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 النفسٌة العالجٌة المؤسسة إلى المرضى خولد

Admission of Patients to psychiatric Hospitals  

 

  Voluntary admission:  االختٌاري الدخول -1

 المرٌض ٌتمدم عندما النفسٌة العالجٌة المؤسسة إلى االختٌاري الدخول ٌتحمك

 ٌتولى من بمصاحبة او بمرضه مستبصرا كان إن بنفسه اما العالج مطالبة طواعٌة

 . منه اعتراض دون شؤونه
 

  Involuntary admission اإلجباري الدخول -2

 المرٌض إدخال ٌتم عندما النفسٌة العالجٌة المؤسسة إلى اإلجباري الدخول ٌتحمك

  االتٌة الحاالت فً وتلن إرادته ؼٌر على النفسً

 العالجٌة المؤسسة إلى النفسً المرٌض بدخول النفسً الطب أخصابً أمر إذا-١

 .عالجه و حالته لتمٌٌم النفسٌة

  المختصة المحكمة أو العامة المحكمة من بمرار والعالج للتمٌٌم الدخول -٢

 . النفسً الطب أخصابً وبموافمة األلارب من بطلب الدخول-٣
 

  Admission by Order of Justice المضائٌة السلطات بأمر الدخول-3 

 النفسٌة العالجٌة المؤسسة إلى وإحالته المرٌض باٌماؾ المختصة المحكمة تموم

 :االتٌة الحاالت أحدى فً والعالج للتمٌٌم

 ٌؤدي أن ٌحتمل نفسً اضطراب بسبب عالج أو تمٌٌم إلى ٌحتاج أنه تبٌن إذا. 1 

 على بناء أو المحكمة طلب على بناء وذلن باآلخرٌن أو بالمرٌض اإلضرار إلى

 شؤونه ٌتولى من أو المرٌض أمر ولً من طلب

 خالل بنفسه اإلضرار حاول المولوؾ الشخص أن توحً دالبل هنان كانت إذا. 2 

 . ساعة 48 ال

 . اآلخرٌن على أو المرٌض على خطورة بوجود الطبٌب من أمر على بناء. 3 

 



 

  العالجً الفرٌك

 األخصابً و االجتماعً األخصابً و النفسً الطبٌب من العالجً الفرٌك تكونٌ

 الفرٌك اعضاء من عضو لكل. النفسً مرضموال المهنً المدرب و النفسً

 .للمرٌض جٌدة عالجٌة خدماته لتمدٌم بها ٌموم واجبات العالجً

 النفسٌة الطبٌب واجبات -١
 ٌضع الذي هو و المستشفى خارج و داخل المرٌض ٌخص ما كل عن المسؤول هو

 . العالجً الفرٌك اعضاء بٌن بالتنسٌك وٌشرم العالج خطة

 االجتماعً األخصائً واجبات -٢

 و االجتماعٌة المشاكل على التعرؾ المرضً و االجتماعً التارٌخ على الحصول

 على الحصول ٌتم ، النفسً طبٌبت للالمعلوما هذه نمل و.  للمرٌض النفسٌة

 على الحصول ٌستدعً لد و العمل زمالء أو المرٌض ألارب من المعلومات

 . عمله ممر أو المرٌض منزل بزٌارة المٌام المعلومات

  المرضى تأهٌل و الجماعً النفسً العالج جلسات فً المساعدة-

 مهٌا المجتمع فً شًء كل بان بالتاكد المستشفى من المرٌض لخروج التمهٌد 

 أو المرٌض أسرة بزٌارة االجتماعً األخصابً ٌموم حٌث ، المرٌض الستمبال

 مناسبة أجواء وتوفٌر المرٌض مع التعامل كٌفٌة فً التعلٌمات واعطاء عمله مكان

 له
 الدورٌة الزٌارات خالل من المستشفى من الخروج بعد المرٌض متابعة 

 :النفسً األخصائً واجبات -٣ 

 اختبارات مثل ، المرض تشخٌص فً الطبٌب تساعد التً النفسٌة االختبارات عمل 

 . ؼٌرها و والكتابة الشخصٌة و الذكاء

  السلوكً والعالج النفسً العالج فً االشتران 

 :بالعمل العالج اخصائً أو المهنً المدرب واجبات-٤
 المناسب العمل اختٌار و المستشفى داخل المختلفة لألنشطة المرٌض حالة تمٌٌم -

 .له

 .  المعالج الطبٌب الى المالحظات تبلٌػ و العمل اثناء المرضى مالحظة -
 بعمل تكلٌفه عدم مراعاة مع به ٌموم بما االهتمام و العمل على المرٌض تشجٌع-

 .  لدراته ٌفوق

 : النفسً مرضمال واجبات -5
 ٌعمل و ، النفسً التمرٌض تخصص اختار الذي الممرض هو:  النفسً الممرض 

 جمٌع.  العام المستشفى من النفسٌة الصحة لسم فً او النفسٌة الصحة مستشفى فً

 لتعلٌم الممرر الدراسً البرنامج من كجزء النفسً التمرٌض ٌدرسون الممرضٌن

 . الممرضٌن

 



 

 : تتضمن النفسً الممرض واجبات 

 بحكم وذلن ، العالجً الفرق أعضاء وبمٌة المرٌض بٌن الوصل حلمة کونٌ -

 ما نمل فً االنسب فٌكون واحتٌاجاته لنفسٌته وتفهمه المرٌض مع الطوٌل تواجده

  العالجً الفرٌك أعضاء لبمٌة المرٌض عن ٌعرفه

 وتدوٌنها دلة بكل المرٌض احوال مالحظة-

  العالجً الفرٌك ٌمرها التً العالجٌة الخطة تنفٌذ -

  بواجباتهم المٌام فً العالج الفرٌك بالً مهمة تسهٌل-

 الفعال االتصال خالل من المرٌض مع عالجٌة عاللة وبناء األعالم حدوث تجنب-

 معه  المجدي و

 . Psychiatric Nurse recipes:  النفسً رضمالم صفات

  عالٌة بأخالق التمتع-١

  المسؤولٌة تحمل -٢

  مصالحهم وحماٌة المرضى احترام-٣

 .  العرق أو الدٌن أو اللون أو الجنس وفك على التحٌز عدم-٤

 وتموٌم النفسٌة مشاكلهم من إنماذهم بهدؾ بإنسانٌة المرضى مع التعامل فً بارع -٥

 . ىأذ دون حٌاتهم من االنسحاب إتمان مع تجربتهم من خروجهم حتى سلوكهم

 .  المستمر التعلٌم نحو دابما والسعً العلمٌة البحوث فً المشاركة -٦

 . المرٌض على الصبر-٧

 االنتباه و والثمة المالحظة لوة -۸ 

   concept of psychiatric Nurse -Self النفسً للممرض الذات مفهوم 

 لسلوكه بالنسبة الفرد ٌحملها التً والمٌم واألحكام االتجاهات الذات بمفهوم ٌمصد

 ، والتصرفات التفكٌر أنماط فً ٌؤثر فاعلٌتها و الذات ادران.  كفرد ولٌمته ولدرته

 ارتفع كلما أنه إال التمرٌضً األداء مستوى على تنعكس ثم ومن العاطفٌة ارةثواإل

 إحساس عن عبارة الذات فعالٌة أن أي األداء مستوى ارتفع الذات فعالٌة مستوى

 النفسً للممرض الذاتٌة الكفاٌة ان المولؾ مع بنجاح التفاعل على لادر بأنه الفرد

 أن حٌث ، كبٌرة درجة إلى مهنٌا و علمٌا التمرٌض مهنة بتطوٌر تأثر و تؤثر

  ٌكون ولد والفشل النجاح تجارب من البشرٌة الذات فً اثرا ٌترن التعلٌم



 

 

 الذاتٌة الكفاٌة أن كما ، التمرٌض لمهنة اٌجابٌا أمرا ٌعتبر وهذا الذات تعزٌز فٌه

 مطلوب هذا و ٌرٌد ما تحمٌك على بإمكانٌته الفرد احساس الى نظرتها فً تتفك

 التمرٌضٌة العناٌة السٌما جمٌعها األلسام فً الممدمة التمرٌضٌة الخدمات الحسٌن

 بالػ له لممرضٌنل الذاتٌة الكفاٌة تحسٌن أن أفهم كله ذلن ومن ، النفسً للمرٌض

 محاوالت مع تزامن ما إذا السٌما العمل بٌبة المتعلمة األهداؾ تحمٌك فً األثر

 النفسً المرٌض مع التعامل عند الضؽوط تخفٌؾ
 Psychiatric Patient Rights النفسً المرٌض حموق

 مثل مهمة وظابؾ فً ٌؤثر اذ األمراض من ؼٌره عن النفسً المرض ٌختلؾ

 واالستبصار األمور على والحكم واإلرادة والتفكٌر والتمٌٌز واإلدران الوعً

 تتأثر الوظابؾ وهذه.  والسلون ، الوجدانٌة والحالة ، المرار اتخاذ على والمدرة

 فً االضطراب ٌزداد حٌث ، الموجودة المرضٌة للحالة طبما متفاوتة بدرجات

 المجتمع وأحٌانا األسرة تدخل ٌستدعً وهذا ، ومؤثر واضح بشكل الذهانٌة الحاالت

 األهل ٌبالػ ولد ، الدابمة او المؤلتة الوصاٌة وربما الحماٌة واحٌانا ، الرعاٌة بهدؾ

 ، كإنسان النفسً المرٌض حموق فً ٌؤثر بشكل الوصاٌة أو الحماٌة فً المجتمع أو

 ستار تحت والممع واالستبداد السٌطرة من نوع إلى جانبهم من األمر ٌتحول حٌث

 أو النٌة أو لإلهمال المرٌض فٌتعرض ذلن عکس ٌحدث ولد.  النفسً المرض

 . جناه ذنب دون للمتل ٌتعرض وأحٌانا ، اإلٌذاء أو الوصً

 وهً النفسً المرٌض حموق على للمحافظة دعوات كله العالم فً نشطت هنا من

 : كاالتً

   treatmentThe right to العالج فً المرٌض حك-١

 فمن ، إلهً تكلٌؾ هو إنما ، مجتمعٌا أو إنسانٌا واجبا فمط لٌس العالج فً الحك

 :۔  ٌتضمن الحك وهذا ، العمل وحفظ النفس حفظ الشرٌعة األساسٌة المماصد

 على التحٌز دون مناسبة عالجٌة ووسابل وبأدوٌة مناسب مكان فً المرٌض الجع-

 .  العمٌدة أو الجنس أو اللون أو الؽنى أو الفمر أساس
 ما وهو ، ذلن أمكن ان أهله وبٌن الطبٌعٌة بٌبته فً ٌعالج أن فً المرٌض حك-

 اذ(  Community Therapy" )  المجتمعً العالج"  ب الحدٌث الطب فً ٌسمى

 الطبٌعٌة بٌبتهم من انتزاعهم دون مستحمٌها إلى الطبٌة الخدمة تصل
 طبٌعة وفهم ،(  ذلن أمكن ان)  مرضه طبٌعة فهم فً النفسً المرٌض حك - 

 ( .  بمرضه مستبصرا كان إذا)  علٌها وموافمته ٌتلماها التً العالجات

 وأن ، الحدٌثة الطبٌة الوسابل باستخدام العالج فً الحك له النفسً المرٌض -

 على المٌود من لدر بألل أو ، المرٌض باختٌار و ، تحٌز دون ذلن على ٌحصل

 .  حرٌته

 



 

 

  Civil rights المدنٌة المرٌض حموق -٢

 ٌعامل ، مكرما إنسانا بكونه تتصل فهً ، العالج فً حمه عن تمل ال الحموق وهذه

 -:ومن هذه الحموق و االحسان  والرحمة بالعدل

  بالمستشفى رلوده أثناء فً الزٌارات فً حمه-

 وسماع ، التلفاز ومشاهدة ، الهاتؾ خالل من الخارجً بالعالم اإلتصال فً حمه-

 لصحؾ و المجالت و الكتب ا ولراءة ، الرادٌو

 ؼٌر المرٌض كان اذا)  ممكنا ذلن كان متى أمواله إدارة و شؤونه تدبٌر فً حمه -

 الطبٌة بضوابطها الوصاٌة او الحجر حاالت ذلن من وٌستثنى(   للبصٌرة فالد

 .  والشرعٌة

 .  بممال مكان فً اإللامة فً حمه-

 المدنً المجتمع مؤسسات أو الدولة له تهٌؤها لظروفه مالبمة وظٌفة فً حمه-

 المستمر للدعم وحاجته لدراته ومحدودٌة تكٌفه صعوبات ذلن فً وتراعً

  بٌبته فً أو المستشفى داخل سواء جٌدة حٌاة نوعٌة فً حمه -

 .  باآلخرٌن أو بنفسه إضرارا ذلن فً ٌكن مالم الحرٌة فً حمه -

 النفسً المرض فوصمة ، االجتماعً صمالو عن بعٌدا بكرامته االحتفاظ فً حمه -

  االجتماعٌة والعاللات والزواج كالعمل حموله من كثٌر من صاحبها تحرم لد

 .  علٌه الوصاٌة أو الحماٌة فرض فً المبالؽة دون األسرٌة الرعاٌة فً حمه-

 . المدنً المجتمع مؤسسات أو الحكومٌة سواء المجتمعٌة الرعاٌة فً حمه -

 

 

 

 

 

 



 

 النفسً تمرٌضلل األساسٌة المبادئ

Principles of Psychiatrie Nursing 

 النفسٌة الصحة بتحسٌن ٌختص و التمرٌضٌة العلوم من علم هو:  النفسً التمرٌض

 النفسً بالمرٌض والعناٌة النفسٌة األمراض من والولاٌة

 النفسً تمرٌضلل األساسٌة المبادئ 
  Acceptance علٌه هو ما على المرٌض تمبل -1

 اسوأ فً وهو النفسً المرٌض ٌتمبل أن النفسٌة الصحة معرض على ٌجب

 للبصٌرة فالدا المرٌض ٌكون عندما السٌما حرج من المرٌض على فما األحوال

 واشعاره كرامته على والحفاظ احترامه ٌجب لذان والصواب الخطأ بٌن ٌمٌز فال

  اآلتٌة األسالٌب خالل من محترم شخص بأنه

 ٌجرح ما كل وتجنب الصحٌة حالته متابعة خالل من وذلن:  به االهتمام إظهار-أ

 بالنسبة حمٌمة تمثل ألنها منها السخرٌة وعدم ومعتمداته مخاوفه احترام و شعوره

 على العمل ٌجب بل السوٌة ؼٌر سلوكٌاته لبول ٌعنً ال المرٌض ولبول.  له

  خاطبا كان سلوكه أن مباشرة ؼٌر بصورة اشعاره و اصالحها
 أن الممرض على ٌجب:  المرٌض ٌموله لما التام واالهتمام اإلنصات ٌجب -ب

 ٌجب ولذا واإلنصات االستماع بٌن فارق هنان أن اذ األصؽاء مهارة لدٌه تكون

 بحرٌة ومخاوفه وأحاسٌسه مشاعره عن ٌعبر لكً للمرٌض الفرصة إعطاء

 وحب باهتمام إلٌه ٌنصت من ٌجد وكذلن تهدٌد أو خوؾ وبدون

 تشجٌع الممرض على ٌجب:  مشاعره عن التعبٌر فً الحرٌة المرٌض منح-ج 

 وحاجات ومشاكل وصراعات أحاسٌس من نفسه فً عما التعبٌر على المرٌض

 بحرٌة احساسه عن بالتعبٌر له السماح وعند المرٌض ٌؤذي الشعور كبت فان

 ذلن الى الحاجة امس فً وهو ممبول شخص بأنه سٌشعر عذاب أو لوم وبدون

 مع تجاربه خالل من فمدها أن بعد بنفسه ثمته سٌسترجع بذلن النه الشعور

 .  األخرٌن

 الطمأنٌنة توفٌر-٢

 على ٌجب لذلن والطمأنٌنة األمان فالدي ٌكونوا النفسٌٌن المرضى اؼلب ان اذ

 التً الموالؾ ٌتحاشى أن المرٌض مع المهنٌة عاللته خالل من النفسً الممرض

 على االعتماد ٌستطٌع أن الى بسٌط بعمل تكلٌفه ٌجب لذلن المرٌض للك من تزٌد

 ٌتعرؾ ٌجعله بان المرٌض معاملة ٌحسن أن الممرض على وٌجب تدرٌجٌا نفسة

 اٌضا المعرض على و المجاورة والردهات الردهة نفس فً المرضى بالً على

 وللمه المرٌض انفعاالت من تزٌد التً المواضٌع فً الحدٌث تجنب

 

 

 



 

 ٌض: المر مع عالجٌة عاللة بناء -٣

 وٌعرفه المستشفى الى دخوله منذ المرٌض على ٌتعرؾ أن الممرض على ٌجب

 ٌجب.  األمان سٌعطٌه ذلن فأن ، المستشفى فً تواجده واولات عمله وطبٌعة بنفسه

 ، والمرٌض الممرض بٌن المتبادل االحترام على مبنٌة العالجٌة العاللة تكون ان

 .جمٌعهم المرضى مع واحد بمستوى العاللة هذه تكون أن ٌجب لذلن
 كانسان المرٌض مع ٌتعامل أن الممرض على ٌجب-٤ 

 العادة فً اآلخر عن تماما ٌختلؾ مرٌض كل فمط األعراض من كمجموعة ولٌس 

 فال األعراض بعض فً التشابه بعض هنان كان وان.  وؼٌرها والوجدانٌة السلوكٌة

 .األعراض فً متشابهان فصامٌان مرٌضان ٌوجد

 الحٌاة ممارسة على المرٌض وتشجٌع المستشفى داخل یاجتماع جو خلك-٥ 

 :  االجتماعٌة
 المرٌض فٌه ٌتواجد الذي المكان وهما ذلن على ٌؤثران مهمان عامالن هنان

 ولٌس لحماٌته صمم انه للمرٌض ٌوحً أن ٌجب فالمكان به المحٌطون والناس

 الجلوس ؼرفة فٌه فٌكون المستطاع لدر البٌت جو ٌشبه أن ٌجب اذ حرٌته التمٌٌد

 كالفرٌك بالمرٌض المحٌطون الناس كتلن الهواٌات لممارسة ومكان للطعام واخرى

 عالجه فً كبٌرة أهمٌة لهم بالمرٌض عاللتهم و االخرٌن والمرضى الصحً

 عن فضال االجتماعً نشاطه لٌزاول للمرٌض الفرص ٌوفران والناس فالمكان

 . المرٌض شفاء فً جمٌعا تسهم اذ األخرى والعالجات العمالٌر

 : للمرٌض والذهنً الجسمً التأهٌل-٦ 

 هذه استمرار ومع ، الناس عن العزلة و باالنطواء النفسً المرٌض ٌتمٌز ما كثٌرا 

 حوله من الذٌن الناس على ٌتعرؾ فال مزمن مرض الى تدرٌجٌا تتحول العزلة

 بالمظهر واالهتمام النظام فٌترن بنفسه العناٌة وٌهمل والمكان بالزمان ادراكه وٌفمد

 األوهام عالم الى وانتمل الوالع عن ابتعد عزلته فً استمر وكلما كثٌرا ٌتحرن وال

 الحركً نشاطه المرٌض هذا الى لٌعٌد الوسابل بشتى ٌجاهد أن الممرض فعلى

 : الوسابل هذه ومن والذهنً

 و مٌول بحسب ؼٌرها و الحٌاكة و كالنجارة(  الحرفً العالج) بالعمل العالج

 .  مرٌض كل استعدادات

 ومشاهدة المذٌاع الى واالستماع الٌومٌة الجرٌدة لراءة على المرٌض تشجٌع -

 .  الخارجً بالعالم اتصاله ٌستمر حتى التلفاز
 وحوار منالشة مجامٌع فً المرضى بالً إلى االنضمام على المرٌض تشجٌع -

 . النفسً المرٌض شفاء على تساعد جمٌعها األنشطة فهذه

 

 

 



 

 النفسً لتمرٌضل واألخاللٌة المانونٌة الجوانب

Legal and ethical Aspects of psychiatric Nursing 

 

 والتثمٌؾ التعلٌم أساس على منها كبٌر جانب فً تموم التمرٌضٌة العملٌة أن

 التً الجوانب جملة ومن.  واحد آن فً الصحٌٌن وللعاملٌن للمرضى المتواصل

 ان.  النفسً المرٌض فً المانونٌة و األخاللٌة الجوانب هً علٌها التركٌز ٌجب

 وصحٌحة سلٌمة عاللة الى ٌؤدي المرضى مع الصحٌٌن العاملٌن تصرؾ حسن

 والرعاٌة الثمافة لبول فً وأثرها بمجتمعة المرٌض ارتباط حسن فً ثمارها وتؤتً

 . له الممدمة

 ولكن) والصدٌك األخ معاملة ومعاملته المرٌض مع الممرض تصرؾ حسن إن كما

 ٌجنب العامة االحتٌاطات واتخاذ العالجٌة العاللة نطاق عن تخرج ال مهنٌة بحدود

 التواصل على نفسه الولت فً المرٌض وٌساعد المهنٌة المشاكل من كثٌرا الجمٌع

 ٌد ومد باللطؾ اإلٌجابٌة المعاملة إن المرضٌة محنته من والخروج االجتماعً

 ٌفسرها ال لكً ممبوال حدا تتجاوز أال ٌجب الطبٌة المساعدات تمدٌم فً العون

 على ٌعمل أن الممرض وعلى.  التمرٌضٌة العملٌة فتفشل خاطبا تفسٌرا المرٌض

 حرٌة إعطابهم من بأس وال ، المرضى نفوس فً والثمة والتفاؤل األمل روح بث

 المدمن أو النفسً المرٌض تحذٌر من البد المعالجة ولدعم للشفاء تدفعهم معمولة

 تم وما المستشفى فً الصحً العمل لواعد على ٌخرج أن من المخدرات على

 هؤالء مثل ٌعلم أن وٌجب ، المانونٌة ؼٌر األعمال تجاه رادعة لوانٌن من تشرٌعه

 .الجزابٌة المانونٌة المسؤولٌة من تعفً ال النفسٌة األمراض بعض أن المرضى
 التمرٌض مهنة فً تطبٌمها ٌجب التً األخاللٌة النماط أهم ٌأتً فٌما وتلخص 

 :۔  النفسً

 وعدم نفسه احترام على ومساعدته كرامته وحفظ النفسً المرٌض احترام-1 

 .  وهلوساته أوهامه تمرد أثناء فً منه السخرٌة

 الحاالت فً السٌما معه التعامل عند اللطٌفة األسالٌب واتباع المرٌض مع الصدق-٢

 وتطبٌك والعزل كالتمٌٌد ما نوعا الماسٌة واإلجراءات الحزم بعض تتطلب لد التً

 الكهربابٌة الصدمات

 او أسمابهم ذكر وعدم المرضى خصوصٌات)  المهنة أسرار على المحافظة -٣

 ( ۔  تشخٌصاتهم
 تهدٌده وعدم المرٌض حموق على المحافظة-٤

  الشرعٌة المضاٌا أو العامة المحاكم فً بالحك المانونٌة الشهادة -٥

 . بها المتاجرٌن و المخدرات متعاطً بحك الصارمة الموانٌن وتوضٌح بٌان-٦

 

 



 

 

 مهارات االتصال و العاللة العالجٌة

Communication skills and Therapeutic Relationship 

  Communication  اإلتصال التواصل 

 وتبادلها واألحاسٌس والمعلومات األفكار توصٌل عملٌة هً اإلتصال او التواصل

 أشخاص مجموعة أو شخصٌن بٌن

 :  Elcinents of Communication التواصل عناصر 

 :  االتٌة العناصر توافر من البد التواصل عملٌة تتم ولكً

 ( Sender)  المرسل-١

 الشخص أو ،(  العرض)  مثال اآلخرٌن مع التواصل عملٌة ٌبدا الذي الشخص هو

 ٌكون ولد(  المستلم)  المستمبل إلى الرسالة تمدٌم/  إبالغ/  بإرسال ٌموم الذي

 الرسالة التوصٌل مؤهل أو لادر شخص أي المرسل

 (  Message: )  الرسالة -٢

 - فكرة تكون أن وٌمكن آخرٌن عنها التعبٌر أو إرسالها ٌتم التً المعلومة هً

 كأن الرسالة فً توافرها ٌجب عناصر وهنان ، إحساس إتجاه - رأي - معلومة

  محددة|  بسٌطة/  منظمة/  مختصرة/  واضحة تكون

  Communication ( Channels: )  اإلتصال لنوات -٣

.  اللمس أو الرؤٌة أو كالسماع(  المنوات)  الطرابك بمختلؾ الرسالة إرسال ٌتم

 الصمت لؽة الصمت)  السكون طرٌك عن بوضوح الرسالة إرسال ٌمكن فمثال

 ٌمكن وكذلن المتلمً ظهر على تربت كان الجسم لؽة أو(  اإلٌماءات اإلشارات

  الكلمات صٌاؼة أو المسموعة الكلمة طرٌك عن الرسالة توصٌل

 (  Receiver: )  المستمبل -٤

 تأوٌلها أو بتفسٌرها ٌموم و الرسالة وٌتلمً ٌستمبل الذي الشخص وهو

 (  Feedback: )  اإلسترجاعٌة التغذٌة-٥ 

 فٌستجٌب(  Receiver المتلمً)  للمستمبل باعثا/  حافزا الرسالة تكون ما ؼالبا

 فهم مدى على مؤشرا تكون ما ؼالبا والتً للمرسل علٌها الرد بإرسال للرسالة

 المرسل إلى الرسالة صدى وصول عند و جٌدا وتفسٌرها المتلماة الرسالة معنى

 ٌكون عندما وتأثٌرا فاعلٌة أكثر وٌكون ومؤثرا وفعاال متبادال التواصل ٌصبح

 . نفسه المستمبل لدى المضمون نفس هو المرسل لدى الرسالة مضمون

 

 



 

 (( Communicational lanvironment and Contextبٌئة االتصال : -6

 وكذلن المتصلٌن بٌن والعاللات التصورات من و المشاعر  السوابل البٌبة وتشمل

 بٌبة أن شن وال فٌه الحرارة ودرجة ، وترتٌبه وألوانه ، منعته من المكان خصابص

 األتصال فٌه تم الذي السٌاق أن كما جودته یومد االتصال طبٌعة فً تؤثر االتصال

 أو صؽٌرة مجموعة فً أو ثنابً هو هل ، يعاد او رسمً باالخرٌن اتصلنا  هل) 

 عن ٌختلؾ المرٌض مع فالحدٌث تفعل ما و تموله ما تحدٌد منا ٌتطلب(  الخ ، كبٌرة

  وهكذا..  الصحٌة العمل فرٌك مع او الطبٌب مع واالتصال الحدٌث

  Types of Coffinitification:  التواصل انواع 

 ٌكون اللفظً التواصل ان ٌمال و لفظٌة وؼٌر لفظٌة عناصر من التواصل وٌتكون

 معا العنصرٌن استعمالب فعاال التواصل ٌكون ولكً%  ۰۱ اللفظً رٌؼ و%  ١۱

 فظًالل وؼٌر اللفظً

  

 

 

 

 

 

 

 ( : Verbal Communication)  اللفظً التواصل 

 ٌتحدث التً الكلمات ، الحرفً بمعناها المكتوبة أو المنطولة الكلمة طرٌك عن ٌتم 

 اآلخرٌن مع العامة االتصاالت فً شٌوعا األفعال أكثر هو والتحدث الشخص بها

 جمٌعها حٌاتنا ومجاالت والفنون الحاجات عن والتعبٌر لإلرشادات األولى والوسٌلة

 عالمنا على و أنفسنا على ونتعرؾ نتواصل فإننا نتحدث وعندما

   Verbal Communication -Non اللفظً غٌر التواصل -٢ 

 نبرة وتعد(  الجسم لؽة)  بها ٌتلفظ مما أكثر الشخص ٌظهرها التً التصرفات هو

 كذلن ، اللفظً ؼٌر التواصل أمثلة من الشخص بها ٌتحدث التً الطرٌمة و الصوت

 والنظرات الٌدٌن وإشارات العٌنٌن وحركات الشخص ووضع الوجه تعبٌرات

 التواصل طرفً بٌن والمسافة العام المظهر أٌضا ٌشمل كما ، والتثاؤب والتململ

 .  اللمس و الفسٌولوجٌة واالستجابة

 



 

 اللفظً  رٌغ التواصل على امثلة
 Posturalهٌأة الولوؾ او الجلوس -١

 على الٌد ووضع الممعد على اإلسترخاء فً ٌتمثل كما المشً وطرٌمة اإلشارات

 السالٌن وهز الخد
 Facial expressions الوجه تعبٌرات -2
 وبالعكس المستمبل إلى المرسل من المعانً ملنت التً الوسابل أسرع من الوجه دٌع 

 مشاعر لنا تنمل ألنها اللفظً ؼٌر تصاللال مصدر أكبر تعد الوجه فمالمح ،

 واحد آن فً تجاههم مشاعرنا أو اعواطفن على وكشؾ تجاهنا عواطفهم او ٌنراألخ

 الخ--- العبوس و الحواجب وتحرٌن كاإلبتسامة ،
 الرسابل من العدٌد وتستمبل اننالعٌ ترسل Eye Contact العوٌن تواصل -٣

 والحرام والحالل بذوالك والصدق كالخجل واحد آن فً اللفظٌة ؼٌر االتصالٌة

  والراحة والتعب والكره والحب واالحتمار واالحترام والشن والثمة
  Head movement الرأس حركات-٤

 والرفض كالمبول جدا مهمة لفظٌة ؼٌر اتصالٌة رسابل الرأس حركات تعطً

 .  والكره والحب
  Touch مسالل -5

 عملٌة أكانت سواء لألخرٌن ومعلوماتنا ومشاعرنا أفكارنا لنمل مهمة وسٌلة اللمس

 ألنهم بصرٌا المعالٌن مع بالتعامل ٌفٌد.  األخرى الجسم أعضاء أم بالٌد اللمس

 سلبٌة واخرى إٌجابٌة مشاعر تحمل اللمس فعملٌة.  اللمس طرٌك عن ٌتعلمون

 الثمافٌة والخلفٌة والدٌن االجتماعٌة والمكانة والسن والجنس والزمان المكان ٌحددها

 . والمستمبل المرسل بٌن والعاللة
  Sounds : الصوت-6

 . .  التام الصمت أو الصوت وشدة وحدة نبرة مثل
 :  Physical responses الفسٌولوجٌة لالستجابة ترجع تصرفات-٧

 . الوجه وتلون العٌن بؤرة واتساع العرق وإفراز التنفس معدل زٌادة مثل
 عدة معانً األرجل حركات تحمل:  Legs movement األرجل حركات -۸

 .  والحذر واإلحجام واإللدام والسرعة والبطء والهدوء كالملك
  Dressing / grooming العامة والنظافة كالزي العام المظهر -۰

 Factors effect of Communication:  التواصل فً المؤثرة العوامل

 فً تأثٌر لها ٌكون لد بٌبٌة أو شخصٌة مختلفة عوامل تشمل معمدة عملٌة التواصل

 .  إستمبالها أو الرسالة إرسال
 : . Personal factors الشخصٌة العوامل:  اوال

 . والملك كالؽضب اإلنفعاالت مثل نفسٌة عوامل -١
 .  والمرض كاأللم طبٌعٌة فٌزٌابٌة عوامل-2 
 اللؽة واستعمال المعرفة كمستوٌات للذكاء ترجع عوامل -٣



 

  اللؽة و ةلٌالعر والمجموعات الثمافات كإختالؾ اجتماعٌة عوامل-4

  Invironmentil fictors البٌبٌة العوامل:  ثانٌا

 لووساب الخصوصٌة عنصر توافر مدع و كالضوضاء فٌزٌابٌة طبٌعٌة عوامل-١

  واالنتماالت كاإللامة الراحة تأمٌن

 الخ...  هم حضور أولع أو آخرٌن أشخاص كتواجد اجتماعٌة عوامل-٢

 

  -( :  Coliirtunication Techniques)  اإلتصال تمنٌات

 :  Positive Communication اإلٌجابً اتنصاإل

 كل ٌعنً واإلصؽاء ، بالموضوع المتصلة لألحداث واإلستجابة الجٌد اإلنصات هو

 مهارة وإلكتساب ، ٌمال ما لمعنى التام التفهم كذلن ، ٌمال لما الصحٌح اإلستماع من

 : األتً عمل الممرض على ٌجب الجٌد اإلنصات

 كلماته بإستخدام وذلن المرٌض لاله ما تعبٌر إعادة-أ

 .  الراس إٌماءة مثل المتابعة ٌبٌن والذي اللفظً ؼٌر السلون استخدام.  ب

 على ٌبٌن تفسٌر إعطاء كلماته باستخدام المرٌض عنها عبر كما المشاعر نمل۔  ج

 المرٌض لاله ما

 : Give questions األسئلة إلماء - ٢

 على ٌجب ولذا ، المرٌض وفهم المعلومات على الحصول فً األسبلة تساعد 

 نفسه عن التحدث فً اإلسترسال على لتشجٌعه للمرٌض األسبلة توجٌه مرضمال

  االتٌة األسبلة استخدام وٌجب مساعدته ٌمكنه حتى

 ( . ال أو نعم)  من باكثر عنها اإلجابة ٌمكن والتً المفتوحة األسبلة-أ

 اللٌلة نومن كان كٌؾ:  مثال.  المرٌض مستوى وعلى الفهم السهلة األسبلة ب 

  الماضٌة اللٌلة جٌداانمت  مثال اإلٌحابٌة األسبلة تجلب وٌنبؽً*  الماضٌة

 :  Parroting التعبٌر إعادة -٣ 

 باستخدام وذلن المرٌض لاله ما تعبٌر بإعادة الممرض ٌموم أن تعنً التعبٌر إعادة

 على ذلن وٌدل المرٌض ٌموله لما الصحٌح الفهم من للتأكد ذلن وٌستخدم كلماته

 . والفهم االستماع حسن

 : Reflection المرٌض مشاعر تعكس التً االستجابة إعطاء -٤

 ٌشعر الذي ما ٌتخٌل أن الجٌد واإلنصات الدلٌمة المالحة بواسطة رضمللم ٌمكن 

 تعكس التً االستجابة بإعطابه مواجهته ٌمكنه ذلن على وبناء.  المرٌض به

 الممرض ٌجٌب المشاعر من أي من ٌعانً المرٌض أن ٌبدو عندما:  أمثلة مشاعره

  االرتبان علٌن ٌبدو:  باألتً



 

  Clarifying التوضٌح.  ٥

 الصادلة ومحاولته الممرض اهتمام مدى ٌبٌن بحٌث ٌتم أن ٌحلٌة التوضٌح طلب

  المرٌض بٌن و بٌنه التفاهم لخلك

  ؟ به تشعر ماالذي أكثر بشكل لً تشرح أن ٌمكن 

 "  إعانة الممكن من هل.  جٌد بشكل ذلن افهم انً متاكد ؼٌر أنا 
  Abstract التلخٌص -٦

 جملة فً عنها التعبٌر تم التً والمشاعر ذكرت التً الكثٌرة األفكار ربط وٌشمل

 ختام وضع مع الممابلة نهاٌة فً أو ما موضوع منالشة إنتهاء بعد وذلن ، واحدة

 كما وتركٌزها المتشبعة األفكار مجموعة توضٌح فً ذلن وٌساعد الناجحة التدخالت

  واألفكار المشاعر استكشاؾ نحو بالتمدم إحساسه فً المرٌض ٌساعد

 :  Giving information المعلومات اعطاء -٧
 مبسطة بطرٌمة والوصؾ الالزم الشرح وإعطاء المرٌض بإرشاد مرضمال ٌموم

..  فهمها للمرٌض ٌمكن وسهلة بسٌطة كلمات استخدام وعلٌه وصحٌحة وواضحة

 : Silence السكوت-٨
 تزٌد أال وٌجب ، لٌل فٌما التفكٌر على المرٌض تساعد بحٌث الطرٌمة هذه تستخدم

  والتوتر بالملك المرٌض فٌه ٌشعر الذي الحد عن السكوت مدة
 :( والمرٌض الممرض بٌن العالجً التواصل معولات (
 من المرٌض تصرفات على دابما مرضمال ٌحكم 

 ومعتمداته المرٌض لٌم وٌتجاهل هو نظره وجهة
 ٌجعل مما مستمرة بصفة نصابح الممرض ٌعطً

 . بالملل ٌشعر المرٌض
 حالته عن خطا المرٌض الممرض ٌطمبن

 . ضبالمر الثمة ٌفمد المرٌض تجعل مما الصحٌة
 واألحداث األمور الطبٌعة الممرض ٌتحٌز-٢

 سوداء أو بٌضاء سٌبة أو حسنة إما فهً
 مستمرة بصفة المرٌض الممرض ٌوجه. ٣ 

 المرارات اتخاذ على المرٌض لدرة وٌتجاهل
 بحالته المتعلمة

 تخدش بكلمات المرٌض مع الممرض ٌتحدث -٤
 نهم ٌشمبز ٌجعله مما المرٌض حٌاء

 .  المرٌض مع الشخصٌة مشاكله وعن نفسه عن دابما الممرض ٌتحدث-5 
 تصرفاته على مستمرة بصفة المرٌض ومل -6
 . المرٌض مشاعر تجاهل-٧ 
 . المرٌض بمشاعر االستخفاؾ -۸

 

 



 

 . معه المرٌض تركٌز من ٌملل مما أخر الى موضوع من الحدٌث تؽٌٌر-۰

 جٌدة بصورة المرٌض ٌستمع ال -١۱ 
 للمرٌض مستفز عال بصوت الضحن -١١

 باالشمبزاز ٌشعر المرٌض تجعل بسخرٌة الضحن -١٢

 

 النفسً والمرٌض المرض بٌن العالجٌة العاللة

Therapeutic relationship 

 وعملٌا علمٌا مؤهال ٌكون الذي الممرض هما شخصٌن بٌن تموم التً العاللة هً

 أٌة عن تختلؾ بٌنهما والعاللة ، النفسً المرٌض وبٌن النفسً المرٌض لمساعدة

 .  أخرى عاللة

 للمرٌض التمرٌضٌة العناٌة نجاح فً العالجٌة العاللة أهمٌة
 مع ، اآلخرٌن مع التعامل كٌفٌة المرٌض تعلٌم فً العاللة هذه تستخدم أن ٌمكن-١

 بعد إال صحٌح بشكل حالته وتمٌٌم المرٌض حاجات على التعرؾ ٌمكن ال أنه العلم

 العالجٌة العاللة هذه نشوء
 فً التأثٌر استثمارها ٌمكن والتً النفسً العالج أسالٌب أحد العاللة هذه تعد-٢

 الكهربابٌة كالصدمات)  المعالجات من المختلفة األشكال تمبل فً وإلناعه المرٌض

 ( االخرى السلوكٌة والعالجات
 الجٌد النضج باتجاه إٌجابٌة تؽٌٌرات إحداث فً العالجٌة العاللات تسهم -٣ 

 الجٌدة واالستجابة

  فٌه واالندماج المجتمع إلى المرٌض عودة سهلت ناجحة العاللة هذه كانت كلما -4 
 . والمرٌض الممرض بٌن اللماءات عدد زاد كلما العاللة أثر ٌزداد -٥

  العالجٌة العاللة خصائص 

  محددة اهداؾ لها العالجٌة العاللة -١
 وجنسه دٌنه عن النظر بؽض المرٌض مساعدة على العالجٌة العاللة تعتمد. ٢

 ممابل انتظار أو تولع وبدون وجنسٌته

 طرفً لدى تتوافر أن فالبد ، وخبرات معلومات على العالجٌة العاللة هذه تموم. ٣ 

 ( المرٌض)  اآلخر الطرؾ لمساعدة والخبرة العلم(  الممرض العاللة هذه

 الممرض احتٌاجات ولٌست المرٌض احتٌاجات على ترتكز. 4 

 :  المهنٌة العالجٌة العاللة أهداف 
 ومشاكله داخله فً ما عن للتحدث المرٌض مساعدة ٌمكن بحٌث الثمة توطٌد. ١

 الوالع إلى الخٌال عالم من وإخراجه

 . توتره درجة وتخفٌؾ المرٌض طمأنة. ٢ 
 اآلخرٌن مع االجتماعً لالندماج المرٌض تأهٌل. 3 

 . وتلبٌتها المرٌض احتٌاجات على لتعرؾا -٤



 

 . العالجٌة العاللة بناء لواعد

 وتطبٌك المرٌض حالة تمبل من النفسً التمرٌض مبادئ ٌطبك ان الممرض على-١

 المرٌض وطمانٌة المعاملة على والثبات العالجٌة الحدود

 المرٌض مع التواصل فً الصحٌة األسالٌب استخدام - ٢

  لماذا و ٌفعله لما واعٌا وجعله المرٌض حاجات تفهم۔  ٣

  المرٌض مع التعاطؾ أسلوب تطوٌر -٤

  المتابعة طرق وتدارس العمل فرٌك بالً مع المنالشة العاللة هذه عرض-٥

  األخرٌن المرضى من المستحصلة الخبرات من االفادة -6

 وطبٌعٌا تدرٌجٌا البدء ٌكون ان -7

 العالجٌة العاللة تطور مراحل 

  Initiating Phase( بالتعارف) البدء مرحلة -1

 على بالتعرؾ المرٌض ٌبدأ عندما وتنتهً بالمعرض المرٌض ممابلة اول منذ تبدأ

 :ٌأتً بما المرحلة هذه وتتمٌز مشاكله

 تواجده من للك فالمرٌض ، والمرٌض الممرض بٌن الملك من عالٌا مستوى هنان 

 أداء فً وتمصٌرة ألسرته وتركه مرضه تطورات من للك واٌضا بالمستشفى

 .عجزة نتٌجة األسرٌة واجباته

 المرٌض مشاعر وانتمال المرٌض أفعال ردود من للك فهو للممرض بالنسبة اما 

 واسرته المرٌض مساندة على ممدرته علم من المعالج ٌملك كما الٌه والحزٌنة السلبٌة

  العالج من صورة افضل الى بالمرٌض والصول

 :  Working Phase(  االستمرارٌة)  العمل مرحلة -٢

 حوله من واألشخاص للمكان بالتكٌؾ المرٌض ٌبدا المرحلة هذه فً

 . الملك مستوى انخفاض* 

  الثمة مستوى ارتفاع* 

 . اآلخر تجاه عمله ٌجب وما بعضهما عن الطرفٌن لدى المعلومات توافر زٌادة*

 فرص زٌادة ذلن وٌتطلب.  بالمرٌض الخاصة المشاكل حل على الطرفٌن تعاون*

 انتظار و االعتمادٌة أو والمبادرة االستماللٌة على معتمدا الممرض مع المرٌض لماء

 حل فً التمرٌضٌة خطته ٌضع أن الممرض على وهنا.  الممرض من الفكرة طرح

 االستماللٌة على وتشجٌعه لألخرٌن وتمبال ثمة أكثر وجعله المرٌض مشكلة

  العالجٌة خطته فً والمشاركة

 : Termination Phase(  اإللفال أو االنسحاب)  النهاٌة مرحلة -٣

  االستماللٌة وحصول والتكامل الثبات أو الشفاء إلى المرٌض وصول 



 

  الطرفٌن لدى االنفصال مشاعر ظهور وبدء

 أو النكوص ظهور من االنفصال بدء نتٌجة المرضٌة الظواهر بعض تظهر لد

 مؤذٌة ؼٌر سلسة المرحلة هذه جعل فً(  الممرض)  براعة تظهر وهنا باباالكت

 الزٌارات عند لتملٌل المسبك بالتخطٌط وذلن ، المعاناة من ممكن لدر بألل وتمر

 تشجٌعه مع المستشفى خارج المرٌض ٌمضٌها طوٌلة بإجازات والسماح تدرٌجٌا

 المستشفى خارج بدٌلة عاللات استحداث على

 

 العالجٌة غٌر والعاللة العالجٌة العاللة بٌن الفرق 

 النمو على ومساعدته المرٌض حاجة اشباع هو العالجٌة العاللة من الؽرض-١

 بٌن ما لالحتٌاجات متبادل اشباع منها الؽرض العالجٌة ؼٌر العاللة بٌنما النفسً

 .  الطرفٌن

 المستشفى المرٌض دخول بداٌة منذ ٌبدا محدد زمنً لتو لها العالجٌة العاللة-٢

 لٌس العالجٌة ؼٌر العاللة بٌنما لنهاٌتها خطة وهنان العالجً الهدؾ تحمٌك حتى

  لنهاٌتها مخطط لها ولٌس محدد زمنً ولت لها

 جنسٌته عن النظر بؽض الشخص مساعدة وهو محدد هدؾ لها العالجٌة العاللة -٣

 لها لٌس العالجٌة ؼٌر العاللة بٌنما التمبٌل السٌدة أهمٌة هنا ٌعطى مها عرله أو

  فمط بمساعدتهم ترؼب اللذٌن األشخاص اختٌار فٌتم محدد هدؾ

 العاللة بٌنما فمط المرٌض وحاجات ومشاعر افكار حول تدور العالجٌة لعاللةا-٤

  متمارب ًتبادل بشكل نفسه عن ٌتحدث الطرفٌن من كال فان العالجٌة ؼٌر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Psychiatric patient seclusion سًنفال رٌضمال عزل

 الطرٌمة وهذه وحموله وحركته المرٌض محٌط من كثٌرا أحد لفمم مكان فً العزل

 من البد فالعزل انتكاسته فً تتسبب لد للمرٌض مرعبة فهً مجدٌة كانت مهما

 النظر إن فمط عالجٌة ولؽاٌة الحاالت من محدود عدد مع وسرٌة بدراٌة استعماله

 والمتعلمة االتٌة االستفتاءات إلى تمودنا العزل عن تحدثت التً المراجع فً

 : بٌنهما من العملٌتٌن لهاتٌن والمنافع بالمخاطر

 حالة من والتملٌل اإلصابات من المرٌض لحماٌة العالجٌةلطرابك ا أحد العزل إن.١

 للمرٌض الهٌجان

 األعراض ذوي األشخاص من لكثٌر عالجٌا برنامجا تبدأ أن المستحٌل شبه من -٢ 

 العزل أنواع بعض بدون

 العاملٌن على للؽاٌة سٌبة ونفسٌة جسمانٌة تأثٌرات له ٌكون أن ٌمكن العزل إن -٣ 

  والمرضى

 :العزل معنى 

 عالجٌة لؽاٌة الخطر مكان عن بعٌدا المرٌض رضع:  العزل 

 .n oTypes of seclusi العزل أنواع 

 ترن مع هادبة ؼرفة فً وحٌدا المرٌض وضع بمعنى مفتوح مكان فً العزل-1

 . التطبٌك فً العزل أنواع ألل ٌمثل وهو مفتوحا الؽرفة باب

 ؼرفة فً المرٌض عزل فً تتمثل عالجٌة طرٌمة وهً مؽلك مكان فً العزل-2

 الستمبال خصٌصا مجهزة وتكون المطاطً أو وىالمم الجلد من ومبطنه مؽلمة

 . المتهٌج المرٌض

 االستعمال دواعً 

  نفسه إٌذاء من المرٌض حماٌة-١

 . األخرٌن إٌذاء من المرٌض حماٌة -٢

 األضرار من المجاور المحٌط حماٌة. ٣ 

 الفموي الدواء لتمبل المرٌض مع المحاوالت فشل 4 

 . والعنٌؾ المتهٌج للمرٌض االنفعاالت تملٌل. ٥ 



 

 والع من)  حالته لتدهور تحسبا التمٌٌد أو العزل ٌطلب الذي المرٌض رؼبة -٦ 

 ( . الخبرة

 ( .  هاالنسحابٌ األعراض)  اإلدمان مرضى -٧

 . العزل استعمال موانع

 ( .  للمرالبة خاضع ؼٌر)  االنتحاري المرٌض-١

 السرٌرٌة حالته تتدهور أن ٌمكن الذي الواعً ؼٌر المرٌض-٢

  اختالجٌة باضطرابات المصاب المرٌض. ٣ 

  اإلنهان بخطر المهدد - النشاط مفرط المرٌض-٤

 فرضت لماذا ٌفهم أن على لادر ؼٌر ألنه(  عملً تخلؾ)  ذهنٌا المعاق المرٌض-5

 ل زالع فً وتواجده انزعاجه عن للتعبٌر استطاعته التدخالت هذه علٌه

 وهً(  العالجً الحجز) وطرٌمة المفتوح العزل دابما معهم ٌستعمل األطفال-6

 الخلؾ من الطفل بحضن وذلن والخطرٌن المتهٌجٌن األطفال ضبط على تساعد

 . جسده جوانب من ذراعٌة تمسن بحٌث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 النفسً التمرٌض فً التمرٌضٌة العملٌة

Nursing Process in Psychiatric Nursing 

 وكما خطوات او مراحل ست من التمرٌضٌة الخطة أو التمرٌضٌة العملٌة وتتكون

 ٌاتً

 : ssmentAsse التمٌٌم 1 

 والنفسٌة الجسدٌة والمراجع الفرد حالة تخص التً المعلومات جمع عملٌة هً و 

 النفسٌة بالممابلة والمتمثلة المنظمة العلمٌة الطرابك باتباع والروحٌة واالجتماعٌة

Psychiatric ) ( Interview النفسٌة الحالة واختبار Mental Status 

Examination وحاجاته الفرد مشاكل على التعرؾ بهدؾ  

  Nursing Diagnosis التمرٌضٌة التشخٌص -٢

 والتً والمراجع الفرد منها ٌعانً التً الصحٌة المشاكل على التعرؾ عملٌة هو

  التمرٌضً التمٌٌم طرٌك عن اكتشفت

 ( Objective outcore: )  األهداف وضع -٣

 لحل التمرٌضً التخطٌط أساسها على سٌتم التً األهداؾ الخطوة هذه فً وتوضع

 هذه بحل الخاصة واهمٌتها المشكلة اسبمٌة)  األولوٌات وضع مع الفرد مشاكل

  المشاكل

 Planning:  التخطٌط -٤

 المتخذة الرعاٌة اجراءات تتضمن التً الخطة وضع بموجبها ٌتم التً الخطوة هو 

 وتلبٌة المراجع الفرد منها ٌعانً التً الصحٌة المشاكل لحل التمرٌضً المالن من

 احتٌاجاته

 :  Implementation:  التنفٌذ -٥

 لحل والالزمة لها المخطط التمرٌضٌة الخدمة تمدٌم تتضمن التً الخطوة هو

 األسس على المبنٌة اإلجراءات وفك على المرٌض او للفرد الصحٌة المشاكل

 .  التمرٌض بمهنة الخاصة والعالمٌة المحلٌة الموانٌن وفك علٌها المتفك العلمٌة

  Evaluation:  التموٌم -٦

 الحكم بهدؾ التمرٌضٌة الخطة الجله الموضوعة المرٌض او الفرد حالة متابعة هو

 الفرد استجابة عدم او استجابة على اعتمادا فشلها او الخطة تلن نجاح مدى على

 .مرحلة بعد لٌتم لها،

 

 



 

 ، المرٌض حالة تحسن ٌحمك بما بالكامل تؽٌٌرها او تعدٌلها او الخٌلة لبول التموٌم

 العملٌة على ٌطلك لذلن ، المربحة مشاكل وتشخٌص تمٌٌم أعادة ٌعنً وهذا

  مستمرة عملٌة انها التمرٌضٌة

 النفسٌة الممابلة ملخص

 

 

 المرٌض  على التعرؾ -١ 

 علومات الم صحة تاكٌد -٢ 

 الشكوى ومدة اإلحالة سبب او الربٌسة الشكوى -٣

 وٌشمل المرض حدوث تارٌخ -٥ 

 الرئٌسٌة المشكلة.  أ 

 ( اونفسٌة جسمٌة)  المشكلة طبٌعة-١

 المشكلة بداٌة تارٌخ -٢

 المرض مدة -٣ 

  المرض شدة - ٤

  األعراض -٥

  الرئٌسة للمشكلة المصاحبة المشاكل -ب

  المصاحبة المشاكل طبٌعة -1

 المصاحبة المشاكل مدة -٢

  المصاحبة المشاكل شدة -٣ 

 وجد ان األدوٌة أو الكحول على اإلدمان تارٌخ ٤

 

 

 

 

 

 



 

 .  للمشكلة التارٌخً التطور-ج

 المرٌض حالة تدهور تارٌخ-١

  المشكلة بداٌة من تؽٌٌرات اٌة -٢

  المسببة األحداث أو العوامل -٣

 .الحالة شدة من تملل او تزٌد التً العوامل -٤

 

  المشكلة من الناتجة التأثٌرات-د 

  الشخصٌة النظافة فً التاثٌرات-١ 

 .  العمل فً التاثٌرات -٢

  البٌتٌة المهام فً التاثٌرات -٣

 الترفٌهٌة النشاطات فً التاثٌرات -٤

 .  واالجتماعٌة األسرٌة العاللات فً التاثرات -5 

  الجنسٌة النشاطات فً التاثٌرات -٦

 

 المرٌض ٌتعاطاه الذي العالج -ـه

 .  وتاثٌره العالج طبٌعة-١

 .  ومدته العالججرعة -٢

 . العالج باخذ االلتزام -٣

 .  واالسباب العالج واخذ المشكلة بداٌة بٌن المفمود الولت - 4 

 

 .  للمشكلة المرٌض فهم- و

  الموة ونماط للمرٌض المساعدة فرص -ز

 

 

 

 

 



 

  المرضً التارٌخ

 النفسً ضطراباال خٌتار

  والعالج والتشخٌص الشكوى تارٌخ- ا 

 انتحار محاولة تارٌخ مثال مضاعفات -٢

  وجدت أن عالجها و االنسحابٌة والعالمات والتسمم المخدرات تعاطً خٌتار -٣

 الطبً التارٌخ  

  المزمنة األمراض تارٌخ-١

 المانونٌة المشكالت و الجراحٌة والعملٌات المستشفى خولدو اإلصابات تارٌخ -٢

  والطالق والتولٌفات كالسجن

 ، معلومات من ٌخصهم ما وكل األبوٌن تارٌخ العابلة نوع العابلً التارٌخ -٣

 وعدد االجتماعً والمنصب والمهنة الوفاة عند والعمر التعلٌمً والمستوى كالعمر

 واألحداث المرٌض و االسرة فرادا بٌن والعاللة األسرة وتفاعل واالخوات األخوة

  المشكلة تعظم التً األسرٌة

 الجنسٌة والحالة الشهرٌة والدورة والعمل والتعلٌم التولد:  الشخصً التارٌخ-٤

 والعاللة والمناعات واالتجاهات واالهتمامات والهواٌات اإلصابة لبل والشخصٌة

  وجد ان االدمان و التكٌؾ وامكانات اإلجتماعٌة

 النفسٌة الحالة اختبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  النفسٌة الحالة اختبار ٌوضح:  جدول

 ت
 المراد الوظائف

 تمٌٌمها

 التمٌٌم معاٌٌر

 المظهر العام -1

  مختلفة الجسم أجزاء وتناسك والوزن والطول الفرد بنٌة -أ

 بعضها مع

 مالبسه ٌرتدي كٌؾ - ب

 مالبسه ٌرتب كٌؾ -

 شعره ٌرتب كٌؾ - 

 ( االناث)  المكٌاج تضع كٌؾ - 

 الجو حرارة درجة مع متناسبة مالبسه ان هل - 

 الموام-ج

  منطوٌا ٌبدو هل - 

 ركبتٌه بٌن رأسه مطأطأ هو هل -

  لالمام صدره بارزا ٌمشً هل - 

  الجانب الى مابال وراسه ٌمشً هل -

 تعابٌر الوجه -2

  الخصر ضٌك العضالت مفتول ٌبدو هل -

  مبال ؼٌر أنه أم منتبها ٌبدو -

 ( تعابٌر بدون )ٌبدو وجهه تعابٌر ؼابت هل -

  حزٌنا او للما أو خابفا او فرحا ٌبدو هل -

 اي)  معكوسة او الحدث مع متناسبة الوجه تعابٌر أن هل -

 ( المحزنة الموالؾ فً مسرورا - - ٌبدو انه

 ثابت ام المولؾ بتؽٌر تتؽٌر الوجه تعابٌر أن هل
  



 

 السلون -3

 تالول طوال ٌتحرن انه ام الحركة للٌل الفرد ان هل -

  الفم او الوجه فً حركات توجد هل- 

 هدؾ بدون معٌنة حركات ٌكرر هل -

  الطبٌب أو الممرض عن تصدر حركات ٌكرر هل - 

 ( بٌؽاتً ملون)  الممرض بها ٌتفوه التً الكلمات ٌكرر هل-

 الكالم و الصوت -4

  منخفضة او عالٌة الصوت نبرة هل-

  التكلم بطًء انه ام الكالم سرٌع انه هل - 

  العبارة اكمال لبل الكالم عن ٌتولؾ هل -

 الكلمات اٌجاد فً صعوبة ٌجد هل -

  معنى ذات ؼٌر كلمات او ؼرٌبة لؽة ٌتكلم هل - 

 عنه ٌحٌد وال واحد موضوع عن ٌتكلم هل -

 جالمزا -5
 ؼٌر انه ام للما ام حزٌنا او سعٌدا ام متهٌجا الفرد ٌبدوا هل -

 تالول طوال - لمبا

 بوالشر االكل -6

  للطعام الشهٌة مستوى ما -

  الطعام تناول طرٌمة ما -

 خاصة طرٌمة له ان ام مخجلة بطرٌمة او سرٌعا ٌأكل هل -

  والشرب - باالكل

 والشرب األكل عن ممتنع هو هل -

  تناولها عن ٌمتنع معٌنة أطعمة توجد هل - 
  



 

 النوم -7

  كثٌرا بسهر أم مبكرا ٌنام هل-

  النوم إلى الخلود فً صعوبة ٌجد هل-

  النوم الى العودة ٌستطٌع ال و مبكرا ٌستٌمظ هل- 

 ساعات من اكثر النوم ساعات ان اي كثٌرا ٌنام هل -

 االستٌماظ

 ةالذاكر -8

  بسرعة األحداث ٌنسى هل-

  دابم بشكل تذكٌر الى ٌحتاج هل -

.....  البعٌدة األحداث وٌتذكر المرٌبة األحداث ٌنسى هل -

 الخ

 ٌزوالترك االنتباه -9

 ٌموم الذي النشاط او للموضوع الولت طوال متتبه هو هل -

 به

 عن اخبارنا ٌستطٌع ال انه ام طبٌعٌا ٌبدو تركٌزه أن هل-

 لٌل المصباح وضوء الصباح بٌن الفرق

11- 
 األحكام اصدار

 والبصٌرة

  ولنم بما تعنً ماذا فهم ٌستطٌع هل -

 ال أم مرٌضا كونه بحمٌمة ٌعترؾ هل -

 االتصال -11

  مستشفى فً وجوده ٌنكر أنه هل-

 اإلصؽاء على لادر هو هل -

  صحٌحة بصورة الكالم تفسٌر من ٌتمكن هل - 

 خاص اخر بأمر مشؽول انه فعل ردود اي ٌبدي هل -

 المعلومة اٌصال على لادر هو هل - 

 وٌؽضب لصد بدون الخاطبة بالعبارات مابدا ٌتفوه هل - 

 الممابل

  المعلومة استمبال على لادر هو هل - 

 كالمه المتكلم ٌكمل أن لبل االجابة ٌحاول هل -

 االدران -12

 لم اشٌاء وٌسمع تراه لم احد الى ٌصؽً كانه ٌبدو هل

 نسمعها

  نحن تراها ال معٌنة اشٌاء الى ٌنظر انه ٌبدو هل -

  مختلفة بطرٌمة الخارجٌة المعلومات ٌفسر هل -
  



 

 احترام الذات -13

  نفسه الفرد ٌرى كٌؾ -

  بنفسه الفرد ثمة درجة ماهً -

  جدا مهم شخص انه ام الفابدة عدٌم شخص انه ٌعتمد هل -

  بالعالج وٌلتزم مرٌضا شخصا نفسه ٌتمبل هل -

 التفكٌر -14

  اخرى الى فكرة من سرٌع بشكل ٌنتمل هل -

  الهدؾ الى ٌصل ثم الممله التفاصٌل فً ٌخوض هل-

 الجواب الى الٌصل ثم الممله التفاصٌل فً ٌخوض هل -

 المطلوب

  البعض بعضها مع مرتبطة ٌتبادلها التً االفكار ان هل - 

  الٌه العودة ٌستطٌع ال ثم الكالم منتصؾ عند ٌتولؾ هل-

 تؽذي أو افكاره تسحب معٌنة جهات هنان أن ٌعتمد هل-

  مثال الصناعٌة بااللمار افكاره تنشر او باالفكار دماؼه

  التارٌخٌة الرموز احد اي جدا مهم شخص أنه ٌعتمد هل -

 مؤامرة ٌدبر أحدا أن ٌعتمد أو الشن كثٌر شخص هو هل -

 علٌه 

 إلى ستنتمل المطلوبة المعلومات على وحصلنا النفسٌة الحالة اختبار اكملنا أن بعد

 هذا كتابة من والؽرض ، المرٌض ملؾ فً ٌرفك الذي التمرٌضً التمرٌر كتابة

  هو التمرٌر

 .  التمرٌضٌة الخطة علٌها تبنً التً واحتٌاجاته المرٌض مشاكل تشخٌص -١

 . المناسب العالج ووصؾ للمرٌض الطبً التشخٌص فً المساعدة -٢

 .  التمرٌضٌة والعناٌة العالج وتاثٌر المرٌض حالة تمدم مرالبة -٣ 

 وفك على درجات ثالث الى وحاجاته المرٌض مشاكل تصنؾ التمرٌر كتابة وبعد

 ترابط وعدم واكتباب اضطهادٌة اوهام من ٌعانً المرٌض كان اذا فمثال األولوٌات

 الكالم اضطراب بتمرٌض تموم أن ٌصح فال عدٌدة الحار محاوالت ولدٌة العبارات

 لحماٌة التخطٌط لبل األوهام معالجة او

 

 



 

 لم مستمرة بصورة أوال تنفذ اإلنتحار من ةتوحماٌ مرالبتهف .االنتحار من المرٌض

 وثالثا ثانٌا األسبمٌة وفك على األخر لالعراض التمرٌضٌة الخطة تنفذ 

 

 الخاصة باالضطرابات النفسٌةاهم المصطلحات 

 وكل متنوعة اضطرابات حدوث إلى تؤدي المختلفة النفسٌة باألمراض اإلصابة أن 

 من ٌعانً الذي المرٌض الحالة ووصؾ خاص ؾٌتعر االضطرابات هذه من نوع

 بتلن المرٌض معرفة مدى على التمرٌضٌة الخطة بناء وٌعتمد  اباالضطر ذلن

 . الدماغ وظابؾ اختالؾ وفك على النفسٌة اضطرابات اهم الناه فً االضطرابات

  العام والمظهر السلون ضطراباتا-١

 الداخلٌة أو الخارجٌة المثٌرات استجابة الفرد تصرفات مجموعة هو السلون أن

 اول السلون فً االضطراب وٌعد البٌولوجٌة والحاجات االجتماعٌة كالمثٌرات

 اضطرابات واهم النفسً االضطراب اكتشاؾ خاللها من تستطٌع التً االعراض

  السلون

  General Appearance:  یالخارچ المظهر-أ

 والمالبس الجسم نظافة واهمال الخارجً بالمظهر الشخصٌة العناٌة اهمال وهو

 عند العالمات هذه تلحظ ما وؼالبا الطبٌعٌة ؼٌر الحاللة او الشعر حاللة وعدم

 مرضى وعند الحركة وبطا األمل فمدان او الشدٌد للحزن نظرا االكتباب مرضى

 كثرة ٌلحظ واحٌانا الخارجً بالعالم االهتمام عدم أو االكتراث عدم بسبب االنفصام

 فً كما المالبس فً الفالعة األلوان واختٌار للنظر الملفت المنتمد والتبرج التزٌن

 . الهوس مرض

  Body Movement:  الجسم حركة-ب 

 ٌاتً ما الحركة اضطرابات اهمو

  Over activity:  الحركً النشاط وازدٌاد التهٌج:  اوال 

 فً مستمر ؼٌر الفرد ٌكون اذ ظاهر سبب بدون متزاٌدة المرٌض حركة تكون وفٌه

 الحالة هذه وتظهر ؼٌره أو نفسه اٌذاء الى الحركة فً االزدٌاد هذا ؤديٌ ولد مكان

  الفصام حاالت وبعض الهوس مرضى فً

  Slowness:  الحركة ئبط:  ثانٌا

 الحاالت بعض فً ان حتى والتفكٌر الكالم وبطا المرٌض حركة بطا هنا وٌلحظ

 بعض فً المرض هذا وٌلحظ ؼٌبوبة شبه فً كانه المرٌض وٌصبح الحركة تنعدم

 الشخصً. والفصام االكتباب حاالت

 



 

  Negativism السلبٌة:  ثالثا

 اذا عٌنه ٌؽمض فتجده أدابها فً المطلوبة الحركة ٌعكس المرٌض ٌأتً أن هً و

 السلون وفً صمامفال مرضى بعض عند السلون هذا ٌظهر و فتحها منه طلب

 األطفال عند العادي

  Confronting:  المماومة:  رابعا 

 فً كان اذا حتى له ٌعمل عمل اي وٌماوم الطاعة رفضٌ المرٌض أن هًو

 بشدة ذلن فٌماوم تنظٌمه او مالبسه تؽٌر احد ٌحاول كان راحته اجل من أو مصلحته

 احٌانا والهسترٌا الفصام اعراض من وهً العصٌان وٌعلن

  Stereotype:  النمطٌة:  خامسا 

 وٌظهر تعفً أو كلل وبدون طوٌلة لمدة واحدة وتٌرة على معٌنة حركة تكرار ًه

  اٌضا الفصام مرضى عند السلون هذا

  Catatonia:  التخشب:  سادسا

 حرک بال المرٌض ٌبمى او ومتٌبسة ثمٌلة وتكون وتخشٌها العضالت جمود هو

 التخشبً الفصام فً وٌحدث تمثال وكانه

  Impulsiveness:  االندفاع:  سابعا 

 سابك بدون السكون أو الهدوء من مدة بعد مفاجا حركً بنشاط المرٌض لٌام هو

  واضح هدؾ وبدون انذار

 :  ماٌاتً الكالم اضطرابات تشمل:  الكالم اضطرابات -٢

  Talkativeness الثرثرة-أ

 .  الهوس مرض فً وٌحدث ، داع او هدؾ بدون ومتزاٌد كثٌر كالم

  Poverty of speech:  الكالم بطئ -ب

 البطٌن نتٌجة اخرى الى عٌارة من االنتمال أو الكلمة للفظ طوٌلة مدة المرٌض ٌأخذ

 . االكتتاب مرض فً وٌحدث بالتكلم الخاصة العضالت السٌما العام

  Mutism:  التام الصمت -جـ  

 . الهسترٌا او المصام فً الكالم رفض او االكتناب فً الشدٌد البطء نتٌجة

 

 

 



 

  Incoherent Speeh:  الكالم فً الترابط عدم -د

 لبل أخرى جملة الى جملة من ملٌنت فهو بٌنها عاللة ال متعددة مواضٌع فً كالم

 ؼٌر الكالم فٌكون مفٌدة واحدة جملة على تحصل فال بسرعة و السابمة ملةجال اكمال

 . الهوس و االنفصام فً كما الخرٌنل مفهوم

 smNeologi:  الجدٌدة اللغة -هـ 

 هو اال ٌفهمها وال ٌكونها معروؾ معنى لها لٌس ؼرٌبة جدٌدة كلمات استعمال هو

  الفصام عالمات یاحد ًهو

  rsersDisoMood:  المزاج اضطرابات -3

 اإلصابة عند المزاج وٌضطرب وفرح حزن من وانفعاالتها العاطفة بالمزاج وٌمصد

 بٌبٌة)  خارجٌة أكانت سواء المختلفة للمثٌرات استجابة وكذلن الهوس او باالكتتاب

 :۔ المزاج اضطرابات اهم ومن(  باٌولوجٌة)  داخلٌة ام( 

  Depression:  األكتتاب-أ

 هذا ٌفسر ممبول سبب بدون وباستمرار بعمك والعبوس الحزن المرٌض على ٌبدو

 وهو مرض هو االكتباب ان اذ ، االكتباب مرض فً هذا وٌحدث العمٌك الحزن

  مرض من ألكثر عرض

  Elation:  المرح -ب

 وٌحدث ، واضح سبب بدون وانبساط ومرح مفرط سرور حالة فً المرٌض كونٌ

 مرض فً

  Apathy:  األفعال تبلد.  ج 

 كوارث تحدث فمد حوله ٌجري لما الفرح او بالحزن ٌنفعل وال الٌتاثر المرٌض

  الفصام مرض فً وٌحدث ، ٌنفعل وال ٌبالً فال له الناس ألعز

  Incongruity:  االنفعال توافك عدم.  د 

 احد موت سماع عند ٌضحن كان سلٌمة ؼٌر بصورة العواطؾ عن التعبٌر وهو

 .  الفصام مرضى عند وتحدث ، بالعكس او له كارثة حدوث او احبابه

  Morbid Anxiety:  یالمرض الملك -هـ 

 الموالؾ من وتهٌب شدٌد توتر وٌصحبه المصدر مجهولة الخوؾ من حالة وهو

 لبل شخص ألي الملك ٌحدث ولد والخسارة الفشل وتولع الحركً االستمرار وعدم

  العملٌة اجراء لبل او االمتحان

 

 



 

 سبب بدون ٌكون المرضً الملك ولكن ظاهر سبب لوجود حدة الل لكنه ، الجراحٌة

  للمرٌض مزعجا و لإلنتاج عابما وٌصبح

   DisordersSleep:  النوم ضطراباتا

 نظام اضطراب أو ظاالستٌما بعد الٌه العودة صعوبة او انعدامه أو النوم كثرة وهً

 النوم  عند المشً او كوابٌس من ذلن ٌصاحب وما النوم

  الذاكرة اضطرابات-٥

 أهم ومن النفسٌة األمراض من لعدد البارزة األعراض من الذاكرة اضطرابات تعد 

 األعراض هذه

  Amnesia:  الذاكرة فمدان.  أ 

 المخدرات على المزمن االدمان فً المرٌبة األحداث وباألخص الذاكرة فمدان ٌحدث

 .  الراس اصابات عن فضال الشٌخوخة سن وفً الكحولٌة والمواد المختلفة

  Hypermnesia:  الحادة الذاكرة -ب

 احد وهً بعٌد زمن منذ ولعت التً لألحداث التفاصٌل أدق المرٌض ٌتذكر هنا

 الهوس  مرض أعراض

  Fabulation:  الخاطئ التذكر -جـ  

 بعض المرٌض نسٌان الن وذلن للمعلومات وملفمة خاطبة استعادة حدوث هو

 بالتلفٌك الذاكرة فً الفراؼات ملا محاولة إلى ٌدفعه بعضها وتذكره األحداث

 فهو فعال حدثت وكانها بدلة األحداث هذه ووصؾ تمع لم التً األحداث واختالق

 الولت ذلن فً المستشفى فً سرٌره ٌؽادر لم هو بٌنما الخارج الى سفره ٌصؾ

 على اإلدمان عن الناتجة األمراض وبعض المتمدمة الشٌخوخة فً ٌحدث وهذا

 . طوٌلة لمدة الخمر

  Conciousness Disorders:  واالنتباه الوعً اضطرابات-6

 زمان من حوله بما وعاللاته نفسه االنسان فٌها ٌدرن الٌمضة من حالة هو الوعً

 اضطرابات واهم صحٌحة بصورة للمؤثرات االستجابة ٌمكن كما واشخاص ومكان

 : الوعً

  Stupping:  الذهول.  أ 

 الشدٌدة للمؤثرات اال المرٌض ٌستجٌب فال شدٌدة لدرجة واالنتباه الوعً للة وهو

 رباالب كالوخز

 

 



 

  Dissociation: ًالوع انشماق -ب 

 كما األخرى المجاالت دون المجاالت أحد فً الوعً فً النشاط درجة اختالؾ هوو

 الحركة مجال ذلن ومع نابما ٌكون المرٌض أن اذ المشً خالل النوم فً ٌحدث

  الهٌستٌرٌا حالة فً ذلن وٌحدث نشطا ٌكون

  Confusion:  نوهاالت -ج

 مكان او زمان او اشخاص من بٌنته فً من على التعرؾ عن المرٌض ٌعجز انهو

 الولت نفسه  فً جمٌعها او

  Perception Disorders:  اإلدران ضطراباتأ -7

  Illusions:  الخداع-أ

 المرٌض ٌرى كان الحمٌمٌة الخارجٌة للمؤثرات الحسٌة المدركات تفسٌر سوء وهو

 تموت طٌورا الشجر اوراق سموط یبر نحوه تزحؾ نارا ٌتصوره بعٌدا نورا

 ماء ٌتصوره السراب ٌرى او وتتسالط

  Hallucination:  الهالوس -ب 

 عدم مع اللمس او الشم او التذوق او البصر او السمع بواسطة أشٌاء أدران هً

 انواع وهً لها حمٌمً خارجً منبه وجود

  Auditory Hallucinations:  السمعٌة الهالوس.  اوال 

 عن التكلم إلى المرٌض عن تتكلم اصوات الى بسٌطة اصوات سماع من وتتدرج

 انها اذ للمرٌض مزعجة األصوات هذه تكون ما وؼالبا معه محادثة الى افكاره

 .  األوامر هذه تنفٌذ الى فٌضطر األفعال ببعض بالمٌام تأمره أن حد إلى تصل

  wisual Hallucinations:  البصرٌة الهالوس.  ثانٌا

 او اشخاص صور فٌها ٌظهر حركٌة او الضوء من كومضات بسٌطة اما وهً

 ٌسمع المرٌض أن أي السمعٌة الهالوس مع نما تتزام وؼالبا كارتونٌة صور

 . مصدره وٌرى الصوت

  Olfactory Hallucinations:  الشمٌة الهالوس.  ثالثا 

 عدم مع ذلن ؼٌر او الزفر او العفن كرابحة كرٌهة رابحة ٌشم المرٌض أن وهً

  الرابحة هذه وجود

 



 

  Gustatory Hallucinations:  الذولٌة الهالوس.  رابعا

 الطعام فً السعر بطعم ٌشعر كان حمٌمً ؼٌر معٌن بطعم المرٌض شعور وهً

  Tactile Wallucinations:  اللمسٌة الهالوس.  خامسا 

 ٌالمس احدا ان اإلحساس أو الجلد على ٌمشً نمل بوجود المرٌض شعور وهً

  ٌحركه او الجسم بدفع أو جسمه

 : Thought Disorders التفكٌر اضطرابات-8

 :۔ االضطرابات هذه من نوعان وهنان 

  األعراض واهم: التفكٌر مجرى اضطرابات-أ

  Flight of ideas:  األفكار غزارة.  اوال

 له لٌس اخر موضوع الى االنتمال ثم معٌن موضوع عن المرٌض تكلم فً وتلحظ

 اكمال ولبل الدراسة عن ٌتكلم كان ترابط وٌدون السابك بالموضوع عاللة

 عند وتحدث ، العراق فً المشهورة االكالت اهم عن التحدث إلى ٌنتمل الموضوع

 . الهوس مرضى

  Thought Acceleration:  التفكٌر سرعة . ثانٌا 

 ان إذ ذلن على نفسه اجبار من التمكن وعدم التفكٌر عن المرٌض تولؾ عدم هً

 عند الحالة هذه وتحدث التفكٌر من المزٌد إلى المرٌض دافعة بسرعة تتولد االفكار

 . الفصام مرضى

  Blocking of Ideas:  األفكار تولف.  ثالثا 

 فً بفراغ والشعور المرٌض ذهن فً مفاجا بشكل االفكار تولؾ بذلن ونعنً

 فً فٌستمر التفكٌر على المدرة إلٌه ترجع ثم لمدة وٌصمت ٌمول ما ٌدري فال الذهن

 مرضى عند الممٌزة األعراض من وهً ، نفسه السابك الموضوع عن التكلم

  الفصام

  Poverty of Thinking:  التفكٌر بطء.  رابعا

 مرض فً كما محدد موضوع حول وتدور بطًء وتوالدها للٌلة هنا األفكار تكون

 .  االكتباب

 

 



 

  التفكٌر محتوى اباتاضطر

 اعتمادات انها على وتعرؾ للفصام الممٌزة األعراض من تعد التً األوهام تظهر

 ٌمكن ال للمرٌض الثمافً بالمستوى ترتبط ال و منطمً اساس على سنٌة ؼٌر خاطبة

 الوالع فهم عدم نتٌجة وتحدث الدامؽة والحجج المنطمٌة باألدلة تبدٌلها او تؽٌٌرها

 -: أنواعها أهم ومن المرٌض فٌه ٌعٌش الذي

  Gransliose Delusions:  العظمة اوهام:  اوال 

 أو جسمٌة او عملٌة لدرات ولدٌه المجتمع فً جدا مهم انه المرٌض اعتماد هً

 مع ٌتحدث انه او مرسل نبً اته او معٌنة دولة ربٌس أنه كاعتماده كبٌرة اجتماعٌة

 ذلن ؼٌر او السالم علٌهم المالبكة

  persecutory Delusions:  االضطهادٌة األوهام:  ثانٌا 

 به وتولع المكابد له وتدبر وترالبه تكرهه جماعة أو شخصا أن المرٌض اعتماد هً

 .  الضرر

  Eratomantic Delusions:  الغرامٌة األوهام:  ثالثا

 مركز ذي مشهور شخص مع ؼرامٌة بعاللة ٌرتبط انه المرٌض اعتماد هو

 احد مع ؼرامٌة عاللة لدٌها أن المرٌضات احدى اعتماد مثال مرموق اجتماعً

 . المشهورٌن المطربٌن

  Somatic Delusion:  الجسمٌة األوهام:  رابعا 

 أرواحا أوإن ، والشٌاطٌن الجن مثل جسمه ٌسكن مخلولا هنان إن المرٌض ٌعتمد لد

 معه ٌمارس من هنان إن إلى االعتماد به ٌصل ولد جسمه من أجزاء فً تؤثر

  الحسٌة الهالوس مع األفكار هذه وتترافك.  الجنس

  Nihilistic Delusion:  العدو توهم:  خامسا

 البلدة أوان ، اختفى أو تلؾ لد جسمه من جزءا إن أو مٌت انه المرٌض ٌعتمد لد

 فً شٌوعا أكثر وهذا فٌها ٌعٌش أنه رؼم الوجود عن محٌت لد فٌها ٌعٌش التً

  االكتباب

  Thought Withdrawing:  األفكار سحب اوهام:  سادسا

 أو اٌمانها ٌستطٌع ال وانه ذهنه من افكاره ٌسحب من هنان أن المرٌض ٌعتمد

 ؼٌرها او الصناعٌة باأللمار او بالمؽناطٌس تسحب كان علٌها السٌطرة



 

  Delusion of Infuence:  األفكار فرض اوهام:  سابعا 

 تفرض و ذهنه فً تدس بل ذهنه من نابعة لٌست أفكاره أن المرٌض اعتماد وهً

 .  علٌه

  Thought Broadcasting:  األفكار اذاعة اوهام:  ثامنا

 بكل وٌعلمون فٌها ٌشاركونه انهم و الناس على تذاع افكاره أن المرٌض اعتماد هً

 ذهنه فً ٌدور ما

  Paranoid Delusions:  الشن اوهام:  تاسعا 

 او امواله اخذ بهدؾ ٌخدعونه االخرٌن ان او تخونه زوجته أن المرٌض اعتماد هو

 .  الثمٌنة اشٌابه

  Decision Making Disorder:  األحكام اصدار اضطراب  -٩

  Insight Disorder البصٌرة اضطراب

 والتفرٌك والمرض الصحة بٌن والتمٌٌز ومشاكله ذاته تفهم على الفرد لدرة عدم هً

 هم الناس أن وٌعتمد مرٌض انه ٌنكر انه اي والعضوي النفسً االضطراب بٌن

 .  بالفصام اإلصابة حالة فً ذلن وٌحدث ، المرضى


