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     الثالثة الـمحاضرة 
 
 
 
 
 

 تمهيد:

الصحة النفسية عمم يستطيع أن يقدم الكثير من أجل الوصول إلى شخصية متوافقة مع  
نفسيا ومع مجتمعيا وجعل األفراد قادرين عمى التخمص من مشكبلتيم ومواجيتيا وليذا فإن 

فسية واالجتماعية والتي الصحة النفسية تأخذ مجالين : مجال يتمثل في دراسة وفيم العوامل الن
اتخاذ اإلجراءات والتدابير البلزمة لمساعدة الفرد  –تمكن من النمو السميم ، ومجال آخر يتمثل في 

مكاناتو واستثمارىا إلى أقصى ما يمكنو بموغو، ومساعدتو عمى تحقيق توافقو  عمى تنمية طاقتو وا 
 في شتى المجاالت التي يمارس الفرد فييا نشاطو.

'' ىي حالة عقمية انفعالية مركبة دائما نسبيا من الشعور بالسعادة صحة النفسية: تعريف ال .1
مع الذات ومع اآلخرين والشعور بالرضا والطمأنينة واألمن السبلمة العقمية واإلقبال عمى 
الحياة مع الشعور بالنشاء والقوة، ويتحقق بذلك أعمى درجة من التكيف النفسي واالجتماعي ''. 

 (.42، 4002عبد اهلل،  )محمد قاسم

يعرفيا عيد المطمب القريطي، بأنيا '' حالة عقمية انفعالية ايجابية مستقرة نسبيا، تعبر عن تكامل 
طاقات الفرد ووظائفو المختمفة، وتوازن القوى الداخمية والخارجية الموجية لسموكو في المجتمع 

اعمية االجتماعية ''. )عبد المطمب ووقت ما ومرحمة نمو معينة، وتمتعو بالعافية النفسية والف
 (.49، 41، ص 2991 ،القريطي

ويعرفيا عبد السبلم عبد الغفار: أنيا '' حالة تكامل طاقات الفرد المختمفة بما يؤدي إلى حسن 
 (.422، 4002 ،استثماره ليا، ومما يؤدي إلى تحقيق إنسانيتو''. )عبد السبلم عبد الغفار

  الصحـــــة النفسيـــــة
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من خبلل التعاريف السابقة '' ىي حالة نسبية دائما،  اىا تعريفؤ االصحة النفسية يمكن إعط     
وعقمية انفعالية تعبر عن تكامل طاقات الفرد المختمفة مع الشعور بالنشاط والقوة، وتمتعو بالسعادة 

 والرضا مع الذات ومع اآلخرين.
 

 مناهج الصحة النفسية: .2
  :والكفاية والتوافق لدى األسوياء  وىو منيج إنشائي يتضمن زيادة السعادةالمنهج النمائي

العاديين خبلل نموىم حتى يتحقق الوصول بيم إلى أعمى مستوى ممكن من الصحة 
النفسية، ويتحقق ذلك عن طريق دراسة اإلمكانيات والقدرات وتوجيييا التوجيو السميم )تقنيا 

اليا بما يضمن تربويا ومينيا( ومن خبلل رعاية مظاىر النمو جسميا وعقميا واجتماعا وانفع
 إتاحة الفرص أمام المواطنين لمنمو السوي تحقيقا لمنضج والتوافق والصحة النفسية. 

 :ويتضمن الوقاية من الوقوع في المشكبلت واالضطرابات واألمراض  المنهج الوقائي
النفسية، وييتم باألسوياء واألصحاء قبل اىتمامو بالمرضى ليقييم من أسباب األمراض 

زا لتيا أوال بأول، ويرعى نموىم النفسي السوي ويييئ الظروف التي تحقق الصحة النفسية وا 
النفسية، ولممنيج الوقائي مستويات ثبلث تبدأ بمحاولة منع حدوث المرض تم تشخصيو في 
مرحمتو األولى بقدر اإلمكان ثم تقبل أثر إعاقتو وأزمات المرض، وتتركز الخطوط العريضة 

ات الوقائية الحيوية الخاصة بالصحة العامة، اإلجراءات النفسية لممنيج الوقائي في اإلجراء
الخاصة بالنمو النفسي السوي ونمو الميارات األساسي والتوافق الميني والمساندة أثناء 
الفترات الحرجة والتنشئة االجتماعية السميمة، ويطمق البعض عمى المنيج الوقائي اسم 

 التحصين النفسي.
  :من عبلج المشكبلت واالضطرابات واألمراض النفسية حتى العودة ويتضالمنهج العالجي

غمى حالة التوافق والصحة النفسية، وييتم ىذا المنيج بأسباب المرض النفسي وأعراضو 
 وتشخيصو وطرق عبلجو وتوفير المعالجين والعياد والمستشفيات النفسية. 

 (.   24، ص 2991 ،)حامد زىران
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فسية سميمة ال بد من ابتاع منيج سميم وليذا فإن الصحة النفسية حتى يتمتع الفرد بصحة نو    
تقوم عمى ثبلث مناىج أساسية ىم المنيج النمائي والوقائي والعبلجي، تساعد الفرد عمى تحقيق 

 التوافق مع النفس والتكيف مع البيئة.
 

 أهمية الصحة النفسية: .3
بحيث أن الفرد المتمتع بالصحة  إن لمصحة النفسية أىمية بالغة بالنسبة لمفرد والمجتمع 

النفسية أقدر من غيره عمى مواجية المواقف الحياتية المختمفة مما يجعمو يحيا في المجتمع لما 
 عميو ويشعر بالسعادة في الحياة.

  الفرد المتمتع بالصحة النفسية يستطيع ان يواجو مشكبلت الحياة الناتجة عن الدوافع
 المتعددة.

 ة تنتج لمفرد النمو االجتماعي السميم من خبلل إقامة العبلقات الصحة النفسية الجيد
 االجتماعية مع اآلخرين وتحقيق التفاعل االجتماعي وتمل المسؤولين.

 .الصحة النفسية الجيدة لمفرد تدعم صحتو البدنية 
 .الصحة النفسية التي يتمتع بيا الفرد تساعده عمى نجاحو في عممو ومينتو 
 تمتع بيا الفرد تؤدي إلى زيادة كفاءتو اإلنتاجية ألنو يسعى دائما إلى الصحة النفسية التي ي

 تحقيق الذات عن طريق االنجاز في العمل والنجاح فيو.
 .إن المجتمع الذي يتمتع أفراده بالصحة النفسية يكون أكثر تماسكا 
 .الصحة النفسية الجيدة تؤدي إلى زيادة التعاون بين أفراد المجتمع 

  الجيدة ألفراد المجتمع تؤدي إلى المحافظة عمى نموذج الثقافي وتطويره. الصحة النفسية
 (.04، 00، ص ص 4000)فوزي محمد جبل: 

  لمصحة النفسية أىمية كبيرة بالنسبة لمفرد والمجتمع وىذا ما نراه من خبلل النمو االجتماعي
يادة التعاون السميم الذي يظير في المساىمات االيجابية في بناء المجتمع المتمثل في ز 

واإلنتاج والنجاح لؤلفراد الذين يتمتعون بصحة نفسية وىذا يؤدي إلى ازدىار وتطور 
 المجتمع.  
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 مستويات الصحة النفسية: .4
  :)ىم أصحاب األنا القوية والسموك السوي والتكيف الجيد غنيم المستوى الراقي )العادي

با )يقعون عمى أقصى الطريق تقري %4.0الذين يفيمون ذواتيم ويحققنيا، وتبمغ نسبتيم 
 االيجابي في البعد والمنحنى االعتدالي(.

  :ىم أقل من المستوى السابق وسموكيم جيد وطبيعي ونسبتيم المستوى فوق المتوسط
22.0%. 

  :)وىم في موقع المتوسط بين الصحة المرتفعة المستوى العادي )الطبيعي والمتوسط
نا ويترك مكانو لآلخر أحيانا، وتبمغ نسبتيم والمنخفضة لدييم جوانب ضعف، أحدىم أحيا

 .%81في المجتمع حوالي 
  :ىنا المستوى أدنى من السابقين من مستوى صحتيم النفسية المستوى أقل من المتوسط

وأكثر ميبل لبلضطرابات وسوء التكيف فاشمون في فيم ذواتيم وتحقيقيا، يقع في ىذا 
طرابات السموكية غير الحادة نسبة ىؤالء المستوى األشكال اإلنحرافية النفسية واالض

22.0%. 
  :درجتيم في الصحة النفسية قميل جدا، وعندىم أعمى درجة من المستوى المنخفض

االضطراب والشذوذ النفسي، فيم يمثمون خطر عمى أنفسيم وعمى اآلخرين ويتطمبون العزلة 
 (.41، ص 4002. )عبد اهلل: %4.0في مؤسسات خاصة تبمغ نسبيم 

 لمستوى الراقي والمستوى فوق المتوسط ىي من المستويات التي يكون فييا الفرد متمتع إن ا
بصحة نفسية جيدة وسميمة مما تسمح لمفرد بتحقيق االنسجام والتوافق مع نفسو والبيئة 
المحيطة بو، أما فيما يخص المستوى العادي تكون حالة الفرد تتموقع بين الصحة 

ألقل من المتوسط يكون فيو األفراد أقل فيم لذواتيم وأكثر واالضطراب في حين المستوى ا
 ميبل لبلضطراب، إما المستوى المنخفض يكون فيو الفرد يفتقر لصحة النفسية.
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 النظريات المفسرة لمصحة النفسية: .5
 نظرية التحميل النفسي:  1.5

كاممة عمى  اإلنسان السميم في نظر '' فرويد'' ىو اإلنسان الذي يممك ''األنا'' لديو قدرة
التنظيم واإلنجاز، ويممك مدخبل لجميع أحزاء '' اليو'' ويستطيع التأثير عميو حيث في حالة 
الصحة ال يمكن فصميما عن بعضيما، ويشكل '' األنا'' األجزاء الواعية والعقبلنية من 
الشخص، في حين تتجمع الغرائز البلشعورية في '' اليو'' حيث تتمر وتشق في حالة 

)االضطراب النفسي(، وتكون في حالة الصحة النفسية مندمجة بصورة مناسبة، العصاب 
يمكن تشبييو بالضمير من حيث الجوىر، وىنا  كما يضم ىذا النموذج ''األنا'' عمى الذي

يفترض '' فرويد'' أنو في حالة الصحة النفسية تكون القيم االخبلقية العميا لمفرد إنسانية 
مبيجة في حين حالة العصاب مثارة ومنيجية من خبلل تصورات جامدة مرىقة، وال تقاس 

نما تتجمى الصحة  مقدار الصحة النفسية من خبلل غياب الصراع أو عدم وجودىا، وا 
 (.29، ص 4001 ،النفسية من خبلل قدرة الفرد عمى حل الصراع ومواجيتيا. )رضوان

 النظرية المعرفية:  4.0
تتضمن الصحة النفسية من وجيو نظرا أصحاب ىذه المدرسة القدرة عمى تفسير الخبرات 

مناسبة  بطريقة منطقية تمكن الفرد من المحافظة عمى األمل واستخدام ميارات معرفية
لمواجية استراتيجيات معرفية مناسبة لمتخمص نم الضغوط النفسية ويحيا عمى فسحو من 
األمل وال يسمح لميأس بالتسمل إلى النفس، فاإلنسان يقع صريع المعانات واالضطرابات 
نحمل في نظام المعتقدات، أما الشخص المعافى فيو ذلك الذي يتمتع بنظام معتقدات 

إلى الذات واآلخرين والدنيا، وينتج عن ىذا النظام الواقعي العقبلني واقعية في النظرة 
 (.22، 22، ص ص 4000 ،لسيادة التفكير االيجابي في المواقف الحياتية. )حجازي

 النظرية السموكية:  2.0
يرى أصحاب المدرسة السموكية أن الصحة النفسية السميمة تتمثل في اكتساب الفرد ألدوات 

ساعد عمى مواجية المواقف الصعبة وحسم الصاع واتخاذ القرار مناسبة أو مبلئمة، ت
المناسب الذي يمكنو من حسن التعامل مع اآلخرين، بما يحقق لو حياة مطمئنة في 



 

   

 (إرشـــــــــــاد وثىجيــــــــــه ليسانس  الثالثةالسنة ) محاضــــرات في مقيـــاس إلارشـــــاد والصحـــة النفسيـــــة
 

25 

المجتمع الذي يعيش فيو وينتمي إليو، وىم ينظرون لئلنسان باعتباره تنظيم عين من 
ىمية العوامل البيئية التي يتعرض العادات المكتسبة أو المتعممة، وىذا فيم يؤكدون عمى أ

ليا خبلل مراحل نموه، ويعتبرون ىذه العوامل أساسية في عممية تشكيل سموكو يرى 
السموكيون أن ما يصيب اإلنسان من اضطراب انفعالي أو توتر أو عدم القدرة عمى اتخاذ 

) اتخاذ  القرار، وحسب ما ينشأ في حياتو من صراع إنما ىو نتيجة لعدم قدرة الفرد عمى
القرار، وحسب ما ينشأ في حياتو( استيعاب المواقف الجديدة التي يواجييا، ويرجع ذلك إلى 

 (.  42، ص 2910 ،حدوث خطأ أو قصور في عممية التعمم. )إسماعيل
 النظرية اإلنسانية:  4.5

تبدو الصحة النفسية عند اإلنسانيين في مدى تحقيق الفرد إلنسانيتو تحقيقا كامبل ويختمف 
فراد فيما يصمون إلى من مستويات من حيث اإلنسان الكامل، وىكذا يخالفون في األ

مستويات صحتيم ومن رواد ىذه المدرسة نجد:)إبراىم ماسموا، وكارل روجرز( وجية نظر 
كل منيما في ىذا المجال: يرى أن لئلنسان حاجات متنوعة، وأن ىذه الحاجات تتنوع 

دنى واألخرى ذات المستوى األعمى، يضم المستوى منيا ذات المستوى األ عصاميوبصورة 
األول الحاجات الفسيولوجية والحاجة إلى األمن والسبلمة، فإشباع الحاجات الجسمية تشعر 
الفرد باألمان، وعندىا سيحاول إشباع المستوى األعمى من الحاجات التي يطمق عمييا 

لحنان والتحصيل وتحقيق الذات الحاجات االجتماعية منيا الحاجة إلى الصداقة والعطف وا
التي تعد الغاية العظمى '' ىرم ماسموا'' وتحقيق الصحة النفسية عندما يتمكن الفرد من 
إشباع ىذه الحاجات بطريقة سوية، ويحقق إنسانيتو كاممة كما قدم )ماسموا( قائمة طويمة 

مواقع من خصائص اإلنسان الذي يحقق أقصى حاالت الذات  وىي: اإلدراك الفعمي ل
 والتعامل بإيجابية معو، ومجابية صعوباتو بدال من االنسحاب في األوىام واألحبلم:

 .درجة عالية من تقبل الذات واآلخرين 
 .القدرة عمى إقامة عبلقة حميمة 
 .القدرة عمى المدح والدعاية واالستمتاع بمناىج الحياة 
 .القدرة عمى مقاومة الضغوط االجتماعية 
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 ي العمل والمواقف.  األصالة واالبتكار ف 
  بينما يرى )روجرز( وىو واضع نظرية الذات في عمم النفس، أن كل فرد قادر عمى إدراك

ذاتو وتكوين مفيوم وفكرة عنيا، وينمو مفيوم الذات نتيجة التفاعل االجتماعي جنب إلى 
و جنب مع الدافع الداخمي لتحقيق الذات، ولكي يحقق اإلنسان ذاتو ال بد أن يكون مفيوم

عنيا ايجابيا وحقيقيا، فاإلنسان المتمتع بالصحة النفسية ىو الشخص القادر عمى تكوين 
مفيوم إيجابي عن نفسو والذي يتفق سموكو مع المعايير االجتماعية ومع مفيوم عن ذاتو. 

 (.22، ص 4000 ،)حجازي
 

تحميل وىذا حسب كل نظرية بحيث نجد أن نظرية الة ممصحة النفسية معاني متعددوعميو ف
النفسي ترى أن الشخص المتمتع بالصحة النفسية ىو الشخص الذي يحقق التوافق بين 
مكونات الشخصية '' األنا'' و ''اليو'' ويكون ىذا الفرد قادر عمى حل الصراعات 
ومجابيتيا، في حين نجد أن النظرية المعرفية تتحقق الصحة النفسية لمفرد من خبلل القدرة 

تيجيات المعرفية لتخمص من الضغوط النفسية وسيادة التفكير عمى استخدام االسترا
االيجابي، أما النظرية السموكية ترى أن الصحة النفسية لمفرد تتمثل في القدرة عمى التكيف 
مع البيئة والتوافق مع الذات وكذلك اكتساب عادات سموكية مناسبة تساعد الفرد عمى 

سانية ترى أن الصحة النفسية السميمة لمفرد تتمثل مواجية المواقف الصعبة، أما النظرية اإلن
 في إشباع الحاجات وتحقيق الذات عندما يتم ىذا بطريقة سوية ومنطقية.

 
 نسبية الصحة النفسية: .6

الصحة النفسية '' حالة ايجابية دائما نسبية ''، فيي نسبية إذن وليست مطمقة أي )إما أن  
ر ومن وقت إلى آخر عند الفرد نفسو، كما تتحقق أوال تتحقق( وتتغير من فرد إلى آخ
 تتغير المجتمعات، وىذا ىو المقصود بنسبتيا.

  :يختمف األفراد في درجة صحتيم النفسية كما نسبية الصحة النفسية من فرد إلى آخر
يختمفون من حيث الوزن والطول والذكاء والقمق، فالصحة النفسية نسبية غير مطمقة، فبل 
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حة النفسية، كما ىو الحال في الصحة الجسمية، وأيضا ال يوجد شخص كامل في الص
يكاد يكون ىناك شخص تنتقي لديو الصحة النفسية ومظاىرىا، فمن الممكن أن نجد بعض 

 الجوانب السوية )اإليجابية( لدى أشد الناس اضطرابا.
  :ال يوجد شخص يشعر في نسبية الصحة النفسية لدى الفرد الواحد من وقت إلى آخر

ظة من لحظات حياتو بالسعادة والسرور، كما أن الفرد الذي يشعر بالتعاسة والحزن كل لح
طوال حياتو غير موجود أيضا، فالشخص يمر بمواقف سارة وأخرى غير سارة. )بطرس: 

 (.28، ص 4001
  :فقد يعد سموك ما سويا في مرحمة عمرية معينة نسبية الصحة النفسية تبعا لمراحل النمو

األم حتى الثانية( ولكنو غير سوي إذا حدث في سن الخامسة كما أن  )مثل رضاعة ثدي
مص األصبع سموك سوي طبيعي في األشير األولى من عمر الطفل ولكنو مشكمة سموكية 
إذ حدث بعد السادسة ومثمو أيضا التبول البلإرادي سموك سوي في العام األول ولكنو 

 مشكمة بعد الخامسة وىكذا.
 فالسموك السوي الذي ىو دليل الصحة النفسية، ة تبعا لتغير الزماننسبية الصحة النفسي :

 يعتمد عمى الزمان أو الحقبة التاريخية التي حدث فييا ىذا السموك.
  :ألن السموك الذي يدل عمى الصحة النفسية نسبية الصحة النفسية تبعا لتغير المجتمعات

 يختمف بإختبلف عادات وتقاليد وثقافات المجتمعات.
  ما يمكن الحكم عمى الصحة النفسية تبعا لعوامل الزمان والمكان والمجتمعات ومراحل عمو

النمو عند اإلنسان يجب أخذ ىذه المتغيرات يعني االعتبار عند إطبلقنا الحكم عمى الصحة 
 (.40، ص 4002 ،النفسية. )عبد اهلل

 وكذلك تختف  تختمف الصحة النفسية باختبلف األفراد أي أنيا تختمف من فرد إلى آخر
 باختبلف الزمان وتبعا لمراحل النمو، وأيضا تبعا لتغير المجتمعات.

 

 


