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2725I واإلعتزام واتخاذ القرار والحركة والفعل( اضطرابات اإلرادة( 
 

 

  :استهالل 
  :غريب عنوان هذا الفصل

وقد رجعت إلى   Conation واحدة لكل ذلك هىباالنجليزية توجد كلمة  
االنجليزية، فوجدت أنها كلمة مهمة مفيدة، لكنها متعددة المعانى، من أول المحاولة 

  )[1](.والرغبة إلى اللهفة إلى الشوق أن تعمل فعال هادفاً
هى القوة التى تتطلب جهدا من أى نوع، وهى " دورالند"لكنها فى القاموس الطبى 

  )[2](.الميل الشعورى للفعل، وهى متعلقة باإلرادة
  ".االعتزام"رة من جوجل مثال فهى أما الترجمة المباش

، "النزوع"هى : ومن القاموس العصرى ، ةالرغبة واإلراد: ومن المورد 
  .يحمل معنى المثابرة" االعتزام"نجد أن : وبالرجوع ألصل الكلمات العربية

  .حمله وصبر عليه: واعتزم األمر مضى فيه ولم ينثن،: اعتزم الطريق
  !!رمى الى سلوك معينفهو حالة شعورية ت :أما النزوع

  وبعد 
باهللا عليكم ما هى الكلمة الواحدة المناسبة فى اللغة العربية التى تؤدى الغرض 
العلمى المحدد الذى يبدأ بتحديد أبعاد الوظيفة التى سوف ندرسها، وهل ما جاء فى 

  االنجليزية هو جامع مانع أم أنه مثل أية لغة يشير وال يحيط؟
  :يدة لألسباب التاليةهذه الحيرة اللغوية مف

 هى ترجعنا إلى صعوبة فصل الوظائف النفسية عن بعضها البعض: أوال

إنما " أفعل"أو " أقرر"حين  
تتحدد معالمى فيما هو 

، "فأقرر"، "فأكون" "أنا"
 "فأفعل"

 
:  الحركة   فرط

Hyperactivity  : نظرا  
  ال   الفردية   لالختالفات 

  ظاهرة   نحدد   أن   يمكن 
  بمقارنتها   إال   الحركة   فرط 
  عليه   كان الذى  بالمستوى  

 -  يالحظ   أن   قبل   المريض 
  هذا فى   -  آخر   يالحظه   أو 
  المريض   يعتبر   إذ ،  المجال 
  إذا     الحركة   بفرط   مصابا 
  بسالف   قورنت حركته   ما 

 المجال   هذا فى    عهده 
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  أن أية كلمة ال ينبغى أن تؤخذ إال فى سياقها –أو تذكرنا  –هى تنبهنا : نياثا
هى تلقى علينا مسئولية التفرقه بين الرغبة، والميل، والنية، والفعل : ثالثا

واستمراره بالمثابرة حتى غايته، ألن التوقف عند أية مرحلة باكرة يفسد المعنى المراد 
  .للظاهرة قبل أن نُعدد اضطراباتها تدعيمه كمفهوم المثابرة اإليجابى

هى تذكرنا أيضا بعجز الكلمات فى ذاتها عن تحديد وظائف عقلية أو نفسيه : رابعا
  ).كما الحظنا مثال فى فصل الوجدان. (أو وجدانية محددة

  :لكل هذا
  فضلت اختيار هذا العنوان الطويل جدا كما ترون

  :قبل المتن
وحركيتها وهى " الصحة النفسية"العمل أبعاد تناولنا فى الفصول األولى من هذا 

تطرح مسائل وقضايا ومفاهيم شديدة االرتباط بالنشرة الحالية وبالذات ما يتعلق 
باإلرادة والحرية، وبرغم أنه كان تنظيرا مطوال نوعا ما، إال أنه يمثل الخلفية 
الضرورية لمن يريد أن يتعرف على السواء وصعوبة تحديده حتى يستوعب 

ضطرابات المرضية فى هذه المنطقة بالذات، وبما أن الفصل كله تقريبا متعلق بهذه اال
المساحة، وبما أننى ال أتوقع أن يرجع إليه القارئ كما أرجو، فسوف أضطر إلى 

  .اقتطاف أجزاء محدودة منه كلما لزم األمر، فوجب االعتذار عن التكرار مسبقا
   : مقدمة
  بدءا من البشرى    السلوك   من   واسعا مدى  اإلنسانى    وجودال   من   الجانب   هذا يغطى 

  سيلفانو   أكد   وقد اإلرادى،    السلوك   أشكال   أعقد حتى    الحركية   واللوازم الفعلى    التآزر 
  ذلك  إلى   وباإلضافة ،  اإلرادة   وبين الحركى    السلوك   بين   الوثيقة   الرابطة   تلك على  أريتى  
  تفصله التى    الخاصة   الواحدية   معالمه   له   واحدا   متميزا   كيانا   بصفتها   الذات   تحديد   فإن 

  أنا"  هو   ما   ممارسة   يتطلب   إنما   باآلخرين   عالقته   تؤكد   الوقت   نفس وفى  عن اآلخر، 
إنما " أفعل"أو " أقرر"وبالتالى فإننى حين  ،" يزمتم   واحد   أنا"  هو   ما   يعمق   بشكل  " أفعل 

  ).وسوف نعود إلى ذلك الحقا(، "فأفعل"، "فأقرر"، "فأكون" "أنا"تتحدد معالمى فيما هو 
  به   اإلحاطة   يمكن   ال المترامى    المجال   هذا فى    ألعراض المرضية ا    وصف   أن على 

 . الوقت   طول   المعالم   محددة   أعراض   صورة فى    بسهولة 

: Irritability  الزعزعة 
  جسيمة   درجة إلى    وتشير 
الحركى    القلق   فرط   من 

  حاالت فى    يحدث   كما 
  أو التزعزعى    االكتئاب 

 الهوس 
  
 

  درجة   يصف   الزعزعة   فرط
  النشاط   شدة   من قصوى  

 المستقر   غير الحركى  
  
 

 Motorكى الحر   التهيج
Excitement : إلى    يشير

  فرط من   شديد   نوع 
،  يستمر طويال   وقد ،  الحركة 

  خطرا   يكون   ما   وكثيرا 
 ومحطِّما 

 
 

الكاتاتونى    التهج يتصف 
  موجه   غير   بأنه ) التخشبى(

  وكأنه ،  الخارج   مثيرات   من  
فى    يطيح داخلى    انفجار 

  كسيارة (  اتجاه أى  
 ) ملغومة 
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هذه المنطقة بعد تقسيمها بالكاد إلى مستويات   اضطرابات   تقديم   محاولة يلى    وفيما
  :تقريبية على الوجه التالى

   ) أساسا الحركى  ( الوصفى    الجانب   فسوف يتناول األول المستوى  أما 
  ، خاصة   التعبير   مجاالت فى    اإلرادة   خلل   بتجليات  الثانى المستوى    يهتم   حين فى  

أعلى  مستوى  على    اإلرادة   اضطرابات   أعراض   فيتناول   الثالث المستوى    أما  
  .الذات واتخاذ القرار   أبعاد   وتحديد   بالهوية   مرتبط 

  :األداء   اضطرابات: الحركى الوصفى  المستوى   :  أوال  
  أن   يمكن   ال   الفردية   لالختالفات   نظرا    :Hyperactivity : الحركة   فرط  - 1    

  أن   قبل   المريض   عليه   كان الذى  بالمستوى    بمقارنتها   إال   الحركة   فرط   ظاهرة   نحدد 
    الحركة   بفرط   مصابا   المريض   يعتبر   إذ ،  المجال   هذا فى   -  آخر   يالحظه   أو  -  يالحظ 
الحركة يمكن    فرط   ومظاهر ،  المجال   هذا فى    عهده   بسالف   قورنت حركته   ما   إذا 

  :تعدادها فيما يلى
 ) i (  الزعزعة  Irritability:  كما الحركى    القلق   فرط   من   جسيمة   درجة إلى    وتشير  

   . الهوس   أو التزعزعى    االكتئاب   حاالت فى    يحدث 
،  المستقر   غير الحركى    النشاط   شدة   من قصوى    درجة   يصف   الزعزعة   وفرط

،  الهيئة   أو   الجلسة فى    االستقرار   عدم إلى    باإلضافة   وذهابا   جيئة   المكان   المريض   فيذرع 
  الزعزعة   تحدث   وقد ،  اوهكذ   يجلس حتى   يقوم   إن   وما ،  يقوم   يجلس حتى   فما إن 
  تكون   ما   وأحيانا الهوسى،  الوجدانى    الفصام وخاصة   الفصام   حاالت فى    أيضا   المفرطة 
  يحدث   أن   المألوف   ومن .  الخطر الكتاتونى    الهياج   القتراب   إرهاصات   الزعزعة 
  الزعزعة   من   مفرطة   درجة   ظهور   من   وجيزة   فترة   بعد العدوانى    التهيج   أو   االنتحار 
   . المبررة   غير 

 ) ii (  جالحركى   التهي Motor Excitement:  فرط من   شديد   نوع إلى    يشير  
، وبرغم أن الهياج يكاد  ومحطِّما   خَطرا   يكون   ما   وكثيرا ،  يستمر طويال   وقد ،  الحركة 

  :ال أنه مع المالحظة الدقيقة يمكن تمييز ما يلىيشبه بعضه بعضا إ
،  الخارج   مثيرات   من    موجه   غير   بأنه ) التخشبى( الكاتاتونى   التهج يتصف  ) أ ( 

 ). ملغومة   كسيارة (  اتجاه أى  فى    يطيح داخلى    انفجار   وكأنه 

  
  يبدو الهوسى    التهيج

التى    الثورة إلى    أقرب 
  الشخص   يثورها   أن   كنيم 
  مبالغ   ثورة   لكنها العادى،  
  توجهها فى    تتبع جدا،   فيها 

  المحيطة   الخارج   مثيرات 
  ومتنقلة   مشتتة   تكون   كما 

 الوقت   نفس فى  
 
 

الصرعى  الحركى    التهيج
  عن   بديال   أو   من   كجزء (

و فإنه يبد )  الصرعية   النوبة 
موجه من    غير أعمى     تهيجا

  بدرجة   مصاحب و  الخارج
 الوعى   تغير   من 

 
 
التهيج االنفجارى المؤذى 

  أقرب   هو شبه العادى و
القاسى وقد    العدوان إلى  

يكون سمة الضطراب 
الشخصية المضادة للمجتمع 

  فيه   أو العاصفية ويكون
موجها ألشخاص   االعتداء 

  مجرد   من   أكثر معينيين 
 الحركة   فرط 
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  الشخص   يثورها   أن   يمكن التى    الثورة إلى    أقرب   يبدو  الهوسى   التهيج  ) ب (  
  كما   المحيطة   الخارج   مثيرات   توجهها فى    تتبع جدا،   فيها   مبالغ   ثورة   لكنّها العادى،  
   .  الوقت   نفس ى ف   ومتنقلة   مشتتة   تكون 

فإنه  )  الصرعية   النوبة   عن   بديال   أو   من   كجزء ( الصرعى الحركى    التهيج   أما  ) جـ (
  .الوعى   تغير   من   بدرجة   مصاحب و  موجه من الخارج   غير أعمى     يبدو تهيجا

  العدوان إلى    أقرب   هو و وهناك نوع من التهيج االنفجارى المؤذى شبه العادى   ) ء(
  فيه   القاسى وقد يكون سمة الضطراب الشخصية المضادة للمجتمع أو العاصفية ويكون 
   .  الحركة   فرط   مجرد   من   أكثر موجها ألشخاص معينيين   االعتداء 

  يهف   فيبدو   الهستيريا   حاالت   بعض فى    يشاهد الذى   االنشقاقى   التهيج   أما  ) هـ ( 
ذا هدف    والتوجه   الدافع   يبدو   إذ يدرى    أن   دون   يلعبه   أنه   إال ،  دورا   يلعب   وكأنه   المريض 

ويغلب عليه  ،  الظاهرة   وإرادته   المريض وعى    عن   بعيدا   خاص، برغم أنه يبدو 
   : محاوالت اإلثارة الدرامية، وجذب االنتباه

  نوع   وهو  :Acasthesia ) أكاسثيزيا (   زلز=  النزق الحركى    التوتر ثم يأتى   )و(
،  المريض يستقر أبدا   يكاد   ال   وفيها ،  والمكررة المدى    القصيرة   الحركة   فرط   من 
  التوتر   من يعانى     كم  -  غالبا - ويحكى  ،  المكان فى    وقصيرة   سريعة   بخطوات   ويتحرك 
  وعادة ،  والمتكرر   فيه   المبالغ الحركى    القلق   من   نوعا   األكاسثيزيا   وتعتبر ،   مزعجالدائم ال 
) النيوروليتات الكالسية(  الجسيمة   المهدئات   مضاعفات   كأحد   الظاهرة   هذه   تحدث   ما 
  حاالت   وبعض الكاتاتونى    هياجال   وقبيل ،  الشديد   القلق   حاالت   بعض فى    أيضا   نلقاها   لكننا 
  .الفصام   عقب   االكتئاب 

  عدم   من   نوع   هو  :Delirious Excitement الهذيانى   وأخيرا فإن التهيج   )ز(
  باضطرابات   مرتبطة   الحركة   تكون   ما   وعادة التلقائى،    الحركة   فرط   منه   أكثر   االستقرار 
  .  الهذيان   عن   المسئول   السبب   يصبغها   قد   وأيضا )  والهلوسة   الخداع (  بةالمصاح   اإلدراك 

  ،همود الحركة وعلى الطرف األخر قد يظهر االضطراب الحركى فى - 2 
  :ويتجلى فى المظاهر التالية    

  لفظيةال   االستجابة فى    أساسا   هذا   ويظهر  : Retardation االستجابة   تأخر    ) أ ( 
     أغلب   أن   من   وبالرغم ،  الحركية   لالستجابة   أيضا   يمتد   كان   وإن ،  الحوار   أو   لألسئلة 

  
 

الذى  االنشقاقى    التهيج
  حاالت   بعض فى    يشاهد 

  فيه   فيبدو   الهستيريا 
  يلعب   وكأنه   المريض 

  دون   يلعبه   أنه   إال ،  دورا 
  الدافع   يبدو   إذ رى يد   أن 

ذا هدف خاص،    والتوجه 
  عن   بعيدا   برغم أنه يبدو 

  وإرادته   المريض وعى  
ويغلب عليه  ،  الظاهرة 

محاوالت اإلثارة الدرامية، 
 وجذب االنتباه

 
 

= النزق  الحركى    التوتر
)  أكاسثيزيا (   زلز

Acasthesia : نوع   وهو  
  لقصيرةا   الحركة   فرط   من 
  ال   وفيها ،  والمكررة المدى  
،  المريض يستقر أبدا   يكاد 

  سريعة   بخطوات   ويتحرك 
 المكان فى    وقصيرة 
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  درجة على    يدل   قد   أنه   إال   عامة   النشاط فى    خمود إلى    يشير   االستجابة   تأخر   حاالت
  من   نوع على    داللة   أكثر   يصبح وبالتالى  ،  المناسبة   االستجابة   اراختي فى    التردد   من 
   . النشاط   طاقة فى    هبوط   مجرد   وليس   اإلرادة   اضطراب 

،  تماما   الحركة   توقف   درجة إلى  الحركى    الهمود   يصل   هنا  : Stupor السبات  ) ب( 
  أو   البول   انحباس   أو   إمساك   شكل فى    وتظهر   بالغة   لدرجة   األحشاء   حركة   تتوقف   وقد 
  يكون   قد   وما   الشديد   االكتئاب   حاالت فى    ذلك   مثل   ويحدث ،  اللعاب   بلع   عن   عجز حتى  
فى    واردا   ظل   إنو   االكتئاب   مع   السبات   تواتر   حديثا   قل   وقد ،  عدمية   من   له   مصاحبا 
  التهيج   يسبق   المألوف أن   ومن ، ) عادة الكاتاتونى    التهيج   مع   بالتبادل (  الكاتاتونيا   حاالت 
   .  الهامد   السبات   من   قصيرة   فترة الكاتاتونى  

  لقمنط   وهى أيضا من ،  هنا   األعراض   هذه   أوردنا   وقد  : الحركة   تكرار  -3 
  شكل فى    البعد   هذا   المباشر كما سيأتى فيما بعد، ويظهر   بشكلها   اإلرادة   اضطرابات 
   : التالية   األعراض 

  إال   شعورية   كانت   وإن وهى  ،  هادفة   غير   معادة   حركات هى   :Tics  اللوازم  ) أ ( 
  مجموعة   عادة   وتشمل ،  حدوثها   مقاومة   مكني   فال ،  مستقل   اندفاع   ذات   تلقائية   أنها 
، وهى عادة حركات قصيرة معادة، سريعة ال يملك المريض  العضالت   من   صغيرة 

  .منعها، ونظراً لسرعتها ال يحاول ذلك أصال
  تصف التى    المركبة   القهرية   الحركات   من   نوع وهى   : Rituals الطقوس  ) ب ( 

  لكنّه   مبرر   وال معنى    بال   أنها   المريض   ويدرك ،  الحركة   مجال فى  لوسواسى ا   السلوك 
  التوتر   يتراكم   ما   سرعان   لكن   مؤقتا   فيهدأ   فيكررها   يعجز حتى    توتّر   بإرادته   منعها   إذا 
إعادة قفل األبواب،  أول غسيل اليدين إلى ، وهى شديدة التنوع من  وهكذا   يكررها حتى  

  .الخ....إلى تكرار الوضوء مرارا 
،  الحركة   تكرار   من   كنوع   البطء   يوضع   أن   غريبا   يبدو   قد  : الوسواسى   البطء  ) جـ( 

  رتكرا   يعتبر   ما   بقدر   حركة   عدم   يعتبر   ال   هنا   البطء   أن   هو   ذلك   وراء   الفرض   أن   إال 
  فهو فى   بمنعه   وكأنه ،  الحركة   عدم   قرار   يكرر الوسواسى    المريض   أن أى  ،  السكون 
  أن   حيث   من   الوسواسية   الطقوس   يشبه   النوع   وهذا ، السكون   يكرر   الحركة   عن   تباطؤه 
  المتصاعد   التوتر   نفس   عنه   جينت )  الوسواسى   البطء   تجاوز   محاولة (  بالحركة   اإلسراع 
  ). التعبير   صح   إن (  السكون   تكرار إلى    النهاية فى  يؤدى  الذى  

الهذيانى    التهيج 
Delirious 

Excitement : نوع   هو  
  أكثر   االستقرار   عدم   من 
التلقائى،    الحركة   فرط   منه 

  الحركة   تكون   ما   وعادة 
  باضطرابات   ةمرتبط 

  المصاحبة   اإلدراك 
 ) والهلوسة   الخداع (

 
االستجابة    تأخر 

Retardation  : ويظهر  
  االستجابة فى    أساسا   هذا 
،  الحوار   أو   لألسئلة   اللفظية 

  أيضا   يمتد   كان   وإن 
 الحركية   لالستجابة 

 
 

  يصل   هنا :  Stuporالسبات 
إلى  ى الحرك   الهمود 

،  تماما   الحركة   توقف   درجة 
  األحشاء   حركة   تتوقف   وقد 

فى    وتظهر   بالغة   لدرجة 
  انحباس   أو   إمساك   شكل 

  بلع   عن   عجز حتى    أو   البول 
  ذلك   مثل   ويحدث ،  اللعاب 

  االكتئاب   حاالت فى  
  يكون   قد   وما   الشديد 

 عدمية   من   له   مصاحبا 
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  تعقيدا   أكثر   تصرفات   تكرار   من   نوع إلى    ويشير  : المركب الوسواسى    القهر   ) ء( 
فى    التحكم   عجز   تحت   أيضا   يندرج   وبعضه ،  عادية   مركبة   حركة   تكرار   مجرد   من 
  .اإلرادة، وهذا ما سوف نناقشه غدا مع اضطرابات  النزوات 

  أو   الحركة   فرط   تحت   يدرج   أن   يمكن   ال   مما ( :أخرى   حركية   اضطرابات  -4 
   : ذلك   ومن )  التكرار   أو   الهمود 

  الخدل حتى    فجأة   العضالت   توتر   فقد إلى    وتشير  :Cataplexy الجمدة  ) أ ( 
استلقى  : العربى   القول   يعنيه   ما   هذا   ولعل (  االنفعال   رطف   أحيانا مع   هذا   وينتج فالتخشب، 

   ).  فجأة   العضالت   توتر   فقد   ألنه   ربما ،  الضحك   من   قفاه على  
وهى أقرب " نوما   السير "إلى    وهى ظاهرة تشير  :Somnambulism  السرنمة  ) ب ( 

الحركة، لكنها تُذْكَر هنا حيث تفسر بأن إلى اضطرابات الوعى منها إلى اضطرابات 
  .منفصال عن الجهاز الحسى واإلدراكى) يستعيد وعيه(الجهاز الحركى يستيقظ 

  

 
[1]   - Conation  = act of attempting – advice a wish or 
craving – to act purposefully (WEBSITE) 

[2] -The power which impels to effort of any kind the conscious  
tendency to act, also: pertaining to will-power  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

هى  : Tics  اللوازم 
  غير   معادة   حركات 

  كانت   وإن وهى  ،  هادفة 
  تلقائية   أنها   إال   شعورية 
  فال ،  مستقل   اندفاع   ذات 

،  حدوثها   مقاومة   يمكن 
  مجموعة   عادة   وتشمل 
 العضالت   من   صغيرة 

 
وهى  :  Ritualsالطقوس 

  القهرية   الحركات   من   نوع 
  تصف التى    المركبة 

فى  الوسواسى    السلوك 
  ويدرك ،  الحركة   مجال 

  وال معنى    بال   أنها   المريض 
  منعها   إذا   لكنه   مبرر 

  يعجز حتى    توتر   بإرادته 
  مؤقتا   فيهدأ   فيكررها 
  يتراكم   ما   سرعان   لكن 

  يكررها حتى    التوتر 
 وهكذا 
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2726<I<2)(واإلعتزام واتخاذ القرار والحركة والفعل(اضطرابات اإلرادة( 
 

 

  :التعبير   مجال فى    األداء   اضطربات :  ثانيا
  أساسا   مختصة   الحركة   تكون   حين   األداء   اضطرابات إلى    تشير   المجموعة   هذه

أو الداخل عموما، ومن ذلك   العواطف   أو   األفكار   عن   الجسدى   أو لفظى ال   بالتعبير 
 .أحيانا 

  والتهتهة  Stammering ) تحريكها   يصعب   وقفة (  العقلة   مثل  : النطق   اضطرابات  -  أ
، )2012 – 5 -30نشرة (  عرضها   سبق   وقد  Stuttering ) وقفها   يصعب   حركة (

" العقلَة"وبمراجعة تفسير هذا التعريف العربى الجميل استطعت أن أفرق لطلبتى بين 
بنطق أى اسم وليكن محمد، فإذا توقف النطق عند الميم بالتسكين محممممد " التعتعة"و

فإنها عقلة، أمـا إذا كرر مقطع محمـ محمـ " الدال"ولم يتحرك إال بصعوبة إلى 
  )[1](.محمـد ووجد صعوبة فى وقف التكرار ليتحرك إلى الدال فهى تهتهة  محمـ
  .كف حركة الكالم هو االضطراب األساسى أساسا ويدرج هذا إذا كان  :البكم  -  ب

  
  التفكير   عرقلة   يقابل   ما   وهو  :Blocking  العرقلة  - جـ
 

  يصعب   وقفة (  العقلة 
 Stammering)  تحريكها 

  يصعب   حركة (  والتهتهة 
  Stuttering)  وقفها 

 
 

: Blocking  العرقلة
ر التفكي   عرقلة   يقابل   ما   وهو 

، )2012 – 5 - 30نشرة (
،  الحركة   مجال فى    ولكن 
العرقلة  نرى    أن   ويمكن 

مجرى  فى    حتى التوقف
  حيث المشى    أثناء   أو   الكالم 
  أو   مع   فجأة   التوقف   يحدث 

متى    االتجاه   تغيير   بدون 
المشى، أو    استؤنف 

 عاودالمريض الكالم
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  ويمكن ،  الحركة   مجال فى    ولكن ، )2012 – 5 - 30نشرة (
  أثناء   أو   الكالم مجرى  فى    العرقلة حتى التوقف نرى    أن 
  تجاهاال   تغيير   بدون   أو   مع   فجأة   التوقف   يحدث   حيث المشى  
  هذا   يحدث المشى، أو عاودالمريض الكالم، لم    استؤنف متى  
  توقفه   ألى سبب يبرر   تماما   واعيا   يكون   ال   والمريض   عادة 
مختلفا نوعيا  أو على األقل يكون الوعى اتجاهه،   تغيير   أو 

   . ولو بدرجة طفيفة
ا عرقلة والعرقلة فى التفكير قد يصاحبها أو ال يصاحبه

  .فى الحركة
  
  من   الالشعور فى    يعتمل   عما   المباشر   التعبير ويعنى   :Acting out  التفعيل  -  د

،  والتهذيب   للتحوير   معينة   ميكانزمات   استعمال   أو   تغطية   أو    تبرير  دون   وذلك ،  نزعات 
  لم يمكن   اندفاعة   شكل فى    عادة   يحدث   ال   أنه فى   )[2]("االندفاعية "  عن   يختلف   وهذا 
  حاالت   بعض فى    ونقابله ،  لذاته   ومقصودا   مرتبا   يبدو   بشكل   يحدث   بل   فيها   التحكم 
  ما   أقل   أنه   نتذكر   التفعيل   ولفهم ظاهرة .  والهوس   وفى الفصام ،  سيكوباتيةال   الشخصية 
  الميكانزمات   تغلب   حيث القهرى    الوسواس   واضطراب   االكتئاب   حاالت فى    يكون 
االضطرابين، وفى التفعيل عادة يتعرى ما يسمى    من   كل فى    المانعة   الضابطة 

 . بشكل صريح فى السلوك العادىالالشعور 

  
  

 

: Acting out  التفعيل 
  عما   المباشر   التعبير ويعنى  

  من   الالشعور فى    يعتمل 
   تبرير  دون   وذلك ،  نزعات 

  استعمال   أو   تغطية   أو 
  للتحوير   معينة   ميكانزمات 

 والتهذيب 
 
 

  أن   من   بالرغم
  اضطرابا   ليست   الكاتاتونيا 

  أن   إال   أساسا   حركيا 
فى    تظهر أكثر   أعراضها 
على    لتدل الحركى    المجال 
  اضطرابات   من   وراءها   ما 
  كما أن عادة،   اإلرادة فى  

،  الرمزية   إيحاءاتها   لها 
 الدالة   وإشاراتها 

 
) التخشب(  التصلب 

 Catatonicالكاتاتونى  
Excitement : يتخذ   فيهو  

  ال ،  متصلبا   وضعا   المريض 
  الوضع   عن   كثيرا   يختلف 

حتى    يغيره   ال   لكنه العادى  
،  ذلك   الفاحص   حاول   لو 

  ذلك   يحدث   ما   وعادة 
 الظاهر   المريض وعى    دون 
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  يةالكاتاتون   األعراض   بلغة   :المتعلّقة   األعراض :  ثالثا
  :الكالسيكية 

  ما   تحت   الجزء   هذا فى    نتناولها   سوف التى    األعراض   تقع
أو الكاتاتونية عموما، )  الجمودية (  الكاتاتونية   األعراض يسمى  

  :وفيما يلى بعض تفصيل ذلك
   : الكاتاتونية   األعراض ) 1 

  تظهر أكثر   أعراضها   أن   إال   أساسا   ركياح   اضطرابا   ليست   الكاتاتونيا   أن   من   بالرغم
  لها   كما أن عادة،   اإلرادة فى    اضطرابات   من   وراءها   ما على    لتدل الحركى    المجال فى  
  . الدالة   وإشاراتها ،  الرمزية   إيحاءاتها 

النشرة السابقة    قبال   أنظر ( Catatonic Excitement الكاتاتونى   الهياج  -)أ(  
  .)2015-2-15بتاريخ 

   )الرابط السابق   أنظر قبال (  Cataplexy  الجمدة  -  )ب(
 Catatonic الكاتاتونى ) التخشب(  التصلب  -  )ـج( 

Excitement:   يختلف   ال ،  متصلبا   وضعا   المريض   يتخذ   وفيه  
  الفاحص   حاول   لو حتى    يغيره   ال   لكنّه العادى    الوضع   عن   كثيرا 
فى    لكن ،  الظاهر   المريض وعى    دون   ذلك   يحدث   ما   وعادة ،  ذلك 
  هذه   مثل فى    نفسه    يضع   األحيان يبدو أن المريض   بعض 
، وهو فعال يفعل ذلك ولكن  بإرادته   الثابتة وكأنه يفعلها   األوضاع 

    )[3](.بلغة المرض وإرادة المرض
    :Catatonic Posturing الكاتاتونى   التموضع  -  )ء(  
  
  
  
  
  

 

الكاتاتونى    التموضع 
Catatonic Posturing :

  التصلب   عن   ذلك   ويختلف 
أن  فى  الكاتاتونى  

فى وضع    يكون المريض 
  أيضا   متصلب   لكنه ،  شاذ

المريض بنفس     ويحتفظ 
  لو حتى   -  الوضع عادة

 طويلة   مدة  - متعبا   كان 
 

الشمعى    التشكل
Flexibilitas cerea :

  يشكل   أن   يمكن   وهنا 
المريض جسمه    الفاحص 

وضع مدة  أى  فى    ووصفه
طويلة حتى تكاد تتصلب 

  يعترض   عضالته دون أن
،  الوضع   يغير   أو   المريض 

،  يتساءل عادة   دون أن 
  بعد   ما إلى    هكذا   ويظل 

 الفسيولوجى   التعب   درجة 
 

:  Stereotypyالقولبة 
  نفسها   الحركة   تكرار وهى  

  أو   بسيطة   حركة   عادة (
  أن   من   وبالرغم ، ) متوسطة 

  إال   الذى يحدثها   هو   المريض 
  بتكرارها   واع   غير   يبدو   أنه 

 لآلخرين   الملفت   بالشكل 
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أن المريض  فى  الكاتاتونى    التصلب   عن   ذلك   ويختلف
المريض     ويحتفظ   أيضا   متصلب   لكنّه ،  فى وضع شاذ   يكون 

،  طويلة   مدة  - متعبا   كان   لو حتى   -  بنفس الوضع عادة
  وبينه   الهواء على    جالسا الكاتاتونى    المريض   يبدو   قد ،  فمثال 
أو ينام   تحته،   خفيا   مسندا   وكأن ،  مسافة الكرسى    مقعد   بينو 

  . "الوسادة النفسية"  هذا ويسمى  ورأسه مرتفع عن الوسادة، 
  
  الفاحص   يشكل   أن   يمكن   وهنا  :Flexibilitas cerea الشمعى   التشكل  -   )هـ( 

  كاد تتصلب عضالته دون أنوضع مدة طويلة حتى ت أى  فى    المريض جسمه ووصفه 
  بعد   ما إلى    هكذا   ويظل ،  يتساءل عادة   دون أن ،  الوضع   يغير   أو   المريض   يعترض 
  .الفسيولوجى   التعب   درجة 

  أو   بسيطة   حركة   عادة (  نفسها   الحركة   تكرار وهى   : Stereotypy القولبة  -  )و(
  بتكرارها   واع   غير   يبدو   أنه   إال   الذى يحدثها   هو   المريض   أن   من   وبالرغم ، ) متوسطة 
ملفتة أصال، أو    أو   شاذة   يعتبرها   ال   وكأنه   يفعلها   أنه   ينكر   وقد ،  لآلخرين   الملفت   بالشكل 

   . كأنه يؤكد أنها تحدث دون قرار إرادى منه
  كجزء   مركبة   المكررة   الحركة   تكون   وهنا  )[4](:Mannerism  التصلف  - )ز(

  تصنع إلى    تشير   رمزية استعالئية   تكون   ما   عادة و  ومعنى، داللة   له ،  خاص   وضع   من 
   . خاص معنى    توصيل   محاولة   أو   ذاته،ب   دور 

  ال   لدرجة   حركية   الستجابة   تكرار   وهو  : Perseveration الوظوب  -) حـ(
فى    أكثر   ذلك   ويحدث (  تالية   حركة إلى    منها   ينتقل   أو   يغيرها   أن   المريض   معها   يستطيع 
   ) العضوية   االضطرابات   حاالت 

  ثمة   أن   المريض   يقرر   حيث  : Mental Automatism العقلية   اآللية  - )ط(
  حركة   مثل ،  حركية   الوظيفة   هذه   كانت   فإذا ،  تحكّمه   دون   تلقائيا   تحدث عقلية   وظيفة 
  وحديثا ،  لسانه   أو   حنجرته فى    بالكالم   تلقائيا   يشعر   أنه   كيف إلى    يشير   قد   فإنه ،  الكالم 
  أعراض   من   أو القهرى،    الوسواس   من   نوع   أنه على    يصنّف   إما   العرض   هذا   أصبح 
     واقع وفى   -  Made volitional act  )مصنوعة   بإرادة خارجية   حركة (  شنايدر 

  التصلف 
Mannerism:([4 ([ وهنا  

  لمكررةا   الحركة   تكون 
  وضع   من   كجزء   مركبة 
  داللة ومعنى،   له ،  خاص 

رمزية    تكون   ما   عادة و
  تصنع إلى    تشير   استعالئية

  محاولة   أو   بذاته،   دور 
  . خاص معنى    توصيل 

 
 : Perseverationالوظوب 

  حركية   الستجابة   تكرار   وهو 
  معها   يستطيع   ال   لدرجة 
  أو   يغيرها   أن   المريض 

 تالية   حركة إلى    منها   ينتقل 
 
 

 Mentalالعقلية    اآللية
Automatism  : حيث  

  ثمة   أن   المريض   يقرر 
  تلقائيا   تحدث عقلية   وظيفة 
  كانت   فإذا ،  تحكّمه   دون 
  مثل ،  حركية   الوظيفة   هذه 
  يشير   قد   فإنه ،  الكالم   حركة 
  تلقائيا   يشعر   أنه   كيف إلى  

  أو   حنجرته فى    بالكالم 
  هذا   أصبح   وحديثا ،  لسانه 

  أنه على    يصنف   إما   العرض 
القهرى،    الوسواس   من   نوع 

 شنايدر   أعراض   من   أو 
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  ناحية   من ألنها  ،  ذاك   أو   هذا   بالضرورة   ليست   العقلية   اآللية   أن   نجد ،  الممارسة
  ال أخرى    ناحية   ومن )  وسواسا   ليست   فهى (  والبصيرة   والمقاومة   التكرار إلى    تفتقر 
  مرتبط   العرض   هذا   وألن ، ) مصنوعة   ليست فهى  (خارجى    مصدر إلى    اآللية تُعزى هذه  
  .مستقال   أثبتناه   والعرب   مصر   ثقافة   تسود التى    األفكار   ببعض 

   
  وبسرعة وحرفيا   تلقائيا   المريض   يستجيب   وفيها   ): العمياء (  اآللية   الطاعة  - )ى(

جدوى    بال   أو   شاذة   كانت   لو حتى    بالتفصيل   وينفذها ،  تفكير   دون   إليه تلقى  التى    لألوامر 
  .لغيره   أو   له   مؤلمة   أو 

  

   
  
ـُلفْ  - )ك(    يقوم   وفيها ،  تماما   العمياء   الطاعة   عكس وهى   : Negativism الخ

  يقاوم   وقد ،  وبالعكس ،  وقف   إجلس   له   قيل   فإذا ،  منه   يطلب   ما   عكس   بفعل   المريض 
يسمى    ما   وهذا ،  منه   طلب   إذا   أصال   يطيعه   وال   األمر   المريض 
  . الخُلف   من   نوعا   المقاومة   يعتبر   الدارسين   وبعض ،  Resistance المقاومة 

  
  
  
  
  
 

   
 

):  العمياء (  اآللية   الطاعة
  المريض   يستجيب   وفيها 

  وبسرعة وحرفيا   تلقائيا 
  إليه تلقى  التى    لألوامر 
  وينفذها ،  تفكير   دون 

  كانت   لو حتى    لبالتفصي 
  أو جدوى    بال   أو   شاذة 

 لغيره   أو   له   مؤلمة 
 
 

 ـُلف :  Negativismالخ
  العمياء   الطاعة   عكس وهى  
  المريض   يقوم   وفيها ،  تماما 

،  منه   يطلب   ما   عكس   بفعل 
،  وقف   إجلس   له   قيل   فإذا 

  يقاوم   وقد ،  وبالعكس 
  يطيعه   وال   األمر   ضالمري 

  وهذا ،  منه   طلب   إذا   أصال 
المقاومة  يسمى    ما 

Resistance  ، وبعض  
  المقاومة   يعتبر   الدارسين 

 الخلف   من   نوعا 
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فيالحظ أن  الفرق بين بعض مظاهر االضطرابات الكاتاتونية،  شكل يبين 

  .رى، هى فى النهاية تدل على نفس االضطراب األساسىالمظاهر، مع اختالفها الظاه
 

وهنا يردد المريض ما يقال  :Echolalia )المحاكاة الصوتية(المصاداة  - )ل(  
، "اسمك ايه"يقول " ... اسمك إيه"له حتى السؤال بدال من أن يجيب عليه فإذا قلت له 

  .من أن يحضر وهكذا بدال" تعالى لو سمحت"، فإنه يكرر "تعالى لو سمحت"وإذا قلت 
  ومطابق تلقائى    بتقليد   المريض   يقوم   وهنا  : Echopraxia الحركية   المحاكاة) م(

  إذا   بالقلم   يمسك   أو ،  يده   الفاحص   رفع   إذا   يده   يرفع   أن   مثل ،  أمامه تؤدى  التى    للحركات 

  
 
 

المحاكاة (المصاداة 
 :Echolalia) الصوتية

وهنا يردد المريض ما 
يقال له حتى السؤال بدال 
 من أن يجيب عليه 
 
 
 
 

الحركية    المحاكاة
Echopraxia  : يقوم   وهنا  

تلقائى    بتقليد   المريض 
التى    للحركات   ومطابق 

  يرفع   أن   مثل ،  أمامه تؤدى  
،  يده   الفاحص   رفع   إذا   يده 
  أمسك   إذا   بالقلم   يمسك   أو 

،  وهكذا   بالقلم   الفاحص 
صدى    مجرد   حركته   وكأن 

حوله أو كأنه  يجرى    لما 
 مرآه لما يجرى
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حوله أو كأنه مرآه  يجرى    لما صدى    مجرد   حركته   وكأن ،  وهكذا   بالقلم   الفاحص   أمسك
  .لما يجرى

  
  

  
[1]  -  ��� ����� 	
��و���� ا����س ��� ا��	 ا��

 	����� ا� ���
" ا�!�  ا��!�ه#ا ا�
%� ring   Stummu …. %و� Sta Sta Sta turring و� ،

 .أ56 أ23 ا1�0/.ا �#�- �+, ه+#ا ا���ت و�(ر'�
� ا��?<	 ا=و> آ�ن �9ض   - [2]

�1Impulsivity  A� B ا�1(@�9�	 �C@ D�+� ،�0 ه����
� ا��ء ا�Lص ���FGا��ت اJرادة وه. " ا�FGا��ت ا�+""

 .ا��ء ا���> ��N�0ة
Impulsivity  رادة، @��ةJ�� ص�Lء ا��ا � )!� �O1أ

"P"+َا� �RST9." 
��A� Y ا��.BX ا�!�م ���ض ا����V إن  -  [3]
ه#ا 

 .ا\�ض ا]���ر، وأ�Z ��� �!@ B1د رد @!�
ا�`0+	 ا�!���	 (�Xء^ ا��.م @�[ � ا\.6(  -  [4]

f�h	 X�(ة ) �fل ا�dآc وآ� �, أB�@ 2/b.د: ا���?�	
c
 ���	 آ+�: 

 "i�" �6آ	 �mز�	 A�ّih ا�jآ	: ا�+h 
" @.X(ت  و�( @��6i��	 ا�	 ورX!� إ> آ�n#o ا�+

 �!@ ��`
 B1أ"p+�ا�(].ل � أرض "، وأ
�C "�6آ�	 ا�
	O�q "ا\�ء 	� ."ih : nق �(ر.@ �� c9واد p+

"ih :	O�q أرض � .د]� 
" ا�?��ب �� ��ؤn آ#�-،  ihو 

�[u� آ� ه#ا �`+� أو ��`
 "i�N+�ا ���mء : وا�
�Cب ا����vأ. 

  

  

 

اءنى اليوم فقط فى ج 
الشبكة العربية (الموحد 
جمال التركى .د: النفسية

ترجمة ) وكل من أسهم فيه
 :جيدة للكلمة كما يلى

تكلف حركة : التصلف 
 مالزمة تصنع الحركة

وقد فرحت بهذه الكملة 
ورجعت إلى كلمة التصلف 
فوجدت أنه يشمل فعل 

، وأيضا "حركية التكبر"
" الدخول فى أرض غليظة"

يكبر : تصلف. الماء قلة
وادعى ما فوق قدره 

دخل فى أرض : تصلف
 .غليظة

وتصلف السحاب قل ماؤه   
 كذلك،

والتصلف يشمل كل هذا 
شكرا : بشكل أو بآخر

 للزمالء أصحاب الفضل
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