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  "يـــب النفســـي الطـــر فـــورد المختصـــاب اكسفــكت"عرض  - 33ملحق العدد  

  

   
   
   

    جانفــــــيملحــــــــــق شهـــــــر  2021شتــــــــــــاء 

    � 

 

  "بصائـــــــــــــر نفسانيـــــــــــــة  " مجلـــــــــــــــة  

  2021جانفــــــــــــــــــي  ر  ــــــــــــــــشه - 33العــــــــــدد  ق  ـــــــــــــملح
�دكتـــــور وليــــد سرحـــــانلل 2021اإلحتفـاء بشخصية العام العربية في علوم وطب النفس �

 

   �

   �

 

  اب  ــــــــــــــكترض  ـــــــــــع

  ي  ـــــــــــــب النفســـــــــــــي الطـــــــــــــر فـــــــــــــالمختص  وردـــــــــــــاكسفز  ـــــــــــــموج
  )السابعه الطبعهترجمة  (

  الطب النفساني ، االردن  -ترجمة الدكتور وليد سرحان
  2021في علوم وطب النفس للعام    الشخصية العربية

  رئيس تحرير المجلة العربية للطب النفسي

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry 
(Seventhedition) 

Paul HARRISON -  Philp COWE -  Tom BURNS -  Mina FAZEL 

< <

�

   < << <�

>2021س  ـــــــــب النفـــــــوم وطــــــــفي عل  ةــــــام العربيـــــــة العـــــــــــة شخصيـــــــكلم  << << <5�

 < <�

>مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقدي: ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلفتتاحي  << << <7�

 < <�

>العالمات واألعراض في االضطرابات النفسية  :من الكتاب  الفصل األول  << << <10�

 < < 

>ــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحتوي: رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  << << <19 

 < < 
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 »كتــاب اكسفـــورد المختصـــر فـــي الطـــب النفســـي«عرض   - 33ملحق العدد  

 

  2021 النفس وطب علوم في العربية شخصيةالعامكلمـــة  
 سرحـــان وليـــددكتور  ال

 بلقــــب المكـــرّم

  2021  للعـــام"  النفـس وطـب علـوم فـي الكادحــون"
  

wsarhan34@gmail.com 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مؤسســــة العلــــــوم النفسيـــة العربيــــة
 2021م العام  شبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة  تكرّ " 

 "وليـــد سرحـــان  دكتورال" 
 )النفسانـــي، االردنالطـــب  ( 

 بلقـــب

 "الكادحـــون في علـــوم و طـــب النفـــس"
 بمناسبـة اختياره من طرف مجلس ادارة مؤسسة العلوم النفسية العربية

 2021شخصية العام العربية في علوم وطب النفس  
 "ن.ع.ش"وذلك على هامش األسبوع السنوي التاسع ل  

)01 - 07 /01 /2021( 

  ) 2021االحتفـاء بأعماله العلمية على مدار العام  يتم   ( 
 رابط  لوحة التكريم

KadihounYW2021.pdf-http://arabpsynet.com/Prizes/Prize  
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 »كتــاب اكسفـــورد المختصـــر فـــي الطـــب النفســـي«عرض   - 33ملحق العدد  

 

 االخ العزيز الدكتور جمال التركي األكرم          
 رئيس مؤسسة العلوم النفسيهالعربيه

 تحيه واحترام
 

ما هو اال شرف كبير ووسام على صدري ،من  " الكادحون في علوم وطب النفس"، بلقب  2021تكريكم لي هذا العام  ان  
 .التجمع العربي االكبر لعلوم وطب النفس، فـلم نعتاد على التكريم العربي بل اعتدنا على التكريم االجنبي

 
 ...يد من الجهد والعمل من اجل تقدم العلوم النفسانيهالعربيهمما ال شك فيه ان هذا التكريم ال اراه اال دافع لبذل المز     

 
،  كان وما زال يعني االلتزام بالجهد والعمل بكل جد ، "الراسخون في علوم وطب النفس  " كما ان تكريمي السابق  بلقب   

ا طالبا للعلم والمعرفه ،عامال على  ولطالما كان التكريم بالنسبه لي تحدي اكثر مما هو نهاية العمل ، واعاهدكم على ان اكون دائم
 .التدريب والتدريس ،مساندا للبحث العلمي العربي، ومدافعا عن العلوم النفسانيه والعاملين بها  

 
ان تنبهكم اخي الدكتور جمال والقـائمين على الشبكهالهمية التكريم هو امر اقدره واثمنه ، فقد غاب تكريم العلم والعلماء       

 .يه الى حد كبير، لكم ولمجلس ادارة المؤسسة  كل التقدير والمحبه واالحترام  عن الساحهالعرب
 وليد

2021-1-1االردن   -عم�ان 

  " النفس وطب علوم في العربية شخصيةالعام" 
 "النفس طبو   علوم في الكادحون" 

 من بداية العربية النفسية العلوم مؤسسة تنظم العربية، النفسية العلوم شبكة تأسيس ذكرى وبمناسبة جديد عام كل بداية مع
 .الرقمية بإصداراتها الشبكة فيه تحتفـل  سنويا اسبوعا ،2017 العام

(  علمنفسانية او طبنفسانية شخصية إدارتها مجلس و  النفسية للعلوم العربية المؤسسة رئيس  يرشح األسبوع هذا هامش على
  : كــ لالختصاص جليلة خدمات قدمت ،) بالتناوب

  " النفس وطب علوم في العربية العام شخصية" 
  :بلقب رمزيا تكريما وتكريمها

  "والنفس الطب علوم في الكادحون" 
 العلمية باعمالها و بابحاثها بالتعريف العام مدى على بها واالحتفـاء

 2017 العام -  زيعور علي البروفيسور- 
 2018 العام - ابراهيم الستار عبد البروفيسور- 

 2019 العام -  الرخاوي يحيى البروفيسور- 
 2020  العام  - احرشاو الغالي البروفيسور - 
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 »اكسفـــورد المختصـــر فـــي الطـــب النفســـيكتــاب  «عرض   - 33ملحق العدد  

 

  تقديم المترجم:االفتتاحية  
  )السابعه الطبعهترجمة  (موجز كتاب المختصر في الطب النفسي  

  الطب النفساني ، االردن  -ترجمة الدكتور وليد سرحان
  2021الشخصية العربية في علوم وطب النفس للعام  

  النفسي  رئيس تحرير المجلة العربية للطب
Shorter Oxford Textbook of Psychiatry(Seventhedition) 

Paul HARRISON -  Philp COWE -  Tom BURNS -  Mina FAZEL 
wsarhan34@gmail.com 

 
 

� ال�ف�ي في العق�د ال�اض�ة وتعاملي مع ال�ارس�� �والعامل�� الع#ب م� خالل م�ارس�ي لل
� ال�#ج$�ة العال��ة في �في م��ان ال-,ة ال�ف��ة، فق� وج�ت حاجة ض#ور(ة ل�ج�د أح� ال&
� ال�ف�ي م�#ج3 الى اللغة الع#>�ة، مع مع#ف�ي وثق�ي :ان ه/ا ع�ل شاق، وتق�34 2�اب به/ا �ال

�ل� ال�قة ال���ا?�ة في ال�#ج�ة واس�ع�ال م-�ل,ات في الل�غة الع#>�ة ق� ال ال����B العل�ي ی
ت&�ن شائعة االس�ع�ال، وق� حاولL جه�D ر>K ال�-�ل,ات :أصلها اإلنFل�DE ب�ضع 

  .ال�-�لح اإلنFل�DE :ع� ال�-�لح الع#>ي 2ل�ا 2ان ذلO م�اسNا
  

ه/ا ال&�اب غ�ي ع� ال�ع#(V فه� مع#وف على ال����B ال�ولي والع#>ي م�/ ص�ور NTع�ه 
� ال�ف�ي :YZله ال�عاص#األول وح�ى ال�Nعة ال,ال�ة ال��  .ا:عة، وال�ي ت,��D على ال

 
� ال�ف�ي، �و>اع�قادD أنه س��Yن ذا فائ�ة �]2#ة لل�ارس�� والعامل�� والNاح��[ في مFاالت ال
� األس#ة، عل3 األس#ة، عل3 ال�ف_ ال�#(#D، ال��#(^ ال�ف�ي، والع�ل T ،العام ��ال

��اعي، العالج ال��aفي وغ�#ها م� ال�ه�Fف-�الت  االل�ال�ي ق� ت,�اج لل#ج�ع إلى :ع^ ال
� ال�ف�ي 2القeاة وال�,ام���  .أح�انا في ال

  
� ال�ف�ي مع�#ف :ه :YZل واسع ،ه� 2�اب أساسي ��-# في الfاب اك�ف�رد ال��ك

� ال�ف�ي، و(قف ه/ا ال&�اب م���Eا ف�ق ال��اف_�� زخ�ًا على م�B . لل���ر>�� في ال��واك
�اب :ال�السة وال�ه�لة، ال�ل�ة ال�#ج$�ة والN-�#ة وه/ه نادرا ما ت�Fها سNع NTعات، ی���E ال&

� ال�#ج$�ة، م�ا F4عل ع�ل�ة اك��اب ال�عل�مات م�ه فعالة وم��عة� .في ال&
  

ال&�اب 4ق�م اس�هالل ل&ل ال��اض�ع ال�#(#(ة، واالخ�-اصات الف#�lة، واالض�#ا:ات ال�ف��ة 
� ال�ف�ياألساس�ة ال&[�#ة ال��ل�>ة لألNTاء ��Tل صف,ات ال&�اب، ی�2o . ال���ر>�� في ال

م�اقZة . ال�oلف�ن على ال�هارات ال�#(#(ة األساس�ة ال��ل�>ة الس�&�ال تق��3 وفه3 حالة ال�#(^
أشYال العالج ال��احة ت�Zل :اإلضافة الى ال�الئل العل��ة ال�Zاكل الع�ل�ة في ت�ب�# ال�#ضى 

��عFار األس#ة وال�Tفي إ.  

الل ممارستي للطب النفسي  من خ
في العقود الماضية، وتعاملي مع  
الدارسين والعاملين العرب في  
ميدان الصحة النفسية، فقد  
وجدت ضرورية لوجود أحد الكتب  
المرجعية العالمية في الطب  
النفسي مترجما الى اللغة العربية

قد حاولت جهدي ربط  
 باالنجليزيالمصطلحات بأصلها  

بوضع المصطلح العربي كلما  
.كان ذلك مناسبا

هذا الكتاب غني عن  
التعريف، فهو معروف على  
المستوى الدولي والعربي منذ  
صدور طبعته األولى وحتى  
الطبعة الحالية السابعة، والتي  
تحتوي على الطب النفسي  
بشكله المعاصر

كتاب اكسفورد المختصر في  
الطب النفسي معترف به بشكل  

،هو كتاب أساسي للمتدربين  واسع  
في الطب النفسي، ويقف هذا  
الكتاب متميزا فوق التنافس

يتميز الكتاب بالسالسة  
والسهولة، السلطة المرجعية  
والبصيرة وهذه نادرا ما تجدها  
في الكتب المرجعية، مما يجعل  
عملية اكتساب المعلومات منه  
.فعالة وممتعة
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 »كتــاب اكسفـــورد المختصـــر فـــي الطـــب النفســـي«عرض   - 33ملحق العدد  

 

ال�����ة على ال�ل�ل ت3 اع�اء االن�Nاه ال&امل لل�Fان� األخال�pة والقان�ن�ة م� خالل ال�قار>ة 
ال&�اب 4ع�ي aه�ر م��اوD لل�ق��3 ال�ولي العاش# . لل��ارسة ال�ي تق�م في ه/ا ال&�اب

لألم#اض، وال�ق��3 األم#(Yي الfام_، وه/ا F4عل ال&�اب مف��ا لل��ارس�� في 2ل أن,اء 
  .العال3،وه/ا ال��جه للعال��ة ت3 ت���lه :ف-ل ع� ال-,ة ال�ف��ة العال��ة

 

 ��والس�ع#اض ال&�اب وف-�له فانه 4قع  في س�ه وعZ#ون ف-ال، تغ�ي 2افة ج�ان� ال
�لفة fا:ات ال�#�ال�ف�ي ب�ا4ة :االع#اض والعالمات ال�ف��ه ال�ي ت�اع� في ال�ع#ف على االض
 V��-�� اث�اء الف,r ،الى ال�]�م� شB�Y ال�#(^ وم� K�,4 :ه الى ال�sاه# ال�ي ی#اها ال

ه مع ال�E�2# على ال�-��V ال�ولي العاش# واالم#(Yي الfام_ ،وال�ق��3 لل,اله :اشYاله وان�اع
 .ال/D الب� ان 4ق�م :ه م� 3�t4 ال,اله ،فاالخال�pات والق�ان�� ال��ن�ه ذات العالقه

  

الف-ل الfام_ اس�ع#ض ال��[Nات ال�#ض�ه :Yافة تN$Zاتها والعل�م ال�ي ت�اه3 في فه�ها 
ف��هYال�راثه والع�امل ال[��vه�ال&��او(ه،وت�#ق ال&�اب :الف-ل ال�ادس ور>�ها :االض�#ا:ات ال�

  .الى ال�قار>ات ال����ه :ال�ل�ل وهي في غا4ة االه��ه في ال��ارسهال�[�هال�عاص#ه
  

ث3 ب�ا ال&�اب ب��اول االض�#ا:ات ال�#ض�ه في الف-�ل الالحقه،ب�ا4ة في ردود الفعل على 
� اض�#ا:ات نف��ه ،ث3 الى اض�#ا:ات ال�س�اس والقلx ال�Fارب الeاغ�ه�مای��ج ع�ها م

ال�ف�ي وفي 2ل اض�#اب اس�ع#اض لل�sاه# واالسNاب وال�>ائ�ات والعالج وال�ال وال��ب�#، واف#د 
ال&�اب الف-ل ال�اسع لالك�vاب م��ع#ضا ه/ا االض�#اب :��Zل�ه وتف-�ل ،كاح� االض�#ا:ات 

  .ال�ف��ه الهامه 
  

� :�ا �yه ت��رات س#(عه في ال���ات الف-ل العاش# مr-f ال�ض�#اب ال�Eاج مEدوج الق
االخ�#ه ، الف-ام 2اض�#اب نف�ي م,�رD خ-r له الف-ل ال,ادD عZ# ووضح �yه ال&]�# 
��رات ه/ا االض�#اب الهام،وتNعه ف-ل مr-f لالع#اض �م� الغ��ض ال/K�,4 D ب

  .الف-ام وال��الزمات الEور(ه وال�ي لها :ع^ ال�Zا:O مع اض�#اب 
 

الف-ل ال]الz عZ# ت�اول اض�#ا:ات ال�عام، اض�#ا:ات ال��م واإلض�#ا:ات ال���Fة وال�ي 
� ال�ف�ي، وفي الف-ل ال#ا:ع عZ# ت�اول �ك]�#ا ما 4غفل ال�اس ع� انها EF2ء اساسي م� ال
� االع-اب و>ع��ان اض�#ا:ات الf#ف، اله/4ان وغ�#ه3 م� ��ة :Nال��اض�ع ال�#ت

ال�ف��ة الع-[�ة واس�ع#ض ه/ه االض�#ا:ات :ال�ف-�ل م�ض,ا ال�Zا:O ب��ها ،ث3 االض�#ا:ات 
Eاسهاب مع ما ف�ها م� تعق��ات ول&� :اسل�ب م��: L[,: ه�-fZاكل الZا:ات وم#�  .اض

 

 ��� نف�ي االTفال وال�#اهق�� وه/ا م�ض�ع هام في ال�خ-r الف-ل ال�ادس عZ# ل
�yه ه/ه الفvه ش#(,ه 2[�#ه م� ال�Yان، وت�Eای� اه���ها مع ال�ف�ي في العال3 الع#>ي ،ال/D تYZل 

 #Zاب الف-ل ال]ام� ع�  اال4ام ،تNعها ف-ل ع� االعاقهالف&#(ه ومZاكلها وت�ب�#ها ،واف#د ال&

الكتاب يقدم استهالل لكل  
المواضيع السريرية، 
واالختصاصات الفرعية، 
واالضطرابات النفسية األساسية  

لألطباء  الكبيرة المطلوبة  
.المتدربين في الطب النفسي

تم اعطاء االنتباه الكامل  
للجوانب األخالقية والقـانونية  
من خالل المقـاربة المستندة  
على الدليل للممارسة التي  
. تقدم في هذا الكتاب

الستعراض الكتاب وفصوله فـانه  
يقع  في سته وعشرون فصال، 
تغطي كافة جوانب الطب النفسي  

باالعراض والعالمات النفسيه  بداية  
التي تساعد في التعرف على  
االضطرابات المختلفة

الفصل الخامس استعرض  
المسببات المرضيه بكافة  
تشعباتها والعلوم التي تساهم  
في فهمها وربطها  
باالضطرابات النفسيهكالوراثه  
والعوامل البيئيهوالكيماويه،

تطرق الكتاب بالفصل السادس  
المسنده    الى المقـاربات

بالدليل وهي في غاية االهميه  
.في الممارسهالطبيهالمعاصره

بدا الكتاب بتناول  
االضطرابات المرضيه في  
الفصول الالحقه،بداية في  
ردود الفعل على التجارب  
الضاغطهوماينتج عنها من  
اضطرابات نفسيه

افرد الكتاب الفصل التاسع  
لالكتئاب مستعرضا هذا  

فصيل  االضطراب بشموليه وت
،كاحد االضطرابات النفسيه الهامه
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� ال�ف�ي الZ#عي وعالقة االض�#ا:ات ال�ف��ه :الق�ان�� والF#(�ه واخ/ ال���دج ال[#(�اني �لل
�لفهفالقارBء ی#B ه/ا ال���ذج :,��اته fالف الق�ان�� في ال�ول ال��ك�]ال،وذلO  نs#ا الخ
 ���لفه،الف-ل ال�اسع عZ# مr-f لfال في ال�ول الع#>�هال�Fه/ا ال� #)���وع��>ه س$�ا ل

  .N2ار ال�� :Yل ما �yه م� ت�اخالت  نف�ي
 

اف#د الف-ل العZ#(�  ل��ض�ع ح��D وه� اساءة اس�ع�ال ال&,�ل وال�oث#ات العقل�ة 
 D/ع الع#>ي ال��Fها ،:�ا ف�ها ال����عات وص,Fث# على امان ال�oرات، فه�ا م�ض�ع ی�fوال�

ال�YZلهال���ام�ه في ای/اء  Z4ه� تEای� واضح في وق�ع الNZاب ف#(�ة االدمان ، وتاله ف-ل ت�اول
��عات Fال ،وله/ا اه��ه في 2ل ال�Fعلى س[ل ال�قا4ه في ه/ا ال� E2ار ور,�ال�ف_ ال��ع�� واالن
مع ما تZه�ه ال,�اه ال�عاص#ه م� م�غ�#ات،وفي الف-ل ال]اني والعZ#(� ت�اول العالقهال���Tه ب�� 

� :YZل عام ،م�ل�ا ال�eء على اخ�-اصا�� ال�ف�ي وال�ت مع��ه ،تNعه :��جE ع� ال
� ال�ف�ي العال�ي �  .ال

 

ت3 تr�-f الف-ل ال#ا:ع والعZ#(�  الن�اع واشYال العالج ال�ف�ي :fل}�اتها ال�s#(ه 
وت�[�قاتها الع�ل�ه ومFاالت اس�ع�الها ، وق� وضع االساس ل�� ی#غ� في االس�Eاده الحقا في 

�#ق �� ال�ف�ي اD م� ان�اعها ،وفي الف-ل الfام_ والعZ#(� ت�لالدو(هال���ع�له في ال
والعالجات ال4��Fه االخ#B، م]ل العالج ال&ه#>ائي وال�غ�ا��Tي والF#احي :االضافه للعالج 
� ال�ف�ي وان�اعها واس_ ت���sها :�ا ف�ها العالج �:ال�eء،وفي الف-ل االخ�# ت�اول خ�مات ال

��عي F32 هائل م� ال�#اجع ال�,�ثه اضافة.ال� ��eت x,ال�/�2ره في نها4ة 2ل  ال�ل Oالى تل
  . ف-ل، :�ا ��4ح للقارBء  ال�ص�ل لل�راسات الهامه ذات العالقه 

 

في ه/ه ال�Nعهال�ا:عه م�  ال&�اب  ت[�ى  اس�ع�ال ص�ادیx ال�لf-ات، ال�Fاول، والق�ائ3 
� ال�ف�ي یNقى ال&�اب ال�#جعي ��-# للfاب أك�ف�رد ال��2 ،D#-في ت-��3 ج�ی� وع

� ال�ف�ياالح�ث ��-# . ب�� م#اجع ال����B ال]ان�D ال���ف#ة في الfاب أك�ف�رد ال��2 x4,ق
� ال�ف�ي، ول&�ه فائ�ته ثاب�ة ��لNات ال�راسة وال�#اجعة لل���ر>�� في ال�� ال�ف�ي م�في ال
�، األNTاء العام��، :اإلضافة لألNTاء ال�ف�ان��� ال�oهل��، �2ا انه مف�� ل&ل �ل�الب ال

وال�ارس�� والNاح]�� في ال�Fاالت ذات العالقة م]ل عل3 ال�ف_ والع�ل االج��اعي  العامل�� 
والعالج ال��aفي ، :االضافهلل-�ادله�القeاه وال�,ام�� وال�Z#ع�� ،  وال/ی� و(#غ[�ا في الNقاء 

� ال�ف�ي العاص#ه�  .على اTالع :��ارسة ال
 

،3Yاب ال��وأخr :ال/2# دار الف&# ناش#ون  أق�م شD#Y ل&ل م� ساع�ني في إ4-ال ه/ا ال&
 Dاو�ZNاذة آالء ال�وم�زع�ن ومoلفي ال&�اب على ت&#مه3 :ال��اح :ال�#ج�ة، �2ا أشY# األس
اخ�-اص�ة عل3 ال�ف_ على ال�#اجعة وال��ق�x، وال���ة رجاء ن-# هللا على تفان�ها في NTاعة 

� .ال&�اب و�4-اله :ال�#ت�� ال��اس
الهاشميةالمملكة األردنية -عمان  

2021 

الفصل العاشر مخصص  
الضطراب المزاج مزدوج  
القطب بما فيه تطورات سريعه  
في السنوات االخيره

الفصام كاضطراب نفسي  
محوري خصص له الفصل  
الحادي عشر ووضح فيه الكثير  
من الغموض الذي يحيط  
بتطورات هذا االضطراب الهام

الفصل الثالث عشر تناول  
اضطرابات  اضطرابات الطعام،  

النوم واإلضطرابات الجنسية  
والتي كثيرا ما يغفـل الناس  
عن انها كجزء اساسي من  
الطب النفسي

الفصل الرابع عشر تناول  
المواضيع المرتبطة بطب  
االعصاب وبعنوان اضطرابات  
الخرف، الهذيان وغيرهم من  
االضطرابات النفسية العصبية  

افرد الكتاب الفصل الثامن  
النفسي الشرعي  عشر للطب  

وعالقة االضطرابات النفسيه  
بالقوانين والجريمه واخذ  
النمودج البريطاني كمثال

افرد الفصل العشرين  لموضوع  
حيوي وهو اساءة استعمال  
الكحول والمؤثرات العقـلية  
والمخدرات

تم تخصيص الفصل الرابع والعشرين  
النواع واشكال العالج النفسي  

وتطبيقـاتها العمليه  بخلفياتها النظريه  
ومجاالت استعمالها

في الفصل الخامس والعشرين  
تتطرق لالدويهالمستعمله في  
الطب النفسي والعالجات  
الجسديه االخرى، مثل العالج  
الكهربائي والمغناطيسي  
والجراحي باالضافه للعالج بالضوء
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 ةاإلشارات واألعراض لالضطرابات النفسي :من الكتاب األولالفصل  
Signs And Symptoms Of Psychiatric Disorders 

  
 أوصاف األعراض واإلشارات

  18مسائل عامة   - 17المقدمة  
wsarhan34@gmail.com

 
 

 المقدمة  
�ل� األNTاء ال�ف�ان��ن ن�ع�� م� الق�رات�األول ه� الق�رة على ج�ع ال�عل�مات ال�#(#(ة : ی

ت�3�s ال�عل�مات وت�ص�لها :أسل�ب م��3s وم�زون، أما ال]اني فه� وال[�انات��Nض��lة ودقة وم� ث3، 
� ال�ف�اني الق�رة األولى، فه� 4ع��� على ال�هارات . الفه3 ال,�س�ل&ل م#(^ 2ف#د�]�وع��ما �4ارس ال

وال�ع#فة :ال�sاه#ال�#(#(ة، وع��ما �4ارس الق�رة ال]ان�ة فه� 4ع��� على مع#ف�ه :�[�عة اإلن�ان وعلى 
مع ال�#ض�ال�ا:ق�� لل,-�ل على االس�N-ار الالزم في حالة ال�#(^ ال/D ی#اه، و2ل�ا الق�رت��  ق�رته

�ل� اإلصغاء لل�#ض��ال�عل3 م� األNTاء ال�ف�ان��� األك]# خ[#ة�ال&�اب �Y�4 أن یEود القار� . ت
��(#الق�رة األولى، وتE�2# ه/ا الف-ل على ه/ه الق��رة ال 4ع�ي أن الفه3 :ال�عل�مات واألسال�� الالزمة ل

�عل�ه مNاش#ة أو فقK م� 2�اب�Y�4 ة الTا�Nال,�سي غ�# مه3، ل&�ه ب.  
إن . ال�هارة في ف,r ال�#ضى تع��� على ال�ع#فة ال-,�,ة :اإلشارات واألع#اض وتع#(V 2ل م�ها

ال�[�Nال�ف�اني دون ه/ه ال�ع#فة ق� 4-�ف ال�sاه# :�#(قة خاvTة وم� ث3 4-ل إلى تr�fZ غ�# 
و(قع على عاتx . ص,�ح، وله/اال�[� فإن ه/ا الف-ل 4ُع�ى ب�ع#(V اإلشارات واألع#اض األساس�ة

�ابx الsاه#ة مع ما رآه في م#ضى نف���� آخ#(�، و>�ع�ى آخ#، عل�ه أن �� أن 4ق#ر إلى أB��4 ت�]�ال
�ابx مع أD ال��الزمات ال�ف#وضة�  .4ق#ر ما إذا ما 2انL العالماتال�#(#(ة ت

� به/ا :ال�Fع ب�� ال�Zاه�ات القائ�ة حال�ًا لل�#(^ مع ال�ار(خ ال�#ضي لل,الة4ق�م �]�. ال
 .وأه��ةال�ص�ل لل��الزمة ه� ل�ع#فة ال,الة والعالج الالزم والفعال

� لل�عل�مات ال��#اك�ة ال���ف#ة ع� األسNاب والعالج وال��ائج ال�ي وج�تفي �]�و(�Yن ه/ا ب��ج�ه ال
 .ال�#ضى ال�Zابه��

�#ق ألح� االض�#ا:ات �ال�r�fZ وال�-��V ی�3 ش#حه�ا في الف-ل القادم، وفي 2ل ف-ل ی
في الف-ل ال]الz س��3 ش#ح �2}�ة ال,-�ل على األع#اض، وماذا تع�ي ال�/�2رة في ه/ا .ال�ف��ة

الف-ل، وماذا 4ع��Yل م�ها، و�Y�4 V�2 ج�ع ه/ه األع#اض وت&املها لل�ص�ل إلى تr�fZ االض�#اب 
�الزمة وال�ي ب�ورهات�صل�ا إلى ال�#>�ة والعالجأو ال�. 

��D ه/ا الف-ل على ال�عار(V ال�,�دة لإلشارات واألع#اض، وه/ا F4عله أقل سه�لة م� ,4
���الق#اءة األولى ت&�ن للفه3 العام لل�sاه# : الف-�الل�ال�ة، ونق�#ح أن 4ق�م القار� :ق#اءته على م#حل

�الح� ل�B ال�#ضى��أما الق#اءة ال]ان�ة ف�E2# على ال�فاص�ل وال�عار(V واألع#اض واإلشارات . الZائعة ال
  .األقل ش��عًا، وم�ال�ف�� أن ی�3 ه/ا مع 2ل ف#صة ل�قابلة م#(^ ل�4ه ه/ه اإلشارات واألع#اض

  

 General issues مسائل عامة  
�#ق لها �  ق[ل ال�fض في 2ل م� ال�sاه# ال��ص�فة فإن ه�اك م�ائل عامة الب� أن ی�3 ال

يتطلب األطباء النفسانيون  
األول هو  : نوعين من القدرات

القدرة على جمع المعلومات  
السريرية والبيانات بموضوعية  
ودقة ومن ثم، تنظيم المعلومات  
وتوصيلها بأسلوب منتظم  

ني فهو الفهم  وموزون، أما الثا
.الحدسي لكل مريض كفرد

وكلتا القدرتين تتطلب اإلصغاء  
للمرضى والتعلم من األطباء  
. النفسانيين األكثر خبرة

المهارة في فحص المرضى  
تعتمد على المعرفة الصحيحة  
باإلشارات واألعراض وتعريف  
.كل منها

يقوم الطبيب بهذا بالجمع بين  
حالياً  المشاهدات القـائمة  

للمريض مع التاريخ المرضي  
وأهمية الوصول للمتالزمة  . للحالة

هو لمعرفة الحالة والعالج الالزم  
.والفعال
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 .:f-�ص ال�#ائx الالزمة ل�راسة اإلشارات واألع#اض وال�-�ل,ات ال���ع�لة في وضعه3
 

 Psychopathology علم األمراض النفسية  
�لفة لل�ف_ ت��ى fل (ال�ف��ة:عل3 األم#اض )إن دراسة ال,االت ال�#ض�ة ال���Zة ت����، وه/ه ال

ه/ا الف-ل مع�ي :األول أما ال]اني ف�ُ�ق�م ه�ا و(�3 . ال�صفي وال�F#([ي: على T#(ق��� ل�راسة ال��ض�ع
 B#ش#حه في ف-�ل أخ. 

  

 Descriptive Psychopathology علم األمراض النفسية الوصفي  
� 4ق�م ه/ا العل3 على ال�صف ال��ض�عي لل,االت غ�# ال�[�$�ة �Fان  -لل�ف_، مع تYق�ر اإلم - 

 ) .ال�s#(ات واألف&ار ال��Nقة، واالق�-ار على وصف الf[#ات ال�اع�ة وال�ل�ك ال�الح�
Phenomenology ) #اه�s��4ى ه/ا العل3 أح�انًا عل3 ال ) Phenomenological 
Psychopathology (  اه#(ة)أوsعل3 األم#اض ال�ف��ة ال(  B#اه# له معاٍن أخ�sوعل3 ال ( 

Berrios,1992 ( أن عل3 األع#اض Oوذل ،����ا:ق���� ل���ا م���� ( مع أن هات�� ال
Symptomatology ( عل3 األم#اض ال�ف��ة ال�صفي ه� ل�_ عل ًم واحً�ا Oو2/ل ) 

Stanghellini(and Broome, 2014 
لى الf-ائr األساس�ة للf[#ات إن اله�ف لعل3 األم#اض ال�ف��ة ال�صفي ه� ال�ع#ف ع

�ل� الق�رة على اس�f#اج وت,�ی� وفه3 مع�ى . العقل�ةلل�#ضى وفه3 خ[#ة 2ل م#(^ ع� م#ضه�وه/ا ی
األع#اضلالض�#ا:ات ال�ف��ة، وه/ا 4ع�[# ع�-#ًا أساسً�ا في ال��ارسة ال�#(#(ة، ح�ى أنها ت�صف ب 

� ال�ف�اني(�]� .)ال�هارة ال�ه��ةاألساس�ة لل
� ال�ف�اني والف�ل��ف األل�اني 2ارل جاس[#ز3�t4 ا�]�وه� أه3 مoس_  ( Karl Jaspers ) ل

:ع��ان عل3 األم#اض ال�ف��ة  1913لعل�األم#اض ال�ف��ة ال�صفي ع�له األساسي ال/D ص�ر عام 
ال یEال 4ق�م  ) Jaspers 1963 ( م��ف#ة :اللغة اإلنFل�E(ة ( General Psychopathology )العام، 
�-#ة في 2ل م�. �ع :YZل م�&امل�ال�Nعة ال�ا:عة م�هال��ضfال,-�ل على مق�مة م �Y�4 ك�ا )( 

Jasper 1968) and (2014 Oyebode .  اً:ا :ق#اءة معاص#ة لعل3 األم#اض ال�ف��ة�وال]اني 4ق�م 2
 .ال�عاص#

 

 Experimental psychopathology علم األمراض النفسية التجريبي
إن   .لل,-�ل على تف��# لل�sاه# غ�# ال�[�$�ة ال�ف��ة، و2/لO وصفها وفي ه/ا العل3 م,اولة

 Psychodynamic ) إح�B ال�,اوالت األولى 2انL في عل3 األم#اض ال�ف��ة ال�ی�امي
Psychopathology )  اب األح�اثNقاته ألنها تف�# أس�t,ل�ل�ة وت,�وه� 4أتي م� نs#(ات ف#و(� ال
�وعلى س[�ل ال�]ال، فق�  ( unconscious ) ي ال �Y4ن ال�#(^ واlً�ا لهاال�ف��ة:الع�ل�ات العقل�ة ال

االض�هاد4ة على أنها دل�ل في العقل ال�اعي على نZاTات في العقل )الeالالت(ف�# ف#و(�ال��ه�ات
  .الالوعي، وت�Zآلل�ات ال&[L واإلسقا±

  

�F#([�ة ال�ي �p �Y�4اسهاوالع�ل�ات الحقًا، رE2 عل3 األم#اض ال�ف��ة ال�F#([ي على الع�ل�ات ال�ف��ة ال
  ال�ا�lة ال�ي �Y�4 ال�,قx م�ها، وذلO :اس�ع�ال ال�#ائx ال�F#([�ة �2ا في عل3 ال�ف_ ال�ع#في

علم األمراض النفسية الوصفي  
يقوم هذا العلم على الوصف  
الموضوعي للحاالت غير  

 -الطبيعية للنفس، مع تجنب  
النظريات    -قدر اإلمكان  

المسبقة، واالقتصار  واألفكار  
على وصف الخبرات الداعمة  

 ) .والسلوك المالحظ
Phenomenology )

إن الهدف لعلم األمراض  
النفسية الوصفي هو التعرف  
على الخصائص األساسية  
للخبرات العقـليةللمرضى وفهم  
. خبرة كل مريض عن مرضه

: علم األمراض النفسية التجريبي
ل  وفي هذا العلم محاولة للحصو 

على تفسير للظواهر غير  
الطبيعية النفسية، وكذلك  

 .وصفها

ركز علم األمراض النفسية  
التجريبي على العمليات  
النفسية التجريبية التي يمكن  
قياسهاوالعمليات الواعية التي  
يمكن التحقق منها، وذلك  
باستعمال الطرائق التجريبية  
كما في علم النفس  
المعرفيوالسلوكي، وكذلك  

.الدماغ الوظيفي  تصوير

أن علم األمراض النفسية  
التجريبي معني بأسباب  
األعراض، وعادة ما يتم هذا  
في إطار المتالزمةالتي يظهر  
فيها العرض
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فعلى س[�ل ال�]ال، ه�اك نs#(ات مع#�yة ع� أص�ل . وال�ل�2ي، و2/لO ت-�(# ال�ماغ ال��aفي
  .، ن�>ات الفEع واالك�vاب(الeالالت( ال��ه�ات

  
ال�F#([ي مع�ي :أسNاب األع#اض، وعادة ما ی�3 ه/ا في إTار ه/ا مع أن عل3 األم#اض ال�ف��ة 

ال��الزمةال�ي s4ه# ف�ها الع#ض، وعل�ه فإن ال��ائج س��3 :,]ها في الف-ل ال/D 4غ�ي االض�#اب 
 .ال�ع�ي :ال�oال

 

 المصطلحات والمفـاهيم المستعملة في علم األمراض النفسية الوصفي
Terms and concepts used in descriptive psychopathology 

 Symptoms and signs اإلشارات واألعراض
� العام، ه�اك ف-ل واضح ب�� األع#اض واإلشارات��لف؛ . في الfال�ف�ي فال�ضع م ��أما في ال

ما ع�ا اض�#ا:ات ال,#2ة واإلشارات للف-ام ال�Zf[ي، أو (فه�اكإشارات م,�ودة :ال�فه�م ال�[ي 
أما غال[�ة ال�عل�مات ال��ل�>ة لل�r�fZ ف�أتي م� ال�ار(خ  )الع-[ي ال�sاه# ال4��Fةالض�#اب ال�ه3

� ال�ف�ي هي . ال�#ضي وال�الحsات عل��sه# وسل�ك ال�#(^�ل/لO، فإن اس�ع�ال 2ل�ة إشارة في ال
األول �Z4# إلى مالحsة aاه#ة ول�_ ش�vًا قاله : أقل وض�ًحا، وه�اك اس�ع�االنلها �Y�4 مع#ف�ه�ا

وال]اني ق� �Z4# إلى م��Fعة م� ( #(^ ال/D ی[�و أنه��Fاوب مع :ع^ الهالوسم]ل ال�)ال�#(^ 
اإلشارات (وفي ال��ارسة فإن ج�لة . األع#اض ال�ي 4ف�#ها ال�#اق� على أنها إشارةالض�#اب مع��

لإلشارة ال&ل�ة إلى مsاه# االض�#ا:ات  )ك�ا في ه/االف-ل(غالNًا ت��ع�ل ل�ع�ي األع#اض  )واألع#اض
��� .ال�ف��ة دون ت���E واضح ب�� ال&ل�

 

 Subjective and objective الشخصي والموضوعي
 ،�� العام �4ُ�ع�ل م-�لً,ا الfZ-ي وال��ض�عي �s�2#(� لألع#اض واإلشارات :ال�#ت��في ال

� مNاش#ة �]�مع أن في ه/ا ح3Y ( �#قان، ال�,ائ�ةم]ل ال)و(ع#فال��ض�عي :أنه الZيء ال/D ی#اه ال
� على ما رآه �]�� ال�ف�ي، ال�-�ل,ات لها معاٍن واسعة �2ا ه� في  .شf-ي م�Fان� ال�في ال

� العام، مع وج�د :ع^ الNeاب�ة ب��ه�اك�ا ه� ال,ال ب�� األع#اض واإلشارات��Z4# “ م�ض�عي”. ال
، و(��ع�ل ال�-�لح ع��ما ی#(� (ل�#(^م]ل مsه# وسل�2ا)إلى ال�sاه# ال�ي تالح� في ال�قابلة

� ال�ف�اني ال�قارنة ب��ها و ب�� وصف ال�#(^ لألع#اض، وم]العلى ذلO في تق��3 االك�vاب، ت&�ن �]�ال
هي مsاه# شf-�ة، في ح�� أن�الحsات ع�م ال��اصل الD#-N،  -الB�YZ م� ه[�± ال�Eاج و الYNاء 

� ال�ف�اني ال�NاoT ال�ف�ي ال,#2ي، والYNاء هي مsاه# م�]��ض��lة، و ع�� وج�د 2ل�ه�اح��ا فإن ال
ق� F�4ل إثNات شf-ي وم�ض�عي لالك�vاب، ووج�د االث��� معًا أق�B، �2ل�ل�� أD م�ها م�ف#دًا و على 
� ال ی�ج�اك�vاب :YZل �]�ه/ا، فإن 2ان أسل�ب ال�#(^ في ال�قابلة T[�$ً�ا :ال&امل، F�4ل ال

-fش BاوYم�ض�عي رغ3 أن ه�اك ش ��]��ة :االك�vاب، وفي ه/ا ال��قف ال#اه� N-4ح م� واجNال
�Zف أسNاب ه/ا ال��اق^ وم� ث3، 4ق#ر ما ه� ال�r�fZ ال/D ی#اه م�اسNًا، و ه�اكقاع�ة Y4 ال�ف�اني أن
:أن اإلشارات ال��ض��lة تع�ي وزًنا أك[# في ال�r�fZ، وق� rfZ4 اض�#اب االك�vاب إذا 2ان 

رغ3 ع�م إع�اء ال�#(^ أD أع#اض نف��ة ألD معاناة لالك�vاب مه�ا 2ان ه/ا ه�اك�ل�ل م� ه/ا ال��ع، 
  .واضً,ا، �y·�اب 2ل ال�sاه# ال��ض��lة ل�r�fZ االك�vاب

غالبية المعلومات المطلوبة  
للتشخيص فتأتي من التاريخ  
المرضي والمالحظات عل²مظهر  
وسلوك المريض

في الطب العام ُيستعمل  
الشخصي والموضوعي  مصطلًحا  

كنظيرين لألعراض واإلشارات  
بالترتيب، ويعرفـالموضوعي  
بأنه الشيء الذي يراه الطبيب  
مباشرة

إن كان أسلوب المريض في    
المقـابلة طبيعيًـا بالكامل، يسجل  
الطبيب ال يوجداكتئاب بشكل  
موضوعي رغم أن هناك  
شكاوى شخصية باالكتئاب

هناكقـاعدة بأن اإلشارات  
لموضوعية تعطي وزنًـا أكبر  ا

في التشخيص

عند وصف األعراض النفسية  
فـإنه من المفيد التمييز بين  
الشكل والمحتوى
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 Form and Content الشكل والمحتوى
ع�� وصف األع#اض ال�ف��ة فإنه م� ال�ف�� ال����E ب�� الYZل وال�,��B، و(��Y ت�ض�ح ه/ا 

وه/ا ال-�ت 4ق�ل ع�ه شاذ ج��ً�ا فإن إذا 2ان ال�#(^ ��4ع ص�تًا وه� ل�ح�ه، : ال����E :ال�]االل�الي
ب���ا م#(eة أخ#B ق� . شYل ه/ه الf[#ةه� الهالوس ال��$�ة، ب���ا ال�,��B ه� Nlارة الZاذ ج���اً 

�لفf4 B��وفي . ت��ع ص�ًتا 4ق�ل :انهاعلى وشO أن ُتق�ل، وأe4ًا الYZل ه� هالوس س�$�ة ب���ا ال�,
ه�ا ال�,��B . :أنه شاذ ج��ً�ا وه� ی�رك أن ه/ا غ�# ص,�حم#(^ ثالz 4عاني م� أف&ارمق�,�ة م�&#رة 

�لفfل مYZفي ال�]ال األول�ل&� ال B��  .ه� نف_ ال�,
 

r�fZ� م� األم]لة ال�ي ذ2#ت فإن وج�د الهالوس �Z4#. إن ال�,��B غالNًا ح�اس ع�� ال�ص�ل لل
)V)#ع�إن . �#اب ال�س�اس القه#D ل/هان م� ن�ع أو آخ#، ب���ا في ال�]ال ال]الz فإنه ی#جح اض ):ال

ال�,��ىق� �Y4ن أقل أه��ة أو أقل فائ�ة :ال�r�fZ ول&�ه مه3 في ال��ب�#، فعلى س[�ل ال�]ال، وج�د 
�ه� ال�Eع�مeاللة ق� 4ع�ي أن ال�#(^ ق� یهاج3 ال�eه3 أوال��ك�ا أن ال�,��B ول�_ الYZل ه� . ال

وه/ا ال�#(^ ق� ی�Eعج م� ال�oال ع� شYل ال/D 4ع��هال�#(^ أول�(ة ع�� :,z االض�هاد وع�اNpه، 
� ال�ف�اني أن �Y4ن ح�اسًا للف#ق وال�E�2# ب�� ه/ی� الEFئ��. ه/ا االع�قاد�]� .NF4على ال

 
 Primary and secondary أولي وثانوي

�لف��fع�ل ول&� ل��ء ال,� :�ع���� م� .إن م-�لح أولي وثان�D :ال��Nة لألع#اض غالNا ما �4
-ال�ع�ى ال]اني ه� س[[ي و(ع�ي أن األ. ه� الEم�ي الK��N ال/�Z4 D# انها ح�ثL اوالً ال�ع�ى األول 

ن ال�عاني ا)s4ه# 2#دة فعل لع#ض أولي)وأما ال]ان��y Dع�ي ( f4#ج مNاش#ة م� الع�ل�ة ال�#ض�ة( غ�لي 
االث��� 2]�#ًا ما ی�Eام�ا معا، فاألع#اض ال�ي تsه# مNاش#ة م� الع�ل�ة ال�#ض�ة غالNًا ما تsه# أوًال، ومع 
ذلO فاألع#اض الالحقة غالNًا ما ت&�ن ردة فعل لألع#اض األولى، وال ت&�ن دائ�ًا م� ه/ا ال��ع، فه�ا 

وال]ان�D غالNًا ما �4�ع�الن :ال�فه�م الEم�ي،  ال�-�لح األولي. أe4ًا ق� f4#جا م� الع�ل�ة ال�#ض�ة
��ع�ن . فه/ا االس�ع�ال ال 4ع�ي :الe#ورة اإلشارة إلى ال�[[�ة�ومع ذلO فإن 2]�ً#ا م� ال�#ضى ال �4

في م]ل ه/ه ال,االت ع��ما �Y4ن م� ال�,��ل أن أح� . ت,�ی� ال�#ت�� ال/a Dه#ت :ه األع#اض
�ه�ی� هي -س[�ل ال�]العلى - األع#اض ه� ردة فعل لع#ض آخ#eاردة م� ق[ل ال��:أن ال��ه3 :ال�

اس�ع�ال ال&ل�ة :ال�فه�م )ت�صف :أنها ثان�(ة  –ردة فعل لالتهامات اآلت�ة م� الهالوس ال��$�ة 
  .)ال�[[ي

 .ی�3 اس�ع�ال م-�ل,ي األولي وال]ان�D أe4ًا في وصف ال��الزمات
  

 Understanding and explanation الفهم والتفسير
 ، األول ه� الفهJaspers (1913 (3 قارن جاس[#ز األل�اني ب�� ن�ع�� م� الفه3 1913في عام 

Verstehen ة�-fZعاب معاناة ال�#(^ ال��ك��Y4 Vن ه/ا الZع�ر؟ ه/ه ال�هارة : وه� م,اولة الس
�ل� ال,�س وال�عاTف��ف��#، أD ال ) Erklaren ( أما ال�قار>ة ال]ان�ة ف���ى :األل�ان�ة. ال�ه�ة ت

ی�ضح األح�اث :�-�ل,ات الع�امل الfارج�ة، على س[�ل ال�]ال ه[�± مEاج ال�#(^ �Y�4 تف��#ه 
�الة مoخ#اً Nا:ات ال�ف��ة . :ال#��ل� مع#فة أسNاب االض��  .)5الف-ل )أما ال�قار>ة ال]ان�ة ف

إن المحتوى غالباً حساس عند  
من األمثلة  . الوصول للتشخيص

التي ذكرت فـإن وجود  
 )بالتعريف( الهالوس يشير

لذهان من نوع أو آخر

األعراض التي تظهر مباشرة  
من العملية المرضية غالباً ما  
تظهر أوالً، ومع ذلك  
فـاألعراض الالحقة غالباً ما  
تكون ردة فعل لألعراض  
األولى

يتم تشخيص االضطرابات  
النفسية عندما تتوفر مجموعة  
من األعراض متالزمة

من األعراض النفسية    كل عرض
يمكن أن يمر به شخص سليم  
حتى الهالوس، والتي تؤشر  
لالضطرابات النفسية الكبيرة  
النفسية يمر بها بعض الناس  
.غير المصابين باألمراض

إن إيجاد عرض واحد هو ليس  
دليلً كافيًـا على اضطراب  
نفسي، ولكنه مؤشر للبحث  
المتكرر الشامل الضروري عن  

ات أخرى  أعراض وإشار 
لالضطراب النفسي
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 The significance of Individual symptoms الفردية  أهمية األعراض
كل ع#ض م� (. م�الزمة)ی�3 تr�fZ االض�#ا:ات ال�ف��ة ع��ما ت��ف# م��Fعة م� األع#اض 

األع#اض ال�ف��ة �Y�4 أن �4# :ه شrf سل�3 ح�ى الهالوس، وال�ي تoش# لالض�#ا:ات ال�ف��ة ال&[�#ة 
واس�]�اًء م� ه/ه القاع�ة فإن ال��ه3 ح�ى ل� . �� :األم#اضال�ف��ة �4# بها :ع^ ال�اس غ�# ال�-اب

  .) 11انs# ف-ل )كان م�ف#دًا فإنه 4ع�[# دل�ًل على اض�#اب نف�ي إذا 2ان م���#ا وال ت�y O�YZه 
:YZل عام، �Y�4 الق�ل إن إF4اد ع#ض واح� ه� ل�_ دل�ًل 2اyً�ا على اض�#اب نف�ي، ول&�ه مoش# 

e#ورD ع� أع#اض و�شارات أخ#B لالض�#اب ال�ف�ي، وأن ال�fاT# ال�ي للz,N ال��&#ر الZامل ال
 1973ت��ج ع� ع�م االل�Eام به/ا ال�[�أ ه� ما أشارت إل�ه ال�راسة ال�ع#وفة ل#وزنهام عام 

)Rosenhan 1973  ( 
وق� ت3 . :أنه3 ��4ع�نها :-�ت عالٍ ( فارغ، أج�ف، جلFلة)وق� شYا ث�ان�ة م#ضى م� س�اع 2ل�ات 

ل ال�#ضى ال]�اني وت�fZ-ه3 :الف-ام على ال#غ3 م� أنه3 أن&#وا 2ل األع#اض األخ#B، و2ان إدخا
ه/ه ال�راسة ق� أوض,L أeً4ا أه��ة عل3 األم#اض ال�صفي، و2/لO ال�عای�# . سل�2هT 3[�$ً�ا :ال&امل
 r�fZ�� ال�ف�ي). 2انs# الف-ل (ال��ث�قة في ال�  .ك�Fان� أساس�ة في ال

 
 The patient’s experience خبرة المريض

إن األع#اض واإلشارات هي فقK جEء م� م�ض�ع عل3 األم#اض ال�ف��ة، وال/D یه�3 أe4ًا :f[#ة 
ال�#(^ في ال�#ض وال�#(قة ال�ي 4غ�# بها االض�#اب ال�ف�ي نs#ة ال�#(^ ل�ف�ه، آماله لل���ق[ل 

 ) Stanghellini and Brome, 2014 ( وأرائه في العال3 و(��Y رؤ(ة ه/ا 2أح� األم]لة ال/D ذ2#ها
 ) Versthen(و(��Y رؤ(ة ه/ا �2]ال للفه3 ال�/�2ر أعاله 

�لف على شrf ق� عاش ح�اة سع��ة وم#ض�ة، وق� حقx ف�ها fاب له تأث�# مv�اض�#اب االك
��Tحاته ال#ئ��ة، مقارنة :rfZ آخ# تع#ض للع�ی� م� س�ء ال,� وعاش على أمل ال�Fاح في 

� ال�ف�اني فه3 ه/ا الFان� م� خ[#ة ال�#(^ في االض�#اب ال�ف�ي :ال�#(قة على ا .ال���ق[ل�]�ل
وت��ى ه/ه ال�#(قة في الفه3 :�قار>ة ق-ة ال,�اة، . نف�ها ال�ي 4ع#ف بها 2ات� ال��#ة لrfZ مع��

�، بل إنه م� ال���Y تعل�ها :إع�اء ال�قL ال&افي �وه/ا ل�_ :الZيء ال����# في اس��عاب ال&
� ال�ف�اني على ق#اءة ال��#ة ال/ات�ة واألع�ال األدب�ة ال�ي ت�ف# . ع لل�#ضىلالس��ا�]�م�ا �4اع� ال

 xائ#�الN-ائ# في ال�#ائx ال�ي تYZل ف�ها الf[#ات على �Tل ع�# الfZ-�ة، �2ا ت�اع� في تف��# ال
�لفة ال�ي ی�Fاوب ف�ها ال�اس لألح�اث نف�هاfال�.  

 
  مراض النفسية  االختالفـات الثقـافية في علم األ

Cultural variations in psychopathology 
�لف ال]قافاتfا:ات العقل�ة م�ج�دة في م#�مع ذلO، فإن ه�اك . إن األع#اض ال#ئ��ة ل�ع3s االض

 Oمات ال�#(#(ة و2/ل�fي تق�م ال�ف#وقات ثقا�yة في ال�#(قة ال�ي ت-ل بها ه/ه األع#اض إلى ال��اقع ال
KNي ت#ت� .بها في ال�عاني ال

�Y�4 أن 4أتي :أع#اض ج��4ة في الع�ی� م� الZع�ب اآلس��(ة  -على س[�ل ال�]ال  - االك�vاب 
  .كاله�� وال-��، و2/لO في الZع�ب الع#>�ة

إن األعراض واإلشارات هي  
فقط جزء من موضوع علم  
األمراض النفسية، والذي يهتم  
أيضاً بخبرة المريض في المرض  
  والطريقة التي يغير بها
االضطراب النفسي نظرة  
المريض لنفسه،

اضطراب االكتئاب له تأثير  
مختلف على شخص قد عاش  
حياة سعيدة ومرضية، وقد  
حقق فيها طموحاته الرئيسة، 
مقـارنة بشخص آخر تعرض  
للعديد من سوء الحظ وعاش  
.على أمل النجاح في المستقبل

إن األعراض الرئيسة لمعظم  
موجودة  االضطرابات العقـلية  

مع  . في مختلف الثقـافـات
ذلك، فـإن هناك فروقـات  
ثقـافية في الطريقة التي تصل  
بها هذه األعراض إلى المواقع  
التي تقدم الخدمات السريرية  
وكذلك في المعاني التي  
.ترتبط بها

إن محتوى األعراض قد يختلف  
على سبيل  . بين ثقـافة وأخرى

المثال إن شعوب الصحراء  
الشائع أن تتركز  اإلفريقية، من  

فيها التوهمات على أنها لعنة، 
وهذا أمر نادر بين األوروبيين

جزء كبير من الطب النفسي  
معني في الحاالت العاطفية  
غير الطبيعية، خصوصاً  
اضطرابات المزاج والعواطف  
.األخرى، وبشكل خاص القـلق
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 B#لف ب�� ثقافة وأخ�f4 األع#اض ق� B��على س[�ل ال�]ال إن شع�ب ال-,#اء اإلف#(�tة، . إن م,
أن ت�E2# ف�ها ال��ه�ات على أنها لع�ة، وه/ا أم# نادر ب�� األورو>���، �2ا أن الف#وق ال]قا�yة م� الZائع 

 ) Fabrega, 2000 ( تoث# على الf[#ة الfZ-�ة للف#د في م#ضه، وم� ث3، تoث# على فه3 الف#د لها
عاناة ال�#(^، وه/ا االع�قاد یE(� م� م –في :ع^ ال]قافات تعBE اثار االض�#ا:ات ال�ف��ة لل�,#ة 

في الع�ی� . ون�F ش�vًا م� ه/ا في ال]قافة الع#>�ة؛ فاالض�#اب ال�ف�ي 4ُفه3 على أنه ح�� وع�� وس,#
 م� ال]قافات فإن االض�#اب ال�ف�ي

  .�yه وص�ة اج��ا�lة 2[�#ة، وهي على س[�ل ال�]ال ق� تع�x ف#ص الEواج
�لًفا ع� األث# في م]ل ه/ه ال]قافة فإن أث# ال�#ض على رأD ال�#(^ في fن م�Y4 ق[ل�نف�ه وال��

��ع أك]# تNtًال لالض�#ا:ات ال�ف��ةFعلى م#(^ في م.  
  

 Descriptions of symptoms and signs أوصاف األعراض واإلشارات
 Disturbances of emotion and mood اضطرابات العواطف والمزاج

� ال�ف�ي مع�ي في ال,االت العاT}�ة �غ�# ال�[�$�ة، خ-�صًا اض�#ا:ات ال�Eاج جEء 2[�# م� ال
xل خاص القلYZ<و ،B#ف األخTوالع�ا . x,�ق[ل ال�fض في وصف األع#اض م� ه/ا ال��ع فإنه �4

ال��ض�ح في جان[�� م� ال����ات ال�ي ق� تoدD إلى االخ�ال±، لق� ساه3 ال�غ��# ال/D ح-ل في 
Oل,ات ع[# ال���ات في ذل� .اس�ع�ال ه/ه ال�-

��D على 2ل  ) Mood ( م-�لح ال�Eاج األول أن,4 z�,: ع�اله :ال�ع�ى ال�اسع��Y�4 اس
، أو في إTار أض�x ل�ع�ي الع�اTف ال�ي ت�#اوح ب�� االك�vاب على T#ف (م]ال ال�Eاج القلx)الع�اTف 

t,: ع�اله ت3 تأك��ه��قة والEه� على T#ف آخ#، وق� أصNح االس��fام األول قل�ًل حال�ا أما ال]اني فإن اس
  .أن ان�sة ال�-��V ال,ال�ة ق� وضعL اض�#ا:ات ال�Eاج ل��Zل االك�vاب واله�س f2-ائr تع#(}�ة

في ح�� أن االض�#ا:ات ال�ي ت�Zل القلx وغ�#ه م� االض�#ا:ات العاT}�ة ت-�ف :YZل م�ف-ل، 
,Nق[ل ال B#ف األخTاج والع�اEائعة ل&ل م� ال�Zال �z ال��ف-ل في ه/ا الEFء س��3 أوًال وصف ال�Fان

 .لل�sاه# الfاصة ل&ل م� القلx، االك�vاب أو اله�س :YZل م�ف-ل
�لح ال�ج�ان-�: xعل�ه/ا ال�-�لح ال/D أصNح اآلن �4��fم :YZل  ) Affect ( ال�ق�ة ال]ان�ة ت

وج�انه 2ان T[�$ً�ا أو ه� م-اب )م�Nادل مع م-�لح ال�Eاج :ال�فه�م األك]# ت,�یً�ا ل�-�لح مEاج 
مع ذلO، فق� 2ان في ال�اضي ف#وق د�pقة في ال�ع�ى، فال�Eاج 2ان �Z4# ل,الة  )اني:اض�#اب وج�

Lقoًا مNخاص م� ال��ض�ع وغال �  .م���#ة و�T(لة، ب���ا ال�ج�ان 2ان م#>�Tًا :Fان
 

xائ#T [�$�ة ب]الثT #اج ق� ت&�ن غ�Eف وال�Tالع�ا: 
 .تغ�# في T[�ع�ها* 
 .ال�ع�ادق� ت�#اوح ب���ا ه� أك]# أو أقل م� * 
�ا:ق�� مع أف&ار ال�#(^ وأفعاله، أو مع a#وفه ال,ال�ة •� .د �Y4نا غ�# م
  

  التغيرات في طبيعة العواطف والمزاج
Changes in the nature of Emotions and mood 

�eق والغEه� أو ال�Eاب، الv�ه/ه ال�غ�#ات ق� ت�#افx مع . ت&�ن ه/ه ال�غ�#ات ن,� القلx، االك
  وه/ه األع#اض غالNًا ما ت�#افx مع . أح�اث في ح�اة ال�#(^، ول&�ها ق� تsه# دون أD س[� واضح

العواطف والمزاج قد تكون  
:غير طبيعية بثالث طرائق

.تغير في طبيعتها* 
تتراوح بينما هو أكثر أو  قد  * 

.أقـل من المعتاد
د يكونا غير متطابقين مع   •

أفكار المريض وأفعاله، أو مع  
.ظروفه الحالية

القـلق، االكتئاب، الزهو أو  
هذه التغيرات  . النزق والغضب

قد تترافق مع أحداث في حياة  
المريض، ولكنها قد تظهر  
. دون أي سبب واضح

إن زيادة القـلق تكون  
مصحوبة بزيادة نشاط الجهاز  
العصبي الالإرادي وزيادة  
التوتر العضلي، واالكتئاب  
يترافق مع االستغراق في  
السوداوية والتباطؤ النفسي  
الحركي

إن اهتمامات المريض وظروفه  
تلعب دوراً في الطريقة التي  
تظهر بها العواطف والمزاج، 
وفي الحاالت المضطربة فـإن  

وف قد  هذا التغيير في الظر 
يستمر، ولكنه قد يكون أكثر  
.أو أقـل من الطبيعي

من الممكن أن تتغير  
العواطف بطريقة ال تتماشى مع  
ظروف وأفكار الفرد، ويسمى  
هذا عدم المالءمةأو عدم  
التناسق
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 B#هاز الع-[ي . أع#اض و�شارات أخFا± الZادة ن)Eت&�ن م-,�>ة ب xعلى س[�ل ال�]ال، فإن ز(ادة القل
 ی�#افx مع االس�غ#اق في ال��داو(ة وال�NاoT ال�ف�ي ال,#2يالالإرادD وز(ادة ال��ت# العeلي، واالك�vاب 

  

  الطرائق التي تتغير فيها العواطف والمزاج
Changes in the way that emotions and mood vary 

إن اه��امات ال�#(^ وa#وفه تلع� دورًا في ال�#(قة ال�ي تsه# بها الع�اTف وال�Eاج، وفي ال,االت 
�#>ة فإن ه/ا eعيال��]� .ال�غ��# في الs#وف ق� �4��#، ول&�ه ق� �Y4ن أك]# أو أقل م� ال

وال�غ�#ات ال&[�#ة ت��ى ع�م ال�Fان_  ) Lability of mood ( ز(ادة ه/ه ال�غ�#ات ت��ى قلقلة ال�Eاج
 Flattering ) ع��ما تقل ه/ه ال�غ�#ات ت��ى ت[لً�ا، ت��ً,ا ) Emotional incontinence ) العاTفي

or blunting )  Lلف��، ول&� في ال�ق�fاء مع���� م�ه/ان ال�-�ل,ان 2انا س���ع�الن :�هارة إلع
�4�ع�ل لل�اللة . ال,الي فإنه�اعادة ما �4�ع�الن إلع�اء ال�ع�ى نف�ه وه/ا 4,�ث في االك�vاب والف-ام

�ع�ل في الح� الف#ق ع� ال�ع�ى ال( ) Apathy ( على ال�رجةال�Zی�ة م� ال�[ل� م-�لح ج��د ال,_��
م� ال���Y أن ت�غ�# الع�اTف :�#(قة ال ت��اشى مع a#وف وأف&ار الف#د، و(��ى ه/ا   .)اللغة الZائعة

xاس��فعلى س[�ل ال�]ال، ق� ی[�و  ) Incongruous or Inappropriate ( ع�م ال�الءمةأو ع�م ال
مة ه/ه ال ب� م� تف#(قها ال�#(^ :�ع��(ات عال�ةو(O,e وه� ی�&ل3 ع� وفاة وال�ته، م]ل ع�م ال�الء

zغ�# م#تاح في ال,�ی rfZن ال�Y4 اه� ع��ماZ��� .ع� ض,Yة الFfل ال
 

  االرتباط السريري لتغيرات العواطف والمزاج
 Clinical associations of emotional and mood disturbances 

الsاه#ة ال�E2#(ة في وه�ا . اض�#ا:ات الع�اTف وال�Eاج �Y�4 رؤ(�ها في 2ل االض�#ا:ات ال�ف��ة
xاج والقلEا:اتال�#�ك�ا أنه�ا شائعان في اض�#ا:ات ال�عام، االض�#ا:ات ال�اتFة ع� إساءة . اض

 .اس�ع�ال ال��اد، اله/4ان،الf#ف والف-ام
 

 Anxiety لقـلقا
#�fعي لل�]T ه� رد فعل xالقل . #�fه�ی� :ال�4ع�[# القلx َمَ#ضً�ا ع��ما �Y4ن غ�# م��اس� مع ال

�#أو عfمع زوال ال #��ال�Eاج القلx ی#تKN :ق�ة مع األع#اض ال4��Fة :�ا ف�ها أع#اض الFهاز . ��ما�4
و(��Y ال�ف&�# :القلx :�ا ی�ازD ال�Fه�E لل�عامل مع خ�# مع�� في . الع-[�الالإرادD واألع#اض ال�ف��ة

�، أو الق�ال مع ح��ان مف�#س�F��لفال]�ی�ات، جاهE لله#ب م�، الfة إن ال�. م��ة وال���س��Nرجات ال
 .في القلق�,فE 2]�ً#ا م� أن�اع األداء، ول&� القلx ال�Zی� یoث# عل�ها سلNاً 

 
�#ق إل�ه الحقًا في الف-ل � :و(��Y تلr�f أجEائه ��yا 4أتي. 8إن رد فعل القلx س��3 ال

مع مZاع# أساس�ة هي ال/ع# وال�fف م-,�>ة :ع�م االس�ق#ار  :( Psychological )ال�ف�ي•
 Eف,��#، أف&ار قلقة، ز(ادة الfال xاه على م-�ر القلN�وه� )، وال�Eق (مع أرق )ان,-اروتE�2# االن

�eةللغ)EاهFال(. 
و�ذا ل3 ی�3 ال�tام ب�Zا± . ال4��Fة ز(ادة ال��ت# العeلي وال��ف_ :( Somatic )ال4��Fة•

  .)ال�وار)ثار س#عة ال��ف_ ج��یل�V�{f ه/ه ال�غ�#ات، س�Zع# ال�#(^ :ال�Z العeلي وال#عZة أو آ

اضطرابات العواطف والمزاج  
يمكن رؤيتها في كل  

وهما  . االضطرابات النفسية
الظاهرة المركزية في  
اضطراباتالمزاج والقـلق

القـلق هو رد فعل طبيعي  
يعتبر القـلق َمَرضيًـا  . للخطر

عندما يكون غير متناسب مع  
التهديد بالخطر أو  
. عندمايستمر مع زوال الخطر

المزاج القـلق يرتبط بقوة مع  
األعراض الجسدية بما فيها  
أعراض الجهاز العصبيالالإرادي  
.واألعراض النفسية

إن الرهاب هو الخوف المستمر  
المنطقي من أشياء    غير

وعادة ما  . أومواقف محددة
تكون هناك رغبة شديدة في  
تجنب مصدر الخوف هذا وال  
يكون في كاللحاالت

األشخاص المصابون بالرهاب ال  
يكونون قـلقين فقط في وجود  
الجسم أو الموقف، ولكن حتى  
التفكير به أوتوقعه
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•Dالالإراد( Autonomic ):  ،ح الف3 جاًفاN-4 ،ع#ق�وق� �Y4ن ز(ادة س#عة ض#>ات القل� وال
 .ه�اكال,اح لل�[�ل وال�[#ز

•#�fال ��Fت( Avoidance of danger ):  قي م��إن ال#هاب ه� ال�fف ال����# غ�# ال��
� م-�ر ال�fف ه/ا وال �Y4ن في . أش�اء أوم�اقف م,�دة�Fة ش�ی�ة في تNÎوعادة ما ت&�ن ه�اك ر

 Hypochondriasis). (كالل,االت، على س[�ل ال�]ال، ال�fف م� األم#اض أو ال�#اق
��رة، والف#د ال/D �4# به/ه ال�Zاع# ی�رك fه ال�-�ر م� الN]�4 D/اق ال�ال�fف أك]# م� ال�

Oة أو م�اقف .ذل�$�]T #اه�a ،ل�قات ح�ةfل ال#هاب م�Z4. 
األشfاص ال�-اب�ن :ال#هاب ال �Y4ن�ن قلق�� فقK في وج�د ال3�F أو ال��قف، ول&� ح�ى ال�ف&�# 

ال#ها:ات س��3 :,]ها الحقًا ض�� اض�#ا:ات القلx في الف-ل  .) Anticipatory anxiety ) :ه أوت�قعه
5. 

 
 Clinical associations االرتباطات السريرية

أع#اض . أن�اع ال#هاب ت&�ن شائعة ب�� األTفال األص,اء، وت-Nح أقل ع�� ال�#اهق�� والNالغ��
 .الsاه#ة األساس�ة في اض�#ا:ات ال#هابال#هاب�,�ث في 2ل اض�#ا:ات القلx، ول&�ها ت&�ن 

 
 Depression االكتئاب

ع��ما N-4ح . إن االك�vاب ردة فعل T[�$�ة في الفق�ان أو س�ء ال,�، وه�ا ��4ى ال,�اد أو ال,Eن 
� . االك�vا:أك]# م�ا ی�,�له ال,�ث ال��[� أو ع��ما �4��# لف�#ة أ�Tل م� ال���قعv�Yاج ال�Eإن ال�

تغ�#ات أخ#B، اله[�± :ال]قة في ال�ف_، ال�ف&�# ال��Zائ3 وال�ل[ي، انfفاض أو انع�ام  عادة ما ی�#افق�ع
 (Anhedonia). الZع�ر :ال��عة

 ���� ی���E ب�ع[�# مع�� ومsه# خاص مع نEول زاو(�ي الف3 لألسفل، وتقv�Yال� rfZال
��v2 �ٍ,هةاألمام�ة مع وضع ُم�]Fف^ في :ع^ م#ضى ا. الfاب وه/ا ��4ى إن درجة اإلثارة ت�v�الك

  .:ال�NاoT ال�ف��ال,#2ي، وق� یEداد في :عeه3 اآلخ# و(oدD للZع�ر :ع�م االس�ق#ار أو ال�ه�ج
 .9إن ال�sاه# ال�ف��ة ال�#ض�ة لالك�vاب س��3 :,]ها الحًقا في الف-ل 

 
 Clinical associations االرتباطات السريرية

ول&�ه الsاه#ة ال�ع#فة الض�#ا:ات ال�Eاج، و2]�ً#ا . �Y�4 أن 4,�ث االك�vاب في أD اض�#اب نف�ي
ما 4,�ث �yالف-ام، القلx، اض�#اب ال�س�اس القه#D، اض�#ا:ات ال�عام، واالض�#ا:ات ال�اتFة ع� 

 .ال��fرات وال�oث#اتالعقل�ة
 
 Elation الزهو

� حٌ� أوف# في الN,�ث م� األمEجة ال�ع��ةv�Yاج ال�Eه� ه� درجة . لق� 2ان لل�Eش�ی�ة م� ال
ال�Eاجال�ع��، وه� م]ل االك�vاب، ی�#افx مع تغ�#ات أخ#B، ز(ادة الZع�ر :ال]قة :ال�ف_ وال#فا?�ة، ز(ادة 

وه/ه الE(ادة في اإلثارة ت&�ن مZاع#ها م��,Nة، ول&� في أوقات أخ#�y . Bال�Zا±، وز(ادة في اإلثارة
  .الEه� في اله�س واله�س الV�{f غالNًا ما نZاه�. �Y4نZع�ًرا غ�# م���اغ مع ع�م االس�ق#ار

أنواع الرهاب تكون شائعة  
بين األطفـال األصحاء، وتصبح  
.أقـل عند المراهقين والبالغين

أعراض الرهابتحدث في كل    
اضطرابات القـلق، ولكنها  
تكون الظاهرة األساسية في  
.اضطرابات الرهاب

إن االكتئاب ردة فعل طبيعية  
في الفقدان أو سوء الحظ، 
. وهنا يسمى الحداد أو الحزن

إن المزاج المكتئب عادة ما  
يترافقمع تغيرات أخرى،  
الهبوط بالثقة في النفس،  
التفكير المتشائم والسلبي،  
انخفـاض أو انعدام الشعور  

(Anhedonia). بالمتعة

يمكن أن يحدث االكتئاب في  
ولكنه  . اضطراب نفسيأي  

الظاهرة المعرفة الضطرابات  
المزاج، وكثيرًا ما يحدث  
فيالفصام، القـلق، اضطراب  
الوسواس القهري

لقد كان للمزاج المكتئب حظٌ  
أوفر في البحوث من األمزجة  

الزهو هو درجة  . السعيدة
شديدة من المزاجالسعيد
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 Irritability and anger  النزق والغضب
�إن ال�Eق ه� ز(ادة جاهE(ة االس�Fا:ة eح�وثه�ا في الع�ی� . للغ �Y�4 �eق والغEو2ٌل م� ال�

r�fZ�ومع ذلO، فإن له�ا أه��ة B#]2 في تق��3 وت�ب�#  .م�االض�#ا:ات، ول/لO فله�ا ��pة قل�لة في ال
��رة، وذلO ألنه�ا ق� یoد4ان إلی/اء ال�ف_ أواآلخ#(� fالف-ل )ال #sح�وثه في(. 3ان �Y�4 قEال� :

�vاب، اله�س، الf#ف وال����Nال��fرات وال�oث#ات العقل�ةاض�#ا:ات القلx، االك. 
 

 Disturbances of perception  اضطرابات اإلدراك
ول/لO، فإنه . ه�اك أن�اع م,�دة م� اض�#ا:ات اإلدراك تYZل أع#اًضا لالض�#ا:ات ال�ف��ة ال�Zی�ة

�ع :الق�رة على ت,�ی� ه/ه األع#اض وتف#(قها ع� غ�#ها م���اض�#ا:ات اإلح�اس وهي أقل  م�ال�ه3 ال
  .أه��ة

 .س�ف نق�م :اس�ع#اض aاه#ة اإلدراك :Zيء م� ال�ف-�ل
 

 Perception and imagery  اإلدراك والتصور
إن اإلدراك ه� ع�ل�ة االن�Nاه وال�ع#ف ل�ا 4أتي م� أعeاء ال,�اس، وه� ل�_ وlً�ا مNاشً#ا ل�ا 4-ل 

ل�مات ی�3 الع�ل عل�ها :ال�سائل ال�ع#�yة ال�ي تع�� ق#اءتها م� معل�مات�� أعeاء ال,�اس، ألن ه/ه ال�ع
 .واس�f#اجال��اذج م�ها

��ع إ4قافه �م� ال���Y أن 4ق�م اإلن�ان :االن�Nاه ل�ا 4أت�ه م� إدراك أو یه�له، ول&�ه ال �4
  .:الFه�واإلرادة

   .ال�-�ر أو ال��fل ه� االن�Nاه إلدراك ح�ي ت3 خلقه في العقل
أن 4أتي أو ی��قف :ال�Fه�د واإلرادة، و(�Yن الZع�ر به/ه ال-�ر أنها ل��L واق$�ة �Y�4 لل�-�ر  

كاإلدراك العادD، ول/لO فإن اإلن�ان ال�ل�3 :إمYانه ال�ف#(x ب�� ال-�ر واإلدراك ال,�ي، القل�ل م� 
ا ال�اس�����Yن م� اس�,eار ال-�ر وال�Zاه�، وهي ص�ر :-#(ة مف-لة ومY]فة ج�ًا، :,��Y4 zن له

�لف ع� اإلدراك fت B#أخ �ن��lة ال�-�(# الف�ت�غ#افي ال�ي تNZه اإلدراك ال,�ي، ومع ذلO، ففي ج�ان
أح�انًا، ق� �4��# ال�-�ر رغ3 وج�د . ال,�ي، ال�-�ر ع��ًما ما ی��قف ع��ما ی[�أ اإلدراك ال,�ي

� ال�-�ر ��4ى ت�ه3 وه/ا ال��ع م(. على أن �Y4ن اإلدراك ال,�ي ض$�ًفا وغ�# م�3s)اإلدراك ال,�ي 
  Pareidolia). ال��fلة

إن النزق هو زيادة جاهزية  
وكلٌ من  . االستجابة للغضب

النزق والغضب يمكن حدوثهما  
في العديد مناالضطرابات، 
ولذلك فـلهما قيمة قـليلة في  
.التشخيص

هناك أنواع محددة من  
اضطرابات اإلدراك تشكل  
أعراًضا لالضطرابات النفسية  
.الشديدة

إن اإلدراك هو عملية االنتباه  
والتعرف لما يأتي من أعضاء  
الحواس، وهو ليس وعيًـا مباشرًا  
لما يصل من معلوماتمن أعضاء  
الحواس

إن اإلنسان السليم بإمكانه  
التفريق بين الصور واإلدراك  
الحسي

القـليل من الناسيتمكنون من  
استحضار الصور والمشاهد، 
وهي صور بصرية مفصلة  
ومكثفة جداً، بحيث يكون لها  
نوعية التصوير الفوتوغرافي  
التي تشبه اإلدراك الحسي

  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس  
  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  عل²الويب18و    من التأسيس 21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح عامــــامن21

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
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  محتويات الكتـــــــاب: الفهرس
  )السابعه الطبعهترجمة  (المختصر في الطب النفسي    اكسفوردموجز  

  النفساني ، االردن  بالط  -ترجمة الدكتور وليد سرحان
  2021م وطب النفس للعام  العربية في علو الشخصية  

  رئيس تحرير المجلة العربية للطب النفسي

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry(Seventhedition) 
Paul HARRISON -  Philp COWE -  Tom BURNS -  Mina FAZEL 

wsarhan34@gmail.com 
 

 
 

 عامة م�ائل
� م�ارسة في األخال�pة ال�YZالت� ال�ف�ي ال

  ال�#(ة
 ال�عل�مات إفZاء على ال��افقة
  ال�ف��ة ال-,ة قان�ن 
 ال#س�ي غ�# اإلك#اه 
  ال��ني القان�ن  ج�ان� :ع^

 

 ال��ض�ة ال���ات: ال
ام� الف�ل

� في ال�#ض�ة لل��[Nات ال�قار>ات� ال�ف�ي ال
 ال�#ض�ة :ال��[Nات م�علقة عامة م�ائل
 ال�#ض�ة ال��[Nات ن�اذج
��ر� ال�#ض�ة ال��[Nات ح�ل لألف&ار ال�ار(fي ال
� في ال�#ض�ة ال��[Nات في العل��ة ال�f--ات م�اه�ة� ال�ف�ي ال
  ال�ف��ة :ال��الزمات ال��علقة والف-�ل الف-ل ه/ا ب�� العالقة

 
 ال�ف�ي ال"! في �ال�ل�ل ال����ة ال�قار�ات: ال�ادس الف�ل

� ما� :ال�ل�ل؟ ال���� ال
  ال��ف#د للعالج ال�راسات

 ال�sام�ة ال�#اجعات
x�]�� ت� :ال�ل�ل ال���� ال
� تق�ی#� :ال�ل�ل ال���� ال

� أخ#B  ت�[�قات�  لل�ل�ل ال���� لل
xائ#T z,Nة العل�ي ال�lال��  
��� في :ال�ل�ل ال���� ال� ال�ف�ي ال

  
 

 ال�ف��ة االض"�ا�ات في واألع�اض العالمات: األول الف�ل 

 ال�ق�مة
  عامة م�ائل

 واإلشارات األع#اض أوصاف
 ال.���-: ال,اني الف�ل

 ال�ق�مة
 ال�ف�ي ال�#ض مفا?�3

 ال�ف�ي ال�#ض تع#(فات
 لل�-��V االن�قادات

 ال�-��V تار(خ
  ال,ال�ة ال�ف��ة ال�-��فات

  ال�ف��ة ال�-��فات في وال���ق[ل�ة ال,ال�ة ال��ائل
V��-� ال&�اب ه/ا في ال

 

 ال.ق��0: ال,ال/ الف�ل

 ال�ق�مة
  ال�ف��ة ال�قا:الت

� في ال�#ض�ة ال��#ة�  ال�ف�ي ال
r,العقل�ة ال,الة ف 

� في لل�ق��3 أخ#B  م�Yنات� ال�ف�ي ال
� في ال�ق��3 م� خاصة أن�اع� ال�ف�ي ال

rي ال�#(^ خ-ائ� ال�قابلة على تoث# ق� ال
  ال�عل�مات وتق��3 دمج

xائ#T 3ال�عای#ة تق��   
 

   ال��ن�ة والق5ان�4 األخال�2ات: ال�ا�ع الف�ل
   ال�ق�مة
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 ال�#(#(ة ال�sاه#
 ثقا�yة ع[# ع�امل

V��-� ال
r�fZ�� ث�ائي الض�#اب ال�ف#(قي ال� الق
 ال�>ائ�ات
  ال�#ض�ة ال��[Nات

  وال�آل ال��ار
 اله�س عالج
� ث�ائي االك�vاب عالج� الق
� ث�ائي الض�#اب األم� �T(ل العالج� الق
� ث�ائي الض�#اب الع�لي ال��ب�#�  الق
  

 الف�ام: ع�8 ال7اد6 الف�ل

 ال�ق�مة
 ال�#(#(ة ال�sاه#

r�fZ� وال�-��V ال
 ال�>ائ�ات
  ال�#ض�ة ال��[Nات

 ال,��D  األع-اب عل3
��ر ن��ذج� الع-[ي ال
  وال�آل ال��ار
 العالج
 ال��ب�#
  ال#عا4ة ومق�مي ال�#ضى مع الف-ام م�اقZة

  

 ال>ور;ة وال�.الزمات األع�اض: ع�8 ال,اني الف�ل

 ال�ق�مة
 الEور(ة األع#اض

 الEور(ة األع#اض أسNاب
 الEور(ة الfZ-�ة اض�#اب
 ال�ف��ة االض�#ا:ات في الEور(ة األع#اض

 الEور(ة ال/هانات) ال��ه��ة االض�#ا:ات
 م,�دة ت�ه��ه اض�#ا:ات

  الEور(ة األع#اض تق��3
  ال��ه3 واض�#اب الEور(ة األع#اض عالج
 ال��ه3 اض�#اب مآل

 

 الBاغ"ة ال.@ارب على الفعل ردود: ال�ا�ع الف�ل 

 مق�مة
  الeاغ�ة لألح�اث االس�Fا:ة
V��-ة األح�اث على األفعال ردود ت� الeاغ

  ال,اد ال�Zة واض�#اب للeغ�± ال,اد الفعل رد
  ال-�مة :ع� ما ش�ة اض�#اب
  الق�(ة ال�Zه م� خاصة ألن�اع االس�Fا:ة

 ال�&�V م� خاصة أن�اع
 ال�&�V اض�#ا:ات

  األدو(ة
  

 القه�6  وال5س5اس القلC اض"�ا�ات: ال,ام4 الف�ل

 وال�-��V ال�-�ل,ات
 القلx اض�#ا:ات
 العام القلx اض�#اب

  ال#هابي القلx اض�#ا:ات
 . الهلع اض�#اب
�لK واالك�vاب القلx اض�#ابfال� 

 القلx اض�#اب في ثقا�yة الع[# االخ�الفات
 القه#D  ال�س�اس اض�#اب

 القه#D  :ال�س�اس ال��علقة االض�#ا:ات
 

 االك.Fاب: ال.اسع الف�ل

 مق�مة
 ال�#(#(ة ال�sاه#
  ال]قا�yة ع[# الع�امل
V��-اب تv�  االك

r�fZ� االك�vاب الض�#ا:ات ال�ف#(قي ال
 االك�vاب اض�#ا:ات و>ائ�ات

 لالك�vاب ال�#ض�ة ال��[Nات
 االك�vاب في وال�آل ال��ار
 لالك�vاب ال,اد العالج
 ال��(ل ال��B على االك�vاب عالج
 االك�vاب الض�#ا:ات ال�ق��3
 االك�vاب الض�#ا:ات ال��ب�#

  

 الق"! م>دوج ال�>اج اض"�اب: العاش� الف�ل

 مق�مة
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 ال��Fع الض�#ا:ات ال��ب�#
 األخال�pة ال�YZالت 

  
 .لألJفال ال�ف�ي ال"!: ع�8 ال�ادس الف�ل

  ال�ق�مة
��ر� ال�[�عي ال

V��-ا:ات ت#� وال�#اهق�� األTفال في ال�ف��ة االض
 ال�>ائ�ات
  ال�#ض�ة ال��[Nات

� تق��3� وعائالته3 لألTفال ال�ف�ي ال
� عالج�  وعائالته3 لألTفال ال�ف�ي ال

 لل��الزمات م#اجعة
� في والقان�ن�ة األخال�pة ال�Zاكل�  وال�#اهx لل�فل ال�ف�ي ال

  

 )العقلي ال.أخ�) الف�O;ة اإلعاقة: ع�8 ال�ا�ع الف�ل

 ال�ق�مة
 ال�-�ل,ات

 الف&#(ة لإلعاقة ال�>ائ�ات
 الف&#(ة لإلعاقة ال�#(#(ة ال�sاه#

 ف&#(ة :إعاقة األشfاص ب�� ال4��Fة االض�#ا:ات
 ف&#(ة :إعاقة األشfاص ب�� ال�ف��ة االض�#ا:ات

� الف&#(ة لإلعاقة أخ#B  س#(#(ة ج�ان
 الف&#(ة لإلعاقة ال�#ض�ة ال��[Nات

 ف&#(ة إعاقة مع األشfاص في ال�ف��ة ال,االت وت-��V تق��3
 ف&#(ة إعاقة مع لألشfاص ال#عا4ة
 الف&#(ة اإلعاقة في وقان�ن�ة أخال�pة م�ائل

 ال�8عي ال�ف�ي ال"!: ع�8 ال,ام4 الف�ل

 ال�ق�مة
 العام الF#(�ة عل3

 الF#(�ة أسNاب
 والF#(�ة ال�ف�ي االض�#اب ب�� االرتNا±

 ال�F#م�� م� م,�دة م��Fعات
� م,�دة لF#ائ3 ال�ف��ة ال�Fان
�� ج�ان� للF#(�ة ض,�ة في ال�ف��ة ال

� دور�]� الF#م�ة ال�,اك3 في ال�ف�ي ال

 ال@���ة واالض"�ا�ات ال�5م، ال"عام،: ع�8 ال,ال/ الف�ل 

  ال�عام اض�#ا:ات
 ال��م اض�#ا:ات
 . ال���Fة واله�(ة ال�ف�eل، ال���Fة، ال��aفة اض�#ا:ات

  

 .أخ�W  ع���ة نف��ة واض"�ا�ات الهUVان، ال
�ف،: ع�8 ال�ا�ع الف�ل

  ال�ق�مة
V��-� ال
�ة األع#اضNض�ة ال�#ت#�: xTال�ماغ م�ا 

  ال�#(^ تق��3
  الع-[ي ال�ف�ي«

  اله/4ان
 ال/اك#ة فق�ان واض�#ا:ات ال/اك#ة فق�ان

 الf#ف
 ال,#2ة اض�#ا:ات

 ال�ما�Îة ال�عائ�ة االض�#ا:ات
 ال#أس إصا:ة
 ال-#ع

 ال�F�Fة داخل االن�انات
 ال�ماغ أورام

 أخ#B  ع-[�ة نف��ة م�الزمات
  

 .ال8
��ة واض"�ا�ات ال8
��ة: ع�8 ال
ام� الف�ل

 الfZ-�ة
  الfZ-�ة أن�اع

 الfZ-�ة ج/ور
  الfZ-�ة تق��3

 الfZ-�ة اض�#اب
��ر� ال�[�$�ة غ�# الfZ-�ة ح�ل لألف&ار ال�ار(fي ال

V��-� ال�[�$�ة غ�# للfZ-�ات ال
 ال�r�fZ ومعای�# االوصاف
��ع وفي ال$�ادة في الfZ-�ة اض�#اب مع�التFل ال�YZ: عام

  ال�#ض�ة ال��[Nات
 الfZ-�ة الض�#اب ال��ار
  العالج
 الfZ-�ة الض�#ا:ات ال��ب�#
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�� ال�Fان�  ال�[�ة وال,االت لإلج#اءات نف��ة ال
�� ال�Fان�  وال��ل�� ال��ائ�ة لألم#اض نف��ة ال

  

 .العال�ي ال�ف�ي ال"!: والع�8ون  ال,ال/ الف�ل

 ال�ف�ي لل�#ض العال�ي الع�ء
 ال�Eم�ة وال�,� االق�-ادD االج��اعي ال,#مان
  ال�fمة وت��(# ال��ارد اع�Nارات

  مع��ة سYان�ة م��Fعات
  

 .ال�ف��ة العالجات: والع�8ون  ال�ا�ع الف�ل

 ال�ق�مة
Vرت ك��� ال�ف��ة؟ العالجات ت

V��-ال�ف��ة العالجات ت  
 ال�ف�ي العالج في الZائعة الع�امل
 األزمة وم�اخلة اإلرشاد
 ال�اع3 ال�ف�ي العالج
 ال[��fZ-ي ال�ف�ي العالج
 ال�ع#في ال�ل�2ي العالج

 ال�ی�ام�ة ال�ف��ة العالجات
 ال���Fعات في العالج
 والعائالت األزواج مع ال�ف�ي العالج
 لألTفال ال�ف�ي العالج
 ال&Nار لألشfاص ال�ف�ي العالج

 ثقافي أو تار(fي اه��ام ذات هي ال�ي العالجات
 ال�ف�ي العالج في األخال�pة ال�Zاكل

  

 .األخ�W  ال@��Uة والعالجات األدو;ة: والع�8ون  ال
ام� الف�ل

 ال�ق�مة
 ال4��Fة العالجات تار(خ

  عامة اع�Nارات
V��-�� في ال���ع�لة لألدو(ة ال� ال�ف�ي ال

  للقلx ال�eادة االدو(ة
 ال���مات

 لل/هان ال�eادة االدو(ة
 لل&�ل�� ال�eادة االدو(ة
 لالك�vاب ال�eادة االدو(ة

  نف�ي اض�#اب مع ال�F#م�� معالFة 
 ال-,�ة ال#عا4ة م�اقع في للع�ف ال��ب�#

��رة تق��3fال . 
 ال�ف�ي ال�[ي ال�ق#(#

  

 .ال�4 كار في ال�ف�ي ال"!: ع�8 ال.اسع الف�ل

 ال�ق�مة
��2#� ال�Yاني ال

 ال�[�$�ة ال�f�Zخة
  ال�� كNار في ال�ف��ة لالض�#ا:ات ال�>ائ�ات
� في وال��ارسة ال�Nاد��  ال�� ل&Nار ال�ف�ي ال
  ال�� كNار في ال�ف��ة لالض�#ا:ات والعالج ال�#(#(ة ال�sاه#

  الf#ف عالج
  

 .وال�
�رات ال57Oل اس.ع�ال إساءة: الع�8ون  الف�ل

 ال�ق�مة
V��-ا:ات ت#�  ال��اد اس�ع�ال اض

�ة االض�#ا:اتNال&,�ل ال�#ت: 
  األخ#B  ال��اد اس�ع�ال اض�#ا:ات

  

 .ال�.ع�� ال�ف� ̂ویVاء االن.7ار: والع�8ون  ال5اح� الف�ل

 ال�ق�مة
  االن�,ار

��رة ال�ق��3fار(ة لل,� االن
 االن�,ار(�� لل�#ضى ال��ب�#

 االن�,ار م�ع
  ال��ع�� ال�ف_ إی/اء

 ال��ع�� ال�ف_ إلی/اء ال��ب�#
 

 .وال"! ال�ف�ي ال"!: والع�8ون  ال,اني الف�ل

 ال�ق�مة
���، ال�ف�ي، ال� ال��F – العقل ث�ائ�ة ال

� االض�#ا:ات�  ال�[�ة ال��اقع في نف��ة ال
�#2ة ال�#ض�ةZلل,االت معاً  ال,�وث: ال� �� وال�[�ة نف��ة ال
 ال4��Fة :ال�#ض�ة ال�ف�#ة غ�# ال4��Fة األع#اض

 وال�فار�pة ال�4���Fة االض�#ا:ات
� ال�fمات�  ال�[�ة ال��اقع في نف��ة ال
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  األول�ة ال#عا4ة في ال�ف�ي لالض�#اب ال�fمات
�-ة ال�fماتfاب ال�#� ال,اد ال�ف�ي لالض
� خ�مات� األم� �T(لة رعا4ة تق�م ال�ي ال�ف�ي ال

 خاصة حاجات مع لألشfاص ال�fمات
 االج��ا�lة ال#عا4ة مع ال-ع�>ات :ع^
 دول�اً  ال�fمة مNاد�

  .ال��اجع
 

 لل�Eاج ال�][�ة االدو(ة 
�اتZال�ف��ة ال�� 
 األخ#B  ال4��Fة العالجات

  

 .ال�ف�ي ال"! خ�مات: والع�8ون  ال�ادس الف�ل

 ال�ق�مة
� خ�مات تار(خ�  ال�ف�ي ال

 ال�ف��ة ال-,ة ل�fمة ال��Yنات

  " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة
  النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات مجلة

 على المتجر االلكتروني  " بصائــــر نفسانيــــة" 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 

 على شبكة العلوم النفسية العربية" بصائــــر نفسانيــــة" 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

  ملفـات  االعداد القـادمة  
NextTopics.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaer  

 على الفـايس بوك" بصائــــر نفسانيــــة" 
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299/ 

  "ئــــرنفسانيــــةبصا"  بوستر
http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.BassaerPubBr.pdf 

 

 )التاسعاإلصدار  " (  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ2021السنوي الكتاب من الثاني الفصل
 النفــس وطــب علــوم فــي رقميـــة دورية إصــدارات

  العلمي الموقع من التحميل
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 

  لكترونياإل  المتجر من التحميل
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=290&controller=product&id_lang=3 

 

  2021شتاء  -33العــدداألخير  العدد  

  إضطراب كرب ما بعد الصدمة :الملف
  األستاذ الدكتور معن عبدالباري قـاسم صالح  : المشرف  

  العددشراء   رابط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=447&controller=product&id_lang=3  

  اإلفتتاحية & الفهـــرس
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=446&controller=product&id_lang=3  

   31العــدد      ملخصـــات كامــل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33.HTM 

   ملخصات كامل األعدادفهارس و  "دليـــــلال"
 ) 2018صيف و خريف(22-21العددالـى  )  2010شتاء و ربيع  (  1 من العــدد  :  1الدليل  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3  
Aldaleel2016.pdf-daleel/eJbs-http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ  

  )  2021شتاء  (  33الى العدد   27 العــدد  من:  2الدليل  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3  

http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2-2021.pdf 
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