالتعريف هو الدراسة العلمية لألفراد املضطربين نفسيالنفس فعلم •
ً
ا

.السلوكية و تشخيصها و من ثم معالجتها

لناتجة عن بينما علم النفس الطبي يعنى باألمراض الجسمية و النفسية و األعراض الجسمية ا•

.عوامل نفسية و األمراض النفسية الناتجة عن أمراض جسمية أو اعاقات



فحص املريض

:  قد يأت الطلب بفحص املريض من

(املريض الواعي ملشكلته)املريض نفسه •

(املريض غير واٍع ملشكلته)األشخاص الذين يعيشون معه •

(ناملريض قد يكون يشكل خطر على نفسه او على اآلخري)من قبل السلطات العامة •



خطوات فحص املريض النفس ي 

املعلومات الشخصية العامة1)

.....باسهمنذ اول دخول املريض للعيادة و طريقة مشيته و جلوسه و كالمة و ل: املالحظة2)

ة من أهم أهدافها بناء حوار مع املريض لوحده في جو من الحري: أسئلة التشخيص3)

 عن التخويف و االثارة و االنفعال و العدوانية أو الته
ً
.ديدوالراحة و األمان و بعيدا

ث املؤثرة الحواد–السوابق العائلية –و تشمل النمو و التطور : سيرة املريض الذاتية4)

في الحياة



كشف األعراض النفسية

:خالل األسئلة التاليةمن 

ة صريحة السؤال عن الشكوى األساسية التي دعت املريض أو أهله لتلمس العالج، هل هي اعراض نفسي1)

....أم مخاوف و أعراض بدنية مبهمة

السؤال عن بداية األعراض لتحديد تاريخ بدء املرض2)

السؤال عن تطور األعراض لتحديد تدرج شدة االصابة و العوامل املؤثرة3)

السؤال عن السوابق العالجية ملعرفة نوعها و أثرها و مدى التحسن من عدمه4)

السؤال عن انعكاس األعراض على السلوك العام للمريض5)



كشف األعراض العقلية

و بعد جمع املعلومات على الطبيب أن يقوم بمحاكمة ما تم جمعه من أعراض•

مشكوك عالمات ووضع تشخيص أولي للحالة و من ثم يبدأ بنبذ كل تشخيص

فيه و هذا ما يدعى التشخيص التفريقي

ص قد يحتاج الطبيب إلتمام و وضع تشخيص املرض ملجموعة من الفحو •

املتممة الطبية و النفسية



الفحوص املتممة الطبية و النفسية

الخ..ية الفحوص الطبية مثل التحاليل الدموية و الصور الشعاعية و املقطع•

صيين الفحوص و القياسات النفسية و هي فحوص تطبق من قبل االختصا•

الهيستريا و كاختبار الذكاء و اختبار الشخصية و تقدير االكتئاب و)النفسيين 

من خالل توصيف مجموعة من األعراض و العالمات( الوهن النفس ي



األعراض و العالمات في الطب النفس ي

–خوف–خمول )هي الوصف الذاتي ملا يعانيه املريض : Symptomsاألعراض •

...(ألم مبهم–قلق 

هي املوجودات املوضوعية و املالحظة من قبل الطبيب: Signsالعالمات •

هي مجموعة من األعراض و العالمات التي يشكل : Syndromeاملتالزمة •

.اجتماعها مع بعضها حالة وصفية مميزة



شكل و محتوى األعراض

.عند توصيف األعراض من املفيد التفريق بين شكل األعراض و محتواها•

فشكل األعراض مهم لوضع التشخيص •

أما محتوى األعراض فهو مهم لتدبير الحالة و معالجتها•

:يمكن لألعراض أن تكون أولية أو ثانوية

قد يكون التعبير عن األعراض وفق منهج زمني أو سببي•

 بالعرض األولي، و الذي ي•
ً
حدث فيما فحسب املنهج الزمني يسمى العرض الذي يحدث أوال

بعد بالثانوي 

رضية، و أما حسب املنهج السببي فالعرض األولي هو الذي ينبثق مباشرة من الحالة امل•
.العرض الثانوي يحدث كارتكاس على األولي



وصف األعراض و العالمات

ا في ذهن هناك بعض الحاالت النفسية و السلوكية و الجسدية يجب أن تبقى أعراضها و عالماته

الطبيب و أهمها على سبيل املثال

.  هو حالة شعورية مركبة من مكونات نفسية و جسدية و سلوكية: Emotionاالنفعال 1)

و هو التعبير االنفعالي الذي : Affectالوجدان -:                 يتألف االنفعال من مركبين هما

 مع وصف الش
ً
خص يظهر على الشخص في أية لحظة و يراه األخرون و قد يكون متناقضا

فهو تجربة ذاتية انفعالية : Moodاملزاج -.                                                                    لشعوره

ها بالنغمة ثابته و مستمرة لفترة من الزمن توصف من املريض كما يراها اآلخرون و يعبر عن

.                                                                            االنفعالية



وصف األعراض و العالمات

و هي متعددة و منها: اضطرابات الوجدان( 2

قةو هو غياب االنسجام بين الكالم و النغمة االنفعالية املراف: الوجدان الغير مالئم•

نقص شديد في شدة و تجسيد النغمة االنفعالية: تبلد الوجدان•

(بيروجه جامد بال تع)غياب كلي أو جزئي لعالمات التعبير االنفعالي : تسطح الوجدان•

ير متعلقة تبدالت سريعة و مفاجئة في النغمة االنفعالية الشعورية و هي غ: تقلب الوجدان•

باملثيرات الخارجية



وصف األعراض و العالمات

:  Mood Disordersاضطرابات املزاج ( 3

حالة من الثقة و املرح و االستمتاع أكثر من العادة: ارتفاع املزاج•

ارتفاع شديد في املزاج مع الشعور بالعظمة: الشمق•

شعور بالحزن من منشأ مرض ي نفس ي: املزاج الكئيب•

 يترافق: انعدام اللذة•
ً
مع انعدام االهتمامات و االنسحاب من كل النشاطات املمتعة و غالبا

االكتئاب

مزاج غير سار: عسر املزاج •

.ارتهحالة يصبح فيها الشخص سريع الغضب و الضيق و من السهل استث: املستثاراملزاج •



وصف األعراض و العالمات

.  يعرف بأنه استجابة طبيعية للشعور بالخطر: Anxietyالقلق ( 4

 إذا كانت شدته غير متناسبة مع التهديد و الخطر و مدته أطول م
ً
ن زمن و يصبح القلق مرضيا

(.يرافق القلق مكونات نفسية و جسدية و ذاتية)الخطر 

.ق الشعور األساس ي بالخوف و الترقب و عدم الراحة و زيادة التنبه و األر : مكونات نفسيه-

.زيادة التوتر العضلي و زيادة مرات التنفس: مكونات جسدية-

التغوطازدياد ضربات القلب و التعرق و جفاف الفم مع الحاجة امللحة للتبول و: مكونات ذاتية-



وصف األعراض و العالمات

هو خوف ثابت غير منطقي من ش يء ما أو حالة محددة : Phobiaالرهاب ( 5

مكن أن م)و الخوف يكون غير متوافق مع مصدر التهديد . مع الرغبة في تجنبها

...(تكون حيوانات أو حشرات أو ظواهر طبيعية، أو حاالت عامة أو مكانية



وصف األعراض و العالمات

 عند: Depressionاالكتئاب ( 6
ً
ما ال هو ارتكاس طبيعي للخسارة و سوء الحظ، و يصبح مرضيا

.يتماش ى مع حالة الخسارة أو يتطاول و يستمر أكثر من اللزوم

.شاؤميانخفاض تقييم الذات، و التفكير الت: يترافق املزاج االكتئابي مع تغيرات أخرى مثل

نحناء نحو تجعد الجبين، انخفاض مستوى الرغبات، اال : هناك سمات وصفية للشخص الكئيب مثل

.األمام، مع الشعور الدائم بعدم الراحة

 من أعراض بعض االضطرابات النفسية مثل الفصام و القلق و اال 
ً
ضطرابات يكون االكتئاب واحدا

.  الوسواسية



وصف األعراض و العالمات

الثقة هو الحالة القصوى من السعادة و يترافق مع تبدالت تتضمن الشعور ب: Elationاالبتهاج ( 7

.بالنفس و زيادة النشاط و الرغبات

 في حاالت الهوس و ما تحت الهوس
ً
.من املمكن أن يكون االبتهاج عرضا

.هي حالة زيادة االستعداد للغضبالهيوجيةو : Irritabilityالهيوجيةو Angerالغضب ( 8

 في حاالت اضطرابات القلق و الفصام و االالهيوجيةو يمكن للغضب و 
ً
نسمام أن يكونا أعراضا

.الكحولي و الدوائي، و يمكن أن تسبب األذى للذات في بعض الحاالت



وصف األعراض و العالمات

و يمكن . تعرف الذاكرة بأنها عملية تلقي و حفظ املعلومات و من ثم اعادة تذكرها: اضطرابات الذاكرة(9
(تذكر–حفظ -تلقي)أن تصاب الذاكرة بمشكلة في أي من مراحلها 

.ال أو األدويةو يمكن لها أن تتأثر بالعمر أو التكرار أو االهتمام أو االنفع....شمية، بصرية، سمعية،: للذاكرة أنواع

:  من اضطرابات الذاكرة

 انتقائي يشم: عجز الذاكرة-
ً
 أو نسيان التثبيت، نسيان االسترجاع، النسيان العاطفي و هو غالبا

ً
 مؤملا

ً
ل حدثا

.  فترة معينة أو أن يكون نسيان دوري

 : خداع الذاكرة-
ً
.  عبارة عن تخيالت تؤخذ على أنها ذكريات مثل التعرف على شخص غير معروف سابقا

و . من الحاضرو يشمل حالة التباس الذاكرة حيث يعيش املريض في حوادث ماضية و كأنها في الز : تحرر الذاكرة-
.احتداد الذاكرة و هو ما يحدث بعد حوادث املوت أو لدى املوهوبين أو املرض ى العقليين



علم النفس السريري 
Clinical Medical Psychology

لم النفس بأنه ذلك الجانب من ع( االتحاد األمريكي لعلم النفس)يعرف علم النفس السريري 

ق التطبيقي الذي يهدف إلى تحديد خصائص سلوك الفرد و إمكاناته، و ذلك عن طري

ع نتائج استخدام طرق معينة للقياس و التحليل و املالحظة، و ربط نتائج هذه الفحوص م

لى احداث الفحوص الجسمية، و تقديم الفرضيات على ضوء ذلك و التوصيات التي تساعد ع

.التكييف املناسب للفرد



علم النفس السريري 
Clinical Medical Psychology

د و إن الغاية من علم النفس االكلينيكي هو تحديد خصائص و سلوك الفر 
ي تنسجم مع إمكاناته و مساعدته على فهم نفسه و إمكانياته و تحديد أهدافه الت

.هذه االمكانات مما يحقق التكيف األفضل مع الواقع بكل جوانبه

السريرية هو العلم الذي يدمج بين العلوم و النظريات و املعرفة: بكلمات أبسط
ة و الخلل بهدف فهم طبيعة القلق و الضغوط و االضطرابات أو األمراض النفسي
خالل الوظيفي الناتج عنها و محاولة التخفيف من حدتها و التغلب عليها من

دى الفرد الفحص و التشخيص و العالج، كما يهدف إلى تعزيز السعادة الذاتية ل
.  مما يحقق له التقدم على املستوى الصحي



دواعي قيام علم النفس السريري 

....كثرة العوامل املؤثرة في التوازن النفس ي للفرد مثل الحروب و األزمات االقتصادية و املالية و•

االهتمام بالصحة التطور الكبير في مجال التقنية و العلمية مما فرض ضرورة االهتمام بالصحة العقلية لألفراد ك •
.الجسدية

هذه التغيرات التطور الحضاري و املعرفي أسهم إلى حد كبير في إحداث تغيرات عظيمة في حياة األفراد اليومية و•
أثرت في العالقات االجتماعية و بالتالي في سلوك الفرد و في بنية املجتمع و نظامه

و ( يد الذاتمرحلة مقاومة السلطة األسرية و املدرسية من أجل تأك)أساليب التربية الخاطئة في مرحلة املراهقة •
تؤدي ممارسة عدم الفهم من الراشدين و األهل من اسكات للرغبات و احباط محاوالت استقالل املراهق التي

.النحراف املراهق أو وقوعه فريسة القلق و التوتر و الكآبة

حية أو الدور السلبي لوسائل اإلعالم في تقديم املخاطر التي تهدد أمن و استقرار املواطن من الناحية الص•
.....العسكرية أو االقتصادية أو 



التشخيص السريري في سياق علم النفس 
Clinical Diagnosis

ته و هذا و تعني تقويم خصائص الشخص الفردية التي تساعد على فهم مشكال

لها و يتطلب جمع املعلومات حول الشخص بشكل دقيق و كامل و من ثم تحلي

معاناة تنظيمها و تنسيقها و الربط فيما بينها من أجل الوصول إلى تسمية

 و بال
ً
 مناسبا

ً
تالي وضع الحلول الشخص النفسية أو تعريفها و تصنيفها تصنيفا

.الناجحة لهذه املشكالت



العوامل املؤثرة في تكوين السلوك و االنفعال

راثية و يعتبر السلوك البشري هو محصلة التفاعل القائم بين السمات الو •

ة و الخبرات و األنماط التربويالبيشخص يو التفاعل البيوكيميائيةالنشاط 

.الحياتية املكتسبة و األعراف االجتماعية السائدة



العوامل املؤثرة في تكوين السلوك و االنفعال

ية أو عندما يخفق الفرد في التعامل مع االستجابات االنفعالية و السلوك•

ب حالة السيطرة عليها أو تجاوزها، أو إذا اعتلت الوظيفة العقلية لديه بسب

ؤدي مرضية عضوية ما، فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف صحته النفسية و هذا ي

(عقلي و نفس ي و سلوكي)سيكاتري إلى اضطراب 



العوامل املؤثرة في تكوين السلوك و االنفعال

:من العوامل املؤثرة في تكوين السلوك االنفعالي

جسمية و تحمل الصبغيات الجينات و هي املسؤولة عن نقل الصفات ال: العامل الوراثي1)

. النفسية و العقلية من األجداد إلى اآلباء و من ثم األبناء

األجيال مثل تورث بصورة استعدادات إلىالسيكاتريةعلى الصعيد النفس ي نجد االضطرابات 

 ، حيث تلعب العوامل التربوية و الب(االكتئاب، القلق، الوساوس، املرض العقلي)
ً
 مهما

ً
يئية دورا

في اظهار هذه لالضطرابات أو اخمادها و جعلها هاجعة



العوامل املؤثرة في تكوين السلوك و االنفعال

 في حياتنا و رد: الهرمونيالبيوكيميائيالعامل ( 2
ً
 أساسيا

ً
ود أفعالنا و يلعب جهاز الغدد الصم دورا

.يتبدل سلوك املرأة حسب أوقات الدورة الطمثية: سلوكنا فعلى سبيل املثال

.النخامية، و الدرقية، و جاراتها، و الكظرية، و الصعترية: يتألف الجهاز الغدي من الغدد

لى في الدم مباشرة و أي خلل في افرازها ينعكس ع( الهرمونات)حيث تطرح هذه الغدد مفرزاتها 
.الشخص بشكل واضح

رضها للخطر، ش يء فطري و ضروري للحفاظ على العضوية عند تعالبيوكيميائيإن االرتكاس اإلنذاري 
 إذ يزول عند زوال العامل املسبب، لكن استمراره كما ف

ً
 و ظرفيا

ً
ي حالة القلق و يكون هذا اإلنذار مؤقتا

املنشأ أي األمراض العضوية ذات)السيكوسوماتيةأو الغضب يؤدي الى الوقوع في براثن األمراض 
مراض النفس ي، كانخفاض مناعة الجسم مما يؤهب لإلصابة باألمراض اإلنتانية و السرطانات و أ

(.األوعية الدموية و القلبية



العوامل املؤثرة في تكوين السلوك و االنفعال

التربوية مثل يتأثر سلوك الفرد بالعوامل البيئية و: العامل البيئي و التربوي ( 3

ئة و طريقة التنشئة األسرية و العالقات البينشخصية و أسلوب التعامل مع البي

.الرد على املشكالت و مواجهة الصعوبات

،
ً
حيث يحاكي يظهر ذلك بشكل جلي في تأثير البيئة و األقران في املراهق مثال

 
ً
 أو ايجابا

ً
سلوك املجموعة سلبا



العوامل املؤثرة في تكوين السلوك و االنفعال

:  من العوامل األخرى املؤثرة في تكوين السلوك و االنفعال( 4

.Aنية املعرفية يتحدد السلوك الطبيعي و املرض ي للشخص بتركيب الب: البيئة املعرفية
كن تفسيرها لديه، فالبنية املعرفية توجه السلوك، فالحوادث الخارجية ليس لها معنى ل

.ابي أو السلبيو تأويلها يعطيها املعنى و بالتالي تخلق و توجه السلوك و االنفعال اإليج

.Bهذا ما و هي من عناصر تكوين السلوك، لجهة التكيف أو عدمه، و: الخبرات املكتسبة
 
ً
.يعطي الفرق في السلوك بين الراشد و املراهق مثال

.Cهذان العامالن يؤخران السلوك و يحددان: االستواء النفس ي و املرض ي النفس ي
رض النفس ي حيث يؤدي االستواء النفس ي إلى سلوك تكيفي، في حين يؤدي امل. اتجاهاته

.إلى سلوك غير تكيفي

.Dفي النجاح في الحياة و التكييف و التعلم و اكتسا: الذكاء 
ً
 هاما

ً
.  ب الخبراتيلعب دورا



السيكاتري العوامل األساسية املسببة للمرض 

Predisposing Factorsاملؤهبةالعوامل 1)

Precipitating Factorsالعوامل املحرضة 2)

السيكاتري العوامل املخلدة لالضطراب 3)



السيكاتري العوامل األساسية املسببة للمرض 

Predisposing Factorsاملؤهبةالعوامل 

الهرمونية، و : منهاو هي العوامل التي تزيد من التعرض لإلصابة باملرض بفعل املؤثرات الخارجية السلبية املحرضة و
.النفسية االستعدادية

Precipitating Factorsالعوامل املحرضة 

 و تتضمن
ً
:و هي عوامل بيئية خارجية حصرا

الحب ، و و املؤثرات الراضة الخارجية املنشأ مثل الوفاة، أو الفشل بالزواج أوالشداتمثل الحوادث البيئية -
.األزمات املالية

...مثل البطالة أو الطرد من العملالعمل شدات-

.االجتماعية مثل العزلة و صعوبة التكيف مع املجتمع و األصدقاءالعالقات الشخصية -

.مثل الهجرة و االنتقال الى بيئة جديدة و الحنين للوطنالتغيرات البيئية -

.و التشوهات و العاهات الجسدية، االدمان و رضوض الرأساالصابة باألمراض العضوية -

ال مما يسبب غياب املعالجة الصحية و بقاء العوامل املحرضة بوضع فع: السيكاتري العوامل املخلدة لالضطراب 
.في دوام االضطراب و تفاقمه



مدارس العالج النفس ي

ى االفتراضات فرويد و يقوم علسيغمونداسسه : العالج النفس ي التحليلي الديناميكي1)

:التالية

.A تعود للطفولةمكبوتهاألعراض املرضية هي نتيجة صراعات نفسية الشعورية.

.Bة و تحتاج الكشف عن هذه الصراعات املدفونة في الالشعور بصورة عقد نفسية هي عملية صعب

.لوقت و تعاون 

.Cلى السطح و ينتهي العالج بكشف العناصر الطفلية الديناميكية الالشعورية و جعلها تطفو ع

الربط بينها و بين االضطراب النفس ي

.D  للكبتو الذي يؤدي( بسبب سيطرة األنا و األنا األعلى)ترميز األعراض النفسية و البدنية  .



مدارس العالج النفس ي

ض تعالج الحاالت التي يكون فيها املري: Supportive Therapyالعالج الداعم ( 2

 سبب و مصدر اضطرابه النفس ي 
ً
تنفار حيث ينحصر دور املعالج باسمدركا

مصادره جميع القوى النفسية االيجابية عند املريض لتقوية اعتباره لذاته و

.النفسية للسيطرة على اضطرابه النفس ي



مدارس العالج النفس ي

يقوم هذا النوع من املعالجة على : Interpersonal Therapyالبيشخص يالعالج ( 3

الجتماعية، حيث تبديل املفاهيم الصلبة و املتطرفة عند الفرد و التي تؤدي إلى فشل عالقاته ا

.يقوم املعالج بإعادة تركيب البنية املعرفية للمريض

يقوم على تبديل األفكار و : Cognitive Psychotherapyالعالج النفس ي املعرفي( 4

إلى حديث ايجابيself dialogueاملعتقدات و التأويالت و تحويل الحديث السلبي مع الذات 



مدارس العالج النفس ي

مد يقوم على مبدأ التعلم و قوانينه، حيث يعت: Behavior Therapyالعالج السلوكي ( 5
.مبدأ املؤثر و االستجابة املتعلمة

يقوم على أساس أن : Humanistic Psychotherapyالعالج النفس ي اإلنساني ( 6
عامله الفرد حر و مسؤول عن اختياراته، و هو كيان متكامل و فريد ، و أن ما يقوله الفرد عن

.الشخص ي يجب قبوله كحقيقة ذاتية

و هو ناجع عند األشخاص : Religious Psychotherapyالعالج النفس ي الديني ( 7
تالء من هللا املتدينين و كذلك امليؤوس من شفائهم، حيث يقوم على أن املرض ش يء قدري و اب

. اتعالى لذلك البد من االستعانة بالخالق لتأمين مخرج من املشكلة أو الشفاء منه



بعض املفاهيم الخاطئة للمرض و العالج النفس ي

عالجة و بعض املفاهيم في هذا السياق بنيت على الجهل و عدم املعرفة فأعاقت طلب امل•
املساعدة الطبية و وصمت األمراض بالجنون 

 من الذهاب في بداياتها إلى ال•
ً
طبيب مما يسهل شيوع اللجوء للدجالين مما يفاقم املشكلة بدال

.املعالجة لها

االعتقاد بأن األدوية النفسية ال فائدة منها و أنها تسبب الجنون و اإلدمان•

األمراض اثبتت التجارب العلمية أن سبب)االعتقاد بأن األمراض النفسية ال شفاء منها •
د من العوامل النفسية هو اختالل في مستوى النواقل العصبية في الدماغ تحت تأثير العدي

(مثل الوراثة و البيئة و التربية و عوامل عديدة أخرى 

ئة حول فاقمت وسائل االعالم املتعددة و الخبرات الشخصية في ترسيخ املفاهيم الخاط•
.املرض النفس ي و املعالجات له




