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  مقدمة في الصحة النفسیة                                

Mental Health                                  (*)  

  

 ان علم النفس بصفة عامة یدرس السلوك في سوائه وانحرافه . وعلم النفس یخدم   

 علم الصحة النفسیة من خالل دراساته العلمیة عن طریق الوقایة والعالج , ویمكن

"علم صحة " حیث انه یقدم خدماته في مجال لنظر الى علم النفس على انه ا

الصحة , وخاصة الصحة النفسیة والعالج النفسي , وان فروع علم النفس المرضي 

 وعلم النفس العالجي وعلم النفس التحلیلي وما تتناوله من موضوعات ومجاالت خیر

   دلیل على العالقة بین علم النفس والصحة. 

لقد زاد االهتمام بالصحة النفسیة لألفراد وتكامل شخصیاتهم على مختلف و    

د لجهو ااألصعدة وقد یعود هذا إلى التطور العلمي وتعقد الحیاة في المجتمع , وازدیاد 

 عدیدالمبذولة من قبل األفراد أنفسهم في سبیل استمرار الحیاة واإلنتاج , وظهرت ال

 یتهانیة , غیر ان هذه المحاوالت ال تزال في بدامن المحاوالت لفهم الطبیعة اإلنسا

ة  الن هناك الكثیر من العوامل التي من شانها ان تعطل فهم هذه الطبیعة اإلنسانی

نما فالصحة النفسیة ال یعبر عنها بقدرة اإلنسان على امتالك األشیاء المادیة , وإ 

 .یعبر عن ذلك بالشعور بالسعادة والرضا وتقبل الذات واآلخرین 

 

  : نبذة تأریخیة عن الصحة النفسیة

الصــحة النفســیة مــن المتغیــرات التــي حظیــت باألهتمــام منــذ أقــدم العصــور، تعــد       

وٕان كان ذلــك لــیس بالمصــطلح المعــروف الیــوم ، فقــد عــرف اإلنســان المــرض النفســي 

منــذ أن وجــد علــى أرض المعمــورة ، وقــد ألقــى الكهنــة والفالســفة والمفكــرون واألطبــاء 

جــال الــدین علــى مــر العصــور بــدلوهم فــي فهــم وتشــخیص وعــالج المــرض النفســي ور 

  والعقلي .
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وقد مرَّ تطور الصــحة النفســیة بتــأریخ طویــل یرجــع الــى نحــو خمســة آالف عــام ،     

 وقــدیمًا عــدَّ المــرض النفســي عقوبــة تســلطها اآللهــة علــى البشــر جــّراء آثــامهم ، ونســبه

ـــًا إلــــى ســــیطرة األرواح  الشــــریرة علــــى الــــنفس البشــــریة ، وتعــــود الجــــذور القــــدماء أیضـ

التاریخیـــة لمـــا یوجـــد اآلن مـــن فكـــر عـــن الصـــحة النفســـیة واألمـــراض النفســـیة والعـــالج 

یة النفسي الى الحضارة المصریة والحضارة البابلیة والحضارة الصینیة والحضارة الهند

ــــردي المصـــــریة القدیمـــــة علـــــى  ـــارة الســـــومریة ، وقـــــد أحتـــــوت أوراق البـ بعـــــض والحضــ

ق. م) ذكرت في تلك األوراق  1500األشارات لألضطرابات العقلیة، ففي نحو سنة (

 مالحظات عن تغیرات مرحلة الشیخوخة تتضمن األكتئاب وضعف الذاكرة.

وفــي أوائــل عصــر النهضــة ظهــر فــي الغــرب رجــال تحــررت عقــولهم مــن ظلمــة      

ـــایتهم نحـــ ـــون عن ـــدأوا یول ـــیهم، وب و البحـــث فـــي أســـباب الجهـــل التـــي كانـــت مخیمـــة عل

 Juan)اإلضطرابات النفسیة والعقلیة ، وكان الفیلسوف األســباني جــوان لــویس فیــف 

Luis Vives)  من رجال النهضة األوائل الــذین عنــوا بدراســة دوافــع الســلوك اإلنســاني

م) وهو طبیب معاصر لجــوان 1493-1541( (Paracolsus). وذهب بارسیلیوس 

یة والعقلیة أسبابًا نفسیة ، وقال بوجود قوة مغناطیسیة فیف الى أن لألضطرابات النفس

فیمــا بعــد، ولــم یســتطع  (Mesmer)فــي الجســم ، وهــذا هــو أســاس مــا جــاء بــه مســمر 

الكثیر مــن األطبــاء أن یهتــدي الــى وجــود علــل عضــویة یمكــن أن تفســر اإلضــطرابات 

رابات النفسیة النفسیة والعقلیة ، ومن ثم أبتدأ عدد من األطباء یرون أن أغلب اإلضط

والعقلیـــة إنمـــا ترجـــع الـــى أســـباب نفســـیة ال عضـــویة ، وقـــد مّهـــد هـــذا لظهـــور المدرســـة 

-1734(  (Anton Mesmer)النفســـیة التـــي یرجـــع تأریخهـــا الـــى آنتـــون مســـمر

ســماها (المغناطیســیة م) الطبیب النمساوي الذي نــادى بوجــود مــادة مغناطیســیة 1815

 الحیوانیة). 
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  یة:مفهوم الصحة النفس

إن للصحة النفسیة مفاهیم ومعاني كثیرة , وسنعرض مفهومین من هذه المفاهیم    

بشكل یسمح لنا باإلفادة من هذا  -بغیة الوصول إلى تعریف نستطیع ان نستعمله 

عوا في توجیه األفراد إلى فهم حیاتهم والتغلب على مشكالتهم , حتى یستطی -التعریف

  مع.وا رساالتهم كأفراد عاملین متوافقین في المجتان یحیوا حیاة سعیدة , وان یحقق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة"بدًال من " صحة نفسییفضل بعض المشتغلین بالطب العالجي النفسي استعمال المصطلح " صحة عقلیة " (*) 

 ".Mental Hygieneوكلتاهما ترجمة للعبارة االنجلیزیة " 

  

ض إن المفهوم األول یذهب إلى القول بأن الصحة النفسیة هي الخلو من أعرا -اوالً 

 الشكو المرض العقلي أو النفسي , ویلقى هذا المفهوم قبوًال في میادین الطب العقلي. 

الة حضیق ومحدود  ألنه یعتمد على  ان هذا المفهوم إذا قمنا بتحلیله نجد أنه مفهوم

السلب أو النفي , كما انه یقصر معنى الصحة النفسیة على خلو الفرد من أعراض 

المرض العقلي أو النفسي , وهذا جانب واحد من جوانب الصحة , فقد نجد فردًا 

خالیًا من أعراض المرض العقلي أو النفسي  ولكنه مع ذلك غیر ناجح في حیاته  

سم مع اآلخرین , سواء في العمل أو في الحیاة االجتماعیة , فعالقاته تت وعالقاته

باالضطراب وسوء التكیف..! ان مثل هذا الفرد یوصف بأنه ال یتمتع بصحة نفسیة 

  سلیمة , على الرغم من خلوه من أعراض المرض العقلي أو النفسي.

هو فحدد  عًا شامًال غیر مأما المفهوم الثاني للصحة النفسیة فیأخذ طریقًا واس - ثانیاً 

ي لى التوافق مع نفسه ومع االخرین. وان هذا التصور االیجابیرتبط بقدرة الفرد ع

للصحة النفسیة یختلف عن ذلك التصور السلبي القائم على مجرد الخلو من 

  عراض المرضیة العقلیة أو النفسیة.اال

األمراض العضویة لیس مجرد الخلو من  "وعلى هذا تعرف الصحة النفسیة بانها 

واالضطرابات العقلیة والسلوكیة بل التوافق مع الذات والمجتمع توافقا یؤدي الى 
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الشعور باألمن النفسي والقدرة على مواجهة األزمات النفسیة بأسالیب توافقیة سلیمة 

  . "ومباشرة وصوًال الى التمتع بالرضا والسعادة

جوع مفهومان الیفهم أحدهما اال بالر  وُتعد كل من الصحة النفسیة والمرض النفسي   

الى االخر, حیث ان االختالف بینهما هو مجرد اختالف في الدرجة ولیس في النوع 

  قة.دقی , كما انه الیوجد هناك معیارًا أو انموذجًا یساعدنا في التفریق بینهما بصورة

  :Mental Illnessالمرض النفسي 

راب وظیفي في الشخصیة , نفسي یمكن تعریف المرض النفسي بأنه " اضط    

المنشأ , یبدو في صورة اعراض نفسیة وجسمیة مختلفة تؤثر في سلوك الفرد مما 

  یعوق توافقه النفسي , ویعوقه عن ممارسة حیاة سویة".

انواع ودرجات , فقد یكون بسیطًا یضفي بعض الغرابة على والمرض النفسي   

ما كفع بالمریض الى االنتحار أو القتل. شخصیة الفرد وسلوكه , وقد یكون شدیدًا ید

صال النفیتباین المرض النفسي تباینًا كبیرًا من المبالغة في االناقة الى االنعزال وا

  عن الواقع والعیش في عالم الخیال.

ویتوقف عالج المرض النفسي على عدة عوامل اهمها نوع المرض وحدته , حیث    

عات للمعالج النفسي , في ما تحتاج تعالج بعض الحاالت من خالل عدة مراج

  حاالت اخرى الى دخول المستشفى.  

 

  درجات الصحة النفسیة : 

. الصحیح نفسیًا : یتمتع بالوعي لدوافع سلوكه وباستجابات تكیفیة للمواقف  أ

طاقة نفسیة ایجابیة تمكنه من التاثیر في اآلخرین ، وحل المختلفة ، ویمتلك 

       مشكالته من دون اضطراب .

ة لى الطاقاتقر . الســـلیم نفســـیاً  : یتمتع باستجابات تكیفیة للمواقف الحیاتیة لكنه یفب

  الطاقة النفسیة االیجابیة المؤثرة . النفسیة
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تصدر عنه استجابات عصابیة او ذهانیة في  . الخالي من المرض النفسي : الج

، لكنه قد یستجیب  العادیة نتیجة لعدم تعرضه لمواقف ضاغطة وشدیدة الظروف

  بصورة مرضیة ومضطربة اذا ماتعرض للضغوط ومواقف التفاعل المؤثرة .    

ن ماعلیة بأي صورة ف. المریض نفسیًا : وهو الذي الیستطیع ان یواجه المواقف التد

صور التكیف ، بل یستجیب لها استجابات عصابیة او ذهانیة . وتظهر علیه 

  .واضحة بصورة اعراض المرض 

 

  لصحة النفسیة والتوافق :ا

) بأن الشخص المتوافق هــو الــذي یســلك  Rushیعرف التوافق كما یراه  (روش      

وفقــا لألســـالیب الثقافیـــة الســائدة فـــي مجتمعـــه . بینمـــا یــرى كـــل مـــن وود ورث ودونالـــد 

Wood Warth &Donald   أن الفــرد یتوافــق فــي عالقاتــه مــع البیئــة بــأن یحــدث

  تغییرًا لألحسن. 

ـــر المشــــبع بــــل وا ــــواقعي وغیـ ــخص غیــــر ال لشــــخص المتوافــــق توافقــــًا ضــــعیفا هــــو الشــ

الشــــخص المحــــبط الــــذي یمیــــل إلــــى التضــــحیة باهتمامــــات اآلخــــرین كمــــا یمیــــل إلــــى 

ــخص حســــن التوافــــق فهــــو الــــذي یســــتطیع أن یقابــــل  التضــــحیة باهتماماتــــه ، أمــــا الشــ

طره إلــى اللجــوء العقبــات والصــراعات بطریقــة بنــاءة تحقــق لــه إشــباع حاجاتــه وال تضــ

  ألسالیب غیر حضاریة مثل العنف بكل أنواعه 

ي فالفرد المتوافق هــو"الفرد الصــحیح نفســیًا وهــو الــذي یعــي دوافــع ســلوكه مــؤثرا فــ     

لهــم  البیئة من حوله بفاعلیة ، موجها للمثیــرات المختلفــة الواقعــة علــى اآلخــرین ومهیئــاً 

 ادة والرضا من جراء ذلــك ویصــبح أســلوبهالفرصة لالستجابة التكیفیة ، مستشعرًا السع

ف هذا طریقة في الحیاة وهو الذي یمكنه االستجابة بطریقة تكیفیه حینما تواجهــه مواقــ

  حیاتیة تستدعي ذلك".
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  معاییر الصحة النفسیة :

 ظهرت اتجاهات عدة حاولت وضع معاییر لتحدید السواء وغیر السواء  في    

 ضعدد النظریات النفسیة التي تناولت الصحة النفسیة فقد و الصحة النفسیة نتیجة تع

رون ( كوفیل وآخات وتم تعدیل هذه القائمة من قبل ( ماسلو ومتلمان)  قائمة بالمؤشر 

 ) وتتضمن هذه القائمة المؤشرات اآلتیة :

  شعور الفرد باألمن. -1

  درجة معقولة من تقویم الفرد لذاته. -2

  عیة .أهداف حیاته تتسم بالواق -3

  اتصال فعال بالواقع . -4

  تكامل وثبات في الشخصیة .-5

  القدرة على التعلم من الخبرة التي یمر بها الفرد. -6

  تلقائیة مناسبة لمواجهة المواقف. -7

  انفعالیة معقولة في المواقف .  -8

  ر التي تحدد الصحة النفسیة وهي :وهناك تصنیف آخر للمعایی

  المعیار اإلحصائي : -1

م هذا النوع من المعاییر على مدى تكرار أو توزع سلوك ما في مجتمع من یقو 

ع جرس یالمجتمعات أو في عینة منه ویتم تمثیل هذا التوزیع أو التكرار في توز 

غاوس ، وتطلق على المجال المتوسط في هذا التوزیع تسمیة المدى الطبیعي أو 

ط هنا  المتوسط الحسابي المدى المتوسط أو السوي ، حیث یساوي المجال المتوس

ال كالمجاالت المتطرفة الموجودة في  تعدمضافًا إلیه االنحراف المعیاري ، في حین 

لتي الجانبین " غیر سویة " ومن خالل حساب المعاییر اإلحصائیة یتم تحدید القیمة ا

عندها السلوك قد تجاوز المعیار ، فالشخص الذي یمتلك سمة من السمات أو  ُیعد

ي موقف من المواقف بشكل أقل أو أكثر من المجال المتوسط في جمهور یتصرف ف

 مماثل ، یعد سلوكه منحرفًا عن المعیار.
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  المعیار المثالي:-2

ن أیستمد هذا االتجاه، أصوله من الحضارات األولى ومن األدیان المختلفة، إذ یرى 

 سويالالا اإلنسان اإلنسان السوي هو الذي یقترب من الكمال ویطبق المثل العلیا، أم

ر غیم فهو الذي یبتعد بسلوكه عن الكمال , وتبعًا لهذا االتجاه، فإن غالبیة الناس ه

  بحكم انحرافهم عن المستوى المثالي . اسویاء

  المعیار االجتماعي : -3

قیم ویعتمد هذا االتجاه على تحدید السوي من غیر السوي عبر االلتزام بمعاییر و    

ك فمسایرة المعاییر االجتماعیة هي األساس في الحكم على السلو وأعراف المجتمع ، 

  . بالسواء أو الالسواء

ویمكن أن یعرف أیضا بأنه توقعات مجموعة ما من سلوك شخص ما وترتبط هذه 

مع لمجتالتوقعات االجتماعیة بالعادات والقیم والمعاییر السائدة في المجتمع وبتوجه ا

  قتصادي .الدیني والسیاسي واألخالقي واال

  المعیار الذاتي: -4

) في كتابهما عن أسس علم Hant) وهانت (Mossیعرض هذا االتجاه، موس (

الشذوذ النفسي، إذ یذهبان في تحلیل البناء الشخصي لكل فرد، إلى اآلراء التي 

ن میعلنها عمن هو الشاذ ومن هو السوي . فالفرد ینظر إلى الناس جمیعًا انطالقًا 

 یةالسواء و الالسواء، ویبدو أن ما ینسجم مع أفكاره وأرائه الذاتذاته في تحدید 

 ن هذاالفرد، معیارًا لتقییم اآلخرین وتصنیفهم، غیر أ یعدهوخبراته السابقة، هو ما 

  .المعیار یتأثر بطبیعة الحال، باإلطار المرجعي للفرد نفسه

  

  :(الباثولوجي)المعیار الطبي النفسي -5

ة، السواء في سلوك الفرد، یعود إلى صراعات نفسیة ال شعورییرى هذا االتجاه أن ال

أو تلف في الجهاز العصبي، لذا فإن الالسواء هو حالة مرضیة فیها خطر على 

الفرد نفسه وعلى المجتمع، وٕان السواء هو الخلو من االضطرابات واألعراض 

  المرضیة .
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  :المعیار التفاعلي- 6

 ه فيمعاییر السابقة المذكورة قد یكون له مبرراتإن االعتماد على معیار واحد من ال

 علم الحیاة العملیة الیومیة ولكن عندما یتعلق األمر بإطالق األحكام التشخیصیة في

 النفس المرضي والممارسة العیادیة أو الصحة النفسیة ال یكفي الركون إلى معیار

ا منعزلة عن بعضه واحد من هذه المعاییر  ومن المؤكد أن المعاییر المختلفة لیست

ة وٕانما ترتبط مع بعضها بطریقة تفاعلیة وعلیه یصف براندشتتر وجود عالقة متبادل

یة (المثال Prescriptive(اإلحصائیة) والعرفیة  descriptiveبین المعاییر الوصفیة 

، الوظیفیة) فكما یمكن للمعاییر الوصفیة أن تحدد تكرار أو احتمال ظهور سمات 

لمعاییر العرفیة أیضًا أن تحصل على معلومات بوساطة الوسائل محددة تستطیع ا

ا اإلحصائیة حول وجود تغیر ما ، فالخرق المتكرر جدًا لمعاییر القانون غالبًا م

 یجلب معه ضرورة التعدیل لهذه المعاییر ، فعندما تنتشر في مجتمع من المجتمعات

یاد لإلدمان مثًال ، او ازد ظاهرة من الظواهر كازدیاد نسبة تعاطي المواد المسببة

 اعلةنسبة الجریمة أو ازدیاد نسبة العاطلین عن العمل وال تعود القوانین الساریة ف

دیلة بنین كثیرًا في مواجهة هذه الظاهرة تنبع ضرورة تعدیل القوانین الساریة وٕایجاد قوا

  أكثر فاعلیة تستطیع الحد من هذه الظاهر .

  

هذا المعیار ان الصحة النفسیة تتمثل قبل كل شيء المعیار المعرفي : ویرى  - 7

كر التذفي سالمة القدرات المعرفیة للفرد من االعاقة واالضطراب كاالنتباه واالدراك و 

  وغیرها .

  

المعیار الدیني : وینظر هذا المعیار الى ان الصحة النفسیة تظهر من خالل  - 8

ل العق قرها الشرع المقدس ویرتضیهاالتي ی استقامة الفرد والتزامه باالحكام والوصایا

  وتسعى الى اصالح الفرد والمجتمع نقد المعاییر.
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  مدخل الى نظریات الصحة النفسیة :  

مـــن المصـــطلحات التـــي  (Mental Health)یّعـــد مصـــطلح الصـــحة النفســـیة       

 (Mental hygiene)أرتبطــت بالطــب النفســي ، وقــد ورد مصــطلح الصــحة العقلیــة 

 Amind that Found)) في كتاب (عقل قد وجد نفسه) 1908ي العام (ألول مرة ف

It Self)  لمؤلفــه كلیفــورد بیــرز(Beers)  ومــن بــین الــذین تــأثروا بهــذا الكتــاب عــالم ،

الــنفس (ولــیم جــیمس) ، ثــم إنتقــل المصــطلح الــى اللغــة األلمانیــة ، إال أنــه تغیــر الــى 

هــذه الــدعوة تتجــاوز العــالج على أساس أن  (Psycho Hygience)الصحة النفسیة 

والعنایــة بــالعقول الــى عــالج النفــوس والعنایــة بهــا، وأن اإلضــطراب النفســي أشــمل مــن 

عــام  (Psychische Hygience)اإلضطراب العقلي ، ویّعد كتاب الصــحة النفســیة 

أول كتــاب یــذكر  (Brezina & Stransky)لمؤلفیــه (بریزینــا) و(سترانســكي)  1931

لنفسیة بشكل صریح بدًال من الصحة العقلیة ، وینبه فیه أیضــًا فیه مصطلح الصحة ا

ــــــمیة  ــــــیة الجســـ ـــــطرابات النفســـ ــا اإلضــــ ــــ ــــق علیهـــ ــــطرابات أطلـــــ ــــن اإلضـــــ ــــوع مـــــ ـــــى نـــــ الــــ

(Psychosomatics) .  

  نظریات الصحة النفسیة :  

  المدرسة العضویة(Organism School) :  

إضــطرابات تصــیب عّدت هذه المدرســة األضــطرابات النفســیة والعقلیــة ناشــئة عــن     

ـــب األلمـــــــــاني ولـــــــــیم جریســـــــــنجر  ــــ ــــــد الطبیــ ـــحًا عنـــ ــــ ــــــرأي واضــ ــــــك الـــ ـــــــخ ویبـــــــــدو ذلـــ   المــ

(William Griesinger) )1817-1868 ـــذه المدرســـــة حظـــــي ـــور هــ م) ، وبظهــ

المرض النفسي من العنایة ما كان یحظى به المرض العضوي ، السیما بعد إكتشاف 

تصــنیف المبــدئي علــى دفــع األسباب العضویة لبعض اإلضطرابات النفسیة ، وعمل ال

األبحاث التجریبیة في مجاالت التشــریح والكیمیــاء الحیویــة وغیرهــا مــن العلــوم لتقصــي 

األسباب العضویة في باقي األمراض النفسیة ، وهذا التصنیف المبــدئي لإلضــطرابات 
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النفســــیة وضــــعه كــــریبلن وأتخذتــــه التصــــانیف الحدیثــــة أساســــًا لهــــا وتوالــــت الدراســــات 

ي ذهانـــات الشـــیخوخة وبعـــض أنـــواع التخلـــف العقلـــي واحـــدة بعـــد أخـــرى التشـــریحیة فـــ

مستغلة معطیات المرحلة الوصفیة  ، وأهتم كــریبلن بدراســة األعــراض الســریریة ، ولــم 

یعـــر أهتمامـــًا للحـــاالت النفســــیة الداخلیـــة، ولـــم ینتبـــه الــــى الالشـــعور ، وٕالـــى دینامیــــة 

  العوامل النفسانیة في نشوء المرض العقلي.

  سة النفسبیولوجیة المدر(Psychobiology) :  

اهتمت المدرســة النفســبیولوجیة بدراســة الفــرد مــن حیــث هــو كــائن حــي متكامــل ذو     

نشاط فسیولوجي ، أي أنهــا دراســة بیولوجیــة نفســیة ، ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر 

إســتخدم اللفــظ بمعــاٍن مختلفــة ، إال أن أغلــب إســتخدامه أقتصــر علــى مدرســة أدولــف 

) ضرورة دراســة 1950-1966( (Meyer). ، فقد أكد مایر (Adolf Meyer)ایر م

نتبــع  البناء والمیول الوراثیة وخبرات الحیــاة وضــغوط البیئــة جمیعــًا إذا كانــت الغایــة أن

أصــــل إضــــطراب معــــین أو فهمــــه ، أي یمكــــن فهــــم الســــلوك فهمــــًا حقیقیــــًا إذا درســــت 

بـــالفرد نفســـه ،  (Meyer)الشخصــیة الكلیـــة والتـــاریخ الكلـــي لحیـــاة الفـــرد، واهـــتم مـــایر 

نظریته على وحدة الفرد بوصفه وحدة جسمیة عقلیة في مجتمع وظروف بیئیة ،  وأقام

وعلى الربط بین األوجه النفسیة والبیولوجیة في تعلیل أي عرض جسمي أو نفســي أو 

عقلــي . والمــرض عنــده هــو األســـتجابة النفســبیولوجیة التــي یســتجیبها الفــرد للظـــروف 

لى أســاس مــا تقــدم یبــدو أن ال فــرق لــدى الحالیة وعلى أساس عاداته في التوافق ، وع

مایر بین المرض العقلي أو النفسي أو الجســمي ، والبــد مــن األشــارة الــى أن أبــرز مــا 

ـــــراض  ــــز فــــــي األمــ ــــي تركـــ ـــب النفســ ــــن فائـــــــدة للطـــ ـــــة النفســـــــبیولوجیة مــ ـــــه المدرسـ قدمتـ

  السایكوسوماتیة وفي األهتمام باإلنسان الفرد .

    مدرسة التحلیل النفسي(Psychoanalysis) :  

الــذي تمثــل نظریــات المقاومــة والكبــت والالشــعور ،  (Freud)بــدًأ مــن فرویــد   

ــة الخبـــــرات الطفلیـــــة  ـــي تعلیـــــل المـــــرض وأهمیـــ ـــة الحیـــــاة الجنســـــیة فــ العناصـــــر  -وقیمــ

  األساسیة التي یتكون منها البناء النظري لنظریته ، ویقسم فروید الشخصیة الى
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بیة عبارة عن إضطراب یحل باألنــا ، فلــیس وطبقًا لفروید ، فأن األمراض العصا     

مــن الغریــب إذن أن یفشــل األنــا حینمــا یكــون ضــعیفًا وغیــر مكتمــل النمــو وغیــر قــادر 

علــى المقاومــة فــي معالجــة المشــكالت، كمــا وصــف العصــابي بوصــفه إجتماعیــًا علــى 

نحو مفــرط، أي إن ضــمیره نقــدي جــدًا، ویتوقــع الكثیــر حــول الــذات واآلخــرین، ویطــور 

  خص الكثیر من اإلجراءات الدفاعیة لحمایة نفسه من نقاط ضعفه وأحباطاته.الش

وفــي تصــوره لكیفیــة نشــوء المــرض النفســي ، یــأتي فرویــد بمثــال بســیط ، إذا نشــأ     

دافع ما في نفس المرء ولكن إعترضته میول قویة یتوقع حدوث الصراع النفسي علــى 

یــزة) ویمكن أن یطلــق علیهمــا مؤقتــًا (الغر  -النحو اآلتي ، ذلك أن القوتین الدینامیتین 

و(المقاومة) ستصارع أحدهما األخرى مدة مــن الــزمن فــي ضــوء الشــعور الكامــل حتــى 

تنحـــى الغریـــزة وتســـتبعد منهـــا شـــحنتها مـــن الطاقـــة ، ذلـــك هـــو الحـــل الســـوي ، إال أن 

الصــراع فــي العصــاب یــؤدي الــى نتیجــة مغــایرة ، إذ یتقهقــر (األنــا) بعــد أول صــدمة 

لقاها في صراعه مع الدافع المحظور ، فیمنع الــدافع مــن أن یصــبح شــعوریًا ویحــول یت

بینــه وبــین األنصــراف الفعلــي المباشــر ، ولكــن الــدافع یبقــى مــع ذلــك محتفظــًا بكامــل 

شــحنته مــن الطاقــة ، وأطلــق فرویــد علــى هــذه العملیــة (الكبــت)، كمــا أن مــا یكبــت ال 

ــــد بــــل یســــتمر فــــي الضــــغط لمحاولــــة اإلشــــب ــــد ، یفق اع ، ویــــزداد شــــعور األنــــا بالتهدی

فتستدعي األنا آلیاتها األخرى وهي مجموعــة أخــرى مــن الحیــل الدفاعیــة تســاعدها فــي 

ـــى محتویـــات الهـــو  ، وبأســـتمرار هـــذا الصـــراع تفتقـــد الحیـــل الدفاعیـــة  (Id)التغلـــب عل

تتحقـــق الشخصـــیة و قـــدرتها علـــى حمایـــة األنـــا ، فتقـــع صـــریعة اإلضـــطراب النفســـي . 

فــي إنســجام  (Super ego , Ego , Id)ة فــي الحالــة التــي یكــون فیهــا الـــ الســلیم

  وتوازن وتعاون ویغدو الحب ممكنًا على أسس ناضجة.

) ، الـــــذي أســـــس نظریتـــــه 1870-1937( (Adler)والمنظـــــر اآلخـــــر هـــــو آدلـــــر     

للســـلوك اإلنســـاني علـــى مشـــاعر الـــنقص ، إذ یـــرى أن كـــل األفـــراد معرضـــون للشـــعور 

كــــان حقیقیــــًا أم متخــــیًال ، بــــدنیًا أم عقلیــــًا، ویــــرى آدلــــر أن األحســــاس بــــالنقص ســــواء 

بــالنقص ولیســت الجنســیة المكبوتــة هــو الــذي یتضــمن ســوء التكیــف ولهــذا الســبب فــأن 
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األفراد یبحثون عن طرائق لتعویض نقصهم وتتأسس صیغ أنجازهم من خالل التكیف 

الفــرد أو الســمات الممیــزة المبكــر . وبمــرور الــزمن تصــبح هــذه النمــاذج أســلوب حیــاة 

ــن األحســــاس العمیــــق بــــالنقص واألشــــكال  جــــدًا لــــه ، وتنــــتج إضــــطرابات الشخصــــیة مــ

المبــــالغ بهــــا للســــعي وراء التفــــوق وربمــــا یطــــور الشــــخص التعویضــــات، والتعویضــــات 

المفرطة غیر الصحیحة وربما یكون هدفه التوجیهي غیر واقعي، وأناني جــدًا،  وعلــى 

الشــخص الــذهاني حســب آدلــر، هــو الــذي یمتلــك إســلوب  هــذا فالشــخص العصــابي أو

حیاة خاطىء كان قد أكتسبه من خالل األتصال بوالدیه اللذین یكونان أما قــد رفضــوه 

  أو أهملوه أو دللوه خالل طفولته المبكرة.

ـــارة عـــن محـــاوالت غیـــر ناجحـــة            إن األمـــراض العصـــابیة (طبقـــًا لیـــونج) عب

ین الى الذكریات المكبوتة في الالشعور دورًا مهمًا فــي تكــو للتكیف مع الواقع ، ونسب 

العصــاب ، إال أنــه یــرى أنهــا لیســت متصــلة بالرغبــات الجنســیة الطفلیــة ، بــل تتعلــق 

بجمیــع مشــاكل اإلنســان التــي لــم تحــل ،  ویــرى یــونج بأنــه إذا ضــعف الشــعور نتیجــة 

مراحـــل بدائیـــة  نحـــو (Ego)العقـــد والصـــراعات وعـــدم التوافـــق وفقـــد جـــزء مـــن الطاقـــة 

وتسربت طاقة الالشعور عبر ثغــرات الشــعور فــأن ذلــك یكــّون مظــاهر العصــاب ، أمــا 

فــي الحــاالت الشــدیدة التــي یتــدفق فیهــا الالشــعور الــى الشــعور فیكــّون الــذهان ، الــذي 

  تبدو فیه الكثیر من محتویات الالشعور.

    الفرویدیة الجدیدة(New Freudions) :  

 (Horney)فرویدیـــــة الجدیـــــدة عالمـــــة الـــــنفس هـــــورني إن مـــــن بـــــین منظـــــري ال  

) التي تــرى أن المبــدأ الــذي یقــرر ســلوك اإلنســان هــو حاجــة اإلنســان 1953-1882(

الــى األمــن واألطمئنــان ، فمنــذ الطفولــة إذا مــا أضــطربت عالقــة الطفــل بوالدیــه ، فــأن 

الشــعور الطفل ینمو وهویشعر بأن العالم مكان خطر وٕایذاء لــه ، وتســمي هــورني هــذا 

بـ (القلق األساسي) ، ووصفت القلق األساسي بالشعور بالیأس  تمامًا وكذلك بالوحــدة 

عند مواجهــة مشــكلة خطیــرة ، وبســبب هــذا الشــعور المرضــي (القلــق األساســي) ، فــأن 

الفـــرد یصـــبح مریضـــًا نفســـیًا ، ویلجـــأ الـــى طرائـــق عـــدة لحمایـــة نفســـه مـــن وطـــأة القلـــق 
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ها حاجات نفسیة مرضیة، وأهتمت هورني بالعصابیة وتصبح هذه الطرائق في حد ذات

علــى نحــو كبیــر وأعتقــدت بــأن لكــل شــخص قــوى بنائیــة وتدمیریــة فــي شخصــیته ولكــن 

تســـود القـــوى التدمیریـــة فـــي العصـــابي . وتركـــز فكرتهـــا عـــن العصـــابیة علـــى معالجـــة 

الحاجـــات والصـــراعات العصـــابیة ، وأكـــدت هـــورني بـــأن الحاجـــة تكـــون عصـــابیة إذا 

  أربع خصائص هي:شملت 

  . إذا كانت إجباریة .1

  . إذا كان مبالغًا بها .2

  . إذا كانت عامة جدًا .3

  . إذا لم تكن قابلة لألشباع .4

  كمــــا تــــرى هــــورني أن هنــــاك ثالثــــة خطــــوط رئیســــة یمكــــن للفــــرد التحــــرك وفقهــــا ،     

 وهــي (التحــرك نحــو اآلخــرین) و(التحــرك ضــد اآلخــرین) و(األبتعــاد عــن اآلخــرین) ،

وأوضـــحت هـــورني أن الشـــخص العصـــابي تكـــون أحـــدى هـــذه النزعـــات هـــي المســـیطرة 

علیــه وتبقــى النزعتــان األخریــان بدرجــة أقــل، فكــل تحــرك للفــرد العصــابي یكــون قائمــًا 

على واحد من العوامل المكونة للقلق األساسي: التحرك نحو اآلخرین بســبب الضــعف 

لعزلــة، والتحــرك ضــد اآلخــرین بفعــل والعجز، والتحرك بعیــدًا عــن اآلخــرین مــن خــالل ا

العداء ، كما ترى أن التعارض أو التضاد بین هذه النزعات الثالث هو الصراع الذي 

یشــكل جــوهر الــذهان . علــى هــذا فالشــخص الســلیم فــي نظــر هــورني، ال یخــص نفســه 

بعًا تبواحدة من الحلول الثالثة (سابقة الذكر) ، إذ یمكنه أن ینتقل من أتجاه الى آخر 

لمــا یناســب ذلــك مــن ســلوك ، أي بمعنــى أنــه یمتلــك مرونــة األنتقــال مــن إســلوب الــى 

  آخر وبحسب ما تستدعیه الظروف.

 (Erich Fromm)أمــا المنظــر اآلخــر فــي الفرویدیــة الجدیــدة، فهــو أریــك فــروم      

الــذي دافــع بقــوة عــن ضــرورة النظــر الــى اإلنســان فــي ســیاق المعطیــات األنثربولوجیــة 

جتماعیــة ، أي أن للمثـــل العلیــا الدینیـــة واإلنســانیة أهمیــة فـــي فهــم مـــرض والفلســفة األ
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اإلنسان بمقدار  ما ألشباع الحاجة الى الحب والمطالب العضویة من أهمیــة ، وركــز 

فروم على نقطة أساسیة هي حاجة اإلنسان ألن یجد معنى في وحدتــه وفردیــة حیاتــه. 

ت القائمــة بــین القــوى النفســیة الفردیــة كما حاول فروم أكثر مــن غیــره أن یفهــم التفــاعال

في الفرد وبین المجتمــع الخــاص الــذي یعــیش فیــه ، ویــرى فــروم أن ضــعف األحســاس 

بــاألمن هــو أمــر البــد منــه، ومــن ثــم فــإن اإلنســان ال یســتطیع التمتــع بالصــحة النفســیة 

بشـــكل تـــام ، ألن التـــدرج فـــي مراحـــل النمـــو وتحقیـــق األســـتقاللیة یكـــون علـــى حســـاب 

ر باألمن النفســي، وأن التغییــر والحركــة والتعقیــد فــي المجتمــع تــؤدي الــى خســارة الشعو 

أو فقد العالقات اآلمنة مــع الجماعــات األولیــة ومــع الطبیعــة نفســها ، وهــذا یــؤدي الــى 

شـــعور اإلنســـان بالوحـــدة والعزلـــة ، والمجتمـــع (طبقـــًا لفـــروم) ال یقـــدم الوســـائل الكفیلـــة 

ـــذلك ال ی ســـتطیع اإلنســـان أن یصـــل إال إلـــى تحقیـــق جزئـــي لتحقیـــق هـــذه الحاجـــات، ل

لصحته النفسیة، وعلى هذا فقد فسر فروم األمراض النفسیة بأنهــا تعبیــر عــن الصــراع 

األساســـي القـــائم بـــین طلـــب اإلنســـان وســـعیه المشـــروع للتمتـــع بالحریـــة وتحقیـــق الـــذات 

رض وتحــبط والسعادة واألستقالل، وبین النظم المختلفة والقائمــة فــي مجتمعــه التــي تعــا

  أو تفشل هذا السعي وتحقیقه.

    المدرسة السلوكیة(Behaviorism) :  

  تّعــــد هــــذه المدرســــة الــــتعلم هــــو المحــــور الــــرئیس ، وأن الســــلوك المرضــــي یمكــــن      

  إكتسابه ویمكن التخلص منه كما هو الحال في السلوك العادي. فالعملیــة الرئیســة فــي 

تتكــون األرتباطـــات بـــین مثیـــرات وٕاســـتجابات ، كلتــا الحـــالتین ، هـــي عملیـــة تعلـــم ، إذ 

 (Learned Behavior)ویرى السلوكیون بأن المرض النفسي إنما هو ســلوك مــتعلم 

، ومع مرور الزمن تتحول العادات الســلوكیة الــى التزامــات یتمســك بهــا الفــرد بوصــفها 

ـــًا فالشخصــــیة الســــلیمة مــــن وجهــــة نظــــر  ــة .     وعمومـ ــ ـــًا مرضــــیة منــــذ الطفول أنماطـ

لسلوكیین تتطلــب الكفایــة والســیطرة علــى الــذات والقــدرة علــى قمــع التصــرفات التــي لــم ا

تّعـــد تقـــود للمعـــززات األیجابیـــة، وتعلـــم التصـــرفات الفاعلـــة فـــي بلـــوغ اإلشـــباع الجیـــد ، 
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ویتحقق مثل هذا التكیف إذا إستطاع الفرد أن یكتشف الشروط أو القوانین الكامنة في 

  ستطیع الفرد بموجبها سد إحتیاجاته وتجنب المخاطر .الطبیعة أو المجتمع والتي ی

    المدرسة اإلنسانیة(Humanistic) :  

المدرســة اإلنســانیة تهــدف الــى معرفــة ووصــف الســمات األساســیة للكــائن البشــري      

  عالم المریض الداخلي أي األهتمام باألعراض ال بالعالمات ان في العالم . 

 أن اإلنسان هو مركز الوجود وهو صاحب األرادة الحــرةوترى المدرسة اإلنسانیة      

 ،ومسؤول عن أفعالــه وســلوكه ولــیس مفعــوًال أو مســیرًا متــأثرًا بقــوى خارجــة عــن أرادتــه 

  فهو الفاعل اإلیجابي الذي یتحكم بمصیره.

 الذي نظر الى اإلنسان نظرة إیجابیة بوصفه قادراً  (Maslow)وبدءًا من ماسلو      

مرحلــة الــى أخــرى فــي تطــوره اإلجتمــاعي ، وٕان هــذا التقــدم ال یحــدث  علــى التقــدم مــن

بســبب المتطلبــات التــي یفرضــها البنــاء المعــاییري للمجتمــع ، ولكنهــا بــاألحرى بســبب 

الخصائص األنسانیة الفطریة،     وأعتقد ماسلو بأن حاالت الشذوذ تنتج عــن أحبــاط 

عامـــة مـــن إعاقـــة الحاجـــات الحاجـــة األساســـیة ، وحتـــى التطـــور الخطـــأ نـــاتج بصـــورة 

األساســـیة . وٕان أحبـــاط الحاجـــة هـــو عامـــل رئـــیس فـــي نمـــو الشخصـــیة الخطـــأ وســـببًا 

أساسیا لحاالت الشذوذ فــي كــل الحیــاة ، ویــرى ماســلو أن العصــابیین هــم أولئــك الــذین 

ذه ُحِرموا أو َحَرموا أنفسهم من الوصــول الــى إشــباع أو أكفــاء حاجــاتهم األساســیة ، وهــ

ن ع الفرد من التقــدم نحــو الهــدف النهــائي المتمثــل بتحقیــق الــذات ، ویــرى أالحقیقة تمن

ـــذین یشـــعرون بالتهدیـــد وٕانعـــدام األمـــن واألحتـــرام  األشـــخاص العصـــابیین هـــم أولئـــك ال

  القلیل للذات.

    المدرسة الوجودیة(Existentialism) :  

ــي فلســــفات قدیمــــة       ، ولكنهــــا  ظهــــرت بــــوادر الوجودیــــة بوصــــفها إتجاهــــًا فكریــــًا فــ

تبلـــــورت وبـــــرزت فلســـــفة أو نزعـــــة واضـــــحة المعـــــالم علـــــى یـــــد الفیلســـــوف الـــــدانماركي 

) فــي القــرن التاســع عشــر وتــرى 1813-1855( (Soren Kierkgard)كیركجــارد 
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المدرســـة الوجودیـــة أن أســـاس فهـــم نفســـیة الفـــرد هـــو تجربتـــه الشخصـــیة ، ولـــذلك فهـــي 

تجربــة ، وتفســر المــرض النفســي بأنــه تعطي أهمیــة كبیــرة للغــة تعبیــر الفــرد عــن هــذه ال

ــي تعامـــل  ـــًا ، وأن مـــن یتعثـــر فـــي أداء دوره أو فـ ـــة ولـــیس مرضـــًا حقیقی ظـــاهرة وجودی

وجــوده مــع وجــود اآلخــرین ، فأنــه یعــاني مــن (قلــق) وجــودي ناشــيء عــن شــعور بعــدم 

جدوى أو بفراغ وتفاهة الوجود في العالم ، وعلى هذا فــأن محــور المــرض النفســي هــو 

  قلق وجودي.تعبیر عن 

  : (Social Learning Theory)نظریة التعلم االجتماعي   

نشــأت  (Jullian B. Rotter)إن نظریة التعلم اإلجتماعي لجولیان بي. روتــر       

ـــتعلم ونظریـــة الشخصـــیة وینظـــر روتـــر الــــى  ــل مـــن نظریــــة ال مـــن التقالیـــد الواســـعة لكـ

ــــة تعلمیــــة أخــــرى ، وان ــــر  المــــرض النفســــي نظرتــــه إلــــى أي عملی مشــــاكل األفــــراد غی

المتكیفــین ال تنشــأ أصــًال فــي رؤوســهم، بــل مــن عالقــاتهم مــع األفــراد اآلخــرین ، وهــم 

غیــر راضــین عــن أنفســهم ، ویتصــرفون بطرائــق تعجــل فــي صــدور إســتجابات عقابیــة 

مــن المجتمــع. ویتصــرفون فــي الغالــب بمســتوى واطــئ مــن حریــة الحركــة ، أمــا األفــراد 

ین یحققـــون خبـــرات الرضـــا أو اإلشـــباع الناتجـــة مـــن أدائهـــم المتكیفـــون فهـــم أولئـــك الـــذ

  ألنشطة سلوكیة یقّومها المجتمع على أنها أنشطة بناّءة.

، إلــى أن القلــق النفســي والســلوك الــدفاعي  (Bandura 1968)وأشــار بانــدورا      

همـــا نتیجـــة خبـــرات مؤذیـــة ، ولهـــذا فـــأن التوقعـــات وعـــدم القـــدرة علـــى إدراك ومســـایرة 

یقــودان الــى القلــق والســلوك الــدفاعي ، وأن هنــاك أمــرین یؤدیــان الــى نشــوء  األحــداث

األمـــراض النفســـیة همـــا األخـــتالل الـــوظیفي فـــي تثمـــین الـــذات وتقـــدیرها ، واألخـــتالل 

  الوظیفي في التوقعات.

    المدرسة المعرفیة(Cognitive) :  

النــاس ومــا یقولونــه  تقــوم المدرســة المعرفیــة علــى الفكــرة القائلــة بــأن مــا یفكــر فیــه     

عن أنفسهم وكذلك أتجاهــاتهم وآراؤهــم ومــثلهم إنمــا هــي أمــور مهمــة وذات صــلة وثیقــة 

بســلوكهم الصــحیح والمــریض  إن المبــادئ التــي یســتند إلیهــا (ألــیس) لیســت بالجدیــدة 
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في القرن األول  (Epictetus)وتعود الى عدة آالف من السنین ، فقد قال أبیكتیتاس 

ما یصیب الناس باألضطراب لــیس األشــیاء ذاتهــا ، وٕانمــا نظــرتهم الــى المیالدي " إن 

هذه األشــیاء " ، وٕاســتند (ألــیس) فــي نظریتــه الــى إفتــراض رئــیس هــو أن اإلضــطرابات 

النفســـیة إنمـــا هـــي نتـــاج للتفكیـــر غیـــر العقالنـــي ، والتفكیـــر غیـــر العقالنـــي أو األفكـــار 

نطقیــة وترجــع نشــأتها الــى التعلــیم الالعقالنیة هي األفكار التي تتضمن جوانب غیــر م

  الذي یتلقاه الطفل من والدیه ومن البیئة الثقافیة التي یعیش فیها.

  

  مناهج الصحة النفسیة:

 للصحة النفسیة ثالث مناهج فهناك المنهج العالجي, وهو ما یتبع لعالج الفرد من

 وي, هج الوقائاالنحراف في الصحة العقلیة حتى یعود إلى حالة االعتدال. ولدینا المن

 وهو الطریق الذي یسلكه الفرد مع نفسه ومع غیره حتى یقي نفسه وغیره الوقوع في

ره حاالت االضطراب النفسي. وهناك المنهج اإلنشائي , وما یحتذیه المرء لیزید شعو 

  .بالسعادة ولیزید كفاءته  إلى أقصى حد مستطاع 

  

ائي یتضمن زیادة السعادة :  وهو منهج إنشDevelopmentالمنهج اإلنمائي  -1

بهم  نموهم حتى یتحقق الوصول فترةوالكفایة والتوافق لدى األسویاء والعادیین خالل 

إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة النفسیة. ویتحقق ذلك عن طریق دراسة 

یا ( نفسیا وتربو   إمكانیات وقدرات األفراد والجماعات وتوجیهها التوجیه السلیم 

ضمن یل رعایة مظاهر النمو جسمیا وعقلیا واجتماعیا وانفعالیا بما ومهنیا ) ومن خال

  نمو السوي تحقیقا للنضج والتوافق والصحة النفسیة.االفراد لإتاحة الفرص أمام 

: ویتضمن الوقایة من الوقوع في المشكالت  Preventiveالمنهج الوقائي   -2

ضى صحاء قبل اهتمامه بالمر واالضطرابات واألمراض النفسیة . ویهتم باألسویاء واأل

لیقیهم من أسباب األمراض النفسیة بتعریفهم بها , ویرعى نموهم النفسي السوي 

  ویهیئ الظروف التي تحقق الصحة النفسیة .
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ولهذا المنهج ثالثة مستویات أولها محاولة منع حدوث المرض ثم محاولة تشخیصه 

ل أثر أعاقته ، ، إن الهدف قدر اإلمكان في مرحلته األولى وأخیرا محاولة تقلی

الوقائي هو توظیف معرفتنا النفسیة في الكشف عن األشخاص الذین یعیشون في 

ضغوط وأزمات ومشكالت وصراعات وٕاحباطات ولكنهم لم ینحرفوا بعد وتقدیم 

 Rotter) و ( رو تر   Oakleyالمساعدة واإلرشاد إلیهم , ویشیر كل من ( أوكلي 

 –ة من المرض النفسي تتمثل بتحدید المشكالت النفسیة إلى أن الوقای  1997 ) 

االجتماعیة أو االضطرابات النفسیـة التي یكون الفرد قابًال للتأثر بها ومن ثم اتخاذ 

  اإلجراءات الالزمة للتقلیل من قابلیته على التحسس والتأثر بها . 

: ویتضمن عالج المشكالت واالضطرابات  Remedialالمنهج العالجي  -3

نهج واألمراض النفسیة حتى العودة إلى حالة التوافق والصحة النفسیة ویهتم هذا الم

بنظریات المرض النفسي وأسبابه وتشخیصه وطرق عالجه وتوفیر المعالجین 

  والعیادات والمستشفیات النفسیة.

 مظاهر الصحة النفسیة :
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 . الشعور باألمن النفسي واالجتماعي  4

  . امتالك الطاقة االیجابیة  5

 . القدرة على اإلنتاج المالئم  6
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