 -1المنظور الحياتي الطبي :

نظريات عمم نفس الشواذ

كانت النظريات الحياتية (البايكلكجية) أكثر النظريات شيكعان في تفسير السمكؾ الشاذ،

كبالرغـ مف اختبلفتيا الجكىرية في تحديد أسباب الشاذ إال أنيا تجمعيا فكرة كاحدة ىي  :إف
االضطرابات في السمكؾ تدؿ ضمنان عمى اضطراب عضكم كمف أىـ ىذه النظريات :

(بنية الجسـ)  :افترضت كاحدة مف أقدـ كجيات النظر العضكية بأف
 -1النظريات البنيكية ُ
االختبلفات في بنية الجسـ مسؤكلة عف جميع أنماط الشخصية ،بمعنى إف بنية جسـ
اإلنساف ىي التي تحدد نمط شخصيتو  .كيعد العالـ النفسي (كريتشمر) 1995أكؿ مف
حاكؿ في أكائؿ القرف الماضي الربط بيف خصائص جسمية معينة كخصائص مزاجية معتقدان
بتكفير ارتباط عضكم بيف الجسـ كالمزاج  ،كاقترح أربعة أنماط جسمية ىي النحيمة ،البدينة

الرياضية ،الناقصة أك المشكىة كترتبط بكؿ منيا سمات أك أمزجة محددة ،ثـ جاء بعده
(شيمدف) ا لذم حاكؿ الربط بيف مظاىر الجسـ كخصائص الشخصية عمى أسس قياسية،
فقسـ بنية الجسـ إلى ثبلث أقساـ ىي  :الطبقة الظاىرية  ،الطبقة الكسطة ،الطبقة الباطنية،
كيقابميا مف الشخصيات  ،الشخصية الظاىرية ،الشخصية الجسمانية ،الشخصية اإلحسائية
.
كقد الحظ (شيمدف) إف أصحاب البنية الظاىرية يتصفكف بالمزاج العصبي ،فيما قاؿ
عف أصحاب الشخصية الجسمانية بأنيـ يميمكف إلى حب السيطرة كالتسمط كالتنافس كالحركة
.
أما أصحاب الشخصية االحشائية فيميمكف إلى حب الراحة كالمتعة كاالتصاؿ
االجتماعي  .إف تطبيؽ معطيات النظرية البنيكية لػ (شيمدف) كاآلخريف عمى السمكؾ الشاذ
ستككف مخيبة لآلماؿ فبل تكجد ىناؾ عبلقة قكية أك ثابتة بيف تصانيؼ الطب النفسي كبيف
أنماط الجسـ ،لكنيا يمكف إف تكفر معمكمات مفيدة كلك قميمة لممعالج النفسي .
 -9النظريات الكيمياكية  :تفترض ىذه النظريات بأف مكاد كيمياكية محددة ىي السبب في
السمكؾ المضطرب كينطمؽ الباحثكف مف حقيقة إف الجياز العصبي يعتمد في عمميو كادامتو
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عمى مكاد كيمياكية متنكعة  ،كىـ يسمككف ثبلث ستراتيجيات تجريبية لمساعدتيـ في التحقؽ
مف شكككيـ العممية بخصكص أىمية كيمياكية الجسـ في السمكؾ الشاذ ،كذلؾ مف خبلؿ :
 تحديد العقاقير التي تؤدم إلى تحسف في االضطراب (كدراسة التأثير الكيمياكم
لمعقار) .
 دراسة العقاقير التي تكثؼ أك تقكم االضطراب أك التي تحدث أعراضان مشابية لو.
 مقارنة كيمياكية جسـ اإلنساف (العادم) بالفرد (المضطرب) .

كمف النظريات األساسية التي حاكلت الربط بيف اضطراب السمكؾ كمادة كيمياكية محددة ىي
نظرية (ىيث) كجماعتو ،الذم أفترض أف دـ المصاب بمرض الفصاـ يحتكم عمى مادة
(التاراكسيف  )Taraxeinكأف ىذه المادة البركتينية ىي المسؤكلة عف السمكؾ الذىاني
كأجريت بحكث تجريبية تـ فييا أخذ مصؿ مف دـ شخص مصاب بالفصاـ كحقف بجسـ
شخص طبيعي  ،فظي رت عميو أعراض الفصاـ  ،كعزز ىذا االكتشاؼ األبحاث التي تربط
أك تعزز اضطراب السمكؾ إلى كجكد اضطراب كيمياكم في تمثيؿ البركتينات أك األمينات ،
كمما يدعك لمشؾ أف مادة (التاراكسيف) ليس سبب لممرض بؿ نتيجة لو  .فمقد كجد اختبلؼ
كبير بيف كيمياكية دـ المصابيف بالذىاف باألفراد العادييف  ،كاف ىذا االختبلؼ ال يحدد
السبب بالضركرة كاف التبايف الكيمياكم كاف نتيجة ما يشربكف كيأكمكف في المستشفى كليس
السبب كاعتقد الكثير مف عمماء النفس بأف السمكؾ الشاذ ربما يحدث بسبب عدـ التكازف
الكيمياكم في الجسـ  ،ففي الكآبة شاعت إحدل النظريات بأف سبب ىذا االضطراب يعكد
إلى نقص في مركبات (الكاتي ككالميف) عند مراكز االستبلـ العصبية .
 -3النظريات الغذائية  :إف االىتماـ األساسي ليذه النظريات يدكر حكؿ كجكد أنكاع مف
األغذية تحمؿ مكاد حيكية نشطة يمكف إف تككف السبب في االضطرابات السمككية  ،كلقد
بالغت ىذه النظريات بأف عزت أبسط أنكاع االضطرابات كصكالن ألعقدىا إلى عادات غذائية

رديئة  .كيعمؽ ( )Erhardإف األساس الذم قامت عميو كجيات النظر الغذائية ىك في
الغالب معتقدات دينية كخرافية  .كلقد أجريت دراسات في الستينات كالسبعينات مف القرف
الماضي أكد بعضيا عمى كجكد عبلقة بيف المكاد الغذائية كاالضطرابات السمككية  ،فيما
2

شؾ البعض اآلخر في ىذه العبلقة  ،كلكف بما أف المكاد الغذائية لمجسـ تؤدم دك انر كبي انر في

التركيب الكيمياكم كعمميات الجياز العصبي التي تؤثر عمى العمميات العقمية مثؿ التفكير
كاإلحساس فأنو ال يمكف تجاىميا في المناقشة الشاممة لمسمكؾ البشرم كيمكف تأشير ما يأتي

:
 -1عندما يككف مستكل سكر الكمكككز في الدـ كاطئان فأف الفرد يصاب بالصداع

كالتشكيش كالعب كالغثياف  .فيما يؤدم زيادتو إلى زيادة حساسية الجياز العصبي

المركزم كقد يسبب التكتر كالييجاف .
 -9يؤدم النقص في عدد مف الفيتامينات إلى ظيكر أعداد معينة تشمؿ مشكبلت
نفسية كعصبية حادة أك معتدلة .
تأثير الوراثة
تكجيت معظـ النظريات البايكلكجية نحك التاريخ التطكرم الكراثي لمفرد لتفسير منشأ
االختبلؼ بيف األفراد الطبيعييف كالمضطربيف  ،كاف دراسة الكراثة جذبت اىتماـ العديد مف
الب احثيف  ،كتكفرت خبلؿ السنكات األخيرة دراسات كثيرة عمى التكائـ المتشابية كالتكائـ غير
المتشابية كخرجت بنتائج نمخص بعضان منيا :

 ىناؾ أمراض ترجع إلى عكامؿ كراثية صرفة منيا (العتو العائمي المظمـ أك مرض تي– زاخز كمرض رقصة ىنتكتكف) .
 في التخمؼ العقمي تبيف كجكد أعراص عديدة كمحددة ترتبط بتككينات كراثية منيا :المنغكلية (أعرض مرض دكاف) الذم يحدث بسبب كجكد كركمكسكـ إضافي عمى
العدد الطبيعي .
 كجكد كركمكسكـ جنسي ( )Yذكرم إضافي عمى العدد الطبيعي لدل األشخاصاالعتدائييف (السكسيكبائييف) .

غير أف اآلراء في الكقت الحاضر ترل إف ىناؾ عبلقة متبادلة كمعتمدة الكاحدة عمى األخرل
بيف كؿ مف  :الكراثة ،السمكؾ ،البيئة  ...كأخذ عدد مف االختصاصييف ينادكف بفرضية
((االستعداد التككيني – الضغط)) التي تعني االستعداد التككيني المكركث لبلستجابة إلى
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الضغط بطريقة معينة  ،كىذا ال يعني أف اضطرابان معينان يككف مكركثان بشكؿ مباشر  ،بؿ

يعني أف لديو نزعة نحك ذلؾ االضطراب  ،كاف ىذه النزعة ال تستثار إذا لـ يعترض الفرد

إلى الضغط ،كىذا يعني أف االتجاه الغالب في عمـ النفس الحديث يكازف بيف البيئة كالكراثة
كالسمكؾ .
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اضطرابات التفكير والذاكرة والوعي

اضطرابات التفكير Thinking Disorders

يرتبط مفيكـ اضطرابات التفكير باالضطرابات العقمية ،كيعده كثيركف "عرضا مف
أعراض الفصاـ يتصؼ بفقداف الترابط بيف األفكار كفقر محتكاىا مف حيث المعنى كاستعماؿ
لغة جديدة"  .فيما يرل آخركف بأنو "تشكيش في قابمية الفرد عمى اتخاذا حكـ كعمى سرعة
التفكير أك ترجيح فكرة عمى أخرل"  .أك ىك "عدـ الترابط كاالتساؽ بيف األفكار بحيث ال
يستطيع الفرد االستمرار في مكضكع كاحد لمدة طكيمة كعدـ قدرتو عمى إكماؿ ما بدأ بو مف
حديث ،كصعكبة في إيجاد المعنى بسيكلة كالمزج بيف الكاقع كالخياؿ"  .كتصنؼ اضطرابات
التفكير إلى تصنيفات عديدة  ،إال أنو ألغراض التبسيط تصنؼ كاآلتي -:
أوالً – اضطرابات تتابع أو تدفق األفكار :
كتشمؿ األنكاع اآلتية :

 -1تطاير األفكار  :كيعني ازدحاـ األفكار في رأس الفرد كتسابقيا عمى النطؽ بيا
كتدفقيا بسرعة غير عادية تفكؽ الحد الطبيعي ،كقد تتغير أىداؼ تمؾ األفكار
بشكؿ سريع ،إال أنيا تبقى في الغالب محافظة عمى الترابط في سياقاتيا ،كيبلحظ
فيو كجكد نكع مف السجع أك التشابو أك الترابط المفظي بيف األفكار ،كتظير ىذه
الحالة في اضطراب اليكس (المانيا) .
 -9تباطؤ األفكار  :كتككف بعكس الحالة األكلى  ،إذ تككف األفكار بسرعة بطيئة جدان
كالترابط بينيا ضعيؼ أك شبو معدكـ ،كيككف في حدكد مكضكع كاحد ،كغالبان ما
يككف مؤلما أك كئيبا  ،كيظير في حالة االكتئاب .

 -3تكقؼ األفكار  :يتحدث الفرد ،كفجأة يتكقؼ عف الكبلـ  ،فيشعر كأف عقمو قد غدا
خاليا مف األفكار  ،كيحدث ىذا االضطراب في حاالت الفصاـ .
 -4التفكير الدكامة  :كفي ىذا النكع مف االضطراب تعاد األفكار بتكرار معيف بالرغـ
مف انتياء مكضكعيا كالحديث بخصكصو  ،بمعنى أف الفرد يبقى في دكامة الفكرة
نفسيا كال يستطيع التحكؿ كاالنتقاؿ إلى فكرة أخرل  ،كتكثر ىذه الحالة في
اضطرابات الدماغ العضكية .
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 -5التفكير غير المترابط  :كفيو يتحدث الفرد بتدفؽ كتمقائية كما لك كاف طبيعيا غير أف
كبلمو ال يكجد فيو ترابط منطقي  ،فضبلن عف أف األفكار تبدك غامضة كيزيدىا
غمكضا أف الفرد يستعمؿ لغة جديدة أك مفردات غير متداكلة  ،يقكـ ىك بصياغتيا

كيحدث ىذا االضطراب في حاالت الفصاـ كاليكس كالذىاف العضكم.
 -6التفكير الخرافي  :كيتصؼ بانعداـ القدرة عمى التمييز بيف ما ىك ميـ كما ىك غير
ميـ مف األفكار ،فضبلن عف أف المريض يخكض في تفاصيؿ كثيرة ليست ليا
عبلقة بالمكضكع  ،كيبلحظ في حاالت التخمؼ العقمي كبعض حاالت الصرع.

ثانياً – اضطرابات عائدية األفكار :

تظير في حاالت الفصاـ  ،كتككف بثبلثة أنكاع :
 -1سحب األفكار  :كفيو يعتقد المريض جازما أف أفكاره تسحب منو برغـ ارادتو  ،أك
تقمع مف رأسو قمعا .
 -9زرع األفكار  :كتككف عكس الحالة السابقة ،فالمريض يعتقد ىنا أف أفكار تزرع في
عقمو برغـ إرادتو .
 -3إذاعة األفكار  :كفيو يشعر المريض أف أفكاره معركفة لآلخريف  ،كما لك أف رأسو
محطة إذاعة تبث أفكاره لمجميع .

ثالثاً – اضطراب صيغة التفكير :

تنعدـ عند الفرد المضطرب باضطراب صيغة التفكير القدرة عمى التفكير المجرد،

كيأخذ صيغ مختمفة كغريبة كتككف عمى نكعيف ىما :
 -1التفكير المبيـ  :كفيو يبتعد التفكير عف المكاقؼ الحقيقية أك الكاقعية يشبو ما يحدث
في الخياؿ كاالحبلـ  ،غير أف الفرد ىنا يقكـ بأفعاؿ مطابقة لما في خيالو كيحدث
في حاالت الفصاـ .
 -9التفكير الجامد  :كفيو يفتقر التفكير إلى المركنة كالتبصر كالتجريد كاالستنتاج .
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اربعاً – اضطرابات محتوى التفكير :

الصفة العامة ليذه االضطرابات ىي الكىـ العقمي كتأتي األكىاـ بأنماط كصكر متعددة ىي :
 -1األكىاـ االضطيادية  :اعتقاد الفرد بأنو مضطيد كأف اآلخريف يراقبكنو كيضمركف لو
العداء كيتآمركف عميو أللحاؽ األذل بو  ،كشعكره بأف حيفا كقع عميو أك ظمما
أصابو ف كتحدث في حالة الزكر الفصامي (البارانكيا) .
 -9أكىاـ العظمة كأكىاـ الضعة  :ففي األكلى يضفي المريض عمى نفسو مظاىر
العظمة كأنو يتمتع بأىمية فريدة أك عبقرية أك قكة ،كتظير في حالة النرجسية أما في
الثانية فيصؼ المريض نفسو بعدـ األىمية كالتفاىة .
 -3أكىاـ العائدية  :اعتقاد المريض بأف ما يدكر مف كبلـ بيف الناس أك حركات أك
أحداث عمى أنو تعنيو ىك بالذات  ،أم أنو يربط بيف الذم يحدث حكلو مف قريب أك
بعيد كبيف نفسو .
 -4أكىاـ العدـ  :كفييا يعتقد المريض بأف جزءا منو أك أحد أعضاء جسمو  ،قمب معدة
 ،دماغ  ،ال كجكد ليا  ،أك أنيا ساكنة ال تعمؿ  ،كفي الحاالت المتطرفة يدعى
المريض بأنو ميت ال كجكد لو  ،كتحصؿ في حاالت االكتئاب الشديد كالفصاـ .
 -5أكىاـ األتـ  :كفييا يشعر المريض بالذنب كيدعي مسؤكليتو عف أثاـ لـ يرتكبيا ،
كيصؼ نفسو بالمذنب الذم ارتكب خطايا فضيعة يستحؽ العقاب الصارـ عمييا .
 -6األكىاـ المراقبة  :كفييا يعتقد المريض بأنو مصاب بمرض بالرغـ مف تككيد األطباء
بأنو سميـ مف أم مرض كاثبات ذلؾ بالفحص السريرم كالفحكصات المختبرية ،
كمع ذلؾ يظؿ يفسر أم ألـ جسمي طفيؼ عمى أنو دليؿ قاطع بكجكد مرض خطير
.

اضطرابات الذاكرة Memory Disorders
تعرؼ الذاكرة  :بأنيا المخزف الذم نخزف فيو كؿ شيء نحتاج إليو في تعاممنا مع
البيئة  ،أك ىي  :العممية التي مف خبلليا تقكـ بترميز كخزف كاستعادة المعمكمات  ،كأف
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اضطرابات الذاكرة تحصؿ عندما تصاب أك تتعرض أحدل عمميات الذاكرة (الترميز كالخزف
كاالسترجاع) إلى ضرر أك خمؿ  ،لذا تصنؼ اضطرابات الذاكرة إلى -:
أكالن – قصكر الذاكرة  :كيككف عمى نكعيف

 -1فقداف الذاكرة الكمي  :كيحدث في حاالت الضرر العضكم ،مثؿ ضربة شديدة عمى
الرأس أك الصراع الحاد .
 -9فقداف الذاكرة الجزئي  :كيحدث في بعض حاالت اليذياف كالقمؽ كاالجياد كحاالت
الضرر الدماغي المحدكد .

ثانياً – تشوه الذاكرة  :ويكون عمى نوعين

 -1تشكه التسجيؿ  :كيحصؿ في حاالت التذكر المسبؽ مف قبيؿ أف يجد اإلنساف نفسو في
مر بو  ،في حيف لـ يحصؿ لو ىذا في الكاقع .
مكاف كيتصكر أف كاف قد عاش فيو أك ّ
 -9تشكه االستدعاء  :كيقسـ إلى ثبلثة أنكاع
أ -التحريؼ  :كىك تذكر ألحداث ماضية ال أساس ليا مف الصحة  ،كيحدث في بعض
حاالت الضرر الدماغي العضكم كخرؼ الشيخكخة كالفصاـ المزمف .
ب -التحريؼ الرجعي  :كىك تذكر ألحداث ماضية مصحكبة بعممية تحريؼ بإضافة
تفاصيؿ تتفؽ كحالة الفرد في ساعتيا  ،كيحصؿ في حاالت االكتئاب الذىاني كاالضطرابات
اليذائية .
ج -الذكريات الكىمية  :كىك تذكر كىمي  ،مف حيث أنو اعتقاد جازـ بالرغـ مف أنو ال
أساس ليذا االعتقاد في الكاقع  ،كيحدث في حالة الفصاـ الزكرم (البارانكيا) .
اضطرابات الوعي Consciousness Disorders
يعرؼ الكعي بأنو شعكر الفرد أك درايتو بأحاسيسو كأفكاره كمشاعره التي يعيشيا أك
يخبرىا في لحظة معينة ،كيعني أيضان فيمنا الذاتي لمبيئة المحيطة بنا كلعالمنا الداخمي
الشخصي غير القابؿ لممبلحظة .
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كمع أف اضطرابات الكعي أك تصدعو تتداخؿ مع اضطرابات الذاكرة كالتفكير كبعض
االضطرابات النفسية ،بحكـ ما يجمعيا مف كظائؼ عقمية  .كيمكف تحديد ىذه االضطرابات
باآلتي :
 -1اضطرابات الغيبكبة كاالستحكاذ  :الغيبكبة ىي حالة تشبو النكـ يككف فييا الكعي
مفقكدا كميا أك جزئيان  ،كفييا يتجرد الفرد عف سياؽ تفكيره كعاطفتو كيطغي عمى
شعكره تجربة عاطفية كفكرية معينة  ،كقد تتطكر الحالة إلى استحكاذ فيتصرؼ الفرد

كما لك أف شخصا آخر أك ركحا معينة أك قكة خارجية تأمره  ،كعندىا يحصؿ فقداف
في كؿ مف اإلحساس باليكية الشخصية كالدراية التامة بما يحيط الفرد ،كفييا أيضان
يككف انتباه الفرد مرك از في جانب أك جانبيف مما يحيط بو كىنالؾ في الغالب

حركات متكررة كمحدكدة أك كقفة شاخصة  ،كعميو ينبغي تفريؽ اضطرابات الغيبكبة
كما يحصؿ في حاالت الفصاـ كالذىاف الحاد كاليمكسات كاالكىاـ أك تعدد
الشخصية  ،فضبلن عف حاالت الصرع كالتسمـ كاصابات الرأس .

 -9االغماء  :كيعني االغماء  ،بالمعنى العصبي الصحي  ،فقداف الكعي مع ظيكر
العبلمات العصبية الدالة عميو ،كىك مف أكثر االعراض كركدا في اضطراب
التحكيؿ  ،كاكثر ما يقع في النساء  ،غير أف االغماء في التحكيؿ قؿ أف يككف
فقدانا كامبل لمكعي  ،كيحدث االغماء بسرعة مشركطا بظركؼ نفسية متنكعة مف
قبيؿ مفاجأة بمصيبة أك خسارة أك فشؿ  ،كتتراكح مدة االغماء مف ثكاف معدكدة إلى
ساعات كقد تستمر ليكميف أك أكثر في حاالت نادرة .
 -3الذىكؿ  :كيعني تناقصا كاضحا في استجابة الفرد لمبيئة  ،ككعيو أك درايتو بيا مع
انخفاض في النشاط العاـ  ،كغالبا ما يككف ىذا النكع مف اضطرابات الكعي ناجما
عف أسباب نفسية مف قبيؿ تعرض الفرد ألحداث ضاغطة شديدة كحديثة أك مشاكؿ
في عبلقات اجتماعية مستديمة  ،كمع أف الفرد المصاب بالذىكؿ يجمس مف دكف
حركة لمدة طكيمة مف الزمف  ،إال أنو ينبغي تفريقو عف الذىكؿ الكتاتكني كالذىكؿ
االكتئابي كالذىكؿ اليكسي .
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 -4النكمشة  ،أك المشي أثناء النكـ  :ىك حالة بسيطة مف حاالت تصدع الكعي ،ففي
أثناء النكـ الطبيعي ينشطر جزء مف الشخصية كيستكلي عمى زماـ الشخصية
بكامميا ينجـ عنو أف ينيض الفرد مف نكمو كيمشي أك يقكـ بعمؿ منظـ ثـ يعكد
إلى نكمو كعند استيقاظو ال يذكر شيئا مما حدث  .كتكثر النكمشة لدل األطفاؿ ،
فينتقمكف في نكميـ مف فراشيـ إلى فراش كالدييـ كال يتذكركف ىذا االنتقاؿ في
الصباح ،كتحدث بيف الكبار أيضان ،عندما يتعرض الفرد إلى ضيؽ أك إرىاؽ أك

ضغكط حادة أك صراع داخمي غير شعكرم ،كيمكف تفسير النكمشة عمى أنيا كسيمة

لميرب مف ضغط نفسي أك طريقة لمكصكؿ إلى رغبة أك لذة ممنكعة .
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التوحد Autism

ىك إعاقة متعمقة بالنمك عادة ما تظير خبلؿ السنكات الثبلث األكلى مف عمر
الطفؿ ،كىي تنتج عف اضطراب في الجياز العصبي مما يؤثر عمى كظائؼ المخ  ،كيقدر
انتشار ىذا االضطراب مع االعراض السمككية المصاحبة لو بنسبة ( )1مف بيف ()555
شخص كتزداد نسبة اإلصابة بيف األكالد عف البنات بنسبة ( )1 : 4كال يرتبط ىذا
االضطراب بأية عكامؿ عرقية أك اجتماعية أك ثقافية أك مالية أك تعميمية لمعائمة .
كيؤثر التكحد عمى النمك الطبيعي لممخ في مجاؿ الحياة االجتماعية كميارات
التكاصؿ غير المف ظي كالتفاعؿ االجتماعي ككذلؾ صعكبات في األنشطة الترفييية ،كيمكف
أف يظير المصابكف بيذا االضطراب سمككان متكر انر بصكرة غير طبيعية كيز اليديف أك

الجسـ بشكؿ متكرر ،كما يمكف أف يظيركا ردكدا غير معتادة عند تعامميـ مع الناس ،أك أف

يرتبطكا ببعض األشياء بصكرة غير طبيعية  ،كأف يمعب الطفؿ بسيارة معينة بشكؿ متكرر ،
كما يمكف أف يظيركا ردكدا غير معتادة عند تعامميـ مع الناس ،أك أف يرتبطكا ببعض
األشياء بصكرة غير طبيعية  ،كأف يمعب الطفؿ بسيارة معينة بشكؿ متكرر كبصكرة غير
طبيعية دكف محاكلة التغيير إلى سيارة أك لعبة أخرل مثبل ،مع كجكد مقاكمة لمحاكلة التغيير
 ،كفي بعض الحاالت قد يظير الطفؿ سمككا عدكانيان تجاه الذات أك اآلخريف .
أسباب التوحد :
لـ تتكصؿ الدراسات كاألبحاث إلى نتيجة قاطعة حكؿ السبب المباشر لمتكحد رغـ أف
أكثر البحكث تشير إلى كجكد عامؿ جيني ذم تأثير مباشر في اإلصابة بيذا االضطراب ،
حيث تزداد نسبة اإلصابة بيف التكائـ المتطابقة (مف بيضة كاحدة) أكثر مف التكائـ المتماثمة
(مف بيضتيف مختمفتيف) ككذلؾ أظيرت بعض صكر األشعة الحديثة مثؿ تصكير التردد
المغناطيسي ،كجكد بعض العبلمات غير الطبيعية في تركيبة المخ مع كجكد اختبلفات
كاضحة في المخيـ بما في ذلؾ حجـ المخ كفي عدد نكع معيف مف الخبليا بيركنجي ،
كتجرم اآلف دراسات عدة في أمريكا لمتكصؿ إلى الجيف المسبب ليذا االضطراب .
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أعراض التوحد :

يمكف مبلحظة اضطراب التكحد بشكؿ كاضح حتى سف ( 9سنة –  9.5سنة) حينما

يبلحظ الكالداف تأخ ار في المغة أك المعب أك التفاعؿ االجتماعي  ،كتككف االعراض كاضحة
في الجكانب اآلتية :
 -1التكاصؿ  :يككف تطكر المغة بطيئا كقد ال تتطكر نيائيا كيتـ استخداـ الكممات بشكؿ
مختمؼ عف األطفاؿ اآلخريف حيث ترتبط الكممات بمعاف غير معتادة ليذه الكممات
 ،يككف التكاصؿ عف طريؽ اإلشارات بدال مف الكممات كيككف االنتباه كالتركيز لمدة
قصيرة .
 -9التفاعؿ االجتماعي  :يقضي كقتا أقؿ مع اآلخريف كيبدم اىتماما أقؿ بتككيف
صداقات مع اآلخريف كتككف استجابتو أقؿ لئلشارات االجتماعية مثؿ االبتسامة أك
النظر بالعيكف .
 -3المشكبلت الحسية  :استجابة غير معتادة لؤلحاسيس الجسدية ،مثؿ أف يككف
حساسا أكثر مف المعتاد لمتبلمس أك أف يككف أقؿ حساسية مف المعتاد لؤللـ أك
النظر أك السمع أك الشـ .
 -4المعب  :ىناؾ نقص في المعب التمقائي أك االبتكارم كما أنو ال يقمد حركات
اآلخريف كال يحاكؿ أف يبدأ في عمؿ العاب خيالية أك مبتكرة .
 -5السمكؾ  :قد يككف نشطا أكثر مف المعتاد أك تككف حركتو أقؿ مف المعتاد  ،مع
كجكد نكبات مف السمكؾ غير السكم (كأف يضرب رأسو بالحائط أك يعض دكف
سبب كاضح) كقد يصر عمى االحتفاظ بشيء ما ،أك التفكير في فكرة بعينيا أك
االرتباط بشخص كاحد بعينو كىناؾ نقص كاضح في تقدير األمكر المعتادة  ،كقد
يظير سمككا عنيفا أك مؤذيا لمذات .
كقد تختمؼ ىذه األعراض مف شخص آلخر كبدرجات متفاكتة .
العالج :
بسبب طبيعة التكحد الذم تختمؼ أعراضو مف طفؿ آلخر  ،فأنو ليست ىناؾ طريقة
بذاتيا تصمح لمتخفيؼ مف أعراض التكحد في كؿ الحاالت ،كقد أظيرت البحكث كالدراسات
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أف معظـ المصابيف بالتكحد يستجيبكف بشكؿ جيد لمبرامج القائمة عمى البنى الثابتة كالمتكقعة
مثؿ األعماؿ اليكمية المتكررة التي تعكد عمييا الطفؿ ،كالتعميـ بناء عمى االحتياجات الفردية
لكؿ طفؿ ،كبرامج العبلج السمككي كبرامج عبلج المغة كتنمية الميارات االجتماعية كالتغمب
عمى أية مشكبلت حسية  ،عمى أف تدار البرامج مف قبؿ اخصائييف مدربيف بشكؿ جيد
كبطريقة متناسقة كشاممة كيجب أف تككف الخدمة مرنة تتغير بتغير حالة الطفؿ ،كأف تعتمد
عمى تشجيع الطفؿ كتحفيزه كما يجب تقييميا بشكؿ منتظـ مف أجؿ محاكلة االنتقاؿ بيا مف
البيت إلى المدرسة إلى المجتمع  ،كما ال يجب إغفاؿ دكر الكالديف كضركرة تدريبيما
لممساعدة في البرنامج كتكفير الدعـ النفسي كاالجتماعي ليما .
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المنظور اإلنساني الوجودي

في الخمسينات أك الستينات مف القرف العشريف أخذ المفكركف يتحسسكف تيديد

التكنكلكجيا الحديثة لمقيـ اإلنسانية  ،كرافؽ ىذا اإلحساس بالخطر المادم عمى معنى الجكد
اإلنساني خطر آخر عممي أك نظرم تمثؿ باألزمة التي عاشيا عمـ النفس عمى يد
الفركيدييف ثـ السمككييف لذلؾ نشأت قكة جديدة في الساحة ضمت مفكريف متميزيف أكسبكا
فيما بعد أسـ القكة الثالثة في عمـ النفس كرغـ إف ىذه القكة استقطبت منظريف إنسانييف
ككجكدييف تبدك جديدة في عمـ النفس إال أف جذكرىا تعكد إلى قرف مضى .
جذكر عمـ النفس اإلنساني :
يرل عمـ النفس اإلنساني إف اإلنساف يكلد كىك يمتمؾ الكفاءة عمى اإلبداع ،كما أنو
طيب بطبيعتو كأف كؿ ما يحتاج إليو ىك إف ال يقيده المجتمع  ،بؿ األحرل أف يحرره مف
القيكد لكي يحكؿ إمكاناتو الفطرية إلى كاقع حقيقي  ،كالفكرة الرئيسية األخرل ىي (مفيكـ
الذات)  Self – Conceptأم الصكرة التي نحمميا عف أنفسنا كنحكـ بمكجبيا عمى سمككنا
كخبرتنا  ،كالكيفية التي نفسر بيا األحداث كالعالـ  ،ثـ أدخؿ (ىربرت ميد) بعدان آخ انر لمفيكـ
الذات ىك العبلقات االجتماعية الذم أكد عمى دكرىا الميـ في تطكر ىذا المفيكـ .

جذور عمم النفس الوجودي
ىناؾ ثبلث أفكار رئيسية تشكؿ األساس لعمـ النفس الكجكدم :
 -1الفكرة األكلى  :ىي الكحدة غير القابمة لمحؿ أك الذكباف لمكعي اإلنساني كالعالـ ،
كقد أطمؽ عميو الكجكديكف مصطمح "الكجكد في العالـ" ()Being – in the world
إذ يرل الفبلسفة الكجكديكف إف الحياة الذاتية ال يمكف استثناؤىا مف أم فرع مف
المع رفة ييتـ بالحياة اإلنسانية  ،إذ ال يكجد جزء مف العالـ قابؿ لممعرفة يككف خارج
خبرتنا العقمية كال تكجد خبرة عقمية ىي ليست خبرة مف ىذا العالـ .
 -9الفكرة الرئيسية الثانية ىي األصالة " "Authenticityكالتي تعني ((ذلؾ الشكؿ مف
أشكاؿ السمكؾ الذم يعده الكجكديكف ىدفان مثاليان يتضمف محاكلة الفرد لممارسة
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قدراتو ككعيو المسؤكؿ في اتخاذ القرار))  .ذلؾ إف الفكرة األكلى (الكجكد – في –
العالـ) تعني ضمف أشياء أخرل العيش باستمرار تحت ضغط تكقعات الناس
اآلخريف فاالىتماـ األكبر أدل الكجكديكف ىك نزعة الكائف البشرم ألنكار جكانب
كبيرة مف خبراتو ك(تنقية) أفكاره كرغباتو مما يعتقد فييا أنيا (غير مقبكلة مف قبؿ
الكالديف كاألصدقاء كالمجتمع بشكؿ عاـ)  .إال أف ىذا ينتج عنو تقسيـ مؤلـ في
الشخصية ذات كاذبة خارجية تغطي ذاتان داخمية منعزلة يجرم نكرانيا  ،كلتجنب ىذا
االنقساـ فأنو يجب عمى الناس أف يكافحكا باستمرار مف أجؿ العيش بأصالة أم أف

يحققكا خبرة عقمية بمدياتيا الكاسعة كىذا ال يعني تنفيذ كؿ دافع  .كيؤكد الكجكديكف
أننا ال يمكف أف تقكد حياة حقيقية كنضع خيارات ليا معنى إال عندما تككف داريف
كعارفيف بمشاعرنا  ،كقابميف بيا بغض النظر عف عدـ قبكؿ اآلخريف ليا .
 -3الفكرة الثالثة  :التككيد عمى الحاضر كالمستقبؿ بمكاجية الماضي  :أف الحياة طبقان
لمكجو ال يمكف التنبؤ بما ستؤكؿ إليو عمى أساس الماضي  ،إنما مف خبلؿ
الصيركرة المستمرة بعممية دينامية يكمية مف خمؽ الذات ،كىذا يعني في المقاـ األكؿ
أف الكائنات البشرية مسؤكلة عف تصرفاتيا  ،كأنو ال يمكنيـ القاء المكـ عمى سكء
حظيـ أك فرص أضاعكىا في الماضي ،كيعني ثانيان أف العمـ يجب أف ال يتعامؿ مع
الكائنات البشرية عمى أساس أنيا المحصبلت النيائية لنتائج أسباب ماضية كأنو

يجب دراستيـ في سياؽ ُبعد الزمف الذم يحكمو التغير .
االفتراضات األساسية :
أف المنضكيف تحت المنظكر اإلنساني – الكجكدم يتفقكف حكؿ أربعة افتراضات
أساسية ىي :
 -1التكجو الظكاىرم  :أم الدخكؿ إلى عالـ المريض كاألصغاء بأقصى ما يمكف مف
المشاركة الكجدانية لكؿ شيء يقكلو المريض كيتعمؽ بخبرتو ،كلتحقيؽ ذلؾ فأنو
يجب عمى المعالج النفسي أف يتجنب أخذ فقد ما يتساكؽ مع تحيزاتو النظرية.
فالكاجب األساسي لممعالج النفسي أف يسمع ما يريد سماعو مف الحياة العقمية
لممريض كعميو أف ال يكيفيا إلى أية مبادئ إضافية أك غير جكىرية .
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 -9اإلمكانية البشرية  :إف الفرد ىك عممية أكثر منو ناتج ألف الحياة البشرية ىي مسألة
نمك مف خبلؿ الخبرة كاإلمكانية البشرية ىي قدرة الفرد عمى إف يصبح ما يريد إف
يككف عميو في تحقيؽ قابمياتو كأف يعيش الحياة التي تميؽ بو .
 -3الحرية كالمسؤكلية  :إف البشر كائنات مكىكبة (محممة) بالمعرفة الذاتية كأف الدراية
بالذات تسمح لمكائف البشرم يتجاكز دكافعو إلى حيث يختار ما يجعمو قاد انر عمى

تحقيؽ كجكده ،كعف طريؽ ىذا يككف قاد انر عمى تحقيؽ مصيره ،غير أنو مع الحرية

تأتي المسؤكلية في كيفية خمؽ اإلنساف لذاتو ،فما الكجكد إالّ نتيجة اختياراتنا الحرة .

كىذا يعني أف ما يجعمنا راشديف حقيقييف ىك تمتنعا بالحرية كمسؤكليتنا تجاه ىذه

الحرية في نكعية اختياراتنا التي تساعدنا في خمؽ ذكاتنا .
 -4الحرية كالمسؤكلية  :إف البشر كائنات مكىكبة (محممة)  :بالمعرفة الذاتية كأف
الدراية بالذات تسمح لمكائف البشرم يتجاكز دكافعو إلى حيث يختار ما يجعمو قاد انر

عمى تحقيؽ كجكده  ،كعف طريؽ ىذا يككف قاد انر عمى تحقيؽ مصيره ،غير أنو مع
الحرية تأتي المسؤكلية في كيفية خمؽ اإلنساف لذاتو ،فما الكجكد إالّ نتيجة اختياراتنا

الحرة  .كىذا يعني إف ما يجعمنا راشديف حقيقييف ىك تمتعنا بالحرية كمسؤكليتنا تجاه

ىذه الحرية في نكعية اختياراتنا التي تساعدنا في خمؽ ذكاتنا .
كىناؾ عددان مف المنظريف اإلنسانييف المشيكريف ،إالّ إف أكثر المؤسسيف لعمـ النفس
اإلنساني شيرة كتأثي انر ىما (كارؿ ركجرز كأبراىاـ ماسمك) .

إذ يرل ركجرز إف األشخاص المضطربيف نفسيان أك عقميان بأنيـ يعكزىـ التطابؽ بيف مفيكميـ

لذكاتيـ كبيف خبراتيـ  ،إذ يؤدم عدـ التطابؽ ىذا إلى إف يجعؿ الفرد يحس بأنو ميدد،

فيندفع لبلستعانة بميكانزمات أك حيؿ دفاعية متساكقة مع تفكيره الذم يتسـ بالتزمت
كالصرامة  .كمثؿ ىذا الفرد يضطر إلى تشكيو خبراتو مف أجؿ حماية ذاتو كيحصؿ عمى
احتراـ إيجابي مف اآلخريف .
أما مف كجية نظر ماسمك فيرل إف عدـ متابعة تحقيؽ الذات ىك ما يطمؽ عميو السمكؾ

الشاذ ،فالمضطرب نفسيان ىك ذلؾ الذم ُح ِرَـ أك َح َرَـ نفسوُ مف الكصكؿ إلى إشباع أك اكفاء
حاجاتو األساسية فيشعر بالتيديد كانعداـ األمف كاالحتراـ القميؿ لمذات .
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كما دامت ىذه الحاجات ال تحقؽ إالّ مف خبلؿ االتصاؿ باآلخريف فأف العبلج النفسي ينبغي
أف يقكـ عمى االتصاالت الشخصية االجتماعية اإلنسانية .

أما عمـ النفس الكجكدم فنتيجة لؤلفكار الجريئة كالجديدة التي طرحيا الكجكديكف فقد نالكا في
السنكات األخيرة شيرة كاسعة كلمعت بينيـ أسماء أصبحت معركفة في ميداف عمـ النفس
الكجكدم أمثاؿ بنزفانكر  ،كبكس كفرانكؿ  ،كبيرغ  ،كركلكمي .
إذ يرل "فرانكؿ" أنو عندما ال يستطيع الناس اكتشاؼ المعنى فأنيـ سيعيشكف خبرة اإلحباط
الكجكدم التي تعد مف كجية نظر فرانكؿ المصدر الرئيسي لمسمكؾ الشاذ  ،كلغرض التعامؿ
مع اإلحباط الكجكدم ىذا فقد ابتكر استراتيجية عبلجية أطمؽ عمييا (عبلج الفكر) تيدؼ
إلى مخاطبة المشكبلت الركحية بمصطمحات فمسفية مناسبة لتمؾ المشكبلت .
أما "فاف ديف بيرغ" فيرل إف المجتمع بسماحو أك عدـ سماحو بالتعبير أك عدـ التعبير عف
أمزجة معينة فأنو مف خبلؿ ىذه العممية يعطي الشكؿ الستياءاتنا كسخطنا  ،كىكذا فأف كؿ
مجتمع  ،كفي كؿ حقبة زمنية يغذم فينا خصائصو العصابية  ،كيممح "بيرغ" إلى مبلحظة
ذكية ىي ضركرة تغيير مصطمح عصاب " "Neurosesإلى مصطمح " "Sociosesالذم
يعني إف مصدر العصاب ىك المجتمع بسياقو الحضارم كيرل إف المجتمع الغربي قد اتجو
في السنكات األخيرة نحك الزيادة التعددية الكظيفية كالتشظي كالفردية ،كبعبارة أخرل فقداف
الركابط بيف الجكانب المتنكعة لممجتمع ،ككذلؾ فقدانيا أيضان بيف الفرد كالمجتمع كقد

انعكست ىذه العممية بالمقابؿ عمى النفس اإلنسانية المعاصرة ،حيث نجد أكالن إف الذات قد

تجزأت إلى ذكات كثانيان اإلحساس الكاضح بالكحدة كالعزلة .

أما "النج" فيرل إف السمكؾ الشاذ يشبو السمكؾ السكم مف حيث ىك دالة العبلقات ،كىك

يدعي في الكاقع إف المرض النفسي ىك شيء ما يحدث ليس داخؿ الشخص إنما في
ّ
عبلقاتو ،كلقد انشغؿ النج بالفصاـ ككنو أقسى حاالت االضطراب النفسي كالعقمي  ،ككتب
عف الفصاـ قائبلن ((إف الشيزكفرينا ىي ليست بجانبيا األكبر حالة اضطراب بقدر ما ىي
استراتيجية خاصة يبتكرىا الشخص لكي يعيش في مكقؼ ال يمكف أف يعاش)) .
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بحيث أصبح مكضكع االختيار يشغؿ كجكد اإلنساف كقيمة عميا  .كاف إصدار
المنظكر اإلنساني الكجكدم عمى دراسة ىذه المكضكعات يعد فضيمة لو فبينما كرست
المنظكرات األخرل اىتماميا عمى (إصبلح) سكء التكيؼ  ،فإف عمـ النفس اإلنساني
كالكجكدم ذىبا إلى أبعد مف ذلؾ ،حيث مساعدة الناس عمى اكتشاؼ أك خمؽ اإلحساس
بالمعنى كتحقيؽ الذات .
المنظور االجتماعي الحضاري :
يفسر المنظكر االجتماعي الحضارم السمكؾ الشاذ بمصطمحات المجتمع أكثر مما
يفسره بمصطمحات النفس الفردية  ،فعمى كفؽ ىذا المنظكر يككف المجتمع ىك مصدر
السمكؾ الشاذ كسببو  ،كاألكثر مف ىذا  ،أف الشخص عندما يبدأ يتصرؼ بسمكؾ شاذ  ،فإف
المجتمع يشجع فعبلن ىذا السمكؾ ،ألنو يفسد أية محاكلة ((لمشفاء)) .

كيتضمف ىذا المنظكر نظريتيف مترابطتيف  ،كاحدة كاضحة المعالـ كاألخرل أكثر دقة

.
 -1المرض النفسي كنتاج لممرض االجتماعي :

ترل النظرية األكلى الكاضحة المعالـ أف األمراض النفسية ىي نتيجة األمراض

االجتماعية  .فعندما نشخص فردان معينان عمى أنو مضطرب نفسيان ،فإف ىذه االضطرابات

الفردية ليست أكثر مف مجرد أعراض الضطرابات عامة في المجتمع ،فاألكضاع االقتصادية
في السنكات األخيرة تقدـ بينات عمى صحة ىذا االفتراض  ،حيث أشارت التقارير أنو كمما
ارتفعت البطالة كمما زاد عدد المراجعيف لممستشفيات العقمية ،كحاالت االنتحار كحاالت
المكت الناتجة مف الضغكط النفسية مثؿ أمراض القمب كالكبد ،التي ارتفعت إلى مستكل

الداللة اإلحصائية ()Pines , 1982 : P 48 – 52
كلقد أشار المنظركف االجتماعيكف الحضاريكف أيضان إلى العديد مف األمكر غير

العادلة في المجتمع مف قبيؿ الفقر ،كالتمييز ضد األقميات ،كالمرأة كانعداـ كجكد احتراـ أك
دكر يميؽ بالمسنيف ،فضبلن عف العديد مف حاالت التحريض الحضارم كاالستفزاز النفسي .
كليذه األسباب كأسباب أخرل ،فإنو مف غير المدىش كما يرل ىؤالء المنظركف إذا ما
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تصرؼ فقير ،أك غير متعمـ أك عاطؿ ،أك مراىؽ بشكؿ شاذ أك (قاس) أك إذا ما انزكت
امرأة كحيدة بعمر الثمانيف ككقعت أسيرة الكآبة  ،كعميو فإنو ليس مف المجدم أف نشغؿ
أنفسنا في البحث عف أسباب االضطرابات النفسية في داخؿ مف يعاني منيا  .فاألسباب
االجتماعية كىي مكشكفة ككاضحة فاالضطراب النفسي الذم يعاني منو الفرد ما ىك إالّ
انعكاس لممشكبلت االجتماعية بمداىا الكاسع .

المرض النفسي كمؤسسة اجتماعية :
ترل النظرية االجتماعية الحضارية الثانية إف ما ندعكه بالشذكذ النفسي ىك شيء مف
صنع اإلنساف ،أك ابتداع اصطناعي ،خمقتو طرائقنا المقبكلة حضاريان في أف نضفي ىذا

المصطمح ((الشذكذ)) عمى األفراد الذيف يقفكف بالضد مف معاييرنا االجتماعية  ،ككما رأينا

في فصؿ سابؽ فإف تعريؼ السمكؾ الشاذ يعتمد عمى مفيكـ المجتمع لذلؾ التعريؼ  ،كعمى
أساس ىذه الحقيقة تستقر النظرية االجتماعية الحضارية  ،كيدعي المناصركف ليذه النظرية
إننا عندما نصؼ شخص ما بأنو مريض عقميان ،فإف ىذا ال يككف بسبب مرض فعمي مكجكد

في سمككو  .إنما بسبب إف ىذا الشخص تصرؼ بعنؼ ضد معاييرنا االجتماعية ،كىك
مكقؼ ال يمكف لممجتمع أف يتسامح فيو ،كبالتالي فإنو ينعت ىذا الشخص كأمثالو بأنيـ

(مرضى) كيخضعيـ لمعبلج  ،كيرل ساز  )1961( Szaszإف المرض العقمي ىك خرافة
مناسبة ابتدعيا المجتمع  ،فميس االنحراؼ عف المعايير االجتماعية عبلمة عمى مرض ،
بقدر ما ىي ((مشكبلت عيش)) ليس إال  ،كاننا ال نعرؼ كيؼ نتعامؿ مع الناس الذيف
لدييـ مشكبلت عيش  ،كاألكثر مف ىذا إننا ندرؾ عمى أنيـ يشكمكف تيديدان لمبناء

االجتماعي  ،كعميو فإننا نقكؿ عنيـ أنيـ مرضى ،كحؿ يساعدنا عمى إنكار التصديؽ أك

التسميـ بأف لدييـ مشكبلت  ،أما إذا كاف المنحرؼ خط انر بدرجة ما فإننا نفتح باب مستشفى

األمراض العقمية لنكدعو فيو بعيدان عف المجتمع .
عممية المسميات :
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لقد أثارت ىذه النظرية شيئان مف االىتماـ بخصكص تمؾ العممية التي نصؼ أك

ننتعت مف خبلليا الناس عمى أنيـ مرضى عقميان ،فكيؼ اختار المجتمع أف يصؼ
المنحرفيف عمى أنيـ مرضى ؟ ككيؼ قبؿ الناس ىذا الكصؼ أك المسمى ؟

لقد ناقش ىذا المكضكع بشيء مف العمؽ كاحد مف المنظريف المعركفيف ىك تكماس
شيؼ  ، )1975( Scheffحيث اتفؽ مع ساز عمى أف ((المرض العقمي)) ىك ببساطة،
الناس الذيف يكصفكف بيذا المسمى ككاف تحميمو لعممية المسميات ىذه كاآلتي :
إف السمكؾ المنحرؼ ،ميما كانت أسبابو ،ىك حالة شائعة غير أف المجتمع ينظر
إلى الكثير مف أنماط السمكؾ المنحرؼ عمى أنيا عابرة أك إنو يتجاىميا  ،كمع ذلؾ فإف
أنماطان معينة مف االنحراؼ  ،تجمب لسبب أك أخر  ،انتباه المؤسسة الصحية العقمية ،

فتشخصيا عمى أنيا ((اضطرابات عقمية)) كعندما يضفي االسـ بيذه الطريقة ،فإف الفرد

سيكضع في ((دكر اجتماعي  ))Social roleىك الشخص ((المريض عقميان)) كبالتالي فإف

ىذا الشخص سيقبؿ ىذا الدكر شأنو في ذلؾ شأف أم دكر اجتماعي آخر (مثؿ  :المعمـ،

الطالب ،المحامي ،الزكج ،الزكجة  )...كالمجتمع يمنح مكافئات قكية لذلؾ السمكؾ الذم
ينسجـ مع الدكر ،كعقكبات قكية لذلؾ السمكؾ الذم ال ينسجـ مع الدكر ،فعمى سبيؿ المثاؿ
 ،إذا حاكؿ شخص كاف ينعت في السابؽ عمى أنو ((مريض عقميان)) أف يدخؿ عالـ
((اإلصحاء)) فإنو سيقابؿ بالرفض مف المؤسسات التي يطرؽ أبكابيا لمعمؿ  ،فضبلن عف أف

الناس يعرفكف ماضيو سيرفقكنو بنظرات ليا معناىا  ،كىذا يعني أف المكافئات التي يطرحيا

المجتمع لمناس ((اإلصحاء)) سيحرـ منيا ،أما إذا قبؿ االستمرار بدكر المريض عقميان ،فإنو

ستتكفر أمامو عدد مف المكافئات  :االنتباه  ،التعاطؼ الكجداني ،كحياة متحررة مف

المسؤكليات كىكذا  ،كطبقان إلى ما يراه شيؼ  ،فإف معظـ األفراد الذيف يشخصكف عمى أنيـ

مرضى عقميان يعكدكف إلى تمبس دكر المريض عقميان ،كأداء متطمبات ىذا الدكر المتمثمة

فأف النعت أك المسمى ()Label
بالخبؿ أك غرابة األطكار أك االنحراؼ كالشذكذ ،كباختصار ّ
سيصبح دالة تحقيؽ الذات كما يراىا مف نصفو بأنو مريض عقميان لكي يحصؿ عمى

المكافئات كفي الكاقع فإنو ما مف أحد يجادؿ بخصكص أف الظركؼ االجتماعية االقتصادية

تفعؿ فعميا كتساىـ في إحداث االضطرابات النفسية  ،غير أف المنطكيف تحت ىذا المنظكر
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يؤكدكف عمى أف ىذه الظركؼ ىي لسبب رئيسي في أحداث ىذه االضطرابات  ،فيما يرل
منظركف آخركف كجكد عكامؿ تقكل تتمثؿ بالخمؿ الكظيفي كالصراعات األسرية .
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االضطرابات النفسجسمية Psychosomatic Disorders

كىي مجمكعة مف (األمراض) الجسمية المممكسة التي يعتقد أف سببيا المباشر أك

سببيا األساسي كاألىـ ىك اضطراب أك شدة نفسية .
كتتعمؽ مجمكعة االضطرابات النفسجسمية بالمرضى المصابيف بمرض عضكم
كاضح يتعمؽ بكظائؼ الجياز العصبي الذاتي ،كيعتمد بالدرجة األكلى عمى عكامؿ نفسية
كتشير الدراسات أف حكالي ( )%65 – 45مف المرضى يشككف مف أعراض نفسجسمية .
أسباب االضطرابات النفسجسمية :

تؤدم الشدائد النفسية الحادة أك المزمنة إلى المرض الجسمي كالشدة النفسية البد مف

أف تككف نسبية الطابع كشخصية تتعمؽ بالمريض كنشأتو كتاريخ حياتو كاستعداده الكراثي ،
فالشدة كحدىا ال تكفي إال إذا ساعدتيا ظركؼ أخرل عمى أحداث الضرر العضكم  ،كيمكف
القكؿ بصكرة عامة أف الشدة يؤدم إلى تكتر داخمي ،كأف التكتر الذم ال يجد لو تعبي انر أك

منفذان بأية صكرة كانت قد تؤدم إلى تخريب عض كم .

كأف ىناؾ أسباب عديدة لبلضطرابات النفسجسمي كىي :

 -1العامؿ النفساني  :كىك العامؿ الفعاؿ كالمباشر كقد يككف بشكؿ صدمات حادة غير
متكقعة كأنباء مذىمة أك إىانة ثقيمة ال تغتفر أك ظركؼ شديدة مف الحرماف أك
االتكاؿ .
 -9كجكد ضعؼ تككيني في بعض أجيزة الجسـ كالمعدة أك األمعاء أك المثانة مما
يساعد عمى ظيكر األضرار في ذلؾ العضك .
 -3كقد يككف ضعؼ أحد أجيزة الجسـ شعك انر بالنقص أك شعك انر بكضاعة كنقص ذلؾ
العضك .

 -4األمراض السابقية لمعضك المعني قد تساعد عمى تكرار اإلصابة بو في حالة الشدائد
النفسية .
 -5إصابة أحد أفراد العائمة بمرض جسمي في أحد أعضاء الجسـ يساعد عمى إصابة
نفس العضك عند الشخص اآلخر .
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 -6طبيعة الشدة النفسية تتعمؽ بنكعية االضرار الجسمية التي تحدثيا .
 -7المعنى الرمزم لمعضك المصاب بالنسبة لذات الشخص المصاب  ،فالجياز
اليضمي عند شخص لو معنى يختمؼ مف شخص آلخر .
 -8البد مف كجكد ربح شخصي أك نفع ثانكم بذلؾ المرض في بعض الحاالت
فالمصاب باالكزيما يتخمص مف شتى الميمات كاألعماؿ عف ىذا الطريؽ .
كلتحديد أىمية كؿ عامؿ يجب معرفة شخصية المريض كحياتو  ،كغالبان ما نجد

عنص انر مشتركان ىك عدـ النضج العاطفي أك التخكيؼ مف المسؤكلية أك الكبت
الشديد ،كىذا الطراز مف الشخصية معرض لممرض النفسجسمي .

األعراض :
 -1في الجياز اليضمي تحدث االضطرابات اآلتية :
أ -القرحة المعدية  :تنتج القرحة عف زيادة في أحماض المعدة التي تخرش كتميب
الغشاء المخاطي ثـ تخربو كأف زيادة إفراز الحكامض تتعمؽ بحالة التكتر كالعكاطؼ
المكبكتة المزمنة كالطكيمة األمد .
ب -اضطرابات المعدة  :كىي أعراض غامضة تتعمؽ بعمؿ المعدة كاليضـ كالتجشؤ
كالتقيؤ .
ج -أباء ا لطعاـ  :كتككف األعراض بطيئة كتدريجية بشكؿ نفكر أك عدـ اكتراث لكجبات
الطعاـ كفقداف الكزف التدريجي .
د -اضطرابات اإلبراز  :كاإلسياؿ المزمف أك اإلسياؿ المخاطي ككذلؾ اإلمساؾ ،
كذلؾ يرجع لطرؽ تربية الطفؿ عمى النظافة .

 -2في الجهاز الدموس الوعائي :
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أ -ارتفاع ضغط الدـ األساسي  :كىك ارتفاع متكسط ضغط الدـ بدكف سبب
كاضح ،كيعتقد أف بعض ىذه الحاالت ترجع إلى حالة نفسية متكترة كمزمنة
جعمت مف التكازف الداخمي مستق انر عمى مستكل أعمى مف ضغط الدـ الطبيعي
.

ب -عصاب القمب  :كىك شعكر الفرد بالخفقاف كاأللـ في منطقة القمب أك
بالمياث كانقطاع التنفس كأف كجكد الصراع كالشدائد النفسية تعزيز مف
تشخيص عصاب القمب .
ج -أمراض الشراييف التاجية كالجمطة القمبية  :حيث أف لمشدائد النفسية عبلقة
بنكبات تقمص الشراييف كقمة جرياف الدـ .
 -3في الجياز العصبي :
أ -الصداع التكترم  :كيككف في الجية الخمفية مف الرأس ،كعادة ما يصحب االنزعاج
كالقمؽ المزمف .
ب -الصداع النصفي أك صداع الشقيقة  :كيكثر في أسر معينة  ،كلكف يزداد أيضان أك
يبدأ بشدة نفسية يصحبو غثياف أك اضطراب في الرؤيا .

ج -مرض النكـ  :كىك اضطراب يؤدم بالشخص إلى نكـ ال يقاكـ أثناء النياء ،كيعتقد
أنو انفعاؿ عصابي ضد الشدائد كنكع مف االنسحاب كاليزيمة مف الصراع.
 -4في الجياز التنفسي :
أ -الربك  :كيككف بسبب التيابات رئكية مزمنة إال أف حاالت أخرل ناتجة لشدة كانفعاؿ
نفسي حاد ،كتمتاز ىذه النكبات بظيكرىا المفاجئ عمى أثر كؿ تجربة مؤلمة .
ب -حمى الربيع  :كىي حساسية شديدة ضد غبار الطمع في أكائؿ الربيع كتككف عمى
شكؿ جرياف الدمع كسكائؿ الغشاء المخاطي .
ج -ألـ الجيكب األنفية  :كىك الصداع كاأللـ الكجيي الناتج عف احتقاف الجيكب األنفية
.
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 -5في الجياز التمثيمي كالغدد الصماء :
أ -السمنة المفرطة  :كغالبان ما نجدىا لدل األطفاؿ كتككف السمنة كاإلفراط في الطعاـ
نتيجة خمكؿ أك كسؿ كاعتماد عاطفي عمى األـ ،أك كتعكيض عف فقداف الحناف .

ب -أمراض الغدة الدرقية  :كتككف عمى شكؿ تسمـ بزيادة إفراز الغدة الدرقية .
ج -التبكؿ السكرم  :كالذم قد يبدأ بصدمة عاطفية .
د -تكرر اإلسقاط لدل النساء  :فالمحرمات كالتربية الخاطئة أثناء الطفكلة تتظافر كميا
إلحداث مشاعر متناقضة كاضطرابات تجاه األعضاء التناسمية .
 -6في الجياز البكلي كالتناسمي :
أ -اآلـ كاضطرابات الحيض  :كتعزل بعض حاالت الحيض كاآلالـ كالصداع كتقمب
المزاح إلى قضايا نفسية  ،ككميا تدؿ عمى عدـ نضكج األنثى كشعكرىا بعدـ
االستقرار .
ب -تكتر ما قبؿ الحيض  :كيحدث نتيجة اختبلؿ التكازف بيف كمية ىكرمكني
البركجستركف كااليستركجيف قبؿ حدكث الطمث .
ج -البركد الجنسي لدل األنثى المتزكجة .
د -الحمؿ الكاذب لدل الزكجة العاقر أك المتميفة إلى حمؿ سريع .
ق -العنة لدل الرجؿ .
ك -اضطرابات التبكؿ .

 -7في األمراض الجمدية :
ال تزاؿ بعض مسببات األمراض الجمدية غامضة كمحيرة مثؿ االكزيما كحب الشباب
كالحكة كالطفح كالتكرـ العصبي المكضعي كمرض الصدؼ كالصمع .
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 -8في الجياز العضمي كالحركي :
كتحدث اآلـ أسفؿ الظير كشكاكم عضمية كفقرية كغضركفية .
 -9أجيزة كأعضاء متفرقة  :كمنيا داء الزرقاء في العيف كمرض االلتيابات الشعرية لؤلكعية
الدمكية كالتعرض لمحكادث كاإلصابات  ...الخ .
العبلج  :كيككف العبلج بعدة كسائؿ منيا :
 -1العبلج النفسي الفردم  :كيككف بالكسائؿ اآلتية :
أ -العبلج باإليحاء عف طريؽ العبلج النفسي السطحي كالدعـ كالتشجيع كالتكعية
.
ب -اإليحاء بالتنكيـ المغناطيسي أك تحت مفعكؿ التخدير .
ج -التحميؿ النفسي لؤلعماؽ باألساليب الفركيدية .
د -العبلج النفسي الجماعي  :كذلؾ بجعؿ مجمكعة مف المرضى في مكاف
عبلجي كاحد بحيث تصبح الجماعة محيطان كبيئة عبلجية  ،لكي ترجع الثقة

كاالطمئناف كاألمف إليو .

26

