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 النفسً المرض إلى النظرة تطور

 إلى ٌنظر فكان, العصور عبر العقلً أو النفسً المرض إلى النظرة تطورت     

 طرٌق عن ٌتم العالج وكان شرٌرة روحا أو شٌطان من مسا به انه على المرٌض

 بالسالسل المرٌض ٌقٌد أو, بالهروب للشٌطان لٌسمح المرٌض جمجمة فً ثقب فتح

 أهتمت قد العصور تلك عبر المجتمعات أن ٌعنً مما ,  الطعام عنه ٌمنع وٌضرب

 بها االهتمام أن بٌد, المتعددة بفروعه الحدٌث النفس علم ظهور قبل النفسٌة بالصحة

, والتعاوٌذ التمائم كاستخدام, القدٌمة العادات ببعض تمثلت متعددة صورا أخذ

 اشتكى لمن محاوالت كانت هذه كل األحجٌة وكتابة, السحر ٌدعون من إلى واللجوء

-IPOCRAT(460 هٌبوقراط نبذ األساس هذا على,  عضوٌة شكواه تكن ولم مرضا



 للمرض العالج صنوف من عددا واقترح والسحر القدٌمة الخرافات( م.ق370

 الخرافات وعادت السحر عاد حٌث تستمر لم أفكاره ولكن الموسٌقى ومنها العقلً

 . الوسطى القرون فً أخرى مرة االنتشار إلى

 اإلسالمً العربً المجتمع 

 العقلٌٌن للمرضى رعاٌتهم فً قاموا فقد اإلسالم بعد العربً المجتمع أما 

 والناحٌة العالجٌة الناحٌة: ناحٌتٌن تمثل حٌث( المستشفٌات) للمرضى دور بإنشاء

 األموٌون شٌد فقد, ومستشفاها( الطب كلٌة) الٌوم اصطالح تقابل وهً, التعلٌمٌة

 العصر فً وازدادت تطورت قد الدور تلك أن بٌد, عهدهم فً للمرضى دار أول

 ,اإلسالمٌة العواصم من وغٌرها والقاهرة بغداد فً منها كبٌرة زٌادة العباسً

         عشر الثامن القرن أواخر 

 العالج فً الحدٌث االتجاه قادة بٌن من كان عشر الثامن القرن أواخر وفً 

 وأدخل العقلً المرض لعالج العلمٌة بالدارسة اهتم الذي( Rush) روش النفسً

,  والرٌاضً المائً بالعالج وأوصى الكحولٌٌن عالج فً االشراطً العالج طرٌقة

 قام حٌث عشر التاسع القرن أواخر فً والمدارس واآلراء االتجاهات تشعبت ثم

 أن معتقدا العقلً للمرض ووصف بتصنٌفKraeplin (1825-1926 ) كرابلٌن

  الدماغٌة األمراض عالمة هً العقلٌة األمراض

 عشر التاسع القرن نهاٌة 

 ظهرت العشرٌن القرن من األول والربع عشر التاسع القرن نهاٌة وفً 

 بؤن اعتقد الذيFreud ((1856 – 1939 ) فروٌد ٌد على النفسً التحلٌل مدرسة

 على( Adler) أدلر رّكز كما,  األعلى واألنا ألهو بٌن للصراع نتٌجة العصاب

 بالمسائل( Jung) ٌونك وأهتم, واالجتماعٌة الثقافٌة والمإثرات النفسٌة الصدمات

 اهتمت كما, الجمعً الالشعور مفهوم وأدخل الحر التداعً طرٌقة واستخدم النفسٌة

 إٌجابٌة إجتماعٌة عالقات تكوٌن وأهمٌة العصابٌة باالتجاهات( Hornay) هورنً

 برزت العشرٌن القرن منتصف وفً,  وتعلٌم تربٌة إعادة واعتباره العالج فً

 على أكدت والتً النفس علم فً المتعددة االتجاهات ضمن من السلوكٌة االتجاهات

 واالتجاهات النفسٌة واالضطرابات األمراض وتطور نشوء فً التعلم عملٌات دور

          .العالجٌة المبادئ وتنوعت والمعرفٌة واإلنسانٌة الدٌنٌامٌة



 النفسٌة الصحة مجال فً تبحث العلمٌة الدراسات من العدٌد بدأت وهكذا 

      .للمجتمع العامة النفسٌة الصحة دراسة ثم لألفراد النفسً والطب

   العربٌة الدول

 بقضاٌا االهتمام زٌادة فً تتمثل متشابهة خطوات العربٌة الدول خطت وقد   

 البحوث عدد الدول تلك فً زادت كما, التؤهٌل وإعادة والوقاٌة النفسٌة الصحة

 المتخصصة المإسسات من عدد وإقامة الجامعٌة والرسائل العلمٌة والدراسات

 االهتمام مإتمر أولهما كان العالقة ذات والمإتمرات الجمعٌات من عدد وإنشاء

 .0791 سنة القاهرة فً عقد الذي النفسٌة بالصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النفسٌة الصحة مناهج: أوال

 -: إلى النفسٌة الصحة منهاج ٌصنف 

 (:Development) النمائً المنهج -0

 نموهم مرحلة خالل وتوافقهم األسوٌاء األفراد وكفاٌة سعادة زٌادة فً وٌتمثل   

 منهج توظٌف ٌعنً وهذا,  النفسٌة الصحة من ممكن مستوى أعلى إلى للوصول

 والعمل المدرسة البٌت فً الٌومٌة الحٌاة ظروف تحسٌن فً النفسٌة المعرفة

 توجٌها وتوجٌهها وقدراتهم إمكانٌة دراسة خالل من ذلك ٌتحقق حٌث,  والمجتمع



 العمل فً منها لالستفادة وذلك,  والتربوٌة واالجتماعٌة النفسٌة النواحً من, سلٌما

   .والسعادة بالخٌر مجتمعهم وعلى علٌهم ٌعود بما واإلبداع

 واالضطرابات واالنحراف األمراض أسباب األفراد تجنٌب على العمل كان وإذا    

 ذلك تحقٌق فؤن, حدودها أقصى إلى النفسٌة بصحتهم الوصول أجل من السلوكٌة

 وللمجتمع كؤفراد لهم الخالقة الطاقات إطالق طرٌق عن ٌتم المنهج هذا طرٌق عن

 منتجة اجتماعٌة حٌاة وٌمارس ذاته ٌحقق حتى فرد لكل كاملة الفرصة وإتاحة, ككل

 .المجتمع فً االٌجابٌة والمشاركة واإلنجاز والثقة, النفسً بالشبع تتسم

  (:Perventive) الوقائً المنهج -2

, بالمرضى اهتمامه قبل,  االضطراب مسببات من لٌقٌهم باألسوٌاء المنهج هذا ٌهتم

 وذلك, إزالتها عن والعمل وبؤسبابها واالضطرابات بالمشكالت تعرفهم طرٌق عن

 المعرفة توظٌف ٌعنً وهذا,  لهم النفسٌة الصحة لتحقٌق المناسبة الظروف بتهٌئة

 وإحباطات وأزمات ضغوط فً ٌعٌشون الذٌن األشخاص إكتشاف فً النفسٌة

 هذه تنتهً حتى ومتابعتهم وإرشادهم لهم المساعدة وتقدٌم, ٌنحرفوا ولم وصراعات

 .االنحرافات مخاطر عنهم وتزول الظروف

, األبناء لتنشئة الصحٌحة واألسالٌب األسرة عاتق على ٌقع هذا فً الجهد كان وإذا

 مثل االجتماعٌة والمإسسات المدرسة إلى أٌضا ٌوجه أن الضروري من فؤن

, النوادي,  واألحداث الطفولة رعاٌة مإسسات, الطفل ثقافة وسائل, اإلعالم وسائل)

 على تإثر التً(, الخ, .... الجامعٌة المدن,  الصناعٌة المنشآت, العالمٌة النقابات

 ذات أجهزة تصبح بحٌث األجهزة هذه دعم بهدف ذلك, المجتمع فً األفراد حٌاة

  .قواعدها وإرساء النفسٌة صحةال نشر على قدرة

 (:Remedial) العالجً المنهج -3

 ٌتمكنوا حتى,  النفسٌة واألمراض واالضطرابات المشكالت بعالج المنهج هذا ٌهتم

 بالصحة االهتمام جوانب من هذا ألن وذلك,  النفسٌة وصحتهم توافقهم استعادة من

 والمعوقٌن للمرضى المناسبة والخدمات الرعاٌة توفٌر ٌقتضً حٌث النفسٌة

 المستكملة والتؤهٌلٌة العالجٌة والمإسسات المستشفٌات توفٌر ذك فً بما, والجانحٌن

 للخدمة الالئقة المستوٌات توفٌر مع الخارجٌة والعٌادات الخدمة ومراكز, المعدات

 العالج فً وأحداثها الوسائل أفضل باستخدام وذلك, والتؤهٌلٌة واإلرشادٌة العالجٌة

 .النفسً واإلرشاد والتؤهٌل



 وعالج تشخٌص فً النفسٌة المعرفة توظٌف به ٌقصد كان وإن المنهج هذا إن

 تسعى بدأت قد الحاضر الوقت فً المجتمعات فان,  وعقلٌا نفسٌا المضرٌن ورعاٌة

 القٌمة رفع أي) النفسٌة للصحة التعزٌزٌة الخاصة واإلجراءات األنشطة تقدٌم إلى

 .والعامة المحلٌة والمجتمعات األفراد لدى النفسٌة والصحة النفسٌة للحٌاة الممنوحة

 :النفسٌة الصحة معاٌٌر: ثانٌا

 فً واضح اختالف إلى أدى قد النفسٌة الصحة تفسٌر فً النظرٌات اختالف إن

 فً( Abnormality)ِ والالسواء( Normality) السواء لتحدٌد معاٌٌر وضع

 :المعاٌٌر هذه بٌن ومن, الفرد شخصٌة

 والالسوي السوي الفرد تحدٌد فً المعٌار هذا إعتماد وٌتمثل: الذاتً المعٌار -0

 اآلخرٌن سلوك على الحكم فً مرجعٌا إطارا ذاته من ٌتخذ حٌن نفسه الفرد على

    .والالسواء بالسواء

 االنحراف خالل من والالسوي السوي تحدٌد به وٌقصد: اإلحصائً المعٌار -2

 ٌبتعد حٌن فً, أالعتدالً التوزٌع منحنى وسط فً ٌقع السوي فالفرد, المتوسط عن

 عن كبٌرا االنحراف كان كلما الالسوٌة حالة وتزداد الوسط عن الالسوي عن

           .المتوسط

 السوٌة الشخصٌة تحدٌد إلى المعٌار هذا وٌشٌر: االجتماعً المعٌار -3

 مساٌرة من ٌتخذ إذ, وأعرافه المجتمع بمعاٌٌر االلتزام أساس على والالسوٌة

 غٌر هو المضطرب فالشخص, السلوك على للحكم أساسا   االجتماعٌة المعاٌٌر

 .نظٌر والعكس اجتماعٌا المتوافق

 السواء بٌن الفرق أٌجاد فً المعٌار هذا ٌعتمد: النفسً الطبً المعٌار -4

 االضطرابات من خال الفرد أن ٌعنً السوي السلوك أن باب من والالسواء

 ال نفسٌة صراعات إلى مرجعٌته فتعود الالسوي السلوك أما, المرضٌة واألعراض

 الفرد على خطر فٌها مرضٌة حالة فهً وبالتالً, العصبً بالجهاز تلف أو شعورٌة

           .المجتمع وعلى نفسه

 والمثل القٌم من االقتراب ٌعنً السواء أن المعٌار هذا ٌعتبر: المثالً المعٌار -5

 .الشخصٌة فً الالسواء هو عنها االبتعاد وأن بموجبها والعمل العلٌا

 :النفسٌة الصحة تناولت التً النظرٌات: ثالثا

 -:منها النظرٌات من العدٌد النفسٌة الصحة تناولت



 (:Freud) فروٌد نظرٌة -0

 الصحة بتفسٌر اهتموا الذٌن النفس علماء أكثر من كان وان( Freud) فروٌد إن

 إلى تستند التً النظرٌات من تعد نظرٌته فان,  اضطرابها وأسباب وحاالت النفسٌة

 فً وأثره والثقافً االجتماعً بالبعد تهتم ال التً,  الباٌولوجٌة أو التكوٌنٌة الحتمٌة

 .النفسٌة بالصحة تتصف متكاملة شخصٌة تكوٌن

 جوانب بٌن االنسجام حصٌلة هً النفسٌة الصحة أن ٌرى فروٌد كان وإذا     

 إال هً ما توافقها فً الشخصٌة فان(, العلٌا واألنا واألنا ألهو) الثالثة الشخصٌة

 هذه فان أخرى وبعبارة,  األلم وتجنب التوازن تحقٌق إلمكانٌة نهائٌة محصلة

 Intra Psycho) الساٌكودٌنامٌكٌة بالنظرٌة البعض ٌسمٌها التً النظرٌة

Theory( ,)واالستقرار التوازن أن على أكدت التً(, النفس داخل ٌحمل ما أي 

 تستطٌع حتى سلٌما نموا نمت وقد, قوٌة األنا تكون عندما للفرد ٌتحققان النفسً

 وتخضع ضعٌفة األنا تكون عندما أنه غٌر, الثالث النفسٌة األجهزة بٌن التوفٌق

 الفرد ٌلجؤ ذلك فعند, الواقع مبدأ وٌهمل ٌسود الذي هو اللذة مبدأ فان, ألهو لسٌطرة

 فالعصاب,  عدوانٌة أشكاال ٌؤخذ وقد منحرفا السلوك وٌصبح العوائق تحطٌم إلى

,  النفسً النمو مراحل فً األنا عن الناتج والصراع والتثبٌت الحرمان بسبب ٌحدث

 عدم ان عن فضال,  اإلنسان عمر مراحل أثناء فً جنسٌة نفسٌة شدة نتٌجة وهو

 األنا لتفاعل المناسب التجاوب فقدان إلى ٌإدي الكافً الحب على األفراد حصول

 تردي وأن كما, اآلخرٌن على عدوانهم إزاء الضمٌر وخز وٌفقدون األعلى األنا مع

 التذبذب على تقوم متسقة غٌر والدٌة تربٌة أسالٌب بسبب ٌحدث قد النفسٌة الصحة

 .والقسوة اللٌن بٌن تتردد أو

, والتعلم واإلدراك السٌطرة وظائف على تدالن واالنا ألهو أن فروٌد اعتقد فقد وهكذا

 نموه أثناء اإلنسان ٌكتسبها التً والمحرمات الخلقٌة المثل على فتدل العلٌا األنا وأما

 لتخفً الدفاعٌة األنا بها تستعٌن التً,  النفسً الدفاع حٌل فان األساس هذا وعلى, 

 الصحة على بدورها تإثر والتً,  ألهو من ومثارة مقبولة غٌر حقٌقٌة رغبات

 .لإلنسان النفسٌة

 (:Adler) أدلر نظرٌة -2

 فً الجنسٌة الغرٌزة به تقوم الذي الهام الدور فً فروٌد( Adler) أدلر خالف

 والتدلٌل واإلهمال العضوي النقص أن إلى أشار عندما, النفسٌة الصحة اضطرابات

 إلظهار واقعٌة غٌر أهداف له وضعت إذا فالفرد, النفسً االضطراب إلى ٌإدي

 لنمو الرئٌسً السبب هو الخوف أن كما, توتر له ٌسبب ذلك فان الشخصً تفوقه



 ومإلمة قاسٌة تجربة خالل بالخوف ٌشعر فرد كل فان لذلك, بالنقص الشعور

 االجتماعٌة المعاٌٌر ضمن تتشكل حٌاته لكون  بالسلبٌة وٌتسم شاذا   سٌكون

 الصحة فً ٌإثر والذي أدلر ٌراه كما العصاب فان أخرى وبعبارة,  واألخالقٌة

 أن فٌه ٌستطٌع الحٌاة فً أسلوبا ٌتخذ أن اإلنسان على ٌصعب حٌنما ٌنشؤ النفسٌة

 أن ٌحاول ولذلك الحٌاة فً الفشل من الخوف فٌمتلكه نقص من به ٌشعر ما ٌعوض

  .العصابٌة األمراض تكون التً الدفاعٌة الحٌل ببعض الفشل هذا ٌتقً

  

 (:Hornay)هورنً نظرٌة -3

 تجاه بالعجز الفرد شعور عن ناجم األساس القلق أن( Hornay) هورنً أوضحت

 فٌلجؤ عصابٌة حاجات لدٌه ٌتولد مما, الضمان بفقدان والشعور بالعداء مشحونة دنٌا

(, االبتعاد,  العدوان, الخضوع) الثالثة األسالٌب بؤحد العصابً التوافق إلى الفرد

 فً هورنً أشارت وقد, البشري السلوك تحدد التً والثقافة المحٌط على اللوم وتلقً

 النوع ٌتمثل نوعان بٌئة كل أن أي,  معتقداتها حسب االضطراب أن إلى الصدد هذا

 من حاجة أي بإشباع ٌقنع أن الفرد استطاعة به وتعنً السوي السلوك: األول

 إشباع الفرد استطاعة عدم وهو السوي غٌر السلوك فهو: الثانً النوع أما, حاجاته

  .رغبته زادت ناله ما زاد فكلما, التهم دائم فهو حاجاته من حاجة أي

                                    

 ٌتعلق السوي الفرد عند الصراع أن أٌضا( Hornay,1937) هورنً بٌنت ولقد

 لذلك فٌه مرغوب منهما كال أن الشخص ٌجد احتمالٌن من لواحد الواقعً باالختٌار

 من أفكارا وٌتطلب عسٌرا كان وان, حتما عملً قرار إلى ٌصل أن باستطاعته فان

 مرفوع فهو, االختٌار فً حرا لٌس فهو المنهك المضطرب الشخص أما, ما نوع

 كانت فإذا,  منهما اٌا ٌتبع ان ٌرغب ال متضاربة اتجاهات نحو قاهرة قوى من

 ٌكون بالفشل الفرد شعور فان, بتعظٌمه أو الخطر بخلق تقوم الداخلٌة العوامل

 لنفسه الفرد اتجاه على متوقفا

, السواء إلى ٌقود النفسٌة للصحة األساس الهدف ٌمثل الذي التوافق أن نجد وهكذا

 االجتماعٌة التنشئة عملٌة إلى ٌرجعان إنما العصاب إلى ٌقود الذي والالتوافق

, النفسٌة للصحة أساسا تعد الحقٌقٌة بذاته الشخص عالقة أن عن فضال,  والثقافٌة

 تصرفانه تجاه بمسإولٌته وٌقر وإرادته بمشاعره وٌحس ذاته ٌعرف الذي فالفرد

 سوٌة بشخصٌة ٌتصف ال ذاته عن المنفصل الفرد بٌنما, سوٌة شخصٌة عن ٌعبر

       .السلٌمة النفسٌة الصحة أو بالتوافق ٌشعر وال



 (:Pavlov) بافلوف نظرٌة -4

 السلوك إن على أكدوا الذي السلوكٌٌن العلماء من واحدا( Pavlov) بافلوف ٌعد

, واالستجابة والمثٌر الدافع لوجود نتٌجة تحدث التعلم عملٌة وأن البٌئة من متعلم

 المثٌر بٌن الربط ٌقوى ولكً االستجابة حدثت والمثٌر الدافع وجد إذا بمعنى

 أشار كما والذهانٌة العصابٌة فاألمراض,  المثٌر تعزٌز من بد ال واالستجابة

 األفعال من معٌنة سالسل من تدرٌجٌا تكونت خاطئة عادات إال هً ما بافلوف

 الشرطٌة األفعال هذه بإطفاء إال ٌتم ال العادات هذه معالجة وان, الشرطٌة المنعكسة

 السلوك أن بمعنى,  الخاطئة العادات محل تحل شرطٌة أفعال وتكون المرضٌة

 حالة للدفاع ٌعطً مما التدرٌب عملٌات فً مزمن خطؤ عن تعبٌر المضطرب

      .بالعمل الوظٌفً االضطراب من مزمنة

   

 لها ٌتعرض التً الخبرات خالل من مكتسبة أو متعلمة مسؤلة التوافق سوء كان ولما

 لتحدٌات االستجابة كٌفٌة إلى تشٌر خبرات على ٌشتمل التوافقً السلوك فان الفرد

 النفسٌة الصحة مظاهر ان حٌث الحقا المتعلم النمط تدعم أو تعزز سوف التً الحٌاة

 وتساعده فٌها تعٌش التً البٌئة مع تتناسب عادات اكتساب على قدرته تعنً للفرد

    . ..معها التوافق على

 (:Rogers, 1902) روجرز نظرٌة -5

 أكد حٌث اإلنسانً المنظور فً برزوا الذٌن المشاهٌر من( Rogers) روجرز ٌعد

 ٌدركها كما ولٌس نفسه الفرد بها ٌمر أو ٌدركها كما هً للفرد الخبرة إن على

 وان, ذاته اإلنسان حقق ما متى تتحقق النفسٌة الصحة أن عن فضال,  اآلخرون

, الذات لتحقٌق ٌدفعه الذي الرئٌس اإلنسانً الدافع هو الذات سبٌل فً الجهاد

 من إلٌه ٌصلون ما الختالف تبعا النفسٌة صحتهم مستوٌاتهم فً ٌختلفون فاألفراد

.ذواتهم تحقٌق مستوى فً أٌضا ٌختلفون أنهم كما, إنسانٌتهم تحقٌق فً مستوٌات

      

 بمفهوم جوهرٌا ارتباطا ترتبط روجرز منظور وفق على النفسٌة الصحة كانت وإذا

 فً خلل أي الن وذلك, المفهوم بذلك ٌرتبط أٌضا السوي غٌر السلوك فان, الذات

 الصحة فسوء,  النفسٌة الصحة سوء عالمات من أنه على ٌإخذ أن ٌمكن الذات

 إلى بلوغها ومن, الحسٌة خبراته تمثل من الحً الكائن ٌمنع حٌنما ٌنشؤ النفسٌة

 انتظامها عدم والى, رمزٌة صور إلى المثٌرات تحول دن والحٌلولة الوعً مرتبة

 فً الذات مفهوم أصبح إذا أما, نفسً توتر إلى ٌإدي الذي األمر, الذات بناء فً



, رمزي مستوى فً ممثلة تصبح أن الحً للكائن الحسٌة الخبرات لكل ٌسمح وضع

 .للفرد النفسٌة الصحة حقٌقة ٌمثل ذلك فان, معها ومتسقة ثابتة عالقة وفً

   

 قد روجرز فان, فٌها والتحكم نفسه قٌادة على القدرة لدٌه كانت وان اإلنسان أن

 الشخصٌة وان, الذات تحقٌق وهو واحد دافع إلى اإلنسانً السلوك أنواع عزى

 بشكل فهً واالجتماعٌة المادٌة والبٌئة الذات بٌن المستمر للتفاعل نتاج إلى ماهً

 أن على أكد قد روجرز أن نجد وهكذا,  الدافع ذلك تحقٌق نحو إٌجابً موحد كلً

 حدد كما, النفسٌة الصحة وبٌن وتحقٌقها الذات تقبل مفهوم بٌن وثٌقا اتصاال هناك

 :باالتً أٌضا النفسٌة الصحة مستوى فً بانخفاض تتصف التً الشخصٌة سمات

 .الغربة .0

 .السلوك اتساق عدم .2

 .القلق .3

 .الدفاع مٌكانزمات .4

 .والجمود التصلب .5

 جٌد بشكل للخبرات إدراكه .6

 حٌث, لها اتساق عن دائما تبحث الذات أن إلى روجرز ذهب فقد حال أٌة وعلى

 متسقة غٌر خبرات تمثل إذا إال, ذاته مفهوم مع متسقة بطرٌقة الشخص ٌتصرف

 والصراعات االنفعالً االضطراب إلى به تإدي وقد له تهدٌدا تشكل فحٌنئذ معها

  .النفسٌة الصحة مستوى وانخفاض

 (:Maslow) مازلو نظرٌة -6

 إشباع خالل من تتحقق النفسٌة الصحة أن على( Maslow) مازلو ٌقتصر لم

 رأسها وعلى النفسٌة الحاجات إشباع فً جعلها وإنما, فحسب البٌولوجٌة الحاجات

 دافعا جعلها أنه عن فضال,  الحاجات هذه أسمى بوصفها الذات تحقٌق إلى الحاجة

 الراشدٌن لمعاملة إدراكه خالل ٌصدرونها التً مستوى فً ٌكون الن لإلنسان

 تحقٌق إلى الحاجة رأسها وعلى النفسٌة الحاجات إشباع فً ومن حٌاته فً المهمٌن

 ٌكون الن لإلنسان دافعا جعلها أنه عن فضال,  الحاجات هذه أسمى بوصفها الذات

 ومن حٌاته فً المهمٌن الراشدٌن لمعاملة إدراكه خالل  من لنفسه فهمه مستوى فً



  .الطفولة مرحلة فً سلوكٌاته وعلى, علٌه ٌصدرونها التً األحكام

  

 على القدرة فً حرٌته فً تتمثل الفرد لدى النفسٌة الصحة أن ٌرى مازلو كان وإذا

 بحٌث الحٌاة فً إطاره تحدد التً هً للقٌم اختٌاره فان, لمشكالته حل استبصار

 إلى الذات تصنٌف على ركزت قد النظرٌة هذه فان وبالتالً, لحٌاته معنى تعطً

 فهً: السلبٌة الذات أما, الخارجً العالم مع المتوفقة وهً: االٌجابٌة الذات, صنفٌن

 مإشرات بحسب تحدد أن ٌمكن النفسٌة الصحة أن بمعنى,  نفسها حول المتمركزة

 لحٌاته معنى إلى الوصول من وتمكنه وحدوده لحرٌته الفرد إدراك أهمها من متعددة

 مع التعاطف على وقدرته, تحقٌقه إلى وٌسعى بإرادته ٌختاره هدف خالل من

 إشباع فً اإلخفاق أن كما,  والجمال والحق كالخٌر علٌا بقٌم والتزامه اآلخرٌن

 مازلو أن نجد وهكذا,  الشخص توافق لسوء الرئٌسٌة األسباب احد هو الحب حاجة

 :اآلتٌة بالمسلمات آمن الذي اإلنسانً االتجاه قادة من واحدا عد

ٌّر   اإلنسان أن .0  .بطبٌعته خ

 .معٌنة حدود فً ولكن حر اإلنسان أن .2

 .كامال تحقٌقا النسانٌته الفرد بتحقٌق تتمثل النفسٌة الصحة ان .3

 ٌتمثل وزمالإه مازلو ٌمثله الذي االتجاه هذا ان نجد تقدم ما ضوء وفً 

 فً فهً بالطبع خٌرة البشرٌة الطبٌعة تكن لم وإذا, متكامال كال اإلنسان إلى بالنظرة

 وٌإكدون, مرضٌة أعراض بمثابة السٌئة السلوكٌة الظاهرة وان, محاٌدة األقل

 السلٌم اإلنسانً الكائن إلى تتوجه ان ٌجب النفسٌة الدراسات وان, النفسٌة الصحة

 االحساس تخلق ان المإشرات تلك شؤن من فان وبالتالً,  العصابٌٌن األفراد ولٌس

 فٌما وبخاصة اإلمكانٌات وتحقٌق, الذات وتقبل, واالنتماء, الفرد عند بالطمؤنٌنة

       .له النفسٌة الصحة تحقٌق ثم ومن أهداف من الٌه ٌسعى


