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 1تقييم األعراض النفسية/

 General symptomatology /علم األعراض 

 

 : the purpose of psychological assessmentيهدف التقييم النفس ي للمريض 

 تقييم الحالة الوظيفية النفسية للمريض. -1

 أنشاء عالقة ثقة مهنية مع املريض. -2

 املناسبة تبعا لنتيجة التقييم.تقديم الرعاية   -3

 : source of data collectionمصادر جمع البيانات 

 : املريض. primary sourceاملصدر األولي  -1

 : عائلة املريض، األصدقاء، أفراد الفريق الصحي، الوثائق الطبية للمريض. secondary sourceاملصدر الثانوي   -2

 وعالمات حيث أن: تكون البيانات على شكل أعراض 

 ( subjective dataيعرف عادة بأنه تجربة ذاتية توصف من قبل املريض )دليل ذاتي  : symptomالعرض

 (  objective dataفهي املوجودات املوضوعية التي تتم مالحظتها من قبل املعالج )دليل موضوعي   signأما العالمة 

 دلة الذاتية واملوضوعية للمرض. لكن في املقاربة النفسية للمريض تتضمن األعراض األ 

 مكونات العقل:

 يتألف العقل من ثالثة مكونات تعبر عن الوظائف العقلية. هذه األقسام متداخلة فيما بينها. وهي:
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 تتضمن الوظائف التالية:  : cognitionأوال: العمليات العقلية   

 Thoughtالتفكير  .1

 Perceptionاإلدراك  .2

 Memoryالذاكرة  .3

 Orientationالتوجه  .4

 Judgmentاملحاكمة العقلية  .5

 Insightالبصيرة  .6

 Attention and concentrationاالنتباه والتركيز  .7

 Consciousnessالوعي  .8

 intelligenceالذكاء  .9

 :  Affect/moodثانيا: املزاج/الوجدان   

 املالحظ بموضوعية من قبل مقدم الرعاية. الوجدان: هو التعبير عن املشاعر 

 املزاج: هو الحالة السائدة للمشاعر التي يتم اختبارها بشكل ذاتي والتبليغ عنها من قبل املريض. 

 : هو تصرفات الشخص.  behaviorثالثا: السلوك  

 cognitionأوال: تقييم العمليات العقلية/    

ثالثة:   -1 إلى  وتقسم  التفكير:  التفكير،  اضطرابات  مجرى  في  اضطرابات  التفكير،  شكل  في  اضطرابات 

 اضطرابات في محتوى التفكير 

 

cognition

behavioraffect\mood
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   disorders of the form of thoughtاضطرابات في شكل التفكير -أ 

 هو اضطراب أساس ي مستمر في صميم عملية التفكير.  

بأنه القدرة على فهم املعنى الضمني للجملة أو العبارة/ الكالم. مثال:    :abstract thinkingلتفكير املجرد/  حيث يعرف ا

"اللي بيته من زجاج ال يضرب الناس بالحجارة" حسب التفكير املنطقي تعني العبارة ال تنتقد أخطاء اآلخرين والتي ربما  

 لديك نفسها. ويعتبر التفكير املجرد هو الشكل الطبيعي للتفكير عند االنسان البالغ. 

 اضطرابات شكل التفكير: 

يستخدم املريض املعنى الحرفي للكالم بدون فهم املعنى الضمني للعبارة.    :Concrete thinkingالتفكير املتحجر   -1

انه   املفاهيم املجردة. فحسب املثال السابق سوف يكون معنى العبارة بالنسبة للمريض  القدرة على استخدام  أي عدم 

  النافذة ستنكسر. عليك عدم ضرب الحجارة وإال

هو شكل من أشكال التفكير املتمركز حول الذات   : Autistic thinkingالتفكير الذاتوي/املتمركز حول الذات   -2

ليس له عالقة بالواقع. يكون املريض مشغول بعامله الداخلي الخاص بحيث يستطيع أن يلبي احتياجاته غير امللباة في عامله  

 لهالوس.الخيالي. مثال: الضالالت، ا

لتطور   املبكرة  املراحل  في  الطبيعي  التفكير  أشكال  من  الذات  حول  املتمركز  والتفكير  املتحجر  التفكير  يعتبر  مالحظة 

 الشخصية. 

 : disorders of the stream of thoughtاضطرابات في مجرى التفكير   -ب

األفكار، والتسلسل املؤدي للهدف، وتعاقب األفكار.  ترتبط هذه االضطرابات بكمية وسرعة األفكار، كذلك الترابط بين  

 وتتضمن:

يبتعد املريض عن صميم املوضوع بحيث ال يصل ابدا إلى النقطة املطلوبة والهدف    : Tangentialityاملماسية   -1

. واملريض  املطلوب. وبالتالي فهو يذهب بعيدا عن لب املوضوع. مثال: يطلب املعالج من املريض أن يتكلم أكثر عن عائلته

بشكل مستمر يترك املوضوع ويتكلم عن عمله والتلفاز والبرامج. في كل مرة يحاول املعالج ان يساعد املريض على التركيز  

 ولكنه يذهب بعيدا ملوضوع آخر. 

إلى    :Circumstantialityالتفصيل العميق    -2 النهاية يصل  يعطي املريض تفاصيل كثيرة غير ضرورية ولكن في 

 طلوب. مثال:  الهدف امل

 املعالج" أين ذهبت في عطلة نهاية األسبوع"  
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يرد املريض “حسنا، بداية فكرت بالذهاب إلى بيت امي، ولكن هذا كان قبل ان اتذكر أنها ستذهب إلى بيت أختي. أختى  

 أقامت حفلة شواء وهي دائما تقيم حفالت الشواء على الشاطئ. الشاطئ الذي تذهب إليه كبير و......... 

هو عمل روابط غير منطقية غريبة عشوائية بين    : Looseness of associationفقدان الترابط بين األفكار   -3

 األفكار. عندما يكون الحديث متفكك. مثال: عندما هبت الرياح، انفك رباط الحذاء.

نها تسبب السلطة  مزيج عبارات ال معنى لها مع رابط غير منطقي. الحالة املتطرفة م  :Incoherenceالتفكك    -4

 الكالمية. مثال: أنا بخير...فطيرة تفاح....ال عروض...مخزن مفروشات..

مزيج من كلمات ال معنى لها وبدون رابط منطقي بينها. مثال: سمك. لبن. تمر    :Word saladالسلطة الكالمية    -5

 هندي. 

بط بين الفكرتين يكون من خالل مثير ما/منبه  قفز سريع من فكرة إلى أخرى. الرا  :Flight of ideasتطاير األفكار    -6

من الفكرة األخيرة او من مثير خارجي. مثال: أخبرني كيف ذهبت، ذهبت إلى أختى لتحصل على املال، املال عسل، النحلة  

 تعطي العسل، العسل حلو املذاق.

القافية    -7 القافية بدون معنى.  استخدام كلمات على نفس    :Clang associationالترابط اللفظي/استخدام 

حيث القافية أكثر أهمية من سياق الكالم وال يوجد بين الكلمات رابط منطقي. مثال: على الطريق... راح الصديق... اجا  

 البطريق 

الكالم    -8 أو   :Pressure of speechضغط  في وقفه  باالزدياد وهناك صعوبة  كالم سريع عنيف تستمر كميته 

 عند مريض الهوس كنتيجة لتزاحم وتدفق األفكار لديه. مقاطعته. يالحظ هذا العرض 

: نقص وتقييد في كمية الكالم، تتراوح االجابات من املختصر إلى اإلجابة بكلمة  Poverty of speechفقر الكالم   -9

 واحدة فقط. 

ال يظهر إال  : الكالم مناسب من حيث الكمية ولكن Poverty of content of speechفقر في محتوى الحديث   -10

 كمية قليلة من املعلومات بسبب الغموض والفراغ أو بسبب استخدام العبارات النمطية املكررة. 

 بطء في الكالم مع فترة طويلة قبل االستجابة والرد.  :Retardationتأخر الكالم   -11

رى التلقائي للتكفير. بعد توقف مفاجئ في الكالم في وسط الجملة حيث يتم تعطل املج  :Blockingتوقف الكالم    -12

 فترة توقف قصيرة، يشير املريض إلى عدم قدرته على استرجاع ماكان يقال او ماذا سيقول.  

مثال: املريض “لقد حصلت على ثوبا جديد من أجل..." وبعد فترة توقف مفاجأة يسأل املعالج "ماذا حصل االن؟" املريض"  

 نسيت ما كنت أقوله" 

 اعادة غير ارادية لنفس الفكرة، العبارة، أو الحركة.    :Perseverationالوظوب    -13
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مثال: املعالج " كيف حالك؟" املريض "الحمد هلل" املعالج" هل تمشيت قليال" املريض "الحمد هلل" املعالج  " هل ستخرج  

 اليوم" املريض "الحمد هلل". 

 خر كلمة نطق بها. مثال اسمي أحمد، أحمد، أحمد... تكرار املريض اللفظي آل  :Palilaliaتكرار آخر كلمة   -14

هو تكرار املريض اللفظي لكالم شخص آخر. مثال: املعالج: تفضل تناول الدواء.    :Echolaliaالصدى اللفظي    -15

 املريض: تفضل تناول دواؤك. 

بالسؤال    -16 متعلق  غير  امل  : Irrelevant answerجواب  مثال:  السؤال.  مع  ينسجم  ال  ما  الجواب  أخبرني  عالج: 

 اسمك؟ املريض: أمي على قيد الحياة. 

يخترع املريض كلمات أو عبارات جديدة، غالبا عن طريق الدمج بين مقاطع من    :neologismابتكار لفظ جديد   -17

 كلمات أخرى. للكلمة الجديدة معنى خاص باملريض. مثال: ما لكم تكأكأتم على ذي بحنة فافرنقعوا. 
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