
عملية  يف  ت�ساعد  التي  الالزمة  النف�سية  واالختبارات  اجلل�سات  عمل  التدعيم،  واأ�سهره  نف�سي:  عالج  2 .

االأمر.  لزم  اإن  �سلبية  عائلية  و�سلوكيات  اأمناط  تغيري  وحماولة  والعائلي  االأ�سري  العالج  الت�سخي�ص، 

اأداء وظائفه  النف�سي ل�سمان عالجه وا�ستمراره يف  العائلة على كيفية معاملة املري�ص  اإ�سافة لتدريب 

واإ�سعاره باالهتمام، احلب واحلنان، بدال من النقد واالإهمال الزائد. 

املري�ص،  له  املعر�ص  املناخ  وتغيري  االجتماعية  املري�ص  م�سكالت  حل  على  ويعتمد  اجتماعي:  عالج  3 .

وتعليمهم  م�سكالتهم  حل  حالتهم،  ومتابعة  عليهم  لالطمئنان  اإقامتهم  اأماكن  يف  للمر�سى  والذهاب 

مهارات اإجتماعية معينة. 

اليدوية  الدهان، احلرف  املري�ص مثل: )الزراعة،  لل�سخ�ص  اإك�ساب مهارات مهنية  تاأهيلية:  عالجات  4 .

احلالقة،  ال�سخ�سية،  )النظافة  مثل:  حياتية  مهارات  واإك�سابهم  الرباويز(  وعمل  التطريز  وت�سمل 

اال�ستحمام، االت�سال والتوا�سل، االعتماد على النف�ص(.

•ال�سخ�ص امل�ساب بالف�سام هو اإن�سان يعاين من مر�ص �سديد ال�سعوبة والذي يوؤدي اإىل خلل يف  	
اأدائه العقلي، العاطفي، ال�سلوكي واالجتماعي.

باأن  يوؤمن جازمًا  اإدراك املري�ص ل�سعوبة مر�سه وهو يف حاالت كثرية  االأمر تعقيدًا عدم  •يزيد  	
امل�سكلة يف من حوله لذلك فهو يرف�ص اال�ستعانة باالأدوية اأو االلتزام باخلطة العالجية.

•جتدر االإ�سارة اأن  اأ�سرة مري�ص الف�سام تتاأزم اأي�سًا ملا حدث الأحد اأبنائها وتتخبط يف البحث عن  	
�سبل العالج، ولالأ�سف نرى اأن االأ�سر قد ت�ستعني بامل�سعوذين وال�سحرة الذين بالتاأكيد ال يعاجلون 

املري�ص بل قد يزيدون االأمر �سوًء. 

اأنه كلما كان  اأثبتت الدرا�سات  اأزمته و�سعفه، وقد  اإن�سان ذو كرامة رغم  •املري�ص بالف�سام هو  	
التوجه للعالج العلمي الدوائي والنف�سي اأ�سرع، وكلما زاد الدعم االأ�سري للمري�ص ازدادت ن�سبة 

التقليل من االأعرا�ص حتى اإزالتها متامًا يف حاالت عدة.

ي�سمل �ل�سجل �ملهني �آالفاً من �لق�س�ض ملر�سى ف�سام ��ستطاعو� �لتغلب على �ملر�ض و�لرجوع �إىل حالتهم 

�لطبيعية ومعاودة �لعمل و�حلياة �الأ�سرية بل و�لو�سول �إىل درجات عالية علمياً ومهنياً. 
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بدعم من



يعترب �لف�سام من �أكرث �الأمر��ض �لنف�سية �سيوعاً، حيث ت�سل ن�سبة �نت�ساره �إىل 1% من 

بني كافة �أفر�د �ملجتمع، وتبـد�أ �أعر��ســـــه عادة ً بالظهــــور يف �ســـن ما بني 15 – 25 عامـــــاً.

تعريف الف�صام: 

الوظائف  من  عدد  يف  ا�سطراب  ي�سمل  ال�سخ�سية،  يف  اأ�سا�سي  وا�سطراب  ذهني  مر�ص  هو  الف�سام 

العقلية كالتفكري، االإدراك، اختالل العواطف، ال�سلوك واالإرادة. 

اأعرا�ض مر�ض الف�صام:

1- �سلالت: 

اأنه  اأو  باأن هناك من يالحقه،  بها، مثل اعتقاده  يوؤمن  اأفكار غري منطقية  املري�ص  ال�سخ�ص  يحمل 

حتول اإىل �سخ�ص اآخر، اأو انه يتقم�ص �سخ�سية بطل تاريخي، اأو يوؤمن اأنه جاء ليخل�ص العامل وما 

اإىل ذلك. 

2- هلو�سات:

هلو�سات تتعلق باحلوا�ص بحيث يرى، ي�سمع، ي�سم اأو يح�ص ال�سخ�ص املري�ص ظواهر معينة دون اأن 

يكون لها اأ�سا�ص يف الواقع، مثل روؤية وجه على ال�سباك، اأو �سماع اأ�سوات تكلمه وغريها. 

3- كلم غري منظم: 

عدم قدرة ال�سخ�ص املري�ص على تنظيم احلديث والكالم، ت�ستت احلديث واالنتقال من مو�سوع اإىل 

اأخر وفقدان �سال�سة الكالم. 

4- عدم �الهتمام بالعاد�ت و�لتقاليد: 

يفقد ال�سخ�ص املري�ص اهتمامه بالعادات والتقاليد، ومبا هو متعارف عليه من ت�سرفات اجتماعية 

ويهمل مظهره اخلارجي، النظافة وامللب�ص.

علماً باأن �ثنني �أو �أكرث من هذه �لعو�ر�ض تظهر وت�ستمر ملدة �سهر، وجتدر �الإ�سارة هنا 

�إىل �أن �الأعر��ض �ملف�سلة قد تظهر معا �أو كل منها على حده. 

وهناك اأعرا�ض �صلبية اأخرى تظهر على املري�ض وت�صمل: 

ال�سبات،  مثل  املري�ص  ال�سخ�ص  حركة  يف  ا�سطرابات  ب�سورة  وتظهر   • �لتخ�سبية:	 �الأعر��ض 

والطاعة  التقليد  خا�ص،  ج�سمي  و�سع  يف  اال�ستمرار  معني،  و�سع  على  والثبات  الغيبوبة  الذهول، 

العمياء واإ�سدار حركات منطية ب�سكل متكرر. 

• قد يفقد املري�ص بالف�سام خا�سة مع طول مدة املر�ص، القدرة على التعبري عن عواطفه،  �لعو�طف:	

وقد تتميز عواطفه بال�سطحية وعدم العمق اأو تناق�ص امل�ساعر، ويف احلاالت ال�سديدة يظهر تبلد 

للم�ساعر، وقد يظهر عدم التنا�سق يف انفعاالت املري�ص في�سحك دون اأية �سبب مفهوم لالآخرين، 

وكثريا ما يظهر ا�ستجابات خمالفة لطبيعة احلدث مثل �اأن ي�سحك ملوت �سخ�ص اأو اأن يحزن يف 

موقف مفرح� . 

اأ�صباب الف�صام : 

اأ�سباب االإ�سابة بهذا املر�ص غري معروفة بالتحديد، لكن هناك بع�ص النظريات تتحدث عن عدة عوامل 

قد تلعب دورًا يف حدوث الف�سام منها: 

•عوامل بيولوجية: ويق�سد بها اخللل يف املو�سالت الع�سبية للمخ.  	
•عوامل وراثية: هناك عالقة وثيقة بني العوامل الوراثية واالإ�سابة مبر�ص الف�سام، فهناك اأ�سخا�ص  	
لديهم ا�ستعداد لهذا املر�ص اإال اأنهم ال يطورون املر�ص اإذا مل يتعر�سوا ملواقف و�سعوبات �ساغطة 

مثل االأمرا�ص اجل�سمية احلادة ومواقف متاأزمة. 

لل�سكان،  العام  املجموع  يف  نظريه  من  اأعلى  مبعدل  الف�سامي  اأ�سرة  بني  الف�سام  مر�ص  •وينت�سر  	
والف�سام بو�سفه مر�سًا ذهنيا ال يورث، بل اإن ما يورث هو اال�ستعداد والتهيئة اأو القابلية للمر�ص. 

•العوامل ال�سخ�سية: مثل االأ�سخا�ص االنطوائيني، اخلجولني، احل�سا�سني، ذوي الهدوء ال�سديد ومن  	
يجدوا �سعوبة يف  التعبري عن االنفعاالت والتبلد.

•عوامل تتعلق باالأ�سرة: بع�ص اأنواع الرتبية واأمناطها قد ت�ساعد على اإ�سابة ال�سخ�ص بالف�سام مثل  	
العنف الزائد، احلرمان العاطفي واإعطاء اأوامر متناق�سة لل�سخ�ص من قبل ذويه يف الوقت نف�سه، 

ويقابل ذلك الدالل الزائد واحلنان املتناهي غري املح�سوب. 

•عوامل نف�سية: مثل ال�سغوطات النف�سية ال�سديدة التي توؤدي اإىل ظهور اأعرا�ص نف�سية ذهانية وتكون  	
بداية ملر�ص الف�سام.

• �سوء ا�ستعمال العقاقري، املخدرات والكحوليات: فبع�ص اأنواع املخدرات يكفي ا�ستعمالها ملرة واحدة  	
لتختل االأجهزة الع�سبية يف الدماغ وتبداأ اأعرا�ص الف�سام بالظهور.

العالج: 

يف�سل دائما اأن يكون العالج من خالل خطة عالجية متكاملة )دوائية، نف�سية واجتماعية( على النحو 

التايل: 

واأدوية حديثة،  تقليدية  اأدوية  اإىل  تنق�سم  التي  الذهان  م�سادات  �سكل  على  ويكون  دوائي:  عالج  1 .

وتكون االأدوية احلديثة قليلة االأعرا�ص اجلانبية مقارنة باالأدوية التقليدية وقد تكون اأكرث فعالية 

يف بع�ص احلاالت. ويجب اأن يتعرف املري�ص اأو املرافقون له على كيفية ا�ستعمال العالج، اجلرعة، 

اخلطة العالجية والتاأثريات اجلانبية للدواء. 


