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 من نفسه تحوٌه ما لمقدار والفعلٌة الواقعٌة للصورة انعكاسا اإلنسان جسم ٌمثل      

 نظرة الحٌاتٌة والعوائق المشكالت إلى ٌنظر الذي فالفرد ذهنً، أو نفسً اعتالل

 نسبٌاً، صحٌحة نفسٌة حالة وٌعكس وعطائه بصحته المتألق هو دائما ٌكن وسطٌة

 حالة ٌعكس قد تشاؤمٌة نظرة الحٌاة إلى ٌنظر الذي المنهك الفرد فإن المقابل وفً

 .نسبٌاً  معتدلة وغٌر مستقرة غٌر نفسٌة

 فً اضطراب ٌحدث  النفسً الضغط علٌها زاد إذا احتمال درجة إنسان لكل      

 قولونه من اإلنسان فٌئن ، االنفعال عن التعبٌر فً األكبر العبء تحمل الذي العضو

 فً هو بٌنما تنفسه ضٌق و قلبه ضربات سرعة من أو الملتهب جلده من أو المنتفخ

 . ألنفسٌه أعبائه من ٌئن الحقٌقة

 الصدمات من قائمة طٌاتها فً تحمل اإلنسان على تمر التً الحٌاة مواقف إن     

 ولكل معه تتزامن مزاجٌة حالة موقف ولكل وشخصٌة وعاطفٌة أسرٌة بٌن المتفاوتة

 ٌتسم فالبعض. واألحداث المواقف بتلك تأثره عن للتعبٌر ٌستخدمه أسلوب شخص



 للحد أفعاله وردود انفعاالته إدارة فً ٌخفق والبعض ٌستسلم والبعض باإلٌجابٌة

 ولٌس والمواقف الصدمات تلك مع للتعامل مرضٌة مقاومة ذاته فً ٌخلق الذي

 .ضبطها أو مواجهتها

 والجسم النفس هما أساسٌٌن عاملٌن فٌها ٌشترك السٌكوسوماتٌة االضطـرابات      

 أو حـادة نفـسٌة لضـغوط نتٌجة الجسـم كٌمٌاء فً مزمن أو شدٌد اختالل ٌحدث وقد

 ذو جسمً مرض او اضطراب هو ،بمعنى النفسٌة الفرد صحة فتضطرب مستمرة

 .  الجسم أجهزة أحد فً عضوٌة أفعال ردود شكل على وٌظهر نفسٌة جذور

 النصفً، الصداع: مثل ‘جسمٌة’فسٌولوجٌة اضطرابات:  السٌكوسوماتٌك 

 (. نفسً منشؤها)  العصبً،وغٌرها والقولون والقرحة، واألكزٌما،

  بالنفس الجسم عالقة 

 حدة من للتخفٌف مساعدة كوسٌلة والمعاناة األلم فً النفس مع الجسم ٌتفاعل       

 األعراض هذه لطبٌعة المرٌض تفهم عدم فً الخطورة وتكمن النفسً، األلم معاناة

 المحتمل للتفاعل طبٌعٌة نتٌجة هو( جسمٌة -النفس) األمراض ظهور إن ، الجسمٌة

 منطقة تعتبر  ؛ ٌقول الفسٌولوجً النفس علم وتفسٌر والجسد، النفس بٌن

 ثم النفس من االنفعالٌة الشحنات ٌستقبل وإرسال استقبال جهاز( الهٌبوثالموس)

 تحاكً التً بطرٌقته شخص كل عنها لٌعبر المختلفة الجسم أجهزة إلى ٌرسلها

 الالإرادي العصبً الجهاز أساس خالل من تتم هذه اإلرسال وعملٌة ، شخصٌته

 .والباراسٌمبثاوي السٌمبثاوي: بفرعٌه

 باالضطراب االنفعال دور 

 ٌتم ولكن الغضب أو التوتر أو الحزن مثل داخلً شعور هو االنفعال إن      

 ظهور آلٌة هً وتلك األلم وأحٌاناً  والصراخ كالبكاء خارجٌة بصورة عنه التعبٌر

 السٌكوسوماتٌة، االضطـرابات بــ عٌادٌا تعرف ما أو( جسمٌة النفس) األمراض

 العضوٌة واألمراض الجسدٌة األعراض لكل النظر فً المبالغة ٌجب ال ذلك ومع

 .التقٌٌم دقة تحدد فارقة عٌادٌة تشخٌصات فهناك. المنشأ نفسٌة أنها على

 إخفاقه أو نضجه مستوى عن ٌكشف شخص كل ٌتبعه الذي الحٌاة أسلوب إن     

 الصراعات مع والتجاوب التكٌف سوء وٌعتبر والصدمات، األزمات مع التعامل فً

 النفسً المنشأ ذات الجسدٌة المرضٌة األعراض لظهور قوي سبب االنفعالٌة

 األعراض ظهور 



(( Somatoform Disorders)) الجسمٌة النفسٌة االضطرابات تظهر قد      

 الذبحة أو الدم ضغط ارتفاع أو الهضمً الجهاز اعتالل فً تتمثل أعراض بصورة

 ٌعتبر كما الظهر، فً متفرقة آلم أو المفاصل والتهاب القولون تقّرح أو الصدرٌة

 كنوع النفسً التوتر أو القلق عن كتعبٌر تأتً التً الجسدٌة األعراض أحد الصداع

 .الصراع شدة عن البدنً التعبٌر من

 النفسٌة االضطرابات لبعض مصاحبة كأعراض الجسدٌة األعراض تظهر وقد     

 وكذلك والصداع، والرجفة بالتعرق اإلنسان ٌصاب حٌث االجتماعً الخوف مثل

 فً وأمراض تقلصات الحاالت بعض فً تظهر حٌث القهري الوسواس اضطراب

 التوترات تمتد فقد. الحصر ال المثال سبٌل على وهذه لإلنسان، الهضمً الجهاز

 .الحاالت بعض فً ذلك من ألكثر الجسدٌة

 وقد. األعضاء وظائف فً تغٌرات إلى ٌؤدي النفسً االضطراب استمرارٌة إن     

 مزمن عرض إلى ٌتحول قد الوقت مع أنه إال البداٌة فً عارضا أمراً  ذلك ٌكون

 .ومسٌطر ومزعج ومتكرر

 له ٌسبب موقف من للهروب دفاعٌة كحٌلة الجسدٌة األعراض البعض وٌستخدم   

 ٌسبب اجتماع أو لقاء من االعتذار حجة لٌجد الشدٌد بالصداع ٌشعر كمن االنزعاج

 للهروب المتكرر الظهر ألم من البعض ٌشتكً عندما وكذلك اإلحراج، أو الخجل له

 نوع هو بل الكذب أو اإلدعاء ذلك ٌعنً وال والجهد، المشقة فٌه ٌجد عمل عبء من

 أو التكٌف على قدرته ٌفوق موقف من لٌتخلص حقٌقة الفرد ٌشعره الذي التوهم من

 .المواجهة

 واستعدادها الشخصٌة طبٌعة 

 عن( العٌادٌة) اإلكلٌنٌكٌة للمالحظات إضافة النفسٌة الدراسات بعض اوضحت   

. غٌرها من أكثر شخصٌات لدى النفسً المنشأ ذات الجسمٌة األعراض ظهور

 القلق من ومستمرة عالٌة بدرجة الشخصٌة تلك تتسم حٌث القلقة، الشخصٌة ومنها

 األعراض بتضخٌم الحالة هذه فً الشخص فٌبدأ الجسدٌة النواحً لٌشمل ٌمتد الذي

 تحتد والتً الصحٌة المشاكل حدة من ٌزٌد الذي للحد بها الشعور وتهوٌل البدنٌة

 .الصحة على المنطقً وغٌر به المبالغ بالخوف

 عن الشخصٌات هذه مثل تعبر الغالب وفً الهستٌري، الطابع ذات الشخصٌة كذلك

 أو الهستٌري لإلغماء ٌعرضها مما. الهستٌري التحول من بأشكال النفسٌة أعراضها

 .الجسد فً المتفرقة اآلالم أو القًء



 الساٌكوسوماتك باضطراب النفس علماء رأي 

 (Adler: )أدلر نظرٌة10

 التً الفردي النفس علم جماعة بتشكٌل قام نفسانً ،عالم(Adler) أدلر ألفرٌد      

 فرد من باالختالف تتمٌز والتً الفرد لشخصٌة الشاملة النظرة بضرورة فٌها نادى

 وسٌلة والكفاح العجز و النقص مشاعر أن" قائال النفسً تحلٌله" أدلر" وقدم آلخر،

 نظر وجهة من الدافع وهذا للكمال، ووصولها تمٌزها ومحاولة الشخصٌة لتفوق

 النمط إلى وٌتحول االجتماعٌة أهدافه بتحقٌق الفرد التزم إذا سوٌاً  دافعاً  هو" أدلر"

 .االجتماعٌة أهدافه الفرد فقد إذا المرضى

 (:William Glasser) جالسر لولٌام بالواقع العالج نظرٌة

 ٌمكن واإلنسان تغٌٌره ٌمكن السلوك أن( جالسر ولٌم) باإلرشاد النفسً المعالج رأى

 والعالج. بالواقع اإلرشاد طرٌق عن للعالج دعوته كانت لذا بالمثل، سلوكٌاته تغٌٌر

 خاصاً  مفهوماً  قدم حٌث الفرد عند المسئولٌة من قدر أكبر تحقٌق إلى ٌهدف بالواقع

 الحتٌاجاته الفرد إشباع هو" جالسر" عند المسئولٌة مفهوم فكان ومختلفاً  للمسئولٌة

 الحوار على الواقعً العالج فً منهجه وٌؤكد احتٌاجاتهم، من اآلخرٌن حرمان دون

 المرشد ٌقوم حٌث والمرٌض، المعالج بٌن أو والمسترشد المرشد بٌن العقالنً

 سلوكٌات على تركٌزه وكذلك وسلوكٌاته ومٌوله المسترشد حٌاة عن أسئلة بطرح

 بسلوكٌاته الوعً من مستوى أعلى المسترشد ٌحقق أن أجل من صحٌحة،

 

 :السٌكوسوماتك اضطرابات أسباب

 به المحٌطة الضغوط من الناشئ الغٌر مع أو الذات داخل النفسً الصراع10

 .للتوتر فرٌسة فتوقعه الحٌاتٌة المتغٌرات مع التكٌف على الفرد قدرة عدم10

 .تجاهه اآلخرٌن ٌصدره أو منه ٌصدر تصرف أي تجاه بالذنب المفرط التحسس10

 .الضغوط مع التعامل لسوء  ٌؤدي بالراحة، واإلحساس والطمأنٌنة الحب فقدان10

 داخلٌاً  صراعاً  لدٌه ٌولد مما األساسٌة، احتٌاجاته تحقٌق على الفرد قدرة عدم10

 .الجسدٌة األمراض ببعض إصابته تسبب التً نفسٌته على ٌنعكس

 .الكحولٌات وشرب بالتدخٌن العصبً والشد التوتر لتخفٌف السلبٌة االسالٌب10



 .نفسه إلى محبب شخص وفاة أو الفشل مثل بحٌاته مرت سلبٌة شعورٌة خبرات10

 : السٌكوسوماتك اضطرابات عالج أنواع

 ، باألدوٌة العالج ، منها الساٌكوسوماتك االضطرابات لمعالجة عدة عالجات هناك 

 باألدوٌة والعالج ، بالتروٌح والعالج

 هو القلق و العصبً الشد آثار من تخفف التً األدوٌة استخدام ٌعتبر            

 األدوٌة هذه تزٌل حٌث األمراض من النوع هذا عالج فً األساسً الخط

 والجار السمبثاوي بفرعٌه الالإرادي العصبً الجهاز فً الحادثة االضطرابات

 إزالة بعد جٌدة بصورة وظٌفتها أداء على المختلفة الجسم أعضاء تساعد و سمبثاوي

 .العصبً الشد آثار

 أو منّومة جانبٌة تأثٌرات تحدث ال التً الدوائٌة المجموعات اختٌار وٌفضل        

 الحٌاتٌة نشاطاته ممارسة من المرٌض ٌتمكن حتى العضالت فً ارتخاء حدوث

 ظاهرة حدوث إلى تؤدى ال أدوٌة استعمال ٌفضل كذلك و، طبٌعٌة بصورة الٌومٌة

 .الدواء إٌقاف إلى الحاجة عند انسحاب أعراض ظهور الدوائً االعتماد

 على االعتماد نجد لذا الشخص، تهدئة فً فقط دورها ٌتركز التً والعقاقٌر األدوٌة 

 استخداماً  األدوٌة أنواع أكثر من تعد التً االكتئاب ومضادات والمسكنات المهدئات

 .االضطرابات هذه مع

 

 

 السلوكً العالج 

 مع مباشراً  ٌكون فاألول الجماعً النفسً العالج أو الفردي النفسً العالج          

 للفرد النفسً الطب ٌقدمه الذي العالج فهو الجماعً العالج أما بمفرده فقط المرٌض

 .للمرٌض العالج بٌئة تمثل حٌث الجماعة أفراد بٌن تواجده ضمن

 طرٌق عن المرٌض نفسٌة فً الكامنة الشحنات تفرٌغ ٌتم النفس عن بالتروٌح10

 تؤثر قد التً انفعاالته خاللها من ٌخرج أن ٌحاول التً األنشطة لبعض ممارسته

 على المرٌض مساعدة فٌه ٌتم بالمثل، جسده على بل نفسٌته على فقط لٌس بالسلب

 غٌر نفسٌته وتصبح والراحة بالهدوء ٌشعر حتى المكبوتة االنفعاالت كافة إخراج

 .مستثارة



 وما انفعاالته فً التحكم من الشخص تمكن الروحٌة الرٌاضات بعض ممارسة10

 صور على الذهن تركٌز قوامها ٌكون الرٌاضات وهذه مثٌرات، من له ٌتعرض

 .الٌوجا رٌاضة بٌنها ومن التوتر على الباعث الحدث عن البعد كل بعٌدة

 .لالسترخاء تستجٌب الشخص حالة كانت إذا المتنوعة االسترخاء أسالٌب10

 المرض لدرجة األحٌان من كثٌر فً تصل التً الجسدٌة الشكاوى وتختلف وتتعدد

 .لها الطبٌة األسباب تغٌب مع العضوي

. 

 واالضطراب السبب باختالف( جسمٌة النفس) األمراض عالج أسالٌب وتختلف

 المرٌض منح على العموم فً العالج ٌعتمد ولكن ظهورها، خلف الكامن النفسً

 سرعة تلعب حٌث. ومكبوتاته صراعاته عن االنفعالً والتنفٌس للتفرٌغ مساحة

 والتنفٌس التفرٌغ ٌعتبر لذلك. جسمٌة النفس األعراض ظهور فً دورا االستثارة

 مع االسترخاء تمارٌن تفٌد كما االستثارة، لمسار إٌجابً تحوٌل بمثابة االنفعالً

 عن النفسٌة الجسدٌة األعراض تحسٌن فً لالستجابة قابلٌة لدٌها التً الحاالت

 فً التحكم عملٌة إن تدرٌجً، بشكل التوتر وإزالة العضالت إرخاء طرٌق

 فً التحكم خالل من إال ذلك ٌتم وال للعالج الجوهري األساس هو االنفعاالت

 .جسدٌة أو نفسٌة كانت سواء األعراض على للسٌطرة والقلق التوتر درجات

 

 


