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:ين، و على وجهين أساسيوجود العالقة التبادلية بينهمابينت األبحاث الحديثة 

لضغوط حيث يفشل المريض بالتعامل مع ا: آالم جسدية نابعة عن أسباب نفسية-1

دم وجود حيث يخضع هؤالء المرضى للفحوص عند الطبيب و التي تظهر ع. النفسية

مثال )أي خلل عضوي و تكون األعراض التي يشعرون بها تعبيراً عن آالم نفسية

.  )منتشر عن هذه اآلالم، آالم الظهر و المفاصل و الجهاز الهضمي و آالم الرأس

فاقماً حيث يصبح المرض أكثر ت: أمراض جسدية مزمنة حساسة للوضع النفسي-2

لربو و نتيجة للوضع النفسي السيئ، مثل أمراض ارتفاع ضغط الدم و السكري و ا

.الصداع النصفي
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(جسدية–أمراض نفسية )السيكوسوماتيةاألمراض 

هموم،وكالتمشمنتحتويهماوالمحيطةالبيئةبينوبينناالتبادليةالعالقةإغفاليمكنال

حيثالضيق،والقلقوللتوترنتيجةجداً كثيرةنفسيةأمراضوضغوطفيتتسببحيث

لفردايندمجقدو،المجتمعوالعملوالبيتفيالحياةنواحيكلمنمشكالتالفرديواجه

هاعلييطلقوألمراضاألعراضمنالكثيرلهتسببلدرجةأعمقبشكلمشكالتهفي

.جسمية–النفسأمراضأيسيكوسوماتيةأمراض

التخلصلىعالقائمالنفسيالعالجيفلحمابقدرالدوائيالعالجفيهايفلحالاألمراضهذهو

إلىتحولتثمنفسيةبأمراضأوالً يصابفالمريضبالتاليوالقلقوالتوترأسبابمن

جسديةأعراض
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أعراض بعض األمراض النفسية الجسدية

والهضميالجهازأمراضبينوثيقةعالقةهناك:الهضميالجهازأمراض-1

القولونمشكالتمنيعانونممن%50أنالدراساتأثبتت)النفسيةالحالة

.(نفسيةأسبابأوعواملمردهايكونالهضميالجهازمشكالتوالعصبي

ً العضويالدوائيالعالجيسيرأنضرورةعلىالباحثينمنالكثيريشدد إلىجنبا

ً النفسي،العالجمعجنب ً نفالهضميةاالضطراباتأساسكانإذاخصوصا .سيا
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األشخاصأنتبينحيثللشخصالنفسيةبالحالةالجلديتأثر:الجلديةاألمراض-2

مراضباأللإلصابةعرضةاألكثرهمانفعاال  وتوترا  األكثروالغضبسريعي

وعالاالنفيؤديإذ،(الشبابحبوالبهاقوالصدفيةوالثعلبةمثل)الجلدية

تصبحو.واضحبشكلالجلدفيتؤثرشديدةهرمونيةتغيراتحدوثإلىالغضب

كلتلعرضةأكثرتجعلهوراثيةلجيناتحامالً الشخصيكونعندماأوضح

.األمراض
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أعراض بعض األمراض النفسية الجسدية

:الحادةالعضويةلألمراضالنفسيةالمظاهر-1

صيرةقزمنيةفترةتستغرقوفجائيةبصورةتحدثالحادةالعضويةاألمراضإن

ونالحزواالحباطوالقلقبمظاهرمصحوبةالحادةاألمراضتكون.(أسابيعأوأيام)

تزيدأنيمكنالنفسيةالمظاهرأنحيثالصحي،بالوضعالمتعلقالوسواسوالكآبة

الفردةاستجابفيتؤثروللمعالجةاالستجابةتعيقأنيمكنكمااألعراض،حدةمن

.مدتهاطالتكلماللعقاقير
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ظهرتالمزمنةالعضويةاألمراضإن:المزمنةالعضويةلألمراضالنفسيةالتأثيرات-2

شلالف–السكريالدم،ضغطفرطأوالمعدةقرحةمثل)الزمنمنطويلةلفترةومتدرجةأعراضها

منالتكيفىعلقدرتهوالفردحياةفيكبيرةتغيراتتحدثاألمراضفهذه(....الكلويالفشل-القلبي

ةنفسيأعراض-:مظاهرعدةتشملالتيوالنفسيةاألعراضعليهتظهرالذيمنتحددوعدمها

مزمنةاللالضطراباتمصاحبةنفسيةاضطرابات–.الحادةاألمراضفيالموجودةلألعراضمشابهة

والهوسيةالنوبواالكتئابيةالنوب–النفسيالقلق)تشملوالمزمنةاألمراضفيكثيراً تحدثو

(الهذيانوالذهول
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الحاجة للرعاية النفسية لمرضى األمراض الجسمية

والجسمية)يةالعافوالكفايةبينالتكامللديهيتوافرأنيجببالصحةالشخصيتمتعلكي•

(االجتماعيةوالنفسية

وأوالً ألفرادل.كبيرةاجتماعيةواقتصاديةفوائدالجسميينللمرضىالنفسيةالرعايةتقدم•

أمراضمركز)الحكوميةالمؤسساتالرعايةبهذهتقومأنيمكنحيثثانياً،للمجتمع

(مثالً المدنيالمجتمعجمعياتاوالتأمين،شركات)المدنيةأو(مثالً السكري

فيرةكبيأهميةالسلوكيوالنفسيالعالجيللتداخلأنالحديثةالدراساتأظهرتحيث•

طرقتسهيلوالمتقدمة،والمبكرةالمرضيةالمراحلفيللمريضالنفسيالدعمتأمين

.الشفاءعمليةفيالمساهمةوالمعالجة،

ميةالجساألمراضمعالجةفيمهما  دوراالنفسيةالخدمةفيهاتلعبالتيالمجاالتمنو•

(TAPE 1985):
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.Aمستوىوةالصحيالعاداتمستوىرفعفيدوراً النفسيةالخدمةتلعب:الوقاية

–التغذية–االسترخاء–الحمية)السليمةالصحيةالسلوكياتوالنفسيةالصحة

(....الحياةنمط–الرياضة

.Bميينالجسالمرضىولألفرادتقدمالتيالخدماتهيو:المشفىخارجالرعاية

بأمراضهممباشرةمرتبطةنفسيةمشكالتمنيعانونوالمشفىيدخلوالمالذين

مشكالتمنيعانونالجسممرضىمن%55أنASKINالعالمبين.البدنية

لديهم%24أنوالصحة،تجاهشاذهفعلردودلديهم%22أنونفسية

.سيكاتريةحاالتمنيعانون%9و،سيكوسوماتيهأعراض
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.Cالقياسوالتقييماجراءاتالرعايةهذهتشملو:المشفىداخلالنفسيةالرعاية

ً جسميللمريضالنفسياالخصائيبهايقومأويقدمهاالتيالمعالجةو المقيموا

هيو.يةفعالأكثرللمريضالجسميةالطبيةالمعالجةلجعلذلكوالمشفىفي

:المثالسبيلعلىوالنواحيمنكثيرفيمهمة

العالجبأهميةالمريضبتبصيرالنفسياالخصائييقومحيث:الجراحةقسم-

يعملمثالً البترعلىتحتويالتيالعملياتفيوتهدئته،وبطمأنتهوالجراحي

.الجديدعةوضمعالحياةلمواجهةتأهيلهوالتغييرلتقبلاستعدادهوتقويتهعلى

بعدهوحملالخاللالنفسيةللرعايةاألمتحتاجحيث:التوليدوالنسائيةقسم--

ً الصحية،للرعاية .األولالحملكانإذاخصوصا
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:الحملفترةخالليحدثحيث

راضاألعبعضيحدثواألستروجينحسابعلىالبروجسترونهرمونيرتفع-1

النفسية

.الحملمناألولالثلثفيتحدثالجسميةاألعراض-2

والدة)نتائجهاوالوالدةعمليةمنالخوفيكونالحملمناألخيرالجزءفي-3

.أنثىأمذكرمريض،أممعافىسليمالطفل،(قيصريةأمطبيعية

االكتئابوالقلق-4

نتكاسةاالمخاطرتكونسابقنفسيمرضيتاريخلهناللواتيالنساءحالةفي-5

فترةخاللةالنفسيللعيادةالدوريةبالمراجعاتينصحلذلكالحمل،أثناءجداً كبيرة

.الحمل
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:الوالدةوبعدخاللالنفسيةاالفرازات

.ذاتهابحدالوالدةعمليةمنتوتروقلقومخاوف-

يهاكتئابأعراضوالحزنمنيعانينالوالدةبعدالنساءمن%90الكآبةوالحزن-

.اتهاذبحدباألسرةمتعلقةأسبابوالهرمونيةاالضطرابات:ذلكفيالسببو

:الوالدةتليالتيالنفسيةاالضطراباتبعض

القلق–حادعضوينفسياضطراب–الهوسيةالنوب-%5-1االكتئابيةالنوب-

.بالفصامشبيهذهانياضطراب–

دعمللجداً مهمالتوليدوالنساءوالجراحةأقسامفيلزوجتهالزوجمرافقةإن-

.للزوجةالنفسي
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هابكونغيرهاعنالجلديةاألمراضتختلف:الجلديةاألمراضقسم-

خجلهوالمريضاحراجيسببمماأغلبها،فيللعيانظاهرةأمراض

ً )احباطهوقلقهإلىيؤديأنيمكنالذي اضاألمربعضأنوخصوصا

ممامقزز،ظاهرشكلأومزعجةروائحوافرازاتتصاحبهاالجلدية

سبببالمعالجةصعوبةمنيزيدماهذا.المريضمنالناسلنفوريؤدي

المصاحبةالنفسيةالضغوط
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االضطرابات النفسية التي تتحول إلى اضطرابات جسدية

اءاألطبعياداتيزورونالذينالمرضىنصفإلىثلثحواليأنالدراساتتدل

القوليمكنعامبشكلولهاواضحسببإيجاديمكنالجسمانيةعوارضمنيعانون

:هيوالجسمانية،األعراضهذهمنيشكونمنبينتجمعمشتركةقواسمإن

عدميدهتأكوللمرضىالطبيبطمأنةمنالرغمعلىفيهاالمبالغةوالشكوىتكرار-

الجسميالسببوجود

سلبيتهارغماالستقصاءاجراءاتعلىالشديدااللحاح-

ختلفةالمالفحوصسلبيةرغمعلىالجسمانيةللشكاوىالنفسيالمنشأرفض-
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عرض ألثر االضطرابات النفسية على بعض أجهزة الجسم

فيفةطفيوخزاتوبآالمالمريضيشعر-المثالسبيلعلى:الدورانوالقلبجهاز-1

المريضييعانأو.نفسهاتلقاءمنتختفيأنتلبثالاليسرى،بالجهةوالصدرمنطقة

تحتضالعوارهذهتزداداليسرى،الذراعوالعنقإلىتتمددقلبيةآالممنوالخفقانمن

حدثتالواألكلبوجباتأوبالجهدعالقةلهايكونأندونمناالنفعاليةالمواقفوطأه

كلهاةالنتيجالجهداختباروالالزمةالفحوصاجراءبعد.النومفترةأثناءفيأبداً 

إذاً؟اآلالمهذهسببما:هونفسهيطرحالذيالسؤال.طبيعية
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هناكأنأيالعصبي،القلبمرضسوىالمريضلمعاناةتفسيراً الطبيبيجدلم

 ً القلبخرآبكالمعضوي،سببعنناتجةغيرقلبيةشكاوىتسببنفسيةضغوطا

ً المريض،فيهايشعرالتياآلالممنالرغمعلىطبيعي مرضمعالحالكماتماما

ً سليمأنهمعالهضميةالعوارضمنزوبعةيعطيالذيالعصبيالكولون منتماما

.العضويةالناحية

من)ليةاالنفعابالمواقفتأثرا  األعضاءأكثرمنهيالدمويةاألوعيةوالقلبيعتبر

اباتاضطروالخفقانوالقلبتسارعالحاالتمثلفينشاهدهاالتيالعوارضأشهر

.(انخفاضهأوالدمضغطارتفاعوالدواروالتنفسضيقوالقلبنظم
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عرض ألثر االضطرابات النفسية على بعض أجهزة الجسم

فقدانوقيؤالتوفالغثيانالنفسية،األمراضالهضميةالمظاهرتصاحبماكثيراً :الهضميالجهاز-2

روفمعهوكماوالنفسية،بالحالةترتبطالبطنأوجاعواالمساكواالسهالوالبطننفخةوالشهية

وشريةعاالثناوالمعديةالقرحةمثلالهضميةاألمراضبعضوالنفسيةالحالةبينالكبيرةالعالقة

.العصبيالقولونوالمعدةتشنجات

Anorexia)العصبيالشهيةفقدانمرضأنكما nervosa)اهذيصيبحيثالنفسية،بالحالةصلتهو

فقدانبمرضللمصاباتاألساسيالهمإنالنحافة،وللذبوليؤديحيثخاص،بشكلالمراهقاتالمرض

.الشديدةنحافتهنرغمالوزنزيادةهوالعصبيالشهية

كررمتومباغتبطنيألم)الهضميةالعوارضمنمجموعةمنيسببهماوالعصبيالكولونآخرمثال

عدبذلكوالبطنانتفاخوالغازاتكثرةواإلمساكواإلسهالتناوبوالتغوطفيعارمةرغبةمع

.النفسيةللضغوطالتعرض
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عرض ألثر االضطرابات النفسية على بعض أجهزة الجسم

لبعضالعنانالنفسيةاألمراضتطلققد:التنفسيالجهاز-3

العميقنفسالتأوبطئهاأوالتنفسسرعةزيادةمثلالتنفسيةالعوارض

.التنفسعمليةفيالخللأو

سيةالنفاالضطراباتوطأةتحتتندلعقدالكامنةالربونوبةأنكما

 ً عوباتصتخلقأنهاكماإثارتها،فيالمحسسةالعواملتفعلكماتماما

.النوبةعلىالسيطرةفي
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عرض ألثر االضطرابات النفسية على بعض أجهزة الجسم

لذينااألشخاصعندمشاهدةاألعراضأكثرمنالصداعيعتبر:العصبيالجهاز-4

راباتاضطوالقهريالوسواسوالقلقعصابمثلنفسيةاضطراباتمنيعانون

.غيرهاوالكآبةوالمزاجاضطراباتوالشخصية

يصيبواً،جدالشائعةالشكاوىمنهوالنفسيةالشدةتضاعفهالذيالنفسيالصداع

أنلهحوالذينالوهواليعلمالالمصابيكونحيث،الرأسمنالخلفيةالناحية

ً ونفسي،الصداعهذامنشأ إجراءواألطباءمراجعةفيوقتهومالهيضيعماغالبا

.طائلدونمنتعقيداً األكثرحتىالفحوص
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عرض ألثر االضطرابات النفسية على بعض أجهزة الجسم

إللحاحاوالتبولكثرةأبرزهابوليةعوارضتعطيقدالشديداإلجهادوالقلقوالتوترإن:البوليالجهاز-5

ً ذلكمالحظةيمكنالبولي، .الخوفبسببأواالمتحاناتفترةأثناءفيأيضا

تسببقديثحشائع،أمرللمرأةالتناسليالجهازعلىالنفسيةاالضطراباتتأثيرإن:للمرأةالتناسليالجهاز-6

ً الحيضمدةوالشهرية،العادةمدةطولأوقصر بعضفيوة،النفسياالضطراباتبفعلتقصرأوتطولقدأيضا

.النفسيةالضغوطبسبببالعقمالمرأةتصابقدالحاالت

و،رآخإلىطبيبمناالنتقالدوامةفيالوقوعإلىالمصابالنفسيالمنشأذاتالجسمانيةالعوارضتقود

ناولتمطبفياالنزالقإلىالمريضهذهتقودقدومتباينةنصائحوتشخيصاتوآراءزحمةفيالضياع

.للجسمبالغةأضرارمنتسببهمامعاستهالكهافيالمبالغةوالمسكنةالعقاقير
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االضطرابات الجسمية ذات المنشأ النفسي

ناالختصاصييوالعامةأذهانفيالجسميةالشكاوىواألعراضترتبط:الداللةوالمفهوم

بينفالعالقةقة،الحقييخالفبالطبعهذاو.المختلفةأعضائهوالجسمتصيبالتيالجسميةباألمراض

النفسية،اضطراباتهبولإلنسانالنفسيبالتكوينيتأثرالجسموتكامليةووطيدةعالقةالنفسوالجسم

.واضحبشكلالنفسيالتكوينفيللجسمالعضويالتكوينوالجسديؤثركما

وبالعواملترتبطالتيأنواعهاوالجسميةاألعراضمجموعةعلىالتعرفأردناإذاو

ً باستمرار،دلتتعوتصنيفاتهتتنوعوجداً،واسعالميدانهذاأنسنجدفإنناالنفسيةاالضطرابات وفقا

.المستمرثالبحوالتعقيدوالغموضيكتنفهالذيوالمجالهذافيتجريالتياألبحاثوللدراسات
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بعض االضطرابات الجسمية الشائعة ذات المنشأ النفسي

:أهمهايمكن تقسيم هذه األعراض الجسمية الشائعة ذات المنشأ النفسي إلى عدة مجموعات

هي اضطرابات شائعة و تضم عدة أنواع و: االضطرابات ذات الشكل الجسمي-1

ود تفسر وجفزيولوجيةهي تتميز بعدم وجود أية أسباب طبية مرضية أو تغيرات 

:األعراض الجسمية التي يشكو منها المريض، و منها

ية و فقدان تتميز بظهور أعراض مرض(: الهيستيريا التحويلية)االضطرابات التحويلية ❑

أو طبي مما يوحي باإلصابة بمرض عصبيالحواسيةفي الوظائف الطبيعية الحركية و 

.عام
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بعض االضطرابات الجسمية الشائعة ذات المنشأ النفسي

الثالثينسنقبلمتعددةجسميةأعراضبظهوريتميز:(الجسدنة)التجسيمياالضطراب❑

 ً .خصياشأواجتماعيا  أومهنيا  المريضإلعاقةتؤديولسنواتتستمراألعراضهذهوعاما

و(الصدروالمفاصلوالظهروالبطنوالرأسألم)األلمأعراض:األعراضهذهمنو

يةالجنساألعراضمنواحدو.اإلسهالواإلقياءوالغثيانمثلالهضميةاألعراضمناثنين

هذهكلتظهرحيث.وغيرهاالحملإقياءاتوالشهريةالدورةانتظامعدممثلالتناسلية

نمعيعددوجودتشخيصهيتطلبوشديداالضطرابهذاو.المرضتاريخخاللاألعراض

ً أكثريكونربماوشدةأقلومنهمخففشكلهناكواألعراض،من هذايزداد.شيوعا

من%3-2نسبةإلىتصلربماوالرجالعند1:5بنسبةالمرأةعندالتجسيمياالضطراب

.ظروفهاوالشخصيةبتطورونفسيةبعوامليرتبطووراثيةأسبابلهوالنساء،
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بعض االضطرابات الجسمية الشائعة ذات المنشأ النفسي

يفألممنالمريضفيهايشكووجداً شائعةاضطراباتهيو:األلماضطرابات❑

اً تأثيروواضحةمعاناةلهيسببممامواضع،عدةفيأوالجسممنمعينموضع

زيادةيفأومنشأهفيالنفسيةبالعوامليرتبطهوواالجتماعي،والعمليأدائهعلى

هيماأللمواضيعأهمومزمناً،أوحاداً يكونأنيمكنواستمراريته،فيأوشدته

غيروالمبررةغيرالسنيةاآلالم)الصدروالرأسوالحوضوالوجهوالبطن

(التوائممثلثعصبآالمالفكي،المفصلآالموالسبب،معالمتناسبة
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بعض االضطرابات الجسمية الشائعة ذات المنشأ النفسي

يعنيوشائعاضطرابهوو:(Hypochondriasis)األمراضمنالخوف❑

مهجسيتفحصفهولذلكخطير،جسميمرضلديهيكونأنمنالمريضخوف

تدلوخطرةأنهاعلىالفزيولوجيةأوالعاديةاألعراضبعضيفسروباستمرار

ةمتالزمأوالخبيثةاألوراممثلالخطيرةاألمراضبأحداإلصابةاحتمالعلى

حوصاتالفنتائجوللتطمينيستجيبالعادةً المريضغيرها،والمناعةنقص

يراجعوجسمهمرضفيالتفكيروالقلقيعاودهحيث،مؤقتبشكلإالالسليمة

.األطباءمنالعديد
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بعض االضطرابات الجسمية الشائعة ذات المنشأ النفسي

والمستمرالمريضقلقيعنيو:(Dysmorphophobia)الجسمتشوهمنالخوف❑

ً فيهاأنوالظاهريةجسمهأعضاءبشكلاهتمامه ً عيبا القلقهذاويهفمبالغبشكلوشكليا

ويناألذنوالوجهواألنفشكلمثلحياته،والمريضتفكيرعلىيسيطراالهتمامو

ألذناواألنفوالجلديةوالتجميلأطباءيراجعونالمرضىهؤالء.الجنسيةاألعضاء

سنفييظهراالضطرابهذا.ضرورةدونالجراحاتاجراءوالعيوبإلصالح

ً والشباببدايةوالمراهقة رافقهيالنساء،عندالشهريةالدورةانقطاعمرحلةفيأيضا

ً واالجتماعيةالعالقاتتجنبواالجتماعيالرهاب الً شكيأخذحيث،االكتئابأيضا

 ً .الذهانوالهذيانمرحلةإلىيصلقدوالمريضتفكيرعلىمسيطراً وسواسيا
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بعض االضطرابات الجسمية الشائعة ذات المنشأ النفسي

:المريضادعاءاضطرابوالتصنعياالضطراب-2

تقليدخاللمنإراديبشكلالمرضيةاألعراضاحداثيعنيهوو

.النفسيةأوالجسميةالمعروفةالطبيةاألعراض

ً يصعبقدو تتميزالتالحاهذهواالضطرابينهذينبينالتفريقأحيانا

.نادرةليستهيوالغرابةوباإلثارة
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بعض االضطرابات الجسمية الشائعة ذات المنشأ النفسي

عدموالرجفةالتنفس،ضيقالقلب،نبضاتتسرعاألعراضهذهمن

وباالكتئاحاالتفيالوزنفقدانوالشهيةنقص.غيرهاوالتوازن

اعانقطوالقذف،سرعةوالعنانةمثلالجنسيةالوظيفةاضطرابات

لقمهاحاالتفيكماالشديدالوزننقصواإلناث،عندالشهريةالدورة

Anorexia)الشديد Nervorsa)المحددةالطعاماضطراباتمنهيو.
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االضطرابات النفسية الجسمية 
Psychosomatic Disorders

ذه و تسمى أيضاً العوامل النفسية المؤثرة على حاالت عضوية، و في ه

و الجسد، و الحاالت نجد المجال خصباً للتعرف على العالقة القائمة بين النفس

ا قد تطور هذا الميدان الذي يبحث في عدد من األمراض الجسمية و عالقته

اً حول ذلك، ال يزال الغموض كبير. بالعوامل النفسية و حجم تأثيرها و كيفيته

مية كبيرة و لكن االهتمام بهذا الميدان بدأ يزداد بشكل ملحوظ، و تتوفر حالياً ك

شائعة، من المعلومات و التفاصيل التي تتعلق بعدد من األمراض الجسمية ال
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االضطرابات النفسية الجسمية 
Psychosomatic Disorders

و منها اضطرابات القلب و األوعية الدموية و ارتفاع ضغط الدم و أمراض

الحساسية الربو و: الشرايين القلبية، و أيضاً االضطرابات التنفسية و أهمها

هيجه الصدرية و فرط التهوية، و األمراض الهضمية مثل تشنج الكولون و ت

، و داء كرون و التهاب القولون القرحي و القرحة (القولون العصبي)

.الهضمية

الداء السكري و هبوط السكر و فرط أو نقص : و من أمراض الغدد الصماء

....  نشاط الدرق و نظائر الدرق
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االضطرابات النفسية الجسمية 
Psychosomatic Disorders

ثر فيها، و تختلف الدراسات حول تحديد األمراض الجسمية التي يمكن للعوامل النفسية أن تؤ

و داء الرثوانياألمراض المناعية ضمن هذا المجال مثل داء المفاصل بعضها يعتبر العديد من

.الصدفية الجلدي

سنها و كما أظهرت الدراسات الحديثة معلومات حول السرطانات و أثر العوامل النفسية في تح

.اختفائها

33



أهمية العالج النفسي لالضطرابات الجسمية النفسية

صاءات و إجراء الفحوصات و االستقفحص المريض جسديا  ال بد من التأكيد على 

ضح كثير من األطباء يو. قبل اعتبار أن األعراض هي نفسية المنشأالضرورية 

ادةً و ال يرضي ذلك المريض ع. للمريض أنه سليم و ال يوجد لديه مرض عضوي

ت إال في حاال)ألن األعراض الجسمية موجودة فعالً و ليست خيالية أو مصطنعة 

ضل من األف. ، و هذا يجعل المريض غاضباً أو غير متعاون(التصنعياالضطراب 

يض تقديم الشروح و التفاصيل حول تعريف المرض الجسمي و توضيح أن المر

، و عييشكو من التوتر و اإلجهاد الذي يؤثر على أعضاء الجسم و على أدائها الطبي

.أن هذا االضطراب في حد ذاته اضطراب واقعي و هو يحتاج للعالج المناسب
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أهمية العالج النفسي لالضطرابات الجسمية النفسية

ها و هي فإن مضادات االكتئاب الحديثة تفيد في عدد من: بالنسبة لعالج هذه الحاالت

.  تعمل كمضاد للقلق و التوتر إضافة لكونها مضاد اكتئاب

يلعب العالج النفسي الداعم و العالج السلوكي دوراً مفيداً في عدد من هذه 

لتحولية، كما يفيد العالج التأهيلي و اإليحائي في حاالت االضطرابات ا. االضطرابات

و ال بد من اإلشارة إلى أن االضطرابات ذات الشكل الجسمي و غيرها من األعراض

ا و المجتمعات الجسمية المرتبطة بالعوامل النفسية ربما تكون أكثر انتشاراً في بالدن

طات و اآلالم النامية، و يعود ذلك إلى االستعمال الشائع للجسد كلغة تعبيرية عن االحبا

.  و المعاناة و طلب العون
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بعض االضطرابات النفسية و العقلية
Psychical and Mental Disorders

يفي المرض النفسي هو اضطراب وظ:  بعض االضطرابات النفسية-1

: و تضميتميز بوجود صراعات داخلية و تصدع في العالقات الشخصية

(aالهيستيريا

(bالقلق

(cالوسواس

(dالفوبيا

(eالكآبة
37



Hysteriaالهستيريا 1)

فيخللمعانفعاليةاضطراباتفيهتظهرعصابينفسيمرضهي

جسميةأعراضظهورعلىيشتملاضطرابوهووالحركةالحسأعصاب

الصراعمنالهروببهدفتكونقدوهيعضويأساسأيلهاليس

دموعلذلك،الدافعيدركأنبدونمؤلمموقفمنأوالقلقمنأوالنفسي

.المتمارضعنالهستيريامريضيميزالدافعأدراك
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العصاب

فياضطرابإلىيؤديالذيالخوفأنواعمننوعهوNeurosisالعصاب•

يربتغمصحوبغيروظيفيعصبياضطرابوهو.النفسيوالتوازنالشخصية

وحصرهستيريا،أعراضاألحيانمنكثيرفيترافقه.العصبيالجهازفيبنيوي

صلةالفقدانمنأوالهلوسةمنيعانيالالعصابومريضمختلفة،وهواجسنفسي،

عيوطبيعاديسلوكفهوالعصابمنيعانونالذيناألشخاصسلوكأما.الواقعمع

.(السائدةاالجتماعيةالمعاييرضمنمقبولسلوك)
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العصاب

ايمكنهاإلرادةبأن)انطباعالناسمنكثيرلدىإذاألمراضمنكغيرهمرضهووالعصاب•

خصشبالعصابالمصاببأن)اعتقادوثمة.مطلقةبصورةخطأوهذا(العصابعلىالتغلب

تستطيعالاإلرادةأوالعقلألنخطأوهذا(بنفسهنفسهيشفيأنقادرغيرألنهللطاقةيفتقر

.اإلرادةهذهأوالعقلهذايبلغهالشعوريالماشيءشفاء

رةصوفيتبدوشعوريةالصراعاترأسهاعلىعواملعدةتضافرمناضطرابفالعصاب•

الشاذة،والمخاوفالمتسلطةواألفكاروالوساوسالقلقومنهاونفسيةجسميةأعراض

المجتمعفيالسويةحياتهممارسةعنالفردتعوقمتعددةوحسيةوحركيةجسميةواضطرابات

االنتحارأوالقتلإلىالفرديدفعوقدفيهيعيشالذي
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Hysteriaالهستيريا 1)

ـزي وفي الهستيريا تصاب مناطق الجسم التي يتحكم فيها الجهـاز العصبي المركــ 

مثل الحواس وجهاز الحركة، وهذا غير المرض النفسي الجسمي حيث تصاب( اإلرادي)

الهستيريا ويطلق البعض على(. الالإرادي)األعضاء التي تحكم فيها الجهاز العصبي الذاتي 

ني أي التي تع" رد فعل التحويل "أو :" التحويلية الهستيريا -»                   اسم 

هي التحويل تحويال جسميا ألمور نفسية نظرا ألنها تعتمد على حيلة دفاعية نفسية أساسية

.  حيث تحول االنفعـاالت والصراعـات إلي أعراض جسمية كحل رمزي للصراع

و النوميال تبدو بشكل حاالت من فقدان الذاكرة، النسيان، التجو: الهستيريا االنفصالية-

.الهستيريالتوهان
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Hysteriaالهستيريا 1)

وعقلية،الباألمراضالمصابينأبناءلدىخاصةو-الوراثةهياألسبابهذهأهم:بالهستيريااإلصابةأسباب❑

.الجنسيالكبتوالبيئيةالعوامل

:مثلعامةسماتوبأعراضتشتركالهستيرياإنعامةبصورةالقوليمكن:التحوليةالهستيرياأعراض❑

علىلالتكاللميلاواالنفعاالتفيالتقلبوللسفسطةالميلوالمسؤوليةتحملعدمواألنانيةوالطفليالسلوك

.الذاتخداعوالغير

:االنفصاليةالهستيرياأعراض❑

يتعلقماكلرءالمفينسىحياته،منجزءاً فتستبعدمعينةفكرةالمرءعلىالمرحلةهذهفيتسيطر:النسيان-

.عائلتهأوعنوانهأواسمهيعرففالالحقيقيةشخصيتهينسىكماالجزءبهذا

ً أكثرأنهغيرالكثيرينعندالمرضهذايشيع:النوميالتجوال- عنبارةعهوواإلناث،منالذكورعندحدوثا

قامماكلالشخصىينسنائم،أنهرغمالعينينمفتوحالمريضيتجولإذالمكبوتة،رغباتهكلالفردفيهيشبعحلم

تجوالهأثناءبه
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Anxietyالقلق  2)

يثح،مؤلمشعوريبانفعالالمرتبطالخوفيتضمنالنفسيةاالضطراباتمننوعهوو

غيربابهأسإنإذالفردداخلمصدرهيكمنالعصابيالقلقومحتمالً،خطراً المصابيتوقع

ً وشعورية، .مبررةغيرمخاوفوطأةتحتالمريضيقعماغالبا

.الشهيةضعفواالرتجاف،والدمضغطارتفاعأهمهامن:للقلقالجسمانيةاألعراض-

ويحاءاإلوالتربيةسوءوبالنشأةانحرافوتكوينية،أسباب:بالقلقاإلصابةأسباب-

.العضويةاألمراضوالجنسيةالعوامل

النشأةظروفبالمعالجيلمأنيجبإذحياتهسيرةتتبعوالمريضبفحصيبدأ:القلقعالج-

إحدىاتباعإلىالمعالجيلجأذلكبعدالمريضواجهتالتيالمشاكلوالعاداتوالبيئةو

.النفسيبالتحليلالعالجطرق
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Obsessionالوسواس 3)

- obsessiveالقهري الوسواسياالضطراب أو القهري الوسواس - compulsive) 

تتميز بأفكار ومخاوف غير ،(Anxiety)هو نوع من االضطرابات المرتبطة بالقلق 

قهريّةتؤدي إلى تصرفات ( وسواسية)منطقية 

منها على هو عصاب يتخذ شكل فكرة تتسلط على الفرد بحيث ال يستطيع الفكاك-

يميز المصابين بعصاب الوسواسو مما . الرغم من محاولته إبعادها إال أنها تالزمه

نظافة و في االصرار على الالوسواسيون، يسرف التردد المستمر و الشك في قدراتهم

.التمسك بالقيم األخالقية بشكل يتجاوز الحدود
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 Phobiaالرهاب  / الفوبيا 4)

عندمعينةنشاطاتأومواقفمنمتواصلخوفبأنهيعرفنفسيمرض

تفكيرالأورؤيتهاعندأشخاصأومعينةأجسامأوفيهاالتفكيرمجردأوحدوثها

صلوالمتواالشديدالخوفهذا.(الحقيقيالخطرمعتتناسبالقوته)فيها

.صالنقبهذالمعرفتهوضجرضيقفييعيشعادةالمصابالشخصيجعل

ً المريضويكون ً غالبا ً مدركا الولكنهقيمنطغيريصيبهالذيالخوفبأنتماما

.صصمتخطبيبلدىالنفسيللعالجالخضوعبدونمنهالتخلصيستطيع
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Depressionاالكتئاب / الكآبة 5)

وفقدانالسلبيةوالمشاعربالحزنالدائمالشعورمنالشخصفيهيعانيمزاجياضطرابهو

.عادةً الشخصفيهايستمتعالتيباألنشطةاالهتمام

نقباضبااليتميزالحزنمننوعهيوودوافعهوسلوكهالشخصأفكارعلىيؤثرأنويمكن

ً بالضيقالشعورو نحوانهعدوالمريضيوجهقدو،العزيمةضعفوالهمةبخمودمصحوبا

.نفسهعقابإلىيتوقفتجدهذاته

الحصولعدموالطفولة،مرحلةفيالنفسيوالعاطفيالحرمان:اآلتيفيتتمثل:األسباب

.للمشاعرالشديدالكبتوالشخصيةاضطرابواآلخرين،تقديرعلى

46

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D9%8A


Personality الشخصية

الجينيةالعوامل •

التربية واألشخاص المحيطين•

تجارب الطفولة•

نمط الحياة•

المجتمع-الجماعة •

الخصائص-االختالفات •

القيم والمعتقدات•

الدافع•

الكفاءة والقدرات•

مزاج-الذكاء •

الوقت-األزمات •

النمو•

الوعي-اإلدراك •

العاطفة-الشعور •

47

.للفردهي مزيج محدد خاص من نماذج العاطفة، أنماط االستجابة، والسلوك 

:التاليةطريقة المزج بين كل العوامل: الشخصية



Behavior السلوك

ادةعيكون.عضويةأوشيءلغرضالفعلردأوالفعلبهسميمصدرالسلوك•

ً يكونأنللسلوكيمكن.بالبيئةمرتبطا يطوعغيرأوطوعيواعي،غيرأوواعيا

عنعادةشأينمماالحيبالكائنالمحيطالخارجيالعالمعلىمباشرتأثيروللسلوك

فيتأثيرهايحدثالسلوكنتائجوبوقوعببعضهمالناسعالقاتفيالمشاكلبعض

.راجعةتغذيةعمليةتحدثوبالتالينفسهالكائن

مديعتالذياإلجرائيالسلوكسكينرعليهأطلقمامنهاالسلوكمنأنواعهناك•

لدىضوليالفوالسلوكالخارجيةالبيئةفي(األسنانمعالجةمثل)معينمثيرعلى

.والمدبرالمقصودالسلوكوهناكالفرد
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D9%8A_%D8%A8%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

ذهان االضطهاد-

الفصام-

الذهان الدوري-

االغماء -

أمراض اضطراب العقل-

الهوس-

الصرع-

النوبة الصرعية-

50

منأخطروأعقدشكبالهووبالشخصيةاضطرابهوالعقلياالضطراب

علىلقدرةاعدموالعقليةالقوىفيحاداختاللبشكليبدواالنفسية،االضطرابات

اجتماعيةعالقاتإقامةعنالمريضفيعجزاالنفعالية،الحياةوالواقعإدراك

.طبيعية



بعض االضطرابات العقلية
Psychosis 1- الذهان

ضمنللخفيهايحدثالتيالعقليةللحاالتالنفسيالطبفيمصطلحهوالذُّهان

منونيعانالذيناألشخاص.الحسيواإلدراكالمنطقيالتفكيرعمليةمكوناتإحدى

هماتتومثال)توهميةبمعتقداتوتعلُّق،هلوسةلنوباتيتعرضونقدالذهان

تترافق.كمفكتفكيرمظاهرمعالشخصيةتغييرمنبحاالتيمرونوقد،(ارتيابية

ً الحاالتهذه فيعوباتوصالتصرفات،لهذهاالعتياديةالطبيعةرؤيةانعداممعغالبا

كثيراً لذلك.اليوميةالمهامأداءفيوخللاآلخرين،األشخاصمعاالجتماعيالتفاعل

.الواقعمعاالتصالفقدان"نطاقفيتدخلبأنهاالحاالتهذهتوصفما
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85


بعض االضطرابات العقلية
Psychosis 1- الذهان

قد.يقيحقغيرهووماحقيقيهوماتحديدفيصعوباتإلىتؤديللعقلطبيعيةغيرحالةهوالذهان•

يسمعونهاالأواآلخرونيراهاالأشياءسماعأوورؤية(أوهام)خاطئةمعتقداتاألعراضتشمل

اعيةاالجتمللمواقفالمناسبغيروالسلوكالكالم،اتساقعدماألخرىاألعراضتشملقد.(هالوس)

الحياة،فيحافزوجودعدمأو،االجتماعياالنسحابأوالنوم،فيمشاكلأيضاهناكيكونقد.المعتادة

.اليوميةباألنشطةالقيامفيالصعوباتأو

ً دوراً المخفيالكيميائيالتغيريلعب• حولهاتدورلتياالكيميائيةوالموادبالذهان،اإلصابةفيأساسيا

الفصيفخاصةً المخ،منكثيرةأجزاءفيمتواجدةوهي(سيروتونين)و(دوبامين)بـتعرفاألبحاث

.الصدغي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86


(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

Theاالضطهادذهان-1 persecution psychosis:

تهمغاياواآلخرينفيشديدةشكبحالةيتميزعقلياضطرابهوو

إلىالمريضيميلإذاآلخرين،الضطهادمعرضأنهالفرديشعرحتى

حظيالو.الزائدةالحساسيةوالتزمتوالمفاخرةوالتباهيواتهامهم

الحزنواالضطرابوالهياجحاالتبعضظهورالمريضعلى

.معهميعيشمنحياةينغصونالمرضبهذاالمصابينإن.الشديد
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

:Schizophreniaالفصام-2

طبيعيغيراجتماعيبسلوكيتسمنفسياضطرابهوالشيزوفرينيا

ابواضطراألوهامالشائعةاألعراضتشمل.الواقعتمييزفيوفشل

ماعيةاالجتالمشاركةانخفاضإلىباإلضافةالسمعيةوالهلوسةالفكر

بالفصامنالمصابيلدىيكونماغالبًا.اإلرادةوانعدامالعاطفيوالتعبير

ياالكتئابواالضطرابالقلقاضطرابمثلأُخرىنفسيةمشاكل

حيثتدريجيا،األعراضتظهرماعادة.المخدراتتعاطيواضطراب

.طويلةلفترةوتستمرالبلوغ،مرحلةفيتبدأ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA


(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

Theالدوريالذهان-3 periodic psychosis:تنتابإذبالنوابالمرضهذايسمىو

حالةيضالمرعلىتبدواألولىالمرحلةففياالكتئاب،منحالةتعقبهاالهوسمنحالةالمريض

اعتداءىإلالفرحوالمرحهذاينقلبفجأةويرقصويغنيفتراهالشديدالفرحوالسعادةمن

.البكاءوالحزنأواآلخرينعلى
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Schizophrenia الفصام -2

.(وباميند)العصبيةبالنواقلخللوالبيئيةوالوراثيةالعوامل:الفصامأسباب

:أنواعه

التمييزعلىالقدرةالمريضيفقدحيثالبسيطالفصام➢

حيثتهطفولمرحلةإلىالعودةوالنكوصإلىالمريضيميلحيث:الهبفرينية➢

.التفكيراضطرابوالبالدهعليهتبدو

فقدالنفسي،والجسميبالتيبسالحالةهذهفيالمريضسلوكيتميزو:الكتاتونية➢

يدهعيرفكأنمعينةبحركةيأتيأنأوحراك،بالطويلةساعاتالمريضيقف

.ساعاتعدةالحالةهذهعلىيبقىومثالً 

ً المريضيبدو:االضطهادية➢ غريبةأوهامعنيعربإذمضطربا
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

Theاإلغماء-4 faint:أنيمكنالمؤقت،الوعيفقدانمنحالةهوو

واالحساسيفقدحيث.الموتتشبهحالةفيالشخصفيهايقعاألمراضبعضتصحب

.(قصيرةرةلفت)التنفسحركةتقفثممنوالقلبحركةتوقفعنتنشأهيوالحركة،
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

:أنواعه

أنستطيعيفالشعورهفيبفقدانيصابحيثبسرعةأوفجأةالمريضبهيصاب:الخفيفاإلغماء-

بأنهإلييخيلوأذنهفياألصواتتختلطوحوله،تدوراألشياءبأنيحسوبوضوحاألشياءيرى

تغطىوأطرافهوجبهتهتبردنفسهالوقتفيوالساقينفياضطرابفيعتريهقدميهتحتتغوراألرض

ً يفقدولونهيمتقعو.بالعرقجبهته ً شيئا ً ومعهسيبطلوعينيهفيالدنياتظلموفشيئا قيء،يعتريهأحيانا

ً و ً يسقطأحيانا .منعزلمكانيفيجلسومكانهمنفينتقلنفسهيتمالكأخرىأحيانفيوعليهمغشيا

إليهتعودثم.نادرةحاالتفيساعةحواليتالزمهتارةودقائقعدةأوثوانعدةبعدالحالةهذهتزول

ً أطرافهحرارةولونهإليهيرجعوتنهداتوتثاؤباتمعمترافقةصحته وجسمهزاءأججميعوتدريجيا

.الضعفمنشيءلديهيبقىالأوخفيفبضعفشعورلهيبقى
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

بر حيث يبدأ كما يبدأ اإلغماء الخفيف و لكن بسرعة أك: اإلغماء الثقيل-

ه ال يكاد يدرك يقع المريض مغمى عليه و يكون نبضه ضعيفاً جداً و تنفس

 ً ه إحداث أي و يستحيل علي. و عيناه مفتوحتان و ثابتتان و شعوره معدوما

حيث يمكن قرصه و وخذه أو حرق )حركة جسدية تخلصه مما هو فيه 

إذا و. قسم من الجسم بدون شعور باأللم و تتوقف االفرازات إال العرق

ى و لو أفاق المريض فال يشعر بالجوع و ال العطش و ال يعتريه هزال حت

، (هذه الحالة تكون على أشدها عند النساء)بقي على هذه الحالة عدة أيام 

.  ناراً ما يتذكر المريض و يروي ما حصل له و ما عمل حوله
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

:اإلغماءأسباب

نيميااألوالغزيرالنزفوالشديدةاآلالمهيلإلغماءالمنتجةاألسبابمن

نشاقاستوالشديدالحرأوالقارسالبردوبالصاعقةاإلصابةوالمخية

والخوفوالوالدةوالجسديالتعبو،الفاسدالهواءأوالسامةالغازات

.األحزمةشدةوالشديدةالروائحوالفرحوالشديدين،الذعر

نمكافيأفقيبشكلظهرهعلىممدًداالمصابالشخصوضع:عالجه

وجههشيروالمالبسشديخففوقليالً قدميهرفعمعالتهوية،كثير

.الخلأورالنشادروحأواألثيرمتلالقويةبالروائحينشقوالباردبالماء
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

Theالعقلاضطرابأمراض-5 psychopathy diseases:

ً العقليكونقد أجزاءيفمرضيتغيروجودمنتمنعالالسالمةهذهلكنوسليما

ً ذلكثبتقدوالمخ أخرىوةنزفينقطالناسبعضمخفيوجدتحيثتشريحيا

.الحياةأثناءفيالعقلعلىتأثيرلهايكنلملكنولينة

أواديةالعالحالةفوققوتهتنبهأوقوتهتناقصفيالعقلاضطراباتتنحصر

إذاهأجوبتبطئوللشيءفهمهعدموحواسهبخمودقوتهنقصيعرفو.ضياعه

ً يكونقدو.حافظتهفقدوضعفوأفكارهتناسقبعدموسئل ً مأوخلقيا ً كتسبا ناتجا

.تغذيتهفياضطرابأومخيالتهابأونزفعن
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

فينتج التعقلييمكن أن يكون االضطراب المخي مقتصراً على مراكز االدراك المخي 

. عن ذلك األمراض العقلية الجزئية و هي الهذيان و التخيالت و الغشي

ً : الهذيانو  .هو ظاهرة تنتج عن اضطراب العقل اضطراباً مرضيا

صاب فيه وهو عرٌض ُمركَّب يُ . هو حالة من تراجع الحالة اإلدراكية للمريضالهذيان

ن . والحالة العقليةالمريُض بالتَّخليط، وتبدو عليه تغيُّراٌت واضحة في السُّلوكُ  تتضمَّ

.العَضالتي عالماُت الَهَذيان مشكالٍت في االنتباه والوعي واالنفعاالت والتحكُّم ف
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

ر وفي النوع األخي...... و هذيان االضطهادالماليخولياو الهوسيالحاد و : و للهذيان عدة أنواع منها

خص و هذيان االضطهاد يصبح المريض مشغول الفكر و قلق و ال يعجبه شيء و يسيء الظن بكل ش

.لو كان مقرباً و كل ما يفعله أحدهم يظنه موجهاً ضده

ليقتله و و المراحل المتقدمة من المرض يهرب المريض و يتجنب العالم ألنه يتوهم أن شخصاً يتبعه

.يمتنع عن األكل لتوهمه أن أحداً ما سوف يضع له السم في الطعام

.ه غيرهو في النهاية يأخذ المريض في تدبير طريقة يهلك بها نفسه ألن ذلك أهون عليه من أن يهلك

.شرة المذكورةكل ذلك يدل على تغير القشرة السنجابية للمخ و االلتهاب المنتشر للنسيج الخلوي للق
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(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

رة، بشكل غير طبيعي، واإلثاالمزاجأو ارتفاع االنفعالحالة من هي : maniaالهوس ( 6

اجهم عن و تؤدي التغيرات العقلية التي تطرأ على بعض الناس إلخر.أو مستويات الطاقة/ و

:و هو أقسام منها. دائرة العقل

ن عدد مفى، حالة عقلية موجودة السوادوياو المزاج الفلسفة السوداويةاو : الماليخوليا-

.العقليةاالمراض 

االنتحار فىهالرغبو القلقو احتقار الذات و والدونيهباالكتئاب و الشعور باالنطواءبتتميز

دا ذلك و منها الهوس بشيء واحد و هي حالة يجن فيها المريض بشيء محدد و يتعقل فيما ع-

..(.الوسوسة–حب القتل )

زى و الهوس العام مع هياج شديد و منها الذهول و البله و هي حالة مرضية غير مكتسبة تع-

. لعدم تخلق واكتمال المخ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC
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https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82


(الذهانات)بعض االضطرابات العقلية 

العصبيالجهازفيخللنتيجةينشأمزمنعصبيداءهوو:Epilepsyالصرع(7

يعقبهااتتشنجتحدثحيثالدماغ،فيالكهربائيالتيارانتظامعدمبسببالمركزي

.أذكياءبالصرعالمصابينمعظموالوعي،فقدان

الداءبيعرفومعتدالً يكونقدأوالكبيرالداءيسمىوحاداً يكونأنإماالصرع

.الصغير

ً المريضيسقطاألولالنوعفي ثمالتعرقيفيأخذوفمهمنالزبديسيلثمعليهمغشيا

ثممنوئقدقابعدتسترخيأنتلبثالثمكلهاالجسمعضالتفيتشنجذلكيتبع

.وعيهالمريضيستعيد
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نوبات الصرع                           
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