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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت
في  . ديث المعلوماتي  الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتح

في  )النفسية(هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية السيكولوجية
موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص والمهتمين من القراء بالعلوم  

 .السلوكية
  

)	 الف'ل ال&اني، حاصل على د���راه في ال�� ال�ف�ي ه�ا ال��اب م� تأل�� ال	���ر دمحم اح
 2006ص	ر االص	ار االول عام . جامعه ل�	ن، وه� اس�1ار0 ال�� ال�ف�ي في ال/.اض وال)	ی�ةال)��رة

م ل��اب ال)/ش	 الى فEF ال)/.D ال�ف�اني ال�0 ت?  2013م�الد0، ث? ص	ر االص	ار ال<اني عام 
  :ال�� ال�ف�ي، اص	ر م�ها ال)Nلف ثالثة اجLاءت�F�Jه ح�ى اصIح ن�اة ل�ل�له ع� 

  ال)/ش	 الى فEF ال)/.D ال�ف�اني ال/اش	_ 1
  .ال)/ش	 الى فEF ال)/.D ال�ف�ي لل�فل، ال)/اهR، ال)��_ 2
  .ال)/ش	 الى فEF ال�� ال�ف�ي ال1/عي_ 3

ال�ل�لة  حXV ت? ت�RVW الفEF ال�ف�اني Uأسل�ب م�هTي م/ن ، الLTء االول ال�0 س�ف ن��اوله م�
ت&\E لفEF ال)/.D ال�ف�ي ال/اش	، وه� م� إص	ارات سل�لة ال)/ش	 إلى ال�� ال�ف�اني ال)ُع/ب، 

صفFة و ت0��F فه/س�ه على ) 595(و.قع في   2013وغV/ مF	د دار ال�1/ وص	ر في ال/.اضعام 
RFومل �VابU.  

  
  توطئة

 E&1عان�ه الf الس�&/اج ما �VWلل� R./ال� /Vان ی� 	م� اع/اض ث? ج)ع وص�ف غ/ض ال)/ش
ورت� ه�ه االع/اض Uأسل�ب ت1&�\ي ت)هV	ا ل�ضع خ�ه عالج�ه و.h/T ه�ا الفEF ب�اس�ه 

و.�&� ال)/ش	 اللغة الع/j�ة وسVل�ه في ه�ا ال�/.R . ال)عای�ةال�/./.ة وه�ه ال)عای�ة هي عل? وف� وخW/ه
EFف م� الف	اله RVقFوت D./(وال �VWال� �Vفي ال�فاه? ب 	اع�f ال�0 ه� اس�ق\اء ن�احي  م)ا

ان�ان�ه ع)�قه م� خالل عالقه IVlه اTfاب�ه ب�V ال)/.D وال��VW واع�)اد مفاm�? و م\�لFات Wl�ه 
العال)�ة و ی�? ت\��� االع/اض  ال)ع�)	ة م� م�o)ه ال\Fة م�فR علVها وتع/.� االع/اض ال�ف�ان�ة

هذا الكتاب من تأليف  
الدكتور دمحم احمد الفضل  
الخاني، حاصل على دكتوراه  
في الطب النفسي جامعه لندن، 
وهو استشاري الطب النفسي  
. في الرياض والمدينةالمنورة

صدر االصدار االول عام  
ميالدي، ثم صدر   2006

م   2013االصدار الثاني عام  

:ثالثة اجزاءالمؤلف  
المرشد الى فحص المريض  _ 1

النفساني الراشد
المرشد الى فحص المريض  _ 2

النفسي للطفـل، المراهق،  
.المسن

المرشد الى فحص الطب  _ 3
.النفسي الشرعي
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حXV ان . خ�ه عالج�ه فعاله مفV	ة ال)��&/جة م� ال)/.D وفR ال�ه ت1&�\�ه وصp�ه ت)هV	ا ل�ضع
  .ال�ف��ة م� حXV ال�ع/.� واالع/اض وال�o/.ات ه�ا ال)/ش	 ال ی�ع/ض لألم/اض

  

  المحتويات  
الع/j�ة وق	رتها على اس��عاب  ال�ف��ة و خ\ائE اللغة م�جL ع� تع/.� ال)\�لFات ال�W�ة_ أ

  .العل�م عامه وال�� ال�ف�ي خاصه
/.D ال�ف�اني والع�امل ال)Nث/ة t�ه وخاصه العالقة ب�V ال��VW م�جL ع� اسال�V فEF ال)_ ب

D./(ال�ف�اني. وال EFها الفVق�م علf ال�ي uواالس.  
  .تع/.فات ال)\�لFات ال)��&	مة في فEF ال�ف�اني_ ج
  .مق	مه ع� ع)ل�ه االج/اءات الع)ل�ة في ت�RVW ه�ا الفEF_ د
  :اش	ی� واش�)ل علىی�علU Rع�اص/ الفEF ال�ف�اني لل/ : الIاب االول*
  :ال)عای�ةال�/./.ة و ت�ألف م� _ 1
- E&1ال h�x1خل الى ال)عای�ة ال�/./.ة مع االن\ات ل	ال).  
ج�? ال)عای�ةال�/./.ة وt�ه االسل�ب ال�صفي الس�&/اج االع/اض ال�ف�ان�ة م� تع/.� االع/اض  -

Vدة ل��ه	عات م�ع�(Tها، ث? ج)عها اص�الحا في م(�Vة بها وه�ه ووصفها واسل�ب تقlل اإلحا
  :ال)T)�عات هي

اع/اض االض�/اUات ال�ف��ةال�T)�ة الx1ل، واالع/اض ال�ف�ان�ة، واالض�/اUات االنف\ال�ة، ث? *
u�Tات ال��م واالكل والUاض�/ا.  

االع/اض ال�ف�ان�ةالالن�|�ة، واالع/اض ال�ف��ةال��|�ة، واع/اض االض�/اUات األرت�اس�ة لل\	مات *
  .�/اUات ال�ج	ان�ةوال1	ائ	، واالض

* ?xFات ال�Uات االدراك واض�/اUال�/./.ة علي اس�ق\اء اع/اض اض�/ا /Vو.�1)ل ج�? ال)عای
/Vات ال�ف�Uاإلرادة واض�/اU.  

  .الFاض/ة للE&1 اث�اء ال)عای�ة العقل�ة تقV�? الFالة*
  .الفEF ال�Wي ال�/./0 _ 2
ال�E�&1 ال�هائي وفR ال�\���  ج)ع ال)عل�مات ال)��&/جة م� الE&1 ووضع: الIاب ال<اني*

  .ال	ولي العاش/ لألم/اض
RFة: ال)ل�Wات ال�Fة س/د لل)\�ل�j/الع �Vاللغ�U ال�ف��ة واالع/اض ال�ي وردت في ال��اب 
  .واإلنTلLV.ة

  
  :اس�ع/ض ال��اب ارjعه م�اض�ع مه)ه هي

  :تع��� ال���ل�ات ال���ة ال�ف�ان�ة في ه
ا ال��ش�_ أ

�ج ما �xfن الى االف\اح ووض�ح مفاm�)ه، ألنه W�f/ اح�ال االن�ان الفEF ال�ف�اني ه� اح
ال)xI/ة الى  ال)ادfة، وال)ع��.ة، وال�ف��ة، والع'�.ة، وال�VF.ة، واالج�)ا|�ة، وا�lاره م� ال�ف�لة

  .ال1�&�خةال)�أخ/ة
ه? ب�V في ال)�T)ع الع/jي ال ی�? اال Uال�فا) ت1&�\ا وعالجا( ال�عامل مع ا0 حاله م/ض�ه نف��ه

ال��VW وال)/.D، فالب	 ان �xfن ال��VW على مع/فه بلغه ال)/.D وفه? مف/داته و��Vjه، م)ا �fاع	 
D./(عان�ه الf على فه? ما �VWوتفه? . ال� �VWمع/فه �امله بلغة ال� D./(ال h	ن ل�xf ان 	ك)ا الب

الع/j�ة  ان ت��ن اللغة ه�ا �Ffاج الى. مف/داته ال�W�ة م)ا �fاع	ه على اس��'اح ال�E�&1 والعالج
  ..وعل�ه فإن الفEF ال�ف�اني FUاجه الى ان ت��ن م\�لFاته في قال� ع/jي سهل. وس��ا ب�Vه)ا

الع/j�ة هي اللغة ال�ي ت	رس  ورj)ا ی/جع س�W ان\/اف �<V/ م� االIlاء الع/ب على ان ت��ن اللغة

غرض المرشد ان ينير الطريق  
للطبيب الستخراج ما يعانيه  
الشخص من اعراض ثم جمع  
وصنف ورتب هذه االعراض  

صي تمهيدا  بأسلوب تشخي
لوضع خطه عالجيه ويجرى هذا  
الفحص بواسطه  
المعاينةالسريرية وهذه  
المعاينة هي علم وفن وخبره

يساعد في التفـاهم بين  
الطبيب والمريض وتحقيق  
الهدف من الفحص الذي هو  
استقصاء نواحي انسانيه عميقه  
من خالل عالقه طيبه ايجابيه  
بين المريض والطبيب واعتماد  

صطلحات طبيه  مفـاهيم و م
متفق عليها وتعريف االعراض  
النفسانية المعتمدة من منظمه  
الصحة العالمية و يتم تصنيف  
االعراض المستخرجة من  
المريض وفق اليه تشخيصيه  
وصفيه تمهيدا لوضع خطه  
عالجيه فعاله مفيدة

موجز عن تعريب المصطلحات  
الطبية النفسية و خصائص اللغة  

يعاب  العربية وقدرتها على است
العلوم عامه والطب النفسي  
خاصه

موجز عن اساليب فحص  
المريض النفساني والعوامل  
المؤثرة فيه وخاصه العالقة بين  

واالسس  . الطبيب والمريض
التي يقوم عليها الفحص  
النفساني
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ح	ی<ه او شع�ر ال�فU uال�&لف  بها عل�م ال�� ه� ع	م الق	رة على تق	f? ه�ه العل�م بلغه ع/j�ه
  .ال)�ق	مة ال�ي وصل الVها الغ/ب عل)�ا والق\�ر مقارنه Uال)xانة

  .١٦ص  
ق	م ال)Nلف ه�ا ال)/ش	 خ��ه ل�ع/.� ال�� ال�ف�اني لل�أكV	 ان ال�ع/.� ال fع�ي اه)ال تعل? اللغات 

ال\ادرة  ت\ال Uال)\ادر العل)�ةاألج�W�ة فاالك��اب ال��VW الع/jي لغة اج�W�ه ه� اك��اUه  ل�سVله اال
  .١٨ص .الع/j�ة هي األساس في تل� اللغة ول�� �Tf ان ت��ن اللغة

اإلنTلLV.ة ق	  وم� ال\ع�jات ال�ي واجه� ال)Nلف في ع)ل�ة ال�ع/.� ان م\�لح واح	 في اللغة
وان . ال)ع�ى�xfن له ع	د م� ال�/ج)ات الع/j�ة ال�ي ق	 ت��ن اح�انا م��اUقة او ق	 ت��ن م&�لفة في 

و./جع ه�ا االخ�الف الى ان . اإلنTلLV.ة كل)ه واح	ه ت��&	م في ت/ج)ه اك</ م� م\�لح في اللغة
وع	م وض�ح ال)\�لح ل	h ال)�/ج)�V . ال)فه�م ال�Wي ال�اح	 له ع	ه م�)�ات م&�لفة في اللغة األصل

  :ق�م على ثالث م/احل حاول ال)Nلف تTاوز ه�ه ال\ع�jة Uاع�)اد UعD الق�اع	 لل�/ج�ح ت. الع/ب
  .ت�حV	 مفه�م ال)\�لح ال�Wي نف�اني األج�Wي: ال��حل االولى
  .الع/j�ة تع/.� مفاm�? ال)\�لFات ال�W�ةاألج�W�ة ال�ي ت? ت�حV	ها الى اللغة: ال��حلةال%ان�ة

األساس�ة وjال�/ج)ات ال�اUقة لل)\�لFات  االس�عانة Uال)عاج? الع/j�ة: ال%ال%ة ال��حلة
  .٢٠ص.ال�W�ه

ص Uه .و.ق�/ح ال)Nلف ت&�ي ال\ع�jة ان �xfن ل�ل عل? م� عل�م ال�� معT)ه ال�Wي ال)�ح	 ال&ا
  

  :اسال)� الف�' ال�ف�اني_ ب
والغ/ض ه� . ال�/./.ة UعD اسال�V الفEF ال�ف�اني م\)? الس�&	امها في مTال ال)عای�ة

: االسل�ب االول: ه�اك اسل�jان  .ال)/ض�ة ال)/ض�ة وعالجها او وضع تق/./ ع� الFالة تE�&1 الFالة
ال)عای�ةال�/./.ةUاألسل�ب : واالسل�ب ال<اني. Uاأسل�ب ال�FلVل ال�ف�ي ال�I\/0  ال�/./.ة ال)عای�ة
  .ال�صفي

 l/.قه فEF الFالة: ال�/./.ة و Uاألسل�ب ال�صفي وم� اسال�V فEF ال)/.D ال�ف�اني Uال)عای�ة
  .قائ)ه مT)�عات االع/اض ال)�قارjة ال)/ض�ة ، الFاض/ة، وج	اول ال�V/ العقل�ة

وفEF ال)/.D ال�ف�اني ب	ون العل? وال&W/ة fع�W/ ن�ع م� ال	جل، وj	ون الف� االن�ان I\fح ع)ال 
  .جاف او م�ف/ا

  .الف�_ ال&W/ة_العل? : االسu ال<الث ال�ي fق�م علVها فEF ال)/.D ال�ف�اني وهي* 
على عل? لIعD مفاm�? وتع/.فات ال)\�لFات الب	 للفاحE ع�	 فEF ال)/.D ان �xfن : العل?
وهي مفاm�? . ال�ف��ة ال�ف��ة غV/ س�.ة، وال\Fة ال��.ة، والFالة ال�ف��ة الFالة: وم� اه)ها. العل)�ة

م�	اخله وم� ال\ع� وضع ح	ود فاصله ب�Vه)ا م� دون االخ� Uع�V االع�Iار الع�امل ال�VW�ة، وال<قاt�ة، 
Iی��ة، وال�	ة، وال.�j/1/وال�Iال �Vة. ای� بF\لل �ةالعال)�ة تع/.F\ه ال(oم� م�	ق 	انها : ال�ف��ة ولقU

 	Tن Rعلى ان1اء عالقات م��ازنة وفعاله وم��اسقة مع نف�ه ومع م� ح�له? م� ه�ا ال)��ل E&1ره ال	ق
  :ال�ف��ة هي ان ع�اص/ ال\Fة

  .ال�1��ة الفاعل�ة_ 1
2 _uال�ف Lغ/ائ �Vال��ازن ب.  
  .خ/.�ال���� مع اال_ 3
  .ت�افR الE&1 مع اf)انه Uا�_ 4

  :اما Wl�عة الFاالت ال�ف�ان�ة الغV/ س�.ة فه�اك اتTاهان
  .Phenomenology. دراسة وصp�ه دراسة ال�oاه/ ال�ف�ان�ة: االتTاه االول 

وه� ی/�L على فه? . Symptom formation. یه�? ب	راسة ��p�ه تx1ل االع/اض: االتTاه ال<اني

الفحص النفساني هو احوج ما  
يكون الى االفصاح ووضوح  
مفـاهيمه، ألنه يسبر احوال  

والمعنوية، االنسان المادية، 
والنفسية، والعضوية، والحيوية، 
واالجتماعية، واطواره من  
الطفولة المبكرة الى  
الشيخوخةالمتأخرة

التعامل مع اي حاله مرضيه  
في  ) تشخيصا وعالجا( نفسيه

المجتمع العربي ال يتم اال  
بالتفـاهم بين الطبيب  
والمريض، فـالبد ان يكون  
الطبيب على معرفه بلغه  

مفرداته وبيئته، المريض وفهم  
مما يساعد الطبيب على فهم ما  
يعانيه المريض

البد ان يكون لدى المريض  
معرفه كامله بلغة الطبيب  
وتفهم مفرداته الطبية مما  
يساعده على استيضاح  
التشخيص والعالج

إن الفحص النفساني بحاجه الى  
ان تكون مصطلحاته في قـالب  

..عربي سهل
وربما يرجع سبب انصراف  

ير من االطباء العرب على  كث
ان تكون اللغة العربية هي  
اللغة التي تدرس بها علوم  
الطب هو عدم القدرة على  
تقديم هذه العلوم بلغه عربيه  
حديثه او شعور النفس  
بالتخلف والقصور مقـارنه  
بالمكانة المتقدمة التي وصل  
اليها الغرب علميا

هذا المرشد خطوه لتعريب  



4 

 

 �Vةالعالقة بIW�(ة، والع�امل الIة، والع�امل ال)�/س�Vالة الع�امل ال)هF٠. ال)/ض�ة لل  
ال)�ت حXV ان ال��م حاله Wl�¡�ة مNق�ه ,ال��م : ت�ل? ع� ال�فu وع� ال�فاه حXV لها �اه/تان. 1

وه� سل� االن�ان لل�)LVV وال�عي ال�ق¢، مع Uقاء ال�T	 وال/وح، وتع)ل ال/وح على اس�)/ار الF�اه 
اما ال)�ت فان ال/وح t�ه تفارق ال�T	 ول��ها ال . تها، فال�T? خالل ال��م ��f)/ ن1اlا ال ارادfاوادار 

  .ت)�ت بل ی��فى هللا العقل ال�اعي والالواعي
fع)ل . العقل ه� مT)�عه الفعال�ات وال)ل�ات العقل�ة العل�ا للق	رات ال)ع/t�ة وال�ج	ان ال�ل��ي. 2

الع)ل�ات ال)ع/t�ة، _ب. ال��ائف ال	ما¥�ة العل�ا_ أ:� الع�اص/ ال�ال�ةالعقل ع� R./l ال)ع/فة، وت�')
  .الTهاز ال)ع/في_ج. اه)ها االح�اس واالدراك واالن�Iاه وال�اك/ة

ه�ا ال�1ا¦ ال)ع/في fع)ل في ن�R واح	 م� ال��o�)ات في م���.ات م� الTهاز الع\Wي ال�Fي 
ال�Vx1لة الI\/.ة، ال�)¡�ة، ال�F�ه، الF/��ة، : ه�ه ال�x1�الت هي. الF/�ي، تع)ل على شxل ه/مي

: وله ثالثة ان�اع. Uاإلح�اس وه� f)<ل ال)/حلة االولى لل)ع/فة األول�ة وتW	ا الع)ل�ات ال)ع/t�ة. اللفo�ة
  .ال)�ج�دة في اع'اء ال�Fاس االح�اس ال&ارجي و.�? ع� R./l ال)��IJالت ال�F�ه ال&ارج�ة

االح�اس الF/�ي . ه ال)��IJالت ال�F�ه في االع'اء ال	اخل�ةاالح�اس ال	اخلي ناتج ع� اس�<ار 
ناتج ع� اثاره م��IJالت ح��ه م�)/�Lه في الع'الت، وال)فاصل، واالوتار ت�)ى ال)��IJالت ال�F�ه 

  .الF/��ة األتLان�ة
 Cognitiveالق	رات ال)ع/t�ة. ال)ع/فة و هي االدراك و االش�اء ال)��Fسة وغV/ ال)��Fسة*

abilities 0، واالداء : ن��/ م�ها/\Iال Rرة على ال��اف	واالدراك، وال�اك/ة، والق ،LV�/ال�عي، وال��جه، وال�
  .الF/�ي، ال��اء م���h ال�عل�?، وال<قافةالعام، ال�ف�V/، الV\I/ة

هي مoه/ م� مoاه/ ال�ل�ك ال))personality trial  : LVال\فة او ال�)ه ال1&\�ة _ ٣
E&1ة، و صفات  صفات ال1&\�ة: 1&\�ة الى ثالثة ان�اع رئ���ه هيوت\�ف ال�)ات ال. لل�t/ال)ع

  .ال�ل���ة العاpl�ة، و صفات ال1&\�ة ال1&\�ة
ال�ل���ة، والعاpl�ة، وال)ع/t�ة،  وهي مT)�عه م� ال\فات ال1&\�ة Personality ال1&\�ة_ ٤

  .ا ع� غV/ه م� ال�اسال)�روثة، وال)I��xة ال�ي ت)LV ش&E م و م� ال&\ائE ال�T)�ة، والعقل�ة
  : Psychiatric symptom الع/ض ال�ف�اني_ ٥

�اه/ه م/ض�ه وهي اما  ت��ن خW/ه ذات�ه او خW/ه م�ض�|�ه، و في ال�� ال�ف�اني ل�u ه�اك  ه�
وjع	 تقV�? وج�د الع/ض . وج)�ع االع/اض ال�ف�ان�ة لها صفات عامه م�1/�ه. ح	ود واضFة ب�Vه)ا

�Vان نف/ق ب �Tf ه م� االع/اض  ال�ف�اني/Vه ع� غLVV(االع/اض الع\اب�ة و االع/اض ال�ه��ة، وت
  .ال�اردة في تع/.فه، وت)LVV م�1أ الع/ض ال�ف�ان�ة، مالحoه صفاته ال��|�ة

��f&	م ل�عW/ ع� وج�د ج)له م� االع/اض الغV/ س�.ة م\j�Fه : Disorderاالض�/اب _٦
E&1ال h	اض�/اب ال��ائف لU  

  :Psychiatric disorderاالض�/اب ال�ف�اني _٧
Ff	ث غالIا معاناه او ازمه ل	h . والالن�|�ة) الع\اب�ة وال�هان�ة (ال��|�ة  مT)�عه م� االع/اض ال�ف�ان�ة

وله ن�عان . الE&1 ال)\اب، یNث/ على ال���� االج�)اعي، و.F	ث ازمه ل	h ال)U �V��Fه ن��Tة ت\/فاته
  .واض�/اب نف�اني و��في ال)�1أم� حXV م�1اءه اض�/اب نف�اني ع'�0 ال)�1أ، 

١. Rاالض�/اب ال�ف�اني الع'�0 وهي ن�عان االض�/اب الع\ابي ع'�0 ال)�1أ، اه)ها القل
اما االض�/اUات ال�هان�ه الع'�.ة ال)�1أ، اه)ها ال&/ف، م�الزمه .. الع'�0، وتغV/ ال)Lاج الع'�0،

ع� تلف او خلل اداء ال)خ، االض�/اUات  ال�اتTة ال��اوة الع'�.ة، ت&ل�´ ال�عي، االض�/اUات العقل�ة
  .ال�اتTة ع� معاق/ة ال)�اد ال)Nث/ة عقل�ا وال�ل���ة العقل�ة
االض�/اUات ال�ف��ة ال���p�ة و تلع� ح�ادث الF�اه وصع�jاتها ال�ف��ة، واالق�\ادfة، . ٢

ون ان �xfن له واالج�)ا|�ة، مع االس�ع	اد ال�راثي، و االس�ع	اد ال���في الع\Wي دورا في �ه�ره، د

يد ان  الطب النفساني للتأك
التعريب ال يعني اهمال تعلم  
اللغات األجنبية فـاالكتساب  
الطبيب العربي لغة اجنبيه هو  
اكتسابه  لوسيله االتصال  
بالمصادر العلمية الصادرة في  
تلك اللغة ولكن يجب ان  
تكون اللغة العربية هي  
األساس

من الصعوبات التي واجهت  
المؤلف في عملية التعريب ان  

للغة  مصطلح واحد في ا
اإلنجليزية قد يكون له عدد  
من الترجمات العربية التي قد  
تكون احيانا متطابقة او قد  
تكون مختلفة في المعنى

حاول المؤلف تجاوز هذه  
الصعوبة باعتماد بعض  
القواعد للترجيح تقوم على  
:ثالث مراحل  

توحيد مفهوم  : المرحل االولى
المصطلح الطبي نفساني  
.األجنبي

تعريب مفـاهيم  : نيةالمرحلةالثا
المصطلحات الطبيةاألجنبية  
التي تم توحيدها الى اللغة  
العربية

بعض اساليب الفحص النفساني  
مصمم الستخدامها في مجال  

والغرض هو  . المعاينة السريرية
تشخيص الحالة المرضية وعالجها  
او وضع تقرير عن الحالة  
المرضية

من اساليب فحص المريض  
ة السريرية و  النفساني بالمعاين

طريقه  : باألسلوب الوصفي
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  .س�W ع'�0 
ال���فة ال)�1أ وتF	ث ن��Tة ت/اك? ال\/اعات  االض�/اUات الع\اب�ة: وهي ن�عان ه)ا ال��ع األول

ال�ف��ة مع ال/¥Iات و مع ال)�T)ع ون��Tة ت\	ع العالقات مع االخ/.�، و ن��TةألصاUه الU E&1إثارة 
  .انفعال�ة ش	ی	ة

  .ال���p�ة ال)�1أ ن�ةوهي االض�/اUات ال�ها: ال��ع ال<اني 
  :  Affective disorder:االض�/اUات ال�ج	ان�ة 

E&1ن1ا¦ ال hفي م��� /Vه تغIن و.\احLFاه االك��اب والTاتU ا م/ض�ا/Vاج تغL(ال /Vوه� تغ..  
وه� اض�/اب لفق	ان ما Ff\ل في ب��ه :  Dysfunction & Impairmentال&لل ال���في _ ٩

  .ج�)ه، او و��فه م� و�ائفه العقل�ة العل�االE&1 او في و��فه م� و�ائف 
١٠_ LTالعDisability:  

ه� فق	 دائ)ا ومLم� لق	ره الE&1 على اداء ن1ا¦ ی�مي مع�اد عل�ه، وال fع�W/ العLT في ح	 ذاته 
  .ع/ضا رئ���ا ل�E�&1 م/ض مع�V، بل ه� ن��Tة مIاش/ه الخ�الل و��في IW�fه ال)/ض

F\ل في امxان�ات الf E&1)�عه او Ff	 م� ق	راته على هي نقHandicap  :f Eاالعاقة _١١
  .اداء دوره ال�W�عي في الF�اه

  .ه� االن�قال ال�	ر.Tي م� م/احل ب	ائ�ة الى م/احل م���رة اك</ تعقV	ا: Maturationال�'ج _ ١٢
  .ه�ن)� Wl�عي f'اف ال�ه خW/ات مI��xه خاصه: Evolutionال���ر _١٣
ال��|�ة ل)�الزمه او  وج�د ع	د م� االع/اض ال/ئ���ة: An EpisodeالهT)ة ال)/ض�ة _ ١٤

ل)/ض نف�ي مع�V تoه/ في ف�/ه زم��ه لها ب	اfة مF	ده، وت�RW ب	اfةالهT)ة ف�/ه م� الLم� ال تقل ع� 
  .ثالثة اشه/ ال ی�ج	 فVها ا0 ع/ض نف�اني رئ��ي او ن�عي

ال)الحoة، : فEF ال)/.D وهي ه�اك ارjعه وسائل م&�لفة في: ال&W/ة في فEF ال)/.D ال�ف�اني
و.ع�)	 الفEF ال�ف�اني في ال)عای�ةال�/./.ة x1Uل . و ال)Fادثة، واالس��1اف والف�Fصات ال)�اع	ة

رئ��ي على ان\ات ال��VW للE&1، و ق	رته على م�اع	ه الE&1 على اس�/جاع ذ�/.اته، ووصفه 
ودقه مالح�oه . لE&1 م� اهله وأص	قائهألحاس��ه، وخW/اته الFالي و ال�اUقة، وان\اته الى م/افق�V ا

  .للFالة واإلن�ان�ة وال�VW�ة ل�\/فات الE&1، ومoاه/ انفعاالته، وتفه)ه للع�امل األس/.ة
ال�W�ة ب�V ال)/.D و�Vj ال��VW وه�ه  الف� في فEF ال)/.D ال�ف�اني ی�)<ل في ان1اء العالقة

ان�VV مع م/ضاه?، وت�Wي على اساس م� ال<قة العالقة ت�\ف Uانها اع)R م� عالقه االIlاء الغV/ نف�
  .وال�فاه? ال)�Iادل ب�Vه)ا XVFU ت�اع	 ال��VW على مالحoه ت\/فات م/.'ه وتعابV/ه

وم� االم�ر ال�ي ت�اع	 على ان1اء ه�ه العالقة ان ت�? ال)عای�ة في ج� هاد¾ وم/.ح نف��ا، وjأن 
)/.D وس/.ة ال)عل�مات، وان �xfن اسل�ب Ffاول ال��VW ج�ب ان�Iاه الE&1 مع م/اعاه خ\�ص�ه ال

وان 1fع/ م/.'ه Uاح�/امه واه�)امه Uه، وان fالح¢ . ال��VW ل��فا، عف�.ا، غV/ م�جه، سلu، وم/ن 
 /V�U �VWال� ?xFة، وانفعاالته وان ی��oاللف /Vة وغ�oاءاته اللف(fث وا	Fال� 	ع� D./(ات ال/VWتع �VWال�

وان Ffاف¢ . و.�فادh ارت�اب م&الفات ش/|�ه. )�عالي على ال)/.Dو.�xن UعV	ا ع� مoه/ ال. ال)عای�ة
D./(ال �Vه و ب�Vه بIا . على م�افه م�اسoها، م��قWن م���xf م� ال�ق� ال)�اح لل)عای�ة 	Vف��f و

  .،ح�ادfا، م�U ?xFانفعاالته، وان �xfن م�T/دا م� االغ/اض وال��ازع ال�ات�ة
ص/ ال�ي الب	 م� م/اعاتها ل�ق�.ه العالقة ب�V ال��VW وال)/.D ال)عای�ة ه�اك ع	د م� الع�ا في نهاfة

. ان 1f/ح ال��VW ل)/.'ه ما ت�صل ال�ه م� تE�&1 ع� حال�ه، واسIابها Uأسل�ب �U�´ ومفه�م: وهي
  .و ان ی�اق¿ خ�ه العالج معه، و.T1عه على االل�Lام Uال&�ة

)ل�ه الس�ق\اء االع/اض ال�ف�ان�ة في ت�اول الIاب االول الفEF ال�ف�اني لل/اش	ی� م� اج/اءات ع
ال�/./.ة اع�)	 ال�ات� في ه�ا ال)/ش	 ت�RVW ع	د م� ال�قا¦ الع)ل�ة وت1)ل تق��? ج�? ال)عای�ة  ال)عای�ة

الى مT)�عات م� االع/اض ال)�Tان�ة وتق	f? تع/.� ل� للع/ض و l/ح األس�لةال)�اسIة الس�&/اج 

فحص الحالة العقـلية الحاضرة، 
وجداول السير المرضية ، قـائمه  
مجموعات االعراض المتقـاربة

فحص المريض النفساني بدون  
العلم والخبرة يعتبر نوع من  
الدجل، وبدون الفن االنسان  
يصبح عمال جاف او منفرا

البد للفـاحص عند فحص  
على علم    المريض ان يكون

لبعض مفـاهيم وتعريفـات  
ومن  . المصطلحات العلمية

الحالة النفسية السوية، : اهمها
والحالة النفسية غير سوية، 
والصحة النفسية

قدمت منظمه الصحةالعالمية  
بانها  : تعريف للصحة النفسية

قدره الشخص على انشاء  
عالقـات متوازنة وفعاله  
ومتناسقة مع نفسه ومع من  
حولهم  

:ر الصحة النفسية هيعناص
.الفـاعلية النشيطة_ 1

.التوازن بين غرائز النفس_ 2
.التكيف مع االخرين_ 3

توافق الشخص مع ايمانه  _ 4
xبا

طبيعة الحاالت النفسانية الغير  
:سوية فهناك اتجاهان

دراسة الظواهر  : االتجاه االول  
. النفسانية دراسة وصفيه
Phenomenology.

يهتم بدراسة   :االتجاه الثاني
. كيفيه تشكل االعراض
Symptom formation
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? األس�لة األس��'اح�ة وال)/ونة في اخ��ار اسل�ب الفEF ال/ئ���ة للع/ض ث االع/اض وl/ح األس�لة
E&ل)ه شxU D./ال �ل)ه م	Wال)�اس� واس�..  

ص الغV/ م�Tاو�Vj مع ال��VW خالل ال)عای�ة الن ی�? تقV�? االع/اض اث�اء ال)عای�ة  ك)ا ت�اول االش&ا
ل�/./.ة وان ی�? ت�VTل ا ال)/ض�ة م� الE&1 وان Tf/0 تقV�)ا عاما لT	وh ال)عای�ة و ��fق\ي ال�V/ة

  .ال)عل�مات ال�ي ح\ل علVها ال��VW م� ال)عای�ة
  :و ال�0 ی�')� على. ن)�ذج ت�VTل معل�مات ال)عای�ةال�/./.ة: ت�اول الق�? األول

  .معل�مات اول�ه ع� ال)عای�ة/ أ
  .معل�مات ش&\�ه/ب
 ال�ف��ة و دراسة و.�')� الh�x1 األساس�ة، ومT)�عات االع/اض ال�ف�ان�ة،. ج�? ال)عای�ة/ج

  .الFاض/ة، وم	h تعاونه مع ال��VW العقل�ة ال)/ض�ة، و فEF الFالة واالج�)ا|�ة للE&1، وال�V/ة
  .ال)عای�ة لل)/.D نهاfة/ د
  تF	ی	 س�W االض�/اب ال�ف�ي ل	h الE&1/ ه

  . الفEF ال�Wي ال�/./0 الع'�0 : الق�? ال<اني 
 �Fي ال�/./0 و الفWال� EFةو ی�')� ن�ائج الف�Wل خالصه ال�قار./ ال�VTة وت�./W&(صات ال.  

Xال�هائي: الق�? ال<ال E�&1وضع ال�.  
  .م� ن)�ذج ی�')� ال&�ةالعالج�ة: الق�? ال/اUع

uل�ة: الق�? ال&امWعةال)��قUی�')� وضع خ�ه ال)�ا.  
  :ع�اص/ الفEF ال�ف�اني لل/اش	ی� وت�الف م� 

ى اكW/ ق	ر م)�x م� ال)عل�مات ال)�علقة FUال�ه ح	یX ال��VW للF\�ل عل. ال�/./.ة ال)عای�ة.  1
  .ال)/ض�ة الس�&/اج االع/اض ومع/فه ت��رها ووضعها في م�الزمه م/ض�ه وت\��فها ل�ضع تE�&1 نهائي

  :ال�/./.ة الى ثالثة اق�ام وت�ق�? ال)عای�ة
رة واالرشاد ال)/ض�ة وتق	f? االس�1ا و.ه	ف الى تقV�? الFالة. ال�/./.ة ال)	خل الى ال)عای�ة.  1

E&1ي ع� حاله الWl /./ل على تق�\Fوال.  
  .ال�/./.ة ج�? ال)عای�ة. ٢
  

  .القسم االول منها استقصاء وجود االعراض النفسانية لدى المريض
  ..وت? س/د مT)�عات االع/اض ال�ف�ان�ة

  Psychosomatic Disorder. اع�اض االض��ا.ات ال��نف��ه: ال�,�+عة االولى

و . ال�ف�ان�ة ال)�Iادلة ب�V حاله ال�T? ال\F�ة و�Vj الFالة ض�/اUات العالقةحXV ت�)<ل ه�ه اال
  :ت��ق\ى في ثالث ف�ات هي

هي اع/اض ج�)�ه وم��1ها نف�ي حXV ی�? ال�عVW/ ع� . ال�T)�ة الx1ل االض�/اUات ال�ف��ة/ أ
ن س�W ع'�0 االض�/اب ال�ف�ي ل	h الU E&1أع/اض ج�)�ه ب	ن�ه ت)�از Uان الh�x1 م��/رة و ب	و 

  :وت\�ف �)ا یلي . ون�ائج الف�Fصات ال�W�ة ت��ن سلW�ه
ال�T)�ة في جهاز او اك</ م� اجهLه ال�T? ب�أثV/ ع�امل  ت�/�L االع/اض. اض�/اUات ال�T	نه.  1

E&1ال h	نف��ه م�ج�ده ل.  
االع/اض  ت�1)ل على مT)�عه م�. ال�اتTة ع� خلل اداء الTهاز الع\Wي ال�T)�ة اض�/اUات ال�ف��ة. 2

ال�اتTة ع� خلل االداء ال���في للTهاز الع\Wي ال�لقائي في ع'� او جهاز م� اجهLه ال�T? الTهاز اله')ي 
  .وال�اتج ع� ال�/�LV القلR على ه�ه األع'اء.او جهاز ال�Wلي ال��اسلي , ه� جهاز القل� ال�عائي

ح�)ال اصاب�ه ب�اح	ه واك</ اشغال تف�V/ الE&1 وقلقه ال	ائ? على ص�Fه وا. اض�/اب ال)/اق. 3
  .م� االم/اض ال&�V/ة

ان النوم حاله طبيعية مؤقته  
وهو سلب االنسان للتمييز  
والوعي اليقظ، مع بقـاء الجسد  
والروح، وتعمل الروح على  
استمرار الحياه وادارتها، 
فـالجسم خالل النوم يستمر نشاطا  
ال اراديا

اما الموت فـان الروح فيه  
د ولكنها ال تموت  تفـارق الجس

بل يتوفى هللا العقـل الواعي  
.والالواعي

العقـل هو مجموعه الفعاليات  
والملكات العقـلية العليا  
للقدرات المعرفية والوجدان  
السلوكي

يعمل العقـل عن طريق المعرفة، 
_ أ:وتتضمن العناصر التالية

. الوظائف الدماغية العليا
العمليات المعرفية، اهمها  _ب

االدراك واالنتباه  االحساس و 
الجهاز المعرفي_ج. والذاكرة

تبدا العمليات المعرفية األولية  
باإلحساس وهو يمثل المرحلة  
االولى للمعرفة

االحساس الداخلي ناتج عن  
استثاره المستقبالت الحسيه في  
االعضاء الداخلية

االحساس الحركي ناتج عن اثاره  
مستقبالت حسيه متمركزه في  

مفـاصل، واالوتار  العضالت، وال
تسمى المستقبالت الحسيه  
.الحركية األتزانية
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ال\فةاألساس�ة ال? ش	ی	 مLعج وم��)/ في ف�/ه م� الLم� . االل? ال�T)ي الx1ل ال�ف�ي ال)�1أ. 4
?�Tله في اض�/اب ع'�0 او و��في في الVتعل �x(f ي ال�ف�ي : وه�اك ن�عان له. ال(�Tاالل? ال

. فR ل\/اع عاlفي او ل)1اكل نف��ه اج�)ا|�ه ش	ی	ه االل?ال)�1أ ال)/افR لل1	ائ	 ال�Ff 0	ث م/ا
  .ال�T)ي ال�ف�ي ال)�1أ الغV/ م/افR لل1	ائ	

5 .X(ل ال�Wث? ت&فف . م�الزمه ما ق X(ء ال�	ام م� بfه ا	ل عWه ق�W\ه�ر اع/اض نف�ان�ة وع�
V�/االك��اب االنفعال وال��ت/ وضعف ال�U وم� ه�ه االع/اض ال1ع�ر X(ول ال�Lن 	عU واالم م��قله في L

?�T106ص.ال  
  . االض�/اUات الع'�.ة ذات االع/اض ال�ف�ان�ة او ال)\احIة لها/ب

  :�x(f ت\��فها في ثالث زم/ 
  .اض�/اUات ع'�.ه ذات اع/اض نف�ان�ة ناتTه ع� تلف او خلل في اداء ال	ماغ.  1
م�)<لة في . 	ماغاض�/اUات ع'�.ه ذات اع/اض نف�ان�ة تNد0 الى تلف او خلل في اداء ال. 2

  .اض�/اUات اف/از UعD الغ	د ال\)اء ذات االع/اض ال�ف�ان�ة
یلع� العامل ال�ف�ي االنفعالي دورا . اض�/اUات ع'�.ه م/افقه الض�/اUات انفعال�ه و فLV.�ل�ج�ه. 3

  .مه)ا في �ه�رها
  :ت\�ف الى. االض�/اUات االنف\ال�ة/ج
ارÃ�ة، ال1/ود، ال�Iات، الغj�WVة، االس��Fاذ، ت&ل�´ م�)<لة Uال��اوه ال�ف .االع/اض ال�فارÃ�ه. ١

  .ال�T�1�ة ال�عي، ال��jة
ال)�Wxتة وال\/اع ل�\Iح شع�ر.ا  ال�ج	ان�ة ه	فه الVFل�لة دون �ه�ر الFالة. االع/اض ال��Fل�ة.٢

 uFان ال	فقU وت�)<ل ،E&1ي ال&اضع ال راده ال�/Fي او ال�Fال الT(ه�ر االع/اض في ال� LV(وت�
 �Fلي، شلل اله��/.ائيال�.  
االنف\الي، تع	د ال1&\�ة،  ال)�الزمات ال)/ض�ة ال�ي تأخ� شxال انف\ال fا �ال&/ف ال�اذب. ٣

  .اض�/اب ت\�ع ال)/ض
االض�/اUات االنف\ال�ة ت�1/ك U\فات انها اع/اض ج�)�ه نف��ه ال)�1أ وت/تU ´Iال\	مات ال�ف��ة، 

  136ص.ف1له في ال���� وال�أقل?او Uاض�/اب في عالقات الE&1 االج�)ا|�ة، او 
  

 Symptoms of Eating Disorder.اض��ا.ات االكل وتغ)� وزن ال,�@:ال�,�+عة ال%ان�ة 

and Weight changes  

. اوم/افقه الض�/اUات ج�)�ه او نف��ه أخ/h ,ق	 تoه/ اع/اض اض�/اUات االكل م�ف/دة ل�ح	ها 
  :ه�اك ف��ان م� اع/اض اض�/اUات االكل 

ال)�)<ل في االف/ا¦ في األكل، ال�هام، فق	ان ال1ه�ة لل�عام، . اض�/اب ال1ه�ة لل�عاماع/اض . ١
  .ال�1وذ الغ�ائي

٢ .?�Tوزن ال /Vات االكل و تغUائ? . م'اعفات اض�/ا	انة، االن1غال ال	Wال�&�ف م� الU ال)�)<ل
  143ص.x1Uل ال�T?ب�&p�� ال�زن، ت	خل اض�/اUات االكل في الفعال�ات ال�Vم�ة، االن1غال ال)ف/¦ 

  

  Symptoms of sleep problems.اع�اض اض��ا.ات ال�+م: ال�,�+عة ال%ال%ة

ع'�.ه ال)�1أ  او . وهي اما اض�/اUات اول�ه او اض�/اUات نف��ه. وهي شائعه ل	h عامه ال�اس
  :والض�/اUات ال��م ثالثة ان�اع. نف��ه ال)�1أ

  .م غV/ هاد¾ او س�Fي دون اس�غ/اق في ال��مح�xf XVن ال�� : اض�/اUات ال��p�ة في ال��م.  ١
  .ال)�)<ل Uاألرق، ف/¦ ال��م، وال��م ال)ع�xس، وال��م االن��ابي. ع�/ ال��م. ٢
وال1اذة على م�ار ال��م وت�)<ل في ال)1ي اث�اء ال��م، االحالم  ال)	اخالت الغWl /V�¡�ة. ٣

تصنف السمات الشخصية الى  
صفـات  : ثالثة انواع رئيسيه هي

الشخصية المعرفية، و صفـات  
الشخصية العاطفية، و صفـات  
.الشخصية السلوكية

وهي   Personalityالشخصية  
مجموعه من الصفـات الشخصية  
السلوكية، والعاطفية، 

فية، و من الخصائص  والمعر 
الجسمية، والعقـلية الموروثة، 
والمكتسبة التي تميز شخص ما  
عن غيره من الناس

العرض النفساني  
Psychiatric symptom :

هو ظاهره مرضيه وهي اما  
تكون خبره ذاتيه او خبره  
موضوعيه، و في الطب  
النفساني ليس هناك حدود  

وجميع االعراض  . واضحة بينهما
 لها صفـات عامهالنفسانية  

مشتركه

: Disorderاالضطراب  
يستخدم ليعبر عن وجود جمله  
من االعراض الغير سوية  
مصحوبه باضطراب الوظائف  
لدى الشخص

االضطراب العصابي عضوي  
المنشأ، اهمها القـلق العضوي، 
،وتغير المزاج العضوي

االضطرابات الذهانيه العضوية  
المنشأ، اهمها الخرف، متالزمه  

اوة العضوية، تخليط الوعي،  النس
االضطرابات العقـلية الناتجة عن  
تلف او خلل اداء المخ،  
االضطرابات العقـلية والسلوكية  
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u�ة،  ال��ابTعL(153ص.ال  
 Symptoms of Sexual.ا.ات ال,���ة ال+�O�Pةاع�اض االض�� : ال�,�+عة ال�ا.عة

Dysfunction  

ت��ج عاده ع� اصاUه الفعال�ات ال�ف��ة ال�ي ت�1/ك في ال�فاعل ال��Tي للT)اع م)ا یNد0 الى واح	 
  :او اك</ م� االض�/اUات ال�ال�ة

ق	ان ال)�)<ل UالW/ود ال��Tي، ال�ف�ر م� الu�T، ف .إلت)ام الT)اع ال��T�ة خلل ال))ارسة/ أ
  .االس�)�اع Uالu�T، العLT ال��Tي، الق�ف ال)xI/، اض�/اب ن�1ه الT)اع

  .م�)<ل Uال)<ل�ة، ث�ائ�ة الu�T. ال��T�ة اض�/اب اله�.ة/ب
ال��T�ة Uارت	اء مالuU الu�T اآلخ/،  م�)<ل Uالف1�V�ة، اإلثارة. اض�/اب ال�ف'Vل ال��Tي/ج

ل�ادfة، اش�هاء ج�u ال))اثل، زنا ال)Fارم، االنF/اف االس�ع/اء، الI\I\ة، عR1 االlفال وال�VFانات، ا
  165ص.ال��Tي Uاالح��اك

  

  Nonspecific Psychiatric Symptoms.. االع�اض ال�ف�ان�ة الالن+�Uه: ال�,�+عة الTام�ة

  .وص�فها الى خ)u ف�ات ,ع/ف االع/اض ال�ف�ان�ة الال ن�|�ة وال��|�ة 
م�)<لة Uال1ع�ر Uال&)�ل وفق	ان ال�VF.ة، ف/¦ ,ة وال�1ا¦ اع/اض ت/اجع وضعف ال�VF.: الف�ه االولى

/Vة ال�ف�jع�\U ال1ع�ر ،LV�/ي، ف/¦ ال�ع� ال�ه�ي، وضعف ال�(�Tال�ع� واالرهاق ال.  
اع/اض ال��ت/ ال�ف�ي ال)�)<لة Uال��ت/ الع'لي العام، ال��ت/ الع'لي ال)�ضعي، ال��ت/ :الف�ه ال<ان�ة 

  .، ال�Lق الع\Wي، ف/¦ ال�Fاس�ة لل'�ضاء
اع/اض ت�1ه االدراك ال)�)<لة ب��1ه ادراك ال�اقع، وادراك ال�ات، واالح�اس ال)/افR : الف�ه ال<ال<ة

  .إلدراك ال�اقع، واالح�اس ال)/افR إلدراك ال�ات
ال��T�ة ال�ف�ي  ال)�)<لة U'عف االن�\اب، وال/¥Iة اع/اض ضعف ال��ائف ال�VF.ة:الف�ة ل/اUعه 

  .، ونقE ال�زن ال)�1أ، فق	ان ال1ه�ة
اع/اض ف/¦ ال�Fاس�ةال�ف��ة ال)�)<ل Uاله?، وال1�، وال�ه�Vة العائ	 الى ال�ات، : الف�ه ال&ام�ة

  180ص.والغV/ةال)/ض�ة
  

  Anxiety : abnormal fear with autonomic reaction.اع�اض الT+اف: ال�,�+عة ال�ادسة

 E&1ال h	ح لI\.ال�0 اثاره، و �Wته مع ال�	عي م/ضي ال ی��اس� ش�Wl /Vال&�اف ه� خ�ف غ
  .شع�ر Uال��جu وال��ت/، و./افقه ت�W�ه للTهاز الع\Wي ال�لقائي

 �Vاع/اض ال&�اف في ف�� �وت? ت\��:  
ع/ض ودfه ال�/ق� القلU Rأ,ت'? اع/اض القلR ال�د0 ال)�)<لة UالقلR ال�د0 العائ? :الف�ه االولى 

  .ت�1ه ادراك ال�ات ال)/افR لل&�ف,والهلع,
و ت'? اع/اض ال/هاب ال)�)<لة Uال/هاب الo/في، ال/هاب االج�)اعي، ال/هاب ال)<V/ :الف�ه ال<ان�ة 

 /Wعf E&1ال\فات وهي ان الU ة لل/هاب، و ی�\ف ج)�ع اع/اض ال&�اف/V>(وف ال/oال ��Tن�عي، ت
  .لها ب	اfة �x(f تF	ی	ها ع� شع�ره Uان خ�فه غV/ عاد0، وان

ك? ت�اول ال��اب ت\��� االع/اض ال�دfةال)/افقة لل&�ف ح�� اجهLه الU ?�Tاألع/اضال�دfة في 
ال\	ر، االع/اض ال�دfة في الTهاز اله')ي، االع/اض ال�دfة في الTهاز الع\Wي، و في الTهاز 

  196ص.ال�Wلي ال��اسلي، وفي الTل	
  

  Symptom Obsessive.+س+اس�ةاالع�اض ال: ال�,�+عة ال�ا.عة
ت�اول ال)\�لFات ال)&�لفة لل�س�اس، وت�اول ال1&\�ة ال�س�اس�ه، والع/ض ال�س�اسي، 

االع/اض ال/ئ���ة لل�س�اس ,ك)ا ت�/ق ال��اب ل&\ائE االع/اض ال�س�اس�ه . واالض�/اب ال�س�اسي

الناتجة عن معاقرة المواد  
المؤثرة عقـليا

االضطرابات النفسية الوظيفية  
و تلعب حوادث الحياه  
وصعوباتها النفسية، 
واالقتصادية، واالجتماعية، مع  

راثي، و  االستعداد الو 
االستعداد الوظيفي العصبي  
دورا في ظهوره، دون ان  
يكون له سبب عضوي

االضطرابات العصابية الوظيفة  
المنشأ وتحدث نتيجة تراكم  
الصراعات النفسية مع الرغبات  
و مع المجتمع ونتيجة تصدع  
العالقـات مع االخرين، و  
نتيجةألصابه الشخص بإثارة  
.انفعالية شديدة

الوجدانية  االضطرابات  
:Affective disorder  :

وهو تغير المزاج تغيرا مرضيا  
باتجاه االكتئاب والحزن  
ويصاحبه تغير في مستوى  
نشاط الشخص

ال يعتبر العجز في حد ذاته  
عرضا رئيسيا لتشخيص مرض  
معين، بل هو نتيجة مباشره  
الختالل وظيفي يسببه المرض

هي  :  Handicapاالعاقة  
انيات  نقص يحصل في امك

الشخص يمنعه او يحد من  
قدراته على اداء دوره  
الطبيعي في الحياه

هناك اربعه وسائل مختلفة في  
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. وال)&اوف ال)/ض�ة, اس�ه القه/.ةوال�ق�س ال�س� , وال�\�رات ال�س�اس�ه االن	فاعات, ال)�)<لة في األف�ار
 h/االع/اض ال�س�اس�ه واالع/اض ال�ف��ة االخ �Vووضح العالقة ب. D./(وت�ل? ع� مقاومه ال

ك)ا انه l/ح UعD ال��اؤالت ال�ي ت�اجه . ال�س�اسي لألع/اض و ��� ت'عف و ت�الشى ه�ه ال)قاومة
 ?�Vةالفق/ة اع�ى تقfال�س�اسي وفي نها D./(مع ال �VW213ص.لألع/اض ال�س�اس�هال�  

  

. اع�اض االض��ا.ات االرتbاس�ه ال`ال�ة لل��مة واض��ا.ات ال`a�b وال`أقل@: ال�,�+عة ال%ام�ة

Symptom of posttraumatic Stress Disorder Adaptation and Adjustment 

Disorder  

l /ی	تق XVمة م� ح	ات االرت�اس�ه ال�ال�ة لل\Uها اع/اض االض�/اVعةت�اول ف�W  مة والع�امل	ال\
ال)ه�Vة لها، م� م	ه اس�)/ارها وش	تها والف�/ةالLم��ة ب�V ح	وث ال\	مة و�Vj �ه�ر االع/اض و م	ة 

ت�اول اf'ا ان�اع اع/اض االرت�اس الFاد وال)�أخ/، وت�ل? ع� اع/اض اض�/اب . اس�)/ار االع/اض
  228ص.ال���� وال�أقل? مع وضع ج	ی	

  

  Symptom of Affective Disorder.ض االض��ا.ات ال+ج�ان�ةاع�ا: ال�,�+عة ال`اسعة

  .وق	 اق�\/ ال�ات� على ش/ح االع/اض ال�ج	ان�ة وتVx1لها لالض�/اب ال�ج	اني
  :و ت? ت\��فه في ارjع ف�ات: االع/اض االك��اب�ه:اوال 

اض ال�اقة، ف�ه االع/اض االك��اب ال/ئ��ة ال)�)<لة Uال)Lاج االك��ابي، وع	م االس�)�اع، وان&ف/أ
  .وف��ر وفق	ان االه�)ام

  .مT)�عه االع/اض االك��اب�ه ال<ان�.ة/ ب
  .مT)�عه اع/اض االك��اب ال�T)�ة/ ج
  214ص.مT)�عه االع/اض االك��اب�ه ال�هان�ه/ د

وف�ة , ف�ه االع/اض اله�س�ه ال/ئ���ة : االع/اض اله�س�ة  وت\�ف في ثالث ف�ات: ثان�ا
  258ص.ف�ه االع/اض ال�هان�ه اله�س�هو , األع/اضاله�س�ةال<ان�.ة 

  

  Personality disorder.اض��ا.ات ال��Tgه:ال�,�+عه العاش�ه 

ال1&\�ة، وت\��� صفات ال1&\�ة،  اب�	اء ب�ع/.� ال\فة ت�ل? ع� اض�/اUات ال1&\�ة
ث? ص�ف . وتأثV/ها على صاحIه ومoاه/ اض�/اUات ال1&\�ة و صفاتها، وع� اض�/اUات ال1&\�ة

. اض�/اب ال1&\�ةال)F	دة، وال)&�ل�ة، وال)��)/ة في س� ال/ش	: ال1&\�ة الى ثالث ف�ات اض�/اUات
, Cوال)T)�عة, Bال)T)�عة, AمT)�عه : ال)��/فة في ارjع مT)�عات ث? ق�? اض�/اUات ال1&\�ة

  273ص.Dوال)T)�عة 
اl�اف ت�اوله Uع	ها اض�/اUات ال1&\�ة االخ/h ال�ي تع�)	 على ت�ز.ع صفات ال1&\�ة على 

االن��ائ�ة، وش&\�ه االك��اب�ه، والقلقة،  ال1&\�ة االن�Iاl�ة، ال1&\�ة: نهای��V م�قابل�V واه)ها
  .وال�س�اس�ة

  

�gه عhاع�اض اض��اب ال�ل+ك: ال�,�+عة ال�اد.Disturbance of Behaviors  

Vاألخ/.� حU لقائه 	ع� E&1ه/ م� خالل ت\/فات الoوضح اع/اض اض�/اب ال�ل�ك وأنها ت X
الع�\/ ال))LV ه� . ی/ونها انها ت\/فات شاذه غV/ س�.ة، �)ا انها تoه/ لل��VW اث�اء ال)عای�ةال�/./.ة

  310ص.ان الE&1 ی�\/ف x1Uل عف�0 غV/ مع�)	
 �Vاالع/اض في ف�� �ت? ت\��:  

  . اع/اض اض�/اب ال�ل�ك االج�)اعي: الف�ه االولى
ووضح الف/وقات ب�Vها . الE&1 العقل�ة ال�هان�ه اض�/اب ال�ل�ك ال�اتج ع� حاله: والف�ه ال<ان�ة

المالحظة، : فحص المريض وهي
و المحادثة، واالستكشاف  
والفحوصات المساعدة

يعتمد الفحص النفساني في  
المعاينةالسريرية بشكل رئيسي  
على انصات الطبيب للشخص، و  

ده الشخص  قدرته على مساع
على استرجاع ذكرياته، 
ووصفه ألحاسيسه، وخبراته  
الحالي و السابقة، وانصاته الى  
مرافقين الشخص من اهله  
وأصدقـائه

الفن في فحص المريض  
النفساني يتمثل في انشاء  
العالقة الطبية بين المريض  
وبين الطبيب وهذه العالقة  
تتصف بانها اعمق من عالقه  

ن مع  االطباء الغير نفسانيي
مرضاهم

ان يكون اسلوب الطبيب  
لطيفـا، عفويا، غير موجه، سلس، 

وان يشعر مريضه  . ومرن
باحترامه واهتمامه به، وان  
يالحظ الطبيب تعبيرات  
المريض عند التحدث  
وايماءاته اللفظية وغير  
اللفظية، وانفعاالته وان يتحكم  
الطبيب بسير المعاينة

يستفيد من الوقت المتاح  
يكون منتبها، متيقظا  للمعاينة  

،حياديا، متحكم بانفعاالته، 
وان يكون متجردا من  
االغراض والنوازع الذاتية

ان يشرح الطبيب لمريضه ما  
توصل اليه من تشخيص عن  
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 h/ات ال�ف��ة االخUاالع/اض ال)1ابهة لها في االض�/ا �Vjو.  
  

�gث�ة عقل�ا: ال�,�+عة ال%ان�ة عnاع�اض معاق�ة ال�+اد ال�.Symptom of 

psychoneuroactive substance Abuse  
وال�ف��ة،  الفLV.�ل�ج�ة وتأثV/اتها ل)�اد ال)Nث/ةت�اول ال��اب تع/.� ال)�اد ال)Nث/ة عقل�ا، واه? اص�اف ا

ث? وضح الف/ق ب�V االدمان وال)عاق/ة، ث? وضح اع/اض ال)عاق/ة االع��اد نف�ي و . وصفاتها العالج�ة
  344ص.االع�)اد الع'�0 

وال�ل���ة وال�هان�ه  ت�اول Uع	ها ال)'اعفات ال�T)�ة ل��ء االس�&	ام اضافه ال)'اعفات ال�ف��ة
ك)ا ت�اول تF)ل ه�ه ال)�اد . �WWها ال)عاق/ة وال)'اعفات االج�)ا|�ة و اسIاب ال�فاه في ال)عاق/ةال�ي ت

ل)عاق/ة ال)�اد ال)Nث/ة عقل�ا، واخV/ا ت�اول تE�&1 و���  ال�)�ة اf'ا ت�اول ال�أثV/ات, وال�F)ل الع�xي
 N(ال)\اب، وع� اس�ق\اء ع)ل�ة ال)عاق/ة لل)�اد ال E&1حاله ال ?�Vث/ة عقل�ای�? تق.  

وضح  ال��اUع)ل�ه ت	اخل اع/اض ال)T)�عات ال�اUقة ال�ي ت? تقV�)ها في الفعال�ات ال�Vم�ة و الع�امل 
 ?�Vد م� ال)���.ات م� اجل تق	في ع /Vاخل وه�ا ال�أث	ه�ا ال� ?�Vت? تق XVث/ة في �ه�ر االع/اض حN(ال

م� مT)�عات االع/اض ال�اUقة ه�ا ال�	اخل ل�ل ع/ض م� االع/اض او ل)T)ل اع/اض ا0 مT)�عه 
ال�ف��ة TU)�ع اع/اضها في  وم	h اعاقه الE&1 وتF	ی	 فعال�اته ون1اlاته وتأثV/ مT)ل الFالة.

ال�ف�ان�ة ال�ي  و اf'ا الع�امل ال)Nث/ة في �ه�ر وت��ر االع/اض. مTاالت األس/ة وال)�T)ع وال)ه�ة
E&1اه او م�اجهه ال�Fح�ادث ال  �W�U u�ة  ل�Vوف س/oاو االن�قال م� م/حله ن)ائ�ة الى م/حله ل

 h/383ص.أخ  
  

 �gاع�اض اض��ا.ات االدراك:ال�,�+عة ال%ال%ة ع.Symptom of perceptual disorder  

األدراك ال)ف/¦ واالدراك (ت�اول� ه�ه ال)T)�عة ان�اع اض�/اUات االدراك اما ان �xfن اض�/اب �)ي
الهالوس م� حXV ال\فات العامة وم��Fاها ( او �xfن  ) Lم�ال)�Wل	 واالدراك ال)�غV/ او تغV/ ادراك ال
او ان ) . ال�/./.ة وال�ف/.R ب�V ان�اع الهالوس ث? تقV�? ش	تها وتأثV/ها واع/اضها واه)�Vها على ال\�رة

اض�/اب االدراك �x(f ان �xfن . �xfن اض�/اب االدراك اما في م�xناته او االح�اس ال�ابR لإلدراك
اض�/اب االدراك اما . اض�/اUات الق	رات ال)ع/في او ح�ى في اض�/اب ال�عيع�\/ م� ع�اص/ 

ت�اول فق	ان االدراك ال�Fي ال	ماغي . Ff	ث في الFاالت نف��ه في ال)�1أ او الFاالت الع'�.ة ال)�1أ
  387ص.واه? أع/اضه

  

�gار وخ�+ص)`ها: ال�,�+عة ال�ا.عة عbه االف�rاع�اض اض��ا.ات ح�  

تIاNl االف�ار، واالف�ار تxFي ( الل اع/اض اض�/اب ح/��ه االف�ار ال�ي ت�اول�ت? ت�اولها م� خ 
وت�اول اع/اض اض�/اب خ\�ص�ة االف�ار ) U\�ت م/تفع، وص	h وت�/ار األف�ار، واالف�ار ال)ق/وءة

XVاب ( م� حFان� ،/Vعلى األف�ار، ت�قف ال�ف� RVه، ان�1ار  واذاعه األف�ار، ال�عل�Wدخ�ل اف�ار اج�
  416ص).ف�V/ال�

  

�gام�ة عTهان�ه: ال�,�+عة ال
  Thought Disorder. اع�اض اض��ا.ات ال`فb)� ال
ت�اول ال)Lاج ال'اللي حXV له اه)�ه ت1&�\�ه وعالج�ه حV1f XV/ الى ب	اfة معاناه اول�ه غWl /V�¡�ة 

ل'الالت ووضح الف/ق ب�V ا. ع/ف ال'اللة ور�L على ��p�ة تقV�? وج�دها. تNد0 الى تx1ل ضالالت
. واالف�ار ال)��/فة وال�ه وتx1ل ال'اللة وتF	ث ع� ت\��� ال'اللة ح�� تx1لها الى ع	د م� األن�اع

خ�? ه�ه ال)T)�عة UالF	یX ع� V\U/ه الFU E&1ال�ه ال)/ض�ة حXV . ت�اول اع/اض ال'الالت وأشxالها
ووضح الف/ق في الV\I/ة ب�V . ل	fهتع�W/ جV	ه اذا ادرك ان اع/اضها |Iاره ع� اض�/اب في ال��ائف العقل�ة 

. الFاالت الع\اب�ة،، والFاالت االنف\ال�ة، وفي حاالت اض�/اب ال1&\�ة ال1	ی	ة، وفي حاالت ال�هان

حالته، واسبابها بأسلوب بسيط  
و ان يناقش خطه  . ومفهوم

العالج معه، ويشجعه على  
االلتزام بالخطة

  االضطرابات النفسية الجسمية
هي اعراض جسميه  . الشكل

ومنشئها نفسي حيث يتم  
التعبير عن االضطراب النفسي  
لدى الشخص بأعراض جسميه  
بدنيه تمتاز بان الشكوى  
متكررة و بدون سبب عضوي  
ونتائج الفحوصات الطبية  
تكون سلبيه  

تتركز  . اضطرابات الجسدنه
االعراض الجسمية في جهاز او  
اكثر من اجهزه الجسم بتأثير  

امل نفسيه موجوده لدى  عو 
الشخص

اشغال تفكير  . اضطراب المراق
الشخص وقـلقه الدائم على  
صحته واحتمال اصابته بواحده  
.واكثر من االمراض الخطيرة

االلم الجسمي الشكل النفسي  
الصفةاألساسية الم  . المنشأ

شديد مزعج ومستمر في فتره  
من الزمن ال يمكن تعليله في  

ي  اضطراب عضوي او وظيف
في الجسم

ظهور  . متالزمه ما قبل الطمث
اعراض نفسانية وعصبيه قبل  
عده ايام من بدء الطمث ثم  
تخفف بعد نزول الطمث ومن  
هذه االعراض الشعور  
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  427ص.وت�ل? ع� الع�امل ال)Nث/ة في V\U/ه ال)/.D، و ع� تقV�? م���h الV\I/ة
  

�gة وت�اجعه: ال�,�+عة ال�ادسة ع�tااع�اض اخ`الل الق�رات ال�ع�.Cognitive Impairment 

and Decline  

Uال��Iة الخ�Iار الق	رات ال)ع/t�ة ت? ت�ض�Fه Uأنه Ff	ث في الFاالت الع'�.ة ال)�1أ  ال�ي تNث/ في 
ال)/�L.ة، و �xfن ال�أثV/ اما تأثV/ اول�ا UإصاUة مIاش/ه او U)/ض في ال	ماغ، او تأثV/  الع\W�ة الT)لة

ت�اول اس�ق\اء اخ�الل الق	رات ال)ع/t�ة وت/اجعها . Tة ل)/ض ع'�0 ثان�U 0إصاUة ما غV/ مIاش/ه ن��
  460ص.ث? تق\ي الع�امل ال)�IWة و ال)\احIة لها

  :ث? ت�اول 
ش	ه ال�اك/ة (  اع/اض اض�/اب ال�اك/ة وت/اجعها و اه? ع�امل ال���ان و مTاالت اض�/اب ال�اك/ة/ أ

  ).وصع�jات ال���/ و فق	ان ال�اك/ة الع'�0 ال)�1أ
و.�? تقV�)ه في حاله وج�د اصاUه ع'�.ه في ال	ماغ ل	h الE&1 . اض�/اب الق	رات الف�/.ة /ب

  .وم� اع/اضه صع�jة الفه? وال�ض�ح
ع	م االه�)ام Uال�ات ل\ع�jة االداء الF/�ي، U´ء (اع/اض اخ�الل االداء الF/�ي وم� اع/اضه / ج

  ).والالإرادfة اإلرادfة ل�الم والF/�ةوالالإرادfة، وش	ه وصع�jة ا اإلرادfة في ال�الم و الF/�ة
  .اض�/اب ال��اصل اللغة الع'�0 ال)�1أ/ د
العامة و.F	ث ع�	ما ت&�ل ق	رات الE&1 ال)ع/t�ة وخاصه ال�اك/ة  ت/اجع م���h ال�عل�? وال<قافة/ ه

  .و.الح¢ في حاالت العLT ال)ع/في
ص   .اض�/اب ال��جه وااله�	اء في الLمان وال)xان واالش&ا

  .االدراك ال�)�ه وال��p�ة اض�/اب
  .اض�/اب ال��اء

  464ص.اخ�الل ال�عي
  

�gف�' ال�الة العقل�ة ال�اض�ة: ال�,�+عة ال�ا.عة ع.  

ت�اول ه�ا تقV�? االع/اض ال�ي ت�علo(U Rه/ الE&1 ال&ارجي وتف�V/ه وان�Iاهه ومLاجه وم1اع/ه 
  : حoه ال��ائف العقل�ة ومoاه/ها ال�ال�ةومال. ال�/./.ة وسل��ه الF/�ي ال�ف�ي ال�ي تW	و اث�اء ال)عای�ة

: ثال<ا. تقV�? ال�ل�ك اث�اء ال)عای�ة: ثان�ا . مoه/ الE&1 ال&ارجي م� حXV اه�)امه o(Uه/ه :اوال 
تقV�? اض�/اب ال�الم وش	ته اث�اء : راUعا. ال�ج	ان�ه ال)Lاج وش	تها اث�اء ال)عای�ة تقV�? وج�د االع/اض

  494ص.تقV�? ال��ائف ال)ع/في: سادسا. ف�V/ اث�اء ال)عای�ة واض�/اUاتهتJ�? ال�: خام�ا. ال)عای�ة
  

  .القسم الثاني من جسم المعاينة السريرية سيره الشخص  
 ال�ف��ة للE&1 وت��ره االج�)اعي في م/حله ال�ف�لة ال�V/ة :ال�ي ت0��F على الع�اص/ ال�ال�ة

ال)/ض�ة للE&1 ال�ي ت1)ل  ت�اول ال�V/ة. خةس�ه، و في م/حله ال/ش	 وال1�&�  16وال)/اهقة ح�ى ع)/ 
 واf'ا ال�V/ة. ال�T)�ة ال)/ض�ة الFال�ة، ال�V/ةال)/ض�ةال�ف�ان�ة، وال�V/ة ال)/ض�ة على سV/ه الهT)ة

ت�ل? ع� ال\فات . العائل�ة للE&1 ال�ي ت�')� اف/اد األس/ة ال)ق/�Vj ال�T)ي وال�ف�اني ال)/ض�ة
  .ال)�IWة لFاله الE&1 ال�ف�ان�ة وت��ر اع/اضها ال1&\�ة قWل �ه�ر ال)/ض والع�امل

في نهاfة الق�? ت�اول تقV�? تTاوب الE&1 ن�F ال��VW ن�F ال)عای�ة حT�f XVل ال��VW تقV�)ه 
ال�/./.ة حf XVق�م ال��VW ب�/ت�V  ال)عای�ة Uع	ها ت�اول نهاfة. ل�Tاوب الE&1 ن�Fه ون�F ال)عای�ة

? Tf/0 مFاك)ه س/./.ه في ع)ل�ه تFلVل�ه وت/�WV�ه ل�ضع االع/اض والعالمات ت/ت�V ت�ل�لي ث
  519ص.ال�E�&1 االولي للFالة ث? وضع خ�ه عالج�ه

Uع	ها fق�م ال�U �VWالفWl EFي ج�)ي س/./0 ی�ألف م� عالقه حاله الE&1 ال�T)�ة U)عاناته 

باالكتئاب االنفعال والتوتر  
وضعف التركيز واالم متنقـله  
في الجسم

متمثلة  . االعراض التفـارقيه
بالنساوه التفـارقية، الشرود،  

، الغيبوبة، االستحواذ، السبات
تخليط الوعي، النوبة التشنجية

هدفه  . االعراض التحولية
الحيلولة دون ظهور الحالة  
الوجدانية المكبوتة والصراع  
ليصبح شعوريا وتتميز ظهور  
االعراض في المجال الحسي او  
الحركي الخاضع ال راده  
الشخص، وتتمثل بفقدان الحس  
التحولي، شلل الهستريائي

ضطرابات االنفصالية تشترك  اال
بصفـات انها اعراض جسميه  
نفسيه المنشأ وترتبط  
بالصدمات النفسية، او  
باضطراب في عالقـات الشخص  
االجتماعية، او فشله في  
التكيف والتأقـلم

: اضطرابات الكيفية في النوم
حيث يكون النوم غير هادئ  
او سطحي دون استغراق في  
النوم

ي  الخواف هو خوف غير طبيع
مرضي ال يتناسب شدته مع  
السبب الذي اثاره، ويصبح  
لدى الشخص شعور بالتوجس  
والتوتر، ويرافقه تنبيه للجهاز  
العصبي التلقـائي

يتصف جميع اعراض الخواف  
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  533ص.ال�/./.ة ال�ف��ة وهي م/حله اساس�ه م� م/احل الفEF ال�ف�اني خالل ال)عای�ة
  

  ع�ل�ه ج�ع وت�ت)� ال�عل+مات ووضع ال`�Tg' ال�هائي وفy ت���a االم�اض: الxاب ال%اني

ال�/./.ة و على ال)�ازنة ب�V ال)عل�مات  تع�)	 ع)ل�ه وضع ال�x1U E�&1ل رئ��ي على ال)عای�ة
ت�اول  .ال�ي ح\ل علVها ال��VW اث�اء ال)عای�ة، ث? Tf/0 تقV�)ا عاما وشامال لFاله ال)/.D ال�ف�ان�ة

ال�E�&1 ال)W	ئي وال�E�&1 االولي : م/احل ع)ل�ه ل�ضع ال�E�&1 م� خالل ثالث م/احل
  536ص.وال�E�&1 ال�هائي

  ی�ضع ال�E�&1 ال�هائي وفR اح	 ت\��فات االم/اض
حXV ان اس�ق\اء ه�ه . م� خالل مFاور ال�\��� ال	ولي العاش/ لألم/اض ال�ي صاغ� خ)u مFاور

في . ل��VW ف�/ه �امله ع� الFالةال)/ض�ة ال�ي ت)�xه م� وضع تE�&1 نهائي لهال)Fاور ال&)�ة fع�ي ا
ووضع ال�ات� أك</  ال�\ان�� ان�1ارا في . نهاfة الIاب ت? وضع ت�RVW عام لع)ل�ه تE�&1 لFاله ف\ام�ه

  .DSMوال�\��� ال�1&�\ي اإلح\ائي  ICDال�� ال�ف�اني وه� ال�\��� ال	ولي لألم/اض
ال�ف�ان�ة وتع/.Wها ال�ي وردت في  وضع ال�ات� ملRF ل�/د ال)\�لFات ال�W�ة في نهاfة ال��اب

   559ص. ال��اب Uاللغ��V الع/j�ةواإلنTلLV.ة
اذن ه�ا ال)/ش	 یه�? ب/س? ال\�ر ال�/./.ة ل	h ال)/.D م� خالل االع/اض ال)��&/جة م�ه خالل 

EF و Uاالس�عانة Uالف�Fصات Uأسل�ب وصفي م�اس� لFال�ه او للغ/ض م� الف معای��ه ال�/./.ة
  .ال)�اع	ة ت)هV	ا ل�ضع تE�&1 نهائي لFال�ه ووضع خ�ه عالج�ه م�اسIه له

  

انه حقـا كتاب جدير بالقراءة و ننصح به كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من اطباء  
ايا القياس  نفس علماء نفس و طالب الجامعة و الدراسات العليا والباحثين التربويين المهتمين بقض

 . والفحص النفسي

بالصفـات وهي ان الشخص  
يعبر عن شعوره بان خوفه غير  
عادي، وان لها بداية يمكن  
تحديدها

اضطرابات االدراك اما ان  
طراب  يكون اض

األدراك المفرط  (كمي
واالدراك المتبلد واالدراك  
) المتغير او تغير ادراك الزمن

الهالوس من حيث  ( او يكون  
الصفـات العامة ومحتواها  
وتأثيرها واعراضها واهميتها  
على الصورة السريرية والتفريق  
بين انواع الهالوس ثم تقييم  

) شدتها

اضطراب االدراك يمكن ان  
عناصر  يكون عنصر من  

اضطرابات القدرات المعرفي  
او حتى في اضطراب الوعي

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR72MaanElKhanyPsyBook.pdf 

  
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR72MaanElKhanyPsyBook.pdf



