
Introduction المقدمة 

يتطلب األطباء النفسانيون نوعني من القدرات: األول هو القدرة عىل جمع املعلومات الرسيرية والبيانات 

مبوضوعية ودقة ومن ثم، تنظيم املعلومات وتوصيلها بأسلوب منتظم وموزون، أما الثاين فهو الفهم الحديس 

لكل مريض كفرد. وعندما ميارس الطبيب النفساين القدرة األوىل، فهو يعتمد عىل املهارات واملعرفة بالظواهر 

املرىض  مع  قدرته  وعىل  اإلنسان  بطبيعة  معرفته  عىل  يعتمد  فهو  الثانية  القدرة  ميارس  وعندما  الرسيرية، 

السابقني للحصول عىل االستبصار الالزم يف حالة املريض الذي يراه، وكلتا القدرتني تتطلب اإلصغاء للمرىض 

والتعلم من األطباء النفسانيني األكرث خربة. الكتاب ميكن أن يزود القارئ باملعلومات واألساليب الالزمة لتطوير 

القدرة األوىل، وتركيز هذا الفصل عىل هذه القدرة ال يعني أن الفهم الحديس غري مهم، لكنه ببساطة ال ميكن 

تعلمه مبارشة أو فقط من كتاب.

املهارة يف فحص املرىض تعتمد عىل املعرفة الصحيحة باإلشارات واألعراض وتعريف كل منها. إن الطبيب 

النفساين دون هذه املعرفة قد يصنف الظواهر بطريقة خاطئة ومن ثم يصل إىل تشخيص غري صحيح، ولهذا 

السبب فإن هذا الفصل يُعنى بتعريف اإلشارات واألعراض األساسية. ويقع عىل عاتق الطبيب أن يقرر إىل أي 

مدى تتطابق الظاهرة مع ما رآه يف مرىض نفسيني آخرين، ومبعنى آخر، عليه أن يقرر ما إذا ما كانت العالمات 

الرسيرية تتطابق مع أي املتالزمات املفروضة.

التاريخ املريض للحالة. وأهمية  للمريض مع  القامئة حالياً  الطبيب بهذا بالجمع بني املشاهدات  يقوم 

الوصول للمتالزمة هو ملعرفة الحالة والعالج الالزم والفعال.

ويكون هذا بتوجيه الطبيب للمعلومات املرتاكمة املتوفرة عن األسباب والعالج والنتائج التي وجدت 

يف املرىض املشابهني.

التشخيص والتصنيف يتم رشحهام يف الفصل القادم، ويف كل فصل يتطرق ألحد االضطرابات النفسية. 

يف الفصل الثالث سيتم رشح كيفية الحصول عىل األعراض، وماذا تعني املذكورة يف هذا الفصل، وماذا يعني 
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كل منها، وكيف ميكن جمع هذه األعراض وتكاملها للوصول إىل تشخيص االضطراب أو املتالزمة والتي بدورها 

توصلنا إىل الرتبية والعالج.

يحتوي هذا الفصل عىل التعاريف املحددة لإلشارات واألعراض، وهذا يجعله أقل سهولة من الفصول 

التالية، ونقرتح أن يقوم القارئ بقراءته عىل مرحلتني: القراءة األوىل تكون للفهم العام للظواهر الشائعة التي 

تالحظ لدى املرىض. أما القراءة الثانية فرتكز عىل التفاصيل والتعاريف واألعراض واإلشارات األقل شيوعاً، ومن 

املفيد أن يتم هذا مع كل فرصة ملقابلة مريض لديه هذه اإلشارات واألعراض.

  General issues مسائل عامة

قبل الخوض يف كل من الظواهر املوصوفة فإن هناك مسائل عامة البد أن يتم التطرق لها بخصوص 

الطرائق الالزمة لدراسة اإلشارات واألعراض واملصطلحات املستعملة يف وضعهم.

Psychopathology	النفسية	األمراض	علم
تشتمل عىل  التسمية  وهذه  النفسية(،  األمراض  )بعلم  تسمى  للنفس  املختلفة  املرضية  الحاالت  دراسة  إن 

طريقتني لدراسة املوضوع: الوصفي والتجريبي. هذا الفصل معني باألول أما الثاين فسيُقدم هنا ويتم رشحه 

يف فصول أخرى.

Descriptive Psychopathology علم األمراض النفسية الوصفي
يقوم هذا العلم عىل الوصف املوضوعي للحاالت غري الطبيعية للنفس، مع تجنب - قدر اإلمكان - النظريات 

واألفكار املسبقة، واالقتصار عىل وصف الخربات الداعمة والسلوك املالحظ. )Phenomenology( يسمى هذا 

العلم أحياناً علم الظواهر )Phenomenological Psychopathology( أو )علم األمراض النفسية الظاهرية( 

علم  أن  وذلك  متطابقتني،  ليستا  التسميتني  هاتني  أن  مع   )Berrios,1992( أخرى  معاٍن  له  الظواهر  وعلم 

 Stanghellini( وكذلك علم األمراض النفسية الوصفي هو ليس علاًم واحًدا )Symptomatology( األعراض

.)and Broome, 2014

العقلية  للخربات  األساسية  الخصائص  عىل  التعرف  هو  الوصفي  النفسية  األمراض  لعلم  الهدف  إن 

للمرىض وفهم خربة كل مريض عن مرضه. وهذا يتطلب القدرة عىل استخراج وتحديد وفهم معنى األعراض 

لالضطرابات النفسية، وهذا يعترب عنرصاً أساسيًا يف املامرسة الرسيرية، حتى أنها توصف ب )املهارة املهنية 

األساسية للطبيب النفساين(.

لعلم  مؤسس  أهم  وهو   )Karl Jaspers( جاسربز  كارل  األملاين  والفيلسوف  النفساين  الطبيب  يقيم 

 General( ،األمراض النفسية الوصفي عمله األسايس الذي صدر عام 1913 بعنوان علم األمراض النفسية العام
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متكامل  بشكل  املوضوع  يقدم  يزال  ال   )Jaspers 1963( اإلنجليزية  باللغة  متوفرة   )Psychopathology

 Jasper 1968( and )2014(( مقدمة مخترصة يف كل من  الحصول عىل  منه. كام ميكن  السابعة  والطبعة 

Oyebode. والثاين يقدم كتابًا بقراءة معارصة لعلم األمراض النفسية املعارص.

Experimental psychopathology علم األمراض النفسية التجريبي
 ويف هذا العلم محاولة للحصول عىل تفسري للظواهر غري الطبيعية النفسية، وكذلك وصفها.

 Psychodynamic( الدينـــامي  النفسيــة  األمــراض  علــم  كــانت يف  األوىل  املحـاوالت  إحـــدى  إن 

Psychopathology( وهو يأيت من نظريات فرويد التحليلية وتحقيقاته ألنها تفرس أسباب األحداث النفسية 

املثال، فقد فرس فرويد  التي ال يكــون املريض واعيًا لها )unconscious(، وعىل سبيل  العقلية  بالعمليات 

التوهامت )الضالالت( االضطهادية عىل أنها دليل يف العقل الواعي عىل نشاطات يف العقل الالوعي، وتشمل 

آليات الكبت واإلسقاط.

قياسها  ميكن  التي  التجريبية  النفسية  العمليات  عىل  التجريبي  النفسية  األمراض  علم  ركز  الحقاً، 

والعمليات الواعية التي ميكن التحقق منها، وذلك باستعامل الطرائق التجريبية كام يف علم النفس املعريف 

التوهامت  املثال، هناك نظريات معرفية عن أصول  الوظيفي. فعىل سبيل  الدماغ  والسلويك، وكذلك تصوير 

)الضالالت(، نوبات الفزع واالكتئاب.

هذا مع أن علم األمراض النفسية التجريبي معني بأسباب األعراض، وعادة ما يتم هذا يف إطار املتالزمة 

التي يظهر فيها العرض، وعليه فإن النتائج سيتم بحثها يف الفصل الذي يغطي االضطراب املعني بالسؤال.

المصطلحات	والمفاهيم	المستعملة	في	علم	األمراض	النفسية	الوصفي
 Terms and concepts used in descriptive psychopathology

Symptoms and signs اإلشارات واألعراض
فهناك  مختلف؛  فالوضع  النفيس  الطب  يف  أما  واإلشارات.  األعراض  بني  واضح  فصل  هناك  العام،  الطب  يف 

إشارات محدودة باملفهوم الطبي )ما عدا اضطرابات الحركة واإلشارات للفصام التخشبي، أو املظاهر الجسدية 

الضطراب النهم العصبي(، أما غالبية املعلومات املطلوبة للتشخيص فتأيت من التاريخ املريض واملالحظات عىل 

مظهر وسلوك املريض. لذلك، فإن استعامل كلمة إشارة يف الطب النفيس هي أقل وضوًحا، وهناك استعامالن 

أنه  يبدو  الذي  املريض  )مثل  املريض  قاله  شيئًا  وليس  إىل مالحظة ظاهرة  يشري  األول  معرفتهام:  لها ميكن 

يتجاوب مع بعض الهالوس( والثاين قد يشري إىل مجموعة من األعراض التي يفرسها املراقب عىل أنها إشارة 

األعراض )كام يف هذا  لتعني  تستعمل  )اإلشارات واألعراض( غالباً  الضطراب معني. ويف املامرسة فإن جملة 

الفصل( لإلشارة الكلية إىل مظاهر االضطرابات النفسية دون متييز واضح بني الكلمتني.
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Subjective and objective الشخصي والموضوعي
ويعرف  بالرتتيب،  واإلشارات  لألعراض  كنظريين  واملوضوعي  الشخيص  مصطلًحا  يُستعمل  العام  الطب  يف 

املوضوعي بأنه اليشء الذي يراه الطبيب مبارشة )مثل الريقان، السحائية( مع أن يف هذا حكم شخيص من 

جانب الطبيب عىل ما رآه.

يف الطب النفيس، املصطلحات لها معاٍن واسعة كام هو يف الطب العام، مع وجود بعض الضبابية بينهام 

كام هو الحال بني األعراض واإلشارات. “موضوعي” يشري إىل املظاهر التي تالحظ يف املقابلة)مثل مظهر وسلوك 

املريض(، ويستعمل املصطلح عندما يريد الطبيب النفساين املقارنة بينها و بني وصف املريض لألعراض، ومثال 

البكاء - هي مظاهر شخصية، يف حني أن  عىل ذلك يف تقييم االكتئاب، تكون الشكوى من هبوط املزاج و 

مالحظات عدم التواصل البرصي، التباطؤ النفيس الحريك، والبكاء هي مظاهر موضوعية، و عند وجود كليهام 

حتام فإن الطبيب النفساين قد يسجل إثبات شخيص وموضوعي لالكتئاب، ووجود االثنني معاً أقوى، كدليل 

من أي منها منفرداً و عىل هذا، فإن كان أسلوب املريض يف املقابلة طبيعيًا بالكامل، يسجل الطبيب ال يوجد 

اكتئاب بشكل موضوعي رغم أن هناك شكاوى شخصية باالكتئاب، ويف هذا املوقف الراهن يصبح من واجب 

الطبيب النفساين أن يكتشف أسباب هذا التناقض ومن ثم، يقرر ما هو التشخيص الذي يراه مناسباً، و هناك 

قاعدة بأن اإلشارات املوضوعية تعطي وزنًا أكرب يف التشخيص، وقد يشخص اضطراب االكتئاب إذا كان هناك 

دليل من هذا النوع، رغم عدم إعطاء املريض أي أعراض نفسية ألي معاناة لالكتئاب مهام كان هذا واضًحا، يف 

غياب كل املظاهر املوضوعية لتشخيص االكتئاب.

 Form and Content الشكل والمحتوى
عند وصف األعراض النفسية فإنه من املفيد التمييز بني الشكل واملحتوى، وميكن توضيح هذا التمييز باملثال 

التايل: إذا كان املريض يسمع صوتاً وهو لوحده، وهذا الصوت يقول عنه شاذ جنسيًا فإن شكل هذه الخربة 

هو الهالوس السمعية، بينام املحتوى هو عبارة الشاذ جنسياً. بينام مريضة أخرى قد تسمع صوتًا يقول بانها 

عىل وشك أن تُقتل، وأيضاً الشكل هو هالوس سمعية بينام املحتوى يختلف. ويف مريض ثالث يعاين من أفكار 

مقتحمة متكررة بأنه شاذ جنسيًا وهو يدرك أن هذا غري صحيح. هنا املحتوى هو نفس املحتوى يف املثال األول 

ولكن الشكل مختلف.

يشري  الهالوس  وجود  فإن  ذكرت  التي  األمثلة  من  للتشخيص.  الوصول  عند  حساس  غالباً  املحتوى  إن 

)بالتعريف( لذهان من نوع أو آخر، بينام يف املثال الثالث فإنه يرجح اضطراب الوسواس القهري. إن املحتوى 

التوهم أو  املثال، وجود  التدبري، فعىل سبيل  بالتشخيص ولكنه مهم يف  قد يكون أقل أهمية أو أقل فائدة 

الذي يعطيه  الشكل هو  املحتوى وليس  أن  املزعوم. كام  املضطهد  يهاجم  املريض قد  أن  يعني  الضاللة قد 

املريض أولوية عند بحث االضطهاد وعواقبه، وهذا املريض قد ينزعج من السؤال عن شكل هذا االعتقاد. يجب 

عىل الطبيب النفساين أن يكون حساساً للفرق والرتكيز بني هذين الجزئني.
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Primary and secondary أولي وثانوي
إن مصطلح أويل وثانوي بالنسبة لألعراض غالبا ما يستعمل ولكن لسوء الحظ مبعنيني مختلفني.

املعنى األول هو الزمني البسيط الذي يشري انها حدثت اوالً. املعنى الثاين هو سببي ويعني أن األويل 

)يخرج مبارشة من العملية املرضية( وأما الثانوي فيعني )يظهر كردة فعل لعرض أويل(

إن املعاين االثنني كثرياً ما يتزامنا معا، فاألعراض التي تظهر مبارشة من العملية املرضية غالباً ما تظهر أوالً، 

ومع ذلك فاألعراض الالحقة غالباً ما تكون ردة فعل لألعراض األوىل، وال تكون دامئاً من هذا النوع، فهام أيضاً 

قد يخرجا من العملية املرضية. املصطلح األويل والثانوي غالباً ما يستعمالن باملفهوم الزمني، فهذا االستعامل ال 

يعني بالرضورة اإلشارة إىل السببية. ومع ذلك فإن كثريًا من املرىض ال يستطيعون تحديد الرتتيب الذي ظهرت 

به األعراض. يف مثل هذه الحاالت عندما يكون من املحتمل أن أحد األعراض هو ردة فعل لعرض آخر-عىل 

سبيل املثال-بأن التوهم باملطاردة من قبل املضطهدين هي ردة فعل لالتهامات اآلتية من الهالوس السمعية 

– توصف بأنها ثانوية )استعامل الكلمة باملفهوم السببي(.

يتم استعامل مصطلحي األويل والثانوي أيضاً يف وصف املتالزمات.

Understanding and explanation الفهم والتفسير
يف عام 1913 قارن جاسربز األملاين بني نوعني من الفهم Jaspers )1913(، األول هو الفهم Verstehen وهو 

محاولة الستيعاب معاناة املريض الشخصية: كيف يكون هذا الشعور؟ هذه املهارة املهمة تتطلب الحدس 

والتعاطف. أما املقاربة الثانية فتسمى باألملانية )Erklaren( أي التفسري، يوضح األحداث مبصطلحات العوامل 

الثانية فتتطلب  الخارجية، عىل سبيل املثال هبوط مزاج املريض ميكن تفسريه بالبطالة مؤخراً. أما املقاربة 

معرفة أسباب االضطرابات النفسية )الفصل 5(.

The significance of Individual symptoms أهمية األعراض الفردية
األعراض  من  عرض  كل  )متالزمة(.  األعراض  من  مجموعة  تتوفر  عندما  النفسية  االضطرابات  تشخيص  يتم 

النفسية ميكن أن مير به شخص سليم حتى الهالوس، والتي تؤرش لالضطرابات النفسية الكبرية النفسية مير بها 

بعض الناس غري املصابني باألمراض. واستثناًء من هذه القاعدة فإن التوهم حتى لو كان منفرداً فإنه يعترب دلياًل 

عىل اضطراب نفيس إذا كان مستمرا وال تشكيك فيه )انظر فصل 11(.

بشكل عام، ميكن القول إن إيجاد عرض واحد هو ليس دلياًل كافيًا عىل اضطراب نفيس، ولكنه مؤرش 

للبحث املتكرر الشامل الرضوري عن أعراض وإشارات أخرى لالضطراب النفيس، وأن املخاطر التي تنتج عن 

.)Rosenhan 1973( 1973 عدم االلتزام بهذا املبدأ هو ما أشارت إليه الدراسة املعروفة لروزنهام عام

وقد شكا مثانية مرىض من سامع كلامت )فارغ، أجوف، جلجلة( بأنهم يسمعونها بصوت عاٍل. وقد تم 

أنكروا كل األعراض األخرى، وكان سلوكهم  أنهم  الرغم من  بالفصام عىل  الثامين وتشخيصهم  إدخال املرىض 
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املوثوقة يف  املعايري  الوصفي، وكذلك  أيًضا أهمية علم األمراض  الدراسة قد أوضحت  بالكامل. هذه  طبيعيًا 

التشخيص )انظر الفصل 2(. كجوانب أساسية يف الطب النفيس.

The patient’s experience خبرة المريض
إن األعراض واإلشارات هي فقط جزء من موضوع علم األمراض النفسية، والذي يهتم أيضاً بخربة املريض يف 

املرض والطريقة التي يغري بها االضطراب النفيس نظرة املريض لنفسه، آماله للمستقبل وأرائه يف العامل وميكن 

للفهم  الذي ذكرها )Stanghellini and Brome, 2014( وميكن رؤية هذا كمثال  رؤية هذا كأحد األمثلة 

. )Versthen( املذكور أعاله

اضطراب االكتئاب له تأثري مختلف عىل شخص قد عاش حياة سعيدة ومرضية، وقد حقق فيها طموحاته 

الرئيسة، مقارنة بشخص آخر تعرض للعديد من سوء الحظ وعاش عىل أمل النجاح يف املستقبل.

عىل الطبيب النفساين فهم هذا الجانب من خربة املريض يف االضطراب النفيس بالطريقة نفسها التي يعرف بها 

كاتب السرية لشخص معني. وتسمى هذه الطريقة يف الفهم مبقاربة قصة الحياة، وهذا ليس باليشء املتيرس 

يف استيعاب الكتب، بل إنه من املمكن تعلمها بإعطاء الوقت الكايف لالستامع للمرىض. مام يساعد الطبيب 

النفساين عىل قراءة السرية الذاتية واألعامل األدبية التي توفر البصائر يف الطرائق التي تشكل فيها الخربات 

عىل طول عمر الشخصية، كام تساعد يف تفسري الطرائق املختلفة التي يتجاوب فيها الناس لألحداث نفسها.

االختالفات الثقافية في علم األمراض النفسية 
Cultural variations in psychopathology

إن األعراض الرئيسة ملعظم االضطرابات العقلية موجودة يف مختلف الثقافات. مع ذلك، فإن هناك فروقات 

ثقافية يف الطريقة التي تصل بها هذه األعراض إىل املواقع التي تقدم الخدمات الرسيرية وكذلك يف املعاين 

التي ترتبط بها. 

االكتئاب - عىل سبيل املثال - ميكن أن يأيت بأعراض جسدية يف العديد من الشعوب اآلسيوية كالهند 

والصني، وكذلك يف الشعوب العربية.

إن محتوى األعراض قد يختلف بني ثقافة وأخرى. عىل سبيل املثال إن شعوب الصحراء اإلفريقية، من 

الشائع أن ترتكز فيها التوهامت عىل أنها لعنة، وهذا أمر نادر بني األوروبيني، كام أن الفروق الثقافية تؤثر عىل 

الخربة الشخصية للفرد يف مرضه، ومن ثم، تؤثر عىل فهم الفرد لها )Fabrega, 2000( يف بعض الثقافات تعزى 

اثار االضطرابات النفسية للسحرة – وهذا االعتقاد يزيد من معاناة املريض، ونجد شيئًا من هذا يف الثقافة 

العربية؛ فاالضطراب النفيس يُفهم عىل أنه حسد وعني وسحر. يف العديد من الثقافات فإن االضطراب النفيس 

فيه وصمة اجتامعية كبرية، وهي عىل سبيل املثال قد تعيق فرص الزواج.

يف مثل هذه الثقافة فإن أثر املرض عىل رأي املريض يف نفسه واملستقبل يكون مختلًفا عن األثر عىل 

مريض يف مجتمع أكرث تقبالً لالضطرابات النفسية.
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Descriptions of symptoms and signs أوصاف األعراض واإلشارات

Disturbances of emotion and mood	والمزاج	العواطف	اضطرابات
جزء كبري من الطب النفيس معني يف الحاالت العاطفية غري الطبيعية، خصوصاً اضطرابات املزاج والعواطف 

األخرى، وبشكل خاص القلق. قبل الخوض يف وصف األعراض من هذا النوع فإنه يستحق التوضيح يف جانبني 

من التسميات التي قد تؤدي إىل االختالط، لقد ساهم التغيري الذي حصل يف استعامل هذه املصطلحات عرب 

السنوات يف ذلك.

األول أن مصطلح املزاج )Mood( ميكن استعامله باملعنى الواسع بحيث يحتوي عىل كل العواطف )مثال 

املزاج القلق(، أو يف إطار أضيق ليعني العواطف التي ترتاوح بني االكتئاب عىل طرف والزهو عىل طرف آخر، 

وقد أصبح االستخدام األول قلياًل حاليا أما الثاين فإن استعامله تم تأكيده بحقيقة أن انظمة التصنيف الحالية 

قد وضعت اضطرابات املزاج لتشمل االكتئاب والهوس كخصائص تعريفية.

يف حني أن االضطرابات التي تشمل القلق وغريه من االضطرابات العاطفية تصنف بشكل منفصل، يف هذا 

الجزء سيتم أوالً وصف الجوانب الشائعة لكل من املزاج والعواطف األخرى قبل البحث املنفصل للمظاهر 

الخاصة لكل من القلق، االكتئاب أو الهوس بشكل منفصل.

النقطة الثانية تتعلق مبصطلح الوجدان )Affect( هذا املصطلح الذي أصبح اآلن يستخدم بشكل متبادل 

مع مصطلح املزاج باملفهوم األكرث تحديًدا ملصطلح مزاج )وجدانه كان طبيعيًا أو هو مصاب باضطراب وجداين( 

مع ذلك، فقد كان يف املايض فروق دقيقة يف املعنى، فاملزاج كان يشري لحالة مسيطرة وطويلة، بينام الوجدان 

كان مربوطًا بجانب خاص من املوضوع وغالباً مؤقت.

العواطف واملزاج قد تكون غري طبيعية بثالث طرائق: 

تغري يف طبيعتها. 	 

قد ترتاوح بينام هو أكرث أو أقل من املعتاد. 	 

قد يكونا غري متطابقني مع أفكار املريض وأفعاله، أو مع ظروفه الحالية.	 

التغيرات في طبيعة العواطف والمزاج
Changes in the nature of Emotions and mood

التغريات قد ترتافق مع أحداث  النزق والغضب. هذه  القلق، االكتئاب، الزهو أو  التغريات نحو  تكون هذه 

يف حياة املريض، ولكنها قد تظهر دون أي سبب واضح. وهذه األعراض غالبًا ما ترتافق مع أعراض وإشارات 

أخرى. عىل سبيل املثال، فإن زيادة القلق تكون مصحوبة بزيادة نشاط الجهاز العصبي الالإرادي وزيادة التوتر 

العضيل، واالكتئاب يرتافق مع االستغراق يف السوداوية والتباطؤ النفيس الحريك. 
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الطرائق التي تتغير فيها العواطف والمزاج
Changes in the way that emotions and mood vary

إن اهتاممات املريض وظروفه تلعب دوراً يف الطريقة التي تظهر بها العواطف واملزاج، ويف الحاالت املضطربة 

فإن هذا التغيري يف الظروف قد يستمر، ولكنه قد يكون أكرث أو أقل من الطبيعي.

زيادة هذه التغريات تسمى قلقلة املزاج )Lability of mood( والتغريات الكبرية تسمى عدم التجانس 

 Flattering or( تبلًدا، تسطًحا  التغريات تسمى  تقل هذه  )Emotional incontinence( عندما  العاطفي 

blunting( هذان املصطلحان كانا سيستعمالن مبهارة إلعطاء معنيني مختلفني، ولكن يف الوقت الحايل فإنهام 

الدرجة  للداللة عىل  والفصام. يستعمل  االكتئاب  املعنى نفسه وهذا يحدث يف  ما يستعمالن إلعطاء  عادة 

الشديدة من التبلد مصطلح جمود الحس )Apathy( )الحظ الفرق عن املعنى املستعمل يف اللغة الشائعة(.

من املمكن أن تتغري العواطف بطريقة ال تتامىش مع ظروف وأفكار الفرد، ويسمى هذا عدم املالءمة 

أو عدم التناسق )Incongruous or Inappropriate( فعىل سبيل املثال، قد يبدو املريض مبعنويات عالية 

التي  الخجل  تفريقها عن ضحكة  بد من  املالءمة هذه ال  والدته، مثل عدم  يتكلم عن وفاة  ويضحك وهو 

تشاهد عندما يكون الشخص غري مرتاح يف الحديث.

االرتباط السريري لتغيرات العواطف والمزاج
Clinical associations of emotional and mood disturbances 

اضطرابات العواطف واملزاج ميكن رؤيتها يف كل االضطرابات النفسية. وهام الظاهرة املركزية يف اضطرابات 

املزاج والقلق. كام أنهام شائعان يف اضطرابات الطعام، االضطرابات الناتجة عن إساءة استعامل املواد، الهذيان، 

الخرف والفصام.

Anxiety القلق

القلق هو رد فعل طبيعي للخطر. يعترب القلق َمرَضيًا عندما يكون غري متناسب مع التهديد بالخطر أو عندما 

العصبي  الجهاز  أعراض  فيها  مبا  الجسدية  األعراض  مع  بقوة  يرتبط  القلق  املزاج  الخطر.  زوال  مع  يستمر 

للتعامل مع خطر معني يف مختلف  التجهيز  يوازي  مبا  بالقلق  التفكري  النفسية. وميكن  واألعراض  الالإرادي 

الثدييات، جاهز للهرب من، التجنب، أو القتال مع حيوان مفرتس. إن الدرجات البسيطة واملتوسطة يف القلق 

تحفز كثريًا من أنواع األداء، ولكن القلق الشديد يؤثر عليها سلباً.

إن رد فعل القلق سيتم التطرق إليه الحقاً يف الفصل 8. وميكن تلخيص أجزائه فيام يأيت: 

النفيس )Psychological(: مشاعر أساسية هي الذعر والخوف مصحوبة بعدم االستقرار مع انحصار 	 

وتركيز االنتباه عىل مصدر القلق الخطر، أفكار قلقة، زيادة التحفز )مع أرق(، والنزق )وهو الجاهزية 

للغضب(.
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التوتر العضيل والتنفس. وإذا مل يتم القيام بنشاط جسدي 	  الجسدية )Somatic(: الجسدية زيادة 

لتخفيف هذه التغريات، سيشعر املريض بالشد العضيل والرعشة أو آثار رسعة التنفس )الدوار(.

الالإرادي )Autonomic(: زيادة رسعة رضبات القلب والتعرق، يصبح الفم جافًا، وقد يكون هناك 	 

الحاح للتبول والتربز.

تجنب الخطر )Avoidance of danger(: إن الرهاب هو الخوف املستمر غري املنطقي من أشياء أو 	 

مواقف محددة. وعادة ما تكون هناك رغبة شديدة يف تجنب مصدر الخوف هذا وال يكون يف كل 

.)Hypochondriasis( الحاالت، عىل سبيل املثال، الخوف من األمراض أو املراق

الخوف أكرث من النطاق الذي يسببه املصدر من الخطورة، والفرد الذي مير بهذه املشاعر يدرك ذلك. 

يشمل الرهاب مخلوقات حية، ظواهر طبيعية أو مواقف.

األشخاص املصابون بالرهاب ال يكونون قلقني فقط يف وجود الجسم أو املوقف، ولكن حتى التفكري به أو 

توقعه )Anticipatory anxiety(. الرهابات سيتم بحثها الحقاً ضمن اضطرابات القلق يف الفصل 5.

Clinical associations االرتباطات السريرية
أنواع الرهاب تكون شائعة بني األطفال األصحاء، وتصبح أقل عند املراهقني والبالغني. أعراض الرهاب 

تحدث يف كل اضطرابات القلق، ولكنها تكون الظاهرة األساسية يف اضطرابات الرهاب.

Depression االكتئاب
إن االكتئاب ردة فعل طبيعية يف الفقدان أو سوء الحظ، وهنا يسمى الحداد أو الحزن. عندما يصبح االكتئاب 

أكرث مام يتحمله الحدث املسبب أو عندما يستمر لفرتة أطول من املتوقع. إن املزاج املكتئب عادة ما يرتافق 

باملتعة  الشعور  انعدام  أو  انخفاض  املتشائم والسلبي،  التفكري  النفس،  بالثقة يف  الهبوط  مع تغريات أخرى، 

.)Anhedonia(

الجبهة  وتقطيب  لألسفل،  الفم  زاويتي  نزول  مع  خاص  ومظهر  معني  بتعبري  يتميز  املكتئب  الشخص 

األمامية مع وضع ُمنحٍن كئيب. إن درجة اإلثارة تنخفض يف بعض مرىض االكتئاب وهذا يسمى بالتباطؤ النفيس 

الحريك، وقد يزداد يف بعضهم اآلخر ويؤدي للشعور بعدم االستقرار أو التهيج.

إن الظواهر النفسية املرضية لالكتئاب سيتم بحثها الحًقا يف الفصل 9.

Clinical associations االرتباطات السريرية
ميكن أن يحدث االكتئاب يف أي اضطراب نفيس. ولكنه الظاهرة املعرفة الضطرابات املزاج، وكثريًا ما يحدث يف 

الفصام، القلق، اضطراب الوسواس القهري، اضطرابات الطعام، واالضطرابات الناتجة عن املخدرات واملؤثرات 

العقلية.
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Elation الزهو

املزاج  الزهو هو درجة شديدة من  السعيدة.  األمزجة  البحوث من  أوفر يف  املكتئب حٌظ  للمزاج  كان  لقد 

يف  زيادة  والرفاهية،  بالنفس  بالثقة  الشعور  زيادة  أخرى،  تغريات  مع  يرتافق  االكتئاب،  مثل  وهو  السعيد، 

أوقات أخرى يكون  اإلثارة تكون مشاعرها مستحبة، ولكن يف  الزيادة يف  اإلثارة. وهذه  النشاط، وزيادة يف 

شعوًرا غري مستساغ مع عدم االستقرار. غالبًا ما نشاهد الزهو يف الهوس والهوس الخفيف.

Irritability and anger النزق والغضب

من  العديد  يف  حدوثهام  ميكن  والغضب  النزق  من  وكٌل  للغضب.  االستجابة  جاهزية  زيادة  هو  النزق  إن 

االضطرابات، ولذلك فلهام قيمة قليلة يف التشخيص.

ومع ذلك، فإن لهام أهمية كربى يف تقييم وتدبري الخطورة، وذلك ألنهام قد يؤديان إليذاء النفس أو 

والتسمم  الخرف  الهوس،  االكتئاب،  القلق،  اضطرابات  يف:  حدوثه  ميكن  النزق   .)3 الفصل  )انظر  اآلخرين 

باملخدرات واملؤثرات العقلية.

Disturbances of perception اضطرابات اإلدراك

فإنه من  الشديدة. ولذلك،  النفسية  أعراًضا لالضطرابات  أنواع محددة من اضطرابات اإلدراك تشكل  هناك 

املهم التمتع بالقدرة عىل تحديد هذه األعراض وتفريقها عن غريها من اضطرابات اإلحساس وهي أقل أهمية.

سوف نقوم باستعراض ظاهرة اإلدراك بيشء من التفصيل.

Perception and imagery اإلدراك والتصور
إن اإلدراك هو عملية االنتباه والتعرف ملا يأيت من أعضاء الحواس، وهو ليس وعيًا مبارًشا ملا يصل من معلومات 

واستخراج  قراءتها  تعيد  التي  املعرفية  بالوسائل  عليها  العمل  يتم  املعلومات  الحواس، ألن هذه  أعضاء  من 

النامذج منها.

إيقافه بالجهد  يأتيه من إدراك أو يهمله، ولكنه ال يستطيع  من املمكن أن يقوم اإلنسان باالنتباه ملا 

واإلرادة.

التصور أو التخيل هو االنتباه إلدراك حيس تم خلقه يف العقل.

واقعية  ليست  أنها  الصور  بهذه  الشعور  ويكون  واإلرادة،  باملجهود  يتوقف  أو  يأيت  أن  للتصور  ميكن 

كاإلدراك العادي، ولذلك فإن اإلنسان السليم بإمكانه التفريق بني الصور واإلدراك الحيس، القليل من الناس 

نوعية  لها  يكون  بحيث  واملشاهد، وهي صور برصية مفصلة ومكثفة جداً،  الصور  استحضار  يتمكنون من 

التصوير الفوتوغرايف التي تشبه اإلدراك الحيس، ومع ذلك، ففي جوانب أخرى تختلف عن اإلدراك الحيس، 

التصور عموًما ما يتوقف عندما يبدأ اإلدراك الحيس. أحياناً، قد يستمر التصور رغم وجود اإلدراك الحيس )عىل 

 .)Pareidolia(وهذا النوع من التصور يسمى توهم املخيلة .)أن يكون اإلدراك الحيس ضعيًفا وغري منظم


