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 الهٌسترٌا10



 إلى النفسٌة االنفعاالت فٌه تتحول حٌث ، تحّولً نفسً اضطراب الهسترٌا          

 أو حسً خلل صورة فً لتظهر ، فعلى مرض وجود دون عضوٌة، أعراض

 من بالهروب ٌعرؾ ما إلى الحالة تلك سبب النفس علماء وٌعزو ، إرادي ال حركً

 نفسً صراع من للهروب النفسٌة الحٌلة هذه إلى الباطن العقل ٌعمد حٌث ، الواقع

  الرجال عن النساء فً انتشارا أكثر وهو ، عافٌة صدمة أو

 .األسباب 

 ، الهسترٌا إلى تدفع التً األسباب إٌجاد مسألة فً كثٌرا األطباء بحث ولقد        

 بعضها مع تتضافر والتً ، العوامل من مجموعة إلى توصلوا دراسة طول بعد لكن

 قمة على للفرد الشخصٌة الطبٌعة وتأتى..  الهسترٌا حالة لتحدث الوقت نفس فى

 من عدد إلى النفسً تكوٌنهم على بناء الناس النفس علم قسم فقد ، العوامل هذه

 زائدة عاطفة ذات شخصٌة تكون والتً ، الهٌستٌرٌة الشخصٌة منها ، الشخصٌات

 عبء تحت وضعها تم إذا الشخصٌة هذه ، المشاعر وسطحٌة مفرطة وحساسٌة

 . الهٌسترٌا من بحالة تصاب قد فإنها ، فٌه مبالػ نفسً وضؽط

 تتواجد أن ٌنبؽً التً العوامل من المحٌطة والظروؾ البٌئٌة العوامل وتعتبر       

 من ما مرحلة فً ٌعانى وأن البد الهسترٌا مرٌض أن لوحظ فقد ، الهٌسترٌا لتسبب

 أو الجسدي االعتداء ، القهر ، األسرى التفكك مثل سلبٌة حٌاتٌة ظروؾ من حٌاته

 ما سرعان اإلحباط من حالة لدٌه ٌولد مما ، باألمان الشعور عدم حتى أو ، النفسً

 الحقا لتظهر ، نفسها عن وتعلن تنفجر أن تنتظر ، داخلٌة وثورة كبت إلى تتحول

 . المرضٌة الهسترٌا أعراض صورة فً

 إن بل ، فحسب الجٌنٌة الناحٌة من لٌس ، هام دور للوراثة فإن السٌاق نفس وعلى

 الحقا الصفة تلك منهم ٌكتسب ما عادة هستٌرٌة شخصٌة ذو ألبوٌن ٌولد الذي الطفل

 الزائدة القسوة أو الزائد التدلٌل أن كما..  أبوٌه من أخرى نفسٌة نسخة لٌصبح ،

 . األطفال لدى المبكرة الهسترٌا ظهور فً رئٌسً بدور تسهم

 

 

 

 

 األعراض 



 التً الجسمانٌة األعراض بعض من نوباته فً الهسترٌا مرٌض ٌعانى ما وعادة

 حالة من الهسترٌا مرٌض ٌعانى قد إذ ، ساعات حتى أو دقائق خالل تزول ما عادة

 أحد فى المؤقت الشلل أو ، الصرع مرٌض كبٌر حد إلى تشبه التً التشنجات من

 من فٌعتبر والكالم النطق على القدرة فقدان أما ، كلٌهما حتى أو األطراؾ

 . الهسترٌا مرٌض فً نراها ما ؼالبا التً األساسٌة األعراض

 العالج

 ، واحتوائه المرٌض تهدئة ٌجب إذ ، النفسً العالج ؾ الهسترٌا عالج وٌنحصر

 والحوار التواصل وٌعتبر ، والهدوء والحنان كالحب اإلٌجابٌة بالمشاعر وإحاطته

 فٌمكن النوبات أثناء أما..  النفسً العالج ٌتضمنها أن ٌجب التً الهامة األمور من

 معقول حد إلى العصبى الجهاز تثبٌط بهدؾ النٌورٌل مثل مهدئة حقنة إعطاء

 

 Phobia:  المرضً الخوؾ10

 الشعور وان الخطر، مع ٌتعامل الفرد ٌجعل أساسً فعل رد هو العادي الخوؾ -

 للتصرؾ وجسدٌا ونفسٌا فسٌولوجٌا مستعد الفرد ٌجعل مهم نفسانً عامل بالخوؾ

 .الجسدٌة القوة باستخدام نفسه حماٌة أو الموقؾ من الفرار طرٌق عن إما

 والجواب ؟ الخوؾ بسبب النفسٌة المشكلة دائرة فً الفرد ٌدخل متى هنا والسؤال

 . الفرد ٌتحمله مما أو الموقؾ ٌتحمله مما أكبر الخوؾ فعل رد ٌكون عندما ؛ هو

 شعوري تجنب عنه ٌنتج منطقً ؼٌر خوؾ فهو المرضً الخوؾ أما      

 مع متوافقٌن ؼٌر والسلوك والخوؾ. نشاط أو موقؾ أو مخٌفة معٌنة لموضوعات

 ٌسمى ما توضٌح ٌجب وهنا. حقٌقً ؼٌر الخوؾ هذا أن ٌعً الذي المرٌض أنا

 وٌنشأ. عام موقؾ فً االرتباك أو الخزي من الخوؾ هو الذي االجتماعً بالرهاب

 من النقد إلمكانٌة الشخص فٌها ٌتعرض التً المواقؾ من ثابت خوؾ ذلك عن

 االختناق أو عام جمع فً التحدث على القدرة عدم مثل محدودا   ٌكون وقد اآلخرٌن،

 قد أو اآلخرٌن أمام ٌكتب عندما ٌده ترتجؾ أو اآلخرٌن، مع األكل عند بالطعام

 كونه من أو ؼبً شًء قول من العام الخوؾ مثل االجتماعٌة المواقؾ أؼلب ٌشمل

 . معٌنة مواقؾ فً أسئلة عن اإلجابة على قادر ؼٌر

 مرحلة فً الحاالت هذه تبدأ أحٌانا   جدا ، شائعة المرضً الخوؾ حاالت       

 وأحٌانا   نفسٌة صدمة إلى ٌفضً حدث بعد تظهر وأحٌانا   سبب؛ بدون الطفولة

 لذلك بالخوؾ أشعر: مثال  » متوقع ؼٌر شدٌد فزع أو قلق فهم لمحاولة نتٌجة تتطور



 ٌتوقع حتى أو بالخوؾ المرٌض الشخص ٌقابل عندما. «ما شًء من أخاؾ أنا

  فورا   القلق ٌنتابه الواقع فً الخوؾ له ٌسبب شًء أمام أو مكان فً وجوده

 ؟ المرضً الخوؾ أعراض

 القبر، عذاب، المرض الموت، من الخوؾ مثل المخاوؾ من كثٌرة أنواع هناك -

 ركوب من الحٌوانات، المرتفعات، من الخوؾ الضٌقة، األماكن الواسعة، واألماكن

 التً المخاوؾ من وؼٌرها والنار الماء من الؽرباء، من الخوؾ القطار، أو الطائرة

 .. تحصى وال تعد ال

 التعّرق، باألطراؾ، الرجفان القلق، التوتر، المخاوؾ هذه أعراض أهم من     

 الظهر منطقة فً خصوصا   عضلٌة آالم واألمعاء، المعدة تشنج التقٌؤ، القلب، خفقان

 ..وؼٌرها كالتنمٌل باإلحساس وتشوش الرؤٌة تشوش واألطراؾ،

 المرضً؟ بالخوؾ المصاب سمات -

 عن وعاجزة وخجولة وانطوائٌة انسحابٌة شخصٌة بأنها الشخصٌة هذه تتسم    

 وتفّوق بالنقص شعور لدٌها اآلخرٌن، ومتجنبة والجسدٌة النفسٌة حاجاتها إشباع

 ومحبطة الناس عن ومنعزلة ذاتها حول ومتمركزة أنانٌة شخصٌة علٌها، اآلخرٌن

 .ذلك وؼٌر وحالمة ومكتئبة

 :العالج* 

. المرضً الخوؾ من ٌعانً الذي الشخص لمساعدة ةإرشادٌ أسالٌب عدة توجد      

 الخوؾ مشكلة حٌال ما شًء بعمل تقوم أن الضروري من ٌكون ربما ولكن

 األسلوب. االنزعاج لك وتسبب حٌاتك تعٌق أنها أو شدٌدة كانت إذا فقط المرضً

 الخوؾ حالة معالجة فً عنصران ٌوجد. السلوكً العالج على ٌعتمد هنا المذكور

 أي مع التعامل وثانٌهما المسبب، الموقؾ مجابهة أولهما: فّعالة بصورة المرضً

  بالقلق ترتبط مخٌفة أفكار

 

 

 

 :العالج أنواع من بعض 

 .بداٌتها من الخوؾ حالة حدوث ٌمنع عقّار عالج -



 أنماط تؽٌٌر فً ٌساعد وذلك الشخص سلوك أسباب بفهم ٌبدأ ، نفسً عالج -

 .الشدٌد الخوؾ أو الهلع حالة لحدوث المصاحب التفكٌر وأنماط السلوك

 .بالعقاقٌر والعالج النفسً السلوكً العالج ٌتضمن مركب عالج -

 Obsessive-Compulsive Disorder:  القهري الوسواس عصاب10

 علـى وتجبره المرء على تتسلط شعورٌـة دوافع أو أفكار هً الوساوس      

 تفكٌره لسٌر وبعرقلتها ، بسخافتها شعوره من الرؼم على معٌنة بطرٌقة االعتقاد

 االنشؽال أراد وإذا ، شدٌدة بمقاومة واجهته منها التخلص فً رؼب فإذا ، السوي

 شعور به مر ، منها للتخلص سعٌه فً اشتد وإذا ، واإللحاح الظهـور عاودت عنها

 .  القلق من شدٌدة نوبة ٌشبه

 المرٌض تالزم معٌنة بفكرة المرء إٌمان حقٌقتها فً فهً القهرٌة الوساوس أما      

ا وتحتل دائما  و التفكٌر هذا بسخافة المرٌض اقتناع مع والشعور الوعً من جزء 

 و تكرار مثل منها  ،  االنفكاك أو إزالتها ٌستطٌع ال أنه أي قهرٌة الفكرة هذه تكون

 تالحقه تظل أؼنٌة أو موسٌقٌة نؽمة تكرار أو المرٌض ذهن أو نابٌة جمل تردٌد

 جسدٌا نفسه به المصاب ٌؤذي قد وأحٌانا المصاب ٌتعب بما تفكٌره علٌه وتقطع

 عند األفكار هذه من خفٌفة درجة تحدث وقد الشعر، نتؾ هوس بمرض كالمصابٌن

 حٌاة فً وٌؤثر ٌتدخل القهري الوسواس ولكن حٌاته، فترات من فترة إنسان كل

 . العمل عن تماما ٌعٌقه وقد االعتٌادٌة وإعماله الفرد

 على شجعوا ومن ذنب عقدة على شبـّو من هم بالوسواس لإلصابة المعرضون  

 بواسطة عنٌفا أو شدٌدا كبتا لدٌهم العناد هذا كبت ثم الطفولة فً المسرؾ العناد

 ، خجوال طٌعا مسالما هادئا ظاهره فً ٌبدو ألوسواسً أن حٌث والتهدٌد، العقاب

 وحٌلته ، الذات وتوكٌد والعدوان والتسلط السٌطرة إلى ٌتوق نفسه قرارة فً لكنه

 (.العكسً التكوٌن) هً وعناد عدوان من ٌضمره ما لستر الدفاعٌة

 وسلوك متسلط فكر  ؛ بأنه القهري الوسواس تعرٌؾ ٌمكننا تقدم ما على وبناء 

 مقاومته،رؼم ٌستطٌع وال علٌه وٌستحوذ وٌالزمه الفرد لدى بتكرار ٌظهر جبري

 به توسوس ما قاوم إذا والتوتر بالقلق فائدته،وٌشعر وعدم بؽرابته وعٌه

 به للقٌام داخلً بإلحاح نفسه،وٌشعر

 األسباب 

 أن إلى األبحاث تشٌر و.القهري الوسواس لمرض محدد واحد سبب ٌوجد ال       

 المخ من األمامً الجزء بٌن االتصال فً مشكالت ٌتضمن القهري الوسواس مرض



 العقد) للدماغ عمق ا األكثر والتركٌبات( والخطر بالخوؾ اإلحساس عن المسئول)

(. األفكار عن والتوقؾ البدء علً المرء قدرة فً تتحكم التً القاعدٌة العصبٌة

 ". سٌروتونٌن" الكٌمٌائً العصبً الناقل الدماؼٌة التركٌبات هذه وتستخدم

ٌُعتقد 10   السٌروتونٌن مستوي فً بنقص ٌرتبط القهري الوسواس مرض أن و

 عادة الدماغ فً السٌروتونٌن مستوى من ترفع التً األدوٌة وتساعد. أساسً بشكل

 . القهري الوسواس أعراض تحسٌن على

 .بأكملها عائالت فً القهري الوسواس ٌظهر حٌث هاما دورا الوراثة تلعب 10

 .والقسوة الصارمة والتربٌة الخاطئة االجتماعٌة التنشئة 10

 علٌه ٌترتب ،مما باألمن الشعور وفقدان مستمرة إلحباطات الفرد تعرض10

 .الثقة وعدم بالخوؾ الشعور

 األعراض 

 نتٌجة التلوث أو العدوى من الخوؾ مثل الخوؾ، على ؼالبا   الوساوس تركز     

 وقد. به ٌصاب لمن مفزعا ٌكون الدائم الخوؾ وهذا. العالم بقٌة مع العادي االتصال

 أو اآلخرٌن بمصافحة الترحٌب عدم مثل اآلخرون، ٌستؽربها لسلوكٌات ٌؤدي

 أو أفعال منهم تبدر قد القهري بالوسواس المصابون كان ولما. القدٌمة المبانً دخول

  ، عزلة فً بالتالً فٌعٌشون ٌنبذونهم، قد اآلخرٌن فإن ؼرٌبة، سلوكٌات

 درجة أحٌانا   تصل وقد باستمرار، تتكرر أفعال عن عبارة القهرٌة والشعوذات

 أو المشً أثناء خطوة كل عد علٌها األمثلة ومن. المرات مئات إلى تكرارها

 القهرٌة  التصرفات تؤدي ما وعادة. المعٌشة مكان أو لألٌدي المستمر التنظٌؾ

 .معٌنة نتٌجة إلى تؤدي أو عكس إلى تؤدي سوؾ األفعال هذه بأن المرء من اعتقادا  

 وبٌن للفرد القهرٌة التصرفات بٌن عالقة أي هناك أن ٌبدو ال أخرى، أحٌان وفً

 .وهواجسه أفكاره

 القهري الوسواس عصاب عن أمثلة  

 ٌشعر كما ، حقٌقة تهمه ال قد بأفكار( المضطرب أو)  المرٌض ذهن ٌشتؽل      

 ال و المسرة له تجلب ال بتصرفات القٌام إلى وٌضـطر ، عنـه ؼرٌبة تبدو بنوازع

 فً معنى لها ٌكون ال قد(  الوساوس)  األفكار و ، بها القٌام عن ٌتخلى أن ٌملك

 ، السخؾ منتهى فً تكون ما وكثٌرا   بل ، للمرٌض بالنسبة شٌئا   تعنى ال أو ، ذاتها



 بالموت ٌتعلق األمر كأن وٌفكر ٌتأمل وٌظل منه إرادة ؼٌر على الهم ٌحمل وهو

 .  له بالنسبة والحٌاة

 قضـاٌا حول أو التفاهة منتهى فً أمور حول تتركز قد الوسواسٌة واألفكار   

 إلى مضطرا   نفسه ٌجد و ، مطفأة األضواء كانت هل الفرد ٌتحٌر فقـد ، جدا   خطٌرة

 أو ، اللٌل أثناء ذلك منه وٌتكرر ، وٌثق لٌتأكد المرة بعد المرة فراشه من ٌنهض أن

 ٌأخذ و فظٌعة جرٌمة ٌرتكـب قد أنه فً متكـرر ُملِح اعتقاد الفرد لدى ٌكون قد

 إلى لتعود تختفً ثم لفتـرة تدوم األفكـار هذه أمثال ، االحتمـال هـذا فً ٌتدبر

  وتؤذٌه فتسٌئه المرٌض ٌتوقعه ما وآخر ؼرابة األوقات أشد هً أوقات فً الظهور

 أكثر أنشطة أو ما حد إلى بسٌطة أفعاال   تتضمن فقد القهرٌة األفعال أو القهر أما    

 .  الطقوس خاصٌة القهري السلوك من النوع هذا ولمثل ، وتفصٌال   تعقٌـدا  

 من األثاث من بقطـعة المرور عن العجز أو الٌدٌن ؼسل ٌتضمن قد فالقهر    

 حد إلى تتكرر قد السلوك من األنواع وهذه ، مائة إلى واحد من العـد أو ، تنظٌفها

 الحد إلى الٌدٌن ؼسل ٌستمر أن ذلك مثال الجسمٌة الناحٌـة من ضارة معه تصبح

 . والدعك الحك كثرة من بالفعـل مهترئة فٌه تصبح الذي

 سٌطرة علٌه وتسٌطر الفرد تتملك أنها هو والقهر للوسواس البارزة والخاصٌة  

 ذلك فً رؼبته اشتدت مهما ٌتوقؾ ال فهو ؛ والمرونة الهوادة تعرؾ ال جامدة

 

  العالج

 العمل مكان تؽٌٌر إلى أحٌانا المرٌض ٌحتاج: واالجتماعً البٌئً العالج10  

 من بالخوؾ عالقة له كانت إذا خاصة الوساوس، مصدر عن ٌبتعد حتى والسكن

 .بالمٌكروبات التلوث أو األمراض هذه

 واألدوٌة واالكتئاب للقلق المضادة العقاقٌر أحٌانا تعٌن: الكٌمٌائً العالج10

 المرٌض ٌجعل مما للوساوس، المصاحبٌن واالكتئاب التوتر اختفاء فً المساعدة

 .البروزاك ومنها االجتماعً، نشاطه فً االستمرار فً راؼبا مقاومته على قادرا

 واألفكار الشدٌدة االكتئاب حاالت فً ٌفٌد ال كان وإن: الكهربائً العالج10

 .السوداوٌة

 حاالت فً وخاصة القهري للوسواس العالج فً األول وهو: السلوكً العالج10

 .االمتناع ثم المباشر التعرض أو البطًء بالتحصٌن إما القهرٌة والطقوس المخاوؾ



 أو السلوكً العالج ٌفٌد ال التً المزمنة الحاالت فً وٌستعمل:  الجراحً العالج10

 .معها الدوائً

 واتباع والدعاء االستؽفار كثرة: بالنفس والثقة الذات ورفع التدعٌمً العالج10

 العلماء مشورة طلب إلى إضافة السلٌمة والطبٌة العلمٌة األسالٌب

 اإلنوسٌتول مادة وهً مؤخرا، القوى العالجً تأثٌرها اكتشاؾ تم مادة هناك  

(Inositol)، ًمنها عّدة دراسات أكدت وقد. ب فٌتامٌنات مجموعة من تعد وه 

 أثبتت اإلنوسٌتول مادة أن النفس لعلم األمرٌكٌة المجلة فً نشرت حدٌثة دراسة

 أدوٌة لفاعلٌة تقدٌر أقل على مثٌلة القهري الوسواس مرض عالج فً فاعلٌة

 بدون ولكن ولوفوكس، بروزاك مثل االختٌارٌة السٌروتونٌن سحب إعادة مثبطات

 العالجً التأثٌر أن الدراسة وتبرز. األدوٌة لهذه المصاحبة كتلك جانبٌة أعراض أي

 مستقبالت إلى والعمل الحساسٌة إعادة على قدرتها فً ٌكمن المادة لهذه

 عالج فً فعال اإلنوسٌتول أن أٌضا دراسات تشٌر ولكن. المخ فً السٌروتونٌن

 الكٌمائً التكوٌن فً لالختالفات نظرا كلهم، ولٌس القهري الوسواس مرضى ؼالبٌة

 .للمخ

 

 


