اضطراب توهم المرض
تعريف اضطراب توهم المرض :
توهم المرض اضطراب نفسي المنشؤ عبارة عن اعتقاا راساب بوداو مارض ردام عا م وداو
ليل طبي على ذلك  ,وهو تركيز الفر على إعاراض دسامي لايل ل اا أساال عضاو ,وذلاك
يإ إلى حصر تفكير الفر في نفسه واهتماماه المرضاي الا ابم بصاحته ودسامه بحيا يط اى
على كل االهتمامات األخرى ويعاو اتصااله بااخخرين ويشاعر باالنقو والشاك فاي نفساه كماا
يعااو اتصاااله بالبيب ا المحيط ا بااه يويشاااه تااوهم الماارض بصاافه خاص ا فااي العق ا ين الراب ا
والخااامل ماان العماار  ,و ا باات إن تااوهم الماارض نااا ر الح ا و عن ا األطفااال أال فااي بعااض
الحاالت م ل فق إالم أو اإلي اع بالمإسسات ويظ ار تاوهم المارض ك يارا فاي الشايخوخ  ,و ا
يرد ذلك إلى الحاد الش ي ة ل ى المسنين لدذب األنظاار  ,وتاوهم المارض أشاي لا ى اإلناا
منااه ل ا ى الااذكور  ,ويهحااظ تااوهم الماارض أيضااا فااي حال ا العدااز أو اإلعا ا حي ا يبااال فااي
االصابه الدسمي ي

صور اضطراب توهم المرض :
المصاب بتوهم المرض ال يطي التفكه أو التن ر بحالته ويؤخذ على محمل الد كل ما يقال عان
انه يب و مريضا لآلخرين حتى وان يلت على سبيل الم اعب وتوهم المرض يدعل مان صااحب
لقمه ساب للمإسسات الصحي وشاركات األ ويا وهاو إميال إلاى االستبشاار بمفعاول الا وا إن
ود ال عاي التي تروج ل ذا ال وا والتاي تقا م وصافا ف مفصاه حياا ف ام إذا و ا متاوهم المارض
على أتفه اإلشارات إلى احتمال تلو الطعام أو ودو عه طفيف بين المرض وهذا النوع من
الطعام كان هذا كافيا المتناعه تماما عن هذا الطعام وأصحاب توهم المرض يب ون ارتياحا عنا
انش ال م بؤدسا هم ويقلقون إذا أحيل بين م وبين هذا االنش ال ,
ومن أهم ما يشتكي منه متوهمي المرض
-

األر
األوداع واخالم المختلف وود الرأل
ضعف الذاكرة
ل التركيز

اإلعراض اإلكلينيكي الضطراب توهم المرضي
 -1تسلط فكرة المرض على الشخو والشعور العام بع م الراح ي
 -2تضخيم شا ة اإلحساال العاا بالتعاب واأللام واالهتماام المرضاي واالنشا ال الا ابم بالدسام
والصح والعناي الزاب ة ب اا وك ارة التار علاى أطباا ع يا ين والمبال ا فاي اإلعاراض التافاه
وتضخيم ا واالعتقا بؤن ا مرض خطير والتركياز علاى صا ابر اإلعاراض المرضاي ومحاولاه
الماريض ابماا تشاخيو مرضااه بنفساه  ,وهاذا التشااخيو دالباا ماا ينطبا ما الحقااب الطبيا

المعروفا والدار
الع ي ة لعهج نفسه ي

ابماا ورا فتاااوى العاهج التاي تكتاب فااي الصاحف والمداهت والمحاااوالت

 -3الشكوى مان اضاطرابات دسامي خاصا فاي المعا ة واألمعاا أو أ دازا أخار مان أدازا
الدسم  ,وفي بعاض األحياان يكاون اختياار العضاو أو الوظيفا لاه عه ا رمزيا بالمشاكل التاي
تكمن ورا توهم المرض واإلحسال بحركات األمعا وضربات القلاب وماا شااب ذلاك  ,وتنقال
وتنوع الشكوى والميل إلى تعميم المشاعر الدسمي الشاذة المرتبط بتاوهم المارض حتاى يشاعر
إن الدسم كله في حال معاناة  ,و يإ هذا إلى حال انسحاب كامل بعي ا عن العالم المحيط به
 -4الشعور بالنقو مما يعو االتصال االدتماعي ويإ

إلى االنعزال أو االنسحاب ي

أسباب اضطراب توهم المرض :
ترى النظريات السلوكية :
وفقا ل ذ النظريات فؤن هادل المرض متعلم أو مكتسب من اإلبا واألم ات الذين يتخذ الطفال
من م نموذدا يحتذ به  ,واإلباا أنفسا م ا يعاززون هاذا االتداا عان طريا االهتماام المفارط
بصح الطفل وهنك من يرد م ل هذ االضطرابات إلى نمط الشخصاي  ,ولكان كاه مان نماط
الشخصي وكذلك االضطراب يردعان إلى عوامل واح ة فاي بيبا الفار  ,مان ذلاك الحرماان
المبكر والدوع الذين يإ ران في شخصي الطفل وفي ضعف ا أيضا كما تضعف مقاومته ضا
بعض اإلماراض الفيزيقيا  ,كماا إن العوامال الدبليا ا تلعاب ورا مشااب ا ل اذا حيا ا يولا
الفر وبه ضعف معين في عضو معين من أعضاابه أو فاي د ااز معاين و ا تكاون ل ياه بعاض
السمات الخاص بشخصيته وكه الحالتين تردعان إلى نفل العامل الورا ي ي

عالج اضطراب توهم المرض
 -1استخ ام األ وي النفسي الوهمي واستخ ام األ وي الم ب ي
 -2العااهج النفسااي الااذ يركااز علااى التطماين النفسااي واإليحااا بمساااع ة المااريض علااى كشااف
صراعاته ال اخلي والتخلو من ا وشرح العوامل التي أ ت إلاى المارض والعه اات بين اا وباين
اإلعراض وتوديه مدال االهتمام من الذات إلى مداالت أخرى ي
 -3اإلرشا العهدي للمريض وإرشا األسرة خاص مرافقي المريض كالزود ما ه نحاو عا م
المبال في العطف والرعاي وع م المعامل بقسوةي
 -4العهج االدتماعي وتحقي التفاعل االدتماعي أك ر عمقا ومعنى والعهج بالعمال والرياضا
والترفيه خخراج المريض من ابرة التركيز على ذاته وتع يل البيبا والمحايط األسار ومحايط
العمل
 -5مرا ب المريض خشي االنتحار إذا كان توهم المرض مرافقا لهكتباب ي

الحصر ( الوسواس ) القهري Obsessive _ Compulsive Disorder
الحصر  ( Obsessionالوسواس )
ويحتاال هااذا االضااطراب أهمي ا كبياار فااي الطااب النفسااي ألنااه يع ا ماان أصااعب واعن ا أنااواع
االضاااطراب فاااي الشااافا والناااه يتضااامن إعاااراض الق ااار والرهااااب  Phobiaيعااارف الحصااار
(الوساوال)  " :تفكياار دياار معقااول أو لاايل بااذ نفا  ,يااهزم صاااحب ابمااا ويحتاال دااز اف ماان
الوعي والشعور " م ل تكرار فكرة الموت أو القتل أو ح و كلماات نابيا أو كاافرة أو فاضاح
أو بااروز وتكاارر ن مااه موساايقي أو أدني ا فااي كاال مناسااب أو دياار مناسااب مم اا يتعااب أو يااإلم
المصااب ي إمااا ( الق اار ) ف او فعاال أو ساالوك انا فاعي ال معقااول يضااطر إلاى القيااام بااه صاااحب
ردما عن إرا ته وض استنكار له وم ما بذل من د لمقاومته  ,كالقيام ب سل الي ين عشارات
المرات أو الذهاب إلى باب ال رفا مارات للتؤكا مان اناه موصا بؤحكاام أو التؤكا إن الم فبا أو
الطباخ أطفا فعه ي
و تح هذ بصاور خفيفا وو تيا عنا بعاض الناال وخاصا فاي ا وار الطفولا وال تعتبار
شاذة كع األعم ة الك ربابي في الشارع أو السير على ط معينه من الكاشي واألرصف أو ع
رداات الساهلم _ وللحصار الق ار عه ا بالساحر والشار والعقابا الق يما والتندايم ي فالناال
الااذين تخاايف م ال يبيااات والمد ااول يشااعرون بالمخاااطر فيلدبااون إلااى تلطيااف مخاااوف م بالقيااام
بطقول شعبيه وب ابي تكتسب صف الحصر _ الق ر كتعلي حا و حصاان علاى ما خل الا ار
أو تعلي خرز خضرا أو زوج أحذي باليا  ,و ارا ة المساتقبل بالفنداان واالعتقاا بؤياام الشاإم
وأر ااام الاانحل تع ا ماان مدموع ا األر ااام الخرافي ا التساالطي ( احصااريه ) يويت ا خل الحصاار
الق ر العصابي ويإ ر في حياة الفر وإعماله االعتيا ي و يعيقه عن العمل تماما ي وعا ة ما
يشااترك الحصاار والق اار فااي نفاال الشااخو ولااذلك عااي االضااطراب بالحصاار الق اار ي ويع ا
الوسوال الق ر ا ل أنواع االضطراب ح و ا ي
الشخصية الحصريه
تإي معظم النظريات النفسي ودو شخصاي مساتع ة لعصااب الحصار أ شخصاي ت ياؤت مناذ
ا وار الطفول األولى لإلصاب بالحصر وهي التي نسمي ا ( الشخصي الحصريه ) ومن صفات ا
أن ا شخصي دام ة وصارم ومتزمت ونظيف ومرتب و يق ومحافظه على مواعي ها وأو ات ا
ومطيع م الي ود ي وحساس ي ولكن ا ال تحسن التصرف في المفادبات والموا اف الساريع ,
أ أن ا دير مرنه ي والشخصي الحصريه ال تصبح مضطرب ما لم تتعرض إلى شا ة نفساي أو
حااا يزعااازع مااان تماساااك ا ويدعااال مااان تلاااك الصااافات والطبااااع شااا ي ة و ويااا ومتكاااررة ,
والشخصي الحصري تكاون متوازنا ومنسادم ما ذات اا وما الناال ي وم ال هاذ الشخصايات
مودو ة بين موظفي البنوك والمعلمات والمعلمين والمحاسبين والمت ينين الناسكين ي

_ اإلعراض
تكون اإلعراض ع ي ة ومن دمل هذ اإلعراض :
 -1أفكار مكررة ( ادتراري ) ت ور حول الشروع أو احتمال القيام بعمل ع واني ض اح إفرا
العابل أو التفكير بمرض معين أو الع وى به  ,وتكرار كلمات محرم وفاضح ونابي ييي الب
 -2القيام بؤعمال اضطراري ( ري ) تكون على شكل ع متكرر لبعض األشيا دسل األيا
تنظيف المهبل أو األواني بك رة ال تطا أو تؤ ي نوع من الطقول بل المباشرة بعمل ما ي
 -3كل الطقول واألفكاار واإلعماال الحصاري ل اا صاف االنا فاع والقاوة  ,لكن اا ال تلقاى باوال
وتؤيي ا من المريض  ,ويعترف بتفاهت ا  ,وهذا يفر ه عن األوهام وال هول ي
 -4يبااذل المااريض مساااعيه لمقاوماا هااذ األفكااار واألفعااال ممااا يو عااه فااي حالاا ماان التااوتر
واإلرها والكآب والعدز االدتماعيي
 -5يصاااحب األفكااار الحصااري شااعور دريااب باضااطراب فااي األحاساايل والم ا ركات الذاتي ا
وباضطراب المربيات والظواهر الخاردي كشعور بت يير في شكل وحدم أعضا دسمه ي
 -6تتخذ األفكار الحصري صف الوساول الدسمي ي وتحتل هذ األوهام العضوي مكانا راسخا
و تتحول إلى اضطراب نفسي دسمي ( سابكو سوماني ) ي

_ العالج
ويإ م م إيضاح وتفسير طبيع االضطراب والى تشدي وطمؤنين المريض وإزال مخاوف
وتخفيااف حا ة تااوتر وإبااراز العواماال المكبوتا والرمزيا لإلعااراض التااي يعاني ااا  ,ولاايل ماان
السا ول ماان تطبيا كاال أها اف التحلياال النفسااي فااي مااريض الحصاار الق اار بساابب صااعوبات
تتعل بشخصي المصاب لكونه من النوع المتصلب والمتزمت  ,حي يكاون تعاوناه ما المحلال
ضااعيفا ومقيا ا لعا م رتااه علااى االسااترخا والتحاارر ي لااذا تكااون لهتدااا إلااى الوا ا واإليمااان
بالحقاب ي إما العهج السلوكي فيكون ه فه محاول تخفيف أو محو العا ة العصا بيه والتعاويض
عن ا بالشي الطبيعي ومن انسب الطر السلوكي هي الكف المشترك والممارس السلبي ي

الشخصية المضادة للمجتمع
يتصف السلوك المضا للمدتم باالتدا السلبي الضار نحو النال اخخارين المتم ال عاا ة بعا م
المباالة أو ألهكترا والعنف اتدا صنوف البشر اخخرين ,ويشاكل مشاكل ذات أهميا خاصا ي
وطبقا للتصنيف الطبي األمريكي ( )DSM-IIIفؤن الشخصي المضا ة للمدتم تكا تكون شابع
في كل المدتمعات حي إن (  ) %1من اإلنا و(  ) %3من الاذكور فاي المدتما بشاكل عاام
مصابون ب ذا النوع مان االضاطراب  ,فضاه عان إن السالوك المضاا للمدتما يتضامن سالوكا
إدراميااا  ,ل ااذا فؤنااه يكااا يكااون القضااي الدوهري ا الوحي ا ة التااي تااربط بااين علاام نفاال الشااواذ
والدريم ي

التصنيف الطبي النفسي للسلوك المضاد للمجتمع .
لق ت ير مصطلح السايكوبا إلى السوشيوبا ي وأخيرا مج المصطلحان في مصطلح واحا و
السلوك المضا للمدتم وردم إن أسباب هذا االضطراب ضلت دير مح ة  ,فؤن علم نفال
الشواذ ب أ ينش ل بالسلوك المضا للمدتم ي ولق است ر بعض علما نفل الشواذ في السالوك
المعا للمدتما ي وعا و علاى اناه مارض بال ذهباوا إلاى القاول باؤن دميا اإلفارا المصاابين
باضطراب الشخصي المضا ة للمدتم هم ليسو مدرمين  ,إنماا هام إفارا مضاطربون ديار إن
الك ير من المدرمين في الو ت الحاضر يرتكبون درابم م ليل بسبب أن م مصابين ب اذا الناوع
من اضطراب الشخصي بل ألن م يري ون الحصول على مال أك ر  ,أو ينتقمون من شخو كان
دش م في لعب الور ي وما شابه ذلك ييي ف ل يمكن ع هإال مضطربون نفسيا ؟
لق طرح التصنيف ال ال للمرش الطبي النفساي األمريكاي )(DSM-IIIناوعين مميازين مان هاذا
االضطراب ,اح هما مرضي وال اني عاا فااألول هاو اضاطراب الشخصاي المضاا للمدتما
القابم على إن السلوك الشخصي المضا للمدتما هاو الا عان االضاطراب النفسايي إماا ال ااني
ف و السلوك المضا للمدتم لإلنسان الراش  ,و أعطى له التصنيف الطبي األمريكاي توصايفا
تحت الحاالت التي ألتعزى إلى اضطراب عقليي وانه متعل فقط بؤولبك الذين التب و نشااطات م
المعا ي للمدتم مرتبط بؤ اضطراب نفسي ي

خصائص الشخصية المضادة للمجتمع .
لق م التصنيف األمريكي تعريفا للشخصي المضاا ة للمدتما علاى اناه (يخاو أولباك اإلفارا
دير المتربين أو الذين لم ينشؤوا ادتماعي وان نماط يضاع م فاي صاراع متكارر ما المدتما ,
وهم دير ا رين على االنتما الذ له معنى سوا إلى اإلفرا أو الدماعات أو القيم االدتماعي
وهم بشكل عام أنانيون  ,ساة القلب  ,متحللون عن المسبولي  ,من فعون  ,ال يشعرون بالاذنب ,
وال يتعلمون من التدرب  ,وال يتعضون من العقوب ييي تحمل م لإلحبااط يكاون واطباا ويلوماون
اخخرين أو إعطا تبرير ظاهر لسلوك م ) و طارح (كليكلاي) ( )1964عشار خصاابو أو
سمات للشخصي المضا ة للمدتم هي :
 -1ع م الق رة على االنتفاع من الخبرة ي

 -2نقو في اإلحسال بالمسإولي ي
 -3االن فاعي أو الت ور ي
 -4إحسال ضعيف باألخه ي ي
 -5نمط متواتر من السلوك المضا للمدتم ي
 -6ع م الق رة على التعلم من العقوب ي
 -7ع م النضج االنفعالي ي
 -8ع م الق رة على تكوين عه ات ذات معنى ي
 -9ع م الق رة على اإلحسال بالذنب ي
 -11التمركز حول الذات ي
إال إن المعيار أو المحك لتشخيو هذا السلوك يمكن تلخيصه باالتي :
 -1تاريب من النشاط السلوكي الذ ال يقر المدتم ويب ا بل سن الخامس عشار ويساتمر فاي
مرحل الرش ويؤخذ السالوك شاكل الت رياب مان أ ا الواداب  ,الدناوح  ,السار  ,ال ارب مان
البيت  ,والتخريب المتعم  ,والكذب  ,وتناول العقا ير  ,وسلوك سي مستمر في الم رس ي إما
في حال الرش فق يؤخذ شكل السقوط األخه ي واالنحرافات الدنسي والتفاه وبي العقا ير ي
 -2الفشاال فااي إظ ااار االتسااا والمسااإولي فااي العماال والعه اا الدنسااي واألبااوة أو الوال يااه
وااللتزامات المالي  ,ف ذ التشخيصات تفتقر إلى ال بات واإلحسال بااللتزام وتميل إلاى التخلاي
عن الزود واألطفال ي
 -3الطيش والع واني اتدا النال في الشارع باإلضاف إلى إفرا العابل واألطفال ي
 -4السلوك االن فاعي يكون على عكال المدارمين العاا يين فاؤن الشخصايات المضاا ة للمدتما
ناا را ماا تخطاط للفعال الاذ تقاوم باه  ,ف اام دالباا ماا يعملاون باه ها ف محا  ,وأحياناا نااراهم
ينتقلون من م ينه إلى أخرى من ون ص أو درض معين  ,ويتساوى ل ي م سر علب سدابر
وسر سيارة ويتو ف ذلك ويتو ف ذلك على أي ما أفضل وانف في لحظ السر ي
 -5االستخفاف بالحقيق و ول الص  ,فالشخصيات المعا ي للمدتم تكذب ابما  ,وهو عنا ما
يعطي كلمه أو يقسم بشرف فؤن هذ المفاهيم ال تعني شيبا بالنسب له ي
ويشير (كليكلي ) في مإلفاته إن الشخصيات المعا ي للمدتم تختلف عن النال العا يين وكذلك
عاان المداارمين العااا يين لاايل فقااط فااي أفعااال م إنمااا أيضااا فااي انفعاااالت م و افعياات م وعمليااات م
الفكري فؤفعال م الخاطب ليست فقط ان فاعي بل ليست م فوع ب اف نحو ص أو درض يمكان
ف مااه وعليا فااان ساالوك م لاايل عقهنيااا وهااذا الساالوك الااذ الها ف لااه هااو الااذ يدعاال معظاام
الشخصيات المضا ة للمدتم  ,مدرمين دير نادحين ي

اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية
)Post traumatic Stress Disorder(PTSD
سمي هذا االضطراب بؤسما ع ي ة لكان أخرهاا كاان هاذا المصاطلح الاذ داا فاي  ICD-10و
 DSM-IVوكذلك عرف بتردمات ع ي ة إلى العربيا  ,كماا إن هاذا االضاطراب ال يشاخو إال
نا را – على الردم من شيوعه – ألسباب ع ي ة من ا إن إعراضه عا ة ماا تكاون مختلطا م ال
الص اع والتوتر واضطراب النوم والقل واالكتباب واساب استخ ام العقا ير واإل ماان الكحاولي
وال ل ي
وتذهب التؤ يرات النفسي لص م إلى ما هو ابع من اإلعراض الربيس الضطراب  PTSDعنا
المصااابين ب هاااذ يظ اار لا ي م اضااطرابات نفسااي وعقليا واضااح وساالوك انتحااار ومشاااكل
عابلي وز ودي واضطرابات في الوظيفا الدنساي ونقاو فاي التكياف ومشااكل دسامي مختلفا
وت ياارات فااي الشخصااي م اال عاا م االهتمااام بالااذات وعاا م الساايطرة علااى التعااابير والماازاج
واضطراب الق رة على التمييز وح و اضطراب في الذاكرة واضطراب النوم ي
ومن الحاالت الشابع للص م هي الكوار الطبيعي كال زات االرضي والفيضاانات والحرابا
الطبيعيا ي والكااوار التكنولوديا كاالنفدااارات والحااوا النوويا والحرابا التااي تحا فااي
المباني وحوا السيارات والقطارات واالطابرات والحوا التي تح في الحروب وحوا
العنااف والتعااذيب والتدريا (ماان الرتبا أو المنصااب) وتدااارب الطااه ومااوت عزيااز وضااحايا
االدتصاب الدنسي يييالب
إعراض ما بع الض وط الص مي
 -1خليط من اإلعراض كالقل المزمن وسرع االنفعاال واألر وضاعف التركياز ونوباات مان
السلوك الع واني ي
 -2مدموع التدنب واإلنكار وتشمل األشخاو الذين يذكرونه بالحا وضعف الذاكرة وأفكار
وخياالت ا تحامي ش ي ة على شكل صور استرداعيه لإلح ا وأحهم مزعد بالحا ي
 -3النفااور واالنعاازال والفتااور العاااطفي وع ا م الق ا رة علااى الحااب و ل ا النشاااطات االدتماعي ا
والم ني عن بعض األشخاو ي
عالج اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية .:
إن كل أنواع العهج النفسي تكون فعال بع التعرض للص م  ,ف ناك العاهج النفساي الا اعم أو
االسنا والمساع ة على التكيف والعو ة للحيااة العا يا والعاهج باالساترخا الاذ يكاون أك ار
استعماال  ,ويعطي نتابج مرضي وهناك العهج بالتحليل النفسي تبعا للخبارات النفساي الساابق ,
وهناااك العااهج النفسااي األساار والدماااعي والعااهج الساالوكي يكااون نافعااا فااي بعااض الحاااالت
وهناك العهج المعرفي في ترميم المفاهيم المعرفي وتؤسيل مرون فاي كيفيا مواد ا اإلحا ا
المختلف ي

