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 /المرحلة الثانٌةالصحة النفسٌة

  

  mentaL hygieneعلم الصحة النفسية:

قائق العلمٌة التً توصل الٌها الباحثون فً الصحة النفسٌة والتوافق النفسً  هو الح

ٌعوقها وما ٌحدث من مشكالت واضطرابات من حٌث ما ٌؤدي الٌها وما ٌحققها وما 

نفسٌة وامراض عارضة او مزمنة ودراسة اسبابها وتشخٌصها وعالجها والوقاٌة 

 منها.

ٌدرس السلوك فً سواءه وشذوذه وهو ٌخدم علم الصحة ان علم النفس بوجه عام 

النفسٌة من خالل منهجه العلمً وٌقدم خدماته فً مجال الصحة النفسٌة وعلم النف 

مرضً وعلم النفس العالجً والتحلٌل النفسً لذلك ٌمكن النظر الى علم النفس ال

 على انه علم الصحة النفسٌة : 

  : الصحة النفسٌةmentaL heaith 

هً توافق الفرد الدائم نسبٌا مع نفسه وبٌئته وشعوره بالسعادة وقدرته على 

متكاملة وسلوك عادي تحقٌق ذاته واستثمار قدراته ومواجهة الحٌاة فً شخصٌته 

 مقبول.

والصحة النفسٌة مفهوم اٌجابً ٌتضمن التمتع بصحة العقا والجسمولٌست مجرد 

الخلو من االمراض واالضطرابات النفسٌة ودلٌلها الشعور بالراحة والرضا فً 

الجوانب الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وان الشخص الذي ٌتمتع بالصحة 

شق  اولهما:للصحة النفسٌة عند دراستها شقان: النفسٌةٌكون اٌجابً دائما و

: )تطبيقي  والثاني)ٌتبادل دراسة الصحة النفسٌة بكل جوانبها  علمي(ي)نظر

 (: ٌتبادل تحقٌق الوقاٌة والعالج وصوال الى الصحة النفسٌة.عملي

 

 



 المرض النفسي:mentaL iIIness  

مختلفة اضطراب وظٌفً فً الشخصٌة ٌبدو فً صورة اعراض نفسٌة 

وهونفسً المنشأ ٌؤثر فً سلوك الفرد فٌعوق توافقه النفسً وٌمنعه من 

والمرض النفسً انواع ودرجات ٌتراوح ممارسةحٌاته االعتٌادٌة فً المجتمع.

بٌن االقتراب من االسوٌاء او االقتراب من المجانٌن واالمراض النفسٌة كثٌرة 

هو لٌس عٌبا فً الشخص او ومنتشرة بٌن الناس فً مختلف الشرائح واالعمار و

فً عائلته وانما هً مجموعة اسباب تظافرت فادت الى هذه الحالة التً ٌمكن 

. ان تصٌب اي شخص اخر ٌمر بنفس الظروف وعنده نفس االستعدادات 

والسلوك المرضً الذي نشاهده عند بعض االسوٌاء الٌعنً اصابتهم بالمرض 

عند زوال حالة او موقف انفعالً ٌزول بسرعة عارض  النفسً انما هو سلوك

 معٌن.

 : اهداف الصحة النفسية 

المؤسسات التً الصحة النفسٌة ال تتحقق فً فراغ وبدون مناهج واهداف لذلك 

تهتم بالصحة النفسٌة لالفراد والمجتمعاتتصنع لنفسها مناهج واهداف اساسٌة كما 

 ٌاتً: 

 deveLop mentالمنهج االنمائي:  -1

شخصٌة الفرد على الكفاٌة والتوافق والشعور بالسعادة  الى تنمٌةوهو ٌسعى 

وٌتحقق ذلك فً الرعاٌة نفسٌة لواالرتٌاح من اجل تحقٌق اعلى مستوى من الصحة ا

والتوجٌه السلٌم منذ النشاة االولى فً االسرة واماكن التنشئة والتربٌةاالساسٌة 

جسم والعقل والنفس فً ال الرسمٌة وغٌر الرسمٌة التً تنتج الفرصة للنمو السلٌم

 والمجتمع وصوال الى النضج والتوافق والصحة النفسٌة .

 preventivالمنهج الوقائي:  -2

وهوٌهتم باالسوٌاء واالصحاء قبل اهتمامه بالمرضى والمصابٌن لٌجنبهم الوقوع فً 

االمراض واالضطرابات والمشكالت النفسٌة وٌرعى نموهم النفسً وٌهٌئ 

 الظروف التً تحقق الصحة النفسٌة على المستوٌات الثالثة االتٌة: 

 منع حدوث المرض -ا

 تشخٌص المرض فً مرحلته االولى  -ب

 لٌل اثر المرض الى اقصى حد ممكنتق -ج



 وٌسعى المنهج الوقائً الى ) التحصٌن النفسً( لالفراد من خالل :

 االجراءات الوقائٌة الخاصة بالصحة العامة لالفراد -1

 الثقافة الزواجٌة واثر العوامل الوراثٌة فً ذلك -2

 تنمٌة المهارات االساسٌة الحٌاتٌة لدى االفراد -3

 والمساندة اثناء الفترات الحرجةتحقٌق التوافق المرضً  -4

 التنشئة االجتماعٌة الصحٌحة منذ الطفولة المبكرة -5

 االجراءات الوقائٌة االجتماعٌة -6

 تنشٌط مراكز البحث العلمً ذات العالقة بالصحة النفسٌة  -7

 لالفراد باستمرارتقوٌم ومتابعة الصحة النفسٌة  -8

 

 remediaLالمنهج العالجي: -3

وتشخٌصه وطرق عالجه وتوفٌر  النفسً واسبابهوهو ٌهتم بنظرٌات المرض 

المعالجٌن والعٌادات والمستشفٌات النفسٌة لعالج المشكالت واالضطرابات 

واالمراض النفسٌة وهو منهج طبً ذو اهداف واسالٌب طبٌة تعتمد البحوث 

 والدراسات العلمٌة فً هذا المٌدان.

 :خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية 

متعة بالصحة النفسٌة غٌر الشخصٌة المرٌضٌة ولها ممٌزات متالشخصٌة ال

عدٌدة وان كانت نسبٌة من فرد الى اخر او مجتمع الى اخر اال انها تمثل الطابع 

 العام لشخصٌة الفرد ودالئل تمتعه بالصحة والسواء: 

التوافق واالنسجام مع النفش ومع االخرٌن فً االسرة والمدرسة والمجتمع  -1

 الحٌاة االخرى. وعموم مواقف

الشعور بالسعادةمع النفس او مانسمٌه الراحة النفسٌة والرضا عن  -2

 النفسروالتمتع بالحٌاة واستثمار الفرص المتاحة والتفاؤل بالمستقبل

التكامل النفسً فً االداء الوظٌفً المتناسق  للشخصٌة فً الجانب الجسمً  -3

 والعقلً واالنفعالً واالجتماعً 

شاط الٌومً المالوف من قبل غالبٌة الناس العادٌٌن والتحكم السلوك العادي الن -4

 وضبط النفس 

العٌش المسالم وهو االتجاه نحو مسالمة االخرٌن والصبر على تحمل المتاعب  -5

 واالبتعاد عن اٌذاء النفس واٌذاء االخرٌن

 



 االسرة والصحة النفسية:

فً التنشئة االجتماعٌة والحلقة االولى فً التربٌة والثقافة هً االسرة هً اهم عامل 

االقوى تاثٌرا فً سلوك االفراد بوجه عام تتاسس الشخصٌة وٌنمو الطفل اجتماعٌا 

نشاط وسلوك الفرد وجهة محدودة فهً المدرسة االولى فً لبناته االولى وٌتوجه 

حدد سوء او حسن توافق للطفل.وان السنوات االولى من حٌاة الطفل فً االسرة ت

 الطفل النفسً متاثرا بالتجارب السارة او المؤلمة التً تلقاها فً احضان اسرته.
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