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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 هيئة التعليم التقني

 الطبية: التخصصات

 التمريض: القسم

تمريض نفسية  باللغة العربية اسم المادة

 وعقلية

السنة 

 الدراسية

 الساعات األسبوعية

 Psychiatric باللغة االنكليزية

Nursing 

عدد  المجموع عملي نظري

 الوحدات

 22 6 4 2 الثانية باللغة العربية مادةلغة التدريس لل

- :اهداف المادة

- :االهداف العامة

 . معرفة االضطرابات واالزمات النفسية والعقلية التي تواجه الفرد وتقديم الرعاية التمريضية

- :االهداف الخاصة

- :ان يكون الطالب قادرا على معرفة

 .طرابات النفسية والعقليةالصحة النفسية من اجل ان يكون الفرد متحررا من االض -2

 .طريقة التعامل مع االشخاص المصابين باالمراض النفسية والعقلية -2

 .تقديم الرعاية التمريضية للمصابين باالمراض النفسية والعقلية -3

التعامل السلوكي مع االشخاص الذين يعانون من االضططرابات وامطراض نفسطية وعقليطة  -4

تطي تطيدإ ىلطى ر طور سطلور المرضطى يطم كيفيطة ومعرفة الوقف على االسباب الحقيقية ال

 . التحقيق وتجاوز االزمات وبعض االمراض النفسية والعقلية

 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات االسبوع

 االزمة النفسية االول

 –اضطرابات فترة المراهقة  –الدوافع الجديدة  –التغييرات الجسمية والفسيولوجية  –منشا االزمة النفسية 

 .الصرعات –العوامل االجتماعية 

 

 

 العقبات المادية -اسباب االزمات النفسية               - الثاني

 العوامل االقتصادية -العقبات الشخصية                    -

 الصحة العامة -العيوب الشخصية                    -

 النفسيةتاييرات العيوب  -العاهة الجسمية                      -

 ضعف يقة الفرد بنفسه -تاييرات العيوب النفسية في الذكاء واالستعدادات             -

 وخز الضمير -العجز عن عقد الصداقات مع االخرين                      -

 

 :صراع الدوافع الثالث

 الحالة النفسية -الصراع النفسي                     -

 ارضاء الدوافع -          الصراعات الميلمة       -

 الصراع في مرحلة الطفولة -عالقته مع افراد العائلة             -

 الصراع في مرحلة الرشد -الصراع في مرحلة المراهقة        -

 الصراعات الدائمية -الصراعات الميقتة                 -

 الصراعات الالشعورية -الصراع الشعورإ                  -

 اإ مدرسة التحليل النفسي في الصراعات وتاييرهار
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 تفاصيل المفردات االسبوع
 

 الرابع

 

 :مصادر االزمات

 االفعال والمواقف التي تثير وخز الضمير -

 احترام الفرد لالخرين ولنفس م -

 رروف الفرد -

 الكفاءة –العقوبة  –العجز  –فقدان المركز  -

 التخيالت في احالم النوم –احالم النوم  -

 وامل المكبوتة في احالم النومالع -

 الحياة النفسية وتاييرها في احالم النوم -

 وقت حدوث احالم النوم -

 راإ مدرسة التحليل النفسي في احالم النوم -

 راإ بعض العلماء في احالم النوم -

 :النكوص الخامس

 مظاهر النكوص -اساليب النكوص                           -

 التبرير -مقصود        النكوص المقصود وغير ال -

 طرق استخدام التبرير -سبب التبرير                              -

 االسراف في سلور التبرير -صور التبرير                             -

 :االسقاط

 طريقة االسقاط -                      بتعالقة االسقاط بالك -

 االسقاط بالتبرير -

 :ض الزائدالتعوي السادس

 صور التعويض الزائد -مظاهر التعويض الزائد                                 -

 :التكوين العكسي

 مظ ر التكوين العكسي -العوامل الشعورية والالشعورية للتكوين العكسي        -

 عالقة التكوين العكسي بالتراث -

 :وحيد االحباط السابع

 التخاذل -االستسالم          -مف وم وحيد االحباط        -

 العوامل البيئية التي تيدإ ىلى االحباط -العوامل السلوكية التي تيدإ ىلى االحباط         -

 العوامل الورايية التي تيدإ ىلى االحباط -

 تايير الصدمات على ر ور االحباط وزيادته

 الحيل الدفاعية -

 :الكبت

 دوافع الكبت االسباب التي تيدإ ىلى الكبت -     عالقة الكبت بالقلق                  -

 الكبت الالشعورإ -الكبت الشعورإ                          -

 وريفة الكبت -الكبت العنيف    -انواع الكبت    -راإ مدرسة التحليل النفسي بالكبت       -

 :االنسحاب الثامن

 صور االنسحاب -االنسحاب        العوامل الميدية ىلى -تازم المواقف             -

 االنسحاب وعالقة الذات -االنسحاب وال روب                   -االنسحاب ولالمباالة      -

 :احالم اليقظة

 طبيعة ممارسة سلور احالم اليقظة -طبيعة التذكير في سلور احالم اليقظة             -

 احالم اليقظة، المرضى واالحم اليقظة الطبيعي -

 عالقة احالم بالنشاط النفسي، حيل دفاعية اخرى -

 العدوان المرتد -العدوان المزاح     -التقمص          -العزل     -العدوان       -

 االنسجام بين الفرد -التوافق وسوء التوافق                      - التاسع

 الظروف الجديدة التي تواجه الفرد؟ -

 العالج واالصالح -توافق العام                  مظاهر سوء ال - العاشر

 قلة االنتاج -صور مظاهر سوء التوافق العام            -

 اعتالل الصحة النفسية -عدم الشعور بالسعادة                       -
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 تفاصيل المفردات االسبوع
 تراه مدارس علم النفسسوء التوافق كما  -العوامل الورايية                 - الحادإ عشر

 المعيار االحصائي -ية والشاذة      والشخصيات الس -

 المعيار البايولوجي -المعيار الحضارإ         -المعيار المثالي                   -

 تايير الجوانب النفسية المكبوتة في عملية سوء التوافق الثاني عشر

 فة وبين المجتمعنسبية سوء التوافق بين المجتمعات المختل -

 الصدمات النفسية التي تواج ه خالل عالقته العامة - الثالث عشر

 

 العادات واالتجاهات  عشرالرابع 

 الحاجات النفسية  -تايير العوامل الورايية على التوافق   الخامس عشر

 :االمراض النفسية السادس عشر

 -القلق العصبي      –القلق الموضوعي العادإ         -ادإ     الع -القلق الذاتي     -انواع القلق     -:    القلق

 العالج الكيمياوإ -العالج االجتماعي    -العالج البيئي   -العالج النفسي     -عالج القلق      

رة الكبت خالل فت –الضغوط النفسية       -العوامل االجتماعية    -طبيعة الكابة العصابية    -:  الكابة العصابية

 اسباب الكابة العصابية -راإ مدرسة التحليل النفسي    -الطفولة    

 :الرهاب السابع عشر

 –انطواع الرهطاب  –العوامل المساعدة على ر ور الحالة المرضطية للرهطاب  –طبيعة الرهاب  -مف وم الرهاب  -

الخطوف  –خطوف مطن التجمعطات ال –الخوف البيئي والذإ يشمل الخطوف مطن االمطاكن المغلقطة  –االسباب الداخلية 

 . طرق عالج الرهاب –اعراض الرهاب  –الخوف من الحيوانات  –من مقابلة الناس 

 :عصابة االفكار التسلطية الثامن عشر

بداية عصاب االفكطار التسطلطية  –االسباب التي تيدإ ىلى ايارة الوسواس  –الوسواس  –طبيعة االفكار التسلطية 

تططايير مرحلطة الطفولططة المبكططرة علططى ر ططور  –ى زيطادة ر ططور االعططراض الوسواسططية العوامطل التططي تسططاعد علطط –

تايير  –انواع عصاب االفكار التسلطية  –تايير مرحلة المراهقة على ر ور االفكار التسلطية  –االفكار التسلطية 

السطلور  –لوسواسطية االفكار ا –انواع عصاب االفكار التسلطية  –مرحلة المراهقة على ر ور االفكار التسلطية 

 . طرق العالج المتبعة –القسرإ 

 

 :ال ستيريا التاسع عشر

ومرحلطة  –عالمات ر طور مطرض ال سطتيريا فطي مرحلطة الطفولطة المبكطرة  –دوافع ال ستيريا  –مف وم ال ستيريا 

 –حركيطة اضططرابات فطي القطدرة ال –صطور ال سطتيريا  –مرحلطة الشطباب  –مرحلة المراهقة  –الطفولة المتاخرة 

االنقالبيطة فطي السطلوور  –صطور ال سطتيريا  –االسطباب الوريفيطة  –االسباب العضطوية  –تشويش في حيز الوعي 

ططرق عطالج  –المطزمن  –الحطاد  –البسطي   –انطواع ال سطتيريا  –االنفصطالية فطي السطلور الشخصطي  –الشخصي 

 . امدرسة التحليل النفسي وراي ا في عالج مرض ال ستيري –ال ستيريا 

 

 

 العشرون

 

 :المراق

الكابة حاالت المطراق  –القلق  –عالقة المراق باالمراض النفسية االخرى  –انشغال الفرد بصحته بشكل مرضي 

 .شعور الفرد بالحذر فوق االعتيادإ في عالقاته العامة –ال ستيرية 

 :االنتحار

 –سطتخدام الحيطل الدفاعيطة للتبريطر ططرق ا –االسباب الميدية ىلى محاولطة االنتحطار  –محاولة االنتحار  -2

اسطتخدام الغطازات  –انواع محاولة االنتحار مثل االذى النفسطي عطن طريطق تعطاطي كميطات مطن االدويطة 

 .استخدام االسلحة القاطعة –السامة 

فقطدان  –الفشل في الجانب العاطفي  –الشعور بالذنب  –التشاؤم  –دوافع االنتحار مثل الشعور بالحزن  -2

القفطز  –االسطلحة الناريطة  –الشطنق  –اساليب االنتحار مثل االدويطة السطامة  –لشعور بالضياع ا –االمل 

 . استخدام الغازات السامة –استخدام الك رباء  –من االماكن المرتفعة 

 :التوتر العصبي الحادإ والعشرون

لعوامل التي ا – م العصبي قال –الوهن العصبي  –صور التوتر العصبي  –طبيعة التوتر العصبي  -

 .تيدإ ىلى التوتر العصبي

 :االمراض العقلية

 .االمراض العقلية ذات المنشا الوريفي -
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 تفاصيل المفردات االسبوع
 :الفصام الثاني والعشرون

بدا وقت الفصام مثل االنعزال الحساسية  –اسباب الفصام  –حدود الفصام  –ماهية الفصام  –مف وم الفصام  -

االهمال في مظ ره الجسمي  –اتجاه نحو المواضيع الفلسفية  –الفرد الزائد بعملياته الجسمية انشغال  –المرهقة 

 . امعان الفرد –

 –عالج الصدمة الك ربائية  –طرق عالج الفصام مثل الصدمة الكيمياوية  –حاالت الفصام  –دواعي الخيال  الثالث والعشرون

 .العالج النفسي –العالج الوقائي  –عالج االدامة  –عالج الدوائي ال –عالج الجراحة النفسية  –عالج االنسولين 

الرابع والعشرون 

 والخامس والعشرون

 :عرالص

 –الصرع الوضعي  –اصناف الصرع مثل الصرع الخفي المنشا  –العوامل المسببة للصرع  –طبيعة الصرع 

 –نوبات الصرع  –رع الموضعي الص –الصرع الثانوإ والصرع المعاكس  –الصرع االولي  –انواع الصرع 

 .كيفية التعامل مع نوبة الصرع

 :بة الذهانيةآالك السادس والعشرون

 –العوامل التي تساعد على بروز الكابة الذهانية  –االسباب الميدية ىلى الكابة الذهانية  –طبيعة الكابة الذهانية 

 .الذهان ال وسي المتكرر –انواع الذهان 

 

 : وس االنشراحيال السابع والعشرون

االكتئاب  –االكتئاب االنشراحي االكتئابي المتكرر  –ال وس االكتئابي المتكرر  –تدرج ال وس االنشراحي 

 .بة الذهانيةآعالج الك –االنشراحي االكتئابي 

 :الذهان االضط ادإ الثامن والعشرون

بداية الذهان  –ط ادإ العوامل المساعدة في بروز مرض الذهان االض –طبيعة الذهان االضط ادإ 

االسباب الميدية ىلى الذهان  –اعراض الذهان االضط ادإ  –صور الذهان االضط ادإ  –االضط ادإ 

انواع الذهان االضط ادإ  –الحذر والتختون  –الشعور بالنقص  –الشك  –االضط ادإ مثل الحساسية المرهقة 

 . الزور –

 

 

 :نشا العضوإاالمراض العقلية ذات الم التاسع والعشرون

االضطرابات العقلية الناتجة عن االصابة بمرض الذهان  –طرق العناية  –اسبابه  –طبيعته  –ذهان الشيخوخة 

االضطرابات العقلية الناتجة عن  –االضطرابات العقلية الناتجة عن االصابة باالمراض الجنسية  –الكحولي 

 . االصابة باورام الدماغ

 :الصحة النفسية الثاليون

الصحة  –المحافظة على الصحة النفسية  –االعباء النفسية للحضارة الحديثة  –المبادئ العامة في الصحة النفسية 

االهتمام برفع  –االهتمام بالصحة الجسمانية  –العوامل البيئية  –صيانة الصحة النفسية  –النفسية في المجتمع 

 .التربية الصحية –رعاية االم ات الحوامل  –المستوى الثقافي للمواطنين 

 :دور العيادات النفسية

الخدمة  –الطب االجتماعي والنفسي  –المستشفيات  –الميسسات الخدمية في مجال الصحة النفسية  –انواع ا 

 . االجتماعية
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 االزمة النفسية: عنوان المفردة الدراسية 

  د التقني الموصلالمع/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 

 منشأ االزمة انفسية -2

 الجديدة الدوافع -2

 فسيولوجيةالجسمية والتغييرات ال -3

 اضطرابات فترة المراهقة -4

 :على  قادرايكون الطالب : االهداف

 االزمة النفسية كيف تنشأ ان يعرف -2

 لفسيولوجيةالتغيرات الجسمية واان يعرف  -2

 ان يعرف االضطرابات التي تصاحب فترة المراهقة -3

 : اختبار قبلي

  تحدث االزمة النفسية ؟كيف  -2

 

 االزمات النفسية

  : تعريف االزمة النفسية
هي تعرض الفرد لصعوبات وعقبات مادية او معنويطة تعيطق بلطوغ دوافعطه نحطو اهطداف ا مطن اجطل 

ضاعفة ج وده فاذا لم يطنج  فطي التغلطب علي طا فسطوف التغلب على هذه العقبات يجب على الفرد م

 .يعاني من أعراض نفسية صعبة

 
 :االزمة النفسية حدوث كيفية

ال تخلو حياة الفرد من صطعوبات وعقبطات ماديطة ومعنويطة تعيطق بلطوغ دوافعطه نحطو اهطداف ا ومطن 

لتغلطب علي طا  اجل التغلب على هذه الصعوبات  يجب على الفرد مضاعفة ج وده فان لم ينج  في ا

فعليططه البحططث عططن طططرق اخططرى وقططد يصططل الي ططا بعططد ج ططد كبيططر او قططد ال يططنج  فططي التغلططب علططى 

وتختلططف االزمططات . المشططكلة بططالرغم مططن كثططرة محاوالتططه فل ططذا يعططاني هططذا الفططرد مططن أزمططة نفسططية

 .النفسية من حيث شدت ا وطول بقائ ا وصعوبت ا على الحل

 

 :منشأ االزمات النفسية
 .قف التي تثير تأنيب الضميرالموا -2

 االفعال والمواقف التي تمس كرامة الفرد واحترامه لنفسه -2

 عندما يتأكد الفرد بانه اقل اهمية مما كان يظن  -3

 عندما يساوره الخوف من فقدان موقعه االجتماعي او عندما يحصل ذلك فعال -4

 حين يعاقب عقابا ال يستحقه -5

 حين يرى الغير يكافئون دون استحقاق -6

 يمنع من تحقيق ما يريد منعا ق ريا حين -7

 

 عرف االزمة النفسية:  اختبار ذاتي
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 :زمة المراهقة والشبابأ

هي مرحلة حساسة من النمو وبناء الشخصية وهي مرحلطة انتقطال مطن الطفولطة  :تعريف المراهقة

متد بين سطن الى مرحلة الرشد وتتميز بالعواطف النفسية واالنفعاالت الحادة والمييرات العنيفة وت

 .الثانية عشر والثامنة عشر
 :الدوافع الجديدة

تنشأ لديه دوافع جديدة من شأن ا أن تسبب له أزمات نفسية متعددة بسبب ما ينتابه من  مراهقلان ا

عن حاجات ودوافع لألستقالل الذاتي وتكوين شخصطية مسطتقلة ل طا كيان طا الخطاص وكطذلك للتعبيطر

 .بار في هذا الرأإ أو القراررأيه الشخصي بدون أن يتدخل الك

  

 :خالل فترة المراهقة  التغيرات الجسمية والفسيولوجية

 هي المرحلة الحاسمة في النمو وبناء الشخصية وهي مرحلة انتقال من الطفولة : المراهقة

 .الى الرشد

 النمو في البداية سريع يم يخف تدريجياً ليسقفز من جديد في طور المراهقة. 

  المراهقة ترافقه مجموعة من االزمات والصراعاتالنمو في فترة. 

 .يورة جسدية يقفز ب ا المراهق من شكل الصبي الى شكل الرجل -

 .يورة الغدد الجنسية التي تيدإ ب ورمونات ا الى مجموعة جديدة من المشاعر والحاجات -

 .مجرديورة التفكير ينتقل في ا المراهق من التفكير المحسوس الى التفكير التصورإ او ال -

يورة مشكلة االندماج االجتماعي فالمراهق يريد ان يدخل عالم الكبطار وان يكطون لطه دور  -

 .في المجتمع

  النمو عند المراهق سريع ويبدأ بصطورة فجائيطة حيطث يبطدأ بصطورة عامطة فطي سطن الثانيطة

عشر عند الفتاة وفي الرابعة عشر عن الفتى وتختلف حسب المجتمعات حيث عنطد الطدول 

في سطن التاسطعة او العاشطرة امطا الطدول االسطكندنافية ففطي ( الدول الحارة)ية وال ند االفريق

 .سنة تقريباً  25سن 

  المراهططق يمططر بازمططة حططدوث تغيططرات فجائيططة تتنططاول اكثططر مططن ناحيططة فططي الكططائن الحططي

وتعرض االتزان النفسطي لالهتطزاز والتمطزق وهطذه االزمطة تتنطاول النطواحي الفسطيولوجية 

 .الذهنية واالجتماعية والنفسية و

 

 : أهم االزمات التي ترافق مرحلة المراهقة
الذين يكبرون بسرعة او الذين ال يكبطرون بسطرعة او الطذين يكبطرون : ازمة النمو الجسدإ -2

 . بشكل يثير الخجل واالست زاء

 .االزمة العاطفية -2

 .ازمة البلوغ و المسالة الجنسية وما تثيره من تساؤالت ومشكالت -3

 .ازمة تأكيد الذات واالستقالل الذاتي -4

 .التفكير في المجال االخالقي واالجتماعي والسياسي -5

 .االزمة الدينية ومسألة االيمان وااللحاد -6

 

 ؟أهم االزمات التي ترافق مرحلة المراهقةماهى  : اختبار بعدي
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

خلططططططو حيططططططاة الفططططططرد مططططططن ال ت

صططططططعوبات وعقبططططططات ماديططططططة 

ومعنويطططة تعيطططق بلطططوغ دوافعطططه 

نحو اهداف ا ومطن اجطل التغلطب 

علطططى هطططذه الصطططعوبات  يجطططب 

علطططى الفطططرد مضطططاعفة ج طططوده 

فان لم يطنج  فطي التغلطب علي طا  

فعليه البحث عطن ططرق اخطرى 

وقد يصل الي طا بعطد ج طد كبيطر 

او قد ال ينج  في التغلطب علطى 

م مططططن كثططططرة المشططططكلة بططططالرغ

محاوالته فل ذا يعاني هذا الفرد 

وتختلططططف . مططططن أزمططططة نفسططططية

االزمطططات النفسطططية مطططن حيطططث 

شدت ا وطول بقائ ا وصعوبت ا 

 .على الحل

 

  : تعريف االزمة النفسية
هططي تعططرض الفططرد لصططعوبات 

وعقبات مادية او معنوية تعيطق 

بلططوغ دوافعططه نحططو اهططداف ا مططن 

اجل التغلب علطى هطذه العقبطات 

علططططى الفططططرد مضططططاعفة يجططططب 

ج وده فاذا لم ينج  في التغلطب 

علي طططططا فسطططططوف يعطططططاني مطططططن 

 .أعراض نفسية صعبة

أهممممم االزمممممات التممممي ترافممممق 

 : مرحلة المراهقة
الطذين : ازمة النمو الجسطدإ -2

يكبطططرون بسطططرعة او الطططذين ال 

يكبطططططرون بسطططططرعة او الططططططذين 

يكبطططرون بشطططكل يثيطططر الخجطططل 

 . واالست زاء

 .االزمة العاطفية -2

ازمطططططة البلطططططوغ و المسطططططالة  -3

الجنسططططططية ومططططططا تثيططططططره مططططططن 

 .تساؤالت ومشكالت

ازمطططططططططة تأكيطططططططططد الطططططططططذات  -4

 .واالستقالل الذاتي

التفكيططططططططر فططططططططي المجططططططططال  -5

االخالقطططططططططططي واالجتمطططططططططططاعي 

 .والسياسي

االزمطططططة الدينيطططططة ومسطططططألة  -6

 االيمان وااللحاد
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 االزمة النفسيةأسباب : عنوان المفردة الدراسية 
 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 

 أسباب االزمات النفسية -2

 الشخصية، االجتماعية ، االقتصادية، العقبات المادية -2

 تأيير العاهات الجسمية والعيوب النفسية -3

 العيوب النفسية في الذكاء واالستعدادتأيير -4

 :قادرا على يكون الطالب : االهداف

 سباب االزمات النفسية أان يعدد  -2

 االزمات النفسية التي تسببالعقبات ان يعرف  -2

 ان يعرف اهم االضطرابات والمشاكل التي تواجه المراهق وتسبب له االزمات -3

 : اختبار قبلي

 سية عدد خمسة عقبات تسبب االزمات النف

 

 

 زمات النفسيةألا أسباب
ان أسططباب االزمطططات النفسطططية تختلططف بطططاختال ف الشطططعوب الن طططا تتططأير بصطططورة كبيطططرة بطططالمحي  

أو مطا يسطمى بالبيئطة الخارجيطة ومطا تحويطه مطن عوامطل مختلفطة  الخارجي الذإ يعيش فيطه االنسطان

ي من ا المراهق في العالم كل التي يعانافمثال المش تيير بشكل كبيرعلى االنسان وسلوكه الخارجي

الضطرورإ ان نعطرف لطذا مطن . العربي تختلف عن المشاكل التي تواجه الشطاب فطي العطالم الغربطي

كيف يختلف سلور االنسان باختالف بيئتطه التطي يعطيش في طا ومطا تحتويطه مطن قطيم ومبطادئ وتقاليطد 

  .اجتماعية سائدة

 

 : من أهم العقبات التي تسبب االزمات النفسية

 مثل وفاة الشخص المعيل للعائلة: الماديةقبات الع -2

 مثل اكراه الفتاة على الزواج من شاب ال تميل اليه: العقبات االجتماعية -2

 كالفقر او البطالة :العقبات االقتصادية -3

مثل وجود عاهة جسمية او مرض مزمن مما يعيق الفرد عن التقدم : الشخصيةالعقبات  -4

 والنجاح

 العامةاالمراض المختلفة والصحة  -5

 وب واالضطرابات النفسيةيالع -6

 ضعف يقة الفرد بنفس -7

 العجز عن عقد الصداقات مع االخرين  -8

 عقبات تأنيب ووخز الضمير -9

 العيوب النفسية في الذكاء واالستعدادات -21

   

مجموعططة مطن العوامططل الخارجيطة التططي تحطي  بططالفرد سطواء ايططرت عليطه ام لططم تطيير حيططث  :البيئمة 

النسان والبيئة وهى عالقة اخذ وعططاء وفعطل وانفعطال فيجطب علطى االنسطان ان هنالك عالقة بين ا

 .يتكيف للظروف البيئية التي تحي  به وخاصة الظروف االجتماعية
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هو كطل مطا يصطدر مطن الفطرد مطن نشطاط شخصطي يتصطل بطبيعطة االنسطان نتيجطة اتصطاله  :السلوك

 :لبيئة وخاصة االجتماعية اما ان ان نتاج تفاعل الفرد مع ا. واحتكاكه ببيئته الخارجية 

 .يستجيب للبيئة -2

 او ان يتجنب ا -2

 او يخضع ل ا  -3

 او يعدل الى حد ما هو موجود في البيئة -4

 
قططدرة الفططرد علططى احططداث الموازنططة بططين احتياجاتططه واحتياجططات البيئططة وخاصططة البيئططة  :التكيممف

 :يتم التكيف بطريقتين . االجتماعية

 .وهى الطريقة التي يقرها االنسان ويتلمس ا:  الطريقة الشعورية -2

 وتشمل اليات الدفاع النفسي: الطريقة الالشعورية -2

 

 

 :المراهقة في العالم العربي( ازمات)مشاكل 
ان أسباب االزمات النفسية عند المراهقين في العالم العربي كثيرة ومتنوعة بسطبب كثطرة المشطاكل 

ذه المرحلة وعدم وجود التفاهم والمصارحة داخطل االسطرة التي يتعرض ل ا الشاب او الشابة في ه

الفتططرة مططن مشططاعر وخاصططة مططع االبططوين والططذين ال يبططالون بمططا ينتططاب ابنططائ م وبنططات م فططي هططذه 

وأحاسيس حيطث يكونطون بطأمس الحاجطة لمطن يأخطذ بيطدهم ويطتف م مشطاكل م ويعبطر ب طم الطى جانطب 

 .االمان

 

 :االعراض التي تصاحب االزمة النفسية

 :من أهم اال عراض التي تصاحب حدوث االزمات النفسية هى  

الشطعور –الخجطل  –الشعور بالذنب  -العجز–الخيبة  –الشعور بالنقص –القلق  –الحيرة  –التردد 

 . الشعور بالعزلة والوحدة والشعور بعدم احترام النفس –الشعور بالظلم  –بالخوف 

  

 :ى المراهقين المشاكل التي تسبب االزمات النفسية لد
 : االضطرابات النفسية: اوال

الخططوف والخجططل واالرتبططار لططدى الجنسططين وخاصططة عنططد مواج ططة المراهططق او المراهقططة   -2

لالخرين حيث ال يجرؤ أإ من ما على التحدث ومواج ة االخرين بما يجول في ذهنه من 

 .تساؤالت

لجسطدإ او الفقطر ممطا عقدة النقص بسبب عدم وسامة الشطكل أو الوجطه الوجطه او الطنقص ا -2

 .تسبب فقدان الثقة بالنفس

حيطث ان االب مطثالً يعنطف ابنطه او ابنتطه بصطورة دائمطة او ان : الشعور باالضط اد والنبذ -3

 .االهل يفضلون ابنا دون سواه مما يسبب القلق وعدم االمان واالضط اد

 .والميل الى اليأساالكتئاب وعدم القدرة على التفاؤل والمواج ة مع التشاؤم وفقدان الثقة  -4

 .الميول الفصامية مع الميل الى العزلة والشعور بالوحدة والتفاهة والشرود -5

 .القلق والشعور بالضياع فالشاب يشعر بالضيق دون سبب راهر -6

 .وتأنيب الضمير والعذاب الداخلي( وطأة الشعور االخالقي)الشعور بالذنب والخطأ  -7

 .النفعالية وال وسالحاالت ال ستيرية المصحوبة بالتقلبات ا -8

الشططعور بالصططراع لتحديططد ال ويططة للططتخلص مططن الشططعور بالتبعيططة وتحقيططق الططذات والكيططان  -9

 .الشخصي

 ماهى االعراض التي تصاحب االزمة النفسية؟ : اختبار ذاتي
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 :المشاكل العاطفية: ثانيا
عطالي وتشمل عالقة المراهق مع الجنس االخر لكسطب الحطب وتحقيطق الطذات واالسطتقرار االنف

 : والسعادة، الحنان، القبول واالتحاد مع الجنس االخر وهنالك انواع من الحب

عدم الجرأة على التعبير والمصارحة فالشاب يبقطى لمطدة طويلطة : الحب الخائف والخجول -2

 . متعلقا بفتاة دون ان يبوح ل ا بحبه وبالعكس

ر من طا سطنا دون حطب او مثال فتاة يزوج ا اهل ا لرجطل اكبط: الزواج المبكر وسوء التكيف -2

قناعة أوحرمان ا من متابعة الدراسطة وكطذلك عطيش الفتطاة مطع اهطل الطزوج فطي بيطت واحطد 

دون تحقيطق رغبات طا واهطداف ا واذا لططم تنجطب بسطرعة فان طا تتعططرض لالنتقطاد والحقطد مططن 

 .االخرين

ار علطى فقد يتعلق الشاب بفتاة مرت بالقرب منطه او انطه يراهطا باسطتمر: الحب االفالطوني -3

 . الطريق او من على النافذة ويكفي ان تبتسم له يشعر بالفرح والسعادة

وخاصطططة عطططن طريطططق المجلططة واالذاعطططة وتبطططادل الصطططور : الحططب عطططن طريطططق المراسططلة -4

 .والرسائل العاطفية وبناء عالقة حب قوية نتيجة للتزمت والضغوط العائلية واالجتماعية

البدايطة لطم تكطن قائمطة علطى االسطس الواضطحة  الحب الماساوإ الطذإ ينت طي بالصطدمة الن -5

 .نتيجة الفقر او ان الفتاة يتزوج ا احد االقارب

الحب غير المتكطاف  الطذإ ينت طي باالنفصطال بسطبب االخطتالف الططائفي او الطديني وتحطت  -6

 .ت ديد االهل

 

 :المشكالت العائلية: ثالثا  
والمجتمطع المطريض ومطن اهطم ان كثيرا من االمراض النفسطية هطي حصطيلة العائلطة المريضطة 

 :المشكالت العائلية

فالفتططاة تشططعر بططالفتور العططاطفي والقسططوة مططن جانططب االهططل : الشططعور بططالنفور واالضططط اد -2

فاالم تعامل ا كطفلة صطغيرة وال تتطاخر فطي تعنيف طا التفطه االسطباب وكطذلك بالنسطبة لالبطن 

 .او الطالق وخصوصا في حالة زواج االب من امراة يانية في حاالت الوفاة

الفقر وعجز االهل بسبب تقدم السن او المرض وخوف المراهق من المسطتقبل وانعكاسطه  -2

 .على مردوده الدراسي

والطذإ يحطول البيطت الطى جحطيم  ال يططاق وفطي : الشجار والسلور العصابي عنطد االبطوين -3

 .سانيةبعض االحيان يسيطر االخ االكبر على اخوته ويتحكم ب م دون مراعاة العالقة االن

وفططاة احططد االبططوين وخاصططة االم ممططا يتططرر فراغططا عاطفيططا كبيططرا خاصططة عنططد االطفططال  -4

 .والمراهقين

الططزواج المبكططر وتططاخر االنجططاب وموقططف االهططل وتططدخل م الططدائم وشططعور الفتططاة بالضططيق  -5

 .وسوء التكيف وخاصة فارق العمر بين الزوج والزوجة

حرمطات والتقاليطد القاسطية بالنسطبة للفتطاة والطذإ يتنطاول مجموعطة مطن الم: التزمت االعمى -6

وهنالك قسطم مطن االهطل فطي بعطض المجتمعطات يعارضطون تعلطيم الفتطاة وخاصطة المرحلطة 

 . الجامعية

 

 :المشكالت الدراسية: رابعا  
فالطالب يريد ان يدرس الططب ولكطن درجاتطه فطي : الصراع بين مستوى الطموح والواقع -2

ك وهنا ينشطأ الشطعور بالخيبطة واليطاس وعليطه ان يطدرس الدراسة االعدادية ال تسم  له بذل

 .فرعا ال يناسب او يتالئم مع طموحه ورغبته
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حاالت شائعة بين الطلبة وناتجة من الصطراع النفسطي وتنطاقض : الشرود وضعف الذاكرة -2

الرغبات واالهتمامات باالضافة الطى عطدم تالئطم الظطروف العائليطة والخطوف المسطبق مطن 

 .ول على الدرجات المطلوبة لدخول كلية معينةالرسوب وعدم الحص

الحرمططان مططن متابعططة الدراسططة بسططبب التزمططت االعمططى وخاصططة بالنسططبة للفتططاة بسططبب  -3

 . الظروف العائلية الصعبة مثل الفقر، الوفاة، المرض

 

 :المشكالت الجنسية وتشمل: خامسا  

 .العادة السرية -2

 .االحالم الجنسية واالفرازات الليلية -2

 .Homosexual والشذوذ الجنسي مثليةالميول ال -3

 .الخوف من الجنس والفشل -4

 

 :كيفية مواجهة وحل االزمة النفسية
 .ان يفكر الفرد بالمشكلة تفكيرا موضوعيا هادئا -2

 . النظر الى المشكلة من جميع نواحي ا بصورة شاملة وموضوعية -2

لتقليل من تحليل المشكلة الى عناصرها السارة وغير السارة دون ان يخدع نفسه با -3

 . خطورة المشكلة او ان يتغاضى عن عيوبه الخاصة او ان يبالغ في امكاناته

     الذإ يحقق الحل بصورة ترضي الفرداالسلوب الصحي  لحل االزمات النفسية هو -4     

 .والمجتمع في آن واحد        

 أذكر مثال لمشكلة عائلية تسبب االزمة النفسية : اختبار بعدي

 

 

 

 
 االختبار البعدي االختبار الذاتي تبار القبلياالخ

مثططل وفططاة : العقبططات الماديططة -2

 الشخص المعيل للعائلة

مثطططل : العقبطططات االجتماعيطططة2-

اكططراه الفتططاة علططى الططزواج مططن 

 شاب ال تميل اليه

كططالفقر :العقبططات االقتصططادية3-

 او البطالة 

مثطططل : العقبطططات الشخصطططية -4

وجود عاهة جسطمية او مطرض 

ممطططا يعيطططق الفطططرد عطططن  مطططزمن

 التقدم والنجاح

االمطططططططططططراض المختلفطططططططططططة  -5

 والصحة العامة

 

االعراض التي تصاحب 

 :االزمة النفسية

مططططن أهططططم اال عططططراض التططططي  

تصطططططاحب حطططططدوث االزمطططططات 

 :النفسية هى 

–القلططططق  –الحيططططرة  –التططططردد 

–الخيبطططة  –الشطططعور بطططالنقص 

 –الشطططططعور بالطططططذنب  -العجطططططز

 –الشطططعور بطططالخوف –الخجطططل 

الشطططططعور  –عور بطططططالظلم الشططططط

بالعزلة والوحدة والشعور بعدم 

 . احترام النفس

  

 

: الشعور بطالنفور واالضطط اد 

فالفتططاة تشططعر بططالفتور العططاطفي 

والقسوة من جانب االهطل فطاالم 

تعامل ططططا كطفلططططة صططططغيرة وال 

تتطططططاخر فطططططي تعنيف طططططا التفطططططه 

 االسباب
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 صراع الدوافع: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفستالفئة الم

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 

 الصراع النفسي -2

 الصراع الشعورإ -2

 الصراع الالشعورإ -3

 رأإ مدرسة التحليل النفسي في الصراعات وتأييرها -4

 :قادرا على يكون الطالب : االهداف

 ان يعرف الصراع النفسي  -2

 ان يعدد أنواع الصراع-2

 ماهو الصراع الشعورإ ؟ : اختبار قبلي

 

 

 

 
 :Conflict صراع الدوافع

يلجطأن ىلطى االشطباع احطدهما دافعطة واالخطرى مانعطة وال ( دافعطين)وجود تعارض بطين قطوتين 

 .اذةوهو همزة الوصل بين الشخصين السوية والش. يمكن اشباع ما في وقت وحد

 

 :اسباب الصراع

التي تسطبب الصطراعات وتقوي طا ( النفسية –االجتماعية  –المادية )البيئة التي يعيش في ا الفرد  .2

فكلمططا اشططبعت حاجططة قامططت حاجططة ( مسططتمرة)وتحلل ططا وتقضططي علي ططا او هططذه الحاجططات ديناميكيططة 

 . اخرى بعدها وهكذا

 .استعداد الفرد وقدراته واتجاهاته.2

الفرد وبنيته النفسية والتعارض الذإ يحصل بين دوافع الفطرد نفسطه مطن حطين ىلطى اخطر استعداد .3

ومن وقت ىلى وقت ومن موقف ىلى اخطر، مطثال الطالطب احيانطا يطتعطش للدراسطة واحيانطا يطتعطش 

 .لل و واللعب

 الفرد ياخذ قيمه من العائلة والمجتمطع فطال يحصطل عنطده صطراع: عادات المجتمع وقيمة وتقاليده.4

عندما تتعارض تلك القيم والتقاليطد مطع الرغبطات الخاصطة فمطثال ال يحسطس االبطن بالصطراع عنطدما 

يضايقه احد الوالدين حتى االهانطة النطه تعلطم االدب واالخطالق مطن اداب االسطالم النطه ياخطذ بااليطة 

صطدق هللا " وال تقل ل ما اف وال تن رهما وقل ل ما قوال كريما"بسم هللا الرحمن الرحيم )الكريمة 

 (.العظيم

وضوح االهداف او البدائل المتصارعة حين ال يدرر االنسان تماما وسبوضوح طبيعة رغباتطه 5.

واهدافططه كافططة، مططثال الفططرد الخاضططع للصططراع يسططتعين بغيططره وهططذه االسططتعانة تططدل علططى انططه يططود 

 .توضيحا للموضوع وال يستطيع تحقيقه بمفرده اال بالمساعدة

فططي مجططاالت الحيططاة المختلفططة، مططثال الطالططب الططذإ ين ططي الكليططة يحصططل لديططه  نقططص المعلومططات.6

صراع بين الوريفة  الحكومية وبين االعمطال الحطرة فيحتطاج ىلطى معلومطات عامطة تتعلطق بطالعملين 

 . ومدى مالئمت ا لقدراته واستعداداته والنظرة المستقبلية له للعملين

ايطق مطن نفسطه سطالمواقف الخططرة دون ان تتطرر فيطه مستوى يقة الفرد بنفسطه حيطث يتجطاوز الو.7

 . ايارها السيئة والعكس حيث يصاب بالمتاعب النفسية واالجتماعية

 أذكر مثال يبين كيف يكون نقص المعلومات سببا للصراع النفسي: اختبار ذاتي 
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 :انواع الصراع

عنطدما  اإهو الصراع الذإ يكون خطارج مجطال الطوعي او الشطعور :الصراع الالشعوري -2

يحدث الصراع بين جوانب النفس او الذات اوشخصية االنسان فال يدرر االنسان جوانب 

 . هذا الصراع وال كن ه النه يحدث في مجال الالشعور

ويحسططه فططي حيططز الشططعور او يعيشططه االنسططان  إذوهططو الصططراع الطط :الصممراع الشممعوري -2

قطرار معطين فطي ذلطك  عندما يواجه اختيطارات صطعبة وعنطدما يتوجطب عليطه اتخطاذالوعي 

االمططر ولكنططه غيططر قططادر علططى اختيططار ذلططك القططرار فيكططون متططردد ومططدرر لططذلك فططي نفططس 

 .الوقت

 :انواع 3ىلى  الشعورإ الصراع" كورت لفين"قسم عالم النفس االجتماعي  وقد  

 

 :(الرغبة)صراع االقدام  -أ

غبتطه في طا متعادلطة ممطا يطيدإ تتعلق برغبة الفرد في تحقيق او اشباع حاجتين في ان واحد وان ر 

 .ىلى تصارع في ذاته ومشاعره

رغبططة الطالططب مشططاهدة التلفزيططون والدراسططة فططي نفططس الوقططت أو رغبططة االسططتاذ الجططامعي او :مثممال

 .الطبيب في القيام بواجباته العائلية ورغبته في تكملة الدراسة العليا او فت  العيادة

 

 .ي ت دد الفرد من حصول احد امرينالرهبة الت (:الرهبة)صراع االحجام  -ب

المريض الذإ ي دده المرض من ج ة وي دده الخوف مطن عمليطة جراحيطة صطعبة مطن ج طة : مثال

اخططرى أوخشططية اوليططاء امططور الطالبططات مططن سططكن الطالبططة لوحططدها فططي االقسططام الداخليططة مططن ج ططة 

 .وخشيت م من سفرها كل يوم بوسائ  النقل ذهابا وايابا من ج ة اخرى

 

وجطود امطرين يرغطب الشطخص بتحقيطق احطدهما  (:الرغبمة والرهبمة)االقدام واالحجمام  عصرا -ج

 .ولكن االخر يمنعه ويعرقل تنفيذه او امر واحد فيه جانب مرغوب واالخر مرهوب

 الصراع الذإ يعانيه بعض المرضى في الرغبة في الطعام والخوف من السمنة: مثال

 .ي الوصول بسرعة والخوف من ركوب الطيارةأوالسفر لمسافات طويلة و الرغبة ف

 

 

 :حسب مدتها اتأنواع الصراع

يختلف نوع الصراعات تبعا للمدة الزمنية أو الفترة التي يعاني في ا الشخص هطذا الصطراعات فقطد 

 :تكون هذه الصراعات

 : صراعات مؤقتة. 2

تجاوز أيام قليلة ويكون قد ال تتلك الصراعات البسيطة والتي يعاني ا الشخص لفترة قصيرة هى و 

 حل هذه االزمات بسي  وممكن خاصة اذا استعان الشخص بخبرات شخص اخر كصديق مخلص

 

 :دائميةصراعات . 2

وانتاجططه  وهططى الصططراعات التططي تشططغل الفططرد علططى الططدوام وتططيير علططى حياتططه اليوميططة ونشططاطاته

مططن  صططراعات أصططعبوحططل هططذه ال وكلمططا طالططت مططدة الصططراع زادت شططدته وتكططون مططدت ا أطططول

ويحتاج الى خبرة ومعونة وقد يتطلطب االمطر استشطارة الطبيطب أو االخصطائي  الصراعات الميقتة

 .النفسي
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 :أنواع الصراعات حسب عمر الشخص

أول الصططراعات التططي يقابل ططا الطفططل تكططون فططي : الصممراع فممي مرحلممة الطفولممة .2

صراعات من معاملطة وعندما يكبر تبدأ المواعيد ارضاعه وحين يفطم من الثدإ 

 .والديه له وموقفه من اخوته ومعاملة المدرسين له 

بما ان المراهقة هطى الفتطرة التطي يبطدأالفرد خالل طا : الصراع في مرحلة المراهقة .2

بتكطوين شخصططيته المسطتقلة وتكططوين اتجاهاتطه المختلفططة وكطذلك تتميططز هطذه الفتططرة 

والبلطططوغ ومطططا يصطططاحب ا بطططالتغييرات الجسطططمية والفسطططيولوجية والنمطططو السطططريع 

مناضطرابات نفسية وعاطفية لذلك فأن الصراعات النفسية تبلغ ذروت طا فطي هطذه 

 .المرحلة 

تنشططأ الصططراعات فططي هططذه المرحلططة بسططبب الحيططاة : الصممراع فممي مرحلممة الرشممد .3

 .االجتماعية العامة والمختلفةالزوجية والم نية و

 

 : رأي مدرسة التحليل النفسي في الصراعات

ج ة نظر العالم النمساوإ فرويطد والمعتمطدة علطى الغرائطز فطالغرائز الفطريطة التطي يتكطون حسب و

تسعى دائما للتعبير عن نفس ا وتحقيق جميع اهطداف ا بطدون اعططاء أإ شطيء وفطي ( Idال و )من ا 

امام طا معارضطة اياهطا ومحاولطة اخضطاع ا للقطيم وتقاليطد ومطالطب ( Egoاالنطا )الوقت ذاتطه تقطف 

المتفق علي ا، هذا التعارض بين قطوة ال طو الغريزيطة وقطوة االنطا االجتماعيطة يترتطب عليطه  المجتمع

المعططايير )وهنططار صططراع بططين االنططا . حالططة مططن الصططراع الططداخلي فططي اعمططاق الالشططعورعند الفططرد

 .و اصدار االوامرالى االنا ومتابعة التنفيذ( الرقيب أو الضمير)وبين االنا االعلى ( االجتماعية

ترى مدرسة التحليل النفسي ان الصراعات الشعورية ال ينجم عن ا ضرر بليغ أإ ان طا ال تكطون و

عططامال مططن عوامططل اضطططراب الشخصططية سن الفططرد يسططتطيع ان يحسططم ا ويحل ططا ان عططاجال أو 

آجالبططالتوفيق بططين الططدوافع المتعارضططة أمططا الصططراعات الالشططعورية فتكططون عامططل أساسططي فططي 

 .فكك اسن ا ال يمكن حسم ا فتتحول الى صراعات مزمنةاضطراب الشخصية وت

 

 أو الرغبة مثال لصراع االقدامأذكر  : اختبار بعدي

 

 

 

 
 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

وهطططططو  :الصمممممراع الشمممممعوري

الصططراع الططذإ يعيشططه االنسططان 

ويحسطططه فطططي حيطططز الشطططعور او 

الوعي عندما يواجه اختيطارات 

نططدما يتوجططب عليطططه صططعبة وع

اتخطططاذ قطططرار معطططين فطططي ذلطططك 

االمططر ولكنططه غيططر قططادر علططى 

اختيططططار ذلططططك القططططرار فيكططططون 

متططردد ومططدرر لططذلك فططي نفططس 

 الوقت

نقططص المعلومططات فططي مجططاالت 

الحيططاة المختلفططة، مططثال الطالططب 

الذإ ين طي الكليطة يحصطل لديطه 

صراع بين الوريفة  الحكوميطة 

وبططين االعمططال الحططرة فيحتططاج 

علومططططات عامططططة تتعلططططق ىلططططى م

بططططططالعملين ومططططططدى مالئمت ططططططا 

لقدراتططه واسططتعداداته والنظطططرة 

 . المستقبلية له للعملين

 

رغبطططة الطالطططب مشطططاهدة :مثمممال

التلفزيططون والدراسططة فططي نفططس 

 الوقت
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 مصادر االزمات -2: نوان المفردة الدراسية ع

 النوم وأحالم النوم -2                                

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفستالفئة الم

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 

 مصادر االزمات -2

 تعريف النوم -2

 مراحل النوم -3

 أنواع أحالم النوم ووقت حدوي ا -4

 رأإ مدرسة التحليل النفسي وبعض العلماء في أحالم النوم -5

 : ان قادرا علىيكون الطالب : االهداف

 يعدد مصادر االزمات  -2     

  يعرف النوم -2

 يعدد مراحل النوم -3

 يعرف االحالم ووقت حدوي ا -4

 عرف النوم : اختبار قبلي

 

 

 
 :ر االزمات مصاد

عندما يقوم االنسان بعمل غير صحي  او غير : االفعال والمواقف التي تثير وخز الضمير -2

و مكروه من قبل المجتمع فان ضميره يكون غيطر مرتطاح وقطد ال يسطتطيع النطوم مشروع ا

 .او مزاولة واجباته اليومية بسبب ذلك

عندما يحطس الفطرد بطأن كرامتطه واحتطرام االخطرين لطه فطي : من قبل االخرين احترام الفرد -2

 .وضع الت ديد بالفقدان الإ سبب كان

تكطون مصطدر لحطدوث االزمطة كطالظروف المختلفة قطد سوء رروف الفرد :  ظروف الفرد -3

 .الصحية او المادية او االجتماعية

عنطدما يت طدد الفطرد بفقطدان الوريفطة او العمطل او المركطز االجتمطاعي الطذإ : فقدان المركز -4

 .يتمتع به

عنما يتعرض الفرد لظروف صحية او أمراض قد تسطبب لطه العجطز وعطدم القطدرة : العجز -5

 .د علي اعلى مزاولة نشاطاته التي اعتا

 عندما يتعرض الفرد للعقوبة وخاصة اذا لم يكن يستحق ا: العقوبة  -6

 عندما يكون الفرد غير كفوء للعمل المطلوب منه او المركز الذإ يحتله:الكفاءة  -7

 

 :النوم واالحالم
 :تعريف النوم

ك ربطائي في حالة النوم يتغير انتظام النشطاط ال.حالة من فقدان الوعي، وعمق الفقدان ليس منتظما 

للمخ قبل واينطاء النطوم، ويحصطل تطوتر العضطالت وتغييطر التطنفس، معطدل ضطربات القلطب، العطرق 

 . وحركة العين وعديد من ردود االفعال الفسيولوجية

النططوم لططيس نشططاطاً واحططداً بططل سلسططلة مططن  دورات للنططوم 6 – 4كططل ليلططة : االنططواع المختلفططة للنططوم

 . بنوعيات معينة من االنشطة في المخ والجسمالمراحل المتكررة وكل مرحلة تتميز 
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 : مراحل النوم

 .وتسمى مرحلة الصفر او مرحلة الشعور بالنعاس(: مرحلة ما قبل النوم)المرحلة التمهيدية  - أ

 .حيث يكون الشخص ما زال مستيقظاً ولكنه اقل استجابة عن المعتاد للمييرات الحسية -2

 . ارتخاء العضالت -2

هرتططز  22 – 8وهططي موجططات مخيططة مططن )ن نشططاط الفططا يظ ططر المططخ مسططتوى عططالي مطط -3

 (. يانية/سيكل)

 .اذا اوقظ خالل هذه المرحلة فيمكن ان يسجل احساسات وخياالت واجزاء من االحالم -4

 .دقائق ليصل الى مرحلة النوم 21يستغرق الشخص البالغ مدة حوالي  -5

 :وهمافي كل ليلة يمر النائم بنوعين متميزين من النوم : مرحلة النوم -ب

  :النوم غير المصحوب بحركات السريعة -2

يمر الفرد باربعة مراحل ل ذا النوع من النوم بنوعيطة خاصطة مطن الموجطات المخيطة ومرتبططة 

 .بعدد من الميشرات الفسيولوجية

من وقت النوم الكلي و يستغرق هذاالنوع عدة دقائق فقط ، % 5 النوم الخفيف: المرحلة االولى -أ

للفترة التم يدية حيث ينام الفطرد ولكطن يسط ل ايقارطه، وعنطد ايقارطه يصطعب عليطه  يعتبر استمرارا

 :االردار بانه كان نائما ومن عالمات هذه المرحلة

 .الشعور بخفة الجسم -2

 .ر ور بعض االفكار الغامضة، الخياالت -2

 .يكون الجسم مسترخياً  -3

 الموجات المخية تكون سريعة  -4

 :من مرحلة النوم وفي ا % 51وتكون  : لوسطىمرحلة النوم ا: المرحلة الثانية -ب

 .يزداد استرخاء النائم -2

 .يصعب ايقاره اكثرمن المرحلة االولى -2

 .الخ...تحصل لديه هالوس مثل ومضات من طلقات رصاص -3

 .تقلصات العضالت -4

 .اهتزاز فجائي وغير منتظم للجسم -5

 . يانية/ هرتز 26-23الموجات المخية من  -6

 :م العميقالنو -جـ

 .كلما استغرق الفرد بالنوم كلما اصب  غير مستجيب الى االصوات ويصعب ايقاره -2

هرتططز فاقططل ذات مططدى مرتفططع تسططمى موجططات دلتططا  2تظ ططر موجططات بطيئططة فططي الظ ططور  -2

 .تتخلل ا موجات اخرى ذات مدى منخفض سريعة وغير منتظمة

 

 :النوم االكثر عمقا   -د

 .ء تام ونادراً ما يتحرر ناسيا تماما للعالم الخارجييكون النائم في حالة استرخا -2

 .من الصعوبة جداً ايقاره -2

هنالك احتمال الخروج عن المعتاد في النوم مثل المشطي فطي النطوم، الطتكلم اينطاء النطوم، حطدوث  -3

 .كوابيس، التبول في الفراش

 .وع النوممن مجم% 21تشكل (  د+ جـ )ان المرحلة . تظ ر موجات دلتا الغالبة -4
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 من مجموع النوم % 25وتشكل : النوم المصحوب بحركات السريعة من العين -2

يالحظ حركة او حركتان كل يانية في موجات قصطيرة غيطر / تبرز العينان نسبيا تحت الجفون -2

 .مستمرة

تحدث احالم واضحة في هذه المرحلة حيث ان العينان تتحركان وكان مطا تتفحصطان الحطوادث  -2

 .لمرئية للحلما

 .هذا النوع له مرحلة واحدة يسمى النوع غير المالوف نظرا لخصائصه المتناقضة -3

الموجات المخيطة تكطون غيطر منتظمطة، منخفضطة المطدى شطبي ة لموجطات المرحلطة االولطى مطن  -4

 .النوع االول

 .النائم ال يستجيب لمعظم المييرات الخارجية -5

 .خارجتعدد االحالم وكان ا تبرز لل -6

العضططالت مسططترخية وتفقططد ليونت ططا وحتططى ان بعططض النططائمين يططذكرون ان ططم شططعروا بالشططلل  -7

 .الميقت عند ايقار م في هذه المرحلة

سرعة طفيفة في التنفس وضربات القلب وتكطون غيطر منتظمطة مقارنطة بطالنوع االول، ارتفطاع  -8

 . نالينيضغ  الدم، افراز كميات اكبر من هورمون االدر

 

 في اإ مرحلة من مراحل النوم تحدث الكوابيس ؟:  تبار ذاتياخ

 

  (:االرق)اسباب الحرمان من النوم 
، الشطعور بطالجوع او العططش، من ااسباب جسمية ونفسية مثل االحساس باالالم الجسمية اوالحمطى

شططدة ، الضوضططاء او ارتفططاع او انخفططاض درجططات الحططرارة ، اسططتخدام المنب ططات، القيططام  للتبططول

 .بالراحة واالمان وعدم الشعور القلق والخوف, سوء الت وية ، الضاءةا

 

 :أعراض االرق أو الحرمان من النوم

 .عدم القدرة على التركيز واصدار الحكم -2

 .الب ء في اداء االعمال -2

 .اخطاء في االدرار -3

 .يحتاج لوقت لالستجابة للمييرات -4

 .ياليالقي صعوبة في اداء اعمال معقدة او تستلزم وقتا طو -5

 .رعشة خفيفة باليدين -6

 .صعوبة التركيز بالعين، ت دل الجفون، حساسية زائدة لاللم -7

 .هبوط في نشاط الفا -8

 . تغيرات بايولوجية وكيميائية خفيفة -9  

 

 :احالم النوم

هطى عمليطة اسطترجاع تحدث االحالم في مرحلة النوم المصحوبة بحركة العين السطريعة واالحطالم 

وهططذه الصططور ترمططز سفكططار وعواطططف  ث أينططاء النططوم فططي صططور بصططريةتحططد مخططزون بالططذاكرةال

 .معينةوتختل  مع أحداث الحاضر
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 :البحث عن محتوى الحلم

 . هنار طريقتان لجمع التقارير عن االحالم ب دف تحليل ا

احيانا يطلب علماء النفس من المشتركين في مختبرات م الخاصة بان يسجلوا احالم م في  -2

االستيقار مما يسم  للباحثين بتجميطع عطدد كبيطر مطن التقطارير عطن االحطالم  مذكرات عند

 .بسرعة وبدون نفقات

ولكطن ر طر بطان االفطراد ( البيطت)المشطتركين ينطامون فطي مكطان م الطبيعطي : النوع الثطاني -2

عندما يكونوا مسيولين شخصياً عما يكتبون ف م غالبا مطا يلجطأوون الطى تاجيطل ذلطك وان 

تب بعد المرور بالخبرة بفترة طويلة، مما ييدإ الى نسيان اجزاء كبيطرة ملخص الحلم يك

 .من الحلم اضافة الى ان الفرد يلجأ الى خياله لسبك قصته وبالتالي تقل درجة الدقة

 

 

 :االحالم غير السارة هنالك نوعين متميزين

 :كوابيس الرعب -2

الغيططر المصططحوب لحركططة العططين النططوم مططن نططوع ( 4)حيططث يسططتيقظ الفططرد عططادة عططن المرحلططة  -أ

 .السريعة

 .يصرخ صرخة كبيرة جدا يطلب النجدة -ب

 .غالبا ال يتذكر اال القليل او ال يتذكر شيئا على االطالق عن محتوى الكابوس -ج

 .اال انه يشعر بخوف يصل الى حد الذعر -د

 .تزداد ضربات القلب والتنفس -هـ

 .عند البلوغتحدث في مراحل الطفولة االولى وتنخفض  -و

 . سبب ا غير معروف وقد تكون ل ا عالقة باالضطرابات الفسيولوجية -ز

، تثير النوم المصحوب بحركة العين السريعةاكثر شيوعا، تحدث ايناء نوع : االحالم المزعجة -2

مشاعر غير سارة كالحزن والخوف، تحدث عند االطفال والبالغين تقريبا، يميل االفراد الى تطذكر 

 .الحلم، يكون جسد النائم في حالة تنبيهمحتوى 

 :مؤثرات محتوى االحالم

 .الحوادث والدوافع ذات المغزى في حياة الفرد -2

 .الضغوط الحياتية اليومية -2

 .االهتمامات الثقافية -3

الضوضاء، صوت الماء الجطارإ، الجطوع، العططش، الطعطام الثقيطل قبطل : االحداث البيئية -4

 . النوم

 

 سي في أحالم النوم رأي مدرسة التحليل النف: 

ب دف تحقيطق رغبطات ( الكامنة) كبوتةبان االحالم تعكس الرغبات الم: ييكد العالم فرويد -2

ال يمكن اشباع ا في الواقع، وان المرضطى بعطد عالج طم يكتشطفون دوافطع واحتياجطات لطم 

المنفططذ الرئيسططي للرغبططات ويططرى فرويططد ان االحططالم هططى  .يكونططوا اصططال علططى درايططة ب ططا

 .جنسية كانت أم عدوانية  وتة لدى االسوياء من الناسالمكب

واكططدوا بمططا ان االحططالم تكططون غامضططة ويمكططن تحريططف : علمططاء اخططرين ناقضططوا فرويططد -2

وتزيين معناها بس ولة وتفسيرها تفسيرات مختلفة وبالتطالي فطان االفطراد يمكطن ان يجطدوا 

لم ال يمكن اكتشافه بمجرد في احالم م ما يتوقعون او ما يريدون ان يجدوه وان هدف الح

 .تحليل الحلم ذاته، فما يحلم به ال يرتب  بالضرورة بسبب الحلم

العالمين هوسن وميكارلي اكدا بتفسطير الحلطم بالنظريطة الفسطيولوجية بانطه نطاتر عطن فطرط  -3

 .النشاط الك ربائي للمخ ايناء النوم
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 :التنويم المغناطيسي
وهي عبارة عن سلسلة من االفكار وااليحاءات، يستخدم الشخص المنوم مييرات مغناطيسية 

واالصل في الميير ان يزيد التركيز وغالبا ما يكون التركيز على شيء صغير مثل طرف االب ام 

او ساعة، والميير يوحي للفرد بانه قد انتزع من الحياة وانطه اصطب  اكثطر هطدوءا واكثطر مطيال الطى 

من المشترر ان يكف عن الطتحكم فطي نفسطه حيطث  النعاس، ويشعر براحة اكبر من المعتاد ويطلب

 . يجد الشخص الراغب بالنوم نفسه مستجيبة اكثر فاكثر

 

 ما هى مييرات محتوى االحالم ؟ : اختبار بعدي

 

 

 

 

 

 

 
 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :تعريف النوم

حالة من فقدان الوعي، وعمق  

لططة فططي حا.الفقططدان لططيس منتظمططا

النططططوم يتغيططططر انتظططططام النشططططاط 

الك ربطططائي للمطططخ قبطططل واينطططاء 

النطططططططططوم، ويحصطططططططططل تطططططططططوتر 

العضططططالت وتغييططططر التططططنفس، 

معططدل ضططربات القلططب، العططرق 

وحركة العين وعديد مطن ردود 

 . االفعال الفسيولوجية

 

تحدث فطي مرحلطة  الكوابيس

من مرحلة النوم االكثر عمقا 

النططططططوم غيططططططر المصططططططحوب 

  لحركة العين السريعة

 :مؤثرات محتوى االحالم

الحطططططططوادث والطططططططدوافع ذات -2

 .المغزى في حياة الفرد

 .الضغوط الحياتية اليومية-2

 .االهتمامات الثقافية-3

: االحطططططططططططططططداث البيئيطططططططططططططططة-4

الضوضطططططاء، صطططططوت المطططططاء 

الجططططارإ، الجططططوع، العطططططش، 

 . الطعام الثقيل قبل النوم
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 النكوص -: نوان المفردة الدراسية ع

 التبرير  -                               

 االسقاط -                               

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 

 أنواع اليات الدفاع النفسي -2

التبريططر ، االسططقاط ، االزاحططة ، الكبططت ، التكططوين العكسططي، العزل،التكططوين  :الحيططل الخداعيططة -2

 العكسي

 النكوص ، أحالم اليقظة، االنكار: الحيل ال روبية -3

 التقمص ، التعويض: الحيل االستبدالية  -4

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

  اليات الدفاع النفسييعرف  -2

 يعرف اهداف ا  -2

 ...الخالنكوص، االسقاط، التبرير، الكبت : مثل: أنواع ا يعرف  -3

 عرف النكوص : اختبار قبلي

 

 

 
 

 (:اليات الدفاع النفسي)الحيل الدفاعية 
الية ال شعورية تعمل على التنويه عن وجود مشكلة ت دد الشخص او الطدوافع التطي سطببت ا او 

الشعورحيث توفر له الطمانينة الميقتة  انكارها او عدم االعتراف ب ا واستبعادها كليا عن مستوى

وهى ليست مرضية في الحاالت االعتيادية حيث ان الكل مزود ب ا ولكن االسراف فطي اسطتعمال ا 

 . ييدإ ىلى القلق واالصابة باالمراض النفسية

 
 :النفسي اهداف اليات الدفاع

 .وقاية الذات والدفاع عن ا -2

 .االحتفار بالثقة بالنفس -2

 .لنفسيةتحقيق الراحة ا -3

 .احترام الذات -4

 

 :متى تصبح اليات الدفاع النفسية شاذة في استعمالها عندما

 . تحجب الفرد عن رؤية عيوبه ومشاكله الحقيقية وتخفي ا عنه اخفاءا تاماً  -2

االفراط باستعمال ا كلما اصابه القلق او التطوتر او أإ موقطف مطيلم لطه بطدال مطن ان يجابطه  -2

 .وبصراحة ويحاول ان يحل ا مباشرةالمشكلة بطرق سليمة وواقعية 

 

 : (الحيل الدفاعية )  أنواع اليات ادفاع النفسي
وهطططي حيطططل تحطططاول تمويطططه المشطططكلة او انكارهطططا او عطططدم االعتطططراف ب طططا : الحيمممل الخداعيمممة -2

 :واستبعادها كليا من مستوى الشعور وتشمل
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ار حيططث يقططوم بابعططاد ويعتبططر الخطط  الططدفاعي االول لمواج ططة االخططط :Repressionالكبمم   -1

ىلطى حيطز الالشطعور  ( الشطعور)االفكار والدوافع غير المقبولة والخبرات الميلمة مطن حيطز الطوعي 

ويلجطأ الشطخص ىلطى الكبطت لوقايتطه مطن أإ سطبب .وبعد مدة يقوم باسترجاع ا فيحصل عنطده القلطق

اجتماعيطا كالطدوافع  ييدإ ىلطى االلطم او االنتقطاص مطن احترامطه وكبريائطه ومنطع الطدوافع المحطذورة

الجنسية والعدوانية  ويختلف عطن القمطع حيطث ان القمطع يتضطمن ضطب  الطنفس شطعوريا فطي ضطوء 

فططي الطفولططة المبكططرة اذا اسططرف الطفططل باسططتعماله وكانططت معاملططة الوالططدين . المعططايير االجتماعيططة

 . قاسية له فان الطفل سيكون عرضة لالصابة باالمراض النفسية مستقبالً 

 :Rationalizationتبرير ال -2

تبريطر التطاخير فطي الوصطول ىلطى : مثال: وهو تفسير السلور الخاط  باسباب ومعاذير مقبولة

يبرر عقابه القاسي لطفله بان ذلك يكون لصالحه في حين يحاول في هذا : ازدحام السيارات، االب

انططه شططعورإ التصططرف التنفططيس عمططا يعانيططه مططن مشططاكل وازمططات نفسططية ويختلططف عططن الكططذب ب

 . والتبرير ال شعورإ

 :Projectionاالسقاط  -3

ان يننسب الفرد عيوبه واخطاءه ورغباته المكبوتة وغير المرغوبة والتي ال يعترف ب طا ىلطى 

رسططوب الطالططب فططي االمتحططان : مثططال: غيططره مططن النططاس او االشططياء لتحريططر نفسططه مططن الضططغوط

يططب تنسططب ىلططى الواريططة والجينططات ال ىلططى لصططعوبة االسططئلة، سططوء تصططرف الطفططل وسططلوكه الغر

تربيته، المريض النفسي يسق  رغباته وسلوكه ومخاوفه وقلقه وكراهيته الالشعورية علطى النطاس 

 .االخرين المحيطين به

 :Sublimationاالعالء ( التصعيد)التسامي  -4

بوسطائل مقبولطة ان الفرد يقوم بتحويل وتوجيه الدوافع غيطر المقبولطة اجتماعيطا والتعبيطر عن طا 

اشطباع دافطع : اجتماعيا وتصعيدها ىلى مستوى اعلى مطن مسطتواها الحقيقطي ليتقبل طا المجتمطع مثطال

 . العدوان برياضة المالكه

 :Displacement( االبدال)االزاحة  -5

يقوم الفرد باستبدال افكاره واراءه المرفوضة الى افكار واراء مقبولة من اجل الحصول على 

غضب او اهانة الممرضة من مسيولة التمريض وازاحة الغضب علطى  :مثال. ريدهالشيء الذإ ي

 .المريض وكذلك خالف الوالدين وعقوبة االبن

 

 :التكوين العكسي-6

عكس مططا يضططمر فططي أعمططاق نفسططه حيلططة ال شططعورية يقططوم ب ططا الفططرد بار ططار سططلور معططين رططاهر 

ضمر في أعماق نفس حنين شديد ل طذا من المحيطين به لكنه يكالطفل الذإ يرفض الحب والعطف 

العطف أو مثال اخر الكطره الشطديد لشطخص معطين يرتطد الطى الالشطعور ليخطرج مطرة أخطرى بشطكل 

 .اخالص شديد وتفاني في حب ومساعدة ذلك الشخص

 

 : العزل -7

تتلخص بفصل االفكار والدوافع والمعتقدات في أماكن مستقلة منفصل بعض ا عن  حيلة الشعورية

العمل فقد يكون الفرد صادقا فطي فا لما يسببه التقاؤها مع بعض من قلق وتعطل في سير خوبعض 

   .عمله كاذبا في بيته ويرفض االعتراف ب ذا التناقض مع تبريره

 

 ما المقصود بالتبرير ؟: ياختبار ذات
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 :Escapingالحيل الهروبية  -2

ستصططغارها او تناسططي ا او وهططي تلططك الحيططل التططي تتجاهططل الصططراع واالزمططة اوتعمططل علططى ا

 :التشاغل عن ا ومن اهم ا

 :Day Dreamاحالم اليقظة  -1

حيلة هروبية يلجأ الي ا الفرد الرضاء رغباته وحاجاته التي ال يستطيع تحقيق ا في الواقع من اجل 

الفطرد الضططعيف يحلطم بطالقوة والتفكيططر : مثطال. تخفيطف شطدة التطوتر والقلططق وتحقيطق الراحطة النفسططية

 .روة والنجاح في العملبالث
غالبا ما ي رب الناس من االحداث المحيطة ب م والمثيرة للقلق الى احالم اليقظة، وهيالء 

االفراد الذين تنتاب م احالم يقظة كثيرة يجدون احيانا ان ابداعات م الوهمية اكثر ارضاءا من 

هرة صحية جدا اذا كانت تحت احالم اليقظة تبدو را. الواقع وبالتالي ينسحبون من الحياة الفعلية

 .النساء يحلمن احالم يقظة اكثر من الرجال. التحكم الشعورإ الواعي المعقول

احالم اليقظة االيجابية في االماكن التي تساعد على االرتخاء كشاط  البحر وفي المواقف 

 .التي تزيد من تقدير الذات من شان ا ان تقلل حالة التعاسة المصاحبة للكابة الحادة

يصاحب ا نوع من االبتكارية والمرونة والقدرة ( التوهم)وتشير الدراسات بان احالم اليقظة 

على التركيز ومنع العدوان فالتخيل الفعال يمكن ان يساعد على تكامل الخبرات ومساعدة الذاكرة 

 .ف و يساعد االفراد على تجريب االستجابات الجديدة في اذهان م بدال من التصرف بعفوية

 :Regressionالنكوص  -2

تراجع الفرد الطى اسطتخدام االسطاليب الطفوليطة او البدائيطة مطن السطلور والتفكيطر غيطر الناضطر 

حين تواج ه مشكلة بدالً من التفكير بالطرق الصحيحة المنطقيطة لمواج ت طا وحل طا ومطن عالمطات 

ة الصطططعوبات الكطططالم الخشطططن، الصططراخ، البكطططاء، التمطططارض عنططد مواج ططط: النكططوص عنطططد الكبططار

 .والمشاكل ومص االب ام

 :Denialاالنكار  -3

انكطار مطوت شطخص عزيطز : الفرد ينكر ما هو موجود وواقع فعال لتجنطب واقعطه المطيلم مثطال

 .عليه

 

 :وتشمل Substitutionalالحيل االستبدالية  -3

ن الفرد ينسب الى نفسه صفات مرغوبة الشخاص اخرين يتحلو: Identificationالتقمص  -2

الطفططل يططتقمص شخصططية ابيططه، المراهططق يططتقمص : ب ططا مططن اجططل تخفيططف صططراعاته النفسططية مثططال

المططريض المصططاب باوهططام العظمططة يططتقمص شخصططية العلمططاء او االدبططاء او . شخصططية ممثططل مططا

 . الخ...القادة

محاولة الفرد الزالة التوتر والقلق الناتر عن شطعوره بطالنقص : Compensationالتعويض  -2

ضططعف بواسطططة التاكيططد علططى بعططض الجوانططب الشخصططية او االجتماعيططة التططي تغطططي الضططعف وال

 .والحصول على الرضا االجتماعي

الشخص قصير القامة او غير الجميل يدفعه التعويض ل ذا النقص بان ينج  نجاحاً علمياً او : مثال

 .ع في اكمال دراسته العليااوالطالب الذإ يعاني من ازمة مادية  يقوم  باالبدا.سياسياً في حياته

 
 عرف االسقاط : اختبار بعدي
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :النكوص

تراجططططع الفططططرد الططططى اسططططتخدام 

االسططاليب الطفوليططة او البدائيططة 

مططططن السططططلور والتفكيططططر غيططططر 

الناضططر حططين تواج ططه مشططكلة 

بطططططدالً مطططططن التفكيطططططر بطططططالطرق 

ة لمواج ت طا الصحيحة المنطقيط

وحل ا ومطن عالمطات النكطوص 

الكطططالم الخشطططن، : عنطططد الكبطططار

الصطططراخ، البكطططاء، التمطططارض 

عنططططططد مواج ططططططة الصططططططعوبات 

 .والمشاكل ومص االب ام

 

 

 :التبرير

هطططو تفسطططير السطططلور الخطططاط  

: مثال: باسباب ومعاذير مقبولة

تبرير التاخير في الوصول ىلى 

يبرر : ازدحام السيارات، االب

اسططي لطفلططه بططان ذلططك عقابططه الق

يكون لصالحه في حين يحطاول 

في هذا التصرف التنفطيس عمطا 

يعانيطططه مطططن مشطططاكل وازمطططات 

نفسية ويختلف عن الكذب بانطه 

 . شعورإ والتبرير ال شعورإ

 

 :االسقاط

ان يننسطططططططب الفطططططططرد عيوبطططططططه 

واخططططاءه ورغباتطططه المكبوتطططة 

وغيطططططر المرغوبطططططة والتطططططي ال 

يعتطططرف ب طططا ىلطططى غيطططره مطططن 

الشياء لتحرير نفسطه الناس او ا

رسططوب : مثططال: مططن الضططغوط

الطالب فطي االمتحطان لصطعوبة 

االسططئلة، سططوء تصططرف الطفططل 

وسطططلوكه الغريطططب تنسطططب ىلطططى 

الواريططططططة والجينططططططات ال ىلططططططى 

تربيته، المريض النفسي يسطق  

رغباتطططططه وسطططططلوكه ومخاوفطططططه 

وقلقطططه وكراهيتطططه الالشطططعورية 

على الناس االخرين المحيطين 

 .به
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 التعويض الزائد -:نوان المفردة الدراسية ع

 التكوين العكسي -                               

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 

 تعريف التعويض الزائد -2

 مظاهر التعويض الزائدصور و -2

 التكوين العكسي-3

 مظ ر التكوين العكسي -4

 العوامل الشعورية والالشعورية للتكوين العكسي -5

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

  يعرف التعويض الزائد -2

 التكوين العكسييعرف  -2

 عرف التعويض الزائد  : اختبار قبلي

 

 

 التعويض الزائد
 : الزائدتعريف التعويض 

التعويض هو كل محاولة يقوم ب ا الشخص الخفطاء نقطص او عيطب مطا يعطاني منطه او للتغلطب عليطه 

 .ويعتبر محاولة للتحرر من الشعور بالنقص

 

 :مظاهر التعويض الزائد

قد يعتبر التبرير واالسقاط وأحالم اليقظة والعدوان على الغير صورا من التعويض لكنه تعطويض 

الزائد ف و م اجمة النقص بعنف مما يطيدإ الطى تضطخيم التعطويض كالشطخص فاشل أما التعويض 

الذإ يمارس االلعاب الرياضية وال يقنطع بطأن يصطب  جسطمه عاديطا بطل يج طد نفسطه الضعيف البنية 

 .لكي يكون من االقوياء وذوإ العضالت المفتولة 

 

 :صور التعويض الزائد

يصطططنع الفططرد ضططروبا مططن السططلور قططد يتخططذ التعططويض الزائططد صططورا منحرفططة من ططا ان  -2

المتكلف او السخيف طمعا في جلب انتباه االخرين او تقديرهم بطأختالق القصطص الكاذبطة 

او قطد يتخطذ شطكل عطدواني واجرامطي كطي يثبطت لنفسطه والتباهي  واتفلخر بأعمال عظيمطة 

 .وللناس انه غير ضعيف وان لديه من القوة ما يستطيع ان يتحدى به حتى القانون

ن صوره أيضا ان يغض الفرد من شأن نفسه أمطام النطاس طمعطا فطي ان يمتدحطه النطاس وم -2

وان يرفعططوا مططن قططدره فيتحططدث عططن نفسططه بأنططه ال يصططل  لشططيء غيططر ان االسططراف فططي 

استصطغار الطذات ب ططذا الشطكل قططد يصطل بصططاحبه اخطر االمططر الطى ان يططت م نفسطه بأرتكططاب 

 . السواء الى منطقة اعتالل الشخصية ذنوب لم يرتكب ا وهنا يكون قد اجتاز منطقة

 

 :التكوين العكسي

مطن أفكطار او رغبطات الشطعورية هو اصطناع سلور او اتجطاه ينطاقض ويمطوه علطى مطا لطدى الفطرد 

كأصطططناع الفططرد مظ ططر الشططجاعة وهططو خططائف فططي أعمططاق نفسططه او يظ ططر  محظططورة او مكروهططة

 .الرحمة تموي ا لقسوة دفينة 
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 التكوين العكسي؟ما هو  :اختبار ذاتي

 

 : العوامل الشعورية والالشعورية للتكوين العكسي

هططو محاولططة الشططعورية اإ غيططر مقصططودة مططن الفططرد ان التكططوين العكسططي او رد الفعططل العكسططي 

مر فطي أعمطاق نفسطه ومثطال  ضطللتمويه على دافع دفين وبغيض بطأن يظ طر فطي سطلوكه عكطس مطا ي

يكمن في أعماق نفسه حنين شطديد الطى العططف حد بينما ذلك الطفل الذإ يرفض تقبل العطف من أ

 .عليه 

يجطب التمييطز بطين التكطوين العكسطي والتصطنع المقصطود ففطي التصطنع يكطون الفطرد شطاعرا بالميطل  

المحظور او الدافع ويرغب عامدا في اخفائه أما التكوين العكسي ف و عمليطة أو سطلور الشطعورإ 

 يفطططن الفططرد لوجودهططا بططل ينكرهططا وهنططا يتجلططى خططداع يططنجم عططن دوافططع محظططورة ومكبوتططة أإ ال

 .الذات

 

 :مظهر التكوين العكسي

من مظاهر التكوين العكسي عند االطفال اذا أدت غيرة الطفل من أخيه الصغير الطى شطعور شطديد 

بالططذنب لديططه فقططد ال تبططدو مظططاهر الغيططرة ابططدا بططل قططد يبططدو انططه يحططب أخططاه حبططا جمططا ويرغططب فططي 

ه اذى عطن طريقطه مطن جطراء رغبطة العناية به فأذا سم  له بذلك فالبد ان يصيب اخطاالشترار في ا

  .االول الالشعورية في ايذائه 

كذلك الزوجة التي تخاف من السكاكين خوفا شاذا فال تطيق ان تراها في منزل طا او علطى طاولت طا 

ان تقطططع رقبططة  وقططد دل التحليططل النفسططي علططى ان هططذا الخططوف كططان رد فعططل لرغبططة الشططعورية فططي

 . زوج ا 

صطحي  رد فعل لرغبة عنيفطة للتطدين والعكطس  قد يكون االلحادبل ترى مدرسة التحليل النفسي ان 

 فالتدين الوسواسي قد يكون رد فعل لميول شديدة الى التمرد على سلطان الدين

فوسط م وهنار الكثير ممن يلتمسون من الناس ان ينقدوهم نقطدا صطريحا ولكطن الشطعوريا تنططوإ ن

على الرغبة في الثناء ولذلك يغضبون حين يوجه الي م النقد وكذلك الذين ي اجمون االباطيطل وهطم 

ييمنون ب ا في قرارة نفوس م او ممن يدعون للسلم وهم أشد النطاس خصطاما وعنفطا حطين يطدافعون 

 اءهاعن قضية واالستكانة الظاهرة التي تبدو على المريض بالعصاب الوسواسي والتي تخفي ور

 .نفسا انسانية تعر بالعدوان والعناد والتحدإ

 

 أذكر مثال للتكوين العكسي:  اختبار بعدي
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :التعويض الزائد 

التعويض هو كل محاولطة يقطوم 

ب ططا الشططخص الخفططاء نقططص او 

عيطب مطا يعططاني منطه او للتغلططب 

تبططر محاولططة للتحططرر عليططه ويع

 .من الشعور بالنقص

 

 :التكوين العكسي

هططو اصطططناع سططلور او اتجططاه 

ينطططاقض ويمطططوه علطططى مطططا لطططدى 

الفطططرد مطططن أفكطططار او رغبطططات 

الشططططططططططعورية محظططططططططططورة او 

مكروهطططططة كأصططططططناع الفطططططرد 

مظ ططر الشططجاعة وهططو خططائف 

فططططي أعمططططاق نفسططططه او يظ ططططر 

 .الرحمة تموي ا لقسوة دفينة 

 

 الزوجطططططة التطططططي تخطططططاف مطططططن

السكاكين خوفا شاذا فطال تطيطق 

ان تراهططا فططي منزل ططا او علططى 

طاولت ططططططا وقططططططد دل التحليططططططل 

النفسطططي علطططى ان هطططذا الخطططوف 

كان رد فعل لرغبطة الشطعورية 

 . في ان تقطع رقبة زوج ا 
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 االحباطوحيد  -- :نوان المفردة الدراسية ع

 الحيل الدفاعية -                                

 الكب  -                                

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 

 االحباط وحيد تعريف -2

 العوامل البيئية التي تيدإ الى االحباط -2

 الدفاعيةالحيل  -3

 الكبت -4

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف االحباط  -2

 يعرف أنواع االحباط  -2

 يعرف الحيل الدفاعية-3

 يعرف الكبت-4

 عرف االحباط : اختبار قبلي

 

 

 Frustrationاالحباط وحيد 

   حاجاتطه معوقات حالطت بطين الفطرد وبطين اشطباع  حدوثاو قيامفشل الفرد في اشباع حاجاته او 

 :مثال

الطالطب الططذإ يخططط  بطان يحصططل علططى معطدل عططالي وتعمططل الصطدف الصططحية جسططميا او  -

 .نفسيا دون ذلك فان طموحه ينقلب ىلى خيبة امل تنعكس على حالته النفسية

التاجر الذإ يعمل من اجل الرب  الوفير وان يكبطر مشطروعه بمشطاريع اخطرى وفطي حالطة  -

 .انه فجاة تتبدد اماله ويشعر بالمرارة والحسرةفشل المشروع او فساد البضاعة ف

ادى ىلطى معاقبتطه مطن قبطل المطدير فطان  ممطا المورف الذإ يذهب ىلى الدوام وتاخر الباص -

 . هذا الموقف يسبب احباطا للفرد

 :مستويات االحباط

 :العوامل التاليةيتوقف مستوى االحباط على

فمطن م مطن ين طار امطام اول مشطكلة وان  :لقدرة الفرد علمى التحممل اممام االزممات والمشماك -أ

 ىلطى أومن م من يقاوم ويصبر ويتحمل حتى يستنفذ ما يملك من طاقات فان عجز لجط بسيطةكانت 

 :االسلوبين التاليين أحد

اعتماد بعض االنمطاط السطلوكية االيجابيطة والتطي تعتمطد علطى االسطلوب الطواقعي الفعلطي فطي -2

 (. أإ التكيف للمجتمع الجديد)دراسة او العمل او اسلوب حياته في ال هالحياة فمثال يغير اهداف

اعتماد بعض االساليب والطرق الملتوية وبصورة ال شعورية ويطلق علي طا اليطات الطدفاع  -2

 .الخ...النفسية كالكبت والتبرير، النكوص

 

 :قدرة الفرد على التحمل تعتمد على عوامل كثيرة منها

عقلية والذكاء العام حيث يساعده على ادرار الموقف ادراكطا من حيث القدرات ال: الوراية -2

 .صحيحا ويساعده على التصرف المناسب

التربيططة االولططى التططي تربططى الفططرد بموجب طططا اينططاء الطفولططة حيططث يططتعلم السططلور الجيطططد  -2

 .والمتكيف

 .ة والنفسيةميالحالة الصحية الجس -3
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نب مواقف االحباط من حيث ادراكه ل ا الثقافة الجيدة تساعد الفرد على تج: الثقافة العامة -4

 .ساعده على التغلب علي اتاو االستعانة بما يملك من معلومات 

 .كحقيقة واقعية ال مفر من ا تقبل االخبرات السابقة للفرد تساعده على تجنب العقبات او  -5

 . القيم والتقاليد االجتماعية التي يتمسك ب ا الفرد -6

 :مستوى الحاجة  -ب

( هطرم ماسطلو) الحاجات االنسطانية الطى مسطتويات او درجطات ومثل طا بشطكل هطرم اسلوالعالم م قسم

الحاجطة يطم تلي ا –عطدها الحاجطة ىلطى االمطان ب –الحاجات الفسيولوجية في قاعدة ال طرم حيث تكون 

 تلي ططا –الحاجططة ىلططى تاكيططد الططذات  يططم –الحاجططة ىلططى االحتططرام والتقططدير  يططم–ىلططى الحططب واالنتمططاء 

 .ى المعرفة واخيرا في قمة ال رم الحاجة ىلى التذوق الجمالي والفنيالحاجة ىل

ويرى ماسلو ان التنافس على اشباع اكثر من حاجة فطي وقطت واحطد عنطد الفطرد يدفعطه ىلطى ان 

العططش والخططر الجسطمي فانطه  مطثال –يميل ىلى اشباع الحاجة التي تكون اقرب ىلى قاعدة ال طرم 

 .يميل ىلى الماء اوال

 :يكون على نوعين المسببة لهبالنسبة للمصادر: اع االحباطانو -ت

االحباط الذإ تكون مصادره خارجة عن كيان الفرد من حيث بنيته الجسيمة : االحباط الخارجي -أ

 :والنفسية وهذه العوامل تصنف ىلى

 

ته مصدر االحباط مرتب  بنقص او فقر في محتويات البيئة الخارجية مثال شعور الفرد او حاج -2

ىلطى مطن يعينطه او يسطاعده فططي تحقيطق بعطض متطلبطات حياتططه الماديطة او النفسطية كطاالب او االخططوة 

 .واالصدقاء االوفياء الذإ يقفون ىلى جانبه في حالة المرض او اية ازمة اجتماعية

 (. االبن ال يستطيع مساعدة والده المتقاعد ماديا:مثال ) 

 

 بططهكطان الفططرد يملكطه ويتمتطع  و وبصططورة مفاجئطة ليعزيطز وغطا االحبطاط مطرتب  بفقطدان شططيء -2

اوفقطدان او  فقدان الوالد البنه وهطو مطا زال شطابا او فقطدان دفتطر المحاضطرات يطوم االمتحطان: مثال

 .موت شخص عزيز

 

االحباط مرتب  بمانع خارجي يقف بين الفرد واهدافه المباشطرة او الواضطحة ولطم يخططر ببالطه  -3

 .للدراسةاستعداد الطالب  مما يعيقالتيار الك ربائي ليلة االمتحان او لم يتوقعه كانقطاع 

 

االحباط مرتب  بموقف اجتماعي يقوم على القطيم والتقاليطد او التعطاليم الدينيطة مطثال عنطدما يريطد  -4

شططاب الططزواج مططن فتططاة بعططد قصططة حططب وفجططاة يظ ططر بان مططا اخططوين بالرضططاعة او احططد اقارب ططا ال 

 . يوافق

 

 غالياذكر مثال على االحباط المرتب  بفقدان شيء : ياختبارذات

 

 :الذإ تكون مصادره مرتبطة بكيان الفرد وذاته وشخصيته وتشمل: االحباط الداخلي -ب

لطي او فقطدان احطد عقم او التخلطف الموالصطاالعمى كطالعجز الذإ يحصل للفطرد منطذ بدايطة حياتطه  -2

شخصططية الفططرد بصططورة مسططتمرة مططع تبططديل اعضططاء الجسططم، هططذه االنططواع مططن العجططز تططيير علططى 

 .المواقف الحياتية والردود النفسية ل ا

الطخ، هطذه العاهطات ..يحصل العجز خالل الحيطاة او ايناءهطا لسطبب مطا كطالحوادث، المطرضوقد  -2

 . تصب  مصادر احباط للفرد تشتد وتضعف وحسب الموقف
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 :الحيل الدفاعية 

للتخلص مطن التطوتر والقلطق الطذإ صطودة يقطوم ب طا الفطردآليطة ال شطعورية أإ غيطر مقهى اجراءات 

ينجم عن أزمته النفسية وهى اجطراءات ال توافقيطة أإ ان طا ال تسطت دف حطل المشطكلة بطل الخطالص 

هذه الحيل غالبا تعمل علطى مسسطتوى الشطعورإ أإ ان الفطرد ال يكتسطب ا عطن . من القلق أو تجنبه

 .هم هذه الحيل الكبتقصدوال يستطيع ضبط ا وكف ا بأرادته ومن أ

 

ويعتبطر الخط  الطدفاعي االول لمواج طة االخططار  الخداعيطة  الدفاعية وهو أحد أنواع الحيل :الكب 

ىلطى ( الشطعور)حيث يقوم بابعاد االفكار والدوافع غير المقبولة والخبرات الميلمة من حيز الوعي 

لجأ الشخص ىلطى الكبطت لوقايتطه وي.حيز الالشعور  وبعد مدة يقوم باسترجاع ا فيحصل عنده القلق

من أإ سبب ييدإ ىلى االلم او االنتقاص من احترامه وكبريائه ومنع الدوافع المحطذورة اجتماعيطا 

كالدوافع الجنسية والعدوانية  ويختلف عن القمع حيث ان القمع يتضمن ضطب  الطنفس شطعوريا فطي 

فططل باسططتعماله وكانططت معاملططة فططي الطفولططة المبكططرة اذا اسططرف الط. ضططوء المعططايير االجتماعيططة

 .الوالدين قاسية له فان الطفل سيكون عرضة لالصابة باالمراض النفسية مستقبالً 

 

 :دوافع الكب 
 عندما نمر بحاالت تبرز في ا لدينا دوافع ال نريد ان تظ ر أمام االخرين مثل الدوافع العدوانية

حالة يعمد الفرد الى ابعاد الدافع عن أمام مجتمع يسعى سن يكون السالم سائدا فيه ففي هذه ال

ساحة الشعور ويسعى الى دفنه بعيدا عن تلك الساحة واذا ما بدأذلك الدافع بالظور فأنه يتنكر له 

 .ويتشدد في كتمانه

 

 :رأي درسة التحليل النفسي بالكب 

بت من يحتل الكبت مقاما خاصا في كتابات فرويد وسبب ذلك يعود الى المكانة التي يحتل ا الك

يجعله متميزا عن نشاط الالشعور والمركبات التي تظ ر في السلور والواقع ان في الكبت ما 

غيره من آليات الدفاع النفسي ف و أكثر عمقا في تأييره وأكثر دفاعا نحو التطرف يضاف الى ذلك 

 .ان مكانه في حاالت االضطراب المختلفة تبدو أوسع مدى وأكثر فعالية 

 

 :وظيفة الكب 

وليس وسيلة بناء أإ انه ال يحل المشكلة في واقع االمر بل يعمد الى ان الكبت آلية تحايل 

اطار معين يم انه يعيق الشخص عن اكتساب خبرة جديدة في الميدان الذإ سبب له حصرها في 

 القلق ودعاه الى كبت تأييره

 

 ما هو الكبت؟: اختبار بعدي
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 االختبار البعدي ر الذاتياالختبا االختبار القبلي

 :الحباط ا

فشططل الفططرد فططي اشططباع حاجاتططه 

او قيطططططام اوحطططططدوث معوقطططططات 

حالططت بططين الفططرد وبططين اشططباع 

 حاجاته

فقططدان الوالططد البنططه وهططو : مثممال

مطططا زال شطططابا او فقطططدان دفتطططر 

المحاضططططرات يططططوم االمتحططططان 

اوفقططططططدان او مططططططوت شططططططخص 

 .عزيز

 

ويعتبططر الخطط  الططدفاعي  :الكبمم 

واج ة االخططار حيطث االول لم

يقططوم بابعططاد االفكططار والططدوافع 

غيططططططر المقبولططططططة والخبططططططرات 

الميلمطططططة مطططططن حيطططططز الطططططوعي 

ىلططى حيططز الالشططعور  ( الشططعور)

وبعطططد مطططدة يقطططوم باسطططترجاع ا 

ويلجططططأ .فيحصططططل عنططططده القلططططق

الشخص ىلى الكبت لوقايته من 

أإ سطططبب يطططيدإ ىلطططى االلطططم او 

االنتقطططططططاص مطططططططن احترامطططططططه 

فع وكبريائطططططططه ومنطططططططع الطططططططدوا

المحطططذورة اجتماعيطططا كالطططدوافع 

الجنسططية والعدوانيططة  ويختلططف 

عططططن القمططططع حيططططث ان القمططططع 

يتضططمن ضططب  الططنفس شططعوريا 

. في ضوء المعايير االجتماعية

في الطفولة المبكطرة اذا اسطرف 

الطفل باستعماله وكانت معاملة 

الوالططدين قاسططية لططه فططان الطفططل 

سططططططيكون عرضططططططة لالصططططططابة 

 .الً باالمراض النفسية مستقب
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 :نوان المفردة الدراسية ع

 االنسحاب -

 أحالم اليقظة -

 العدوان المرتد, العدوان المزاح, التقمص,العزل, العدوان: حيل دفاعية أخرى  -

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفلفئة المستا

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :ة االفكار المركزي

 مف وم االنسحاب -2

 االنسحاب والالمباالة -2

 صور االنسحاب -3

 أحالم اليقظة  -4

 التقمص، العزل، العدوان المرتد، العدوان المزاح، العدوان: حيل دفاعية أخرى -5

 

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

  مف وم االنسحابيعرف  -2

 يعرف أحالم اليقظة -2

  العدوان المرتد، وان المزاحالعد،يعرف العدوان -3

 عرف االنسحاب : اختبار قبلي

 

 
 : االنسحاب

 .التي يتبع ا الشخص لمواج ة االحباط االساليبفاعية و دوهو أحد أنواع الحيل ال

 

  :تعريف االنسحاب

فمطثال خاصطة مطع النطاس  عاد الشخص المتأزم عن المواقف التطي يحتمطل ان تثيطر لديطه القلطقتهو اب

 .أسرته او الطالب مدرسته او كليته تجنبا للفشل يترر الرجل

 

 :االنسحاب والالمباالة

 ار حالة من عدم االهتمام أو االكتراث عندما يواجه الشخص رروف او مواقطف قطد تثيطر لديطه ار

مشاعر االحباط حيث يمنع االنسطان نفسطه مطن محاولطة القيطام بطأإ عمطل وذلطك كطرد فعطل لمواج طة 

 .الواقع المحب 

 

 : النسحابصور ا

ومن صور االنسحاب النفسي االذعان واالمتثال وانخفطاض مسطتوى االنسحاب اما مادإ او نفسي 

الطموح والكف عن كل محاولة للتكيطف مطع الموقطف المثيطر لالحبطاط ويكطون هطذا بمثابطة اعتطراف 

ويقتططرن االنسططحاب هططذا بالتبلططد وعططدم االكتططراث  .الشططخص بأسططتحالة الوصططول الططى حططل الزمتططه

 . المباالةوال

وقد ي رب المتأزم من أزمته ويلتمس الراحة في أحالم اليقظة او فطي النطوم او الخمطر والمخطدرات 

لينشططغل عططن مواج ططة مشططاكله وهططذا مططا يعططرف او االسططراف فططي العمططل او الدراسططة لططيال ون ططارا 

 .باالحتماء بالعمل
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 :أحالم اليقظة

وهى نطوع مطن التفكيطر ال يتقيطد بطالواقع وال فسه أحالم اليقظة عبارة عن قصص يروي ا االنسان لن

تسطت دف هطذه االحطالم خفطض .التي ت يمن على التفكير العطادإ يحفل بالقيود المنطقية واالجتماعية

والقلق الناجم عن حاجات ورغبات يعجز الفرد عن تحقيق ا فطي عطالم الواقطع مطثال الضطعيف التوتر

 .بطشيحلم بالقوة والفقير بالثروة والمظلوم بال

 

 :أحالم اليقظة المرضي وأحالم اليقظة الطبيعي

ولكطن متطى  ان أحالم اليقظة راهرة طبيعية وعادية ال ضرر من ا ان التجأالي ا الفرد بمقدار معطين

  .تعود علي ا  واصب  اسيرا ل ا اصبحت ضارة وعاقبت ا وخيمة

 

 :عالقة أحالم اليقظة بالنشاط النفسي

مشطاع فطي فتطرة الطفولطة ومقتبطل الشطباب وفطي سطن الشطيخوخة ايضطا اليقظة نشاط ذهني ان أحالم 

غيراننا اذا رأينا الطفل أو الشاب يسرف فطي االستسطالم ل طا كطان هطذا دلطيال علطى انطه يعطاني أزمطة 

نفسية وعادة االسراف في ا يكون مقرونا بأعراض اخرى تشير الى عطدم تكامطل الشخصطية أحطالم 

 .المصابين بأمراض نفسية عصابية اليقظة تمتص شطرا كبيرا من حياة

 

 :حيل دفاعية أخرى

 : العدوان
يمثل رد فعل طبيعي وقوإ لالحباط وهو في حد ذاته عملية ايذاء للغيراو للذات او ما يرمز الي ما 

يقطاع او التشط ير والنميمطة وقطد والعطدوان اللفظطي باال العنطف الجسطمي وللعدوان صور عديدة من طا

رى كاسراف الوالد في مطالبه او نواهيه او افراط المعلم على طالبه بالنقد يتخذ العدوان اشكال اخ

 .والت ديد وطلب النظام كذلك االهمال واالستخفاف بشخص 

 

 :العدوان المزاح

ان حالت عقبطات دون العطدوان المباشطر علطى مصطدر االحبطاط بطأن كطان شخصطا مرهطوب الجانطب 

ول العدوان وانصب علطى أول كطبش فطداء يلقطاه فطي كاسب او محبوبا كاسم او محترما كصديق تح

طريقططه انسططانا كططان ام حيوانططا ام جمططادا فالطفططل الغاضططب مططن والديططه او معلمططه قططد يضططرب طفططال 

اخرأضعف منه او يعذب حيوانا او يكسرانية الزهور اويحطم االياث  واسب الغاضب من رئيسطه 

 .قد يصب غضبه على أوالده

 

 نعرف العدوا: اختبار ذاتي

 

 :العدوان المرتد
ان كان المعتدى عليه ممطن نشطأوا علطى االعتقطاد بطأن كطل عطدوان أيطم وخطيئطة او حيطل بينطه وبطين 

تصريف العدوان بأإ صورة كأن خاف من تعرضه اليذاء المعتدإ ارتد عدوانه على نفسه وتلطك 

حطين االرض  او يشد شعره او يلقي بنفسه علىحال الطفل المغتار الذإ يضرب رأسه في الحائ  

ويتخذ العدوان المرتد صورا شتى من ا اسراف الفرد فطي لطوم  .يعجز عن توجيه عدوانه الى والده

 .نفسه او اصابته بال بوط واالكتئاب

 

 :العزل 

حيلة الشعورية يتم ب ا فصل االفكار والرغبات والمعتقدات في مقصورات مستقلة منعزل بعض ا 

وج طا لوجطه مطن صطراع وقلطق وب طذه الحيلطة يتفطادى كثيطر مطن عن بعض تفاديا لما يسطببه التقيهطا 

فقطد يكطون الرجطل . الناس ما يقوم بين تصرفات م الخلقيطة فطي مجطاالت الحيطاة المختلفطة مطن تنطاقض
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بينمطا يتسطم سطلوكه فطي تجارتطه  صادقا فطي بيتطه كاذبطا فطي عملطه او يطيدإ العبطادات ويحطافظ علي طا

 .وهو يرفض االعتراف ب ذا التناقضبالغش والخداع فيما ين ى عنه الدين 

والعزل شبيه بالكبت فطي ان كلي مطا خطداع للطذات غيطر انطه يختلطف عطن الكبطت فطي ان الفطرد يشطعر 

 .ويفطن الى وجود الطرفين المتصارعين لكنه ال يدرر ما بين ما من تناقض

مسط  االرض وبالعزل نستطيع تفسير المريض الذهاني الذإ يعتقد انه ملك عظيم ومع هطذا يقطوم ب

 .او تم يد االسرة في المستشفى دون ان يفطن الى ما بين ذلك من تناقض في اعتقاده وسلوكه

 

 

 

 :التقمص

هو اندماج الفرد في شخصية فرد اخر او شخصية جماعة نجحطت بالحصطول علطى االهطداف التطي 

حطين نقطرأ يفتقدها او للتخفف من صراع نفسي فنحن نميل الى تقمص من ينعمون بما حرمنطا منطه 

 .عن م او نفكر في م او نشاهدهم على المسرح

ان تتقمص الفتاة المحرومة شخصية الممثلة التي تعجب ب ا او ان يتقمص الطفطل شخصطية : مثال 

 .التي يصبو الي ا او تعلق التلميذ الضعيف دراسيا بمدرس المادة ابيه ليشعر بالقوة

 تقمصان الشعور بالنقص والعجز من الدوافع القوية لل

 

 عرف العزل: اختباربعدي

 

 

 

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 : االنسحاب

وهو أحد أنواع الحيل الدفاعيطة 

و االسطططططططاليب التطططططططي يتبع طططططططا 

 .الشخص لمواج ة االحباط

 

 

 :العدوان 
يمثطططل رد فعطططل طبيعطططي وقطططوإ 

لالحبطططاط وهطططو فطططي حطططد ذاتطططه 

عمليططة ايططذاء للغيططراو للططذات او 

مططططا يرمططططز الي مططططا وللعططططدوان 

صططططور عديططططدة من ططططا العنططططف 

الجسطططططمي والعطططططدوان اللفظطططططي 

بااليقطططاع او التشططط ير والنميمطططة 

وقططططد يتخططططذ العططططدوان اشططططكال 

اخططططرى كاسططططراف الوالططططد فططططي 

مطالبططططه او نواهيططططه او افططططراط 

المعلطططططم علطططططى طالبطططططه بالنقطططططد 

والت ديططد وطلططب النظططام كططذلك 

االهمال واالسطتخفاف بشطخص 

. 

 

 :العزل 

ة الشطعورية يططتم ب طا فصططل حيلط

االفكار والرغبطات والمعتقطدات 

في مقصورات مسطتقلة منعطزل 

بعضطط ا عططن بعططض تفاديططا لمططا 

يسببه التقيهطا وج طا لوجطه مطن 

صططططراع وقلططططق وب ططططذه الحيلططططة 

يتفادى كثير من الناس ما يقطوم 

بططططين تصططططرفات م الخلقيططططة فططططي 

مجطططاالت الحيطططاة المختلفطططة مطططن 

 تناقض
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 التوافق وسوء التوافق: ة نوان المفردة الدراسيع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 : التوافق وسوء التوافق في:االفكار المركزية 

 الطفولة -2

 فترة المراهقة -2

 التوافق الزوجي-3

 مرحلة الشيخوخة -4

  العمل او التوافق الوريفيفي التوافق  -5

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعلم ما هو التوافق وسوء التوافق -2

 على مظاهر سوء التوافق المختلفة يتعرف -2

 يعدد العوامل المحددة للتوافق -3

 عرف التوافق : اختبار قبلي

 

 :التوافق وسوء التوافق عبر دورة الحياة

 . مواج ة متطلباته الذاتية الشخصية ومتطلبات البيئة ونجاحه في ذلكالتوافق محاولة الفرد ل

 .عدم قدرة الفرد للتكيف مع متطلباته الذاتية والبيئة المحيطة به: سوء التوافق

 :شروط التوافق في الحياة

 .وجود الرضا واالطمئنان في تلبية احتياجات م المادية والرعاية الصحية والعمل المجزإ -2

 .رفيه الفعالةوجود فرص الت -2

 .وجود فرص التعليم والتفكير الخالق االبتكارإ -3

 .تحسين رروف المجتمع وتقليل مصادر الضغ  والقلق -4

 

 (:العوامل التي تؤثر على التوافق)محددات التوافق 

افعل ما اقول "فاالباء يقولون الطفال م : تيير في عملية التوافق مستقبالً : احداث الطفولة -1

ولكن االطفال غالبا ما يقلدون ما يرون وهذه ال تعجب االباء وربما يقومون " لوال تفعل ما افع

بمعاقبت م وايارت م بنفس االساليب التي يستخدم ا االبناء دون ان يدركوا ذلك فاذا اهمل االطفال 

ايناء مناقشة االخبار غير السارة فان م ربما يتعلمون عدم التحدث عن ا واذا شجعوا على مناقشت ا 

 .ع االخرين فانه من المحتمل ان يتعلموا كيفية مواج ة تلك المشاكل فيما بعد وحل ام

السائدة في يقافة الفرد حيث ان الرواب  الدينية واالسرية والمساندة المستويات والتقاليد  -2

 .االجتماعية تزودهم بالمساندة االنفعالية وعلى س ولة التوافق

طفل في العمر كلما وضع خططا مفصلة من شان ا مساعدته كلما كبر ال: المستوى المعرفي -3

 . على التحكم في سلوكه حيث ان القدرة المعرفية المتزايدة تيير في فعالية التعامل والتوافق

 :التوافق خالل مرحلة المراهقة

 :مؤثرات التوافق الجيد او السيء

هقين فاالبطاء المتسطلطون ان اساليب الوالدين ذو داللطة كبيطرة علطى توافطق المطرا: الوالدان -2

المييرون يشركون االطفال في امور عديدة ويتظاهرون باعطائ م االستقاللية فطي اتخطاذ 

هيالء االطفال سوف . القرارات ولكن م بالحقيقة ما يزالون يحتفظون بالمسيولية الن ائية

البطاء يقة بانفس م، مسطتقلون، لطدي م تقطدير عطال لطذات م ومطع االسطرة عكطس ا: تكون لدي م

المتسيبون في تطرر افطراد االسطرة احطراراً ممطا يحطدث لطدي م حالطة االرتبطار وعطدم اتخطاذ 

 .القرارات المناسبة



 36 

يزداد نفوذ االصدقاء ايناء المراهقة ولكن تايير الوالدين يكون اكثر  (:االصدقاء)االقران  -2

 .في حالة تف م المراهقين ومساعدت م والمشاركة في حل مشاكل م

 :شاكل كثيرة في المراهقة كاالنحرافات الخلقية وتعاطي المخدرات بسببوقد تظ ر م

 .حينما يكون هنار فرق كبير في التوقعات بين االصدقاء واالسراو االهل -

 .حينما يكون االقران اكثر تاييرا من االباء -

 .حينما يشترر االصدقاء في المشكالت ويييدون سلور بعض م البعض -

 

 مل المييرة على عملية التوافق لدى المراهقينعدد العوا:  اختبار ذاتي

 

 :مهام التوافق

 :ويقسم الى: الرضا في العمل

ينظر الكثير من الناس الى ورائف م على ان ا غير مرضية وتشير الدراسطات الطى : اثر الوظيفة -أ

ان الرجال يعانون من مشكالت فطي العمطل وخصوصطا خريجطي الجامعطات ويطرى العلمطاء الطى ان 

الزائد جداًً  فطي العمطل يطيدإ الطى ارتفطاع مسطتوى ال ورمونطات المرتبططة بطالتوتر فيعطاني الضغ  

المورف من امراض نفسطية كثيطرة وزيطادة معطدالت الغيطاب، ومطن االمطور التطي تقلطل مطن التوافطق 

 :هي

 .توتر الصحة -2

 .وجود ت ديد امن العامل -2

 .زيادة عبء العمل -3

 .العملالتغيرات الدورية في نوبات  -4

 .االشراف غير المتكاف  -5

 .المكانة المنخفضة -6

 .االجور غير العادلة -7

 .فرص الترقي -8

 :الحلول من اجل التوافق

الم نة يجب ان تطوفر العديطد مطن الفطرص الميديطة الطى االبتكطار والتنطوع واالنجطاز االمطر  -2

 .الذإ يجعل الورائف شيقة

 .تفع نسبيا وفوائدها خارجية ايضاان ا تزود الفرد بمكانة اجتماعية ودخل مر -2

 :تاثير الفرد  -ب

ان السمات الشخصية للفرد تزيد من مدى احتمال االرتباط بين الرضا عن العمل وايضا عطن 

الحياة حيث ان الفرد الذإ يعمل ويجلطب معطه م اراتطه الفريطدة وحاجاتطه وقيمطه واهدافطه والسطمات 

السططعادة عكططس الفططرد غيططر الكططفء بدرجططة متزايططدة الشخصططية الجيططدة فانططه اكثططر احتمططاال للشططعور ب

 . ومعرض للشعور بالتعاسة وعدم االرتياح

 

 : التوافق الزوجي

تشير الدراسات الى عدم شعور المتزوجين بالسعادة وتعبطر الزوجطات عطن عطدم الرضطا اكثطر 

 . من االزواج وقد يرجع الى الدور الكبيروالمسيولية الملقاة علي م

 

 :بالزواج الناجح العوامل المرتبطة

الوضططع االجتمططاعي واالقتصططادإ الجيططد يعنططي وجططود احباطططات اقططل فططي الحيططاة اليوميططة  -2

 .الزوجية
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فاالباء السعداء يعتبرون معلمين جيدين الن م يتصرفون بطرق تيدإ : السعادة الشخصية -2

الططى نشططر الطمانينططة والسططالم، فاالطفططال الططذين يعيشططون فططي بيططوت سططعيدة يكتسططبون هططذه 

دات الشخصططية المثمططرة عططن طريططق الططتعلم بالمالحظططة وهنططار ارتبططاط بططين السططعادة العططا

 . الشخصية او االنسجام الزوجي

طبيعططة الفططرد السططعيدة والتركيططز علططى الجوانططب االيجابيططة فططي الططزواج وحتططى ولططو كانططت  -3

رططروف الططزواج صططعبة، فالخطبططة الطويلططة المسططالمة قططد تعنططي ان الشططريكين قططد عرفططا 

 . واستعدا الخذ قرار ذكي بخصوص عالقة يابتة ودائمة بعض ما جيدا

يتبنطى علطى عالقطة صطلبة بطين انطاس (: سطنة 28سطنة، االنثطى  22الذكر )الزواج المتاخر  -4

يف مون انفس م ومثل هذا الزوج يقل احتمال تعجيله كما ان الكبار لدي م صطبرا اكثطر مطن 

 . انده قاعدة تمويلية صلبةالصغار في معالجة مشكالت م كما ان الزواج المتاخر تس

 .القدرة على التفاهم واالحساس بالشريك االخر بدرجة فعالة ومعالجة القلق بطريقة بناءة -5

 .التركيز على العمل الجاد للحفار على التفاعل االيجابي -6

 . التشابه في الشخصية للشريكين -7

 

 :التوافق خالل مرحلة الشيخوخة
 :الشيخوخة( مشاكل)تحديات 

االعتططزال عططن العمططل وتغييططر الظططروف قططد يفقططد االفططراد اتصططال م بمناشططئ م عنططد بدايططة  -2

 .وادوارهم االجتماعية السابقة، مثال شرطي متقاعد

 .ييدإ الوهن وضعف القدرات الجسمية والعقلية الى االنشغال بالذات -2

 .يميل الشباب في المجتمع الى االنسحاب بعيدا عن م -3

 م ينسحبون جانبا ألى موضطوعات ليسطت علطى وعندما يصب  الموت شاغل م االساسي ف -4

 .درجة كبيرة من االهمية

ف م يرغبون الى البقاء في حالطة مطن النشطاط والمحافظطة علطى : االحجام –صراع االقدام  -5

الذات وقيمت ا كما ان م في نفس الوقت يتمنون االنسحاب من الم ام االجتماعيطة والعطيش 

 . والتامل بحياة رحبة

 

 :د المسنين عن انماط التكيف

 .معيدو التنظيم حيث يشغلون انفس م بامورعديدة ومتنوعة مثل االمور الدينية والمجتمع -2

الذين يركزون على بطذل الطاقطة او الطاقطات فطي القيطام بطادوار : المركزون المتخصصون -2

 .وانشطة معينة كالظ ور بابداء الحب او رسم اللوحات

تماعية عمدا على الرغم من ان م يحرصطون الذين ي جرون االهتمامات االج: المنسحبون -3

 . على االهتمام بالعالم وبانفس م ربما وهم يجلسون على الكرسي الدوار

 

 

 

 :قابلية المسنين على التوافق تعتمد على ما يلي

تبدو عمليات الفقدان في الورائف الجسمية في الغالب تدريجية ولذا فالكبير قد يتكيف مع  -2

 .ا دون ان يدرر ذلكالتغيرات الطفيفة تدريجي

 .تبدو هذه االعراض الميلمة على غيرهم من الكبار فال يشعرون بان م وحيدون في ذلك -2

حينمطططا تكطططون الصطططعوبات مزمنطططة فطططان االفطططراد يتوافقطططون بالتطططدرير وعلطططى فتطططرات مطططع  -3

 . المشكالت التي كانت تبدو ماساوية

 . اد بدائل مشبعةتيير عمليات الفقدان على جوانب محدودة في الحياة ويمكن ايج -4

 



 38 

 (:التوافق االجتماعي)الطفل الحسن المالئمة االجتماعية 

يتمتططع بقططدر مقبططول مططن السططعادة، يتطلططع الططى المسططتقبل بططروح االمططل اكثططر مططن االستسططالم  -2

 . والخوف

 .يثق في نفسه، يحترم نفسه ويحترم قدراته، يعالر المشكالت وفق نظام معين -2

الخرين، يعرف كيفية التعامل مع االخرين، يصغي الي م، ويتبطع يحب التعاون ومصادقة ا -3

 .سلوكا يتقبله المجتمع ليحظى بتقدير الناس

 .يستطيع االستفادة من عزلته، يستطيع ان ينفرد بنفسه دون شقاء او هم -4

 .يعيش في الواقع، يفطن لسوء المعاملة ويدافع عن حقوقه -5

 

 

 ر على التوافق الوريفييالية عوامل تييعدد  : اختبار بعدي

 

 

 

 
 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

التوافق محاولة الفرد لمواج طة 

متطلباتططططه الذاتيطططططة الشخصطططططية 

ومتطلبططات البيئططة ونجاحططه فططي 

 ذلك

 

 

 

 الوالدان -2

 (االقران ) االصدقاء  -2

 

 

 

 .توتر الصحة -2

 .وجود ت ديد امن العامل -2

 العملزيادة عبء  -3
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 مظاهر سوء التوافق العام: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 

 عند االطفالافق مظاهر سوء التو -2

 مظاهر سوء التوافق الزوجي -2

 هر سوء التوافق في العمل او الوريفةمظا -3

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعدد مظاهر سوء التوافق عند االطفال -2

 يعدد مظاهر سوء التوافق الزوجي -2

 يعدد مظاهر سوء التوافق في العمل -3

 

 أذكر صورتين لمظاهر سوء التوافق عند االطفال : اختبار قبلي

 

 

 

 : العاممظاهر سوء التوافق 

مجاالت عدة ف نار سوء التوافق الذاتي واالجتمطاعي وسطوء التوافطق الم نطي وسطوء لسوء التوافق 

علطى ان سطوء التوافطق فطي مجطال معطين يكطون لطه صطداه . التوافق االسطرإ أو الدراسطي  أو الطديني

ه اضطربت لفي المجاالت االخرى سن االنسانوحدة جسمية نفسية ان اضطرب جانب من ا وأيره 

سائر جوانب ا أإ ان ضروب سوء التوافق المختلفة تكون مثطل االغصطان التطي تتفطرع مطن شطجرة 

 .سوء التوافق العام

  

 : مظاهر سوء التوافق في الطفولة

 .سيء الظن باالخرين، يشعر بان االخرين يتعمدون مضايقته وخلق المتاعب له -2

لغيططرة مططن االخططرين عنططد يتخططذ موقططف الكراهيططة والنفططور والحقططد مططن نجططاح االخططرين وا -2

 .حصول م على جوائز

 .تثب  همته بسرعة ج وده ال تكون سوى محاوالت تفتقر الى الحماس والصدق -3

قد يكون مشاغبا ومشاكسا ويحاول ان يستغل نقاط الضعف في االخرين ويحطس بالراحطة  -4

 .عند تسببه الم االخرين

وس تقطديرهم لطه ومطا يفرضطه  متطرفا في سلبيته، فقد يتقبل بغير نقاش رأإ االخرين فيه -5

 .عليه االخرون من مواقف

 معتل الصحة على الدوام، يكرر طلبيات االعفاء من اللعب او العمل بسبب مرضه -6

 

 :مظاهر سوء التوافق الزوجي

 .فشل الزوجين في اشباع حاجات وتوقعات كل من م من االخر -2

 .ات كل من م لالخرقد يجد الزوجين صعوبة في تقبل االختالف في عادات واراء ورغب -2

 .الغيرة والتملك تمنع كل فرد من اعطاء االخر حرية االستقالل -3

 .توزيع السلطة يبدو غير عادل بالنسبة الحدهما او كالهما -4

عطدم الوصطول الطى حلطول وسططية لحسطم الصطراعات : يحدث فشل فطي االتصطال والتفطاهم -5

 .واالحباط

 .لفة ومتعارضةاحياناً يتفرق الزوجان وراء اهداف واهتمامات مخت -6
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 أذكر مظ رين لسوء التوفق الزوجي: اختبار ذاتي

 

 :مظاهر سوء التوافق في العمل او الوظيفة

عندما يعمل االنسان في مجال عمل بعيد عن رغبته وكفائته او في غير تخصصه الدراسي او 

الى  كانت هنار مشاكل مع رب العمل او مع بقية العمال او كان هنار من االسباب التي تيدإ

استياء الشخص العامل من تلك الوريفة او ذلك العمل النطه يحطس انطه أدنطى مطن امكانياتطه فطأن 

  :ذلك الشخص حتما سيكون

 عدم الشعور بالسعادة -2

 انتاجه قليل اوغير جيد -2

 يكون معتل الصحة على الدوام -3

 يتمارض ويتغيب عن العمل بأستمرار  -4

 يكون عصبي المزاج  -5

 يكون عرضة لالمراض النفسية -6

 

 أذكر مظرين لسوء التوفق الوريفي :اختبار بعدي

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

سططططيء الظططططن بطططططاالخرين،  -2

يشططعر بططان االخططرين يتعمططدون 

 .مضايقته وخلق المتاعب له

يتخطططططذ موقطططططف الكراهيطططططة  -2

والنفططططور والحقططططد مططططن نجططططاح 

االخرين والغيرة مطن االخطرين 

 .م على جوائزعند حصول 

فشططل الططزوجين فططي اشططباع . 2

حاجات وتوقعات كل من م مطن 

 .االخر

قد يجد الزوجين صعوبة في 2.

تقبطططل االخططططتالف فططططي عططططادات 

واراء ورغبططططططات كططططططل مططططططن م 

 .لالخر

 

 عدم الشعور بالسعادة-2

 انتاجه قليل اوغير جيد -2
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 الشخصية السوية والشاذة: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالمست الفئة

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 
 تعريف الشخصية -2

 عوامل تكوين الشخصية -2

 اضطراب الشخصية -3

 أنواع الشخصية -4

 الشخصيات السوية والشاذة -5

  المعيار البايولوجي، لحضارإالمعيار ا، المعيار االحصائي، المعيار المثالي -6

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف الشخصية -2

 يعدد سمات اضطراب الشخصية -2

 يعرف أنواع الشخصية  -3

 المعاييرالتي تقاس بموجب ا الشخصيات   يعدد -4

 عرف الشخصية : اختبار قبلي

 

 

 Personality: الشخصية 

نية والنفسطية للفطرد والتطي تميطزه عطن السطمات الجسطما مطنتعرف الشخصية بان طا مجموعطة 

 .التفكير والمواقف والسلور و االخرين وهذه السمات تشمل المزاج والذكاء والتعلم

 

 :عوامل تكوين الشخصية 

 .العوامل التي تشكل الفرد اما ورايية او مكتسبة 

النفسططية حيططث ان الجينططات هططي حوامططل االسططتعدادات الوراييططة الجسططمية و :العوامممل الوراثيممة . 1

كالدوافع الفطرية والذكاء والمواهب كذلك العوامل البايولوجية مثل حالطة الج طاز العصطبي والغطدد 

 .مثل زيادة افراز هرمون الغدة الدرقية يزيد من نشاط الجسم

 :وتشمل جميع العوامل الخارجية التي تيير على الفرد وتشمل  :العوامل البيئية . 2

 .يشة الفرد في صحراء او منطقة جبلية كمع: العوامل الجغرافية  -أ

 :وتشمل : العوامل االجتماعية  -ب

 .لقية والروحية والعادات والتقاليد السائدةخيقافة المجتمع وتضم جميع القيم والمعايير ال* 

 .التحرر والتدينوعوامل يقافية خاصة مثل الطبقة التي ينحدر من ا الفرد ، الحالة المادية * 

صطابات الطراس واالحطوادث واالمطراض الشطديدة  اواالسطرة فطي ثل مركطز الفطردعوامل اخرى م* 

 .وكذلك فقدان احد الوالدين في سن مبكرة

 Personality disorder : اضطراب الشخصية
هو مرض يحوإ بعض او مجموعة اعراض تساعد على عدم التوافق النفسطي والشخصطي 

 .عند الفرد واالجتماعي
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 : اذةالشخصيات السوية والش

اليسططير وذلططك الخططتالف وج ططات النظططر الططى لططيس الفصططل بططين الشخصططية السططوية والشططاذة بططاسمر 

 :وهنار معايير مختلفة للفصل بين الحالتين. السواء والشذوذ

اإ  يرى ان الشخص السوإ هطو مطن ال ينحطرف كثيطرا عطن المتوسط : المعيار االحصائي -2

ر مطن النطاس وفطق المنحنطي االعتطدالي ان السوإ هطو المتوسط  والطذإ يمثطل الشططر االكبط

بطين ومن مميزات هطذا المعيطار انطه يراعطي مطا بطين ضطروب االنحطراف مطن تطدرج فيميطز 

 .الحاالت الخفيفة والمتوسطة والعنيفة من سوء التوافق

يرى ان السوإ هو الكامل المثالي او ما يقرب منه فقوة االبصار السوية  :المعيار المثالي -2

المتوسطططة بططل المكتملططة وهططذا هططو المعيططار الططذإ يقصططده المحللططون ليسططت قططوة االبصططار 

غير ان هذا المعيطار قطد ال يكطون لطه النفسيون حين يقولون انه ليست هنار شخصية سوية 

 .وجود على االطالق من الناحية االحصائية في نواحي الذكاء او الجمال او الصحة مثال

اإ مطن اسطتطاع ان يجطارإ مطع المجتمعطيرى ان السوإ هو المتوافطق  :المعيار الحضاري -3

ول ذا المعيار أكثر من عيب ف و يرى السطواء فطي  قيم المجتمع وقوانينه ومعاييره وأهدافه

تتطلططب مططن الفططرد العمططل علططى  االمتثططال لقططوانين المجتمططع وقيمططه حتططى ان كانططت فاسططدة

ة الطى اصالح ا وتغييرها بدال من التكيطف ل طا ومطن عيوبطه ايضطا انطه يختلطف مطن حضطار

 .اخرى 

الشخصيات الشاذة تتسم بأعراض كلينكية معينة كالمخاوف يرى ان : الباثولوجيالمعيار  -4

وال طالوس الشاذة والوساوس واالفكار المتسطلطة وارتفطاع مسطتوى القلطق عنطد العصطابيين 

واالعتقططادات الباطلططة واضطططراب التفكيططر واللغططة عنططد الططذهانيين وكالنزعططات االجراميططة 

 .الجنسية في الشخصية السايكوبايية واالنحرافات

 

 :سمات الشخصية السوية

 تحقيق الفرد لمف وم الرضا عن ذاته وتقبله ل ذا الذات -2

 حسن أختبار طبيعة العمل الذإ يتفق وميول واتجاهات الفرد -2

 االحساس بتحقيق الكفاية عند مواج ة القضايا والمشاكل الحياتية وبذلك يشعر باالستقالل -3

افي لمواج ططة واقططع الحيططاة والتسططل  بالقططدرة علططى حططل المشططاكل بأسططلوب االسططتعداد الكطط -4

 موضوعي بعيد عن أحالم اليقظة وحاالت ال روب

خروج من دائرة الشعور بالخوف والذنب الن مثل هذا الشعور يعمل على اضعاف يقته ال -5

 بنفسه مع عدم الشعور باالمان

 لديه وتحقيق السعادة والرضا له ول م تبادل التقبل بينه وبين االخرين مما يحقق االنتماء -6

شططعور الفططرد باالسططتقاللية الذاتيططة ممططا يجعلططه يتحمططل المسططيولية بكفططاءة وقططدرة وحسططن  -7

 .تصرف

 عدد المعايير التي تقاس بموجب ا الشخصية :اختبار ذاتي

 :سمات اضطراب الشخصية 

 .عدم الثقة بالنفس . 2

 .التشاؤم والالمباالة . 2

 .والسلوكيالتصلب الفكرإ . 3

 .االعتمادية المفرطة على الغير في انجاز الم مات المطلوبة. 4

 .جمود المشاعر والعواطف مما يحدد من القدرة على التفاعل االيجابي مع االخرين. 5

 .صاحب الشخصية المضطربة ينكر المرض ويرفض العالج. 6

 .لكيود ان يتعايش مع البيئة المحيطة به ولكنه يفشل كلما حاول ذ. 7
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 :انواع الشخصية 

  Paranoid personality:  الشخصية االضطهادية. 2

 .وتتسم بالشك والحساسية الزائدة

  Schizoid personality:  الشخصية الفصامية. 2

 يل الى التفكير الذاتيمال و وتتسم باالنطواء واحالم اليقظة والخجل

  cycloid personality:  الشخصية دورية المزاج. 3

 .سم بتقلب المزاج بين الفرح واالكتئاب وتقلب النشاط بين الحركة الزائدة والسكونوتت

  Hysterical personality:  الشخصية الهستيرية. 4

موضع االهتمطام ، التمثيطل علطى مسطرح الحيطاة، عطدم  نوتتسم بالرغبة في الظ ور وان تكو

 .النضوج العاطفي وسرعة االيحاء

  Obsessive personality:  الشخصية الوسواسية. 5

 .إ وانضباط التصرفاتأصالبة الر مع تتسم بحب الروتين والنظافة ودقة المواعيد

  Inadequate personality:  الشخصية االتكالية. 6

 .تتسم بالضعف وقلة النشاط وعدم تحمل المسيولية في العمل واالسرة

 :  الشخصية المنفجرة. 7

 .الندفاع في التصرفاتتتسم بسرعة الغضب واالنفعال وا

  Narcissistic personality:  الشخصية النرجسية. 8

لدي م احساس قوإ بقيمت م الذاتية ويرون ان م جديرون باالحترام واالجالل ويعتقدون بطان 

 .على االخرين ان آل يرفضوا ل م طلبا

  Anti-social personality:  الشخصية المعادية للمجتمع. 9

االنطدفاع واالعتطداء وكثيطر  كثيطرة بالتصرفات المضادة للعطرف والقطانون ، تتسم منذ الطفول

 .االحتكار بالشرطة والسجون

 

 :نظرية التحليل النفسي للشخصية

 .حدد العالم فرويد مكونات الشخصية في ال و واالنا واالنا االعلى 

 .يتكون من الدوافع الالشعورية: ال و 

 .يتحكم في الدوافع ويوجه النشاط الى سلور اجتماعي مقبولجزء الشخصية الواقعي الذإ : االنا 

 .وهو الضمير الذإ يحاسب االنا ويتحكم في ال و: االنا االعلى 

 

 عرف الشخصية الفصامية :االختبار البعدي
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 : الشخصية 

تعطططططططرف الشخصطططططططية بان طططططططا 

سططططططططمات مجموعططططططططة مططططططططن ال

الجسطططططمانية والنفسطططططية للفطططططرد 

والتططططي تميططططزه عططططن االخططططرين 

وهطططذه السطططمات تشطططمل المطططزاج 

والطططططذكاء والطططططتعلم و التفكيطططططر 

 .والمواقف والسلور

 

 

 المعيار المثالي.2

 المعيار االحصائي.2

 المعيارالحضارإ.3

 المعيار البايولوجي.4

 :  الشخصية الفصامية

وتتسططططططم بططططططاالنطواء واحططططططالم 

الميطططل الطططى  اليقظطططة والخجطططل و

 التفكير الذاتي
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 الصدمات النفسية: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 

 تعريف الصدمة النفسية -2

 مات النفسيةأسباب الصد -2

 مظاهر الصدمة النفسية -3

 

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف الصدمة النفسية -2

 يعدد  أسباب ا -2

 يعرف مظاهرالصدمة النفسية -3

 صدمة النفسيةعرف ال: اختبار قبلي

 

 

 : الصدمات النفسية
 :تعريف الصدمة النفسية

يدإ الطى تطأيير عقلطي وجسطدإ هى حالة من االذى واالضطراب في المشاعر التي غالبا مطا تط

أن الصططدمة تشططير ىلططى حططوادث شططديدة أو  .نططاتر كططرد فعططل طبيعططي للحططدث أو السططبب الصططادم 

عنيفة تعد قوية وميذية وم طددة للحيطاة، بحيطث تحتطاج هطذه الحطوادث ىلطى مج طودد غيطر عطادإ 

 .لمواج ت ا والتغلب علي ا

 لج طططاز الطططدفاعي لديطططه، مطططع وتعطططرف الصطططدمة بأن طططا أإ حطططادث ي طططاجم ا نسطططان ويختطططرق ا

 وقططد ينططتر عططن هططذا الحططادث تغيططراتد فططي الشخصططية أو . ىمكانيططة تمزيططق حيططاة الفططرد بشططدة

 وتططيدإ الصططدمة ىلططى . مطرضد عضططوإ ىذا لططم يططتم الططتحكم فيططه والتعامططل معططه بسططرعة وفاعليططة

، وهي حدث خارجي فجائي وغير متوقع يتسم بالحدة .نشأة الخوف العميق والعجز أو الرعب

ويفّجططر الكيططان ا نسططاني وي ططدد حياتططه، بحيططث ال تسططتطيع وسططائل الططدفاع المختلفططة أن تسططعف 

 .ا نسان للتكيف معه

 

 :الحدث الصدمي 

 اسحطططططداث الصطططططدمية أحطططططداث خطيطططططرة ومربكطططططة ومفاجئطططططة، وتتسطططططم بقوت طططططا الشطططططديدة أو 

 ك ذات واسحططداث الصططدمية كططذل. المتطرفططة، وتسططبب الخططوف والقلططق واالنسططحاب والتجنططب

 . شططدة مرتفعططة، وغيططر متوقعططة، وغيططر متكططررة، وتختلططف فططي دوام ططا مططن حططادة ىلططى مزمنططة

 ويمكن أن تيير في شخص بمفرده كحادث سيارة أو جريمة من جرائم العنطف، وقطد تطيير فطي 

 .المجتمع كله كما هو الحال في الزلزال أو ا عصار

 

 : أسباب الصدمات النفسية

حططوادث العنططف أو االحططداث ،االنفجططارات ، ت االرضططية والططزالزلالكططوارث الطبيعيططة كططال زا

االصطابة بمطرض ، االسرية واالجتماعية والعاطفية او االحداث الحياتية المختلفطة مثطل المطوت

 .خطير أو فقدان شخص عزيزأو شيء م م وغالي
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 :مظاهر الصدمة النفسية

المظاهر التالية أو بعضد من ا، ىن الشخص الذإ يعاني من آيار الصدمة النفسية يظ ر لديه 

- :ويمكن تلخيص هذه المظاهر فيما يلي

 .خلل في السلور اليومي وعدم القدرة على القيام باسنشطة اليومية المعتادة -

 .ردود فعل سلبية تامة وانسحاب تام -

 .حركة زائدة غير معتادة -

 .الخوف والقلق والتوتر والترقب والتوجس -

 .دم القدرة على التركيز واالنتباهالشرود الذهني وع -

 .اضطرابات النوم واسحالم المزعجة والكوابيس -

 .أعراض فسيولوجية مثل فقدان الش ية واضطرابات الكالم والتبول الالىرادإ -

 وهي الشعور بالت ديد والتنقل من مكان آلخر والجرإ  هجمة الرعب -

 .من المكان بطريقة عشوائية وبحركة غير المنتظمة

 ما هى أسباب الصدمة النفسية؟: اختبار ذاتي

اضططرابات نفسطية مطن أهطم العوامطل التطي قطد تطيدإ الطى حطدوث :  الصدمات النفسية في الطفولة

فطي الكبطر مطا يتعطرض لطه مطن صطدمات نفسطية خطالل مرحلطة عدم التوافطق للشخص مما ييدإ الى 

 :الطفولة ومن ا

بسططخ  االم وانفعال اححيططث يتططأير  صططدمات تتعلططق بعمليططة االرضططاع وخاصططة المقتططرن -2

كمططا يتططأير بالعططادات االجتماعيططة  الرضططيع بحالططة أمططه النفسططية أينططاء االرضططاع ومزاج ططا

 .المتوارية لكيفية االرضاع 

فالفطام أزمة في حياة الطفل النه صدمات تنشأمن الفطام المفاجيء غير المقترن بالعطف  -2

شخص يزوده بالعطف والغذاء فطي آن عن ليس مجرد ابدال طعام بأخر بل يعني انفصاله 

فقطد شطيئا عزيطزا ان الفطام المفاجيء العنيف هو أول خبرة مريرة تشعر الطفل بأنه واحد 

 .عليه

بططالغيرة أو  كالشطعوربعططد ذلطك مططن عالقطة الطفطل بوالديططه وأخوتطه وأخواتططه  صطدمات تنشطأ -3

ن ل ا أير سيء في سوء تغيب االم النشغال ا بعمل ا او انفصال االبوين بالطالق حيث يكو

 .توافقه في المستقبل 

سن ان الصدمات النفسية في مرحلة الطفولة أشطد وططأة مطن الصطدمات النفسطية عنطد الكبطر -4

يفتقططر الططى البصططيرة الطفططل لططم يططتعلم بعططد الوسططائل التططي يمططتص ب ططا الصططدمات وسنططه 

  .االجتماعية التي تمكنه من ف م تصرفات الكبار أو ادرار معنى السلور

 أذكر مثال يرب  بين الطفل والصدمة النفسية :اختبار بعدي
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :تعريف الصدمة النفسية

هططططططططططى حالططططططططططة مططططططططططن االذى 

واالضطططططراب فططططي المشططططاعر 

التي غالبطا مطا تطيدإ الطى تطأيير 

عقلطي وجسطدإ نططاتر كطرد فعططل 

طبيعططططططي للحططططططدث أو السططططططبب 

أن الصدمة تشير ىلى  .الصادم 

حطططوادث شطططديدة أو عنيفطططة تعطططد 

قويططة وميذيططة وم ططددة للحيططاة، 

بحيث تحتاج هذه الحوادث ىلى 

مج ودد غيطر عطادإ لمواج ت طا 

 .والتغلب علي ا

 :أسباب الصدمات النفسية

الكطططوارث الطبيعيطططة كطططال زات 

، االرضطططططططططططططية والطططططططططططططزالزل

حوادث العنطف أو ،االنفجارات 

عيطة االحداث االسرية واالجتما

والعاطفية او االحداث الحياتيطة 

االصطابة ، المختلفة مثل المطوت

بمططططططرض خطيططططططر أو فقططططططدان 

شطططخص عزيطططزأو شطططيء م طططم 

 .وغالي

 

صدددد تنشأ بعددددكأمندددد أ  دددد أتدددد أ
عالقددددطأل بوددددهأمأل  هدددد أأ  أ دددد أ
أ  أل دددددد أرن عددددددنأ أمددددددن  ه  أ أأ
  هبألالمأالبع ن هنأمنتلهدنألأأ
لبوصنهألالمأه أمن بالقأحهثأ

ءأفدد أ دددأءأهرددأ أ هدددنأ  دد أ ددد 
  ألفق أف أل ت  قمه
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 العادات واالتجاهات: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 

 تعريف العادة -2

 أنواع العادات -2

 يير العادات على التمريضتأ -2

 تعريف االتجاه -2

 تكوين االتجاه -3

 العوامل المييرة على استجاهات -4

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف العادة -2

 يعدد أنواع ا -2

 يعرف تأييرها على م نة التمريض -3

 يعرف االتجاه -4

 يعدد العوامل المييرة على االتجاهات -5

 عرف العادة : اختبار قبلي

 

 

 

 

 و االتجاهاتت العادا
 :Habitالعادة 

يقصد ب ا العمل الذإ يقوم به الشخص بشكل متكرر مما يجعله ال يحتاج للتفكير بكيفية القيطام 

ويمكطن تعلم طا بطالتكرار مثطل السطياقة وحطل المشطاكل . به بل ييديه بشكل وباسلوب الي وميكانيكي

 .وغيرها... واجراء البحوث

بان ا انماط معينة مطن السطلور اتفطق المجتمطع بشطكل : داتعبد علي الجسماني  العا. ويعرف د

عام على االتيان ب ا كلما تكرر وضع هيالء االفراد وفي مواقف معينة ذات مثيرات محددة وهطي 

 .لألمةتكتسب قوة لربط ا باالتجاهات والعواطف الجماعية 

 :انواع العادات
النفسطية مثطل العطادات المرتبططة بطالقلق او  تطرتب  هطذه العطادات باالنفعطاالت: العادات االنفعالية -2

 :الغضب او الخوف او الخجل وهنالك نوعين من هذه العادات

 .الخ... مثالً فرح الطفل بقرب العيد كونه يحصل على هدايا ومالبس وزيارات: ايجابية -أ

االولطى مثالً خوف الطلبة عند قدوم االمتحانات وخوف طالب من مادة معينة في االيام : سلبية -ب

 .من الدراسة ومعاملة المعلم له معاملة قاسية فتبقى مرتبطة بذهنه

 الشخص الخجول يقضم ارافره، الطالب قبل االمتحان يعض شفتيه بشكل الي: امثلة

يجب ان تكطون طرائطق التطدريس للطلبطة مركطزاً علطى تكطوين المفطاهيم وعلطى : العادات الفكرية -2

ية التعلطيم مطن قاعطة الطدرس ىلطى المختبطرات والمستشطفيات اساس حل المشكالت أإ يجب نقل عمل

والمنشات الحكوميطة واالسطتعانة بطاالفالم والصطور حيطث ب طذه الطريقطة فطان المعلومطات والمبطادئ 

تتركز في ذاكرة الطالب يساعده في حل ما سطيالقيه مطن مشطاكل فطي حياتطه العمليطة بينمطا الطريقطة 

 .نت اء من ااالمالئية االستظ ارية ينسى بعد اال
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تكتسب هذه العادات عن طريق التمرين وتطدعيم االنجطاز االكثطر : العادات الحركية والمهارات -3

فطي البدايطة  .قربا من الم طارة او العطادة الحركيطة المطلطوب القيطام ب طا مطثالً عطن عمليطة زرق االبطر

فكلما اكد المدرس واينى  يحتاج الطالب ىلى تفكير ووقت طويل للقيام بالعملية وقد يخطأ في البداية

( التعزيططز)علططى الشططيء الصططحي  رسططخ ذلططك فططي ذاكططرة الطالططب وهططو مططا يسططمى بعمليططة التططدعيم 

 .وبمرور الوقت نجد ان عملية الزرق تتم اليا وبدون ج د في التفكير

تكتسب هذه العادات فطي السطنوات االولطى مطن عمطر الطفطل ول طا : ية واالتجاهاتقالعادات الخل -4

الطذإ يقطوم بطه الوالطدين والمدرسطين والمجتمطع اضطافة ىلطى عامطل ( التعزيطز)قوإ بالتطدعيم  ارتباط

مثالً الوالد لن يتمكن من خلق عادة الصدق عند طفلطه عنطد طريطق . القدوة في اكتساب هذه العادات

المدح او اعطائه هدية فق  بل يجب ان يكون والده قدوة حسنة البنه فلو حدث وان اكتشطف الطفطل 

ما بان والده يكذب مثال فان احتمال فشل الوالد في بنطاء عطادة الصطدق عنطد ابنطه كبيطر جطدا م مطا يو

 . قدم له من يناء وتدعيم على صدقه

 :العادات والتمريض

هنالك عادات كثيرة تكونت عن طالب التمريض قبل االنخطراط فطي الم نطة فيحتطاج قسطم من طا 

 :االخر تعزيزها وتشملىلى تحوير او الغاء ن ائي لوجوده والقسم 

 .تقدير االخرين وحب العمل الجماعي.2

 .االلتزام بالوقت وانجاز العمل الموكل به وااللتزام بالمبادئ واالخالقيات.2

 .النشاط والحيوية لتلبية حاجات االخرين وتجنب الكسل وعدم االكتراث.3

 .النباهة وقوة المالحظة والتركيز على ما يدور في محي  العمل.4

 .الترتيب وحسن ال ندام بالمالبس والعمل واالبتعاد عن الفوضى.5

 .الصوت ال ادئ المتزن واالبتعاد عن الصوت المرتفع.6

 .االبتعاد عن شدة العاطفة او عدم ا.7

الموضوعية في النظر لالمور وفي اتخاذ القرارات وفي بناء المواقف من الناس واالحداث .8

 .حكام المسبقةواالبتعاد عن التحيز واطالق اال

 . االبتعاد عن الكلمات غير المحببة وااللفار النابية.9

 

 أذكر مثال سلبي للعادات االنفعالية:  اختبار ذاتي

 

 :االتجاهات    

هوحالة او وضع نفسي عند الفرد يحمل طابعا ايجابيا او سلبيا تجاه شي  او فكرة :  تعريف االتجاه

ستجابة بطريقة محددة مسبقا نحو مثطل هطذه االمطور او كطل مطا او موقف او ما شابه مع استعداد لال

  .له صلة ب ا

 

 : تكوين االتجاهات

 :االتجاهات مكتسبة وتكون على يالث مراحل هى

 

 :المرحلة االولى

هى مرحلطة ادراكيطة تنططوإ علطى اتصطال الفطرد اتصطال مباشطر بطبعض عناصطر البيئطة الطبيعيطة و

وحطول نطوع التجاه فطي نشطأته حطول أشطياء ماديطة كالبيطت ال طادئ يتبلوراوالبيئة االجتماعية وهكذا 

القططيم خططاص مططن االفططراد كططاالخوة واالصططدقاء وحططول نططوع محططدد مططن الجماعططات وحططول بعططض 

 .االجتماعية كالبطولة والشرف
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 :المرحلة الثانية

ى وهى مرحلة تتميز بنمو الميل نحو شيء ما فأإ طعام قد يرضي الجائع ولكن الفرد يميل الط

 .بعض أنواع خاصة من الطعام وقد يميل أيضا الى تناول طعامه في مطعم خاص

 

 :المرحلة الثالثة

ودرجاته يستقر ويثبت على شطيء مطا عنطدما فالميل على اختالف أنواعه وهى مرحلة الثبوت 

 .يتطور الى اتجاه نفسي فالثبوت هو المرحلة االخيرة في تكوين االتجاه

 

 :تجاهاتالعوامل المؤثرة على اال

 العوامل الحضارية .2

 المييرات الوالدية واالجتماعية .2

 شخصية الفرد.3

ومن طا ان يتبنطى الفطرد أفكطار  عوامل أخرى تعمل على احداث التأييرات في االتجاه والرأإ.4

شخص عزيز عليه وكذلك الخبرات الميلمة والشديدة ذات االير العميق ل طا تطأيير مباشطر 

  .اءعلى االتجاهات واالر

 

 عدد العوامل المييرة على استجاهات : اختبار بعدي

 

 

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

يقصططد ب ططا العمططل الططذإ :العممادة

يقوم به الشخص بشكل متكطرر 

ممطططا يجعلطططه ال يحتطططاج للتفكيطططر 

بكيفية القيام به بل ييديه بشطكل 

. وباسطططططلوب الطططططي وميكطططططانيكي

لتكرار مثطططل ويمكطططن تعلم طططا بطططا

السياقة وحل المشطاكل واجطراء 

 .وغيرها... البحوث

 

 

مثالً خوف الطلبة عند قدوم 

االمتحانات وخوف طالب من 

مادة معينة في االيام االولى 

من الدراسة ومعاملة المعلم له 

  معاملة قاسية فتبقى مرتبطة

   .بذهنه

العوامممممممممل المممممممممؤثرة علممممممممى 

 :االتجاهات

 العوامل الحضارية .2

مطططططططططططططييرات الوالديطططططططططططططة ال.2

 واالجتماعية 

 شخصية الفرد.3

عوامططل أخططرى تعمططل علطططى .4

احططداث التططأييرات فططي االتجططاه 

والططرأإ ومن ططا ان يتبنططى الفططرد 

أفكططططار شططططخص عزيططططز عليططططه 

وكططططططذلك الخبططططططرات الميلمططططططة 

والشديدة ذات االير العميق ل طا 

تططأيير مباشططر علططى االتجاهططات 

 . واالراء
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 تأثير العوامل الوراثية على التوافق -: نوان المفردة الدراسية ع

 الحاجات النفسية -                                

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 
 تأيير العوامل الورايية على التوافق -2

 حاجات النفسية ال -2

 الدوافع االولية -3

 الدوافع الثانوية -4

 الدوافع المختلفة -5

 

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف تأيير العوامل الورايية على التوافق -2

 يعرف الحاجات النفسية -2

 يعدد أنواع الدوافع -3

  االولية عدد الحاجات : اختبار قبلي

 

  :تأثير العوامل الوراثية على التوافق

ن للعوامل الورايية دور في حدوث التوافطق أوسطوء التوافطق فمطثال االمطراض النفسطية التطي يكطون ا

للوراية في ا دور فعال مثطل بعطض االمطراض العصطابية كطالقلق والعصطاب الوسواسطي القسطرإ أو 

االمراض الذهانية مثل الفصام واالكتئاب تجعل الشخص معرضا الى سوء التوافق وكذلك بالنسبة 

سمراض العضوية المزمنطة أو المستعصطية التطي قطد تنتقطل مطن االبطوين الطى االوالد قطد تكطون الى ا

اضافة الى ان سوء التوافق قد ينتقل الى االبناء بصورة . من سوء التوافقسببا في معاناة الشخص 

الطزوجين ممطا ن مكتسبة من الوالدين اذا كطان جطو االسطرة تسطوده المشطاكل بسطبب سطوء التوافطق بطي

ات التي قد تكون السبب الرئيسطي لحطدوث دإ الى معانات االبناء من االزمات الفسية والصراعيي

 .سوء التوافق لدى االبناء

 

 (:الدوافع)الحاجات النفسية 

فطي الكطائن الحطي التطي تدفعطه ليتخطذ سطلوكا معينطا فطي العطالم الخطارجي وهطذه  هى الطاقطات الكامنطة

 :وتصنف الدوافع الى . وغاياتهالطاقات هى التي ترسم للفرد اهدافه 

 

 :االولية  أو الحاجات الدوافع -1

وهى استعدادات يولد الفرد مزودا ب ا اإ ان طا غيطر مكتسطبة مطن البيئطة عطن طريطق الطتعلم 

 :والخبرة ولذلك تسمى احيانا بالدوافع الفطرية او الفسيولوجية ومن اهم هذه الدوافع 

 .دافع الجوع او الحاجة الى الطعام - أ

 .العطش او الحاجة للماءدافع  - ب

 .دافع الحاجة الى االستحمام والنوم والراحة - ت

 .دافع الحاجة الى التبول والتغوط - ث

دافع تجنب االذى وااللم الجسمي كتجنب االصوات العالية والحرارة المحرقة والروائ   - ج

 .الكري ة وغيرها

م من تلقاء نفسه باالفعال ان هذه الحاجات ان لم تشبع بشكل كافي اختل توازن الفرد الداخلي فيقو

 .الالزمة الستعادة توازنه
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 : الثانوية أوالحاجات الدوافع -2

وهى دوافع مكتسبة ومعقدة الن ا تنشأ في رروف مختلفة للفرد وتتأير الى حد كبير بالبيئة 

 :ومن اهم ا.المحيطة به كالعادات واالنظمة والقوانين

ايا كان مصطدره ويشطعر الفطرد بطاالمن  االمن يعني التحرر من الخوف: الحاجة الى االمن - أ

 .متى كان مطمئنا على عمله ومستقبله وصحته واوالده وحقوقه ومركزه االجتماعي 

 

 

 :كيفية تحقيق واشباع حاجة االمن

ان يعمل الفرد لكسب رضاء الناس وحب م واهتمام م لكي يشعر بان هنار من يرجع اليطه  -2

 .عند الحاجة

المعلومطات والم طارات الالزمطة فطي التكيطف والتعامطل مطع  ان يتمتع الفرد بقطدر كطافي مطن -2

 الحياة فالم ارة في الحديث مع الناس ومعاملت م تقلل الخوف من المواقف االجتماعية

شعور الفطرد بالثقطة فطي نفسطه يولطد لديطه الشطعور بطاالمن والعكطس يصطيبه  باالضططرابات  -3

 .النفسية

 : عالمات عدم االمان في الطفولة

الغضطب        ، النوم المضططرب ، االنطواء على النفس ، اللجلجة في الكالم ، ارادإ التبول الال 

 . والعناد

العجطز عطن ابطاء ، الحطرص الشطديد، االنططواء، التطردد، الخجل : عالمات عدم االمان في المراهقة

 .الرأإ والدفاع عن النفس

 

  ما المقصود بالحاجة لألمان؟: اختبار ذاتي

 :ير االجتماعيالحاجة الى التقد - ب

موضع قبول وتقدير واحترام من قبل االخرين وان يكون بعيطدا  الن يكون كل فرد بحاجة

عن نبطذ المجتمطع وان يعمطل صطالت وعالقطات صطحيحة مطع النطاس والتعامطل مع طم واالمتثطال لمطا 

 .يسير عليه الناس من عادات وتقاليد 

 : الحاجة الى االنتماء - ت
يجعله يتقمص شخصيت ا ويقلدها ويندمر في ا ويزيد شعوره انتماء الفرد الى جماعة قوية 

وبطذلك يشطعر  النطادإ او النقابطة، المدرسطة ، باالمن وتقديره االجتماعي ويقتطه بنفسطه مثطل االسطرة 

 .ويقوم باعمال تفيدها ويتبادل مع ا االخذ والعطاء بانه جزء متكامل من جماعة

 

 :الحاجة الى التعبير عن الذات - ث
لتي تدفع الفرد للتعبير عن نفسه بالقبول والفعل واالنتاج ويحقق ما لديه من وهى الحاجة ا

 .امكانيات ويبدإ ما لديه من اراء ويكون شخصا منتجا

الطفل يميطل للتعبيطر عطن نفسطه فطي كالمطه والعابطه واعمالطه واصطراره علطى المشطي واالكطل : مثال

لتعبيطر عطن الطذات اينطاء الكبطر بنفسه كما يبدو مطن صطراخه وعنطاده وغضطبه ومطن اعطراض عطدم ا

الخوف من المنافسة واالتكال على الغير في قضاء حاجاته وحل مشاكله والشعور بالنقص وخيبطة 

 .االمل والقلق وعدم الشعور باالمن
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 :الحاجة الى احترام الذات - ج

قالل وهى الحاجة التي تدفع الفرد الى المحافظة على ذاته والدفاع عن ا من اإ شيء ييدإ الى اال

من شأن ا في نظر االخرين وذلك باخفاء عيوبه ونقصه مطع تبريرهطا باسطباب معقولطة بالقطاء اللطوم 

 .على الغير او بسبب سوء الطالع او القدر وتنزيه النفس

 :الحاجة الى االستطالع - ح

الحاجة الى استطالع االشياء والمواقف واالماكن الجديدة عن طريق البحث واالختبار مثال الطفل 

غب ان يرى وان يسمع وان يلبس ويتنطاول كطل شطيء ويسطأل كثيطرا ويحطاول ان يعطرف كطل مطا ير

 .يحي  به

 :الحاجة الى التملك - خ

الرغبة او الميل للحصول على شيء مفيد فالطفل يتعلم من المجتمع الذإ يعيش فيه ويبذل ج طوده 

 .القناع واغراء االخرين ليعطوه ما يحتاج اليه او يرغبه

 

 : تلفةالدوافع المخ -3

وهى الدوافع التي تشترر في تنشيط ا لدى الفرد عوامل فسيولوجية وعوامل نفسية ومطن 

 :امثلت ا

يتوقطف علطى افطرازات بعطض الغطدد الصطم وعلطى المطييرات االجتماعيططة : المدافع الجنسمي - أ

 .التي تنشأ عن الوس  الذإ يعيش فيه ويختلف من فرد الخر

يتطأير سطلور االمومطة بالعوامطل االجتماعيطة سلور االم فططرإ ومكتسطب و: دافع االمومة - ب

 .التي يعيش في ا االنسان

 

 ما هى الحاجات او الدوافع الثانوية؟ :اختبار بعدي

 

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

دافع الجوع او الحاجة الى  -2

 .الطعام

دافع العطش او الحاجة  -2

 .للماء

حمام دافع الحاجة الى االست -3

 .والنوم والراحة

دافع الحاجة الى التبول  -4

 .والتغوط

دافطططع تجنطططب االذى وااللطططم  -5

الجسططططمي كتجنططططب االصططططوات 

العاليطططططة والحطططططرارة المحرقطططططة 

 والروائ  الكري ة وغيرها

االمططططن : الحاجممممة الممممى االمممممن 

يعنططي التحططرر مططن الخططوف ايططا 

كطططان مصطططدره ويشطططعر الفطططرد 

باالمن متطى كطان مطمئنطا علطى 

مسططططططتقبله وصططططططحته عملططططططه و

واوالده وحقوقططططططططه ومركططططططططزه 

 .االجتماعي 

 

 

 

 :الثانوية أوالحاجات الدوافع
وهطططى دوافطططع مكتسطططبة ومعقطططدة 

الن ا تنشطأ فطي رطروف مختلفطة 

للفطططرد وتتطططأير الطططى حطططد كبيطططر 

بالبيئططة المحيطططة بططه كالعططادات 

 .واالنظمة والقوانين
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  -:نوان المفردة الدراسية ع

 االمراض النفسية -

 لق انفسيالق -

 الكآبة العصابية -

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 
 تصنيف االمراض النفسية والعقلية -2

 مقارنة االمراض النفسية العصابية بالذهانية -2

 تعريف القلق النفسي -3

 القلق بالخوفمقارنة  -4

 أعراض ،أنواع ،أسباب  -5

 الكيمياوية، االجتماعي، النفسي، البيئي: عالج القلق -6

 الكآبة العصابية -7

 أسباب الكآبة العصابية -8

 العالج والعناية التمريضية -9

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يقارن بين االمراض النفسية واالمراض العقلية الذهانية .2

 يعرف القلق النفسي .2

 رف أسباب القلق النفسييع .3

 يعدد أنواعه .4

 يعرف أعراضه .5

 يشرح عالج القلق والعناية التمريضية .6

 يعدد أسباب الكآبة العصابية .7

 يعرف العناية التمريضية بمريض الكآبة .8

 عرف القلق النفسي : اختبار قبلي

 

 

 

 تصنيف االمراض النفسية والعقلية
 : العصابية النفسية االمراض 

 القلق النفسي -2
 العصابية بةآالك -2
 (الخوف)الرهاب  -3
 العصاب الوسواسي القسرإ -4
 ال ستيريا -5
 (الوساوس المرضية)المراق  -6
 االنتحار ومحاولة االنتحار -7
 التوتر العصبي -8
 (النحول العصبي)الوهن العصبي  -9
 (اباء الطعام)الق م العصبي -21
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 :االمراض الذهانية
 :االمراض الذهانية ذات المنشأ الوريفي غير العضوإ وتشمل -2

 (انفصام الشخصية)لفصام ا 

 ذهان االضط اد 

 (ذهان الشيخوخة) اكتئاب سن اليأس 

  وتشمل(العاطفية ) االضطرابات الوجدانية: 
 ذهان االكتئاب وال وس الدورإ - أ
 الكابة الذهانية - ب
 (المرح الدورإ)ال وس  - ت

 :ذات المنشأ العضوإ وتشملالعقلية او الذهانية االمراض  -2
 دة مثل ال ذيان الحاداالمراض الذهانية العضوية الحا - أ
 :االمراض الذهانية العضوية المزمنة وتشمل - ب
 ذهان الت اب المخ المزمن مثل زهرإ الدماغ -2
 ذهان الصرع -2
 ذهان الكحول -3
 االورام الدماغية  -4
 الصدمات على الرأس -5
 السموم المختلفة -6

 
 

 :اضطرابات الشخصية
 الشخصية الالاجتماعية -2
 االدمان على الكحول والمخدرات -2
 الجنسية االنحرافات -3

 
 :االضطرابات االجتماعية

 قلة التوافق الزوجي -2
 قلة التوافق االجتماعي -2
 عدم التكيف الم ني -3
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 الفرق بين الذهان والعصابجدول يبين 

 العصاب الذهان

2. 

اضطططططراب يتنططططاول الشخصططططية باسططططرها 

اضطططراب فططي التفكيططر، التمييططز، ادرار )

 (.العالم الخارجي، الف م

2. 
ضطراب في الجانب الوجداني فق  بدون ا

 .اضطرابات اخرى

2. 

فقدان البصيرة فال يدرر سلوكه وتصطرفه 

وال يطططدرإ لمطططاذا يعطططاني ومطططن أإ شطططيء 

 .يعاني

2. 

البصططيرة موجططودة وبعضطط م يشططعر بحالتططه 

ويكططون مستبصططرا بمشططلكته اال انططه يج ططل 

 .اسباب المشكلة

 .3 .فقدان االتصال بالعالم الخارجي .3
ن المطريض متصطال بواقعطه ويعمطل مطا يكو

 .في وسعه لكي يتكيف معه

4. 
تمتططططاز بالتفكططططك وعططططدم االنسططططجام اللغططططة 

 .والتعبيرات الركيكة
4. 

اللغة متماسكة من حيث التسلسل والمنطق 

 .واالرتباط بالواقع وتراب  المعنى

 .نادرة الحدوث او قليلة .5 .االوهام وال الوس والنكوص شائعة .5

6. 

ض يكططون خطططرا علططى نفسططه وعلططى المططري

االخططرين مططع الضططجر والملططل عنططد القيططام 

 .بمساعدته واعانة نفسه

6. 

يعططططططاني مططططططن مشططططططاعر االلططططططم والقلططططططق 

واالضطططراب وهططو قططادر علططى االفصططاح 

عططن مشططكلته وعططن الرغبططة فططي الخططالص 

 .من ا

7. 
الحطططدوث فطططي مرحلطططة الطفولطططة وال نطططادر 

 .يفص  عن نفسه قبل منتصف المراهقة
 .حدث في مرحلة الطفولة وما بعدهاي .7

 

 

 

 (العصابية)االمراض النفسية 
مطن اضططرابات نفسطية مختلفطة وهطى أكثطر  تنشأهى مجموعة من االمراض النفسية التي 

شيوعا من االمراض العقلية والمصابون ب ذه االمراض ال يعزلطون فطي المستشطفيات وال يشطكلون 

مططن االمططراض  .نططون مصططدر متاعططب لمططن يحتططك ب ططم خطططرا علططى انفسطط م أو غيططرهم اال ان ططم يكو

 .النفسية الشائعة مرض القلق النفسي

 

 القلق النفسي
 :القلق تعريف

شعور عام مب م بالخوف والتوجس والتوتر دون ادرار لمصدر الخوف ويكون مصحوب 

 .باحاسيس جسمية ونفسية تتكرر بين حين واخر

 طر او العقاب او االلم يحتمل القلق انفعال مركب من الخوف وتوقع الشر والخ

 .ان يحدث لكنه غير ميكد الحدوث كخوف المريض من الموت

  القلق ال يستطيع الفرد التحرر منه بال رب او ال جوم كخوف الطالب بعد

  .االمتحان فما عليه سوى االنتظار والقلق الذإ يصاحبه

 

 



 57 

 

 الفرق بين مرض القلق النفسي والخوف جدول يبين
 

 فالخو القلق 

 معروف مج ول السبب -2

الطفل الذإ اكتسب خبرة  مثل غامض التعريف -2

ميلمة عند اخذه حمام فالقلق يعتريه 

 حتى بمجرد ذكر اسم الحمام

يثيره موقف خطر مباشرة : محدد

امام الفرد وبسبب الضرر 

 كالخوف من سيارة سريعة

 خارجي داخلي الت ديد -3

 غير موجود موجود عراالص -4

مزمنة ويبقى النه خوف معتقل  مدةال -5

محبوس ال يستطيع ان ينطلق من 

مجراه الطبيعي كال رب او االختفاء 

 او ال جوم

متى انطلق في سلور  هحادة الن

مناسب استعاد الفرد توازنه وزال 

 خوفه

زيادة في ضغ  الدم، زيادة النبض،  االعراض -6

 كثرة الحركة

انخفاض ضغ  الدم، زيادة النبض 

 ا ييدإ ىلى االغماءاحيان

 

 

 :أسباب القلق

زيادة في نشل  الج از العصبي مما يزيد نسبة االدرينالين فيرتفع : االسباب الفسيولوجية -2

ضغ  الدم وزيادة ضربات القلب وزيادة نسبة السطكر مطع شطحوب وتعطرق غزيطر وعمطق 

 .التنفس

 مثل:  العوامل المساعدة -2

 (الورايي)االستعداد التكويني  - أ

يد مع نمو الج از العصبي في الطفولطة وكطذلك مطع ضطموره يز: العمر - ب

 .في المسنين

 القلق على هيئة خوف من الظطالم او مطن الحيوانطات او الغربطاء او :  عند االطفال

 .الفزع الليلي او االحالم المزعجة

 عططدم االسططتقرار والحططرج عنططد مقابلططة الجططنس االخططر ومحاسططبة :  ينعنممد المممراهق

 .ل شيءالنفس واالخرين على ك

 ةحيث الشعور بالوحدة والغرب: عند المسنين 

 .مثل الضغوط العاطفية واالقتصادية والتربوية والبيئية:  االحداث الحياتية -3

 

 :أنواع القلق
يكطون مصطدر القلطق خطارجي مثطل الخطوف مطن مطوت شطخص  :القلق الموضوعي العادي -2

 . عزيز او قلق االم على ابن ا الغائب

كون مصطدر القلطق داخلطي ويشطعر الفطرد بوجطوده حيطث يخطاف مطن ي: القلق الذاتي العادي -2

 ضميره حين يشرع بالقيام بعمل غير صال 

يكططون مصطدر القلططق داخلططي لكططن الشطخص ال يعططرف مصططدره الصططري  :  القلمق العصممابي -3

ويكون مصدر هذا القلق افكار وذكريات ورغبات وميول منبوذة يكبت ا الفرد الن ا تسبب 

 .عقاب المجتمعله االذى او تعرضه ل
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 عدد أنواع القلق :اختبار ذاتي     

 :أعراض القلق

 :يمتاز مرض القلق النفسي بوجود اعراض جسمية ونفسية

  :االعراض الجسمية

 صداع وتوتر وعادة يكون الصداع في ميخرة الرأس -2

 ضعف عام في الجسم وشعور بضيق في الصدر وزيادة في التنفس -2

 القلبارتفاع ضغ  الدم وزيادة ضربات  -3

 زيادة عدد مرات التبول -4

 تيبس في الفم والبلعوم مع صعوبة في البلع وعسر ال ضم -5

 :االعراض النفسية

 خوف مب م ليس له مصدر معروف او مبرر او تفسير -2

 حساسية زائدة وهيجان بسرعة والتفه االسباب  -2

 الخوف من الجنون  -3

 كثرة النسيان وصعوبة في التركيز وضعف القدرة على العمل -4

 اب في النوم كاالرق واالحالم المزعجة والكوابيساضطر -5

 

 :عالج القلق النفسي

بكسططب يقططة المططريض وي ططدف الططى تطططوير شخصططية المططريض وزيططادة : العممالج النفسممي -1

االقنطاع ، التوجيطه ،االيحاء، التفسير، التشجيع، بصيرته وتحقيق التوافق باستخدام التنفيس

 التدعيم واالستماع الى ما يعاني منه المريض من صراعات نفسية، 

تغيير الوضطع البيئطي واالجتمطاعي فطي محطي  العمطل وتخفيطف :العالج البيئي واالجتماعي -2

اعباء المريض وخفيف الضغوط ومثيرات التوتر في البيئة اما العالج االجتماعي فيشطمل 

 .ة والموسيقى وتكوين الصداقات والعملالرياضة والرحالت والتسلي

 : العالج الكيمياوي -3

فططي حططاالت القلططق الحططادة المصططاحبة للخططوف والرعططب يعطططى االدويططة المنومططة والم دئططة  - أ

 اضافة للعالج النفسي

 القلق الشديد يعطى ادوية تقلل التوتر العصبي مثل الفاليوم والليبريوم  - ب

 لنفسيالعقاقير النفسية الوهمية اضافة للعالج ا - ت

اسططترخاء المططريض نفسططيا وفكريططا وجسططديا لمسططاعدته علططى االيحططاء : العممالج باالسممترخاء-4

 .الذاتي حتى يصل الدماغ الى حالة من النسيان والراحة

 :العناية التمريضية

 .الدعم النفسي للمريض مع االستماع لشكوى المريض والحوار اللطيف -2

 .عبير عن مشاعره ووقايته من االيارةتف م سلور المريض باالصغاء والتشجيع على الت -2

تحديد نشاط المريض وعمله وحسب قدرته على االحتمال مع تشجيعه ومدحطه عنطد قيامطه  -3

 .بأإ م مة

 .التعرف على االسباب الحقيقية الكامنة وراء ايارة القلق عند المريض لتجنب ا  مستقبال -4

دة وذلك ليعود الى حالتطه تشجيع المريض ومساعدته على ممارسة نشاطاته اليومية المعتا -5

 .الطبيعية
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 الكابة العصابية
 :تعريف الكابة الصابية

حالة نفسية شائعة ويكون المريض عصابي الشخصية يميل لالحساس بالحزن والقنوط وفقدان 

الشعور بالفرح ويميل لليأس والشكوى والتشاؤم ويصاحب الكابة حالة من القلق وفقدان الرغبة 

ان الكابة العصابية ليست بالمرض الخطير ولكن ا قد تيدإ الى مضاعفات .بالحياة وأهميت ا

 .خطيرة كالرغبة في ايذاء النفس واالنتحار واالدمان على الكحول وتعاطي العقاقير لفترة طويلة

 :مرض الكآبة العصابيةأسباب 

 .العوامل الحادة من أزمات ومفاجئات كفقدان او مرض احد افراد العائلة  -2

لمشاكل المزمنة مثل االحوال المادية المتدهورة واحتمال االفالس او سوء الظروف وا -2

 .التفاهم والنزاع الزوجي وعدم االنسجام في العمل

االمراض المزمنة قد تدفع بالمريض للتفكير باليأس والموت مثل التدرن الرئوإ  -3

 .والسرطان وأمراض القلب

 .تاييرا من العوامل الخارجيةالعوامل الورايية واالستعداد التكويني تكون اقل  -4

 

 :أعراض الكآبة العصابية

شعور بالحزن والتشاؤم واليأس مع سرعة الغضب واالنفعالويكون سريع التأير وكثير البكاء  -2

 .ويتجنب الحياة االجتماعية

 .شعور بفقدان الثقة بالنفس وانعدام الدافع لممارسة اإ عمل -2

 .ضالشعور بالتعب الشديد وتوهم المر -3

فقدان الش ية للطعام ولكن عادة ال يفقد المريض من وزنه وربما على العكس يزداد الوزن  -4

 .لقلة النشاط والحركة

 .صداع وصعوبة في التركيز -5

 .شعور بالضيق والتوتر وعدم االستقرار وعدم تحمل الناس والضوضاء -6

 .حالم المزعجةاضطراب النوم وخاصة في الساعات االولى من الليل وكذلك اال -7

 .يرتاح المريض بين اصدقائه الذين يرف ون عنه ولكن تعاوده االعراض عندما يكون وحده -8

يكون الريض في أحسن حاالته في بداية الن ار يم يزداد ضيقه وترتفع كابته حتى تصل أعلى  -9

 .حد في المساء

 : العالج والعناية التمريضية  

على تخفيف مشاعر الحزن واعادة بناء يقته بنفسه بمساعدة المريض : العالج النفسي -2

 .وتشجيعه على االختالط باالخرين

بدراسة احوال المريض االجتماعية واالقتصادية وتس يل السبل : العالج االجتماعي  -2

 .امامه للتكيف من جديد تجاه الظروف التي يواج  ا

 .ةت يئة الظروف المساعدة ليستطيع المريض ممارسة نشاطاته اليومي -3

 .مراقبة المريض وعدم ركه وحيدا لحمايته من مخاطر االنتحار -4

 .االهتمام بتغذية المريض -5

 االستماع ب دوء لحديث المريض عن مشكلته ومحاولة الدخول الى اعماق المريض -6

 .بمساعدة الفريق العالجي لمعرفة نواياه ومخططاته وذلك

اف ام المريض ان ا حاالت البحث عن االمراض العضوية ان وجدت ومحاولة معالجت ا و -7

 .يمكن عالج ا

اعطاء المريض االدوية الموصوفة من قبل الطبيب مثل االدوية المضادة للكابة  -8

 .كالتربتزول او العقاقير الم دئة مثل الفاليوم

 

 ما هى أسباب مرض الكآبة العصابية؟ : اختبار بعدي   
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 بعدياالختبار ال االختبار الذاتي االختبار القبلي

 : القلق تعريف

شططططعور عططططام مططططب م بططططالخوف 

والتططوجس والتططوتر دون ادرار 

لمصطططططططدر الخطططططططوف ويكطططططططون 

مصطططحوب باحاسطططيس جسطططمية 

 .ونفسية تتكرر بين حين واخر

 

 

 

 :أنواع القلق
  القلق الموضوعي العادإ.2

 القلق الذاتي العادإ2.

 القلق العصابي .3

 

 :أسباب المرض

العوامل الحادة من أزمات .2

جئات كفقدان او مرض ومفا

 .احد افراد العائلة 

الظروف والمشاكل المزمنة 2.

مثل االحوال المادية المتدهورة 

واحتمال االفالس او سوء 

التفاهم والنزاع الزوجي وعدم 

 .االنسجام في العمل

االمراض المزمنة قد تدفع 3.

بالمريض للتفكير باليأس 

والموت مثل التدرن الرئوإ 

 .لقلبوالسرطان وأمراض ا

العوامل الورايية واالستعداد .4

التكويني تكطون اقطل تطاييرا مطن 

 .العوامل الخارجية
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 الرهاب: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :ة االفكار المركزي
 تعريف الرهاب -2

 أسباب الرهاب -2

 أنواع الرهاب -3

 عالج الرهاب -4

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 رهابليعرف مرض ا -2

 يعرف أسباب المرض -2

 يعدد أنواعه -3

 عرف الرهاب : اختبار قبلي

 

 

 

 

 Phobia( الخوف) الرهاب

 
 :تعريف الرهاب 

او مخيفطة لشديد من اشياء غيطر مجموعة من الحاالت العصابية تتميز باحساس شاذ بالخوف ا

 .هولة ال تثير الخوف عند االخرينأاماكن اعتيادية م

يختلف الخوف عن القلطق بطان االول مصطدره معلطوم بينمطا القلطق احسطاس بخطوف ال مبطرر لطه 

الخوف خارج عن ارادة وسيطرة المريض ال يتالءم او يتناسطب مطع الموقطف او الواقطع وعطادة مطا 

 . غير معقول واكبر حجما وتاييرا مما يتطلب الموقف يدرر المريض ان خوفه

 :االسباب

 :هنالك مجموعة من العوامل المم دة والمساعدة لالصابة مثل

 .القلق السلبي الزائد ويعتمد على الشخصية المم دة لالصابة -2

التنشئة االجتماعية واالسرية الخاطئة من حيطث تربيطة االطفطال ومحاولطة : التفكك العائلي -2

م وعقاب م والقصص المثيرة والمخفية التي يسمعون ا وعدم زرع الثقة في انفس م تخويف 

 . والدالل الزائد

 ..المشاكل العائلية، الوفاة، الطالق مثل االحداث الحياتية الضاغطة القوية والمستمرة -3

 .اكثر حدويا في العوائل ذات التعليم المنخفض والطبقات السفلى من المجتمع -4

 .النساء من الرجالاكثر حدويا عند  -5

 :لدى مدارس التحليل النفسي  تفسير المخاوف المرضية

ان الرهطاب عبطارة عطن حيلطة دفاعيطة ال شطعورية حيطث يحطاول : مدرسة التحليمل النفسمي -2

تحويل القلطق النطاتر عطن فكطرة او موضطوع او موقطف معطين مطر بطه  هالمريض عن طريق

او موقطف رمطزإ خطارجي لطيس لطه خالل حياته اليوميطة وتحويلطه ىلطى فكطرة او موضطوع 

 .بوالً قعالقة مباشرة بالسبب االصلي الذإ غالبا ما يج له المريض ويكون اكثر 
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علم طا عططن ت يططتممكتسطبة  –ان الرهططاب عبطارة عططن اسطتجابة متعلمططة : المدرسمة السملوكية -2

طريق عملية االشراط وذلك بان يصب  المريض يخاف من بعض الظروف التي اقترنت 

 . ير االصلي وخاصة في مرحلة الطفولةزمنيا بالمث

 

 ما هى االحداث الحياتية المسببة لمرض الرهاب ؟:  اختبار ذاتي

 :انواع الرهاب

 : Agora phobia) ) الخوف من االماكن المكشوفة او المنعزلة -2

سطنة االعطراض  35-25، تظ ر الحالة فطي االعمطار مطن %66اكثر حدويا في النساء حوالي 

القلططق الزائططد، نوبططات فقططدان الططوعي، الكابططة، فقططدان الشخصططية المتوازنططة : هططاب هططيالمصططاحبة للر

 . والمتفاعلة

  : Social phobia (الرهاب االجتماعي)الخوف من التجمعات : -2

 .سنة فما فوق 31في النساء اكثر االعمار حصوال من % 61

لمططريض عالمططات تظ ططر علططى ا. الخططوف الثابططت وغيططر المعقططول مططع الرغبططة لتجنططب الموقططف

 .والرجفة ييالغثيان والتق

 zoo phobia (Animal phobia)) الخوف من الحيوانات -3

 .من كل الحاالت، النساء اكثر اصابة من الرجال% 27

 (        IIIness)     المخاوف المرضية -4

مططن جميططع حططاالت الرهططاب فططي الرجططال والنسططاء، الخططوف الثابططت مططن االصططابة % 25تمثططل 

 .اض الباطنية، السرطان، امراض القلب، االمراض التناسلية والخوف من الموتباالمر

 School phobia )) الرهاب من المدرسة -5

وهي حالة شائعة حيث ينقطع الطفل فجاة عن الذهاب ىلطى المدرسطة ويبقطى خائفطا منزويطا فطي 

مرعوبطا وقطد  البيت ويشتد به الخوف حطين يحطين وقطت الطذهاب ىلطى المدرسطة صطباحا فيظطل يبكطي

: يحطدث فطي حطاالت. الطخ...يصاحب الخوف الشديد اعراض بدنية مثل المغص، االس ال، الرعشة

وتغييطر فطي المطدارس اكثطر مطن  -الدالل الزائد والحماية المفرطة من االم والتسيب مطن االب ب -أ

 . العالقات االجتماعية السيئة -مرة، جـ

 

 :عالج الرهاب
 :لما يعانيه المريض وحالته ويشمل العالج يعتمد على التقييم 

 .العالج النفسي -2

- :العالج السلوكي ويشمل -2

  .التعرض التدريجي للموقف المخيف - أ

 (االنغمار)التعرض المفاج  للموقف المخيف  - ب

يعمططل كموديطططل )يعمططل المعطططالر بتجنططب الموقطططف امططام المطططريض  Modelling النمذجططة - ت

 (. امامه

 .فاليوممثل ال Therapy Drug العالج باالدوية -3

 

 عدد أنواع الرهاب : اختبار بعدإ     
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

مجموعطة مطن :تعريف الرهاب 

الحططططططاالت العصططططططابية تتميططططططز 

باحسططاس شططاذ بططالخوف الشططديد 

من اشياء غير مخيفة او اماكن 

اعتياديططططططة مأهولططططططة ال تثيططططططر 

 .الخوف عند االخرين

 

 

 

حداث الحياتية الضاغطة اال

المشاكل  مثل القوية والمستمرة

 ...العائلية، الوفاة، الطالق

 

 

 :انواع الرهاب

الخوف من االماكن  -2

 .المكشوفة والمنعزلة

 .الخوف من التجمعات -2

 الخوف من الحيوانات -3

 المخاوف المرضية -4

 الرهاب من المدرسة-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 

 عصابة االفكار التسلطية: الدراسية نوان المفردة ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 
 صاب الوسواسي القسرإعتعريف مرض ال -2

 أسباب المرض -2

 أعراضه -3

 العالج والعناية التمريضية -4

 :قادرا على ان الطالب يكون : االهداف

 يعرف مرض العصاب الوسواسي القسرإ -2

 يعدد أسباب المرض -2

 يعرف أعراضه -3

 يتكلم عن العناية التمريضية -4

 عرف مرض العصاب الوسواسي القسرإ : اختبار قبلي

 

 

 

 عصابة االفكار التسلطية
 

 Obsessive – Compulsive Neurosisالعصاب الوسواسي القسري مرض 

 :تعريف المرض

ض عصطططابي يتميطططز بوجطططود افكطططار او مخطططاوف او طقطططوس حركيطططة مسطططتمرة او دوريطططة مطططر

والمطططريض يعتقطططد بسطططخافة هطططذه االفكطططار او الطقطططوس الحركيطططة ويحطططاول باسطططتمرار مقاومطططة هطططذه 

 .الوساوس وعدم االستسالم ل ا ولكنه يحس بسيطرة هذه الوساوس عليه

 

فططق الفططرد كظلططه وال يسططتطيع عبططارة عططن فكططرة او شططعور متسططل  يرا: Obsessive الوسممواس

التخلص منه م ما بذل من ج د وم ما حاول اقنطاع نفسطه بطالمنطق وكطذلك اعتقطاده بسطخافة الفكطرة 

 .والشعور بتناقض ا مع االخالق

 .االب تسيطر عليه فكرة التفكير بانه سيقتل ابنه: مثال

 

رغم مطن ادرار الفطرد الميل الداء بعض االعمطال وتكرارهطا بطال: Compulsion االفعال القسرية

غسل اليد بالماء والصابون : بسخافة الفكرة وكذلك المغاالة في مراعاة الدقة والنظام والنظافة مثال

 .عشرات المرات كلما المس شيء

 

 Causes: االسباب

 .سنة 31-21في االعمار من % 65اكثر حدويا في الشباب، : العمر -2

 .الرجال والنساء بالتساوإ: الجنس -2

 .تحدث عند االقارب% Heredity :25-35الوراية  -3

حيث ان تايير الوالد او الوالدة المنظمة والوسواسة في تصرفات ا سينعكس : العامل البيئي -4

 .على شخصية اطفال ا

الشخصطية التطي تتميطز بالصطالبة، صطعوبة التكيطف للظطواهر : الشخصية المم دة لالصابة -5

 .والدقة في جميع االعمالالمختلفة مع حب النظام والروتين وضب  المواعيد 
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التغيططرات الفسططيولوجية المتعلقططة باصططابات الططراس وخاصططة الحططوادث، الت ططاب السططحايا،  -6

 .الخ...الصراع

 . الصراعات النفسية، االحداث الحياتية مثل الوفاة، الطالق -7

 سواس؟وما هو ال:  اختبار ذاتي

 

 : العالمات واالعراض 

 :(الوساوس) رار الفكرةتاج. 2

 :اشياء ال ن اية ل ا وتشمل   مخاوف منعليه بأفكار وفكر والسيطرة اشغال ال

 المتمثلة بالخوف من عدم االنجاب عند الزواج او عدم االستطاعة بالزواج : Sexual الجنسية -أ

 .المتمثلة بالخوف من ايذاء نفسه وايذاء االخرين (Aggressive) العدائية-ب

مثلة بالخوف من اكتساب او ايصطال االلت طاب مطن والطى المت Contamination)  ) االلتهابية-جـ

 .االخرين

 : الطقوس الحركية -2

تكطرار غسطل اليطدين او ويقصد ب ا القيام بحركطات اوأعمطال معينطة بشطكل متكررططوال اليطوم مثطل 

مرة بعد اداء أإ عمل بسطي ، مطثال سطيدة تخطاف مطن الميكروبطات فلطذلك فان طا  21الجسم اكثر من 

طول الن طار داخطل الحمطام لالسطتحمام صطيفا وشطتاءا ممطا يطيير علطى صطحت م كطذلك تضع اوالدها 

 .غسل كل االشياء داخل البيت مثل التلفزيون، الراديو ، التلفون

 

 Treatment: العالج 

وذلطك بتشطجيع المطريض .ميير خالل التشخيص المبكر وخاصطة عنطد الطفولطة: العالج النفسي . 2

 .راره لفكرة معينةوطمأنته وخاصة في حاالت اجت

 وذلك بواسطة توجيه المريض نحو السلور الصحي  : العالج السلوكي  -2

 مثل الم دئات الصغيرة كالليبريومالعالج باالدوية . 3

 .عن طريق تغيير مكان عمله او سكنه ليبتعد عن مصدر الوسواس :العالج البيئي االجتماعي -4

 

 

 :التمريضية العنايـــة 

ريض مطن القيطام باالعمطال التطي يقطوم ب طا ويكررهطا او االسطت زاء منطه، بطل يجطب عدم منع المط -2

قبول ذلك منه بالتساهل معه الن المريض يدرر بان عمله غير طبيعطي وان منعطه مطن غسطل يديطه 

ولكطن يمكطن القيطام بطذلك بصطورة  مثال باغالق الحمام يجعلطه شطديد التطوتر والخطوف واالضططراب

 تدريجية

 .الماء لفترة معينة الى ان يتعود المريض على السلور الطبيعي والصحي كأغالق أو قطع 

 .اعطائه كميات كافية وغنية من الطعام والشراب وضمن نظام حازم النه اليحب التغذية  -2

 .العناية بالجلد واليدين خوفا من االلت ابات واالمراض الجلدية نتيجة غسل اليدين المتكرر -3

يذاء نفسه واالخرين نتيجة سلوكه السيء مطثال فطي حالطة السطرقة القسطرية حماية المريض من ا -4

 .عدم معاقبته بل يجب مالحظته والتكلم معه بلطف من اجل ارجاع المواد المسروقة

النطه يميطل الطى العزلطة والتفكيطر باالشطياء ( االخطرين)محاولة اشطرار المطريض مطع المجموعطة  -5

 .لفة لمرضهالقسرية ، حيث ندخله في مجموعة مخا

 

 ما هى الطقوس الحركية ؟: اختبار بعدي
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :تعريف المرض

مططرض عصططابي يتميططز بوجططود 

افكطططار او مخطططاوف او طقطططوس 

حركيطططططة مسطططططتمرة او دوريطططططة 

والمططريض يعتقططد بسططخافة هططذه 

االفكطططار او الطقطططوس الحركيطططة 

هطذه  ويحاول باستمرار مقاومة

الوساوس وعدم االستسطالم ل طا 

ولكنططططه يحططططس بسططططيطرة هططططذه 

 .الوساوس عليه

 

 

 

 

 

عبارة عن فكرة او : الوسواس

شطططعور متسطططل  يرافطططق الفطططرد 

كظله وال يستطيع التخلص منه 

م مطططا بطططذل مطططن ج طططد وم مطططا 

حطططاول اقنطططاع نفسطططه بطططالمنطق 

وكطذلك اعتقططاده بسطخافة الفكططرة 

والشطططططططعور بتناقضططططططط ا مطططططططع 

 .االخالق

 

  وس الحركيةالطق
ويقصطططد ب طططا القيطططام بحركطططات 

اوأعمططططططططال معينططططططططة بشططططططططكل 

تكطرار متكررطوال اليطوم مثطل 

غسل اليدين او الجسم اكثر من 

مططططرة بعططططد اداء أإ عمططططل  21

بسططي ، مططثال سططيدة تخططاف مططن 

الميكروبطات فلططذلك فان طا تضططع 

اوالدهطططا ططططول الن طططار داخطططل 

الحمام لالستحمام صيفا وشتاءا 

ذلك ممططا يططيير علططى صططحت م كطط

غسل كطل االشطياء داخطل البيطت 

مثطططططل التلفزيطططططون، الراديطططططو ، 

 .التلفون
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 الهستيريا: نوان المفردة الدراسية ع
 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 

 ال ستيريا تعريف -2

 دوافع المرض  -2

 أسباب ال ستيريا -3

 طرق عالج ال ستيريا -4

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف ال ستيريا.2     

 يعرف دوافع المرض.2

 يعدد أسباب المرض.3

 عراض المرضأيعرف .4

 يشرح كيفية العناية التمريضية.5

 عرف ال ستيريا : اختبار قبلي

 

 

 :  Hysteriaالهستيريا 

وتعني الرحم الن الفكرة السائدة انذار ان هطذا ( هسترا)ال ستيريا كلمة يونانية اشتق من كلمة 

المرض يصيب النساء فق  دون الرجال وذلطك بسطبب انقباضطات الطرحم داخطل جسطم االنثطى ولكطن 

 .المرض يصيب الرجال ايضا وليس له عالقة بالرحم

 

 تعريف الهستيريا

بعطدم النضطوج االنفعطالي مطع القابليطة لاليحطاء ووجطود خلطل فطي  مطرض عصطابي يتميطز: ال سطتيريا

 .اعصاب الحس والحركة مع ر ور عالمات واعراض مرضية بطريقة ال شعورية

 : دوافع المرض

 الحصول على منفعة  -2

     جلب االهتمام -2

  ال روب من موقف ميلم -3

  ازالة الخطر -4 

 

 :أسباب الهستيريا

 .الوراية -2

قابلية الفرد على االصابة منذ الطفولة البطاكرة بمطا يظ طر عليطه مطن : تيريةالشخصية ال س -2

على مواج ة ابس   ىافعال شاذة وغالبا ما يكون حساسا، سريع االنفعال، خجوال، ال يقو

 . المشاكل، ميله ىلى حب الظ ور والحصول على العطف

لة وبالتطالي ر طور حيث ال يستطيع الفطرد وضطع الحطل المناسطب للمشطك: المشاكل الحياتية -3

 . اعراض ال ستيريا كطريق ينت جه لل روب من المشكلة

االشخاص ذوإ الذكاء المتوس  او دون المتوس ، ذوات التعليم : االناث اكثر من الذكور -4

 .اكثر من غيره( المراهقين)المنخفض، الطبقات الفقيرة، االعمار الصغيرة 

رسطم خططة الحيطاة نتيجطة اخططاء التربيطة  االنانية والتمركز حول الذات وعدم القدرة علطى -5

 .للوالدين مثل الدالل المفرط والحماية الزائدة
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 (:هاانواع)اعراض الهستيريا 

 Conversional Symptoms (االعراض الجسمية) اواالنقالبية الهستيريا التحويلية -أوال

 :وتشمل   

 : اضطرابات الجهاز الحسي -1

 فقدان االحساس الجلدإ  -أ

 في أذن واحدة او اينتينالصمم  -ب

 العمى ال ستيرإ -ت

 فقدان حاسة الشم او التذوق -ث

 .االالم واالوجاع المختلفة في اإ جزء من أجزاء الجسم-ج

 : اضطرابات الجهاز الحركي -2

 االرتجافات المختلفة وتشمل االيدإ واالرجل والجذع والرأس وتكون بشكل نوبات -أ

 االطراف السفلى او كلي ما او الشلل النصفي او الرباعيالشلل في ذراع او يد او احد  -ب

 فقدان الصوت -ت

 االغماء ال ستيرإ-ث

 الت ير ال ستيرإ -ج

 :االضطرابات الباطنية  -3

 الغثيان والتقيي -أ

 (الق م العصبي)اباء الطعام  -ب

 الصداع ال ستيرإ -ت

 الحمل الكاذب -ث

 السعال ال ستيرإ -ج

 ية اضطرابات حسية قد تصيب مرضى ال ستيرياعدد يال:  اختبار ذاتي   

 

 Dissociative Symptoms (االعراض العقلية) االنشطارية او االنفصاليةالهستيريا  -ثانيا

 :المريض يحمي نفسه من القلق بتغيير مستوى الوعي لديه وتشمل

 .فقدان الذاكرة الجزئي او الكلي -2

يلة ىلطى بلطد اخطر ويقطوم بتغييطر اسطمه وعنوانطه ، المريض يقوم بسفرة طوالتي ان، التجوال -2

 .ووريفته ال شعوريا وفجاة يستيقظ ويرى نفسه في مكان اخر

 .النوم المشي ايناء -3

 الذهول والتشوش ال ستيرإ -4

 الفرق بين نوبات الصرع ونوبات الهستيرياجدول يبين 

 نوبات ال ستيريا ت نوبات الصرع ت

 عدم وجود الخلل- 2 اغوجود خلل او اضطراب في الدم- 2

 فقرة النوبة طويلة وال تحدث- 2 فقرة النوبة قصيرة، وتحدث فجاة- 2

 عدم وجود الخلل- 3 تلف او خلل في االعصاب الحركية- 3

 يبتعد عن االماكن الخطرة- 4 قد ييدإ المريض نفسه ايناء النوبة- 4

منفعة وتحدث امام  النوبة تحدث لكسب- 5 ليس لديه منفعة او كسب في النوبة- 5

 االخرين

يقضم المريض لسطانه مطع خطروج اللعطاب - 6

 خارج الفم

 ال يحدث- 6
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 :أنواع الهستيريا

ومططدة النوبططة قصططير عنططدما تحططدث نوبططة ال سططتيريا بشططكل خفيططف : النمموع البسممي  .2

وعطططدد النوبطططات يكطططون قليطططل وتكطططون االعطططراض بسطططيطة وخفيفطططة عبطططارة عطططن 

المرض س لة يستطيع االهل مساعدة المريضة  اضطرابات خفيفة وتكون أسباب

  .في تجاوز المحنة بتف م حالته وحل المشكلة المسببة ل ا 

عندما تحدث نوبة ال ستيريا بشكل مفطاج  وتكطون االعطراض حطادة : النوع الحاد .2

كاسضطططرابات التططي تصططيب الج ططاز العصططبي الحركططي واالضطططرابات شططديدة 

  .تاج الى عرض المريضة على الطبيب أوالحسي وقد تطول مدة النوبة وتح

عنططدما تتكططرر نوبططات ال سططتيريا لمططدة طويلططة وتكططون أعراضطط ا : النمموع المممزمن .3

متعددة وتكون المشاكل المسببة ل ا شديدة يصعب حل ا مما ييدإ بالحالة الطى ان 

تكون مزمنة وتحتاج عرض المريضطة علطى أخصطائي االمطراض النفسطية لعطالج 

 . الى كيفية التعامل مع ا الحالة وارشاد االهل

 

 

 : عالج الهستيرياطرق 

 2×2ملغطم  21 -2الفاليوم  -أ: مثل( مضادات القلق)ويشمل الم دئات الصغيرة  العالج الطبي -2

 .باليوم 3×2ملغم  4-2الليبريوم  -باليوم ب

 :العالج النفسي -2

رفة ال دف من المرض للكشف عن العوامل التي تسبب ر ور االعراض ومع التحليل النفسي -أ 

 ويقوم المعالر بالتفسير الكافي لالسباب

 من اجل عملية التنفيس وااليحاء التنويم المغناطيسي -ب 

تططوير شخصطية المطريض ومواج طة صطعوبات الحيطاة بصطورة واقعيطة ال : االرشماد النفسمي -ـج 

 .االختفاء او ال روب والتعلل باالمراض

عديل البيئة بما فيه مطن اخططاء وفطرض أإ نطوع مطن الضطغوط ي دف ىلى ت: العالج االجتماعي -3

 .على المريض فيتمكن من التغلب على الصعوبات والعقبات بصورة واقعية

  :العناية التمريضية

 ار ار االهتمام بالمريض وعدم االست زاء بحركات وتصرفات المريض م ما كان نوع ا.2

 .ومعاملته بأحترام ممزوج بالحزم والتوجيه

ه االعراض النه قابل لاليحاء ويحتمل دديم العالج والعناية دون مناقشة، حتى ال تثبت عنتق.2

 .ان يبدأ المريض في الشكوى من اعراض جديدة من جراء اسئلة الطبيب او الممرضة

عدم ادخال المريض ىلى المستشفى اال في الحاالت الشديدة مثل االنتحار، الشلل التام الن .3

راض ذو تايير سيء على المرضى االخرين اضافة ىلى قيام المريض مبالغت م في االع

 . بالتقاط واحتضان اعراض المرضى االخرين

عدم فس  المجال للمريض او المريضة لتقوية الرابطة العاطفية الشخصية مع الطبيب أو .4

 .الممرض الن المعالر قد يصب  موضوع االهتمام ويحل محل االب او االم او الحبيب

 

 كيف يكون العالج االجتماعي لمرض ال ستيريا؟ : بار بعدياخت
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :الهستيريا
مطططرض عصطططابي يتميطططز بعطططدم 

النضططوج االنفعططالي مططع القابليططة 

لاليحطططططاء ووجطططططود خلطططططل فطططططي 

اعصططاب الحططس والحركططة مططع 

ر ططططور عالمططططات واعططططراض 

 مرضية بطريقة ال شعورية

 

 

 

 

 

 فقدان االحساس الجلدإ  -أ

الصططمم فططي أذن واحططدة او  -ب

 اينتين

 العمى ال ستيرإ -ت

ي طدف ىلطى : العالج االجتماعي

تعديل البيئة بما فيه من اخططاء 

وفرض أإ نطوع مطن الضطغوط 

علططططى المططططريض فيططططتمكن مططططن 

التغلططططططب علططططططى الصططططططعوبات 

 .والعقبات بصورة واقعية
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 المراق -1: مفردة الدراسية نوان الع

 االنتحار ومحاولة االنتحار -2                                

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 
 تعريف المراق -2

 المراقأسباب وأعراض  -2

 محاولة االنتحار تعريف -3

 تعريف االنتحار -4

 أسباب االنتحار -5

 أساليب االنتحار -6

 الوقاية والعناية التمريضية لمحاولة االنتحار -7

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف مرض المراق -2

 المراقيعرف أسباب  -2

 يعرف أعراض المراق -3

 يعرف االنتحار ومحاولة االنتحار -4

 يعدد أهم اسباب االنتحار -5

 ساليب االنتحاريعدد أ -6

 يشرح كيفية الوقاية من االنتحار -7

 

 عرف المراق : اختبار قبلي

 

 راقـالم
 : تعريف المراق

حالة عصابية نفسية غير طبيعية تسبب انشغال المريض المتواصل والدائم بصحته البدنيطة وربمطا 

 العقلية لدرجة الشكوى المستمرة وال م المتكرر حول سالمة الجسم من االمراض 

جميططع النططاس تنتططاب م احاسططيس وحططاالت وريفيططة وفسططيولوجية مثططل الصططداع أو االمسططار أو  ان*

المغططص وعسططر ال ضططم واالم الظ ططر والخططدر فططي االطططراف ولكططن اسططتعداد النططاس لتحمططل هططذه 

 .االعراض يختلف من شخص الخر حسب تكون م النفسي والبدني 

ت ا كمرض واحطد الن طا قطد تصطاحب امطراض ان المراق حالة نفسية معقدة قلما تكون مستقلة بذا* 

 عصابية وذهانية اخرى مثل الكابة او القلق المزمن او الفصام

 

 : أسباب المرض

المصاب بالمراق عادة ينشأ في اسرة يتكرر في ا هذا المطرض ويكطون : التكوين والوراية  -2

 .عادة ذا شخصية منعزلة وغير ناضجة وذكاء دون المتوس 

يطث ان االزمطات النفسطية والشطدائد والصطراع قطد تحطول الكابطة والقلطق ح: العوامل النفسية  -2

 المزمن الى وساوس نحو العلل الجسمية 
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 : أعراض المرض

تفكير المطريض بصطحته علطى الطدوام ويخشطى االصطابة بطاالمراض المستعصطية كطأمراض  .2

 .القلب والسرطان 

راض ولكن الشكوى الدائمة مفيدة لطه الشعور بالقلق وقد يدرر المريض بأنه خالي من االم2. 

 .الن ا تجعله مح  انظاراالطباء والعائلة وهذا يخفف القلق والخوف عنده

مرضى المراق يست لكون كميات كبيرة من االدوية بدون مبطرر مثطل الملينطات والمقويطات 3. 

 .والمسكنات

لطبيعيططة والرقططوق لططدي م الكثيططر مططن التقططارير الطبيططة المختلفططة والفحوصططات المختبريططة ا4. 

 .الشعاعية السالبة

 :  العالج

 .كتاب أو القلق المزمنسعالج الحاالت المرضية االساسية كا -2

 .عالج نفسي بتطمين المريض وتشجيعه لالبتعاد عن مخاوف المرض -2

 .استخدام بعض االدوية الوهمية -3

 

 

 

 محاولة االنتحار
 :محاولة االنتحار تعريف

ة حرجطة ايقطاع االذى بجسطمه بشطكل متعمطد ي طدف فطي رطاهره تحت رروف نفسي نسانمحاولة اال

الى التخلص من الحياة وفي باطنه الرغبة في التعبير عن مشاكله النفسية أو الحصول على اهتمام 

 .  شخص معين اليارته أو جعله يشعر بالذنب أو االسى

 وارئ ان محاولة ايذاء النفس حالة معروفة لكل طبيب وممرضطة وتعتبطر مطن حطاالت الطط

 .التي تتطلب التدخل السريع واالسعاف الفورإ لتجنب الموت او حدوث اذى دائم

  25)تحدث محاوالت االنتحار عادةبين البنات والنسطاء الصطغيرات فطي السطن بطين عمطر-

 .سنة وتقل نسبة حدوي ا كلما تقدمت المرأة في السن( 35

 نادرا ما تحدث عند االوالد والرجال 

 النتحططار غالبططا مططا تكططون المريضططة مرهقططة ومتشططائمة وحزينططة الشخصططية قبططل محاولططة ا

 ومنفعلة وفاقدة لالمل

  ان محاولة االنتحار هى صرخة استغاية يجطب ان تسطمع وتحتطرم وتسطتجاب وينبغطي أخطذ

االمططر باهتمططام شططديد الن حيططاة الشططخص م ططددة بالخطرحيططث فططي كططل عشططرة حططاالت مططن 

اولة االنتحار رطاهرة شطائعة وقطد تطيدإ محاولة االنتحار يموت شخص وهذا يعني ان مح

 .الى موت محقق اذا لم تجابه بحكمة ودراية

  غالبططا مططا تططرتي  محولططة االنتحططار بظططروف حياتيططة صططعبة فططي المسططكنأو العمططل أو الحيططاة

 الزوجية او حاالت نفسية شديدة مثل الكابة

  من ابرز االساليب المتبعة في محاوالت االنتحار: 

 .من االدوية مثل الم دئات او االسبرينتناول كميات كبيرة  -2

 .استخدام الغازات السامة كغاز الفحم او غاز الطبخ -2

 .استخدام االسلحة النارية او االالت القاطعة والجارحة -3

 

 عرف محاولة االنتحار :اختبار ذاتي   
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 االنتحار
 .الموت أحد االخطار ال امة للمريض النفسي وهو ابرز االسباب النفسية التي تيدإ الى

 

 : تعريف االنتحار

سلور تدميرإ موجه ضد الذات يقوم به المريض بقتل نفسه اختياريا وهو بحالة نفسطية قاتمطة مطن 

 .الحزن والقنوط والتشاؤم

 

 االنتحار مشكلة اجتماعية وشخصية في ان واحد ويمثل قمة المأساة االنسانية*

 مما ييدإ الى حرمان المجتمع من قدرات م لكثرة اقبال الشباب على االنتحار : مشكلة اجتماعية 

 .النه ميشر على اضطراب الشخصية والصحة النفسية: مشكلة شخصية 

أكثر شيوعا بين الرجال من النساء ونادر الحطدوث فطي الطفولطة وترتفطع النسطبة : انتشار االنتحار*

حيطدا ومنعططزال مطع تقططدم العمطر وترتفططع الطى أعلططى نسطبة ل ططا فطي السططتين مطن العمططر عنطدما يعططيش و

 .وكذلك تزداد نسبة حدويه عند االرامل والمطلقين والغرباء

ييير فطي انتشطار هطذه المشطكلة عوامطل كثيطرة من طا الوضطع االقتصطادإ والمعاشطي للفطرد وكطذلك *

 .المعتقد الديني والوضع العائلي واالجتماعي ورروف السكن وطبيعة عمل االنسان

 

 :أسباب االنتحار 

كططالمييرات االجتماعيططة مثططل الحفططار علططى السططمعة والشططرف او : رضططيةالعوامططل غيططر الم -2

الططتخلص مططن ورطططة او مططأزق خططانق أو نتيجططة فشططل كبيرأوالظططروف الحياتيططة والعائليططة 

 .الصعبة وفقدان القيم والوعي االيماني

كاالصابة بمطرض خبيطث او مزمنطاو االصطابة بعطوق بحيطث يشطعر بأنطه : عوامل مرضية  -2

 .عالة على المجتمع

 :العوامل النفسية المرضية وتشمل -3

 .انفصام الشخصية*

 الكابة بأنواع ا*

 ال ستيريا في محاوالت االنتحار *

 اضطراب الشخصية كعدم نضوج ا وانحرافات ا المختلفة*

 (الكحولي وادمان المخدرات)االدمان بأنواعه *

 

 :أساليب االنتحار

 االدوية -2

 المواد السامة -2

 الشنق واستخدام االسلحة النارية واالالت القاطعةاالساليب العنيفة كالطعن و -3

 الغرق -4

 القفز من االماكن العالية او أمام المركبات السريعة -5

 استخدام النار والك رباء -6

 :أصناف االنتحار

 بسبب اضطراب واختالل الوضع االجتماعي واالقتصادإ: الشكل االنتحارإ الفوضوإ -2

 طأة تفكك االسرةويكون تحت تأيير و: الشكل االنتحارإ االيرإ -2

مثل التضحية والفداء كموت الجندإ في المعركة عوضا عن : الشكل االنتحارإ االيثارإ -3

 زمالئه

 



 74 

 :الوقاية والعالج والعناية التمريضية لمحاوالت االنتحار

 االسعافات االولية المستعجلة ومعالجة االضرار الجسمية -2

 ادخال المريض المستشفى وتحت اشراف طبي دقيق -2

الدوات التي قد تستخدم في محطاوالت االنتحطار وذلطك بتفتطيش المطريض جيطدا وقطت ابعاد ا -3

دخولططه المستشططفى وكططذلك تفتططيش كططل مططا يحملططه الططزوار ويمنططع مططن التططدخين واسططتعمال 

الكبريت كذلك يجب التخلص من جميع الحقن المستخدمة بصورة امنة عن طريق جمع ا 

 شفىفي أوعية مخصصة يم ارسال ا الى محرقة المست

اجراء تقويم نفسي اولي للمريض في البدايطة وبعطد هطدوء حالطة المطريض وتحسطن وضطعه  -4

 .الصحي

جمططع الحقططائق والمعلومططات عططن المطططريض لمعرفططة أسططباب محاولططة االنتحارومعالجت طططا  -5

 .بصورة مكثفة

متابعة حالة المريض بعد مغادرته المستشفى ومعالجة االسباب التي دفعت به الى محاولة  -6

 .الن نسبة تكرارها قد تكون عاليةاالنتحار

االرشططاد النفسططي واالجتمططاعي ومعالجططة الظططروف والعوامططل التططي تشططجع االقططدام علططى  -7

 .االنتحار وتذليل الصعوبات التي تواجه االسرة والمجتمع

 

 عرف االنتحار :اختبار بعدي   
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 بعدياالختبار ال االختبار الذاتي االختبار القبلي

 : تعريف المراق

حالططططة عصططططابية نفسططططية غيططططر 

طبيعية تسبب انشغال المريض 

المتواصطططططل والطططططدائم بصطططططحته 

البدنيطططة وربمطططا العقليطططة لدرجطططة 

الشططططططكوى المسططططططتمرة وال ططططططم 

المتكططرر حططول سططالمة الجسططم 

 من االمراض 

 

 

 

 

 

 

 :محاولة االنتحار تعريف

تحطت رطروف  نسانمحاولة اال

نفسطططططية حرجطططططة ايقطططططاع االذى 

سمه بشكل متعمد ي دف فطي بج

راهره الى التخلص من الحيطاة 

وفي باطنه الرغبطة فطي التعبيطر 

عطططططططن مشطططططططاكله النفسططططططططية أو 

الحصطول علططى اهتمطام شططخص 

معططين اليارتططه أو جعلططه يشططعر 

 .  بالذنب أو االسى

 : تعريف االنتحار

سططططلور تططططدميرإ موجططططه ضططططد 

الططذات يقططوم بططه المططريض بقتططل 

نفسططططه اختياريططططا وهططططو بحالططططة 

ية قاتمطططططة مطططططن الحطططططزن نفسططططط

 .والقنوط والتشاؤم
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 القهم العصبي, الوهن العصبي , التوتر العصبي  -1: نوان المفردة الدراسية ع

 االمراض العقلية ذات المنشأ الوظيفي -2                                

 التقني الموصلالمع د /قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 
 التوتر العصبي-2

 الوهن العصبي -2

 الق م العصبي -3

 الذهان الوريفي: االمراض العقلية ذات المنشأ الوريفي -4

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف ما هو التوتر العصبي -2

 صبييعرف ما هو الوهن الع -2

 يعرف الق م العصبي -3

 يعدد أسباب الق م العصبي -4

 يعدد أعراضه -5

 يشرح عالجه -6

 يعرف الذهان الوريفي -7

 عرف الق م العصبي : اختبار قبلي

 

 

 

 التوتر العصبي
احسططاس المططريض الططداخلي بططالتوتر فططي بعططض أجططزاء الجسططم خاصططة الططرأس والرقبططة والظ ططر 

 .نوم واالسترخاء والراحةواالطراف مما يسبب له الضيق وعدم القدرة على ال

 .من أبرز اعراضه هو الصداع التوترإ ويحدث بسبب الشد العصبي في عضالت الرأس والرقبة

تحططدث حالططة التططوتر العصططبي نتيجططة االرهططاق الشططديد واالنفعططاالت الحططادة والمتواصططلة كططالخوف 

اب النططوم والترقططب والصططراعات النفسططية االخططرى وقططد يططرتب  التططوتر العصططبي والنفسططي باضطططر

واالحططالم المزعجططة وسططرعة االنفعططال والحساسططية المرهفططة وفقططدان ال مططة للعمططل وفقططدان الشطط ية 

 .للطعام

 

 العصبي الوهن او النحول
حالة عصابية تتميز بالتعب الشديد و الشعور باالرهاق والنحطول مطع االنحططاط العطام فطي 

ال يحطدث عطادة فطي . تع بمباهر الحياةطاقة ونشاط الفرد واالحساس بالحزن وعدم القدرة على التم

 .الطفولة وال في الشباب لكنه يبدأ في أواس  العمر ويزداد كلما اقترب الفرد من الشيخوخة

 

 :االعراض 

 .التعب السريع والخمول وقلة الحركة -2

 اضطراب في دقة العمل وب ء في االنجاز  -2

 ضعف في التركيز وفقدان الدافع لبدء العمل  -3

 سرعة ت ير وتجنب الناسحساسية شديدةمع  -4

 نفور من الضوضاء والصخب واالضواء -5

 تزايد في افكار الوسوسة والخوف من االمراض -6
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 :أسباب االمرض

حيططث قططد يعقططب االصططابة بططاالرق او االصططابة بططاالمراض : عوامططل فسططلجية ومرضططية  -2

العضطططوية الحطططادة كطططاالنفلونزا والتيفوئيطططد او االمطططراض المزمنطططة مثطططل تصطططلب الشطططرايين 

 .دماغية والتسمم المزمنال

مثل العمل البغيض حيث يجلب الشعور باالرهاق وكطذلك : العوامل العاطفية واالنفعاالت  -2

 .العمل الرتيب

عادة ما يمتاز المريض بجسم نحيل وعظطام دقيقطة وعضطالت مرتخيطة : العوامل التكوينية -3

 .وخمول في الحيوية مع بشرة رقيقة واطراف باردة مزرقة

 :العالج 

 .ث عن السبب المباشر لمعالجتهالبح -2

 ادخال الثقة بالنفس وازالة القلق واشرار الفرد في عمل مناسب -2

 .اعطاء االدوية والعقاقير المقوية والمنشطة -3

 عرف الوهن العصبي:  اختبار ذاتي

 

 (اباء الطعام)القهم العصبي 
 :القهم العصبي تعريف

يصيب الطذكور حيطث تصطاب بطه عطادة اضطراب نفساني خطير يصيب االناث على االغلب وقلما 

الفتيات المراهقات وتكمن الخطورة في التدهور الصحي للمريضطة واحتمطال الوفطاة قطد يصطل الطى 

للحصطول علطى النحافطة والخطوف ( الريجيم)حيث يزداد اصرار الفتاة على التمسك بالحمية % 41

 .من السمنة فتفقد الكثير من وزن ا

 

 :االسباب

لحالة النفسية للمريضة مثل سوء التفطاهم او عطدم االنسطجام مطع احطد الصدمات العاطفية وا -2

 .الوالدين وكذلك التردد في الزواج والخوف من المسيولية

مطططن الحطططاالت مطططن ذوات الشخصطططية ال سطططتيرية غيطططر % 71حيطططث وجطططد ان : الشخصطططية -2

 (.النرجسية)الناضجة والتي الى الدالل وعشق الذات 

بب السمنة التي تسبق المرض مما يدفع المريضة الى اضطراب في الغدد الصماء مما يس -3

 .فقدان الوزن باالقالل من الطعام

 

 :  االعراض
تبططدأ االعططراض بصططورة بطيئططة وتدريجيططة بشططكل نفططور أوعططدم اكتططراث لوجبططات الطعططام  -2

 .يم يلي ا االنقطاع التام عن الطعام والتمسك بقوانين صارمة للوصول للنحاف

 .ستمرفقد الوزن التدريجي والم -3

تسطططتمر الفتطططاة علطططى نشطططاط ا الجسطططمي االعتيطططادإ وتبطططدو سطططعيدة وغيطططر مباليطططةل زال ا  -4

 .الشديدوتندفع للعمل والحركة الى ان تصل درجة االعياء ومالزمة الفراش 

يصططاحب فقططدان الططوزن انقطططاع الططدورة الشطط رية ويعططزى ذلططك الىانخفططاض افططراز الغططدة  -5

 .النخاميةبسبب قلة تناول الطعام

سطبب ال طزال لطيس االنقططاع عطن الطعطام بطل التقيطي المسطتمر الطذإ يعقطب االكطل  قد يكطون -6

 .بحيث ان الجسم ال يستفيد من الطعام
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 : العالج 

يعد اباء الطعام حالطة نفسطانية خطيطرة الن طا قطد تنت طي بطالموت ان لطم تعطالر بسطرعة ومطن  -2

 .الضرورإ ادخال المريضة الى المستشفى

 .وكسب يقة ومودة المريضة والحث على التقدم المستمر بالعالجالعالج النفسي بااليحاء  -2

 .ملغم( 211-51) العالج بالم دئات مثل مجموعة الفينويايزين ومن ا الالرجكتيل بجرعة -3

استعملت سابقا طريقة االنسولين المعدل وذلك بزرق وحدات قليلة من االنسطولين المطذاب  -4

فطي سطكر الطدم فيسطبب حطدوث شط ية وحدة ليحطدث انخفطاض بسطي  ( 41-21)تحت الجلد 

 .عاجلة لالكل

استخدام الحزم لجعل المريضة تتنطاول طعام طا مثطل الت ديطد باسطتخدام انبطوب المعطدة عطن  -5

طريططق الفططم او االنططف او اسططتخدام الحقططن بالوريططد لمحلططول ملحططي او سططكرإ اذا رفضططت 

 .المريضة تناول الطعام عن طريق الفم

في المستشفى حتى تسترجع جزء كبير مطن وزن طا المفقطود متابعة حالة المريضة وابقائ ا  -6

 .و خالل ذلك يجرى ل ا العالج االجتماعي والتاهيلي باالختالط واالنشطة المتعددة

محاولة اعادة المريضة الى حيات ا الطبيعية بعد التوصطل لعطالج جطذرإ لالسطباب االوليطة  -7

 .  للمرض

 

 

 االمراض العقلية ذات المنشأ العضوي

 (راض الذهانية الوظيفيةاالم)  
هى اضطرابات عقلية تتميز بحدوث تغييرات كيميائية حيوية غير سوية الى درجة كبيرة ولكن 

 .التشري  االساسي يبقى كما هو وتشمل أمراض كثيرة مثل الفصام وال وس االكتائبي وغيرها

 :تعريف الذهان الوظيفي 
فكير يمتد حتى يعم جوانب الشخصية التهو اصطالح يدل على اضطراب عقلي عميق وخلل في 

العام بأسرها فيغير من نظرة المريض وادراكه للعالم الخارجي والحياة وييير في طبيعة سلوكه 

 .مما يعيق نشاطه االجتماعي

 

 : نظريات تحليلية في مسببات الذهان الوظيفي

ند زمام االمور ع( ال و)في الشخصية ويتولى جانب ( االنا)عندما يتراجع جانب  -2

بعض االفراد فتقفز االفكار المكبوتة من حيز الالشعور الى حيز الشعور او 

 .الوعي فتيدإ الى حدوث انواع غريبة من السلور يطلق علي ا اسم الذهان

يعتقد ان اسباب الذهان المباشرة ليست نفسية على االغلب ولكن ا تغييرات  -2

 .كيميائية داخلية مب مة او ذات طابع ورايي

 وس او المرح االكتائبي وهو احد انواع الذهان الوريفي له عالقة ان مرض ال -3

 .عنصر الليثيوم في الدمبالغدد ويوجد دليل على ارتباطه بمستوى 

 

 عرف الذهان الوريفي :اختبار بعدي  
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :القهم العصبي تعريف

اضططططططراب نفسطططططاني خطيطططططر 

االنطططاث علطططى االغلطططب يصطططيب 

وقلمطططا يصطططيب الطططذكور حيطططث 

تصطططططاب بطططططه عطططططادة الفتيطططططات 

المراهقطططات وتكمطططن الخططططورة 

في التدهور الصحي للمريضطة 

واحتمططال الوفططاة قططد يصططل الططى 

حيططططث يططططزداد اصططططرار % 41

الفتطططاة علطططى التمسطططك بالحميطططة 

للحصطططططول علطططططى ( الطططططريجيم)

النحافطططة والخطططوف مطططن السطططمنة 

 .فتفقد الكثير من وزن ا

 

حالة عصابية  :ن العصبيالوه

تتميز بالتعب الشديد و الشطعور 

باالرهطططططططاق والنحطططططططول مطططططططع 

االنحطططططاط العططططام فططططي طاقططططة 

ونشططططططاط الفططططططرد واالحسططططططاس 

بططططالحزن وعططططدم القططططدرة علططططى 

ال يحطدث . التمتع بمباهر الحياة

عططططادة فططططي الطفولططططة وال فططططي 

الشططباب لكنططه يبططدأ فططي أواسطط  

العمططططر ويططططزداد كلمططططا اقتططططرب 

 .خةالفرد من الشيخو

 

 :تعريف الذهان الوظيفي 
هطططططو اصططططططالح يطططططدل علطططططى 

اضطططراب عقلططي عميططق وخلططل 

فطططي التفكيطططر يمتطططد حتطططى يعطططم 

جوانطططططب الشخصطططططية بأسطططططرها 

فيغيططططر مططططن نظططططرة المططططريض 

وادراكططططططه للعططططططالم الخططططططارجي 

والحيططططاة ويططططيير فططططي طبيعططططة 

سلوكه العطام ممطا يعيطق نشطاطه 

 .االجتماعي
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 (انفصام الشخصية)الفصام : ة الدراسية نوان المفردع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 

 تعريف الفصام -2

 أسباب الفصام -2

  أعراض الفصام -3

 العالج -4

 العناية التمريضية -5

 :ا على ان قادريكون الطالب : االهداف

 يعرف مرض الفصام -2

 يعدد أسبابه -2

 يشرح أعراضه -3

 يبين كيفية العناية التمريضية لمريض الفصام -4

   أسباب لمرض الفصام أذكر يالية : اختبار قبلي

 

 

 

 

 Schizophrenia (انفصام الشخصية)الفصام 

شيوعا  الفصام مرض واسع االنتشار في جميع البلدان والمجتمعات ومن اكثر االمراض العقلية

 .في أإ مجتمع% 2وتبلغ نسبة انتشار المرض حوالي 

Schizophrenia  : مشتق من كلمتين :Schizo ( االنقسام او االنفصام وPhrenia  ومعناها

 (.أإ انفصام العقل: العقل 

 :الفصام تعريف 

عبارة عن مجموعة من االمراض الذهانيطة الوريفيطة تتصطف او تتميطز باضططراب او تطدهور فطي 

خصية والسلور واضطراب في التفكير والوجدان واالدرار واالرادة وعدم التوافق واالنسجام الش

 .بين الحقيقة والواقع

 

 : اسباب المرض 

 :اسباب المرض غير معروفة والعوامل المساعدة لحدوث المرض هي 

 حيططث تيكططد احططدى الدراسططات اذا كططان الوالططدان مصططابين:  Genetic factorعامططل الورايططة . 2

 %.91-71، التوائم المتمايلة % 51فاحتمال اصابة االبناء 

تشططير الدراسططات الططى وجططود عالقططة بططين اضطططراب فططي بعططض المططواد : الكيماويططة  امططلالعو. 2

 .الكيمياوية مثل البروتين ، المواد ال ستامينية ، االحماض االمينية وغيرها واالصابة بالمرض

الفصامية تمتاز بالخجل الشديد ، الصطمت ، الحساسطية  الشخصية: ة لالصابة دالشخصية المم . 3

 .المفرطة ، الميل لالحالم والخيال ، االنعزال واالنطواء ، البرود

يكثر بين السكان الذين يسكنون االماكن المنعزلة واالفطراد المعطزولين عطن :العزلة االجتماعية . 4

 .المجتمع

ة ، الطططالق ، الصططدمات العاطفيططة ، الخسططائر مثططل الوفططا:  Life events: االحططداث الحياتيططة . 5

 .الخ... المادية الكبيرة ، السجن ، االصابة باالمراض الجسمية 
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تشططير الدراسططات بططان المططرض اكثططر حططدويا بططين : االقتصططادإ الثقططافي  –المسططتوى االجتمططاعي . 6

م الطى عامطل افراد الطبقات المنخفضة اجتماعيا واقتصاديا وبين الطبقات المتعلمطة بسطبب تعرضط 

 .الضغ  واالرهاق االجتماعي والدراسي واالقتصادإ والعاطفي

 .ال جرة والغرب. 7

الن االنثطى اكثطر اضططرارا للكبطت واكثطر تعرضطا لالرهطاق : الجنس االناث اكثر من الرجطال . 8

 .والشدة

 .سنة 35-25سنة ، االناث  24-25الذكور : العمر . 9

 .زاب والمطلقين يكثر بين الع: الحالة الزوجية . 21

 

 عرف الفصام: اختبار ذاتي

 

 : العالمات واالعراض 

تططاير االفكطار ، : مثل لغة جديدة ، انقطاع االفكار  Thought disorder:  اضطراب التفكير. 2

 .تسارع الكالم ، تقليد كالم االخرين ، التفصيل الممل

اطفطة والحنطان تجطاه العائلطة نقص الشطعور بالع:  Emotional disorder:  اضطراب العاطفة. 2

 (.الضحك في المواقف المحزنة والبكاء في المواقف المفرحة)واالخرين ، تناقص العواطف 

يفقططد المططريض االرادة واتخططاذ أإ قططرار والسططلبية المطلقططة فططي تصططرفاته :  اضممطراب االرادة. 3

 .لعمل والنومويعطي اعتذارات غامضة ليس ل ا مبرر ، فقدان الرغبة للطعام واالنتاج وا

السلور التخشبي ، تقليد حركة االخرين ، النمطية :  Behavior disorder اضطراب السلوك. 4

 .السلبية ، تحطيم االالت واالدوات ، تمثال الشمع 

 مثل اوهام العظمة ، الغيرة ، الشك ، االضط ادية، المرض:  Delusion:  االوهام. 5

الحطططواس الخمسطططة واكثرهطططا شطططيوعا فطططي البصطططرية تظ طططر فطططي :  Hallucination الهمممالوس. 6

 .والسمعية

 .االرق ، الحرمان من النوم ، افراط في النوم:  اضطراب النوم. 7

 . عن الحياة واالنغمار مع احالم اليقظة االنسحاب من الواقع والعزلة. 8

 ال يبالي المريض بنظافته ومالبسه وهندامه: االهمال في مظهره الخارجي .9

 ية المرهفة واالتجاه نحو المواضيع الفلسفيةالحساس.21

 

 كيف يضطرب التفكير عند مريض الفصام؟:  بعدياختبار 
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 عامل الوراية. 2
 العوامل الكيمياوية.2

 العزلة االجتماعية.3

عبطططارة عطططن :الفصمممام تعريمممف 

راض الذهانية مجموعة من الم

الوريفيطططططة تتصطططططف او تتميطططططز 

باضططططططراب او تطططططدهور فطططططي 

الشخصططططططططططططططية والسططططططططططططططلور 

واضططططططططراب فطططططططي التفكيطططططططر 

والوجططططططدان واالدرار واالرادة 

وعططدم التوافططق واالنسططجام بططين 

 .الحقيقة والواقع

 

مثططل لغطططة :  اضممطراب التفكيمممر

: جديطططططدة ، انقططططططاع االفكطططططار 

تطاير االفكار ، تسطارع الكطالم 

الخطططططططرين ، ، تقليطططططططد كطططططططالم ا

 .التفصيل الممل
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  :نوان المفردة الدراسية ع

 حاالت وأنواع الفصام -

 (انفصام الشخصية)الفصام  عالجطرق  -

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :االفكار المركزية 
 أنواع الفصام.2

 :الفصام طرق عالج.2

 ج بصدمة االنسولينالالع .ا

 العالج بالصدمة الك ربائية.ب

 العالج الدوائي.ت

 العالج النفسي واالجتماعي.ث

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعدد أنواع الفصام .2

 يعدد طرق عالج مرض الفصام .2

 جتماعية لمريض الفصام؟تكون المعالجة النفسية واالكيف  : اختبار قبلي

 

 

 :انواع الفصام

منأصطططعب االنطططواع تشخيصطططا لصطططعوبة تفرقتطططه عطططن أمطططراض أخطططرى أو : الفصمممام البسمممي . 2

سطنة ويحصطل اضططراب فطي العاطفطة   21 -25اضطرابات الشخصية ويبأ الفصام في سن مبكر 

جطد فطي هطذا النطوع وال توواالرادة وصعوبة في التركيز وينتشر بين المدمنين والمنحطرفين جنسطيا 

لعدم التفكيرويكون خامل وكسول وتكون الحيطاة لديطه  مملطة ولطيس لديطه  ال الوس ويميل المريض

     .أإ اهتمام للمشاركة في نشاطات الحياة

ويبطأ فطي عمطر مبكطر ويميطل للتسطل  علطى الطذكور أكثطر مطن  أو فصمام المراهقمة: فصام الشمباب.2

  وتظ ططر أعططراض تفكططك الشخصططية وتططدهورها وكثططر االنططاث وأعراضططه أشططد مططن الفصططام البسططي

   .وهذا النوع من أشد االنواع مقاومة للعالجال الوس وفد يصاب بالكآبة والميول االنتحارية 

سططنة وتميططز باضطططرابات  41 -21ويبططدأ فططي سططن متططأخرة بططين : الكتمماتوني الفصممام التخشممبي. 3

مطد حتطى يصطل الطى حالطة مطن السطلبية ويبدأ المرض بشكل هياج غير واض  السبب يطم يخالحركة 

واالنسحاب والجمود الحركي شبه التام حتى يصب  المريض مثل تمثال الشطمع ويبقطى علطى  التامة

  .ساعات طويلة أو أيام حتى يأتي من يحركه ليطعمه أويأخذه للفراشهذا الوضع لمدة 

يطز بال طذاءات وال طالوس ويبدأ في سن متطأخرة بعطد الثاليطين ويتم:الهذائياالضطهادي الفصام . 4

 .واالوهام االضط ادية ويكون المريض في هذا النوع أكثر ذكاءا من االنواع االخرى

 

 

 

 :عالج الفصام 

يعطى المطريض كميطات كبيطرة مطن االنسطولين :  Insulin shock:  العالج بصدمة االنسولين. 2

ذلطك الكلوكطوز عطن  وتحت اشراف طبي لحين دخول المريض في غيبوبة يم يعطى المطريض بعطد

طريططق الوريططد العادتططه الططى وعيططه، وقططد توقططف اسططتعمال هططذا العططالج فططي الوقططت الحاضططر لكثططرة 

 .اخطاره الجانبية
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 Electro-convulsive therapy (E.C.T)العالج بالصدمات الكهربائية . 2

 .سيتم شرح ا مفصال في العالجات النفسية   

 

 :الذهان  الكبيرة او مضادات(  قالتالمع)المهدئات : العالج الدوائي  .3

 Largactil 100-200 mg/day الرجكتيل .2

 Stelazine 15-40 mg/dayستيالزين . 2

 Meliril : 100-800 mg/day ميليريل .3

 Modicate (Long acting tranqulizers) : 100 mg/monthمودكيت . 4

 .او ش رياحيث يعطى المريض ابرة واحدة زيتية كل اسبوع او اسبوعين 

 

 Psycho-social therapy:  المعالجة النفسية واالجتماعية. 4

ويتم على شكل جلسات لغرض مساعدة المريض على التغلب علطى مشطاكله وارجاعطه قطدر 

 .االستبصار الحر والتنويم المغناطيسي: المستطاع الى الواقع ويتم عن طريق 

 

 :Occupational therapy العالج الحرفي. 5

ق تشغيل المريض داخل المستشفى وخارجه كجزء من العالج لمنعه من االنعزال عن طري

 .وابعاده عن احالم اليقظة واالوهام وال الوس

 

 ر أسم يالية أدوية تعطى لمريض الفصامأذك :اختبار ذاتي

 

 : العناية التمريضية

وتبعططث السططرور  يجططب ان تكططون البيئططة العالجيططة مرتبططة ونظيفططة: البيئططة المحيطيططة العالجيططة . 2

 .والب جة

 العالقة الشخصية بين المريض والممرضة . 2

تكوين عالقة جيطدة مطع المطريض عطن طريطق االسطتماع اليطه وتطمينطه وتشطجيعه مطع تطرر الحريطة 

 .للمريض بالتكلم وكسب يقته النه يفقد الثقة باالخرين

 : االحتياجات الجسمية . 3

لتنظيف وااللبطاس واالطعطام ومنطع اصطابته بطاالمراض يحتاج المريض في المجاالت الشديدة الى ا

 .الن المريض ال يفص  عن هذه االشياء وال يطالب ب ا

 : الحماية . 4

 .حماية المريض من االخرين الذين يعتقدون عليه حماية االخرين منه ، وحمايته من االنتحار

 : العالقة مع المجموعة . 5

مطن اتصطاله بطالواقع وابعطاده عطن جطو االحطالم وذلطك تشجيع المطريض علطى القيطام بنشطاطات تزيطد 

 .بادخاله مع مجموعة مشاب ة لحالته اوال يم نزيد عدد المرضى تدريجيا

 : النقاهة . 6

اخطر فترة ويحتاج المريض الى تدعيم وتشجيع بالكالم بصطورة تدريجيطة بانطه سطوف يرجطع الطى 

، تشطجيع االفكطار الواقعيطة المعتمطدة علطى  عائلته وواقعه ومشاركة االخرين بالفعاليات االجتماعية

 .الخ... المستقبل مثل الزواج وتكوين اسرة 

 

 ؟العناية التمريضيةما هى االحتياجات الجسمية التي يحتاج ا مريض الفصام خالل  :بعدياختبار 
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 : العالج الحرفي

غيل المطططريض عطططن طريطططق تشططط

داخطططططل المستشطططططفى وخارجطططططه 

كجططزء مططن العططالج لمنعططه مططن 

االنعطططزال وابعطططاده عطططن احطططالم 

 .اليقظة واالوهام وال الوس

 الرجكتيل.2

 ستيالزين. 2

 ميليريل. 3

 

يحتاج المطريض فطي المجطاالت 

الشديدة الى التنظيف وااللبطاس 

واالطعطططططططام ومنطططططططع اصطططططططابته 

بطططططاالمراض الن المطططططريض ال 

شطططياء وال يفصططط  عطططن هطططذه اال

 .يطالب ب ا
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 الصرع: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 

 تعريف الصرع -2

 أنواع الصرع -2

 العوامل المسببة للصرع -3

 لصرع نوبات ا -4

 كيفية التعامل مع نوبة الصرع -5

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف الصرع -2

 يصف نوبة الصرع -2

 يعرف كيفية االعتناء بالمريض خالل النوبة -3

 يعدد أنواع الصرع -4

 عرف الصرع : اختبار قبلي

 

 

 

 الصرع
 :الصرع تعريفه

وعي واضطراب الحس والحركة اضطراب مفاجيء وميقت في الورائف العقلية بما فيه فقدان ال 

ويتميز بحدويه بشكل نوبات راجعة تنت ي تلقائيا في أغلب االحوال وينطتر الصطرع مطن زيطادة فطي 

النشاط الك ربائي للخاليا العصبية في المخ ويظ ر هذا في التخطي  الك ربائي للدماغ أيناء النوبة 

 .الصرعية

 :أنواع الصرع
ض لمرض جسمي او عضوإ معطين يمكطن ويحدث كاحد أعرا: الصرع العرضي -1

 .معرفته او تشخيصه

 :أسبابه

في االطفال قد تحدث التشنجات نتيجة االصابة بطأإ مطرض مصطحوب  - أ

بحالطططة ارتفطططاع درجطططة الحطططرارة مثطططل السطططعال الطططديكي او الحصطططبة او 

 .االلت ابات الرئوية وغيرها 

 .أمراض الدماغ مثل الت اب السحايا واورام الدماغ  - ب

 الدم الشديدارتفاع ضغ   - ت

 تسمم الحمل - ث

ويحدث لوحده وبدون أإ عالمات الإ مرض اخر ويحدث بشطكل : الصرع الذاتي-2

نوبات متكررة وراجعة وتظ ر النوبات في مرحلطة الطفولطة عطادة او فطي سطن مبكطرة 

 :ويمكن تقسيم هذا النوع الى 

 :الصرع الكبير - أ

الجططات صططرعية يحططدث بشططكل نوبططة مفاجئططة وميقتططة مططن فقططدان الططوعي وحططدوث اخت

تسططتمر لمططدة دقيقططة او أقططل ويعقططب هططذا حالططة مططن االرتخططاء العضططلي والنططوم ويفيططق 

المططريض وهططو فططي حالططة مططن النعططاس والصططداع واالن ططار الشططديد وال ططذيان مططع فقططد 

 .الذاكرة تماما لما حدث
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أيناء نوبة االختالجات يكون لون وجطه المطريض مزرقطا مطع خطروج رغطاوإ بيضطاء 

يعض المريض لسانه أو قد يتبول الاراديا أ يناء النوبة ويختلف تكطرر من فمه وربما 

 .النوبة فقد تتكرر اكثر من مرة في اليوم الواحد أو قد تحدث كل عدة أش ر

 : الصرع الصغير - ب

يكثر حدويه في االطفال ويحدث بشكل نوبات من فقدان الوعي لثواني قليلة مصحوبة 

ال يتوقف الشخص عن الكالم لفتطرة قصطيرة يطم بفقدان االنتباه واضطراب السلور فمث

يعاوده يانية وال تحدث فيه اختالجات عضلية وقد تتكرر هذه النوبات عدة مرات فطي 

 .اليوم الواحد وتعيق الطفل عن الدراسة

 :الصرع النفس حركي - ت

ويعططرف ايضططا بصططرع الفططص الصططدغي فططي المططخ وذلططك لعالقتططه فططي أغلططب االحططوال 

تبططدأ النوبططة بشططكل اضطططراب فططي المعططدة . زء مططن المططخ باضطططراب وريفططة هططذا الجطط

ويصاحب ا حركات ال ارادية في الفم واللسان واضطراب الذاكرة والتفكير فقد يختلطق 

المريض أحداث غير صحيحة وكذلك قد تصاحبه هطالوس شطمية او ذوقيطة او سطمعية 

الشطياء ويعقبه حدوث تغيب عن الوعي مع سلور تلقائي شاذ مثل ان يفتش المريض ا

الموجودة في الغرفطة او الطدوالب او ان يتحطرر بطدون وعطي وال هطدف داخطل المكطان 

وتنت ي النوبطة بعطد دقطائق وال يتطذكر المطريض بعطدها أإ شطيء ممطا حطدث ونطادرا مطا 

 .يشكل تصرف وسلور المريض أيناء النوبة خطرا على نفسه او على غيره

 : الحالة الصرعية - ث

واالختالجطات العضطلية وبطدون ان يسطترجع المطريض وتتميز بتعاقب نوبات الصطرع 

وعيه بين كل نوبة والتي تلي ا وقد تيدإ الى حدوث الوفاة وذلك بسطبب هبطوط القلطب 

المفاجيء وفي حالة استمرارها لمدة طويلة قد تصيب المريض بمرض القص العقلي 

 .والذإ يستمر بعد انت ائ ا

 

 ما هو الصرع الذاتي؟: اختبار ذاتي

 

 : ر النفسية لمرضى الصرعالمظاه

يتعرض مرضى الصرع أكثر من غيرهم مطن االسطوياء لعديطد مطن االمطراض النفسطية وتقسطم هطذه 

 :االضطرابات النفسية الى قصيرة االمد وطويلة االمد

 :اضطرابات نفسية قصيرة االمد -2

 وهى غالبا ما تصاحب النوبات الصرعية مثل االضطرابات االنفعالية وال لوسطة واضططراب

 .السلور وتزول عادة بعد فترة قصيرة ال تتعدى بعض الساعات

 :  اضطرابات طويلة االمد -2

وتشمل المضاعفات النفسية التي تصاحب مرضى الصرع ولفترات طويلة وقد تالزم م مدى 

 :الحياة وتشمل

 .وتشمل القلق والت ير واالكتئاب والتفكير بالنتحار: اضطرابات االنفعال - أ

ل لوسططة السططمعية وتشططتت االفكططاروأعراض اخططرى قططد تشططايه كثيططرا كا: اضطططراب التفكيططر - ب

 .مرض الفصام

مرضى الصرع يتعرضون لالصابة بال ستيريا وخاصة نوبطات فقطدان : التشنر ال ستيرإ - ت

 .الوعي ال ستيرإ والتشنر ال ستيرإ
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 :العالج والعناية التمريضية لمرضى الصرع

 .ن امكنمعرفة السبب الرئيسي للصرع ومعالجته ا  -ا

اعطططاء العططالج الططالزم للمططريض وحسططب ارشططادات الطبيططب وتعطططى االدويططة المضططادة  -ب

 .للصرع مثل التكريتول وفي حاالت الت ير يعطى الم دئات

منع المريضمن مزاولة االعمال التي قد يتعرض في ا الى الخطورة ايناء النوبة مثل قيطادة  - أ

 .او امام النار او أإ مصدر حرارإ السيارة او السباحة او الوقوف على المرتفعات

اشغال المريض في الفترات ما بين نوبات الصطرع بأعمطال خفيفطة كطأن يسطاعد فطي تونيطع  - ب

 .الطعام على بقية المرضى

 :العناية التمريضية أثناء حدوث النوبة وما بعدها - ت

وضع قطعة من القماش بين فكطي المطريض للمحافظطة علطى لسطانه وتنظيطف الفطم ومسطحه  -2

 .فرازاتمن اال

يراعططى ان تكططون المالبططس غيططر ضططيقة حططول الرقبططة والصططدر حتططى ال يصططاب المططريض  -2

 .باالختناق

بعططد انت ططاء االخططتالج العضططلي يقلططب المططريض علططى جانبططه لمنططع سططحب افططرازات االنططف  -3

 .والحلق الى داخل الشعب ال وائية والرئة

عضلي والمحافظطة عليطه العناية بالمريض ومراقبته حتى ال يصطدم بشيء أيناء التشنر ال -4

من السقوط ويجب ان يكطون فطراش مطريض الصطرع مطن النطوع المطنخفض الطذإ يالمطس 

 .االرض لمنع سقوطه أيناء النوبة

النوبطة تنتطاب المطريض حالطة مطن النعطاس او ال طذيان وخطالل هطذه الفتطرة تقطوم  انت طاء بعد -5

 .الممرضة بمساندة المريض وبث الطمأنينة في نفسه

 :عن النوبة وتسجيل ا في طبلة المريض وتشمل جمع المعلومات -6

 .وقت حدوث النوبة  - أ

 .مدة النوبة  - ب

 .المكان الذإ حديت فيه - ت

وصططف النوبططة نفسطط ا أإ كيفيططة حططدوي ا مططع ذكططر نططوع االختالجططات وشططدت ا مثططل  - ث

 .خروج الزبد من الفم او عض اللسان او البول أيناء النوبة

 

 اشرح نوبة الصرع الكبير :اختبار بعدي  
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :الصرع تعريفه
اضططططراب مفطططاجيء وميقطططت  

فططي الورططائف العقليططة بمططا فيططه 

فقطططططدان الطططططوعي واضططططططراب 

الحطططططططس والحركطططططططة ويتميطططططططز 

بحدويططه بشططكل نوبططات راجعططة 

تنت ي تلقائيا في أغلب االحوال 

وينططتر الصططرع مططن زيططادة فططي 

بطططططائي للخاليطططططا النشطططططاط الك ر

العصبية في المطخ ويظ طر هطذا 

في التخطي  الك ربائي للطدماغ 

 .أيناء النوبة الصرعية

 

ويحدث لوحطده : الصرع الذاتي

وبطططططططططدون أإ عالمطططططططططات الإ 

مطططرض اخطططر ويحطططدث بشطططكل 

نوبططططططات متكططططططررة وراجعططططططة 

وتظ طططر النوبطططات فطططي مرحلطططة 

 الطفولة عادة او في سن مبكرة

يحططططدث بشططططكل نوبططططة مفاجئططططة 

ن فقططططدان الططططوعي وميقتططططة مطططط

وحطططدوث اختالجطططات صطططرعية 

تسطططططتمر لمطططططدة دقيقطططططة او أقطططططل 

ويعقب هذا حالطة مطن االرتخطاء 

العضططططططططلي والنططططططططوم ويفيططططططططق 

المططريض وهططو فططي حالططة مططن 

النعططططاس والصططططداع واالن ططططار 

الشديد وال ذيان مع فقد الذاكرة 

 .تماما لما حدث

أينططاء نوبططة االختالجططات يكططون 

لون وجه المطريض مزرقطا مطع 

اوإ بيضاء من فمه خروج رغ

 وربما يعض المريض لسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

 
 الكابة الذهانية -:نوان المفردة الدراسية ع

 أنواع الذهان -                               

 الذهان الهوسي المتكرر -                                

 د التقني الموصلالمع /قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 

 الكآبة الذهانية والشخصية المم دة لألصابة .2

 الفرق بين الكآبة العصابية والكآبة الذهانية .2

 أسباب الكآبة الذهانية .3

 أعراض الكآبة الذهانية .4

 أنواع الذهان .5

 الذهان ال وسي المتكرر .6

 :قادرا على ان لب يكون الطا: االهداف

 يعرف أسباب الكآبة الذهانية.2               

 يقارن بين الكآبة العصابية والكآبة الذهانية.2               

 يعدد أعراض الكآبة الذهانية.3               

 يعدد أنواع الذهان. 4               

 الذهانية؟ ماهى الشخصية المم دة لألصابة بمرض الكآبة : اختبار قبلي

 

 

 

 

 

 

 Depression الذهانية الكآبة
تظ طر الكآبطة بطين . لون من الوان المزاج ، نادرا من ال يتحسس به ولفترة قصيرة في حياته

جميع طبقطات المجتمطع وفطي مختلطف االجنطاس والثقافطات وطبقطات المجتمطع تطزداد الكابطة بصطورة 

ن النمطو والتططور نسطبة انتشطار الكابطة فطي عامة في البلطدان المتقدمطة والتطي تمطر بطادوار سطريعة مط

 .في النساء اكثر من الرجال% 2-2المجتمع حوالي 

 

 

 

 :لالصابة  مهدةالشخصية الم

الميل للعزلة ، التشاؤم ، الشعور بعطدم القطدرة علطى العمطل واالبطداع ، الحساسطية المفرططة ، 

 .بين ال دوء والعصبية سرعة االنفعال ، سرعة التقلب في الشعور والعاطفة وتارج  المزاج
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 جدول يبين الفرق بين الكابة العصابية والكابة الذهانية

 Psychotic Depالكابة الذهانية  ت .Neurotic Depالكابة العصابية  ت

 اقل شيوعا وانتشارا 2 اكثر شيوعا وانتشارا 2

 دور الوراية يكون واض  وقوإ 2 دور الوراية قليل 2

3 

متقلبططططة : صططططابة الشخصططططية قبططططل اال

المزاج، غير ناضجة وجدانيا ، واهن 

 وضعيف الجسم

3 

 تغيرات مفاجئة في المزاج ، 

4 
التطططططاريخ )كثطططططرة المشطططططاكل العائليطططططة 

 (المرضي العائلي
4 

 موجودة في بعض االحيان

 تكثر بعد عمر الثاليين 5 تحدث في اية مرحلة عمرية 5

6 
هطذاءات ، هبطوط )االعراض اقل شدة 

 (نفسي
6 

العراض اكثر شدة، فقدان الوزن، الشط ية ا

 ، االرق ، ضعف الطاقة الجنسية

 االنتحار اكثر شيوعا 7 احتمال االنتحار قليل 7

 

 

 :اسباب الكابة 

 الوراية. 2

وخاصة بعد االصطابة بطبعض االمطراض مثطل االنفلطونزا ، الكبطد الفيروسطي ، : اسباب عضوية . 2

 .ال ورمومات ، بعد عملية جراحيةالشلل ، الجلطة الدماغية ، اضطراب 

 .الخ... الموت ، الطالق ، الخسارة المادية ، فشل عاطفي ، التغرب : االحداث الحياتية . 3

 .Seritonineو  M.A.Oاضطرابات كيمياوية وخاصة انزيم . 4

فشل الفرد في الحصول على الحب والعططف وخاصطة السطنوات االولطى مطن : االسباب النفسية . 5

 .العمر

 .النساء اكثر من الرجال :الجنس . 6

 .سنة 41بعد : سنة ، المجتمع الغربي  31-21في المجتمع العربي : العمر . 7

 

 :اصناف الكابة 

تحطدث بشطكل تلقطائي وبطدون وجطود سطبب :  .Endogenious Dep (الدوريمة)الكابمة الذاتيمة . 2

 .رجيواض  ، ويفترض وجود استعداد ذاتي قبل االصابة بدون عامل خا

تحطدث نتيجطة تعطرض المطريض لتجربطة نفسطية وحياتيطة  .Reactive Dep:  الكابمة االنفعاليمة. 2

 .قوية قبل االصابة، فاالستعداد وحده ال يكفي والبد من توفر عامل امر لترسيب الحالة المرضية

 

 : الذهانية بةآاعراض الك

 تتفاوت اعراض الكابة من حيث الشدة والبساطة

تيبس الفطم ، االمسطار ، فقطدان الشط ية ، نقصطان الطوزن ، سطوء ال ضطم ، :  ميةاالعراض الجس. 2

 .ضعف النشاط الجنسي 

، فقدان الثقة بالنفس ، االنعزال االنطواء ، قلة النشاط  Insomniaاالرق :  االعراض النفسية. 2

كيطر باالنتحطار ، والحيوية ، عدم القابلية على التأقلم واالختالط مع االخطرين ، الشطعور بالطذنب التف

 .احيانا اوهام وهالوس ، الشعور بالفشل

ن ويسططير حيططث يبططدو علططى وجططه المططريض الحططزن وتبططدو عينططاه مططرهقتي:  االعممراض السمملوكية. 3

وال يحرر يديه وتقل قدرته على العمل وينعزل عطن المجتمطع مقوس الظ ر ال يستطيع رفع عينيه 

 .وي مل نفسه والي تم بمالبسه وال بنظافته
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 ما هى االعراض النفسية لمرض الكآبة الذهانية؟ :ختبار ذاتيا

 

 : المعالجة 

تططرر المططريض يشططكو همومططه وتشططجيعه دائمططا للكططالم عططن مشططاكله لغططرض : العططالج النفسططي . 2

 .مساعدته على حل ا قدر االمكان واعطاء االمل بالشفاء

 Triptzol  ،Tofranil  ،Anafranilمثل :  Tricyclic Acid: العالج باالدوية . 2

3 .E.C.T  : درجات 8،  6يعتبر اقوى عالج يعطي حوالي. 

حيث ان المريض يرفض الطعام فيجب تغذيتطه قطدر االمكطان واسطتعمال كافطة : تغذية المريض . 4

 .الطرق من ضمن ا االنبوب المعدإ او اعطاء السوائل عن طريق الوريد

 :باتباع ما يلي: وقاية المريض من االنتحار . 5

مراقبة المريض مراقبة دقيقة وخصوصا في سطاعات الصطباح البطاكر حيطث يكطون المطرض فطي  -أ

 .اشد حاالته في هذه الساعات، ويكون المريض في هذه الساعة وحيدا

محاولطة ادخطال المططريض مطع مجموعطة مططن المرضطى االخططرين اكثطر نشطاطا منططه ومنطع عزلططه  -ب

 .وبقاءه وحيدا

 .حادة عن متناول يد المريضابعاد االشياء واالالت ال -ت

 

 : أنواع الذهان الوظيفي

 (الفصام او الشيزوفرينيا)انفصام الشخصية  -2

 (ذهان ال وس االنشراحي المتكرر) الذهان الوجداني -2

 (الكابة الذهانية)الذهان االكتئاب  -3

 (البارانويا)لذهان االضط ادإ ا -4

 كيف تحمي مريض الكآبة الذهانية من االنتحار؟: اختبار بعدي

 

 

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :لالصابة  مهدةالشخصية الم

الميططططططل للعزلططططططة ، التشططططططاؤم ، 

الشططططعور بعططططدم القططططدرة علططططى 

العمططططل واالبططططداع ، الحساسططططية 

المفرططططة ، سطططرعة االنفعطططال ، 

سططططرعة التقلططططب فططططي الشططططعور 

والعاطفة وتارج  المطزاج بطين 

 .ال دوء والعصبية

 

 

االرق ، :  النفسمممية االعمممراض

فقطدان الثقططة بططالنفس ، االنعططزال 

االنطططططططططواء ، قلططططططططة النشططططططططاط 

والحيويططة ، عططدم القابليططة علططى 

التأقلم واالختالط مطع االخطرين 

، الشططططططعور بالططططططذنب التفكيططططططر 

باالنتحططططططار ، احيانططططططا اوهططططططام 

 .وهالوس ، الشعور بالفشل

 

مراقبطططططة المطططططريض مراقبطططططة  -

دقيقططة وخصوصططا فططي سططاعات 

بطططاكر حيطططث يكطططون الصطططباح ال

المططرض فططي اشططد حاالتططه فططي 

هططططططططذه السططططططططاعات، ويكططططططططون 

المططططريض فططططي هططططذه السططططاعة 

 .وحيدا

ابعاد االشياء واالالت الحطادة  -

 عن متناول يد المريض
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 الهوس االنشراحي: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: ضوع المو

 :االفكار المركزية 

 :الذهان الوجداني وأنواعه .2

 ذهان ال وس االنشراحي االكتئابي  .2

 الحاد( المرح) نوبات ال وس .3

 تحت الحاد( المرح) نوبات ال وس  .4

 المزمن( المرح) نوبات ال وس  .5

 الذهان االنشراحي االكتئابي المتكرر .6

 

 :را على ان قاديكون الطالب : االهداف

 يعرف ذهان المرح  .2

 الحاد والمزمن، يعرف نوبات المرح تحت الحاد .2

 يعرف الذهان االنشراحي االكتئابي المتكرر .3

 ما هو ذهان المرح تحت الحاد؟ : اختبار قبلي

 

 

 Affecctive Psychosis:  الذهان الوجداني

يتططارج  بططين احططد انططواع الططذهان الططوريفي والططذإ يتميططز باضطططراب اولططي فططي الوجططدان و

يقسم . االكتئاب والمرح وبنوباته الدورية المتكررة والتي يكون بين ا المريض في حالة سوية تامة

 :الذهان الوجداني الى 

 :ويشمل Manic-Depressive Psychosisاالكتئابي  (االنبساط) االنشراحي ال وسذهان . 2

 نوبات االكتئاب -أ

 :مل وتش Mania:  المرحاو  ال وسنوبات  -ب 

 Hypomaniaمرح تحت الحاد  هوس او.2

 Acute maniaمرح حاد هوس او. 2

 Chronic maniaمرح مزمن  هوس أو.3

 نوبات دورية بين االكتئاب والمرح -ج

 

 

 Hypomania & Mania: ذهان المرح او الهوس 

ئطاب مرة حالة اكت االكتئابواحيانا يتناوب مع نوبات  نوبات االكتئاب منيكون اقل انتشارا 

واخرى مرح واحيانطا تتكطرر نوبطات المطرح دون نوبطات اكتئابيطة ولكطن تعتبطر النوبطات جطزءا مطن 

 : أنواع مرض ذهان المرح االكتئابي ويكون المرح على

 

 Hypomania: المرح تح  الحاد . 1

يكون اخف انواع ذهان المرح وله درجات خفيفة ال يالحظ الناس على المريض شذوذا في 

ما تشتد حالته ال يراعي المطريض اداب السطلور االجتمطاعي وي مطل عملطه وعائلتطه تصرفاته وعند

 .ويت م ويلعن من يعارضه ويتدخل في اعمال االخرين

 Acute mania: المرح الحاد . 2
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قد ينشأ نتيجة عالج المرح تحت الحاد او قد ينشا فجاة باعراض حادة وتتشابه اعراضه مع 

د ويمتطاز بطالمرح الشطديد والنشطوة والب جطة المسطتمرة وكثطرة اعراض مرح تحت الحاد بدرجطة اشط

الحركة والت ير وااليطارة دون الشطعور بالتعطب ورغبتطه فطي السطيطرة واعططاء االوامطر ، الغطرور 

 .الشديد وهذاءات العظمة والنبوة والذكاء

شديد وتزداد اعراض المرح الحاد صباحا وتستمر اياما او اسابيع يعقب ا حالة من االن ار ال

ويعود بعطدها المطريض بطب ء الطى حالتطه الطبيعيطة وقطد تنت طي بعطض الحطاالت الم ملطة بالوفطاة مطن 

 .االرهاق الشديد او تتحول الى المرح المزمن

 

 عرف المرح الحاد: اختبار ذاتي

 

 Chronic mania: المرح المزمن . 3

المطرح الحطاد اال  تستمر هذه الحالة سنوات طويلة دون تغيير وتتشابه اعراضه مع اعراض

ان ا اقل حدة واطول بقاء ويكون المريض سعيدا متدخال فطي امطور الغيطر ويفسطد منطقطه ومعطاييره 

 .الخلقية واالجتماعية

 

 :الذهان االنشراحي االكتئابي المتكرر

يتميز بمعاناة المريض مطن كآبطة شطديدة مصطحوبة بأفكطار سطوداوية واضططراب فطي النطوم وأفكطار 

ية وقد تصحب ا أعراض جسمية كفقدان الوزن وفقدان الش ية للطعام واالمسار ومحاوالت انتحار

ان هذا االكتئاب الذهاني اما ان يتكرر وتشتد أعراضه أو ان يكون متناوبا مطع فتطرات مطن المطرح 

أو ال ططوس االنشططراحي وتتططأرج  حالططة المططريض بططين حططالتين االولططى هططى الكآبططة الشططديدة واسس 

ح الشديد والنشاط المتفجر وقد يحدث هذا التحول الشعورإ والسلوكي بشكل والحالة االخرى الفر

بطططيء أوبشططكل مفططاجيء وسططريع خططالل أيططام قليلططة أو حتططى سططاعات حيططث تظ ططر علططى المططريض 

أعراض متداخلة ومختلطة من الكآبة واالنشراح في نفس الوقت فنطرى المطريض يضطحك ويثريطر 

 .وفي نفس الوقت يصمت وينزوإ

 

 : ض الهوس االنشراحييلمر التمريضيةالعناية 

 .بناء عالقة جيدة مع المريض مبنية على ف م مظاهر سلوكه الغريب. 2

 .عدم توجيه أإ انتقاد او توبيخ او ت ديد او استعمال القوة لتغير سلوكه الغريب. 2

ي ابعاد وعزل المريض في غرفة لوحده في حالطة نشطاطه المفطرط مطع مراقبتطه والبقطاء معطه لكط. 3

 .يشعر بانه مقبول وغير مرفوض

تشجيع المريض على ممارسة بعض النشاطات الم مة ولوقت قصير النه ال يسطتطيع التركيطز . 4

طويال مثل الكتابة ، الرسم ، ممارسة االعمال اليدوية مطع ضطرورة مراقبتطه باسطتمرار لمنطع ايطذاء 

 .نفسه

 .ينشغل عن الطعام العناية بتغذية المريض وتشجيعه على الطعام النه قد. 5

 حماية المريض من ايذاء نفسه واالخرين.6

 

 ما هو المرح المزمن؟: اختبار بعدي
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 : المرح تح  الحاد 

يكون اخف انواع ذهان المطرح 

ولططه درجططات خفيفططة ال يالحططظ 

الناس على المريض شذوذا في 

دما تشتد حالته ال تصرفاته وعن

يراعي المطريض اداب السطلور 

االجتمططططططاعي وي مططططططل عملططططططه 

وعائلتططططه ويططططت م ويلعططططن مططططن 

يعارضططه ويتططدخل فططي اعمططال 

 .االخرين

 

 : المرح الحاد 

قططد ينشطططأ نتيجططة عطططالج المطططرح 

تحططت الحطططاد او قطططد ينشطططا فجطططاة 

بطططططططاعراض حطططططططادة وتتشطططططططابه 

اعراضطططه مطططع اعطططراض مطططرح 

تحت الحاد بدرجة اشطد ويمتطاز 

مرح الشطططططططديد والنشطططططططوة بطططططططال

والب جطططططة المسطططططتمرة وكثطططططرة 

الحركططة والت ططير وااليططارة دون 

الشطططعور بالتعطططب ورغبتطططه فطططي 

السطططيطرة واعططططاء االوامطططر ، 

الغططططططرور الشططططططديد وهططططططذاءات 

 .العظمة والنبوة والذكاء

وتططزداد اعططراض المططرح الحططاد 

صباحا وتستمر اياما او اسابيع 

يعقب ا حالة من االن ار الشطديد 

عططدها المططريض بططب ء ويعططود ب

الى حالته الطبيعيطة وقطد تنت طي 

بعض الحاالت الم ملطة بالوفطاة 

من االرهطاق الشطديد او تتحطول 

 .الى المرح المزمن

 

 

 : المرح المزمن 

تسططططتمر هططططذه الحالططططة سططططنوات 

طويلططططة دون تغييططططر وتتشططططابه 

اعراضططه مططع اعططراض المططرح 

الحاد اال ان ا اقطل حطدة واططول 

دا بقطططاء ويكطططون المطططريض سطططعي

متدخال فطي امطور الغيطر ويفسطد 

منطقططططططه ومعططططططاييره الخلقيططططططة 

 .واالجتماعية
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 الذهان االضطهادي: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 

 الذهان االضط ادإ مرض يفتعر .2

 صور الذهان االضط ادإ .2

 أعراض المرض .3

 أسباب المرض .4

 العالج والعناية التمريضية .5

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعرف مرض الذهان االضط ادإ.2   

 يعدد أعراض المرض. 2   

 يعرف أسباب المرض .3   

 يعرف كيفية العالج والعناية التمريضية. 4   

 عرف الذهان االضط ادإ : ر قبلياختبا

 

 

 

 

 

 

  Paranoia:(الزور) طهاديالذهان االض 

 

 :الذهان االضطهاديتعريفه 

ويتميططز ب ططذاءات دون وجططود هططالوس او تططدهور فططي  الخيالئططي هططو احططد انططواع الططذهان الططوريفي 

ويكطون  الشخصية وتتميز هذه ال ذاءات بقوت طا وترتيب طا وتنسطيق ا والتفكيطر االصطرارإ المنطقطي

 .في الغالب وهم اضط ادإ او وهم الشعور بالعظمة

 

 :صور الذهان االضطهادي 

 

 :حالة الوهم االضطهادي  -1

يعتقد المريض  بأنه مضط د أو مطارد من قبل شخص معين أوجماعة أو ان هنار  في هذه الحالة

ه أفكار يسيطر علاو ان يت م زوجته بدس السم له في الطعام أإ ان المريض تمنيحاول ان يقتله 

 . قد يقوم المريض بعمل عنفي تجاه الشخص الذإ يتوهم بانه يضط ده وأوهام و

 

 :وهم الشعور بالعظمة  -2

انسطان عظطيم صطاحب رسطالة يريطد تحقيق طا وتكطون شخصططية  بأنطهالمطريض  يعتقطدفطي هطذه الحالطة 

 .المريض قوية مسيطرة وسائدة وانانية كما يتميز بالشك ممن حوله
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 ما هى حالة الوهم االضط ادإ؟: ختبار ذاتيا

 :اسباب المرض 

 .جميع العوامل التي تسبب الشعور بااليم واالخفاق والفشل في االمور الشخصية. 2

 .يبدأ الذهان االضط ادإ عادة في اواس  العمر. 2

ة يكون المريض من ذوإ الشخصيات االضط ادية والتي تتميز قبل الذهان بالحساسية المرهفط. 3

 .والنزوع للغيرة والشك والشعور بالنقص والحذر والتخوف

يصاحب هذا المرض امراض نفسية اخرى مثل مرض العظام او االكتئاب النفسي او االدمطان . 4

 .على الكحول والمخدرات

 

 :اعراض المرض

يبططدأ المططرض بشططكل تططدريجي وبطططيء حتططى يصططب  مططرض مططزمن وتبططدأ الظنططون فططي تفكيططر . 2

 .ات واحاديث االخرين ب دف االساءة اليه واالقالل من شانهبقصود في مداعالمريض بانه م

الشعور بانه مراقب ومست دف وهنار من يتامر عليه ويخط  لاليقاع بطه ويطزداد االمطر سطوءا . 2

 .عندما يعتقد المريض ان السم قد دس طعامه او شرابه او ان رجال االمن يتعقبون خطواته

اد تتغيططر تبعططا للططوهم الططذإ يسططيطر عليططه وعلططى عقلططه فقططد ينتابططه ان عواطططف مططريض االضططط . 3

الخوف او الغضب او الذهول من معاداة الناس له وقد يعتقطد ان مضطط ده او عطدوه شطخص واحطد 

او مجموعطة افطراد او ج طة حكوميطة او مجموعيطة عرقيطة او طائفيطة دينيطة او دولطة ( زوجته)مثال 

 .كبرى او مجموعة دول

 .وهام االضط ادية ذات طابع مثير متميز بالشعور بالعظمة واالهمية الكبرىبعض هذه اال. 4

 

 :العالج والعناية التمريضية 

حالتططه الصططحية سططببا فططي خلططق  صططبحتالمططريض عططادة اليحتططاج الططى دخططول المستشططفى اال اذا ا. 2

 .قتل الغير محاولةالمشاكل كمحاولة االنتحار او 

وال يثق في احد حتطى الممرضطة التطي تراعطى شطيونه فعلطى بما ان المريض يشك في االخرين . 2

 .الممرضة تف م سلور المريض والتكيف معه فتحاول كسب يقته دون ان تثير عناده

شك المريض في الطعام والدواء ممطا ينطتر عنطه سطلور هطو العنطاد والمقاومطة فيجطب ي أن  يمكن. 3

 .حباطعلى الممرضة التحلي بالصبر وال دوء وان ال يصيب ا اال

تشططجيع المططريض علططى السططلور الططواقعي الططذإ يتناسططب مططع قدراتططه الحقيقيططة وعططدم المجادلططة . 4

 .والنقاش معه في موضوع التوهمات

مجطدإ تشجيع المريض على المشاركة مع مريض اخر يتصطف بال طدوء فطي رياضطة او عمطل . 5

 .او غسيل المالبس وكي ا ،النجارة ،مثل تنس الطاولة

 ف تتعامل مع مريض الذهان االضط ادإ؟كي: اختبار بعدي
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :الذهان االضطهاديتعريفه 

هو احد انواع الذهان الوريفي  

ويتميطططز ب طططذاءات دون وجطططود 

هططططططططالوس او تططططططططدهور فططططططططي 

الشخصططططططططية وتتميططططططططز هططططططططذه 

ال طططططذاءات بقوت طططططا وترتيب طططططا 

رارإ وتنسيق ا والتفكيطر االصط

المنطقطططي ويكطططون فطططي الغالطططب 

وهططططططم اضططططططط ادإ او وهططططططم 

 .الشعور بالعظمة

 

 :حالة الوهم االضطهادي 

يعتقطد المطريض   في هطذه الحالطة

بأنطططه مضطططط د أو مططططارد مطططن 

قبل شخص معطين أوجماعطة أو 

ان هنططار منيحططاول ان يقتلططه او 

ان يططت م زوجتططه بططدس السططم لططه 

فططططي الطعططططام أإ ان المططططريض 

 وأوهططام و تسططيطر عليططه أفكططار

قطد يقططوم المطريض بعمططل عنفططي 

تجاه الشخص الذإ يتطوهم بانطه 

 .يضط ده

تشجيع المطريض علطى السطلور 

الططططواقعي الططططذإ يتناسططططب مططططع 

قدراته الحقيقية وعدم المجادلطة 

وتشطططططططجيع المطططططططريض علطططططططى 

المشطططاركة مطططع مطططريض اخطططر 

يتصف بال دوء فطي رياضطة او 

 ،مثل تنس الطاولةمجدإ عمل 

مالبططططس او غسططططيل ال ،النجططططارة

لنقاش معه في موضطوع .وكي ا

 التوهمات
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 العضوياالمراض العقلية ذات المنشأ : نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

  :االفكار المركزية 

 ذهان الشيخوخة.2

 أسباب ذهان الشيخوخة.2

 أعراضه.3

 العناية التمريضية.4

 االدمان على الكحول والمخدرات.5

 االدمانأسباب .6

 العالج والعناية التمريضية.7

 االضطرابات العقلية الناتجة عن االصابة باسمراض الجنسية .8

 االضطرابات العقلية الناتجة عن االصابة بأورام الدماغ .9

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعدد أسباب مرض ذهان الشيخوخة .2

 يعدد أعراض المرض .2

 يعرف كيفية العناية التمريضية بمريض ذهان الشيخوخة .3

 يعرف االدمان .4

 يعرف كيف يشخص المريض المدمن .5

 يعرف أسباب االدمان .6

 يعرف كيفية العالج والعناية التمريضية .7

 ن الشيخوخةعدد أسباب ذها : اختبار قبلي

      

 

 االمراض العقلية ذات المنشأ العضوي

 
 Senile psychosis :الشيخوخة  ذهان

 عططددطططول مططدة حيططاة الفططرد وزيططادة ادى الططى  ةاالخيططر السططنواتوالطططب فططي تقططدم العلططم ان 

 هططي ذهططان الشططيخوخة بططان اعلططى نسططبة مططن امططراض الدراسططات، وتشططير فططي المجتمعططات المسطنين 

 .الشيخوخة

 

 :باب االس

وذلططك بسططبب  االسططرة ادى الططى تفكططك والصططناعي الحضططارإ التقططدمان : العوامططل االجتماعيططة . 2

يسطبب  ممامن بقية اوالدهم  عن عزلة الخر فيبقى الالباء واالم ات الجديدة من بلد هجرة االجيال

 .النفسية زيادة االمراض

عن مجتمعطه  مما يفصل المسن والسمع كفقدان البصر قد يحدث نتيجة امراض جسدية:  العجز. 2

 .اضط ادية وهذاءات حولهفيمن  الشكويتولد لديه 

الصطبر بفطارغ وكانطه ينتظطر المطوت ويبطدو عليطه فراغطه  ، وزيطادة نقص الدخلبسبب : التقاعد . 3

 .اعراض الكابةور ور 

 

 :الشيخوخة ذهان اقسام 

 Pre-senile dementia ما قبل الشيخوخةخرف . 2

 Senile dementiaخرف الشيخوخة . 2
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 Arteriosclerosis dementiaفي المخ  رايينتصلب الشخرف . 3

 Senile affective psychosisذهان الشيخوخة الوجداني . 4

 Delirium: ال ذيان . 5

 Late paraphenia: فصام الشيخوخة . 6

 Senile affective psychosis: ذهان الشيخوخة الوجداني . 7

عططادة بعططض االمططراض الجسططمية ويصططاحب  والططذاكرةو نقططص فططي الططذكاء وهططينتشططر بططين المسططنين 

 .COخاصة تصلب شرايين المخ او االورام الدماغية او التسمم بغاز 

 

 :أعراض مرض ذهان الشيخوخة

 .البعيدةالقريبة ولكنه قوإ الذاكرة للحوادث للحوادث  وضعف الذاكرةالذكاء فقدان . 2

 .وكثرة الكالم واالرق واالنفعال والعنادسريع الغضب . 2

 .والعجز التدريجي عن التكييف مع البيئة  قلة اهتمامه بالمحي . 3

 .خاصة الحاالت الشديدةالليلي  االستقرار حالة هذيان وعدمقد يصيبه . 4

 

 :التمريضيةالعناية 

 والراحططة العنايططة الكاملططة فططي بيتططه مططع اعطائططهيفضططل بقططاء المططريض :  طةيالبسمم الحمماالتفممي  (2)

التكططرار  وقططد يحتططاج الططىيخاطططب بوضططوح . كاالطفططالوال يجططوز معاملتططه  واالحتططراملطمأنينططة وا

االعتناء بصحته ، التغذية . تشجيعه للممارسة النشاطات االجتماعية. النه سريع النسيان والتذكير 

 .الجيدة ، تلبية احتياجاته لمنع الشعور باليأس وعدم الرغبة في الحياة

اعطائططه . الجيططدة والعنايططة يفضططل ادخالططه المستشططفى العطائططه العططالج:  ديدةفممي الحمماالت الشمم (2)

 .، العالج النفسي ، العناية بصحته الجسمية ، مضادات الكابةالعالج الطبي مثل االدوية الم دئة 

 

 كيف تكون العناية التمريضية بمريض ذهان الشيخوخة في الحاالت الشديدة؟: اختبار ذاتي

 

 

 Alcoholism & Drug Addiction والمخدراتول على الكح االدمان

والمجتمططع مططن جططراء  علططى الفططردوالططذإ يططيير  المططزمنالططدورإ او  التسططمممططن حالططة عططن عبططارة 

 :ما يلي للعقار او الكحول، ويشمل االدمانالتعاطي المستمر 

 فططي القيططام وعلططى قدرتططه الفططرد علططى صططحة تططيير كبيططرة تنططاول كميططات :الكحوليططة المشططروبات. 2

عنططدما يكططون شططديد  ورائفططه للقيططام بجميططع ويصططب  معتمططدا عليططه واالجتماعيططةالوريفيططة بواجباتططه 

 .االدمان

 .هذه العقاقير سمية من تعاطيفيولد حالة  الم دئةاو  مةنوالماو  المخدرةالعقاقير  .2

 

 :عالمات االدمان

 .لفترات ما بين الشرب المستمرالتقصير . 2

 .وسيلةية أعليه ب والحصوللتعاطي العقار  ورغبة ملحة على المدمنتسيطر  قوة. 2

 .الجرعة لزيادةالمستمر  االتجاه. 3

 .على العقاروالجسمي النفسي  االعتماد .4

 .من تناول العقارالتوقف جانبية شديدة عند  ر ور اعراض. 5

 

 :اسباب االدمان 

 .عن مرض خطير والناتجة الدائمة الجسمية االالم. 2

 .العمل المستمرة طغومشاكل وض. 2
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 .التوافق بين الزوجينعدم . 3

 .واالقتصادية الماديةبات الصعو. 4

 .العمر والجنس .5

 .العوامل الورايية .6

 .االمراض النفسية .7

 .الصعبة  نيةوالم العوامل االجتماعية. 8

 قلة االيمان والتوجه الديني. 9

 .التطور الحضارإ. 21

 

 :العالج 

 :وذلك من اجل  االدمانكافحة م لوحدةادخال المريض 

الطى  أإ رجوعبان تثقيفه لترر الكحول او المخدرات وتولد القناعة لديه المريض واعادة وعي  -أ

 .حالة االدمانالى رجوع  اية كمية تيدإ

 .على اعادة بناء عائلته وتحمل مسيوليات ا  المريض مساعدة -ب

 النفسية مثل االمراض الدمانل تكون مسببةوالتي قد  االخرىاالمراض معالجة  -ت

 

 :بمرضى االدمان  التمريضية العناية

 :على  وتتركز 

 .موضوعية ومعاملته معاملة مع المدمنعند التعامل  مالتاالحذر  -أ

 .الى المرضى المخدراتاو  الكحولية جيدا خوفا من ت ريب المشروبات مراقبة الزوار -ب

 .عيوومعاملة المرضى بلطف وتقبل  -ت

 .الكافي ، التغذية الجيدة ، النوم النظافة: عناية الصحية الجيدة ال -ث

 .تشغيلية نشطة مع المرضى تنسيق برامر -ج

 

 : االضطرابات العقلية الناتجة عن االصابة باألمراض الجنسية

وتختلطف ايضطا نظطرة فما نعتبره شذوذا قد يتقبلطه مجتمطع آخر االنحراف الجنسي اضطراب نسبي 

اب الجنسي بأختالف العصور واالنحراف الجنسي هو كل نشطاط جنسطي ال يتجطه االفراد لألضطر

االنحرافطات لألنجاب والتكايروتبدو أعراضه في مجال النشاط الجنسي وتتخطذ أشطكال مختلفطة مطن 

مططن ايجططاد سططبب عضططوإ أو الجنسططية أمططا أسططباب هططذه االنحرافططات فلططم يططتمكن العلمططاء لحططد االن 

عالقططة ب ططذا المططرض واالسططباب الوحيططدة التططي تفسططر نشططأة هططذه  اضطططراب فططي الغططدد الصططماء لططه

االضطرابات هى الدراسات البيئية والطتعلم الشطرطي أينطاء الطفولطة ومطا يواجطه الطفطل مطن احبطاط 

  .وارضاء واشباع أيناء تطور شخصيته والعالقة المزدوجة بينه وبين والده او والدته وكبت

يصحب ا اضطرابات نفسية وعقلية كطالعنف واالدمطان ر ما ان االمراض واالنحرافات الجنسية كثي

 .وسوء التوافق مع المجتمع الذإ يعيش فيه المريض

 

 

 : بأورام الدماغاالضطرابات العقلية الناتجة عن االصابة 

  أورام الططدماغالضططوإ أحيانططا كنتيجططة لألصططابة بططأمراض الج ططاز العصططبي ومن ططا  قططد ينشططأ الططذهان

خططتالط درجططة اليقظططة أهططم مططا يميططز الططذهان العضططوإ نتيجططة هططذه الحالططة واويعتبططر تشططوش الططوعي 

 : واالعراض تكون كاالتي

 :الهذيان الحاد

 .عليه الزمن المصاب ال يعرف مكان عمله وسكنه ويختل  .2

 التوتر الشديد وعدم القدرة على الثبات في مكان واحد .2
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 اضطراب تفكير المريض مع تطاير أفكاره .3

ض ممطططا يطططيدإ الطططى حطططدوث ال طططالوس اضططططراب فطططي ادرار المطططري .4

 .السمعية والبصرية

 هذيان االضط اد  .5

 

 :الهذيان تح  الحاد

 اضطراب التفكير وعدم ترابطه .2

 تشوش الوعي واضطراب االدرار .2

 اضطراب الذاكرة .3

 االضمحالل العقلي ويصاحبه تدهور في الشخصية والسلور والتفكير .4

 اليأس والتوتر الشديدوصعوبة التركيز واالرق والشعور باعراض االكتئاب  .5

 .أحيانا يصاحب المرض أعراض المرح ويصب  المريض مرحا وكثير الكالم .6

 

 

 عدد يالث أسباب لألدمان :اختبار بعدي

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 العجز .2

 التقاعد. 2

 العوامل االجتماعية. 3

يفضطل :  في الحماالت البسميطة

بيتطططه مطططع  بقطططاء المطططريض فطططي

اعطائه العناية الكاملة والراحة 

والطمأنينطططططططة واالحتطططططططرام وال 

. يجطططططوز معاملتطططططه كاالطفطططططال

يخاطططب بوضططوح وقططد يحتططاج 

الططططى التكططططرار والتططططذكير النططططه 

تشططططططجيعه . سططططططريع النسططططططيان 

للممارسطططططططططططططة النشططططططططططططططاطات 

االعتناء بصحته ، . االجتماعية

التغذية الجيدة ، تلبية احتياجاته 

وعطططدم  لمنطططع الشطططعور باليطططأس

 .الرغبة في الحياة

 

 عدم التوافق بين الزوجين.2

 االمراض النفسية.2

 قلة االيمان والواعز الديني.3
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 طرق عالج االمراض النفسية والعقلية: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 حة النفسية والعقليةتمريض الص: الموضوع 

  :االفكار المركزية 

 العالج باالدوية :أوال  :العالجات الجسمية .2

 الم دئات الكبيرة. أ   

 الم دئات الصغيرة.ب   

 مضادات الكآبة.ت   

 مضادات الصرع.ث   

 العالج بالصدمة الك ربائية :يانيا                       

 العالجات النفسية.2

 :قادرا على ان لطالب يكون ا: االهداف

 يعدد االدوية المستخدمة في عالج االمراض النفسية.2

 يعرف كيفية العناية بالمريض أيناء وقبل وبعد العالج بالصدمة.2

 يعرف مضاعفات العالج بالصدمة الك ربائية. 3

 يعدد أنواع العالج النفسي.4

 

  ؟البسيطةأإ االمراض تستخدم الم دئات  عالج في: اختبار قبلي

 

 

 

 

 طرق عالج االمراض النفسية والعقلية
 Somatic therapies:  العالجات الجسمية: اوال 

 : وتشمل  Psychotropic drugs (االدوية)العالج بالعقاقير  -أ

 Major tranguilizer (neuroleptics): الكبيرة ( المعقالت)المهدئات 

ام الشخصططية ذهططان ال ططوس تسططتعمل هططذه االدويططة فططي عططالج حططاالت الططذهان وخاصططة انفصطط

 :واالكتئاب وتشمل االدوية التالية 

 .على شكل اقراص او حقن الالرجكتيل-

 .ابرة ش ريا/ ذات مفعول طويل : المودكيت  -

 .الستيالزين -

 .لعالج ال وس( السرينز)ال الوبيريدول  -

الحكة الجلدية انخفاض ضغ  الدم ، اضطراب درجة الحرارة ، جفاف الفم ، : االعراض الجانبية 

 .، االرتعاش فيعطى اما االرتين او الكيمادرين W.B.Cكريات الدم البيضاء  ، قلة 

 

 Minor tranguilizersمضطادات القلطق  : (المعقمالت البسميطة)المهدئات ذات المفعول البسي  

تستعمل في حاالت القلق والتطوتر ، العصطاب الوسواسطي القسطرإ ، الرهطاب ، االحطالم الزعجطة ، 

 .الليبريوم ، الفاليوم ، االتيفان ، الموكادون: ال ستيريا وتشمل مشتقات البنزوديازين مثل 

 .الخمول ، قلة االنتباه والتركيز ، الميل للنعاس ، التعود واالدمان: االعراض الجانبية 
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 :وتكون على نوعين:  Anti-Depressants: مضادات الكابة 

 

 Mono-amine-oxidase inhibitors (MAOI)االحطادإ  مثبططات انطزيم اوكسطيد االمطين -أ

قلطت  Parnateملغطم، البارنيطت  Niamid 211-311ملغطم ، النياميطد  Nardil 21مثل النارديل 

اسططتعمال هططذه االدويططة بسططبب تططداخل هططذه االدويططة مططع االدويططة االخططرى وبعططض انططواع االكططالت 

ينطات االخطرى مثطل الكبطد ، الزبطد ، وبعطض االم( Tyramine)واالطعمة التي تحتطوإ علطى مطادة 

 .البقوليات ، الجبن ، السمك المعلب ، بعض المشروبات الغازية والكحولية 

 

التوفرانيططل  Tricyclic Antidepressants(T.C.A( )يالييططة الجططذر)ذات الحلقططة الثالييططة  .ب

Tofranil 75-211  ملغم ، االنافرانيلAnafranil  التربتزولTriptizol. 

جفطاف الفطم ، سطرعة ضطربات القلطب ، انخفطاض ضطغ  الطدم ، االمسطار ، : راض الجانبيطة االع* 

 .صعوبة التبول ، كثرة التعرق

 .والفينوباربيتون Epanutinمثل  Epanutin-Anti:  مضادات الصرع* 

تعمطططل اعطططراض جانبيطططة مثطططل :  L.S.Dمثطططل  Hallucinogious drug االدويمممة المهلوسمممة

 .ال الوس

مثل االمفيتامين تستعمل لتنشي  وعطدم النطوم وخاصطة عنطد الطلبطة فطي ( المنبهة)زة االدوية المحف

 .وقت االمتحانات الن ائية

 

 

 :التمريضية العنايـــة

 .البقاء مع المريض لحين التاكد من تناوله الدواء. 2

 .تسجيل العالمات الحيوية وخاصة عند تناول جرعات عالية. 2

 الجانبية التي تظ ر على المريضاالنتباه ومالحظة االعراض . 3

 .محاولة تدفئة المريض وذلك الضطراب ميكانيكية تنظيم الحرارة بسبب االدوية. 4

 .تشجيع المريض باالكثار من اخذ السوائل لتالفي جفاف الفم. 5

 .تعليم عائلة المريض باالستمرار  بمتابعة تناول المريض الدواء بعد خروجه من المستشفى. 6

 

 Electro-convulsive therapy (E.C.T)الكهربائية  بالصدمةج العال -ب

تتم الصدمة بامرار تيار ك ربائي عبر صطدغي المطريض ولمطدة قصطيرة جطدا خطالل قطبطين 

 3حيطث تعططى . حيث تحدث اختالجات عامطة ومطن يطم فقطدان الطوعي( موجب وسالب)ك ربائيين 

 .ي كل مرةصدمة ف( 21-8)صدمات اسبوعيا بين يوم واخر وتعطى من 

 

وهطو  Hypothalamusتنبطه خاليطا تحطت الم طاد  ECTتفسطيرات كثيطرة اهم طا ان :  الية التماثير

( السططمبثاوإ والباراسططمبثاوإ)المركطز االعلططى الطذإ يططتحكم فطي عمططل الج طاز العصططبي الطالارادإ 

هو احطد مراكطز دائطرة االنفعطال فطي المطخ وهطو يحتطوإ علطى نسطبة  Hypothalamusوكذلك فان 

ية من ال ورمونات العصبية الخاصة باالنفعال ويحتمل ان الصدمة تعيد توازن التحكم في هذه عال

المراكططز للعمليططات االنفعاليططة المختلفططة مططن فططرح واكتئططاب وتسططرع الجلسططات تحلططل ال ورمونططات 

 .العصبية من خاليا المخ العصبية فتعيد توازن نسبة هذه ال ورمونات في المخ

 

 وخاصة  Psychosisان الذه: استعماالتها 

 ذهان االكتئاب الدورإ. 3ال وس والت ير       . 2انفصام الشخصية       . 2

 بةآالك. 5محاوالت االنتحار       . 4
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 :مضاعفات الصدمة 

 الكسر االنضغاطي للعمود الفقرإ. 4الغثيان  . 3الصداع والدوار   . 2النسيان    . 2

 العضلية والمفصلية اسالم. 6.   كسر عظام الحوض والعضد . 5

 

 :موانع االستعمال 

 الحوامل. 4الكسور       . 3امراض الرئة      . 2امراض القلب       . 2

 

 ما هى مضاعفات العالج بالصدمة الك ربائية؟ :اختبار ذاتي

 

 :العناية التمريضية للمريض المعالج بالصدمة الكهربائية

 

 Pre-E.C.T الكهربائية الصدمةقبل اعطاء ا

 :الناحية الجسمية -أ

 (صوم المريض)عدم اعطاء الفطور للمريض . 2

 افراغ المثانة والقولون ان امكن. 2

 رفع االسنان االصطناعية ان وجدت. 3

 اخذ موافقة المريض او عائلته. 4

 تحضير االوكسجين العطائه عند الحاجة. 5

 .قة مثل الحزام ورباط العنقمراعاة ان تكون مالبس المريض واسعة ورفع المالبس الضي. 6

مثططل االتططروبين لتقليططل االفططرازات ، الفططاليوم لتقليططل ( العمليططة)اعطائططه ادويططة مططا قبططل التخططدير . 7

 .الرخاء العضالت والبنتويال لتخدير المريض Scolenالتشنجات 

 :الناحية النفسية  -ب

 تطمين المريض وازالة مخاوفه. 2

 .اشغاله بامور مسلية لحين العالجمحاولة تحويل انتباه المريض و. 2

 

 During E.C.T:  الكهربائية صدمةبال خالل العالج. 2

 .ادخال المريض الى غرفة العالج -أ

الطذراعين  ينطياالشراف على نومه على سرير العالج ذو مساند جانبية لمنعه من السقوط مطع  -ب

 .على الصدر

 .ان المريض لمنع قضم اللسانوضع خافض اللسان المطاطي او قطعة شاش بين اسن -ت

 .رفع فك المريض الى االعلى لتس يل عملية التنفس -ث

 .السيطرة على المريض من السقوط ولمنع حصول الكسر والخلع لديه -ج

 

 E.C.T -Post: بالصدمة الكهربائية بعد العالج . 3

 .البقاء مع المريض ومراقبته لحين استعادة وعيه -أ

 .عد العالج مباشرة ووضع راسه الى الجانب تجفيف لعاب المريض ب -ب

 .مالحظة االعراض غير الطبيعية واالبالغ عن ا -ت

 .قياس العالمات الحيوية ومصاحبته في غرفة االفاقة -ث

 .بعد استعادة وعيه ينقل الى الردهة ويقدم له الفطور -ج

 

 Psychotherapy: العالج النفسي : ثانيا 

القططة العالجيططة بططين المططريض والمعططالر أإ الفريططق الصططحي يعتمططد العططالج النفسططي علططى الع

( الطبيب النفسي ، الممرض النفسطي ، االخصطائي النفسطي ، الباحطث االجتمطاعي)العالجي ويشمل 
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ويتم من خالل ا تغيير سلور المريض وجعله اكثر توازنا ونضجا لمواج ة مصاعب الحياة وتقبل 

 .الواقع والتكيف مع المجتمع

 :النفسي  انواع العالج

 :يهدف الى  Supportive psychotherapyالعالج النفسي التدعيمي . 1

 .تدعيم الشخصية بمحاولة تعليم المريض االساليب الصحيحة لمواج ة الحياة الواقعية -أ

 .تشجيع المريض على مزاولة الحياة االجتماعية للتخلص من مشاعر الذنب -ب

 .االيجابية وتعزيزها مع تصحي  القدرات السلبيةالتركيز على استخدام قدرات المريض  -ج

 Suppressive psychotherapy: العالج النفسي القمعي . 2

 .تخليص المريض من اعراضه دون الغور في اسباب المرض -أ

اسططتخدام طريقططة االيحططاء او حططث المططريض علططى التغلططب صططعوباته بمواج ططة الواقططع المنطقططي  -ب

 .المبني على البرهان

 .كيد على اهمية الثقة المتبادلة بين المريض والمعالرالتا -ج

 Expressive psychotherapy: العالج النفسي او التعبيري . 3

 .مساعدة المريض في التحدث واالنصات له -أ

 .تشجيعه على االستمرار لالفاضة بكل ما يضايقه وافراغ همومه وصراعاته -ب

 العالم فرويد اول من استخدمه psychotherapy: العالج بالتحليل النفسي. 4

ي طططدف هطططذا النطططوع الطططى كشطططف الصطططراعات الداخليطططة لطططدى المطططريض ومحاولطططة تحريرهطططا 

واخراج طا الططى الواقططع والشططعور عطن طريططق اسططتخدام طريقططة التطداعي الحططر التططي تعنططي ان يطلططق 

المطريض المريض الفكاره وخواطره العنان دون تفكير ويقوم المعالر بالرب  بين اجزائطه ويوجطه 

ويجطب ان يكطون المطريض فطي حالطة ارتخطاء ويفضطل ان . في حذر ويدعطه يكتشطف حقائقطه بنفسطه 

 .يستلقي على سرير في غرفة هادئة

 

 :طرق العالج 

 Individual psychotherapy:  العالج النفسي الفردي

اه يعتمد على العالقة العالجية بين فردين فق  هما المعالر والمريض ويختلف نوعه ومحتطو

 .حسب ال دف

 Group psychotherapy:  (الجماعي)العالج النفسي الجمعي 

يعتمططد علططى العالقططة العالجيططة بططين المعالجططة ومجموعططة مططن المرضططى وخاصططة مرضططى 

فطرد مطن ذوإ االعطراض المتشطاب ة ونفطس السطمات الشطاذة فطي مناقشطات ( 25-21)العصاب بين 

 .جماعية تعقد عدة مرات في االسبوع

 

 Behavioral therapy: ج السلوكي العال. 5

( مكتسطب)يعتمد في االساس على نظريات التعلم أإ ان السلور الخاط  هو اسطلوب مطتعلم 

خطوف الطفطل مطن : مطثال(: أإ تعلم االسلوب الصطحي  بدلطه)ويمكن التخلص منه بفقدان هذا التعلم 

يرتب  الظالم باالحسطاس  الظالم يمكن ازالته بوضع قطعة من الحلوى التي يطلب ا في مكان مظلم

 .بلذة تعاطي الحلوى ويتعلم حب الظالم وعدم الخوف منه

ربطط  سططلور معططين بموقططف منفططر فيبطططل تططايير هططذا السططلور المعططين : العططالج السططلوكي التنفيططذإ 

 .ويستعمل هذا النوع للمرضى المدمين على الكحول ومرضى الوساوس والمخاوف المرضية

 

 Occupational therapy: العالج بالعمل : ثالثا 

العمل الفكرإ او اليدوإ وحسب حاجة المريض وبناءا على رغباتطه وميولطه مثطل الخياططة 

 :الخ ومن اهدافه .... والحداد والنجارة ، الحياكة ، السمكرة ، الرسم ، 

 .تجديد حيوية المريض وربطه بالواقع  -أ
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 .تنمية الم ارات االجتماعية لديه -ب

 .للمريض للتعبير عن مشاعرهتوفير الحرية  -ج

 .اعادة م ارات المريض القديمة وكسب الم ارات الجديدة -د

 

 

 

 Play therapy: العالج باللعب : رابعا 

وخاصة عند االطفال المصابين باضطرابات نفسية حيث توجد غرف خاصة تحتطوإ علطى 

 .غ ومن فوائد العالجدمى مختلفة تمثل االهل والحيوانات واالياث المنزلية لقضاء وقت الفرا

 .التنفيس وتخفيف معاناته من توتر وانفعال -أ

 .التعبير عن مخاوفه ومشاعره بصورة واقعية -ب

 .يتف م الطفل نفسه واالستبصار عن متاعبه ومعرفة اسبابه -ج

 .ابراز قدرات ومواهب الطفل مما يزيد يقته بنفسه -د

 

 Psychodrama therapy: المعالجة بالمسرحيات النفسية : خامسا 

ان يقوم المريض بتمثيل بعض المواقف التي مرت بطه فطي الماضطي والحاضطر وخصوصطا 

ذات عالقططة بمشططاكله ويسططتطيع ان يسططتعين باحططد زمالئططه المرضططى لالشططترار معططه فططي التمثيططل 

والتكيف واالخراج وباشراف المعالر وبعد االنت اء يتم مناقشت ا من قبل جميع المرضى والفريطق 

 . واكتشاف مشاكل المريض الطبي

 ما المقصود بالعالج بالعمل؟: اختبار بعدي

 

 

 

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

المهدئات ذات المفعول البسي  

 : (المعقمممممممممممالت البسممممممممممميطة)

مضطططادات القلطططق تسطططتعمل فطططي 

حطططططططاالت القلطططططططق والتطططططططوتر ، 

العصاب الوسواسي القسطرإ ، 

لزعجطططة ، الرهطططاب ، االحطططالم ا

 .ال ستيريا

 

الصمممدمة ب العمممالج مضممماعفات

 :الكهربائية

 النسيان   . 2

 الصداع والدوار  . 2 

 الغثيان . 3 

الكسر االنضغاطي للعمطود . 4 

 الفقرإ

كسططططططر عظططططططام الحططططططوض . 5

 .   والعضد 

 العضلية والمفصلية اسالم. 6

 

 : العالج بالعمل 

العمططططططل الفكططططططرإ او اليططططططدوإ 

اءا وحسب حاجة المطريض وبنط

علططططى رغباتططططه وميولططططه مثططططل 

الخياططططة والحطططداد والنجطططارة ، 

الحياكططة ، السططمكرة ، الرسططم ، 

 الخ.... 
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 الصحة النفسية: نوان المفردة الدراسية ع

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 تمريض الصحة النفسية والعقلية: الموضوع 

 :ركزية االفكار الم
 المبادئ العامة في الصحة النفسية -2

 االعباء النفسية للحضارة الحديثة -3

 المحافظة على الصحة النفسية -4

 االهتمام برفع المستوى الثقافي للمواطنين -5

 

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 ويعدد شروط ا يعرف الصحة النفسية.2               

 افظة على الصحة النفسيةحالميعرف طرق .2                

 يعرف كيفية نشر التوعية الصحية في المجتمع.3                

 عرف الصحة النفسية : اختبار قبلي

 

      

 

 

 :الصحة النفسية والعقلية

قابليطة الفططرد علطى ان يططتالئم مطع ذاتططه ومططع العطالم الخططارجي الطذإ يعططيش فيطه وهططى مكملططة 

سبيل تم يد سطبل الحيطاة المرضطية والسطير قطدما نحطو تحقيطق للصحة الجسمية ومتممة لبعض ا في 

 .االغراض الواسعة التي تيمن المنفعة

 

 :تمريض الصحة النفسية والعقلية

فرع من فروع التمطريض الطذإ يخطتص بدراسطة االضططرابات النفسطية والعقليطة المختلفطة 

ة للمصطططاب ب طططذه ومعرفطططة اسطططباب ا وعالج طططا وططططرق الوقايطططة من طططا وتقطططديم العنايطططة التمريضطططي

 .االضطرابات وتكوين عالقات انسانية متبادلة ليكون له دور انتاجي في المجتمع

 

 :ممرض الصحة النفسية

وهو عبارة عن شخص م ني ميهل مخطتص فطي مجطال تمطريض الصطحة النفسطية والطذإ 

 .تتوفر لديه الرغبة للعمل في هذا الحقل

 

 :خصائص وصفات ممرض الصحة النفسية

الصطحة النفسطية ال يتعامطل مطع شطخص طبيعطي وسطليم حيطث عنطد توجي طه توجي طا  بما ان ممطرض

صحيحا فانه يدرر الكالم وينفذه لكن المريض النفسي غالبا ما يكون غير مدرر للواقع وال ينسجم 

معه او يكون رافض للواقع والناس من حوله ويكون متعايش مع افكاره ومعتقداته الخاصة والتطي 

فمن الصعوبة التعامل مع هيالء المرضطى الننطا نتعامطل مطع سطلور وتصطرفات  كون ا لنفسه فلذلك

 :غير طبيعية لذا يجب على الممرض ان يتصف بالصفات التالية

 .لديه معلومات غنية عن انواع الشخصية والسلور -2

 .لديه معلومات غنية عن االمراض النفسية وانواع العالجات النفسية -2

 .وقادرا على ف م االخرينان يكون صبورا وذكيا  -3
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 .عدم توبيخ المريض بكالم جارح وعدم االست زاء به وتجاهل كالمه -4

 .كتمان تشخيص المرض -5

 .لديه القابلية على تكوين العالقات االنسانية مع المرضى -6

 تشجيع المريض للتعبير عما يدور في داخله -7

شططراكه مططع المرضططى االخططرين فططي مسططاعدة المططريض علططى عمططل بعططض االشططياء واالعمططال وا -8

 .العمل واللعب

 قادر على الصمود حيال االزمات والشدائد دون ان يختل توازنه -9

 التلقائية في السلور واتخاذ القرار الصحي  في الوقت المناسب  -21

 

 :شروط الصحة النفسية

ار وال قططدرة الفططرد علططى عمططل عالقططات اجتماعيططة مناسططبة تتسططم بالتسططام  والتعططاون وااليثطط -2

 .يشوب ا العدوان او عدم االكتراث بمشاعر االخرين

قدرة الفرد علطى التوفيطق بطين دوافعطه المتصطارعة توفيقطا يرضطي ا جميعطا بارضطاء متطزن  -2

 .يمكنه من حل مشاكله حال ايجابيا بدال من ال روب من ا

أ الى قدرة الفرد على الصمود حيال االزمات والشدائد دون ان يختل توازنه ودون ان يلج -3

 .االساليب الملتوية وغير المالئمة لحل ازمته كالعدوان ونوبات الغضب

 .قدرة الفرد على االنتاج المعقول في حدود ذكائه وحيويته واستعداده -4

قططدرة الفططرد علططى احططداث تغييططرات اصططالحية بنططاءة فططي بيئتططه وعططدم رضططوخه وامتثالططه   -5

 .المطلق لما يسود جماعته من تقاليد وعادات سيئة

تمتاع الفططرد بحياتططه وعملططه واسططرته واصططدقائه وشططعوره بالطمانينططة والسططعادة وراحططة اسطط -6

 .البال

 

 :االعباء النفسية للحضارة الحديثة

بين الناس وذلك من السمات البارزة للحضارة الغربية الحديثة شيوع القلق والحيرة واالرتياب  من

وأضططرابات فطي العالقطات السياسطية  أير التغير االجتماعي السريع وما يش ده العطالم مطن حطروب

بططين االمططم وأنقالبططات يوريططة فططي أشططكال الحكومططات وصططراعات يقافيططة مختلفططة وتقططدم صططناعي 

بمططرور الططزمن تعقيططدا وهططذا مططن شططأنه خلططق أإ ان المجتمعططات المتحضططرة تططزداد . تكنولططوجي 

حاجطات م الماديطة سرضطاء س النزاعات والصراعات في التعامل االجتماعي واالقتصادإ بين النطا

  .والنفسية

  يالية شروط للصحة النفسيةر أذك: اختبار ذاتي

 

 المحافظة على الصحة النفسية
ان مكافحة االضطرابات النفسية والعقلية بمختلف انواع ا واشكال ا ال في انواع ا العنيفة فحسب 

دهم بالمعلومات للمحافظة بل في انواع ا الخفيفة الشائعة بين الناس تكون بوقاية الناس من ا وتزوي

ان العالج المبكر الضطراب ناش  كثيرا ما يكون وقاية للفرد من . على صحت م النفسية

 .اضطراب مقبل خطير قد يكون صعب الشفاء

من اساليب الوقاية ايضا ازالة العوامل االجتماعية التي تيدإ الى سوء التوافق في البيت و 

ئل الوقائية هى العمل على تطبيق مبادئ الصحة النفسية ان الوسا. المدرسة والمصنع وغيرها

على افراد المجتمع كباره وصغاره اصحائه ومرضاه السويين من م وغير السويين والبحث عن 

العوامل التي تيدإ الى عدم االتزان النفسي في االفراد والعمل على تخفيف هذه العوامل في 

بل المختلفة التي تحقق الفراد المجتمع اكبر قس  من الحياة االجتماعية باالضافة الى تيسير الس

من وسائل تدعيم الصحة النفسية تنوير الناس واسداء النص  ل م ومساعدت م على . السعادة
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مواج ة مشاكل م وف م ا وحل ا بطرق صحيحة وتعليم م اساليب المكافحة الناجحة يم العالج 

 .وزها الى الطرق الطبيةوالذإ ال يقتصر على الطرق النفسية فق  بل يتجا

أ
 الصحة النفسية في المجتمع

 :للوقاية من االمراض النفسية والعقلية  صيانة الصحة النفسية

بشريحتين  يكون عن طريق االهتمام وذلك:االهتمام برفع المستوى الثقافي للمواطنين  -1

 :هامتين في المجتمع هما االهل في البيت والمعلمين في المدارس 

 االباء واالمهات تنوير -أ

 بما يتمشى مع مبادئ الصحة النفسية: بالتعليم في المدارس القائمين  توجيه -ب

  نشر العيادات النفسية بمختلف انواعها -2
 رعاية المعوقين -العادة التأهيل ورعاية المعوقين والمسنين والعجزة:  الخدمة االجتماعية -3

 

 :االباء واالمهات  تنوير

ين فططي الصططحة العقليططة كبيططرة وم مططة فططي تكططوين شخصططيات اوالدهططم و تزويططدهم ان م مططة الوالططد 

تبدأ م مة الوالدين هذه منذ عملية االخصاب فعالقطة الوالطدين . للكفاح في الحياة باالساليب الناجحة

تتوقف . ومدى انسجام م مع بعض وفكرت م تجاه المولود الجديد له تأيير في النمو العاطفي للطفل

والدين للطفل على عوامطل شطعورية والشطعورية من طا اسطتعدادهم الفططرإ ونطوع التربيطة معاملة ال

والثقافططة وج ططل الوالططدين بأصططول التربيططة الصططحيحة كمططا ان النضططر االنفعططالي للوالططدين هططو أهططم 

العوامططل فططي تنشططئة االطفططال والططذإ يعين مططا علططى احتمططال اعبططاء االبططوة وتكاليف ططا وواجبات ططا ومططا 

ضططحية وانكططار للططذات ورفططق وحططزم وحططب يعطططي وال يأخططذ فالحططب ضططرورإ جططدا تتطلططب مططن ت

كضرورة الفيتامينات في عملية النمو الجسمي فالطفل في االسابيع االولى من حياته تكون عالقته 

بامه قائمة على اساس تحقيق حاجاته االولية ف ى بالنسبة له مصدر الغذاء والشراب واللذة الحسية 

بالنواحي الجسمية ولكنه مع النمو الجسمي والعقلي يستطيع ان يميز بين ذاتطه  واالمن الذإ يتصل

ترجطع . وبين امه وحينئذ تنشأ عالقة حميمة بين ما تقوم على اسس نفسية قوام طا المحبطة والعططف

السمات االساسية للسلور االجتماعي للفرد الطى دور الطفولطة البطاكرة اإ فطي السطنوات الخمطس او 

 .التي يقضي ا الطفل في اسرته وعالقاته ب االست االولى 

في بعض االحيان يكابد الطفل ضروبا من مشطاعر الخطوف وانعطدام االمطن النفسطي وهطى ذات ايطر 

 .فعال في تكوين عقد نفسية لديه

أأ
 : أسباب الخوف عند االطفال

 افتقار الطفل الى عطف احد والديه-2

 التعاسة والشقاء العائلي-2

 وتنازع االهواء في االسرة كأن تكون االم سمحة واالب صارم  تعارض التيارات-3

 .محاباة الطفل في االسرة وايثاره بالحظوة والتدليل مما ييدإ الى غيرة اخوته منه-4

 

جميع هذه العوامل تقضي على مشاعر الطمانينة في نفسية الطفل وتكون لديه بعض العقد التي 

لحرمان من حنان االم من اشد العوامل خطرا وابس  ما ان ا. ينشأ عن ا اختالل اتزانه النفسي

أييدإ اليه هو القلق وزيادة المخاوف لدى الطفل واضطراب نومه وضعف يقته بنفسه وشعوره
بالتعاسة ولكن هذا ال يعني ان نقضي للطفل كل حاجة من حاجاته دون ان يقوم هو ببذل الج د 

شأنه شأن الحرمان فكالهما ضار والتدليل ال  ان الحب الكثير والتدليل .للحصول على االشباع

ييدإ الى فقدان الثقة بالنفس النه يشعر دائما بانه عاجز  يتي  للطفل الفرصة لالستقالل بذاته مما

يخرج الى الحياة االجتماعية الواسعة التي ال  حاجاته بنفسه والعجز القوإ حينأعن القيام باشباع
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ان الحب المسرف ينمي في .االجتماعية  اء دوره في الحياةتغفر له عجزه عن اشباع حاجاته واد

الطفل االنانية وفي الكبر يخرج الى الحياة وال يجد نفس االهتمام الذإ كان يجده وهو طفل ويحس 

 :ان الناس ال تقدره ويصب  سلوكه نحو العالم اما

 عدواني -2

                                                                              انسحابي -2

ان العدوان واالنسحاب كالهما مضر بالصحة النفسية ومخل بالتكيف السليم وكالهما ينشأن اما 

كذلك في دور الطفولة الباكرة تتم . عن الحرمان من الحب او عن االسراف فيه وتدليل الطفل

 .عملية االرضاع والفطام وتعليم الطفل ضب  مثانته وامعائه

 

ان عملية االرضاع ليست مجرد عملية اشباع لحاجة بايولوجية اإ الحاجة للطعام بل : رضاع اال

تفاعل اجتماعي بين الرضيع وامه ويتأير الرضيع في هذا الموقف االجتماعي كحالة  هى عملية

االم النفسية ايناء االرضاع ومزاج ا واستقرارها االنفعالي ومدى تقبل ا لدور االمومة فالرضاعة 

ال ادئة تشيع في نفس الرضيع االمن والتفاؤل والثقة بالعالم الخارجي اما الرضاعة غير الكافية 

 .المقترنة بانفعال االم تثير في نفس الرضيع القلق والشعور بالحرمان

 

ان عملية الفطام هى ازمة في حياة الطفل النه ينفصل عن شخص يزوده بالعطف  :الفطام 

يجب ان تتم عملية الفطام تدريجيا وتأخير عملية الفطام يساعد عتى تثبيت والغذاء في ان واحد لذا 

 .العادات الطفلية مما يعطل سير النمو الطبيعي لشخصية الطفل

 

ان تعليم الطفل ضب  امعائه ومثانته يحتاج الى كثير من الحزم والرفق : ضب  المثانة واالمعاء

العصبي االرادإ الدرجة الكافية من النضر  الطفل علي ما قبل ان يصل ج ازه ومحاولة ارغام

 .فيه ارهاق للطفل وقد يسبب له االمسار واالسراف في الضب  وازمات انفعالية اخرى

من العوامل االخرى التي ل ا االير الس  في شخصية الطفل هو غياب امه عنه او انفصال ا 

غياب االم يشعره ان ا هجرته المتكرر او الطويل عنه خالل السنوات الثالث االولى من حياته ف

وانه قد ضاع مما يفقد الطفل شعوره باالمن والطمأنينة ويولد في نفسه الشعور بالحيرة واالرتبار 

 والقلق

ان دور المراهقة له االير الكبير في الصحة النفسية والمراهق يعيش غريبا وس  :دور المراهقة

لك القيود التي تحد من حريته كما انه ال يف مونه ويتحكمون فيه دون ان يوج وه وكذ اناس ال

يستطيع ان يفضي بمشاكله لوالديه وممن حوله النعدام الثقة المتبادلة بين ما فيود ان يرى في 

والديه صديقين يلتمس معونت ما ويفضي بمشاكله واسراره ويستمد العون من ما وعلى الوالدين 

صة له لالفصاح عن ارائه ومناقشته في ا ان يشاركا ولدهما في حضور المجتمعات واتاحة الفر

واالجابة الصحيحة عن االسئلة المحيرة ف ذه تساعد المراهق على االبتعاد عن االنحراف او 

كذلك هنار عالقة وييقة بين الصحة النفسية للفرد وصحته . االصابة باالضطرابات النفسية

ومن الضرورإ .ام والعكس صحي الجنسية فسوء التوافق الجنسي يكون مظ را لسوء التوافق الع

التربية الجنسية تعني . االهتمام بالتربية الجنسية لالطفال والمراهقين وحتى االباء واالم ات

الناحية ال يزود الطفل أان االتجاه القديم في هذه. التوافق الجنسي السليم المحبذ من قبل المجتمع 

الشمئزاز والشعور بالذنب مما ييدإ الى او المراهق باية معلومات جنسية او ربط ا بالقلق وا

تشوه افكار الطفل او المراهق او قد ييدإ بعض االحيان الى االنحراف او العجز الجنسي او 

اما االتجاه الحديث في التربية فيزود الطفل والمراهق بمعلومات جنسية . سوء التوافق الزوجي

احل تطور الجنين واشباع االستطالع فسلجية صحيحة وكيفية التكاير في النبات والحيوان ومر

الجنسي للطفل عن الحمل والوالدة والفروق الجسمية بين الجنسين واعطاء الموضوع االهتمام 

الكافي وبدون ارتبار او حرج عوضا عن معرفة الطفل او المراهق الحقائق بصورة مشوهة من 

 .قبل زميل او جار
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 :الصحة النفسية في المدرسة

سية في المدرسة الى تكوين شخصيات متكاملة ناضجة قادرة على االنتاج ت دف الصحة النف

لى وقاية النش  من كل ما يعطل نموه واعانته على العيش السعيد المنتر في ا ت دف والتعاون كما

 .بيئته

 :الصحة النفسية للتلميذ

ميوله واتجاهاته من اهم العوامل التي تيير على الصحة النفسية للتلميذ حالته الصحية والعقلية و

وكذلك التقاليد االجتماعية  واالتجاهات الثقافية وما ت يئه من مجاالت الشباع الميول وتربية 

ويعتبر البيت اهم مجال ييير في الصحة النفسية للتلميذ من خالل . االستعدادت الكائنة في الفرد

كما ان المحي  . لقيةعالقته بابويه واخوته ورروف اسرته الصحية والمادية والثقافية والخ

الخارجي ييير هو االخر على التلميذ عن طريق عالقته باالصدقاء والجيران والتجارب التي 

ان الدارة المدرسة وال يئة التدريسية االير الكبير على . يكتسب ا من م االيجابية من ا والسلبية

وميول م واستخدام االساليب الصحة النفسية للتلميذ الن ف م هيالء واستيعاب م لحاجات التالميذ 

التي تساعد على تنمية شخصيات م ووقايت م من الصدمات النفسية وعالج المشكالت التي 

ان للمناهر الدراسية وطرق تدريس ا اير . تواج  م ييير الى حد كبير في الصحة النفسية للتاميذ

ميذ وعدم اتصال ا بمشاكل م بالغ في نفسية التالميذ فاذا كانت هذه المناهر بعيدة عن ميول التال

 .الحيوية او ال تتناسب مع قدرات م تشيع بين التالميذ كراهية المدرسة والنفور من الدراسة

 

 :الصحة النفسية للمعلم

ان وجود المعلمين من . ت تم التربية الحديثة باختيار المعلمين وتزويدهم بمبادئ الصحة النفسية 

القدرة على خلق جو مالئم لنمو الشخصيات السوية للتاميذ ذوإ الشخصيات والكفاءة والتي ل ا 

ان المعلم العصابي ينشر االضطرابات . من اهم ما تحتاج له المدرسة من ناحية الصحة النفسية

النفسية بين التالميذ كما ينشر المصاب بالمرض الميكروبات بين الناس كما نجده يتخذ من عالقته 

هو ال حاجات طالبه ويرتب  ببعض الطالب عاطفيا الشباع بتالميذه وسيلة الشباع حاجاته 

حاجته للعطف بدال من تشجيع م لالنتماء الى المجموعة وقد يلجأ الى التعذيب النفسي تعويضا 

مما يشعر به من نقص لذلك فان يقافة المعلم وم ارته ال تغنيه عن القدرة وعلى الف م والعطف 

من مظاهر سوء التكيف عند المعلمين سرعة الغضب و. واالستشفاف الوجداني لنفوس طالبه

والتشاجر والقسوة في معاملة التالميذ ومن اهم اسباب سوء تكيف المعلم تعرضه لالرهاق الشديد 

ان المعلم الناضر يتصف . وصعوبة رروفه االقتصادية ومعاناته لعدم تحقيق طموحه واستقراره

ويثق بنفسه ويدرس اسس الصحة النفسية ويتعاون باالمن االنفعالي والذإ يعتني بصحته العامة 

مع زمالئه كما تكون نظرته للحياة ايجابية متفائلة والمدرسة النموذجية الحديثة يجب ان يسودها 

الجو الديمقراطي الخالي من العنف ويتعاون في ا التالميذ لتحقيق االهداف المشتركة وال تقتصر 

الجو المناسب للنمو السليم للتاميذ في المراحل المختلفة م مت ا على تلقين المعلومات بل ت يئة 

 .ف ى ت تم بالمتعلمين والمعلمين قبل ان ت تم بالدروس

 ما هو ال دف من نشر الوعي الصحي النفسي في المدارس؟:  اختبار بعدي
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 :الصحة النفسية والعقلية

ابلية الفرد علطى ان يطتالئم مطع ق

ذاته ومع العالم الخارجي الطذإ 

يعيش فيه وهى مكملطة للصطحة 

الجسططمية ومتممططة لبعضطط ا فططي 

سطططططبيل تم يطططططد سطططططبل الحيطططططاة 

المرضطططية والسطططير قطططدما نحطططو 

تحقيق االغراض الواسعة التي 

 .تيمن المنفعة

 

قطططططدرة الفطططططرد علطططططى عمطططططل .2

عالقات اجتماعية مناسبة تتسم 

لتعطططاون وااليثطططار بالتسطططام  وا

وال يشطططوب ا العطططدوان او عطططدم 

 .االكتراث بمشاعر االخرين
قطططدرة الفطططرد علطططى التوفيطططق  .2

بين دوافعه المتصطارعة توفيقطا 

يرضي ا جميعا بارضاء متطزن 

يمكنطططه مطططن حطططل مشطططاكله حطططال 

 .ايجابيا بدال من ال روب من ا

قطططدرة الفطططرد علطططى الصطططمود 3.

حيططال االزمططات والشططدائد دون 

توازنه ودون ان يلجطأ ان يختل 

الططى االسططاليب الملتويططة وغيططر 

المالئمطة لحطل ازمتطه كالعطدوان 

 .ونوبات الغضب

 

ت دف الصحة النفسية في 

المدرسة الى تكوين شخصيات 

متكاملة ناضجة قادرة على 

 ت دف االنتاج والتعاون كما

لى وقاية النش  من كل ما ا

يعطل نموه واعانته على 

 .بيئته العيش السعيد المنتر في
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 الصحة النفسية -:نوان المفردة الدراسية ع

 دور العيادات النفسية -                               

 الخدمة االجتماعية -                               

 المع د التقني الموصل/قسم التمريض / طلبة الصف الثاني : ة هدفالفئة المست

 يض الصحة النفسية والعقليةتمر: الموضوع 

 :االفكار المركزية 
 دور العيادات النفسية. 2

 الطب االجتماعي والنفسي.2

 الخدمة االجتماعية.3

 :قادرا على ان يكون الطالب : االهداف

 يعدد أنواع العيادات النفسية.2

 كيفية الوقاية من االمراض النفسية.2

اعي ورعايطططة المعطططوقين دور الخدمطططة االجتماعيطططة فطططي التأهيطططل االجتمططط.3

 والمسنين والعجزة

 يالية عيادات نفسية أسم عدد : اختبار قبلي

      

 

 : العيادات النفسية

العيادة النفسية عبارة عن ميسسة اجتماعية لمساعدة االشخاص على حل مشاكل م النفسية 

 .واالسرية واالجتماعية

 

 :أنواع العيادات النفسية 

 :عيادة ارشاد االطفال-1

دف الى عالج مشاكل االطفال السلوكية المختلفة الناتجة عن صراعات نفسية كمشاكل التغذية ت 

والنوم والنطق والتبول الالارادإ او االسراف في الكذب ويعالر الطفل مع استدراج والديه 

لعالج ما ايضا النه غالبا ما تكون مشكلة الطفل بسبب اضطراب شخصية احدهما او ج له 

 .ة الصحيحةباصول التربي

 :العيادات النفسية التربوية-2

وت دف الى عالج مشاكل الطالب الدراسية والتي ال تستطيع المدرسة على حل ا كمشكلة التخلف 

 .الدراسي او مشكلة الغياب المستمر دون سبب مقنع او سوء سلور الطالب مع زمالئه ومدرسيه 

 :عيادات االحداث الجانحين-3

االحداث التي تكون على شكل عدوان على المجتمع كاالعتداء بالقوة وت دف الى عالج مشاكل 

 .والعنف او االعتداء الجنسي

ان عيوب النطق عند االطفال كالتلعثم وغيرها قد ترجع الى عوامل :عيادات عيوب النطق -4

نفسية كالقلق والشعور بالنقص وعدم الشعور باالمان وتختص هذه العيادات بعالج هذه الحاالت 

 .طرق نفسيةوب

 :عيادات التأهيل المهني-5

ت دف الى توجيه المراهقين او الشيوخ او العصابيين او المصابين بعاهات جسمية او بامراض 

 .مزمنة الى م ن تناسب م واستغالل اكبر قدر من الطاقة الممكنة لدي م

ن بمثابة وباالضافة الى اعمال العيادة النفسية كالتشخيص والعالج هنار ورائف اخرى تكو

 .مراكز للتوجيه والتنوير وذلك بعقد محاضرات وندوات
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 :  الخدمة االجتماعية

 :رعاية العجزة والمسنين

الخدمة االجتماعية بالمسنين والعجزة الذين ال يوجد من يعطيل م أو يطوفر  الدولة وميسسات هتمتا

واالجتماعيطة ل طم فطي وذلك عن طريق انشاء دور خاصطة لتقطديم الرعايطة الصطحية ل م احتياجات م 

المسنون فطي هطذه الطدور العنايطة الشطاملة والرعايطة مطن حيطث مختلف محافظات القطر حيث يتلقى 

والفحطص الطبطي الطدورإ مطن قبطل أطبطاء  والخدمة الالزمة واالهتمام بنظطافت م توفير الغذاء الجيد

صططائيين واشططراك م فططي نشططاطات اجتماعيططة بسططيطة واالشططراف علططي م مططن قبططل االخمختصططين 

 .االجتماعيين

 

 :رعاية المعوقين

المعوقون هم الذين ال يمكن م اللعب او التعلم او المشاركة في النشاط  الذإ يقوم به االخرون من 

نفس العمر نتيجة لبعض مظاهر العجز الذإ يحرم م من استغالل امكانيت م وطاقت م البدنية 

 : م المعوقين الى فئات هىيمكن تقسي. والعقلية واالجتماعية استغالال كامال

 المعوقون بصريا-2

 المعوقون سمعيا-2

 المعوقون حركيا3

 المعوقون قلبيا-4

 المعوقون كلويا-5

 مثل حاالت شفة االرنب  او الجراحي والذإ يحتاج الى االصالح التكويني: العجز الوريفي-6

 .حاالت التشوه الناتجة عن الحروق الجلدية او غيرها من االصابات-7

  عقلياالمعوقون والمتخلفون .8

 

 :االسباب المؤدية الى العاهات والعوق

عوامل تتعلق بالمسبب االساسي للعجز او العاهة سواء كان السبب مرضا من االمراض  -2

 . المعدية او مرضا وريفيا او وراييا او نتيجة حادث او اصابة

وروالتكوين البدني طبيعة الشخص المعوق وييخذ في االعتبار السن ودور النمو والتط -2

 .والنفسي

البيئة التي يوجد ب ا المعوق سواء كانت بيئة طبيعية او حيوية او اجتماعية قبل الوالدة او  -3

 .في االسرة او المدرسة

 

 :الوقاية من العاهات والحاالت المعوقة

ب وال تعتمد االجراءات الوقائية على معرفة اسباب العاهات والحاالت المعوقة يم منع هذه االسبا

تقتصر على منع الحاالت المرضية قبل حدوي ا بل تمتد ايضا لتشمل منع او تخفيف االيار 

تشمل االجراءات الوقائية . والمضاعفات التي تنتر من الحالة المرضية او من العجز او العاهة 

 :ما يلي

 

 : تقوية الصحة وترقيتها-1

 :ف الىوهى اجراءات غير مباشرة للوقاية من حدوث العجز وت د

توفير خدمات البيئة والتغذية الصحية واجراءات الوقاية من االمراض المعدية والتربية الجنسية *

وخدمات رعاية الحوامل والتلقيحات ضد االمراض المعدية التي قد تيدإ الى معوقات جسمية 

 .كشلل االطفال 

شوهات الخلقية في الجنين الوقاية من االمراض التناسلية كالزهرإ او السيالن وب ذا تمنع الت* 

 .كالعمى
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 .التثقيف الصحي لالسرة لمنع الحوادث في المنزل وبذلك نمنع الكثير من العاهات والعجز *

 

 

 :الوقاية النوعية-2

اية مباشرة من المرض او العاهة او العجز ومن ا اعمال الوقاية كمكافحة االمراض قوهى و

لصحي الخاص على الحامل التي سبق ان انجبت المعدية او امراض سوء التغذية واالشراف ا

 .طفال مصابا بعجز نتيجة عدم توافق دم االم مع دم الجنين 

 

 :االكتشاف المبكر والعالج الفوري-3

 :وهى اجراءات تتخذ بعد ان تكون الحالة المرضية قد بدأت فعال وت دف الى 

 .منع انتشار المرض الى االخرين ان كان مرضا معديا  -أ

 .شفاء او وقف الحالة المرضية لمنع المضاعفات والحد من ا ال -ب

 منع استمرار العجز لمدة طويلة -ج 

 :الحد من العجز -4

وهى اجراءات منع مضاعفات المرض الذإ قد استفحل وتتخذ هذه االجراءات لالمراض التي ال 

 .تكتشف مبكرا ويكون عادة في المستشفيات

 

 :التأهيل-5

تمتد الى ما بعد وقف الحالة التكوينية والوريفية للمرض وت دف الى اعداد  وهى االجراءات التي 

 .المصاب ليكون مواطنا نافعا للمجتمع مع استغالل طاقاته على افضل وجه

 ماهى الوقاية النوعية؟: اختبار ذاتي

 

 :الرعاية الشاملة للمعوقين 

 :الرعاية النفسية للمعوق -1

لرعاية نفسية تعمل عتى تكيفه النفسي مع بيئته والتقويم  المعوق كاإ فرد في المجتمع يحتاج  

النفسي للمعوق ي دف الى قياس ودراسة الحالة النفسية للشخص وخاصة اير العجز او العاهة 

 :على شخصيته كما يشمل دراسة اوجه كثيرة من ا

 .االير الذإ تركه العجز او العاهة على شخصيته وسلوكه*

 .العقلية مستوى ذكائه واستعداداته *

 .مدى استعداده للتعاون واالستفادة من برامر رعاية المعوقين*

 .هل انحرافه ناتر عن اصابة عضوية في المخ؟ ام انه انحراف سلوكي فق *

 

 :الرعاية االجتماعية-2 

 :دراسة العوامل االجتماعية واالقتصادية و البيئية التي تيير في حالة المعوق ورعايته ويشمل

 .سرة نحو المعوق وعجزه وعاهاته وشعور افراد االسرة تجاههاتجاهات اال*

 .امكانيات االسرة المادية واالقتصادية *

 .االستعداد المتوفر لدى االسرة في رعاية المعوق*

 .االستعداد للرعاية المنزلية للمعوق *

 .رغبة االسرة في رعاية المعوق في المستشفى او الميسسة المعنية*

 

 :يمية للمعوقالرعاية التعل-3

 .تكييف المناهر ووسائل التعليم مع امكانيات واستعداد المعوق للتعليم*
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ان يكون المن اج مرنا بحيث يستطيع المعوق تحويل دراسته من مع د او مدرسة الى مع د او *

 .مدرسة اخرى

 .التركيز على التعليم الذإ يناسب المعوق بحيث تحقق منه اكبر فائدة ممكنة*

 .يم في مكان تواجد المعوق سواء كان في المستشفى او البيتجعل التعل*

 .العمل على جعل تعليم المعوق مع االشخاص الطبيعيين قدر االمكان*

 . توفير الرعاية الصحية للمعوق في مجال تعليمه حسب االمكان*

 .اشرار رجال التعليم والطب في اعداد البرامر التعليمية*

 :الرعاية المهنية للمعوقين -4

 .يجب ان يكون التوجيه الم ني للمعوق واقعيا في اهدافه ومنسجما مع قدراته واستعداده الحقيقي*

 .مشاركة معاهد التعليم مع معاهد التوجيه والتدريب الم ني من المراحل االولى للبرنامر*

 .العمل على بدء التأهيل الم ني في اقرب فرصة ممكنة*

 

 :الرعاية المنزلية للمعوقين -5

ضل ان يحصل المعوق على الرعاية التي يحتاج ا داخل منزلطه اذا كطان ممكنطا واذا من االف

تطططوفرت االعطططداد الكافيطططة مطططن اطبطططاء الرعايطططة المنزليطططة وهيئطططة التمطططريض المنزلطططي والمدرسطططين 

واالخصائيين االجتمطاعيين واخصطائين العطالج الطبيعطي الطذين يمكطن م تقطديم الرعايطة للمعطوق فطي 

 منزله

 ما المقصود بالتأهيل؟:  اختبار بعدي

 

 

 

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبلي

 عيادة ارشاد االطفال. 2

 العيادات النفسية التربوية.2

 عيادة االحداث الجانحين.3

 :الوقاية النوعية

ايطططططة مباشطططططرة مطططططن قوهطططططى و

المطططرض او العاهطططة او العجطططز 

ومن ا اعمطال الوقايطة كمكافحطة 

ديططة او امططراض االمططراض المع

سططططططوء التغذيططططططة واالشططططططراف 

الصططحي الخططاص علططى الحامططل 

التططططي سططططبق ان انجبططططت طفططططال 

مصابا بعجز نتيجة عدم توافطق 

 .دم االم مع دم الجنين 

 

 

 :التأهيل

وهطططى االجطططراءات التطططي تمتطططد  

الططططى مططططا بعططططد وقططططف الحالططططة 

التكوينيطططة والوريفيطططة للمطططرض 

وت طططدف الطططى اعطططداد المصطططاب 

للمجتمططع ليكططون مواطنططا نافعططا 

مططططع اسططططتغالل طاقاتططططه علططططى 

 .افضل وجه
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