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 األمراض النفسية        

األمراض العصابية 
Neurosis  

 األمراض الذهانية

Psychosis 



 االضطراب الوضيفي:
ت ا ي ػة هو مصطلح يستخدـ للتعبير عػف الحالػة الطبيػة التػم تتميػز بػا خ  ؿ الوظيةػة الِطب ي ع 

لعمليػػة بدنيػػة معينػػة بػػدوف سػػبي أيزيولػػو م ضو تشػػريحم واضػػح يم،ػػف ضف ت عػػز   ليػػػ   
ِصػاي  ػيا اأِلع  ودالالت  تتمػايز وأػؽ الم ػاالل الطبيػة المختلةػة  أةػم الطػي النةسػم وط 
يسػػػتخدـ بمعنػػػا اضػػػطراي انةعػػػالم  وأػػػم بعػػػض األحيػػػاف يسػػػتخدـ لوصػػػؼ المظػػػاهر 

لإلضػػػطرابال النةسػػػػية  عمومػػػا  ف اتليػػػػة التػػػم تسػػػػبي االضػػػطرابال الوظيةيػػػػة الِبِدن يَّػػػة 
 غير مةهومة ت،وف غير واضحة بش،ؿ ،اأم  ضو غير معروأة  ضو

 االضطراب العضوي
"متالزمػػة الػػدماغ طلػػؽ علػػا هػػذ  حالػػة اضػػطرابال عضػػوية نةسػػية أػػم الماضػػم اسػػـ ا

. )تصػػػنيؼ الطػػػي النةسػػػم لاضػػػطرابال النةسػػػية  بمو ػػػي منظمػػػة الصػػػحة العضػػػوية
العالمية( أإف الحديث يدور عف م موعة متنوعة مػف االضػطرابال النةسػية التػم مػد تػـ 

إصػابة أو ضػرر فػي ت ميعها معا علا ماعدة سببية مشتر،ة واضحة وتتعلػؽ بمػرض  
 الدماغ تؤدي إلى تشويش قدرته عمى القيام بوظيفته.

 Neurosisمراض العصابية اال

هم اضطرابال وظيةية أم الشخصية وهذا يعنم انها ال تر ع  لػا تلػؼ ضو عطػي أػم 
ال هػػاز العصػػبم وانمػػا تر ػػع الػػا الصػػدمال االنةعاليػػة وضحػػداث ضليمػػة واضػػطرابال أػػم 

 العامال اإلنسانية تعرض لها الةرد أم حيات .

لخصوصػػػية معاناتػػػ  الذاتيػػػة .تتسػػػـ  وي،ػػػوف أيهػػػا المػػػريض مػػػدر،ال لوامػػػع الحػػػاؿ وواعيػػػال 
بصػػػةة عامػػػة بو ػػػود صػػػراعال داخليػػػة وتصػػػدع العامػػػال الشخصػػػية   ،مػػػا تبػػػدو أػػػم 
صػػػورة ضعػػػراض نةسػػػية و سػػػمية مختلةػػػة منهػػػا : الالػػػؽ  الوسػػػواس  األأ،ػػػار المتسػػػلطة 

 والمخاوؼ الشاذة  التردد المةرط والش،وؾ التم ال ضساس لها.
 
 
 
 
 



 Psychosisاألمراض الذهانية 
هػػػػم اضػػػػطرابال أػػػػم الوظػػػػا ؼ العاليػػػػة  ي،ػػػػوف أيهػػػػا المػػػػريض أامػػػػدال للبصػػػػيرة  وتبػػػػدو هػػػػذ  
االضػػطرابال أػػػم صػػورة اخػػػتاؿ شػػديد أػػػم التة،يػػػر والاػػو  العاليػػػة  ،مػػا تتسػػػـ باضػػػطرابال 
ملحػػوظ أػػم الحيػػاة االنةعاليػػة وع ػػز عػػف ضػػبط الػػنةس التػػم تعػػوؽ الةػػرد عػػف تػػدبير شػػ ون  

اال تمػاعم والعػا لم والمهنػم  ويحػدث الػذهاف نتي ػة سػبي عضػو  م ػؿ وتمنع  مف التواأؽ 
: تسػػػمـ األدويػػػة ضو مػػػواد ،يماويػػػة م ػػػؿ الػػػذهاف ال،حػػػولم ضو اضػػػطراي الهرمونػػػال او ضوراـ 
الػػدماغ ويػػدعا الػػذهاف العضػػو   ومػػد يحػػدث بػػدوف و ػػود سػػبي عضػػو  أػػم ال سػػـ أيػػدعا 

 بالذهاف الوظيةم م ؿ :الةصاـ  ال،آبة الذهانية.
 

 داء العظمة   ) جنون العظمة (

(Megalomania) 

 جُْ٘ اىعظَخ ٍظطيح تبسٌخً ٍشتق ٍِ اىنيَخ اإلغشٌقٍخ )ٍٍغبىٍ٘بٍّب( 

ٗتعًْ ٗع٘اط اىعظَخ، ى٘طف حبىخ ٍِ ٌٕٗ االعتقبد حٍج ٌجبىغ اإلّغبُ ث٘طف ّفغٔ ثَب 

ٍٍَضح أٗ أٍ٘اه ؽبئيخ أٗ ٌخبىف اى٘اقع فٍذعً اٍتالك قبثيٍبد اعتخْبئٍخ ٗقذساد ججبسح أٗ ٍ٘إت 

عالقبد ٍَٖخ ىٍظ ىٖب ٗج٘د حقٍقً. اعتخذً ٕزا اىَظطيح ٍِ قجو إٔو االختظبص فً ٗطف 

 حبالد ٍشػٍخ ٌنُ٘ جُْ٘ اىعظَخ عبسػب فٍٖب مَب ٕ٘ اىحبه فً ثعغ األٍشاع اىعقيٍخ

ظَخ حبىخ ٍشػٍخ رٕبٍّخ تتٍَض ثبىٖزٌبُ اى٘اػح ٗاىَغتَش أي ٌٍَضٕب ٍجَ٘عخ حبثتخ ٍْتٕٗ٘

ٌتشمض ٕزٌبُ ٍشٌغ  ٍِ اىٖزٌبُ مَب ٌغٍطش عيى اىَشٌغ ٍجَ٘عخ ٍِ اىَعتقذاد اىخبثتخ

اىجبسٌّ٘ب عيى ٍشبعش اىعظَخ ٍٗشبعش االػطٖبد ٌٗعٍش افنبسا ٍتغيطخ تغجت ىٔ اىٖزٌبُ 

فبىجبساٌّ٘ب عجبسح عِ اعتقبد جبصً ثفنشح خبؽئخ فًٖ حبىخ ّفغٍّخ ٍشػٍّخ ٌَيل اىَظبة ثٖب 

ٌبً ٍعقّذاً ٗتفظٍيٍبً ٌتَشمض ح٘ه إٔٗبً ٗاقعٍخ ىٖب، ٕزٓ األٕٗبً تقْعٔ ثأّٔ جٖبصاً عقبئذ

ُّ اىغجت اىشئٍغً الػطٖبدٓ ٍِ قجيٌٖ ٕ٘ مّ٘ٔ شخض عظٌٍ  ٍّؼطٖذ ٍِ قجو اَخشٌِ ٗثأ

ٌّ ىيغبٌخ. ٍٖٗ 



 أسباب المرض

 أسباب وراثية وأسرية

وجود داء العظمة  و مرضى ىلوحظ وجود اضطرابات عقلٌة لدى جمٌع اسر

سلوكٌات غٌر جٌدة لدى أفراد هذه االسر. وقد تكون هذه العوامل وراثٌة ولكن قد 

 ٌادةالز تكتسب كذلك من األسباب: اضطراب الجو االسري والتسلط فً االسرة و

وتنشأ البارانوٌا فً بٌئة تتصف باالنعزالٌة مما ٌجعل الشخصٌة مهٌأة لبناء منظومة 

 هذائٌة

 أسباب عضوية

وقد تنشا أٌضا لوجود  اقراص الهلوسةمثل ب أعراض شبٌهة بالبرانوٌا عقاقٌر تسب
اعاقة بدنٌة مثل كف البصر أو شلل األطفال أو الصمم وٌالحظ ان اإلعاقة الجزئٌة 

 أكثر اثارة ألعراض المرض من اإلعاقة الكلٌة

 

 أسباب نفسية

الفشل، الصراع النفسً ، مواقف  ه ومثله اإلحباطتصدمة تعرض الفرد الهتزاز عمٌق فً قٌم
وترى النظرٌة السلوكٌة ان  بٌن رغبات الفرد فً اشباع رغباته وخوفه من الفشل فً اشباعها

 البارانوٌا تنتج من تعلم خاطئ لبعض العادات السلوكٌة الخاطئة

. 

 

 أعراض المرض

ٌكون الشخص الُمصاب بالهوس كثٌر الكالم، ال ٌتوقف عن الحدٌث وٌنتقل من موضوع إلى 

موضوع آخر دون أن ٌكون هناك رابط بٌن المواضٌع التً ٌتحدث فٌها. وٌكون أٌضاً كثٌر 

الحركة قلٌل النوم، وقد ال ٌنام لعدة أٌام وهذا األمر قد ٌؤدي بالمرٌض إلى اإلجهاد الشدٌد 

إلى الوفاة فً بعض الحاالت التً ٌقوم فٌها المرٌض بالحركة المستمرة دون مما قد ٌقود 

 أخذ قسٍط من الراحة أوالنوم

ٌُصٌب هذا المرض األشخاص فً أي مرحلة عمرٌة. وأحٌاناً ٌأتً هذا المرض  قد 

ألشخاص ذوي مكانة علمٌة أو اجتماعٌة فً مجتمعهم وٌجعل الناس مشوشٌن بالنسبة له. 

الناس ال ٌعرفون المرض فقد ٌظنون بأن هذا الشخص ٌتعّمد القٌام بهذه  وربما ألن بعض

شخص ما بأنه  الدعاءبهم الغضب  ٌثٌراإلدعاءات وقد ٌتعرض لإلٌذاء من قبل العامة الذٌن 

بأموٍر  نبً أو أنه المهدي المنتظر أو بأنه عٌسى بن مرٌم. وال ٌقتصر األمر على اإلدعاء

دٌنٌة ولكن ربما أدّعى المرٌض بأنه شخصٌة سٌاسٌة كبٌرة أو أنه أمٌر أو ملك أو وزٌر. 

وقد حدثت حادثة طرٌفة فً السودان قبل عدة عقود، إذ كان هناك تغٌٌر وزاري وجاء رجل 



إلى وزارة المالٌة وهو ٌرتدي مالبس فخمة وأخبر الحراس بأنه الوزٌر الجدٌد للمالٌة 

مٌع بأنه الوزٌر الجدٌد للمالٌة وذهب إلى مكتب الوزٌر وجلس على مقعده. ولكن وصّدق الج

القضٌة انتهت بعد وقٍت قصٌر حٌنما جاء الوزٌر الحقٌقً وتم أخذ المرٌض إلى مستشفى 

 األمراض النفسٌة

و ٌّدعً المصابون بجنون العظمة بأنهم أصحاب اكتشافات علمٌة هامة، أو أنهم أطباء فً 

د وقد ٌخدع بعضهم عامة الناس خاصًة فً القرى واألرٌاف ولكن غالباً ما تخصص ُمعق

 .ٌنكشف أمره وٌؤخذ إلى المكان الصحٌح وهو مستشفى األمراض النفسٌة

. 

 العالج

 

ذا كان جنون العظمة نتٌجة مرض عقلً، مثل مرض االضطراب الوجدانً ُثنائً القطب، ا

ٌُعالج المرض الُمسبب. فعندئذ ٌجب إدخال المرٌض إلى مستشفى نفسً  أو قسم نفسً لكً 

ٌُعطى المرٌض أدوٌة مضادة للُذهان وأدوٌة مُهدئة لكً ٌسترٌح من كثرة الحركة وال  ف

ٌتعرض لإلجهاد وٌؤدي ذلك إلى أمور ال ُتحمد عقباها. ٌجب أن ٌستمر المرٌض على 

إدخاله إلى مستشفى  العالج لفترٍة طوٌلة. أما إذا كان المرٌض ُمصاباً بالفُصام فٌجب أٌضاً 

أو قسم نفسً للعالج من مرض الفُصام. وكما هو معروف فعالج مرض الفصام لٌس 

ٌُعانً من ضالالت جنون العظمة فً الشوارع قد ٌكون  سهالً، وترك مرٌض الفصام الذي 

ٌُهدد المواطنٌن األبرٌاء أو أهل المرٌض.  خطراً 

ٌُعانً من مرض جنون العظمة، فٌجب عرضه  فً جمٌع الحاالت التً ٌكون فٌها الشخص 

على طبٌب نفسً لكً ٌتأكد من مدى خطورة المرض، وتشخٌص السبب لهذا السلوك 

 المرضً والذي قد ٌكون خطٌراً على أشخاص أبرٌاء.

 

بالنسبة لمن ٌصطدم بشخٍص مثل هؤالء المرضى بجنون العظمة ٌجب علٌه عدم 

شخص الذي ٌتعّرض له، خاصًة إذا الُمصادمة معه ألن ذلك قد ٌكون خطراً على ال

كان المرٌض ٌحمل سالحاً، أو كان الشخص الذي ٌتحداه وٌصطدم معه وحٌداً ولٌس 

ٌُساعده إذا احتاج للمساعدة من إٌذاء هذا المرٌض  هناك من 

 العالج الطبي
 

لعالج الطبً ٌستخدم فقط لجعل المرٌض أكثر استجابة للعالج النفسً، أي انه ٌساعدنا على 
العظمى فً عالج البارانوٌا  المهدئاتوتستخدم  بداٌة العالج النفسً ولكنه ال ٌحل محله

 وأٌضا الصدمات الكهربائٌة
. 



 العالج النفسي

ٌستخدم لتخفٌف حدة قلق المرٌض وتجدٌد قدرته على االتصال مع اآلخرٌن، ومرٌض 

الوقت فً مناقشات منطقٌة الهذاء ال ٌستجٌب للتأثر باإلقناع المنطقً لذا ال ٌجب أن نضٌع 

وٌجب على المعالج ان ٌكون حرٌصا فً تعامله مع المرٌض الن المصاب بالبارانوٌا  لدٌه

مثقف موسوعً عدوانً تجاه اآلخرٌن والمعالج خصوصا فهو ٌجر المعالج إلى موضوع 

ٌا وٌستغرق التحلٌل النفسً لمرٌض البارانو ٌجهله لٌثبت قصوره فتزداد مشاعر العظمة لدٌه

وقتا طوٌال الن المرٌض ٌغرق عادة فً التفاصٌل والمواضٌع الفرعٌة إلى ان ٌنسى 

 .الموضوع االصلً وال ٌعود الٌه

 العالج السلوكي
فٍٖذف إىى سفغ ٗمف اىَْظٍ٘خ اىٖزائٍخ ٗتعضٌض ٗتذعٌٍ اىغي٘ك اىت٘افقً ْٕٗب ٌحذث 

بىخ ثعغ اىفٍْبد ٍخو إتضاص فً تَبعل اىشخظٍخ فً ثذاٌخ اىعالد ٌٗغتخذً فً ٕزٓ اىح

اىتعضٌض اىَ٘جت. ٌٗغتخذً فً ثعغ اىحبالد اىعالد ثبىعَو ٗاىعالد االجتَبعً ٗاىعالد 

ٍغبعذح فً تطٌ٘ش شخظٍخ اىَشٌغ  واالعشي ٗاىعالد ثتعذٌو اىجٍئخ اىَحٍطخ مشن

 ٗاعتَشاس تحغْٔ.
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