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         psychoneurosisالنفسً العصاب: أ   

 العصاب 

 األعراض

 العصاب أسباب

 العصاب عالج

 

 ( Neurosis) العصاب    

 رابط وال سعادة، اقل اإلنسان حٌاة تجعل الشخصٌة فً وظٌفً اضطراب هو       

 أو التشرٌحً االضطراب من نوع أي ٌتضمن ال األعصاب،فهو وبٌن بٌنه

 نفسً انفعالً دٌنامً وظٌفً اضطراب هو بل  ، العصبً الجهاز فً الفسٌولوجً

 . المنشأ

 الشعورٌة صراعات رأسها علً عوامل عدة تضافر من اضطراب فالعصاب    

 المتسلطة واألفكار والوساوس القلق ومنها ونفسٌة جسمٌة أعراض صورة فً تبدو

 عن الفرد تعوق متعددة وحسٌة وحركٌة جسمٌة واضطرابات الشاذة والمخاوف

 أو القتل إلى الفرد ٌدفع وقد فٌه ٌعٌش الذي المجتمع فً السوٌة حٌاته ممارسة

 االنتحار

 األعراض 

 ردود فً المبالغة التوتر، األمن، بعدم والشعور والخوف الخفً أو الظاهر القلق    

 األنظار، لفت اآلخرٌن،محاولة على االعتماد االنفعالً، النضج عدم السلوكٌة، الفعل

 .واالكتئاب والحزن السعادة بعدم والشعور

 ( .نفسً منشؤها ولكنها جسمٌة أعراض) ساٌكوسوماتك اضطرابات. 2 



 والسلوك التوافقٌة واألسالٌب الدفاعٌة الحٌل وقصور المتكرر والسلوك الجمود. 3 

 .الالشعوري الدافع ذو

 الوظٌفً األداء على القدرة عدم بسٌطة، بدرجة والفهم التفكٌر اضطراب. 4 

 وعدم االقصى، الحد إلى الطاقات استغالل على القدرة وعدم اإلنجاز نقص الكامل،

 .األهداف تحقٌق على القدرة

 العصاب أسباب

 الشٌخوخة، وحتى الرشد وأثناء المراهقة وعبر الطفولة منذ الحٌاة مشاكل. 1 

 اضطراب بسبب الطفولة منذ جذورها تعمقت التً والصدمات المشاكل خاصة

 . والعدوان والخوف والحرمان والطفل الوالدٌن بٌن العالقات

  والحاجات الرغبات بٌن أو والالشعورٌة الشعورٌة الدوافع بٌن الصراع. 2 

 الشخصٌة دفاعات وضعف الداخلً والتوتر والكبت اإلحباط عن فضال المتعارضة،

 .المختلفة الصراعات ضد

 . واالجتماعٌة المنزلٌة البٌئة. 3 

 .اآلخرٌن وتجاه نفسه تجاه الفرد لدى الزائدة الحساسٌة.4

 العصاب عالج

 البدء هً الخطوات أعظم فان العالج أهداف من أساسٌا هدفا الفرد شفاء كان لما    

 :  هً العصاب عالجات وأهم ، األمد طوٌل كهدف الشخصٌة تنظٌم إعادة فً

 والعالج ، النفسً التحلٌل القائمة رأس على وٌأتً الفعال، العالج هو النفسً العالج

 و ، السلوكً والعالج ، العمٌل حول المركز النفسً والعالج ، التدعٌمً النفسً

 والعالج ، الجماعً النفسً العالج.  المرٌض مشكالت حل هو األساسً العالج

)  الصدمات وباستخدام(  المهدئات خاصة)  باألدوٌة الطبً والعالج، االجتماعً

 (  الكهرباء و األنسولٌن

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Psychosis الُذهـــــــان:  ب  

 الذهان  

  الذهان أنواع 

 الذهان أسباب 

 والذهانٌة العصابٌة الشخصٌة بٌن الفرق

 

 واستٌعابه إدراكه تعطٌل إلى بصاحبه ٌؤدي خطٌر، عقلً اضطراب هو         

 كما الجنون، إلى ٌؤدي الحاالت أسوأ وفً نفسه، رعاٌة عن وعجزه وذاكرته

 باضطراب المصاب ٌعٌق ،لذا واالضطراب بالتفكك والسلوك الشخصٌة ٌصٌب

 االستبصار، فاقد فهو مرٌض أنه ٌعً ال وهو باآلخرٌن، عالقة له تكون أن ذهانً

 .وهذاءات هلوسات وتأتٌه

 الذهــــان أنواع 

 :العضوي الذهان.1 

 حادث، أو مرض نتٌجة أنسجته فً الضمور أو المخ فً بتلف مرتبط وهو       

 إدمان بسبب اإلنسمامً الكحول،والذهان إدمان بسبب الكحولً الذهان ذلك ومن



 العصبً الجهاز زهري وذهان المخ، شراٌٌن تصلب وذهان العقاقٌر،

 عقلٌة اضطرابات وكلها ، العام الشلل وذهان السحائً، االلتهاب المركزي،وذهان

 وذهان الجرثومً، التلوث سببها أو المنشأ ذاتٌة معٌنة عضوٌة أمراض على تترتب

 وذهان الحمى، وذهان الوالدة، عند أو الحمل خالل وٌحدثان ألحملً والذهان النفاس

 وذهان الصماء الغدد اضطرابات وذهان الغذائٌة، االضطرابات بسبب المجاعات

 .األٌضٌة االضطرابات

 : النفسً الذهان. 2

 االكتئاب ذهان أنماطه ومن. والهوس والهذاء الفُصام أمراض منشأه ٌعنً      

 بالذهان والمسمى الٌأس سن وذهان المواقف وذهان ، التفاعلً والذهان

 دنٌا فً ٌعٌش أنه حتى الواقعً بالعالم صلته تتناقص النفسً والمذهون.االنتكاسً

 الشخصٌة كل التدهور ٌشمل قد الشدٌدة الحاالت وفً ، ٌحلم وكأنه به خاصة

 :ٌلً ما فتبٌن الذهان حول الدراسات من العدٌد أجرٌت وقد

 وذهان االنتكاسً والذهان االكتئابً الهوس بذهان المصابات اإلناث إن. 1

 .الذكور من عددا   أكثر الشٌخوخة

 .غٌرهم من أكثر والموهوبٌن واألذكٌاء المتعلمٌن إصابة نسبة. 2 

 األرامل أو المتزوجٌن غٌر بٌن منها أقل المتزوجٌن بٌن به اإلصابة احتماالت. 3 

 . المطلقات أو

 . الضعف بنسبة الرٌف أهل من بالذهان إصابة أكثر المدن أهل إن. 4

 المهن أصحاب من إصابة أكثر المتدنٌة والدخول الوضٌعة المهن أصحاب إن. 5

 . الراقٌة والمجتمعات المرموقة

 للجٌنات أن المحتمل من ولكن بالوراثة، عالقة الذهنٌة لالضطرابات أن ٌتبٌن لم. 6

 .  ما عالقة األولى البٌئة وظروف Mutant genes المتحولة

 فً عنها والصناعٌة المتحضرة المجتمعات فً بالذهان اإلصابة نسبة تزٌد. 7

 المجتمعات من غٌرها

 : الذهان أسباب 

ٌّأ الوراثً االستعداد11.  . للذهان المسببة البٌئٌة العوامل توافرت إذا الُمَه



 والجهاز المخ، وأورام وجروح التهاب مثل واألمراض العصبٌة العوامل. 2

 كالنزٌف والدماغ الدموٌة األوعٌة وأمراض والتسمم والزهري المركزي العصبً

 .الشراٌٌن تصلبو

 وسائل وانهٌار ، الشدٌدة النفسٌة والتوترات واإلحباطات النفسٌة الصراعات. 3

 . واالحباطات الصراعات هذه أمام النفسً الدفاع

 .الطفولة فً االنفعالٌة والمشاكل المبكرة النفسٌة الصدمات. 4

 مثل األسرة فً الخاطئة التنشئة وأسالٌب األمن وانعدام االجتماعٌة االضطرابات. 5

 الزائدة والحماٌة والتسلط الرفض

  والمواد ، بالذهان اإلصابة فً أساسٌا   دورا   المخ فً الكٌمٌائً التغٌر ٌلعب     

  وهً( سٌروتونٌن)و( دوبامٌن) بـ تعرف األبحاث حولها تدور التً الكٌمٌائٌة

 .الصدغً الفص فً خاصة   ، المخ من كثٌرة أجزاء فً متواجدة

 : الذهان عالج

 النفسٌة األمراض مستشفى داخل إال معالجته ٌمكن وال خطٌر، مرض الذهان       

 محتملة، النكسات أن إال ، كبٌر بالتحسن األمل فإن المبكرة الحاالت وفً. والعصبٌة

 المخ، ٌتلف الذهان أن إذ النتٌجة، هً والنكسات فالتدهور العالج تأخر حال وفً

 . للعالج مقاومة النفسٌة الذهانات أنواع أكثر والهذائٌة الفصامٌة الذهانات وتعتبر

 

 

  الذهانٌة والشخصٌة العصابٌة  الشخصٌة بٌن الفرق

 الشخصٌة فً وجد إن بسٌط تغٌر مع تتدهور وال متماسكة العصابٌة الشخصٌة 

 بالواقع صلة لدٌه بالعالج وٌرغب باضطرابه، ٌشعر( مستبصر) بالعصاب المصاب

 واضطرابه هلوسة وال ضالالت لدٌه توجد ،ال الطبٌعٌة الحدود ضمن سلوكه وٌظل

 . واألشخاص والمكان الزمان ٌدرك ، والعاطفة بالتفكٌر بسٌط

 من العصابٌة الشخصٌة بعكس تماما فهً Psychosis الذهانٌة الشخصٌة أما   

 لدٌه توجد ، بالواقع له الصلة ، مستبصرة غٌر ، متماسكة غٌر شخصٌة أنها حٌث

 . واألشخاص والمكان الزمان ٌدرك ال ، هلوسة ، ضالالت



(( Psychosis والذهانً( Insanity)  المجنون بٌن الفرق على التأكٌد نود وهنا    

 دقٌق غٌر وصف وهذا ، لبعضهما مترادفتان كلمتان أنهما البعض ٌظن الغالب ففً

 وحاالت الذهان من كال وٌتضمن ، الشرعً الطب مصطلحات من فالجنون ،

 تدبٌر عن لعجزه الفرد على الشرعً الحجر تقتضً التً الشدٌد العقلً الضعف

 اعتباره بسبب وذلك ، االجتماعٌة واجباته ،وأداء االجتماعٌة واجباته وأداء ، شؤونه

 .أعمال من به ٌقوم عما مسؤول غٌر

 


