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 حولو مف االخريف ومع نفسو مع التوافؽ عمى الفرد قدرة تعني:  النفسية الصحة*
 التوتر مف خالية بحياة االستمتاع عمى قادر انو أي فيو، يعيش الذي المجتمع في

 ويتقبميا نفسو عف فيو يرضى بشكؿ والحماس باالمؿ ممموءة واالضطراب والتأـز
 .ويتقبميـ االخريف عف ويرضى

 تماـ مف حالة: )بأنيا النفسية الصحة(WHO) العالمية الصحة منظمة عرفت*
 غياب اليعني النفسية الصحة مفيوـ اف()واالجتماعي والنفسي الجسدي لرفاها

 مع والتعامؿ التكيؼ عمى والقدرة بالراحة الشعور الى يتعداه بؿ فقط، المرض
 .ايضاً (المختمفة الحياة مراحؿ مع بفاعمية المجتمع

 اختالؿ عف تنتج التي االنحرافات مف مجموعة ىي: النفسية االمراض تعريؼ*
 االنساف شخصية في اختالؿ الى تؤدي المخ تركيب في تمؼ او عضوي او دنيب

 ،وىذه طبيعية بصورة وظائفو اداء مف االنساف تمنع مما سموكو عمى وتظير
 .واليستريا ،القمؽ ،الكابة النفسي التوتر اىميا متنوعة مظاىر تاخذ االنحرافات

 
 بدراسة يختص الذي ريضالتم فروع احد ىو :والعقمية النفسية الصحة تمريض*

 وتقديـ منيا والوقاية وعالجيا اسبابيا ومعرفة المختمفة والعقمية النفسية االضطرابات
 تحسيف عمى تساعده والتي االضطرابات بيذه المصاب لممريض التمريضية العناية
 .واالجتماعية والنفسية الجسمية باحتياجات واالىتماـ بيئة ومع نفسو مع التوافؽ

 :النفسية الصحة مؤشرات*
 تتوافر مف فاف أوأغمبيا جميعيا توافرت اذا عديدة مؤشرات الفرد عند النفسية لمصحة 

 المؤشرات وىذه المتكاممة النفسية بالصحة يتمتع انو القوؿ يمكف المؤشرات ىذه لديو
 :ىي
 عمى قادر ويكوف. ذاتو الفرد يحتـر االنجاز ،ففي االنجاز عمى والقدرة الرغبة.1

 .وذكاؤه قدراتو بحدود اجاالنت
 .وباالخريف بالنفس الثقة.2
 .االخريف تجاه ةبالمسؤولي الشعور.3
 .المحيطة البيئية الظروؼ مع التوافؽ.4
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 .القرار اتخاذ عمى القدرة.5
 عف بعيدة االخريف، مع نسبياً  ودائمة مريحة اجتماعية عالقات بناء عمى القدرة.6

 .ببالذف والشعور والحسد الغيرة
 .الييا لموصوؿ والسعي الحياة في واضحة اىداؼ تحديد عمى لقدرةا.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد ميدي/ المادة مدرس          والعقمية النفسية العمـو تاريخ/  الثانية المحاضرة

 
 .الفراده واجتماعية نفسية رعاية مف المجتمع يقدمو بما يقاس االمـ تقدـ اف*
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 الى ينظر وكاف والشياطيف الشريرة باالرواح النفسية االمراض ارتبطت القدـ منذ*
 عمى تعتمد النفسي العالج ممارسات وكانت. وشؾ خوؼ نظرة النفسي المريض
 العزؿ مثؿ الشريرة االرواح ىذه الخراج عديدة وسائؿ تستخدـ وكانت خرافية معتقدات
 .الحيواناتك يعامموف النفسيوف المرضى ،وكانوا ،الموت ،التعذيب ،الضرب ،الحرؽ

 الخراج السحر يستخدـ ،حيث والخرافات بالسحر ايضاً  النفسية االمراض ارتبطت*
 .النفسي بالمريض حمت التي الشريرة االرواح

 ىذه طرد في رحمة اكثر وسائؿ يستخدموف الديف رجاؿ بدأ الوسطى القروف في*
 والرقص عابدالم في كالصالة الدينية الطقوس وبعض التعاويذ استخداـ مثؿ االرواح
 .النفسي المريض شفاء بيدؼ الجماعي

 ليست الروح بأف يقوؿ كاف حيث النفس لعمـ االوؿ المؤسس يعتبر ارسطو العالـ*
 .وظيفتو ىي وانما الجسد عف مستقالً  شيئاً 
 الشعور اف وقاؿ النفس، لعمـ الثاني المؤسس يعتبر ديكارت الفرنسي الفيمسوؼ*
 ومشاعر وتذكر وتصور تفكير مف الشعورية الحاالت يجمع والذي لمعقؿ خاصية اىـ

 .ورغبات وانفعاالت
 في يورؾ منطقة في منتجعاً  اقاـ عشر التاسع القرف في توؾ وليـ الشاي تاجر*

 االولى البذرة زرع مف وىو ونفسية عقمية بامراض المصابيف المرضى اليواء انكمترا
 .النفسي الطب تطور في
 .العممي البحث اسموب عمى لنفسيا الطب اعتماد بدأ وبعدىا*
 دراسة في التجريبي المنيج اعتمد عشر التاسع القرف بداية في فونت العالـ*

 اجراء/المانيا في التجريبي النفس لعمـ مختبر اوؿ اسس ،حيث النفسية الظواىر
 .واالنتباه والتفكير التعمـ عمى وتجارب والبصر، كالسمع الحواس عمى تجارب

 الحياة جانب الى شعورية ال نفسية حياة وجود عف قاطعة بأدلة اثبت فرويد العالـ*
 والى االنسانية النفس الى النظر وجية تغيير في االثر لو ،وكاف الشعورية النفسية
 .النفسي والطب النفس عمـ
 المرض اسباب تفسير في االحالـ ،وتحميؿ المغناطيسي التنويـ اسموب يستخدـ كاف)

 .النفسي التحميؿ موباس واستخداـ(.النفسي
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  العرب عند النفسي الطب تاريخ                  

 الطب باعماؿ يقوموف المصرييف قدماء ،كاف التاريخ في الميف اقدـ مف التمريض*
 .الكينة قبؿ مف يمارس كاف حيث معاً  والتمريض

 .بالتطبيب سميت مشتركة مينة والتمريض الطب كاف ايضاً  العرب عند*
 التي والجرحى لممرضى النفسية المواساة مينة ممارسة عمى االسالمي الديف شجع*

 عمماء نشر،  اإلسالمية الفتوحات الغزوات،بعد أثناء العربية المرأة فييا شاركت
 وصؼ الذي سينا ابف: العمماء ىؤالء اليند،مف إلى األندلس مف الطبية الثقافة العرب
 الموسيقى استخدـ الذي الرازي و، النفسي لممريض االنتحارية والميوؿ والقمؽ الكآبو

 .  النفسي المريض لعالج والتسمية وااليحاء
 
 العقمية لالمراض منيا قسماً  وخصصوا المستشفيات انشأ مف اوؿ بأنيـ العرب يفخر*

 مرواف بف الممؾ عبد الخميفة عيد في(ـ707) الشاـ في اسالمي مستشفى اوؿ وكاف
 (.ـ786) الرشيد ىاروف الخميفة بناىا التي بغداد في الرشيد بيمارستاف تبعيا ثـ
 مستشفى اوؿ انشأت حيث 1880 عاـ مصر في الحديث النفسي الطب بدأ*

 وفي،مريض( 1500) يستوعب وكاف  العباسية القصور احدى في العقمية لالمراض
 . مريض(2000) يستوعب وكاف الخانكة مستشفى أنشأت 1912عاـ
 
 
 

 النفس عمـ مدارس                           
 تبياف الى ييدؼ االفكار مف بنظاـ يتقدموف العمماء مف جماعة ىي: المدرسة*

 .االخروف يتبعو اف يجب الذي الطريؽ وتوضيح
 :السموكية المدرسة.1
 تحركو ال معقدة الة الى نظرتيا االنساف الى تنظر مدرسة ،وىي وطسف اسسيا*

 .مختمفة وغددية عقمية جاباتاست عنيا تصدر مثيرات بؿ ىادفة دوافع
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 .فطرية واستعدادات قدرات وجود المدرسة ىذه تنكر*
 .الشعورية والخبرات الشعور تنكر*
 .تكوينيا وكيفية والعادات التعمـ دراسة في اىتمت*
 : الجديدة السموكية المدرسة.4
 .الشعورية الحاالت دراسة امكانية فقط،مع الظاىر السموؾ بدراسة تيتـ*
 .العادات وتكويف التعميـ مىع ركزت*
 :الغرضية المدرسة.3
 .السموؾ تحديد في ىاـ بدور تقـو واألغراض الغايات إف* 
 :النفسي التحميؿ مدرسة.4
 تفسير في الالشعورية والدوافع العوامؿ اثر عمى المدرسة ىذه اكدت.فرويد اسسيا*

 .الشاذ و السوي السموؾ
 .انحرافيا وعوامؿ اذةوالش السوية الشخصية بدراسة االىتماـ*
 .المرحمة ىذه في األولى والخبرات الطفولة دور عمى التأكيد*
 :الجديدة النفسي التحميؿ مدرسة.5
 ىذه اما الشخصية تكويف في الجنسية الغرائز اثر عمى اكدت فرويد مدرسة* 

 .الحضارية العوامؿ عمى فتؤكد المدرسة
 الفرد حاضر عمى فتؤكد المدرسة هىذ اما الطفولة مرحمة عمى اكدت فرويد مدرسة*

 .الراىنة وظروفو
 
 
 :الجشطمت مدرسة.6
 الكؿ تعني الجشطمت وكممة،  1920 سنة المانيا في المدرسة ىذه ظيرت*

 الحسي المدرؾ في الرئيسية النفسية الحقيقة اف المدرسة ىذه بينت،االجزاء المتكامؿ
 . المدرؾ ليذا العاـ البناء ماوان الحسي المدرؾ منيا يتكوف التي العناصر ليست ىي
 :العوامؿ تحميؿ مدرسة.7
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 الذكاء مثؿ النفسية المركبات منيا تتألؼ التي العوامؿ او العناصر عف تكشؼ*
 .الشخصية

 .احصائياً  ومعالجتيا النفسية واالختبارات البحوث اجراء*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              سيد ميدي/المادة مدرس                                         الشخصية/    الثالثة المحاضرة
 :الشخصية تعريؼ 

 واالجتماعية والعقمية الجسمية والمميزات الصفات مف متكاممة وحدة عف عبارة وىي
 مف غيره عف تميزه والتي لمفرد االجتماعي التعامؿ في تبدو المتكاممة الوحدة وىذه
 وسماتو واىتماماتو وميولو وعواطفو الفرد عدواف تشمؿ فيي واضحًا، تمييزا االفراد
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 حيث. الخاصة ومواىبو وذكاءه االجتماعية وقيمو وعاداتو ومعتقداتو وارائو الخمقية
 .شخصيتو مف جانبا تؤلؼ الناس مف غيره عف الشخص تميز صفة كؿ اف

 :والخمؽ الشخصية
 السمات فم نظاـ كميا،انو الشخصية وليس الشخصية جوانب مف جانب الخمؽ يعتبر
 األخالقية المواقؼ تجاه نسبيآ ثابتة بصورة يتصرؼ الفرد تجعؿ التي الستعدادات او

 االجتماعية الناحية مف الفرد سموؾ عمى الحكـ في الشخصية وتتميز السائد والعرؼ
 .االخالقية
 :والمزاج الشخصية

 مف جانب يشكؿ فيو غيره عف الفرد انفعاالت تميز التي الصفات جممة ىي
 العصبي الجيازيف كحالة وراثية عوامؿ عمى االولى بالدرجة فيتوقؼ كميا، شخصيةال

 .لمفرد العامة الصحة وعمى والغددي
 :والذكاء الشخصية

 غيره، عف الفرد تميز التي الصفات احدى ،وىو الشخصية مف جزء ىو الذكاء
 .التكيؼ في ومرونة قدرة ىو فالذكاء
 : الشخصية سمات
 .السموؾ مف معيف نوع الى نسبياً  ثابت ؿمي ىي:السمة تعريؼ
 بطبيعتو يتصؿ شخصي نشاط مف الفرد عف يصدر ما كؿ ىو: السموؾ تعريؼ
 .الخارجية البيئة مع واحتكاكو التصالو نتيجة االنساف

 ودوافعو لمفرد الحيوي الجسمي الكياف بيف ما التفاعؿ محصوؿ السموؾ اف أي
 .وابداع وتفكير ونسياف وتعمـ وتخيؿ ادراؾ مف فييا بما العقمية وحياتو وانفعاالتو

 الحواس، سالمة ، العاـ ،المظير الصوت ،القواـ، الجماؿ: الجسمية السمات.1
 .الحركة سرعة
 في بالتالي وتؤثر لو، المحيطيف وتقدير لذاتو الفرد تقدير في تؤثر السمات ىذه

 .يواالجتماع االنفعالي وتوافقو والطمأنينة باالمف الفرد شعور
 .الفرد نجاح طريؽ في عائقاً  يكوف العوؽ:  مثالً  
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 نفسو، عف ،فكرتو ومعرفتو الفرد ،ثقافة العقمية ،القدرات الذكاء:العقمية السمات.2
 .بشخصيتو عالقة ليا كميا،لمواقع إدراكو

 بالذنب ،الشعور القمؽ النفس، ضبط ، االنفعالي ،االتزاف المزاج:الوجدانية السمات.3
 عف عف ينشأ اخر والقسـ الغددي العصبي بالجياز عالقة لو السمات ىذه مف ،قسـ
 (.ومكتسب موروث) االجتماعي التطبيع عممية
 .،الخموؿ ،االنعزاؿ ،الخجؿ،االكتئاب المرح: السمات ىذه مف
 وحميا مواجيتيا ،وكيفية االجتماعية لممشاكؿ الفرد تكيؼ:االجتماعية السمات.4

 .االجتماعية ،القيـ تماعيةاالج النشاطات في ،المشاركة
 .،االمانة ،الكذب،الخيانة الصدؽ: السمات ىذه مف
 الحكـ ويستطيع بوجودىا الفرد يشعر واضحة سمات ىي: الشعورية السمات. 5

 .النفس وضبط الصداقة:مثؿ عمييا
 الصمة يدرؾ او الييا الفرد يفطف واضحة غير سمات ىي: الالشعورية السمات.6

 .والمخاوؼ الرغبة: مثؿ سموكو وبيف بينيا
 ،مثؿ مكبوت انفعاؿ او عاطفة او دافع النطالؽ نتيجة تظير: العصابية السمات.7

 بشكؿ يظير=  المكبوت بالنقص الشعور قمؽ، شكؿ عمى يظير=  المكبوت الخوؼ
 .وحيرة وارتباؾ تردد=  المكبوت الخجؿ بالنفس الثقة ضعؼ

 .الفرد بو يشعر ما عكس سموكاً  تظير سمات ىي:العكسية السمات.8
 .مكبوتاً  خوفاً  يخفي الذي بالشجاعة قصد غير عف التظاىر: مثؿ
 (.الشعورية سمات عمى تمويو ىي)
 بعضاً  بعضيا يأتمؼ مختمفة سمات مف متكاممة وحدة ىي:المتزنة الشخصية*

 وحدة في المختمفة سماتيا انتظمت التي الشخصية ىي المتكاممة ،فالشخصية
 .االجزاء منسجمة

 .الشخصية اضطراب يعني التكامؿ عدـ*
 : الشخصية تكويف عوامؿ
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 الفطرية كالدوافع والنفسية الجسمية منيا الوراثية االستعدادات: الوراثية العوامؿ.1
 مواجية عمى والقابمية والحيوية والنشاط المزاجية واالستعدادات والمواىب ولذكاء

 .المشاكؿ
 :الى ،وتقسـ الخارجية العوامؿ:البيئية العوامؿ.2
 في االثر الحارة،ليا الباردة،المناطؽ المناطؽ ،الجباؿ، الصحراء: الجغرافية العوامؿ.أ

 .تعطيميا او السمات بعض تنمية
 وتشمؿ:االجتماعية العوامؿ.ب
 .السائدة والتقاليد والروحية الخمقية والمعايير والعادات والقيـ المجتمع ثقافة.1
 او مثقفة طبقة ، عدمو او ،التديف والغنى كالفقر ردالف منيا ينحدر التي الطبقة.2

 .مثقفة غير
 االسرة في الفرد الوالديف،تسمسؿ احد والمرض،فقداف الصحة مثؿ:اخرى عوامؿ.3

 انفصاؿ االب، زوجة مع ،او ممجأ في يعيش) واالسرية االجتماعية ،ظروفو
 (.االبويف

 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد ميدي/المادة مدرس        تطورها حؿومرا تركيبها – الشخصية/  الرابعة المحاضرة

 : اإلنساف عند الشعور مستويات
 العقؿ) وتسمى الوعي خارج تعمؿ التي العقمية الوظيفة عف عبارة ىو:الالشعور.1

 والمشاعر التجارب ويختزف الشخصية مف االكبر الجزء يشكؿ والالشعور( الباطف
 .بيا والشعور استعادتيا يمكف ال والتي السابقة
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 .الوعي ضمف تعمؿ التي العقمية الصفة ىو: الوعي او الشعور.2
 .المحسوس الخارجي العالـ في يجري وما بالواقع ييتـ الشعور

 يمكف ولكف الوعي في تكوف ال التي العقمية الوظيفية الصفة ىو:الشعور قبؿ ما.3
 .الشعور منطقة إلى وجمبيا تذكرىا
 :الشخصية تركيب

 ومكوناتيا بالشخصية اىتماماً  النفس عمـ مدارس أكثر النفسي التحميؿ مدرسة*
 العوامؿ تفاعؿ صور مف اوؿ وىو( فرويد) العالـ ىو المدرسة ىذه ،مؤسس ووظيفتيا
 ونموىا الشخصية تكويف في ذلؾ واثر بينيا يحدث الذي والصراع والبيئية الوراثية

 :ىي ثالثة جوانب لمشخصية اف فرويد ويرى.
 والنفسية البيولوجية الطاقة منبع ىو.لمشخصية البيولوجي جانبال وىو: (ID) اليو.1

 الفطرية والدوافع والنفسية والعصبية الجسمية االستعدادات ويشمؿ بيا، الفرد يولد التي
 .والغرائز

 والقيـ واالخالؽ والعادات المعايير عف ،بعيد الواقع عف بعيد الشعوري جانب وىو*
 .والمنطؽ العقؿ قوانيف تحكمو وال
 متى ويتبوؿ يبكي ػػ الرضيع الطفؿ مثالً .لمشخصية البدائي الجانب اليو يعتبر*

 .يشاء
 الطفؿ اتصاؿ مف بالتدريج ،يتكوف لمشخصية النفسي الجانب وىو:(Ego) االنا. 2

 والتفكير واالدراؾ الشعور مركز ىو ،فاألنا الحواس طريؽ عف الخارجي بالعالـ
 .تتحقؽ ال او الدوافع تتحقؽ طريقو فعف لمفرد ديةاإلرا االفعاؿ عف مسؤوالً  ،ويكوف
 مبدأ فيو ويتحكـ الخارجية، والظروؼ( الغرائز) اليو بيف التوفيؽ ىي األنا وظيفة
 .الواقع

 .جائعاً  يكوف حيف فمو في يصادفو ما كؿ يضع ال اف الطفؿ يتعمـ: مثالً *
 القانوف عف رهعبا وىو لمشخصية االجتماعي الجانب وىو(:superego)االنا فوؽ.3

 وقد طفولتو في الفرد يكتسبو استعداد وىو بالضمير نسميو ما وىو الفرد عند الخمقي
 الحكـ عمى بقدرتو محتفظاً  يبقى لكنو وخبراتو الفرد ثقافة بازدياد وذلؾ التحوير يصيبو
 .والثواب والعقاب
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 الحب مف اساس عمى مبني مكتسب رادع مانع دافع الشعوري استعداد وىو*
 .واالحتراـ لخوؼوا
 األنا فوظيفة ، البعض بعضيا مع وتمتزج تتفاعؿ لمشخصية الثالثة الجوانب ىذه*
 التوفيؽ ميمة في نجح ،فاذا الضمير ومطالب الخارجي والواقع اليو بيف التوفيؽ ىي

 واالتزاف بالتكامؿ الشخصية واتصفت سوية بصورة النفسية الحياة ،سارت المتكامؿ
 سموؾ او عقمي او نفسي مرض ذلؾ عف نتج النفسي التوازف تؿاخ إذا العكس وعمى
 (.،اجرامي عدواني) شاذ

 :الشخصية تطور مراحؿ
 :وتشمؿ الشخصية لتطور ادوار عدة توجد
 .والوالدة الجنيف تكويف بيف تمتد التي المرحمة ىي:  الحمؿ دور.1

 وبعض. سؤىا أو التغذية وبحسف لألـ الغددية باإلفرازات يتأثر أمو بطف في الجنيف
 التي الفعاليات مف وغيرىا الكتب وقراءة الموسيقى سماع بأف يعتقدوف الباحثيف
 .الجنيف عمى االثر ليا االـ تمارسيا

 (.االولى السنة الى ػػ الوالدة مف: )الرضاعة دور او الفمي الدور.2
 .الفـ عمى منصبة تكوف ولذتو الطفؿ اىتمامات الف الفمي بالدور سمي*
 الحاجة وىي لمطفؿ البيولوجية الحاجات إشباع فقط تشمؿ ال الرضاعة عممية*

 شعور تعزز وايضاً  وامو الطفؿ بيف اجتماعية عالقة كونيا تشمؿ ايضاً  ولكف لمطعاـ
 .حولو بمف والثقة باألماف الطفؿ

 
 (سنوات 3 الى سنة 1 مف: )  الباكرة الطفولة دور او الشرجي الدور.3
 عند بالسرور فيشعر والشرج التناسمية اعضاءه الى فمو مف الطفؿ سرور يتحوؿ*

 .التبرز او التبوؿ
 .الخارجي العالـ مع لالتصاؿ كوسيمة الكالـ الطفؿ يستخدـ المرحمة ىذه في*
 .وامعائو مثانتو ضبط عمى الطفؿ يتعود المرحمة ىذه في*
 .الحركية مياراتو تطور*
 (سنوات 6 الى سنوات 3 مف : )  المتاخرة الطفولة دور او الجنسي الدور.4
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 عند الجنس نفس الى وينجذب المرحمة ىذه في( ذكر،انثى) جنسو الطفؿ يميز*
 .المعب

 الطفؿ فيمارس التناسمية اعضائو وباالخص جسمو عمى الطفؿ اىتماـ ينصب*
 (.االطفاؿ عند السرية العادة) باعضائو المعب

 بيا يعبر مفيدة جمؿ استخداموب نفسو عف التعبير  المرحمة ىذه في الطفؿ يستطيع*
 .وحاجاتو افكاره عف
 ( سنة 12 الى سنوات 6 مف: )اليدوء دور.5
 . وقدراتو ذكائو باستخداـ التعمـ في الطفؿ ميارات تزداد المرحمة ىذه في*
 جديد بمحيط واالحتكاؾ المدرسة الى ذىابو خالؿ مف التكيؼ عمى قدرتو تزداد*

 .العائمة نطاؽ خارج
 وتمبية والعطاء واالخذ المنافسة ،يتعمـ الجنس نفس مع صداقة قاتعال اقامة*

 .منو تطمب التي الطمبات
 .والميارات االكاديمية المعمومات اكتساب*
 (سنة18 الى سنة 12 مف: )  البموغ دور.6
 .الجنسيف عند اليرمونية والتغيرات الجسمي النمو مرحمة*
 .والجسمي والعقمي والعاطفي االجتماعي النضوج مرحمة*
 الجنس نحو واالنجذاب ، المسؤولية ،وتحمؿ جديدة اجتماعية عالقات تكويف مرحمة*

 .االخر
 ىذه مع التكيؼ عمى الفرد قدرة في سبقتيا التي المراحؿ عمى تعتمد المرحمة ىذه*

 .حميا وكيفية والمشاكؿ الصعوبات ومواجية المرحمة
 (.،الدراسة لعمؿا ، المينة) المستقبمية القرارات اتخاذ مرحمة*
 (:سنة 18 بعد: ) الكيولة دور او النضوج دور.7
 .الشخصية ونضوج تكامؿ اوج في فييا الشخص يكوف*
يجاد عائمة تكويف عمى فييا الفرد اىتماـ ينصب*  .الحياة شريؾ وا 
 تحديد ، ،العطاء االخريف محبة ، التعاوف ، والتطور النجاح عمى قادراً  يكوف*

 .ياةالح في واضحة اىداؼ
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 الجسمية وقدراتو وفعالياتو الفرد قابميات انحطاط دور ىو:  الشيخوخة دور.8
 .والعقمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      سيد ميدي/المادة مدرس                      الدوافع/   الخامسة المحاضرة
 معيناً  سموكاً  ليتخذ تدفعو التي الحي الكائف في الكامنة الطاقات ىي: الدوافع تعريؼ

 .وغاياتو اىدافو الحي لمكائف ترسـ التي ىي الطاقة ،وىذه الخارجي العالـ في
 معينة ظروؼ في السموؾ تثير نفسية او ،جسمية داخمية حالة ىي فالدوافع*

 عف يبحث الجائع االنساف ذلؾ عمى مثاؿ.معينة غاية الى ينتيي حتى وتواصمو
 .الطعاـ

 :إلى الدوافع تصنؼ*
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 أولية دوافع.1
 ثانوية عدواف.2
 مختمفة دوافع.3
 الفرد بيا يشعر التي ىي الشعورية ،فالدوافع الشعورية ودوافع شعورية دوافع ىناؾ*

 الناتج السموؾ ويدرؾ عنيا التعبير ويستطيع وىدفيا طبيعتيا ويدرؾ واضحاً  شعوراً 
 .العاطفة إلى الحاجة ، االمف الى الحاجة الجوع، دافع ػػ عمييا مثاؿ.عنيا
 بوجودىا الشعور دوف وتحركو االنساف في تؤثر التي فيي الالشعورية افعالدو  أما*

 السموؾ ويعتبر ىدفيا تحديد واليمكف عنيا الناتج السموؾ تفسير يمكف ،وال وطبيعتيا
 .االخريف نظر في معقوؿ غير ويبدو عشوائياً  او غريباً  او شاذاً  سموكاً  عنيا الناتج
 اليديف غسؿ او السيارة قيادة مف الخوؼ مثؿ لو مبرر ال الذي الخوؼ ػػ عمييا مثاؿ
 .شخص كؿ مصافحة بعد
 لـ الفرد اف أي بيا، مزوداً  الفرد يولد التي الفطرية الدوافع وىي: االولية الدوافع.1

 اثارتيا في يعتمد الدوافع مف النوع وىذا. والتعمـ الخبرة طريؽ عف بيئتو مف يكتسبيا
 :ىي الدوافع ىذه اىـ فوم الداخمية الجسمية الحاالت عمى
 (.الطعاـ الى الحاجة) او الجوع دافع.1
 (.الماء الى الحاجة) او العطش دافع.2
 .االلـ تجنب دافع.3
 المحيطة بالبيئة كبير حد إلى تتأثر التي المكتسبة الدوافع ىي: الثانوية الدوافع.2

 حيةبالنا صمة لبعضيا اف كما لمفرد المختمفة الظروؼ ظؿ في وتنشأ لمفرد
 .الفسيولوجية

 :الدوافع ىذه واىـ
 كاف متى باألمف الفرد ،ويشعر الخوؼ مف التحرر يعني األمف:  األمف الى الحاجة.أ

 .االجتماعي ومركزه وحقوقو واوالده وصحتو ومستقبمو عممو عمى مطمئنا
 :الحاجة ىذه وإلشباع

 عند اليو يرجع مف ىناؾ بأف ليشعر وحبيـ االخريف رضا كسب عمى الفرد يعمؿ.1
 .الحاجة
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 الخوؼ تقمؿ لكي االجتماعية والميارات المعمومات مف كافي قدر الفرد يكتسب.2
 .االجتماعية المواقؼ مف
 .باالمف الشعور تولد بالنفس الثقة.3
 الى يؤدي باالمف الشعور عدـ ،الف الطفؿ لدى الحاجة ىذه تشبع اف يجب*

 الكالـ، في المجمجة، الالإرادي ؿالتبو  مثؿ أعراض وظيور نفسية بامراض االصابة
 .والعناد ،الغضب النفس عمى االنطواء

 :االطفاؿ لدى باالمف الشعور عدـ الى تؤدي التي العوامؿ ومف
 . الوالديف بيف الشجار.1
 .القاسي العقاب.2 
ىمالو بو االىتماـ عدـ.3  .عميو الزائدة الميفة أو وا 
 .لالسرة االقتصادية الحالة سوء.4
 :االجتماعي التقدير الى الحاجة.ب
 .االخريف قبؿ مف ومحتـر مقبوؿ وانو قيمة لو باف الشعور الى بحاجة فرد كؿ*
 :االنتماء إلى الحاجة.جػ
 في يشاركيا المدرسة، ، االسرة مثؿ معينة مجموعة الى االنتماء الى بحاجة فرد كؿ

 .معيا والعطاء األخذ ويتبادؿ معيا ويتعاوف وافراحيا احزانيا
 
 :الذات عف التعبير الى الحاجة.د
 ويحقؽ واالنتاج والفعؿ بالقوؿ نفسو عف التعبير الى الفرد تدفع التي الحاجة وىي*
 .اراء مف لديو ما ويبدي امكانات مف لديو ما
 :الذات احتراـ الى الحاجة.ىػ
 شيء أي مف عنيا والدفاع ذاتو عمى المحافظة إلى الفرد تدفع التي الحاجة وىي*

 .منيا االقالؿ ىال يؤدي
 .االستطالع الى الحاجة.و
 .وامتالكيا االشياء عمى الحصوؿ في والرغبة الحاجة وىي : التممؾ الى الحاجة.ز
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 عوامؿ الفرد لدى تنشيطيا في تشترؾ التي الدوافع وىي : المختمفة الدوافع.3
 .نفسية وعوامؿ فسيولوجية

 :الدوافع ىذه ومف
 .الجنسي الدافع.أ
 .ةاالموم دافع.ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد ميدي/المادة مدرس                      النفسية األزمة/    السادسة المحاضرة

 الشرط تعتبر الشخصية تكامؿ فاف وثيقة صمة النفسية وصحتو الفرد شخصية بيف*
 وحدة في المختمفة سماتيا انتظاـ الشخصية بتكامؿ ،ويقصد النفسية لمصحة االساسي
 .متكاممة

 : ذلؾ الى تؤدي عوامؿ عدة ىناؾ الشخصية تكامؿ ؽولتحقي*
 الصحة اعتالؿ الى يؤدي والغدي العصبي الجياز في خمؿ أي ػ بيولوجية عوامؿ.1

 .الشخصي تكامؿ وعدـ النفسية



 18 

 عامؿ اىـ الالشعورية النفسية الصراعات مف الشخصية خمو ػ نفسية عوامؿ.2
 .الشخصية تكامؿ لتحقيؽ
 . واحد اف في ارضاؤىما يمكف ال دافعيف بيف صوؿمو  تعارض:الصراع تعريؼ
 ضبط عف والعجز النفسية المشاكؿ حؿ عمى القدرة عدـ ىي:النفسية االزمة تعريؼ
 والعجز الخيبة ومشاعر والقمؽ التردد مف بحالة عادة النفسي،مصحوبة التوازف
 .بالنفس الثقة وانعداـ والعزلة والظمـ بالخوؼ الشعور او والخجؿ بالذنب والشعور

 :النفسية األزمة إلى تؤدي التي االسباب*
 .الضمير تأنيب تثير التي المواقؼ.1
 .لنفسو واحترامو الفرد كرامة تمس التي المواقؼ.2
 .يظف مما اىمية اقؿ انو الفرد يتاكد عندما.3
 .االجتماعي الموقع فقداف.4
 .يستحقو ال عقاباً  يعاقب حيف.5
 .ستحقاؽا دوف يكافئوف الغير يرى حيف.6
 .قيرياً  منعاً  ىدفو تحقيؽ مف يمنع حيف.7
 المشكمة الى والنظر الموضوعي التفكير ىو النفسية االزمات لحؿ السميمة الطريقة*
 المشكمة عف بالتغاضي النفس خداع وعدـ( وايجابياتيا سمبياتيا) النواحي جميع مف
 أف ويجب. صيةالشخ إمكانياتو في المبالغة أو الشخصية العيوب عف التغاضي او

 .واحد اف في والمجتمع الفرد ترضي بصورة االزمة حؿ يكوف
 :(Defense Mechanism) الدفاعية الحيؿ

 كانت ،واذا ايجابي بشكؿ النفسية ازمتو حؿ الى التوصؿ في الفرد ينجح لـ إف*
 ناجحة بطرؽ مشاكمو حؿ ماضيو في يتعمـ لـ النو او حميا عمى قدرتو تفوؽ المشكمة
 بالحيؿ تعرؼ خادعة سمبية أخرى طرؽ إلى ولجأ إحباط حالة في ردالف ،ظؿ

 عدـ او انكارىا او سببتيا التي والدوافع ما لمشكمة التنويو عف عبارة وىي. الدفاعية
 .الشعور مستوى عف كميا وابعادىا بيا االعتراؼ

 يياال يمجأ كبيرا اـ كاف صغيرا فرد فكؿ شاذة ليست أساليب  الدفاعية اآلليات إف*
 في ضارة والعقمية،وتصبح النفسية باالمراض المصابيف لدى تزداد لكنيا معيف بمقدار



 19 

 عمى والعمؿ وواقعية وصراحة جرأة بكؿ المواقؼ مواجية مف وتمنعو بيا االفراط حالة
 .حميا

 :الدفاعية الحيؿ
 والقمؽ التوتر مف لمتخمص تمقائية بصورة تحدث مقصودة غير شعورية ال آلية وىي
يجاد المشكمة واجية،لم  فتساعده وقتية نفسية راحة الفرد ليا،فتعطي المناسبة الحموؿ وا 
 .وينيار توازنو يختؿ ال كي وصدماتيا الحياة مصاعب تحمؿ عمى

 :إلى الدفاعية اآلليات تصنؼ
 :الخداعية الحيؿ.1 

 عف كميا واستبعادىا بيا االعتراؼ عدـ او انكارىا او المشكمة لتمويو حيؿ وىي
 :وتشمؿ الشعور توىمس
 (Repression) الكبت.أ

 (Rationalization)التبرير.ب

 (Projection)االسقاط.جػ

 (Reaction formation)العكسي التكويف.د
 (Isolation)العزؿ.ىػ
 
 
 
 ((Repression:الكبت.أ

 تمقائية بصورة يحصؿ اذ قصد او وعي غير مف لمفرد تحصؿ الشعورية عممية وىو
 .النفسي الواقع مف واليروب لمنفس خداع وىو تفكير يسبقيا ال

 والذكريات واالفكار االنفعاالت جميع يستبعد والذي الخداعية الحيؿ احدى وىو
 والذكريات االفكار يمنع وانو ،كما الالشعور الى ودفعيا المخجمة او المؤلمة الشعورية

 وىو. والخوؼ بالقمؽ الفرد شعور لمنع وذلؾ الشعور الى االقتحاـ مف الالشعورية
 .عنيفا الكبت كاف كمما وتزداد الفرد طاقة تستنفذ عممية
 :الكبت عممية مضار
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 .المتصارعة المكبوتة بدوافعو يشعر ال الفرد اف.1
 .مصدرىا الفرد يعرؼ ال والتي والتوتر والتردد بالقمؽ الفرد يشعر.2
 او ورىـنف مف فيستغرب الناس مف سموكو بوقع بالشعور فرصا لمفرد تترؾ ال.3

 .الناس مع السميـ والتعامؿ والحب التفاىـ دوف تحوؿ عقبو بمثابة فيصبح لو كرىيـ
 .اآلخريف سموؾ وفيـ تفسير الفرد يسيء.4
 .لمفرد واالنفعالي االجتماعي النمو تعطؿ.5
 .الفرد شخصية واتزاف وتكامؿ لنمو عائقا يكوف.6
 .والعقمية النفسية االضطرابات حدوث عمى يساعد.7
 (Rationalization) التبرير.ب
 تمقائية بصورة يحصؿ فيو قصد او وعي غير مف لمفرد تحصؿ شعورية ال حيمة وىو
 فرد كؿ اليو ويمجأ والقمؽ الخوؼ لو ويسبب نفسو يؤذي ما لدفع الفرد الييا ويمجأ
 السيئة وعاداتو وعواطفو ونزواتو رغباتو وراء المندفع او مخطئ او عاجز او فاشؿ
 .بيا نفسو رتضي التي
 يحتفظ لما او خاطئ سموؾ مف عنو يصدر لما التبرير في معقوال سببا يتخذ الفرد اف
 نفسو يسائؿ عندما او سؤاؿ اليو يوجو حيف وعواطؼ ورغبات ومعتقدات اراء مف بو

 ومثاؿ. الحقيقية االسباب ليست لكنيا ومقترحة ومقبولة معقولة تبدو اعذاراً  ،فيقدـ
 يكوف ذلؾ باف لطفمو القاسي الشديد عقابو يبرر االب) ذلؾ ىعم ومثاؿ. ذلؾ عمى

 (.مشاكؿ مف يعانيو عما التنفيس التصرؼ ىذا في يحاوؿ حيف في لصالحو
   :  (Projection)االسقاط.جػ

 الى المكبوتة ومخاوفو وقمقو ورغباتو عيوبو فييا الفرد ينسب شعورية ال حيمة وىو
 .الخوؼ او والنقص القمؽ مف يعتريو ما لتخفيؼ الحظ او االقدار او الناس مف غيره
 سوء الى ال وراثتو الى تنسبيا الطفؿ وسموؾ تصرفات سوء) ذلؾ عمى االمثمة مف

 (.صعوبتو الى االمتحاف في الرسوب ،او لو تربيتو
 رؤية وعدـ البغيضة المتصارعة ودوافعو الفرد مشاعر مف تخفؼ االسقاط عممية اف

 او الناس نقد مف الدواـ عمى الفرد يجعؿ مما الحقيقة في ىي كما بوضوح نفسو
 في نراه كما عيوبو تشبو عيوب لدييـ كانت اف محاسبتيـ او اتياميـ او وعظيـ
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 وقمقو ومخاوفو وشكوكو رغباتو يسقط اف المريض فيحاوؿ العقمية االمراض مف كثير
 .االخريف نفوس عف صادرة انيا فيتصور بو المحيطيف عمى الالشعورية وكراىيتو

 Reaction formation):  )  العكسي التكويف.د 

 ما عكس عمى ظاىر معيف سموؾ اظيار في الفرد بيا يقـو شعورية ال حيمة وىو
 .نفسو اعماؽ في يضمر
 :العكسي التكويف مزايا

 .اخفائو لغرض كبيرا جيدا ويبذؿ الدافع او الرغبة لمفرد يكوف.أ
 .تمقائية الية بصورةو  قصد غير مف نفسو الفرد يصطنعو.ب
 .نفسو اعماؽ في يكف ما عكس عمى معيف سموؾ يظير.جػ
 .كابتة قوة عف تعبير.د
 .ابدا بيا الشعور فرصة لمفرد والتترؾ تاما عزال المضاد السموؾ تعزؿ عممية وىو.ىػ
 .ينطمؽ لئال المكبوت مف تحيو ما عمى محافظة دائما الذكريات تبقى.و
 .الذات لخداع حيمة انيا يعمـ ال وىو وتحمس بشدة ودىاوج ويبرر الفرد يتقبميا.ع
 
  (Isolation): العزؿ. ىػ

 مستقمة اماكف في والمعتقدات والدوافع االفكار بفصؿ تتمخص شعورية ال وحيمة
 .لعممو تعطؿ او قمؽ مف التقاؤىا يسببو لما خوفا بعض عف بعضيا
 االعتراؼ يرفض وانو بيتو في كاذبا عممو في صادقا الفرد يكوف قد) ذلؾ عمى مثاؿ
 (.تبريره مع التناقض بيذا
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 سيد ميدي/  المادة مدرس                                    الدفاعية االليات/ السابعة المحاضرة

 :الهروبية الحيؿ.2
 التشاغؿ او تناسييا او استصغارىا او واالزمة الصراع تتجاىؿ التي الحيؿ تمؾ وىي
 .عنيا
 في االسراؼ او النفس عمى االنطواء منيا عديدة صور في اليروبية الحيؿ وتبدو
 :ىو اليروبية الحيؿ ىذه أىـ ومف اليموـ، مف ىربا القراءة

 (Day dream) اليقظة احالـ.أ

  (Regression) النكوص.ب
 :اليقظة احالـ.أ

 راحة الفرد فييا يجدف وحاجاتو رغباتو الرضاء الفرد الييا يمجأ ىروبية حيمة وىو
 .مكبوتة دوافع عف ناتج يعانيو قمؽ مف وخالصة نفسية
 فيعرض والحقيقة الواقع عف بعيدا يكوف الذي التفكير مف نوع ىي اليقظة احالـ اف
 لتخفيؼ وذلؾ العادي التفكير عمى تسيطر والتي واالجتماعية المنطقية القيود عف
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 عالـ في ارضاءىا الفرد يستطيع ال اتورغب حاجات عف الناتج والقمؽ التوتر شدة
 (.بالثروة والتفكير بالقوة يحمـ الضعيؼ الفرد اف نجد) ذلؾ عمى مثاؿ الواقع
 الييا جأ اف ، والشيخوخة والبموغ الطفولة دور في طبيعية ظاىرة اليقظة احالـ تعتبر
 لتخمصا او تجنبيا يستطيع وال الييا المجوء في اسرؼ اف ،اما معقوؿ بمقدار الفرد
 .والمثابرة السعي عف واالبتعاد االنتباه عف عجزه الى وبالتالي فيؤدي منيا
 
 
 (Regression) النكوص.ب

 حيف والتفكير السموؾ مف البدائية او الطفولية االساليب استخداـ الى الفرد تراجع وىو
 الصحيحة بالطرؽ التفكير مف بدال صعوبات تعتريو حيف او ما مشكمة يواجو
 .لحميا اتباعيا الواجب ةالمنطقي

 :الكبار عند النكوص عالمات*
 .الخشف الكالـ.1
 والبكاء الصراخ.2
 .والمشاكؿ الصعوبات مواجية عند التمارض.3
 .والغسؿ والمبس االكؿ عف عقميا المصاب يمتنع.4
 :الصغار عند النكوص عالمات*
 .الالرادي التبوؿ.1
 .األصابع مص عادة.2
 .والبكاء والضحؾ الشديد بوالغض والصراخ التيجـ.3
 .خجؿ دوف والتبرز التبوؿ.4
 
 :االستبدالية الحيؿ.3

 :منيا عديدة صورا تتخذ شعورية ال حيؿ وىي
 (Identification) التقمص.أ

  (overcompensation) المسرؼ التعويض.ب
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 :التقمص.أ
 األمفب لمشعور الفرد يستخدميا شعورية ال ، الذات عف لمدفاع استبدالية حيمة وىو

 فرد شخصية في الفرد شخصية اندماج ىو والتقمص.القمؽ مف والتخمص والطمأنينة
 عف لمتخفيؼ،  يفتقدىا التي األىداؼ بوجود تتميز والتي جماعة شخصية او اخر

 .ذلؾ عمى االمثمة ومف. تعتريو التي النفسية الصراعات
 او. بو لمعجبا الممثؿ شخصية الفتى يتقمص او ابيو شخصية الطفؿ يتقمص كأف)

 يتصور حيف العقمي بالمرض المصاب ىذياف في واضح بشكؿ التقمص يبدو
 (.وحركاتو مالبسو فيقمد البارزة الشخصيات مف او العظماء مف بانو المصاب

 :المسرؼ التعويض.ب
 التوتر مف التخفيؼ الفرد بيا يحاوؿ التي المسرفة االستجابات مف مجموعة وىو

 او متكمفاً  فييا الفرد يبدو حتى المعقولة الحدود تجاوز،وي نقص عقدة مف الناشئ
 .لممجتمع مضادا
 شخصية مشاكؿ مف انفعالية صراعات يعانوف الذيف الطمبة بعض اف المالحظ ومف
 فيسرفوف المسرؼ التعويض طريؽ عف المشاكؿ ليذه ،يتكيفوف اجتماعية او مالية او
 يستطيع مف ىو المتزف فالطالب. فسيةالن الناحية مف جيديف ليسوا ولكنيـ الدراسة في
 .بدراستو الكبير اىتمامو الى باالضافة كثيرة مجاالت في بالحياة يتمتع اف
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 سيد ميدي/ المادة مدرس        النفسية األمراض أسباب:   الثامنة المحاضرة

 حدوث الى يتؤد عوامؿ عدة ىناؾ ،ولكف السبب معروفة غير النفسية األمراض اف
 .الواحد الفرد في ومتعددة ومتشابكة متداخمة العوامؿ ىذه وتكوف النفسي المرض
 :ىي مجموعات أربعة الى العوامؿ ىذه تصنيؼ ويمكف

 
  Genetic factors   الوراثية العوامؿ.1
      Psychological factors النفسية العوامؿ.2
   Cultural and social factors   الثقافية العوامؿ.3
   Physical factors   الجسمية العوامؿ.4

 Genetic factors   الوراثية العوامؿ: أوال
نتاج تشكيؿ في أثرا الوراثية لمعوامؿ اف*  دراسات عدة ،وىناؾ النفسي االضطراب وا 

 تؤدي الناس بعض عند تكوينية واستعدادات وراثية عناصر وجود الى تشير عممية
 أجريت التي والبحوث الدراسات ىو ذلؾ يؤيد وما لدييـ يالنفس بالمرض لإلصابة

 .النفسية األمراض ببعض المصابيف التوائـ األطفاؿ عمى
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 تدعـ البيئية الظروؼ اف بؿ البيئية الظروؼ عف بعزلة تعمؿ ال الوراثية العوامؿ إف*
 موجداً  عامالً  تكوف السيئة البيئة مع السيئة الوراثة فاف لذا الوراثية العوامؿ

 .صحيح والعكس النفسية لالضطرابات
 واليوس والكآبة الفصاـ مرض في الوراثية العوامؿ اثر عمى تؤكد قوية أدلة ىناؾ*

 .والصرع
   

    Psychological factorsالنفسية العوامؿ: ثانياً 

 مرحمة في وخاصة المضطرب النفسي بالنمو تتعمؽ التي العوامؿ بيا ويقصد*
 .لمفرد الضرورية واألمنية واالجتماعية النفسية حاجاتال إشباع وعدـ الطفولة

 والتناقض النفسية والضغوط المؤلمة والخبرات والحرماف واإلحباط الصراع يعتبر*
 .النفسي المرض الى المؤدية النفسية األسباب أىـ مف الوجداني

 Cultural and social factors  الثقافية العوامؿ: ثالثاً 
 في تؤثر والتي بالفرد المحيطة واالجتماعية والثقافية الحضارية العوامؿ بيا ويقصد*

 .النفسي المرض حدوث في مباشراً  غير أثرا وليا شخصيتو بناء
 جنسية وتربية عاطفي وتعبير ونظافة تغذية مف فييا بما االجتماعية التنشئة فعوامؿ*

عداد  تكويف في تدخؿت التي المجتمع في السائدة القيـ وكذلؾ االجتماعية لمحياة وا 
 حدوث في األثر ليا العوامؿ ىذه كؿ سموكو تحدد والتي لإلنساف األعمى األنا

 .السموكي االضطراب أو النفسي المرض
 في عنو الغربية المجتمعات في يكثر الكحوؿ عمى اإلدماف ذلؾ عمى ومثاؿ*

 .واإلسالمية العربية المجتمعات
 Physical factors  الجسمية العوامؿ: رابعاً 
 :وتشمؿ ووظائفو الجسـ في تؤثر التي البايولوجية العوامؿ بيا ويقصد*
 تشوش حالة الى تؤدي التي الشديدة الحمى مثؿ الحادة البدنية األمراض.1

 .الكآبة حالة الى يؤدي الذي والتيفوئيد الرئة ذات أو والذاكرة الوعي واضطراب
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 الى أحيانا يصؿ الذي مافاإلد الى يؤدي الذي الكحوؿ مثؿ: واألدوية السموـ.2
 .الذاكرة وفقداف واضطراب الكحولي الذىاف حدود
 حدوث الى تؤدي التي وغيرىا والبرومايد والكوكاييف المورفيف مثؿ األدوية بعض أو

 .نفسية واضطرابات أعراض
 يرفع الذي السكر مرض مثؿ:  (الغذائي التمثيؿ) االيضية الفعاليات اضطراب.3

 عمى تؤثر التي بالدـ اليوريا تركيز يرفع الذي الكميتيف عجز أو ، بالدـ السكر تركيز
 .لممريض النفسي التوازف اختالؿ

 الى يؤدي الذي الثايروكسيف ليرموف إفرازىا وازدياد الدرقية الغدة عمؿ اضطراب أو
 .النـو واضطراب والكآبة القمؽ مثؿ نفسية أعراض ظيور

 :ويشمؿ ػ واعتالله الدماغ أمراض.4
 (Head injury)  الرأس عمى شدةال.أ

 .نفسية واضطرابات أعراض ظيور مع العصبي الجياز عمؿ في خمؿ إلى تؤدي
 .العضوي والذىاف االكتئاب حاالت الى تؤدي قد:  الدماغ أوراـ.ب
 .وسموكية ذىانية وحاالت الشخصية اعتالؿ إلى يؤدي الذي:  الصرع.جػ
 والسحايا الدماغ التياب.د
 .الدماغية الدموية رةالدو  اعتالؿ.ىػ
 .المبكر والخرؼ الشيخوخة أمراض.و
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        "The Brain"الدماغ وفسمجة تشريح :التاسعة المحاضرة
 :،اىميا اجزاء عدة مف الدماغ يتكوف*
 Cerebrum    المخ.أ
 المادة مف كتمة تصميما المخ كرة نصفي مف ويتكوف الدماغ مف جزء اكبر وىو 
 :وىي فصوص أربعة مف يتكوف نصؼ وكؿ التفني، الجسـ تسمى يضاءالب
 السموؾ ، ،العواطؼ ،الذاكرة التفكير تنظيـ عف مسؤوالً  ويكوف:  األمامي الفص.1

 .الجسـ وحركات العقالني
 .والممس األحاسيس ترجمة عف مسؤوالً  ويكوف:  الجداري الفص.2
 .العواطؼ عف والتعبير كرة،الذا ،الضحؾ السمع مراكز وفيو: الصدغي الفص.3
 .والنطؽ البصر حاسة مركز فيو:  القفوي الفص.4
 
    Cerebellumالمخيخ.ب 

 الشد نسبة عمى ويحافظ التوازف حفظ في المتحكمة العصبية المراكز عمى يحتوي
 .العضالت في الضروري والتقمص
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 : إلى يقسـ وبدوره:         Brainstemالدماغ ساؽ.جػ
   Midbrain سطاألو  الدماغ.1
  Pons  الجسر.2
    Medulla oblongata (البصمة) المستطيؿ النخاع.3
 .والوعي النـو ، الحركي  النشاط عف مسؤوالً  الدماغ ساؽ ويكوف ػ
 Limbic system   الطرفي الجهاز.د
 

 Neurotransmitters   وعممها الكيماوية النواقؿ    
 اإلشارات انتقاؿ عمى ،تساعد العصبية ياالخال مف وتفرز تنتج كيماوية مواد وىي*

 .وأخرى عصبية خمية بيف العصبية
 :النوافؿ ىذه أنواع أىـ مف
 Dopamine الدوباميف.1
 تنظيـ عف المسؤوؿ وىو الدماغ ساؽ في ويوجد الكيمياوية النواقؿ اىـ مف وىو ػ

 .الجسـ في المعقدة الحركات عمى ،السيطرة اإلدراؾ العاطفية، االستجابات

 .الحركة واضطرابات الفصاـ امراض الى تؤدي االدوباميف زيادة ػ
 بالجوع اإلحساس ، واليقظة النـو عف المسؤوؿ وىو: Serotonine السيروتونيف.2

 .العواطؼ وتنظيـ األلـ عمى السيطرة ، الجسـ حرارة درجة ،تنظيـ والشبع
 األعراض ظيور الى يؤدي ونقصانو ، والفصاـ القمؽ ، الكآبة في دوراً  يمعب ػ

 . واالنعزاؿ األوىاـ ، اليالوس مثؿ النفسية
 Norepinephrine ابنيفريف نور.3
 .،اليقظة ،النـو الذاكرة ، التعمـ ، االنتباه في دوراً  يمعب ػ
 .القمؽ اضطرابات إلى تؤدي زيادتو ػ
 .االجتماعية العزلة ، الكآبة ، الذاكرة فقداف الى يؤدي نقصانو ػ
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 سيد ميدي/المادة مدرس  والعقمية النفسية األمراض تصنيؼ:  العاشرة لمحاضرةا

 
 

 

 
 

 

 

 القمؽ -1                العضوي المنشأ ذات           الوظيفي المنشأ ذات

           

 النفسية األمراض        

 العصابية األمراض
Neurosis  

 الذىانية األمراض

Psychosis 
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 األفكار -2                      الصرع -1                    الفصاـ -1
                       ةالتسمطي

              اليستريا -3              الشيخوخة ذىاف -2              الذىانية الكآبة -2

 اضطرابات -4      عف الناتجة االضطرابات -3       الوجداني االضطراب -3

 .الشخصية.                        الدماغ أوراـ               القطب ثنائي     

 اإلدماف -5.               الكحولي الذىاف -4                العظمة داء -4

 الشذوذ -6                                                                 
                                                       .                               الجنسي                                                                     

 

 
 Neurosis العصابية االمراض  

 عطب أو تمؼ إلى ترجع ال انيا يعني وىذا الشخصية في وظيفية اضطرابات ىي
 واضطرابات أليمة وأحداث االنفعالية الصدمات الى ترجع وانما العصبي الجياز في
 .حياتو في الفرد يال تعرض اإلنسانية العالقات في

 تتسـ. الذاتية معاناتو لخصوصية وواعياً  الحاؿ لواقع مدركاً  المريض فييا ويكوف
 في تبدو كما ، الشخصية العالقات وتصدع داخمية صراعات بوجود عامة بصفة
 المتسمطة ،األفكار ،الوسواس القمؽ:  منيا مختمفة وجسمية نفسية أعراض صورة

 .ليا أساس ال التي والشكوؾ المفرط ،التردد الشاذة والمخاوؼ
 

 Psychosis الذهانية األمراض
 ىذه وتبدو لمبصيرة، فاقداً  المريض فييا ،يكوف العقمية الوظائؼ في اضطرابات ىي

 تتسـ كما العقمية، والقوى التفكير في شديد اختالؿ صورة في االضطرابات
 الفرد تعوؽ التي سالنف ضبط عف وعجز االنفعالية الحياة في ممحوظ باضطرابات

 الذىاف ،ويحدث والميني والعائمي االجتماعي التوافؽ مف وتمنعو شؤونو تدبير عف
 أو الكحولي الذىاف مثؿ كيماوية مواد أو األدوية تسمـ:  مثؿ عضوي سبب نتيجة
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 وجود بدوف يحدث ،وقد العضوي الذىاف ويدعى الدماغ أوراـ او اليرمونات اضطراب
 .الذىانية ،الكآبة الفصاـ: مثؿ الوظيفي بالذىاف يدعىف الجسـ في عضوي سبب
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد ميدي/  المادة مدرس:              العصابية األمراض :عشر الحادية المحاضرة
        Anxiety القمؽ مرض -1

 أو لمذات بالتيديد واإلحساس  الخوؼ ازدياد مف حالة وىو:  القمؽ مرض تعريؼ
 بسبب يكوف الذي الخوؼ عف يختمؼ ،والقمؽ معروؼ وأ واضح سبب بدوف لمحياة
 .ومعروؼ واضح

 
 :القمؽ مرض مستويات

    Mild anxiety  الخفيؼ أو البسيط المستوى.1
 واالنجاز العمؿ عمى اإلنساف تحفز التي الطبيعية الحدود في المستوى ىذا يعتبر

 الطرؽ وتعمـ اليومية الحياة مشكالت مع التعامؿ عمى اإلنساف تساعد وبالتالي
 .كميا المناسبة

 
    Moderate anxiety المتوسط المستوى.2
 االستيعاب عمى قدراتو قمة الى بالمريض ،ويؤدي القمؽ مستوى يشتد الحالة ىذه في
 .بو المحيطة الظروؼ عمى يتعرؼ حتى اآلخريف مساعدة الى ويحتاج التركيز أو
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 Sever anxiety   الشديد المستوى.3

 اإلدراؾ مجاؿ ويصبح التفكير أو التركيز عمى القدرة المريض يفقد الةالح ىذه في
 .مشكمة أي يحؿ اف يستطيع ال وبالتالي جداً  محدوداً  المريض لدى
 
    Panic اليمع.4

 يؤذي وقد متخبطاً  المريض فييا ،يصبح القمؽ شدة مف القصوى الحالة ىي وىذه
 وسرعة زائد ونشاط تييج احبوويص العمؿ او الكالـ عمى قادر غير ويصبح نفسو

 .الغضب
 
 

 :لمقمؽ النفسية األعراض
 .واضحة أسباب لو ليس الذي الخوؼ.1
 االستيعاب أو التركيز عمى القدرة انخفاض.2
 التصرفات في التحكـ عمى القدرة انخفاض.3
 ىدؼ بدوف الحركة كثرة زائد، نشاط.4

 .فكيرالت في وتخبط اآلخريف مع التحدث عمى القدرة انخفاض.5
 .القرار اتخاذ عمى القدرة عدـ.6
 

 :لمقمؽ الجسمية األعراض
 القمب ضربات وزيادة الدـ ضغط ارتفاع الى يؤدي الذي األدريناليف إفراز زيادة.1

 .التنفس وزيادة
 الوجو شحوب.2
 .االسترخاء عمى القدرة وعدـ واألرؽ النـو عدـ.3
 .التبوؿ وكثرة الفـ ،جفاؼ غزير تعرؽ.4
سياؿ، غثياف.5  .الشيية وفقداف وا 
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 .عضمي توتر مع بالتعب ،شعور صداع.6
 

 :لمقمؽ المساعدة العوامؿ
 الوراثي االستعداد.1
 مف الخوؼ ىيئة عمى األطفاؿ عند ،تظير ،والمسنيف األطفاؿ عند تزداد ، السف.2

 وانحدار والوحدة العزلة بسبب المسنيف عند وتظير والغرباء والحيوانات الظالـ
 .والعقمية لجسميةا القدرات

 األمف فقداف عف الناتجة المكبوتة والرغبات الميوؿ مثؿ: النفسية العوامؿ.3
 أو الطالؽ أو الوفاة بسبب فراقيا أو األـ ابتعاد سببيا الطفولة مرحمة في والطمأنينة

 .الطفولة في الجنسية التربية أخطاء عف ناتجة
 التي والمسؤوليات والمينية الماليةو  العائمية المشاكؿ مثؿ: االجتماعية العوامؿ.4

 .الفرد تحمؿ تفوؽ
 .الرئوي التدرف مرض مثؿ المزمنة أو الحادة العضوية األمراض.5

 : العالج
 صراعات مف المريض منو يعاني ما الى االستماع بو ويقصد: النفسي العالج.1

 .نفسية
 محيط في يواالجتماع البيئي وضعو بتغيير ويتـ: واالجتماعي البيئي العالج.2

 .وبيئتو عممو
 والميدئات المنومات مثؿ لمقمؽ المضادة األدوية باستخداـ: الكيميائي العالج.3
 (.والفاليـو الميبريـو)

 :التمريضية العناية
 .عالياً  القمؽ مستوى فييا يكوف التي الفترات طواؿ المريض مع البقاء.1
 .إثارة فيو توجد ال ىادئ مكاف الى المريض نقؿ.2
 .بيدوء المريض اممةمع.3
 .المريض مع التحدث عند وقصيرة بسيطة كممات استعماؿ.4
 .القرار واتخاذ لالختبار تعويضو او مخاوفو مواجية عمى المريض إرغاـ تجنب.5
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 التعبير عمى وتشجيعو اليو االستماع ، المريض سموؾ فيـ الممرضة عمى يجب.6
 .مشاعره عف
 العميؽ التنفس تمريف مثؿ االسترخاء يناتتمر  مع التجاوب عمى المريض تشجيع.7

 عمى ،وتدريبو والتخيؿ ،السرحاف والتسابيح الصالة االضطرادي العضمي ،االسترخاء
 .الضرورة عند لوحده استخداميا

 
 

 سيد ميدي/المادة مدرس:                                        عشر الثانية المحاضرة

   Obsessive compulsive  neurosis (التسمطية اراألفك) القهري الوسواس عصاب -2

 :المرض تعريؼ
 عمى ومسيطرة المريض ذىف في متكررة أفكار شكؿ عمى يظير عصابي مرض ىو

 بشكؿ الفكرة محتوى وتنفيذ ليا االستجابة الى بو وتؤدي اضطرابو في وتتسبب تفكيره
 .الشخصية إرادتو وضد قيري

 :المرض أعراض
 .المريض فكر عمى تدميري طابع ذات وسواسيو أفكار سيطرة:  الوسواس.1
 .اليديف غسؿ مثؿ متكرر قيري سموؾ:  (القيرية) الجبرية األفعاؿ.2
 .والنظاـ بالنظافة الشديد االىتماـ.3
 .الوسواسية لألفكار االنصياع بسبب بالذنب اإلحساس.4
 .واضح واقعي سبب بدوف مخاوؼ.5
 .التنفيذ ةصعب بمعايير والتمسؾ الرأي تصمب.6
 .النفس وتجاه اآلخريف تجاه العدوانية.7

 :القهري الوسواس أسباب
 الوراثي العامؿ.1
 الذي تصرفاتيا في الوسواسية المنظمة الوالدة أو الوالد تأثير: البيئي العامؿ.2

 .أطفاليا شخصية عمى ينعكس
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 بالصالبة تتميز التي الشخصية في القيري الوسواس مرض يظير:الشخصية.3
 .واألعماؿ المواعيد في والدقة والروتيف النظاـ ،حب التكيؼ عوبةوص
 
 
 
 
 
 
 

 العالج
 عمى وتشجيعو لممريض األعراض طبيعة تفسير خالؿ مف ويتـ:  النفسي العالج.1 

 لألحداث المريض تفكير وتوجيو ، القيري لمسموؾ المصاحبة مشاعره عف التحدث
 .حياتو في مرت لتي السمبية االحداث تذكر في االستمرار وعدـ االيجابية

 مصادر عف واالبتعاد السكف أو العمؿ مكاف بتغير: واالجتماعي البيئي العالج.2
 .الوسواس
 :التمريضية العناية

 يبدأ ثـ ساعة كؿ دقائؽ 10 لمدة القيري السموؾ بممارسة مبدئياً  لممريض السماح.1
 .القيري الوسواس عمى لمقضاء بالتدريج الفترة ىذه بإنقاص

 عف الناتجة المشاكؿ عمى لمتغمب المشكالت حؿ خطوات عمى المريض تدريب.2
 .القيري السموؾ

 في يستمر ال حتى االجتماعية األنشطة ممارسة عمى وتشجيعو المريض مساندة.3
 .القيري السموؾ إتباع
 المنزؿ في إتباعو الواجب والعالج المرض مظاىر عف أسرتو وأفراد المريض تعميـ.4

 .المستشفى مف الخروج بعد المتابعة وكيفية
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 سيد ميدي/ المادة مدرس         Hysteriaالهستريا -3: عشر الثالثة المحاضرة

 في خمؿ مع انفعالية اضطرابات فيو تظير عصابي نفسي مرض ىو:المرض تعريؼ
 الى المزمنة االنفعاالت فيو تتحوؿ تحولي عصاب وىو. والحركية الحسية األعصاب

 لجمب أو مؤلـ موقؼ مف ىروباً  وذلؾ عضوي أساس ليا ليس جسمية عراضأ
 .المريض عند شعورية ال ودوافع لحاجات نتيجة ويحدث االىتماـ

 
 :الهستريا أسباب

 مع التكيؼ عمى القدرة عدـ المكبوتة، النفسية الصراعات وجود:  النفسية األسباب.1
 .المختمفة الحياة مشاكؿ

 .الوراثية األسباب.2
 .الفرد عمى عنيؼ نفسي تأثير ذات حالية مشاكؿ وجود:  البيئية األسباب.3
 .االنفعالي النضوج بعدـ تتميز التي اليستيرية الشخصية: الشخصية.4
 

 :المرض أعراض
 conversion   التحولية األعراض.1
 أعراض تظير أي ، اليستريا حالة مف المرئي الجسمي الجانب بيا ويقصد:  

 العمر) البصر فقداف:  مثؿ حقيقي غير وىمي بدني خمؿ ىيئة عمى النفسي المرض
 الكاذب،الغثياف اليستيري،الحمؿ ،الصداع ،الصمـ ،الشمؿ(  اليستيري
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 البمعـو في شيء بوجود واإلحساس االختناؽ ، واألرجؿ األيدي في والتقيؤ،االرتجاؼ
 .والتنميؿ الخدر أو اإلحساس ،قمة
  
  ssociative  stateDi االنفصالية األعراض.2

 اليستيري السري: مثؿ ىستيرية نفسية بدوافع السموؾ عف الوعي انفصاؿ بيا ويقصد 
 .  اليستيري النسياف ،
 
 

 : العالج
 الالشعورية العوامؿ عف ،الكشؼ الشخصية تركيب تحميؿ:  النفسي العالج.1 

 .األعراض إلزالة اإليحائي والتنويـ النفسي التحميؿ أساليب باستخداـ لممرض المسببة
 ،وباستخداـ والفاليـو المبريـو مثؿ الميدئة العقاقير باستخداـ:  الكيميائي العالج.2

 .الميثدريف عقار
 

 التمريضية العناية
 .والتوجيو بالحـز الممزوج واالحتراـ والعطؼ باالىتماـ المريض معاممة.1
 لدى يثبت ذلؾ الف فقط اليستيرية النوبات أثناء بالمريض العناية تركيز عدـ.2

 .اليو االىتماـ يجذب انيا العتقاده المريض
 بالممرض يتعمؽ المريض يجعؿ ذلؾ الف الشديد والعطؼ الزائد االىتماـ تجنب.3

 .والحب التقمص حدود الى يصؿ وجدانياً  تعمقاً 
 وتفتيت النفسي التوافؽ طرؽ وتعميمو بنفسو ثقتو استعادة عمى المريض مساعدة.4

 .المرضية بحالتو وتتعمؽ تدور التي واالجتماعية األسرية شاكؿوالم العقد
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  phobia الرهاب  -4: عشر الرابعة المحاضرة

 موقؼ أو معيف شيء مف ومتواصؿ شديد عقالني ال خوؼ ىو:المرض تعريؼ
 عند يحدث. بالتعمـ مكتسب عاطفي فعؿ رد وىو.أجساـ أو أشخاص أو معيف

 إلى وتعمـ تحوؿ( معينيف وزماف مكاف في حدث) أصمية يددةم حالة إلى التعرض
 تـ األصمي الخوؼ واف( أخرى بحاالت الخوؼ ربط تـ أي) أخرى مماثمة حاالت
 . الطفولة مرحمة في كبتو
 مكبوتة الطفولة اثناء تجربة إلى مستندا يكوف قد الماء مف المرضي الخوؼ:  مثاؿ 
 الشخص فاف التجربة ليذه واستجابة،  الغرؽ خطر إلى التعرض مثؿ( منسية)

 . والقمؽ التوتر لتخفيؼ( الماء) التجربة بيذه المرتبط الشيء مف االقتراب يتجنب
 باعث ىو ما بوجود عنو يختمؼ انو إال القمؽ حاالت مف كحالة الرىاب يصنؼ*

 إحساس ىو القمؽ بينما،  المريض  اعتقاد و نظر في لمرعب مثير و لمخوؼ
 . سبب أو بررم بدوف بالخوؼ

 . الرىاب مرض أسباب أىـ مف تعتبر الوراثية العوامؿ* 
 : الرهاب أعراض
 : وىي،  البدنية القمؽ ألعراض تماما مشابية أعراضو تكوف

 . القمب دقات في السريع الخفقاف -1
 . إسياؿ، غثياف -2
 . التبوؿ كثرة -3

 .  باالختناؽ الشعور -4

 .  الغزير التعرؽ، الوجو احمرار -5

 .  اإلعياء و ديدالش االرتعاش -6
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 : الرهاب أنواع

 الخوؼ مثؿ معينة مواقؼ أو أجساـ مف الخوؼ وىو:  البسيط الرىاب-1
 مرحمة في يبدأ. المرتفعات مف الخوؼ،  العناكب رىاب،  الحيوانات مف

 . البموغ الى ويستمر الطفولة
 الحافالت مثؿ،  المفتوحة األماكف مف الخوؼ وىو:  الخالء رىاب -2
 بداية أو المراىقة  مرحمة أواخر في يبدأ. المزدحمة األماكف، التسوؽ زمراك،

 .البموغ مرحمة
 الخوؼ أو االجتماعية المواقؼ مف الخوؼ وىو:  االجتماعي الرىاب -3
 . المراىقة مرحمة في ويبدأ. الفكري أو االجتماعي المستوى دوف الظيور مف

                                                                                    

 : العالج       
 : بطريقتيف ويتـ،  السموكي العالج باستخداـ الرىاب عالج يتـ

 وبطريقة،تدريجيا الخوؼ يسبب الذي العامؿ يواجو المريض جعؿ -1
 . تدريجيا الخوؼ يزوؿ بالتالي و عمييا مسيطر

 يسبب الذي امؿالع يواجو المريض جعؿ وىي،المباشرة المواجهة -2
 عف ينتج خطر وجود بعدـ يشعر حتى ومتكررة مباشرة مواجية الخوؼ
 . لمخوؼ المسبب الشيء

 : التمريضية العناية

 منيا يخاؼ التي والمواقؼ األشياء مف خالية بيئة توفير -1
 . عمييا مسيطر بطريقة سموكيا عالجو يتـ حتى المريض

 .منو السخرية وعدـ المريض سموؾ فيـ -2
 االيجابي السموؾ عمى المريض تشجيع و النفسي لدعـا تقديـ -3

. 
 . االسترخاء تماريف عمى المريض تدريب -4



 41 

 المرتبطة المالحظات وتسجيؿ المريض سموؾ مالحظة -5
 . بالمخاوؼ

 
  
 سيد ميدي/المادة مدرس          أخرى عصابية حاالت    :عشر الخامسة المحاضرة 

 hypochondriasis( :      المرض توهـ)المراؽ

 الدائـ االنشغاؿ مف المريض فيو يعاني والذي البدني، المرض مف الخوؼ حالة ىو*
 أو الجسـ سالمة حوؿ المتواصؿ واليـ المستمرة الشكوى ،لدرجة وسالمتو بالجسـ
 .المرض أو العيب أو الخمؿ مف منو جزء
 .والقمؽ بالكآبة شعور المراؽ حالة يصاحب*
 شكواه ولكف الجسـ في داء مف يعاني ال بأنو أحيانا يدرؾ بالمراؽ المريض إف*

 .وخوفو قمقو مف يخفؼ وىذا العائمة أنظار محط دائماً  تجعمو الدائمة
 الفحوصات مف العديد ويجروف األدوية مف كبيرة كمية يستيمكوف المراؽ مرضى*

 صحتو حوؿ المصاب بو يشعر مرضي قمؽ ىو فالمراؽ بسيط عارض ألي الطبية
 مشكمة لديو بأف فيظف معتاد غير نفسي أو بدني عارض بأي اموباىتم يبالغ حيث
 .خطر أي مف سالمتو تؤكد الطبية الفحوصات إف مف الرغـ عمى خطيرة صحية
 Tension state:            العصبي التوتر

 الجسـ أعضاء بعض في بالتوتر الداخمي المريض بإحساس تتميز حالة وىي*
 الجسـ في عاـ بتوتر المريض يشعر وقد طراؼ،واأل والظير والرقبة الرأس خاصة
 .والنـو ،والراحة االسترخاء عمى القدرة عدـ لو يسبب مما
 :ىي العصبي التوتر أعراض ابرز مف*
 في العصبي الشد بسبب( منو جانب أو الرأس في صداع) التوتري الصداع.1

 .والرقبة الرأس عضالت
 .المزعجة واألحالـ النـو اضطراب.2
 .النفعاؿا سرعة.3
 .المختمفة المواقؼ تجاه المفرطة الحساسية.4
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 :أسبابو
 .المتواصمة الحادة واالنفعاالت اإلرىاؽ مف الطويمة المعاناة.1
 .والقمؽ والغضب الخوؼ مشاعر تراكـ.2
 النفسية الصراعات.3
 

 Anorexia nervosa:         العصابي القهـ

 لمطعاـ المتواصؿ الشيية فقداف) األكؿ في باضطراب يتصؼ عصابي مرض ىو*
 .الوزف زيادة مف الخوؼ مع الجسـ وزف في الشديد واالنخفاض

 طوعياً  أنفسيـ تجويع طريؽ عف بأوزانيـ يتحكموف المرض بيذا المصابوف*
 .لمبوؿ المدرة األدوية أو الحمية حبوب باستخداـ أو مفرط، بشكؿ الرياضة وممارسة

 .تالمراىقا رئيسي بشكؿ المرض ىذا يصيب*
 :أعراضو

 الوزف في النقص مف الرغـ عمى السمنة او الوزف اكتساب مف الشديد الخوؼ.1
 .وزنو او شكمو الى الشخص فييا ينظر التي الطريقة في اضطراب.2
 االناث عند الطمث انقطاع.3
 

 :لممرض المسببة العوامؿ
 الوراثية العوامؿ.1
 النفسية العوامؿ.2
 والبيئية االجتماعية العوامؿ.3
 

 العالج
 .النفسي والعالج السموكي العالج باستخداـ
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 post partum depression:    الوالدة بعد ما اكتئاب

ثناء الوالدة بعد تحدث عصابية حالة ،وىو االكتئاب أنواع مف نوع ىو*  فترة وا 
 تتطمب وأحيانا طبي عالج بدوف تزوؿ ،وقد زائؿ وقتي اثر ذات ،تكوف النفاس
 .النفسي طبيبال إلى المجوء

 :أعراضو
 .واليأس واالنزعاج بالحزف الشعور.1
 .بكثرة البكاء.2
 .القيمة بعدـ الشعور.3
 .ةالحياتي باألمور االىتماـ فقداف.4
 .واالنفعاؿ الغضب وسرعة بالقمؽ الشعور.5
 .النـو اضطرابات.6
 .منتظمة وغير مشوشة أفكار.6
 القرار اتخاذ عمى القدرة عدـ.7
 .االنعزاؿ في الرغبةو  الناس تجنب.8

 :االسباب
 في السبب تكوف ،قد واجتماعية وعاطفية وجسدية بيولوجية تغيرات الوالدة بعد تحدث
 .الوالدة بعد ما اكتئاب
 :باالضطراب لإلصابة عرضو األكثر النساء

 .األسرية الحياة في وصعوبات مشاكؿ مف يعانيف الالتي النساء.1
 .الوالدة صعوبة.2
 .األـ عف البعد وخاصة واألصدقاء األىؿ عف بعيدة رأةالم كانت إذا.3
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 سيد ميدي/المادة مدرس           الشخصية اضطرابات:    عشر السادسة المحاضرة

                       "Personality disorders "     

 التي( استجابات ، أقواؿ ، أفعاؿ) السموكية األنماط ىي النفس عمـ في الشخصية*
 الطبيعة إلى مؤشر أو انطباع تعطي والتي الظروؼ مختمؼ في الفرد يرىايظ

 .الفرد لذلؾ الداخمية
( الحسنة) الطبيعية الصورة بأنيا المجتمع عمييا يتفؽ التي ىي: السوية الشخصية*

 .مشاعراً  و وفكراً  سموكاً 
 وأ الوظيفية الفرد إنتاجية تدىور تسبب التي الشخصية ىي: المضطربة الشخصية*

 .الدراسية أو االجتماعية
 :الشخصية اضطرابات أسباب

 .وراثية عوامؿ إلى يعود الشخصية في االضطراب أو السواء إف:  الوراثية العوامؿ.1
 الشخصية تشكؿ عممية في الكبير األثر ليما والبيئة التربية:  البيئية العوامؿ.2

 .المضطربة أو السوية
 :المضطربة الشخصيات أنواع

 Antisocial personality  :لممجتمع المعادية ةالشخصي.1

 والعنؼ العدوانية ، السريع الغضب مف ،ونوبات المزاج بتقمب الشخصية ىذه تتميز*
 أفعاؿ وارتكاب اآلخريف حقوؽ احتراـ عدـ ىو الشخصية ىذه خصائص أىـ ومف ،

 .القانوف تخالؼ
 schizoid personality   :الفصامية الشخصية.2

 بالنفس الثقة ،عدـ االجتماعية الحياة عف واالنعزاؿ باالنطواء الشخصية ىذه تتميز*
 عالـ في والعيش اليقظة أحالـ، وركودىا اإلنسانية المشاعر فتور والتردد، ،الخجؿ
 .نفسو وبيف بينو خيالي
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 obsessive personality  :الوسواسية الشخصية.3

 والتفكير السموؾ في المرونة ،فقداف االستقرار بعدـ باإلحساس الشخصية ىذه تتميز*
 ، األمور حسـ في والتردد والقمؽ لمشؾ المتواصؿ االستعداد بالنفس، الثقة ،ضعؼ
 .وسواسيو أفكار والمواعيد، بالنظاـ الشديد التقيد
 
 histrionic personality  :الهستيرية الشخصية.4

 والسطحية السريع التقمب ،األنظار ولفت واإلثارة االىتماـ عف الدائـ بالبحث تتميز*
 .والعواطؼ المشاعر في
 
 narcissistic personality  :النرجسية الشخصية.5

 حساب عمى ولو الكسب ومحاولة باألىمية والشعور والتعالي بالغرور تتميز*
 .اآلخريف

 avoidant personality  :التجنبية الشخصية.6

 .االجتماعية العالقات بتجنب تتميز*
 schizotypal personality  :الفصامية شبه الشخصية.7

 الحياة في محدد نمط سموؾ وعدـ األطوار  بغرابة تتميز*
 dependant personality :  االعتمادية الشخصية.8

 .عميو نعتمد مف وجود عند إال باألماف الشعور عدـ اآلخريف، عمى باالعتماد وتتميز
 borderline personality:  الحدية الشخصية.9

يذاء االندفاع والمزاج السموؾ واضطراب الشخصية، العالقات الثبات بعدـ وتتميز  ،وا 
 .النفس
 paranoid personality:  االضطهادية الشخصية.11

 صيغة تعتمد الحياة، في إحباط أو فشؿ أي تجاه المفرطة بالحساسية تتميز*
 الشؾ ،كثرة لحياةا في اعتيادية وقائع مف يحدث ما لكؿ والظمـ واالىانة االضطياد
 .بيـ الثقة وعدـ باآلخريف
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 depressive personality:  االكتئابية الشخصية.11

 .وسموؾ تفكير مف المجاالت كؿ في باالكتئاب تتميز*
 

 :العالج
 بالنفسي الثقة رفع عمى الشخصية باضطرابات المصابيف يساعد: النفسي العالج.أ

 .سميمة اجتماعية عالقات وتحقيؽ
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 سيد ميدي/المادة مدرس     االنتحار ومحاوالت االنتحار.أ: رعش السابعة المحاضرة

 النفسجسمية االضطرابات. ب                         
 (الجنسي الشذوذ)و الجنسية االضطرابات.جػ                        

 
 
 :االنتحار ومحاوالت االنتحار.أ

 النفسية األسباب ابرز ،وىو النفسي بالمريض المحدقة خطاراأل أىـ مف االنتحار يعد
 .الموت إلى تؤدي التي

 نفسية بحالة وىو المريض بو يقـو الذات ضد موجو تدميري سموؾ ىو: االنتحار
 .النفسي التوازف فقداف عف ناتج والتشاـؤ والقنوط الحزب مف قاتمة

 :االنتحار حدوث عمى المساعدة العوامؿ
 الفرد يمارسو الذي العمؿ وطبيعة قتصاديةاال العوامؿ.1
 .الديني المعتقد.2
 .واالجتماعي العائمي الوضع.3
 والفصاـ كاالكتئاب النفسية األمراض نتيجة كانت االنتحار حاالت مف% 80*

دماف  .اخرى وعصابية عقمية وحاالت الشخصية واضطرابات الكحوؿ وا 
 :االنتحار دوافع
 شاـؤوالت والقنوط بالحزف الشعور.1
 .بالذنب الشعور.2
 .األمؿ وفقداف الحياة جدوى بعدـ الشعور.3
 .الذات تدمير في التفكير.4
 (.والعزلة الوحدة) كانساف بو اآلخريف اىتماـ عدـ.5
 

 :االنتحار أساليب
 السامة والمواد األدوية باستخداـ.1
 .األسمحة أو الشنؽ  أو كالطعف عنيفة أساليب باستخداـ.2
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 .السريعة المركبات أماـ أو مرتفعة كفأما مف القفز.3
 .الغرؽ أو والنار الكيرباء باستخداـ.4
 
 النفسي، الطب في الفوري اإلسعاؼ حاالت أكثر مف االنتحار محاوالت تعتبر*

 والظروؼ االجتماعي والوضع السريرية الحالة ضوء في المريض معالجة ويجب
 مف الالزمة اإلجراءات تخاذال المستشفى إلى إدخالو ذلؾ يستدعي أي ، المحيطة
 .لممريض االجتماعية الظروؼ وتحسيف ومتابعة ومراقبة عالج

 
 النفسجسمية االضطرابات.ب
 فييا يكوف التي العضوية األمراض مف مجموعة لوصؼ يستعمؿ مصطمح وىو*

 .أعراضيا وظيور لحدوثيا األسباب أىـ مف النفسي العامؿ
 

 :العضوية ةالنفسي لالضطرابات المساعدة العوامؿ
 بالربو تصاب قد بالداللة تتصؼ التي الشخصية إف حيث:  الشخصية نمط.1

 .اليضمي الجياز بقرحة تصاب قد بالكماؿ تتصؼ التي والشخصية القصبي،
 .الوراثية العوامؿ.2
 مرض حصوؿ في دور ليا المناعي والجياز الغدي الجياز:  الفسيولوجية العوامؿ.3

 .غيره دوف معيف
 
 :النفسجسمية االضطرابات أىـ مف
 الربو، لحدوث المسببة العوامؿ أىـ مف االنفعالي التوتر يعتبر:  القصبي الربو.1

 وحتى ، واألسى الحزف ، الذؿ ، السخط ، كالقمؽ مختمفة أشكاؿ االنفعالي ولمتوتر
 .الربوية األزمة إلى يؤدي أف ،يمكف والسرور الضحؾ

 :الحركي الوعائي األنؼ التياب.2
 .الحركي الوعائي األنؼ التياب حدوث في دور النفسي واالنفعاؿ لمتحسس إف
 (.عشر أالثني قرحة ، المعدة قرحة) اليضمية القرحة.3
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 لحدوث تييء بدورىا والتي المعدة وظيفة في تبدالً  تحدث العاطفية االضطرابات إف*
 .القرحة
 :والقرحي التشنجي القولوف التياب

 إنتاج وزيادة الدموية النوعية مف وتزيد األمعاء حركة مف تزيد العاطفية الحاالت*
 .المرض حدوث عف المسؤوؿ الميزوزيـ

 .الجمدي والتييج الحكة ،نوبات العصبي الجمد التياب مثؿ الجمدية االضطرابات.5
 .األساسي الشرياني التوتر ارتفاع.6
 الدماغية والجمطة القمبية الجمطة.7
 .السكري مرض.8
 درقيةال الغدة تسمـ.9

 :العالج
 .معاً  والجسد الروح العالج يشمؿ اف يجب
 
 :الجنسي والشذوذ الجنسية االضطرابات.جػ
 بعض يمارسيا قد والتي المألوفة غير والعاطفية الجنسية الممارسات بعض إف*

 والحاجة الجنسية الغريزية إلشباع غريبة وبأساليب متواصؿ أو متقطع بشكؿ الناس
 تخمقو ما بسبب عالج إلى وتحتاج النفسي الطب منظور في شذوذاً  ،تعتبر العاطفية

 مما والجنسية العاطفية وعالئقو اإلنساف حياة في شاذ وعاطفي نفسي وضع مف
 .مرفوض مضطرب وسموؾ مرير واقع إلى تؤدي
 :الجنسي والشذوذ الجنسية االضطرابات عمى األمثمة ومف
 اإلناث بيف ،السحاؽ الذكور بيف المواط ػ الجنسية المثمية*
 الحيوانات مع الجنس ممارسة*
 (الذكور عند) والتخنث(  اإلناث عند) االسترجاؿ*
 السادية*    المازوشية* الناس أماـ التعري*
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 :المسببة العوامؿ
 .الصحيح الجنسي التثقيؼ وعدف الخاطئة التربية أساليب.1
 مرحمة في األب مف الحرماف أو الشديدة الصارمة األـ في يتمثؿ األبويف دور.2

 .الجنسي الشذوذ حدوث عمى تأثير لو الطفولة
 : العالج

 .النفسي العالج.1
 .المنفر العالج.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

 الوظيفي الذهاف: عشر الثامنة المحاضرة
 " schizophrenia ":  الفصاـ مرض.أ
 نفصاـاال أو االنقساـ معناىا  (schiz)  ، مقطعيف مف( سكيزوفرينيا) كممة تتكوف*
 .العقؿ فصاـ الكممة معنى يكوف ،وبالتالي العقؿ تعني(  (phrenia و

 النفسية األعراض مف بمجموعة يتميز ذىاني مرض ىو:الفصاـ مرض تعريؼ
 .الشخصية معالـ تدىور إلى تؤدي والتي والعقمية

 الذات، وحدة بانشطار الداخمي اإلحساس مف يعاني بالفصاـ المريض اف*
 مف يصاحبيا وما المريضة بالشخصية واإلحساس السابقة الشخصية بيف واالنفصاـ
 .بالفصاـ المرض تسمية في األساسية العمة ىو غريبة، سموكية أعرض

 :أعراضه
 عيستطي وال المريض تفكير في ترسخ وىمية أو واقعية غير أفكار وىي: األوىاـ.1

 .بطالنيا عمى الواضحة الدالئؿ مف الرغـ عمى منيا الخالص
 محتوى ذات) العظمة أوىاـ ، اضطيادية أوىاـ: منيا اشكاؿ عدة األوىاـ خذتت*

 .بالمرض الوىـ ، الخارقة بالقوة الوىـ ،(  سياسي أو ديني
 :التفكير اضطراب.2

 ، األفكار ترتيب عمى قدرتو وعدـ وأحاديثو المريض لغة في االضطراب ىذا يظير
 ، الكالـ في والدوراف المؼ ، نيمابي صمة ال آخر إلى موضوع مف أفكاره انتقاؿ أو

 .غيره يفيميا ال بكممات التكمـ
 :الحسي اإلدراؾ اضطراب.3

 أنواع عدة عمى وتكوف منبو وجود بدوف واضحة حسية استجابات وىي: اليالوس
 .الممس ،ىموسة الشـ ،ىموسة بصرية ،ىموة سمعية ىموسة وىي
 :االنفعالية والحياة العاطفة اضطراب.4
 تجاه والحناف بالعطؼ شعوره نقص مع االنفعالية االستجابة عمى القدرة ـبعد تتمثؿ*

 في يضحؾ حيث الموقؼ مع تتناسب ال االنفعالية استجاباتو تكوف وقد أسرتو، أفراد
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 المريض ،ويعتزؿ السارة لألخبار سماعو عند يبكي او حزناً  تتطمب التي المواقؼ
 .شيء بكؿ ومتدخالً  ئياً اعتدا يصبح وقد الخاص عالمو في ليعيش لوحده

 :اليمة وفقداف اإلرادة اضطراب. 5
 يفقد ، والعمؿ اإلنتاج قميؿ ، القرارات اتخاذ عمى قادر غير المريض يصبح*

 وتغيير واألكؿ كاالستحماـ اليومية الفسمجية بحاجتو حتى أو بنفسو االعتناء
 .المالبس

 :الحركة اضطراب.6
 صراعات إلى األعراض ىذه تعود ،( تصمبية) كقانونية أعراض بشكؿ وتظير*

 أو فييا يتحرؾ ال معينة بوضعية المريض يقؼ كأف ، المريض عند الشعورية
 وال يأكؿ ال جامد بوضع أياـ أو ساعات لعدة يبقى أو ، متكررة بحركات يتحرؾ
 .إطالقا يتكمـ وال يشرب

 :الواقع مف االنسحاب.7
 بعالـ والعيش والعزلة، االنطواء ة،االجتماعي وعالقاتو صالتو مف المريض انسحاب

 بالعالـ االتصاؿ عف وتقطعو مشاكمو مواجية مف تعفيو التي والخياالت األوىاـ مف
 .الخارجي

 : الفصاـ انواع
 سنة 20 ػ 15 بيف مبكرة سف في يبدأ: البسيط الفصاـ.1
 المراىقة سف في ويبدأ: المراىقة فصاـ.2
 باضطراب ويتميز سنة 40 ػ 20 بيف رةمتأخ سف في يبدأ: الكتاتوني الفصاـ.3

 .التصمبي الحركة
 أوىاـ أو االضطيادية باألوىاـ ويتميز الثالثيف سف بعد ويبدأ: الخيالئي الفصاـ.4

 .العظمة
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 :العالج
 . ببرازيف بروماسيد، ، االرجكتيؿ مثؿ األدوية باستخداـ العالج.1
 .الكيربائية بالصدمة العالج.2
 .النفسي العالج.3
 .بالتشغيؿ العالج.4

 :التمريضية العناية
 الثقة عمى مبنية عالجية عالقة بناء.1
 .كانساف واحترامو المريض مف السخرية أو التيديد تجنب.2
بعاده بالواقع اتصالو مف تزيد بنشاطات القياـ عمى المريض تشجيع.3  األوىاـ عف وا 

 .،الرسـ ،الرياضة القراءة مثؿ
 .لمريضا ومأكؿ بنظافة االىتماـ.4
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 سيد ميدي/المادة مدرس   القطب ثنائي الوجداني االضطراب. ب:عشر التاسعة المحاضرة

                 Bipolar affective disorder              

 :المرض تعريؼ
 مف وأخرى االكتئاب مف( المزاج) وجدانية بتقمبات يتميز ذىاني اضطراب وىو*

 المزاجية والحالة والسموؾ األفكار في انحراؼ يصحبيا ، دوري بشكؿ تتأرجح اليوس
 .االجتماعية العالقات أو العممي أو الدراسي األداء في تؤثر مما
 (.الدوري الذىاف) واليوس االكتئاب بذىاف سابقاً  يسمى كاف*
 

 ػ:القطب ثنائي الوجداني االضطراب( أشكاؿ) أنواع
 Depression   (:(االكتئاب نوبة) المتكرر االكتئاب.1

 ػ:أعراضيا. الذىانية بالكآبة أحيانا تدعى شديدة كآبة مف المريض بمعاناة تتميز*
 .قاتمة وخياالت وأوىاـ سوداوية أفكار يصاحبو مكتئب مزاج.1
 .ىالوس.2
 .األرؽ أو النـو صعوبة ػ النـو اضطراب.3
 .واإلمساؾ الوزف فقداف يرافقو لمطعاـ الشيية فقداف.4
 .القرار اتخاذ عمى القدرة وعدـ التركيز عمى القدرة عدـ التفكير، اضطراب.5
 .الثرثرة او الصمت بيف يتفاوت ػ الكالـ اضطراب.6
 .االنتحار محاوالت.7
 .والترفيو والمظير بالنظافة االىتماـ فقداف.8
 

 :العالج
 .النفسية الميدئات ػ المزاج مثبتات ػ األدوية باستخداـ*
 .النفسي العالج*
 .الكيربائية بالصدمة الجالع*
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 :التمريضية العناية
 المريض وفيـ واليدوء والجد بالعطؼ تتسـ المريضة مع عالجية عالقة إقامة.1

 .واحترامو
 .واليوايات  النشاطات ببعض المشاركة عمى المريض تشجيع.2
 .االنتحار مف المريض وقاية.3
 .المريض ونظافة بغذاء االىتماـ.4
 Mania   (:الهوس نوبة) المتكرر الهوس.2

 ، المفرط والتفاؤؿ واالىتياج باالبتياج مميئاً  يكوف حيث المزاج في ثابت تغير*
 .والحركة الكالـ كثرة يصاحبو بالسعادة عاـ وشعور
 :أعراضو

 .مممة تفاصيؿ في والدخوؿ األفكار، تطاير.1
 .الكالـ كثرة.2
 .والنشاط الحركة كثرة.3
 .والسعادة االبتياج.4
 .اآلخريف شؤوف في دخؿالت.5
 .النـو عمى القدرة عدـ.6
 .العظمة وأوىاـ والشجاعة القوة أوىاـ.7
 مخالفة إلى ذلؾ يؤدي وقد االجتماعي سموكو في خميع التنقؿ، دائـ التبذير، كثير.8

 .االجتماعية واألعراؼ األخالقية القيـ
 .الهوس تحت تدعى المرض مف البسيطة الحاالت إف*
 

 :العالج
 .النفسية والميدئات ، المثيوـ امالح باستخداـ ػ الدوائي الجالع.1
 .الكيربائية بالصدمة العالج.2
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 :التمريضية العناية
 ، التعامؿ في الصالبة مع سموكو فيـ عمى مبنية المريض مع عالجية عالقة بناء.1

 .التوبيخ أو التيديد استخداـ وعدـ
 .وحدهل غرفة في وعزلو اآلخريف عف المريض إبعاد.2
 .المراقبة مع مفيدة بنشاطات القياـ عمى تشجيعو.3
 .ونظافتو المريض بتغذية العناية.4
 
 :والهوس االكتئاب مف دورية نوبات.3
 .الخفيؼ االكتئاب مف اخرى وفترات الخفيؼ اليوس مف متكررة بفترات تتميز*
 
 
 "Paranoia "(:  الزور) االضطهادي الذهاف. ج

 العظمة وأوىاـ االضطيادي باألوىاـ يتميز الذي الوظيفي الذىاف أنواع احد وىو*
 .الشخصية في تدىور مع ىالوس، وجود دوف
 

 :أعراضه
 .لالنتقاـ والميؿ والغيرة الشؾ.1
 .الشديدة الحساسية مع اضطيادية أفكار.2
 .اآلخريف قتؿ محاولة أو االنتحار محاولة مع اآلخريف وتجاه النفس تجاه العدوانية.3
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 سيد ميدي/المادة مدرس                     العضوي الذهاف: العشريف حاضرةالم

 .الدماغ في تمؼ أو عطب سببو يكوف العضوي الذىاف
 

 :العضوي الذهاف أسباب
 .السكري وداء الكبد أمراض مثؿ الغذائي التمثيؿ اضطراب.1
 فيتاميف نقص مثؿ ػ الفيتامينات نقص.2
 .الكموية فوؽ والغدة النخامية الغدة ، الدرقية لغدةا مثؿ ػ الصماء الغدد أمراض.3
 .الدماغ وأوراـ المخ شراييف أمراض.4
 .والصوديوـ البوتاسيـو مثؿ الجسـ في والمعادف األمالح اضطراب.5
 .والكحوؿ والمخدرات والمنومات الميدئات مثؿ ػ السمـو.6
 :العضوي الذىاف عمى األمثمة مف

 Dementia:    الخرؼ

 مثؿ اإلدراكية القدرات في اضطراب عنو ينتج الدماغ وظائؼ في مستمر رتدىو  وىو
 مف يعانوف الذيف مف الكثير يفقد لذلؾ ، والحكمة السميـ والتفكير واالىتداء الذاكرة
 .كاممة تمريضية لرعاية بحاجة ويصبحوف بأنفسيـ االىتماـ عمى قدراتيـ الخرؼ
 :أعراضه

 ػ:مثؿ كيةاإلدرا القدرات في مستمر انحدار.1
 معمومات استرجاع او جديدة معمومات اكتساب عمى القدرة فقداف ػ الذاكرة في خمؿ.أ

 .سابقة
 (.لفظية اخطاء ، الصمت) المغة في اضطراب.ب
 (.باليد التمويح او ، الطعاـ مضغ مثؿ) الحركية القدرات اضطراب.2
 .بأسمائيا االشياء معرفة عمى القدرة اضطراب.3
 .والتفكير والتنظيـ كالتخطيط العميا العقمية الوظائؼ اضطراب.4
 .عامة جسمية أمراض.5

 :الخرؼ أسباب
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 (.سنة 65 سف بعد) العمر تقدـ.1
 (.لممرض اسري تاريخ وجود) الوراثي العامؿ.2
 تصمب مثؿ أخرى أمراض عادة ذلؾ ويصاحب الدموية األوعية في تجمطات.3

 .الدـ ضغط ارتفاع ، السكري داء ، الشراييف
 فيتاميف نقص مثؿ التغذية وسوء الفيتامينات نقص.4
 .الدماغ وأوراـ إصابات ، الدرقية الغدة كسؿ:  مثؿ أخرى عضوية أمراض.5
 

 :العالج
 .لمخرؼ المصاحبة العضوية األمراض عالج.1
 النفسية الميدئات أو لالكتئاب المضادة األدوية باستخداـ:  الدوائي العالج.2
 .االستيايموكوليف مستويات مف ترفع التي ةواألدوي( الذىاف مضادات)
 

 :التمريضية العناية
 .واالحتراـ والطمأنينة الراحة توفير.1
 .النسياف سريع النو والتذكير والتكرار بوضوح المريض مخاطبة.2
 .االجتماعية النشاطات ممارسة عمى تشجيعو.3
 .احتياجاتو جميع وتمبية المريض وتغذية بنظافة االىتماـ.4
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيد ميدي/ المادة مدرس    Epilepsy  الصرع : والعشروف الحادية المحاضرة
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 لتكرار الفرد قابمية يعني وىذا ، لمدماغ األساسي اإليقاع في دوري اضطراب وىو*
 .الصرعية النوبة حدوث

 
 أو الدماغ وظائؼ مف وظيفة في مؤقت اضطراب حدوث تعني : الصرعية النوبة
 تستمر) محدودة زمنية ولفترة بغتة يحدث االضطراب ىذاو . مجتمعة وظائؼ عدة

 .واضحة حدود ليما والنياية البداية إف أي فجأة ينتيي ثـ( لدقائؽ
 :الصرعية النوبة حدوث كيفية

 خاليا ىناؾ تكوف اف يحدث قد فأنو العصبية لمخاليا الكيربائية الطبيعة بسبب*
 مراكز احد في منتظمة وغير زائدة كيربائية اشارات تصدر بينيا فيما متصمة عصبية
 ذلؾ وظيفة في مؤقت كاضطراب ينعكس طبيعي غير نشاط عنو ينتج مما المخ

 .المخ مف المركز
 

 :الصرعية النوبات انواع
 المصاب يفقد وفييا ، ككؿ المخ لتشمؿ تنتشر التي ىي: العامة الصرعية النوبات.1

 .لجسـا اجزاء جميع تشمؿ تشنجات حدوث مع بالكامؿ وعيو
 ال ، الدماغ مراكز مف اكثر او مركز في تحدث والتي: الجزئية الصرعية النوبات.2

 .الجسـ اجزاء احد في تشنج معيا ويحدث ، الوعي فقداف خالليا يحدث
 

 :الصرع حالة الى تؤدي التي العوامؿ
 صرعي استعداد او قابمية ذات المخ خاليا الحالة ىذه في تكوف: الذاتية العوامؿ.1
 .مباشر سبب وجود فدو 
 ػ/ وتشمؿ: المكتسبة العوامؿ.2
 .الحوادث عف الناتجة الدماغ إصابات.أ
 .الوالدة أثناء المواليد عند خصوصاً  واالختناؽ األوكسجيف نقص.ب
 .السحايا والتياب المخ التياب. جػ
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 :الصرعية النوبة حدوث عند التمريضية العناية
 .لسانو عمى افظةلممح المريض فكي بيف قماش قطعة وضع.1
 .بشيء يصطدـ ال لكي المراقبة مع العضمية الحركات منع تحاوؿ ال. 2
 .الضاغطة واألزرار األحزمة فؾ.3
 .المريض فـ تنظيؼ.4
 أي إعطاءه وتجنب ، جانبيو احد عمى المريض وضع يجب النوبة انتياء بعد.5

 .شراب أو سوائؿ
 .بالكامؿ وعيو يستعيد حتى المريض مع البقاء.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سيد ميدي/المادة مدرس         المستخدـ العالج أنواع:  والعشروف ةالثاني المحاضرة
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  النفسي الطب في                                                  
 :النفسي العالج.1

 معنويات تقوية إلى تيدؼ عالجية عالقة بناء عمى العالج مف النوع ىذا ويعتمد
عادة يضالمر  زالة نفسو في الثقة وا   عمى تشجيعو ثقتو كسب خالؿ مف وقمقو خوفو وا 

 .مشاعره وحوؿ نفسو في يختمج وما ذىنو في يدور عما الكالـ
 تحميؿ طريقة بأتباع فتظيرىا الالشعورية بالصراعات تيتـ النفسانية المعالجة*

 .المغناطيسي التنويـ استخداـ أو األحالـ
 :النفسي العالج انواع
 الفردي النفسي العالج.1
 الجماعي النفسي العالج.2
 العائمي النفسي العالج.3
 بيده واألخذ المريض مساعدة إلى ييدؼ السموكي العالج اف:  السموكي العالج.4

 :أنواعو وابرز ىادؼ بسموؾ واستبدالو الشاذ سموكو عمى لمتغمب
 منو يخاؼ الذي ؼالموق إلى المريض تعريض فيو ويتـ:  التحسس تجريد عالج.أ

 .الرىاب عالج في النوع ىذا يستخدـ ، ومتواصؿ تدريجي بشكؿ
 .الجنسي والشذوذ اإلدماف حاالت في ويستخدـ:  التنفيري العالج.ب
 
 :والتنشيطية التشغيمية المعالجة.2
 المريض ميارات تنمية يتـ خالليا مف ، المختمفة اليدوية الحرؼ ، الرسـ مثؿ*

 .جديدة ميارات واكسابة بناّءة بطريقة مشاعره عف لمتعبير الحرية وتوفير االجتماعية
 .النفسية بالمسرحيات المعالجة.3
 بالعمؿ العالج.4
 .بالمعب المعالجة.5
 
 
  E. C . Tالكهربائية بالصدمة.6
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 عمى العالج فكرة وتعتمد ،Electro convulsive therapy، لػ مختصر ىو       
 الدماغ خاليا إلى خارجي كيربائي تيار تمرير اسطةبو  الصرع لحالة صناعي تحفيز
 رأس في قطبيف عبر يمر معيف كيربائي تيار وينظـ يولد خاص جياز بواسطة
 .المؤقت العاـ التخدير تحت عادة يكوف الذي المريض

 .ثواني( 7 ػ5) ومدتو امبير0.9 الكيربائي التيار مقدار يكوف*
 عضالت لجميع شديد تقمص بحالة الشخص يمر الكيربائي التيار تمرير بعد*

 اىتزازات عف عبارة ىي التي الصرع نوبة بعدىا تبدأ التي ثواني عدة لمدة الجسـ
 .الجسـ أطراؼ لجميع شديدة

 لتعتبر مرة( 15 ػ8) مف تصؿ حتى األسبوع في مرات ثالث المعالجة ىذه تطبؽ*
 .واحدة عالجية جمسة

 
 :استخدامه دواعي

 :لتاليةا الحاالت في  يستخدـ* 
 الذىانية الكآبة.1
 الكتاتوني والفصاـ الفصاـ.2
 .اليوس.3
  الشديد اليياج حاالت.4
 .االنتحارية األفكار.5

 

 


