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

الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  في هذا  
صزمالء االختصافي موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند  )النفسية(السيكولوجية
 .بالعلوم السلوكية  ءمن القراوالمهتمين  

جامعة ل �ن ،  –ال"! ال ف�اني ه�ا ال��اب م� تأل�� ال�	��ر دمحم الف�ل ال�اني ، د	��راه في 
  ).لإلص�ار األول(وتق�:9 األس�اذ أح(� ع3اشة . واس�/ار. ال"! ال ف�ي في ال-,اض وال(�ی ة 
م ،  وه� م� إص�ارات سل�لة ال(-ش� إلى ال"! 2013ص�ر ه�ا ال��اب Dال"Cعة الBان�ة في عام 

صفMة ، وجاءت ) 321(ال��اب في  و,قع. ال ف�اني ال(ُع-ب، وغN- م�Mد دار ال /- وص�ر في ال-,اض
  :ف�Tل ال��اب مفه-سة على ال �M ال�الي 

 .مق�مة اإلص�ار األول والBاني  -
 .ال(عای ة ال�-,-,ة لل"فل و ال(-اهW : الفTل األول  -
 .الفYM ال ف�اني لل(-,X ال(�� : الفTل الBاني  -
-  ZالBل الT9 ال"�ار] : الف�اني في ق�ال ف X,-)ال YMف. 
- Dل ال-اTاش- : ع الفC)ال -Nاني غ�ال ف YMالف. 
 .الف�Mصات ال"^�ة : الفTل ال�ام[  -
  

یه�ف ه�ا ال��اب إلى أن ی N- ال"-,W لل"^N! أو ال(���/ف في س^- أغ�ار ال ف[ الس��-اج ما 
ث9 ج(ع و تT �� وت-تN! ه�ه األع-اض Dأسل�ب ت/��Tي مع�(� . :عان�ه ال/�Y م� أع-اض

-ض�ة، ت(ه�Nا ل�ضع خ"ة عالج�ة ت� اس! مع حالة ال/�Y و,�3ن لل�ص�ل إلى ت/��Y الMالة ال(
 !N^"ال �Nاع� في ال�فاه9 ب�م(ا : ، W,-"ا ال�م"(k ا لها ، 	(ا و,���  اللغة الع-�iة وسNلة في ه

 YMاله�ف م� الف WNقMوت X,-)7ص. وال  
  

اني، وذلs :�3ن ك�� :q-. فYM ال(-,X ال ف�) الpqء الBاني ( ی�ضح ل ا ال(nلف في ه�ا ال��اب 
:ق�م على ب اء العالقة ال"CNة ب�N : ب�اس"ة ال(عای ة ال�-,-,ة، وه�ه ال(عای ة عل9 وف� وخ^-ة، والعل9 

ال"^N! وال(-,X ، و مع-فة األع-اض ال ف�ان�ة وتع-,فاتها ال�ي تvه- 	ل ع-ض العامة م ها وال ��uة 

هذا الكتاب من تأليف  
الدكتور دمحم الفضل الخاني ، 
دكتوراه في الطب النفساني  

جامعة لندن ، واستشاري    –
الطب النفسي في الرياض  

وتقديم األستاذ  . والمدينة  
).لإلصدار األول(أحمد عكاشة  
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(pNN 	ل ع-ض ع� غN-ه م� األع-اض وم�x ش�ته، وم�x تأثN-ه على فعال�ات ال/�Y ون/اwاته وت
. وت"^WN ال�ق �ات ال�MیBة ال ف��ة وال(�^-,ة وال��y�zة وال/عا�uة ال(�اع�ة في ت/��Y ال(-ض ال ف�اني

  7ص
 : وم� م��M,ات ه�ا ال��اب

�ة لل�فل وال�اه�: ال�اب األول�  . ال�عای�ة ال�

  : وت اول }�ه ال(nلف أرiعة ف�Tل 
  . ل ال(عای ة ال�-,-,ة لل"فل وال(-اهWمق�مة ح� : الفTل األول
  .ع اص- الفYM ال"^ي ال(��امل لل"فل وال(-اهW: الفTل الBاني
ZالBل الTالف :Wان�ة لل"فل وال(-اه�ع� أع-اض األم-اض ال ف pم�ج .  
  .م�جp ع� فYM ال"فل ال"^ي الق�ائي أو ال/-عي في مqال ال�Mانة: الفTل ال-اDع

� ال�ف�ا: ال�اب ال�اني�  .ني لل��  ال���الف
  . مق�مة وتع-,� ال(�� وت^�الت تق�م الع(- وال/���خة، وتأهNل م-حلة ال/���خة وال�قاع�

� ال��  ال�ف�اني في ق�% ال�$ارئ : ال�اب ال�ال!�  .ف
 �NلTلف فn)وت اول }�ه ال :  

  . فYM ال(-,X ال ف�اني في ق�9 ال"�ار] : الفTل األول
  . q-. ع � اس�{Cال ال(-,X في �uادة ال"�ار] اإلج-اءات ال�ي ت: الفTل الBاني
  .الفYM ال ف�اني غN- ال(Cاش-: الCاب ال-اDع

  10ص.  الف�Mصات ال"^�ة ال(�اع�ة، والف�Mصات ال(�^-,ة: الCاب ال�ام[
 

يهدف هذا الكتاب إلى أن  
ينير الطريق للطبيب أو  
المستكشف في سبر أغوار  
النفس الستخراج ما يعانيه  

ثم جمع و  . الشخص من أعراض
تصنيف وترتيب هذه األعراض  
بأسلوب تشخيصي معتمد  
للوصول إلى تشخيص الحالة  
المرضية، تمهيدا لوضع خطة  
عالجية تتناسب مع حالة الشخص

 . المعاينة السريرية للطفـل والمراهق: الباب األول
  

  : ن^�ة ع� الCاب األول
لل"فل وال(-اهW و,/(ل االض"-اDات ال ف��ة وال�ل�	�ة ع �  ی�علW الCاب األول Dال(عای ة ال�-,-,ة

األwفال وال(-اهق�N ال�ي ت^�أ في س� ال"ف�لة وال(-اهقة مBل االض"-اDات ال(ع-}�ة ، واض"-اDات ال (� 
واالض"-اDات ال ف�ان�ة وال�ل�	�ة ال�ي تvه- في س� . وال�"�ر ، واالض"-اDات ال�ل�	�ة وال�ج�ان�ة 

هقة 	(ا تvه- في Dاقي م-احل الع(- مBل االض"-اDات العTاب�ة Dأن�اعها واالض"-اDات ال"ف�لة وال(-ا 
  . ی���ن الCاب األول م� أرiعة ف�Tل .  ال�هان�ة 

  
�ة لل�فل وال�اه�  : الف)ل األول  �  .ال�ق+مة ح$ل ال�عای�ة ال�

ل(-اهW ، وأوضح في م"لعه ال(ق�مة ح�ل ال(عای ة ال�-,-,ة لل"فل وا الف)ل األولوت اول ال(nلف في 
م�x أه(�ة ه�ه ال(-حلة في ت/N3ل اتqاهات وم�اقف ال"فل وال(-اهW إزاء نف�ه و�زاء اآلخ-,� ، و	(ا 

وأك� على دور األس-ة في تق�:9 ن(اذج ومعایN- لل�ور ال�. :(�3 أن یل�Cه ال اشئ في م��ق^ل ح�اته على 
	ل(ا تع�ر على األس-ة أداء ه�ا ال�ور فإن إذ . خالقي الTع�N ال�ج�ان واالج�(اعي وال(ه ي والف�-. واأل

. ن(� ال"فل وت"�ره :(�3 أن :(- Dاض"-اب أو إعاقة مnق�ه أو م��(-ة أو ت /أ له اض"-اDات نف�ان�ة
  14ص

ك(ا وف�-ت الع�ی� م� ال(�ارس ال(��لفة ما :(- Dه ال"فل وال(-اهD W(-احل ال (اء وت"�ر  ، 	(ا 
qلف إلى اتn)ات ال(��ال�ة أو إلى وت"-ق ال-N9 ال (اء وال�"�ر إلى م-احل م� ال�غ�ق: .�اه  ال�صفي ال

درجات م�-��ة وم��اDعة م� الع(ل�ات ال�NM,ة وال ف��ة واالج�(ا�uة D(ا ی��افW مع ن(� ال"فل الع��. 
وال ف�ي وال�ه ي واالج�(اعي لq(�ع ال(-احل صفات عامه م/�-	ه ول�ل م-حلة م� ه�ه ال(-احل 

ص خTا ئY ها الع��,ة وال ف��ة واالج�(ا�uة ال((pNة والCارزة ، و	ل م-حلة تnث- ب�ورها على خTا

يتعلق الباب األول بالمعاينة  
للطفـل والمراهق    السريرية

ويشمل االضطرابات النفسية  
والسلوكية عند األطفـال  
والمراهقين التي تبدأ في سن  
الطفولة والمراهقة مثل  
االضطرابات المعرفية ، 
واضطرابات النمو والتطور ، 
واالضطرابات السلوكية  
والوجدانية

أكد على دور األسرة في  
تقديم نماذج ومعايير للدور  
الذي يمكن أن يلعبه الناشئ  
في مستقبل حياته على الصعيد  
الوجدان واالجتماعي والمهني  

.خالقي  والفكري واأل 

كلما تعذر على األسرة  إذ    
أداء هذا الدور فـإن نمو  
الطفـل وتطوره يمكن أن يمر  
باضطراب أو إعاقة مؤقته أو  
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ل�لs أث اء فYM ال"فل س�اء 	ان الفD YM(الحvة ال"فل ، أم Dإج-اء دراسة . م-احل ال (� ال�ال�ة لها 
  :�wل�ة ل�ار,�ه ال(-ضي وت"�ر ح�اته فإن ال"^N! :�ع نT! عN �ه 

  مفه�م الع(- -
- YائTة  خkN^ًا ب-NB	 -ة ال(�روثة وال�ي ت�أث�uة واالج�(ا��ال(-حلة الع(-,ة ، الع��,ة وال ف
  14ص. ال"فل
  

W-,-,ة لل"فل وال(-اه�ات ح�ل ال(عای ة الvلف ال(الحn)ك(ا اوضح ال:  
�ة لل�فل وال�اه� .1� :خ)ائ� وأسل$ب ال�عای�ة ال�

الqة واالس�(-ار في م�اDعة الMالة أث اء وهي الع T- األساسي إلت(ام الفYM ال ف�اني وتق^ل ال(ع
 !N^"ال �Niاألهل وال"فل و �Nها ت /أ العالقة ال"^�ة ال�ث�قة بiة ، وqال(عال.  

�ة لل�3ار .2�� ال�ف�اني ب4� األ6فال وال�اهق4� و45� ال�عای�ة ال�� :الفوق في الف

  :Dاألم�ر ال�ال�ة :��لف الفYM ل ف�اني لألwفال وال(-اهق�N ع� الفYM ال ف�اني لل�Cار
 .Dاس�قTاء ن��uات أوسع م� االض"-اDات ال ف��ة وال�ل�	�ة ع � األwفال ع ها ع � ال�Cار -
 .أه(�ة دراسة ت-	N! األس-ة وz-وفها -
 .أه(�ة خاصة ل�راسة م-احل ن(� ال"فل وال(-اهW وم/3الته في 	ل م-حلة -
 .ضعف ق�رة تع^N- األwفال ع� أنف�ه9 -
 .األس-ة والقائ(�N على رعا:ة ال"فل 	(�Tر لل(عل�ماتأه(�ة االس�عانة Dأف-اد  -
 .ع�م ثCات االض"-اDات ال�ل�	�ة ع � األwفال -
 16-15ص. اس�ع(االت األدو,ة وج-عات في معالج األwفال أقل م(ا هي ع � معالqة ال�Cار -
 :مEFالت ال�ف$لة وتأث4ها في @ه$ر أعاض اض�ا;ات ال�ف$لة .3

أو م-ات قلNلة ع � ال"فل وق� ت��في تلقائ�ًا أو q)Dه�د  zه�ر ال�ل�ك ال/اذ العارض ل(-ه -
���D. 
االض"-اDات الq�(�ة ال ف��ة ال( /أ واالض"-اDات ال ف��ة أو االج�(ا�uة وت��ن D/3ل م��-ر  -

فإنها ال ت��D !Nq�ه�لة ل(q-د ال��ج�ه واإلرشاد أو العالج ال�ل�	ي أو ال ف�ي إذ أنها ت�"ل! ت�خًل 
 .w^�اً 
 .ل"ف�لة ت��خل في ن(اء ال"فل فـ ت��قه وتnد. ل�^�الت 	(�ةاض"-اDات ا -
 .اض"-اDات ال"ف�لة تnد. لل�M م� ح�N,ة ال"فل وفاعل�Nه -
- Wد. إلعاقة ال"فل ع� االس�(�اع و�لى القلnات ال"ف�لة تD17- 16ص. اض"-ا 
�ة .4� :م�Hل�ات معای�ة ال�فل ال�

 :�صل إلى ال�/��Y وال(عالqة وهيال(�"لCات ال ��uة ال�ي :q! على ال"^N! م-اعاتها لل�
 ).األسل�ب ال��Nلي أو األسل�ب ال�صفي(اخ��ار األسل�ب ال( اس! لل(عای ة  -
 ).م� األس-ة وخاصة ال�ال�ی� وم� وم-افقي ال"فل(مTادر ال(عل�مات ال�/���Tة  -
-  9�v ات وتpNهqها ال(عای ة على ن�ائج ال(عای ة م� ال(3ان وال�Nال��ادة ال�ي ج-. ف -Nتأث �Nال(�اع

 .في ال��ادة
 .ب اء عالقة w^�ة ج�Nة مع وال�. ال"فل -
- Y��)ف معه م� ق^ل الwه وال�عاD� 21-17ص. ب اء عالقة w^�ة مع ال"فل ، و	�! ثق�ه وج
  

في ه�ا الفTل ت9 ع-ض خTائY ال(عای ة ال�-,-,ة لل"فل وال(-اهW وأسل�iها ، وNi ا الف-وق في 
هق�N و�Ni ال(nلف الف-وق في الفYM ال ف�اني ب�N األwفال الفYM ال ف�اني ب�N األwفال وال(-ا 

وال(-اهق�N و�Ni فYM ال�Cار ، ال�ي أه(ها اس�قTاء ن��uات أوسع م� االض"-اDات ال ف�ان�ة ع � 

مستمرة أو تنشأ له اضطرابات  
.نفسانية

االضطرابات الجسمية النفسية  
المنشأ واالضطرابات النفسية أو  
االجتماعية وتكون بشكل  
متكرر فـإنها ال تستجيب  
بسهولة لمجرد التوجيه  
واإلرشاد أو العالج السلوكي أو  
النفسي إذ أنها تتطلب تدخلً  
.طبياً 

 
المتطلبات النوعية التي يجب  

وصل  على الطبيب مراعاتها للت
:إلى التشخيص والمعالجة وهي

اختيار األسلوب المناسب  
األسلوب التخيلي أو  (للمعاينة  

).األسلوب الوصفي
مصادر المعلومات التشخيصية  

من األسرة وخاصة الوالدين  (
).ومن ومرافقي الطفـل

بناء عالقة طبية جيدة مع  
.والدي الطفـل

بناء عالقة طبية مع الطفـل ، 
وكسب ثقته وجذبه والتعاطف  
معه من قبل المختص

وأن االضطرابات النفسية  
السلوكية للطفـل ليست ثابتة  
دوما وأعراض اضطرابهم يتأثر  

الطفولة وان    بنوعية مشاكل
هناك اضطرابات تبدأ خاصة  
في سن الطفولة والمراهق  
واضطرابات تظهر في كل من  
سن الطفولة والمراهق وفي  
. بقية مراحل العمر

بين المؤلف أهمية دراسة   
تركيب أسرة الطفـل والمراهق  
واالستعانة ببعض أفراد األسرة  
في هذه الدراسة ، وأهمية  

ور  دراسة مراحل النماء والتط
للطفـل
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األwفال ع ها ع � ال�Cار ، وأن االض"-اDات ال ف��ة ال�ل�	�ة لل"فل ل��� ثاب�ة دوما وأع-اض 
ال"ف�لة وان ه اك اض"-اDات ت^�أ خاصة في س� ال"ف�لة وال(-اهW  اض"-ابه9 ی�أث- ب ��uة م/اكل

ك(ا ب�N ال(nلف أه(�ة . واض"-اDات تvه- في 	ل م� س� ال"ف�لة وال(-اهW وفي D{�ة م-احل الع(-
دراسة ت-	N! أس-ة ال"فل وال(-اهW واالس�عانة بCعX أف-اد األس-ة في ه�ه ال�راسة ، وأه(�ة دراسة م-احل 

�ر لل"فل ، وi اًء على أن مvاه- االض"-اDات ال�ل�	�ة ع � ال"فل ل��� ثاب�ة ، إذ أن ال (اء وال�"
فYM ال"فل ال ف�اني ی�D 9األسل��Ni ال�صفي وال�MلNلي معا ، وتأثN- م/3الت ال"ف�لة على ش3ل 
	 �Niو !N^"ال �Nة ب�Nqال"فل على ب اء العالقة ال"^�ة ال YMالف �Nفال وال�أكwل م� األع-اض ع � األ

  21- 14ص. ال�ال�ی� وال"فل
  

� ال�Iي ال�3Hامل لل�فل �  الف)ل ال�اني ع�اص الف

ع اص- الفYM ال"^ي ال(��امل لل"فل وال(-اهW وم� أه9 ه�ه  الف)ل ال�انيإذ ت اول ال(nلف في 
الع اص- هي الفYM األولي لMالة ال"فل ZNMD ی�9 ت�Mی� ال/x�3 ال-اه ة م� ق^ل ال"فل وأس-ته إذ ی�9 

ال(-اهW أو ال(�N"�M / ال"فل (الفYM م� خالل أسل�ب ال(��Y ومالح�vه ال(Cاش-ة أو غN- ال(Cاش-ة 
في ال�ع-ف على سN-ة ت"�ر ال(عاناة واس��-اج األع-اض وتق9�N ش�تها  على ال"فل أو ال(-اهW إذ ) Dه

-اهق�N ، وهي إما ت��ن :�Mث ه�ا ال�ق9�N ع� W,-w اخ��ار اح� األسل��Ni األن�! لل(عای ة األwفال وال(
) تع�^- أن األع-اض هي ن�اج الض"-اDات داخل�ة ت/3لها الT-اعات الالشع�ر(ال(عای ة ال�MلNل�ة ال ف��ة 

، وق� :��3 ال(��Y إج-اءات ال(عای ة وفقًا ) ب��ج�ه أسkلة م�Mدة(، أو ق� ت��ن ال(عای ة ال�ص�yة 
س��فاء ال�ار,خ ال(-ضي الq�(ي وال ف�ي لل"فل أو الح��اج ال"فل أم ال(-اهW ، 	(ا و,��ج! أن ی�9 ا

�لs :ق�م ال(��Y بـ اس�قTاء وج�د أ. م� مvاه- iالة العقل�ة ال-اه ة ، وMال YMوف ، Wال(-اه
االض"-اDات ال ف��ة و ال�ل�	�ة و ال�ج�ان�ة  و ال��y�zة ، و اض"-اDات ال�اك-ة اآلن�ة أو ق-,Cة ال(�x أو 

�N-  واإلدراك وااله��اء ،  واالض"-اDات الq�(�ة الM-	�ة ،  وفي حال 	ان Dع�Nة ال(�x ، وفYM ال�ف
ال(-,w Xفًال أم م-اهقًا ف��Nج! على ال(��Y الفه9 ل(-احل ال (�  وخTائTها وما ت�Tف Dه 	ل 

م-حلة وم�x ال �ج االج�(اعي فNها وال(/اكل ال�اصة ال�ي ت"-أ فNها ، وأسالN! ال"فل أو ال(-اهW في 
، 	(ا و,�"ل! م� ال(��Y اإلل(ام في االض"-اDات ال (ائ�ة ، واالض"-اDات ال ف��ة وال�ل�	�ة ال��اصل 

ك(ا وأن الب� م� ال�راسة تMلNله . ، وم(ا :(3 ه م� اس���ام  األسل�ب األمBل لل�عامل مع 	ل م-حلة 
(-اهقD ، �Nال{�ام لMالة ال(-اهW وذلs ی�"ل! م� ال(��Y اإلل(ام بـ الع�امل ال�اصة Dأسل�ب مقابلة ال

Dإش-اك األس-ة ، وتqاوز ع{Cة ال أدر. مع ال(-اهW ، و ال(Mافvة على س-,ة ال(عل�مات ال�ي ی�لي بها ، 
ص ل�ل م�  س�ء اس�ع(ال ال(�اد ال(nث-ة عقل�ًا وأ. فعال�ة ج ��ة قام بها ، و : و,�9 اس�قTاء خا

 Wال(-اه xامل ك(ا و,��ج! إلت(ا). إن وج�ت(اض"-اب ال��اصل ل��م ع اص- الفYM ال"^ي ال(�
لل"فل و ال(-اهW أن ی�9 اج-اء الف�Mصات ال"^�ة وال(�^-,ة والعT^�ة واالخ�Cارات ال ف��ة الالزمة ، 
واألخ� Dاالع�Cار ال�N-ة ال(-ض�ة ال ف��ة أو الq�(�ة لألس-ة ، ودراسة الqان! ال ف�ي و االج�(اعي 

ال�ع-ف على الv-وف األس-,ة وم�x اس�ق-ارها وأسل�ب  وال^kNي ال(D ��Mال"فل أو ال(-اهW م� خالل
ال�-�iة ، م(ا ل�لs م� أه(�ة في ال�ق9�N ال�-,-. ال(��امل ، ل�ضع ال�/��Y األولي به�ف ال^�ء 

ال(-اهW م� ضWN ومعاناة  ، وما :/ع- / Dال(عالqة األول�ة ال(nق�ة ل����y أو إزالة ما :/ع- Dه ال"فل 
وص�ًال إلى أن ی�9 ت"^WN اإلج-اءات والف�Mصات واالخ�Cارات . انpعاج Dه اآلخ-ون م� ح�له م� 

، ) إن أم�3(وت�Mی� أسCاب االض"-اب ال(�M(لة . ال(�ان�ة ال�ي ت�اع� في وضع ال�/��Y ال هائي 
 -Nالة وتأثMالة شاملة ل�"�ر الMاملة لل�ب�لs ی�9 ص�اغة ال�/��Y ال هائي ، و وضع خ"ة عالج�ة م�

� ی�"ل! م� ال(��Y وضع تق-,- م اس! للMالة ذلs ح�! الqهة ال"الCة لها س�ًا 	ان� العالجي ، وق
  .األس-ة أو ال(�رسة أو N^w! آخ- 

 Y��/اق/ة ال�ال�ی� أو األس-ة ل(ا ت�صل إل�ه م� ت )D ات�لqم� خالل ال Y��)ك(ا و,ق�م ال

الفحص من خالل أسلوب  يتم  
المختص ومالحظته المباشرة أو  

/ الطفـل  (غير المباشرة  
في  ) المراهق أو المحيطين به

التعرف على سيرة تطور  
المعاناة واستخراج األعراض  
وتقييم شدتها  على الطفـل أو  
المراهق

يحدث هذا التقييم عن طريق  
اختيار احد األسلوبين األنسب  

راهقين ، للمعاينة األطفـال والم
وهي إما تكون المعاينة  

تعتبر أن  (التحليلية النفسية  
األعراض هي نتاج الضطرابات  
داخلية تشكلها الصراعات  

، أو قد تكون  ) الالشعور
بتوجيه  (المعاينة الوصفية  

)أسئلة محددة

فيتوجب على المختص الفهم  
لمراحل النمو  وخصائصها وما  
تتصف به كل مرحلة ومدى  
النضج االجتماعي فيها  
والمشاكل الخاصة التي تطرأ  
فيها ، وأساليب الطفـل أو  
 المراهق في التواصل

ويتطلب من المختص اإللمام   
في االضطرابات النمائية ، 
واالضطرابات النفسية  
والسلوكية ، ومما يمكنه من  
استخدام  األسلوب األمثل  
للتعامل مع كل مرحلة

م عناصر الفحص  ويتوجب إلتما
الطبي المتكامل للطفـل و  
المراهق أن يتم اجراء  
الفحوصات الطبية والمخبرية  
والعصبية واالختبارات النفسية  
الالزمة ، واألخذ باالعتبار السيرة  
المرضية النفسية أو الجسمية  
لألسرة

ويقوم المختص من خالل  
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له(ا ال(qال لالس�ف�ار واالس���اح الMالة ، واألسCاب ال(�M(لة لها ، وخ"ة ال(عالqة وال(�اDعة ، وت-ك 
  65-25ص. وأن :Nq! على ت�اؤالته9 

  
  الف)ل ال�ال! م$جL ع� أعاض األماض ال�ف�انKة لل�فل و ال�اه� 

م�جp ع� أع-اض األم-اض ال ف�ان�ة لل"فل وال(-اهW وش(ل ب�لs  الف)ل ال�ال!ت اول ال(nلف في  
وال(-اهق�N ال�ي ت^�أ في س� ال"ف�لة وال(-اهقة مBل االض"-اDات ال ف��ة وال�ل�	�ة ع � األwفال 

واالض"-اDات ال ف�ان�ة وال�ل�	�ة ال�ي . االض"-اDات ال (� وال�"�ر ، واالض"-اDات ال�ل�	�ة وال�ج�ان�ة 
تvه- في س� ال"ف�لة وال(-اهقة 	(ا تvه- في Dاقي م-احل الع(- مBل االض"-اDات العTاب�ة Dأن�اعها 

  . �ة واالض"-اDات ال�هان
  :ZNMD أوضح ال(nلف تT �� األع-اض إلى  مq(�ع��N وهي 

وهي ال�ي تvه- في س� ال"ف�لة وفي Dاقي م-احل الع(- وهي االض"-اDات : ال(q(�عة األولى -
  .ال�هان�ة والعTاب�ة 

وأه9 . االض"-اDات ال�ل�	�ة وال�ج�ان�ة ال�ي ت^�أ في س� ال"ف�لة وال(-اهقة : ال(q(�عة الBان�ة -
، واالض"-اDات ال (ائ�ة ،  واالض"-اDات ال�ل�	�ة ) ال�أخ- العقلي(هي العpq ال(ع-في  ع اص-ها

 115- 69ص. وال�ج�ان�ة ال�ي ت^�أ في س� ال"ف�لة وال(-اهقة
ال�ع-,� ، األع-اض ، : ( م� ع�ة ج�ان! واش�(ل بها  )الHأخ العقلي(العLN ال�عفي ت اول ال(nلف 

  ).س�قTاء أسCاب العpq فYM ال"فل العاجp مع-}�ًا ، و ا
حالة  م� ال�ع"ل أو ال��قف ن(� الق�رات العقل�ة أو  ع�م اك�(ال : حZN ع-ف العpq ال(ع-في Dأنه

ال �ج Dال�ع"ل D��� أو ش�ی� في وzائف ال�ماغ العل�ا م(ا یnد. إلى ضعف الفه9 ، ضعف ال�اك-ة ، 
�ة ، ع�م ح(ا:ة نف�ه م� ال(�اw- ، اض"-اب ال�ف�N- ، ضعف  القابل�ة لالس�qاDة لل(nث-ات ال�ارج

ی^�أ العpq . واض"-اب ال���� االج�(اعي ، وع�م الق�رة على االس�قالل ال�اتي دون ال-عا:ة خارج�ة 
 sام� ع/- م� الع(- أ. أث اء ف�-ة ال (اء وال�"�ر  و,��قف ذلBال(ع-في في م-حلة ال"ف�لة ح�ى س� ال

لل��لف ،  	(ا :ع�(� على ش�ة ال��لف ، ف�ل(ا 	ان ال��لف على ع�د م� الع�امل ال(هkNة أو ال(-سCة 
م�الزمة داون ت/�Y عادة م � ال�الدة ، في : أكB- ش�ة 	ل(ا 	ان الع(- ال�. ی^�أ }�ه م3C-ًا ، ف(Bًال 

وق� . ح�N أن ال�أخ- العقلي ال���y غN- ال(ع-وف س^!  فإنه :الح� في م-حلة م�أخ-ة م� س� ال"فل 
D(ف-ده ، أو :�3ن م-افقًا الض"-اب نف�ي أو ج�(ي آخ- ، 	(ا وق� :Tاب�ن ) قلي ال�أخ- الع(:�Mث 

Dأ. ن�ع م� أن�اع االض"-اDات ال ف��ة و,�3ن اس�ع�اده9 لإلصاDة Dاالض"-اب ال ف�ي أك^- م� اس�ع�اد 
 �Nص العادی   .األش�ا

(Cاش-ة وغN- واس��ل ال(nلف على أن الفYM لMاالت ال�أخ- العقلي ت�9 م� خالل ال(الحvة ال
وع� W,-w الفYM ال�-,-. لل�ع-ف على وج�د اض"-اب نف�ي أو . ال(Cاش-ة لل(-,X ولل(ق-�Ni م ه 

 .-�وال{�ام Dال�راسة ال ف��ة . عT^ي أو ج�(ي ل�x ال(-,X تp,� م� ال�أث- ال�ل^ي على أدائه الف
ًا أو م�أخ- ال�راس�ًا ، وال{�ام واالج�(ا�uة لل(�أخ- عقل�ًا ، ومع-فة على ما إذا 	ان ال(-,X عاجp مع-}�

Dالف�Mصات الالزمة ال"^�ة والعT^�ة وال ف��ة وت"^WN روائp ال�	اء وتT �� م���,ات العpq ال(ع-في 
وiع� ت/��Y العpq ال(ع-في وت�Mی� درج�ه الب� م� .  لل(�أخ- عقل�ًا ل�ل9 درجات العpq ال(ع-في 

ى م�اع�ة ال(-,X ودع(ه وت�ر,Cه D"-قه ت� اس! ال"فل اس�قTاء أسCاDه ون�عه به�ف ال�قا:ة والع(ل عل
ال�راث�ة ، أسCاب ت�Mث أث اء الM(ل أو Dع� وال�الة أو أن : أو ال(-اهW ،وم� ه�ه األسCاب للعpq ال(ع-في 
  79- 69ص. ت��ن عائ�ة إلى ع�امل ب�kNة تnث- في ال"فل  

�ث ن��qة خلل أو تأخ- في ال �ج وع-فها Dانها تM )ال�H$ر(إض�ا;ات ال��اء ك(ا ت اول ال(nلف 
 .p	-)ي ال^Tهاز العqلل .�NMة العل�ا ) ال�ماغ(ال�^Tد. إلى اض"-اب في الفعال�ات العnوت"-ق . ،  ی

في ه�ا ال��اق على خTائY االض"-اDات ال (ائ�ة وم� أه(ها أنها ت^�أ دومًا في س� ال-ضاعة ، وأنها 

الجلسات بمناقشة الوالدين أو  
األسرة لما توصل إليه من  
تشخيص الحالة ، واألسباب  
المحتملة لها ، وخطة المعالجة  

لهما المجال  والمتابعة ، وترك  
لالستفسار واالستيضاح وأن  
.يجيب على تساؤالتهم  

العجز المعرفي  تناول المؤلف  
من عدة   )التأخر العقـلي(

: ( جوانب واشتمل بها  
التعريف ، األعراض ، فحص  
الطفـل العاجز معرفياً ، و  

).ستقصاء أسباب العجز  ا

حالة  : عرف العجز المعرفي بأنه
من التعطل أو التوقف نمو  
القدرات العقـلية أو  عدم  
اكتمال النضج بالتعطل بسيط أو  
شديد في وظائف الدماغ العليا  
مما يؤدي إلى ضعف الفهم ، 
ضعف الذاكرة ، اضطراب  
التفكير ، ضعف  القـابلية  

ية ، لالستجابة للمؤثرات الخارج
عدم حماية نفسه من المخاطر ، 
واضطراب التكيف االجتماعي ، 
وعدم القدرة على االستقـالل  
الذاتي دون الرعاية خارجية

فكلما كان التخلف أكثر شدة  
كلما كان العمر الذي يبدأ  
فيه مبكراً 

أن الفحص لحاالت التأخر  
العقـلي تتم من خالل المالحظة  

مباشرة وغير المباشرة  ال
وعن  . للمريض وللمقربين منه  

طريق الفحص السريري للتعرف  
على وجود اضطراب نفسي أو  
عصبي أو جسمي لدى المريض  
تزيد من التأثر السلبي على  
أدائه الفكري

بعد تشخيص العجز المعرفي  
وتحديد درجته البد من  
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، 	(ا وت/3ل الع�امل ال�راث�ة دورًا مه(ًا في وج�د ه�ه  ت(Nل D/3ل عام إلى ال�M�� ال��ر,qي والC"يء
 -Nة تأث�kN^ات ال (ائ�ة  ، وأن للع�امل الDاالض"-ا.  

م� حZN تT �فها وما ی �رج م ها م�  )ال�H$ر(إض�ا;ات ال��اء واس�فاض  ال(nلف في ش-ح  
ء ع � األwفال اض"-اDات وع-ف 	ل اض"-اب على ح�ا م� حZN األع-اض ، تT �� اض"-اDات ال (ا

  :إلى ف�N�k وه(ا 
: وهي  ال ��uة ، ZNMD ی �رج م ها أرiع مq(�عات) ال�"�ر(اض"-اDات ال (اء  :الفkة األولى

ال�الم واللغة ، االض"-اDات ال ��uة في ن(� ال(هارات ال�راس�ة ، ) ال�"�ر(االض"-اDات ال ��uة في ن(� 
  .الM-	�ة ، اض"-اDات االن(اء ال ��uة ال(��ل"ة  في ال�zائف) ال�"�ر(اض"-اDات االن(اء ال ��uة 

ال��ح� ال�ات�,ة ، ال�ات�,ة غN- : م ها  ال( �/-ة ، و ی �رج) ال�"�ر(اض"-اDات ال (اء : الفkة الBان�ة
ال (�ذج�ة ، م�الزمة ر,� ، االض"-اب ال�ف�3ي ال"ف�لي ، م�الزمة اس^-ج- ، م�الزمة ف-� ال /ا� مع 

  100-80ص. في ح-	ات ن("�ة وعpq مع- 
وه�ه  االض�ا;ات ال�ل$KUة وال$ج+انKة الHي تI+أ عادة في س� ال�ف$لة وال�اهقةك(ا ت اول ال(nلف 

ال�ل�ك  –ت/�� االن�Cاه وف-� ال /ا� ، اض"-اDات ال�T-ف ال�ل�ك الع�واني : االض"-اDات هي 
ي س� ال"ف�لة وال(-اهقة ، سل�ك ال��M. ال(عارض ، و االض"-اDات ال�ج�ان�ة ال�ي ت^�أ ف –ال( M-ف 

اض"-اDات سل�	�ة ووج�ان�ة أخ-x ، و اض"-اDات األداء االج�(اعي ذات ال^�ء في ال"ف�لة ، و إی�اء 
ZNMD ت اول ال�ات! 	ًال م� ه�ه . ال"فل واض"هاده ، الع-ات ، ال�^�ل أو ال�^-ز الالإراد. نف�ي ال( /أ 

و األع-اضها والTع�iات ال�ي ی�اجهها ال(�"-ب االض"-اDات على ح�ا م� ع�ة ن�احي 	ـ تع-,فها 
  115- 92ص. وأسCاب االض"-اب 

ع �ما ت اول ال(nلف م�ض�ع ال�^�ل الالإراد. نف�ي ال( /أ فق� ف-ق بN ه و�Ni ال�^�ل اإلراد. ع��. 
 YMه ال(/3لة وفقًا لف�ال( /أ Dأنه :�Mث ن��qة لع�م ال�D 93Mال(Bانة و,�9 ال�أك� م� س^! ح�وث ه

T)ال�^�ل أو ال�^-ز ال�ي . اب ب�^�ل أو ال�^-ز الالإراد. الD 93M^! تأخ- ال��ك(ا  أوضح الع�امل ال�ي ت
م���x ال (اء العT^ي الع�لي ال�ي تqعل ال"فل ی�عل9 ال� اسq: : W! م-اعاتها ع � فYM ال"فل وهي

ال�ي ی�9 مالح�vها م�  ب�N ع�د م� االس�qاDات الM��ة والM-	�ة ، و الع�امل ال�راث�ة ال(�M"ة Dال"فل
خالل األقارب م� ال�رجة األولى ، وم���x ال (اء ال(ع-في ل�x ال"فل ال�. :qعله :فه9 و,���ع! 

ال�عل�(ات ال�اصة Dال�^�ل أو ال�^-ز اإلراد. ، وم���x ال �ج االج�(اعي في بkNة ال"فل ، والب� م� 
تلقاه ال"فل في ال��ر,! على ال�^�ل أو ال�^-ز ال�. ) ال(�/�د أو ال(��اهل ( م-اعاة األسل�ب ال��ر,^ي 

 112- 106ص. اإلراد. ، والع�امل ال ف��ة االنفعال�ة و ال�فاعل ال ف�ي ب�N ال"فل ووال�:ه وأف-اد أس-ته 
م�جp ع� فYM ال"فل ال"^ي الق�ائي أو   الف)ل الا;عوفي خ�ام ه�ا الCاب ت اول ال(nلف في 

خالله مقابلة ال�ال�ی� وأح� م� ال(�N"�M وال(nث-,� في ح�اة ال"فل  وذ	- م�ال/-عي في مqال ال�Mانة 
  :ل��Mی� جهة ال�Mانة و,x-q اس�قTاء ال �احي ال�ال�ة 

 ).أح�اء أو أم�ت وتأثN- ه�ا ال(�ت على ال"فل(ح�اة ال�ال�ی� وأف-اد العائلة ع(�مًا  .1
 .تار,خ تNTMل ال�راسي وال�عل�9 ل�ل م� ال�ال�ی� .2
 .أو ال(ه ي ل�ل ال�ال�ی� ال�ار,خ ال��zفي .3
أس(اء وأع(ار ال�ال�ی� واإلخ�ة واألخ�ات في األس-ة ، ووضعه9 االج�(اعي ، والعالقة }�(ا  .4
 .بN ه9
 .إدراك ال�ال�ی� ل(-احل ت"�ر ال"فل وأسل�ب ال�-�iة .5
 .م3ان إقامة ال"فل .6
�iات ال�ار,خ ال(-ضي الq�(ي وال ف�ي ل�ل م� ال�ال�ی� وخاصة األم-اض ال�راث�ة أو ن .7

 .ص-�uة
 .ال�غ�� ال�ي ی�اجهها ال�ال�ی� وأث-ها .8

استقصاء أسبابه ونوعه بهدف  
ى مساعدة  الوقـاية والعمل عل

المريض ودعمه وتدريبه  
بطرقه تتناسب الطفـل أو  
المراهق  

من هذه األسباب للعجز  
الوراثية ، أسباب  : المعرفي  

تحدث أثناء الحمل أو بعد  
والوالة أو أن تكون عائدة إلى  
عوامل بيئية تؤثر في الطفـل

تناول المؤلف إضطرابات النماء  
وعرفها بانها تحدث  ) التطور(

نتيجة خلل أو تأخر في النضج  
الحيوي للجهاز العصبي  

،  يؤدي  ) الدماغ(المركزي  
إلى اضطراب في الفعاليات  
العصبية العليا  

واستفـاض  المؤلف في شرح   
من  ) التطور(إضطرابات النماء  

حيث تصنيفها وما يندرج منها  
من اضطرابات وعرف كل  
اضطراب على حدا من حيث  
األعراض  

اضطرابات النماء  : الفئة األولى
النوعية ، بحيث  ) التطور(

يندرج منها أربع مجموعات  
االضطرابات النوعية  : وهي  
واللغة    الكالم) التطور(في نمو  

، االضطرابات النوعية في نمو  
المهارات الدراسية ،  
اضطرابات االنماء النوعية  

في الوظائف  ) التطور(
الحركية ، اضطرابات االنماء  
النوعية المختلطة

اضطرابات النماء  : الفئة الثانية
المنتشرة ، و يندرج  ) التطور(

التوحد الذاتوية ،  : منها  
،   الذاتوية غير النموذجية

متالزمة ريت ، االضطراب  
التفككي الطفولي ، متالزمة  
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 .زواج سابW ألح� ال�ال�ی� وت-�iة األوالد ، ونها:ة الpواج ، وس^! ع�م ت�ل�فه Dال�Mانة .9
م-اجع�ه م� ب�ای�ه واس�قTاء ال�Mاة الpوج�ة }�ه واألسCاب ال�ي أدت (وضع الpواج الMالي  .10

 ).انه�اره Dال"الق
ج-اء مقابلة ال"فل وفTMه نف��ًا ل��Mی� جهة ال�Mانة ال(ف�لة ، ی�9 وق�م DعX ال�فاصNل ع�  إ

ال�TMل على DعX ال(عل�مات Dأسل�ب غN- : ذلs م� خالل مالحvات ح�ل مقابلة ال"فل مBل 
مCاش-، اإلجاDات ال(��ارiة غN- ال(��افقة و�م3ان�ة ت�ر,! ال"فل على اإلجاDات ، تأثN- أسل�ب معا�Cة 

تTMل في األس-ة ر�Cة ال"فل للqل�س مع أح� ال�ال�ی� ، ال(/اج-ات ال�ي :(�3 أن ال"فل وتأثN-ها، و 
وتأثN-ها على ال"فل ، اس�قTاء ألسل�ب ت-�iة ال"فل ، االخ�Cارات ال ف��ة ال(ع�(�ة في الفYM ال"^ي 

ال/-عي في مqال ال�Mانة ، اخ�Cارات الق�رات ال(ع-}�ة وال�	اء وال�NTMل ع � اللpوم ، اخ�Cارات 
وال{�ام ب�قASPET-SF  . 9�Nم-واز  وروائpها وتف�N-ات ن�ائqها ،) MMPI(ال/��Tة ال(�ع�دة األوجة 

 117- 116ص. ج�وx ال(قابلة ، و	�اDة تق-,- ال(��/ار ال/-عي

اسبرجر ، متالزمة فرط النشاط  
مع حركات نمطية وعجز معرفي

االضطرابات السلوكية  
والوجدانية التي تبدأ عادة  
في سن الطفولة والمراهقة  
: وهذه االضطرابات هي  

تشتت االنتباه وفرط النشاط ،  
اضطرابات التصرف السلوك  

السلوك المنحرف    –ي  العدوان
سلوك التحدي المعارض –

 
 .الفحص النفساني للمريض المسن: الثاني  الباب

  
  : ن^�ة ع� الCاب الBاني 

ی�علW الCاب الBاني DالفYM ال�-,-. لل(-,X ال ف�اني ال(�� حv: ZNه- أن مvاه- و أع-اض 
وأسCابها وآل�Nها االم-اض�ة ع � ال(�� ت��لف أح�انًا  هي عل�ه ع � ال-اش� و,/�(ل األم-اض ال ف�ان�ة 

ت"�ر ع(ل�ة ال/���خة وم-احها وع اص-ها و أسل�ب فYM ال(-,X ال(�� ثD 9عX : ه�ا الCاب على 
وداء Dار	 ��ن وه/اشة ) ال�-ف(االض"-اDات ال�ي ت�(pN بها ال/���خة م� اض"-اب ال�عي والع�ه 

  . العvام
  .D(ق�مة الفYM ال ف�اني لل(-,X ال(��  الف)ل ب�أ ال�ات!  

مق�مة الفYM ال ف�اني لل(-,X ال(�� ، وأوضح في م"لعه  Dأن ال(��  الف)لت اول ال(nلف في 
س ة ،  ی^�أ ال�ق�م في ال�� ع(ل�ًا أ3D- م� ذلs ،  65أو  60ه� م� تق�م� Dه ال�� ، وiلغ م� الع(- 

�Y وسN-ته ال�ات�ة و ال(-ض�ة وz-وفه ، حZN تأخ� ال�zائف الq�(�ة و,�"�ر ح�! w^�عة ال/
وال��y�zة الفpN,�ل�ج�ة ، والعT^�ة وال ف��ة ، والف�-,ة واالج�(ا�uة Dال��ه�ر ) ال^�Nل�ج�ة(ال�NM,ة 

وم� مvاه- ال�^�الت . ال��ر,qي ح�ى :CTح ال(�� عاجpًا ع� ال{�ام Dأع(اله ال�Nم�ة ال(ع�ادة ل�ح�ة 
ت"-أ في س� ال/���خة zه�ر ت^�الت ع��,ة ومع-}�ة ونف��ة واج�(ا�uة مع وج�د الف-وق الف-د:ة ال�ي 

وق� :��"�ع أن ی�عا:¨ ال(�� مع ه�ه ال�^�الت م� خالل ال�أهNل ال�ل�9 لل/���خة . في ه�ه ال�^�الت 
ق� أث^�� ال�راسات أن . وال�قاع� ، وذلD sأن یnهل الف-د نف�ه و,Mفpها ذه �ًا و�iن�ًا 	ي :��"�ع ال�عا:¨ 

ال�غ�:ة ال�MTة وع�م ال��خ�N واألن/"ة ال^�ن�ة (ال�قا:ة والع ا:ة ال"^�ة ال�ا}�ة على م�x ح�اة اإلن�ان 	ـ 
 x-اب�ة األخq:ة اإل�kN^ع والع�امل ال)�q)أو ال�عف ) واالن�ماج في ال pqب�ا:ة الع -Nلها دور في تأخ

  130-121ص. خ- في م-حلة ال/���خة ال^�ني والعقلي ل�x اإلن�ان إلى س� م�أ
  
� ال�ف�اني لل��  ال��� �  .الف)ل األول الف

مالحvات ح�ل الفYM ال ف�اني ال(�� ، ی��ح Dأن :q! على  الف)ل األولت اول ال(nلف في 
  : ال(��Y م-اعاة ال �احي ال�ال�ة 

ه أنه أصCح أن ال(-,X ال(�� ق� ی-فX ال�هاب إلى ال"^N! ال ف�ي خ/�ًة م� أن :قال ع  -
 .مع��هًا 

:q! على ال(��D Yأن ی�x-M ال3M(ة في ق�له و�جاب�ه على أسkلة ال(�� ، و,�	- ال��قع  -
 .ال(عق�ل ال(^ ي على ال�ق9�N ال�اقعي مع ال�فاؤل 

: ويشتمل هذا الباب على  
تطور عملية الشيخوخة ومراحها  
وعناصرها و أسلوب فحص  
المريض المسن ثم بعض  
االضطرابات التي تتميز بها  
الشيخوخة من اضطراب الوعي  

وداء  ) الخرف(والعته  
.باركنسون وهشاشة العظام  

بأن المسن هو من تقدمت به
أو    60السن ، وبلغ من العمر  

سنة ،  يبدأ التقدم في   65
السن عملياً أبكر من ذلك ، 
ويتطور حسب طبيعة الشخص  
وسيرته الذاتية و المرضية  
وظروفه ، 

تأخذ الوظائف الجسمية الحيوية  
والوظيفية  ) البيولوجية(

الفيزيولوجية ، والعصبية  
والنفسية ، والفكرية  
واالجتماعية بالتدهور  
التدريجي حتى يصبح المسن  
عاجزاً عن القيام بأعماله اليومية  
. المعتادة لوحدة  



8 

 

ت��لف أح�انًا مvاه- و أع-اض األم-اض ال ف��ة وأسCابها وآل�ة ت/N3لها ل�x ال(-,X ال(��  -
 .ل(��س"ي الع(- ع(ا هي عل�ه ع � ال(-ضى ا

األم-اض الع��,ة ع � ال(� �TD �Nرتها ال�-,-,ة ت��لف ع(ا  هي علي ع � م� خ9 أصغ-  -
 .س ًا 
-  X,-)في معای ة ال �ت�"ل! معای ة ال(�� م� ال"^N! ات�اذ م�قف أكB- فعال�ة م(ا ی��

ال(ع�اد ، وسعة ك(ا وت�"ل! معای ة ال(�� وق�ًا أ�wل م� . األصغ- س ًا وخاصة في تفاعله مع أس-ته 
ص�ر م� ال(��Y ، وص^-ًا زای�ًا وتل"فًا ، ل(ا ت��(� معای ة ال(�� م� اس��فاًء لل�ار,خ ال/�Tي 

 .وال(-ضي ال"�,لة ، و,�	-ها ال(-,X ب�Cء مع س-عة ت�Cه وأح�انًا س-عة انفعاله و س-حانه 
 .الب� م� ج(ع معل�مات ع� ال(-,X ال(�� م� ق^ل ال(D �N"�Mه  -
اعاة ال �احي ال^�kNة واالج�(ا�uة في تعلNل أو تف�N- األع-اض ال�ي :/��ي م ها الب� م� م-  -

 .ال(�� 
الب� م� أن :�3ن ال(��Y مل(ًا ح�ل األم-اض الq�(�ة ال-اه ة ال(�pام ة مع  ال(-ض ال ف�ي ،  -

 134- 131ص. و األدو,ة ال�ي ی� اولها ال(�� 
ت"-ق إلى ب�ا:ة ال(عای ة ال�-,-,ة وم-احلها ك(ا وت اول ال(nلف ع اص- الفYM ال ف�ي لل(�� ، و 

اس�قTاء شx�3 ال(�� مCاش-ة م ه أو م� أهله ، واس��فاء تار,خ ال/x�3 (،وش(ل ب�لs ال�ع-ف على 
ال(-ض�ة الMال�ة مع ت"�رها وال��اDع الpم ي في zه�ر األع-اض ، عالقة zه�ر األع-اض ال(��لفة مع 

qال YMم�ة ، و الف�Nال ��-,-. ، وال�ع-ف على ال�ار,خ ال(-ض�ة الع��. ، و فعال�ات ال(�ي ال)�
  :إج-اء دراسة نف��ة واج�(ا�uة م�سعة لل(�� ، وال{�ام DالفYM الMالة العقل�ة ال-اه ة لل(�� وت��(� 

م���x : (وفي ذذلs ال�أك� م� . تق9�N الق�رات وال�zائف ال(ع-}�ة واألحاس�[ واض"-ابها  -
، " اآلن�ة أو الق-,Cة أو الCع�Nة " إلدراك ال��جه في الpمان وال(3ان ال�اك-ة ال�قvة أو ال�MT وال�عي ، ا

الق�رة على االن/اء وال�-	N! ، الق�رات على  -"  ال�لقائ�ة أو االس�{Cال�ة وال�ع^N-,ة" الق�رات اللغ�,ة ، 
  ) .الخ ... الع(ل والM-	ة ال(�جه الق�رات الTC-,ة 

 .:ة ال-اه ة وال�اDقة الفعال�ات االج�(ا�uة واالق�Tاد -
 .ال�N-ة ال(-ض�ة العائل�ة لل(�� -
 147- 134ص. األدو,ة ال�ي :��ع(لها في ال�ق� ال-ه� و ال�ي اس�ع(لها ساDقًا  -
  

  .الف�Mصات ال"^�ة ال(�اع�ة لل(-,X ال(�� الف)ل ال�اني
"ة مq(�عة ال�ق9�N العT^ي ب�اس: الف�Mصات ال"^�ة ال(�اع�ة وهي  الف)ل ال�انيت اول ال(nلف في 

م� ال-وائp ال ف��ة ال�اصة Dال(� ZNMD �N أنها ت�اع� على ال�ع-ف على وج�د اض"-اب في الق�رات 
 pه ال-وائ�فYM الMالة العقل�ة ال(��T-ة ، و م-اوز ب �ر ج�/"ال� ل�ق9�N (ال(ع-}�ة ع � ال(�� ، وم� ه

�ل- لل�	اء ال-اش�ی� ل{�اس م���x ذ	اء الق�رات الTC-,ة الف-�uة ال�ي ت�أث- Dال�ق�م الع(- ، و م-واز و	
ال(�� ، و م-واز هامل��ن لالك�kاب وم-واز االك�kاب لل(� �N وذلs لل�ع-ف على وج�د وش�ة االك�kاب 

، و ت/(ل الف�Mصات ال"^�ة ال(�اع�ة الف�Mصات ال(�^-,ة  ال�ي ت�اع� على ت/��Y ) ل�x ال(��
ة ح�N,ة مع ال�ق�م ال�� ، وأه9 ه�ه الف�Mصات ال(�^-,ة الMاالت ال(-ض�ة ال�ي :�Mث فNها تغN-ات م-ض�

فYM ص�رة ال�م ، معای ة م���x ال�3- وال/�Mم وال/�ارد في ال�م ،وم���x ه-م�نات الغ�د ال-��ة : (
، وم� ) وال� اسل�ة ، وفYM وzائف ال�^� وال�لى والقل! وال-ئة ، وفYM ال^�ل وال-اس! ، وفYM ال^-از

�اع�ة ، الف�Mصات ال/عا�uة وهي ت�T,- العT^ي ل�Cار ال�� وال(-ضى ال(� �N الف�Mصات ال"^�ة ال(
، ال��T,- ال(غ ا�w�ي لل�ماغ  CTال��T,- ال/عاعي ال"Cقي ال(�Mر. لل�ماغ : ( وذلs م� خالل 

MRI ت^�الت االس�قالب في ال�ماغ ، ج-,ان ال�م في ال�ماغ ، �N �)وال(-ضى ال ��ار الC	 xل� . (
الف�Mصات ال(�اع�ة ، الف�Mصات العT^�ة ال��y�zة وهي ال�ي ی�9 الل�qء إلNها في الMاالت وأخN-ًا م� 

من مظاهر التبدالت التي تطرأ  
في سن الشيخوخة ظهور  
تبدالت عضوية ومعرفية  
ونفسية واجتماعية مع وجود  
الفروق الفردية في هذه  
. التبدالت  

يستطيع أن يتعايش المسن مع   
لتأهيل  هذه التبدالت من خالل ا

السليم للشيخوخة والتقـاعد ، 
وذلك بأن يؤهل الفرد نفسه  
ويحفزها ذهنياً وبدنياً كي  
يستطيع التعايش

البد من أن يكون المختص  
ملماً حول األمراض الجسمية  
الراهنة المتزامنة مع  المرض  
النفسي ، و األدوية التي  
يتناولها المسن  

تناول المؤلف في الفصل  
الثاني الفحوصات الطبية  

التقييم  : المساعدة وهي  
العصبي بواسطة مجموعة من  
الروائز النفسية الخاصة  
بالمسنين بحيث أنها تساعد  
على التعرف على وجود  
اضطراب في القدرات  
المعرفية عند المسن ، 

فحص الحالة  (من هذه الروائز  
العقـلية المختصرة ، و مراوز  
بندر جيشطالت لتقييم  
القدرات البصرية الفرعية التي  
تتأثر بالتقدم العمر ، و مرواز  
وكسلر للذكاء الراشدين  
لقياس مستوى ذكاء المسن ، 
و مرواز هاملتون لالكتئاب  
ومرواز االكتئاب للمسنين  
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 ECGت�"�� 	ه-iائ�ة القل! : (ال�ي :�Mث فNها تغN-ات ملz�Mة في حالة ال(�� العT^�ة أو العقل�ة 	ـ 
 , NCV , SEP، ال��T,- ال"Cقي ، ت�"�� االعTاب وال�Mاس  EEG، ت�"�� 	ه-iائي ال�ماغ 

ABR . ( 152- 149ص  
  

  .أه9 االض"-اDات الq�(�ة والعقل�ة في م-حلة ال/���خة الف)ل ال�ال!
: أه9 االض"-اDات الq�(�ة والعقل�ة في م-حلة ال/���خة هي  الف)ل ال�ال!ك(ا ت اول ال(nلف في 

�ة ، اله/اشة العv() ال/لل ال-عاش(اخ�الل الق�رات ال(ع-}�ة ، والع�ه ال/��ي ، وم-ض Dار	 ��ن 
إذ قام ال�ات! Dال�ع-,� على 	ًال م� أه9 االض"-اDات الq�(�ة والعقل�ة في م-حلة ) . ت�ل�ل العvام(

، وذ	- ) إن وج�ت(ال/���خة وذلs م� خالل ال{�ام ب�ع-,� 	ًال م ها على ح�ا وت اول أن�اعها 
ل اض"-اب ، األع-اض و ال(vاه- ال�-,-,ة ، و	(ا وت"-ق للع�امل ال�ي تp,� م� اح�(ال ح�وث 	

وخ"�ات اس�قTاء القTة ال(-ض�ة والف�Mصات وال(قای�[ الالزمة ، وال�ع-ف على األسCاب ، وال(عالqة 
  180- 145ص. ل�ًال م� ه�ه االض"-اDات 

وه� م�الزمة ال�ماغ (والع�ه ال/��ي ) وه� م�الزمة ال�ماغ الMادة(أدرج ال(nلف ت�ل�� ال�عي 
  154ص. }�ة ض(� اخ�الل الق�رات ال(ع- ) ال(pم ة

هي حالة م� اض"-اب ال�عي الMاد في ب�ای�ه ، غالCًا ) : وه� م�الزمة ال�ماغ الMادة(ت�ل�� ال�عي 
وح�N ی�9 ال�"-ق إلى الع�امل ال�ي تp,� م� اح�(ال ح�وث . ال :الح� ب�ض�ح نv-ًا إلى ت"�ره ال��ر,qي 
  :ت�ل�� لل�عي ل�x ال(-ضى ال(� �N أه(ها 

 .عامًا  65ز س� ع(- ال(-,X ح�N ی�qاو  -
ع � وضع الق"-ة ال^�ل�ة ل� x	Cار ال�� ، أو ع � تN�M-ه9 لع(ل ج-احي مع�N ، أو ع �  -

 .ح�وث ال�غN-ات في عادات أو تغN-ات في م��M ال(�� 
وع � إصاDة ال(�� بCالع�ه ال/��ي أو م-ض Dار	 ��ن ـ أو ان��اس أ. م-ض مpم� ل�:ه ، أو  -

 .ت ال��ل�Nع � ت اول 	(�ات 	^N-ة م� م�ادا
 .ح�وث ال��ل�� غال�ًا الض"-اب ع��. ، أو في ح�N إصاDة ال(�� Dأم-اض مpم ة  -

ت اول ال(nلف ت/��Y ت�ل�� ال�عي س-,-,ًا ، و ال(-احل األرiعة ال�ي :(- بها حالة ت�ل�� ال�عي ، 
Mصات ال(�^-,ة ، و ف�Mة ال(-ض�ة ل��ل�� ال�عي والفTاء القTلف إلى اس�قn)(ا وت"-ق ال	و Y

  158- 153ص. الqهاز. ال�-,-. ، ان�ار ت�ل�� ال�عي ومعال�qه 
وع-فه �3Dنه م�الزمة ناتqه ) : وه� م�الزمة ال�ماغ ال(pم ة(ك(ا وت"-ق ال(nلف إلى الع�ه ال/��ي 

ع� اخ�الل عام في وzائف ال�ماغ ، وال ت�-افD Wاخ�الل ال�عي ، ت�^! ل�D xعX ال(� �N ت-اجعًا 
ل(ع-}�ة أو ال�zائف ال�ما��ة العل�ا ، ی^�أ اخ�الل وzائف ال�ماغ في ه�ه ال(�الزمة شامًال في الق�رات ا

: وم� أه9 أع-اضها . ت�ر,�qًا ، وت��(ل ص�رته خالل ف�-ة ق� ت(�� إلى س�ة أشه- ح�ى إلى س �ات 
وال(3ان  اخ�الل ال�اك-ة وال ��ان ، اض"-اب الق�رات الف�-,ة ، واض"-اب ال��جه أو االه��اء في الpمان(

ص ، واخ�الل األداء الM-	ي ، وzه�ر الهالوس وضالالت وش�3ك في م-احل م�ق�مة م�  واألش�ا
  160-158ص) .ال(�الزمة

Dأنه ن��qة إصاDة مCاش-ة في ال�ماغ ) : ال/لل ال-عاش(ك(ا قام ال(nلف بـ وصف م-ض Dار	 ��ن 
Nامiمادة ال�و Yد. إلى نقnي خارج اله-مي ت^Tهاز العqة وخاصة ال�}D أو اض"-اب وازنها مع �

ك(ا . ال �اقل العT^�ة ، ه�ه ال(ادة ت�ه9 في تMقWN ال��افW الM-	ي في ال�ماغ D( "قة ال �x القاع�:ة 
وأن ه�ا ال(-ض :NT! ال-جال أكB- م� ال �اء ، والع(- ال(-ضي لvه�ره ه� ال�(��N عامًا ، و,(�3 

رجفان : (و م� أب-ز أع-اضه . ق9 مع م-ور الpم� أن :NT! م� ه9 دون األرiع�N ، وه� ی�"�ر و,�فا
األw-اف ب (� مع�N ، ی^�أ ال-جفان ال�Nی� واألصاDع ث9 :(�� إلى الق�م�N وال-أس، و,vه- ع� ال-احة 

Wداد مع ال��ت- والقلp,ة اإلراد:ة ، و	-Mن ) . وت��في أث اء ال �م وع � ال�� 	ارCاب م-ض الCوم� أس

أهم االضطرابات الجسمية    
والعقـلية في مرحلة الشيخوخة  

اختالل القدرات المعرفية: هي  
، والعته الشيخي ، ومرض  

،  ) الشلل الرعاش(باركنسون  
تخلخل  (الهشاشة العظمية  

) العظام

أدرج المؤلف تخليط الوعي  
) وهو متالزمة الدماغ الحادة(

وهو متالزمة  (والعته الشيخي  
ضمن اختالل  ) الدماغ المزمنة

القدرات المعرفية

تطرق المؤلف إلى العته  
غ  وهو متالزمة الدما(الشيخي  

وعرفه بكونه  ) : المزمنة
متالزمة ناتجه عن اختالل عام في  
وظائف الدماغ ، وال تترافق  
باختالل الوعي ، تسبب لدى  
بعض المسنين تراجعاً شامالً في  
القدرات المعرفية أو الوظائف  
الدماغية العليا ،

يبدأ اختالل وظائف الدماغ في   
هذه المتالزمة تدريجياً ، وتكتمل  

فترة قد تمتد إلى    صورته خالل
. ستة أشهر حتى إلى سنوات  

اختالل  : (ومن أهم أعراضها  
الذاكرة والنسيان ، اضطراب  
القدرات الفكرية ، واضطراب  
التوجه أو االهتداء في الزمان  
والمكان واألشخاص ، واختالل  
األداء الحركي ، وظهور  
الهالوس وضالالت وشكوك

قـام المؤلف بـ وصف مرض  
) : شلل الرعاشال(باركنسون  

بأنه نتيجة إصابة مباشرة في  
الدماغ وخاصة الجهاز العصبي  
خارج الهرمي تؤدي إلى نقص  
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  ) :ال/لل ال-عاشي(
 .-غ9 م� ع�م مع-فة األسCاب ت(امًا ، ول�� لالس�ع�اد ال�راثي أث- في الvه�ر على ال -
ه اك م�الزمات Dار	 ��,ه ناج(ة ع� تTل! ال/-ای�N أو ع� ال�هاب ال�ماغ الفN-وسي ، أو  -

 .اح�انًا ع� ق�Tر الغ�ة ال�ر��ة ال/�ی� ، أو ع� DعX األدو,ة وخاصة م ها أدو,ة نف��ة 
وال(�اDعة ت"�ر الMالة وم�x الفائ�ة العالج�ة . لqة ال�وائ�ة وال"^�ة وال ف��ة وت9 ال�ع-ف على ال(عا

  175-160ص. ب�اس"ة ال({�اس ال(��ار. ال�ح� ل(-ضى Dار	 ��ن 
Dأنه ه� حالة م-ض�ة تNT! الqهاز العv(ي ) : ت�ل�ل العvام(وت9 ال�ع-ف على اله/اشة العv(�ة 

vة الع� i9 وvافة العB	 في Yف ب قTر العف�,ة ح�ى ، وت����CT�{ ، 9ح الع9v ه/ًا وأكB- قابل�ة لل
 �N �)ال xة ل�-N^	 ة�Mالة م/3لة صMه ال�ت9 ال�ع-ف على . ل(q-د ال-ض�ض الC��"ة ، وت/3ل ه

أن�اعه ال-ئ���ة والع�امل ال�ي تnث- D/�ة األع-اض ال(��لفة ، واألم-اض ال(pم ة ال�ي تp,� م� ن�Cة 
  180- 175ص. وال�ق �ات ال�ي ت{�[ ه/اشة العvام ح�وث م-ض ه/اشة العvام ، 

  

مادة الدوبامين أو اضطراب  
وازنها مع بقية النواقـل  
العصبية  

وتم التعرف على الهشاشة  
بأنه  ) : تخلخل العظام(العظمية  

هو حالة مرضية تصيب الجهاز  
العظمي ، وتتصف بنقص في  

فة العظم وبنية العظم ، كثا
فيصبح العظم هشاً وأكثر قـابلية  
للكسور العفوية حتى لمجرد  
الرضوض البسيطة

 .الحادة ةفحص النفساني: الثالث الباب
  

  : نXIة ع� ال�اب ال�ال! 

ی�علW الCاب الBالD ZفYM الMاالت ال ف�ان�ة الMادة وعالجها وال�ي ت�vاه- Dاض"-اب ش�ی� في 
�رة الMالة على ال�ل�ك أو ال(pاج أو ال�ف�N- وال�ي ت�"ل! ت/��Tًا وعالجًا وت�ابN-ًا عاجلة إما وفقًا ل�"

ال(-,X نف�ه أو على اآلخ-,� مBل ال�Bران وت�ل�� ال�عي ومMاولة االن�Mار أو هq(ة هلع حادة أو 
  .أع-اض انفTال�ة حادة أو الMاالت ال��((�ة أو االن�Mاب�ه لل(�اد ال(nث-ة عقل�ًا 

  
  فYM ال(-,X ال ف�اني في ق�9 ال"�ار]  الف)ل األول

فYM ال(-,X ال ف�اني في ق�9 ال"�ار] ، حZN ب�أ D(ق�مة وت اول  ولالف)ل األ ت اول ال(nلف في 
م� خالل الTع�iات ال�ي ت�اجه فYM ال(-,X ال ف�اني في ق�9 ال"�ار] وأسل�ب ال�غل! علNها ، ه� 
فYM معق� وأح�انًا م��� ، إال انه مه9 و,�"ل! خ^-ة خاصة ت�أتى Dال��ر,! وال((ارسة ، و,q-. ه�ا 

ك(ا . ای ة ال(-,X ذ. صع�iات خاصة ال ی اسCه األسل�ب العام للفYM ال ف�اني الفD YMأسل�ب مع
 X,-)ال Wقل -Nأث�iو X,-)لل �Nار الع�ی� م� األف-اد ال(-افقvأن �Mت x-q: أنهD YMا الف�و,�Tف ه
وأهله وانفعاالته9 ، و,(�3 ال�غل! على ه�ه ال(/3لة ع� W,-w ز,ادة ال�^-ة ، وض�C ال ف[ ، وض-ورة 

�د  ع�د م� األCwاء اح��ا�wًا ت�M ال"ل! ، و�ع"اء ال(��Y نف�ة وق�ًا م� الpم� لل�ف�N- ف^ل ال��جه وج
في ات�اذ الق-ار ، وض-ورة ال�عي دومًا لل�ف-,W س-,-,ًا ب�N االض"-اب الع��. والMالة الع��,ة و 

  . الMالة ال��y�zة و ال ف��ة 
في ق�9 ال"�ار] ال ف�اني ، ومهارات ال�ق9�N ال�قWN في ك(ا وت9 ال�ع-ف على الق�اع� األساس�ة للع(ل 

أzه-ت ال�راسات به�ا ال�Tد أن ال"^N! ال�. ی��ل9 أقل م� ال(ع�اد خالل �uادة ال"�ار] ، وال�ي ق� 
الBلZ األول م� معای ة م-,X ال"�ار] ، و,��ل9 أكB- م� العاد. و�iض�ح خالل الBلZ األخN- م� 

أك^- في ال�ع-ف D/3ل م اس! على حالة م-,�ه ، وأن أسل�ب ال�ل"ة  ال(عای ة ، :�3ن ل�:ه ف-صة
  .والع ف وال�ل^�ة ال ی�صل ال"^N! إلى ن��qة ج�Nة 

وت9 ال�"-ق إلى صفات ال(عای ة ال�-,-,ة في �uادة ال"�ار] ، و أسل�ب معای ة ال(-,X ال ف�اني في 
vه- ال(-,X ، وت�ج�ه األسkلة ال( اسCة مالحvة م: �uادة ال"�ار] ZNMD ی�9 أسل�ب ال(عای ة م� خالل 

 X,-)اني لل�اء ال�ار,خ ال فT189- 183ص. الس��-اج االع-اض ، واس�ق  
  

  .اإلج-اءات ال�ي تq-. ع � اس�{Cال ال(-,X في �uادة ال"�ار] ال ف�ان�ة الف)ل ال�اني

يتعلق الباب الثالث بفحص  
الحاالت النفسانية الحادة  
وعالجها والتي تتظاهر  
باضطراب شديد في السلوك  
أو المزاج أو التفكير والتي  
تتطلب تشخيصاً وعالجاً وتدابيراً  
عاجلة  

أظهرت الدراسات بهذا  قد  
الصدد أن الطبيب الذي  
يتكلم أقـل من المعتاد خالل  
الثلث األول من معاينة مريض  
الطوارئ ، ويتكلم أكثر من  
العادي وبوضوح خالل الثلث  
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ة ال"�ار] اإلج-اءات ال�ي تq-. ع � اس�{Cال ال(-,X في �uاد الف)ل ال�انيت اول ال(nلف في 
ال ف�ان�ة ، وأوضح في م"لعه اإلج-اءات العامة األول�ة ال�ي تx-q ع � اس�{Cال ال(-,X في �uادة 

تأم�N ال"-ق : ال"�ار] ال ف�ان�ة وال�ي على 	ل N^w! :ع(ل في �uادة ال"�ار] إتقان اس���امها لـ 
تأمW,-w �N ور,�. جاهp ، و ال� ف��ة وع(ل القل! والعالمات ال�NM,ة ، ��اس العالمات ال�NM,ة ، و 

و	(ا و ت اول ال(nلف اإلج-اءات اإلسعا}�ة في حاالت . وضع ق�"-ة ب�ل�ة ، وف�Mصات م�^-,ه عامة 
ال��(D 9(�اد 	�(�ائ�ة أو دوائ�ة ، و م� أه9 الMاالت ال ف�ان�ة الMادة ال�ي ی�اجهها ال"^N! في �uادة 

  .ال"�ار] ، وأسل�ب ال�T-ف معها
 n)ادة ك(ا وت"-ق الMاس�ة ال�لف إلى الMاالت اإلسعا}�ة في �uادة ال"�ار] ال ف�ان�ة و الMاالت اإلرت

ZNMD ت9 ال�ع-ف علNها م� خالل اآلثار الqان^�ة الMادة لCعX األدو,ة . لألدو,ة ال ف��ة وال(�اد ال��(�ائ�ة
��(�ائ�ة ، واإلرت�اسات ال ف��ة والعT^�ة ، و ال��((ات ال�وائ�ة الMادة ، ال��((ات الMادة Dال(�اد ال

، الMاالت ) ال��Mل والعقاقN-(ال�وائ�ة العامة وال(�ض��ة ، و ال��(9 الMاد Dال(�اد ال(nث-ة عقل�ًا 
  238- 190ص. االن�Mاب�ه  لل(�اد ال(nث-ة عقل�اً 

 

األخير من المعاينة ، يكون  
لديه فرصة أكبر في التعرف  
بشكل مناسب على حالة مريضه  
، وأن أسلوب السلطة والعنف  

ال يوصل الطبيب إلى  والسلبية  
.نتيجة جيدة  

 .الباب الرابع الفحص النفساني غير المباشر
  

  : نXIة ع� ال�اب الا;ع 

إلج-اء تق9�N غN- مCاش- م-اض ال(�قارiة وال� تع�^- وسNلة مC�"ة الCاب ال-اDع }�ه قائ(ة مq(�عة األ
ل(ا :عان�ه ال/�Y وال�. ال :(�3 ال�TMل عل�ه مCاش-ة م� فYM حالة ال/�Y م� خالل ال(عای ة 

ال�-,-,ة ، وت"^WN ه�ه القائ(ة Dاالس�عانة D(-افقي ال(-,X الق-,^�N م ه أو م� سqله ال"^ي أو م� أ. 
ض ال ف�ان�ة ج(ع� اص"الحًا ل��هNل وت�9 ه�ه القائ(ة مq(�عات م� األع-ا. م�Tر معل�مات آخ- 

  .ال�ق9�N وت��قTي }�ه الهq(ة ال(-ض�ة الMال�ة أو الهq(ة ال(-ض�ة ال�اDقة 
  
  

الفYM ال ف�اني غN- ال(Cاش- ، وأوضح في م"لعه قائ(ة مq(�عات  ال�اب الا;عت اول ال(nلف في 
وسNلة مC�"ة إلج-اء تق9�N غN- مCاش- ل(ا :عان�ه ال/�Y ، وذلD sال�TMل األع-اض ال(�قارiة وهي 

على معل�مات ع� حال�ه ال(-ض�ة م� م-اف{�ه الق-,^�N م ه أو م� سqله ال"^ي أو م� أ. م�Tر آخ- 
  .وال�ي ل9 :(�3 ال�TMل علNها مCاش-ة م� ال/�Y أث اء ال(عای ة ال�-,-,ة 

-اض ال ف�ان�ة ، ج(ع� مع Dع�ها الCعX في إج-اء وت�9 ه�ه القائ(ة مq(�عات م� األع
ل��هNل تق�N(ها دون أن ت/3ل ه�ه ال(q(�عات م�الزمات أو أم-اضًا ت/���Tة م�Mدة ذات " اص"الحي"

و,�9 اس�قTاء وج�د ع اص- ال(q(�عات ه�ه س�اء في الهq(ة ال(-ض�ة الMال�ة أو في . تT �� مع�(� 
  .ال/�Y ال(-ضي هq(ة م-ض�ة ساDقة م ��Cة م� تار,خ 

  :وت����م ه�ه القائ(ة في الMاالت ال�ال�ة 
-  Y��/املة لل�	ر إج-اء معای ة س-,-,ة � .ع �ما ی�ع
 .وع �ما ال :ع"ي ال/�Y معل�مات وا}�ة ع� حال�ه ال(-ض�ة ال-اه ة  -

وت�ألف ه�ه القائ(ة م� أرiع�N مq(�عة 	ل م ها :�9 ع�دًا م� األع-اض ال(�قارiة }�(ا بN ها ، 
و,�9 أوًال تق9�N وج�د وش�ة 	ل ع-ض م� األع-اض على . اثلة ل(ا ورد في الفYM ال ف�اني ال(Cاش- م(

ح�ة ، ث9 ی�9 تق9�N 	ل مq(�عة على ح�ة تق�N(ًا إج(ال�ًا ح�! ع�د األع-اض ال�ي ت9 تق�N(ها وح�! 
ي zه-ت به�ا األسل�ب ش�تها ، وأخN-ًا :q-. ال"^N! مMاك(ة س-,-ة ل�ق9�N مq(ل ش�ة الMالة ال(-ض�ة ال�

 YMادر .م� الفT)بـ W9 م ها ما ی�عل�Nا ال�ق�ك(ا وأن ق� :�3ن ه الs صع�iات م�M(له أث اء إج-اء ه
صع�iات لغ�,ة في ت�Mثه بلغة ال(-افق�N وله�qه9 أو نقY في مع-فة ب�kNه9 ووضعه9 : ال(عل�مات ، مBل

الباب الرابع فيه قـائمة مجموعة  
األمراض المتقـاربة والت تعتبر  
وسيلة مبسطة إلجراء تقييم غير  
مباشر لما يعانيه الشخص  
والذي ال يمكن الحصول عليه  
مباشرة من فحص حالة الشخص  
من خالل المعاينة السريرية

، تطبيق هذه القـائمة   
باالستعانة بمرافقي المريض  
القريبين منه أو من سجله  
الطبي أو من أي مصدر  
معلومات آخر

وتستخدم هذه القـائمة في  
:الحاالت التالية  

عندما يتعذر إجراء معاينة  
.سريرية كاملة للتشخيص  

وعندما ال يعطي الشخص  
معلومات وافية عن حالته  
.المرضية الراهنة  

 
وتتألف هذه القـائمة من  
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  .ال(عل�مات ال�qل ال"^ي أو نقTها  االج�(اعي ، أو ع�م تعاون ال(-افقي ال(-,X أو ع�م وض�ح
 Wه القائ(ة تغ"ي فق� األع-اض ال�ي لها عالمات :(�3 اس��-اجها م� م-اف�و,الح� أن مq(�عات ه

اض"-اDات العTاب�ة و ال�ج�ان�ة : ال(-,X أو م� سqلة ال"^ي ZNMD أن ه�ه القائ(ة تغ"ي 	ًال م� 
معاق-ة ال(�اد الفعالة عT^�ًا ونف��ًا ، 	(ا وأن ه الs وال�هان�ة واض"-اDات ال �م واألكل ، وiعX أع-اض 

 252-239ص. اض"-اDات أخ-x م� الTع! تق�N(ها به�ه ال�سNلة دون معای ة ال/�Y مCاش-ة 
  

أربعين مجموعة كل منها يضم  
عدداً من األعراض المتقـاربة  
فيما بينها ، مماثلة لما ورد في  
الفحص النفساني المباشر  

 الفحوصات الطبية المساعدة    الباب الخامس
  

 YامZال�اب ال �ة عXIن :  

الCاب ال�ام[ ت�Mث Dإسهاب ح�ل الف�Mصات ال"^�ة ال(�اع�ة ، حZN ش(ل في ه�ا الCاب 
ف�Mصات ال�ه-iائ�ة ال��y�zة و الف�Mصات ال/عا�uة ال(�اع�ة ، وال-وائp الف�Mصات ال(�^-,ة و ال

  .ال ف��ة 
  

الف�Mصات ال"^�ة ال(�اع�ة ، :�عى ال"^N! ال ف�اني Dع� فYM  ال�اب الZامYت اول ال(nلف في 
وال ف��ة وال��y�zة وال/عا�uة Dق�T تأك�N  م-,�ه س-,-,ًا ، إلى االس�عانة بCعX الف�Mصات ال(�^-,ة

ال�/��Y وأ:�ًا Dق�T اخ��ار العالج ال( اس! لل(-,X ، والZMC ع� أ. س^! ع��. للMالة ال ف�ان�ة 
ص ال(�^-,ة سل^�ة :�عى ال"^N! إلى إق اع م-,�ه Dإن حال�ه نف�ان�ة وانه ال  �Mان� ن�ائج الف	و�ن  ،

  254ص.  ی�ج� م-ض ج�(اني ل�:ه 
  

�ة ال IZصات ال�$�  :ف

ت�اع� الف�Mصات ال(�^-,ة على ت/��Y الMاالت ال(-ض�ة ال�ي :�Mث فNها تغN-ات م-ض�ة ح�N,ة 
فYM ص�رة ال�م ، معای ة م���x ال�3- وال/�Mم : (مع ال�ق�م ال�� ، وأه9 ه�ه الف�Mصات ال(�^-,ة 

 YMه-م�نات الغ�د ال-��ة وال� اسل�ة ، وف x���لى والقل! وال-ئة ، وال/�ارد في ال�م ،وم�وzائف ال�^� وال
  .)وفYM ال^�ل وال-اس! ، وفYM ال^-از

 
 :الف�$صات ال3ه5ائKة ال$@K[Kة  

الف�Mصات ال�ه-iائ�ة ال��y�zة هي الف�Mصات ال�ي ی�9 الل�qء إلNها في الMاالت ال�ي :�Mث فNها 
ت�"�� 	ه-iائ�ة : (D 9اس���ام ـ تغN-ات ملz�Mة في حالة س�ًا 	ان� ال�غN-ات عT^�ة أو عقل�ة ، وذلs ی�

 , NCV، ال��T,- ال"Cقي ، ت�"�� االعTاب وال�Mاس  EEG، ت�"�� 	ه-iائي ال�ماغ  ECGالقل! 
SEP , ABR. (  

 
 :الف�$صات الFعا\Kة ال��اع+ة  

ال��T,- ال/عاعي ال"Cقي : ( لف�Mصات ال/عا�uة وهي ت�T,- العT^ي ، وذلs م� خالل ا
ل� x	Cار ال�� وال(-ضى ال(� �N ، ت^�الت  �T�MRI,- ال(غ ا�w�ي لل�ماغ ، ال CTال(�Mر. لل�ماغ 

 ) . االس�قالب في ال�ماغ ، ج-,ان ال�م في ال�ماغ
 

 :الوائL ال�ف�Kة  

ذ	ائه ، وzائفه : ال-وائp ال ف��ة هي وسائل ت����م في ال�/ف ع� ق�رات ال/�Y ال(ع-}�ة ، مBًال 
YائTاعه وخCw ة ، وع��	-Mة ال��Mات ال�ي ی�اجهها ، وم� أه9  الiع�Tازاته أو الqه ، و�ن�NTش�
  : الف�ائ� ال�-,-,ة م� ت"^WN ال-وائp ال ف��ة 

تساعد الفحوصات المخبرية  
على تشخيص الحاالت المرضية  
التي يحدث فيها تغيرات  
مرضية حيوية مع التقدم السن

الفحوصات الكهربائية  
يفية هي الفحوصات التي  الوظ

يتم اللجوء إليها في الحاالت  
التي يحدث فيها تغيرات  
ملحوظة في حالة سواً كانت  
التغيرات عصبية أو عقـلية  

الفحوصات الشعاعية وهي  
تصوير العصبي ، وذلك من  

التصوير الشعاعي  : ( خالل  
،   CTالطبقي المحوري للدماغ  

التصوير المغناطيسي للدماغ  
MRI ار السن  لدى كب

والمرضى المسنين ، تبدالت  
االستقـالب في الدماغ ، جريان  

) . الدم في الدماغ
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  م� ال اح�ة ال"^�ة: 
م�اع�ة ال"^N! في تأك�N ما ت�صل ال�ه م� ت/��Y س-,-. أو في ال�MقW م� االح�(االت ال�ي   -

  .وضعها في ال�/��Y ال�ف-,قي للMالة 
  .�اDعة ن�ائج ال(عالqة أو ال��ر,! ال(�اع�ة في م -
  اع�ة في اخ��ار ال��ج�ه ال�راسي أو�فه9 لل(� Tص وت وفي إzهار الف-وق الف-د:ة ب�N األش�ا

  .ال(ه ي ال( اس! واألف�ل 
:q! أن ت�9 الف�Mصات ال"^�ة ال(�اع�ة ب�اس"ة مq(�عة م� ال-وائp ال ف��ة ال�اصة ZNMD أنها 

ض"-اب في الق�رات ال(ع-}�ة ، وت ق�9 ال-وائp ال ف��ة إلى أرiعة ت�اع� على ال�ع-ف على وج�د ا
روائp ل{�اس ال�	اء ، روائp ل�راسة ال"Cع وال�/��Tة عامة ، و روائp ح��ة : (مq(�عات رئ���ة 

  321-280ص) . ح-	�ة ، و روائp اإلن�اج وال�عامل مع األش�اء
 

ختصاص في العلوم السلوكية من أطباء  أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء اال 
النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين التربويين وإلى كل المهتمين  

 .عموما بقضايا التشخيص و العالج النفسي
  

الروائز النفسية هي وسائل  
تستخدم في الكشف عن  
قدرات الشخص المعرفية ، مثالً  

ذكائه ، وظائفه الحسية  : 
الحركية ، وعن طباعه  
وخصائص شخصيته ، وإنجازاته  
أو الصعوبات التي يواجهها

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR73MaanElKhanyPsyChild&Old.pdf  

  
 

    
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  وم وطب النفسنحو تعاون عربي رقيا بعل

  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/BR73MaanElKhanyPsyChild&Old.pdf 

