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 :اس�هالل
 ن�ة ا*عةم� ق"ل  ال�اضى األس"�ع ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال�اسع الف1ل م� ت0/� ما ف�ها س�ق,م ال�ي ال��م

	ى� 

 ال�اسع الفل
�
 )1( خاص ”�ا�ع“ ذات حاالت ف
 :مق$مة

 فى وخاصة ال�ل��0B0ة، ال��ارسة فى نلقاها ال�ى ال<االت ل�ع;: شامل أساس ه� تق,�7ه س"5 ما كل
 ح�0Nا ال/ا*قة ال��Gات ب�فL معها رجال�, �B�7 ال خاص وضع لها حاالت ث�ة ل�� الGارج0ة، ال0Eادة
 ومهارة خاص الق��اب ت<�اج ال<االت وه
ه وم��Uه، خاصة أخ�S  لع�امل أو ال��ض Q"0عة ل;�وف س�اء
 :الف1ل ه
ا فى *عXه نع�ض س�ف ما وه� ، مع�ـّ�ة
 :” خ+س“  حالة  فى   ال,+*(   ف
�   أوًال: 

 ال�ف/ى   ال��ض   م�   أوU`aء  ، ق,�7ة   لعاهة   ذل^   كان   س�اء  ، واح,   *<�ف   ی��5   ال   وه�   ال��\]  7أتى   ق,
 ك�ا   معه   ال�فاه:   �B�7   إذ   ال1ع�dة   ب�فL   األم�   �B7ن    ال   ال/�0Eة   الع�X\ة   اإلعاقة   حالة  وفى  ال<الى،

 كـَـعـَـَ�ض   الG�س   حالة  فى   أما  ، إلخ  ال��ا*ة ح�ى أو .. الفاه   وdق�اءة  ، ال�جه   و�dع"��ات  ، *اإلشارة  اع�اد
  : یلى   ما   اتiاع   �B�0N  ال�ف/0ة ال�ل��0B0ة   ال�1رة   م�   U`aء الحقا hه� نف/ى
 وج�د إلى وان�iه ب
ل^،  ت��ــفـِى   ال   ول��   األهل   م�   ال�عل�مات   م�   ال��اسm   الق,ر  على   أح1ل (1) 
  .خ�سه ب�غ: *االس��اع ال<�ار فى مارك فه� معه: \]ال�� 

 .  )[2](ال<i/ة   مrل  عS�X    م�ض   ن�0`ة   �B7ن    ق,   الG�س   أن   ت�L   ال  ) 2)
  ل�<�ل   ن�0`ة   فالG�س  ، ال��ض   ل��ع  ال�",ئى   االف��اض   خالل   م�   الG�س   ن�ع   ت<,د   أن   حاول  ) 3)

  S���/[3](ه(،  L0ا   لyافBس   م�Gء   للU`ات   م�   كi   أو  الف1امى   ع�,   للGُلْف  أو )[4]( االك�yابى   ال/ُّ
 )عامة العS�X  ال/"m اس�iعاد *ع, iQعا)[5]( )ال�اتات�نى 

  حالة aل في وو0hف�ه   الG�س  وه,ف مع�ى و  Q"0عة   ع�   مع�ف�^   إQار  فى   حالة   ل�ل   معامل�^   ح,د   ث:
 (العالجى) فال�/اهل الف�ض، ح/m الفاح~ م�قف �G7لف أن ب, وال ال��احة، الف�وض خالل م� وذل^ 

 ال@>ر االح�+ام غ	+ ال<اتات>نى، ال2+س حالة فى ال,:اِب+ االه�,ام غ	+ اله�5	+4، ال2+س حالة فى
 .االك�Aابى ال2+س حالة فى

 ، فق�   م�ق�0ا ألح0انا أغلm في )[6]( االن�قائى   الG�س   �B7ن   ) ال�iار  فى   ونادرا (  األQفال  فى   أنه   وت
aـّ�

  ينطق   ال   وهو   المريض يأتى     قد
  ذلك   كان   سواء ،  واحد   بحرف 

  من   أوكجزء  ، قديمة   لعاهة 
النفسى الحالى   المرض 

  العضوية   اإلعاقة   حالة فى  
  بنفس   األمر   يكون   ال   السمعية 

  التفـاهم   يمكن   إذ   الصعوبة 
،  باإلشارة كما اعتاد     معه 
  وبقراءة ،  الوجه   وبتعبيرات 
إلخ .. أو حتى الكتابة   الشفـاه 

  بالمناس   القدر على     أحصل
  األهل   من   المعلومات   من 

بذلك،  تكتــفـِى     ال   ولكن 
وانتبه إلى وجود المريض  
معهم فهو مشارك فى الحوار  
 باالستماع برغم خرسه.

  قد   الخرس   أن   تنس   ال )  2(
  مثل عضوى     مرض   نتيجة   يكون 

الحبسة   

  الخرس   نوع   تحدد   أن   حاول
المبدئى     الفتراضا   خالل   من 
  نتيجة   فـالخرس ،  المرض   لنوع 
  ليس ])، 3هستيرى([   لتحول 

  من   كجزء   للخرس   مكافئا 
أو   ]) 4االكتئابى([   السُّبات 

  أو الفصامى     عند   للُخلفْ 
]) (طبعا بعد  5الكاتاتونى([ 

استبعاد السبب العضوى عامة



  جEءا   الG�س   كان   إذا    أما للعالج،   ث:   للف<~   ال<�ار   إلمBان   ال��اسm   ال��قف  ت��قى   أن   عل0^  وdال�الى 
 Fات   مGال�ال0ة   للفق�ة   فان�قل   كامل   س :  

 Stupor” سiات “  حالة  فى  مrالPatient Inaccessible   ال��ال   صعm   ال,+*(   ف
�  ثانHًا:  
 حالة  هى   ال<الة   أن  على   داال   لL0  ال�عى   أن   م�   ال�أك,   وdع,  ال�عى،   حالة   اب�,اء   ت<,د   أن   ب,   ال 1- 
  ال�عامل   �B�7   )[8](ال<ادْ    ت<�   أو  حاد   )[7](ه
7ان  حالة ل0/� -مrال-   أنها أS ع�X\ة، مXاعفات ن�0`ة

 إلى   فان�قل   ه
7ان   حالة   */"m  ) الغ�"�dة   7iه   ما   أو (  ال/iات   كان   إذا   أما  ، سiات   حالة   أنها  على   ال<الة   مع 
 . اله
7ان   حالة   ف<~    : فق�ة 

2  -  �a
  ه
ا   تXع   أن   م�   ب,   فال  ، مفاجئ   خ���   به0اج   17اب�ن    ق, سGات  فى  ال��ضى   *ع]   أن   ت
 .الخ آم�ة.. *�/افة واالح�فا� ال���\]، ح�Xر ح�� م� ال�ق�،   �Qل   ال</iان  فى   االح��ال 

  تـَ�ـِْ�فان   كان�ا   إن   الح�  ، مقف�ل���   كان�ا   فإذا  ، مف��ح���   أم   مقف�ل���   الع��ان   كان�   إن   الح�  -  3
ْر    مف��ح���   كان�ـا   فإذا  ، لف�<ه�ا   مقاومة   ه�اك   هل   وان;�   ه�اف�<   حاول   ث:   ال،   أم  ) ت�مان (   أمام   ش�yا   ف��ِّ
  س�ف   اس�`ا*ة   كل  وفى ( ال�ق�   �Qل   ت�اما   ثاب�ة   أنها   أم   اليء   ح�aة   الع��   ت�iع   هل   وان;�   الع�� 
  ). م",ئى aف�ض ول� األرجح وال�0G~  ال�ل��0B0ة   لل�1رة   األرجح   االح��ال  ، سائ�األع�اض   مع  ، ت/���ج 

  ال�"�سة   ه
ه   كان�  ما  إذا ع�ـَّا  ثـُ:  ، ی"�سة  أ7ة   ه�اك   كان�   إذا   ع�ا   لل�ع�ف  العXلى   ال��ت�   إف<~  -  4
 ال�ق�، �Qل ال,رجة ب�فL أنها أم ال�<اولة ضغ� ز\ادة مع تU\, ی"�سة أنها أS ، ال   أم ( [9] )*الGُلْف    ت�1ف 

 .ال�<اولة خفَّ� aل�ا تل�� أو
  *ع]   ت/���ج   أن   ت/��0ع   وق,  ، وج,ت   إن   العXل0ة   اإلشارات   وdع]  ، ال�جه   تع"��ات  فى   دق5  -  5

 .إلخ  خ0الى..   عال:  فى   اس�غ�اق   أو  ، 7أس   إشارات   أو  ، هالوس   وج�د   اح��ال   مrل   األع�اض 
 ال��\] اح�فا� وه� ،)[10](ال�عى   ال�1لm   مrل   سiات  فى   وال��\]   رص,ها   �B�7   ض أع�ا   ث�ة  -  6
 aأنه ال/اب5 وضعه إلى ال�ج�ع دون  الفاح~ 7Bله ال
S ال�ضع فى األQ�اف *ع] أو ال`/, ب�ضع
 .لل�Bل قابل ل�� ش�ع م� ت�rال
 على   ال�ع�ف  فى   7/اع,ك   ق,  ما  ذل^ فى ت`, فق, ق"ل   م�   ح,ث�   م�اثلة   ن�dة   تار\خ    أS ع� إ*<�  -7

 .ال�امل   ال�ا*ه   ض�ورة على اإلص�ار أو ال</:  فى   ت/ارع   ال   ول��  ال<ال0ة،  ال��dة   Q"0عة 
8-  - �a
 ، ال<,ة   ش,ی,  سل"ى   ن�iاها   حالة  فى   �B7ن    ق,  ، ع��5   سiات  فى   وه�  ح�ى   ال��\]   أن   ت

�ح   أو   ی�Lyِ   أو   یUعج   *�ا   ال��\]   ع�   ال<,ی�  فى   ح
را   ك�  وdال�الى  ْ̀   أح$   �اع�Gاره   وت1�َّف  ، 7َ
 F	LقHرال<M
 .ال
>ار  فى   ال,OارN	F   ال

  . ذل^ لUِم وaل�ا ذل^،   أم�B   كل�ا   ق�عة   وق�عة خ��ة، خ��ة   تف01ال و  م�ارا   الف<~   عاود  -9
    

  ” HQاج “  حالة  فى   ال,+*(   ف
�    ثال:ًا:
  أن   ع�   ال�iاش�  ال��اجهى   *ال�,خل   أو  ال�0�0ائى   *ال<ق�   اله0اج   ض�i   م<اولة  ض�ورة  تغـل^   ال  )1

 .و¦معان   ب,قة   ال��\]   تالح� 
2(  �B�7   وجه  على   اله0اج   ن�ع  على   ال�ع�ف   §0قة  ال,   ال�الح;ة   خالل   م� m\�ال�الى:  ال�قa  
 عS�X    ©0اج   إلى   7��   ق, : ال�عى  فى   0�Qفة ول� ¨0امة   م� ب,رجة ال�1احm   الغام(   الهHاج •

  ). ال<اد   ت<�   أو   حاد   ه
7ان (
 . *ارن�\ة   حالة  إلى   7��   ق,  ) ال��لفّـِ� (  ال,�>جS   الهHاج •
 .صْ�عى   ©0اج  إلى   7��   ق,  األع�ى   ال,T$فع   الهHاج •
  ©0اج  إلى   7��   ق,  ، ال��ح  ش,ی,  أو  ال��ع,S،   أو  ، الُ�ْ/ـ�ـrَار   أو  ، الغGMان  ، ال:+ثار   الUOِT   الهHاج •

 .ه�سى 

ال بد أن يختلف موقف  
فرض، الفـاحص حسب ال

فـالتجاهل (العالجى) فى حالة  
الخرس الهستيرى، غير االهتمام  
المثاِبر فى حالة الخرس  
الكاتاتونى، غير االحترام  
الصبور فى حالة الخرس  
.االكتئابى

  األطفـال فى     أنه   تذكـّر
  يكون )  الكبار فى     ونادرا (
في   ]) 6االنتقـائى([   الخرس 

 ، فقط   أغلب األحيان موقفيا
تنتقى     أن   عليك وبالتالى   
  إلمكان   المناسب   الموقف 

للعالج   ثم   للفحص   الحوار 

المنال     صعب   المريض   فحص
 Inaccessible Patient 

Stupor” سبات “  حالة فى   مثال  
  ابتداء   تحدد   أن   بد   ال  -1

  من   التأكد   وبعد الوعى،    حالة 
  أن على     داال   سلي الوعى     أن 

حالة نتيجة   هى     الحالة 
-  مضاعفـات عضوية، أى أنها

  ])7هذيان([ ليست حالة   - مثال
  ])8الحاْد([   تحت   أو حاد   

على     الحالة   مع   التعامل   يمكن 
سبات   حالة   أنها 

فى   المرضى     بعض   أن   تذكر
  بهياج   يصابون   سبات قد 

  أن   من   بد   فـال ،  مفـاجئ   خطير 
فى     االحتمال   هذا   تضع 

الوقت، من     طول   الحسبان 
حيث حضور التمريض، 
واالحتفـاظ بمسافة آمنة.. الخ

  العينان   كانت   إن   الحظ
  فـإذا ،  مفتوحتين   أم   مقفولتين 

  إن   الحظ ،  مقفولتين   كانتا 
  ال،   أم )  ترمشان (  تـَطـْرِفـان   كانتا 

  هل   وانظر   فتحهما   حاول   ثم 
لفتحهما   مقـاومة   هناك 



 لMالالت اس�/ا�ة وأحHانا ال<ف، لع$م ن�H/ة نEوHQ  4اج إلى �O	+ ق$ ال,�5:ار الهHاج •
ا أو مه$دة، �ارن>*ة  .عل	ها رد\
  ت0G~  فى   ت/اع,   ال,اللة   ش,ی,ة   معل�مات  تع�ى   ق,   مiاش�ة   اله0اج  على   ال/ا*قة   الف��ة   أن   الح�  )3

 .الهHاج ^ةن>  ق@	ل hه�رها إلى وان�iه ل�<��اها،   اإلن1ات   وأح/�   ع�ها   فاسأل  ، اله0اج   ن�ع 
 أ7ة ض, وق�\ا مªذ7ا هادفا ف`أة 7;ه� ال
S  ) الGـُـلف   م�   ك��ع (  ال�عانـِ,ْ    اله0اج   اس�rارة   لع,م   إن�iه  )4

 .فعل أو رأS لف�ض م<اولة
 <�هارجّـ  ال�ي ال�",ئ0ة   االف��اضات  ) ته�ل   وال ( على   تع��,   وال  ال�/"ى   اله,وء   *ع,   الف<~   أع,  )5
 .أّولى ف<~ أS   أث�اء   ع��ما

 ” م
�,ل  عM>4    س@`  ذ4  عقلى   م+ض“  حالة  فى   ال,+*(   ف
�:  را�عاً   
 :ال�ال0ة  الع�ل0ة  ال�ل��0B0ة   االخ�iارات   *ع]   العام   الف
�  إلى   �Mاف

+*ة   ال,dانHة   اإلخ�Gارات  -1Gارات  ، الGة   واالخ�HائT@ال 
• mلQ7ع,د   أن   ث:   ال<`�ة  فى   ح�له   ال�;�   *ع,   ع��0ه   7غل5   أن   ال��\]   �م   أ   ��  مBان  إلى   و\

 .*اإلس:   ال��ج�دات 
  م�ه   واQلm   إ*ع,ها   ث:   م�س��مة   أشBاال  - و\m�B   7ق�أ   كان   إن   وخاصة  –  ال��\]  على   إع�ض •

 . رس�ها   7ع�,   أن 
  : اإلصHgGة   وال,هارة   ال	$و*ة   ال,هارة   Gاراتاخ�  -2

mلQأن   أو   أصا*عه   �7�قع   أن   ال��\]   م�   أ   :Xأن   أو   عق,ا   یل   mمع��ة   *��\قة   ال�"�\�   أع�اد   ی�ت .  
  ). األدائ0ة   ع/�   أو ” Apraxia  الالأدائ0ة “  لـ   اح��ال  أS   االخ�iارات   ه
ه   ت;ه�   وس�ف (

ف   أن   �B�7 : العـََ,هْ    -3�B7 ~اء   سالمة   م�   ال�أك,   *ع, (  الفاحXم� ن�عاً  ) اإلح/اس   وم/ار   أع 
 على   ی�ع�ف   أو   ی,رك   أن   ف�ـها   ال��\]   0��/7ع   ال  ال�ى   ال�0hفة   أو   ال���قة   ف<~   م�  Agnosia العـََ�هْ 

 ��rذل^   م�و   ، ال� :   
  ی,  فى   نXعها  ال�ى  ) الrالثة   األ*عاد   ذات (  األش0اء  على   ال�ع�ف   فل   ه�  : ال�/nH5   ع,ه •

 .الع����   مغ�]   وه�   ال��\] 
 .جل,ه  على   ال��ض�ع   اليء   م�ضع   7<,د   أن   ال��\]   فل   ه�  : ال�>ضHع   ع,ه •
  م�   جل,ه  على   الفاح~   i�B7ه   ما  على   ی�ع�ف   أن  األمى)   غ�� (  ال��\]   لف   ه� :  ال<�ا�ة   ع,ـه •

   . كل�ات   أو   ح�وف 
   االخ�iارات. أ*/� م� وه
ا   ال0/ار   م�   ال���0  على   ال�ع�ف  على   الق,رة   ن�G"�   أن  ی�iغى   ك
ل^

  ال���\�   وع`U  ، الُعـقلة   أو   ال�ه�هة   أو  ) ال�ته (  ال��5   ةصع�d   ح��   م�  اللغة   ف<~   أم�B إن   - 4
 .*/�0ة ب,رجة ول� ال1ع�dة ت`اوز على 7/اع, فق,  ) ال<i/ة (

 
  األ�فال   ف
�   خام5ًا:  
 G7~ ه�ا وال�ع�وض  ، ال/�   ح/�G7   mلف األQفال   ف<~   

  أن    ت
a� مع ( [11] )ال/ا*عةو    الrالrة   ب��   ال/�  فى   ه:   م� أساسا
 ،  Autismال�فل0ة   ال
ات�\ة   حاالت   مrل   ت�اوال   األصعm   األQفال 
 إلى  7<�اج�ن   ، ال�ف�لة   وذهان  ، ال`/0:  العقلى   ال�Gلف   وحاالت 
 في م�G~ عادة بها و\ق�م تف01ال، أكr�  خاصة   ومهارة    اع�iارات 

 .”األQفال نف/ى mQ“ أو ”ال�ف/ى ال±0اس“ أو ال�فL عل:
  بلغ�   مه�ا   تعل�5   أو   كل�ة  أ7ة   أن   نف��ض   أن  *�ع�ى  ، ال�ق�   �Qل   ال�فل   وج�د   م�اعاة   م�   ب,  ال  )1( 

  للتعرف العضلى     التوتر   إفحص
أية     هناك   كانت   إذا   عما 

  كانت ما    عمـَّا إذا  ثـُم ،  يبوسة 
بالُخلفْ    تتصف   اليبوسة   هذه 

،  الوجه   تعبيرات فى     دقق
  إن   يةالعضل   اإلشارات   وبعض 

  أن   تستطيع   وقد ،  وجدت 
  مثل   األعراض   بعض   تستنتج 

  أو ،  هالوس   وجود   احتمال 
فى     استغراق   أو ،  يأس   إشارات 

إلخ خيالى..    عالم 

  رصدها   يمكن   ض أعرا   ثمة
  مثل   سبات فى     والمريض 

])، وهو  10الشمعى([   التصلب 
ضع الجسد  احتفـاظ المريض بو 

أو بعض األطراف فى الوضع  
الذى يشكله الفـاحص دون  
الرجوع إلى وضعه السابق كأنه  
تمثال من شمع لين قـابل  
للتشكل

  وهو حتى     المريض   أن   تذكر
  يكون   قد ،  عميق   سبات فى   
  شديد سلبى     انتباه   حالة فى   

فى     حذرا   كن وبالتالى   ،  الحدة 
  يزعج   بما   المريض   عن   الحديث 

  وتصرَّف ،  َيْجرح   أو   ييِئس   أو 
  الحضوراليقظين   أحد   باعتباره 

الحوار فى     المشاركين 

  حالة فى     المريض   فحص 
 ” هياج “

  محاولة ضرورة    تشغـلك   ال ) 1
الكيميائى     بالحقن   الهياج   ضبط 

  المباشر المواجهى     بالتدخل   أو 
  بدقة   المريض   تالحظ   أن   عن 

وإمعان 



  ل:   إن  ، ح�له  S�`7   م�ا   *عXاً  ول�   یل�ق�   س�ف   س�  أS  فى   ال�فل   وأن  ، لل�فل   س10ل   غ�اب�ه   أو   صع��dه 
 �B7   ~ع�ر   خاص   ب�جه   یل�ق�   وال�فل  ، األلفا�   وراء   ما *ع] 17له ف/�ف   األلفا�   ب�  ، *ال�ف]   ال
   . ذل^   م�   أ7ا   ال�ق�   أنه   عل0ه   ی",   ل:   ل�  ح�ى   واالس�هانة  ، وال/G�\ة   واإله�ال 

  األم   مع   اب�,اء   ولL0 (  معه   ال<,ی�   فل�",أ  )ت/�ح!!! األع�ار غلm(وأ   7/�ح   ال�فل   س�   كان   كل�ا  )2(
 )حXَ� إن األب أو األم  إلى   ت��قل   ث:  ، مrال 

 إذا إال ،”نف/ى   m�"Q “  أن^ ل
a� داعى وال  ، ت�دد   أو   تف�1ل   دون    ذل^   إفعل  ،  ب�ف/^   ال�فل   عـَ�ِّف  )3(
  م/اع,ت^. 7<�اج م� ت/اع, m�"Q أن^ ذل^ مع�ى أن ال�ل�ات */�*أ له واش�ح سأل^،
 وaأنه حاض�، وه� خاصة  الغائ��X*   m�  ال�فل ع� ن0ا*ة  ال�ق� �Qل ی��ل�ان   ال�ال,ی�   ت,ع   ال  )4(
 . وق� أS فى   لل�ارaة   ال�فل دع�ة و ال�ال,ی� م� أS ”مقاQعة“  و\��B  أصال،  *ال�ارaة   له    م/��ح غ��


ب�ن    ال�ال,ی�   *ع]  )5(    B7   ع]   ز\ارة  فى   أنه:   زاع���   ال�فل  علىi17<ح   أن   و\/�</�  ، األص,قاء   ل  
 ل�"�راته   اإلX7اح   م�  شىء   مع   ر�dا  أمامه،  *ق/�ة   ال�ال,ان   فعل   ما   ش`m   دون    ومiاش�ة  ، ج,ا   مBi�ا   ه
ا 

 .�iةال� ال�ال,7ة
 دون  م�اجه�^ فى 7`لL   دعه  ، ال�قابلة   وق�   �Qل   ال�فل   و��d   ب��^   حاجUا   ال�m�B   ت`عل   ال  )6( 
  . ال��اسm   ال�ق�  فى   ب
ل^ واألثاث اللقاء   س�ح   إذا  ال�ق� *ع] ول�  *`�ارك   أو حائل
  . األصغ�   لألQفال  : الGاصة اللعm   ح`�ة  فى   ال�قابلة   م�   جUء   ع�ل   7/�</�  : أم�B   إذا  )7( 
  األولى.   ل�قابلة  ا  خاصة واح,ة، مقابلة فى   ال�عل�مات   كل  على   ت<1ل   أن  على   ت<�ص   ال )8( 
  . أیه�ا ع�ف�   إن   الائع   ال�,ل�ل  اس: أو اله�ة  *اس:   أو   مiاش�ة   *اس�ه   ال�فل   ناد   )9( 
 .ذل^ أم�B ما ال�قابلة،   نفL  فى   *ال�ال,ی�  ل��Gلى   ال�فل   ُتGْ�ج   ال )01( 
 )11( �B�7   ال�ار\خ   تفاص�ل  على   ال<�1ل    S�م/�قلة   مقابلة  فى   ال�ال,ی�   م�   ذل^   وغ��  األس . 

ا   نف/0ة   اخ�iارات   *ع�ل   ت/ارع   ال   )12( Bه   �iأوال   عالقة   إرساء   م�   ب,ال  إذْ  ، ل51   خ .   
  ی�ون   - الع�0dة   والiالد   م1�  فى  –  األهل   ف�ع;:  ، ال�فل   ذaاء  فى   األهل  رأS  على   تع��,   ال   )13( 

 �S ال�1 أو عامة، الع�dى   ال�`��ع  وفى  ، تأخ�وا   أو   تعr�وا   مه�ا   األQفال وأفXل األQفال  أذaى   أQفاله: 
  7ع��ن   وdال�الى  ، *ه   ال�"�ك   درجة  إلى   ت1ل  خاصة   م�اهm   ذا   أح0انا   ال��Gلف   7ع�"�  عل�ى، ح, على

 م�   أم   تق�ل   ما   �ra�ا ول��  ، وال
اك�ة   ال
aاء   ب��   7ف�ق�   ال األمهات   *ع]   وأX7ا  ، ع�ه   G7�ج   ما   ل�ل  مع�ى 
 – األمهات ومع;:!!” ال
اك�ة   ه�ـّه   *L  ِذaـِى،  ِذaـِى   ناح0ة   م� “ أنه  (ال��Gلف)  فلهاQ   ع�   األمهات

 .ال;�وف aل ت<� ج,ا ج,ا م���U\� أQفاله: 7ع�"�ن  – األقل على ال�1�\ات
 )106 (ص ”الGاص Qفلى“ ق�1,ة ذa�ه س"5 ما األمهات إح,S ل/ان على ذل^ فى �a"� وق,

  ص�رة   ن�
a�   أن  ی�iغى   ول��  ، للiالغ   ه�   مrـل�ا   لل�فل   األه�0ة   ش,ی,  ال`/,S   الف<~   7;ل   )14( 
 m�"0ة   ال�1�\ة   األس�   *ع]   ع�,   ال�d�هاب   ال�ه,ی,   األمهات   ت/�ع�ل   ما   أح0انا   ح��  ، والع
 إلى   *ال

m�"ال�الى  ، العقاب   م�   ك��ع   ال<ق�   و¦ع�اء  ، ال�dالف<~   فإن  و   S,/`ه   7<�ل   ق,  ال
 وعلى  ، ال�1رة   ه
 m�"ل   ل�ف�ها   7/�ع,   أن   ال�B  ). *األلفا� فق� (لL0 *آخ�   أو   *

 )15(   �a
 غ�� أو قلقها، أو األم  معل�مات فى   ال�Bلة   وأن  ت�اما  سل�0ا   ال�فل   �B7ن    ما   ك�r�ا   أنه   ت
0~ 7�ل ر�dا أو   م/�قل  ت0G~  إلى   األم   ت<�اج وق, كلها،   األس�ة  فى  ر�dا  أو  ، ذل^G  كلها   األس�ة ال�

   أX7ا.
  لG0,م  ، سهلة   وdلغة  ، *ال�ف�1ل   m�B7   أن  ی�iغى  ، مrال   لل�,رسة  ، ال�فل   ع�   تق�\�   ك�ا*ة   ع�,   )16( 

 . ال�ق�\�   له   ال��ل�ب   ال�<,د   اله,ف 
…………………. 
……………….. 

المصاحب     الغامض   الهياج
  غيامة ولو طفيفة   بدرجة من

  هياج   إلى   يشير   قد الوعى:  فى   
  تحت   أو   حاد   هذيان عضوى ( 

 ). الحاد 

)  المتلفـِّت (  المتوجس   الهياج
بارنوية   حالة إلى     يشير   قد 

  قد األعمى     المندفع   الهياج
.صرْعى   هياج إلى     يشير 

،  الثرثار   النِشط   الهياج
  أو ،  الُمْسـتـَثار   أو ،  الغضبان 
،  المرح شديد    أو المتعدى،  
هوسى.   هياج إلى     يشير   قد 

الهياج المستثار قد يشير إلى  
هياج نزوى نتيجة لعدم الكف، 

ت بارنوية  وأحيانا استجابة لضالال
مهددة، أو رد�ا عليها

  الهياج على     السابقة   الفترة   أن
  معلومات تعطى     قد   مباشرة 
فى     تساعد   الداللة   شديدة 
  فـاسأل ،  الهياج   نوع   تشخيص 

  اإلنصات   وأحسن   عنها 
لمحتواها، وانتبه إلى ظهورها   

قبيل نوبة الهياج

  حسب   األطفـال يختلف   فحص
والمعروض هنا يخص   ،  السن 

  بين   السن فى     هم   أساسا من
مع   ]) 11[ والسابعة(   الثالثة 

  األصعب   األطفـال   أن    تذكر
  الذاتوية   حاالت   مثل   تناوال 
  وحاالت ،  Autismالطفـلية   

،  الجسيم العقـلى     التخلف 
إلى   يحتاجون   ،  الطفولة   وذهان 

أكثر     خاصة   ومهارة    اتاعتبار  
تفصيال



 )غً$ا ون>اصل( 
______________________________ 

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] –

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو ”التطورى

 حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو حوار، في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

 علمىB  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

[2] – Aphasia 

[3] – Conversion hysteria  

[4] – Depressive Stuper  

[5] – Catatonia  

[6] – Elective Mutism  

[7] – Delirim 

[8] – Acute or Sub-acute Delirious state  

                                              

[9] – Negatirsm 

[10] – Waxy flexibility 

 فى   التحوير   من   بشيء   تطبيقها   يمكن   أنها  على – ]11[

   .أخرى   أعمار 

  يسمح   الطفـل   سن   كان   كلما
(وأغلب األعمار تسمح!!!) 

  وليس (  معه   الحديث   فـلتبدأ 
  تنتقـل   ثم ،  مثال   األم   مع   ابتداء 

األم أو األب إن حَضر) إلى   

  إفعل ،   بنفسك   الطفـل   عـَّرِف
،  رددت   أو   تفصيل   دون   ذلك 
  طبيب “  وال داعى لذكر أنك 
، إال إذا سألك، واشرح  ”نفسى 

له بأبسط الكلمات أن معنى  
ذلك أنك طبيب تساعد من  
يحتاج مساعدتك

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020722.pdf 

:إرتباط كامل النص  

https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7-5/  

 

 العربيةشبكة العلوم النفسية  

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

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

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet-AlHassad2021.pdf 
  

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  
 

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020722.pdf
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7-5/ 

