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 مفهوم الصحة النفسية
 

تعني قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع االخرين من حوله في المجتمع الذي  عيذي   : الصحة النفسية
واالضذذطرام مملذذواة باالمذذم والحمذذاس  أزماع بحيذذاة خاليذذة مذذن التذذوتر والتذذأ  انذذه قذذادر علذذى االسذذتمتفيذذه  

  فيه عن نفسه ويتقبلها ويرضى عن االخرين ويتقبلهم. ىبشكم يرض
 
التمذريض الذي  عصذتد ادراسذة االضذطراباف النفسذية هذو احذد فذروع  تمريض الصححة النفسحية والعقليحة *

المصذام اهذي  وقاعذة منهذا وتقذدعم العناعذة التمريلذية للمذريض والعقلية المصتلفة ومعرفة اسبااها وعالجها وال
االضطراباف والتي تساعد  على تحسين التوافق مع نفسه ومع ايئة واالهتمام باحتياجاف الجسمية والنفسية 

 واالجتماعية.
 
 مؤشرات الصحة النفسية *
مذن تتذوافر لدعذه هذي  المؤشذراف  غلبها فذا أ و أللصحة النفسية عند الفرد مؤشراف عديدة اذا توافرف جميعها  

 عمكن القول انه يتمتع بالصحة النفسية المتكاملة وهي  المؤشراف هي:
د قدراتذذه و حذذدب.الرغبذذة والقذذدرة علذذى االنجذذاز  ففذذي االنجذذاز عحتذذرم الفذذرد ذاتذذه .ويكذذو  قذذادر علذذى االنتذذا  1

 وذكاؤ .
 .الثقة بالنفس وباالخرين.2
 تجا  االخرين. ةبالمسؤولي.الشعور 3
 ة المحيطة.ي.التوافق مع الظروف البيئ4
 .القدرة على اتصاذ القرار.5
.القدرة على اناا عالقاف اجتماعية مريحة ودائمة نسبيًا مع االخذرين  بعيذدة عذن الغيذرة والحسذد والشذعور 6
 .ببالين
 في الحياة والسعي للوصول اليها..القدرة على تحديد اهداف واضحة 7
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 تاريخ العلوم النفسية والعقلية
 

 *ا  تقدم االمم عقاس بما عقدمه المجتمع من رعاعة نفسية واجتماعية الفراد .
مذريض النفسذي نظذرة لا*مني القدم ارتبطت االمراض النفسذية بذاالرواا الشذريرة والشذياوين وكذا  ينظذر الذى 

خرافيذة وكانذت تسذتصدم وسذائم عديذدة معتقذداف العذال  النفسذي تعتمذد علذى خوف وشك .وكانت ممارسذاف 
الخذذرا  هذذي  االرواا الشذذريرة مثذذم العذذ،ل  الحذذرت  اللذذرم  التعذذييب  المذذوف  وكذذانوا المرضذذى النفسذذيو  

 ععاملو  كالحيواناف.
لشذريرة التذي *ارتبطت االمراض النفسذية اعلذًا بالسذحر والصرافذاف  حيذث عسذتصدم السذحر الخذرا  االرواا ا

 .المريض النفسيحلت ب
*في القذرو  الوسذطى اذدأ رجذال الذدين عسذتصدمو  وسذائم اةثذر رحمذة فذي وذرد هذي  االرواا مثذم اسذتصدام 

 التعاويي وبعض الطقوس الدينية كالصالة في المعااد والرقد الجماعي اهدف شفاا المريض النفسي.
مسذذتقاًل عذذن كذذا  عقذذول بذذأ  الذذروا ليسذذت شذذيئًا  ععتبذذر المؤسذذس االول لعلذذم الذذنفس حيذذث العححالم ارسحح و*

 الجسد وانما هي وظيفته.
ععتبذذر المؤسذذس الثذذاني لعلذذم الذذنفس  وقذذال ا  الشذذعور اهذذم خاصذذية للعقذذم  الفيلسححوا الفرنسححي دت ححارت*

 والي  عجمع الحاالف الشعورية من تفكير وتصور وتيكر ومشاعر وانفعاالف ورغباف.
اليذواا المرضذى التاسذع عشذر اقذام منتجعذًا فذي منطقذة يذورك فذي انكلتذرا  فذي القذر   الشاي وليم توكتاجر *

 المصااين بامراض عقلية ونفسية وهو من زرع البيرة االولى في تطور الطب النفسي.
 *وبعدها ادأ اعتماد الطب النفسي على اسلوم البحث العلمي.

ي دراسة الظواهر النفسية  حيث اسس في اداعة القر  التاسع عشر اعتمد المنهج التجريبي ف العالم فونت*
لعلذذم الذذنفس التجريبذذي فذذي المانيذذا/اجراا تجذذارم علذذى الحذذواس كالسذذمع والبصذذر  وتجذذارم علذذى اول مصتبذذر 

 التعلم والتفكير واالنتبا .
دلذذة قاوعذذة عذذن وجذذود حيذذاة نفسذذية ال شذذعورية الذذى جانذذب الحيذذاة النفسذذية الشذذعورية أاثبذذت ب العححالم فرويحح *

 ر في تغيير وجهة النظر الى النفس االنسانية والى علم النفس والطب النفسي. وكا  له االث
االحذالم فذذي تفسذير اسذبام المذرض النفسيخ.واسذذتصدام تحليذم )ةذا  عسذتصدم اسذلوم التنذذويم المغناويسذي  و 

 اسلوم التحليم النفسي.
 

 
 
 
 



4 

 

 تاريخ ال ب النفسي عن  العرب
مذريض معذًا حيذث تقدماا المصريين عقومو  باعمذال الطذب وال*التمريض من اقدم المهن في التاريخ  ةا  

 ةا  عمارس من قبم الكهنة.
 عند العرم اعلًا كا  الطب والتمريض مهنة مشتركة سميت بالتطبيب.*

التذذي شذذاركت فيهذذا المذذرأة  حذذى*شذذجع الذذدين االسذذالمي علذذى ممارسذذة مهنذذة المواسذذاة النفسذذية للمرضذذى والجر 
 إلذذذى األنذذذدلسة مذذذن يذذذقافذذذة الطبثنشذذذر علمذذذاا العذذذرم ال اإلسذذذالمية   افالفتوحذذذالغ،واف بعذذذد  أثنذذذااالعربيذذذة 

الذراز   و  به والقلق والميول االنتحارية للمريض النفسيآالي  وصف الك اان سينا :الهند من هؤالا العلماا
 الي  استصدم الموسيقى واالعحاا والتسلية لعال  المريض النفسي . 

 
المراض العقلية وكذا  اول مستشذفى لقسمًا منها  اشأ المستشفياف وخصصو *عفصر العرم بأنهم اول من ان

الرشيد في بغداد التذي عبد الملك ان مروا  ثم تبعها ايمارستا  مخفي عهد الصليفة 707اسالمي في الشام )
 مخ.786اناها الصليفة هارو  الرشيد )

لالمذراض العقليذة فذي احذد  حيث انشأف اول مستشفى  1880*ادأ الطب النفسي الحديث في مصر عام 
مستشذذذذفى الصانكذذذذة وكذذذذا   أنشذذذذأف 1912 وفذذذذي عذذذذاممريض خ1500القصذذذذور اليباسذذذذية  وكذذذذا  عسذذذذتوعب )

 . خمريض2000عستوعب )
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 م ارس علم النفس
 

:هي جماعذة مذن العلمذاا يتقذدمو  انظذام مذن االفكذار يهذدف الذى تبيذا  وتوضذيذ الطريذق الذي  الم رسة *
 يتبعه االخرو .عجب ا  

 الم رسة السلوكية .1
اسسها ووسن  وهي مدرسة تنظر الى االنسا  نظرتها الى الة معقذدة ال تحركذه دوافذع هادفذة اذم مثيذراف *

 ددعة مصتلفة.غتصدر عنها استجاباف عقلية و 
 .ةتنكر هي  المدرسة وجود قدراف واستعداداف فطري*

 *تنكر الشعور والصبراف الشعورية.
 التعلم والعاداف وكيفية تكوينها. دراسة*اهتمت في 

 : الج ي ةالسلوكية  الم رسة.2
 *تهتم ادراسة السلوك الظاهر فقط مع امكانية دراسة الحاالف الشعورية.

 *رك،ف على التعليم وتكوين العاداف.
 
 :رضيةغالم رسة ال.3
 تقوم ادور هام في تحديد السلوك. واألغراضالغاعاف  إ  *
 
 
 :ل النفسية التحليم رس.4

 و المدرسذذذة علذذى اثذذذر العوامذذم والذذذدوافع الالشذذعورية فذذذي تفسذذير السذذذلوك السذذذو   *اسسذذها فرويد.اةذذذدف هذذي 
 الشاذ.

 *االهتمام ادراسة الشصصية السوية والشاذة وعوامم انحرافها.
 .والصبراف األولى في هي  المرحلة ةيد على دور الطفولةأ*الت
 
 :م رسة التحليل النفسي الج ي ة.5
الشصصية اما هي  المدرسة فتؤكد على العوامم  نمدرسة فرويد اةدف على اثر الغرائ، الجنسية في تكوي* 

 الحلارية.
 *مدرسة فرويد اةدف على مرحلة الطفولة اما هي  المدرسة فتؤكد على حاضر الفرد وظروفه الراهنة.
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 :م رسة الجش لت.6
الجشذطلت تعنذي الكذم المتكامذم االج،اا اينذت هذي    وكلمذة  1920ظهرف هي  المدرسذة فذي المانيذا سذنة *

المدرسذذة ا  الحقيقذذة النفسذذية الرئيسذذية فذذي المذذدرك الحسذذي هذذي ليسذذت العناصذذر التذذي يتكذذو  منهذذا المذذدرك 
 الحسي وانما البناا العام لهيا المدرك. 

 
 :م رسة تحليل العوامل.7

 ية مثم اليكاا الشصصية.لف منها المركباف النفسأ*تكشف عن العناصر او العوامم التي تت
 النفسية ومعالجتها احصائيًا.*اجراا البحوث واالختباراف 
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                                          personalityالشخصية 
 تعريف الشخصية  

ية وهي  الوحدة المتكاملة وهي عبارة عن وحدة متكاملة من الصفاف والممي،اف الجسمية والعقلية واالجتماع
تبدو في التعامم االجتماعي للفرد والتي تمي،  عن غير  من االفذراد تمييذ،ا واضذحًا  فهذي تشذمم دوافذع الفذرد 

واهتماماتذذه وسذذماته الصلقيذذة وارائذذه ومعتقداتذذه وعاداتذذه وييمذذه االجتماعيذذة وذكذذاا  وموا بذذه وعواوفذذه وميولذذه 
 ن غير  من الناس تؤلف جانبا من شصصيته.صفة تمي، الشصد ع مالصاصة .حيث ا  ك
   سمات الشخصية
 هي ميم ثاات نسبيًا الى نوع معين من السلوك. تعريف السمة:

تعريف السلوك: هو كم ما عصذدر عذن الفذرد مذن نشذاي شصصذي يتصذم بطبيعتذه االنسذا  نتيجذة التصذاله 
 واحتكاةه مع البيئة الصارجية.

الكيا  الجسمي الحيو  للفرد ودوافعه وانفعاالته وحياته العقلية بما  أ  ا  السلوك محصول التفاعم ما اين
 فيها من ادراك وتصيم وتعلم ونسيا  وتفكير وااداع.

 سرعة الحركة. الجمال  القوام  الصوف  المظهر العام   سالمة الحواس  .السماف الجسمية: 1
تذذذؤثر بالتذذذالي فذذذي شذذذعور الفذذذرد بذذذاالمن فذذذي تقذذذدير الفذذذرد لياتذذذه وتقذذذدير المحيطذذذين لذذذه  و  هذذذي  السذذذماف تذذذؤثر

 والطمأنينة وتوافقه االنفعالي واالجتماعي.
 مثاًل : العوت عكو  عائقًا في وريق نجاا الفرد. 
لهذا   ةلهذاللواقع إدراةذه الذيكاا  القذدراف العقليذة  ثقافذة الفذرد ومعرفتذه  فكرتذه عذن نفسذه  .السماف العقلية:2

 عالقة بشصصيته.
االنفعذذذالي   ضذذذبط الذذذنفس  القلذذذق  الشذذذعور بالذذذينب  قسذذذم مذذذن هذذذي  االتذذذ،ا  ة:الم،ا   .السذذذماف الوجدانيذذذ3

عن عملية التطبيع االجتمذاعي )مذوروث السماف له عالقة بالجهاز العصبي الغدد  والقسم اخر ينشأ عن 
 ومكتسبخ.

 من هي  السماف :المرا  الصجم االةتئام  االنع،ال  الصمول.
لفرد للمشاةم االجتماعية  وكيفية مواجهتها وحلها  المشاركة فذي النشذاواف .السماف االجتماعية:تكيف ا4

 االجتماعية  القيم االجتماعية.
 من هي  السماف :الصدت  الكيم الصيانة  االمانة.

السذذذماف الشذذذعورية :هذذذي سذذذماف واضذذذحة عشذذذعر الفذذذرد اوجودهذذذا ويسذذذتطيع الحكذذذم عليهذذذا مثم:الصذذذداقة  .5
 وضبط النفس.

. اينها وبين سلوكهيدرك الصلة ال عفطن الفرد اليها او ال عورية :هي سماف غير واضحة .السماف الالش6
تظهر نتيجة النطالت دافع او عاوفة او انفعال مكبوف  مثم الصوف المكبذوف   عظهذر علذى شذكم قلذق  
 الشعور بالنقد المكبوف   عظهر بشكم ضعف الثقة بالنفس الصجم المكبوف   تردد وارتباك وحيرة.
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هي وحدة متكاملة من سماف مصتلفة عأتلف بعلها بعلًا  فالشصصية المتكاملة هذي  *الشصصية المت،نة:

 الشصصية التي انتظمت سماتها المصتلفة في وحدة منسجمة االج،اا.
 *ولتحقيق تكامم الشصصية هناك عدة عوامم تؤد  الى ذلك :

د  الى اعتالل الصذحة النفسذية وعذدم تكامذم .عوامم ايولوجية : أ  خلم في الجهاز العصبي والغد  يؤ 1
 الشصصي.

 .عوامم نفسية: ذصلو الشصصية من الصراعاف النفسية الالشعورية. 2
 

   عوامل تكوين الشخصية
:االسذذذتعداداف الوراثيذذذة منهذذذا الجسذذذمية والنفسذذذية كالذذذدوافع الفطريذذذة ولذذذيكاا والمواهذذذب  .العوامحححل الوراثيحححة1

 والحيوية والقاالية على مواجهة المشاةم. واالستعداداف الم،اجية والنشاي
 : وتقسم الى:.العوامل البيئية2
:الصحراا  الجبال  المناوق الباردة المنذاوق الحارة لهذا االثذر فذي تنميذة بعذض السذماف الجغرافية  بيئةال أ.

 او تعطيلها.
 :وتشمم االجتماعية: بيئةال م.
 لقية والروحية والتقاليد السائدة.ثقافة المجتمع والقيم والعاداف والمعايير الص .1
 الطبقة التي ينحدر منها الفرد كالفقر والغنى  التدين او عدمه   وبقة مثقفة او غير مثقفة. .2
تسلسذم الفذرد فذي االسذرة  ظروفذه االجتماعيذة  فقدا  احذد الوالذدين  مثم الصحة والمرض  :عوامل اخرى .3

 نفصال االاوينخ.واالسرية )عيي  في ملجأ  او مع زوجة االم  ا
 

 تركيبها ومراحل ت ورها –الشخصية 
 مستويات الشعور عن  اإلنسان  

هذو عبذارة عذن الوظيفذة العقليذة التذي تعمذم خذار  الذوعي وتسذمى )العقذم  : Unconscious .الالشذعور1
ن عمكذ الباونخ والالشعور عشكم الج،ا االةبر من الشصصذية ويصتذ،  التجذارم والمشذاعر السذابقة والتذي ال

 استعادتها والشعور اها.
 .:هو الصفة العقلية التي تعمم ضمن الوعي  Conscious .الشعور او الوعي2

 الشعور يهتم بالواقع وما عجر  في العالم الصارجي المحسوس.
الوظيفيذة العقليذة التذي ال تكذو  فذي الذوعي ولكذن أو هذو الصذفة   :  Preconscious .مذا قبذم الشذعور3

  منطقة الشعور. إلى عمكن تيكرها وجلبها
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  تركيب الشخصية
مذذدارس علذذم الذذنفس اهتمامذذًا بالشصصذذية ومكوناتهذذا ووظيفتهذذا  مؤسذذس هذذي   أةثذذرلنفسذذي ا*مدرسذذة التحليذذم 

المدرسة هو العالم )فرويدخ وهو اول من صور تفاعذم العوامذم الوراثيذة والبيئيذة والصذراع الذي  عحذدث اينهذا 
 صصية ونموها .وير  فرويد ا  للشصصية جوانب ثالثة هي:واثر ذلك في تكوين الش

هو منبع الطاقة البيولوجيذة والنفسذية التذي يولذد  للشصصية. )الفطر خ :وهو الجانب البيولوجي (Id).الهو 1
 االستعداداف الجسمية والعصبية والنفسية والدوافع الفطرية والغرائ،.اها  ويشمم  م،ودا الفرد

تحكمذذه قذذوانين  يذذد عذذن الواقذذع  بعيذذد عذذن المعذذايير والعذذاداف واالخذذالت والقذذيم وال*وهذذو جانذذب الشذذعور  بع
 العقم والمنطق.

 *ععتبر الهو الجانب البدائي للشصصية.مثاًل الطفم الرضيع ذذ يبكي ويتبول متى عشاا.
ن :وهو الجانب النفسي للشصصية  يتكذو  بالتذدريج مذن اتصذال الطفذم بالعذالم الصذارجي عذ(Ego). االنا 2

للفذرد فعذن  اإلرادعذةنا هو مرك، الشعور واالدراك والتفكيذر  ويكذو  مسذؤواًل عذن االفعذال األوريق الحواس  ف
 وريقه تتحقق الدوافع او ال تتحقق.

   ويتحكم فيه مبدأ الواقع. االنا العليا)اللميرخنا هي التوفيق اين الهو) الغرائ،خ و ألوظيفة ا
 ما عصادفه في فمه حين عكو  جائعًا.*مثاًل :يتعلم الطفم ا  ال علع كم 

وهو الجانب االجتماعي للشصصذية وهذو عبذار  عذن القذانو  الصلقذي عنذد الفذرد  خ:superego)العليا .االنا3
وهو استعداد عكتسبه الفرد في وفولته وقد عصيبه التحوير وذلك بازدعاد ثقافة الفرد  باللميروهو ما نسميه 
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وهذذو اسذذتعداد الشذذعور  دافذذع مذذانع رادع  تذذه علذذى الحكذذم والعقذذام والثذذوام.ه يبقذذى محتفظذذًا بقدر وخبراتذذه لكنذذ
 مكتسب مبني على اساس من الحب والصوف واالحترام.

لهذو اهذي التوفيذق اذين  األنذا*هي  الجوانب الثالثة للشصصية تتفاعم وتمت،  مع بعلها الذبعض   فوظيفذة 
فيذذق المتكامذذم  سذذارف الحيذذاة النفسذذية بصذذورة والواقذذع الصذذارجي ومطالذذب اللذذمير  فذذاذا نجذذذ فذذي مهمذذة التو 

تذذم التذذواز  النفسذذي نذذتج عذذن ذلذذك مذذرض خا إذاواتصذذفت الشصصذذية بالتكامذذم واالتذذ،ا  وعلذذى العكذذس سذذوية 
 نفسي او عقلي او سلوك شاذ )عدواني  اجراميخ.

 

  ت ور الشخصية لمراح
 توجد عدة ادوار لتطور الشصصية وتشمم:

 ن الجنين والوالدة.يي تمتد اين تكو .دور الحمم : هي المرحلة الت1
ععتقذدو  بذأ  سؤها. وبعض الباحثين  أوم وبحسن التغيعة أللعة دالغد باإلفرازافيتأثر  أمهالجنين في بطن 

 سماع الموسيقى وقرااة الكتب وغيرها من الفعالياف التي تمارسها االم لها االثر على الجنين.
 
 الدة ذذ الى السنة االولىخ..الدور الفمي او دور الرضاعة: )من الو 2
 سمي بالدور الفمي ال  اهتماماف الطفم وليته تكو  منصبة على الفم.*

للطفم وهي الحاجذة للطعذام ولكذن اعلذًا تشذمم  البيولوجيةجاف االح إشباع*عملية الرضاعة ال تشمم فقط 
 بمن حوله. والثقة باألما ةونها عالقة اجتماعية اين الطفم وامه واعلًا تع،ز شعور الطفم 

 
 سنوافخ 3سنة الى  1.الدور الشرجي او دور الطفولة الباةرة  : )من 3

 *يتحول سرور الطفم من فمه الى اعلاا  التناسلية والشر  فيشعر بالسرور عند التبول او التبرز.
 *في هي  المرحلة عستصدم الطفم الكالم كوسيلة لالتصال مع العالم الصارجي.

 الطفم على ضبط مثانته وامعائه. *في هي  المرحلة يتعود
 *تطور مهاراته الحركية.

 
 سنوافخ 6سنواف الى  3من  : ) .الدور الجنسي او دور الطفولة المتاخرة 4

 *عمي، الطفم جنسه )ذكر انثىخ في هي  المرحلة وينجيم الى نفس الجنس عند اللعب.
س الطفذم اللعذب باعلذائه )العذذادة *ينصذب اهتمذام الطفذم علذى جسذمه وبذاالخد اعلذائه التناسذلية فيمذار 

 السرية عند االوفالخ.
 تصدامه جمم مفيدة ععبر اها عن افكار  وحاجاته.س*عستطيع الطفم في هي  المرحلة  التعبير عن نفسه با
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 سنة خ 12سنواف الى  6دور الهدوا: )من .5
 ذكائه وقدراته . م*في هي  المرحلة ت،داد مهاراف الطفم في التعلم باستصدا

 ت،داد قدرته على التكيف من خالل ذهابه الى المدرسة واالحتكاك بمحيط جديد خار  نطات العائلة.*
 *اقامة عالقاف صداقة مع نفس الجنس  يتعلم المنافسة واالخي والعطاا وتلبية الطلباف التي تطلب منه.

 *اةتسام المعلوماف االةادعمية والمهاراف.
 
 سنةخ18سنة الى  12.دور البلوغ : ) من 6

 *مرحلة النمو الجسمي والتغيراف الهرمونية عند الجنسين.
 *مرحلة النلو  االجتماعي والعاوفي والعقلي والجسمي.

 *مرحلة تكوين عالقاف اجتماعية جديدة  وتحمم المسؤولية   واالنجيام نحو الجنس االخر.
ف مذذع هذذي  المرحلذذة ومواجهذذة *هذذي  المرحلذذة تعتمذذد علذذى المراحذذم التذذي سذذبقتها فذذي قذذدرة الفذذرد علذذى التكيذذ

 الصعوباف والمشاةم وكيفية حلها.
 *مرحلة اتصاذ القراراف المستقبلية )المهنة   العمم  الدراسةخ.

 
 سنةخ: 18.دور النلو  او دور الكهولة : )بعد 7

 *عكو  الشصد فيها في او  تكامم ونلو  الشصصية.
 ك الحياة.شري وإعجادتكوين عائلة ينصب اهتمام الفرد فيها على *

 *عكو  قادرًا على النجاا والتطور   التعاو    محبة االخرين  العطاا   تحديد اهداف واضحة في الحياة.
 
 وقدراته الجسمية والعقلية..دور الشيصوخة : هو دور انحطاي قاالياف الفرد وفعالياته 8
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 Motivations افعو ال 
بالتعرف على ما وراا هيا  السلوك اإلنساني و التي ال تتلذ إالمن المباحث الهامة لعلم النفس دراسة 

و من ثم  تلك العملية تقتلي الرجوع الى الحاجاف األولية و األساسية للكائن البشر   السلوك المتنوع.
نستنتج العالقة اين حاجاف و دوافع االنسا  و سلوكه و أخيرا بشصصيته و بالتالي هي كم ما يتعلق 

 لمتعدد ظاهر  و باونه .ايلك السلوك ا
ليتصذي سذلوكًا معينذًا فذي العذالم الصذارجي الكامنذة فذي الكذائن الحذي التذي تدفعذه الدوافع :هي الطاقاف  تعريف

 للكائن الحي اهدافه وغاعاته. وهي  الطاقة هي التي ترسم 
تهذذي الذذى *فالذذدوافع هذذي حالذذة داخليذذة  جسذذمية او نفسذذية تثيذذر السذذلوك فذذي ظذذروف معينذذة وتواصذذله حتذذى ين

 غاعة معينة.مثال على ذلك االنسا  الجائع يبحث عن الطعام.
 :إلى*تصنف الدوافع 

 أولية.دوافع 1
 .دوافع ثانوية2
 .دوافع مصتلفة3
عذن  ايئتذهوهي الدوافع الفطرية التي يولد الفرد م،ودًا اها  أ  ا  الفذرد لذم عكتسذبها مذن .ال وافع االولية  1

علذذى الحذذاالف الجسذذمية الداخليذذة ومذذن اهذذم  انذذوع مذذن الذذدوافع ععتمذذد فذذي اثارتهذذوريذذق الصبذذرة والذذتعلم. وهذذيا ال
 هي  الدوافع هي:

 .دافع الجوع او )الحاجة الى الطعامخ.1
 .دافع العط  او )الحاجة الى المااخ.2
 .دافع تجنب االلم.3
للفذرد وتنشذذأ فذذي ظذذم حذذد كبيذر بالبيئذذة المحيطذذة  إلذذىثر أالمكتسذذبة التذذي تتذهذي الذذدوافع الحح وافع الثانويححة  .2

 الظروف المصتلفة للفرد كما ا  لبعلها صلة بالناحية الفسيولوجية.
 

 واهم هي  الدوافع:
متذى كذا  مطمئنذا علذى عملذه من ععني التحرر من الصوف  ويشعر الفذرد بذاأل األمن:  منأ.الحاجة الى األ

 ومستقبله وصحته واوالد  وحقوقه ومرك،  االجتماعي.
 ة:هي  الحاج وإلشباع

 .ععمم الفرد على كسب رضا االخرين وحبهم ليشعر بأ  هناك من يرجع اليه عند الحاجة.1
والمهذذذذاراف االجتماعيذذذذذة لكذذذذذي تقلذذذذذم الصذذذذذوف مذذذذذن المواقذذذذذف .عكتسذذذذب الفذذذذذرد قذذذذذدر كذذذذذافي مذذذذذن المعلومذذذذذاف 2

 االجتماعية.
 .الثقة بالنفس تولد الشعور باالمن.3
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لشذذعور بذذاالمن يذذؤد  الذذى االصذذابة بذذامراض نفسذذية *عجذذب ا  تشذذبع هذذي  الحاجذذة لذذد  الطفذذم  ال  عذذدم ا
 االنطواا على النفس  الغلب والعناد. الكالم اللجلجة في  الالإراد  مثم التبول  أعراضوظهور 

 ومن العوامم التي تؤد  الى عدم الشعور باالمن لد  االوفال:
 . .الشجار اين الوالدين1
 ..العقام القاسي2 
 أو اللهفة ال،ائدة عليه.وإهماله .عدم االهتمام به 3
 .سوا الحالة االقتصادعة لالسرة.4

 :م.الحاجة الى التقدير االجتماعي
 *ةم فرد بحاجة الى الشعور با  له ييمة وانه مقبول ومحترم من قبم االخرين.

 :االنتماا إلىجذ.الحاجة 
فذذي اح،انهذذا وافراحهذذا االسذذرة   المدرسذذة  عشذذاركها ةذذم فذذرد بحاجذذة الذذى االنتمذذاا الذذى مجموعذذة معينذذة مثذذم 

 والعطاا معها. األخيويتعاو  معها ويتبادل 
 

 د.الحاجة الى التعبير عن الياف:
لدعذه مذن امكانذاف  *وهي الحاجة التي تدفع الفرد الى التعبيذر عذن نفسذه بذالقول والفعذم واالنتذا  ويحقذق مذا

 لدعه من اراا. ويبد  ما
 هذ.الحاجة الى احترام الياف:

المحافظذذة علذذى ذاتذذه والذذدفاع عنهذذا مذذن أ  شذذيا يذذؤد  الذذى االقذذالل  إلذذىفع الفذذرد دتذذ *وهذذي الحاجذذة التذذي
 منها.

 و.الحاجة الى االستطالع.
 

 وهي الحاجة والرغبة في الحصول على االشياا وامتالةها. ز.الحاجة الى التملك :
 
 وجية وعوامم نفسية.وهي الدوافع التي تشترك في تنشيطها لد  الفرد عوامم فسيول .ال وافع المختلفة  3

 :ومن هي  الدوافع
 .أ.الدافع الجنسي
 م.دافع االمومة.
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  الحيل ال فاعية  و النفسية اتاألزم
 

: هي عدم القدرة على حذم المشذاةم النفسذية والعجذ، عذن ضذبط التذواز  النفسذي  مصذحوبة االزمة النفسية
بالذينب والصجذم او الشذعور بذالصوف والظلذم عادة بحالة من التردد والقلق ومشاعر الصيبة والعج، والشذعور 

 والع،لة وانعدام الثقة بالنفس.
                     

 عمكن ارضاؤهما في ا  واحد . تعارض موصول اين دافعين الهو  :الصراع
 
  النفسية األزمة إلىاالسباب التي تؤدي *
 نيب اللمير.أالمواقف التي تثير ت.1
 لنفسه.فرد واحترامه .المواقف التي تمس كرامة ال2
 .عندما يتاةد الفرد انه اقم اهمية مما عظن.3
 .فقدا  الموقع االجتماعي.4
 عستحقه. .حين ععاقب عقابًا ال5
 .حين ير  الغير عكافئو  دو  استحقات.6
 .حين عمنع من تحقيق هدفه منعًا قهريًا.7

ظذذر الذذى المشذذكلة مذذن جميذذع النذذواحي *الطريقذة السذذليمة لحذذم االزمذذاف النفسذذية هذذو التفكيذذر الموضذذوعي والن
 أواعجااياتهذذاخ وعذذدم خذذداع الذذنفس بالتغاضذذي عذذن المشذذكلة او التغاضذذي عذذن العيذذوم الشصصذذية و )سذذلبياتها 
 عكو  حم االزمة بصورة ترضي الفرد والمجتمع في ا  واحد. أ الشصصية .ويجب  إمكانياتهالمبالغة في 

 
 :(Defense Mechanism) ال فاعية لياتاال الحيل أو 

 

الى الحيوانات  إن عملية التوافق مع البيئة ليست قاصرة على اإلنسان دون الحيوان، فقد تلجأ بعض

 نفسها من عدوها في البيئة الخارجية.  أساليب الخداع، لحماية

تستخدم هذه االساليب سواء من اإلنسان أو من الحيوان لحفظ تماسكه، وحفظ ذاته ونوعه وتقليل قلقه،  

 مع البيئة الخارجية، وللدفاع عن الكيان الشخصي في آن واحد.وللتكيف 

 هق  ال يإلقل ل قذ هقالس ايبقملإلا  ت قم ي القا   ق  يعد القلق  الدقديد القال  س ييق اإلن ان يقمل    لق و 

 ال   ل ب  مربة  لك ايبملإلا.
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فذوت قدرتذه علذى لم ينجذ الفرد في التوصم الى حم ازمته النفسذية بشذكم اعجذااي  واذا كانذت المشذكلة ت إ 
وذرت  إلذى أولجذ إحبذاي حلها او النذه لذم يذتعلم فذي ماضذيه حذم مشذاةله بطذرت ناجحذة  ظذم الفذرد فذي حالذة

 سلبية خادعة تعرف بالحيم الدفاعية . أخر  
صذغيرا كذذا  ام كبيذرا يلجذأ اليهذذا بمقذدار معذين لكنهذذا ليسذت شذاذة فكذذم فذرد  أسذذاليب  يذةدفاعال اآلليذاف *إ  

ن بذاالمراض النفسذذية والعقلية وتصذذبذ ضذذارة فذي حالذذة االفذذراي اهذا وتمنعذذه مذذن مواجهذذة تذ،داد لذذد  المصذذااي
 لعمم على حلها.االمواقف بكم جرأة وصراحة وواقيية و 

  ال فاعية لياتاال 
ة كلتحذذدث بصذذورة تلقائيذذة للذذتصلد مذذن التذذوتر والقلذذق لمواجهذذة المشذذليذذة ال شذذعورية غيذذر مقصذذودة آوهذذي 
فتعطذذذذي الفذذذذرد راحذذذذة نفسذذذذية وقتيذذذذة فتسذذذذاعد  علذذذذى تحمذذذذم مصذذذذاعب الحيذذذذاة  هذذذذا الحلذذذذول المناسذذذذبة ل وإعجذذذذاد

 وصدماتها كي ال عصتم توازنه وينهار.
   اآلليات ال فاعية انواع
 

 :Repression.ال بت 1

هي حيلة ال شعورية يلجأ اليها الفرد للتخلص من القلق والضيق جراء الذكريات والتجارب      

الكبت  يها وبذلك يضمن لنفسه حالة من الهدوء العقلي واالستقرار النفسي. ووالمخاوف المؤلمة التي يعان

افظة على التوازن النفسي للفرد من الداخل وعلى التوافق بينه وبين حعلى هذا هو وسيلة وقائية للم

متطلبات المجتمع من الخارج. ويتحقق ذلك مادامت التجارب المكبوتة مقيدة في الشعور اما ظهورها 

مقرونا بالقلق واالضطراب كانذار مبكر مما يضطر الفرد الى اللجوء الى احد الوسائل النفسية فيكون 

ضمن حدود الالشعور)الالوعي(. ان  المكبوتة)الحيل الدفاعية( التي تساعد على االبقاء على الخبرة 

 عمليات الكبت تكون على اشدها واوسعها في ادوار الطفولة االولى.

 مضار عملية الكبت 
 .ا  الفرد ال عشعر ادوافعه المكبوتة المتصارعة.1
 التردد والتوتر والتي ال ععرف الفرد مصدرها. .عشعر الفرد بالقلق و2
.ال تترك للفرد فرصا بالشعور اوقع سذلوكه مذن النذاس فيسذتغرم مذن نفذورهم او كذرههم لذه فيصذبذ بمثابذة 3

 .عقبه تحول دو  التفاهم والحب والتعامم السليم مع الناس
 .عسيا الفرد تفسير وفهم سلوك اآلخرين.4
 .تعطم النمو االجتماعي واالنفعالي للفرد.5
 ات،ا  شصصية الفرد. .عكو  عائقا لنمو وتكامم و6
 .عساعد على حدوث االضطراباف النفسية والعقلية.7
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 :Denial. الن لال   2

نه او تجاهله وجودها كنكران موت عزيز تجنب الفرد المواقف المؤلمة او القلق  الشديد بنكرا وه         

او انكار خطر خارجي، و يختلف النكران عن الكذب من حيث ان الكذب سلوك مقصود ويمارسه الفرد 

 عن وعي على العكس من النكران.

 :Transference.ال   يذ  3

لى موضوع اخر راهية" اذا وجدت عائقا في طريقها اكتحول الحالة االنفعالية "الحب او ال وه         

يغلب ان يكون له بعض الشبه او الصله بالموضوع االول. فكراهية التلميذ لوالده وهو مصدر السلطة 

 االولى في حياته قد تصبح بداية لكراهية معلمه "مصدر اخر للسلطة". 

 :Regression. الن  ص   4

سحب الى ادوار سابقة من عمره كأن عندما يجابه االنسان بصراع ال طاقة له به فانه سيتراجع وين         

سنوات فيتصرف وفق تلك المرحلة من   8سنة الى تصرفات شخص عمره  14يلجأ الفرد البالغ من العمر 

 .حيلة لتبرير الفشل  في التكيفخوف او دالل او اعتماد وتعلق باآلخرين والنكوص هو 

 *عالمات النكوص عن  الكبار 
 .الكالم الصشن.1
 اا.الصراخ والبك2
 .التمارض عند مواجهة الصعوباف والمشاةم.3
 .عمتنع المصام عقليا عن االةم واللبس والغسم.4

 *عالمات النكوص عن  الصغار 
 .التبول الالراد .1
 .عادة مد األصابع.2
 .التهجم والصراخ والغلب الشديد واللحك والبكاا.3
 .التبول والتبرز دو  خجم.4

  Sublimation:. ال يمتي   :5

هي تحول الصفات واالتجاهات والمواقف غير المقبولة لتتخذ لها طريقا مثاليا  اخر يكون موضع         

السلوكيات غير المقبولة جنسية الطابع او  ما تكونوقبول المجتمع او الدين او االخالق وغالبا  تأييد

شهورة كالموسيقى والفن عدوانية اال انها تتحول خالل عملية التسامي الى انشطة وفعاليات محبوبة وم

واالدب واالصالح االجتماعي والتعليم مثال الشخص الذي لديه رغبات قوية جنسية يحول هذه الطاقة الى 

 كتابة الشعر.
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 :Reaction formation  )ال   ين الع يي(. ال د إلذ اللجعي 6

يكبتها ويدفع بها الى  االنسان الواعي عندما ال يرضى عن سلوك او فكرة او نزعة معينة  فانه        

بشكل معكوس تماما تظهر بعدئذ الى الوعي بقوة وحيوية تثير االحترام واالعجاب فمثال الكره  ،الالشعور

الشديد الذي يضمره االنسان الى احد افراد اسرته يرتد الى الال شعور ليمزج مرة اخرى بشكل اخالص 

 شديد وتفان في حب ومساعدة ذلك الشخص.

 Rationalization:. ال بليل  7

يحاول الشخص العاجز عن اداء شيء ان يبرر عجزه او فشله بايجاد االعذار والتبريرات عن اداء         

ذلك الشيء ويستعمل هذا الموقف عندما يشعر الشخص بالذنب حول شيء ما فعله وهو غير متاكد من 

ندما سرق تلك االموال للخالص من سلوكه كأن يبرر السرقة من اموال الدولة ان هذه حصته وهو محق ع

 الشعور بالذنب المتولد عن السرقة.

 :Identificationال ق ص    .8

ان يتقمص الفرد بعص صفات  االخرين واسلوب حياتهم ونواحي شخصياتهم وسلوكهم  ووه        

وتزيد من واهدافهم في الحياة وقد يتضمن الحسن منها والسيء. وهذه المحاولة تشعر الفرد باهميته 

رامه وارتياحه النفسي والتشبه بالغير ليس مجرد تقليد بل اندفاع عاطفي لالقتداء، ولذلك فوائد علمية تاح

وتربوية اذا استخدم بطريقته وبصورة معتدلة ومدروسة اما االفراط في التقمص فيؤدي الى ذوبان 

 شخصية الفرد.

  :Projection. اسبقمط  9

قها بالغير  اي انه صما ينفر او يتالم من بعض صفاته  او افكاره يحاول ان يلوهي ان الشخص عند        

وكانها اتية من الغير  يعكس مساوئه على االخرين لكي يتخلص من القلق والشعورالمؤلم تجاهها النها تبدو

 ه.وال لوم عليه منها وهذا االسلوب في خداع الذات مؤذي للشخصية النه يفقد االنسان بصيرته وحكمت

 :Displacementاسزاحة   .10

هي محاولة الفرد ازاحة وتوجيه عواطفه وافكاره المجتمعة المشحونة الى افكار ومواضيع واناس        

متزوجة او بالعكس وال يرضى ضميره بذلك فيتجه  امرأةغير المعنيين في بدايتها مثال عندما يحب الفرد 

 .المرأةالى حب اطفال تلك 
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 Fantasy:وال خإلالت     لإلقظةااحالم  .11

وهي تهرب االنسان من الواقع من حالة الصراع ولجوئه الى عالم من االحالم والتخيالت المليئة       

بالبطوالت واالنجازات وهو حدث طبيعي في الطفولة عند بعض الناس ولكن التخيل يصبح خطرا على 

 وحيد لمشاكله.االنسان عندما يعزله عن واقعه ويصبح بمثابة الحل ال

 

       Compensation:ال ع ي  .12

محاولة الفرد النجاح في الظهور في ميدان معين لتعويض اخفاقه او عجزه الحقيقي في ميدان  وه       

وسيلة الشخص الذي يشعر  هياخر يشعره بالنقص، او الظهور بصفة ما بقصد تغطية صفة اخرى و

 بالنقص.
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 األمراض النفسيةأسباب 

حالذذة نفسذذية تصذذيب تفكيذذر اإلنسذذا  أو مشذذاعر  أو حكمذذه علذذى األشذذياا أو  هذذوتعريححف المححرض النفسححي  
سلوكه وتصرفاته تؤد  الى تغير في سلوك اإلنسا  أو تفكير  ومشاعر  لدرجة تؤثر سلبيا في مجر  حياته 

عستدعي التذدخم لرعاعذة هذيا اإلنسذا       أو لحد تسبب فيه اإلزعا  الشديد له أو لغير  ممن حوله و الي 
 ومعالجته في سبيم مصلحته الصاصة   أو مصلحة اآلخرين من حوله .

 ولكذذن هنذذاك عذذدة عوامذذم تذذؤد  الذذى حذذدوث المذذرض النفسذذي  ا  األمذذراض النفسذذية غيذذر معروفذذة السذذبب*
 وتكو  هي  العوامم متداخلة ومتشابكة ومتعددة في الفرد الواحد.

 العوامم الى أربعة مجموعاف هي: ويمكن تصنيف هي 
 
  Genetic factors   العوامم الوراثية .1
      Psychological factors العوامم النفسية .2
   Cultural and social factors العوامم الثقافية   .3
 Biological Factors بيولوجيةالعوامم ال .4
 

 Genetic Factors   أوال  العوامل الوراثية
للعوامذذم الوراثيذذة أثذذرا فذذي تشذذكيم وإنتذذا  االضذذطرام النفسذذي  وهنذذاك عذذدة دراسذذاف علميذذة تشذذير الذذى *ا  

وجذذود عناصذذر وراثيذذة واسذذتعداداف تكوينيذذة عنذذد بعذذض النذذاس تذذؤد  ليصذذابة بذذالمرض النفسذذي لذذديهم ومذذا 
 النفسية. يؤيد ذلك هو الدراساف والبحوث التي أجريت على األوفال التوائم المصااين ابعض األمراض

*إ  العوامم الوراثية ال تعمم بع،لة عن الظروف البيئية ام ا  الظذروف البيئيذة تذدعم العوامذم الوراثيذة لذيا 
 فا  الوراثة السيئة مع البيئة السيئة تكو  عاماًل موجدًا لالضطراباف النفسية والعكس صحيذ.

 والكآبة والهوس والصرع. *هناك أدلة قوية تؤكد على اثر العوامم الوراثية في مرض الفصام
   

    Psychological Factorsثانيًا  العوامل النفسية
خاصذذة فذذي مرحلذذة الطفولذذة وعذذدم إشذذباع  *ويقصذذد اهذذا العوامذذم التذذي تتعلذذق بذذالنمو النفسذذي الملذذطرم و

 االجتماعية واألمنية اللرورية للفرد. الحاجاف النفسية و
المؤلمذذذة واللذذذغوي النفسذذذية والتنذذذاقض الوجذذذداني مذذذن أهذذذم  *ععتبذذذر الصذذذراع واإلحبذذذاي والحرمذذذا  والصبذذذراف
 األسبام النفسية المؤدعة الى المرض النفسي.
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 Cultural and Social Factors و االجتماعية ثالثًا  العوامل الثقافية
 *ويقصد اها العوامم الحلارية والثقافية واالجتماعية المحيطذة بذالفرد والتذي تذؤثر فذي انذاا شصصذيته ولهذا

 أثرا غير مباشرًا في حدوث المرض النفسي.
*فعوامذذذم التنشذذذئة االجتماعيذذذة بمذذذا فيهذذذا مذذذن تغيعذذذة ونظافذذذة وتعبيذذذر عذذذاوفي وتربيذذذة جنسذذذية وإعذذذداد للحيذذذاة 
االجتماعيذذة وكذذيلك القذذيم السذذائدة فذذي المجتمذذع التذذي تتذذدخم فذذي تكذذوين األنذذا األعلذذى لينسذذا  والتذذي تحذذدد 

 في حدوث المرض النفسي أو االضطرام السلوكي. سلوكه كم هي  العوامم لها األثر
*ومثذذذال علذذذى ذلذذذك اإلدمذذذا  علذذذى الكحذذذول عكثذذذر فذذذي المجتمعذذذاف الغربيذذذة عنذذذه فذذذي المجتمعذذذاف العربيذذذة 

 واإلسالمية.
 Biological Factors بيولوجيةرابعًا  العوامل ال

 وتشمم:
شذو  واضذطرام الذوعي والذياةرة أو مثم الحمى الشديدة التي تذؤد  الذى حالذة ت .األمراض الب نية الحادة1

 ذاف الرئة والتيفوئيد الي  يؤد  الى حالة الكآبة.
:مثم الكحذول الذي  يذؤد  الذى اإلدمذا  الذي  عصذم أحيانذا الذى حذدود الذيها  الكحذولي  .السموم واألدوية2

 واضطرام وفقدا  الياةرة.
تذؤد  الذى حذدوث أعذراض واضذطراباف أو بعض األدوية مثم المورفين والكوكايين والبرومايد وغيرهذا التذي 

 نفسية.
: مثم مرض السذكر الذي  يرفذع تركيذ، السذكر بالذدم   أو  .اض راب الفعاليات االتضية )التمثيل الغذائي(3

 عج، الكليتين الي  يرفع تركي، اليوريا بالدم التي تؤثر على اختالل التواز  النفسي للمريض.
رازها لهرمو  الثايروكسين الي  يذؤد  الذى ظهذور أعذراض نفسذية أو اضطرام عمم الغدة الدريية وازدعاد إف

 مثم القلق والكآبة واضطرام النوم.
 ذ ويشمم: .أمراض ال ماغ واعتالله4
 (Head injury)  الشدة على الرأس.أ

 تؤد  إلى خلم في عمم الجهاز العصبي مع ظهور أعراض واضطراباف نفسية.
 الةتئام واليها  العلو .: قد تؤد  الى حاالف ا .أورام الدماغم
 : الي  يؤد  إلى اعتالل الشصصية وحاالف ذهانية وسلوكية. الصرعجذ.
 التهام الدماغ والسحاعاد.

 هذ.اعتالل الدورة الدموية الدماغية.
 و.أمراض الشيصوخة والصرف المبكر.
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 "The Brain"ال ماغ فسلجه تشريح و
 المرك،  لينسا .هو العلو الي  يتحكم بالجهاز العصبي :ال ماغ 
هذذو المصذذطلذ الذذي  عسذذتعمم لوصذذف الوظذذائف العليذذا للذذدماغ مثذذم التفكيذذر  الشصصذذية  الذذذياةرة  : العقححل

 التحليم  االنفعال العاوفي  االدراك  اللغة والنطق وغيرها من الوظائف.   
 *يتكو  الدماغ من عدة اج،اا  اهمها:

 Cerebrum أ.المخ   
 1.4% من اجمالي وز  الدماغ. ي،  المخ فذي االنسذا  حذالي 85ث عشكم حي وهو اةبر ج،ا من الدماغ 

مليذار خليذذة  100% مذن وز  الجسذذم. عحتذو  علذى خالعذا عصذذبية يبلذ  عذددها  2.5-2ةغذم أو مذا ععذادل 
مذذن نصذذفي كذذرة المذذخ تصذذلهما كتلذذة مذذن المذذادة البيلذذاا تسذذمى الجسذذم التفنذذي  وكذذم  المذذخ يتكذذو  عصذذبية. 

 صوص وهي:نصف يتكو  من أربعة ف
.الفذذد األمذذامي : ويكذذو  مسذذؤواًل عذذن تنظذذيم التفكيذذر  الذذياةرة  العواوذذف   السذذلوك العقالنذذي وحركذذذاف 1

 الجسم.
 .الفد الجدار  : ويكو  مسؤواًل عن ترجمة األحاسيس واللمس.2
 .الفد الصدغي :وفيه مراة، السمع  اللحك  الياةرة والتعبير عن العواوف.3
 ، حاسة البصر والنطق..الفد القفو  : فيه مرك4
 
    Cerebellumب.المخيخ 

عحتو  على المراة، العصبية المتحكمة في حفظ التواز  ويحذافظ علذى نسذبة الشذد والذتقلد اللذرور  فذي 
 الحركي._ و هو المسؤول عن الياةرة الحركية و التكامم الحسي  العلالف.

 
 :      وبدور  عقسم إلى:    Brainstemساق ال ماغ.جح
: ععتبر مرك، اتصال اذين المذخ و بقيذة اجذ،اا الجسذم. وهذو المسذؤول عذن  Midbrain  لدماغ األوسط.ا1

 االنتبا  و ضبط االنعكاساف المصية مثم رمشة العين و حركة الرأس الفجائية عند االستجابة لمثير معين.
القشذذرة المصيذذة   : وهذذو عمثذذم القنطذذرة لعبذذور االليذذاف التذذي تصذذم اذذين الحبذذم الشذذوكي و Pons.الجسذذر 2 

 الحركي.   _وتكو  مسؤولة عن االدراك البصر  
الوظذائف الرئيسذية اللذرورية  فذيالذتحكم :     Medulla oblongata .النصذاع المسذتطيم )البصذلةخ3
 .لجسم كالتنفس والدورة الدموية والقلب والجهاز الهلميل
 

اذذذين الصبذذذراف االنفعاليذذذة و التكامذذذم  وهذذذو المسذذذؤول عذذذن   Limbic system د.الجهحححاز ال رفحححي  
 االستجاباف الصادرة عن الفرد ووظائف اخر  ترتبط بالتعلم و الياةرة.



22 

 

  
 

 
 
 
 :  Neuron الخلية العصبية  

الخلية العصبية هي الوحدة البنائية للجهاز العصبي. والخلية العصبية عند اإلنسان صغيرة جدا        

ب . وطبقا الختالف وظائف الجهاز العصبي فإنه من ومستبعد رؤيتها بدون استخدام الميكروسكو

 خصائص ووظائف الخاليا العصبية طبقا لنوعها وتركيبها . اختالفالمتوقع 

وهى أماكن اتصال  synapseوتتصل الخاليا فيما بينها عن طريق ما يعرف بالوصلة العصبية        

 أن الى خلية عصبية اخرى.عصبية ولة عن نقل المعلومات من خلية أو مجموعة من الخاليا الؤمس

 Synapticيسمى  خليتين كل بين فجوة هناك وإنما ،را  مباش اتصاال ببعضها تتصل ال العصبية الخاليا

cleft العصبية. وهذه بالناقالت تعرف كيماوية مواد طريق عن خالله من االتصال يتم مشبكي شق أو 

الخلية  من   receptor molecules بمستقبالت استقبالها يتم المشبكي الشق عبورها بعد الناقالت

  مرة أخرى. كهربائية اشارة إلى الخلية داخل كيماويا  تتحول الرسالة االخرى لنقل
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 الخلية العصبية

 

 
 
 Synaptic cleftالشق المشب ي 

  
 Neurotransmittersوعملها    عصبيةال تالاقالن 

تساعد على انتقال اإلشاراف العصبية اين خلية العصبية  ا *وهي مواد كيماوية تنتج وتفرز من الصالع
 لكن و ...الخ. ويمكن للنواقم العصبية أ  تؤثر على الم،ا  والنوم والتركي، والوز   عصبية وأخر .

)زيادة أو نقصا  مستوياتها عن  عمكنها أ  تسّبب أعراضًا عكسية في حال كانت خار  نطات التواز  
 .الحدود الطبيييةخ

 أ  ُتسَتْنفد )تهبطخ مستوياف الناقم العصبي بعدة ورت؛ فاإلجهاد وسوا التغيعة أو الحمية الغيائية عمكن
 خار  المستوياف تلك تجعم أ  عمكن الفقيرة والسموم واالستعداد الوراثي والمصدراف والكحول والكافيين

 .األمثم المجال
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 انواع الناقالت العصبية 
: وهي التي تقوم اتحفي، اعلاا معينة من الجسم   Excitatoryأو المحف،ة  . النواقم العصبية المنشطة1

 للقيام انشاي معين و كيلك تقوم اتنشيط او تحفي، الدماغ.
: وهذذي التذي تقذوم بمنذع اعلذاا معينذة مذن الجسذذم   Inhibitory. النواقذم العصذبية المثبطذة او المانعذة 2

 تنشذط الذدماغخ و تسذاعد علذى تحقيذق التذواز  و تحسذين تهذد  الذدماغ )المن القيام انشاي معذين و كذيلك 
 الم،ا .

  الناقالت العصبية من أهمو 
 Dopamine .ال وبامين1

ويوجذذد فذذي سذذات الذذدماغ وهذذو المسذذؤول عذذن  عصذذبية المثبطذذة و المنشذذطة فذذي ا  واحذذد  وهذذو مذذن النواقذذم ال
ولذذه دور رئيسذذي فذذي  ة فذذي الجسذذم.تنظذذيم االسذذتجاباف العاوفيذذة  اإلدراك  السذذيطرة علذذى الحركذذاف المعقذذد

 االحساس بالمتعة و السعادة.
 .يؤد  الى مرض باركنسو  )الرعا خ نقصانهزيادة االدوبامين تؤد  الى امراض الفصام  

تذؤد  الذى تغيذراف دائمذة فذي خالعذا ا  ادوية االدما  تسبب ال،يادة في مستوياف الدوبامين  و هي  ال،يذادة 
  الدماغ.

هو من النواقم العصذبية المثبطذة و الذي  يلعذب دور مهذم فذي تنظذيم مذ،ا  : Serotonin.السيروتونين 2
وهو المسؤول عن النوم واليقظة   اإلحساس بالجوع والشبع  تنظيم االنسا  ويسمى اعلا هرمو  السعادة. 

 درجة حرارة الجسم   السيطرة على األلم وتنظيم العواوف.
ظهذذذور األعذذذراض النفسذذذية مثذذذم الهذذذالوس  األوهذذذام و لذذذق والفصذذذام   يلعذذذب دورًا فذذذي الكآبذذذة   الق نقصذذذانه ذذذذ

زيذذذادة مسذذذتوا  يذذذؤد  الذذى اعذذذراض نفسذذذية كالشذذذعور باالرتبذذاك و عذذذدم القذذذدرة علذذذى التركيذذذ، و ا   واالنعذذ،ال.
 ااتها  غير وبيعي و عدم القدرة على الهدوا و االستقرار.

 Norepinephrine.نور ابنيفرين 3 
 اليقظة.و  النوم في االنتبا   التعلم  الياةرة مهما يلعب دورًا المنشطة و الي  هو من النواقم العصبية 

الع،لذة  والكآبذة  ويلعذب دورا فذي نقصذانه يذؤد  الذى فقذدا  الذياةرة   و زيادته تؤد  إلذى اضذطراباف القلذق.
 االجتماعية.

 :  Acetyl choline. استيل كولين 4
را مهما في الحركة االرادعة و االنفعاالف و العملياف المعرفية. هو من النواقم العصبية المنشطة  يلعب دو 

 و كيلك التعلم و الياةرة  نقصانه يلعب دور في مرض ال،هاعمر.   
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 تصنيف األمراض النفسية والعقلية
 

 

 Neurosisاالمراض العصابية  -1

ي الجهذاز العصذبي وهذيا ععنذي انهذا ال ترجذع إلذى تلذف أو عطذب فذ هي اض رابات وظيفية فحي الشخصحية
وانمذذا ترجذذع الذذى الصذذدماف االنفعاليذذة وأحذذداث أليمذذة واضذذطراباف فذذي العالقذذاف اإلنسذذانية تعذذرض لهذذا الفذذرد 

 في حياته.
ويكذذو  فيهذذذا المذذذريض مذذذدركًا لواقذذذع الحذذذال وواعيذذذًا لصصوصذذذية معاناتذذذه الياتيذذذة .تتسذذذم بصذذذفة عامذذذة اوجذذذود 

 . دو في صورة أعراض نفسية وجسمية مصتلفةصراعاف داخلية وتصدع العالقاف الشصصية   كما تب
الهسذذتريا   )عصذذام الوسذذواس القهذذر خ ةياألفكذذار التسذذلطعصذذام : القلذذق   هذذي  االمذذراض العصذذااية مذذن 

 الرهام  المرات  اضطراباف الشصصية  القهم العصااي  الشيوذ الجنسي.
 
 Psychosisاألمراض الذهانية  -2

و  فيهذذا المذذريض فاقذذدًا للبصذذيرة  وتبذذدو هذذي  االضذذطراباف فذذي  عكذذ هححي اضحح رابات فححي الوظححائف العقليححة
صورة اختالل شديد في التفكير والقو  العقلية  كما تتسذم باضذطراباف ملحذوي فذي الحيذاة االنفعاليذة وعجذ، 
عذذن ضذذبط الذذنفس التذذي تعذذوت الفذذرد عذذن تذذداير شذذؤونه وتمنعذذه مذذن التوافذذق االجتمذذاعي والعذذائلي والمهنذذي 

جذذذة سذذذبب علذذذو  مثذذذم : تسذذذمم األدويذذذة أو مذذذواد كيماويذذذة مثذذذم الذذذيها  الكحذذذولي أو  ويحذذذدث الذذذيها  نتي
 ذهذذا  الشذذيصوخة  الصذذرف و ال،هذذاعمرمثذذم  اضذذطرام الهرمونذذاف او أورام الذذدماغ ويذذدعى الذذيها  العلذذو  

الفصذذام  الكآبذذة مذذرض  وقذذد عحذذدث اذذدو  وجذذود سذذبب علذذو  فذذي الجسذذم فيذذدعى بالذذيها  الذذوظيفي مثذذم :
 االضطهاد .ضطرام الوجداني ثنائي القطب و اليها  و اال اليهانية
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 األمراض العصابية 
        Anxietyمرض القلق  -1

: وهذذو حالذذة مذذن ازدعذذاد الصذذوف  واإلحسذذاس بالتهديذذد للذذياف أو للحيذذاة اذذدو  سذذبب  تعريححف مححرض القلححق
 واضذ أو معروف  والقلق عصتلف عن الصوف الي  عكو  بسبب واضذ ومعروف.

 
 مستويات القلق 

    Mild anxiety الخفيف  .المستوى البسيط أو1
ععتبر هيا المستو  في الحدود الطبييية التي تحف، اإلنسا  على العمم واالنجذاز وبالتذالي تسذاعد اإلنسذا  

 على التعامم مع مشكالف الحياة اليومية وتعلم الطرت المناسبة كلها.
    Moderate anxiety .المستوى المتوسط2

فذي هذذي  الحالذة عشذذتد مسذذتو  القلذق  ويذذؤد  بذالمريض الذذى قلذذة قدراتذه علذذى االسذتيعام أو التركيذذ، ويحتذذا  
 الى مساعدة اآلخرين حتى يتعرف على الظروف المحيطة به.

 Sever anxiety .المستوى الش ي   3

د  المذريض محذدودًا في هي  الحالذة عفقذد المذريض القذدرة علذى التركيذ، أو التفكيذر ويصذبذ مجذال اإلدراك لذ
 جدًا وبالتالي ال عستطيع ا  عحم أ  مشكلة.

    Panic .الهلع4
وهي  هي الحالة القصو  من شدة القلق  عصبذ فيها المريض متصبطًا وقد يؤذ  نفسذه ويصذبذ غيذر قذادر 

 على الكالم او العمم ويصاحبه تهيج ونشاي زائد وسرعة الغلب.
 

 األعراض النفسية للقلق 
 لي  ليس له أسبام واضحة..الصوف ا1
 .انصفاض القدرة على التركي، أو االستيعام2
 .انصفاض القدرة على التحكم في التصرفاف3
 .نشاي زائد  كثرة الحركة ادو  هدف4
 .انصفاض القدرة على التحدث مع اآلخرين وتصبط في التفكير.5
 .عدم القدرة على اتصاذ القرار.6
 

 األعراض الجسمية للقلق 
 إفراز األدرينالين الي  يؤد  الى ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضرباف القلب وزيادة التنفس. .زيادة1
 .شحوم الوجه2
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 .عدم النوم واألرت وعدم القدرة على االسترخاا.3
 .تعرت غ،ير  جفاف الفم وكثرة التبول.4
 .غثيا   وإسهال وفقدا  الشهية.5
 .صداع  شعور بالتعب مع توتر عللي.6
 

 لقلق لح وث مرض اساع ة العوامل الم
 ة.الوراثي لعوامما .1
مواقذذف الحيذذاة اللذذاغطة كاللذذغوي الحلذذارية والثقافيذذة والبيئيذذة الحديثذذة   ومطالذذب ومطذذامذ المدنيذذة  .2

المتغيذرة ) نحذذن نيذذي  فذي عصذذر القلذذق خ   والبيئذذة القلقذة المشذذبعة بعوامذذم الصذوف والهذذم ومواقذذف اللذذغط 
  واضطرام الجو األسر  وتفكك األسرة   والوالدا  العصبيا  القلقا  أو أو والوحدة والحرما  وعدم األمن 

 المنفصال    وعدو  القلق وخاصة من الوالدين .
.العوامم النفسية :مثم الميول والرغباف المكبوتة الناتجة عن فقدا  األمن والطمأنينذة فذي مرحلذة الطفولذة 3

 الطالت أو ناتجة عن أخطاا التربية الجنسية في الطفولة.سببها ااتعاد األم أو فراقها بسبب الوفاة أو 
 .العوامم االجتماعية: مثم المشاةم العائلية والمالية والمهنية والمسؤولياف التي تفوت تحمم الفرد.4
 . .األمراض العلوية الحادة أو الم،منة مثم مرض التدر  الرئو  5

 العالج  
 ما ععاني منه المريض من صراعاف نفسية..العال  النفسي :ويقصد به االستماع الى 1
 .العال  البيئي واالجتماعي :ويتم اتغيير وضعه البيئي واالجتماعي في محيط عمله وبيئته.2
 .العال  الكيميائي :باستصدام األدوية الملادة للقلق مثم المنوماف والمهدئاف )الليبريوم والفاليومخ.3
 

 العناتة التمريضية 
 ووال الفتراف التي عكو  فيها مستو  القلق عاليًا. .البقاا مع المريض1
 .نقم المريض الى مكا  هاد  ال توجد فيه إثارة.2
 .معاملة المريض اهدوا.3
 .استعمال كلماف بسيطة وقصيرة عند التحدث مع المريض.4
 .تجنب إرغام المريض على مواجهة مصاوفه او تعويله لالختبار واتصاذ القرار.5
 ضة فهم سلوك المريض   االستماع اليه وتشجيعه على التعبير عن مشاعر ..عجب على الممر 6
.تشجيع المريض على التجاوم مع تمريناف االسذترخاا مثذم تمذرين التذنفس العميذق  االسذترخاا العلذلي 7

 االضطراد  الصالة والتساايذ  السرحا  والتصيم  وتدريبه على استصدامها لوحد  عند اللرورة.
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   Obsessive compulsive  neurosis عصاب الوسواس القهري )األفكار التسل ية( -2

 :تعريف المرض
هو مرض عصااي عظهذر علذى شذكم أفكذار متكذررة فذي ذهذن المذريض ومسذيطرة علذى تفكيذر  وتتسذبب فذي 

 ية.اضطرابه وتؤد  به الى االستجابة لها وتنفيي محتو  الفكرة بشكم قهر  وضد إرادته الشصص
 أعراض المرض 

 : سيطرة أفكار وسواسيه ذاف وابع تدمير  على فكر المريض. .الوسواس1
 : سلوك قهر  متكرر مثم غسم اليدين. .األفعال الجبرية )القهريةخ2
 .االهتمام الشديد بالنظافة والنظام.3
 .اإلحساس بالينب بسبب االنصياع لألفكار الوسواسية.4
 .مصاوف ادو  سبب واقعي واضذ.5
 .تصلب الرأ  والتمسك بمعايير صيبة التنفيي.6
 .العدوانية تجا  اآلخرين وتجا  النفس.7

 أسباب الوسواس القهري 
 .العامم الوراثي1
.العامذذم البيئذذي :تذذأثير الوالذذد أو الوالذذدة المنظمذذة الوسواسذذية فذذي تصذذرفاتها الذذي  يذذنعكس علذذى شصصذذية 2

 أوفالها.
صذذية:عظهر مذذرض الوسذذواس القهذذر  فذذي الشصصذذية التذذي تتميذذ، بالصذذالبة وصذذعوبة التكيذذف  حذذب .الشص3

 النظام والروتين والدقة في المواعيد واألعمال.
 

 العالج
: ويتم من خالل تفسير وبيعة األعراض للمريض وتشجيعه على التحذدث عذن مشذاعر   العال  النفسي.1 

المريض لألحداث االعجااية وعدم االستمرار في تذيكر االحذداث المصاحبة للسلوك القهر    وتوجيه تفكير 
 السلبية لتي مرف في حياته.

 :اتغير مكا  العمم أو السكن واالاتعاد عن مصادر الوسواس. العال  البيئي واالجتماعي.2
 
 

 العناتة التمريضية 
يبذدأ بننقذاص هذي  الفتذرة دقذائق كذم سذاعة ثذم  10.السماا للمذريض مبذدئيًا بممارسذة السذلوك القهذر  لمذدة 1

 بالتدريج للقلاا على الوسواس القهر .
 .تدريب المريض على خطواف حم المشكالف للتغلب على المشاةم الناتجة عن السلوك القهر .2
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 .مساندة المريض وتشجيعه على ممارسة األنشطة االجتماعية حتى ال عستمر في إتباع السلوك القهر .3
رته عن مظاهر المرض والعال  الواجب إتباعه في المنذ،ل وكيفيذة المتابعذة بعذد .تعليم المريض وأفراد أس4

 الصرو  من المستشفى.
 
 

 Hysteriaالهستريا -3
:هو مرض نفسي عصااي تظهذر فيذه اضذطراباف انفعاليذة مذع خلذم فذي األعصذام الحسذية تعريف المرض

اض جسمية ليس لها أساس علو  والحركية. وهو عصام تحولي تتحول فيه االنفعاالف الم،منة الى أعر 
 وذلك هروبًا من موقف مؤلم أو لجلب االهتمام ويحدث نتيجة لحاجاف ودوافع ال شعورية عند المريض.

 
 أسباب الهستريا 

: وجذذذود الصذذذراعاف النفسذذذية المكبوتذذذة  عذذذدم القذذذدرة علذذذى التكيذذذف مذذذع مشذذذاةم الحيذذذاة  األسذذذبام النفسذذذية.1
 المصتلفة.

 .األسبام الوراثية.2
 األسبام البيئية : وجود مشاةم حالية ذاف تأثير نفسي عنيف على الفرد..3
 .الشصصية: الشصصية الهستيرية التي تتمي، بعدم النلو  االنفعالي.4
 

 أعراض المرض 
 
 conversionاألعراض التحولية   .1
علذى هيئذة : ويقصد اها الجانب الجسمي المرئي من حالة الهسذتريا   أ  تظهذر أعذراض المذرض النفسذي  

خلذذذذم اذذذذدني وهمذذذذي غيذذذذر حقيقذذذذي مثذذذذم : فقذذذذدا  البصذذذذر )العمذذذذر الهسذذذذتير  خ  الشذذذذلم  الصذذذذمم  الصذذذذداع 
الهستير  الحمم الكاذم الغثيا  والتقيؤ االرتجاف في األيد  واألرجم   االختنات واإلحساس اوجود شذيا 

 في البلعوم  قلة اإلحساس أو الصدر والتنميم.
 
  
  ssociative  stateDiاألعراض االنفصالية .2
 ويقصد اها انفصال الوعي عن السلوك ادوافع نفسية هستيرية مثم :السر  الهستير    النسيا  الهستير   
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 العالج  
: تحليم تركيب الشصصية  الكشف عذن العوامذم الالشذعورية المسذببة للمذرض باسذتصدام  العال  النفسي.1 

 زالة األعراض.أساليب التحليم النفسي والتنويم اإلعحائي إل
 : باستصدام العقاقير المهدئة مثم اللبريوم والفاليوم  وباستصدام عقار الميثدرين. العال  الكيميائي.2
 

 العناتة التمريضية
 .معاملة المريض باالهتمام والعطف واالحترام المم،و  بالح،م والتوجيه.1
  ذلذذك يثبذذت لذذد  المذذريض العتقذذاد  انهذذا .عذذدم تركيذذ، العناعذذة بذذالمريض أثنذذاا النوبذذاف الهسذذتيرية فقذذط ال2

 عجيم االهتمام اليه.
.تجنب االهتمام ال،ائد والعطف الشديد ال  ذلك عجعم المريض يتعلق بالممرض تعلقًا وجدانيًا عصذم الذى 3

 حدود التقمد والحب.
ةم األسرية .مساعدة المريض على استعادة ثقته انفسه وتعليمه ورت التوافق النفسي وتفتيت العقد والمشا4

 واالجتماعية التي تدور وتتعلق بحالته المرضية.
 
 

 phobiaالرهاب   -4

هذذو خذذوف ال عقالنذذي شذذديد ومتواصذذم مذذن شذذيا معذذين أو موقذذف معذذين أو أشذذصاص أو تعريححف المححرض 
وهو رد فعم عاوفي مكتسب بالتعلم .عحدث عند التعرض إلى حالة مهددة أصلية )حدث في مكذا  أجسام.

تحذذول وتعمذذم إلذذى حذذاالف مماثلذذة أخذذر  )أ  تذذم ربذذط الصذذوف بحذذاالف أخذذر خ وا  الصذذوف  وزمذذا  معينذذينخ
 األصلي تم كبته في مرحلة الطفولة .

: الصذذذوف المرضذذذي مذذذن المذذذاا قذذذد عكذذذو  مسذذذتندا إلذذذى تجربذذذة اثنذذذاا الطفولذذذة مكبوتذذذة )منسذذذيةخ مثذذذم  مثحححا  
االقترام من الشيا المذرتبط اهذي   التعرض إلى خطر الغرت   واستجابة لهي  التجربة فا  الشصد يتجنب

 التجربة )المااخ لتصفيف التوتر والقلق .
*عصنف الرهام كحالة من حاالف القلق إال انه عصتلف عنه اوجذود مذا هذو باعذث للصذوف و مثيذر للرعذب 

 في نظر و اعتقاد  المريض   اينما القلق هو إحساس بالصوف ادو  مبرر أو سبب .
 من أهم أسبام مرض الرهام . * العوامم الوراثية تعتبر
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 أعراض الرهاب  
 تكو  أعراضه مشااهة تماما ألعراض القلق البدنية   وهي :

 الصفقا  السريع في دقاف القلب . -1
 غثيا   إسهال . -2
 ةثرة التبول . -3

 الشعور باالختنات .  -4

 احمرار الوجه  التعرت الغ،ير .  -5

 االرتعا  الشديد و اإلعياا .  -6

 الرهاب   أنواع

الرهذذام البسذذيط : وهذذو الصذذوف مذذن أجسذذام أو مواقذذف معينذذة مثذذم الصذذوف مذذن الحيوانذذاف   رهذذام -1
 العناةب   الصوف من المرتفعاف .يبدأ في مرحلة الطفولة ويستمر الى البلوغ .

رهذذام الصذذالا : وهذذو الصذذوف مذذن األمذذاةن المفتوحذذة   مثذذم الحذذافالف  مراةذذ، التسذذوت  األمذذاةن  -2
 أواخر مرحلة  المراهقة أو اداعة مرحلة البلوغ.الم،دحمة .يبدأ في 

الرهام االجتماعي : وهو الصوف من المواقذف االجتماعيذة أو الصذوف مذن الظهذور دو  المسذتو   -3
 االجتماعي أو الفكر  .ويبدأ في مرحلة المراهقة .

  لعالج  ا
 يتم عال  الرهام باستصدام العال  السلوكي   ويتم بطريقتين :

 وبطريقذة مسذيطر عليهذا و بالتذالي يذ،ول تح ريجيايواجه العامم الي  عسبب الصذوف جعم المريض  - أ
 الصوف تدريجيا .

 وهي جعم المريض يواجه العامم الي  عسبب الصوف مواجهة مباشذرة ومتكذررة المواجهة المباشرة - م
 حتى عشعر بعدم وجود خطر ينتج عن الشيا المسبب للصوف .

 العناتة التمريضية  

اليذة مذن األشذياا والمواقذف التذي عصذاف منهذا المذريض حتذى يذتم عالجذه سذلوكيا بطريقذة توفير ايئذة خ -1
 مسيطر عليها .

 فهم سلوك المريض وعدم السصرية منه. -2
 تقدعم الدعم النفسي و تشجيع المريض على السلوك االعجااي . -3

 تدريب المريض على تمارين االسترخاا . -4

 بطة بالمصاوف. مالحظة سلوك المريض وتسجيم المالحظاف المرت -5
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   Personality disordersاض رابات الشخصية -5
                        

أفعذذال   أقذذوال   اسذذتجابافخ التذذي عظهرهذذا الفذذرد فذذي  *الشصصذذية فذذي علذذم الذذنفس هذذي األنمذذاي السذذلوكية )
 مصتلف الظروف والتي تعطي انطباع أو مؤشر إلى الطبيعة الداخلية ليلك الفرد.

السذذذوية: هذذذي التذذذي يتفذذذق عليهذذذا المجتمذذذع بأنهذذذا الصذذذورة الطبيييذذذة )الحسذذذنةخ سذذذلوكًا وفكذذذرًا و  *الشصصذذذية
 مشاعرًا.

*الشصصذذذية الملذذذطربة: هذذذي الشصصذذذية التذذذي تسذذذبب تذذذدهور إنتاجيذذذة الفذذذرد الوظيفيذذذة أو االجتماعيذذذة أو 
 الدراسية.

 
 أسبام اضطراباف الشصصية:

 في الشصصية ععود إلى عوامم وراثية..العوامم الوراثية : إ  السواا أو االضطرام 1
 .العوامم البيئية : التربية والبيئة لهما األثر الكبير في عملية تشكم الشصصية السوية أو الملطربة.2

 أنواع الشصصياف الملطربة:
 Antisocial personalityالشصصية المعادعة للمجتمع:   .1

السذذذذريع   العدوانيذذذذة والعنذذذذف   ومذذذذن أهذذذذم  *تتميذذذذ، هذذذذي  الشصصذذذذية اتقلذذذذب المذذذذ،ا   ونوبذذذذاف مذذذذن الغلذذذذب
 خصائد هي  الشصصية هو عدم احترام حقوت اآلخرين وارتكام أفعال تصالف القانو .

 
 schizoid personalityالشصصية الفصامية:    .2

هذذي  الشصصذذية بذذاالنطواا واالنعذذ،ال عذذن الحيذذاة االجتماعيذذة  عذذدم الثقذذة بذذالنفس  الصجذذم والتذذردد   *تتميذذ،
 لمشاعر اإلنسانية وركودها  أحالم اليقظة واليي  في عالم خيالي اينه وبين نفسه.فتور ا
 
 obsessive personalityالشصصية الوسواسية:   .3

*تتميذذذ، هذذذي  الشصصذذذية باإلحسذذذاس بعذذذدم االسذذذتقرار  فقذذذدا  المرونذذذة فذذذي السذذذلوك والتفكيذذذر  ضذذذعف الثقذذذة 
في حسم األمور   التقيد الشديد بالنظام والمواعيد  أفكذار  بالنفس  االستعداد المتواصم للشك والقلق والتردد

 وسواسيه.
 histrionic personalityالشصصية الهستيرية:   .4

*تتميذذذ، بالبحذذذذث الذذذذدائم عذذذذن االهتمذذذذام واإلثذذذذارة ولفذذذت األنظذذذذار  التقلذذذذب السذذذذريع والسذذذذطحية فذذذذي المشذذذذاعر 
 .وعدم االت،ا  االنفعالي والعواوف

 narcissistic personalityالشصصية النرجسية:   .5
 *تتمي، بالغرور والتعالي والشعور باألهمية ومحاولة الكسب ولو على حسام اآلخرين.
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 avoidant personalityالشصصية التجنبية:   .6
 *تتمي، اتجنب العالقاف االجتماعية.

 
 schizotypal personalityالشصصية شبه الفصامية:   .7

 سلوك نمط محدد في الحياة *تتمي، بغرابة األووار وعدم
 
 dependant personalityالشصصية االعتمادعة:    .8

 وتتمي، باالعتماد على اآلخرين  عدم الشعور باألما  إال عند وجود من نعتمد عليه.
 
 borderline personalityالشصصية الحدعة:   .9

 ندفاع  وإيياا النفس.وتتمي، بعدم الثباف العالقاف الشصصية  واضطرام السلوك والم،ا  اال
 
 paranoid personalityالشصصية االضطهادعة:   .10

*تتمي، بالحساسية المفروة تجذا  أ  فشذم أو إحبذاي فذي الحيذاة  تعتمذد صذيغة االضذطهاد واالهانذة والظلذم 
 لكم ما عحدث من وقائع اعتيادعة في الحياة  ةثرة الشك باآلخرين وعدم الثقة اهم.

 
 depressive personalityئااية:  الشصصية االةت .11

 *تتمي، باالةتئام في كم المجاالف من تفكير وسلوك.
 

 العال :
أ.العذذذال  النفسذذذي: عسذذذاعد المصذذذااين باضذذذطراباف الشصصذذذية علذذذى رفذذذع الثقذذذة بالنفسذذذي وتحقيذذذق عالقذذذاف 

 اجتماعية سليمة.
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 hypochondriasis      (  المراق)توهم المرض  -6

وف من المرض البدني  والي  ععاني فيه المريض من االنشغال الدائم بالجسم وسالمته *هو حالة الص
 المرض. أوالعيب  أوج،ا منه من الصلم  أو لدرجة الشكو  المستمرة والهم المتواصم حول سالمة الجسم 

 عصاحب حالة المرات شعور بالكآبة والقلق.
داا في الجسم ولكن شكوا  الدائمة تجعله دائمًا محط  ععاني منال بأنه  أحياناالمريض بالمرات يدرك  إ *

 .العائلة وهيا عصفف من قلقه وخوفه أنظار
عارض  أل ويجرو  العديد من الفحوصاف الطبية  األدويةرضى المرات عستهلكو  كمية كبيرة من م*

 أو بأ  عارض ادني باهتمامهمرضي عشعر به المصام حول صحته حيث يبال   بسيط فالمرات هو قلق
الفحوصاف الطبية تؤكد سالمته  إ نفسي غير معتاد فيظن بأ  لدعه مشكلة صحية خطيرة على الرغم من 

 من أ  خطر.
 

 ي أهم أعراض توهم المرض أتفيما ت
 تسلط فكرة المرض على الشصد والشعور العام بعدم الراحة. -1
شغال الدائم بالجسم والصحة ناإلتلصيم شدة اإلحساس العاد  بالتعب واأللم  واالهتمام المرضي  و  -2

والعناعة ال،ائدة اها وكثرة التردد على األوباا والمبالغة في األعراض البسيطة وتلصيمها واالعتقاد أنها 
 فمثال المغد ععتبر  قرحة في المعدة ... وهكياخ.)مرض خطير 

ا الجسم. )فمثال الشكو  من اضطراباف جسمية خاصة في المعدة واألمعاا وأ  ج،ا أخر من أج،ا -3
المراهق الي  ععاني من صراعاف جنسية عكو  توهم المرض لدعه متمرك،ا حول األمراض السرية 

 والجنسيةخ  وقد يؤد  هيا إلى حالة انسحام كامم بعيد عن العالم المحيط به.
 الشعور بالنقد  مما ععوت االتصال االجتماعي ويؤد  إلى االنع،ال أو االنسحام. -4

 
  العناتة التمريضية و العالج

 العال  العلو :  -1
استصدام األدوية النفسية   واستصدام األدوية المهدئة. فقد عفيد عال  العقاقير مثم ملاداف االةتئام 

  .والمهدئاف في التصفيف من التوتر المصاحب
 
  :العال  النفسي -2
والتصلد منها  وشرا العوامم  الداخلية النفسية صراعافعن الكشف والالي  يرك، على التطمين     

  .التي أدف إلى المرض والعالقة اينها وبين األعراض
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   :العال  االجتماعي  -3
نلجأ إلى العال  بالعمم والرياضة والترفيه إلخرا  المريض من دائرة التركي، إلى ذاته  وتعديم البيئة   

 والمحيط األسر  ومحيط العمم.
  وإرشاد األسرة نحو عدم المبالغة في ل اعراض المرض و مسبباتهحو  اإلرشاد العالجي للمريض -4

 العطف والرعاعة وعدم المعاملة بقسوة.
 مرايبة المريض خشية االنتحار إذا كا  توهم المرض مرافقا لالةتئام. -5
 
 

 Psychosomatic disorders  االض رابات النفسجسمية -7

لعلوية التي عكو  فيها العامم النفسي من أهم *وهو مصطلذ عستعمم لوصف مجموعة من األمراض ا
ويؤثر كم  تتج،أيتكو  االنسا  من جسم ونفس فهما عشكال  وحدة ال  األسبام لحدوثها وظهور أعراضها.

 ا.كبير  تأثيرا باألخرمنهما 
 

 :جسميةالعوامم المساعدة لالضطراباف النفس
تصام بالربو القصبي  والشصصية التي .نمط الشصصية : حيث إ  الشصصية التي تتصف بالداللة قد 1

 تتصف بالكمال قد تصام بقرحة الجهاز الهلمي.
 .العوامم الوراثية.2
 .العوامم الفسيولوجية : الجهاز الغد  والجهاز المناعي لها دور في حصول مرض معين دو  غير .3
 

 من أهم االضطراباف النفسجسمية:
ن أهم العوامم المسببة لحدوث الربو  وللتوتر االنفعالي أشكال .الربو القصبي : ععتبر التوتر االنفعالي م1

مصتلفة كالقلق   السصط   اليل   الح،  واألسى   وحتى اللحك والسرور  عمكن أ  يؤد  إلى األزمة 
 الربوية.

 . التهام األنف الوعائي الحركي:2
 .إ  للتحسس واالنفعال النفسي دور في حدوث التهام األنف الوعائي الحركي

 .القرحة الهلمية )قرحة المعدة   قرحة أالثني عشرخ.3
 *إ  االضطراباف العاوفية تحدث تبداًل في وظيفة المعدة والتي ادورها تهيا لحدوث القرحة.

 . التهام القولو  التشنجي والقرحي:4
م المسؤول عن *الحاالف العاوفية ت،يد من حركة األمعاا وت،يد من النوعية الدموية وزيادة إنتا  اللي،وزي

 حدوث المرض.
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 .االضطراباف الجلدعة مثم التهام الجلد العصبي  نوباف الحكة والتهيج الجلد .5
 .ضغط الدم.ارتفاع 6
 .الجلطة القلبية والجلطة الدماغية7
 .مرض السكر .8
 .تسمم الغدة الدريية9

 العال :
 عجب ا  عشمم العال  الروا والجسد معًا.

 
 Depressive Disordersآبة(  إض رابات األكتئاب )الك

  .حالة من الح،  الشديد المستمر هوتعريف االكتئاب  
  عصيب أضطرام األةتئام كم األعمار تقريبًا لكنه أةثر ظهورًا في العقد الثالث أو الرابع من

 العمر 
  ًينتشر األةتئام اين النساا أةثر من أنتشار  اين الرجال اثالثة أضعاف تقريبا 
  وجين واألرامم والمطلقين أةثر عرضة من المت،وجين خصوصًا من الرجال  أما أ  غير المت،

 اين النساا  فنتائج الدراساف الحديثة اينت أ  ال،وا  ي،يد من فرص االةتئام
   أ  هنالك مياًل لفئاف معينة من الناس لألصابة باألةتئام أةثر من غيرها  مثم األشصاص ذو

أمراض م،منة أو أمراض خطيرة  ومن يتناولو  الكحول  الشصصياف المتطرفة  ومن ععانو  
 والمصدراف

 ال عفرت األةتئام اين مصتلف مستوياف الطبقاف األجتماعية والثقافية 
  األعراض العامة إلض رابات األكتئاب

 تظهر أعراض اإلةتئام التالية بشكم متواصم تقريبًا لمدة ال تقم عن عدة أساايع:
 عستمر لمدد ليست بالقصيرة. أ. الم،ا  المكتئب والي 

 م. عدم االستمتاع بمباهج وملياف الحياة التي كانت سابقًا مصدر لألستمتاع واللهو. 
  . الشعور بالينب الدائم وتأنيب اللمير.

 د. اضطراباف في بالنوم  فقد تكو  صعوبة في الصلود الى النوم أو في كثرته.
 ة أو اإلفراي في األةم بشراهة.شهيال فقدا  فأما للطعام  الشهية في تغّير. ه

 و. الشعور باألحباي والملم والقلق وسرعة التعب من أ  مجهود ادني.  
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 س. صعوبة في إتصاذ القراراف وصعوبة في التركي، والتيكر.
 ا. نظرة تشاؤمية )سوداويةخ للحاضر والمستقبم وحتى للماضي.

 حار أو إيياا النفس أو المحيطين. ي. قلة أحترام الياف ومحاوالف إنهاا الحياة باالنت
  . شكاو  جسمية كالصداع وسوا الهلم والشعور باألمتالا وآالم جسمية متفرقة.

 
  العوامل المؤثرة في ح وث اض رابات األكتئاب

ولماذا عصام البعض دو   ةتئامال ععرف باللبط السبب الرئيس ليصابة بنضطراباف اال        
به الظروف الياتية والبيئية لألفراد. ولكن هناك مجموعة من العوامم التي قد غيرهم على الرغم من تشا

 تكو  سببًا واضحًا لبعض تلك اإلضطراباف ومنها:
 و تشمم:: Biological Causesالعوامم العلوية:  -اوال
  ،الدوبامين  السيروتونين  النورااينيفرين  النواقم العصبية التالية: في مستويافنقصا   -1
انصفاض مستوياف هرمو  او  التغيراف الهرمونية التي تحدث بعد الوالدة أو في فترة انقطاع الطمث. -2

 خThyroid Hormonالدريية )
عمكن أ  تؤد  إلى اإلصابة بأحد إضطراباف األةتئام إما نتيجة للطبيعة الم،منة  :جسميةالمراض الأ -3

ل أدوية معينة في العال  تؤد  بصورة غير مباشرة للمرض أو الطبيعة الحرجة للمرض أو نتيجة الستعما
إلى ظهور أعراض األةتئام. ومن هي  األمراض نيكر بعلًا منها: داا السكر   وأمراض القلب والنوباف 
القلبية  وألتهام المفاصم الرثو   وأمراض الكلية  ونقد المناعة المكتسبة  وتصلب الشرايين المتعدد  

 لباركنسن )المرض الرعاشيخ.الجلطة الدماغية  ومرض ا
 Genetic Causesالعوامم الوراثية )الجينيةخ:  -ثانيا

اثبتت نتائج الدراساف الحديثة أ  هناك عوامم وراثية لظهور إضطراباف األةتئام في بعض        
  .العائالف
   abuse-Substanceأستصدام المواد ذاف التأثير الُمصِدر:  -ثالثا
وأعلًا تناول المشروباف الكحولية. ويعد أستصدام هي  المواد عاماًل مهما في ظهور وتشمم بعض األدوية  

  .أعراض األةتئام
 Personal Traitsالشصصية:  -رابعا
 .و االعتمادعة على االخرين الشصصياف التي لها دائمًا نظرة تشاؤمية لألمور المحيطة      
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 d EnvironmentalSocial anالعوامم اإلجتماعية والبيئية:  -خامسا
  الةتئام.ا مسببافأهم هي من اللغوي اإلجتماعية والبيئية       
: فقدا  شصد ع،ي، وفقدا  مستو  اجتماعي أو اقتصاد  ذ  تأثير كبير على حياة الفرد  الشعور مثم 

ة  بالينب نتيجة ليحساس بمصالفتة للوابط إجتماعية أو دينية  الطالت أو االنفصال من عالقة عاوفي
  القيام بأعمال معينة تكو  إما تحت أو فوت قدراف الشصد.

أ  إضطراباف االةتئام النفسي من الممكن حدوثه إلنسا   االوعلى الرغم من المسبباف السابقة كلها  *
عيي  حياة عادعة قد نعدها نحن مثالية وخالية من المشاةم ومن اللغوي فيظهر االةتئام فجأة دو  أ  

 مم واضحة.تتوافر أعة عوا
 
 
   أنواع إض رابات االكتئاب 

 إضطرام األةتئام مجموعة من األنواع وهي كما عأتي:عشمم 
   Major Depressive Disorder. إضطرام األةتئام الرئيسي1

وُيسمى أعلًا بالكآبة  أهم ما يتصف به هيا النوع من األةتئام هو الم،ا  المكتئب أو الح،ين        
 .لمدة أسبوعين في اقم حد وفى كم يوم لمعظم أوقاف اليوم

 Chronic Depressive Disorder. اضطرام اةتئااي رئيس م،من: 2 
 في هي  الحالة تستمر نوبة االةتئام ألةثر من سنتين مع وجود كم األعراض االةتئااية.

 Recurrent Depessive Disorder. إضطرام األةتئام الرئيس المتكرر: 3
عرضين أو أةثر من اضطرام األةتئام الرئيس و يتطلب التشصيد أ  عكو   يتعرض المصام إلى  

الفاصم ال،مني اين عرض وأخر  شهرين متتالين في األقم وا  تكو  المعايير الصاصة بالعرض 
 االةتئااي الرئيسية موجودة.

 Minor Depressive Disorder. اضطرام أةتئااى قصير األمد ومتكرر: 4
راض اةتئااية تستمر من يوم الى أسبوعين تحدث مرة واحدة في الشهر على األقم تظهر على الفرد أع 

 .عند االناث شهرًا على أ  تكو  هي  األعراض ال عالقة لها بالدورة الشهرية 12وتستمر 
 Dysthymic disorder. اضطرام االةتئام العصااي: 5

 .سنتين أو أةثرينتام المصام م،ا  أةتئااى معظم اليوم وأغلب األعام ويدوم 
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 Psychotic Depressive Disorder. إضطرام اإلةتئام اليهاني: 6
اإلةتئام اليهاني شكم من أشكال اإلةتئام الشديد غير مرتبط بحادثة معينة مباشرة أو لمحف، خارجي 
معروف  وإنما يرتبط بحالة نفسية الشعورية  والمصام  باإلضطرام ال ععي السبب الصفي لح،نه 

اليأس التي تسيطر عليه  ونتيجة ليلك تلعف قدرة المصام على المقاومة والتحليم المنطقي  ولمشاعر
 ويسهم خلوعه لألوهام والهالوس.

 
 المتطرفة مثم: ويعد اإلةتئام اليهاني أةثر شدة وخطورة من اإلضطراباف األخر  بسبب األعراض

 .ععاني من األوهام والهالوس المصتلفة 
 دة للموف. الشعور بالرغبة الشدي 
 .ععاني من األرت المستمر ومن لوم النفس 
  .صعوبة في تكوين العالقاف اإلجتماعية وإدامتها 
  .ليس له ميم للمرا واللحك 
  ها.هالمبالغة في عرض المشكالف التي يواج 
  .عقلم دائمًا من قدر نفسه وأحترامها 
  .عميم إلى التراخي والبطئ في نشاوه وحركته 
 ة.ياالنتحار  االفكار  

  كتئابالعناتة التمريضية للمصابين بإض رابات اال 
على تقوية وإسترجاع أحترامه لياته وزيادة ثقته انفسه وتلبية حاجاته اللرورية على  ريض. مساعدة الم1

الممرض النفسي إشراك المصام بالنشاواف والفعالياف الحياتية اليومية والسماا له بنتصاذ بعض القراراف 
 ذ به سياقاف المستشفى.     على قدر ما تسم

المحافظة على تحسين صحته العامة ورفاهيته الشصصية عقوم الممرض النفسي على  ريض. مساعدة الم2
تشجيع المصام على النظافة الشصصية والعامة وتشجيعه على ترتيب سرير  ومالبسه وإعطاا بعض 

 المقترحاف والنصائذ في هيا المجال قدر المستطاع.
االفكار االنتحارية ومنع محاوالف إيياا النفس واالنتحار من المصام باإلةتئام عجب على . لتقليم 3

الممرض النفسي ِإدامة األتصال والتواصم مع المصام للتّعرف عن قرم بما يدور في أفكار  وما عصطط 
 له.
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نتحارية عقوم . ألشغال المصام مدة اوول وتقليم وقت بقائه لوحد  والتي قد تقود  الى األفكار اال4
الممرض النفسي اتشجيع المصام على إدامة النشاواف البدنية بممارسة بعض أنواع التمارين الرياضية 

 البسيطة وتصصيد وقت ليلك.
من خالل تقّبله كأنسا  والتحّدث معه بمصتلف  ريض. إظهار العطف والحنا  والدفئ اإلجتماعي للم5

   تجا  ذاته.األمور والمسائم التي تهّمه لتحسين شعور 
. لكي ال عقوم المصام بنهمال تناول عالجه على الممرض النفسي أ  يتأةد دائمًا من أنه عأخي أدويته 6

 بننتظام وفي أوقاتها وعلى وفق الجرعة.
.  لمساعدة المصام باإلةتئام في التّعرف على المشاعر التي تطغي على تفكير  عقوم الممرض النفسي 7

عه على التعبير عن األحاسيس والمشاعر التي قد ترافق نوباف اإلةتئام مثم باألصغاا الجيد وتشجي
 الح،  والشعور بالينب والغلب والشعور بالصوف.

 
 " schizophrenia "   الفصاممرض 

تعني  خ (phreniaاالنفصام و  أو االنقساممعناها   (schiz)*تتكو  كلمة )سكي،وفرينياخ من مقطعين    
 كو  معنى الكلمة فصام العقم.العقم  وبالتالي ع

 إلىالنفسية والعقلية والتي تؤد   األعراض:هو مرض ذهاني يتمي، بمجموعة من تعريف مرض الفصام
 تدهور معالم الشصصية.

الداخلي بانشطار وحدة الياف  واالنفصام اين الشصصية  اإلحساس*ا  المريض بالفصام ععاني من 
في  األساسيةسلوكية غريبة  هو العلة  أعرضوما عصاحبها من بالشصصية المريلة  واإلحساسالسابقة 

 تسمية المرض بالفصام.
  أعراضه

 االعراض الموجبة  -أ
وهمية ترسخ في  أوغير واقيية  أفكار:وهي  ( Delusions) األوهاماضطراباف التفكير واهمها:  .1

 على بطالنها. الصالص منها على الرغم من الدالئم الواضحة عوال عستطيتفكير المريض 
سياسي خ    أوالعظمة )ذاف محتو  ديني  أوهاماضطهادعة    أوهامال منها: كعدة اش األوهام*تتصي 

 الوهم بالقوة الصارقة   الوهم بالمرض.
 :الكالم افاضطراب .2
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من  أفكار انتقال  أو   األفكاروعدم قدرته على ترتيب  وأحاديثههيا االضطرام في لغة المريض عظهر 
عدم ترابط الكالم  استصدام لغة أو كلماف صلة اينهما   اللف والدورا  في الكالم    ال آخر إلىع موضو 

 جديدة تكو  مفهومة من قبم المريض وحد   كثرة التفاصيم أو عصبذ الكالم غير مفهوم و بال معنى. 
 و اهمها:  :اإلدراك افاضطراب .3
 الهالوس (Hallucinations واضحة ادو  وجود منبه وتكو  على عدة  : وهي استجاباف حسيةخ

 بصرية  هلوسة الشم  هلوسة اللمس. ةسميية  هلو  ةوهي هلوس أنواع
 البصر) خداعIllusions :عكو  خطا في تفسير المحف، الصارجي كتفسير تساقط اورات الشجر انها خ

 .عصافير تموف وتتساقط من الشجرة
التعبير عن وعدم توافق الم،ا   استقرارهو عدم من أةثر ما عمي، الفصام . اضطراباف الم،ا : 4

 .العواوف مع المواقف المصتلفة
 . اضطرام الحركة:5

  تعود هي  األعراض إلى صراعاف الشعورية عند  Catatoniaونية )تصلبيةخ توتظهر بشكم أعراض كتا
و يبقى لعدة المريض   كأ  عقف المريض اوضيية معينة ال يتحرك فيها أو يتحرك بحركاف متكررة   أ

 ساعاف أو أعام اوضع جامد ال عأةم وال عشرم وال يتكلم إوالقا.
 
 االضطراباف المعرفية: . 6

 األقم من الطبيعي. عصيب الفصام الناس من مصتلف درجاف اليكاا سواا الطبييية أو المتفوقة أو       
 Level ofة الوعي )وقد عكو  المريض مدركا لل،ما  والمكا  واألشصاص وال تتأثر عند   درج

Consciousness  خ  ولكن االنتبا  والتركي،  والياةرة والقدرة على التعلم قد تتأثر  وتتأثر أعلا العملياف
العقلية الهامة مثم التصطيط  والمرونة  والتفكير التجريد  إذ قد ععطى مثال من األمثال الشائعة لتفسير  

 المثم. فال عستطيع الوصول إلى المعنى الكافي في 
 خ Lack of Insightفقدا  البصيرة ) . 7

إ  تفسيرهم للمرض غير  يتمي، مرضى الفصام بأ  اغلبهم ال يدركو  إنهم في حالة مرض أو        
ما يؤد  إلى رفض العال  وعدم التعاو  مع الفريق الصحي مواقعي ويكو  ج،ا من المرض نفسه 

 والفريق الصحي تقدعم الرعاعة الكاملة لهم.والمستشفى فيصبذ من الصعب على أهم المريض 
 االعراض السالبة   -ب
 اضطرام العاوفة والحياة االنفعالية: .1

  وقد تكو  أسرته أفرادتتمثم بعدم القدرة على االستجابة االنفعالية مع نقد شعور  بالعطف والحنا  تجا  
قف التي تتطلب ح،نًا او يبكي عند تتناسب مع الموقف حيث علحك في الموا استجاباته االنفعالية ال
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السارة  ويعت،ل المريض لوحد  لييي  في عالمه الصاص وقد عصبذ اعتدائيًا ومتدخاًل  لألخبارسماعه 
 بكم شيا.

 وفقدا  الهمة: اإلرادةاضطرام . 2
حتى  أووالعمم   عفقد االعتناا انفسه  اإلنتا *عصبذ المريض غير قادر على اتصاذ القراراف   قليم 

 وتغيير المالبس. واألةمبحاجته الفسلجية اليومية كاالستحمام 
 االنسحام من الواقع: .3

والصياالف  األوهامانسحام المريض من صالته وعالقاته االجتماعية  االنطواا والع،لة  واليي  بعالم من 
 التي تعفيه من مواجهة مشاةله وتقطعه عن االتصال بالعالم الصارجي.

 
   انواع الفصام

 سنة 20 - 15.الفصام البسيط: يبدأ في سن مبكرة اين 1
 .فصام المراهقة: ويبدأ في سن المراهقة2
 سنة ويتمي، باضطرام الحركة التصلبي. 40 - 20اين  متأخرة.الفصام الكتاتوني: يبدأ في سن 3
 .العظمة أوهام أواالضطهادعة  باألوهام.الفصام الصيالئي: ويبدأ بعد سن الثالثين ويتمي، 4
 

 اسباب مرض الفصام 
 مرض الفصام غير معروا السبب ولكن هناك ع ة عوامل تساع  على ح وثه .

 ل صمم: ا يمعدة على حدوثالع اتذ ال 

  والن اقذ العصبإلة: ال غإللات في  لكإلا الدتمغ -1

 ي المحوريبقأظهر التصوير الط C.T scan  من مرضى الفصام لديهم توسع 40إن حوالي %

الدماغية الجانبية ويكون التوسع أكثر وخصوصا في الجانب األيسر من الدماغ وفي في البطينات 

 الذكور أكثر من اإلناث.

  أما التصوير بالرنين المغناطيسي فقد أظهرت الدراسات على إن حجم الدماغ ينقص ولكال

 % في مرضى الفصام .7الجنسين وبمعدل 

 قصا في حجم هذين الفصين في مرضى الفص الجبهي والصدغي أظهرت الدراسات إن هنالك ن

 الفصام.

  أظهرت الدراسات إن زيادة نشاطه يؤدي إلى ظهور األعراض االيجابية   :الدوبامينزيادة نشاط

 . للفصام مثل األوهام والهلوسة والعنف

  مرض الفصام.السيروتونين يلعب دورا مهما في نقصان 



43 

 

ستعدادا وراثيا ليصابة بالفصام وت،داد النسبة أ  هناك ا : حيث أظهرف الدراسافالعامل الوراثي -2
%خ من السكا  اينما ترتفع هي  النسبة 1بالفصام ) المصام    وتبل  نسبة اإلصابة بازدعاد قرابة الدم من

 الوراثي.  %خ في حال وجود العامم4إلى )

 العوامل البيئية  وتشمل   -3

 الحمل والوالدة   -أ
القدعمة على إ  ملاعفاف الحمم والوالدة أةثر في مرضى الفصام من معظم الدراساف الحديثة و  تشير

اثناا  عامة الناس وخصوصا تعرض األم لألمراض واإلصاباف الفيروسية ونقد األوكسجين عند الوليد
  وقد أشارف معظم الدراساف على إ  هي  الملاعفاف هي عوامم مساعدة في إعجاد االستعداد الوالدة

 للمرض. للمرض  وليست محدثة
  و اح اث الحياة المشاكل العائلية -ب
ضغوي نفسية عامة يتجاوم تسبب  مثم وفاة شصد ع،ي، وال،وا  والطالت وغيرها. إ  هي  األحداث 

إ  لكم  فرد نقطة ضعف ما في جسد   معها الناس باضطراباف جسدعة أو نفسية أونفسجسمية مصتلفة  إذ
 ونفسه.

البيئة المحيطة بالفرد وعوامم  وهي نظرية فرويد حيث ير  أ ّ  الوال ي الحرمان العوامل النفسية و  -ج
 . له تأثير على ظهور مرض الفصام الحرما  الوالد التنشئة و 

من الفصاميين عصنفو  من المرتبة االجتماعية الصامسة فما  (%45) وهناك ال بقة االجتماعية   -د
يرة واالحياا الفقيرة الم،دحمة بالسكا  والتي تمو  فيها دو   حيث ا  مرض الفصام عكثر اين الطبقاف الفق

 الجريمة والبطالة و االنحراف.

 إساءة استعما  العقاقير واإلدمان  -4
إ  من عستعملو  العقاقير المصدرة والمنشطة والمهلوسة  قد عمرو  في  الىالعديد من الدراساف  اشارف

ا  على الكحول والمهدئاف والمنشطاف قد ينتهي حاالف ذهانية التصتلف عن الفصام  كما إ  اإلدم
  .بالفصام

 
 العالج 

 االرجكتيم   اروماسيد  ابرازين . ملاداف اليها : .العال  باستصدام األدوية مثم1
 .العال  بالصدمة الكهربائية.2
 .العال  النفسي.3
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 .العال  بالتشغيم.4
 

 العناتة التمريضية 
 ثقة.اناا عالقة عالجية مبنية على ال1
 .تجنب التهديد أو السصرية من المريض واحترامه كانسا .2
.تشجيع المريض على القيام انشاواف ت،يد من اتصاله بالواقع وإبعاد  عن األوهام مثم القرااة  الرياضة 3

  الرسم.
 .االهتمام انظافة ومأةم المريض.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االض راب الوج اني ثنائي الق ب

Bipolar affective disorder 

 تعريف المرض 
*وهو اضطرام ذهاني يتمي، اتقلباف وجدانية )الم،ا خ من االةتئام وأخر  من الهوس تتأرجذ بشكم 
دور    عصحبها انحراف في األفكار والسلوك والحالة الم،اجية مما تؤثر في األداا الدراسي أو العملي أو 

 العالقاف االجتماعية.
 الهوس )اليها  الدور خ.*ةا  عسمى سابقًا ايها  االةتئام و 

 
 أنواع )أش ا ( االض راب الوج اني ثنائي الق ب ح

 
 Depression   .االكتئاب المتكرر )نوبة االكتئاب(( 1

 :ذأعراضها*تتمي، بمعاناة المريض من كآبة شديدة تدعى أحيانا بالكآبة اليهانية. 
 .م،ا  مكتئب عصاحبه أفكار سوداوية وأوهام وخياالف قاتمة.1
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 الوس..ه2
 .اضطرام النوم : صعوبة النوم أو األرت.3
 .فقدا  الشهية للطعام يرافقه فقدا  الوز  و اإلمساك.4
 .اضطرام التفكير  عدم القدرة على التركي، وعدم القدرة على اتصاذ القرار.5
 .اضطرام الكالم : يتفاوف اين الصمت او الثرثرة.6
 .محاوالف االنتحار.7
 ظافة والمظهر والترفيه..فقدا  االهتمام بالن8
 

 العال :
 *باستصدام األدوية ذ مثبتاف الم،ا  ذ المهدئاف النفسية.

 *العال  النفسي.
 *العال  بالصدمة الكهربائية.

 العناعة التمريلية:
 . إقامة عالقة عالجية مع المريض تتسم بالعطف والجد والهدوا وفهم المريض واحترامه.1
 ة ابعض النشاواف و الهواعاف.. تشجيع المريض على المشارك2
 . وقاعة المريض من االنتحار.3
 . االهتمام بغياا ونظافة المريض.4
 Mania   .الهوس المتكرر )نوبة الهوس( 2

*تغير ثاات في الم،ا  حيث عكو  مليئًا باالاتها  واالهتيا  والتفاؤل المفري   وشعور عام بالسعادة 
 عصاحبه كثرة الكالم والحركة.

 :أعراضه
 .تطاير األفكار  والدخول في تفاصيم مملة.1
 .ةثرة الكالم.2
 .ةثرة الحركة والنشاي.3
 .االاتها  والسعادة.4
 .التدخم في شؤو  اآلخرين.5
 .عدم القدرة على النوم.6
 .أوهام القوة والشجاعة وأوهام العظمة.7
وقد يؤد  ذلك إلى مصالفة القيم . عكو  المريض كثير التبيير  دائم التنقم  خليع في سلوكه االجتماعي 8

 األخاليية واألعراف االجتماعية.
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 .تحت الهوس*إ  الحاالف البسيطة من المرض تدعى 
 

 العال :
 .العال  الدوائي ذ باستصدام امالا اللثيوم   والمهدئاف النفسية.1
 .العال  بالصدمة الكهربائية.2
 

 العناعة التمريلية:
مبنية على فهم سلوكه مع الصالبة في التعامم   وعدم استصدام  .اناا عالقة عالجية مع المريض1

 التهديد أو التوبيخ.
 .إبعاد المريض عن اآلخرين وع،له في غرفة لوحد .2
 .تشجيعه على القيام انشاواف مفيدة مع المرايبة.3
 .العناعة اتغيعة المريض ونظافته.4
 
 .نوبات دورية من االكتئاب والهوس 3

 كررة من الهوس الصفيف وفتراف اخر  من االةتئام الصفيف.*تتمي، بفتراف مت
 
 

 "Paranoia "الذهان االض هادي )الزور(   

  مع باألوهام االضطهادعة وأوهام العظمة دو  وجود هالوس*وهو احد أنواع اليها  الوظيفي الي  يتمي، 
 تدهور في الشصصية.

 
 أعراضه 

 .الشك والغيرة والميم لالنتقام.1
 ضطهادعة مع الحساسية الشديدة..أفكار ا2
 .العدوانية تجا  النفس وتجا  اآلخرين مع محاولة االنتحار أو محاولة قتم اآلخرين.3

 
 

 Substance abuseإلدمان )سوء استخ ام المواد(ا
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: هذذذو حالذذذة مذذذن االعتمذذذاد النفسذذذي والعلذذذو  علذذذى المذذذواد المصذذذدرة المصتلفذذذة سذذذواا الكحوليذذذة او االدمحححان*
نواعهذذذا او العقذذذاقير الطبيذذذة ينذذذتج عنهذذذا اللذذذرر للفذذذرد والمجتمذذذع بسذذذبب التغيذذذراف الفسذذذيولوجية المصذذذدراف بأ

 والنفسية التي تطرأ على المريض.
 خصائص االدمان 

التعلذذق النفسذذي بمذذادة مصذذدرة وعذذدم القذذدرة علذذى التوقذذف عذذن تناولهذذا بسذذبب وجذذود  و.االعتمذذاد النفسذذي: وهذذ1
 لك المادة.حث داخلي قهر  يدفع المريض لتعاوي ت

.االعتماد العلو )الفسيولوجيخ:هو الميم المستمر الى زيادة الجرعة في تلك المادة المتعاواة للحصول 2
على نفس التأثير للمادة المصدرة وذلك ناتج عن تعود الجسم على لمادة وزيادة التحمم )خلتلك المادة. 

 )تعود الجهاز العصبي وكيفه للمادة المصدرةخ.
نسذذذحااية: وهذذذي حذذذدوث ملذذذاعفاف نفسذذذية وجسذذذدعة فذذذي حالذذذة التوقذذذف عذذذن التعذذذاوي لمذذذدة .االعذذذراض اال3

سذذاعاف او اعذذام كذذالقلق والكأبذذة وعذذدم االرتيذذاا والصذذداع والتعذذرت واالرتجذذاف فذذي االوذذراف والوجذذه واللسذذا  
 ة.واالم المفاصم والعلالف وربما االغماا  وهي  االعراض تصتلف تبعًا لنوع المادة المصدرة المتعاوا

 .االثذار اللذارة علذى الفذرد والمجتمذع بسذبب التذدهور المسذتمر فذي سذماف الشصصذية وانشذطتها واالنحذدار4
 الواضذ في السلوك والعمم والصحة الجسمية والعقلية.

 
 
 
 

 االسباب التي تؤدي الى االدمان ح
مذن الواقذع واللجذوا  .العوامم البيئية التي تسبب ضغوي نفسية واجتماعية مصتلفذة تذدفع الفذرد الذى الهذروم1

الذذى المصذذدراف. وكذذيلك البيئذذة االجتماعيذذة التذذي تسذذاعد علذذى تنذذاول المذذواد المصذذدرة مثذذم اصذذدقاا السذذوا او 
 االم المتعاوي.

.العوامم الحلارية وثقافة المجتمع التي تشجع على تعاوي المصدراف. مثال على ذلك لجوا العمذال فذي 2
 منهم في زيادة ساعاف العمم واالنتا . اليابا  الى استصدام االمفيتامين رغبة

.التاثيراف الكيميائية التي تحدثها بعض العقاقير الطبيذة التذي تعطذى للمرضذى فذي حذاالف مرضذية معينذة 3
مثذم المصذذااو  بالسذذروا  عحتذذاجو  الذذى العقذذاراف المسذكنة وباسذذتمرار هذذي  الحاجذذة عحذذدث االدمذذا  لذذديهم  

اع  المغذد الكلذو   او بعذد اجذراا عمليذة جراحيذة التذي تلذطر وكيلك بعض االمذراض الم،منذة مثذم الصذر 
 المريض الى أخي كمياف كبيرة من المسكناف والمهدئاف التي تؤد  الى االدما .

واةثرهذا تذاثيرًا فذي حذدوث االدمذا . مثذم القلذق والصذراعاف  م.العوامم النفسية والي  ععتبر من اهم العوامذ4
 من الشدائد باالدوية المهدئة وبالتالي االدما  عليها.المستمرة تدفع الفرد الى التصفيف 
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.اضذذطرام الشصصذذية فذذالعج، الكذذامن فذذي انذذاا الشصصذذية والحاجذذة الذذى الشذذعور بذذاالمن والمحبذذة والتقبذذم 5
تذذذدفع بالشذذذصد صذذذاحب االسذذذتعداد الذذذى االدمذذذا  ليصذذذبذ االدمذذذا  احذذذد الوسذذذائم الدفاعيذذذة النفسذذذية لعجذذذ، 

 الشصصية.
قد عكو  االدما  ظاهرة تذرتبط بذالمريض العقلذي المصذام بالفصذام او الكابذة اليهانيذة .االمراض العقلية  6

 وغيررها من االمراض النفسية.
 انواع االدمان ح

الكحولياف والصمور مذن المذواد المذؤثرة بشذكم مباشذر علذى الجهذاز العصذبي المركذ،   .ادمان الكحوليات 1
تشبيط وخمور الجهاز المرك،  العصبي كما أ  االعقذاف لالنسا . ويتسبب االستعمال الم،من للصمور من 

 المفاجئ للتعاوي يؤد  الى مشاةم في الجهاز العصبي المرك، .
 

 اعراض التوقف عن تعاطي الكحوليات 
أ.الرعشة واالرتجاف: في اليدين وقد تشمم اج،اا اخر  من الجسم عصاحبها توتر عصذبي  زيذادة النذبض  

  ارت وعدم النوم.ارتفاع ضغط الدم  عرت غ،ي،
م.هذذالوس خاصذذة بمتعذذاوي الصمذذور:وهي نذذوع خذذاص مذذن الهذذالوس التذذي تظهذذر عنذذد متعذذاوي الصمذذور 

 وتكو  على شكم عدم تميي، االشياا في البيئة المحيطة ورؤيتها بشكم مصتلف عن الواقع.
 لية تشمم جميع اج،اا الجسم.لجذ.تشنجاف ع

 د.هالوس سميية.
خطذذر اعذذراض التوقذذف عذذن الكحذذول النهذذا تذذؤد  احيانذذًا الذذى الوفذذاة  تبذذدأ هذذي  هذذذ.الغيبوبة الكحوليذذة وهذذي ا

الغيبوبذذذة ارعشذذذة وارتجذذذاف مذذذع زيذذذادة النذذذبض وارتفذذذاع درجذذذة حذذذرارة الجسذذذم وتذذذ،داد الحالذذذة مذذذع مذذذرور االعذذذام 
ليصام المريض بجميع انواع الهالوس واالوهام وبالتالي تبدأ اجه،ة الجسذم بالتذدهور وانهيذار وظائفهذا مثذم 

 الكلى والقلب والرئة.
 
ويقصد بالمصدراف هي مجموعة المواد والنباتاف مثم مادة الحشي  واالفيو  التي لهذا  .ادمان المخ رات 2

 تأثير على الجهاز العصبي المرك،  ولها تأثير خاص على الدماغ.
 

 :االعراض
 أ.االعتماد النفسي والعلو  على المادة المصدرة.

خ سذذذاعة مذذذن 12ذذذذ8ي تحذذذدث بعذذذد التوقذذذف عذذذن اخذذذي المذذذادة المصذذذدرة بحذذذوالي )م.االعذذذراض االنسذذذحااية التذذذ
 تعاوي اخر جرعة والتي تشمم:

 .عرت غ،ير1
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 .دموع بالعينين2
 .رشذ االنف3
 .فقدا  الشهية4
 .توتر وارت وعدم القدرة على النوم.5
 .رجفة االورف والشعور بالبرودة6
 .غثيا  وتقيؤ مع تقلصاف شديدة في جدار البطن.7
 
 .ادمان االدوية او العقاقير ال بية 3

 وتقسم العقاقير الطبية الى:
أ.العقذذذذاقير المثبطذذذذة للجهذذذذاز العصذذذذبي المركذذذذ،  مثذذذذم االدويذذذذة المنومذذذذة والمهدئذذذذة مثذذذذم الليبريذذذذوم  الفذذذذاليوم  

 االتيفا .
 م . العقاقير المنشطة مثم الكوكاةيين  االمفيتامين وعقاقيير الهلوسة مثم )االرتينخ.

 العراض االنسحااية تبعًا لنوع العقار.*تصتلف ا
 العال 

 .عال  اعراض االنسحام وملاعفاتها.1
 .عال  سلوكي ويتم على مراحم:2

 أ.عال  تنفير .
 م.عال  نفسي فرد .
 جذ.عال  نفسي جماعي.

 
 العناعة التمريلية:

 .تدوين المعلوماف الصاصة باالدما  والتاريخ المرضي وتشمم:1
   وريقة التعاوي  تاريخ اول تعاوي   موعد اخر جرعة.نوع المصدر   الكمية

 .اقامة عالقة عالجية تتسم بعدم التباسط مع امريض.2
 .تشجيع المريض على العناعة بالنظافة الشصصية والتغيعة.3
 .التوعية الصحية للمريض حول االثار الجانبية لألدما  ومصاورها على الصحة الجسمية والنفسية.4
 الياف  أل  المريض غالبًا ماعكو  فقد احترامه لياته ويشعر بأ  المجتمع اليتقبله. .تشجيع احترام5
.مساعدة ومساندة اسرة المريض وتوعيتهم ألهمية الرقابذة الشذديدة علذى األنبذاا واصذدقائهم  واعلذًا كيفيذة 6

 ةسب ثقة اانائهم واشراةهم في نشاواف مصتلفة وتوفير ايئة خالية من الصمور والمصدراف.
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 في ال ب النفسي أنواع العالج المستخ م

 .العالج النفسي 1
ويعتمد هيا النوع من العال  على اناا عالقة عالجية تهدف إلى تقوية معنوياف المريض وإعادة الثقة في 
نفسه وإزالة خوفه وقلقه من خالل كسب ثقته تشجيعه على الكالم عما يدور في ذهنه وما عصتلج في نفسه 

  .وحول مشاعر 
*المعالجة النفسانية تهتم بالصراعاف الالشعورية فتظهرها بأتباع وريقة تحليم األحالم أو استصدام التنويم 

 المغناويسي.
 انواع العالج النفسي 

 .العال  النفسي الفرد 1
 .العال  النفسي الجماعي2
 .العال  النفسي العائلي3
سي الي  عستعمم في الكثير من األمراض النفسية هو أحد ورت العال  النف.العال  السلوكي المعرفي : 4

ويستند على مساعدة المريض مثم الكآبة والقلق واالضطرام الوجداني ثنائي القطب وحاالف نفسية أخر  
ويستعمم  في ادراك وتفسير وريقة تفكير  السلبية اهدف تغييرها إلى افكار أو قناعاف اعجااية أةثر واقيية

 ورة مت،امنة مع األدوية المستعملة لعال  االمراض النفسية.هيا النوع من العال  بص
 
ا  العال  السلوكي يهدف إلى مساعدة المريض واألخي ايد  للتغلب على سلوكه . العالج السلوكي  2

 الشاذ واستبداله بسلوك هادف واارز أنواعه:
بشكم تدريجي أ.عال  تجريد التحسس : ويتم فيه تعريض المريض إلى الموقف الي  عصاف منه 

 ومتواصم   عستصدم هيا النوع في عال  الرهام.
 م.العال  التنفير  : ويستصدم في حاالف اإلدما  والشيوذ الجنسي.

 .المعالجة التشغيلية والتنشي ية 3
*مثم الرسم   الحرف اليدوية المصتلفة   من خاللها يتم تنمية مهاراف المريض االجتماعية وتوفير الحرية 

 مشاعر  بطريقة اناّاة واةسابة مهاراف جديدة. للتعبير عن
 
 .المعالجة بالمسرحيات النفسية.4
 .العالج بالعمل5
 ..المعالجة باللعب6
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  E. C . T. العالج بالص مة الكهربائية7
  وتعتمد فكرة العال  على تحفي، صناعي لحالة Electro convulsive therapyهو مصتصر لذ  

هربائي خارجي إلى خالعا الدماغ اواسطة جهاز خاص يولد وينظم تيار الصرع اواسطة تمرير تيار ك
 ةهربائي معين عمر عبر قطبين في رأس المريض الي  عكو  عادة تحت التصدير العام المؤقت.

 خ ثواني.7ذ 5امبير ومدته )0.9*عكو  مقدار التيار الكهربائي 
لجميع علالف الجسم لمدة عدة ثواني *بعد تمرير التيار الكهربائي عمر الشصد بحالة تقلد شديد 

 التي تبدأ بعدها نوبة الصرع التي هي عبارة عن اهت،ازاف شديدة لجميع أوراف الجسم.
 خ مرة لتعتبر جلسة عالجية واحدة.15ذ 8*تطبق هي  المعالجة ثالث مراف في األسبوع حتى تصم من )

 
 دواعي استخ امه 

 * عستصدم  في الحاالف التالية:
 اليهانية.الكآبة 1
 .الفصام والفصام الكتاتوني2
 .الهوس.3
 .حاالف الهيا  الشديد 4
 .األفكار االنتحارية.5
 
  Psychopharmacologyالعالج ال وائي للمرض النفسي   -8

 أنوع العقاقير المستصدمة مع المرضى النفسيين:
 

      anti-psychoticأ.الم مئنات العظمى 

حيث تقلم من الهالوس واالوهام والسلوك العدواني لد  المريض. وتقسم  هي ادوية تستصدم لعال  اليها و 
 هي  الى مجموعتا  وهي:

: وتسمى العقذاقير التقليدعذة والتذي تسذتصدم فذي العذال  لفتذرة وويلذة وتشذمم )الرجكتيذم  أ. المجموعة االولى
 لوك العدواني. استيالزين  مودعكيت  هالدول ميليريمخ وتفيد في عال  الهالوس واالوهام والس

: وتسذذذذمى العقذذذذاقير غيذذذذر التقليدعذذذذة وتفيذذذذد فذذذذي عذذذذال  الع،لذذذذة االجتماعيذذذذة واالنطذذذذواا م. المجموعذذذذة الثانيذذذذة
باإلضافة الى عال  الهالوس واالوهذام والعدوانيذة. وتكذو  اعراضذها الجانبيذة قليلذة بالمقارنذة مذع المجموعذة 

 االولى ومن امثلتها )ةلوزااينخ.
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  مئنات العظمى االثار الجانبية للم
 .جفاف الفم1
 .االمساةم.2
 .دوار انصفاض مفاجئ في ضغط الدم.3
 .احتقا  انفي.4
 .زيادة الوز  5
 .سرعة ضرباف القلب.6
 
   anti-anxiety. مضادات القلق  2

 اتيفذذا   اوسذذبار  وهذذي مجموعذذة مذذن العقذذاقير تسذذتصدم لعذذال  التذذوتر والقلذذق وتشذذمم )الفذذاليوم  الليبذذريم 

 اةوانيمخ.
 ملاداف القلق:لاالثار الجانبية 

 .التعود النفسي على العقاقير1
 .االدما .2
 .جفاف الفم3
 .االمساك4
 .ترنذ ودوخة5
 .التلعثم في الكالم6
 
  anti-depressant.مضادات االكتئاب   3

 وهي  المجموعة تستصدم لعال  االةتئام اليهاني والعصااي وبعض حاالف التبول 
 ال وتقسم الى عدة انواع:ذالالإراد  عند االوف

وهذذي ادويذذة رخيصذذة الذذثمن وشذذائعة االسذذتعمال مثذذم )تربتيذذ،ول   المركبذذاف الثالثيذذة والرباعيذذة الحلقذذاف: أ.
 توفراتيم سينكوا  انافرانيمخ.

 االمساك وجفاف الفم. خفقا  وسرعة ضرباف القلب  عدم انتظام ضرباف القلب  *اثارها الجانبية:
مثذذذذذم )نارديذذذذذم  بارنيذذذذذتخ وتكذذذذذو  محذذذذذدودة  : ةسذذذذذدة المركبذذذذذاف االحادعذذذذذة االمينيذذذذذةم.العقذذذذذاقير المانعذذذذذة أل 

االسذذتعمال حيذذذث اسذذذتعمالها يتعذذذارض مذذذع نوعيذذذاف معينذذذة مذذذن الطعذذذام مثذذذم الجذذذبن والبقوليذذذاف والشذذذوكالتة 
 والقهوة.
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انبيذة قليلذة وتكذو  اثارهذا الج ومذن امثلتهذا )البذروزاك  الفذارفينخ : عقذاقير مانعذة اسذترجاع السذيروتونين جذذ.
 وذاف مفعول عالجي سريع.

 

 

    mood stabilizer    .مثبتات المزاج 4
وتستصدم لعال  االعراض المرضية في نوباف الهوس وتعتبر العال  االساسي لنوبذاف امالح اللثيوم    -ا

ريض الهذذوس واالةتئذذام . مثذذم )البرياديذذمخ ويجذذب قبذذم اسذذتصدامه عمذذم اختبذذار لمسذذتو  اللثيذذوم فذذي دم المذذ
 وينصذ المريض بأخي ملذ الطعام ليتم معادلة اللثيوم بالدم حيث ا  زيادته تؤد  الى التسمم.

 
 : تستصدم لعال  الصرع وتشمم )ديباةين  تجريتولخ . مضادات التشنج -م

 وتكو  ذاف تأثير فعال في عال  االضطرام الوجداني ثنائي القطب .
 
 

 دور الممرضة في العالج بالعقاقير 
 تأةد من تناول المريض ألقراص العقار حيث ا  المريض النفسي يرفض اخي العال  إلنكار  لمرضه..ال1
.مالحظذذذة االثذذذار الجانبيذذذة للعذذذال  علذذذى المذذذريض  وومأنذذذة المذذذريض بذذذأ  هذذذي  االعذذذراض سذذذتصتفي بعذذذد 2

 االساايع االولى للعال .
ض العذذال  واثذذار  الجانبيذذة وعذذدم .اعطذذاا النصذذائذ واالرشذذاداف ألهذذم المذذريض حذذول كيفيذذة اعطذذاا المذذري3

 اساايع. 3عقم عن  انقطاع العال  وا  ظهور التحسن على المريض عحتا  الى وقت ال
.ينصذذذ المذذريض واسذذرته بأهميذذة مواصذذلة العذذال  حتذذى بعذذد الشذذعور بالتحسذذن وعذذدم وقذذف العذذال  دو  4

 استشارة الطبيب.
الف او عبذور الشذارع فذي المرحلذة األولذى مذن أخذي .ينصذ المريض بعدم ييذادة السذيارة او العمذم امذام اآل5

 العال  .
 
 
 
 
 


