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 اتـــــــــــــــــرس المحتويــهـــــــــــــــــــف
  اتـــــــــــــــــــــــــــــقائمة المحتوي                   
 الصفحة نــــــــــــــاويـــــــــــــــــــالعن

 01 اتــــــــــــــــــــفهرس المحتوي
 05 ةــــــــــــــــــــــــــــمقدم

  يــــــــــــــــــس المرضـــــم النفـــــــل لعلــــــــــــــــمدخ
 05 أوال: نبذة تارخيية لعلم النفس املرضي

 09 ثانيا: تعريف علم النفس املرضي
 10 ثالثا: املرجعية النظرية لعلم النفس املرضي

 12 رابعا: طرق البحث يف علم النفس املرضي
  يــــــــــــــــوالمرضوي ـــــــــــــــــــالس

 15 أوال: مفهوم السواء
 16 ثانيا: الالسواء )الشذوذ(

 16 ثالثا: السلوك املرضي
 17 رابعا: مفهوم االضطراب النفسي )العقلي(

 17 خامسا: معايري السواء والالسواء
 18 سادسا: احملددات األربعة للسلوك املرضي

  ةـــــــــــــــــــوم البنيـــــــــــــــــــــمفه
 19 أوال: تعريف البنية

 19 ثانيا: مفهوم البنية بني العادي واملرضي
 20 ثالثا: الشخصية السوية ومفهوم البنية

 20 رابعا: الشخصية شبه السوية )املخادعة(
 20 تكوين وتطور بنية الشخصيةخامسا: 

 21 سادسا: مكونات بنية الشخصية
  الهيام -الرغبة -الغرائز -ة: النزوةـــــالقاعدي مـــــالمفاهي

 26 أوال: الغريزة
 27 ثانيا: النزوة
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 30 ثالثا: الرغبة
 30 رابعا: اهلوام

  قــــــــــــــــــــــــــلــالق
 32 أوال: تعريف القلق
 32 ثانيا: القلق العادي
 33 ثالثا: القلق املرضي
 33 رابعا: القلق كعرض

 33 خامسا: القلق، اخلوف، التجنب
 34 سادسا: املظاهر الفزيولوجية للقلق

 34 سابعا: أنواع القلق
 34 ثامنا: أسباب القلق

 35 تاسعا: عالقة اخلوف بالقلق
 36 عاشرا: اضطراب القلق

  راعـــــــــــــــــــــــــــالص
 38 أوال: مفهوم الصراع وتعريفه

 38 ثانيا: أنواع الصراع
 39 ثالثا: أشكال الصراع

 39 رابعا: مفهوم الصراع يف التحليل النفسي
  ةــــــــــــــــــات الدفاعيــــــــــــــــــــــــــالميكانزم

 42 أوال: ماهية احليل الدفاعية
 42 ثانيا: وظيفة اآلليات الدفاعية
 43 ثالثا: أنواع اآلليات الدفاعية

  ابـــــــــــــــــــــــــــــالعص
 48 أوال: تعريفه

 48 ثانيا: نشأة مفهوم العصاب
 49 ثالثا: الفرق بني العصاب واألمراض العصبية

 49 رابعا: أسباب العصاب



3 
 

 51 خامسا: أعراض العصاب
 51 سادسا: املآل والتطور

 51 سابعا: األشكال العيادية للعصاب
  انـــــــــــــــــــــــالذه

 55 أوال: تعريف الذهان
 55 ثانيا: أسباب الذهان

 56 ثالثا: أعراض االضطرابات الذهانية
 58 رابعا: أنواع الذهان

 59 خامسا: األشكال العيادية للذهان
  ةـــــــة الحديـــاالضطراب الحدي والشخصي

 63 أوال: تعريف احلالة احلدية
 63 الدراسة السريرية واملرضية للحاالت احلديةثانيا: 

 64 ثالثا: الدراسة العيادية لألعراض
 67 رابعا: الشخصية احلدية

  يــــــــة في علم النفس المرضـــــالسيميولوجي
 71 أوال: تعريف السيميولوجية

 71 ثانيا: املفاهيم املرتبطة بعلم النفس املرضي
 72 السيميولوجي للمرض النفسيثالثا: التقسيم 

  ةــــــــــــات الشخصيــــــــــــــــــاضطراب
 79 أوال: تعريف اضطراب الشخصية

 79 ثانيا: مميزات اضطراب الشخصية حسب النوع
 80 ثالثا: مناذج األبعاد الضطراب الشخصية

 81 رابعا: اضطراب الشخصية العامة
  ريـــــــــــــــــواس القهـــــاضطراب الوس

 86 أوال: تعريف اضطراب الوسواس القهري
 86 ثانيا: املعايري التشخيصية 

 88 ثالثا: الوصف االكلنيكي لألعراض
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 90 رابعا: العوامل املسببة لالضطراب
 91 خامسا: العالج

  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــاالكتئ
 93 أوال: تعريف االضطراب

 93 األعراضثانيا: 
 94 ثالثا: الفرق بني احلداد واالكتئاب

 95 رابعا: الدراسة العرضية
 95 خامسا: االنتشار

 95 سادسا: السببية املرضية
 96 سابعا: األشكال العيادية

 96 ثامنا: التشخيص التفريقي
 97 تاسعا: العالج
 98 خاتمـــــــــــــــــــــــــــة

 99 قائمـــــــــــــــــــــة المراجـــــــــــــع
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــقــم
وفقا ملا جاء يف املقرر الرمسي ملقياس علم النفس املرضي، وهي موجهة لطلبة السنة الثانية  جاءت هذه املطبوعة    

حماضرة تغطي حماور املقياس، واليت سعينا من خالهلا حتقيق  41علم النفس تشتمل على  ليسانس ل.م.د ختصص
 األهداف املسطرة للمقياس.

وتتمثل الكفاءة املستهدفة من املادة يف أن يبين الطالب رصيدا معلوماتيا حول أساسيات علم النفس املرضي     
 من خالل:

 النفس املرضي. أن مييز املفاهيم االساسية املرتبطة بعلم -
 أن مييز الطالب بني معايري السواء والالسواء يف جمال علم النفس املرضي. -
 أن يطلع الطالب على خمتلف املقاربات املرجعية واألطر النظرية اليت تناولت املشكالت واالضطرابات النفسية. -
 أن يتعرف الطالب على خمتلف طرق التصنيف يف علم النفس املرضي  -
 التعرف على أشكال االضطرابات النفسية العصابية والذهانية. -
 أن يتعرف على خصوصية النوزوغرافية للحاالت احلدية. -
على التشخيص والتفريق بني خمتلف االضطرابات وأشكاهلا أن يتمكن من الوصول إىل مستوى من القدرة  -

 املرضية.
 

 يـــــالمرضس ـــــم النفــم لعلاــــــــــــــمدخل ع
 

، والذي يتميز بأمهيته لدعمه ا نظريا من فروع علم النفسعلم النفس املرضي او علم النفس الشواذ يعترب فرع
لسلوك غري السوي واملرضي أو الشاذ للفروع التطبيقية لعلم النفس خاصة االكلينيكية منها، فيمتاز بدقة الوصف ل

كما   ،تشخيصه دراسة األسباب التطور واملآل وخطر اإلصابةفيهتم بتحديده وصف اعراضه ، أو غري الطبيعي
يهتم بالدراسة الفارقة بني كل اضطراب واضطراب ونسبة انتشار كل اضطراب، ووضع االضطرابات ضمن 

 تصانيف تسمح للمطبق العيادي باستخدامها مع احلاالت.
  نبذة تاريخية لعلم النفس المرضي: النشأة والتطورأوال: 

ن منذ القدم بالظواهر غري الطبيعية للسلوك، فحاول االنسان إعطاء تفسريات قصد فهم هذه اهتم االنسا
السلوكيات الشاذة، مما دفعه إىل إعطاء تفسريات ما ورائية، مرتبطة باجلن والسحر وعبادة األوثان، فقد أشارت 

هذا  يعزونالصينيني واملصريني والعربانيني واليونانيني غالبًا ما  خاصةإىل السلوك غري الطبيعي الكتابات القدمية 
 أو طيبةى أرواح كان يفرتض أن "احليازة" تنطوي عل  حيثاستوىل على شخص ما.  ربالسلوك إىل شيطان أو 

 .شريرة تعتمد عادة على أعراض الفرد املصاب
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ني أنكر أبقراط أن اآلهلة والشياط ق.م( حيث 733 -164يف العصر اليوناين ) "أبقراطإىل حني عهد " 
هلا أسباب  ن ذلك على أن االضطرابات العقلية مثل األمراض األخرىبداًل م تدخلوا يف تطور األمراض وأصر

طبيعية وعالجات مناسبة. كان يعتقد أن الدماغ هو اجلهاز املركزي للنشاط الفكري وأن االضطرابات العقلية 
قبل امليالد( األفراد الذين يعانون  713–124) "أفالطون"فيلسوف اليوناين درس ال ترجع إىل أمراض الدماغ.

الداخلية  ا، مما يعكس حالتهاي كلهردود للكائن احلعلى أهنا إىل الظواهر النفسية  نظرو  من اضطرابات عقلية
قبل امليالد(، الذي كان تلميذاً  722 - 781) "أرسطو" كتب الفيلسوف اليوناين الشهري الطبيعية. اوشهواهت

حيث  يف علم النفس وصفه للوعي من بني أكثر مسامهاته ،ليةعلى نطاق واسع عن االضطرابات العق ألفالطون
  التفكري" سوف يزيل األمل ويساعد على حتقيق املتعة.توجيه قال إنه يرى أن "

عمل أبقراط من قبل بعض األطباء اليونانيني والرومانيني الالحقني. على وجه اخلصوص يف يف استمر 
قبل امليالد من قبل اإلسكندر  772مصر )اليت أصبحت مركزًا للثقافة اليونانية بعد تأسيسها يف عام  اإلسكندرية،

انت مصحة من الطراز األول. مت واملعابد املخصصة لزحل ك أعلى،تطورت املمارسات الطبية إىل مستوى  (،األكرب
والذين مت تزويدهم  عقلية،اعتبار البيئة احمليطة السارة ذات قيمة عالجية كبرية للمرضى الذين يعانون من أمراض 

بأنشطة مستمرة مبا يف ذلك احلفالت والرقصات واملشي يف حدائق املعبد والتجديف على طول هنر النيل 
مبا يف ذلك  العالجية،طباء يف هذا الوقت أيًضا جمموعة واسعة من اإلجراءات واحلفالت املوسيقية. استخدم األ

باإلضافة إىل بعض املمارسات األقل استحسانًا مثل  وتعليم،اتباع نظام غذائي وتدليك وعالج مائي ومجباز 
لذي مارس اسيطا و اء اليونانيني األكثر ( أحد األطب244 -474) وسجالينويعترب  .زيف والتطهري والقيودالن

، إال أنه قدم عدًدا من املسامهات األصلية فيما ليد اهليبوقراطيةانه حتدث عن التقيف روما. على الرغم من أنشاطه 
 حيث قسم أسباب االضطرابات النفسية إىل فئات جسدية وعقلية.)للحيوانات(،  يتعلق بتشريح اجلهاز العصيب

(Bucher, James Neal & Coll,2017 :58-60) 
الصني واحدة من أوائل احلضارات املتقدمة اليت مت فيها تقدمي الطب واالهتمام باالضطرابات النفسية  كانت    

(Soong  ،2446حىت .)  كان الطب الصيين يعتمد على   ،قبل امليالد( 2631)حوايل عام  املبكرهذا التاريخ
 واليانغ،يف مفهوم الني  املثال،. على سبيل اإلميان باألسباب الطبيعية بداًل من األسباب غري الطبيعية لألمراض

إىل قوى إجيابية وسلبية تكمل وتتناقض مع بعضها البعض. إذا كانت القوتان  مثل الكون البشريينقسم اجلسم 
ركزت  . وهكذااملرضالنتيجة هي  نتيجة هي الصحة البدنية والعقلية؛ إذا مل تكن كذلكمتوازنتني تكون ال

 (.Tseng, 1973, p. 570التوازن )العالجات على استعادة 
 اليوناين العلمية للطبانتقلت القواعد م(،  4044إىل  044الوسطى )من حوايل خالل العصور 

؛ سرعان ما 342مت تأسيس أول مستشفى لألمراض العقلية يف بغداد يف و لبلدان اإلسالمية يف الشرق األوسط. ل
تلقى األفراد الذين  )الربمستانات( هذه املستشفيات. يف (Polvan, 1969تبعه آخرون يف دمشق وحلب )

( 4473-484)حوايل  "ابن سينا"يف الطب  الشخصياتابرز . من ايعانون من اضطرابات عقلية عالج إنساني
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 أعماله تكان، و القانون يف الطبمؤلف كتاب  هو(، و Campbell, 1926"أمري األطباء" ) كما يطلق عليه
مرارًا إىل اهلسترييا والصرع وردود الفعل اهلوسية  ابن سينانطاق واسع. يف كتاباته أشار على و  ةراسد ألكثرا ةالطبي

الفريدة  ابن سينامقاربة  )األمري البقرة( يعاين من اضطراب عقليالذي شاب المري األالة حلكآبة. توضح دراسة وا
  .(Browne, 1921, p. 88–89) عالجيف ال

ومتيزت معاملة  حمدوًدا،كان البحث العلمي يف السلوكيات الشاذة   أوروبا،خالل العصور الوسطى يف 
األفراد الذين كانوا يعانون من اضطرابات نفسية يف كثري من األحيان بطقوس أو خرافات أكثر من حماوالت فهم 

  حالة الفرد.
، (4344-4144لعلمي املزدهر )حوايل فرتة النشاط الثقايف وا يفاجلزء األول من عصر النهضة و  خالل

 "يوهان واير"ألملاين اعتقد الطبيب اف. يف تفسري االضطرابات الشيطاينلالستحواذ وجهات النظر  تراجعت
 ،اجلسم ه مثل، أن العقل عرضة للمرض مثلل طبيب متخصص يف األمراض العقليةوهو أو  (4040-4088)

مت إنشاء املصحات للمصابني بأمراض عقلية تدرجيياً  وهو يعترب اآلن مؤسس الدراسة احلديثة لعلم النفس املرضي.
( وفرنسا 4066، مبا يف ذلك املكسيك )مشاهبة لليت كانت باألندلس قبل الدخول االسباينيف بلدان أخرى 

الشهري يف فيينا يف عام  Lunaticsومت بناء برج  ،4361(. مت إنشاء ملجأ يف موسكو يف عام 4614)
بنجامني  الذي مت االنتهاء منه بتوجيه من م مستشفى بنسلفانيا يف فيالدلفيا، قديف الواليات املتحدة .4381

. املستشفى العام يف بعض اخلاليا أو عنابر املرضى الذين يعانون من مرض عقلي 4306فرانكلني يف عام 
ا للمرضى كان أول مستشفى يف الواليات املتحدة خمصص حصريً  4368ويليامزبرغ فرجينيا، الذي مت إنشاؤه عام 

مل يكن عالج املرضى الذين يعانون من مرض عقلي يف الواليات  رض عقلي. ومع ذلكالذين يعانون من م
 (Ronald. J- Comer, 2004 :12) املتحدة أفضل من العالج املقدم من املؤسسات األوروبية.

. بدأ عالج األشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية يف التحسن مرة أخرى ،4844مع اقرتاب عام     
( كبري األطباء هناك. وقال إن املرضى جيب عالج 4826-4310) "فيليب بينيل"ُعني  الفرنسية،أثناء الثورة 

أرض  قام بفك قيودهم ومسح هلم بالتنقل حبرية حول ،أمراضهم بالتعاطف واللطف بداًل من السالسل والضرب
وهنا ظهر املنحى  وقدم الدعم واملشورة التهوية،واستبدل األبراج احملصنة املظلمة بغرف مشمسة جيدة  املستشفى،

( جيلب 4844-4372) "ويليام توك"كان   يف اجنلرتايف هذه األثناء  .اإلنساين يف علم النفس املرضي
 74منطقة ريفية يعيش فيها حوايل  "يتريتر يورك "أسس  4346يف عام  إصالحات مماثلة يف مشال إجنلرتا.

مريضًا عقليًا كضيوف يف منازل ريفية هادئة وعوجلوا مبزيج من الراحة والكالم والصالة والعمل اليدوي 
(Borthwick et al.  ،2444.) وانتقلت توكو بينيلأساليب يف ظل  املعاملة األخالقية تر انتش  ،

وهو طبيب بارز يف مستشفى بنسلفانيا.  (،4847-4310) بنيامين راشعل يد الواليات املتحدة أعماهلما اىل 
وبعد  (.Whitaker  ،2442مناهج إنسانية مبتكرة للعالج ) Rushطور  العقلي،حصر ممارسته للمرض 

( ناشطة يف نيو إجنالند وأصبحت بطلة للفقراء "املنسيني" الذين 4883-4842)دوروثيا ديكس  كانتذلك  
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قامت  شاهدته،نتيجة ملا  ل القرن التاسع عشر.السجون واملؤسسات العقلية لعقود من الزمان خالمت إيداعهم يف 
الناس واهليئات التشريعية لفعل شيء حيال املعاملة  أثارت 4884و 4814حبملة متحمسة بني عامي  ديكس

كة الصحة العقلية يف منت حر جهودها من خالل ف ،الالإنسانية املمنوحة لألشخاص الذين يعانون من مرض عقلي
 . (Karnesh, with Zucker, 1945, p. 18)ا أمريك
 العقلية،تضاعف املستشفيات  غري أنه تراجعت املعامالت األخالقية يف هناية القرن التاسع عشر وذلك بسبب    

 نقص الشديد يف األموال واملوظفني، واخنفضت معدالت الشفاء، وأصبح االكتظاظ يفحاالت ال تطورو 
توقفت حركة املعاملة األخالقية يف كل من  العشرين،حبلول السنوات األوىل من القرن  مشكلة كبرية. املستشفيات

 ةالعقلية العامة إال رعاية صحية وعالجات طبي ال تقدم مستشفيات األمراض وأصبحت الواليات املتحدة وأوروبا.
 زداد اكتظاظها كل عام.اغري فعالة و 

يف التنافس  رتاجع يف أواخر القرن التاسع عشر، ظهر منظورين متعارضان وبدأكة األخالقية تبينما كانت احلر     
 جسدية،، النظرة القائلة بأن األداء النفسي غري الطبيعي له أسباب انتباه األطباء: املنظور اجلسدي شد على

هذه  أخذتبيعي هي نفسية. أداء غري ط أليالرأي القائل بأن األسباب الرئيسية  املنشأ،واملنظور النفسي 
 بارزالملاين األباحث وكان من بني أشهر رواد النظرة اجلسدية ال هار كامل خالل القرن العشرين.داملنظورات يف إز 

مثل  املاديةبأن العوامل  كتابًا مدرسًيا مؤثرًا  كريبيليننشر  4887(. يف عام 4426-4806) "إميل كريبيلين"
  وظيفي العقلي.هي املسؤولة عن اخللل ال التعب

، وهو الرأي القائل بأن األسباب الرئيسية يشر أيًضا ظهور املنظور السيكولوجشهد أواخر القرن التاسع ع    
حىت  ألمهيةلنفسي مل يكتسب الكثري من ا، فإن املنظور اومع ذلك للوظائف غري الطبيعية غالبًا ما تكون نفسية.

 للمساعدة يف عالج االضطرابات التنومي املغناطيسي مت استخدام تنومي املغناطيسي إمكاناهتا.أظهرت دراسات ال
-4371) "ميسمر فريدريش أنتون"، عندما أنشأ طبيب منساوي يدعى 4338النفسية اليت تعود إىل عام 

كما أن الدراسات اليت وضعت على اضطراب اهليسترييا قد أعطت منحى جديد يف   ( عيادة يف باريس.4840
-4814) "بيرنهايم هيبوليت ماري" و (4847–4820) جان شاركوتعلم النفس املرضي خاصة أعمال 

سيغموند " و (4420-4812) "بروير جوزيف، "(4441-4827) "ليبولت أمبرواز أوغست" ( و4444
، هذا األخري الذي أعطى منحى جديد لعلم النفس من جهة وعلم النفس املرضي (4474-4806) "فرويد

فإن النهج التحليلي النفسي مل يكن  ذلك،ومع من جهة أخرى من خالل املقاربة التحليلية لالضطرابات النفسية، 
 املرضى الذين يعانون من اضطرابات شديدة يف املستشفيات العقلية.  له تأثري يذكر على عالج

ن يف هذه اآلونة األخرية أصبح املرض النفسي معروفا، وأصبح كل ممارس يعرف أسباب هذا املرض وذلك اآل    
بفضل تطور علم النفس املرضي بعد مخسينيات القرن املاضي جبهود جمموعة كبرية من العلماء والباحثني يف علم 

 النفس الطب النفسي وعلم االعصاب.
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 علم النفس المرضي: تعريف ثانيا:

علم النفس املرضي أو علم النفس الشواذ عامة هو العلم الذي يدرس السلوكيات غري الطبيعية أو الشاذة،     
اليت تتداخل  املشاكل السلوكيةتكيف و " بشكل عام إىل أمناط السلوك غري املعلم النفس املرضي يشري مصطلح "ف

 .مع بعض جوانب التكيف

علم وتعين  patholgyوتعين النفس أو الروح و   psychoتنقسم اىل   psychopatholgyلغة     
عين العلم تاصطالحا وبالتايل الكلمة  األمراض هو دراسة األمراض والتغريات اليت حتيد عن احلالة الطبيعية املفرتضة.

 فية السببية وإعطاء تفاسري هلاالذي يدرس االضطرابات والعاهات واملشاكل النفسية والعقلية من الناحية الوص
(Kristine Krapp et al, 2001 :1 ; Agnès Bonnet & Lydia Fernandez, 

2017 :14). 

طبيعي، الدراسة االضطرابات النفسية واألمراض العقلية واألداء العقلي غري ( على أنه 4448) جاليتويعرفه     
 فهمهم من وجهة نظر وصفهم وتصنيفهم وآليات الشاذة ةوالسلوك املرضي. وهو ينظر يف ظواهر النشاط النفسي

 وتطورهم.

املعاناة النفسية. يرتبط ارتباطا مباشرا الذي يدرس علم ال( علم النفس املرضي بأنه 4443) مينشاليُعّرف     
 & Agnès Bonnet) والطب النفسي يدراسة العقل البشري ومنهج علم النفس السريري والطب العقلب

Lydia Fernandez, 2017 :14) . 

( بأنه دراسة اجلانب النفسي واضطراباته هبدف تشخيص وتصنيف 2447) Bergeretيعرفه و     
 االضطرابات النفسية وأسباهبا وصراعات الشخص الداخلية أو اخلارجية يف سعيه للتكيف.

كانت هذه ويهتم علم النفس املرضي جبميع أنواع االضطرابات اليت تعيق توافق الفرد مع بيئته االجتماعية سواء      
وجدانية، عقلية، سلوكية أو نفسوجسدية، واليت تؤدي بالفرد لفقدانه العالقة املتوازنة مبحيطه جزئيا  االضطرابات 

 (Jeffrey et al,2009 :10أو كليا )

الذي يعرفه بأنه  يمن علم النفس السرير نظريا ( يعترب علم النفس املرضي جزًءا 2444) بيدينيلي جند ماك    
املعاناة نفسية، مهما كان ذوي ساعدة ومعاجلة موتشخيص و  وفهم تقييمدراسة و ب هتم"فرع علم النفس الذي ي

 .(Agnès Bonnet & Lydia Fernandez, 2017 :15) مصدرها "

 بأن علم النفس املرضي إمنا يتم من خالل ثالث مواضيع:  (Akman, 2011 :02)وتشري     
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 الدراسة: من خالل حتليل االضطراب -

 الوصف: بإعطاء متثيل لالضطرابات والتطرق إلشاراهتا اإلكلنيكية. -

التفسري: بطرح التفسري على مستويات خمتلفة، كفرضيات حول كيفية حدوث االضطراب واالبعاد اليت تستند  -
 إليها، فهي بالتايل حبث عن أصل االضطراب من منظور السببية املعقدة يف خط مستمر.

ال ميكن اعتبار علم النفس املرضي ختصًصا حمدًدا يف جمال دراسته. ألنه ال يوجد شيء مييزه عن الطب ف    
اث النفسية. إنه النفسي. جيب اعتباره إما طريقة لوصف االضطرابات النفسية أو كحكم نظري لفهم أصل األحد

 االجتماع،علم  النفسي،التحليل  النفس،علم  النفسي،مجيع األطر املرجعية والتخصصات )الطب  يتناول
 املعلوماتجلب و  أجل مجع، علم األدوية النفسي، علم األحياء العصبية ...( من اللسانيات األنثروبولوجيا،

 Agnès Bonnet & Lydia) نبهاة حول املرض العقلي واخللل النفسي حتت كل جواياملعرف
Fernandez, 2017 :15). 

 المرجعية النظرية لعلم النفس المرضي: ثالثا:

التوظيف النفسي من األمور املعقدة كونه يعتمد على عوامل متباينة ومتداخلة فيما بينها، هلذا يعترب فهم     
النظريات املفسرة واليت ال ميكن االستغناء سخرت مناذج عديدة لفهم األعراض يف علم النفسي املرضي، من خالل 

 عنها يف فهم وتوجيه النشاط العيادي ومساندة التكفل العالجي:

إىل ألمراض النفسية أعراض اًة ما تنسب النظريات البيولوجية عادالمقاربة البيولوجية لعلم النفس المرضي:  -1
يمكن أن يكون سبب ف .والفيزيولوجية العصبية، أو الكيمياء احليوية لبنية العضوية للجهاز العصيباتشوهات 
أي منطقة معينة من الدماغ  ، أو املرض، أو إصابةاختالل جيينبسبب  البنية العضوية للجهاز العصيب تشوهات

إىل  تعزو العديد من النظريات البيولوجية املرض النفسيو  ف تؤثر على األعراض اليت يظهرها األفراد.تلالأو 
-Susan Nolen) االختالالت يف الناقالت العصبية أو إىل عمل مستقبالت الناقالت العصبية

Hoeksema -McGraw-Hill, 2019 :56).  

أن األمر و  ،عادةً وراثي  خللإىل وجود توحي النظريات الوراثية المقاربة الوراثية لعلم النفس المرضي:  -2
عن جينات  كشفلقائمة لحباث مازالت واألللتسبب يف أمراض نفسية.  )املعيبة(ختلة يتطلب تراكًما للجينات امل

 ,Susan Nolen-Hoeksema -McGraw-Hill) حمددة واليت تسبب االضطراب النفسي
2019 :56). 
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ترفض مفاهيم النزاعات  ضطراب النفسيالنظريات السلوكية لالالمقاربة السلوكية لعلم النفس المرضي:  -3
فالسلوك املضطرب  وتركز فقط على املكافآت والعقوبات يف البيئة اليت تشكل السلوك وحتافظ عليه.شعورية الال

هو سلوك متعلم يتعلمه الفرد من بيئته وفق قانون االشراط )الكالسيكي/ االجرائي( أو مالحظة السلوك والنتائج 
 .(Susan Nolen-Hoeksema -McGraw-Hill, 2019 :56)املرتتبة عليه

االدراك ألفراد )مثل ل الوظائف املعرفيةبالنظريات املعرفية  تمهتالمقاربة المعرفية لعلم النفس المرضي:  -4
 تتفاعل معاليت و  نفعاالت الفردؤثر على السلوكيات وافالوظائف املعرفية ت( والذاكرة واألفكار ونظام املعتقدات

-Susan Nolen-Hoeksema -McGraw)احملدثة هلا، كما اهنا يف تفاعل متبادل التأثري املواقف
Hill, 2019 :56). 

تركز النظريات الديناميكية لعلم األمراض النفسية على الصراعات المقاربة التحليلية لعلم النفس المرضي:  -5
بأن هذه  "فرويد" فرأىاليت تسبب القلق لدى الفرد وتعود إىل السلوك غري القادر على التكيف.  شعوريةالال

أنواًعا خمتلفة من  فراديستخدم األ حيث ىعلاهلو مع قيود األنا واألنا األ رغباتالنزاعات تنشأ عندما تتصادم 
الطفل من خالل املراحل  مع. حتدد الطريقة اليت يتعامل هبا للهو آليات الدفاع للتعامل مع النزاعات الداخلية

، كما يركزون على تطور البنية املرضية يف قد يصاب هبا الطفلاملخاوف أو املشكالت اليت و النفسية اجلنسية 
 . األطفال من خالل التثبيت يف مرحلة من املراحلمراحل النمو اجلنسي لدى 

وأكثر على  الرغبات الالشعوريةبشكل أقل على دور يركزون علماء النظريات الديناميكية األكثر حداثة وجند     
يرون دورًا أكرب للبيئة يف تشكيل الشخصية ولديهم فهم ياق العالقات الشخصية. تطوير مفهوم الذات للفرد يف س

- Susan Nolen-Hoeksema) أمل أكرب يف التغيري خالل مرحلة البلوغ أكثر من فرويد
McGraw-Hill, 2019 :56). 

يسعون لتحقيق تشري النظريات اإلنسانية إىل أن مجيع البشر المقاربة اإلنسانية لعلم النفس المرضي:  -6
إمكاناهتم من أجل اخلري وحتقيق الذات. ينشأ عدم القدرة على حتقيق إمكانات الفرد من ضغوط اجملتمع للتوافق 

 .(Susan Nolen-Hoeksema -McGraw-Hill, 2019 :56) مع توقعات اآلخرين وقيمهم

األسرة نظام معقد بني على أن ترى نظريات ومعاجلات النظم األسرية : المقاربة النسقية االسرية -7
األشخاص، له تسلسل هرمي وقواعد حتكم سلوك أفراد األسرة. عندما يعاين أحد أفراد األسرة من اضطراب 
نفسي، فإن منظري أنظمة األسرة ال يرون ذلك مشكلة داخل الفرد بل كدليل على وجود نظام عائلي خمتل 

اليب والنظريات من األساليب املعرفية والسلوكية واملمارسات جتمع مناهج املوجة الثالثة عموًما بني األس وظيفًيا.
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املستمدة من التأمل الذهن البوذي ملساعدة الناس على قبول األفكار والعواطف املؤملة وتنظيمها بشكل أكثر 
 .(Susan Nolen-Hoeksema -McGraw-Hill, 2019 :56)صحة

 ضغوطاتجتماعية والثقافية إىل أن التشري النظريات اال المقاربة الثقافية االجتماعية لعلم النفس المرضي: -8
والتمييز واالضطرابات االجتماعية ميكن أن تؤدي إىل مشاكل يف الصحة العقلية لدى  ةواالقتصادي ةاالجتماعي

 Susan)هبا األفراد. الثقافات هلا قواعد ضمنية وصرحية فيما يتعلق بأنواع السلوك غري الطبيعي اليت تسمح 
Nolen-Hoeksema -McGraw-Hill, 2019 :56). 

هتتم هذه النظرية بدراسة اجلوانب االنفعالية والعاطفية للفرد المقاربة االنفعالية لعلم النفس المرضي:  -9
ي يف ه املعرفية والفيزيولوجيةوتأثريها على الصحة النفسية واجلسدية، وبالتايل فإن كل من االنفعاالت والوظائف 

 .(David H. Barlow, 2014) ومستمر تفاعل دائم

وتشري إىل املقاربة الالنظرية واليت حتدث عنها المقاربة الحيادية أو التصنيفية لعلم النفس المرضي:  -11
االضطرابات حتت نظام نظري متعدد أو حيادية، مثل الدليل االحصائي  ، تعتمد على تصنيف"لينيسكو"

 والتشخيصي للجمعية االمريكية للطب العقلي، أو التصنيف العاملي لألمراض للمنظمة العاملية للصحة
(A.P.A, 2013). 

  طرق البحث في علم النفس المرضي: رابعا:

 البشري عدة أشكال من البحوث عند دراسة أسباب السلوك.  يستخدم الباحثون الذين يدرسون السلوك    
 :وبائية )االنتشار(والدراسات ال التجريبية،والبحوث  املرتابطة،، والبحوث احلالة ةدراسك

 دراسة الحالة:  -1

بصفتها الكلية يعترب منهج دراسة احلالة منهجا متميزا يقوم أساسا على االهتمام بدراسة الوحدات االجتماعية     
مث النظر إىل اجلزئيات من حيث عالقتها بالكل الذي حيتويها، وذلك هبدف مجع البيانات واملعلومات من خالل 
تارخيها وخرباهتا املاضية، وعالقاهتا مع البيئة مث حتليل نتائجها هبدف الوصول إىل تعميمات ميكن تطبيقها على 

لذي تنتمي إليه هذه احلالة أو الوحدة. كما أن ملنهج دراسة احلالة غريها من الوحدات املتشاهبة يف اجملتمع ا
 خطوات علمية ميكن توضيحها فيما يلي:

 حتديد املشكلة أو احلالة أو نوع السلوك املراد دراسته  -
 مجع البيانات الضرورية لفهم احلالة وتكوين وجهة نظر فيها -
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 حتديد املفاهيم والفروض العلمية -
 البيانات املختلفةحتديد وسائل مجع  -
 مجع البيانات وتسجيلها وحتليلها -
 (46 :2442مرجت علي خفاجة، و )فاطمة عوض صابر  استخالص النتائج ووضع التعميمات -

 الدراسات االرتباطية: -2

أو بني متغريين أو جمموعة من املتغريات  دراسة العالقة بني عاملني )العالقة املشرتكة( بشكل منهجيوهي     
، قصد معرفة درجة ترابطها واشرتاكها من عدمه، ويتم ذلك من خالل العمليات اإلحصائية )معامالت الرتابط(

تشري االرتباطات ، 4-و 4ومعامل الرتابط هو عملية إحصائية تعطينا رقما يظهر لنا درجة الرتابط تقع بني 
العوامل يرتفع العامل اآلخر أيًضا. على سبيل املثال، يرتبط  كلما ارتفع أحد( إىل أنه  4إىل  4.44اإلجيابية )من 

الطول والوزن ارتباطًا إجيابًيا، وكذلك سنوات التعليم وفرص العمل. الناس األطول يزنون أكثر؛ الناس املتعلمني 
 ينقص واحد عامل زاد كلما أنه إىل( 4.44 إىل 4−املزيد من املال. تشري االرتباطات السالبة )من  ونكسبي

وأقل  تأخذها اليت الدورات من ملزيد. سلًبا فراغك ووقت الدورة حتميل يرتبط املثال سبيل على. العامل اآلخر
 (Thomas F. Oltmanns & Robert E. Emery,2015)وقت فراغ لديك. 

 الدراسات الوبائية )االنتشار(: -3

 ، فتبحثالسكاين يف الوسط أو جمموعة من االضطرابات وتوزيعها باالضطرا وتكرارات دراسة تواتر هي    
امة فاوت هذا العدد بني اجملموعات اهلوبائية عن عدد األشخاص الذين يعانون من االضطراب وكيف يتالدراسة ال

الوبائية تركز البحوث . جال والنساء أو األشخاص ذوي الدخل العايل واملنخفض، مثل الر السكاينالوسط داخل 
، أو نسبة السكان املصابني البحث على مدى انتشار أي اضطراب يركز :ثالثة أنواع من البيانات. أوالً  على

ىل مدى انتشار اضطراب مدى قد تشري دراسة ما إ على سبيل املثال .ة زمنية معينةباالضطراب يف نقطة أو فرت 
 وقت ما من حياهتم. سيكون معدل انتشار ، أو عدد األشخاص الذين سيصابون هبذا االضطراب يفاحلياة

 شهرًا. 42فرتة  ذين سيتم تشخيصهم باالضطراب يفنسبة السكان الو شهرًا  42االضطراب ملدة 

يسعى البحث الوبائي إىل حتديد مدى حدوث أي اضطراب، أو عدد احلاالت اجلديدة لالضطراب اليت  ثانيا:
طراب ملدة عام هي عدد األشخاص الذين يصابون حتدث خالل فرتة زمنية حمددة. نسبة حدوث االض

 باالضطراب خالل فرتة عام واحد.
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تلك الظروف أو املتغريات املرتبطة بزيادة خطر  -يهتم البحث الوبائي بعوامل خطر حدوث اضطراب  :ثالثًا
هو عامل  نسوةفإن كوهنن  باضطراب،اإلصابة هبذا االضطراب. إذا كانت النساء أكثر عرضة من الرجال لإلصابة 
قد تظهر دراسة وبائية أن  واالكتئاب،خطر لإلصابة هبذا االضطراب. فيما يتعلق باهتمامنا بالعالقة بني اإلجهاد 

األشخاص الذين يعيشون يف مناطق شديدة التوتر يف املدينة هم أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب من األشخاص 
-Susan Nolen-Hoeksema -McGraw) دينةالذين يعيشون يف املناطق منخفضة التوتر يف امل

Hill, 2019 :56).  

 الدراسات التجريبية )المنهج التجريبي(: -4

تقوم الدراسة أو املنهج التجرييب على إجراء ما يسمى "بالتجربة العلمية" واليت تقوم على أساس اختبار مدى     
على مستوى اجلزء احملدد ملعرفة أثره، قبل تعميم  طريق التجربة العلميةأثر عامل أو متغري معني يراد قياسه عن 

ني سواء استخدامه بالشكل الذي اخترب به على اجملتمع بكامله. وتقوم التجربة العلمية على اختبار صحة فرض مع
أو  هخضاعه لتجربة معينة ومشاهدة أثر هر عن طريق إليه ملعاجلة ظاهرة من الظواإصل وضعه الباحث، أو مت التو 

لظروف احمليطة بالتجربة واملناخ احمليط به، وجتميع هذه املشاهدات والبيانات واملعلومات اخلاصة هبذا الغرض تأثره با
ومبوضوعية وتنظيم وتبويب هذه البيانات وحتليلها بالشكل الذي ميكن من قياس هذا األثر للحكم على مدى 

 .(14 :4442ريي، )حممد عبد الغين سعودي، حمسن أمحد اخلض صحة هذا الفرض من عدمه
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 يـــــــــــــــــــوي والمرضـــــــــــــــالس

 ء:مفهوم السواأوال: 

( يف قاموس لسان العرب احمليط يف اجمللد الثالث للعالمة 64: 2441: ورد حسب مصطفى حجازي )لغة    
ليه من الطرفني، واملكان إابن منظور أن سواء الشيء مثله، أي مساو له، وسواء الشيء وسطه الستواء املسافة 

لغ االربعني وبالتايل فاملستوي: هو السواء هو املتوسط بني املكانني. واستوى الرجل سواءا: بلغ أشده، أي الذي ب
التام يف كالم العرب، أي الذي بلغ الغاية يف شبابه ومتام خلقه وعقله. أما يف اللغة االجنليزية  تأيت كلمة 

Normal و Normality  واليت تعين متماش مع، أو مكون ملعيار مقبول أو منوذج أو منط، وخصوصا مواز
نمط أو اهليئة أو الوظيفة أو اإلجياز أو النمو، إنه معيار طبيعي انتظامي معتاد ملتوسط جمموعة عرضية سواء يف ال

وبالتايل احلالة العادية أو الدرجة أو الكمية العادية املتماشية مع منط عام أو معياري، وبالتايل القاعدة أو القانون 
ر أو املعيار، وعليه تصبح كلمة ذي اإلطار األكثر انتظاما، وذلك على عكس االحنارف أو االختالف عن اإلطا

Normality .احلالة العادية الواقعية، أو خاصية كون الشيء عاديا من حيث االنتظام والشيوع 

ن مفهوم السواء اصطالحا ميشي اىل حد بعيد مع مصطلح الصحة النفسية فيمكن تعريفه على إ: اصطالحا    
 نفسية" أنه: "اخللو من االضطرابات واالمراض واملشكالت ال

فيعترب السواء أو  "(.املتوسط)" األشخاص من معينة جملموعة" كل ما هو متوسط كما ميكن تعريفه على أنه    
العادي كل ما مل خيرج عن القاعدة يف الوسط األجتماعي جملموعة ما والذين مل حييدوا بشكل كبري عن مقياس 

 امليل املركزي )املتوسط، الوسيط، املعيار(

 املركزي امليل مقاييس عن كبري بشكل حييدونال  الذين اجملموعة أعضاء يشمل  املصطلح فإن ، لذلك   
. يف بعيدإحصائي وكمي بشكل  "السواء" هو مصطلح فمصطلح .معني لتوزيع( النمط أو ، الوسيط  املتوسط)

يتمركز يف وسط جمموعة من العالمات  " على أنهسوياالختبار والقياس ، على سبيل املثال ، ميكن تعريف "ال
جملموعة كبرية ويكون  ، يتم حتديد املعدل الطبيعيمثال . يف اختبار الذكاء)التكرارات( يف وسط جتميع أكرب

 .QI 444 حوايل العادي والذي يبلغ ذكاء حاصل معدل أنه على حتديده يتم الذي هو املتوسط ،"السوي"

هو مصطلح شخصي يصعب حتديده. يف حالة عدم  سويومع ذلك ، يف العديد من السياقات ، مصطلح     
من حيث بعضها البعض. ومع ذلك ، فبداًل  سويةوغري ال سويةوجود معايري ثابتة ، غالًبا ما يتم تعريف احلاالت ال

رية التكيف االجتماعي، حيث ميتلك من االقرتان البسيط بني األضداد ، يتم اعتبارهم عموًما كنقاط على استمرا
بأوجه قصور يف هذه  سوياءمسات إجيابية معينة بدرجة أكرب، بينما يتميز األشخاص غري األ سوياءاألشخاص األ
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هي إدراك فعال للواقع؛ املعرفة الذاتية؛  سويةالصفات. بعض الصفات اليت تساعد على حتديد احلياة النفسية ال
 ى تشكيل عالقات؛ احرتام الذات؛ واإلنتاجية. التحكم الذايت؛ القدرة عل

من حيث التكيف االجتماعي هلا مغالطات، حيث جيادلون بأن هذا التعريف  سويةإن فكرة تعريف احلياة ال    
 .Bonnie R) يضع الكثري من الرتكيز على املطابقة والقليل جًدا من مسات مثل الفردية واإلبداع

Strickland, 2001 :1). 

توافق الفرد مع نفسه ومع بيئته ( السوية هي القدرة على 44: 2440) عبد السالم زهرانرفه حامد يع    
فلسفة سليمة للحياة يسعى لتحقيقها والسلوك السوي هو السلوك مع تبين  هوالشعور بالسعادة وحتديد أهداف

ق سلوكه مع الذي يتطابوالشخص السوي هو الشخص العادي أي املألوف والغالب على حياة غالبية الناس. 
 سلوك الشخص العادي يف تفكريه ومشاعره ونشاطه ويكون سعيدا ومتوافقا شخصيا وانفعاليا واجتماعيا.

 :Abnormalityالالسواء )الشذوذ(    ثانيا:

الالسوية هي االحنراف عما هو عادي والشذوذ عما هو سوي. والالسوية حالة مرضية فيها خطر على الفرد    
هو الشخص الذي  على اجملتمع تتطلب التدخل حلماية الفرد ومحاية اجملتمع منه. والشخص الالسوينفسه أو 

سلوك الشخص العادي يف تفكريه ومشاعره ونشاطه ويكون غري سعيد وغري متوافق شخصيا ينحرف سلوكه عن 
 (.44: 2440حامد عبد السالم زهران وانفعاليا واجتماعيا  )

  لسلوك الالسوي(:السلوك المرضي )ا ثالثا:

يف حني مت اقرتاح العديد من السلوك املرضي أو الالسوي أو الشاذ هو عكس السلوك العادي أو السوي و     
،  Boysenأي منها على املستوى العاملي ) االتفاق علىعلى مر السنني، مل يتم  للسلوك املرضيتعاريف 
مشرتكة، وغالًبا ما تسمى "األربعة دي إس":  (. ومع ذلك ، فإن معظم التعريفات هلا مسات معينة2443
تكون عادة  سلوك الشاذواخللل الوظيفي واخلطر. أي أن أمناط ال املشقة الشخصية )االمل(و  عن املعايري االحنراف

غري سارة ومزعجة للشخص(، خمتلة وظيفية حمزنة، ) ؤملةمنحرفة )خمتلفة ، متطرفة ، غري عادية ، ورمبا غريبة( ، م
االخر أو  ،)اذاء الذات رمبا خطريةو مع قدرة الشخص على القيام بأنشطة يومية بطريقة بناءة(،  )تتداخل
 Ronald J Comer)سلوك املرضي . توفر هذه املعايري نقطة انطالق مفيدة الستكشاف ظاهرة الاالنتحار(

& W H Freeman, 2009.) 
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 مفهوم االضطراب النفسي )العقلي(:  رابعا:

 العقلي، االضطراب وهي تعريف ضرورية ولكنها صعبة مهمة املرضي النفس علم جمال يف املتخصصون يواجه    
 اخلامس األمريكي التشخيصي الدليل طرحه والذي متعدد، خصائص على حيتوي الذي هو له تعريف أفضل ويُعد

 يشتمل اخلامسة وهو عةالطب - العقلية لالضطرابات التشخيصي واإلحصائي الدليل" واملعروف ، 2013 مايو يف
  :وهي  (Stein et al, 2010)العقلي  االضطراب ملفهوم األساسية السمات أو اخلصائص من عدد على

 الفرد داخل حيدث االضطراب. 
 والسلوك. واملشاعر، التفكري، يف ملحوظة إكلينيكية صعوبات االضطراب يشمل 
 العقلية. الوظيفة تدعم اليت العمليات يف اختالالت على كذلك حيتوي 
 عزيز شخص وفاة ذلك، على مثال ما حلدث مقبولة ثقافية استجابة متثل ال 
 اجملتمع ) مع الصراع أو االجتماعي االحنراف عن أويل ناتج بالضرورة ليسAnn M. Kring et al, 

2016 :28.) 

 معايير السواء والالسواء:  خامسا:

لحكم على السلوك بالسوية والالسوية إطارا مرجعا يعود إليه لالفرد من ذاته  حيث يتخذالمعيار الذاتي:  -1
وبالتايل يعترب هذا املعيار معيارا غري موضوعي ألنه منطلق من حكم ذايت على الذات واآلخرين وبالتايل االخذ به 

 غري شائع يف التصنيفات احلالية.

السواء من اسا للحكم على السلوك بجتماعية أسحيث يتخذ من مسايرة املعايري اال المعيار االجتماعي: -2
 عدمه. فالسوي هو املتوافق اجتماعيا والالسوي هو غري املتوافق اجتماعيا.

حيث يتخذ املتوسط أو الوسيط أو املنوال أو ما يقرب منه، والالسوي هي االحنرافات  المعيار اإلحصائي: -3
  عن هذا املتوسط بالزيادة أو النقصان

املثالية والكمال أو ما يقرب منه، والالسواء االحنراف عن املثل  وه حيث يعترب السواءالمعيار المثالي:  -4
 املثالية من مساهتم عدم الكمال والوصول إىلاألعلى والكمال، وبالتايل يعترب هذا املعيار معيارا متطلب فالبشر 

 (.44: 2440ضرب من اخليال )حامد عبد السالم زهران 
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 األربعة للسلوك المرضي:المحددات  سادسا:

وباختصار، فإن السلوك واألفكار والعواطف تعترب غري طبيعية عندما ختتلف بشكل ملحوظ عن : االنحراف -1
يعترب السلوك  ،يضع كل جمتمع قواعد واضحة وقواعد ضمنية للسلوك السليمو . هاأفكار اجملتمع حول حسن سري 

يعترب السلوك واألفكار والعواطف اليت تنتهك معايري األداء كما ًيا.  حنرافاالذي ينتهك القواعد القانونية سلوًكا 
الثقافة والتاريخ والقيم من خالل من جمتمع إىل آخر  عن االحنرافختتلف األحكام . النفسي غري طبيعية

ن يقبل إن اجملتمع الذي يقدر املنافسة والتأكيد ميكن أف ،واملؤسسات والعادات واملهارات والتكنولوجيا والفنون
. ميكن أن تتغري قيم اجملتمع أيًضا مبرور يف جمتمع آخر يف حني أنه غري مقبول وحىت غري طبيعي العدواين،السلوك 

 & Ronald J Comer) الوقت، مما يتسبب يف تغيري وجهات نظره بشكل غري طبيعي من الناحية النفسية
W H Freeman, 2009 :1-2) . 

 لوصف أيًضا يستخدم الشخصية العالقات أو العمل مثل املهمة احلياة جوانب أحد يف قصور هو العجز: -2
 خالل من جزئًيا بتناول األدوية واملخدرات تُعرف املرتبطة االضطرابات املثال سبيل فعلى .العقلي االضطراب

  .النفسية املواد تناول سوء من الناتج العمل يف األداء ضعف أو الزوجة، مع كالشجار أو املهين االجتماعي العجز
 يف يعيش شخص فخوف إىل الفشل، املرضي اخلوف مشاعر تؤدي كما .األقران جانب من الرفض كذلك

 ميكن ال مبفرده العجز فإن حال أي وعلى .نيويورك يف بوظيفة االلتحاق من مينعه قد الطريان من كاليفورنيا
 Annالعجر) أنواع من نوع على تنطوي كلها، وليس االضطرابات عضب ألن وذلك الشذوذ. لتعريف استخدامه

M. Kring et al, 2016 :30)  

أداء  على قادرة غري وتصبح الداخلية امليكانيزمات أحد تتعطل اخللل الوظيفي عندما حيدث الخلل الوظيفي: -3
 Ann M. Kring) تؤديها أن عليها جيب اليت الوظيفة أداء على قادرة غري تصبح أهنا مبعىن الطبيعية، وظيفتها

et al , 2016 :31.) 

أو اخلصائص اليت يتم استخدامها  تعترب املشقة الشخصية إحدى السمات المعاناة أو المشقة النفسية: -4
يف حدوث مشقة   يتم تصنيفه على أنه مضطرب إذا تسبب له االضطراب العقلي؛ مبعىن أن سلوك الفرد لتعريف
 (Ann M. Kring et al , 2016 :29أو معاناة ) كربى

األفراد الذين يكون سلوكهم فأو على اآلخرين.  ذاتعلى ال اخطر  قد يشكل السلوك املختل وظيفيا الخطر: -5
. حياة اآلخرين أو ىل خطر وشيك بتهديد حياهتمإو عنيفا قد يؤدي هبم أعدوانيا مهماًل باستمرار أو معاديًا أو 

(Ronald J Comer & W H Freeman, 2009 :4) 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــوم البنيـــــــــــــــــــــــــمفه

 

)رغم أن هذا املصطلح ذكر من قبل ( 4431) جون بارجورييعترب مفهوم البنية من بني املفاهيم اليت وضعها     
، والرتكيز على نقطة العبور بني السواء حيث ربط مفهوم البنية مبفهوم السواء والالسواءمن عدة حمللني نفسانيني( 

والالسواء، فالشخص السوي ميكن أن يصبح غري سويا يف أي حلظة والرجوع إىل نقطة التثبيت األوىل يف مراحل 
النمو اجلنسي للطفل )النكوص(، وبالتايل فان البنية هي املصطلح املوجه هلذه االضطرابات والتحوالت اليت حتدث 

 ط اهلشاشة الفاصل بينهما.للشخص ويركز على خ

 تعريف البنية: أوال:

على الطريقة اليت يتم  للشخصية،على العناصر األساسية  ةمقصور هنا أالبنية على  (2446) بارجورييعرف     
اسيكولوجية املذكورة )من خالل املكونات والعناصر امليث هبا تنظيم هذه الشخصية يف املستوى العميق واألساسي

لعناصر ة، كأساس مثايل للرتتيب املستقر ناحي الشخصية منيُنظر إىل بنية األوىل والثانية للفرويد(.  غرافيةيف الطوب
 كوناتاملخالل هذه من  تتكون البنيةيف حالة مرضية أم ال،  النفسي املستمرة والضرورية يف موضوع مااالضطراب 

 .(J. Bergeret, 2006 :15) للشخصية الثابتة يف جتمع مستقر وهنائي واالساسية العميقة يتاسيكولوجيةامل

 مفهوم البنية بين العادي والمرضي: ثانيا:

الة من واليت تتميز حبمفهوم "احلالة الطبيعية"  يرى بارجوري أن مفهوم العادي أو السوي يتمثل يف احلفاظ على    
يتوافق  ييف حني أن املرض ذهانية،بية أو اداخل بنية ثابتة سواء كانت عص سليمةالكفاءة الوظيفية الالسعادة أو 

فربط بارجوري بني  . (J. Bergeret, 2006 :20انكسار أو اهنيار توازن داخل نفس خط البنية )مع 
ن أن مسألة السواء والالسواء مبفهوم البنية، مركزا على فكرة هشاشة اخلط الفاصل بينهما إذ أن الفرد السوي ميك

دون أن يناقش وضعه أو  (déconpenséيصبح يف أي حلظة ال سويا أو يفقد التوازن )يتعطل، ينكسر( )
                               ( anaclitiqueسلوكه السوي السابق، بشرط أال يتعلق األمر بتنظيم اتكايل )

(J. Bergeret, 2006 :20 ) . 

" يتوافق مع كسر التوازن االنكسارفإن "" ( فيقول:déconpenséسار )لذا يركز بارجري على مفهوم االنك    
االستثمارات النرجسية  ، بنياأساس ةمستقر  بنيةاألصلي الذي مت تأسيسه يف مثل هذا الرتتيب املعني، ضمن 

  .(Bergeret, 2006: 37) واملوضوعية"
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 ركباتحالة نفسية مرضية أم ال، مكونة من قبل امل إذا كانتمع ما  بنيةتتوافق فكرة ال املرضييف علم النفس     
السلوكيات للشخصية املثبتة يف جمموعة مستقرة وهنائية. يف الواقع وراء  ألساسية )األولية(العميقة وا اسيكولوجيةثاملي

ثابتة رضية، وراء األعراض احملتملة والسطحية دائًما، من الضروري البحث عن األسس الاملوظيفية أو التطبعية، ال
اليت يعتمد عليها األداء العقلي هلذه اجملموعة أو تلك اجملموعة من األشخاص املتطابقني يف آلياهتا النفسية 

 .(Bergeret, 2006: 45) األساسية

البنية العصابية والبنية الذهانية، كما ترك جماال بني  ،ثالث بنيات أساسية يف الشخصية بارجوريلذا وضع     
صلية، واليت تقع بني أت اكلينيكية أخرى، اليت تتميز بتنظيم أقل صالبة واليت ال ميكنها تكوين بنية البنيتني لكيانا

 وفًقا ألربعة عوامل: حتديد هذه البنيات الثالثةميكن العصاب والذهان وأطلق عليها البنية احلدية، و 

  . طبيعة القلق الكامن4

 باملوضوععالقة ال. وضع 2

 الدفاع الرئيسية . آليات7

  . الطريقة املعتادة للتعبري عن األعراض1

، واليت مل حيدث فيها االنكسار بية أو ذهانيةاعص هي بنية نفسية عميقةالشخصية السوية ومفهوم البنية:  ثالثا:
ضد واملقاومة ع عن نفسها ا فدباليف حد ذاهتا ومستمر، وتتميز  وبشكل هنائي ار والتوازنستقر اليت متتاز باالو 

 .(Charles-Alban Vieillard, 2017) عن طريق التكيف مع أصالتها نكساراال

تشكل بطريقة مستدامة تبشكل أو بآخر و  ةغري منظم هي بنية :الشخصية شبه السوية )المخادعة( رابعا:
 من أجلعادي" دور الجتربهم على "لعب  خمتلفة واليتباملخاطر، من خالل ترتيبات  ةأحيانًا ولكن دائًما حمفوف

 Charles-Alban)االضطراب النفسي( ) االكتئاب الوقوع يف االنكسار النفسي الذي يؤدي إىلعدم 
Vieillard, 2017). 

 تكوين وتطور بنية الشخصية: خامسا:

 يرى بارجوري يف هذا اجملال أن تكوين وتطور بنية الشخصية متر بثالث مراحل أساسية نذكرها كالتايل:    

 ،اجلسدية والنفسية التمييزعدم مرحلة يف و الطفل  لذاتمن احلاالت األولية هذه املرحلة بدأ ت :األوىل رحلة امليف -
. يف هذه ها من الذواتيتم متييز الذات عن غري حىت  يتدرجيبشكل حيدث التمايز حيث شيًئا فشيًئا، مث تتطور 

 لفرتة طويلة مبرونة معينة مع تأثريات خارجية نرجسية. نااحلالة األولية، حتتفظ األ
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يوجد بالفعل نوع من "التنظيم املسبق" األكثر حتديًدا، نظرًا خلطوط القوة اليت حتددها  :حلة الثانيةر يف امل .4
 وضوع(املوضوعية )العالقة باملجتارب  من ناحية البيانات الوراثية واخللقية اليت ال ميكن إنكارها، ومن ناحية أخرى

أكانت فمية شرجية أو قضيبية( فتتنظم  ثرية للشهوة اجلنسيةاملالشبقية )املناطق  ناطقاملاملتعاقبة اليت تشمل 
تبقى شيء أساسي يف العالقات مع الوالدين هي بطبيعة احلال الرغبات شيئا فشيئا فتنمو الذات ومنه األنا. 

اآلخرين يف السياق  ألشخاصللظروف تضاف عالقات مع ا وفًقا تدرجيي العالقة باملوضوع، ولكن بشكل
، ولكن واإلحباط، والصدماتمن خالل الصراع،  يالنفس على النموكل هذا ينعكس   .االجتماعي والتعليمي

وأكثر  وقابلة للتبادل ذبذبااإلجيابية. تبدأ الدفاعات يف التنظيم بطريقة أقل ت تماهياتوال تكاليةأيضا تأكيدات اال
حيث تقوم مناورات األنا من خالهلا بشكل متتايل ملواجهة التهديدات الناشئة من الداخل واخلارج سواء من مرونة 

تدرجيًيا يتم تنظيم نفسية الفرد، "تتبلور" وفًقا لطريقة جتميع عناصرها، وفًقا جملموعة متنوعة خالل الواقع أو الغرائز. 
على التنوع والتماسك اليت لن تكون قادرة بعد اآلن  التفكك )االنشطار(من التنظيم الداخلي مع خطوط 

 .واالنقسام

، مل يعد من أنا حقيقيمبعىن آخر أو وهكذا يتم تشكيل مرحلة ثالثة، مما يؤدي إىل بنية شخصية حقيقية  -
بطريقة حمددة وذلك  ال يكيفتكيف أو ي فيمكن أنساسية، األ خالل ثبات اخلطوطاملمكن تعديله أو تغيريه من 

ال و  بنية مستقرة عصبية أو ذهانية األفراد لديهمالثابت. طاملا أن  بنائيط التنظيم الخلوفًقا  ،قابلة للعكسأو 
"مرضى" يف حني  يصبحوا، لن شديدةلصدمة عاطفية ال يتعرضون يتعرضون ألحداث داخلية أو خارجية مفرطة، و 

 ,Bergeretمزال متماسك وجيد ) الكريستال"عصبية، ما دام مل حيدث ذلك فـ"ذهانية أو  تهمتبقى بني
2006: 56-57.) 

 مكونات بنية الشخصية: سادسا:
درة بليه إسيكولوجية األساسية لبنية الشخصية حسب ما تشري املكونات امليثامكونات بنية الشخصية تتحدد     

خبمسة أبعاد، ويكون التشخيص على أساس هذه  (2447/2441يف )ميسوم ليلى: (2440 ،معتصم ميموني
 املكونات:

 مستوى النكوص والتثبيت -1

النكوص ال يتعدى املرحلة الشرجية األوىل، واألنا ينتكص إىل مرحلة عدم التمايز أو التمايز  البنية الذهانية: أ.
 األويل مما جيعله ضعيفا، فهو ال يلعب دور وسيط فيقع حتت سيطرة اهلو.
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يرجع النكوص الليبيدي إىل الفرتة الثانية من املرحلة الشرجية وإىل املرحلة األوديبية أو  البنية العصابية:ب. 
 القضيبية فاألنا تتمايز كليا مع متايز املوضوع.

يرجع النكوص إىل املرحلة ما بني الشرجية األوىل والثانية والقضيبية االوديبية مل تلعب دورها  البنية الحدية:ج. 
للكيان النرجسي مما يؤدي لتنظيمي، األنا تتمايز لكل مازال اتكاليا، وتلعب الصدمة دورها من حيث هتديدها ا

 اتكالية للموضوع.و  ةإىل تبعي

 نوع القلق -2

قلق التجزؤ والتفكك واليأس والتالشي واملوت، ألن األنا تفكك وانشطر بعدما كانت وحدة  البنية الذهانية: أ.
 األنا متماسكة.

 يظهر كل من قلق االخصاء وقلق اإلمث واخلطأ. البنية العصابية:ب. 
 : هو قلق فقدان املوضوع احملبوب )األم( واالهنيار.البنية الحديةج. 

 العالقة بالموضوع: -3

: جند عالقة نرجسية كاملة مدجمة يف نرجسية املوضوع احملبوب )األم(، وتؤدي إىل التوحد البنية الذهانيةأ. 
 تسامهي من خالل اهلذيانات واهلالوس. توظيف الواقع مع تكوين واقع جديدواالنطواء والتخلي عن املوضوع، و 

 عالقة ثالثية تناسلية: "طفل أب أم" البنية العصابية:ب. 

 عالقة ثنائية اتكالية: " طفل أم" وليست اندماجية. البنية الحدية:ج. 

 طبيعة الصراع -4

يكون الصراع بني اهلو والواقع، وال يكون بني األنا والواقع ألن أنا الذهاين مدمج يف الواقع  البنية الذهانية: أ.
 وبدائي، وال يقوى على دور الوسيط بني الواقع واهلو الذي يرفض سيطرته.

لشعور يكون الصراع الليبيدي بني األنا األعلى والدوافع "الرغبات والنزوات، مما يؤدي إىل ا البنية العصابية:ب. 
 بالذنب وقلل اإلخصاء.

يكون الصراع بني األنا املثايل واهلو، والذي مل يبلغ املستوى التناسلي، ويصبح الصراع ذو طابع  البنية الحدية:ج. 
 نرجسي.
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 اآلليات الدفاعية األساسية: -5
 نفي الواقع مع ازدواج األنا البنية الذهانية:أ. 

 الكبت والتحويل البنية العصابية:ب. 
 : ازدواج الصورة اهلوامية وهو الدفاع ضد هتديد التجزؤ، االنشطار أو التفكك.البنية الحديةج. 

 البنيات األساسية: -6
 البنية الذهانية: . 1.6
عند مستوى إحباطات مبكرة جًدا  ةالذهاني تبدأ البنيةجزًءا من عدم التمايز اجلسدي والنفسي،  بعدما كان    

عود بعد ذلك إىل ي ،نغلق عليهمن تثبيت خطري وما زال م ي عاىنذاألنا ال. فاليت تنشأ أساًسا من القطب األمومي
يمكن أن حيدث هذا فقط يف املرحلة الشفوية أو فيف املرحلة األوىل،  يتم تنظيمه مسبًقا بسرعة كبريةفهذا املستوى 

اما يف مرحلة  كمرحلة لرفض الشرج.  ماراهأبل اجلزء األول من املرحلة الشرجية، اليت حددها على أبعد تقدير خال
 (. Bergeret, 2006: 56-57الكمون فيحدث كمون متطور للبنية مما يؤدي إىل استقرارها وتوقف منوها )

ميكن  الواقع،ي فف ،متعدد شكل بنيوي إمكانات تطور بارجورييفرتض  املراهقة اليت تلي ذلكيف مرحلة     
يف هذه الفرتة،  تطور الفرد العاطفي. يفإعادة وضع كل شيء موضع تساؤل يف هذه املرحلة املهمة بشكل خاص 

ثابًتا متاًما،  الذي يعترب غريالذهاين  طاخل أناه ويرتكسيظل لدى الشخص فرصة ضئيلة ألن يرتك حمور تطور 
تؤدي فقط إىل ففي هذه املرحلة احلامسة ويف حالة االنكسار املرضي  بية،ابنية عص ه ضمنسياقيثبت تطور و 

 .(Bergeret, 2006;25)سترييا الوسواس أو اهل :العصاب الكالسيكي

نظَّم مسبًقا  ناالغالبية العظمى من احلاالت، فإن األ عندو املراهقة  مرحلةيف الواقع يف     
ُ
واصل يذهانية سبطريقة امل

 بناءيف شكل  هنائيشارك فيه بالفعل بشكل كاٍف؛ سيتم تنظيمها بشكل يي ذاين الالذه طتطوره داخل اخل
ت البلورة" "انكسر وإذا  الشخصذهاين حقيقي ومستقر. لن يكون من املمكن العودة إىل هذا الحًقا: إذا مرض 

لكن ، و د، فسوف نكون قادرين على رؤية الذهان فقط يف شكل متنوع بالتأكييأو خارج يبعد حادث داخل
 .(Bergeret, 2006: 68) دون أي احتمال مرضي آخر

 األنا األعلى مل حيققو  ،حظات األوىل من احلياةلع فشل التنظيم النرجسي األساسي لم ةالذهاني بنيةتوافق الت    
 ةظاهرً  التجزئة ههذ تكتمل من البداية هو جمزأ سواء كانياألنا مل كما أن دورًا أساسًيا يف التنظيم أو التضارب.  
 األويل فشل النرجسيال". سليمةمًعا ما دامت "البلورة  ملتحمة( انكسارأو بقيت األجزاء )إذا مل يكن هناك 

التثبيت. القلق العميق ال يرتكز على  و نكوصأكثر أو أقل جذرية اعتمادا على درجة ال ييؤدي إىل موقف توحد
والدمار واملوت. ال ينجم الصراع األساسي عن  فككلت، ولكن على املوضوعاإلخصاء التناسلي وال على فقدان ا
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األساسية، مما يؤدي إىل إنكار مجيع أجزاء  غريزيةوال عن األنا بل عن الواقع يف مواجهة احتياجات ال ىعلاألنا األ
يصبح احلفاظ فكبرية جًدا من الواقع،   أجزاءتم رفض يالة اهلذيان احليف  ،هذه احلقيقة اليت أصبحت مزعجة للغاية

 بنية. فكلما زاد هتديد الهامفيد على الرغم من شذوذ حياة جديدةعلى احلياة أمرًا ال غىن عنه إلعادة بناء 
 احتياطيات العملية األولية فيه على اليت تديرها العمليات الثانوية. باالعتالل كلما سادت ةنياالذه

)داخل األنا وليس فقط تفكك  األنا تفككو  إلسقاط،اآليات الدفاع الذهاين الرئيسية املستخدمة هي:      
، أو ازدواجية نفي الذاتكل هذه اآلليات تساهم يف والدة ظواهر   ،، وإنكار الواقعصورة العالقة باملوضوع(

 (.Bergeret, 2006: 70) البسيطةنفي الواقع الشخصية، أو حىت 

 : البنية العصابية. 2.6

يف البنية العصابية ينمو الطفل يف كل من املرحلة الفمية والشرجية دون وجود أي صعوبات تذكر وبشكل     
عادي، لكن يظهر التثبيت يف املرحلة القضيبية خاصة يف عقدة أوديب وحل الصراع األودييب، فيحدث التثبيت 

 (. Bergeret, 2006) ليهامن هناية املرحلة الشرجية إىل بداية املرحلة القضيبية وحيدث النكوص ا

 طرح اسئلةيؤدي إىل ، مما املراهقة فقد تتدهور األنا مرحلةالنزاعات الداخلية أو اخلارجية بشدة يف  تإذا جتل    
الوضع  بناءاخلط الذهاين مما يؤدي إىل  إىليب ااخلط العصللفرد أن خيرج عن يمكن ف خطرية ودائمة حول الواقع،

قة، وبالتايل بعد فرتة املراه ةبياالعص بنائيةال اتالتنظيم تتعدد وختتلفال ميكن أن  الذهان. ؤدي إىلالذهاين الذي ي
ميكن لتان ني التالوحيد بنيتنيأو اهلسترييا )القلق أو التحويل( املتوافق مع ال وسواسعصاب الميكن أن يظهر فقط 

  .والبنية اهلستريية بنية الوسواسيةالط اخل االعثور عليهما داخل هذ

غرائز الو  يكون بني األنا األعلىيب االصراع العصف أوديب،مرحلة بعد إال بشكل فعال  يظهر األنا األعلىال     
حيتفظ و  ة،تناسلي يةيب يف وضعاالعص باملوضوععالقة الاإلخصاء. تتحقق عقدة تهديد ل موازيالقلق ف ،اجلنسية

 (.Bergeret, 2006) مبوضع قريب وهو موجود على هذا النحو ويتم البحث عنه يف هذا االجتاه ملوضوعا

 البنية الحدية:. 3.6

االكتئاب. هناك  وخطر ،االعتماد على اآلخرينو  ،إنه مرض النرجسية ،وهو الوسيط بني العصاب والذهان    
نفسها  األنا جتعل ،جتذبه عاطفيةحاجة ه لدي فردالكما أن  ،بشكل هنائيو  لألنا عدم اكتمال البناءألنا. ل شكالن

احلاجة إىل التفاهم ويبحثون عن  ثابتةنرجسيتهم غري  ،يقاومون بشدة اإلحباطفاألفراد متاحة وقابلة للتكيف. 
خطوط العصابية والذهانية، ومتس بشكل لصدمات يف كل من املرحلة تكوين للفتكون ا واالحرتام واملودة والدعم.
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حباطات والصدمات يف املرحلة األوىل ماقبل الذهانية الواضح التنظيمات النرجسية للفرد، فتحدث كل من ا
خذ هذه الصدمات واالحباطات طابع انفعايل حاد وشديد حبيث حتدث نوبة انفعالية أو أواملرحلة األوديبية. ت

وغري متمكن جهيز واآلليات الدفاعية و غريزية شديدة وعنيفة، فيصبح األنا غري مكتمل وغري ناضج من حيث الت
 احداث التوازن )التكيف(.من 

هنا حتدث حالة من الكمون املبكر وبشكل سابق للكمون العادي، فيكون مسؤول عن تنظيم املراحل     
ن أهناك خطوط تنظيمية مشرتكة أي  أن الالحقة، خاصة عند االزمات والنوبات االنفعالية يف املراهقة، كما

. مما جيعل األنا غري ثابتة وال مستقرة طوط التنظيمية للبنية احلدية تقع بني اخلطوط التنظيمية العصابية والذهانيةاخل
(Bergeret, 2006 ) 
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 النزوة، الغرائز، الرغبة، الهيام: المفاهيم القاعدية

 زة: ـــــالغريأوال: 

إىل التصرف بالطريقة  )حيوان، انسان( من فصيلة معينة كائنامليل الفطري لكل  بصفة عامة يعين املصطلح     
ال يعترب السلوك غريزيًا إال إذا حدث بنفس الشكل يف ثريات، فنفسها بالنظر إىل نفس املوقف أو جمموعة من امل

طبيعي ببناء أعشاش  تقوم الطيور بشكل :مجيع أعضاء النوع. توفر احليوانات أفضل األمثلة على السلوك الغريزي
 ,Bonnie R. Strickland)دون أن تتعلم وتغذي وحتمي صغارها بالطريقة نفسها بالضبط. 

2001 :332) . 

على مر التاريخ تكهن املنظرون بدور الغريزة يف حتديد السلوك البشري. يف حني أنه من املقبول على نطاق     
قوة الغرائز لدى البشر كانت ول الفطرية الالواعية، فإن وجود يواسع أن السلوك احليواين حيكمه إىل حد كبري امل

مصدرًا للجدل. اعتقد منظّرو املسيحية األوائل أن احليوانات فقط كانت تسرتشد بالغرائز، مؤكًدا أن عدم وجود 
توىل مكانا غريزة فأضحت الكمه الغريزة ووجود مدونة أخالقية وفر التمييز الرئيسي بني البشر واحليوانات. حيسلوك 

أن السلوك  وليام جيمساقرتح حيث  ،4844يف أواخر  خاصة أكثر بروزا يف نظرية السلوك يف السنوات الالحقة
أكثر غرائبية من احليوانات األقل تعقيًدا.  خاصيةالبشري يتحدد إىل حد كبري عن طريق الغريزة، وأن الناس لديهم 

أن بعض الغرائز البيولوجية يتم مشاركتها مع احليوانات، يف حني أن الغرائز االجتماعية لإلنسان  جيمساعتقد و 
 ,Bonnie R. Stricklandلالنسان ) مثل التعاطف واحلب والتواضع توفر أيًضا قوى سلوكية قوية

2001 :332). 

يف حمركا اين وتلعب دورًا رئيسًيا إلنسأن الغرائز هي لبنات البناء األساسية للسلوك ا سيغموند فرويداعترب     
ققة. على احملغرائز غري ال، واليت تفرتض أن السلوك البشري حيفزه الرغبة يف تقليل التوتر الناجم عن حث تهنظري

فإن غريزة  لفرويدبالنسبة . سبيل املثال، الناس يأكلون عندما يكونون جائعني ألن اجلوع غري املشبع يسبب التوتر
روس( ومكوناهتا حتفز الناس على البقاء على قيد احلياة والتكاثر. غريزة املوت )ثاناتوس( متثل قوى احلياة )إي

 Bonnie)  ، املنظِّر اآلخر، الغرائز ببساطة بأهنا "تصرفات وراثية"ويليام ماكدوغالالطبيعة السلبية. وقد وصف 
R. Strickland, 2001 :332 ; Sigmund Freud, 2014). 

حيث أن التوازن بني السلوك املستفاد واحملثات  البشري،يستمر النقاش اليوم حول دور الغريزة يف السلوك     
الفطرية يظل موضوًعا ناضًجا ملواصلة البحث واملناقشة. من املفيد مالحظة االستخدام غري العلمي للمصطلح 

ة" أو "تلقائية" يف وصف غريزة العب "طبيعي عىنمبقد يستخدم الشخص غريزة  رمسية،غريزة يف حمادثة غري 
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 .Bonnie R)  للغريزةملدام للمصطلح لن يفي مبعايري العاعلى سبيل املثال. هذا االستخ للقتال،البيسبول 
Strickland, 2001 :332). 

بسلوك د االنسان هي ما لديه من استعدادات فطرية تدفعه للقيام نأما اصطالحا فنقصد بالغريزة: أن الغريزة ع    
 (.67: 4402خاص إذا ما أدرك نفسه يف موقف أو جمال معني )عبد العزيز القوصي، 

 أنواع الغريزة: -1

 جمموعة من الغرائز نذكر منها: ماك دوجلوضع     

 غريزة اخلالص: وهي استعداد يستثار يف االنسان إذا ما أدرك أنه يف خطر

 لتخلص منه.لأمام عائق يقف ضد رغباته، فيشعر بالغضب ويدفعه  غريزة القتال: وهو إذا أدرك اإلنسان أنه

 غريزة التعاطف: وهي تستثار عند إدراك الضعف يف اآلخرين وحاجتهم إىل املساعدة.

 و جمهول األجزاء فينزع الستطالعه.أغريزة االستطالع: وذلك إذا وجد نفسه أمام موقف يهمه معلوم 

عبد ) اجلنس، النفور، السيطرة، االستسالم، اخلنوع، التملك، االجتماعية كما هناك غريزة الطعام والشراب،   
 .(4402العزيز القوصي، 

 زوة:ـــــالنثانيا: 

وهو نقل وترمجة للكلمة األملانية  فرويدإىل علم النفس هو  (Pulsion)أول من أدخل مصطلح نزوة     
(Triéb( وذلك للتفرقة بني مصطلح غريزة )Instinct )،فاألول حيمل يف طياته معىن االندفاعية مشريا  ونزعة

بذلك إىل الطابع القاهر للنزوة أكثر من اإلشارة إىل ثبات اهلدف واملوضوع. فالكثري من املفكرين ال يفرق بني 
املصطلحني يف حني أن فرويد يفرق وبوضوح بني املصطلحني، فعندما يتكلم عن الغريزة فإنه يفعل ذلك كي 

 .(072: 4443، حيوانيا مثبتا بالوراثة ومتكيف مع املوضوع )البالنش وبونتليس يصف سلوكا

" للتمييز بني النفسي واجلسدي: هناك إثارة جسدية جنسية نزوةاستخدم فرويد مصطلح "ال 4440يف عام     
آثاره مبرور الوقت، الثاين ميتد  وآين يف حني أناألول دقيق ف(. يامواهل التعلى املستوى النفسي )التمث تبعثهوما 

 Sigmund Freudنزوة )ويرتبط حباالت أخرى. يف هذا املستوى فكرة الغريزة غري كافية فهو يقرتح فكرة ال

1920 ; Édith Lecourt, 2006 : 90-91) 
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دفاعية (: "إهنا عملية ديناميكية تتمثل يف ان072: 4443يعرفها البالنش وبانتليس )تعريف النزوة:  -1
حنو هدف معني. تنبع النزوة، تبعا لفرويد من إثارة جسدية )حالة  لفرد( تنزع با، وعامل حركي)شحنة طاقوية

توتر(، ويتمثل هدفها يف القضاء على حالة التوتر اليت تسود على مستوى املصدر النزوي، وميكن للنزوة أن تدرك 
 .هدفها هذا يف املوضوع ذاته أو بفضله"

 مكونات النزوة: -2

ثارة حركة النشاط النفسي واجلسدي، فهي الدافعية اليت تثري كل من الكيان النفسي الدفع: يعين ا -
 واجلسدي من خالل تنظيم كمي )اقتصادي( ينطلق من البعد اجلسدي ليستقر يف الكيان النفسي.

اهلدف: للنزوة هدف معني وطويل املدى ويرتبط مع مواضيع أخرى وخمتلفة، واهلدف األساسي للنزوة هو  -
 حاجياهتا ورغباهتا، قصد توازن اجلانب الطاقوي واالقتصادي.إشباع 

اإلشباع وذلك من خالل امخاد االثارة وختفيض الطاقة النفسية بعد ارتفاعها من خالل الرغبات  -
 واحلاجيات قصد استقرار اجلانب الطاقوي واالقتصادي. 

ميكن ان يكون داخليا كما  املوضوع الذي هو وسيلة حتقيق االشباع ويكون متنوع وخمتلف، فاملوضوع -
 ميكن أن يكون خارجي، كما ميكن أن يكون واقعي أو هوامي.

 Sigmund Freud, 1920 ; Édithالعضو وهو املصدر أو اجلهاز الذي تصدر منه النزوة ) -
Lecourt, 2006 : 92-93). 

 أنواع النزوات: -3

داخلية يراها التحليل النفسي فاعلة يف جمال أوسع بكثري من جمال النشاطات  اتإهنا اندفاعالنزوات الجنسية: أ. 
ض خصائص النزوة اليت متيزها عن الغريزة. عاجلنسية باملعىن الشائع للكلمة. وحتقق فيها بأجلى الصور وأكملها ب
وهي تنتظم  أو اهلوامات، ملة من التصوراتوبني التحليل النفسي أن النزوة اجلنسية عند اإلنسان وثيقة االرتباط جب

 .حتت صدارة النشاط التناسلي

وأما من الليبيدو. يفرتض فرويد من وجهة نظر اقتصادية وجود طاقة وحيدة يف تقلبات النزوة اجلنسية هي     
 وجهة نظر دينامية فريى فرويد يف النزوة اجلنسية قطبا ماثال بالضرورة يف الصراع النفسي: إذ أهنا املوضوع املفضل

 (.014-014: 4443للكبت يف الالوعي )الباالنش وبونتاليس، 

ندل هبذا املصطلح على العناصر األخرية اليت يتوصل إليها التحليل نفسي يف حتليله  جزئية:النزوة الب. 
كل من هذه العناصر مبصدر معني )من مثل النزوة الفمية، الشرجية ....(، وهبدف معني   ، حيث خيتصللجنسية
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زوة النظر، السطوة(. وال يعين مصطلح "اجلزئي" فقط أن النزوات اجلزئية هي أنواع تنتمي إىل فئة )من مثل ن
النزوات اجلنسية يف عموميتها، بل ال بد من تناوله خصوصا مبعىن تكويين وبنائي: إذ تنشط النزوات اجلزئية، بادئ 

لف التنظيمات الليبيدية )الباالنش ذي بدء، مستقلة عن بعضها البعض، وتنزع من مث إىل االحتاد يف خمت
 (.  074: 4443وبونتاليس، 

يدل فرويد هبذا املصطلح على جممل احلاجيات املرتبطة بالوظائف اجلسدية الضرورية نزوات حفظ الذات: ج. 
وضمن إطار نظريته  حلفظ حياة الفرد، ويشكل اجلوع منوذجها األول. تتعارض نزوات حفظ الذات، تبعا لفرويد

 (.024: 4443األوىل عن النزوات، مع النزوات اجلنسية )الباالنش وبونتاليس، 

( ويف إطار النزوات األولية يعترب نزوات األنا من النزوات النوعية 4440-4444حسب فرويد ) نزوات األنا:د. 
هي تدرج ضمن نزوات حفظ الذات اليت تضع طاقتها يف خدمة األنا واحلفاظ عليه من خالل الصراع الدفاعي و 

 (.046: 4443وتتعارض مع النزوات اجلنسية )الباالنش وبونتاليس، 

وات املوت، وهي ز إهنا فئة كربى من النزوات اليت يضعها فرويد يف نظريته األخرية. يف مقابل ن نزوات الحياة:ه. 
ها. وال تقتصر نزوات احلياة اليت يدل عليها تنزع إىل تكوين وحدات متزايدة يف كربها على الدوام وإىل احلفاظ علي

مبصطلح اإليروس على تغطية النزوات اجلنسية الفعلية وحدها بل هي تشمل أيضا نزوات حفظ الذات )الباالنش 
 (. 024: 4443وبونتاليس، 

ارض تدل يف إطار آخر نظرية فرويدية حول النزوات، على فئة أساسية من النزوات اليت تتع نزوات الموت:و. 
عضوية. تتوجه رد الكائن احلي إىل احلالة الال مع نزوات احلياة، واليت تنزع إىل االختزال الكامل للتوتر، أي إىل

 تتوجه فيما بعد حنو اخلارج، وتتجلى عندها على مث،ُ نزوات املوت بادئ األمر حنو الداخل وتنزع حنو التدمري الذايت
 (.022: 4443الباالنش وبونتاليس، شكل نزوة العدوان أو نزوة التدمري )

هو أكثر قربا من التجربة البيولوجية  ايستخدم فرويد للداللة على نزوات املوت منظور  نزوات التدمير:ز. 
والنفسانية، يبلغ مدى استعماله أحيانا، نفس مدى مصطلح نزوة املوت، ولكنه يصفه على األغلب نزوة املوت 

ارجي، ويستخدم فرويد أيضا هبذا املعىن األكثر ختصصا مصطلح: نزوة العدوان باعتبارها موجهة حنو العامل اخل
 (.070: 4443)الباالنش وبونتاليس، 

استعمل فرويد هذا املصطلح يف بعض املناسبات، بدون إمكانية تقنني استعماله بدقة، ويقصد  نزوة السطوة:ح. 
ذ من السيطرة على املوضوع بالقوة هدفا هلا)الباالنش به نزوة غري جنسية، ال تتحد مع اجلنسية إال ثانويا، وتتخ

 (. 070: 4443وبونتاليس، 
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تدل بالنسبة إىل فرويد على نزوات املوت باعتبارها متوجهة حنو اخلارج. يتلخص هدف نزوة  نزوة العدوان:ط. 
 .( 078: 4443العدوان يف تدمري املوضوع )الباالنش وبونتاليس، 

 ة: ـــــــالرغبثالثا: 

 نفسي االجنذاب اجلنسي أو التشري هذه الكلمة إىل عام،الرغبة هي مفهوم مركزي يف التحليل النفسي. بشكل     
 ما يود حتقيقه، والشهوة إخل. يف نظرية فرويد، الرغبة هي حتقيق تمينما. عادة ما يأخذ أشكال الشهية، وال وضوعمل

ل الرفع اجلزئي للسيطرة والرقابة الطوعية )الثقافية وذلك بفض األحالم،الالشعور. يتجلى هذا بشكل خاص يف 
كما   مباشر،حيث يتم إشباع األخري بشكل  احلاجة،وما إىل ذلك(. إنه متميز عن  واألسرية،واالجتماعية والدينية 

هذا التمييز  الكانعزز  بينما ترتبط الرغبة يف التمثل، بالذكريات اليت ارتبطت بتجربة الرضا. الطعام،هو احلال مع 
الطفل  طلبهمن خالل تكميله مبفهوم آخر، هو مفهوم الطلب املتميز عن احلاجة. الطلب هو احلب )وهو ما ي

دائًما(. تنشأ الرغبة من الفجوة بني احلاجة )القطب املادي( والطلب على احلب )القطب النفسي(، فهي مرتبطة 
 (.Sigmund Freud,1920 ; Édith Lecourt, 2006 : 97-98) وبالتايل باخلياليام باهل

إهنا أحد قطيب الصراع الدفاعي يف املفهوم الدينامي الفرويدي: حيث تنزع الرغبة الالواعية إىل أن حتقق من     
خالل اسرتجاع اإلشارات املرتبطة بتجارب اإلشباع األويل. تبعا لقوانني العملية األولية. ولقد بني التحليل النفسي 

: 4443بة يف األعراض على شكل تسوية على غرار منوذج احللم )الباالنش وبونتاليس، كيف تتواجد الرغ
078 ). 

 وامـــــــالهرابعا: 

(: "إنه سيناريو خيايل يكون الشخص حاضرا فيه، وهو يصور 037: 4443) الباالنش وبونتاليسيعرفه     
بطريقة تتفاوت يف درجة حتويرها بفعل العمليات الدفاعية، حتقيق رغبة مت، وتكون هذه الرغبة ال واعية يف هناية 

 املطاف.

نسان، هو ما حققته نظرية إن التمييز بني الواقع النفسي والواقع املادي وإظهار أمهيته احلامسة بالنسبة لإل    
فرويد  نظرةمهم جدا، فهو ميثل  امو . مصطلح اهلواميالتحليل النفسي، على وجه اخلصوص لتحرير مكان البعد اهل

 الداخلي للفرد.  ة، والواقع النفسيقيقة غري املادياحلحلساب 

. هذه الكلمة وامية والتسامهيةأو احلياة اهل تصورية والتخيليةهو الواقع النفسي واحلياة ال ياموبالتايل فإن اهل    
هو مشهد يضم العديد من الشخصيات اليت ميثل فيها املوضوع  فاهلوام. التصوري مرتبطة بأصلها بالعامل اخليايل
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مثل أحالم اليقظة، واخليال أو  ةواعي اتهوامنفسه، مشهد منظم، ميثل بشكل أو بآخر إدراك الرغبة. هناك 
 وه واماليت ميكن للتحليل الوصول إليها. اهل ةالالواعي اتوامة أو املسبقة للوعي(، وكذلك اهلالتخيالت )الواعي

 (. Édith Lecourt, 2006 : 98) أصل األحالم
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 قـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــالق
 

 باالتو مرضي وشاذ، فهو ينطلق من الالممسالة القلق تقع أساسا بني ما هو عادي وسوي وبني ما هإن     
وصوال إىل أعلى درجات القلق املصحوبة باهليجان وحالة من التوتر أو حىت نوبات اهللع، لكن القلق قد يكون 
عاديا، فيقلق الطالب حيال اجراء االمتحان واجتاه نتائجه، كما قد نشعر بالقلق اجتاه املواقف اجلديدة والغريبة أو 

حيان يتعدى القلق املستوى العادي أو ينخفض عن عتبته. املبهمة، وسرعان ما يزول هذا القلق. لكن يف بعض األ
 فيصبح ميثل شكال شاذا من أشكال القلق.

 تعريف القلق: أوال: 
(: القلق هو االنفعال الذي نشعر به عندما جند أنفسنا حماصرين يف 74: 4438) ك .م. ماكساايز يعرفه     

أن مصدر التهديد قد ال يكون دائما واضحا لنا. إن إننا نشعر حينئذ بأننا مهددون على الرغم من  ،ركن ضيق
 الشعور باخلطر مرتبط بالشعور باخلوف واالنفعاالت املماثلة.

( على أنه: حالة وجدانية تتملك اإلنسان ترتبط بشيء غري 44: 4442) صموئيل حبيب يعرفهكما     
األمل. فالقلق يصور حالة كدر وهم واضح، قد يكون موجود أو غري واضح، تسبب له كثريا من الكدر والضيق و 

 تسيطر على صاحبها بسبب خماوف قادمة، قد تكون قائمة أو قد تكون غري موجود كلية.
اجلهاز تتميز بزيادة نشاط  ( على أنه حالة انفعالية Robin M. Kowalski, 209كما يعرفه )    

)زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس على وجه التحديد تفعيل اجلهاز العصيب الودي و الذايت  العصيب
. على غال البال واهلمشكدر واناليت تنطوي على ال معرفيةشاعر ذاتية من التوتر. و مصحوبة مبالعضالت(.  شدو 

الرغم من أن التجربة الذاتية للقلق ال يصاحبها بالضرورة سلوكيات معينة، إال أن املؤشرات السلوكية غالًبا ما تكون 
 .Alan E) اليت ميكن مالحظتها رعاشأو ال ،الشلل ،أو احلدث وضوع. مثل ضعف الكالم، وجتنب املموجودة

Kazdin). 
 القلق العادي:  ثانيا: 

إن القلق العادي هو الذي يتميز بشدة معتدلة )التغريات الفيزيولوجية تكون وفق عتبة املثري(، ومبدة معقولة     
املوضوع املقلق وتتزامن معه أو مع انتظاره(، ومبواضيع وأحداث يكون الكدر فيها )يعين مدة زمنية تتوافق مع 

واخلوف منطقيا وواقعيا ويتماش مع الثقافة االجتماعية وجنس وعمر الفرد، كما أنه يتميز بأفكار عقالنية اجتاه 
 معتدل نسبيا وليس كارثيا.القلق واخلوف عينه واملواضيع واالحداث املسبب له ويكون فيها انشغال البال والكدر 

فإن اخلوف والقلق املعتدلني واخلفيفني ميكن أن يكونا يف الواقع مفيدين كوظيفة نفسية انفعالية، إذ إهنما يؤديان 
إىل فعل سريع يف جماهبة التهديد، ويساعداننا على أن نكون متيقظني يف املواقف الصعبة، كما اهنما يصاحبان 
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ء االمتحانات أو إجراء املسابقات أو حىت بعض املواعيد، فهناك قدر أمثل من عادة بعض األنشطة مثل أدا
اخلوف لكي يؤدي إىل جودة األداء. فإذا كان قليال جدا فإننا قد نتعرض خلطر اإلمهال، وإذا كان كثريا جدا فإننا 

نه يفيد يف (. كما أ14-14: 4438قد نصبح مرتبكني أو مشلولني بسبب اخلوف والقلق )ايزاك.م. ماكس، 
حل املشكالت فذلك اخلوف والقلق املصاحب ملشكلة ما يدفع االنسان وبشكل متوتر إىل حل املشكل والبحث 
عن خمرج له. ليس هذا فقط حىت يف املواقف الصعبة والشديدة واليت يصاحبها خوف وقلق شديدين فإن التغريات 

وعصبية قوية مما تسمح له مبواجهة أو جتنب املوقف مثل الفيزيولوجية التابعة للقلق تعطي لإلنسان دفعة هرمونية 
 القتال بشراسة )عند اجلنود( أو اهلرب بعيدا وبسرعة عند مواجهة خطر موت حمتم.

 القلق المرضي:  ثالثا:
على نقيض القلق العادي جند القلق املرضي والذي يعترب قلق داخلي غامض وغري حمدد املعامل، ختتلف شدته     

ن سلوكياته وردود أفعاله ال تأيت استجابة على عوامل أشخص آلخر، فيجهل الفرد مصدر قلقه، كما وعمقه من 
ومسببات معينة بل على هتديدات غامضة وشاملة أو على مواضيع ال حتمل يف طياهتا اخلوف والقلق أو يعطيها 

قد يالحظ على أن رد الفعل يكون أكثر من حقها فتأيت االستجابة قوية وشديدة إىل درجة اهللع أو اجلمود. كما 
بطريقة عشوائية، وأن السلوك يكون عادة فوضويا ال يقضي على القلق بل قد يزيد يف سيطرته ومتكنه. كما أن 
القلق املرضي يصبح سلوكا مالزما لصاحبه أو يأخذ زمان أكثر مما يستحقه املوضوع أو احلدث فيصري مشغول 

سلبية وحيدث تغيريات هامة يف حياة الفرد، فيصبح الفرد عصبيا يتوجس خيفة البال ومهموم ومكدر. ويرتك آثارا 
من أشياء ال ختيف عادة الناس، أو يصبح مشغول البال مبواضيع ال تثري هم الناس عامة، فهو يف حالة استثارة 

 (.44-84: 2447وحتفيز مستمرين )األزرق بن علّو، 
يعترب القلق من بني األعراض األكثر انتشارا يف اجلداول العيادية، على غرار كونه تصنيفا القلق كعرض:  رابعا:

قائما بذاته جملموعة من االضطرابات، وعالوة على ذلك جند القلق يف معظم االضطرابات النفسية أو على األقل  
 كعرض مصاحب هلا.  

 الخوف والتجنب: ،القلق خامسا:
لكي يتخلص املرضى من قلقهم، فإهنم يتجنبون املواقف اليت تثري خوافهم، كما حيددون نشاطهم وأعماهلم     

اليومية، إهنم دائما يف حالة ترقب، ويصبحون حساسني جدا لوجود أي شيء حوهلم تكون له عالقة خبوافهم. إن 
باحثة عن عالمات تدل على وجود السيدة اليت تعاين خواف العناكب سوف تنظر يف أرجاء أي غرفة تدخلها 

عناكب قبل أن جتلس مرتاحة البال. ولكي يتجنب املريض املوضوع املثري خلوافه، فإنه يقوم بالبحث عنه باستمرار 
(. فيصبح التجنب سلوك تكيفي يتكيف به الفرد بصورة خمتلة الوظيفة مع قلقه 13: 4438)ايزاك.م. ماكس، 

 لتجنب يشعر الفرد باالرتياح هربا وابتعادا عن املواضيع املخيفة.أو خوفه من املوضوع، وذلك ألن ا
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 المظاهر الفيزيولوجية للقلق:سادسا: 
للقلق مظاهر جسدية تتجلى يف التغريات العصبية إثر ردة الفعل التحذيرية للجهاز العصيب، فيعطي اجلهاز     

واملخيف، فتقوم التغريات الفيزيولوجية اليت متس  ما حقيقة أو خاطئة حول املوضوع املقلقإالعصيب الذايت حتذيرات 
الوظائف احليوية قصد تسريع نشاطها للمواجهة أو التجنب )اهلرب(، فتزداد ضربات القلب ويرتفع الضغط 

التنفس  وية الزائدة إثرالدموي، كما تتسارع عملية التنفس مما يشعر الفرد باالختناق أو وجود كرة باحللق والته
حيانا الشعور أفرط، ويزداد احرتاق السكري بالدم، كما يشعر الفرد بارتفاع احلرارة والتعرق و بشكل سريع وم

بالغثيان والدوار وضبابية النظر ووجود كرة بالبطن، كما تتصلب وتنقبض عضالته فيشعر بالتشنج والتنمل 
 . (David H. Barlow, 2014) واالرتعاش وثقل األطراف

 أنواع القلق: سابعا:
وهذ النوع أقرب إىل اخلوف، ذلك ألن مصدره يكون واضح املعامل يف ذهن املصاب، القلق الموضوعي:  -1

 ومن أمثلته شعور الفرد بالقلق )اخلوف( مثال إذا ما اقرتبت منه سيارة مسرعة أثناء سريه يف الطريق.
هناك أنه يشعر حبالة من  وهذا النوع من القلق ال يدرك صاحبه مصدره أو علته، وكل ماالقلق العصابي:  -2

 (.414: 2444اخلوف الغامض املنتشر )العام( غري احملدد )جمدي أمحد حممد عبد اهلل، 
 أسباب القلق: ثامنا:
 القلق ريمن أجل توضيح األسباب اليت تؤدي إىل نشأة القلق املرضي نذكر خالصة اآلراء النظرية يف تفس    

 (:402-404: 2444هلل )ومنذكر منها حسب جمدي أمحد حممد عبد ا
جراء التعارض والصراع بني مطالب اهلو ومطالب األنا األعلى،  أ: يرى فرويد أن القلق ينشوجهة نظر فرويد -1

وعجز األنا عن التفريق بينهما، وسبب العجز يرجع إىل خربات الطفولة وخاصة عقدة اإلخصاء، أو عقدة اخلوف 
 .(4484)سيجموند فرويد،  من فقدان العضو التناسلي، والشعور بالذنب الذي حييط بالرغبات اجلنسية

: القلق النفسي ينشأ نتيجة الشعور بالنقص مما يزيد يف شعوره بعدم األمان واالستقرار، ومن مث ررأي أدل -2
 ينشأ لديه القلق، فيبحث الفرد عن التعويض مما يولد لديه القلق إذا مل يستطع تعويض شعوره بالنقص.

: ينشأ القلق النفسي بسبب تعرض الفرد ملواقف إحباطيه متكررة تؤدي إىل الصراع النفسي مث رأي هندرسون -3
 )مواضيع عادية، عائلية، ونفسية(.  يةإىل القلق، وتشتمل هذه املواقف اإلحباط

املليء  والثانوية وانفصال الطفل عن عامله، وعملية الفطام األولية : ينشأ القلق النفسي إثر والدة الفردرأي رانك
 باألمن والطمأنينة ومواضيعه احملبوبة، ودخوله عاملا مليئا بالصعوبات )عقدة امليالد، والفطام(.
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 : رأي المدرسة السلوكية -4
  تعرض الفرد ملواقف وظروف معينة ومثريات غري سارة وصادمة واليت تكون لديه استجابة انفعالية

 شديدة 
  ما تقتصر على االفراط يف احلماية والرعاية مما جتعل الطفل اتكاليا إعملية الرتبية خاصة الوالدية واليت

وغري قادر على حتمل املسؤولية، فتكون النتيجة شعوره باخلطر والتهديد الوشيك مما يثري لديه مشاعر 
القلق. أو التفريط يف الرعاية مما يولد عند الطفل الشعور بالعجز وعدم األمان مما يكون لديه مشاعر 

 والقلق. النقص
  عوامل القابلية واليت تتمثل يف اهلشاشة العصبية والنفسية، مما جيعله عرضة لعدم حتمل املواقف

 واملثريات املسببة للقلق.
أن أساس القلق هو إدراك الفرد بأن حياته حمدودة وال بد أن تنتهي باملوت مما يهدد خططه  رأى بودلسكي: -5

 ي حلظة.املستقبلية، وجيعله عرضة للموت يف أ
تلعب الوراثة دورا أساسيا يف تكوين القلق لدى األفراد، فدلت النتائج أن نسبة القلق تصل إىل  الوراثة: -6

من  %40عند التوائم غري املتشاهبة، وحوايل  %1عند التوائم املتشاهبة أو املتماثلة، يف حني ال تتعدى  % 04
 باء وأخوة مرضى بالقلق.آ

أن النساء أكثر قابلية لإلصابة إىل : إن نسبة القلق عند النساء تزيد عنها عند الرجال، مما يشري الجنس -7
 بالقلق من الرجال.

 :عالقة الخوف بالقلق تاسعا:
تشمل اضطرابات القلق االضطرابات اليت تشرتك يف خصائص اخلوف املفرط والقلق واالضطرابات السلوكية     

على هتديد حقيقي أو وشيك، يف حني أن القلق هو  نفعاليةاال الستجابة. اخلوف هو ا)التجنب مثال( ذات الصلة
تلفان أيًضا؛ يرتبط اخلوف يف كثري من ختتتداخالن لكنهما  التنيتوقع لتهديد مستقبلي. من الواضح أن هاتني احل

ي والسماح باهلروب، ويرتبط األحيان حبلقات فرط النشاط العصيب املطلوب للهروب أو القتال، وتقييم اخلطر الفور 
يف بعض و لخطر يف املستقبل والسلوك أو جتنب احلذر. لالقلق يف كثري من األحيان بتوتر العضالت واليقظة 

نوبات اهللع هي نوع معني من فق عن طريق السلوكيات الوقائية املتفشية. القل أو اخلوف مستوىاألحيان ينخفض 
 تقتصر نوبات اهللع على اضطرابات القلق ولكن ميكن مالحظتها أيًضا يف ال ،استجابة القلق الضطرابات القلق

     .(APA, 2015 :237) االضطرابات العقلية األخرى
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  اضطرابات القلق: عاشرا:
أو املواقف اليت حتفز اخلوف أو القلق أو سلوك التجنب  ملواضيعتتميز اضطرابات القلق عن بعضها البعض با    
وعرضيا  رتبطة ومشرتكة مرضيا. وبالتايل متيل اضطرابات القلق إىل أن تكون مهبا املرتبط ةاملعرفي ستدالالتواال

ببعضها البعض بشكل كبري ولكن ميكن متييزها عن طريق حتليل أنواع املواقف اليت ختشى أو تتجنبها ومضمون 
  األفكار أو املعتقدات املرتبطة هبا.

اضطرابات القلق يبالغون يف تقدير اخلطر يف املواقف اليت خيشوهنا أو يتجنبوهنا األشخاص الذين يعانون من     
إىل حتديد مدى اإلفراط يف اخلوف أو القلق أو عدم تناسبه مع مراعاة العوامل  ختصنتيجة لذلك سيحتاج امل

ار عندما ال يتم عالجها. الثقافية السياقية. تتطور العديد من اضطرابات القلق يف مرحلة الطفولة ومتيل إىل االستمر 
(. ال ميكن تشخيص اضطراب القلق إال إذا  2/4النساء أكثر من الرجال )النسبة التقريبية  عنديظهر معظمهم 

كانت األعراض ال تعزى إىل التأثري الفسيولوجي ملادة / دواء أو حالة طبية أخرى أو إذا كان ال ميكن تفسريها 
ونذكر من اضطرابات القلق حسب اجلمعية االمريكية للطب العقلي  آخر. نفسي بشكل أفضل بواسطة اضطراب

(APA, 2015 :237-238:) 
خوفًا أو قلًقا بشأن االنفصال عن ارتباط الشخص بدرجة غري مناسبة من الناحية يظهر الفرد  :قلق االنفصال* 

، وأن األصدقاء ...()الوالدين، األخوة،  التنموية. إنه خوف أو قلق مستمر من حدوث شيء سيء للمرفقات
ق مع الكوابيس واألعراض اجلسدية للضي ،األحداث تؤدي إىل االنفصال أو اخلسارة، والرتدد يف القيام بذلك

 . على الرغم من أن األعراض تتطور غالًبا يف مرحلة الطفولة، إال أهنا قد حتدث أيًضا عند البالغني.النفسي
يتميز بعجز منتظم عن التحدث يف املواقف االجتماعية اليت من املفرتض أن يتحدث فيها  :االنتقائي صمتال *

الطفل )يف املدرسة مثاًل(، على الرغم من أنه يتحدث يف مواقف أخرى. عدم القدرة على الكالم له تأثري كبري 
 ويتداخل مع التواصل االجتماعي. املهين،على النجاح األكادميي أو 

أو  مواضيعاألشخاص الذين يعانون من رهاب حمدد قلقون أو خائفون من د أو الخاص: الرهاب المحد *
مواقف حمددة جيًدا أو يتجنبوهنا. هذا االضطراب ال يتميز بالتحليل املعريف احملدد كما هو احلال يف اضطرابات 

الرهايب بشكل مستمر  القلق األخرى. إن اخلوف أو القلق أو التجّنب دائًما ما حيدث على الفور بسبب الوضع
وغري متناسب مع اخلطر الفعلي. هناك أنواع خمتلفة من الرهاب احملدد: احليوان، البيئة الطبيعية، حقن الدم، 

 احلاالت الظرفية وغريها.
قلًقا أو خائًفا أو يتجنب التفاعالت واملواقف  شخصيكون ال :القلق االجتماعي )الرهاب االجتماعي( *

طوي على إمكانية مالحظتها. يتضمن ذلك التفاعالت االجتماعية مثل اللقاءات مع أشخاص االجتماعية اليت تن
داء اليت يواجه الفرد أثناء األكل أو الشرب، وحاالت اآل شخصواملواقف اليت ميكن فيها مالحظة ال مألوفني،غري 
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رين، أو اإلحراج أو اإلهانة أو فيها اآلخرين. يتميز التفكري املعريف باخلوف من احلكم عليه سلًبا من قبل اآلخ
 الرفض، أو اإلساءة لآلخرين.

أو  قلقالذعر املتكررة وغري املتوقعة ولديه ونوبات يتعرض الشخص هلجمات  يف هذه احلالة :اضطراب الهلع -5
 خماوف مستمرة بشأن نوبات اهللع اجلديدة، أو يعدل سلوكه بشكل غري الئق نتيجة لنوبات اهللع. )مثل جتنب

ممارسة الرياضة أو أماكن غري مألوفة(. نوبات اهللع هي طفرات مفاجئة من اخلوف الشديد أو االنزعاج الشديد 
الذي يصل إىل ذروهتا يف غضون دقائق، مصحوبة بأعراض جسدية و / أو معرفية. نوبات اهللع تعمل كمؤشرات 

ال تقتصر على اضطرابات  االضطرابات،عة من ية لشدة التشخيص والتقدم واالعتالل املشرتك يف جممو ئوعوامل تنب
ذهانية(. وبالتايل ميكن استخدام نوبة اهللع كمواصفات وصفية الضطرابات االالقلق )مثل اضطرابات االكتئاب و 

 وكذلك الضطرابات عقلية أخرى. قلق،ألي اضطراب 
لق وخيشون من حالتني أو رهاب يشعرون بالقال هذا األشخاص الذين يعانون من خواف األماكن المفتوحة: -6

أكثر من احلاالت التالية: استخدام وسائل النقل العام، أو يف األماكن املفتوحة، أو يف املناطق املغلقة، أو يف 
هذا  وحدها خارج املنزل يف حاالت أخرى. خيشى احلالة نتظار أو يف حشد من الناس، أن تكوناال سلسلة

الشخص هذه املواقف ألنه يعتقد أنه من الصعب اهلروب أو العثور على مساعدة يف حالة ظهور أعراض تشبه 
 تقريبا إىل اخلوف أو القلق، وغالبا ما يتم جتنبها أوأو اهللع أو أعراض مزعجة أخرى. هذه املواقف تؤدي دائما 

 تتطلب وجود شخص آخر.
للقلق العام هي القلق املفرط واملستمر وكذلك القلق حول جمموعة متنوعة من املالمح الرئيسية  القلق العام: -7

اجملاالت، مبا يف ذلك األداء األكادميي أو املهين، واليت يصعب السيطرة عليها. باإلضافة إىل ذلك، يعاين الشخص 
يز، والتهيج، وتوتر من أعراض جسدية مثل األرق، والشعور بالتوتر أو الغضب، واإلرهاق بسهولة، وصعوبة الرتك

 اضطرابات النوم.و العضالت، 
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 راعـــــــــــــــــــــــــــــــالص

 

  : مفهوم الصراع وتعريفه .أوال:
الصراع من العوامل الديناميكية األساسية يف تكيف الفرد وهو يعين وجود تعارض بني دافعني يلحان على     

، والصراعات يف حياة االفراد كثرية ولكن هذه الصراعات ليست على واحدميكن اشباعهما يف وقت  االشباع وال
مهية الدوافع املتعارضة من جهة وقدرة الفرد على أ، وهذا يتوقف على جة واحدة من شدة ضغطها على الفرددر 

 يف يوم ن يطلب من الطلبة أداء االمتحان مبوضوعنيأاختاذ القرارات من جهة ثانية ، فعلى سبيل املثال قد حيصل 
يكفيه لضمان النجاح معاً ،  واحد وعندئٍذ قد يقع الطالب املهدد بالرسوب يف املوضوعني يف صراع ألن الوقت ال

ذا كان النجاح إدون اآلخر ، ف بأحدمهاو النجاح أحدمها على اآلخر أيستطيع اختاذ القرار بسهولة يف تفضيل  وال
حياة الطالب الدراسية ، فإن الصراع كان شديدًا جدًا ، اما اذا  يف هذا االمتحان تتوقف عليه نتائج حساسة يف 

نظر يف موقع الكتوين: ) خف وطأة على الفردأكانت النتائج املرتتبة على ذلك ليست حامسة فان الصراع يكون 
 (.48.44على 27/48/2444

املتزامن أو املتواقت للدوافع أو الرغبات املتعارضة، أو املتبادلة،  نشاطالعلى أنه  (:4488) زهرانكما يعرفه     
وينتج عن وجود حاجتني ال ميكن إشباعهما يف وقت واحد، ويؤدي إىل التوتر االنفعايل، والقلق، واضطراب 

 .الشخصية

 أنواع الصراع: ثانيا:

كون أمام اختبارين متكافئني يف  وهو عبارة عن صراع نفسي يصيب اإلنسان وهو حينها يإقدام: -إقدام. 1.2
 .كل شيء

وفيه يتعرض هذا اإلنسان للصراع حيث أنه يكون بني خيار واحد به الكثري من السلبيات إحجام: -إقدام. 2.2
وجيب أن يتحمل سلبياته وإذا  إجيابياتهواإلجيابيات يف نفس الوقت وهو إذا وافق على هذا اخليار فسوف يتعرض 

  وسوف يبتعد عن السلبيات اخلاصة باخليار. إجيابياتهمل يوافق عليها فسوف حيرم من 

ويكون فيه اإلنسان معرض إىل موقفني سلبيني وعليه أن خيتار واحد منهم وهذه إحجام: -إحجام. 3.2
 السلبيات متكافئة يف املوقفني بدرجة واحدة.
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يكون اإلنسان فيه معرض إىل أن يأخذ قرار يف أمر ما، وكل قرار حيتمل الكثري من  إحجام: -إقدام. 4.2 
 .اإلجيابيات والسلبيات املتكافئة يف نفس الوقت وعليه أن خيتار بينهم

 ( 43:03على  27/48/2444نظر يف  )موقع الكرتوين:

 أشكال الصراع:  ثالثا:

النفس. يتعلق هذا األخري بالنزاع بني احلاالت  يعرف أيًضا باسم الصراع داخل عماخيتلف  بين نفسي:الصراع • 
يتعلق إما بالتعارضات املعرفية  نفسييف حني أن الصراع داخل ال (،النفسية املختلفة للفرد )مبعىن التحليل النفسي

 أو تضارب األهداف.

اف أو إىل نزاع يشمل شخصني أو أكثر قد يشعرون باخلالف حول قضايا األهد الصراع بين األشخاصيشري • 
 القيم أو السلوكيات أو طرق الوصول إىل اهلدف.

 الوقت،هو التوتر الذي ينشأ داخل اجملموعة وميكن أن يؤثر على عملها. يف معظم  الصراع داخل المجموعة• 
أو يف األدوار املخصصة للجهات الفاعلة أو يف العمليات  املسندة،تكمن أسباب الصراع يف طبيعة املهام 

 العالئقية.

هو اخلالفات والتوترات اليت تنشأ بني جمموعتني أو أكثر. أكثر أنواع الصراع بني  لصراع بين المجموعاتا• 
ميكن أن حتدث  املنظمات،داخل  ذلك،اجملموعات شيوًعا هو الصراع االجتماعي بني النقابات واإلدارة. ومع 

 النزاعات بني جمموعات معينة دون أي صراع اجتماعي.

من املعارضة واالشتباكات الناشئة بشكل أساسي عن تنظيم املؤسسة )تعريف حمطات  لتنظيميالصراع اينشأ • 
التعريف الواضح للحدود بني  املعلومات،تدفق  والوظائف،األدوار  اهلرمي،التسلسل  السلطة، واملساءلة،العمل 

 . دئ األجر، والتمثيل، وما إىل ذلكاألفراد واإلدارات، ومبا

 الصراع في التحليل النفسي:مفهوم  رابعا:

حني تتجابه عند  (يف التحليل النفسي)عن الصراع  حدثأنه نت( 741: 4443رى الباالنش وبونتاليس )ي    
لب أخالقي مثال، أو بني شعورين يكون الصراع صرحيا )بني رغبة ومطشخص ما متطلبات داخلية متعارضة. وقد 

متناقضني( أو كامنا حيث ميكن أن يظهر بشكل ملتوي يف الصراع الصريح أو يتجلى خصوصا يف تكوين 
ون ياألعراض، ويف اضطرابات السلوك واضطرابات الطبع. ويعترب التحليل النفسي أن الصراع هو من شروط تك

https://www.thaqfya.com/causes-apsychological-conflict%20نظر%20في%2023/08/2019%20على%2017:57%20/
https://www.thaqfya.com/causes-apsychological-conflict%20نظر%20في%2023/08/2019%20على%2017:57%20/
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رغبة والدفاع، صراع بني األنظمة أو املركبات، صراع بني لااإلنسان وذلك من منظورات متعددة: صراع بني 
 املتعارضة فيما بينها، إمنا جتابه التحرمي أيضا.األودييب حيث ال تتجابه الرغبات النزوات، وأخريا الصراع 

هو أول من أشار إىل وجود الصراع األساسي. وقد أقام نظريته يف الصراع على أساس غريزي،  فرويدإن     
شرح وجهة نظره باختصار فيما يلي: إن مكونات "اهلو" الغريزية تسعى دائما للتعبري عن نفسها، يف  ونستطيع

الوقت الذي تقف "األنا" هلذه النزعات باملرصاد دفاعا عن الشخصية وعمال على تكيفها مع األوضاع 
ع داخلي يف أعماق االجتماعية املتعارف عليها، ويرتتب على اختالف وتعارض وظيفة كل منهما وجود صرا 

النفس الالشعورية، صراع بني قوة مانعة حتول دون هذه العناصر الغريزية الالشعورية وبني التعبري عنها. إن هذه 
لة يف "اهلو" ومن مث تعيش يف ثمتالنزعات الغريزية امل هذه مثل لتقهرف على الدوام قانعة )املمثلة يف األنا( تاملالقوة 

 .(443: 4440)مصطفى فهمي، قلق دائم 

 أنواع الصراع لدى فرويد: -1

 الصراع بين األنا والهو: أ. 

شباع وحتقيق ما هتدف نعلم أن االنسان مزود مبجموعة من الدوافع املختلفة، وهذه الدوافع يف حاجة إىل اإل   
ل هذه النزعات قبل أن يسمح ملث خلارجي، واألناإليه من أغراض. إن هذه الدوافع قد تتهيأ هلا فرصة يف العامل ا

بالتعبري عن نفسها، فإن له أن يقدر النتائج اليت ترتتب على هذا التعبري، وأثر ذلك على الواقع. ونرى أن األنا 
يكبح مجاحها ومياطلها حىت يأيت الوقت املناسب إلشباعها، وقد يتنازل عن بغيتها أو تعديلها على األقل، حىت 

ارجي أو معه.  وال يستطيع األنا القيام هبذا الدور إال إذا كان قويا للتحكم يف رغبات اهلو، تتوافق مع العامل اخل
حينئذ يسري اجلهاز النفسي سريا طبيعيا، أما إذا كان ضعيفا فلن يستطيع التوفيق بني رغبات اهلو والواقع خاصة 

غبات مكبوتة يف أعماق الالشعور، وهذا ال يف احلاالت املرضية ويف الطفولة. يف حني عدم اشباع الرغبات تبقى الر 
يعين موهتا بل إهنا تظل حية تتصارع وتتفاعل وتتحني الفرص للتعبري عن نفسها، وعن طريق هذا التفاعل والصراع 

 (.  440: 4440تتكون مشتقات جديدة هلا تأثري واضح يف توجيه السلوك )مصطفى فهمي، 

ا الصراع أمهية يف احلياة النفسية. إن األنا األعلى رقيب على األنا حياسبه هلذ الصراع بين األنا واألنا األعلى:ب. 
على كل صغرية وكبرية، فإن الحظ شذوذا يف تصرفاته حياسبه على السلوك، وكثريا ما يتدخل األنا األعلى يف صور 

)مصطفى فهمي،  الضمري أو الرقيب فيوقف األنا عند حده قبل أن يرتكب هفواته ويصب عليه الكثري من اللوم
4440 :440.) 
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إن دوافع األنا األعلى لدى الفرد تكون غالبا مما ال ميكن التوفيق بينها وبني الصراع بين الهو واألنا األعلى: ج. 
الدوافع البيولوجية للهو. ففي مرحلة الطفولة املبكرة يعرب الفرد عن حاجاته البيولوجية بطريقة بسيطة ومباشرة، ال 

التبول والتربز(. مث إن الطفل نتيجة ألساليب الرتبية  و املكان أو الطريقة )كما هو حالت الوقت أيقيدها اعتبارا
اليت تعلمها، جنده ينمي دوافع نفسية تنظم طريقة التعبري عنها، وهنا يبدأ الصراع بني الرغبة يف التعبري باألساليب 

 حتددها وتوجهها وما يكتسبه الطفل من التعلم، إن املباشرة اليت حتقق اللذة للطفل وبني الدوافع النفسية اليت
الصراع هنا حيدث بني مبدأين مبدأ اللذة وميثل الدوافع البيولوجية للهو ومبدأ الواقع وهو ميثل الدوافع النفسية اليت 

 (. 446: 4440تعرب عن النظام واخلضوع للعرف والتقاليد والقواعد الردعية )مصطفى فهمي، 

 نظرية هورني في الصراع النفسي:  -2

غط احلاجيات ضختتلف عن نظرة فرويد للصراع، إذ ترى أنه خيطئ يف اعتبار الصراع نتيجة ل "هورني"إن نظرية     
احملرمات االجتماعية، وترى أن الفرد قد ولد مزودا مبجموعة من النزعات الغريزية تفرض عليه أن يعيش  والغريزية أ

باستمرار يف صراع دائم، وتؤكد ذلك بقوهلا: "إن االنسان قد ولد وهناك جتانس بني عناصر نفسه حبيث يصبح 
حييط به، أما يف حالة تعرض الفرد إىل ما قادرا على أن ينمي قدراته منو طبيعيا يف عالقات موفقة سعيدة مع ما 

يهدد شعوره باألمن فإنه يقوم يف نفسه صراع وتضطرب مكونات نفسه نتيجة لوجود خماوف تسري يف اجتاه السوي 
الذي يتميز به السلوك العادي".  إن تفسري هورين للصراع ال يقتصر على الناحية الغريزية، بل يرتبط الصراع يف 

 األمن، وهي تنظر للشخصية اإلنسانية كوحدة متكاملة تعيش يف عامل عدواين، كما ترى أن نظرها باحلاجة إىل
هذا الصراع بني الدوافع األولية وبني النواحي االجتماعية صراع قانوين وليس صراع أساسي )مصطفى فهمي، 

4440 :443-448.) 
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 فاعيـــــــــــــــــــــــــةالميكانزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الد

، مث الدفاع النفسي العصايب" "يف مقاله  4841سنة  فرويداستخدم ألول مرة مصطلح الدفاع من طرف     
حتت عنوان "مالحظات جديدة حول الدفاع النفسي  4846أشار إىل الدور املهم للدفاع يف مقال نشره سنة 

العصايب" وأشار أن الدفاع هو النواة األساسية للميكانزمات النفسية للعصاب. ومنه انتشر هذا املصطلح ليصبح 
 النفسي للوصول إىل مركز الصراع وموضع التثبيت. نواة علم النفس التحليلي، وأداة حتليلية يعتمد عليها احمللل

 : الدفاعية الحيل هيةماأوال: 

هذه املناورات متثل بشكل كالسيكي دفاع األنا ضد النزوات الغريزية، واالنفعاالت املرتبطة هبذه النزوات، ف    
يتم توجيه الدفاع  .ال إرادييكون تفعيلها ال واعية بالنسبة لألنا، فلدفاعية هي أنشطة والتدابري أو العمليات ا

 :يف هذا الصدد "أنا فرويد"فتقول  والتأثريات ذات الصلة وامواهل التمثيل التصوريسي ضد الدوافع و بشكل أسا
والرضا. إنه يدافع عن نفسه بنفس  شعوروه للوصول إىل الغز  اولليس يف صراع فقط مع نزوات اهلو اليت حتاألنا "

الغريزية، يكون دائًما هو املسؤول  نزواتالغريزية. عند رفض متطلبات ال نزواترتبطة هبذه الالتأثريات امل الطاقة ضد
ظاهر ، مجيع املاحلب، الرغبة، الغرية، اإلهانة، احلزن واحلداد عن املهمة احلامسة املتمثلة يف التغلب على التأثريات:

ختضع ، ترتبط بدوافع عدوانية. كل هذه التأثريات لسخطاليت تصاحب الرغبات اجلنسية؛ الكراهية، الغضب، ا
 Henri" يف )صرفيتقد  ناأن األكلما تغري التأثري ف،للسيطرة عليها ناتبناها األيجلميع أنواع التدابري اليت 

Chabrol & Stacey Callahan, 2013 :03). 

 الحيل الدفاعية: وظيفةثانيا: 

 نزوات:سباب الرئيسية للدفاع ضد التتمثل األ    

يتطلب األمر "إىل حٍد ما" التخلي  بيةااألعلى: يف احلالة العص نااألسلطة اخلوف من  هيأواًل وقبل كل شيء  -
النزوات حتت ضغط تقع من األنا العليا هو أن األنا فإن اخلوف  د من العدوان. وبالتايلواحل ةاجلنسيعن الرغبات 

-02، ص.  4476اليت تطلق آليات دفاعها ")أ. فرويد ،  ىعلاأل األنااجلنسية والعدوانية من جهة وضغوط 
07 .) 

يب البالغ رغباته اجلنسية ا، خاصة عند الطفل: "بينما حيارب الشخص العصسبب آخر هو اخلوف احلقيقي -
يف ضوء مشاعره  لبالغ، يتصرف بشكل مشابه لـاألعلى، الطفل الصغري األنالعدوانية لتفادي أي تعارض مع وا

 (. 01: 4476نتهك احملظورات الرمسية لوالديه ")فرويد ، يالغريزية حىت ال 
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أن يتجنب الفرد حاالت القلق، وما يصاحبها من شعور باألمل واخلطء، فأنت مثال ال تستطيع أن تلوم نفسك  -
 ر ذلك أو ترمي باللوم على االخرين.يترب بعلى ابسط األشياء فتقوم 

جل بقائها أالفرد على نفسه ووحدة ذاته وأناه، فاآلليات الدفاعية تسمح للفرد خبداع نفسه من أن حيافظ  -
 وعدم اضمحالهلا وحتللها.

 تشويه احلقيقة تسمح للفرد بالتكيف وتأقلم ذاته مع الواقع ويتمثل التشويه يف طريقتني: -

 رةإنكار الدوافع أو الذكريات، وذلك كما حيدث يف حاالت فقدان الذاك .أ
سقاط )مصطفى فهمي، اإلتشويه وحتويل هذه الدوافع أو الذكريات، وذلك كما حيدث يف التربير و  .ب

4440 :246-243.) 

 أنواع الحيل الدفاعية: ثالثا:

 التبرير: .1

على أهنا مقبولة، وهلذا الفرد حني خيرج سلوكه قعية ومعقولة لسلوكياته ودوافعه وهو إعطاء تفاسري ودالالت وا
ا إليه، يعتمد إىل تفسريه اهنعن احلد املعقول ويصدر عنه بعض الدوافع اليت ال يرضيه أن يقرهبا ويعرتف بنسب

دفعه إليه ليس أكثر من دوافع مقبولة ما ا يبني به لنفسه وللناس أن سلوكه معقول ال غبار عليه وأن ري تفس
. كما قد يربر الشخص فشله بعدم توافقه مع األستاذ.  والتربير ليس معناه أن تكون تصرفات حيرتمها الناس

الفرد معقولة، فنربر سلوكنا حىت يبدو يف نظرنا معقوال. كذلك خيتلف التربير عن الكذب على أساس أن 
ييف شعوري إرادي التربير عملية ال شعورية ويقنع هبا الفرد نفسه واآلخر يف حني أن الكذب عبارة عن تز 

 ,Serban Ionescu) يشوه هبا الفرد وجه احلقيقة وهو على علم هبا والغرض منه إقناع اآلخر وخداعه

2003). 

 :اإلسقاط .2

مذمومة أو صفة غري مرغوبة أو سلوك غري مقبول أو خلق ال يرضيه أن يعرتف به، وال بد من  ميزةلكل إنسان     
ال عن طريق اإلسقاط، فهو أن تنسب ما يف إأن يكفي نفسه ثقل االعرتاف مبثل هذه النقائص، وال يتحقق هذا 

عف من شأهنا، نفسك من صفات غري معقولة وسلوكيات مذمومة إىل غريك من الناس بعد أن جتسمها وتضا
وبذلك تبدو تصرفاتك منطقية ومعقولة. فمثال يلجأ الطالب إىل إقناع نفسه بأن كل ما عداه من الطالب يغشون 

 .(Serban Ionescu, 2003) رذيلة أو يف االمتحانات، وذلك لكيال يبدو غشه يف نظره نقص
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 التقمص أو التماهي: .3

 نسب صفاته القبيحة إىل غريه من الناس فإنه يف األول إن التقمص عكس االسقاط فإذا كان الثاين يعين    
يتخذ لنفسه بعض ما جيد عند غريه من صفات محيدة. والتقمص يشبه إىل حد بعيد التقليد وإذا كان خيتلف عنه 
يف بعض النواحي، فنحن نقلد من نتخذه أمنوذجا حنتذيه، فالطفل يقلد والده ويرتدي مالبس الكبار وينحو حنوهم 

رفاهتم، ولكننا ال نتقمص الشخص الذي نقلده إال إذا كنا حنمل له احلب )املوضوع احملبوب(، كما أن يف تص
نفس  - يف خياله وهوامه –التقمص احلق ال يقتصر على التقليد وإمنا يتضمن شعور الفرد بأنه قد أصبح 
دا حنس بنجاحه وفشله وبفرحه الشخصية املتقمصة، فنحن ال نصبح مشاهبني له فقط وإمنا نصبح وإياه شيئا واح

 .(Serban Ionescu, 2003) وأسفه

 : الكبت .1

يقع الرفض للتمثيالت الصراعية الالشعورية اليت ال تزال نشطة، ومتنعها من الوصول إىل ساحة الشعور. يف      
الكبت مما يسبب حاالت مرضية للفرد. فالكبت هو الوسيلة اليت يتقي  حالة ضعف أو فشل الكبت حيدث رجوع

هبا اإلنسان إدراك نوازعه ودوافعه اليت يفضل إنكارها. وهو يتميز عن قمع االنسان لنوازعه يف أن اإلنسان يقوم يف 
يف أن اإلنسان حالة القمع بضبط نفسه وحبسها عما تشتهيه وتندفع إليه من األمور احملرمة يف نظر اجلماعة، و 

 يهبذه النوازع وبأنه حيول بينها وبني أن تبدو للناس. على حني أن الكبت ال يتضمن وع وواع يكون على علم
الفرد مبا يكبته من دوافع. والكبت الكامل يؤدي إىل النسيان، أي إىل اختفاء هذه الدوافع غري املقبولة اختفاء تاما 

ميكن أن يرتتب على هذه الدوافع من سلوك. ولكن الكبت ال يكون كامال من وعي الفرد وإدراكه، وزوال ما كان 
يف معظم األحيان، ولذلك تلتمس الدوافع والنوازع وسائل أخرى غري مباشرة تعرب هبا عن نفسها.  وحسب فرويد 

شعور هناك نوعني من الكبت: الكبت األويل وهو الذي ينكر احلقائق اليت من شأهنا أن حتدث األمل للذات وال
 باإلمث إن اطلعت الذات عليها وأحست هبا. وأما الكبت الثانوي، فهو ميل الذات إىل أن تتجنب املواقف اليت قد

 .(Serban Ionescu, 2003)  الكبت األويلتذكر الذات باحلقاق اليت أدت إىل

 )األنا والموضوع( -االنشطار–التفكك  .5

قلق املتعلق الهو نشاط انفصايل، يقوم بتجزئة االنا )انشطار األنا( أو املوضوع )انشطار املوضوع( حتت تأثري     
و املوضوع فإنه أوبطريقة تعايشية لألجزاء املنفصلة عن بعضها. مهما كان دور االنشطار يف جتزئة األنا  باخلطر،

ثنني متعارضني بينهما ومتزامنان، األول يتمثل يف ايستجيب للتحكم يف القلق الناتج عن عنصرين أو نشاطني 
، فهو يف هذه العملية مبثابة خمرج يف حالة ازدواجية الصراعالبحث عن حتقيق اللذة والثاين ميثل احباطات الواقع، 
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احلقيقة انعكاسي ومؤقت وطبيعي منذ بداية احلياة النفسية. فهو يلعب دور تنظيمي مهم ولكن يف أقصى احلدود 
يؤدي إىل ظهور نشاط تدمريي وخطر مثل ما حيدث يف الفصام. ومن خالل التمييز واالنتباه الذين يسمحان قد 

لالنشطار بتنظيم االنفعاالت واألحاسيس واألفكار أو حىت املواضيع وذلك من خالل جتزئتها وإعادة تركيبها 
 . (Serban Ionescu, 2003) وجتميعها ألهنا حتمل يف طياهتا ضدين خمتلفني

 التكوين العكسي: .6

حتت هذا األسلوب الدفاعي تندرج االستجابة للتهديدات الداخلية أو اخلارجية اليت تقلل إىل أقصى درجة من     
التهديدات املدركة، وهذا يعين أن هذا األسلوب الدفاعي يتم من خالله تكوين مسة شخصية أو ميل أو  ةحد

فيه يوجد دفينا يف الشخصية، وتتم هذه العملية بشكل ال  دافع مضاد لسمة أو ميل أو دافع غري مرغوب
شعوري، حيث حيدث تغري جوهري هلذه السمة أو امليل أو الدافع فينقلب إىل الضد متاما يف شعور الشخص، 

 .(Serban Ionescu, 2003) وهذا يعين أن شعور الفرد يكون مضاد متاما ملا هو موجود يف الالشعور

 :اإلبدال .3

واإلبدال هو أفضل احليل الدفاعية كلها يف حل املشكالت واالنتقاص من حدة التوتر، دون أن يرتتب على     
ذلك اطالع الناس أو اطالع الفرد على ما لديه من دوافع غري مقبولة، أو نزعات حيرمها اجملتمع. وفيه يعمل الفرد 

ينتظر له فيها من النجاح ما ال ينتظر له أمور حتقيق من أجل أهداف صاحلة ختتلف عن األهداف األصلية وحياول 
 يف غريها. واالبدال نوعان:

 اإلعالء: .أ

يها. فالشخص الذي حيال بينه وبني بوسائل يقرها اجملتمع ويرتض هو التعبري عن الدوافع اليت ال يقبلها اجملتمع    
أو قصائد الشعر، أو عمل اللوحات إشباع الدافع اجلنسي قد يقوم بإعالنه، ويأخذ يف تأليف الرسائل الغرامية، 

الفنية. ويف اإلعالء تصريف للطاقة اجلنسية، وإنقاص من حدة التوتر، ولكنه ليس تصريفا كامال وال إنقاصا تاما، 
ذلك ألن اإلشباع اجلنسي ال حيقق الدافع اجلنسي وحده، إمنا حيقق كذلك كثريا من الدوافع األخرى املرتبطة به، 

فيق، والرغبة يف االتكال على الغري، وعاطفة األبوة، وهذه الدوافع ال ميكن إشباعها بالسلوك مثل احلاجة إىل الر 
 البديل الذي أعلينا به الدافع اجلنسي.
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 التعويض: .ب

حماولة الفرد النجاح يف ميدان من ميادين النشاط بعد أن أخفق يف ميدان آخر خمتلف عنه أو مرتبط به.  هو    
فالتلميذ الذي يفشل يف األلعاب الرياضية، قد يعوض عن فشله هذا بالدراسة الدؤوبة وباجلد يف املذاكرة ليصيب 

 ض هنا قد مت يف ميدان خمالف للميدان األوليف الفناء، وواضح أن التعوي من التقدير يف الفصل مامل حيقق له
(Serban Ionescu, 2003). 

  االنكار: .8

، فينكر مثال فكرة الشعور الذي هو مصدر الصراع وأالرغبة  وأالفكر  تكوينرفض االعرتاف فورًا بعد وهو     
احملرم )انا ال أخرج عن الفشل )أنا ال أعاين أبدا من الفشل(، أو مشاعر اخلوف )أنا لست خائفا(، أو الرغبة يف 

القوانني(، كما يرفض أي تفسري واقعي وحقيقي يتعلق به، من طرف املتحدث، وينكره يف احلني بإعطاء أدلة 
 .(Serban Ionescu, 2003) وبراهني معاكسة

 النفي:  .9

من طرف الفرد، فهو ملدرك واملعاش لالنا، إذا هو الرفض للواقع معاش مت ادراكه اهو رفض الواقع اخلطري واملؤمل     
ينفي أي شيء يتعلق هبذا الواقع وينكره انكارا شديد، وخاصة املتعلق بالصدمات واملواقف املؤملة وأي شيء يتعلق 

 .(Serban Ionescu, 2003) هبا أكان متاثلي أو رمزي

  التحويل والتحويل المضاد:. 11   

هو العملية اليت يتجسد بواسطتها الرغبات الالشعورية من خالل انصباهبا على بعض املواضيع ضمن إطار منط     
العالقة اليت تقوم مع هذه املواضيع، أبرزها العالقة العالجية، يتعلق هنا األمر بتكرار مناذج طفلية معاشة مع شعور 

التسمية على الوضعية العالجية، بدون إضافة أي صفة  يتها الراهنة. ويغلب أن يطلق احملللون هذهعمفرط بواق
أخرى عليها. فتعرف على أهنا األرضية اليت تقوم عليها إشكالية العالج التحليلي النفسي، من حيث إقامته، 

 .(Serban Ionescu, 2003) وأساليبه، وتأويله واحلل النهائي املميز له

 النكوص: . 11

عين االنطواء والرجوع إىل اخللف وهنا تعترب عكس التطور والنمو، فهي الرجوع هي الرجوع إىل اخللف، فهي ت    
إىل مراحل سابقة من النمو اجلنسي والعقلي للطفل والعودة إىل مرحلة سبق له أن جتاوزها يف منوه )من مثل املراحل 
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اجع إىل أساليب من التعبري الليبيدية، وعالقات املوضوع، والتماهيات ... إخل(، وأما باملعىن الشكلي فيعين الرت 
 .(Serban Ionescu, 2003) والتصرفات والسلوكيات ذات مستوى أدىن من ناحية التعقيد والبناء والتمايز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 ابــــــــــــــــالعص

 استخدامه ما زال على رغم أن هذا املصطلح مل يعد يطلق على جمموعة االضطرابات العصابية، إال أن    
املستوى العيادي خاصة من طرف احملللني النفسانيني، أو من طرف أصحاب التيار التحليلي ملا حيمل من معاين 
عميقة هلذا التيار خاصة فيما يتعلق بالبنية وتطورها املرضي، لذا من الضروري على أي خمتص نفسي االملام 

 املرضي والعيادي.يف علم النفس  اأساسي امبوضوع العصاب أو العصابات كونه مفهوم

  تعريفه أوال:

( على أنه اضطراب وظيفي يف الشخصية بني العادي وبني 184: 2440)عبد السالم زهران يعرفه حامد     
أعراض و الذهان، ه البعض صورة خمففة من ة، ويعترب الذهاين وهو حالة مرضية جتعل حياة الشخص أقل سعاد

جتد له حال بأسلوب آخر، أي أنه ميثل املظهر اخلارجي للصراع العصاب متثل رد فعل الشخصية أمام وضع ال 
 والتوتر النفسي واخللل اجلزئي يف الشخصية.

(: أنه مرض نفسي دون سبب تشرحيي معروف، كما أنه مرض وظيفي 46: 2442) بيار داكوكما يعرفه     
 من دون ضرر عضوي. 

نفسية املنشأ تكون فيها األعراض تعبريا رمزيا عن (: إنه إصابة 724: 4443) البالنش وبونتاليسيعرفه     
 الرغبة والدافع.بني شكل تسوية ذوره من التاريخ الطفلي للشخص، ويصراع نفسي يستمد ج

عن عدم إشباع احلاجيات واملتطلبات ألسباب داخلية أو خارجية مما ويعترب الصراع أساس العصاب، فهو ناتج     
جيد الفرد نفسه أمام دافعني متكافئني ومتنافرين، حبيث ال يستطيع االختيار بينهما يقع  فعندما ينتج االحباط.

حتاول  )كبت ثانوي( صراع، مث إحباط، فقلق فكبت. فإذا جنح الكبت ال تظهر األعراض، وإذا فشل جزئيا
ويقتصر كبوت(. رمزية )وهذا ما يصطلح عليه بعودة املالرغبات أن تفرض وجودها على ساحة الشعور بطريقة 

 قهري، واهلسترييا والقلق واخلوافهذا املصطلح اكلينيكيا على األشكال العيادية العصابية، كعصاب الوسواس ال
 والصدمة.

 نشأة مفهوم العصاب: ثانيا:

صول األللداللة على أمراض اجلهاز العصيب ذات  ويليام كولنوضع املصطلح ألول مرة على يد األسكتلندي     
 عضوية، فكانت اهلسترييا مثال اضطراب عصايب ذات أصل عضوي املنشأ وهو الرحم واملبيض. ال
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نفسي،  ذات منشأ ترى أن العصاب هو عبارة عن أمراض ضع نظريةاًل عن هذا املفهوم و فرويد بد يف حني أن    
هي  ظاهرةعراض الاألفحيث إهنا ناشئة عن صراع نفسي يتم البحث عن أصله يف التاريخ الطفويل للموضوع. 

وآليات الدفاع اليت وضعتها األنا للتصدي والسماح للتكيف مع الواقع  شعوريةنتيجة حل وسط بني الرغبة الال
رئيسية  هناك ثالث فئاتو اخلارجي. هذا الصراع بني الواقع النفسي الداخلي والواقع االجتماعي هو مسند جديد. 

  .صاب الرهايبوالع وسواسمن العصاب: اهلسترييا، عصاب ال

وهي  االضطرابات،يسلط فرويد يف أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر الضوء على اآللية النفسية هلذه     
ايل" )اضطرابات احلعصاب اليقرتح تسميته " فيمااضطراب النشاط اجلنسي: اضطراب أو خلل وظيفي حايل 

)املتعلق بالصراع  عصاب النفسيوال (؛عن ممارسة اجلنس من الصعب حتمله باالمتناعمرتبطة، على سبيل املثال، 
من  خطرايعد الدفاع ضد القلق آلية مركزية. يعترب فرويد أن العصاب أقل  احلاالت،النفسي الطفلي(. يف مجيع 

 االجتماعي كطريقة طبيعية ألننا نواجه مجيًعا صعوبة يف مطابقة املطالب الغريزية والواقع  أنه وحىت الذهان،
(Édith Lecourt, 2006 :26-27 ; Comité éditorial de l'UVMaF, 2014). 

 الفرق بين العصاب واألمراض العصبية: ثالثا:

يزيولوجية العصاب ليس له عالقة باألعصاب، وهو ال يتضمن أي نوع من االضطرابات التشرحيية أو الف    
العصيب حيث املرض العصيب اضطراب جسمي ينشأ عن تلف رق بني العصاب واملرض للجهاز العصيب. وهناك ف

عضوي يصيب اجلهاز العصيب مثل الشلل النصفي والصرع، ومن مث يفضل استخدام مصطلح العصاب النفسي، 
 ل للجانبألن العصاب هو اضطراب وظيفي دينامي انفعايل نفسي املنشأ يظهر يف األعراض العصابية وال أص

  (.481: 2115الم زهران، )حامد عبد السالعضوي فيه 

 أسباب العصاب: رابعا:

على العموم فمن أهم أسباب العصاب مشكالت احلياة منذ الطفولة وأثناء الرشد وحىت الشيخوخة، وخاصة     
املشكالت والصدمات اليت تعمقت جذورها منذ الطفولة املبكرة بسبب اضطراب العالقات بني الوالدين والطفل 

والعدوان وعدم حل هذه املشكالت. وطبيعي أن احلل العصايب هلذه املشكالت حل خاطئ واحلرمان واخلوف 
 وأسلوب توافقي فاشل.

ب الصراع )بني الدوافع الشعورية والالشعورية أو بني الرغبات واحلاجات املتعارضة( واإلحباط لعكذلك ي    
هاما يف إحداث العصاب. وتؤدي والكبت الداخلي وضعف دفاعات الشخصية ضد الصراعات املختلفة دورا 
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البيئة األسرية العصابية والعدوى النفسية إىل العصاب )التعلم العصايب(. كذلك فإن احلساسية الزائدة جتعل الفرد 
 أكثر قابلية للعصاب.

وقد أدىل علماء مدرسة التحليل النفسي بالكثري من املعلومات األساسية حول أسباب العصاب. حيث يرى     
أن العصاب يرجع إىل عوامل بيولوجية، وأن القلق هو لب العصاب وحموره، وإن عقدة أوديب واملرحلة  فرويد

إن العصاب هو حماولة غري  "كارل يونج"، وال عصاب بدون استعداد عصايب طفلي. ويقول هي نواته القضيبية
ألفريد "يف تكوين العصاب. ويقول ناضجة للتوافق مع الواقع، وإن الذكريات املكبوتة يف الالشعور هلا دور هام 

إن نشأة العصاب أساسها خطأ الفرد يف إدراك وتفسري بيئته، واختاذ أسلوب حياة يصعب عن طريقه  "آدلر
تعويض الشعور بالنقص وال حيقق هدف احلياة، وركز على أمهية البحث يف خربات الطفولة وخاصة االضطرابات 

 األسرية.

اجتاهات التحليل النفسي يف كون القلق هو منشأ العصاب،  مع الرغم من اتفاقهافعلى  "كارين هورني" أما    
إال أهنا تزيد على ذلك عندما تنظر للسلوك العصايب على انه تشكل نتيجة التنظيم الديناميكي ملختلف مكونات 

وقد   .جية، وغريهاب أن ينظر إليه من خمتلف أبعاده: االجتماعية واألنثربولو الشخصية، فهي ترى أن كل سلوك جي
ثالثة اجتاهات عصابية: أوهلا التوجه حنو الناس، وثاين ضد الناس والثالث بعيدا عن الناس، وترى أن القلق حددت 

هو أساس العصاب، وإن العصايب شخص جامد غري مرن يف سلوكه، عبد الجتاهه العصايب، يعكس قلقه على 
كسية تتجه ضد النمو الطبيعي للشخص، متزق الشخص العصايب العامل اخلارجي، وإن العملية العصابية عملية ع

 من جراء الصراع الداخلي الدائم.

إن الشخصية العصابية شخصية وقفت يف منوها عند دور الشخص العصايب الذي يعيش يف  "أتو رانك"ويرى     
 حرب مع نفسه ومع اجملتمع. 

على أنه شكل من أشكال السلوك تعلمه الفرد بطريقة أما أصحاب املدرسة السلوكية فينظرون إىل العصاب     
التعلم الشرطي بتكرار وتعزيز خربات معينة خالل حياته، وينظرون إىل أعراض العصاب على أهنا املرض نفسه، 

 وأحسن مثال على ذلك العصاب التجرييب على احليوانات واالنسان.

فيقول إنه يف العصاب يشبع الفرد حاجة ال شعورية بني العصاب وبني مفهوم الذات،  "كارل روجرز"ويربط     
. ويأيت العصاب أيضا نتيجة عدم تطابق السلوك مع الذات، أو نتيجة عدم اتبوسائل سلوكية تتفق مع مفهوم الذ

)حامد عبد قبول الذات للرغبات، ومن مث تعدهلا عصابيا، أو حيث يقل اعتبار الذات حىت يتطابق مع السلوك 
 (.482-481: 2115السالم زهران، 
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 أعراض العصاب:  خامسا:

يشمل العصاب عددا من األشكال العيادية املختلفة اليت جيمع بينها مجيعا عناصر مشرتكة وأعراض عامة     
تؤدي إىل عدم السعادة وعدم الكفاية واضطراب العالقات الشخصية. وعادة يوجد مكاسب ثانوية مرتبطة 

 :يةلعصاباألعراض ا. وفيما يلي أهم باألعراض

 والتهيج واملبالغة يف ردود  القلق الظاهر أو اخلفي واخلوف والشعور بعدم األمن، وزيادة احلساسية والتوتر
السلوكية، وعدم النضج االنفعايل واالعتماد على اآلخرين وحماولة جذب انتباههم واالستجابة  الفعل

 واحلزن واالكتئاب. الطفلية يف املواقف احملبطة، والشعور بعدم السعادة

 ،جناز وعدم الوظيفي الكامل، ونقص اإلداء وعدم القدرة على األ اضطراب التفكري والفهم بدرجة بسيطة
 القدرة على استغالل الطاقات إىل احلد األقصى، ومن مث عدم القدرة على حتقيق أهداف احلياة.

 افقية والسلوك ذو الدافع الالشعوري.ساليب التو اجلمود والسلوك التكراري وقصور احليل الدفاعية واأل 

 .التمركز حول الذات واألنانية واضطراب العالقات الشخصية االجتماعية 

  (.187 :2115حامد عبد السالم زهران، املصاحبة لألعراض النفسية ) اجلسمية تاالضطرابابعض 

 المآل والتطور:  سادسا: 

مآل العصاب أفضل بكثري من مآل كل من االضطرابات الذهانية واحلدية، فيتجه أكثر من الثلثني للعالج     
خاصة إذا توافق مع العالج املناسب لالضطراب، يف حني الثلث قد يتحسن دون اللجوء إىل العالج، يف حني 

 ضطرابات الذهانية أو السيكوسوماتية. االنتكاسة والدخول يف االو باملئة إىل التفاقم  24إىل  44يتجه املآل من 

 األشكال العيادية للعصاب: :بعاسا

 عصاب القلق: -1

أصبح عصاب القلق اآلن من بني اضطرابات القلق وأصبح يدعى بالقلق املعمم، وهو حالة توتر شاملة     
ومصاحبة مع أعراض ومستمرة نتيجة توقع هتديد خطر فعلي أو رمزي قد حيدث، وتكون غامضة إىل حد ما، 

 مهمومون القلق باضطراب فاألفراد املصابون .القلق الضطراب الرئيسة اخلصائص اهلم أحد" يعد. جسمية
 مشكلة يف التفكري اىل املعرفية النزعة اىل تشري "اهلم" وكلمة  .من األحيان كثري يف تافهة أشياء حيال باستمرار

 األفراد معظم لمشكلة، إنل حل إجياد يستطيع ال الفرد ألن اهلم يستمر ما وكثريا . نسياهنا على القدرة وعدم



52 
 

 عليها، السيطرة ميكنهم وال جدا، كثرية القلق باضطراب املصابني مهوم أن إال آلخر، وقت من باهلم يشعرون
 . (Debray. Q et al, 2010) طويال وتدوم

 :أعراض القلق 
وتشمل الضعف العام ونقص الطاقة احليوية والنشاط واملبادرة، والتوتر العضلي والنشاط   األعراض اجلسدية:    

احلركي، والتعب واإلرهاق احلسي واحلركي، والصداع، األرق، تصبب العرق وارتعاش وتنمل األطراف، وسرعة 
وزيادة حرارة  ضربات القلب، واإلحساس بضيق يف التنفس واالختناق وآالم الصدر، وارتفاع الضغط الدموي

اجلسد، والشعور بالدوار والغثيان، وعسر اهلضم مصحوب باالنتفاخ املعوي والشعور بكرة يف البطن، مع فقدان 
القذف السريع عند الرجال والربودة اجلنسية واضطراب طراب الوظيفة اجلنسية )الشهية وتراجع يف الوزن، واض

 الدورة الشهرية عند النساء.
ة: وتشمل القلق العام على الصحة والعمل واملستقبل، والعصبية والتوتر العام والشعور بعدم األعراض النفسي    

الراحة، واحلساسية النفسية الزائدة وسهولة االستثارة واهليجان وعدم االستقرار، واخلوف بصفة عامة الذي يصل 
تئاب العابر، والتشاؤم واالنشغال بأخطاء إىل درجة اهللع والشك واالرتباك والرتدد يف اختاذ القرارات، واهلم واالك

وضعف االنتباه والرتكيز وشرود  املاضي وكوارث املستقبل، وتوهم املرض والشعور بقرب النهاية واخلوف من املوت،
الذهن واضطراب قوة املالحظة، وضعف القدرة على العمل واإلنتاج واالجناز واملبادرة، وسوء التوافق االجتماعي 

  (.2115حامد عبد السالم زهران، )ين األسري وامله
 (:phobiaعصاب الرهاب ) -2

ن عبارة عن تصنيفات مرضية يف اجلداول عصاب الرهاب هو جمموعة من اخلوافات املتنوعة اليت أصبحت اآل    
 إىل يرجع له مربر ال خوف هو الرهابالعيادية )الرهاب احملدد، رهاب األماكن املفتوحة، القلق االجتماعي(. و 

 من اخلوف :الرهاب حاالت على األمثلة بني ومن . حمدد موقف يف التواجد أو حمدد أو موضوع شيء وجود
 يزال ال ولكنه املفرط باخلوف الفرد رتفعوي .املرتفعات الثعابني، الطريان، األماكن املفتوحة، املواقف االجتماعية،

 كلمة من املخاوف هلذه العلمية األمساء وتتكون .ختشاها اليت املواقف أو األشياء جتنب يف كبريًا جهًدا يبذل
 أحد اسم من مشتقة الالحقة وهذه phobia الالحقة يليها للخوف املسبب أو املوقف الشيء متثل يونانية
   : الرهاب أنواع أشهر بني ومن . أعداءه خييف وكان Phobos ويدعى اليونانية )األوثان( اآلهلة

agoraphobiaاألماكن املفتوحة،خلوف من  ا  sociophobia  الرهاب االجتماعي ،Acrophobia  
 أنواع ألكثر املتاحة األمساء  -جدول – ، املغلقة األماكن رهاب Claustrophobia ،املرتفعة األماكن رهاب

 عادة الواقع يف الرهاب ظهور حاالت فإن احملتملة الرهاب حاالت من اجملموعة هذه من وبالرغم  .شيوعاً  الرهاب
 ,Ann M. Kring & Sheri L. Johnson) خنافها اليت واملواقف األشياء من حمدود بعدد يرتبط ما

2016). 
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 اضطراب الهلع: -3
 نوبات من اإلصابة باملزيد حيال والقلق حمددة، مبواقف ترتبط ال اهللع من متكررة بنوبات اهللع اضطراب يتميز    

 أعراض تصاحبها األجل، بقرب والشعور والرعب الشديد التوجس من مفاجئة نوبة عن عبارة اهللع ونوبة اهللع.
 احللق انسداد عن الناتج باالختناق والشعور الصدر، وآالم والغثيان، القلب، وخفقان التنفس، صعوبة مثل

 خالل ظهورها ميكن اليت األخرى األعراض ومن بني واألنف. الفم وانسداد وجفاف واالرتعاش والعرق، والدوار،
 غري العامل بأن الفرد إحساس وهو الواقع وتبدد ،جسده خارج بأنه الفرد وهو إحساس تبدد الشخصية اهللع نوبة

 شعور املفاجأة قبيل من وليس .املوت من حىت أو اجلنون ومن النفس على السيطرة فقد من واملخاوف ،حقيقي
 بسرعة األعراض تظهر ما وعادة .اهللع نوبة ظهور عند فيه يكونون موقف أي من اهلرب يف ملحة برغبة املصابني

 (.Ann M. Kring & Sheri L. Johnson, 2016) دقائق عشر خالل يف ذروهتا إىل وتصل كبرية
 عصاب الوسواس القهري:   -4

 غري أفكار ينتابه منا كثريا فإن احلال وبطبيعة قهرية، أفعال أو بوساوس القهري الوسواس اضطراب يتميز    
 بني إحلاحات تنتابه منا كثريا أن كما .بذهننا تلتصق اليت اإلعالنات أحد جلجلة مثل آلخر، وقت من مطلوبة
 تكفي ومتطفلة راسخة إحلاحات وأ أفكار تنتابه منا القليل ولكن خطرة، أو مربكة بطرق لتصريفها واآلخر احلني

 .القهري الوسواس اضطراب لتشخيص لتأهيلنا
 الوساوس:  

 هذه وقف ميكنه الو  شخصال فيها التحكم ميكن ال راسخة متكررة تطفلية نبضات أو صور أو أفكار هي    
 حىت والتكرار القوة تلك هلا الوساوس فإن هلا، يتعرض الذي للشخص عقالنية غري بصورة غالبا وتظهر ،راألفكا

 عدوانية أو جنسية نبضات أو التلوث من خماوف تتضمن الوساوس بؤر وأغلب السوية، األنشطة يف تتدخل إهنا
 الشكوك إىل مييلون رمبا الوساوس يعانون الذين أن كما الرتتيب والتناظر أو دينية وخماوف جسدية ومشاكل
 . القرار اختاذ يف والرتدد واملماطلة املتناهية
 القهرية األفعال:  

 من للحد ألدائها مدفوع بأنه يشعر الفرد إن حىت بوضوح  متكاثرة متكررة عقلية أفعال أو سلوكيات هي    
 أشهر من واحد وهو "جونسون سمويل" ويعترب ما، مصيبة حدوث ملنع أو الوسواسية األفكار تسببه الذي القلق

 املثال سبيل على كان حيث متعددة، قهرية أفعاال يعاين كان  بأنه وصف وقد عشر، الثامن القرن يف املؤلفني
 فعله ما ويصحح يرجع حىت مذهولني االنتظار إىل أصدقاؤه يضطر مضبوط غري األفعال للمس هذه بدافع يشعر
 مل إذا سيحدث رهيبا شرا وكأن يشعر الفرد أن إال السلوك هلذا حاجة.توجد ال أنه منطقيا املفهوم من أنه ورغم

 الطعام متضغ اليت  مثل مذهال يكون قد القهرية األفعال به تتكرر الذي الواضح والتكرار الفعل، هبذا القيام يتم
 :يلي ما القهرية األفعال تلك وتتضمن ، ةمر  300 فمها مبلء
 أحيانا دقيقة طقوس خالل والرتتيب النظافة متابعة. 
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 اجلسم أجزاء من جزء ملس أو كالعد ساحرة وبصورة متكررة وقائية أفعال أداء. 
 األنوار انطفاء لرؤية صف يف مرات مثان أو سبع الرجوع مثل حمددة أفعال تنفيذ لضمان املتكررة املراجعة 

 .واألبواب النوافذ وإغالق احلنفيات وإغالق الغاز موقد شعالت أو
 رهاق العصابي:اإل -5

ك العصايب هو نقص يف القوة، وينجم عن تعب شديد من النهوض الصباحي وصعوبة يف العمل ويظهر اهناإل    
يكون من املستحيل على الشخص أن يركز انتباهه  اللفرد. كمصعوبة يف النشاط واخلمول ونقص الطاقة احليوية 

 رأكثويشعر بفراغ يف الرأس. جند يف اإلرهاق النفسي الكثري من عالمات الكآبة اليت ختتلط معها غالبا. ومن 
جهاد يف الوسط االجتماعي أو العائلي املتعب جسميا لإلرهاق العصايب هو العمل املفرط واإلسباب شيوعا األ

 .يا ونفس
 الهستيريا: -6

 املثرية النفسية األمراض أكثر من كما تعترب واحدة تعترب اهلسترييا من بني االضطرابات النفسية التحويلية،    
 اهلستريية األعراض أن أبقراط يعتقد امليالد، قبل 144 عام يف .الطب تاريخ مع يندمج اهلسترييا تاريخف  للجدل

 ويرى أن الرحم" يثبت" امليالد قبل 244 عام يف جالينوس. الدماغ إىل اجلسم عرب الرمحي التنقل إىل ترجع
 التاسع القرن حىت يندمج للهسترييا اجلنسية والنتائج األسباب بني اخللط. البشر اضطراب حيدث لدى اهلسترييا

احلالة اليت تعاين  أن الحظ على لكنه جناح دون اهلسترييا على العصيب النموذج تطبيق شاركو حاول عشر حيث
 أدت والرغبات اجلنسية املكبوتة اليت الالشعوري النزاع األصل عن فرويد كشف. من االضطراب حساسة للتنومي

 . (Dr Nathalie Papet. Cite webاهلستريية ) األعراض ظهور إىل
 أقسام رئيسية: 7أما حاليا فقد مت تقسيم اهلسترييا إىل 

: وتتصف هذه االضطرابات يف العادة بانقطاع الوظيفة التكاملية للهوية والذاكرة االضطرابات التفككية .4
أو الشعور أو إدراك احمليط، وميكن هلا الظهور فجأة أو بالتدريج، كما قد تأخذ شكال حادا أو مزمنا، 

 الذاكرة التفككي، متدد الشخصية التفككي. االضطرابات: فقدانوجند من بني هذه 
لشكل اجلسدي: تصنف يف هذه الفئة من االضطرابات اليت تشبه األمراض العضوية اضطرابات ذات ا .2

فيما يتعلق باآلالم اجلسدية، واليت ال يكون هلا أي أساس عضوي، وهنا جيب التفريق بني اآلالم الشعورية 
املوجهة بشكل إرادي واالضطرابات العضوية ذات سبب نفسي أو اليت تستمر على أساس نفسي. ومن 

االضطرابات جند: اضطرابات سوء البنية اجلسدية )االنشغال بسوء خلقي تومهي(، االضطرابات  بني
 التحويلية )العمى اهلستريي، الشلل اهلستريي، أو فقدان أي وظيفة جسدية دون أساس عضوي(

: ويتصف باإلرهاق والتعب الدائم املصحوب بانشغال البال املفرط Hypochondriaتوهم املرض  .7
تفسري للحوادث اجلسدية الناجتة عن قناعات غري مالئمة باملعاناة باملرض رغم عدم وجود أي وسوء ال

  (.  42/44/2444، موقع الكرتوين شوهد يف عرض جسدي )هانس راينيكر



55 
 

 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذه

 األحباث من األسد حصة يأخذ كما املرضي، النفس علم يف العيادية اجلداول يف اكبري  حيزا الذهان يأخذ    
 العضوي اجلانب مع وتشابكه وارتباطه العيادية أشكاله لتنوع راجع وذلك اجملاالت، خمتلف ويف والتطبيقية النظرية
 كما قائما، مازال استعماله أن إال املفهوم هلذا االصطالحي تطورالو  قدمال ورغم ووظيفته، العصيب اجلهاز وخاصة

 ة.مضغا تمازال الذهانية االضطرابات من الكثري أن إال العلمي التطور من رغمبال أن

 :الذهان تعريف أوال:

 جذري بتغيري يتميز الذي العقلي للمرض الكربى التصنيفات أو راضماأل أحد :أنه النفس علم موسوعة تعرفه    
 االضطرابات أعراض من كعرض الذهان يظهر قد .املوضوعي بالواقع متناقص أو مشوه وإحساس الشخصية يف

 أيًضا إهنا .املخدرات وتعاطي اهلذياين، واالضطراب والفصام، والشخصية، املزاج اضطرابات ذلك يف مبا العقلية،
 واالضطراب املزمن، الذهاين واالضطراب ،اداحل الذهاين االضطراب أي) الذهاين لالضطراب املميزة السمة

 .Bonnie R) املخدرة املواد عن الناتج الذهاين واالضطراب عامة، طبية حالة عن الناجم الذهاين
Strickland, 2001 .) 

 جيعل الشخصية يف شامل وخلل خطري عقلي اضطراب على أنه الذهان (80: 2440) زهران يعرف كما    
 من للجنون واالجتماعي القانوين املعىن الذهان ويطابق .االجتماعي نشاطه ويعوق مضطربا للمريض العام السلوك
 الواقع عن االنفصال الذهان يف ويالحظ  .ةالذاتي الرعاية عن عجزه أو غريه أو لنفسه املريض إيذاء احتمالية حيث

 البصرية ونقص الشخصية وتفكك العقلية القدرات واضطراب الشديد االنفعايل ضطراباالو  ،وتشويهه
 .السلوك يف الواضح واالضطراب

 :الذهان أسباب ثانيا: 

 :هي شيوعا األكثر األسباب أن إال كليا، معروفة غري ومعظمها وخمتلفة متنوعة الذهانية االضطرابات أسباب    

 الوراثي االستعداد •

 خالياه تلف إىل تؤدي اليت الدماغ إصابة •

 .كالصرع عصبية اضطرابات لديها اليت احلاالت عند يظهر •
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 املختلفة العقلية االضطرابات عن ينتج •

 .واملنشطات واألدوية العقاقري من واإلكثار السامة، واملواد الدوائية التسممات •

 .هبا التسمم أو طويلة لفرتة املخدرات أو الكحوليات تناول •

 .ةالكيميائي واملواد املعادن طريق عن التسمم •

 .واالجتماعية النفسية والصدمات واملشاكل واألزمات طويلة، زمنية وملدة املتكرر النفسية الضغوط •

 .الدماغية العضوية واألمراض واألورام الدماغية، والصدمات الوعائية احلوادث •

 .والبكتريي الفريوسي العدوة عوامل •

 .والعميقة احلادة واالكتئاب واحلداد احلزن حاالت •

 شوهد)موقع الكرتوين  وسريوتونني الدوبامني خاصة واهلرمونات العصبية النواقل مستوى على االختالل •
 (44.14 الساعة على 21/09/2019 يوم

  :الذهانية االضطرابات أعراض ثالثا:

  :اإلدراك مستوى على -1

 احلواس، حسب اهلالوس وتتعدد ملموس، وحقيقي واقعي مدرك موضوع بدون إدراك وهو :الهالوس •
 والشمية واحلرارة، واللمسية ،(أصوات مساع) والسمعية ،(أشخاص ... أشياء رأية) منه البصرية فهناك

 أصوات مساع) نفسية وهالوس (اجلسد يف ألشياء داخلية احساسات) الداخلية واهلالوس والذوقية،
 .(2444رينكر هانس،  )(ةاملعد أو احللق يف الرأس، داخل

 مثل معرفيا، تشويهه مت هأن إال وملموس حقيقي موضوع وجود مع املدرك للموضوع تشويه وهو :عا الخد •
 أو شتم أهنا الكلمات بعض كتحريف السمعية التحريفات أو وحش، إىل النافذة ستار ظل صورة تشويه

 (.2444رينكر هانس، ) كونية رموز أهنا
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 النامجة االضطرابات يف خاصة اإلدراك يف االضطراب من النوع هذا يظهر :والمكاني الزماني اإلدراك •
 (هنار ليل) بالزمان احلقيقي إدراكه الفرد يفقد حيث العصبية، العضوية األمراض أو التسممات عن

 .(2444رينكر هانس، ) (العمل املنزل،) واملكان

  :التفكير مستوى ىعل -2

 تباطؤ أو اهلوس، اضطراب يف مالحظ هو ما مثل األفكار يف تسارع وهو :التفكري جمرى مستوى على •
 األشكال يف مالحظ هو ما مثل األفكار انقطاع أو االكتئاب، يف مالحظ هو ما مثل األفكار

 .(2444رينكر هانس، ) الثالثة األشكال هذه بني التفكري جمرى يف التذبذب أو الكاتاتونية،

 منطقي وغري خاطئ تفكري وهو اهلذياين التفكري املستوى هذا على ويغلب :التفكري حمتوى مستوى على •
 البيئة أو بالثقافة تفسريه ميكن ال خاطئ اعتقاد إهنا كما العقلية واالستدالالت الواقع مع ومتناقض

 يف بالتحري ويقوم أحكامه عليها فيبين بواقعيتها، ويسلم املريض ذهن األفكار هذه وتغزو االجتماعية،
 االنتساب االضطهاد، العظمة، هذيانات :وأشهرها واضحة، معرفية وحتريفات خاطئة برباهني صدقها

 .(2444رينكر هانس، ) وغريها .... االستحواذ العذاب، الغرية، االحتجاج، الشريف،

  :الذاكرة مستوى على -3

 هو ما دون سليب هو ما إىل فقط وتوجيهها الذكريات حتريف الذاكرة مستوى على معرفية تشوهات •
 .االكتئاب اضطراب يف حيدث ما مثل إجيايب

 :والمزاجي االنفعالي المستوى على -4

 للطاقة احليوي والنشاط االنفعايل املزاج ارتفاع من للحالة حتدث اليت واالنفعالية املزاجية بالتغريات وتتميز    
 القلق أو االكتئاب، يف ملحوظ هو ما مثل االخنفاض أو اهلوسية، احلاالت عند ملحوظ هو ما مثل النفسية
 نالحظ كما واالكتئاب، والغضب احلزن أو الذهانية، احلاالت عند واهلالوس اهلذيانات عن الناتج الشديد
 .Agnès Bonnet1 & Lydia, Fernandez) واملزاجي االنفعايل واالنقالب الوجداين، التناقض

2017 :122.) 
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  :والمظهر السلوك المستوى على -5

 ونظافة، لباس من الظاهرة حالة على يظهر مما العقلي، االغرتاب من كبري مستوى إىل الذهان يصل قد    
 تناقض نالحظ قد كما واتساخها، األظافر طول مع والرأس للحية كبري شعر مع واملظهر املالبس اتساخ فنالحظ

 .Agnès Bonnet1 & Lydia, Fernandez) (العكس أو بالصيف الشتاء لباس) اللباس يف

2017 :124). 

  :اللغة مستوى على -6

 التفكري، جمرى حسب تنقطع أو وتتباطأ اللغة فتتسارع للحاالت، واالنفعايل الفكري اجلانب عن اللغة تعرب    
 وهالوسه، هذياناته عن تعرب اليت واملكتوبة الشفوية لغته يف فتظهر الذهاين لتفكري اطئخ حمتوى عن تعرب أهنا كما
 من كلمات كاستخدام املفردات مستوى على وغموض اللغوي املستوى على وتناقض اختالل نالحظ قد كما

 (.Agnès Bonnet1 & Lydia, Fernandez. 2017 :126) تأليفه

 :الذهان أنواع رابعا:

 :أقسام ثالث إىل الذهان تقسيم ميكن    

 بطيء تطور مع واحد وموضوع شكال وأخذها اهلذيانات بانتظام املزمن الذهان يتميز :المزمن الذهان -1
 .العالج مع جدا كبري االنتكاسة واحتمال ودائم، مزمنا شكال وتأخذ ومستقر،

 حادة انفعالية حاالت مع تطورها وسرعة اهلذيانات انتظام وعدم االضطراب بشدة يتميز :الحاد الذهان -2
 احتمال ولكن العالج مع قليل االنتكاسة احتمال أشهر، بضع إىل أسابيع بضع من يدوم اهليجان، إىل تصل

 اهلوسي الذهان يف عليه هو ما مثل خمتلط أو دوري شكل يف يدخل أو موجود أخرى أشكال إىل التطور
 .االكتئايب

 كموضوع اهلذيانات واستمرار انتظام عدم مع اإلزمان، من حبالة الذهان هذا يتميز :المنتظم غير الذهان -3
 .الفصامية األشكال يف الذهاين النوع هذا ويظهر واحد،

ز العصيب يف حني اجلها ن فيه اخللل راجع إىل وظيفةكما ميكن تقسيم الذهان إىل ذهان وظيفي حيث يكو     
يوجد ذهان عضوي حيث يكون اخللل ناتج عن اضطراب عضوي كحدوث انكسار مججمي أو صدمة دماغية 
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 ,Porot A) أو وعائية أو التهاب، أو ورم، أو عدوة بكتريية أو فريوسية، أو ضمور اخلاليا العصبية

1996 :575-578). 

 :للذهان العيادية األشكال خامسا:

 :الفصام -1

 فيه تكون الذي هو املضطرب التفكري والسلوك، واملشاعر، التفكري، يف باختالل يتسم اضطراب هو الفصام    
 قد واهلندام، املظهر وإمهال العاطفي، التعبري إىل واالفتقار واالنتباه، اإلدراك وخطأ منطقيا، مرتابطة غري األفكار

 معتقدات إىل يتجهون وغالبا اليومية، األحداث حقيقة وعن الناس عن بعيدا وينعزلون بالفصام املصابون ينسحب
 الشخص حياة يف املنتشرة االضطرابات هذه بوجود مرتبط الفصام ألن ونظراً  واهلالوس، الضالالت فردية شاذة
 طريق أمامنا يزال ال .ومعاجلتها معها للتعامل طرق وإجياد االضطراب، أسباب اكتشاف الصعب من كان فقد

 تتسم اليت املعاجلة وطرق بالفصام، اإلصابة إىل تؤدى اليت املتعددة للعوامل الكامل الفهم إىل للوصول طويل
 (146: 2446)كرينغ وجونسن،   السارة غري اجلانبية اآلثار من خالية بالفاعلية

 :سلبية واألخرى إجيابية إحدامها رئيستني، فئتني إىل األعراض هذه الباحثون قسم مضت، عاما ثالثني حنو منذ
 وتكون منتظم غري شكل تأخذ اليت واهلذينات ،يةمسع أغلبها ويكون اهلالوس يف وتتمثل :االجيابية األعراض -

 غري احلديث يكون ما فغالباً  الكالم، تنظيم عدم وهو  املنظم غري احلديث .الذنب أو االضطهاد العظمة حول
 يف صعوبة من يعاين املريض حيث املنظم غري السلوك .فهمه املستحيل من ويكون املوضوع  عن وخارج منظم

-Brigid M. Kane, Christine, Ph.d. Collins, 2007 : 19) اهلدف حنو املوجه سلوكال
20). 

 اإلرادة، انعدام :مثل السلوكية، والعيوب االضطرابات من للفصام السلبية األعراض تتكون :السلبية األعراض -
 السلبية أو اإلرادة انعدام يشري اللفظي، التعبري فقر العاطفّي، التأثّر قّلة اللذة، انعدام االجتماعي، االختالط غياب

 أو العمل ذلك يف مبا املعتادة الروتينية األنشطة مواصلة على القدرة عدم أو االهتمام غياب أو الدافع فقدان إىل
 (.044: 2446وجونسن،  )كرينغ االجتماعية األنشطة أو اهلوايات أو الدراسة

 الفصام   ر:باختصا منها نذكر للفصام العيادية األشكال من العديد هناك :للفصام العيادية األشكال    
 .الوجداين الفصام، الفصام بعد ما اكتئاب ،البارانويدي الفصام الكتاتوين، الفصام اهليبفريين،

  (:البارانويا الضاللي،) الهذياني الذهان .2
 يتم وال واحد، شهر ملدة األقل على تستمر هذيانية أفكار وجود هي اهلذياين لالضطراب األساسية السمة    

 التأثري عن النظر بصرف .الفصام أعراض من عرًضا الفرد لدى كان إذا اهلذياين لالضطراب تشخيص إعطاء
 أخرى نفسية اضطرابات يف تظهر اليت تلك من تقييًدا أكثر النفسي األداء ضعف يكون قد للهذيانات، املباشر
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 اإلمجالية املدة فإن اهلذيانات، مع بالتزامن مزاجية نوبات حدثت إذا .متطرف أو غريباً  ليس والسلوك الفصام، مثل
 إىل اهلذيانات هذه تعزى ال .ذيانيةاهل للفرتات اإلمجالية املدة إىل بالنسبة موجزة تكون املزاجية احللقات هلذه

 بشكل تفسريها ميكن وال (الزهامير مرض مثل) أخرى طبية حالة أو (الكوكايني مثل) مادةلل الفيزيولوجية التأثريات
 (.A.P.A, 2015))  القهري الوسواس اضطراب أو اجلسم تشوه اضطراب مثل آخر، عقلي باضطراب أفضل

 االضطهاد، هذيانات ،العظمة هذيانات احلب، هذيانات الغرية، هذيانات :اهلذياين للذهان العيادية األشكال    
 .غريب حمتوى مع هذيانات املختلط، اهلذيان سدية،ج هذيانات

  :السوداوي الذهان .3
 يكون أن جيب ذلك، إىل باإلضافة .عادة ممتعة لألنشطة التفاعل على القدرة وعدم لالهتمام كامل فقدان    

 :التالية امليزات من أكثر أو ثالثة هناك
 .املتعة بفقدان الشعور نوع عن خيتلف الذي املكتئب املزاج من بشدهتا متميزة نوعية •
 .بتعب مصحوب الصباح يف أسوأ االكتئاب يكون •
 .الفراش من النهوض على القدرة عدم مع الباكر الصباح يف االستيقاظ •
 ملحوظ جد تباطؤ أو حركي النفسي التهيج •
 الوزن فقدان مع الشهية فقدان أو / و كبرية شهية •
 ,Edward S Friedman, Ian M Anderson) املفرط أو املناسب غري بالذنب الشعور •

2010). 
  :الهوسي الذهان .4

 بتقّلباتٍ  يتميز الذي القطب، ثنائي االضطراب مرض مظاهر إحدى هي اخلفيف، واهلوس اهلوس نوبات    
 التقّلبات وحتدث ،(االكتئاب) وهبوطها (اخلفيف اهلوس أو اهلوس) االنفعاالت زيادة تتضمن شديدة مزاجّية
 النشاط يف متواصلة بزيادة مصحوبة وتكون املزاجية، االنفعاالت فيها تزيد اهلوس نوبات .خمتلفة مبعدالت املزاجّية

 أيامٍ  أربعة ملّدة تستمر ومتواصلة عقاقري أو أمراض أي عن ناجتة اخلفيف واهلوس اهلوس نوبات تكون أال بد ال
 .األقل على متواصلةٍ 

 :(Mania and Hypomania) اخلفيف اهلوس أو اهلوس نوبات معايري    

 طبيعيةٍ  غري بصورةٍ  للتهيج حساس أو ُمنتشٍ  مبزاجٍ  أو املزاجية، االنفعاالت بزيادة تتميز فرتة   اهلوس نوبة إن    
 وتتضمن املستشفى إىل الدخول إىل احلاجة دعت إذا ذلك من أقل أول األق على أسبوعٍ  ملّدة يستمر ومتواصلة،

 .ما هدف حنو املوجهة الطاقة أو النشاط يف متواصلةً  زيادةً  الّنوبة هذه
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 .طبيعية غري بصورةٍ  للتهيج حساس أو ُمنتشٍ  مبزاجٍ  أو املزاجية، االنفعاالت بزيادة تتميز فرتة   اخلفيف اهلوس نوبة إن
 أو ثالثةٍ  وجود من بد ال الطاقة، وزيادة املزاج اضطراب فرتة وخالل اخلفيف، واهلوس اهلوس نوبة من لكل وبالنسبة

 تغريًا األعراض هذه متّثل أن بد وال ،(فقط للتهيج حساًسا املزاج كان إذا أعراض أربعة) التالية األعراض من أكثر
 :االعتيادي السلوك عن ملحوظًا

 العظمة هوس أو الذات تضخم. 
 (فقط ساعات لثالث النوم بعد بالراحة املثال سبيل على تشعر كأن) النوم إىل احلاجة اخنفاض  
 التشتت .املتسارعة األفكار .االعتيادية غري الثرثرة.  
 من أو املدرسة أو العمل يف أو االجتماعيّ  اجلانب يف سواء) ما هدف حنو املوجه النشاط يف زيادة 

 .االنفعال يف أو (اجلنسية الناحية
 امللذات يف االنغماس مثل مؤسفة، عواقب حلدوث كبريٍ  احتمالٍ  على وتنطوي اعتيادية غري بأشياء القيام 

 املتهورة. التجارية االستثمارات أو الطائشة، اجلنسية احلركات أو قيود، دون

 :هوس نوبة النوبة تعدّ  ولكي

 أو املدرسة أو العمل يف ملحوظةٍ  صعوبةٍ  يف ليتسبب يكفي مبا حادًّا املزاج اضطراب يكون أن بدّ  ال 
 الضرر إلحلاق جتنًبا املستشفى يف العالج تستدعي لدرجةٍ  أو االجتماعية، العالقات أو النشاطات

 .(الذهان) الواقع عن االنفصال تسّبب لدرجةٍ  أو باآلخرين، أو بالّنفس
 إىل أو املخدرات، أو الكحول، تناول مثل آخر، لشيء املباشرة التأثريات عن ناجتة األعراض تكون وال 

 .ما طبيةٍ  حالةٍ  إىل أو األدوية،
 تكون أال بد ال النشاط يف متواصلة بزيادة مصحوبة وتكون املزاجية، االنفعاالت فيها تزيد اهلوس نوبات 

 واهلوس اهلوس نوبات تكون أال بد ال عقاقري أو أمراض أي عن ناجتة اخلفيف واهلوس اهلوس نوبات
 .عقاقري أو أمراض أي عن ناجتة اخلفيف

 به يتمّيز ال الوظائف وأداء املزاج يف بارزٍ  تغري عن عبارة النوبة تكون خفيف هوسٍ  نوبة النوبة تعدّ  ولكي 
 حادةً  النوبة هذه تكون وال .اآلخرون ليالحظه كافٍ  التغري وهذا األعراض، غياب عند عادة الّشخص

 االجتماعية، العالقات أو النشاطات خالل أو املدرسة يف أو العمل يف كبريةً  صعوبةً  تسبب أن يكفي مبا
 .الواقع عن االنفصال تسّبب وال املستشفى إىل الدخول تستدعي ال أهنا كما
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 األدوية إىل أو املخدرات أو الكحول تناول مثل آخر، لشيء املباشرة التأثريات عن ناجتة األعراض تكون وال    
 (.11.44 على 26/09/2019 شوهد)موقع الكرتوين،  ما طبيةٍ  حالةٍ  إىل أو

  :القطب ثنائي .5

 املريض فيشعر واهلوس، االكتئاب اضطراب بني حلقي شكل يأخذ اضطراب هو القطب ثنائي ضطرابالا إن    
 سبب أي وبدون .واحلزن احليوية بفقدان يشعر أخرى وتارة والنشاط، واالنتشاء الفرح قمة يف فيكون باهلوس
  (A.P.A ,2011 :160).احلالتني كال يستدعي عام انذار أو مباشر

   :العضوية الذهانات .6

نسجته نتيجة مرض أو حادث، ومن ذلك الذهان أو الضمور يف أالذهان العضوي: وهو مرتبط بتلف يف املخ 
بسبب إدمان العقاقري، وذهان تصلب  تسمميةال اتوالذهان ،)تناذر كورساكوف( الكحويل بسبب إدمان الكحول

 والزهيمر.  وذهان االلتهاب السحائي، وذهان الشلل العام، شرايني املخ، وذهان زهري اجلهاز العصيب املركزي،
وكلها اضطرابات عقلية ترتتب على امراض عضوية معينة ذاتية املنشأ أو سببها التلوث اجلرثومي، وذهان النفاس 

ن خالل احلمل أو عند الوالدة، وذهان احلمى، وذهان اجملاعات بسبب االضطرابات والذهان احلملي وحيدثا
 44/2444/ 26شوهد  موقع الكرتوين) الغذائية، وذهان اضطرابات الغدد الصماء وذهان االضطرابات األيضية

 .( 43.04على الساعة 
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 االضطراب الحدي والشخصية الحدية

أو بني العصاب والذهان  لعادي واملرضينفس الوقت مفاهيم احلدود بني ا" يف حلدييستحضر مفهوم "ا    
وغرافية حقيقية. بعد املنظورات التارخيية الكالسيكية للطب ز للشخصية ذات خصوصية نو  فيعترب تنظيم خاص

يعترب االضطراب احلدي إشكالية مازالت قائمة رغم تصنيفها آنيا ضمن اضطرابات  النفسي والتحليل النفسي
 (12.12على الساعة  24/44/2444شوهد يف  موقع ألكرتوين، لشخصية. )ا

 :تعريف الحالة الحدية أوال:

 ميكن تعريف احلالة احلدية على أهنا حالة تقع بني حدود العادي واملرضي، وبني احلدود الذهانية والعصابية.    

إنه يستحضر فكرة احلدود، سواء كانت بني الطبيعي أو املرضي،  :أوالً ( F Chaine JD Guelfiيعرفه )    
حيث مل تعد  احلدود،ويشري أيًضا إىل فكرة  .تحليل النفسيوال لطب العقليوبني العصاب والذهان، وبني تنظري ا

وفًقا ملعايريه اخلاصة. هنا مرة أخرى،  رضيوإمنا إىل كيان حقيقي م االنتقال،حالة احلد املطابقة لشكل من أشكال 
طب )حيث تتوافق األعراض مع متالزمة(، وبيانات التحليل الاألوصاف السريرية غري املتجانسة اليت جتمع بني 

النفسي )باإلشارة إىل األداء العقلي األساسي( وحتليل االختبارات اإلسقاطية للشخصية جتعل الشخصية تقتصر 
  .(12.12على الساعة  24/44/2444موقع ألكرتوين، شوهد يف  )  على احملتوى بأكمله غري مؤكد

 :يةحاالت الحدلل والمرضية الدراسة السريرية ثانيا:

ويثري مسألة اهلوية  واملرضية،احلالة احلدية، وهو مفهوم يبشر بصيغة اجلمع تعدد األشكال السريرية     
 مثلة، متواألعراض ةتعدد األشكال السريريل أعراض نفسية يف احلاالت احلدوديةميكن العثور على أي  التشخيصية.

يف عجز املريض عن وضع آليات دفاعية مستقرة أو تنازالت فعالة لألعراض. ميكن إجراء التشخيص بطريقتني 
 خمتلفتني.

ألة االنتماء إىل سجل االكتئاب، والذهان، ميكن للعرض السريري للمريض احلدودي أن يطرح على التوايل مس    
 ة، نرجسيارتيابية، انعزالية، هستريية) واضطراب الشخصية)اهلستريي ، والقلق ، واخلوف ، والوسواس(،  عصابوال
، وهو ما يرقى إىل حتديد ول نوزغرايف جد معقد(. وبالتايل، ميكننا أن ننتهي بالتشخيص بعد حتتكالية، اتفككية، 

مبا ال يكون: إهنا حالة سريرية ليست عصابًا أو ذهانًا، وال اضطراب يف الشخصية، وال حالة اكتئاب  يةحالة احلد
 منوذجية.

http://psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/publications/etatslimites.htm%20شوهد%20في%2029/09/2019
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، وحماولة حتديد الثوابت، يةهناك طريقة أخرى للتعامل مع التشخيص وهي حماولة حتديد مفهوم حالة احلد    
املنجز يف هذا الصدد من حتديد بعض العناصر واخلصائص اليت تسمح بالتشخيص اإلجيايب. مّكن العمل 

يف اليت مت جتميعها  Kernbergو  Bergeret ، واليت تعتمد على أعمالاإلكلينيكية اليت توحي بالتشخيص
املتكررة حيث يفتح  قابالتال ميكن إجراء هذا التشخيص إال يف سياق معني من امل هكما أن،  4430عام 

، شوهد يف إلكرتوينموقع  )  (Jean Bergeret et al, 2008) املمارس لألداء النفسي للمريض
 .(12.12على الساعة  24/44/2444

 الدراسة العيادية لألعراض: ثالثا:

 القلق: -1

مصحوب يمكن أن يعرب عن نفسه بطريقة متناقضة، فيغزو املريض، و ، بشكل ظاهر وواضحمنتشر  إنه    
 هواماتخالل هذه املراحل احلادة، هناك أيًضا صراع ضد  اإلحساس بفقدان معىن احلياة والتماسك الداخلي.ب

المه يشهد على "ضعف هذا التعصب للمريض جتاه آ من االندفاع، والفشل. اخلوف، و الستبعاداهلجر، ومشاعر ا
)اهلجر(،  وضوعيتوافق مع قلق فقدان املحيث يرى أنه ، "ليرجري" خاصة الذات"، الذي وصفه احملللون النفسيون

إنه يشهد على عدم قدرة  .الذهاين التفكك لدى قلقوخيتلف عن قلق اإلخصاء املوجود يف املوضوع العصيب، و 
عن طريق إنشاء عمليات دفاعية مستقرة أو عن طريق حلول الشخص على االرتباط والتحكم به بشكل فعال 

على  24/44/2444، شوهد يف إلكرتوينموقع  )  (Jean Bergeret et al, 2008) وسط فعالة لألعراض
 .(12.12الساعة 

 :ةبياأعراض المظهر العص -2

 :مرتبطة بطريقة متغريةوهي تتقلب مع مرور الوقت، األعراض هذه     

 :أعراض الرهاب أ.

اجلسم أو نظرة اآلخر: رهاب النظر شكل كبري بتعلقة بم هيفمثرية بشكل خاص  ،فهي متكررة، متعددة    
اخلوف من اخلوف، اخلوف من التحدث أمام اجلمهور. هناك أيضا رهاب حيد من اضطرابات الوسواس القهري: 

اضطهادية. ومن اخلصائص املميزة أيًضا  خاصيةرهاب األوساخ. يبذل املريض جهودا لرتشيد اضطراباته اليت هلا 
على  24/44/2444، شوهد يف إلكرتوينموقع  )  ةجتماعياحلياة االتؤدي إىل تعطيل  أهنا رهاب املتعددلل

 .(12.12الساعة 

http://psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/publications/etatslimites.htm%20شوهد%20في%2029/09/2019
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 ب. أعراض الوسواس القهري:

أو الصالبة الدفاعية أو العقاب قاومة أيًضا عقالنية للغاية، وال تقرتن بامل الوسواسية هياألفكار والطقوس     
 .(12.12على الساعة  24/44/2444موقع ألكرتوين، شوهد يف  )  الذايت

  أعراض التحويلج.  

كبرية. هناك ومطالبة وفوائد ثانوية  غري منطية أو متعددة أو مع عجز وظيفي خطري  التحويالت تكون هذه     
غري  تكون ، فقدان الذاكرة، اضطرابات الوعي. هذه األعراضهروب تفككي ،غسقيةنوبات حادة مثل احلاالت ال

 .(12.12على الساعة  24/44/2444موقع ألكرتوين، شوهد يف  )  منظمة

 د. األعراض االيبوكندريا:

واليت تظهر  ،وتوهم املرض ضاملتعلقة باألمرالوعي ا يت تغزوإهنم يهتمون بشكل أساسي مبخاوف القلق ال     
موقع ألكرتوين، شوهد يف  ) منطي )اهلواء، التلوث، الغذاء(تأخذ شكل متكرر و و  بشكل عقالين،

 .(12.12لى الساعة ع 24/44/2444

 مزاج:اضطرابات ال -3

يعانون من  من املرضى الذين يعانون من احلالة احلدية ٪ 64إىل  14االضطرابات االكتئابية هو ) انتشار    
العنصر األساسي يف التنظيم  يعتربوهنا ريبيرجمتالزمة االكتئاب الرئيسية(، واليت جعلت بعض املؤلفني مثل 

 تتميز بـ:، و اهليكلي للمريض احلدودي

 نه غري مستقر.تباطؤ احلركي النفسي، وإذا كان موجودا فإالندرة -

 .ندرة مشاعر الذنب -

 أمهية األمل األخالقي -

املريض، مشاعر الغضب البارد والغضب بدال من احلزن. يتم اإلبالغ عن الغضب يف كثري من األحيان من قبل  -
 ويعكس العامل الفوضوي الداخلي للمرضى.

 .اليت يتعذر الوصول إليها ملواضيعاليأس والعجز يف مواجهة ا -

يرتبط الشعور بالفراغ املزمن الدائم باإلحساس بامللل والكسل الشديد وفقدان اإلحساس بالوجود والتخدير  -
، واليت تعطي هذا  والسلطة املطلقةاالكتفاء الذايت  العاطفي وجشع العالقات مع اآلخرين مبا يتناقض مع ختيالت

http://psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/publications/etatslimites.htm%20شوهد%20في%2029/09/2019
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االنطباع عن الذات الزائفة. هناك صلة مباشرة بني هذه السلوكيات اخلاطئة وإساءة استخدام املواد املخدرة أو 
ن هذا الفراغ، بغض النظر ع املؤقت.و أو الديين املكثف  فكرياألعمال العدوانية الذاتية، أو حماوالت االستثمار ال

، قد يكون أفضل من االقتصاد النفسي للمريض، أو التأثريات اليت يشعر هبا عند مواجهة الناجم عنهمدى األمل 
 ه.انخارجي، أو اخلوف من فقد موضوعحالة من االعتماد على 

 .تأثري غري منظم هلذه األعراض على القدرات التكيفية للمريض -

 .وغري ثابت عمق االكتئاب متغري -

 .(12.12على الساعة  24/44/2444، شوهد يف إلكرتوينموقع  ) االنتحار كبريخطر  -

 االضطرابات السلوكية االندفاعية -4

هؤالء املرضى، ينقص  لدى واملهين، إخل ... العاطفي،: عدم االستقرار فردإهنا تؤثر على احلياة الكاملة لل    
، وميثل االنتقال إىل الفعل جزًءا ال يتجزأ من وضع عالقتهم، مما يربز هشاشة األنا، والتناوب بني )الرمزية( الرتميز

 اهلائل / قلق التخلي.، والطلب تجنبالتبعية / االكتفاء الذايت، والكمال / ختفيض القيمة، واالنصهار / ال

على الساعة  24/44/2444، شوهد يف إلكرتوينموقع  )  عالقتهم يةآلخر مييز وضعمع االتالعب العدواين 
12.12). 

 :الحدثأ. االنتقال إلى 

إهنا بشكل أساسي مضر بالنفس مثل تشويه الذات، وحماوالت االنتحار، والسكر احلاد، واجلرع الزائدة من     
كما ميكن  شره، أو حوادث الطرق أو غريها من سلوكيات اخلطر املتكررة.ال نوبات، أو نشطاتاملخدرات أو امل

على احلياة االجتماعية للمريض من خالل متزق  تؤثر أيًضا أن يكون نوًعا من الغضب والعنف والسرقة ...
أو الفعل إىل رور املأن  كيرنبيرجلقد حدد  استثمار جيد.مهين متكررة على الرغم من جودة  انفصالعاطفي، و 

موقع  ) احةغري إجيايب، مبعىن أنه يف الوقت الذي يذهب فيه املريض إىل الفعل، يشعر بالرضا الغريزي، والر احلدث 
 .(12.12على الساعة  24/44/2444، شوهد يف إلكرتوين

 سلوكيات التبعية: ب.

الواقع يتحدث املريض مع بعض  . يفاآلخر من طرف املريض احلديعالئقي اعتمادا على تنبعث من وضع     
األشخاص من حوله عن عالقة اخلضوع )مثل العالقة بني الوالدين والطفل( مع املثالية، وحلظات التحول إىل 

 على تعاطي دمناملثايل سابقا( اليت مل تليب توقعاته. وباملثل، فإن احلالة اليت ت وضوع)امل ملوضوععدوانية جتاه ا

http://psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/publications/etatslimites.htm%20شوهد%20في%2029/09/2019
http://psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/publications/etatslimites.htm%20شوهد%20في%2029/09/2019
http://psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/publications/etatslimites.htm%20شوهد%20في%2029/09/2019
http://psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/publications/etatslimites.htm%20شوهد%20في%2029/09/2019
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)الشره املرضي، القمار املرضي، التسوق القهري، امليول  سلوكيات القهرية( أو ال)الكحول، املخدرات مومالس
موقع  )  ينتقده املريض من بعدفاملوضوع نفسه، اجتاه املتعددة( تكون مثالية، بينما تشكل عدوانًا  قهريةاجلنسية ال
 .(12.12على الساعة  24/44/2444، شوهد يف إلكرتوين

 :الحاالت النفسية الحادة -5

 .حلصول على مساعدة عاجلة، مع اسرتضاء سريعيف الطلب وااجلشع و طمع ال -

 حماولة االنتحار -

 نوبات اهللع -

العابرة اليت تستجيب جيًدا للعالج يف املستشفيات: جبنون العظمة غري املهلوسة، أو العديد من التجارب الومهية  -
 ة.ر الغريبافكاأل

  الشخصية الحدية: رابعا:

 (F60.3) 311.83 التشخيصية المعايير -1

 امللحوظ، واالندفاع والعواطف، الذاتية، والصورة األشخاص، بني العالقات يف االستقرار عدم من شائع منط    
 :يلي مما( أكثر أو) مخسة من يتضح كما متنوعة، سياقات يف وتوجد مبكرة سن يف تبدأ

 الذايت التشويه أو االنتحاري السلوك تشمل ال: مالحظة. )املتصور أو احلقيقي التخلي لتجنب اجلاحمة اجلهود. 4
 (.0 املعيار يف

القيم  وختفيض املثالية من النقيضني بني بالتناوب تتميز اليت واملكثفة املستقرة غري الشخصية العالقات من منط. 2
 .)األخالقية الدينية االجتماعية....(

 .مبفهوم الذات الو  باإلحساس ال ثابتة وغري غري مستقرة ملحوظ بشكل ذاتية صورة: اهلوية اضطراب. 7

 القيادة اإلدمان، اجلنس، التبذير، املثال، سبيل على) مدمرين يكونا أن حيتمل األقل على جمالني يف االندفاع. 1
 (.0 املعيار يف الذايت التشويه أو االنتحاري السلوك تشمل ال: مالحظة(. )بنهم األكل املتهورة،

 .الذايت التشويه سلوك أو التهديدات أو اإلمياءات أو املتكرر االنتحاري السلوك. 0

http://psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/publications/etatslimites.htm%20شوهد%20في%2029/09/2019
http://psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/publications/etatslimites.htm%20شوهد%20في%2029/09/2019
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 العرضية املزاج تاختالال املثال سبيل على) املزاج من ملحوظ ردود األفعال بسبب العاطفي االستقرار عدم. 6
 (.أيام بضعة من أكثر يكون ما ونادرا ساعات بضع تدوم ما عادة القلق أو والتهيج، املكثفة،

 .املزمن بالفراغ الشعور. 3

 من متكررة عروض املثال، سبيل على) الغضب على السيطرة يف صعوبة أو مناسب، غري شديد غضب. 8
 (.متكررة جسدية معارك املستمر، والغضب الغضب،

 .(A.P.A, 2013) حادة انفصالية أعراض أو االضطهادية األفكار من العصيبة املواقف يف عابر حدوث. 4

 التشخيص تميزا -2

 الشخصية، العالقات يف االستقرار عدم من شائع منط هي احلدية الشخصية الضطراب اجلوهرية السمة    
 متنوعة جمموعة يف موجود وهو املبكر البلوغ مرحلة يف يبدأ الذي امللحوظ واالندفاع والعواطف، الذاتية، والصورة

 .السياقات من

 املتصور أو احلقيقي التخلي لتجنب جاحمة جهوًدا احلدية الشخصية اضطراب من يعانون الذين األفراد يبذل    
 عميقة تغيريات إىل يؤدي أن ميكن اخلارجية، البنية فقدان أو الوشيك، الرفض أو االنفصال إدراك إن(. 4املعيار )

 إهنم. البيئية للظروف للغاية حساسون األفراد هؤالء ،والسلوك واإلدراك )املعرفة(، والعاطفة، الذاتية، الصورة يف
 عندما أو حمدوًدا واقعًيا انفصااًل  يواجهون عندما حىت املالئم غري والغضب اإلمهال من شديدة خماوف خيتربون
 الطبيب قيام على الفعل رد يف املفاجئ اليأس :املثال سبيل على) اخلطط يف جتنبها ميكن ال تغيريات هناك تكون

 جيب أو وقت يف دقائق بضع جملرد مهم بالتأخر قيام شخص عند الغضب أو الذعر الساعة؛ هناية عن باإلعالن
 مع التسامح بعدم هذه التخلي خماوف وترتبط". سيئون" أهنم يعين" التخلي" هذا أن يعتقدون قد(. موعد إلغاء

 اهلجر لتجنب احملمومة جهودهم تتضمن قد. معهم آخرون أشخاص هلا يكون أن إىل واحلاجة وحدهم كوهنم
 يف منفصل بشكل وصفها يتم واليت االنتحاري، السلوك أو الذايت التشويه سلوك مثل املتهورة اإلجراءات بعض
 .0 املعيار

 املعيار) واملكثفة املستقرة غري العالقات من منط لديهم احلدية الشخصية اضطراب من يعانون الذين األفراد    
 مًعا، الوقت من الكثري قضاء ويطلبون الثاين، أو بوضع عالقات والتمسك هبا منذ اللقاء األول يقومون قد(. 2

 قيمة،ال ختفيض إىل املثالية من بسرعة يتحولون قد ذلك، ومع. العالقة بداية يف أمهية األكثر التفاصيل ومشاركة
 ميكن. الكفاية فيه مبا" هناك" ليس أو يكفي، ما يعطي ال الكفاية، فيه مبا يهتم ال اآلخر الشخص بأن والشعور

" موجوًدا" اآلخر الشخص يكون أن توقع مع فقط ولكن اآلخرين، رعايةيشرفون على و  يتعاطفوا أن األفراد هلؤالء
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لآلخرين  نظرهتم يف واملثرية املفاجئة للتحوالت عرضة األفراد هؤالء. الطلب عند اخلاصة احتياجاته تلبية مقابل يف
 التحوالت هذه مثل. مباشرة على اهنم سيئون إليهم من اهنم رائعون ينظر قد الذين )وجهة نظرهم اجتاه اآلخرين(،

 رفضه املتوقع من أو يزهمت اليت الصفات حتسني مت الذي الرعاية مقدم مع األمل خيبة األحيان من كثري يف تعكس
 .هجره أو

 بالذات إحساس أو مستقر غري وثابت ملحوظ بشكل ذاتية بصورة يتميز اهلوية يف اضطراب هناك يكون قد    
 قد. املهنية والتطلعات والقيم األهداف بتحويل تتميز الذات، صورة يف ومثرية مفاجئة حتوالت هناك(. 7 معيار)

 هؤالء. األصدقاء وأنواع والقيم، اجلنسية، واهلوية املهنة، حول واخلطط اآلراء يف مفاجئة تغيريات هناك تكون
 على. السابق املعاملة سوء من الصاحل املنتقم ذلك إىل للمساعدة احملتاج املتعهد دور من فجأة يتغريون قد األفراد
 قد االضطراب هذا من يعانون الذين األفراد أن إال سيئون، كوهنا على مبنية ذاتية صورة عادة لديهم أن من الرغم
 احلاالت يف التجارب هذه مثل حتدث ما عادة. اإلطالق على هلا وجود ال مشاعر األحيان بعض يف لديهم يكون

 حاالت يف أسوأ أداء األفراد هؤالء يظهر قد. ودعم ورعاية، مغزى، ذات عالقة وجود بعدم الفرد فيها يشعر اليت
 .املنظمة غري املدرسة أو العمل

 أن احملتمل من األقل على جمالني يف االندفاع يظهرون احلدية الشخصية اضطراب من يعانون الذين األفراد    
 أو الطعام تناول يف ينهمكون أو مسؤول غري بشكل األموال ينفقون أو يراهنون قد(. 4املعيار ) مدمرين يكونا

 هذا من يعانون الذين األفراد يعرض. بتهور يقودون أو اآلمن غري اجلنس يف ينخرطون أو املخدرات يتعاطون
 االنتحار حيدث(. 0 معيار) الذايت التشويه سلوك أو التهديد به، أو املتكرر، االنتحاري السلوك االضطراب

 والتهديدات( حرق أو قطع  املثال سبيل على) التشويه ذاتية واألفعال األفراد، هؤالء من ٪44 - ٪ 8 يف الكامل
 يقدمون األفراد هؤالء أن يف السبب هو املتكرر االنتحار يكون ما غالباً . جدا شائعة االنتحارية واحملاوالت
 التوقعات طريق عن أو الرفض أو االنفصال بتهديدات الذاتية التدمريية األعمال هذه تتعجل ما وعادة. املساعدة

 الراحة جيلب ما وغالباً  التفككية، تجاربال أثناء الذات تشويه حيدث قد. متزايدة مسئولية الفرد يتحمل بأن
 .شرير بأنه الفرد إفصاح خالل من أو اإلحساسب القدرة على التأكيد بإعادة

 تغري وردة فعل بسبب عاطفي استقرار عدم يظهرون قد احلدية الشخصية اضطراب من يعانون الذين األفراد    
 ما ونادراً  ساعات بضع يستمر عادة قلق أو هتيج، أو حاد، عاطفي اضطراب املثال سبيل على) املزاج يف ملحوظة

 يعطل ما غالباً  احلدية الشخصية اضطراب لذوي املزعج األساسي املزاج(. 6 املعيار( )أيام بضعة من أكثر يكون
 احللقات هذه تعكس قد. الرضا أو الرخاء من بفرتات تصفي ما ونادراً  اليأس، أو الذعر أو الغضب بفرتات
 مشاعر من احلدية الشخصية باضطراب املصابون األفراد يعاين قد. األشخاص بني الضغوط مع املفرط الفرد تفاعل
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 من يعانون الذين األفراد. ما بشيء القيام إىل باستمرار تسعى قد فإهنا بسهولة، امللل(. 7 املعيار) املزمنة الفراغ
 املعيار) غضبهم يف التحكم عليهم يصعب أو مناسب، غري غضب عن متكرر بشكل يعربون االضطراب هذا
 مقدم إىل يُنظر عندما الغضب حيدث ما غالًبا. لفظية ثورات أو دائمة، مرارة أو متطرفة، سخرية يعرضون قد(. 8

 العار يتبعها ما غالباً  هذه الغضب تعبريات. مهجور أو مقيد غري أو مقّيد أو مهمل أنه على احلبيب أو الرعاية
 مثل) تفككية أعراض أو عابر جنون عابرة أفكار حتدث قد الشديد، اإلجهاد فرتات خالل. بالذنب والشعور

 هذه حتدث. إضايف تشخيص لضمان كافية مدهتا أو شدهتا تكون ال عادة هذه ولكن ،(4 املعيار( )متدد الذات
 .(A.P.A, 2013) .املتخيل أو احلقيقي التخلي على ردا األحيان من كثري يف احللقات
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 المرضي النفس علم في السيميولوجية

 السيميولوجيا تعريف أوال:

 ويتم النفسية، والظواهر االعراض لوصف املرضي النفس علم يف ويستخدم الوصف علم هو السميولوجيا    
 أو املقابلة يف سواء السريري، الفحص أثناء لوحظت اليت للعالمات الوصف علم أنه على السيميولوجيا تعريف

 تشخيص يف أساسي أمر تعترب كما تنظيمها، وكذلك واألعراض، العالمات ومعرفة النفسية، االختبارات أثناء
  املرض يف املتالزمات وتنظيم املتالزمات يف مجعها يتم اليت العالمات تنظيم عن ينتج ألنه العقلي املرض

(Serge Combaluzier, 2006). 

 ثانيا: المفاهيم المرتبطة بعلم النفس المرضي:

أي االحنراف عن اآلداء الطبيعي الذي يعترب مؤشرا على اضطراب جسدي أو عقلي. عادة ما يكون العرض:  -
مبتالزمة )تناذر( أو اضطراب نفسي  منط األعراض املعرتف به ضروريا للحكم على الفرد باعتباره مصابا

(A.P.A , 2012 , 573).  أما الدراسة العرضية أو علم األعراض فهي دراسة خمصصة لدراسة األعراض
واملؤشرات املرضية بشكل دقيق ومفصل، تعتمد الدراسة العرضية على املنهج الوصفي يف وصف األعراض كيفيا 

  .(A.P.A 2012 :574وكميا )

تكون ناجتة عن سبب واحد )أو جمموعة من األسباب  : جمموعة من األعراض والعالمات اليت عادة ماالتناذر -
 .(A.P.A, 2012 :575ذات صلة( وتشري معا إىل مرض أو اضطراب جسدي أو عقلي معني )

 :النفسي للمرض السيميولوجي التقسيم :لثاثا

يعترب العرض عالمة أو سلوك أو ظاهرة تظهر على الفرد بشكل شاذ، نستطيع احلكم عليها من خالل معايري     
 Serge Combaluzierالسواء والالسواء تتجمع هذه املظاهر يف متالزمات أو اضطرابات ويقسم 

 ( الدراسة العرضية لالضطرابات والسيميولوجية لألعراض كما يلي:2006)

 المظهر اضطرابات -1

 أن جيب .خروناآل ويالحظه وهلة ألول يظهر ما أو اآلخرين مع مقابلته يف الفرد على يظهر ما هو املظهر    
 املوضة، على اعتمادنا من الرغم على اليت املالبس ارتداء وخاصة اخلارجي الشكل ةمالحظ يف حريصني نكون
 أو الركود) االجتماعية والضرورات البيولوجي واجلنس العمر تقدم مع التكيف سوء عالمات على الضوء تسلط
 (.الفصام مرضى بعض يف) فيها املبالغ الطريقة حىت ،(اإلثارة من معينة حاالت يف الُعري
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 االيمائية االضطرابات -2

 .والنظرة الوجه تعابري طريق عن للفرد االنفعالية العاطفية احلاالت ترتجم اليت اإلمياءات إىل االنتباه أيًضا جيب    
 غري أو متناقضة ، تكونمياءاتاال) واعتالل (انعدام و قصور العكس على وأ فيه مبالغ امياءات فرط بالتايل نواجه
 .ةومنظم ةمرتابط

 الحركية النفسية االضطرابات -3

 الذهول، مفاجئ(، فعل ألداء املفاجئة )احلاجة االندفاعية للتهيج، اويقظ حساًسا كوني احلركي، املستوى على    
 لخلتت طبيعية غري )حركات احلركة خطل احلركية( املبادرة )فقدان راديةإالال للحركات ليةاآل واالطاعة اجلمود
 حاالت يف رئيسي بشكل حتدث متكررة )حركات النمطية الصور وأخريا الالإرادية، التشنجات طبيعية(، حركات
 .والتوحد( احلاد الفصام

 اللفظي الكالم اضطرابات -4

 ، بروكا حبسة ) الكالم على القدرة فقدان حالة يف عصبًيا اللغة تتعطل قدت، فالعالما من العديد متييز جيب    
 .فرينيك( حبسة

 الذي ، الكالم )فرط  اللفظي السيالن أو الثرثرة فإن وبالتايل الكالم ديناميات يف املشاكل على العثور ميكن    
 يف خاصة لوحظت اليت رابطة دون الكلمات لتسلسل التلقائي )الفك ، اهلوس( يف املثال سبيل على به نلتقي

 إىل أو الفحص حلالة املريض عداء إىل أيًضا يشري أن ميكن جزئي( أو )كلي االختياري والصمت ، الفصام(
 املواقف يف احملاكاة مواضيع يف املوجود الطوعي )الصمت الصمت مثل عالمات إضافة ميكننا. نفسه( الفاحص
 عن الكالم ديناميكيات تطاير أيًضا ميكن .اجلمل( أو الكلمات ملقاطع )التكرار اللفظي الصدى التأتأة، احلرجة(،

 من .اهللوسة( حالة )يف ومهيني حماورين إىل االستماع طريق عن أو (coprolalies) اللفظية االندفاعات طريق
 مستوى على ، أخريًا .تقريًبا تلغرايف بأسلوب ثيداحل النحوية ناحيةلا من أيًضا نالحظ اجلملة، بناء نظر وجهة

 يتم ولكن احلالية اللغة إىل تنتمي اليت )الكلمات التشاهبات بني التمييز الضروري من للغة، الداللية الوظيفة
 فقط معىن هلا اليت للكلمات حقيقية إبداعات )وهي احلقيقي اجلديد الكالم علم ، املعتادة( معانيها عن حتويلها

.  خاصة( )لغة معجم أو حقيقية شبه لغة إلنشاء فرصة الفصام مرضى لبعض تعطي سوف واليت للموضوع(
 رغبات ظهور عن تكشف اليت الزالت نالحظ أن ميكننا ي،الطبيع من مقربة وعلى ذهانية أقل سجل يف وأخريا

 .املكبوتة الالوعي
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 الغريزي السلوك اضطرابات -0

 االخراج اضطراباتأ. 

 ليلياً  ، دائمً  أو عابراً  الالإرادي( التغوط الالإرادي، )التبول العاصرة العضلة وظائف تعطيل أو فقدان يكون قد    
 أو الفضالت أكل إىل تؤدي أن ميكن النكوص شديدة مرضية حاالت يف البالغني يف يظهر ما وغالًبا هنائياً، أو

 .االرادي التغوط اضطراب

 :النوم اضطراب ب.

 تتكرر اليت )الكوابيس احللم نشاط واضطرابات النوم وفرط األرق مثل النوم اضطرابات من العديد لوحظت    
 اليوم طوال هناك  ويبقون النوم غرفة إىل ونؤ يلج املرضى بعض أيًضا هناك .اهلذيان( وترتدد

(claustromania،) سريرهم على مستلقني يظلون أو. 

 األكل اضطراب .ج

 .املشروبات أو الطعام تناول يف اإلفراط أو الطعام رفض على املفروضة الغذائية للقيود حساسني نكون قد    
   sitomanie de Magnan ماجنان سيتومانيا مثل عالمات عدة بني التمييز ذلك بعد علينا جيب

 الوجبات( بني األكل )عادات  phagomanieو ، الطعام( من كبرية كميات تناول على )اإلكراه
 و ، الغذاء احنرافات ،boulimie املرضي الشره ، الوهن( جداول يف )مصادفة الشراهة gloutonnerieا

dipsomania الكحولية( عادة ، املشروبات من كبرية كميات المتصاص )الدافع ، potomania وأخريا 
 .السموم لتناول امليول

 )الحب( الودية والعالقة الجنسي السلوك .د.

 الفعل إعمال يف االضطرابات عن اإلجنابية( اجلنسية الغريزة )احنراف االحنرافات بني التمييز الضروري من    
 .اجلنسي والربود والعجز االستمناء إىل باالضافة .اجلنسي

 االجتماعي السلوك اضطرابات -7

 معتدون) والتشرد واالنتحار، احلدث، إىل االنتقال مثل مبفاهيم االجتماعي السلوك اضطرابات عن التعبري يتم    
 حنو تتجه قد كما .قتل أو يةأخالق غري وهجمات ، مرضية وسرقات ، والتجول( ، مدركني وأشرار ، واعني غري

 .والعزلة االجتماعي واالنسحاب االجتماعية املواقف من القلق
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 الذاتي الوعي اضطرابات -8

 .للواقع دراكهإ ويف جبسده يتعلق فيما الشخص جتربة على االنتباه االضطرابات هذه تركز    

 :الجسدية والقدرة المخطط اضطرابات .أ

 بعض تظهرب. املصا الفص حسب اضطراباهتا ختتلف اليت العصبية اجلداول يف االضطرابات هذه تظهر    
 هذا hypochondria يف احلال وهكذا .اجلسم أحاسيس لبعض مستهدفة تغيريات أيًضا العصبية غري الصور
 .التشوه او عضوي هذيان إىل يتحول أن ميكن البدنية القدرة يف التغيري

 الشخصية تبدد ب.

 وعي أو اجلسدية، بالسالمة الشعور هذا يرتبط أن ميكن .اآلن بعد نفسه هو يعد مل الفرد بأن الشعور    
 أن ميكن :الشخصية لتبدد مسببة خصائص أي توجد ال .الواقع( )متدد اخلارجي العامل أو ، )التالشي( الشخصية

 حالة هوف الفصامي التمدد اما ، (LSD) األدوية بعض تناول بعد ، عابرة( )تكون طبيعية حاالت لدى حتدث
 .الفصامية باالضطرابات خاصة

 اليقظة اضطرابات ج.

 اضطراب أو ةظاليق )نقص تقلصها أو اليقظة( )فرط زيادهتا ميكن اليت االنتباه اضطرابات منيز أن جيب هنا    
 االنتباه(

 الكمية اليقظة اضطرابات د. 

 اليقظة يف النقص اخلارجي( العامل من جمزأ ختوف مع ، املنضبطة غري ، النفسية )اإلثارة اليقظة فرط هناك    
 .العقلي االرتباك حاالت من مسة هي اليت الغيبوبة( ، االرتباك ، الوهن ، )الذهول

 النوعية اليقظة اضطرابات ه.

 يف لوحظ والذي واحد، شاغل على الفكر حمتويات يركز الذي الوعي جمال تضييق هي الرئيسية العالمات    
 ،الغسقية احلاالت الفعل(، رد )أمراض القلق واضطربات والصدمات )اهليسترييا( والتفككية ليةالتحو  االضطربات

 يف كما سلبية بطريقة وليس ، قوي التزام مع مستيقظ حلم يف يعيش أن هو إدراكه يتم )ما احللمية احلاالت
 .اهلذيانية واحلاالت احللم(
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 :المزاج اضطرابات -9

 توجد .الطبيعية احلياة يف وجودةامل والتغريات تقلباهتا .تنوًعا األكثر النفسي النشاط مبجاالت املزاج يتعلق    
 أو املزاج( درجة )ارتفاع املزاجي االنتشاء تدهوره(، أو اجز امل )تراجع املكتئب املزاج مثل ، مرضية اختالفات
 .املزاج عسر أو املزاجي الالمباالة

 اإلدراك اضطرابات -11

 يصنعه الذي النفسي والتمثيل املختلفة احلواس دمج طرائق ، مبعىن اإلدراك، طريقةب االضطرابات هذه هتم    
 ، احلسي اإلدراك يف تغيري وجود عدم حالة يف )حيث الواقع متدد مثل ، االضطرابات من العديد منيز حنن .الفرد
 واأللوان ، قويًا يبدو ضعيف )ضجيج الكمية االختالفات ، اعتيادي( غري أو غريب أنه على الكائن إىل يُنظر
 التصورات( من أكرب )حدة اهلوس أو التسمم الذهين، اخللط حاالت يف مالحظتها ميكن اليت وضوًحا( أكثر تبدو

 .أخرى( حواس مع يتوافق احلسي اإلدراك يكون )عندما يناسقالت وأيًضا اللون( )تغري االكتئايب  ،

 ال عندما الوهم عن )نتحدث األوهام وهي اخلاطئ االدراك هو الرئيسي احلسي االضطراب فإن ذلك، ومع    
 .موضوع( بدون )ادراك واهللوسة صحيح( بشكل حقيقي شيء إدراك يتم

 ، والشمي ، والسمعي ، )املرئي باحلواس تتعلق اليت احلسية النفسية اهللوسة: اهللوسة من رئيسيان نوعان هناك    
 املوضوع؛ هذا على حقيقة أدلة ويعرض فضائًيا مكانًا ويعطيه موجود غري ملوضوع واحلرارة( ، واللمس ، والذوق
 أصوات ، لفظية هلوسة وهي (G. de Clérambault لـ العقلية األوتوماتيكية ذلك يف )مبا نفسية هلوسة
 األفكار هذه مبضمون املوضوع يعرتف ال ) ذاتية ال ، مدركة( أفكار )هذه حساسيات أي فيها يوجد ال ، داخلية

 هي شيوًعا األكثر .ملوضوعا )فكر( وشخصية محيمية األكثر اجملال على كتطفل هبا الشعور يتم واليت املفروضة(
 واألوتوماتيكية آخر( شخص تأثري حتت يعيش الذي الشخص على واألفكار األفعال )تُفرض التأثري متالزمة
 عن واإلفصاح ، األفعال أو والقراءة ، الفكر )صدى للفكر امليكانيكي االزدواج ظواهر تشمل اليت العقلية

 اللفظية والفكرية الفكرية ، احلركية الثالثية واألوتوماتيكية واألفكار( اإلجراءات على والتعليقات ، والنوايا اإلمياءات
 وما الطفيلية، واألحاسيس املفروض، والتشريد ، عليه السيطرة ميكن ال الذي الفكر وتكشف ، الطفيلية )احلركات

 . ذلك( إىل
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 الذاكرة مشاكل -11

 باملاضي املتعلقة واخلربات )املعرفة( باملعلومات باالحتفاظ سمحت اهلامة الوظائف من واحدة هي الذاكرة    
 األطراف( نظام ، شبكي )تكوين الدماغ أجهزة نشاط على عملها يعتمد .واستحضارها وحفظها )الذكريات(

 :الرئيسية الذاكرة اضطرابات 3 هناك، النفسية اآلليات طريق عن أيًضا ولكن

 الذاكرة فقدان أ.

 القدرة وعدم اجلديدة، املعلومات دمج على القدرة عدم هو الذاكرة فقدان .الذاكرة فقدان من أنواع عدة هناك    
 هذا يكون وقد .للذكريات النهائي احلذف إىل الذاكرة فقدان يشري كما عادة، الثابتة املعلومات تذكر على

  .مؤقت أو دائم السابقة، ذكرياتلل أو آين جزئي، أو كلي الفقدان

 :الذاكرة تشوهات ب.

 مبوضوع الوعي يف تدخالت هي الذاكرة( )هلوسة املاضي فمعايشة متيزها، مسات بعدة تتميز الذاكرة تشوهات    
 ملوضوع االنطباع هو "قبل من شوهد" شعور إن .احلالية التجربة إىل تنتمي كأهنا وتعيش هبا تشعر اليت الذكريات

 على الشخص فيها يتعرف ظاهرة هو اخلاطئ التعرف .فيه نفسه جيد الذي املشهد جرب أو بالفعل هشاهد أنه
 على يتعرف يعد مل املوضوع العكسي؛ الوعي جتربة هو الغرابة شعور .مألوفون أهنم على املألوفني غري األشخاص

 .له املألوفني األشخاص أو األماكن

 التذكر فرط ج.

 جيد فكري مستوى لديهم الذين األفراد لدى لوحظ ، عام بشكل .الذاكرة سعة يف زيادة هو الذاكرة  فرط    
 السريرية الصور من عدد يف األخرى الفكرية والوظائف الذاكرة بني التشوهات بعض هناك ذلك، ومع .جًدا

 .التوحد( )مرض

 :التفكير اضطرابات -12

 .الفكر حمتوى واضطرابات الفكر مسار اضطرابات :االضطرابات من فئتني بني التمييز جيب    

 الفكر مسار اضطرابات أ.    

 تسرب ظاهرة يف أو األفكار، تطاير، التفكري انتظام عدم أو )تسارع إيقاعه يف التفكري جمرى تغيري ميكن    
 وهكذا .فيها منسًقا غري الفكر يعد حيث استمراريتها مستوى يف وأيًضا األفكار(، توقف أو التباطؤ أو، األفكار
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 اجلملة منتصف يف فجأة الفكرة فيها تنقطع اليت كاملة( بصورة الشخص )انفصام السد ظواهر نواجه الفصام يف
 أو توقف، فيها يوجد ال جماورة ظاهرة هو العقلي التالشي .قليلة حلظات بعد الستئنافها الكالم( عن )توقف
 .لألفكار وتعليق وتباطؤ ركود ولكن ، كسر

 الفكر محتوى ب.    

 :كاتايل نذكرها هنا االضطرابات من فئات عدة هناك    

 الهذيانية األفكار:  

  )مثل خمتلفة موضوعات حمتواها يتضمن قد .تعارضها أدلة تواجه عندما تتغري ال خاطئة معتقدات هي     
 واضحة غري كانت إذا غريبة اهلذيانات تعترب كما .العظمة( الدينية، ، اجلسدية املرجعية، االضطهاد، موضوع

 (A.P.A :2015) .العادية احلياة جتارب من تأيت وال الثقافة نفس من للناس مفهومة وغري

 الثابتة األفكار 

 االهتمام حقل على وتستحوذ بأكمله الفكري احلقل وفتغز  التفكري، جمال على بشدهتا تأثر طفيلية أفكار هي    
 .األنا مع متوافقة غري أو تطفلية أهنا على اختبارها يتم ال الوساوس، عكس على .الكامل

 وساوسال 

   .Q) ومتكررة عنيفة بطريقة الشخص عقل تغزو مناسبة غري أو سخيفة فكرة أهنا على الوساوس تعريف يتم    

Debray et coll ;2010 :172)  إليها يُنظر مرغوبة غري دوافع أو صور أو هواجس أو أفكار تعترب كما 
  .ذلك غري أو سخيفة أو فاحشة أو مهددة أو بغيضة أهنا على

 الرهاب 

 الشيء غياب يف القلق خيتفي .ذاهتا حبد خطرة ليست أشياء أو مواقف عن الناجم اخلوف بأنه الرهاب يُعرَّف    
 أو املغلقة األماكن رهاب يف املغلقة )األماكن فيها حتدث اليت للمواقف وفًقا الرهاب متييز يتم .املوقف أو

 )رهاب تثريها اليت املواضيع أو النقل( وسائل أو املفتوحة األماكن رهاب يف الشوارع أو الكبرية املساحات
  (. .إخل ، احلادة األدوات ، جتماعياال رهابال ، احليوانات

 

 



78 
 

 الحكم اضطرابات -13

 ، )املنطق املختلفة املعتقدات بني العالقات على التعرف املمكن من جيعل الذي النفسي النشاط هو احلكم    
 حاالت )يف احلكم تسهيل هي احلكم يف شيوًعا االضطرابات أكثر إن ذلك( إىل وما ، الذايت النقد ، التفكري
 هنائية أو عابرة تكون قد اليت احلكم يف القصور وأوجه ، اليقظة فرط بـ غالًبا املرتبطة اخلصوص( وجه على اهلوس

 ذلك يف مبا اهلذيانية، املوضوعات يف األحيان من كثري يف تصادف اليت احلكم وتشوهات ، سلالنعكا قابلة أو
 ، غامًضا( احملكم املنطق جيعل الذي املزيف واملنطق البارد املنطقي الفصام ، املنهجي )الرتشيد املرضية العقالنية

 يركز زائف )حكم التفسري ، زائف( افرتاض من املنطقي التفكري إىل العظمة جنون يف سيؤدي )والذي احلكم زيف
 .(الدقيق التصور على
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 ةــــــــات الشخصيـــــــاضطراب

 تعريف اضطرابات الشخصية: أوال:

 مستدام سلوكي منط هو الشخصية (: اضطرابA.P.A, 2013تعرفه اجلمعية األمريكية للطب العقلي )    
 أو املراهقة مرحلة يف يظهر الذي للفرد، االجتماعية الثقافة يف متوقع هو عما كبري بشكل تنحرف شةمعا وجتارب

 ضعف أو للمعاناة مصدر وهي الوقت، مرور مع مستقرة هي واليت البلوغ، مرحلة. احلياة من مبكرة مرحلة يف
 نظر وجهات تظهر التعقيد، من املستوى هذا عند سيما وال احلالية، املراجعة عملية عن النظر وبغض .األداء
 .البعض بعضها مع متوافقة جلعلها جهود بُذلت وقد خمتلفة

 اضطرابات الشخصية حسب النوع:ميزات مثانيا: 

 كما يلي: التالية الشخصية اضطرابات تضمني يتم    

 .خبيثة أهنا على نواياهم تفسري يتم الذين اآلخرين جتاه الثقة بعدم املرتابة شخصيةال تتميز •

 .االنفعالية التعبريات تنوع وتقييد االجتماعية العالقات بانفصال االنعزالية الشخصية تتميز •

 والسلوكيات املعرفية واإلدراكية والتشوهات احلميمة العالقات يف حاد انزعاج بوجود الفصاموية الشخصية تتميز •
 املنظمة غري

 .اآلخرين حقوق وجتاوز باالزدراء للمجتمع املعادية الشخصية تتميز •

 .والتأثريات الذاتية، والصورة الشخصية، العالقات يف االستقرار وعدم امللحوظ باالندفاع احلدية شخصيةال تتميز •

 .االهتمام عن والبحث الزائدة العاطفية باالستجابات اهلستريية الشخصية تتميز •

 .التعاطف ونقص اإلعجاب إىل واحلاجة الفخم، السلوك أو بالتخيل النرجسية الشخصية تتميز •

 .السليب لآلخرين للحكم احلساسية وفرط الكفاءة، بعدم والشعور االجتماعي، بالتثبيط نبيةالتج الشخصية تتميز •

 .للرعاية املفرطة باحلاجة املرتبط" اللزج" و عاخلاض بالسلوك االعتمادية )االتكالية( شخصية تتسم •

 .والتحكم والكمال بالنظام باالهتمام تتميز القهري الوسواس شخصية •

 اآلثار عن ناجم أنه يعتقد الذي املستمر الشخصية اضطراب هو أخرى طبية حالة بسبب الشخصية تغري •
 .(اجلبهي الفص إصابة ، املثال سبيل على) أخرى طبية حلالة املباشرة الفيزيولوجية
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 نوع -4:حالتني يف تستخدم اليت الفئة هو حمدد غري الشخصية واضطراب آخر حمدد شخصي اضطراب •
 خمتلفة اضطرابات عدة إىل تنتمي اليت والسمات الشخصية الضطراب العامة باملعايري يفي املوضوع من الشخصية

 ، املختلفة الشخصية اضطرابات من ألي املعايري جمموعة استيفاء يتم مل لكن موجودة، غري الشخصية للشخصية؛
 يف يظهر ال الشخصية يف اضطراب لديه أن يعترب. للشخصية العامة باملعايري تفي معينة شخصية له الفرد -2: أو

 عدوانية. سلبية شخصية املثال، سبيل على) DSM-5 تصنيف

 تشمل( أ) اجملموعة. الوصفي التشابه أساس على جمموعات ثالث يف الشخصية اضطرابات جتميع يتم    
. األطوار غريبة تبدو ما غالبا الشخصيات هذه مع األفراد. الشخصية االنعزالية والفصاموية ،املرتابة شخصياتال

 غالًبا املوضوعات هذه تظهر. ونرجسية هستريية حدودية، للمجتمع، معادية شخصيات( ب) اجملموعة تتضمن
 األفراد. قهري ووسواس واالتكالية، التجنبية، شخصيات (C) اجملموعة تتضمن. ومتقلبة وعاطفية مسرحية بطريقة
 رغم اجملموعات، هذه أن إىل اإلشارة وجتدر. وخائفني قلقني يبدون ما غالبا االضطرابات هذه من يعانون الذين

 .منهجي بشكل منها التحقق يتم ومل خطرية قيود هلا التدريس، أو البحث ألغراض مفيدة أهنا

 وفقا. خمتلفة جمموعات إىل تنتمي عديدة شخصية اضطرابات من غالًبا املوضوعات تعاين ذلك، إىل باإلضافة    
 ،٪ 4.0 ب اجملموعة السكان، من ٪ 0.3 ستعين( أ) اجملموعة فإن الثالث، اجملموعات انتشار لتقديرات
 اليت املصاحبة االضطرابات تواتر توضح واليت شخصية،. االضطرابات من بأي ستتأثر ٪ 4.4و ٪ C 6 اجملموعة

 .  خمتلفة جمموعات إىل تنتمي

 يقرب ما فإن (،2442-2444) الصلة ذات والظروف الكحول بشأن الوبائي الوطين املسح لبيانات ووفًقا    
 ,A.P.A). األقل على واحد اضطراب من يعانون املتحدة الواليات يف البالغني السكان من ٪40 من

2013 ; Bennett Paul, 2015). 

 الشخصية: الضطرابات األبعاد نماذج ثالثا:

 متميزة سريرية متالزمات هي الشخصية اضطرابات بأن قاطًعا منظورًا الدليل هذا يف التشخيصي النهج ميثل    
 التكّيف ضعيفة متغرّيات الشخصية اضطرابات تكون حيث األبعاد منظور هو الفئوي النهج هلذا البديل إن. نوعيا

 الثالث القسم انظر. األخرى مع وواحدة الطبيعية احلالة مع حمسوس غري بشكل تندمج اليت الشخصية لصفات
 من الثالث اجملموعات اعتبار أيًضا ميكن. الشخصية الضطراب األبعاد لنموذج كامل وصف على للحصول

 واجملموعة العاطفية -املسرحية واجملموعة األطوار الغريبة اجملموعة أي) DSMIV يف الشخصية اضطرابات
 بديلة مناذج. األخرى العقلية االضطرابات مع االستمرارية الشخصية يف خلل أطياف متثل كأبعاد( للقلق املتعطشة
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 وفائدهتم تكاملهم إن. الشخصية ضعف من اهلامة اجملاالت وتغطي بينهما التشابه أوجه من العديد لديها خمتلفة
 موضوع هي الشخصية لضعف املختلفة واجلوانب الشخصية الضطرابات التشخيصية بالفئات وعالقتهم السريرية
 .(A.P.A, 1993) البحث

 :العامة الشخصية اضطراب رابعا:

 :معاييرال -1

 االحنراف هذا. الفرد ثقافة يف متوقع هو عما كبري بشكل ينحرف الذي والسلوك العيش جتربة من دائمة طريقة أ.
 :التالية اجملاالت من األقل على اثنني يف واضح

 (.واألحداث واآلخرين الذات ورؤية اإلدراك أي) اإلدراك. *

 (.العاطفية االستجابة ومالءمة القدرة، الشدة، التنوع، أي) االنفعالية. *

 .الوظيفة العالئقية. *

 .االندفاعية على السيطرة. *

 .واالجتماعية الشخصية املواقف من متنوعة جمموعة وتغزو جامدة الدائمة الطرائق هذه. ب

 اجملاالت من غريها أو املهنية أو االجتماعية الوظائف يف كبري ضعف أو معاناة إىل املستدام الوضع هذا يؤدي. ج
 .املهمة

 البلوغ مرحلة أو املراهقة مرحلة يف تقدير أبعد على لالكتشاف قابلة األوىل ومظاهره ومطول مستقر الوضع هذا. د
 .املبكر

 .آخر عقلي اضطراب عواقب أو خالل مظاهر من أفضل اجلدول هذا يفسر ه. ال

 أو( الدواء يف تناولواإلفراط  املخدرات مثل) ما ملادة الفيزيولوجية التأثريات إىل املستدام الوضع هذا يُعزى و. ال
 .(A.P.A; 2011 ; 2013 ;2015) (الرأس صدمات املثال، سبيل على) الطبية احلاالت من غريه

 التشخيصية: الميزات -2

 يف ذلك ويتجلى ونفسه، الفرد بيئة وفهم إدراك للدخول يف العالقة، مستدامة طرق هي الشخصية مسات    
 جامدة تكون عندما اضطرابات فقط الشخصية مسات تشكل. واملهنية االجتماعية املواقف من واسعة جمموعة
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 هي الشخصية يف الضطراب األساسية امليزة. األداء يف ملحوظ ضعف أو ذاتية معاناة يف وتتسبب مناسبة، وغري
 واليت الفرد ثقافة يف متوقع هو عما ملحوظ بشكل ينحرف الذي والسلوك اخلربة من مستدام وضع يكون أن

 يف التحكم الوظيفة العالئقية أو أو االنفعالية أو اإلدراك األقل من اجملاالت التالية: على جمالني يف تتجلى
 واالجتماعية الشخصية املواقف من واسعة جمموعة وتنتشر جامدة الدائمة الطرائق هذه(. أ املعيار) االندفاعية

 اهلامة الوظائف من غريها أو املهنية أو االجتماعية الوظائف تعطل أو سريريا كبرية معاناة تسبب أهنا ؛(ب املعيار)
 ميكن ال(. د املعيار) املبكر البلوغ مرحلة أو املراهقة سن من بدءا ومستدام، مستقر الوضع هذا(. ج املعيار)

 إىل يُعزى وال( ه املعيار) آخر عقلي اضطراب عواقب أو مظاهر خالل من أفضل بشكل اجلدول هذا تفسري
 أخرى طبية حالة أو( سامة مادة أو املخدرات تعاطي عقار املثال، سبيل على) ملادة املباشرة الفيزيولوجية التأثريات

 يف الواردة االضطرابات من لكل حمددة تشخيص معايري توفري يتم(. املعيار و( )الرأس صدمة املثال، سبيل على)
 . القسم هذا

 خصائص تكون أن جيب. الطويل املدى على الشخص ألداء تقييما يتطلب الشخصية اضطراب تشخيص    
 عن االضطرابات هذه حتدد اليت الشخصية مسات متييز جيب. الرشد سن بداية من واضحة حمددة شخصية
 القطب ثنائية االضطرابات مثل،) عابرة عقلية وحاالت حمددة ضغط ملواقف استجابة تنشأ اليت السمات

 ويف الوقت مرور مع الشخصية مسات استقرار تقييم الطبيب على جيب(. املادة وتسمم القلق، أو واالكتئاب
 أنه إال التشخيص، لتحديد األحيان بعض يف كافية تكون قد واحدة مقابلة أن من الرغم على. خمتلفة حاالت

 حبقيقة معقًدا التقييم يكون قد. طويلة فرتات بعد مرات عدة الشخص مقابلة األحيان من كثري يف الضروري من
 تكون فامليزات) املعين الشخص جانب من مشكالت بالضرورة تعترب ال الشخصية يف خلل تؤدِّي اليت العناصر أن
 الصعوبات هذه حل يف مفيدة ثالثة أطراف من إضافية معلومات تكون قد(. األنا مع متجانسة الغالب يف
(A.P.A, 1993 ; 2011 ; 2013 ;2015). 

 :والتطور النمو -3

من خالل . املبكرة البلوغ مرحلة أو املراهقة فرتة خالل عادة الشخصية اضطراب خصائص على التعرف ميكن    
 مرور مع نسبيا مستقرة تكون اليت والتصرف والشعور للتفكري دائمة طريقة هو الشخصية اضطراب التعريف،

( احلدودية والشخصية للمجتمع املعادية الشخصيات ذلك يف مبا) الشخصية اضطرابات أنواع بعض متيل. الوقت
 املثال، سبيل على) لآلخرين بالنسبة صدقًا أقل يبدو الذي األمر السن، يف التقدم مع التحسن أو التالشي إىل

 .(A.P.A,1993 ; 2011 ; 2013 ;2015) (واالنعزالية القهرية الوسواسية الشخصيات
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 حيث نسبياً  النادرة احلاالت يف واملراهقني األطفال على الشخصية الضطرابات املختلفة الفئات تطبيق ميكن    
 اضطراب أو التطور من معينة مرحلة على تقتصر ال دائمة، غزيرة، للموضوع املناسبة غري الشخصية مسات تكون
 تستمر ال األحيان من كثري يف الطفولة مرحلة يف تظهر اليت الشخصية السمات أن إىل اإلشارة جتدر آخر. عقلي
 موجودة اخلصائص تكون أن جيب عاًما، 48 بعد يبلغ مل مبوضوع التشخيص يتعلق عندما. الرشد يف تغيري دون
 حىت تشخيصه ميكن ال ألنه للمجتمع املعادية الشخصية هو القاعدة هلذه الوحيد االستثناء. األقل على سنة ملدة
 عن متأخر وقت يف الشخصية يف اضطراب بداية حيدث ال التعريف، طريق عن أنه، من الرغم على. 48 سن

 اضطراب يتفاقم قد. نسبيا متأخرا فقط السريري املستوى إىل االنتباه تلفت املواد بعض أن إال البلوغ، مرحلة بداية
 داعًما دورًا يلعب الذي( الزوج املثال، سبيل على) للموضوع كبريًا دعًما يقدمون الذين األفراد بفقدان الشخصية

 (. وظيفة املثال سبيل على. مستقرة اجتماعية حالة يفقد أو هاًما

 الشخصية لتغريات دقيقاً  تقييماً  ذلك، بعد حىت أو البلوغ، مرحلة منتصف يف الشخصية شكل تغري يتطلب    
 .(A.P.A, 2013 ; 2015). للمريض مشخص غري اضطراب أو أخرى طبية حالة بسبب

 بالثقافة المتعلقة التشخيصية قضايا -4

 جيب. واالجتماعية والثقافية العرقية لفيتهاخل االعتبار يف الفرد شخصية بأداء املتعلقة األحكام تأخذ أن جيب    
 أو العادات أو العادات عن التعبري أو املهاجر بتثاقل املتعلقة املشاكل وبني الشخصية اضطرابات بني اخللط عدم
 الطبيب على جيب أخرى، ثقافة من شخص تقييم عند. املوضوع أصل ثقافة يف املتأصلة والدينية السياسية القيم

 ; A.P.A, 2013) للموضوع الثقافية بالبيئة دراية على هم الذين أولئك من إضافية معلومات على احلصول
2015). 

 :الجنسين بين التشخيص قضايا -5

 تواترا أكثر بشكل( للمجتمع املعادية الشخصية املثال، سبيل على) الشخصية اضطرابات بعض تشخيص يتم    
 اهلستريية، الشخصية املثال، سبيل على) النساء يف األحيان من كثري يف اآلخرين تشخيص يتم. الرجال لدى

 بني حقيقية اختالفات تعكس أن املرجح من االنتشار يف االختالفات هذه أن من الرغم على(. واالعتمادية
 اضطرابات تشخيص عدم أو تشخيص يف اإلفراط عدم يف حذرين يكونوا أن جيب الباحثني أن إال اجلنسني،
 السلوكيات. والسلوكيات األدوار حول االجتماعية النمطية الصور بسبب النساء أو الرجال لدى الشخصية
 .(A.P.A, 2013 ;2015) جنس كل من األفراد من املتوقعة النموذجية
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 التفريقي التشخيص -6

 الشخصية والصفات العقلية االضطرابات 

 عدم أو واإلدمان املشبوهة، الثقة عدم املثال سبيل على) الشخصية الضطرابات احملددة املعايري من العديد    
 تشخيص إجراء ميكن ال. األخرى النفسية االضطرابات نوبات من مسة أيضا هي اليت العناصر تصف( احلساسية
 املدى على الشخص ألداء منوذجية وهي البلوغ، قبل تعرفه اليت اخلصائص تظهر عندما إال الشخصية الضطراب

 املفيد من وليس) للغاية الصعب من يكون قد. آخر عقلي اضطراب من حلقة أثناء حصريًا حتدث وال الطويل
 اكتئايب اضطراب مثل األخرى املستمرة العقلية االضطرابات من الشخصية اضطرابات بني التمييز( بالضرورة
 اضطراب" الطيف" نفس إىل تنتمي قد الشخصية اضطرابات بعض. نسبيا مستقرة ودورة مبكرة بداية مع مستمر
 هذه ستندت ،(االجتماعي والرهاب التجنبية والشخصية الشخصية، وانفصام الشخصية فصامية) آخر عقلي

 .وراثية أو والبيولوجية السريرية التشابه أوجه على العالقة

 إن. الشخصية اضطراب عتبة إىل تصل ال اليت الشخصية السمات من الشخصية اضطرابات بني التمييز جيب    
 وجامد، ومستمر ضعيف بشكل متكيفة تكون عندما فقط الشخصية اضطراب تشخيص تربر الشخصية مسات
 .(A.P.A,1993 ; 2013 ; 2015) الذاتية أو الوظيفية املعاناة يف واضح خللل مصدرًا وتكون

 الذهانية: االضطرابات 

 االضطهاد، جنون) الذهانية باالضطرابات صلة ذات تكون قد اليت الثالثة الشخصية الضطرابات بالنسبة    
 تطور خالل فقط مراعاته ينبغي ال املعين السلوك نوع أن حيدد الذي االستبعاد معيار هناك االنعزالية(، والشخصية

 عقلي اضطراب من الفرد يعاين عندما. آخر ذهاين اضطراب أو ذهانية ميزات مع املزاج واضطراب الفصام،
 تسجيل أيًضا جيب سابًقا، الشخصية يف اضطراب سبقه الذي( الشخصية انفصام املثال، سبيل على) مستمر

 .(A.P.A,1993 ; 2013 ;2015) قوسني بني" سابًقا" بكلمة متبوًعا الشخصية اضطراب

 واالكتئاب االضطرابات القلق. 

 اضطراب أو املزاج اضطراب من حلقة خالل الشخصية اضطراب تشخيص عند حذرا الطبيب يكون أن جيب    
 جيعل قد مما الشخصية، خبصائص توحي مؤقتة أعراض خبصائص مصحوبة االضطرابات هذه تكون قد. القلق

 .(A.P.A, 1993 ; 2013 ;2015) صعباً  أمراً  املستدام الشخص ألداء رجعي بأثر التقييم

 الصدمة بعد ما اضطراب. 
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 تشخيص يف التفكري فيجب الشديد، للتوتر الشخص تعرض بعد واستمرت الشخصية يف تغريات حدثت إذا    
 .(A.P.A, 1993 ; 2013 ;2015) الصدمة بعد ما اضطراب

 مادة استخدام في اضطرابات. 

 الشخصية اضطراب تشخيص تأسيس عدم املهم من املخدرات، تعاطي اضطراب من يعاين الذي الشخص يف   
 املواد على باالعتماد املتعلقة السلوكيات أو ما، مادة من االنسحاب أو التسمم عن الناجتة السلوكيات على فقط

 .(A.P.A, 1993 ; 2013 ;2015) (للمجتمع املعادية السلوكيات املثال، سبيل على)

 أخرى طبية حالة بسبب الشخصية تغير في. 

 ينبغي املخ(، يف ورم املثال، سبيل على) طبية حالة تأثري من مباشرة الشخصية يف دائمة تغيريات حتدث عندما    
 .(A.P.A, 1993 ; 2013 ;2015) أخرى طبية حالة بسبب الشخصية تغيري تشخيص يف النظر
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 القهري اضطراب الوسواس

 تعريف اضطراب الوسواس القهري: أوال: 

ة املتكررة أو األفعال القهرية. األفكار وسواسياألفكار الجمموعة من " تعرفه املنظمة العاملية للصحة على أنه:    
كون تكاد تصورة منطية. بالوسواسية هي األفكار أو الصور أو الدوافع اليت تدخل يف عقل املريض مرارًا وتكرارًا 

معرتف هبا كأفكاره اخلاصة على الرغم من أهنا  ذلك فهيدائما حياول املريض دون جدوى مقاومتها. ومع ف ةمؤمل
  ،ال إرادية وغالبًا ما تكون بغيضة. األفعال القهرية أو الطقوس هي السلوكيات النمطية اليت تتكرر مرارا وتكرارا

 غري األحداث بعض منع يف وظيفتها وتتمثلفهي ليست ممتعة وال تؤدي إىل إكمال املهام املفيدة بطبيعتها. 
 خالف حيدث لن أنه خيشى ما وهو املريض، يسببها أو ضرر على تنطوي ما غالباً  واليت موضوعي، بشكل احملتملة

. ملقاومتة متكررة حماوالت إجراء ويتم فعال غري أو ضروري غري أنه على السلوك هذا على التعرف يتم عادة. ذلك
 (Victoria Bream et coll, 2017 :13)  . "دائما موجود القلق

 DSM V (A.P.A, 2013 :237 :)حسب   التشخيصية المعايير :ثانيا

 :كليهما أو الوسواس، األفعال القهرية وجود. أ

 (:2) و( 4) بواسطة الوسواس حتديد يتم

 أثناء ما وقت يف جتربتها يتم اليت تظهر بشكل ملح واليت الصور أو الدوافع أو واملستمرة املتكررة األفكار. 4 
 .ضيق شديد أو قلقا األفراد معظم عند وتسبب فيها، مرغوب وغري دخيلة أهنا على االضطراب،

 عن أي) آخر عمل أو بفكر حتييدها أو الصور أو الدوافع أو األفكار هذه مثل قمع أو جتاهل الفرد حياول. 2
 (.القهر طريق

 (:2) و( 4) بواسطة القهر حتديد يتم

 أو العد أو الصالة مثل) العقلية األفعال أو( الفحص أو الطلب أو اليدين غسل مثل) املتكررة السلوكيات. 4
 بشكل تطبيقها جيب اليت للقواعد وفقا أو الوسواس لرد مدفوعة أهنا الفرد يشعر اليت( بصمت الكلمات تكرار
 .صارم

 األوضاع أو األحداث بعض منع أو الضيق، أو القلق تقليل أو منع إىل هتدف العقلية األفعال أو السلوكيات. 2
 أهنا أو منعه، أو حتييده يقرتحون مبا هلا عالقة وال العقلية األفعال أو السلوكيات هذه ترتبط ال ذلك ومع املخيفة؛

 .واضح بشكل مفرطة
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 .العقلية األفعال أو السلوكيات هذه أهداف توضيح من الصغار األطفال يتمكن ال قد: مالحظة

 أو( يوميا ساعة من أكثر تستغرق املثال، سبيل على) طويال اإلكراهات وقتا أو اهلواجس )الوساوس( تستنفد. ب
 .املهمة اجملاالت من غريها أو املهنية أو االجتماعية اجملاالت يف ضررا أو كبرية ضائقة تسبب

 تعاطي خمدر، عقار املثال، سبيل على) ما ملادة الفيزيولوجية التأثريات إىل القهري الوسواس أعراض تعزى ج. ال
 .أخرى طبية حالة أو( دواء

 املفرط، القلق املثال، سبيل على) آخر عقلي اضطراب أعراض من أفضل بشكل االضطراب تفسري ميكن د. ال
 يف صعوبة اجلسم؛ تشوه اضطراب يف احلال هو كما باملظهر، االنشغال املعمم؛ القلق اضطراب يف احلال هو كما

اضطراب  يف احلال هو كما نتف الشعر، االكتناز؛ اضطراب يف احلال هو كما املمتلكات، مع الفراق أو التخلص
 (dermatillomania) يف احلال هو كما اجللد، حك وقشط ؛(trichotillomania) الشعر نتف

الطقوسي أو  األكل سلوك احلركة؛ النمطية اضطراب يف احلال هو كما النمطية احلركات ؛[اجللد املرضي قشط]
 املرتبطة االضطرابات يف كما القمار، أو باإلدمان على املواد االهنماك ،األكل اضطرابات هو يف كما القهري،

االحنرافات  يف احلال هو كما التخيالت اجلنسية املنحرفة، أو اجلنسية الدوافع ،ما مبرض االنشغال واالدمان؛ باملواد
السرية  اضطرابات االندفاعات كما يف يف والتحكم التخريب، اضطرابات يف احلال هو كما االندفاعية  اجلنسية؛

  اهلذيانية االنشغاالت أو الفكر أو الشديد؛ االكتئاب يف احلال هو كما  بالشعور بالذنب واإلجهاد السلوكية؛
 يف احلال هو كما  املتكررة السلوك النمطية أو الذهانية؛ االضطرابات من وغريه الفصام طيف يف احلال هو كما

 التوحد(. طيف اضطراب

 :نخصص

 القهري الوسواس اضطراب حول املعتقدات أن الشخص يعرتف: التبصر أو اجليد أو نوعا ما جيد الوعي مع    
  .خاطئة أو صحيحة تكون قد أهنا أو الواقع مع تتوافق ال أو ليست بالتأكيد

 مع تتوافق رمبا القهري الوسواس اضطراب حول املعتقدات أن الشخص يعتقد: البصرية أو الوعي ضعف مع    
  .الواقع

 حول املعتقدات أن متاما مقتنع هو املوضوع هذا: الومهية املعتقدات وجود مع/  بصرية أو وعي وجود عدم مع    
 .صحيحة القهري الوسواس

 :نخصص
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 حول املعتقدات أن متاما مقتنع هو املوضوع هذا: الومهية املعتقدات وجود مع/  بصرية أو وعي وجود عدم مع    
 .صحيحة القهري الوسواس

 نحدد:

 الوسواس حول املعتقدات أن متاما مقتنع الفرد: اهلذيانية املعتقدات وجود مع/  بصرية أو وعي وجود عدم مع    
 . صحيحة القهري

 الوصف االكلينيكي لألعراض: :ثالثا

  :(أ املعيار) وجود الوساوس والقهر يف القهري للوسواس املميزة األعراض تتمثل    

 الوساوس: -1

 .Qومتكررة ) بطريقة عنيفة الشخص عقل تغزو مناسبة غري أو سخيفة فكرة أهنا على الوساوس تعريف يتم    

Debray et coll ;2010 :172). :واجلدول التايل يوضح أشكال األفكار الوسواسية 

 .(L. G. Castonguay & T. F. Oltmanns, 2013 :144)المشتركة  الوساوس. 1 جدول

  أمثلة الفئات
 احلمام. باب مقبض ملس من باإليدز اإلصابة بشأن خماوف•  التلوث

 احلديقة. يف األمسدة استخدام من بسرطان اإلصابة من اخلوف •
 باملرض. تصيبهم وأن اآلخرين من" اجلراثيم" تنتشر أن من اخلوف •
 القذر. الغسيل ملس من املرض من اخلوف •

 المسؤولية
 الضرر عن
 

 ذلك. يدرك أن دون بسيارة شخًصا ضرب أنه التفكري• 
 الفرن. تشغيل إيقاف مت أو مقفاًل  الباب كان إذا ما حول الشكوك •
 حلوى أهنا األطفال اعتقد أحد األرض وأن على األقراص أسقط قد إذا ما حول شكوك •

 ها.وأكل
/ التناظر
 الترتيب

 واألمين. األيسر اجلانبني على" متوازنة" بيئة وجود ضرورة •
 األجبدي بالرتتيب الكتب ترتيب يتم مل إذا الوالدين أحد وفاة حول أفكار •

 جنسي
 

 رئيسه لتقبيل االندفاع •
 العائلة أفراد أو األطفال مع اجلنس ممارسة هواجس• 
 إذا ميارس اجلنس مع مثلي أو يصبح شاذا جنسيا. مبا يتعلق فيما الشكوك •
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/  العنف
 العدوان

 األحباء االندفاع إليذاء •
 (مسن أو صغري طفل)بسوء  ضعيف شخص إصابة فكرة •

 وسواس الصالة. • الدين
 ومؤمنا باهلل. "الكفاية فيه مبا خملًصا" الشخص كان إذا ما حول الشكوك •

 

 األفعال القهرية: -2. 

 متثل احلاالت من كثري ويف القهري، الوسواس اضطراب يف ملحوظة املالمح أكثر هي القهرية الطقوس تعترب    
ائي األفعال القهرية حسب الدليل االحصاجلدول التايل جمموعة من الطقوس و  وحيدد. االختالالت الوظيفية أكثر

 والتشخيصي:

 ,L. G. Castonguay & T. F. Oltmannsاملشرتك ) القهري الطقوس 2 جدول    

2013 :145:) 

 الفئات أمثلة
 التلوث/ إزالة

 االفراط يف االغتسال
 مرة ولعدة مرات. كل يف دقيقة 40 ملدة اليدين غسل •
 نفسه. احلمام غسل ذلك يف مبا االستحمام، روتني •
 املنزل. إىل جلبهم قبل والبقالة الربيد مسح •
 املنزل. يف ملسها قبل األشياء غسل اآلخرين من طلب •

التدقيق/ التحقيق يف 
 األمن والسالمة

 

 واألوراق. املنزلية واألجهزة ونوافذ األبواباقفال  •
 آمنون. اآلخرين أن التحقق •
 تأكيدات. على للحصول اآلخرين عن متكررة أسئلة طرح •

 تكرار
 

 فيها مرغوب غري فكرة رفض يتم حىت مرات عدة وهبوطا صعودا الدرج استخدام •
 االرتياح يشعر حىت وتكرارا، مرارا املالبس ونزعها ارتداء• 

 العقلية الطقوس
 

 فيها املرغوب غري األفكار لتحييد لنفسه العبارات أو الكلمات أو الصلوات تكرار •
 (التأكيد) فعله أو قاله ملا عقلًيا مراجعة •
 حساب كل شيء •
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 الوعي والتبصر: -3

درجة الوعي والتبصر حنو االضطراب ختتلف من شخص آلخر وحىت مع نفس الشخص من وقت آلخر.  إن    
وفعالية هذه  غري منطقي هناك آخرون يقرون جبدوىحيث يظن البعض أن الطقوس واألفكار هي شيء غريب و 

 سبيل على لوساوسه، أيًضا الشخص نظر درجة ختتلف . قدناآلخري د األذى والقلق عن الذات واالطقوس إلبع
 الضارة هواجسها أن تعتقد لكنها عقالنية، غري باعتبارها التلوث حول الوسواس أفكارها على تتعرف قد املثال:

 . (L. G. Castonguay & T. F. Oltmanns, 2013: 146الواقع ) يف أساس هلا

 أعراض القلق: -4

النفسية، كما مييز اضطراب الوسواس القهري حيث يظهر يعترب القلق عرض مشرتكا عند معظم االضطرابات     
جمموعة من ردود األفعال االنفعالية عند مواجهة املواضيع اليت تثري الوسواس واألفعال القهرية. حيث يعانون من 
قلق شديد يصل إىل درجة اهللع يف بعض األحيان، يف حني يشعر آخرون باالمشئزاز جتاه الطقوس القهرية اليت 

 .( A.P.A, 2013 :238ون فيها )ينخرط

 التجنب: -5

واألشياء  واألماكن يتجنبون األشخاص مأهن القهري الوسواس من يعانون الذين املعروف لدى األفراد من    
 .( A.P.A, 2013 :238لديهم ) يةواألفعال القهر  يةالوسواس تثري األفكار اليت واملواضيع

 :لالضطراب ةالعوامل المسبب: رابعا

 وتثبيط ،ةحدة األعراض املزاجية واالنفعاالت السلبي لالضطراب ةاملسبب عواملال بني ومن. العامل مزاجي -1
 .الطفولة، مع صدمات نفسية انفعالية حادة مثل وفاة أحد األقارب مرحلة يف السلوك

الضاغطة )حتدث  األحداث من وغريها الطفولة مرحلة يف واجلنسي اجلسدي االعتداء ارتبط. العامل البيئي -2
 الوسواس بأعراض األطفال بعض يصاب قد. القهري بالوسواس اإلصابة خطر بزيادة الصادمة أو ضغط نفسي(

 .القهري بشكل سريع ومفاجئ إثر أسباب العدوة
 البالغني لدى األول املستوى من انتشاره لدى أفراد العائلة الواحدة معدل. والفيزيولوجية العوامل الوراثية -3

 يعانون ال الذين لألفراد األول املستوى من األقرباء لدى حيدث ما ضعف هو القهري الوسواس من يعانون الذين
 املستوى من أفراد العائلة لدى عشر مرات معدله إىل ذلك يتضاعف ومع اضطراب الوسواس القهري. هذا من

 انتقال االضطراب لدى أفراد العائلة .املراهقة أو الطفولة مرحلة أثناء بدأهم االضطراب الذي األقارب من األوىل
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 ,A.P.A) الوراثية، يف حني يرجع جزء آخر منه إىل أساليب الرتبية العوامل إىل منه جزء يف يرجع

2013 :238 ). 
 

 العالج:خامسا: 
 العالج الدوائي: . 1

ــــى األول املقــــام يف القهــــري الوســــواس اضــــطراب عــــالج يعتمــــد     ــــدوائي العــــالج عل ــــذي ال ــــت ال ــــد أثبت  مــــن العدي
 أفضـل لـديها السريوتونني امتصاص مثبطات. طبية وصفةال أساس هي لالكتئاب املضادة األدوية. فعاليته الدراسات

ـــة فعاليـــة  بارواكســـيتني ،(بـــروزاك) فلوكســـتني ،(االســـتخدام شـــائعة االنافرانيـــل) كلـــوميربامني. املؤشـــر هـــذا يف عالجي
 يف وعـــــــادة ،(Floxyfral) فلوفوكســـــــامني أو( Seropram) ســـــــيتالوبرام ،(زولوفـــــــت) ســـــــريترالني ،(باكســـــــيل)

 للقلـــق، كمســـاعد مضـــاد البنزوديازيبينـــات اســـتخدام ميكـــن. االكتئـــاب عـــالج يف هبـــا املوصـــي لتلـــك عاليـــة جرعـــات
 هـو IRS. (Q. Debray et coll ;2010 :182البسـبريون ) أو املهدئـة التخـدير مضـادات اسـتخدام يفضـل ولكـن
 لالكتئــاب مضــاد كــأول Clomipramine. األحــادي األمــني العــالج يف القهــري للوســواس األول عــالج اآلن

 ومضــــادات مضــــادات الــــذهان مــــع باملقارنــــة فعاليتــــه ثبــــت وقــــد. االضــــطراب هــــذا يف فعاليــــة جــــد مرتفــــع قــــد أظهــــر
 . (F. Rouillon & J-D. Guelfi ; 2012: 244السريوتونينية ) غري األخرى االكتئاب

 العالج المعرفي السلوكي:. 2
 ويتحقـــق القلـــق مـــن والتخفيـــف والقهـــر الوســـواس يتمثــل العـــالج املعـــريف الســـلوكي للوســـاوس القهـــري يف أعـــراض    

 يلـي فيمـا نقـدم. عليهـا للسـيطرة الفرد جهود وكذلك الوسواسية واملعتقدات املعيبة التقييمات تعديل طريق ذلك عن
. الضــطراب الوســواس القهــري حســب بيــك وكــالرك املعــريف العــالج يف الثمانيــة العــالج مكونــات علــى عامــة نظــرة
 ,D. A. Clark &)القهــري  للوســواس املعــريف للعــالج الرئيســية العالجيــة للمكونــات ( ملخًصــا2اجلــدول ) يقــدم

2010 :477 A. T. Beck) : 
 القهري للوسواس املعريف للعالج العالجية املكوناتميثل  (2) جدول رقم

 وصف العالج   العالج مكون
 استمرار كيفية وفهم العميل لالضطراب والعالج، ودور حتديد التقييم أساس يقوم على العالج منطق العميل تثقيف

 والدوافع القهرية. الوساوس
 التقييمـــــات بـــــني التمييـــــز

 والوساوس
 الشخصي للمعىن التفسري سوء إىل تؤدي اليت اخلاطئة تقييماهتم حتديد كيفية العمالء تعليم يتم

 للوساوس.
 املعـــريف اخلطـــأ وحتديـــد دحـــض التـــأويالت الكارثيـــة، والضـــرر، الفائـــدة وحتليـــل األدلـــة مجـــع اســـتخدام يـــتم املعرفية البناء إعادة

 القائمــة الســلوكية التجــارب يف االخنــراط يف الرغبــة وزيــادة الوســواس املتعلقــة خبطــورة املعتقــدات إلضــعاف
 .التعريض على
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 . وسيطرة عليه الوساوس تفسري وتقبل على إعطاء تفسريات أكثر اعتداال، تشجيع العمالء أكثر يتم بديلة تفسرياتوضع 
 والتحييــد، والتجنــب، الســالمة، وســلوكيات القهريــة والطقــوس الوســاوس ملنــع اســرتاتيجيات إدخــال يــتم االستجابة من الوقاية

 .العقلية السيطرة اسرتاتيجيات من وغريها
األفكــار،  تقيــيم لتعــديل اجللســات )كواجبــات منزليــة( وبــني اجللســة داخــل التعــرض متــارين اســتخدام يــتم السلوكية التجارب

 .واملعتقدات التقييمات اخلاطئة
 املعتقــــــــــــــــــدات تعــــــــــــــــــديل
 األساسية

 الحـق وقـت يف الشخصـية والضـعف األفكـار ومراقبـة خطـورة حـول األساسية املعتقدات مع التعامل يتم
 .العالج من

 .العالج من األخرية احلصص يف وتكرار أعراض لالنتكاس الفعالة االستجابة تناول يتم االنتكاس من الوقاية
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 ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكتئ
 تعريف االكتئاب: أوال: 

االكتئاب هو من االضطرابات اليت متس املزاج، وذلك من احلاالت املنخولية )السوداوية( املصحوبة باألعراض     
الذهانية وصوال إىل االكتئاب البسيط وعسر املزاج. فإن العمالء الذين يعانون من اكتئاب سريري يعانون من حالة 

اض أخرى كل يوم تقريًبا ملدة أسبوعني على مزاجية منخفضة أو فقدان االهتمام أو املتعة مصحوبة بأعر 
 .                    اليومي األداء على سليب تأثري هلا ليكون يكفي مبا وتصل شدة األعراض األقل،

(Herron, Stephen & Hughes, Colin & Young, Joanne, 2014 :70) 
 األعراض: :ثانيا
 - السابق، الوظيفي األداء عن تغرياً  متثل واليت االسبوعني، لنفس التالية األعراض من )أكثر أو( مخسة تواجد    
 .املتعة أو االهتمام فقد  :2أو منخفض مزاج  :4 اإم يكون أن جيب األعراض أحد األقل على

 .أخرى طبية حلالة جلية بصورة تُعزى اليت األعراض تّضمن ال :مالحظة
 أو )اليأس أو بالفراغ أو باحلزن الشعور مثل( ذاتيا إما عنه ويُعربَّ  تقريباً، يوم كل اليوم، معظم منخفض مزاج .4

 .)دامعاً  يبدو أن مثل( اآلخرين قبل من يالَحظ
 .مستثار مزاج املراهقني أو األطفال عند يكون أن ميكن :مالحظة

 يوم كل يف اليوم معظم وذلك معظمها أو األنشطة كل يف االستمتاع أو االهتمام يف واضح اخنفاض .2
 .)اآلخرين مبالحظة أو الشخصي بالتعبري ذلك على ويستدل( تقريباً،

 أو )الشهر يف % 5 من ألكثر الوزن يف التغري مثل،( وزن كسب أو الطعام، عن احلمية بغياب بارز وزن فقد .7
 .تقريباً  يوم كل زيادهتا، أو الشهية اخنفاض
 .األطفال عند املتوقع، الوزن كسب يف اإلخفاق احلسبان، يف ضع :مالحظة

 .تقريباً  يوم كل نوم فرط أو أرق .1
 شخصية أحاسيس جمرد وليس اآلخرين، قبل من مالحظ( تقريباً  يوم كل مخول، أو حركي نفسي هياج. 0

 .)البطء أو بالتململ
 .تقريباً  يوم كل الطاقة فقد أو تعب .6
 تقريباً، يوم كل )تومهياً  يكون قد والذي( بالذنب مناسب غري أو مفرط شعور أو القيمة بانعدام أحاسيس .3

 .مريضاً  لكونه بالذنب شعور أو الذات لوم جمرد وليس
 مبالحظة أو الشخصي بالتعبري إما( تقريباً  يوم كل احلسم، عدم أو الرتكيز، أو التفكري على القدرة اخنفاض .8

 .)اآلخرين
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 أو حمددة، خطة دون متكرر انتحاري تفكري أو ،)فقط املوت من اخلوف وليس( املوت عن متكررة أفكار. 4
 .لالنتحار حمددة خطة أو انتحار حماولة
 - .األخرى اهلامة األداء جماالت أو املهين أو االجتماعي األداء يف واضحاً  اخنفاضاً  األعراض تسبب ب.
 - طبية حالة عن أو )دواء تناول عقار، استخدام سوء مثل( ملادة فيزيولوجية لتأثريات األعراض تُعزى الج. 

 . اكتئابية نوبة تشكل أ.ج  املعايري .أخرى
 طيب مرض الطبيعية، الكوارث عن النامجة اخلسائر املايل، االهنيار عزيز، فقد( كبرية خلسارة االستجابة :مالحظة

 حيث الوزن وفقدان الشهية، وفقدان وأرق، اخلسارة، واجرتار الشديد، احلزن مشاعر تتضمن قد )إعاقة أو خطري
 تكون قد األعراض هذه مثل أن من الرغم على .اكتئاب نوبة تشبه قد واليت ،أ املعيار يف األعراض هذه تتواجد
 جيب الكبرية للخسارة الطبيعية االستجابة إىل باإلضافة اكتئاب نوبة وجود فإن للخسارة، مناسبة تعترب أو مفهومة

 الثقافية واملعايري الفرد تاريخ على املبنية للمحاكمة السريرية اخلربة حتماً  يتطلب القرار هذا .االعتبار بعني يؤخذ أن
 . (A.P.A, 2013 ;2015) اخلسارة سياق يف الكرب عن للتعبري

 
 الفرق بين الحداد واالكتئاب: :ثالثا
 واخلسارة، الفراغ هي املسيطرة فاملشاعر احلداد يف أنه نعترب أن املفيد فمن ، اكتئاب نوبة من احلداد متييز عند    
 أن واألرجح .املتعة أو السعادة تأمل على القدرة وعدم املستمر املكتئب املزاج يهيمن  االكتئاب نوبة يف بينما

 يسمى ما موجات، شكل على وحيدث ألسابيع، أيام مدى على الشدة يف لالخنفاض مييل احلداد يف االنزعاج
 هو  االكتئاب نوبة يف املكتئب املزاج .بالراحل يذكر ما أو أفكار مع عادة املوجات هذه ترتبط .احلداد وخزات

 ال واليت الدعابة وروح اإلجيابية املشاعر تصحبه قد احلداد أمل .حمددة اهتمامات أو بأفكار مرتبط وغري ثباتا أكثر
 عموماً  تتميز باحلداد املرتبطة التفكري حمتويات .ال االكتئاب نوبة مييز والذي املتفشي والبؤس التعاسة متيز

 يف للذات، والناقدة املتشائمة األفكار جُترت ال االكتئاب نوبة يف بينما الراحل، عن والذكريات باألفكار باالنشغال
 إذا .شائعة النفس من والنفور التفاهة فمشاعر ، االكتئاب نوبة يف بينما عادة، الذات تقييم على حُيافظ احلداد
 سبيل على (  للمتوىف مماثلة مشاعر على ينطوي ما عادة فإنه احلداد، يف النفس قيمة من حيط الذي التفكري وجد

 يفكر فجوعامل الفرد كان إذا .)هلا أو له حمبوباً  كان كم الراحل خيرب مل الكفاية، فيه مبا املتكررة الزيارة عدم املثال،
 االكتئاب نوبة يف أنه حني على للراحل، "االنضمام" عن ورمبا الراحل على عموماً  األفكار هذه مثل فرتكز باملوت،

 عدم أو احلياة، استحقاق وعدم القيمة، بانعدام الشعور بسبب اخلاصة املرء حياة إهناء على األفكار هذه مثل تركز
 (Edward. S. Friedman, 2010; A.P.A, 2013) . االكتئاب أمل مع التعامل على القدرة

 
 
 



95 
 

 الدراسة العرضية: :رابعا
أن تكون املعايري العرضية الضطراب االكتئاب املمّيز موجودة يومًيا تقريًبا حىت يتم اعتبارها كاملة ،  جيب    

باستثناء التغيريات يف الوزن والتفكري يف االنتحار. جيب أن يكون املزاج املكتئب حاضرًا معظم الوقت يف اليوم ، 
تقريًبا. األرق والتعب شكاوى شائعة ، والفشل يف تقييم أعراض االكتئاب األخرى  باإلضافة إىل أن يكون كل يوم

سيؤدي إىل نقص التشخيص. قد يتم رفض احلزن يف البداية ولكن قد يتم تسليط الضوء عليه أثناء املقابلة أو 
، حيتاج األطباء إىل  استنتاجه من تعبري الوجه أو السلوك. بالنسبة لألفراد الذين يركزون على الشكاوى اجلسدية

ما إذا كانت املعاناة املرتبطة هبذه الشكاوى مرتبطة بأعراض اكتئابية حمددة. التعب واضطرابات النوم  ديدحت
موجودة يف نسبة عالية من احلاالت ؛ تشوهات احلركية النفسية أقل تواترًا ، ولكنها ُتظهر شدة إمجالية أكرب ، 

 ,Edward. S. Friedman, 2010 ; A.P.A) أو شبه اهلذيانيةفضاًل عن أفكار الذنب اهلذيانية 
2013). 

 :االنتشار :خامسا
، مع وجود  ٪3يف عام واحد حوايل  الواليات املتحدة ، يبلغ معدل انتشار االضطرابات االكتئابية يف    

عاًما مقارنة  24إىل  48اختالفات كبرية حسب العمر ، مع ارتفاع النسبة ثالثة أضعاف يف الفئة العمرية من 
مرات من الرجال  7إىل  4.0معدل انتشار أعلى بنسبة  النساءعاًما. لدى  64بأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 

 .(A.P.A, 2013) ، منذ بداية املراهقة
 :المرضية السببية :سادسا

العصبية )العاطفية السلبية( هي عامل خطر معروف لتطوير اضطراب االكتئاب املميز ،  :مزاجيالعامل ال -1
 واملستويات العالية جتعل األفراد أكثر عرضة لإلصابة بنوبات االكتئاب استجابة ألحداث احلياة اجملهدة.

الطفولة السلبية ، ال سيما التجارب املتعددة من أنواع خمتلفة ، جمموعة من تشكل جتارب  ي:البيئالعامل  -2
من املعروف جيًدا أن أحداث احلياة اجملهدة عوامل مسببة . ملة الضطرابات االكتئاب املتميزةعوامل اخلطر احملت

عدم وجود أحداث حياة سلبية بالقرب من بداية احللقات ال يبدو أنه  وللحلقات االكتئابية املتميزة ، لكن وجود أ
  .(A.P.A, 2013) يوفر معلومات مفيدة للتكهن أو اختيار العالج

يعاين أقارب الدرجة األوىل لألفراد الذين يعانون من اضطرابات اكتئابية حمددة من والفسيولوجية.  الوراثية -3
، .Sullivan et alمن ضعفني إىل أربعة أضعاف مقارنة مع عامة السكان )زيادة يف خطر اإلصابة باالكتئاب 

 ٪14تبلغ قابلية التوريث حوايل .  ملتكررة(. املخاطر النسبية أعلى بالنسبة للظهور املبكر واألشكال ا2444
 .(A.P.A, 2013 ;2015) ومسات العصبية مسؤولة عن جزء كبري من هذا االستعداد الوراثي
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 العيادية: األشكال:بعاسا
 االحتدام مثاًل،( لفظياً  تتجلى الغضب من شديدة متكررة انفجارات: المشوش المتقلب المزاج اضطراب -1

 تقارن ال صارخ بشكلٍ  وهي )املمتلكات أو األشخاص على اجلسدي - االعتداء مثاًل،( سلوكياً  أو/و )اللفظي
 . (A.P.A, 2013)لالستفزاز أو للوضع املدة أو بالشدة

 األقل، على سنتني ملدة األيام، أكثر اليوم، معظم منخفض مزاج :)المزاج سوء(  مستمر اكتئابي اضطراب -2
 .(A.P.A, 2013) لذلك اآلخرين مبالحظة أو الذايت بالوصف إما عليه يستدل كما

 على أعراض مخسة تتواجد أن جيب الطمث، دورات معظم يف: سوء المزاج ما قبل الطمث اضطراب -3
 أقل وتصبح الطمث، ظهور بعد أيام بضعة خالل بالتحسن وتبدأ - الطمث، بداية قبل األخري االسبوع يف األقل

 .(A.P.A, 2013)للطمث التايل االسبوع يف تغيب قد أو ميكن ما
 الصورة على يهيمن والذي املزاج يف ومستمر بارز اضطرابدواء: /بمادة المحدث االكتئابي االضطراب -4

 ,A.P.A) .األنشطة كل تقريباً  أو كل يف املتعة أو االهتمام اخنفاض  أو منخفض مبزاج ويتميز السريرية
2013) 

 الصورة على يهيمن والذي املزاج يف ومستمر بارز اضطرابأخرى:  طبية حالة بسبب اكتئابي اضطراب -5
 ,A.P.A) .األنشطة كل تقريباً  أو كل يف املتعة أو االهتمام اخنفاض أو منخفض مبزاج ويتميز السريرية،
2013) 

 DSM5 (A.P.A ; 2013:)حسب  التشخيص التفريقي: :ثامنا
 اليت االكتئاب نوبات متييز الصعب من يكون قد. مختلطة حلقات أو العصبي المزاج مع هوسية نوبات -1

 سريريا تقييما يتطلب التمييز هذا. املختلطة احللقات أو ذات املزاج عصيب اهلوس نوبات عن عصيب مبزاج تتميز
 .اهلوس أعراض لوجود دقيقا

 على احلكم يتم مل إذا مناسًبا يكون املوصوفة احلالة تشخيص. أخرى طبية حالة بسبب المزاج اضطراب -2
 فيزيولوجية نتيجة ليكون السريري، والفحص البدين والفحص املرضي للحالة، التاريخ أساس على املزاج اضطراب

 الغدة قصور الدماغية، السكتة املتعدد، التصلب العصيب املثال سبيل على) حمددة طبية حلالة مباشرة مرضية
 (.الدرقية

 االضطراب عن االضطراب هذا يتمّيز .دواء/  مادة عن الناجم القطب ثنائي أو االكتئاب اضطراب -3
 تظهر( سامة مادة دواء، لإلدمان، مسببة مادة املثال سبيل على) االكتئاب ناجم عن مادة ما أن حبقيقة االكتئايب

 سياق يف فقط حتدث اليت االكتئاب حالة تشخيص يتم املثال سبيل على. االضطرابية الناحية من خاص حنو على
 .الكوكايني يسببه اكتئايب اضطراب أهنا على الكوكايني من االنسحاب
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 نقص اضطراب من كل أثناء تقبل اإلحباط وعدم التشتت حيدث أن ميكن .النشاط فرط/  االنتباه نقص -4
 ميكن االضطرابني، من لكل املعايري استيفاء مت إذا. هبا تتميز اليت االكتئاب واحلالة النشاط فرط/  االنتباه

 املختص يكون أن جيب ذلك، ومع. املزاج اضطراب إىل باإلضافة النشاط فرط/  االنتباه نقص اضطراب تشخيص
/  االنتباه نقص اضطرابات من يعانون الذين األطفال متيز اكتئابية حلالة متسرع تشخيص إجراء عدم على حريًصا

 . .االهتمام فقدان أو احلزن من بدالً  بالتهيج مزاجها يتميز اليت النشاط فرط
 النفسية للضغوط استجابةً  حتدث اليت املميزة االكتئابية احللقة تتميز. مكتئب مزاج مع التكيف اضطراب -5

 يتم مل املميزة االكتئابية احلادثة معايري مجيع أن حقيقة من املكتئب املزاج مع التكيف اضطراب من االجتماعية
 .التكيف اضطراب يف هبا الوفاء

 نوبات بأهنا الفرتات هذه تشخيص ينبغي ال. اإلنسانية التجربة من جزء هي احلزن فرتات أخرياً، .الحزن -6
 تقريًبا تقريًبا، يوم كل أي،) املدة أعراض(، تسعة أصل من مخسة أي) الشدة معايري تكن مل ما مميزة، اكتئاب
 اكتئايب اضطراب" تشخيص يكون قد. األداء ضعف أو سريريا كبري وضيق( أسبوعني عن تقل ال ملدة يوميا،
 أو املدة معايري يستويف ال كبري طيب عجز من يعاين مكتئب مزاج من يعانون الذين لألشخاص مناسًبا" آخر حمدد

 .اخلطورة
 

 العالج:ا: تاسع
 العالج الدوائي: . 1

اب مصحوبة االكتئتعد مضادات االكتئاب مبختلف أشكاهلا دواءا فعاال لعالج االكتئاب، وتكون مضادات     
 اما مبضادات القلق أو املهدئات، كما قد تكون مصحوبة مبضادات الذهان يف احلاالت الذهانية.

 المعرفي السلوكي: العالج. 2
 ألعراض واحلالة والسلوكية العاطفية املكونات على هذا العالج يركز املكتئبني، األفراد على تطبيق العالج عند

 السلبية املعتقدات وتغيري تقييم إىل هتدف اليت والسلوكية املعرفية التدخالت من متماسك مزيج هو إذا. االكتئاب
 يتم العالج تقدم مع(. A. T. Beck et al.، 1979) املؤهلة غري املعلومات معاجلة أساليب وتغيري اخلاطئة
فيجب على  التجارب. هذه مثل تصميم أجل من ، معتقداهتم الختبار سلوكية جتارب إجراء على العمالء تدريب

التلقائية واحلديث فكار جداول األ تقنية باستخدام للعميل السلبية واملعتقدات على األفكار التعرف املعاجلني
 إليها ينظر اليت األساسية السمات على حيتوي عالجي نظام هو فإن العالج املعريف السلوكي ذلك ومع. السقراطي

 (: Adrian Wells, Peter Fisher, 2015النفسي ) العالج يف عادة
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم
 

علم النفس املرضي تندرج حتته جمموعة كبرية من  أن يف احملاضرات، من خالل ما مت عرضه تجنستن    
املصطلحات واملفاهيم حسب ال ميكن حصرها يف جمموعة من احملاضرات، وختتلف هذه املصطلحات واملفاهيم 

واالملام الدراية اجليدة  . كما جيب على املختص النفسي العيادياختالف املدارس والنظريات واملقاربات املدعمة هلا
 مبختلف هذه املصطلحات واملفاهيم كإطار نظري ومتاع علمي حيمله إىل اجلانب التطبيقي وامليداين.

االطالع خاصة  كما جيب اإلشارة إىل ضرورة مواكبة األحباث العلمية احلديثة يف جمال علم النفس املرضي    
على أساليب ومناهج حديثة قد تصل إىل درجة التسليم بصحة  النظريات واملقاربات احلديثة اليت تعتمد على

له دور أساسي يف التحقق من واجب وضرورة ملحة، فأن البحث يف اجملال امليداين والتكوين فيه  ويبقىا. فروضه
 اجلانب النظري والربط بينهما مما يسمح للطالب والباحث باإلملام التام هبذه املواضيع.
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