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  معوقات تحقیق الصحة النفسیة :  

ان وظیفة الحیاة النفسیة بمختلف عناصرها هي تكیف الفرد لظروف بیئته االجتماعیة والمادیة ،  

ذا وغایتها تحقیق حاجات االنسان ، وهي تتحقق عادة بالتعامل مع البیئة ، وهذه البیئة متغیرة ، وه

لوك ، ولكن التغیر یثیر مشكالت یقابلها االنسان بحاالت التفكیر واالنفعال ومختلف انواع الس

التغیرات التي تحدث قد تكون شدیدة لدرجة خارجة عن الحد الذي یقوى عقل الفرد على مقابلته 

والتكیف له ، وهنا تنشأ الحاالت المرضیة التي تعتبر مؤشرا على عدم التمتع بالصحة النفسیة ، 

قیق الصحة وعلى االجمال یمكن االشارة الى عدد من القضایا التي تعتبر من اهم معوقات تح

   -النفسیة لدى االفراد او المجتمعات وهي كما یأتي : 

  الحروب التي تمر فیها حضارة االنسان المعاصر .  – 1

      مشكالت الحیاة العامة بعد تطور وسائل النقل ووسائل الدعایة واالعالم التي زادت من  – 2

  صعوبات االنسان كما زادت في ثقافته . 

الخاصة في عدد من المجتمعات نتیجة تحضرها او بتأثر من الحیاة  ازدیاد المشكالت – 3

  الصناعیة وازدیاد انتقال االنسان من الریف الى المدن ذات الحیاة الصاخبة . 

  صعوبة شروط الحیاة ومتطلباتها .    – 4

  

 لنفسیة: الصحة اختالل الى ؤدي إلتي تامل والعا

 Frustrationط   إلحباا - 1

و أتیة ذاقائمة محتملة ق ئواعب فعه بسبع دواشبادم إبعرد لفافیها ر "حالة یشعبأنه یعرف االحباط 

  .جیةرخا

ن ه بحالة مورنتیجة شعك لرد، وذلنفسیة للفالصحة اختالل الى ؤدي إیط إلحباا ومن المالحظ ان

على  رثؤیور لشعذا ایة هرارستمأن او ، مشكالتهن حل مشكلة مأو حاجاته ن لحاجة مع إلشباا دمع

  .ردلفاخل ت داعاراصت ومشكالوء لى نشؤدي إی، ولفعلياداء ألا

  علىر ثؤلتي تامل والعم اهن أمو هق، ولقلب والغضر واتولتق وابالضیور لشعالى ؤدي إیط فاإلحبا
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مل واعأو جیة) رمل بیئیة (خاواعون تكأن ما ط إإلحبات افمسببا، لنفسیةاصحته رد ولفق افوات

 خلیة .دا) شخصیة

  Conflictراع لصا - 2

یهما ولتساد حت واقومعا في ن فعیء داضاإریع طال یستن حیرد لفابها ر لمة یشعؤحالة نفسیة مو ه

ادیة ، او خارجیة مشباعهاد إیرلتي یرد الفافع دواجع لرتیة تذاخلیة داما راع إلصدر امصاالقوة ،وفي 

  فعه. دوالرد لفء اضاوق إرجسمیة تعأو جتماعیة وا

 

 راع لصواع انأ

 داحر وایختاد أن البن یجابیان إفادهرد لفم اماون أما یكدعندث یحدام : وقإدام قراع إص -

م یحجأن علیه وئ ولمساس الهما نفن فادهرد لفم اماون أما یكدعندث یحم : وحجام إحجاراع إص -

 هما.دحن أع

  دام  او االحجام عنه .إلقر ایختاأن فإما د، ٕ حآن وافي م : حجادام إقراع إص -

 

  Anxietyق لقلا -3

 ینشأ خالل ذي لالشامل ا Tensionر تولتن ابأنه حالة مق لقلا Massermanن" مار"مسرف ع

 ف . للتكیرد لفت االومحاوفع دوالت اعاراص

ن یخشى مأو عه وقظر وینتو ه ددیتهطر خود جوبرد لفر ایشعن حیدث حالة نفسیة تحق لقلأن ا

  جیة مختلفة.ولوفسیت باطراضاتصاحبه ، ونفعالير اتوعلى تطوي ینو ه، وعهوقو
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  الدفاعیة )أو المیكانزمات (الحیل األسالیب

إن عملیة التوافق والتكیف لیست قاصرة على اإلنسان دون الحیوان ، فقد تلجأ بعض الحیوانات 

ألسالیب خداع ، لحمایة نفسها من عدوها في البیئة الخارجیة. كل هذه األسالیب التي یستخدمها 

جیة أو الحیوان ما هي إال لحفظ تماسكه ، وحفظ ذاته ونوعه ، وللتكیف مع البیئة الخار سواء اإلنسان 

لكن ما هو المثیر الحقیق لهذه األسالیب ؟ وما هو  .، وللدفاع عن الكیان الشخصي في آن واحد

ذه الهدف األساسي من ورائها ؟ یعتبر القلق الشدید الذي ال یستطیع اإلنسان تحمله هو المثیر لكل ه

  . األسالیب ، ویعتبر خفض التوتر هو الهدف األساسي وراء تلك األسالیب

  

  يمیكانزمات  الدفاع النفس

  . يأسالیب غیر مباشرة تحاول إحداث التوافق النفس يع النفستعتبر میكانزمات الدفا -

  هى وسائل وأسالیب توافقیة الشعوریة من جانب الفرد  يمیكانزمات الدفاع النفس -

ات : تشویه ومسخ الحقیقة حتى یتخلص الفرد من حالة التوتر والقلق الناتجة عن اإلحاط وظیفتها   

  و الصراعات التى لم تحل والتى تهدد أمنه النفسي .

حــة : وقایــة الــذات والــدفاع عنهــا واالحتفــاظ بالثقــة فــي الــنفس واحتــرام الــذات وتحقیــق الرا هــدفها    

  النفسیة واألمن النفسي .

زمات الدفاع النفسى بمثابة أسلحة دفاع نفسي تستخدمها الـذات ضـد اإلحبـاط والصـراع تعتبر میكان -

  والتوتر والقلق .

  میكانزمات الدفاع النفسى محاوالت لإلبقاء على التوازن النفسي من أن یصیبه االختالل . -

  و المریضتحدث لكل الناس , السوي والالسوي , العادي ” حیل عادیة ” میكانزمات الدفاع النفسى-
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  أنواع األسالیب الدفاعیة

 

عمــل وهــي التــي تخضــع للتفكیــر واإلرادة للوصــول إلــى قــرار ، وال:  الحیــل الدفاعیــة الشــعوریة –أوال 

   والمثابرة

ا أغلــب وهــي التــي ال تخضــع للتفكیــر وال لــإلرادة ، ویلجــأ إلیهــ:  الحیــل الدفاعیــة الالشــعوریة –ثانیــا 

عن حد المعقول ، وتصبح وسائل أو حیل هروبیة ، ومن ثـم یكـون اإلغـراق د تزید قاألسویاء ، ولكن 

   .فیها من مظاهر المرض النفسي

  

  . الحیل الدفاعیة اإلعتدائیة –ثالثا

ارها وهـي تلـك الحیـل التـي تتجاهـل الصـراع واالزمـة او استصـغ:  الحیل الدفاعیة االنسـحابیة – رابعا

الحیــل الهروبیــة فــي صــور عدیــدة منهــا االنطــواء علــى الــنفس او او تناســیها او التشــاغل عنها.وتبــدو 

  االسراف في القراءة هربا من الهموم

    وهي حیل ال شعوریة تتخذ صورا عدیدة الحیل اإلبدالیة – خامسا

  

 

  الحیل الدفاعیة الشعوریة –أوال 

   إزالة العقبة - 1

ن إجراء یتجه إلیه هذه العقبة علكل إنسان دافع یرید أن یشبعه ، ولكن إذا صادفه عقبة ، فأول 

الطریق . فالطفل الذي یجد أمامه كرسي مرتفع ، یحول بینه وبین قطعة الحلوى ، سرعان ما 

 یحاول إزالته من طریقه . والشاب المتقدم لفتاة ، وفي نفس الوقت تقدم لها شاب آخر ، فسرعان

شأنه ، والتقلیل من قیمته في ما یحاول إزاحته عن طریقه ، وذلك بإظهار عیوبه واإلنقاص من 

 . نظر الفتاة وأهلها . وكذلك الحیوان قد یزج ما أمامه من كائنات للوصول إلى فریسته
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   تغییر الطریق -2 

حقیق إذا لم یكن هناك إمكانیة إلزالة العقبة ، فقد یتجه اإلنسان إلى تغییر الطریق للوصول إلى ت

د م یستطع إزاحة الكرسي المرتفع ، فقلالهدف أو إشباع الدافع ، فالطفل في المثال السابق إذا 

  . ینصرف عن هذه المحاولة ، ویتسلق كرسي للوصول إلى هدفه

   تغییر الهدف  -3

م یتوصل الفرد للهدف ، أو یشبع الدافع بواسطة إزالة العقبة أو تغییر الطریق ، فإنه ل إذا لم

یتوصل لخفض التوتر ، وبالتالي یكون الهدف بعید أو غیر مناسب وقدرات الفرد . فهنا یلجأ 

إلى طریقة أخرى وهي تغییر الهدف . فالطالب الذي حصل على مجموع عال في الثانویة العامة 

یة ة الهندسة وفشل ، ألن إمكانیاته وقدراته المیكانیكیة والحسابیة غیر متناسبة مع كلودخل كلی

الهندسة ن فهنا یحقق أمله ویدخل كلیة اآلداب ، ویكون إبداله ناجحا ، ولو دخل كلیة الطب 

  .لربما كان أنجح ، وذلك لتقارب كلیتي الطب والهندسة في مستوى المجامیع

  التوفیق والتأجیل  -4 

و نعني به التقریب بین القوى المتصارعة ، ومحاولة إرضائها جمیعا ، ولو بطریقة جزئیة ، أو لو 

على حساب تأجیل إحداهما مؤقتا . فالطفل الذي یرید الطعام ویرید ممارسة اللعب أیضا ، قد 

یؤجل الطعام إن لم یكن ملحا ، وحتى یرضي دافع اللعب واالستطالع . وقد یفعل العكس إن 

دافع الجوع شدید ، فال یستطیع تأجیله ، وفي كال الحالتین یعود إلرضاء الدافع المتروك كان 

   .بمجرد إشباع الدافع الملح

  التعویض -5

والذي یعنینا هنا النوع الشعوري من التعویض ، والذي ینتج من دراسة الموقف ، والتفكیر فیه 

تعویض النقص الذي یشعر به . فالطالب بموضوعیة ، ثم دراسة العوائق ، ثم رسم الخطة نحو 

ذو القدرات العقلیة المتدنیة ، ال تؤهله للتفوق الدراسي ، فقد یعوض هذا النقص بممارسة 

   الریاضة والتفوق فیها

” وهناك التعویض الزائد : وفیه یتحدى الفرد نقصه في نفس المجال ویزید تفوقه ، ف 

ویشكو من صوته ، استطاع أن یتغلب على ذلك  كان مصابا بعقلة في لسانه ،” دیموستیشني 

بالمران على الخطابة ، بوضع الحصى في فمه وبرفع صوته عالیا ، فأصبح أخطب قومه 

كان یعاني من شلل األطفال ، ولكنه تفوق بالریاضة إلى ” روزفلت ” وكذلك  وحاكما ورئیسا لهم

  .جانب تفوقه بالسیاسة
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عب التفكیر اإلرادي دور أساسي في حل المشكلة وتحلیلها إن جمیع الطرق السابقة الذكر ، یل 

موضوعیا ، فیلجأ اإلنسان إلى مواجهة نفسه ، فال یخدعها ، وال یتغاضي عن عیوبه الخاصة ، 

ثم یبحث عن الطریق السلیم لحل مشكلته ، وذلك باللجوء إلى كل الوسائل السابقة ، إلثارة 

 . مثابرة للوصول للهدفدوافعه وتقویة إرادته ، وتصمیمه على ال

 الحیل الدفاعیة الالشعوریة –ثانیا 

كما قلنا سابقا أن هدف الحیل الدفاعیة الشعوریة هو : خفض التوتر ، وأن عدم بلوغ الهدف هو 

ضعف في اإلمكانیات أو القدرات . ولكن قد یجد األسویاء في أن الجهد الذي یتطلبه خفض التوتر 

یخشون زیادة التوتر ، أو یستأخرون الوصول إلى الهدف الذي یزیل أكثر مما یحتملون ، أو أنهم 

 التوتر ، أو یستكثرون المتاعب واآلالم التي تصاحب الحل اإلرادي ، فیلجأون إلى الحیل الدفاعیة

الالشعوریة ، التي تهدف إلى خفض التوتر والوصول إلى الهدف .. وقد تحدث الحیل الدفاعیة 

حتى تصبح عادة سلوكیة ، ولكن إذا زاد اللجوء إلیها تصبح حیل دفاعیة الالشعوریة بصفة متكررة 

مرضیة ، ویلجأ الفرد الستخدامها لتجنب األلم مهما صغر . وبالتالي تصبح حیل دفاعیة مرضیة 

تعوق التوافق السوي ، بعد أن كانت تهدف لخفض التوتر والتوافق .ویجب التنویه إلى أن الحیل 

 بقة قد تصبح الشعوریة ، فإزاحة العائق ، وتغییر الطریق ، وتغییر الهدف ،الدفاعیة الخمسة السا

 …والتأجیل ، والتوفیق والتعویض ، قد تحدث جمیعها بغیر إدراك لحقیقة الهدف المراد الوصول إلیه 

ا فرد لهبمعنى أن الحد الفاصل بین الحیل الدفاعیة الشعوریة والحیل الدفاعیة الالشعوریة إنما إدراك ال

  . ، ولمرادها ولمغزاها من عدمه

  

  كیف یمكن أن تبدأ هذه الحیل الدفاعیة ؟… ولكن السؤال المطروح هنا 

وممكن أن نعتبر عملیة الكبت في ذاتها حیلة دفاعیة اساسیة ،  ”الكبت“تبدأ بعملیة أساسیة هي 

وممكن أن نعتبرها جزء من حیلة دفاعیة أخرى مترتبة علیها ، فالخطوات األساسیة للحیل الدفاعیة 

، هذا الصراع هو الذي یخلق التوتر والقلق ، ومن ثم ال یطیقها اإلنسان ، فیلجأ إلى ما  بالصراعتبدأ 

إذا الكبت هو عملیة ال شعوریة ، تحدث بصفة آلیة ، ویتم فیها نقل األفكار یسمى بالكبت . 

رات من دائرة الشعور إلى دائرة الالشعور ، أي من دائرة الوعي إلى دائرة الالوعي ، ویتم فیها بوالخ
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حل الصراع ، وتجنب القلق والتوتر ، ویمكن اعتبارها عملیة نسیان آلي لألفكار والنزاعات ، هذا 

   سیان یصاحبه إنكار أصالالن

مثال : إذا أحسست برغیة في مصاحبة إحدى الفتیات ، وامتنعت عن ذلك لظروف اجتماعیة أو 

شخصیة ، فهذا لیس كبتا ، ألنك ادركت رغبتك وتحكمت بها ، أما إذا أنكرت أصال أنك ترغب في 

ینه ، إذن الكبت هو شعور بعمصاحبتها ، فإن إلغاء االعتراف بهذه الرغبة في وجودها في الال

العملیة التي یتم بها محو األفكار واالندفاعات التي تؤلم وتحزن وتخیف الفرد ، من الشعور إلى 

  . الالشعور ، بمعنى عملیة إنكار المشاعر التي تبدو قاسیة ، وهروب من الواقع المؤلم

 

  السلوك الدال على عملیة الكبت ما یليانواع ومن أبسط 

 .كنسیان میعاد طبیب األسنان لتجنب األلم عند خلع الضرسالنسیان اآللي ،  - 1

عدم زیارة أخ ألخیه بدون مبرر ، وذلك لشعوره بمحبه شدیدة لزوجه أخیه مثال ( إحدى   - 2

 المحرمات ) ، فقام بعملیة الكبت ، ولو لم یقم بها لما استطاع أن یستمر في احترام ذاته ، التي

   تجرأت وانتهكت واشتهت المحرمات

عدم إباحة الطفل بمشاعره العدوانیة ، نحو أبیه ، فیقوم بعملیة الكبت ، فینكر على نفسه تلك - 3

  المشاعر ، ألنه لو اعترف بها لحطم المثل التي تربى علیها

أحیانا قد یصل الكبت إلى سلوك مرضي ، فمریض الوسواس القهري مثال ، ال یقوم بأعراض  -4

 جنسیة مثلیة ، یكبتها كبتا غیر ناجحا ، فتستمر تلك المیول تلح هذا المرض إال نتیجة لكبت میول

  . لإلشباع

 

 : عالقة الكبت بعملیة المقاومة

تعتبر عملیة المقاومة هي العملیة المكملة لعملیة الكبت ، وهي الحاجز النفسي ضد إخراج أو ظهور 

ت وبقائها في الالشعور ، ال المؤثرات الالشعوریة إلى دائرة الشعور . ولكن عدم ظهور هذه المؤثرا

یعني عدم ظهورها إلى الشعور مرة أخرى ، وٕانما تأجیلها أو إخفائها لتجنب الصراع المؤلم ، ولیبقى 
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سلوك الفرد مقبوال اجتماعیا وأخالقیا ، وتبقى في عمل دائب ومستمر ، محاولة الخروج إلى الشعور 

   عن نفسه وتخل بتقالیده ، وتزعج راحته النفسیة ، مرة أخرى ، فیقاومها اإلنسان حتى ال تشوه فكرته

 

  :وظائف عملیة الكبت في الحیاة النفسیة

  :لعملیة الكبت وظیفتین أساسیتین في الحیاة النفسیة 

یتفق  وهي تقي الفرد مما یؤذیه أو یؤلمه ، أو ال یتفق مع فكرته عن نفسه ، أو ال  :وظیفة وقائیة - 1

 والخلقیة ، وما یمس احترامه لنفسه ، بمعنى وسیلة لخفض التوترمع مثله االجتماعیة والجمالیة 

 . النفسي

ن وهي تمنع الدوافع الجنسیة أو العدوانیة من أن تفلت من زمام الفرد ، وأ  :وظیفة دفاعیة -2

 تتحقق بالفعل بصورة ظاهرة ومباشرة ، فتكون خطرا على الفرد نفسه ، أو تكون ضارة بصالح الفرد

 .في المجتمع

باستبعاد الذكریات أو ” األنا ” مما سبق یتضح أن تحدید كیفیة عملیة الكبت هي أن تقوم  

األفكار أو الدوافع من منطقة الشعور إلى منطقة الالشعور ، غیر أنها ال تموت ، بل تظل حیة 

نشطة ، تعمل على ظهورها لمنطقة الشعور مرة أخرى ، إال أن قوى المقاومة تظل حائال بینها 

أن تصبح شعوریة ، فتضطر هذه الذكریات أو األفكار أو الدوافع إلتماس اإلشباع بغیر  وبین

  . الطریق الصحیح المباشر ، إشباعا محرفا مقدما ، فتظهر بصورة هفوة أو حلم أو مرض نفسي
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  ؟ ماهو الفرق بین عملیة الكبت وعملیة القمع

  

  عملیة الكبت

  

  عملیة القمع

  

، وغیر مقصودة ، تصدر هي عملیة الشعوریة 

عن الفرد دون قصد أو إرادة ، تبعد عن الفرد 

مشاعر التوتر والقلق والذنب والنقص والخجل ، 

وتظهر في مرحلة الطفولة نتیجة لتكرار الدافع ، 

  . مع عدم إشباعه ، فیؤدي إلى كبته

  

  

  

هي عملیة شعوریة ، یتم فیها منع الرغبات أو 

تحدث تحت إرادة النزعات غیر المستساغة ، 

بتأجیل ” األنا ” ووعي الفرد ، ویقوم بها جهاز 

الدافع ، أو التعبیر عنه ، إلى أن تتهیأ الظروف 

المناسبة لهذا اإلشباع ، أو لهذا التعبیر ، وال 

تظهر في مرحلة الطفولة ، ألن ظهورها یحتاج 

لجهد وضبط نفسي یفتقد إلیها الطفل ( كما 

یظه أمام رئیسه ، یحدث للموظف عندما یكتم غ

طالما في حضرته ، حتى إذا انصرف عنه ، 

إنهال علیه بأقبح الشتائم الممزوجة بأسوأ 

  . اإلهانات وأسوأ التجریح

  

  

  الحیل الدفاعیة اإلعتدائیة –ثالثا

 :Aggression العدوان-1  

لتأزم شدید أو وهو توجیه األذى إلى الذات نفسها أو إلى اآلخرین ، ویحدث لخفض التوتر ، نتیجة 

   نتیجة إلعاقة بالغة . ومن أهم صوره
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قد یتخذ صورة مباشرة شعوریة ( وفیها یدرك الفرد توجیه اندفاعاته نحو هدفه ، سواء نحو  –أ 

 . شخص أو شيء أو مسئول عن التعویق ، وهذا ال یعتبر حیلة دفاعیة ألنها دخلت دائرة الشعور

ة ( وفیها یوجه الفرد اندفاعاته إلى هدف غیر سبب وقد یتخذ صورة غیر مباشرة الشعوری –ب 

التعویق. فالشخص الذي لدیه دافع الجوع وعاجز عن إشباعه ، فیتسبب لدیه حالة من التوتر ، 

 .  یحاول الشخص بخفضها بعدوان غیر مباشر على شخص لم یكن هو السبب إلشباع دافع الجوع

 . أو حتى اإلمتناع عن المساعدةوقد یتخذ صورة الكید أو التشهیر أو الغمز  –ج 

د فع العطش ، فینشأ حالة من التوتر ، قاوقد یتجه العدوان نحو الجماد ، وخاصة إذا لم یشبع د –د 

  .یكسر اإلناء عدوانا علیه

وقد یكون العدوان على أشیاء تافهة ، ال عالقة لها بمصدر التوتر مثل قذف الحاجیات ، أو  –هـ 

  .سب األشیاء أو لعنها

وقد یتخذ العدوان عدوانا على الذات ، وفیه یتقمص الشخص المراد إذائه ، كتصرف الطفل  – و

 . عندما یلقي بنفسه على األرض ، أو یضرب رأسه في الجدار ، وكأنه یضرب العائق الذي أعاقه

ل وقد یتخذ العدوان صورة مرضیة ، كتوجیه العدوان إلى الخارج ، فقد یصل إلى الرغبة في القت –ز 

  . ، أو توجیه إلى الداخل ، فقد یصل إلى االنتحار

 

  :Projection االسقاط -2

رین هي حیلة الشعوریة بها اللوم عن أنفسنا ، فنتحرر من المسئولیة التي نشعر بها بأن ننسبها لآلخ 

  ، ویتخذ اإلسقاط مظهرین أساسیین

أولهما : نسب عیوبنا ورغباتنا المستكرهة إلى غیرنا من الناس ، للتخفیف والتقلیل مما نشعر به من 

خجل أو قلق أو ذنب . فاإلرتباك في الناس قد یكون اسقاطا ، لعدم ثقة الفرد بنفسه ، والشعور بأن 

یكرهوننا ، قد یكون الناس یراقبوننا ، قد یكون إسقاطا لرقابة الضمیر علینا ، والشعور بأن الناس 

إسقاطا لكرهنا لهم ، والكاذب ینسب الكذب ، إلى غیره ، والزوج الذي تنطوي نفسه على رغبة في 

یانة زوجته یمیل إلتهامها بالخیانة ,. وسبب كرهنا لغیرنا هو أننا حینما نكره أحد ، قد نسقط خ

فنتخلص من ذلك بنسبته إلى الغیر كراهیتنا علیه ، فنرى أنه هو الذي یكرهنا ، ولسنا الذي نكرهه ، 

  .ونفیه عنا ، ألن ذلك غیر محبذ اجتماعیا ، وألنه یصغرنا أمام أنفسنا
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 ولكن هل تقتصر عملیة االسقاط على األفكار السیئة ؟ أم قد یكون األسقاط لصفات حمیدة طیبة ؟ 

ات حمیدة طیبة ، بالطبع ال یقتصر اإلسقاط على األفكار السیئة ، بل قد یكون أیضا إسقاطا لصف

فالكریم مثال یصف الناس بالكرم ، والشجاع مثال یتصور الناس شجعانا ، والشخص السعید مثال 

   وهكذا… یحس بأن اآلخرین سعداء 

اه من ثانیهما : لوم غیرنا من الناس أو األشیاء أو األقدار أو الحسد أو سوء الطالع ، لومهم بما تلق

فكثیرا ما نعزو الرسوب في االمتحان إلى صعوبته … أو فشل  صعوبات ، وما تقع فیه من أخطاء

أو التأخر في الحضور إلى المواصالت ، أو الفشل في المشروعات إلى سوء الحظ . واإلسقاط في 

حدوده الطبیعیة ، حدث یحدث لكل إنسان كل یوم ، أما إذا زاد عن حده الطبیعي فیصبح عادة ، ثم 

  . تعد عن عیوبنا ، ونلصقها بالغیریصبح غشاوة على بصیرتنا ، فنب

 

   الحیل الدفاعیة االنسحابیة – رابعا

 هو االبتعاد عن الموقف المتأزم الذي یحتمل أن یثیر في نفس الفرد القلق المؤدي: معنى االنسحاب

ذي إلى األلم . وخاصة اإلبتعاد عن الناس . كالزوج الذي یبتعد عن أسرته تجنبا للفشل ، والطالب ال

ولكن إن اضطرته الظروف للبقاء في هذا الموقف … عن مدرسته أو كلیته تجنبا للفشل  یبتعد

المتأزم فیتقوقع ویعیش بجوار الناس ال معهم ( كالزوجة التي تضطر للبقاء مع زوجها من أجل 

ومن أهم ،  أطفالها ، وكالطالب الذي یجلس في الفصل شارد الذهن ال یكلم أحد وال یتعاون مع أحد

اإلنسحاب هو تجاهل الصراع ، والهروب الالشعوري الذي یهدف الحترام الذات ، وعدم  وظائف

  .االعتراف بالفشل الذي یعتبره الفرد مخجال

  : ومن أهم صور االنسحاب 

كانخفاض مستوى الطموح واعتراف الفرد باستحالة الوصول لحل أزمته  االنسحاب النفسي - 1

  وحالة المریض الذي أیقن من دنو أجله

كعدم الرغبة في المشاركة االجتماعیة ، واالنصراف إلى )  االنسحاب المادي ( االنطواء - 2

عالم خاص لیس فیه احتكاك مع العالم الخارجي إال نادرا ، وهذه الصفة التي یتصف بها 

كثیر من األفراد االنطوائیین . وقد یهرب المتأزم من موقفه ویلتمس راحته في أحالم یقظته 
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أو في المخدرات ، أو في اإلسراف في العمل ، أو في المذاكرة لیال نهارا  أو في الخمر ،

لیشتغل بها عن مواجهة مشاكله ، وهذا ما یعرف باالحتماء بالعمل . هذا الشخص المحتمي 

بالعمل یكون عالجه أصعب من عالج الشخص العدواني ، ألنه یصعب إعادة تكیفه 

 . االجتماعیة الالزمة للتعامل مع الناسللمجتمع ، وذلك لعدم اكتسابه المهارات 

وقد یحدث االنسحاب في صورة تقهقر من مرحلة من النضج إلى مرحلة سابقة ( نكوص ) ، 

وكأن شیئا لم یكن ، وذلك بإبطال مفعول  اأو قد یحدث االنسحاب بإنكار الصراع كلی

  الصراع ، أو محوه

ومن المالحظ أن جمیع األسالیب االنسحابیة یصاحب أغلبها حیلة التبریر ، التي تفسر كل 

التصرفات تفسیرا منطقیا ، یبدو ألول وهله بأنه معقول ، في حین أن التبریر تكملة لمحاولة 

االنسحاب . ویعتبر االنسحاب في الوقت المناسب ومع تقدیر الموقف بطریقة سلیمة من أفضل 

  .دفاعیة ، وخاصة إذا لم یبالغ فیه الحیل ال

ولكن إن كان االنسحاب في غیر موضعه ، وأصبح عادة عند الفرد ، فیفقده بصیرته ، وقد 

لذا یمكن القول أن مواجهة الواقع مهما كان مؤلما ، ومهما كانت  .یؤدي به إلى المرض النفسي

  .روب االمكانیات الشخصیة قلیلة ، أفضل من اللجوء لالنسحاب أو اله

 

   أنواع الحیل الدفاعیة االنسحابیة

  :ومن أهم أنواعها ما یلي

 :Introvesion االنطواء-1 

وفیه یكون االنسحاب مادیا ، فیعزف الفرد عن مشاركته للناس ، ویهرب منهم إلى نفسه ، ویقلل من 

تحل به االختالط بهم ، حتى ال یعرض نفسه للصراع ، ثم یأخذ في تبریر موقفه، وكالشخص الذي 

 . هزیمة مهنیة ، فیغلق على نفسه باب حجرته، ویرفض مقابلة إي شخص لمدة تطول أو تقصر

وفي االنطواء المرضي وخاصة في األطوار المتأخرة من مرض الفصام یلجأ المریض العتزال العالم  

   ولهحوینصرف عن كسب عیشه، وینطوي على نفسه، وال یحدث غیرها، وال یتصل بأي شخص مما 
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   أحالم الیقظة-2

هي نوع من التفكیر ، ال یتقید بالواقع ، وهي قصص یرویها الفرد لنفسه بنفسه ، وفیها یستسلم 

 الطالب الذي لم یوفق في إجابة معینةفلتخیالت یرى فیها نفسه ، وهو یحقق أماله ویشبع دوافعه . 

في االمتحان الشفوي ، قد یتخیل بحضور اإلجابة ویجلس مع نفسه ، ویتصور أن األستاذ یساله وهو 

  یجیب اإلجابة الصحیحة . 

لكن هل … وقد تكون أحالم الیقظة لخفض التوتر ، أو لخفض القلق ، أو فرارا من الملل والضجر 

بالطبع ال ضرر منها خاصة إن التجأ الفرد بمقدار ، لكن إن أصبح  ؟ هناك ضرر من هذه األحالم

أسیرا لها ، فقد تؤدي به إلى أن یلتبس علیه الخیال بالواقع ، كمریض الفصام الذي یكثر منها ، 

   فتجعله بعیدا عن الواقع المعاش

  أحالم النوم-3

ي ، ، وتستخدم أسالیب التفكیر البدائویكون فیها التفكیر أقرب إلى المستوى الالشعوري ( الالواعي) 

لذا یصعب علینا تفسیرها لعدم تعودنا وتدریبنا على التفكیر المنطقي المتحضر . كما أن دوافعها 

قاظ الشعوریة تغلب على دوافعها الالشعوریة ، بمعنى أن الحالم یستطیع أن یعرفها جیدا أثناء االستی

لدافع الجنسي غیر المشبع . ولكن ما هو الداللة من ، كأحالم المراهقة من طبیعة جنسیة لشدة ا

الداللة من التكرار هو أن هناك مشكالت لم تحسم بعد ، فإن حلت هذه  تكرار أحالم النوم ؟

المشكالت لم تعد هذه األحالم تظهر ، كالموظف المسرف لرئیسه في الخضوع ، خوفا على فقد 

ذا الخضوع ، وأخذ یعامله وهو مرفوع الرأس ، عمله ، فقد رأى الموظف في نومه أنه أعرض عن ه

فهذا الحلم قد جعل من هذا الموظف أن یفطن من … فإذا برئیسه قد بدأ یحترمه ، ویراعي كرامته 

أن رئیسه یحتقره بسبب خضوعه ، وٕان تخلص من هذا الخضوع فسوف یعامله معاملة حسنة ، وبذا 

وسواء كان الحلم یستهدف … مله من قبل كان الحلم قد شجعه على عمل ما ، لم یكن یجرؤ ع

تحقیق رغبة أو محاولة لحل مشكلة ، إال أنه یستهدف أیضا استعادة التوازن النفسي الذي یختل من 

  ما نكابده من رغبات معوقة أو مشكالت غیر محسوسة

  

 

 :Regression النكوص-4

ونعني به الرجوع على المستوى الشعوري أحیانا ، وعلى المستوى الالشعوري أحیانا أخرى ، بمعنى 

الرجوع بالسلوك إلى طور سابق من أطوار النضج . فنكوص الكهولة ، ما هو إال رجوع إلى طور 
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غیر ، وسط العمر أو إلى الطفولة ، سواء في الملبس أو المشرب أو المظهر ، وذلك باعتماده على ال

  وهو طور من أطوار الطفولة

في  یلجأ إلیها الفرد إذا استحالت علیه إمكانیة إشباع دوافعه لكن متى یلجأ الفرد لعملیة النكوص ؟

الوقت الراهن ، وبالطریقة السویة . فعبث الراشد بأعضائه التناسلیة ما هي إال إشباع لدوافعه 

السوي مع فرد من الجنس اآلخر ( عن طریق الجنسیة ، عندما استحال علیه اإلشباع الجنسي 

 الزواج ) . وهذا العبث ما هو إال رجوع لطور من أطوار الطفولة لإلشباع الجنسي ، سبق للراشد أن

وال تقتصر عملیة النكوص على الكبار دون الصغار   .تخطاه أثناء مراحل نموه السوي نحو الرشد

ي التبول الالإرادي ، أو یأخذ في مص أصابعه ، ألن الطفل ذو السادسة من عمره ، قد یأخذ ف… 

 أو یأخذ ویكثر من العناد والعصیان إن رأى أخاه األصغر منه سنا ، قد استأثر بعنایة أمه وعطفها

 … من دونه ، فهنا ینكص إلى أمه نكوصا الشعوریا ، عسى أن یصیبه شيء من الحنان المفقود

ر الزمن ،. وقد یستفید الفرد من النكوص الوقتي في إن عملیة النكوص عملیة طبیعیة ، تحدث بمرو 

  حدوده السویة في سعیه للتوافق

 : إلنكارا-5

فكما نعرف أن الصراع یستوجب وجود قوتین متصارعتین ، ولكن اإلنكار یعتبر إحدى هاتین القوتین 

ا الفتراسه ظنغیر موجودة أصال ، كالنعام یدفن رأسه في الرمال عند رؤیته للحیوان المتوحش القادم 

منه أنه تجنب الخطر .. وقد یفید اإلنكار في تجنب األلم ، وخاصة إذا كان الهدف منه التأجیل 

وقد یصل اإلنكار إلى حد المرض  لحین استجماع اإلنسان قواه ، لیكون أكثر تحمال للمصاعب

ذي االكتئاب الشدید ، والالنفسي الخطیر ، كإنكار الفرد لوجود العالم الخارجي ، كمریض الفصام أو 

 . ” بضالل اإلنعدام” ینكر أیضا وجود أحد أعضائه ، أو وجوده هو أصال ، وهذا یسمى 

وجود  كما أن االنكار یرتبط بالواقع الخارجي للفرد ، فحینما یعیش الفرد في واقع محبط ، یلجأ إلنكار

ناس و إال حیلة دفاعیة شائعة بین الواالنكار ما ه،  مثل هذا الواقع بشكل كلي أحیانا أو بشكل جزئي

ه والفرد نفسه یمیل إلنكار ما ب… ، فاألم شدیدة التعلق بإبنها ، تنكر أیة عیوب ، أو نقائص فیه 

 من عیوب ، أو قصور ، أو ما یقابله من فشل ، ألن أساس میكانیزم اإلنكار هو مبدأ اللذة والواقع

 لعدم تحمله ما هو في الواقع ، نجده یرى العیوب في فالفرد عندما ینكر بعض المثیرات الخارجیة… 

  . اآلخرین ، وال یراها في نفسه ، وینكر عیوب حبیبه ، ویضخم عیوب اآلخرین
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 :  اإلبطال-6 

وفیه یبطل الفرد مفعول عمل ما ، أو فیه یغطي الفرد فعله بفعل آخر .. كالطفل الذي یضرب أخاه 

، ظانا منه أن هذه المالعبة أو ذلك التقبیل سیعطل مفعول األصغر ، ثم یسرع لمالعبته وتقبیله 

وكالشخص الذي یعمل عمال ظانا منه أنه سیصلح عمل سابق ، وأنه سیتخلص … عمله السابق 

وكرجل األعمال الناجح الذي جمع ماله بطریقة غیر شرعیة ، … من شعوره بالذنب عن الفعل األول 

 انا منه أنه سیكفر عن الطریقة غیر الشرعیة التي جمع بهافیبني مؤسسة تخدم األغراض العلمیة ، ظ

 .. ثروته

أما في المرض النفسي ، فیشعر مریض الوسواس القهري ، بالذنب ، ظانا أن غسیل الیدین باستمرار 

یبطل هذا الشعور ، وكأنه یحاول محو هذا الشعور ، وهو نوع من الهرب من الفعل ( الشعور 

  )یكن ، بمحاولة محوه بالفعل ( غسیل الیدینبالذنب ) ، باعتباره لم 

 : التفكیك-7

وفیه یتم عملیة انفصال بین األجزاء المتصارعة ، بهدف حل الصراع مؤقتا ، أو التخفیف من حدته 

على األقل ، أو اختفاء التوتر المصاحب للصراع ، فأحیانا یحدث التفكیك في األحوال السویة ، 

صل الجهاز الحركي عن بقیة مقومات النفس والجسم ، وأحیانا أخرى كالمشي أثناء النوم ، حیث ینف

 . قد یحدث التفكیك في األحوال المرضیة ، كحاالت الهستیریا أو ازدواج الشخصیة

 : التبریر-8

لمجتمع اوفیه یقوم الفرد لتقدیم أسباب غیر حقیقیة لسلوكه ، أو میوله ، أو دوافعه ، فال یلق قبوال من 

 من األنا األعلى ، ولكن تجد قبوال من الشخص نفسه . كالتلمیذ الذي رسب في مادة ماأو الغیر أو 

،  ، فیقوم بتقدیم أسباب غیر حقیقیة ( كوجود خالف بینه وبین المدرس ) ، فال یلق قبوال من والدیه

   ولكن هو نفسه مقتنع بذلك التبریر

  :من فوائد التبریر ما یلي

   تحفظ للفرد ثقته بنفسه –أ  

   تحفظ للفرد تقدیره لكفایته –ب 

   ترفع قیمة الفرد في نظر نفسه –ج 

فالحبیب یبرر كافة سلوك المحبوب ، بحیث یصبح مقبول حتى وٕان كان مرفوض ، والعدو یفسر كل 

 .شيء من جانب عدوه على أنه خطأ وضار وعدائي مهما كان صوابا
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ع یلجأ هو أن الفرد في عملیتي التمویه أو الخداوالفرق بین عملیة التبریر وعملیتي التمویه أو الخداع 

على المستوى الشعوري ، لیقنع غیره بعذر ملفق یبرر به سلوكه ، كالشخص الذي یعطي أو یقدم 

نه قد موعد لزمیله دون نیة الوفاء بوعده ، وبعد انقضاء الموعد وعدم الوفاء به ، یبرر ذلك لزمیله بأ

ى بوعده ، مع علمه ووعیه تماما بأنه عذر ملفق ، یبدیه لیتفاد ألم به مرض مفاجئ أقعده عن الوفاء

  به الحرج في مواجهة هذا الزمیل

إن التبریر كمیكانیزم دفاعي یلجأ إلیه الفرد في موقف الضعف أو الحرج ، ألنه ال یرید أن یظهر 

…. األنا  أمام اآلخرین بهذا المنظر ، فیلجأ للتحایل على الذات إلیجاد مصوغات منطقیة تقبلها

بمعنى أن الفرد یستخدم منطق عقلي ، إلیجاد أسباب تبدو منطقیة أو مقبولة اجتماعیا ، لتبریر 

  الموقف أو الحدث 

 

   اإلبدالیة الحیل-خامسا

إذا كان هدفها إبدال هدف مكان هدف ، أو إبدال شعور ، مكان شعور ، أو إبدال انفعال مكان  –أ 

   إزاحة أو نقل” انفعال ، هذا هو 

 . ” التكوین العكسي” وٕاذا كان هدفها إبدال هدف بعكسه ، هذا هو  –ب 

 التعمیم” وٕاذا كان هدفها إبدال الكل مكان الجزء ، هذا هو  –ج 

 .“ اإلعالء أو التسامي” وٕاذا كان هدفها إبدال عام ، مكان حاجة دنیا هذا هو  –د 

 . ” التقمص أو التوحد” وٕاذا كان هدفها إبدال الغیر مكان الذات ، هذا هو  –هـ 

 . ” تقدیسا” وٕاذا كان هدفها إبدال الغیر بتقدیر بالغ وأصبح مثال أعلى یحتذى به سمي ذلك  –و 

  ”تعویضا ” وٕاذا تم إبدال نشاط معین مكان نقص ، لمحاولة تعویض النقص ، سمي ذلك  –ز 

 

 : وفیما یلي تفصیل الحدیث عن هذه الحیل اإلبدالیة

  أو النقل Displacement اإلزاحة –أ 

حیلة دفاعیة ، یتم فیها رغبة مرتبطة بموضوع معین إلى موضوع آخر ، على مستوى شعوري أحیانا 

، وأحیانا أخرى على مستوى الشعوري ، كنقل رغبة من طعام معین غیر موجود إلى طعام آخر 

 قا لهذا العدوان . موجود ، وكنقل العدوان من الزوج ألول شخص یقابله ، دون أن یكون مستح

وسبب استخدام الفرد لهذه الحیلة هو أن الشخص المحبط والذي ال یستطیع التعبیر عن ذاته ، یقوم 
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بتخریب األدوات والممتلكات كأنها هي المصدر للتوتر والعنف ، أي یقوم بنقل التوتر الداخلي من 

   المصدر األساسي إلى مصدر آخر بدیل

  Reaction Formation التكوین العكسي –ب 

ونقصد به دافع غیر مرغوب فیه ، من الشعور الفرد ، بحیث یتغیر إلى الضد في شعور الفرد ، أي 

ن یكون شعور الفرد مضادا لما هو موجود في الشعوره ، أي یكون الفرد غیر شاعرا بالدافع ، وال یفط

أربع سنوات یغرق أخیه الرضیع لوجوده ، ألنها دوافع محظورة مكبوتة بل ینكرها . كالطفل ذو 

بالقبالت ( هذا على الجانب الشعوري ) ، وفجأة تظهر حقیقة مشاعره بالقرص أو العض ( وهذا 

كما یقال أن الحنو البالغ یخفي وراءه … على الجانب الالشعوري ) ، فال نسمع إلى صراخ الرضیع 

سي ، لدوافع التي یستخدمها التكوین العكدافع عدواني ویلجأ الفرد الستخدامه ألن الرغبات والمیول وا

ما هي إلى رغبات ومیول ودوافع منبوذة اجتماعیا ، ویقاومها الضمیر ، فیضطر األنا إلى عكسها ، 

 . إرضاءا للمجتمع ، وتمشیا مع قیم الضمیر واألنا األعلى

 

 :Generalizationالتعمیم–ج

معینة على سائر التجارب المشابهة ، أو هي حیلة دفاعیة ، یعمم بها الفرد خبرته ، من تجربة 

رص اللي انقرص من الحیة ، یخاف من ذیلها ، أو اللي انق” القریبة منها ، كالمثل الشعبي القائل : 

  .من التعبان یخاف من الحبل

 :Sublimationاإلعالء أو التسامي –د 

اجتماعیا ، إلى موضوع  حیلة دفاعیة ، فیها یوجه الفرد طاقة دافع لدیه ، من موضوع غیر مقبول 

آخر مقبول اجتماعیا . كتوجیه طاقة دافع الجنس إلى موضوعات كالریاضة ، أو توجیه طاقة دافع 

العدوان إلى موضوعات كالمصارعة . وقد یحدث اإلعالء أو التسامي نتیجة لفشل واضح ، أو 

 یدة المحرومة من الزواجحرمان ظاهر ، كالفرد الفاشل في الحب یتجه إلى الفن ، أو األدب ، وكالس

   دافع األمومة ءتتجه لمهنة التمریض أو التدریس إلرضا

  

  : Identifacationالتقمص أو التوحد –هـ 

 : لكي نفهم المقصود بعملیة التقمص أو التوحید ، البد من التفرقة بین التقلید والتقمص

فالتقلید أو المحاكاة ، عملیة مؤقتة ، یقوم بها الفرد بوعي ، وبهدف تقلید حركات وتفكیر وعادات 
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مثلما یقوم الممثل بتقلید نابلیون على خشبة المسرح ، حتى إذا انتهى عاد إلى … شخص آخر 

   شخصیته األصلیة

اج الشخصیة بشخصیة أما التقمص ، فهو عملیة ، یلجأ إلیها الفرد بشكل الشعوري ، وهي استدم

وقد یتقمص األب … فقد یتقمص الطفل بشخصیة أبیه ، لیشعر بالقوة التي یصبو إلیها … أخرى 

بشخصیة إبنه ، فیشعر بما یشعر به اإلبن من مختلف ألوان السرور أو الحزن ، أو الحب أو الكره 

ة التي ینتمي وقد یتقمص الفتى شخصیة الجماع… وقد یتقمص قارئ القصة بشخصیة بطلها …. 

ا إلیها ، فیكون النجاح الذي یحدث للجماعة نجاحا له , واإلحباط الذي تواجهه الجماعة ، هو إحباط

 .. له

وقد یستهدف التقمص أو التوحد التغلب على الحزن ، كالطفلة التي ماتت قطتها ، فأعلنت أنها 

 صارت قطة ، وأخذت تحبو على أربع ، وامتنعت عن الطعام

التقمص أو التوحد التحرر من الخوف والقلق ، كما یظهر في ألعاب األطفال ، حین  وقد یستهدف

 … یقوم الطفل بتمثیل دور طبیب األسنان ، ویقوم بخلع ضرس أخیه األصغر

وقد یستهدف التقمص أو التوحد التحرر من الخوف الشدید من المعتدي ، كخوف الیهود من النازیین 

دي ( النازیین ) ، مما أتاح لهم فرصة التغلب على الخوف من ، جعلهم یتقمصوا شخصیة المعت

   العرب وتوجیه العدوان علیهم ، وأتاح لهم االستعداد للتوازن النفسي

  

 

 : لتقدیسا-و

التي حیلة دفاعیة ، تستخدم لرفع قیمة الفرد بشكل مبالغ فیه ، فیصفه بكل المحاسن التي فیه فعال , و 

ومن أهم عیوب هذه الحیلة ، أنها تبعد الشخص ، … نقیصة أو خطأ حرم منها ، وینزهه عن كل 

عن الحقیقة ، وتحرمه من النظرة الموضوعیة لألمور ، وتصیب صاحبها باإلحباط الشدید ، عندما 

  یتبین الفرق بین ما تصوره وبین ما هو كائن فعال

  

  : Compensationالتعویض –ز 

مستوى الشعوري أحیانا ، وعلى المستوى الالشعوري أحیانا حیلة دفاعیة ، یلجأ إلیها الفرد على ال 

وتبدأ عندما یشعر الفرد أن هناك نقصا في جانب من جوانب مظاهر النمو ، فیقوى في … أخرى 

أو قد تظهر حینما یشعر الفرد بالحرمان من نوع معین من … جانب آخر للتغلب على هذا النقص 
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ع لكي یعوض ألم الحرمان غیر المشبع ویشعر باللذة اإلشباع ، فیفرط في نوع آخر من اإلشبا

 .… المتاحة

ولكن أحیانا قد ال یدرك الفرد أنه یعاني من نقص ما ، في حین أن هذا النقص یعاني من وجوده ( 

في الالشعور ) ، كالفرد الذي ال یدرك بعدم التقدیر االجتماعي له ، فیقوم ببذل جهدا من نوع آخر 

  بهدف تعویض هذا النقص الالشعوريمن أنواع الریاضة ، 

ونجد أبسط أنواع التعویض في السیدة التي حرمت من الجمال ، فنكسبها خفة وكذلك الفرد الذي فقد 

وهناك ،عضو من أعضاء جسمه ، فیقوم بأنشطة تقوي لدیه عضوا آخر من أعضاء جسمه 

ص بعنف ، أو یضخم التعویض  وغالبا ما یمعن الفرد باستخدامه ، كأن یهاجم النق التعویض الزائد

كضعیف البنیة الذي یمارس األلعاب الریاضیة ، وال یقتنع بأن یصبح جسمه عادیا فقط ، بل یجهد 

  نفسه بأن یكون من األقویاء ، ومن ذوي العضالت المفتولة

  ومن أهم صور التعویض الزائد

السلوك السخیف في قد یتخذ التعویض الزائد صورا منحرفة كأن یصطنع الفرد أنواع من  - 1

  جذب انتباه اآلخرین ، وااختالق قصص كاذبة ومزیفة

وقد یتخذ صورا عدوانیة ، كي یثبت الفرد للناس ، بأنه غیر ضعیف ، ولدیه من القوة ما   - 2

  یتحدى القانون

وقد یتخذ صورا من انحطاط الفرد من شأنه أمام اآلخرین طمعا أن یمتدحه الناس ، وأن  - 3

فإذا به دائم الحدیث ، عن نفسه ، بأنه عاجزا ال یصلح لشئ ، ولكن  …یرففعوا من قدره 

ا االستمرار ، في حط الفرد لنفسه ، قد یجعله یتهم اآلخرین بارتكاب ذنوب لم یرتكبها ، وهن

  یكون قد اجتاز منطقة السواء إلى منطقة اعتالل الشخصیة

لسابقة ، ولكن ذكرت في بعض الكتب وهناك بعض الحیل الدفاعیة لم نذكرها ضمن الحیل الدفاعیة ا

 … والمراجع النفسیة األخرى منها : التحول ، العزل ، التكفیر ، االحتماء بالمرض

   التحول -1

هي حیلة دفاعیة ، یلجأ إلیها الفرد لحل صراعاته ، بتحویلها إلى أعراض جسمیة ، فبدال من أن 

كالشلل الهستیري للذراع مثال : إذ ال توجد … یعبر عن نفسه تعبیرا نفسیا ، یعبر عنها تعبیرا جسمیا 

ولكن … في هذه الحالة أي اصابات عضویة للذراع ، أو مراكز المخ ، أو بالوصالت العصبیة 

تفسیر ذلك هو أن الصراع النفسي الذي یهدف لمنع الذراع من عمل شيء معین ، وٕاعاقته عن 
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الحركة ، قد تحول إلى عرض جسمي ، تمثل في الكف الفعلي لوظیفة الذراع ، فال یعود المریض 

  یقوى على تحریكه ، ویفشل العالج الجسمي في عالجه ، وینجح العالج النفسي

  :العزل -2

 یلة دفاعیة ، یتم فیها فصل األفكار والرغبات والمعتقدات بعضها عن بعض ، ألنها لو التقیتهي ح 

كالرجل الصادق في بیته ، والكاذب في محله ، والرجل الذي یؤدي … لسببت الصراع والقلق 

العبادات على أكل وجه لكنه یغش ویخدع في تجارته ویقول هذا أمر أو عمل یخالف عمل ، ویعبر 

…. ، ولكنه یرفض االعتراف بهذا التناقض ” هذا شيء وهذا شيء ” ك بالعامیة بقوله : عن ذل

فالمریض الذهاني مثال یعتقد بأنه ملك عظیم ، لكنه یمسح األرض عن طیب خاطر ، دون أن یفطن 

وكالشخص الذي یعتقد بأنه أغنى أهل األرض لكنه … إلى ما بین اعتقاده وسلوكه من تناقض 

  ة من زمالئهیستجدي سیجار 

  :التكفیر -3

هي حیلة دفاعیة ، یستخدمها الفرد عندما یشعر بالذنب ( وخز الضمیر ) ، وهو شعور یرتبط  

 … كالتاجر الغشاش یكثر من الصدقة… بالخجل ، وٕانزال العقاب على نفس الفرد 

یتصید الفرد فقد …. ومن أهم صور التكفیر : الصدقة ، واإلعتذار ، والتوبة ، واالعتراف بالذنب 

لنفسه متاعب مالیة أو مهنیة أو عائلیة أو صحیة ، ویبتعد عن أسباب النجاح ، ولو أصاب النجاح 

احة إال كالغني مثال نجده یضیع ماله كله في القمار ، ألنه ال یجد اللذة إال في األلم ، وال یجد الر … 

ث علیه تجعله یعتقد أنه من ولكن تكرارالحواد… في التعب ، وال یجد السعادة إال في الشقاء 

ولكنه في حقیقة األمر … المغضوب علیه ، أو من الضالین ، أو من الذین جارت علیهم األقدار 

  . هو الضمیر الواخز الغاضب علیه ، والذي ال یهدأ إال إذا أنزل صاحبه العقاب بنفسه

 

  :االحتماء بالمرض النفسي -4

،  یة في آن واحد ، وتبدأ عندما یعجز الفرد عن بلوغ هدفههي حیلة دفاعیة هروبیة تبریریة استعطاف 

فیصطنع المرض الجسمي ، هربا من لوم الناس ، ومن لوم الضمیر ، ألنه یعتقد أن المرض 

یستطیع أن یجلب له عطف الناس واهتمامهم به ، وبالمرض أیضا یتعافي عن مواجهة المواقف 

  .… شكلة تحبط دوافعهالصعبة ، فیستغیث بالمرض ، كلما ارتطمت به م
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   ومن أهم صور االحتماء بالمرض النفسي

الكاتب الذي یكره عمله ، یصاب بتشنج في یده الیمني الذي یكتب بها ، في حین یستطیع أن  –أ 

 یكتب خطابا لزوجته ، وسبب ذلك الصراع النفسي بین عدم رغبته في الكتابة لكراهیته لعمله ، وبین

 . ولذا قد یزول التشنج بعد انتهاء العمل والرجوع إلى البیت… الراحة رغبته في الركون إلى 

الطالب المتعثر في الدراسة ، قد یصاب قبل االمتحان ، بصداع شدید ، لكي ال یذهب  –ب 

وسبب ذلك الصراع النفسي بین عدم رغبته في الدراسة ، وبین رغبته في أن یترك … ویمتحن 

   اع بعد االمتحان مباشرةفي حین قد یزول الصد… المدرسة 

الجراح الذي ال یرغب بعمل عملیة جراحیة ، قد یصاب بارتعاش الید الهستیري ، كي ال یعمل  –ج 

   العملیة ، لكنه قد یعمل عملیة جراحیة یعتقد بنجاحها

” نحن جمیعا حینما نجتمع في مجلس فرح ، ونضحك من أعماق قلوبنا ، فعلى الفور نقول :  –د 

، كأن الضمیر ” األنا األعلى ” نحو ” األنا ” فهذا نوع من القلق ، قلق ” … ه خیرا اللهم اجعل

   المتجهم ال یطیب له أن تطیب لنا الحیاة

ك وهناك أیضا بعض الحیل الدفاعیة األخرى والتي تشیر إلى أن الفرد یعاني أزمة نفسیة ، منها : فر 

اإلسراف في التدخین … .. اإلسراف في الطعام الیدین بشدة .. فرقعة األصابع .. حك مؤخرة الرأس 

اإلسراف في قضم … واالسراف في النوم … واإلسراف في الحركة … اإلسراف في الكالم … 

 . إلخ…. والخلجات العصبیة … اإلسراف في ممارسة العادة السریة … األظافر 
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 أسباب األمراض النفسیة        

معروفة السبب ،ولكن هناك عدة عوامل تؤدي الـى حـدوث المـرض النفسـي ان األمراض النفسیة غیر 

  وتكون هذه العوامل متداخلة ومتشابكة ومتعددة في الفرد الواحد.

  

  ویمكن تصنیف هذه العوامل الى أربعة مجموعات هي:

  Genetic factorsأوال: العوامل الوراثیة   

ى راب النفسي ،وهناك عدة دراسات علمیة تشـیر الـ*ان للعوامل الوراثیة أثرا في تشكیل وٕانتاج االضط

وجــود عناصــر وراثیــة واســتعدادات تكوینیــة عنــد بعــض النــاس تــؤدي لإلصــابة بــالمرض النفســي لــدیهم 

ومـا یؤیـد ذلــك هـو الدراسـات والبحــوث التـي أجریـت علــى األطفـال التـوائم المصــابین بـبعض األمــراض 

 النفسیة.

وراثیة ة عن الظروف البیئیة بل ان الظروف البیئیة تدعم العوامل ال*إن العوامل الوراثیة ال تعمل بعزل

  .لذا فان الوراثة السیئة مع البیئة السیئة تكون عامًال موجدًا لالضطرابات النفسیة والعكس صحیح

  *هناك أدلة قویة تؤكد على اثر العوامل الوراثیة في مرض الفصام والكآبة والهوس والصرع.

  

   Psychological factors  نفسیةثانیًا :العوامل ال

*ویقصد بها العوامل التي تتعلق بالنمو النفسـي المضـطرب وخاصـة فـي مرحلـة الطفولـة وعـدم إشـباع 

  الحاجات النفسیة واالجتماعیة واألمنیة الضروریة للفرد.

هـم *یعتبر الصراع واإلحباط والحرمان والخبرات المؤلمة والضـغوط النفسـیة والتنـاقض الوجـداني مـن أ

  األسباب النفسیة المؤدیة الى المرض النفسي.

  

  Cultural and social factorsثالثًا: العوامل الثقافیة  

ه *ویقصد بها العوامل الحضاریة والثقافیـة واالجتماعیـة المحیطـة بـالفرد والتـي تـؤثر فـي بنـاء شخصـیت

  ولها أثرا غیر مباشرًا في حدوث المرض النفسي.
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اة ماعیة بما فیها من تغذیـة ونظافـة وتعبیـر عـاطفي وتربیـة جنسـیة وٕاعـداد للحیـ*فعوامل التنشئة االجت

حـدد تاالجتماعیة وكذلك القیم السائدة في المجتمع التي تتدخل في تكوین األنا األعلى لإلنسان والتـي 

  سلوكه كل هذه العوامل لها األثر في حدوث المرض النفسي أو االضطراب السلوكي.

  دمان على الكحول یكثر في المجتمعات الغربیة عنه في المجتمعات العربیة *ومثال على ذلك اإل

  

  Physical factorsرابعًا :العوامل الجسمیة  

  *ویقصد بها العوامل البایولوجیة التي تؤثر في الجسم ووظائفه وتشمل:

مثـــل الحمـــى الشـــدیدة التـــي تـــؤدي الـــى حالـــة تشـــوش واضـــطراب الـــوعي  األمـــراض البدنیـــة الحـــادة.1

  والذاكرة أو ذات الرئة والتیفوئید الذي یؤدي الى حالة الكآبة.

:مثــل الكحــول الــذي یــؤدي الــى اإلدمــان الــذي یصــل أحیانــا الــى حــدود الــذهان  .الســموم واألدویــة2

  الكحولي واضطراب وفقدان الذاكرة.

رفین والكوكــــایین والبرومایــــد وغیرهــــا التــــي تــــؤدي الــــى حــــدوث أعــــراض أو بعــــض األدویــــة مثــــل المــــو 

  واضطرابات نفسیة.

الدم ) : مثل مرض السكر الذي یرفع تركیز السكر ب.اضطراب الفعالیات االیضیة (التمثیل الغذائي3

أو ض.، أو عجز الكلیتین الذي یرفع تركیز الیوریا بالدم التي تؤثر على اختالل التوازن النفسي للمری

اضطراب عمل الغدة الدرقیة وازدیاد إفرازها لهرمون الثایروكسین الذي یؤدي الى ظهور أعراض 

  نفسیة مثل القلق والكآبة واضطراب النوم.

  

  .أمراض الدماغ واعتالله ـ ویشمل:4

    (Head injury)أ.الشدة على الرأس

  ة.تؤدي إلى خلل في عمل الجهاز العصبي مع ظهور أعراض واضطرابات نفسی

  ب.أورام الدماغ : قد تؤدي الى حاالت االكتئاب والذهان العضوي.

  جـ.الصرع : الذي یؤدي إلى اعتالل الشخصیة وحاالت ذهانیة وسلوكیة.

  د.التهاب الدماغ والسحایا

  هـ.اعتالل الدورة الدمویة الدماغیة.
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  و.أمراض الشیخوخة والخرف المبكر.

 

 

  

  العالمیةحقائق أظهرتها إحصائیات منظمة الصحة 

  تشیع االضطرابات النفسیة والعصبیة والسلوكیة في جمیع أنحاء العالم وتسبب الكثیر من

المعاناة. كما ویتعرض المصابون بهذه االضطرابات عادة الى العزل عن المجتمع. إضافة 

 إلى ذلك، فهم عرضة ألن تكون حیاتهم سیئة وعادة ما تكون نسبة الوفاة بینهم مرتفعة.

  

  مئات المالیین من األشخاص حول العالم من االضطرابات النفسیة والسلوكیة یعاني

والعصبیة واالضطرابات الناتجة عن االستخدام السيء لبعض المواد. فعلى سبیل المثال، 

، كان عدد المصابین باالكتئاب في العالم 2002تقدر منظمة الصحة العالمیة أنه في العام 

ملیون شخص، وعدد  25د المصابین بالفصام یقدر بـِ ملیون شخص، وعد 154یقدر بـِ 

ملیون شخص. كما وقد  91المصابین باضطرابات ناتجة عن تعاطي المخدرات یقدر بـِ 

ملیون شخص، ومصابي مرض  50أظهر تقریر حدیث أن مصابي الصرع یقدرون بـِ 

  ملیون شخص. 24ألزهایمر وحاالت الخرف یقدرون بـِ 

  یراجعون األطباء من أحد االضطرابات النفسیة أو العصبیة أو مرضى  4من كل  1یعاني

  السلوكیة، إال أنه ال یتم تشخیص وال عالج معظمها.

  تؤثر األمراض النفسیة وتتأثر بالحاالت المرضیة المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب

ي إلى قیام والشرایین، والسكري واإلیدز. وٕان لم یتم عالج األمراض النفسیة، فإنها قد تؤد

المصاب بسلوكیات غیر صحیة تؤثر بشكل سلبي على عالج األمراض الجسدیة. وتتضمن 

هذه السلوكیات عدم االنتظام في تناول العالجات الطبیة الموصوفة له من قبل األطباء، 

  وتؤدي كذلك إلى القصور في مناعة الجسم وعدم تحسن الوضع الصحي.

 النفسیة عدم االعتراف بخطورتها وعدم فهم فوائد  تشمل موانع العالج الفعال لألمراض

  العالج النفسي.
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  من األشخاص الذین یعانون من االضطرابات النفسیة في الدول النامیة 75إن أكثر من %

  ال یحصلون على العالج أو الرعایة.

  یتعرض العدید من مصابي االضطرابات النفسیة إلى الشجب والتندید، كما ویكونون عرضة

  ل وسوء المعاملة.لإلهما

  

 تصنیف األمراض النفسیة والعقلیة

 Neurosisاالضطرابات  العصابیة   -اوال : 

هـــي اضـــطرابات وظیفیـــة فـــي الشخصـــیة وهـــذا یعنـــي انهـــا ال ترجـــع إلـــى تلـــف أو عطـــب فـــي الجهـــاز 

العصـــبي وانمـــا ترجـــع الـــى الصـــدمات االنفعالیـــة وأحـــداث ألیمـــة واضـــطرابات فـــي العالقـــات اإلنســـانیة 

  تعرض لها الفرد في حیاته.

د ویكون فیها المریض مدركًا لواقع الحال وواعیًا لخصوصیة معاناتـه الذاتیـة .تتسـم بصـفة عامـة بوجـو 

صراعات داخلیة وتصدع العالقات الشخصیة ، كمـا تبـدو فـي صـورة أعـراض نفسـیة وجسـمیة مختلفـة 

اس لتـردد المفـرط والشـكوك التـي ال أسـمنها : القلق ،الوسواس ،األفكار المتسـلطة والمخـاوف الشـاذة ،ا

  لها.

         Anxietyالقلق  -1

تعریف القلق : وهو حالة من ازدیاد الخوف  واإلحسـاس بالتهدیـد للـذات أو للحیـاة بـدون سـبب واضـح 

  أو معروف ،والقلق یختلف عن الخوف الذي یكون بسبب واضح ومعروف.

  

  مستویات القلق:

     Mild anxiety .المستوى البسیط أو الخفیف 1

یعتبــر هــذا المســتوى فــي الحــدود الطبیعیــة التــي تحفــز اإلنســان علــى العمــل واالنجــاز وبالتــالي تســاعد 

  اإلنسان على التعامل مع مشكالت الحیاة الیومیة وتعلم الطرق المناسبة كلها.

    Moderate anxiety .المستوى المتوسط2
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ریض الـــى قلـــة قدراتـــه علـــى االســـتیعاب أو التركیـــز فـــي هـــذه الحالـــة یشـــتد مســـتوى القلـــق ،ویـــؤدي بـــالم

  ویحتاج الى مساعدة اآلخرین حتى یتعرف على الظروف المحیطة به.

 Sever anxiety .المستوى الشدید  3

فــي هــذه الحالــة یفقــد المــریض القــدرة علــى التركیــز أو التفكیــر ویصــبح مجــال اإلدراك لــدى المــریض 

  یحل أي مشكلة. محدودًا جدًا وبالتالي ال یستطیع ان

     Panic .الهلع4

وهذه هي الحالة القصوى من شدة القلق ،یصبح فیها المریض متخبطـًا وقـد یـؤذي نفسـه ویصـبح غیـر 

  قادر على الكالم او العمل ویصاحبه تهیج ونشاط زائد وسرعة الغضب.

  

  األعراض النفسیة للقلق:

  .الخوف الذي لیس له أسباب واضحة.1

  التركیز أو االستیعاب.انخفاض القدرة على 2

  .انخفاض القدرة على التحكم في التصرفات3

  .نشاط زائد، كثرة الحركة بدون هدف4

  .انخفاض القدرة على التحدث مع اآلخرین وتخبط في التفكیر.5

  .عدم القدرة على اتخاذ القرار.6

  

  األعراض الجسمیة للقلق:

  الدم وزیادة ضربات القلب وزیادة التنفس..زیادة إفراز األدرینالین الذي یؤدي الى ارتفاع ضغط 1

  .شحوب الوجه2

  .عدم النوم واألرق وعدم القدرة على االسترخاء.3

  .تعرق غزیر ،جفاف الفم وكثرة التبول.4

  .غثیان ،وٕاسهال وفقدان الشهیة.5

 .صداع ،شعور بالتعب مع توتر عضلي.6
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  العوامل المساعدة للقلق:

  .االستعداد الوراثي1

، تــــزداد عنــــد األطفــــال ،والمســــنین ،تظهــــر عنــــد األطفــــال علــــى هیئــــة الخــــوف مــــن الظــــالم  .الســــن2

  ة.والحیوانات والغرباء وتظهر عند المسنین بسبب العزلة والوحدة وانحدار القدرات الجسمیة والعقلی

حلــة :مثـل المیــول والرغبــات المكبوتــة الناتجـة عــن فقــدان األمـن والطمأنینــة فــي مر  العوامــل النفســیة.3

یة فـي الطفولة سببها ابتعاد األم أو فراقها بسبب الوفاة أو الطالق أو ناتجـة عـن أخطـاء التربیـة الجنسـ

  الطفولة.

  لفرد.اتفوق تحمل : مثل المشاكل العائلیة والمالیة والمهنیة والمسؤولیات التي العوامل االجتماعیة.4

  الحادة أو المزمنة مثل مرض التدرن الرئوي. األمراض العضویة.5

  

  العالج :

  .العالج النفسي :ویقصد به االستماع الى ما یعاني منه المریض من صراعات نفسیة.1

  .العالج البیئي واالجتماعي :ویتم بتغییر وضعه البیئي واالجتماعي في محیط عمله وبیئته.2

  الیوم).لكیمیائي :باستخدام األدویة المضادة للقلق مثل المنومات والمهدئات (اللیبریوم والف.العالج ا3

  

  Obsessive compulsive  neurosis  عصاب الوسواس القهري (األفكار التسلطیة) -2

هو مرض عصابي یظهر على شكل أفكار متكـررة فـي ذهـن المـریض ومسـیطرة علـى تفكیـره وتتسـبب 

  دي به الى االستجابة لها وتنفیذ محتوى الفكرة بشكل قهري وضد إرادته الشخصیة.في اضطرابه وتؤ 

  

  أعراض المرض:

  .الوسواس : سیطرة أفكار وسواسیه ذات طابع تدمیري على فكر المریض.1

  .األفعال الجبریة (القهریة) : سلوك قهري متكرر مثل غسل الیدین.2

  .االهتمام الشدید بالنظافة والنظام.3

  .اإلحساس بالذنب بسبب االنصیاع لألفكار الوسواسیة.4

  .مخاوف بدون سبب واقعي واضح.5

  .تصلب الرأي والتمسك بمعاییر صعبة التنفیذ.6
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  .العدوانیة تجاه اآلخرین وتجاه النفس.7

 

 

  

  أسباب الوسواس القهري:

  .العامل الوراثي1

یة اسیة في تصرفاتها الذي یـنعكس علـى شخصـ.العامل البیئي :تأثیر الوالد أو الوالدة المنظمة الوسو 2

  أطفالها.

.الشخصــیة:یظهر مــرض الوســواس القهــري فــي الشخصــیة التــي تتمیــز بالصــالبة وصــعوبة التكیــف 3

  ،حب النظام والروتین والدقة في المواعید واألعمال.

  

  العالج

.العــالج النفســي : ویــتم مــن خــالل تفســیر طبیعــة األعــراض للمــریض وتشــجیعه علــى التحــدث عــن 1 

مشاعره المصاحبة للسـلوك القهـري ، وتوجیـه تفكیـر المـریض لألحـداث االیجابیـة وعـدم االسـتمرار فـي 

  تذكر االحداث السلبیة لتي مرت في حیاته.

  السكن واالبتعاد عن مصادر الوسواس..العالج البیئي واالجتماعي :بتغیر مكان العمل أو 2

  

  Psychosisاألمراض الذهانیة  -ثانیا :

هي اضطرابات في الوظائف العقلیة ،یكون فیها المریض فاقدًا للبصیرة، وتبدو هـذه االضـطرابات فـي 

 صــورة اخــتالل شــدید فــي التفكیــر والقــوى العقلیــة، كمــا تتســم باضــطرابات ملحــوظ فــي الحیــاة االنفعالیــة

عن ضبط النفس التـي تعـوق الفـرد عـن تـدبیر شـؤونه وتمنعـه مـن التوافـق االجتمـاعي والعـائلي وعجز 

والمهنــي ،ویحـــدث الـــذهان نتیجـــة ســـبب عضـــوي مثــل : تســـمم األدویـــة أو مـــواد كیماویـــة مثـــل الـــذهان 

الكحــولي أو اضــطراب الهرمونــات او أورام الــدماغ ویــدعى الــذهان العضــوي ،وقــد یحــدث بــدون وجــود 

  في الجسم فیدعى بالذهان الوظیفي مثل :الفصام ،الكآبة الذهانیة. سبب عضوي
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   "schizophrenia "أ.مرض الفصام:  

:هو مرض ذهـاني یتمیـز بمجموعـة مـن األعـراض النفسـیة والعقلیـة والتـي تـؤدي تعریف مرض الفصام

  إلى تدهور معالم الشخصیة.

وحدة الذات، واالنفصام بـین الشخصـیة *ان المریض بالفصام یعاني من اإلحساس الداخلي بانشطار 

السابقة واإلحساس بالشخصیة المریضة وما یصاحبها من أعرض سلوكیة غریبة، هو العلة األساسـیة 

  في تسمیة المرض بالفصام.

  

  

  أعراضه:

:وهــي أفكــار غیــر واقعیــة أو وهمیــة ترســخ فــي تفكیــر المــریض وال یســتطیع الخــالص منهــا  .األوهــام1

  ئل الواضحة على بطالنها.على الرغم من الدال

*تتخذ األوهام عدة اشكال منها: أوهام اضطهادیة ، أوهام العظمة (ذات محتوى دیني أو سیاسي ) ، 

  الوهم بالقوة الخارقة ، الوهم بالمرض.

  .اضطراب التفكیر:2

ه یظهر هذا االضطراب في لغـة المـریض وأحادیثـه وعـدم قدرتـه علـى ترتیـب األفكـار ، أو انتقـال أفكـار 

  من موضوع إلى آخر ال صلة بینهما ، اللف والدوران في الكالم ، التكلم بكلمات ال یفهمها غیره.

  .اضطراب اإلدراك الحسي:3

الهالوس: وهي استجابات حسیة واضحة بدون وجود منبه وتكون على عدة أنواع وهي هلوسة سمعیة 

  ،هلوة بصریة ،هلوسة الشم ،هلوسة اللمس.

  والحیاة االنفعالیة:اضطراب العاطفة .4

وقد  *تتمثل بعدم القدرة على االستجابة االنفعالیة مع نقص شعوره بالعطف والحنان تجاه أفراد أسرته،

تكــون اســتجاباته االنفعالیــة ال تتناســب مــع الموقــف حیــث یضــحك فــي المواقــف التــي تتطلــب حزنــًا او 

فــي عالمــه الخــاص وقــد یصــبح  یبكــي عنــد ســماعه لألخبــار الســارة ،ویعتــزل المــریض لوحــده لیعــیش

  اعتدائیًا ومتدخًال بكل شيء.

  . اضطراب اإلرادة وفقدان الهمة:5

تى *یصبح المریض غیر قادر على اتخاذ القرارات ، قلیل اإلنتاج والعمل ، یفقد االعتناء بنفسه أو ح

 بحاجته الفسلجیة الیومیة كاالستحمام واألكل وتغییر المالبس.
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  .اضطراب الحركة:6

(تصـــلبیة) ، تعـــود هـــذه األعـــراض إلـــى صـــراعات الشـــعوریة عنـــد  تاتونیـــة*وتظهـــر بشـــكل أعـــراض ك

المــریض ، كــأن یقــف المــریض بوضــعیة معینــة ال یتحــرك فیهــا أو یتحــرك بحركــات متكــررة ، أو یبقــى 

  لعدة ساعات أو أیام بوضع جامد ال یأكل وال یشرب وال یتكلم إطالقا.

  .االنسحاب من الواقع:7

المـــریض مـــن صـــالته وعالقاتـــه االجتماعیـــة، االنطـــواء والعزلـــة، والعـــیش بعـــالم مـــن األوهـــام انســـحاب 

  والخیاالت التي تعفیه من مواجهة مشاكله وتقطعه عن االتصال بالعالم الخارجي.

  

  انواع الفصام :

  سنة 20ـ  15.الفصام البسیط: یبدأ في سن مبكرة بین 1

  .فصام المراهقة: ویبدأ في سن المراهقة2

  سنة ویتمیز باضطراب الحركة التصلبي. 40ـ  20.الفصام الكتاتوني: یبدأ في سن متأخرة بین 3

  .الفصام الخیالئي: ویبدأ بعد سن الثالثین ویتمیز باألوهام االضطهادیة أو أوهام العظمة.4

  

  العالج:

  .العالج باستخدام األدویة مثل االرجكتیل ، بروماسید، ببرازین .1

  ة الكهربائیة..العالج بالصدم2

  .العالج النفسي.3

  .العالج بالتشغیل.4

  

  "Paranoia"ب .الذهان االضطهادي (الزور):  

ـــز باألوهـــام االضـــطهادي وأوهـــام العظمـــة دون وجـــود  *وهـــو احـــد أنـــواع الـــذهان الـــوظیفي الـــذي یتمی

  هالوس، مع تدهور في الشخصیة.
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  أعراضه:

  .الشك والغیرة والمیل لالنتقام.1

  ادیة مع الحساسیة الشدیدة..أفكار اضطه2

  .العدوانیة تجاه النفس وتجاه اآلخرین مع محاولة االنتحار أو محاولة قتل اآلخرین.3

  

  الذهان العضوي یكون سببه عطب أو تلف في الدماغ. -ج 

  أسباب الذهان العضوي:

  .اضطراب التمثیل الغذائي مثل أمراض الكبد وداء السكري.1

  نقص فیتامین.نقص الفیتامینات ـ مثل 2

  .أمراض الغدد الصماء ـ مثل الغدة الدرقیة ، الغدة النخامیة والغدة فوق الكلویة.3

  .أمراض شرایین المخ وأورام الدماغ.4

  .اضطراب األمالح والمعادن في الجسم مثل البوتاسیوم والصودیوم.5

  .السموم ـ مثل المهدئات والمنومات والمخدرات والكحول.6

  ذهان العضوي:من األمثلة على ال

  

 Dementiaالخرف :   

ــذاكرة  ـــه اضـــطراب فـــي القـــدرات اإلدراكیـــة مثـــل الـ ـــتج عن وهـــو تـــدهور مســـتمر فـــي وظـــائف الـــدماغ ین

 واالهتــداء والتفكیــر الســلیم والحكمــة ، لــذلك یفقــد الكثیــر مــن الــذین یعــانون مــن الخــرف قــدراتهم علــى

  االهتمام بأنفسهم ویصبحون بحاجة لرعایة تمریضیة كاملة.

  

  أعراضه:

  .انحدار مستمر في القدرات اإلدراكیة مثل:ـ1

  أ.خلل في الذاكرة ـ فقدان القدرة على اكتساب معلومات جدیدة او استرجاع معلومات سابقة.

  ب.اضطراب في اللغة (الصمت ، اخطاء لفظیة).

  .اضطراب القدرات الحركیة (مثل مضغ الطعام ، او التلویح بالید).2

  ى معرفة االشیاء بأسمائها..اضطراب القدرة عل3
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  .اضطراب الوظائف العقلیة العلیا كالتخطیط والتنظیم والتفكیر.4

 .أمراض جسمیة عامة.5

  

  أسباب الخرف:

  سنة). 65.تقدم العمر (بعد سن 1

  .العامل الوراثي (وجود تاریخ اسري للمرض).2

الشـــرایین ، داء .تجلطـــات فـــي األوعیـــة الدمویـــة ویصـــاحب ذلـــك عـــادة أمـــراض أخـــرى مثـــل تصـــلب 3

  السكري ، ارتفاع ضغط الدم.

  .نقص الفیتامینات وسوء التغذیة مثل نقص فیتامین4

  .أمراض عضویة أخرى مثل : كسل الغدة الدرقیة ، إصابات وأورام الدماغ.5

  

  العالج:

  .عالج األمراض العضویة المصاحبة للخرف.1

أو المهـــدئات النفســـیة (مضـــادات الـــذهان) .العـــالج الـــدوائي : باســـتخدام األدویـــة المضـــادة لالكتئـــاب 2

 واألدویة التي ترفع من مستویات االستیایلوكولین.

 

  االضطرابات الوظیفیة

  سلس البول أو التبول الالارادي:

د قـكثیرا ما نجـد األطفـال یتبولـون فـي أثنـاء نـومهم باللیـل فـي سـن كـان ینتظـر مـنهم فیهـا ان یكونـوا   

ن ضـبط جهـازهم البـولي تقـع بالتقریـب فـي الثالثـة مـن العمـر ولـو أن تعودوا ضبط جهازهم البولي. وس

لى بعض األطفال یضبطون قبل سن الثانیة. وٕاذا استمر الطفل یتبول وهو نائم إلى ما بعد الرابعة، فع

  اآلباء أن یفكروا جدیا في األمر.

  أنواع السلس البولي :

 وقد تجاوز سن الثالثة من عمره.السلس األولي: وهو عندما لم یمر الطفل بمرحلة جفاف  -
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 السلس الثانوي: عندما نجد بأن الطفل قد مر بمرحلة جفاف ومن ثم افتقدها. -

  من الممكن أن یكون سلس البول مرحلي، یحدث عند حصول تغییر معین     

  في المحیط أو في نمط العیش، یشعر حینها الطفل بفقدان أهله له، وفقدان     

  فت االنتباه نحوه .االمان فیقرر عندئذ ل    

  االسباب:

  االسباب الجسمیة:

والواجــب األول فــي دراســة حــاالت التبــول الــالارادي هــو الفحــص الجســمي الــدقیق الشــامل. فقــد یكــون 

هنـــاك أســـباب جســـمیة عامـــة كفقـــر الـــدم أو االضـــطرابات العصـــبیة العامـــة، وقـــد یكـــون هنـــاك أســـباب 

  ن أو المثانة أو مجرى البول.جسمیة محلیة كائنة في الجهاز البولي كالكلیتی

  األسباب النفسیة:

ویرجــع التبــول الــالإرادي إلــى عوامــل نفســیة، أهــم عنصــر فیهــا هــو عنصــر الخــوف، ســواء أكــان قائمــًا 

 بذاته أم داخال في تكوین انفعاالت مركبة، وقد یكون الخـوف قائمـا بذاتـه كمـا فـي الخـوف مـن الظـالم

سماع قصة مزعجة أو غیر ذلك. وقد یدخل الخوف في تركیـب أو من الحیوان أو من التهدید أو بعد 

  انفعال آخر كالغیرة. 

ولیس من السهل إرجاع حالة التبول الالإرادي إلى عامل عائلي واحد كظهور مولـود جدیـد فـي األسـرة 

أو وفاة شخص عزیز أو غیر ذلك، بل نجد أنه یترتب على تغیر الجو الذي یسـود البیئـة التـي یعـیش 

ها فل وفقد ثقته بنفسه وخوفه على مركزه، مما یسبب له أحالمًا مزعجة في أثنـاء اللیـل یصـحبفیها الط

  أحیانًا فقدان القدرة على التحكم في ضبط عضالت الجهاز  البولي. 

  

  العالج:

یجــب التأكــد مــن ســالمة الجســم مــن كــل مــا یحتمــل أن یكــون عــامال فعــاال او مســاعدا فــي عملیــة -1

 یجب فحص حالة الجسم العامة والمحلیة فحصا دقیقـا ویجـب تحلیـل البـول والبـراز التبول هذه. ولهذا 

  والدم لهذا الغرض.

  تحسین حالة البیئة التي یعیش فیها الطفل، حیث یجب أن یكون الطفل مطمئنا.  -2

  اعطاءه حصة كافیة من الحنان مع عدم ولدنته، وعدم توبیخه -3

 النوم عدم اعطاءه سوائل ثالث ساعات قبل  -4
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 ایقاظه في منتصف اللیل من أجل التبول. -5

  مالحظة: إذا أصبح السلس في البول مشكلة مزمنة، فهذا یستدعي عالج أعمق.

 

  مص األصابع:

كثیرا ما تظهر هذه المشكلة منذ األسابیع اآلولى. وفي األشهر األولى یمكن النظر إلـى مـص أصـابع 

 الیــد أو الرجــل كأنــه عملیــة عادیــة  یقــوم بهــا كــل طفــل تقریبــا ویشــتق منهــا لــذه وفــي إجرائهــا شــْيء مــن

ن واحـدة دون أ المهارة فمن المهارة بالنسبة للطفل الصغیر تحریك یده أو رجله ووضعها في فمه دفعة

یخطىء الهدف. ولكن الخطورة فـي اسـتمرارها واإلصـرار علیهـا عنـد التقـدم فـي السـن.وبعض األطفـال 

یظلون یمصون أصـابعهم إلـى سـن الثانیـة عشـر. وضـرر اإلسـتمرار فـي هـذه العـادة یـتلخص فـي أمـر 

صــابع عــامال واحــد وهــو أنهــا أســلوب لنشــاط ال یــؤدي إلــى نتیجــة إیجابیــة ملموســة، وٕان كــان مــص األ

مســاعدا یســهل معـــه اإلغــراق فــي أحـــالم الیقظــة شــأنه مـــن ذلــك شــأن جمیـــع األعمــال التكراریــة غیـــر 

المنتجـــة. ویالحـــظ أن الطفـــل الصـــغیر عنـــد ممارســـته  مـــص األصـــابع یكـــون ســـعیدا ویمارســـها علـــى 

ي فار مثله فترات، أما الطفل الكبیر فیبدو علیه وهو یمارسها أنه غیر سعید وتجده یكب علیها باستمر 

ذلـــك مثـــل المـــدمنین لتعـــاطي المكیفـــات. ونجـــد أن الطفـــل الكبیـــر عنـــد ممارســـتها مثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل 

لم المدمنین لتعاطي المكیفات. ونجد أن الطفل الكبیر عند ممارستها یكون بعیدأ عـن الصـلة بهـذا العـا

  الواقعي. كما أن مص األصابع یحدث تشوهًا في شكل األ سنان وشكل األصابع. 

  

  العالج:

إزالـــة األســـباب النفســـیة التـــي تكمـــن وراء العصـــبیة بإزالـــة الخـــوف والقلـــق وتـــأمین الجـــو المناســـب  -1

  إلشباع الحاجات األساسیة للطفل مثل الحاجة إلى األمن والعطف والحریة.

شـغل الطفـل بعمـل مشـوق منــتج وذلـك بتشـجیعه علـى توجیـه أوقــات فراغـه فـي ممارسـة اللعــب أو  -2

 الذي یشغل یده وفمه أو كلیهما.العمل 

 تحبیب الطفل في أنواع النشاط الممتعة التي تستوعب بقدر اإلمكان وقته. -3

إبعاد السخریة بالشخص المصاب  بمزاولة هـذه العـادة وٕاظهـاره بمظهـر المنحـرف الشـاذ فـإن ذلـك  -4

 یضاعف في نفسه شعور الخیبة ویزید من استسالمه للعصبیة.
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ع الوســائل المتقدمــة إلــى الطریقــة المعروفــة بطریقــة التــذكیر وتــتلخص فــي اإلتفــاق یمكــن اللجــوء مــ -5

مــع الشــخص المــریض علــى تــذكیره بــاإلقالع عــن العــادة فــي حالــة النســیان. غیــر أن هــذا التــذكیر ال 

  یجب أن یأخذ صورة العقاب أو التأنیب.

 

  قضم األظافر:

الــذي ال یــؤدي إلــى نتیجــة إیجابیــة، فهــو لــذلك یعتبــر قضــم األظــافر أســلوبا مــن أســالیب النشــاط الشــاذ 

نمط إنسحابي یبعد صاحبه عن مجابهة الواقع ویسـاعده علـى اإلسـتغراق فـي السـرحان وأحـالم الیقظـة 

  وعدم التركیز. 

واإلنفعــال المصــاحب لقــرض األظــافر هــو انفعــال الغضــب الــذي ینشــأ مــن حالــة التــوتر القلقــي: لــذلك 

الشخص صعوبات نسبیة تتحدى قدرته. فهـو علـى الـرغم مـن أنـه أسـلوب تزداد هذه العادة كلما قابلت 

قــد  انسـحابي إال أنــه یتمیـز بالشــدة ویــتم بـالقوة. أمــا جــذوره فهـي ترجــع فـي جملتهــا إلــى أسـباب انفعالیــة

تكون حادة تعبر عن نفسها بالحركات العصبیة التي یصحبها عدم االطمئنان وتحركها دوافـع الخـوف 

ي حالة عدم استقرار. وأول ما یخطر على الـذهن هـو نـوع العالقـات التـي تسـود مما یجعل المصاب ف

الجو الذي یعیش فیـه الشـخص ولـذا تـتم دراسـة عالقـة الطفـل بوالدیـه ومدرسـیه وزمالئـه. فعلـى سـالمة 

هذه العالقة یتوقف إلى حد كبیر شعوره بالسعادة وتوفر ثقتـه فـیمن حولـه ومـن ثـم كـان مـن الضـروري 

  المناسب الذي یشبع الحاجات األولیة للطفل.تهیئة الجو 

  

  اللجلجة:

ال شـك أن النطـق مــن أهـم وسـائل اإلتصــال اإلجتمـاعي. وعملیـة النطــق عبـارة عـن نشــاط یفصـح فیــه 

الفـــرد عـــن نفســـه فـــي التوافقـــات العصـــبیة التـــي یشـــترك فـــي إدائهـــا مركـــز الكـــالم فـــي المـــخ وتقـــوم هـــذه 

 دورها بــإخراج األصــوت. أمــا الرئتــان فإنهمــا تقومــان بعملیــةالتوافقــات بتحریــك العضــالت وهــذه تقــوم بــ

هنـا تعبئة الهـواء وتنظـیم اندفاعـه لیمـر علـى األوتـار الصـوتیة داخـل الحنجـرة والفـم والتجویـف األنفـي و 

  تحدث التشكیالت الصوتیة التي نطلق عیها اسم (الكالم).

 طویــل یبــدأ بــوالدة الطفــل عنــدما ولیســت عملیــة النطــق مــن العملیــات البســیطة، فهــي تحتــاج إلــى مــرانٍ 

یعبر عن حاجاته األولیة بالصراخ ثم الضحك ثم المناغاة وهكذا یستمر في تجربة الكـالم حتـى یـنجح 

فــي إخــراج األصــوات المفهومــة. غیــر أن هنــاك أســبابًا عضــویة ونفســیة تقــف أحیانــًا فــي ســبیل التقــدم 
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بــین أعضــاء النطــق ممــا یشــكل خطــرًا مرضــیًا الكالمــي لألطفــال وتحــدث اخــتالًال فــي التوافــق الحركــي 

  على صحتهم النفسیة وصحتهم اإلجتماعیة أیضًا.

واللجلجــة عیــب كالمــي یتعــرض لــه األطفــال والكبــار كــذلك، امــا أســبابها فكثیــرة ومعقــدة، وقــد بحثــت 

حاالت لبعض المصابین بداء اللجلجة فوجد أن اإلستعداد الطبیعي یضعف نتیجة لما توحي به البیئة 

  من مشاعر الخوف وفقدان األمن.

 تعود أسباب اللجلجة الى علًال جسمانیة معینة وفي بعض الحاالت وراثیة. وقد تحـدث اللجلجـة نتیجـة

  مفاجأة أو ضربة غیر متوقعة.

  

  العالج: 

  العالج النفسي و یهدف الى ازالة اسباب التردد و الخوف و احالل الثقة و الجرأة محلهما.

یهدف الى معاونة المصـاب علـى التغلـب علـى عیـوب نطقـه. مـن أهـم هـذه الطـرق العالج الكالمي و 

  طریقة االسترخاء الكالمي و التمرینات االیقاعیة و طریقة تعلیم الكالم من جدید.

  

  فقدان الشهیة والشراهة: 

 كلمتان متناقضتان لكنهما وجهان لعملة واحدة حیث أنهما یعبران عن حالة نفسـیة واحـدة، فهـي تعبیـر

عــن تعــویض للــنقص العــاطفي الــذي غالبــًا مــا ینــتج عــن اضــطرابات عمیقــة بالعالقــة مــع األم أو مــن 

ینوب عنها.  یشعر الطفل حینها بفراغ عـاطفي عمیـق یجعلـه امـا یفـرط فـي االكـل "لتعبئـة نفسـه" وامـا 

  یضرب عن الطعام فیعاقب والدته ویعاقب نفسه لوجوده حیًا.

  لك بتحسین العالقة مع األم أو من ینوب عنهًا ثم عالجًا غذائیًا.العالج یكون عالجًا نفسیًا وذ

 

  االرق:

مـــن طبیعـــي أن یســـتیقظ الطفـــل فـــي اللیـــل خـــالل الســـنة االولـــى مـــن الحیـــاة. لكنـــه فـــي الســـنة الثالثـــة 

والسادســة مــن العمــر یشــهد عــودة لعــدم الالســتقرار فــي نومــه وكأنــه یــرى  كوابیســًا.... كــل هــذا أمــر 

 ل یواجه فـي حیاتـه الیومیـة تغیـرات سـریعة  علیـه التـأقلم معهـا بسـرعة، كالـدخول إلـىطبیعي ألن الطف

  المدرسة .....  قبول القواعد االجتماعیة.

 نلحظ عدة أنواع من األرق: األرق الهادئ واألرق الباكي والصاخب.



            محاظرات في الصحة النفسیة...............................................................                                

 

57 

 

 

  العالج :

  اعطاء الطفل حاجته من الحنان والشعور بالطمأنینة  -

  ل أرقه بوجود فعلي إلى جانبه دون االفراط.مرافقة الطفل خال  -

 انارة المكان وتخصیص الطفل بغرض ینام معه یذكره بالراشد الذي یحبه ویهتم  به.  -

  

  

 االضطرابات السلوكیة : 

  :العدوانیة 

الطفــل العــدواني هــو الــذي لــم یســتطیع منــذ البــدء اختبــار عالقــات صــمیمة واحتــرام بینــه وبــین افــراد  

 عائلتــه.  فالوســیلة االساســیة لالتصــال كانــت دومــًا العنــف، الكبــت، الحرمــان، عــدم اســتقرار العالقــات

مـي التعبیـر الكالاالنسانیة واالمكنة....... فهذا الطفل ینشأ على هـذا المنحـى مـن السـلوك إذ لـم یعتـد 

  الهادئ، أو الحوار االیجابي لحل المشاكل.

 في هذا االطار لم یستطع الولد إیجاد صورة ایجابیـة عـن نفسـه تجعلـه یفتخـر بذاتـه وببیئتـه بـل یعـیش

  مشاعر الذل واالذى والثورة على المحیط وعلى من یمثل السلطة.

 

  العالج:       

  رة انخراط الولد في مجموعات تربویة صغی -

  وضع اسس عالئقیة سلیمة وواضحة ال تتأثر بالمشاكل أو المشادات العاطفیة. -

  تشجیع التعبیر الكالمي الصریح -

 

 الكذب:

ال ُیعتبـــر الكـــذب عرضـــًا مرضـــیًا إال إذ تكـــرر وأصـــبح عـــادة للطفـــل. یعتبـــر الكـــذب مشـــكلة بعـــد ســـن 

السابعة عندما یكون الولد قد فهم القواعد االجتماعیة. وهـو یتخـذ أشـكاًال مختلفةتخـدم أغراضـا مختلفـة 

وم لدیــه, أیضــا. والواقــع أنــه ال یجــب أن نطلــق علــى الطفــل  تســمیة الكــذاب حتــى ال نعــزز هــذا المفهــ
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كــذلك یجــب أن ال نتغاضــى عنــه بــل إنــه مــن الواجــب أن نصــحح لــه مــن دون أن نشــعره بالعــار. أمــا 

  :أشكال الكذب فهي

و هو یحدث عادة عندما یبـالغ الطفـل فـي وصـف تجاربـه الخاصـة فیجعـل مـن نفسـه  لكذب االدعائيا

بطــًال ینتــزع اإلعجــاب. ویهــدف هــذا النــوع إلــى إحــداث الســرور فــي نفــس الســامع وبــذلك یتحقــق لــدي 

  الطفل إشباع حیله إلى السیطرة وتأكید الذات. 

 تصـوراتهم.  الواجـب هـو أن نكشـفویظهر هذا عند االطفال نتیجة لقفزات خیالیة في  الكذب الخیالي

  في األطفال هذه القوة الخیالیة ونوجهها وجهة صالحة.

حیـث یكـذب األطفـال رغبـة فـي تحقیـق هـدف شخصـي. وعـالج هـذا النـوع یتحقـق عـن  الكذب األنـاني

ر طریق توفیر الثقة المفقودة بین الصـغار والكبـار وجعـل الطفـل یعتقـد أن هنـاك عطفـًا علیـه مـن الكبـا

  دائمًا لتحقیق العادل من مطالبه. یدفعهم

یحــدث نتیجــة لإلنفعــاالت الحــادة التــي یتعــرض لهــا الطفــل، ویغلــب هــذا النــوع عنــد  الكــذب اإلنتقــامي

ة في األطفال الذین یحسون بالغیرة والغبن وعدم المساواة في المعاملة. و یتركز عالجه حول بناء الثق

  النفس و العدالة في معاملة االطفال.

  یظهر عندما یكذب الطفل خوفا مما یقع علیه من عقوبة. لوقائيالكذب ا

  هو الذي یكذب فیه الطفل تقلیدا لمن حولهم. كذب التقلید

هو الذي یحـدث نتیجـة لإلرتیـاح الـذي یجـده الطفـل فـي تحـدي السـلطة، خاصـًة عنـدما  الكذب العنادي

  لشدة والتعسف والقسوة.تكون هذه السلطة قلیلة الحنو وشدیدة المراقبة في بیئة تتمیز با

  

  عالج الكذب:

  هناك أصوًال عامة یمكن أن یسترشد بها اآلباء والمدرسون هي:

  ال بد من التقلیل من المیل إلى عالج الكذب بالضرب أو السخریة.  -1

 ال بد من أن نتأكد من نوع الدافع للكذب.

 ال بد من أن نتأكد مما إذا كان الكذب نادرًا أو متكررًا.

 أن ُنجنب الطفل الظروف التي ُتغري على الكذب وُتشجع علیه.ینبغي 

یجب إشباع حاجـات الطفـل الرئیسـیة، مثـل حاجاتـه إلـى األمـن واإلطمئنـان وحاجتـه إلـى الثقـة فـیمن   

 حولة.
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 یجب توفیر أوجه النشاط والهوایات لألطفال وٕاعطائهم فرصة التعبیـر عـن میـولهم ومـواهبهم والتنفـیس

 عن انفعاالتهم.

جـــــب تشـــــجیع ُمخیلـــــة الطفـــــل عـــــن طریـــــق قـــــراءة الشـــــعر والقصـــــة. ومـــــن المهـــــم أیضـــــًا أن یتصـــــف        ی

ـــار المحیطـــون بالطفـــل بالصـــدق وُیظهـــروا إعجـــابهم واحتـــرامهم للصـــادقین فـــي أقـــوالهم وأفعـــالهم،  الكب

  فالطفل میال إلى التقلید والمحاكة لمن حوله.

  

  السرقة:

خصــائص الُخلــق التــي ُیعلــق علیهــا المجتمــع أهمیــة كبیــرة. األمانــة أمــر یكتســب وال یــورث وهــي مــن 

تعلم تعتبر السرقة مشكلة بعد سن السابعة عندما یكون الولد قد فهم القواعد االجتماعیة. فسرعان مـا یـ

ــرٌم  علیــه، غیــر أن ســبب التحــریم وســبب النتــائج الســیئة  لتــي االطفــل بخبرتــه أن كثیــرًا مــن األشــیاء ُمح�

علـــى هـــذه المحرمـــات فـــأمُر ال ُیدركـــه إال قلـــیًال، ومـــن ثَّـــم كانـــت خشـــیة الســـخط تلحقـــه لـــو أنـــه حصـــل 

والخـــوف مـــن العقـــاب فـــي مطـــالع حیـــاة الطفـــل هـــو العامـــل الوحیـــد الـــذي یـــردع صـــغار األطفـــال عـــن 

  السرقة.

والواقــع أنــه ال یجــب أن نطلــق علــى الطفــل  تســمیة الســارق حتــى ال نعــزز هــذا المفهــوم  لدیــه, كــذلك 

تغاضى عنه بل إنه من الواجـب أن نصـحح لـه مـن دون أن نشـعره بالعـار. ولكـن ینبغـي یجب أن ال ن

 أن یواجـــه اآلبـــاء الموقـــف بجـــالء وصـــراحة وُیـــْدركوا أنـــه إذا كـــان الطفـــل قـــد نمـــا مـــن الناحیـــة العقلیـــة

  واالجتماعیة، فإن اعتداءه على أمالك غیره سوف یوصم باسم السرقة أمام الناس.

األمانــة مــن احتــرام حقــوق الطفــل فیمــا یملــك مــن أدوات، ومــن تخویلــه حــق ولــیس أجــدى فــي تحقیــق 

التصــرف المشــروع فــي ذلــك مــا اســتطعنا. وال ینبغــي أن نتصــرف فــي شــيٍء مــن مــا یملكــه دون رضــاه 

  وموافقته.

وینبغـي بــالطبع أن نشـجعه إلــى مشـاطرة لعبــه مــع اآلخـرین مــن األطفـال. ویعتمــد األطفـال علــى البیئــة 

ق یها فـي تكـوین مـوقفهم الُخلقـي، فحیثمـا وجـدنا فـي اآلبـاء مـیًال إلـى التعـدي علـى حقـو التي یعیشون ف

  اآلخرین، وجدنا أبناءهم على هذا النحو ینشأون.

 َسَر علیهوكثیرًا ما یبدأ مثل هذا السلوك، في البیت بأن یسطو الطفل على الطعام أو الحلوى.  وٕاذا َتیَّ 

ر إلشباع رغبته فقد یلجأ إلى اسـتخدام تلـك الطریقـة لس�ـد كثیـالحصول على الشيءفي محاولته األولى 

  ون.من حاجاته، ومن ثَّم ینمو فیه على مرَّ الزمن میٌل إلى عدم االهتمام بحقوق اآلخرین فیما یملك
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وقد تدفع الغیرة إلى السرقة من طرق غیر مباشـرة. وأهـم مـا ینبغـي عملـه لحـل هـذه المشـكالت هـو أن 

ون ي تحققها السرقة في حیاة الطفل االنفعالیة، وأن نبذل ما اسـتطعنا مـن جهـد لعـنقف على الغایة الت

 الطفل على اشباع هذه الرغبة االنفعالیة على وجـه یرضـاه هـو و یقبلـه المجتمـع، سـواء أكانـت السـرقة

  مجرد وسیلة نحو غایة یعمل الطفل على تحقیقها أم كانت غایة في حد ذاتها.

نب أو العمـل علـى إخفائـه حمایـة للطفـل أو لسـمعة أهلـه، وأنـه ینبغـي كـذلك كذلك ال یبنغي تهـوین الـذ

ــكلة فـــي صـــراحة وجـــرأة ووضـــوح، مـــع التفهـــیم والنصـــح  عـــدم إذاللـــه بـــل تشـــجیعه علـــى مواجهـــة المشـ

واإلرشاد. وعندما یكون الطفل في سن الروضة وما دون ال نقول له لقـد سـرقت,  ولمـاذا سـرقت؟  بـل 

  هذا الشيء في جیبك خطًا ألنه لیس لك, إنتبه في المرة األخرى. نقول له أعتقد أنك وضعت

 وأخیــرًا، تجــدر اإلشــارة إلـــى أن البیئــة تعتبــر مــن أهـــم األســباب التــي تمهــد للطفـــل ســبیل الحیــاة الـــذي

نصـائح  وهـي مـا ُیلقـن للطفـل مـن –یسلكه، فإما سلیمًا صالحًا، وٕاما ُمعوجًا شـاذًا، أیضـًا، فـإن للتربیـة 

یهـه أثر واضح في تكـوین نفسـیته، وبالتـالي فـي توج –وما یتلقاه في بیئة من تجارب وتعالیم وٕارشادًا، 

  إلى السواء أو الشذوذ واالنحراف.  

  

  

  مالحظة :

ــة الجــنح: عملیــة واعیــة ومخطــط لهــا ال یشــعر الولــد بعــدها بالــذنب بــل یلــوم  الكــذب والســرقة فــي حال

  لعالج النفسي التربوي االجتماعي.محیطه الذي حرمه أشیاء كثیرة.  فهنا أهمیة ا

 

  الغیرة

تســبب الغیــرة فــي مقتبــل العمــر كثیــرًا مــن أشــكال الصــراع الخفیــة وهــي أمــر كبیــر الخطــر مــن الناحیــة 

اإلجتماعیة، إذ إنها ال تثیر في الطفـل الغضـب والحقـد والشـعور بالقصـور فحسـب، بـل إنهـا تـؤثر فـي 

ر الكریـه الخـالف بـین الفـرد وبیئتـه. ونعنـي بـالغیرة ذلـك الشـعو مستقبل الحیاة أثرًا مقیمًا یـدفع إلـى دوام 

الــذي ینــتج عــن أي اعتــراض أو محاولــة آلحبــاط مــا نبذلــه مــن جهــد للحصــول علــى شــيء مرغــوب. 

یـرًا والغیرة بین السنة األولى والخامسة من العمر إنفعال سوي شائع بین كثیر من األطفال غیر أنـه كث

علــى الشخصـــیة طغیانــًا یـــؤدي إلــى عســـر شــدید  فـــي توافــق الفـــرد  مــا یتطــرف هـــذا اإلنفعــال ویطغـــي

  والمجتمع الذي یعیش فیه.
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ولــیس هنـــاك مــن هـــو أكثـــر شــقاًء مـــن الطفـــل الغیــور فقـــد ظـــن أنــه أخفـــق فـــي الحصــول علـــى الوقـــت 

ر حقیقیـًا كـان أم غیـ–والرعایة والعطف من شخص هـو مولـٌع بـه ولعـًا كبیـرًا. وهـذا النـوع مـن اإلخفـاق 

یحط من عزة الـنفس، فـإذا بالصـغیر یستشـعر بالقصـور ویظـن نفسـه أنـه عـاجزًا عـن مواجهـة  -حقیقي

أي موقف یتطلب جانبًا من الثقة بالنفس، فإذا به یتخبط في بحثه عـن طریقـة یجمـع بهـا شـمل نفسـه، 

َا. ئر فیتراجــع متقهقــرًا عــن المعركــة التــي قامــت علیهــا الغیــرة ومــن ثــم یصــبح خجــوًال هیابــًا أو غضــوبًا ثــا

ومــن الــراجح أنـــه ال یــدري علــة ضـــیقه. والغیــرة أســاس لمعظـــم الســلوك الــذي یتســـم بالغرابــة والشـــذوذ، 

فالطفل الغیـور ال یسـتقر علـى حـال، یختـزن أحزانـه ویبـالغ فیهـا حتـى یـؤدي بـه شـعوره إلـى الظـن بـأن 

 الغضـب والحنـقالدنیا بأجمعها تعمل ضده، فیكون مصدرًا لنكد أهله وینبوعًا لخطر كـامن مقـیم. ألن 

الذي ینبعث من الغیرة قلما یكون قصیر األمد، هذا إلى ما هناك من خطر في إغفال بعـض العوامـل 

  األساسیة في هذه المشكلة اإلنفعالیة.

ومـن المواقــف الشـائعة التــي تثیـر الغیــرة فـي الطفــل والدة طفـل جدیــد فـي الــدار. ولـیس مــن العســیر أن 

 و الرابعة حین یجـد أمـه فجـأة وعلـى غـرة توجـه عنایتهـا إلـى دخیـلٍ ندرك شعور الطفل في سن الثالثة أ

ن صغیر، فیمر الطفل بفتـرة هـم وقلـق. وكثیـرًا مـا یبعـد األهـل الطفـل األكبـر أثنـاء وضـع األم وقـد تكـو 

ه رغـم هذه هي المرة األولى التي یترك فیها الدار أیامـًا طـواًال، وال نسـتطیع أن نقـدر أثـر ذلـك فـي نفسـ

  في هذه الفترة من رعایة مع األصدقاء واألقارب، فقد اهتزت الدنیا التي یعیش فیها.ما یحاط به 

نـب مع هذا كله، فإنه من الممكن أن نمنع نشوء هذا الموقف تجاه الولید إذا سـمحنا للطفـل الكبیـر بجا

متعـة وال من ثقة العائلة، بأن نصارحه بأن علیه أن یتوقـع أختـًا أو أخـًا جدیـدًا وأن نحدثـه عـن المیـزات

 التي سوف یجدها مـع صـدیقه أو زمیلـه المقبـل حـین یلعبـان ویمرحـان سـویًا. وعلینـا أن نـدلي إلیـه بمـا

ذ سوف یلقى علیه من تبعات ینبغي القیام بها وعندئذ فقط نجده یتطلع إلى هذه المفاجئة في صبر ناف

هــو یتطلــع إلــى وشــغف ملمــوس. فــإذا نحــن أحســنا التصــرف صــارت هــذه مــدعاة لســروره الحــق وأخــذ 

صــحبة زمیلــه الجدیــد فــي اللعــب أو إلــى هــذا المخلــوق الــذي ســوف یكــون علیــه أن یحمیــه وُیعنــي بــه. 

  ومن ثم یؤدي هذا الشعور بالمسؤولیة إلى منفعة الطفلین على السواء.

ونجد أن الغیرة كثیرًا ما تنهش الطفـل إذا واصـلنا المـدیح والثنـاء علـى أخ أو أخـت لـه، وأخـذنا نتحـدث 

ن إخواته كأنهم نماذج تحتذى، او أغرقنا في اإلشارة إلى عجز الطفل الغیور وعیوبه. فلیس مـا هـو ع

أكثر إیذاءًا وتدمیرًا من السخریة والعبث بمقدرة الطفل وموازنتها بمقدرة طفـل آخـر ألن ذلـك یبعـث فیـه 

ا نتیجة لألنانیة التي تنتج مـن شعورًا بالمرارة والحقد والقصور والعجز. ولیست الغیرة أمرًا وراثیًا بل إنه
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التربیة السیئة الخاطئة. فإذا تعلم الطفل مشاطرة لعبـه واقتسـام محبـة والدیـه مـع غیـره، فـإن هـذا الطفـل 

  لن تالزمه الغیرة أو تطغى علیه.

  




