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                           )١(                                                                             ـ// علم الصحة النفسیة أوالً ـ  

لم الى الح+رب العالمی+ة األول+ى والثانی+ة وتمخ+ض ف+ي اعقابھم+ا ھ+زات اقتص+ادیة عنیف+ة وانقالب+ات ثوری+ة اتعرض الع                                            
ة الصناعیة ، انعكس ذلك على معتقدات الناس وسلوكھم واتجاھاتھم النفسیة ، وبفع+ل الص+راعات وصراعات ثقافیة وتقدم تكنلوجي كبیر بعد اعقاب الثور

انتشرت البطال+ة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة الموجودة فیھا ، زادت المشكالت والتقلبات في السوق العالمیة وھاجر الناس من الریف الى المدینة و
  .ر في عالم یستغلھ ویخدعھ ویعادیھ من كل جانب وبدأ الفرد یشعر بأنھ منبوذ مھجو

واصبح كل انسان یعیش لوحده ولنفسھ فقط ، فأوھنت الروابط األسریة والصلة بین العامل وصاحب العمل أصبحت ضعیفة واھتزت اركان                 
ة والمخ+درات وزادت ح+االت الط+الق وس+اد الی+أس والقن+وط وع+دم االیمان بالمبادئ والقیم والخلق السامیة ، فشاعت الجریم+ة واالس+تغالل وتفش+ي الرش+و

  .الرضا واستشرى الفساد االداري وازدادت الحاالت المرضیة في المجتمعات واصبحت على اوجھا 
المذسس+ات التربوی+ة            والتعلیمی+ة عل+ى نط+اق واس+ع من ذلك زاد اھتمام العالم بالجانب النفسي كثیراً عّما كان علی+ھ م+ن قب+ل ، وھ+ذا االھتم+ام دخ+ل 

الطاق+ة البش+ریة ونشاط اعمق ودراسات أدق ذلك ألن الطلبة یشكلون جیالً  جدیدا ً تعقد علیھم اآلمال في تغییر الواقع وتحقیق الطموحات ، ألنھ+م یمثل+ون 
ن+ة االس+مى والمق+ام االرف+ع ، وم+ن أج+ل ان تبق+ى ھ+ذه التي التدانیھا طاقة اخرى في مجال تنافس األمم وتسابقھا على طریق التطور والبقاء واحتالل المكا

حیویتھا وفاعلیتھا البد ان تحصن ، والأخطر علیھا من خطر االضطرابات النفسیة التي التبدد طاقة الفرد فحسب بل تحولھ الى اداة تعطی+ل  الطاقة بكامل
  …لمسیرة الجماعة التي ینتمي الیھا 

  
   ـ// تعریف علم الصحة النفسیة 

ھو الدراسة العلمیة للصحة النفسیة وعملی+ة التواف+ق النفس+ي ، م+ا ی+ؤدي الیھ+ا ومایحققھ+ا ، وم+ا یعوقھ+ا وم+ا                                                         
  یحدث من مشكالت واضطرابات وامراض نفسیة ودراسة اسبابھا وتشخیصھا وعالجھا والوقایة منھا ، 

أنھ+ا حال+ة دائمی+ة نفس+یة یك+ون فیھ+ا الف+رد متوافق+ا ً اي متكیف+ا ًنفس+یاً وشخص+یاً وانفعالی+اً واجتماعی+اً م+ع نفس+ھ وبیئت+ھ ویش+عر فیھ+ا وتعرف الصحة النفسیة ب
لحی+اة ممكن ویكون قادراً على مواجھة مطالب ا الى اقصى حدٍ  اتھیبالسعادة مع نفسھ ومع اآلخرین ویكون قادراً على تحقیق ذاتھ واستغالل قدراتھ وامكان
  .وتكون شخصیتھ متكاملة وسویة ویكون سلوكھ عادیا ً ، بحیث یعیش في سالمة وسالم 

  .مجرد غیاب المرض والخلو منھ  حالة ایجابیة تتضمن التمتع بصحة العقل والجسد ولیس/ والصحة النفسیة 
الراح+ة الجس+میة والنفس+یة واالجتماعی+ة ول+یس مج+رد ع+دم وج+ود  حال+ة م+ن/ ف منظمة الصحة العالمیة التابعة لألمم المتح+دة الص+حة النفس+یة بأنھ+ا وتعرّ 

    .المرض 
  

  ـ // مفھوم الصحة النفسیة 
الصحة النفسیة ھدف اساسي من اھداف المجتم+ع ، یحق+ق النم+و والتكام+ل والتق+دم المض+طرد ، وی+زوده بالمناع+ة                                                  

  .واالجتماعیة واالقتصادیة  ةالفكریابات الالزمة ضد االضطر
عل+ى واالھداف األساسیة یصعب تحقیقھا تربویاً واجتماعیاً بصیغھا العامة ، ومن اجل ذلك تحتاج الى ان تتحول الى اھداف سلوكیة یمكن العم+ل           

  .الفراد ، فال نمو لفرد دون مجتمع والوجود لمجتمع دون أفراد متابعة تحقیقھا لضمان الصحة النفسیة لألفراد وبالتالي للمجتمع الذي یكّون ھؤالء ا
  ـ/ وان االھداف السلوكیة المتعلقة بتكیف الفرد مع ذاتھ وثقتھ بھا ورضائھ عنھا یمكن ان تكون كاالتي           

  . ـ ممارسة الفرد لمسؤولیاتھ ذاتیاً  ٢.   ـ تمكین الفرد من ضبط انفعاالتھ  ١
  .من اتخاذ اھدافھ ورسم مستوى طموحھ على وفق قدراتھ واستعداداتھ والظروف المحیطة بھ ـ تمكین الفرد  ٣
  . ـ تنمیة قدرة الفرد على تجنب القلق والصراعات النفسیة بین حاجاتھ الداخلیة  ٤
  . ـ تمكین الفرد من تحقیق احترامھ لذاتھ واعتزازه بھا  ٥
  .مواجھة ظروف الواقع المتغیر على وفق تغیر الزمان والمكان ـ ادراك الطالب لضرورة المرونة في السلوك ل ٦

  ـ/ ألتي اما االھداف السلوكیة المتعلقة بتكیف الفرد مع مجتمعھ وعالمھ الخارجي المرتبط بھ فیمكن ان تكون كا         
  .ـ تمكین الفرد من ممارسة النشاط التعاوني البناء مع اآلخرین من ابناء مجتمعھ  ١
  .الفرد على حبھ لآلخرین وتبادل الثقة معھم  ـ تنشأة ٢
  .ـ تنمیة روح التضحیة عند الفرد من اجل صالح المجتمع  ٣
  .ـ ادراك الطالب لضرورة مشاركتھ في دفع عجلة الحیاة االجتماعیة نحو التقدم والتطور قطریاً وقومیاً وعالمیاً  ٤
  .قدیرھم لمواقفھ د اآلخرین وحبھم لھ وتوـ تنمیة قدرة الطالب على كسب  ٥
  

              ـ// مسوغات االھتمام بالصحة النفسیة 
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ت+ؤدي ال+ى تحقی+ق التواف+ق واالنس+جام والتكام+ل ب+ین خص+ائص شخص+یة ان الصحة النفسیة مھمة جداً للفرد ، فھي                                                
سھم في استثمار طاقاتھ المختلفة على افضل شكل ممكن بما یحق+ق اھداف+ھ ف+ي الحی+اة ویجعل+ھ یش+عر بكیان+ھ الفرد في جوانبھا العقلیة واالنفعالیة ، وكذلك ت

مطل+وب من+ھ م+الم ووجوده ، فھي اذاً اساس لممارسة االنسان دوره في الحیاة ، فالطالب والمعلم والعام+ل والمقات+ل الیمك+ن لك+ل م+نھم اداء دوره وفق+اً لم+ا 
  .یتمتع بالصحة النفسیة 

ان التع+رض لالزم+ات والض+غوط النفس+یة ق+د یترت+ب عن+ھ  كما تأتي اھمیة الصحة النفس+یة م+ن الت+أثیر ال+ذي تترك+ھ ف+ي الص+حة الجس+میة للف+رد اذ          
  .االصابة بالعدید من االمراض ذات المنشأ النفسي كالقرحة والربو والضغط والسكري وتصلب الشرایین وغیرھا 

م بھا ھدفاً تربویاً بح+د ذات+ھ ألھمیت+ھ ف+ي تحقی+ق مختل+ف االھ+داف التربوی+ة ، وم+ن ھن+ا ك+ان الزم+اً عل+ى المعنی+ین والمھتم+ین بش+ؤون ویعد االھتما          
یین م عل+ى المس+توالتربیة والتعلیم نشر مفاھیم الصحة النفسیة وترسیخھا في نفوس الطلبة والمدرسین واآلباء بما یساعد في تحقیق التوافق واالنس+جام الت+ا

  …الشخصي واالجتماعي 
  

  ـ // أھمیة الصحة النفسیة للمعلم والمتعلم 
  المدرسة ھي المؤسسة الرسمیة التي تقوم بعملیة التربیة والتعلیم ونقل الثقافة المتطورة                                                   

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    )٢(  

الب+أس ب+ھ ف+ي عملی+ة وتغیر الظروف المناسبة لنمو التالمیذ جسمیاً وعقلیاً ونفسیاً وانفعالیاً ، وعندما یبدأ الطفل تعلم+ھ ف+ي المدرس+ة یك+ون ق+د قط+ع ش+وطاً 
، والمدرس+ة توس+ع م+ن مدارك+ھ التنشأة االجتماعیة في االسرة ، فھو یدخل المدرسة مزود بالكثیر من المعلومات والمعاییر االجتماعیة والقیم واالتجاھات 

درس++ة یتفاع++ل التلمی++ذ م++ع مدرس++یھ وزمالئ++ھ ، ویت++أثر ب++المنھج ماي توس++ع دائ++رة ھ++ذه المعلوم++ات والمع++اییر والق++یم واالتجاھ++ات ف++ي ش++كل م++نظم وف++ي ، ال
  ـ :  النفسیة للتلمیذ ، وفیما یأتي بعض مسؤولیات المدرسة بالنسبة للنمو النفسي والصحةالدراسي وتنمو شخصیتھ من كافة جوانبھا 

  لى طفل یعتمد على   ـ تقدیم الرعایة النفسیة الى كل طفل ومساعدتھ في حل مشكالتھ واالنتقال بھ من طفل یعتمد على غیره في تلبیة واشباع دوافعھ ا ١
  .ذاتھ ومتوازناً نفسیاً وانفعالیاً     
  .ـ مراعات قدراتھ في كل مایتعلق بعملیة التربیة والتعلیم  ٢
  .ـ االھتمام بالتوجیھ واالرشاد النفسي والتربوي والمھني للتلمیذ  ٣
  . ـ االھتمام بعملیة التنشأة االجتماعیة من تعاون مع المؤسسات االجتماعیة االخرى وخاصة االسرة  ٤
  .ـ مراعاة كل ما من شأنھ ضمان نمو الطفل نمواً نفسیاً سلیماً  ٥

  ـ : عدیدة للوصول الى ھذه الغایات اي اثناء تربیة التالمیذ منھا وتستخدم المدرسة اسالیب           
  . ـ توجیھ النشاط المدرسي بحیث یؤدي الى تعلیم االسالیب السلوكیة المطلوبة   ١
  .ـ دعم القیم االجتماعیة عن طریق المناھج  ٢
  . حب الوطن واالیمان بھ ـ توجیھ النشاط المدرسي مما یؤدي الى زرع القیم الفاضلة واالخالق الحمیدة و ٣
  من خالل ـ وقد تلجأ المدرسة الى استخدام اسلوب الثواب والعقاب وممارسة السلطة المدرسیة في عملیة التعلیم وتقدیم نماذج صالحة للسلوك السوي  ٤

  .معلمیھم ومدرسیھم الذین یفترض ان یكونوا بمثابة القدوة الحسنة لتالمیذھم     
  ـ  : المدرس في العملیة التربویة للنمو الصحي والنفسي فنالحظ مایأتي اما عن دور          

  منذ دخولھ الى یلعب المدرسون دوراً ھاماً في عملیة التربیة وفي رعایة النمو النفسي وتحقیق الصحة النفسیة للتلمیذ ، فھو دائم التأثیر في التلمیذ  ـ ١
  وكي حیث یقتدي بھ التلمیذ ویتقمص شخصیتھ ویقلد سلوكھ ، والمدرس ھو ملقن علم ومعرفة المدرسة وحتى تخرجھ وھو اي المدرس نموذج سل    
  .فضل بتعلیمھم قواعد السلوك الصحیح الى األ ویوجھ سلوكھینمي معارف التلمیذ     
  اھر واعراض اي اضطراب سلوكي ـ ان المدرس لیس ناقل معلومات ومعارف فقط ولكنھ باالضافة الى ذلك معلم مھارات التوافق ، فھو یشخص مظ ٢

  .ویصحح ویعالج ھذا االضطراب      
  یتمتعون انفسھم بالصحة النفسیة ، ففاقد الشيء الیعطیھ ، یتطلب ذلك تحقیق األمن النفسي والتوافق ) المعلمون والوالدان ( ـ یجب ان یكون المربون  ٣

  . مع التالمیذ والدیمقراطیة في التعامل معھم      
  مشكالت المدرسین ومظاھر سوء توافقھم الشخصي واالجتماعي یجب العمل على معالجتھا ومن ھذه المشكالت مایتعلق بالناحیة االقتصادیة  ـ ان ٤

  .ذلك على عملھ ودوره والوضع المادي والمكانة االجتماعیة والتعب واالرھاق ، كلھا مشكالت تؤثر على الصحة النفسیة للمدرس وینعكس      
ان خیر الصحة النفسیة للتالمیذ تتأثر بشخصیة المربي الذي یجب ان یكون قدوة صالحة لتالمیذه ، وان المربي الذي یقول ما الیفعل یجب ان یعلم  ـ ان ٥

  .ما یعلمھ قولھ افعلوا مثلما افعل ولیس مثلما أقول      
  عض وبین األسرة والمدرسة كلما ساعد ذلك على حسن توافقھم وشعورھم ـ كلما كانت العالقة سویة بین المربین واالوالد واالوالد بعضھم مع ب ٦

  .باالمن مما یؤدي الى النجاح والتوافق     
  تالمیذه ویحیل ماالیستطیع  ـ على المدرس ان یعمل كمرب ٍ یعلم ویوجھ ویعالج ، یعلم العلم ، ویوجھ النمو ، ویعالج ما یستطیع عالجھ من مشكالت ٧

  .الختصاصیین في العیادة النفسیة عالجھ الى ا    
  

  ـ// التوافق النفسي ثانیاً ـ 
  ـ / مفھوم التوافق النفسي         

التوافق والتكیف ، مصطلحان یستعمالن ف+ي كثی+ر م+ن االحی+ان وكأنھم+ا ش+يء واح+د ، وغالب+اً مایحص+ل                                        
م+ر یوج+د اخ+تالف كبی+ر فیم+ا بینھم+ا فمص+طلح التكی+ف یش+یر ال+ى حال+ة التواف+ق واالنس+جام م+ابین الك+ائن الح+ي وبیئت+ھ ، الخلط بینھما اال انھ في حقیق+ة األ

جي ویمث+ل حج+ر وكتكیف حدقة العین للضوء الشدید الساقط علیھا ، وكتكیف الحرباء للون البیئة التي تعیش فیھا وھكذا فالمصطلح مأخوذ من العلم البیول+
كثر قدرة على البقاء ھ+ي تل+ك الت+ي تمتل+ك م+ن الص+فات م+ا یؤھلھ+ا للت+واؤم م+ع لكائنات الحیة األیة دارون التطوریة والذي یعتبر فیھا ان االزاویة في نظر
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ھ+و  وال+ذي یقص+د ب+ھ)) التواف+ق (( ظروف البیئة التي تالئمھا وھذا ما عبر عنھ دارون بالبقاء لألصلح ، وقد وظف علماء النفس ھ+ذا المفھ+وم تح+ت اس+م 
یس+تخدم )) التوافق (( حالة تكیف الكائن البشري مع بیئتھ المادیة والطبیعیة واالجتماعیة ، أي ان الفرق االساسي بین المصطلحین یتمثل في ان مصطلح 

  .عند الحدیث عن تكیف االنسان فقط اما التكیف بمعناه األوسع فھو یشمل الكائنات الحیة جمیعاً 
الصحة النفسیة باعتبارھا عملیة توافق نفسي ، ویتحدد ما اذا كان التوافق سلیماً اوغیر سلیم تبع+اً لم+دى نج+اح االس+الیب الت+ي  وینظر البعض الى           

  .یتبعھا الفرد للوصول الى حالة التوازن النسبي مع البیئة 
بالتغیر والتعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد ) واالجتماعیة ة یالطبیع( عملیة دینامیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة / ویعّرف التوافق النفسي بأنھ         
  . وبیئتھ 

  
    ـ/ انواع التوافق النفسي 

  ـ : للتوافق النفسي العدید من االنواع نذكر منھا مایأتي                     
  ـ :ـ التوافق الشخصي  ١

والسعادة والرضا ع+ن ال+نفس وھ+ذا ی+تم ع+ن طری+ق اش+باع حاجات+ھ األولی+ة أي الفطری+ة والثانوی+ة أي ویتمثل بشعور الفرد باالرتیاح                           
  .تر المكتسبة وتحقیق مطالب النمو عبر مراحلھ المتتابعة وخلوه من التوترات والضغوط النفسیة وما یترتب عنھا من شعور بالضیق والقلق والتو

  ـ: ـ التوافق االجتماعي  ٢
                                                                                                                           دراتھوالیقاس بكم العالقات االجتماعیة مع اآلخرین ، بل بمدى نجاح الفرد في اختیار الجماعة المناسبة لھ أي المناسبة لمیولھ واتجاھاتھ وق                

     
  

                                                                                                                                                                                    )٣(                                         
ع+ن سعادة واألمن والطمئنین+ة لئما اومتسلطاً او مستبداً برأیھ ضمن الجماعة التي ینتمي الیھا أي یشعر االنسان بااً داروقیمھ وتقالیده ، بحیث الیكون مسای

  .لمجتمع وتقبل التغییر االجتماعي باآلخرین ، ویجب مالحظة ان تحقیق التوازن االجتماعي یتطلب االلتزام بالقیم والتقالید والمعاییر التي یقرھا اعالقتھ 
  
  ـ: ـ التوافق المھني  ٣

   . ویتضمن االختیار المناسب للمھنة واالستعداد علماً وتدریباً لھا والدخول فیھا واالنجاز والكفاءة واالنتاج والشعور بالرضا والنجاح                        
  ـ  / عوامل التوافق النفسي 

ـ : العدید من العوامل التي تكسب الشخص صفة التوافق النفسي وتمیزه عن غیر المتوافق ، ومن ھذه العوامل ھي   ھنالك                                      
ھ++ا ان احس++اس االنس++ان ب++التوافق م++ع ذات++ھ واآلخ++رین یتوق++ف عل++ى اش++باع حاجات++ھ المختلف++ة س++واء األولی++ة من ـ /والثانوی~~ة  ةـ اش~~باع الحاج~~ات األولی~~ ١

 المتمثلة بالطع+ام والش+راب والج+نس وغیرھ+ا ، أو الثانوی+ة الت+ي تتمث+ل بالحاج+ة ال+ى الح+ب والتق+دیر والش+عور ب+األمن واالنتم+اء او المكان+ة)) الفطریة (( 
  .االجتماعیة ، فال بد من اشباع ھذین النوعین من الحاجات لكي یتحقق التوافق 

  
ل الفرد لذاتھ یعتمد على مدى النجاح الذي یحققھ وعلى م+دى تقب+ل اآلخ+رین ل+ھ ، وی+رتبط تقب+ل الف+رد لذات+ھ عل+ى ان تقبـ / ـ تقبل الذات وتقبل اآلخرین  ٢

  .تقبل اآلخرین لھ ، فالشخص الذي یثق بنفسھ وباآلخرین یكون أقدر على األخذ والعطاء وتحقیق التفاعل اإلیجابي البناء معھ 
  
ف+ي س+لوكھ وتص+رفاتھ م+ن خ+الل التخط+یط ألھداف+ھ ان الش+خص الس+وي ھ+و الق+ادر عل+ى ال+تحكم ـ~ /  اتیـ الق~درة عل~ى ض~بط ال~ذات وتحم~ل المس~ؤول ٣

ل+دن  واسلوب اشباع حاجاتھ ورغباتھ ، بحیث یمكن التعرف على عواقب ھذا السلوك ومقدار مایمكن ان یحضى بھ من اثاب+ة أو عق+اب او ع+دم تق+دیر م+ن
  . ادر على ضبط ذاتھ اتجاه ما یقوم بھ من اعمال وتحمل مسؤولیاتھا اآلخرین ، وھذا یعني ان الشخص السوي ھو الق

  
من ممیزات الش+خص المتواف+ق ان+ھ ی+رتبط م+ع اآلخ+رین بعالق+ات اجتماعی+ة س+لیمة قائم+ة عل+ى اس+اس  ـ/ ـ القدرة على اقامة عالقات اجتماعیة سلیمة  ٤

وتقالید المجتمع ومع معاییر البیئة االجتماعیة التي یحی+ى فیھ+ا  متطابقة مع القیم وعادات ھالمحبة والتعاون والثقة المتبادلة ، ویجب ان یكون سلوكھ وافعال
یة ف+ي وان یعمل لخدمة الجماعة ومعبر عن آمالھا وتطلعاتھا وان یؤثر مصلحة الجماع+ة عل+ى مص+لحتھ الذاتی+ة الشخص+یة متمی+زاً ب+روح اإلث+ار والتض+ح

  .سبیل اآلخرین 
  
ھ داف واقعی+ة ت+تالئم م+ع مس+توى قدرات+من خصائص الش+خص المتواف+ق ان+ھ یج+ب ان یض+ع لنفس+ھ اھ+ ـ/ واقعیة في الحیاة  ـ القدرة على وضع اھداف ٥

المبالغ فیھ+ا  تھ الفعلیة ، أي بامكانھ الوصول الیھا وتحقیقھا ألن تحقیق ھذه االھداف یمنحھ الشعور بالثقة بالنفس ، اما اذا عجز عن تحقیق األھدافاوقابلی
  .ذاتي الواقعیة فأنھ سوف یصبح في ھذه الحالة عرضة ً لمشاعر القلق والیئس واالحباط وھذا مما یقوده الى حالة من سوء التوافق االجتماعي والأو غیر 

  
ھ واالستمرار ب+ھ من خصائص الشخص المتوافق انھ یمتلك قدرة عالیة وطاقة كبیرة على العمل والمبادرة الیھ واالبداع فیـ / ـ حب العمل والتفاني فیھ  ٦

  .وحبھ للعمل یمثل قدرتھ على استغالل قدراتھ وطاقاتھ من اجل خدمة نفسھ وخدمة المجموع 
  

  ـ / عالقة التوافق النفسي بالصحة النفسیة 
دافعاً قوی+اً ی+دفع التالمی+ذ ال+ى التحص+یل م+ن ناحی+ة ، یمثل التوافق الجید مؤشراً ایجابیاً أو                                                                               

متع+ة ویرغبھم في المدرسة ویساعدھم على اقام+ة عالق+ات متناغم+ة م+ع زمالئھ+م ومعلم+یھم م+ن ناحی+ة اخ+رى ، ب+ل ویجع+ل م+ن العملی+ة التعلیمی+ة خب+رة م
ع+ن ت+وتراتھم النفس+یة بط+رق متع+ددة كاس+تجابات الت+ردد  والقل+ق أو التوافق یعانون من التوتر النفسي ویعب+رون  ذابة والعكس صحیح ، فالتالمیذ سیئووج

المدرس++ة  بمس++الك العن++ف ف++ي اللع++ب واألنانی++ة والتمرك++ز ح++ول ال++ذات وفق++دان الثق++ة ب++النفس واس++تخدام األلف++اظ النابی++ة ف++ي التعام++ل م++ع اآلخ++رین وكراھی++ة
ر والمی+ول االنس+حابیة والس+رحان والخج+ل والش+عور ب+النقص وت+نعكس ك+ل تل+ك والھروب منھا واضطرابات سلوكیة مثل اللجلجة والتلعثم وقضم األضاف
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عملی+ة التعل+یم ، ومم+ا یج+در االش+ارة الی+ھ ھ+و حی+ث یوج+د التواف+ق النفس+ي نج+د الص+حة النفس+یة المشكالت بالطبع في انخفاض التحصیل الذي ھو جوھر 
 .والعكس صحیح 

  
           

  ـ // ذ ثالثاً ـ السلوك السوي والسلوك الشا
العادی++ة  ـ ھ++ي الق++درة عل++ى تواف++ق الف++رد م++ع نفس++ھ وم++ع بیئت++ھ والش++عور بالس++عادة /  الس++ویة                                                                          

والغالب على حیاة غالبیة الناس والشخص السوي وتحدید اھداف وفلسفة سلیمة للحیاة یسعى لتحقیقھا ، والسلوك السوي ـ ھو السلوك العادي أي المألوف 
 ھ++و الش++خص ال++ذي یتط++ابق س++لوكھ م++ع س++لوك األف++راد واآلخ++رین س++واء أك++ان ذل++ك ف++ي تفكی++رھم ومش++اعرھم ویك++ون س++عیداً ومتوافق++اً شخص++یاً وانفعالی++اً 

  .واجتماعیاً 
ة ھي حالة مرضیة فیھا خطر على الفرد نفسھ أوعلى المجتع تتطلب ، والالسویالشذوذ ـ ھي االنحراف عما ھو عادي والشذوذ عما ھو سوي / الالسویة 

التدخل لحمایة الفرد من خطره ، والشخص الالسوي ھو الشخص الذي ینحرف سلوكھ عن سلوك الشخص العادي في تفكیره ونشاطھ ویكون غیر س+عید 
  . وغیر متوافق الشخصیاً وال انفعالیاً وال اجتماعیاً 

وذل+ك الخ+تالف وجھ+ات النظ+ر ال+ى الس+واء والش+ذوذ ، وھن+اك م+ن ی+ذھب ـ )) بین الشخص+یة الس+ویة والش+اذة ل+یس ب+األمر الیس+یر  ان الفصل((           
ك بع+ض المع+اییر الت+ي یش+یر الیھ+ا المختص+ون بالص+حة النفس+یة والت+ي م+ن اھن+ النسان السوي ، ولكنھ مع ذل+كایھ بممتطرفاً الى انھ الیوجد ذلك الذي نس

المختلف+ة ،  رة التي تقول بأن الصفاتنمیز من خاللھا بین السواء والشذوذ ، ولعل من بینھا ، المعیار االحصائي ، الذي یعتمد اساسا ً على الفكالممكن ان 
 متف+اوةً  ش+یئاً سواء كانت جسمیة أو نفسیة أو عقلیة ، تمیل في توزیعھا بین األفراد ال+ى االعت+دال ، بحی+ث نج+د ان أغل+ب الن+اس یملك+ون م+ن ھ+ذه الص+فات 

نقصانھا ، وھؤالء ھم الشواذ ، ولك+ن ھ+ذا االس+لوب نج+د ص+عوبة ف+ي تعمیم+ھ مم+ا یجعل+ھ ص+الحاً لتحدی+د الس+واء وقلیل منھم یتطرفون في زیادة السمة أو 
ذ الیمك+ن اعتب+ار االف+راد ولكن+ھ غی+ر ص+الح ف+ي تحدی+د س+مات اخ+رى مث+ل ال+ذكاء ، ا.. الخ ....والشذوذ في بعضھا مثل السمات الجسمیة كالطول والوزن

  ذوي 
  یتقبلھا عدد الذكاء المنخفض جداً غیر اسویاء وكذلك اصحاب الذكاء العالي ، اما المعیار الحضاري ، فانھ یقوم على اساس ان السمة المقبولة ھي التي

   جتمع وقوانینھ ومعاییره واھدافھ ، ولكن من الناس ، ومعنى ذلك ان الشخص السوي ھو المتوافق مع المجتمع ، أي من استطاع ان یجاري قیم ال
                                                                                                                                                                                    )٤(       

، ھو ان السلوك الذي یبدو غیر سوي في ثقافة معینة ، قد یكون غیر مقبول تماماً في غیرھا من الثقافات ، كما ان+ھ المعیار عتراض األساسي على ھذا الا
  .لیس كل ماھو سائد في المجتمع یعتبر مقبول 

  
  ـ/ من ھو الشخص السوي 
و الش+اذة ، فھن+اك ص+عوبات ایض+اً ف+ي تحدی+د الشخص+یة من الصعوبة وضع حدود فاصلة ب+ین الشخص+یة غی+ر الس+ویة ا                           

السویة ، ولعل م+ن ھ+ذه الص+عوبات ان م+ن المس+تحیل وص+ف الشخص+یة ألنن+ا النس+تطیع ان نص+ف ای+ة شخص+یة كك+ل اذ م+ن الممك+ن وص+ف الكثی+ر م+ن 
ن العملی+ات العقلی+ة وأوج+ھ الحی+اة العاطفی+ة الدقیق+ة الخصائص الفردیة عن طریق مالحظتھا او الكشف عنھا بوساطة االختبارات المختلفة اال ان الكثیر م+

یحدده مقدار ما یتوافر في كل سمة من ھذه الشخصیة ، فالكرم سمة تبقى بعیدة عن المالحظة والقیاس ، كما ان ھناك صعوبة اخرى تتعلق بالمعیار الذي 
غیر مرغوب فیھا ، وسوف نتع+رض ال+ى اراء بع+ض علم+اء ال+نفس ال+ذین  مرغوب فیھا ولكن المبالغة في ھذه السمة تصبح اسرافاً أو تبذیراً ، وھي سمة

  .السویة اشاروا الى ماینبغي ان تتمتع بھ الشخصیة 
ان الشخصیة السویة ھي تلك التي تقیم عالق+ات س+ویة م+ع اآلخ+رین وان  مفاھیمھ+ا ع+ن نفس+ھا وع+ن الن+اس دقیق+ة  ـ)) ھاري ستاك سولیفان (( ـ یرى ١ 

  ) .حاجاتھا الى األمن ( اتھا مشبعة والسیما وواقعیة ، وان حاج
  ان الشخص السوي ھو الذي یقبل ذاتھ كما ھي من دون احساس بالنقص او بالدونیة وال یبالغ في ھذا التقریر ، كما انھ ـ )) كارل روجرز (( ـ ویؤكد  ٢

  .اتھ وقدراتھ واستعداداتھ لتقبل الخبرات الجدیدة ویقبل علیھا ، وھو قادر على استغالل امكان مستعد        
  ان الشخصیة السویة ھي تلك التي اشبعت حاجاتھا االساسیة البیولوجیة وحاجاتھا لألمن والحب واالنتماء ، والتقدیر ، واذا تم  ـ )) ماسلو (( ـ ویرى  ٣

  . ذلك سوف توجھ طاقاتھا نحو تحقیق الذات ، أي االنتاج العلمي او العملي        
  الى ان الشخصیة السویة ھي الشخصیة المنتجة ، أي تلك التي تكون قادرة على االتصال بالبیئة المادیة واالجتماعیة  ـ)) فروم (( شیر ـ في حین ی ٤

  .ألنتاج األشیاء وتھیئة الظروف للنمو والسعادة ، وھو قادر على استخدام مھاراتھ ومعلوماتھ على انتاج كل ماھو ضروري لجعلھ سعیدا ً        
  لشخصیة السویة ، ھي التي اشبعت حاجاتھا الكلیة دون االحساس بالخجل أو القلق او الشعور بالذنب ان اـ / ـ وان وجھة النظر الفرویدیة فانھا ترى  ٥

  .   او االثم ، الذي یؤدي بھا الى االحساس بالنقص أو الدونیة ، فیجعل سلوكھا مضطرباً        
  

  ـ /معاییر تحدید السوي والشاذ 
ویقصد بھا تلك االسس والموازین والمبادئ التي یتم من خاللھا تمییز مفھوم السوي والالسوي أو تمییز األفراد األس+ویاء                                        

  ـ: لوك بموجبھا سویاً او السویاً وھي وبصورة عامة فأن ھنالك اربعة من المعاییر یعتبر الس)) الشواذ (( عن غیرھم من غیر األسویاء )) الطبیعیین (( 
  .حیث یتخذ الفرد من ذاتھ اطاراً مرجعیاً او اساسیاً یرجع الیھ في الحكم على السلوك یكون سوي اوالسوي  ـ/  ـ المعیار الذاتي ١
  یقیّم  اوغیر سوي ، أي ان المجتمع ھو الذيحیث یتخذ من مسایرة المعاییر االجتماعیة اساساً للحكم على السلوك یكون سوي  ـ/ ـ المعیار االجتماعي  ٢

  .الفرد في ظوء قیمھ وعاداتھ ومعاییره وتقاریره ، فالسوي ھو المتوافق اجتماعیاً والالسوي غیر متوافق اجتماعیاً                              
  . السویة وتكون الالسویة ھي االنحراف عن ھذا بالزائد او الناقص یمثل  اً حیث یتخذ من المتوسط او الشائع او المنوال معیارـ / ـ المعیار االحصائي  ٣
 .راف عن المثل االعلى او الكمال حیث یعتبر السوي ھي المثالیة او الكمال او ما یقرب منھ واالسویة ھي االنح ـ/ ـ المعیار المثالي  ٤
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  ـ// رابعاً ـ اشكال الدفاع األولیة 
یواجھ االنسان خالل حیاتھ العدید من المواقف او الظروف التي تثی+ر فی+ھ ح+االت القل+ق والت+وتر الن+اتج ع+ن                                      

أو ادراكھ لوجود خطر حاصل او متوقع مما یدفع بھ الى محاولة تخفیفھ او ازالتھ ان امكن وكثیراً مایتوصل الفرد الى حالة االت+زان عدم اشباع حاجاتھ ، 
لة ذلك التوتر اال ان بعض حاالت التوتر قد تستمر وال یستطیع الفرد مواجھتھا عل+ى مس+توى الش+عور لش+دتھا او قس+وتھا مم+ا ی+ؤدي ب+ھ ال+ى والتوافق بازا

ھ+ا مجموع+ة م+ن اش+كال الس+لوك الت+ي یلج+أ الی(( والتي تع+رف بأنھ+ا ) آلیات الدفاع ( أو ) اشكال الدفاع ( محاوالت تكیف الشعوریة وھي ما نطلق علیھا 
  )) .الفرد في سعیھ وراء اشباع حاجة وجد ما یعیقھا ، او مواجھة خطر متوقع 

  ـ: ت ھو اآلتي اومن ابرز ما تتسم بھ ھذه اآللی          
  .ـ انھا انكار او تحریف للواقع  ١
  .ى المستوى الشعوري علـ انھا تعمل بطریقة الشعوریة وھذا یعني ان لألفراد صوراً محرفة وغیر حقیقیة ألنفسھم ولبیئتھم  ٢
  

    ـ/ وظائفھا 
الت+ي )) الق+وة الكابت+ة (( یجمع علماء ال+نفس عل+ى ان وظیف+ة اآللی+ات الدفاعی+ة ھ+ي ال+دفاع ع+ن الشخص+یة ، فھ+ي عن+د علم+اء التحلی+ل النفس+ي              

الس+لوكیین  ر واألل+م للف+رد ، وھ+ي عن+د علم+اء ال+نفسالك+د وتس+بب المكبوتة الطریق حتى التظھ+ر ف+ي مج+ال الش+عور تستخدمھا اآلن لتسد على الدفاعات
المرتبط+ة بمواق+ف الص+راع أو االحب+اط او المواق+ف المثی+رة للقل+ق  اكتسبھا الفرد حس+ب قواع+د ال+تعلم لتجنیب+ھ المش+اعر األلیم+ة والمری+رة اسالیب سلوكیة

جحت في تجنیبھ المشاعر األلیمة او التخفیف منھ+ا ، ام+ا عن+د علم+اء نف+س عموماً ، وتثبت ھذه األسالیب عند الفرد وتصبح جزءاً من نظامھ السلوكي اذا ن
التوجھ الذاتي االنساني في میدان علم النفس ـ فاآللیات الدفاعیة من ش+أنھا حمای+ة ال+ذات م+ن أی+ة اخط+ار ، او ای+ة تھدی+دات داخلی+ة او التراث ـ وھم اساس 

  .خارجیة 
  

          ـ )) / اشكال الدفاع األولیة ((انواع 
  ـ: تقسم اشكال الدفاع النفسي الى                                           

  ـ : ـ حیل الدفاع السویة  ١
  . وھي غیر عنیفة وتساعد الفرد في حل ازمتھ النفسیة وتحقیق توافقھ النفسي ، مثل اإلعالء والتعویض والتقمص واالبدال                              

  ـ : الدفاع غیر السویة ـ حیل  ٢
وھي عنیفة ویلجأ الیھا الفرد عندما تخفق حیلھ الدفاعیة الس+ویة فیظھ+ر س+لوكھ مرض+یاً ، مث+ل اإلس+قاط والنك+وص والع+دوان                                    

     ـ ) : اشكال الدفاع النفسي ( والتحویل والتفكیك والسلبیة ، وفیما یأتي أنواع 
  ) ٥(                                                                                                                                                ـ ) : التسامي ( ء االعالـ  *

 یقب+ل ب+الطرق الت+ي یتبعھ+ا ف+ي اش+باعھا وبخاص+ة فیم+ا یتعل+ق دوافعھ التي یرفض+ھا  المجتم+ع  والیقصد باالعالء تعبیر الفرد عن                              
ال+رغم م+ن ان+ھ الیك+ون تص+ریفاً ك+امالً وال بدافعي الجنس والعدوان ، ففي طریق االعالء یحصل تصریف للطاقة الجنسیة وانقاص م+ن ح+دة الت+وتر عل+ى 

، واعالء اشباع دافع الع+دوان ال+ى ریاض+ة مث+ل المالكم+ة ، وم+ن الش+ائع ف+ي مج+ال إنقاصاً تاماً ، فمثالً إعالء اشباع الدافع الجنسي بكتابة الشعر الغرامي 
  . االعالء لجوء بعض الوالدین الى تھیئة انشطة تساعد االبناء على ذلك ، كالرسم والخیاطة وقراءة القصص ذات األھداف الموجھة 

  
   ـ: التعویض ـ  *

أكان ھذا الحقل مختلفاً عنھ أو مرتبطاً بھ فعلى سبیل سواء من حقول النشاط بعد ان فشل في حقل آخر  النجاح في حقل ویقصد بھ محاولة الفرد             
المتمی+ز ال+ذي یحق+ق ع+ن طری+ق ذات+ھ لین+ال المثال التلمیذ الذي یفشل في تحقیق المستوى العلمي الذي یطمح فیھ وقد یعوض عن فش+لھ بالنش+اط الریاض+ي 

  .احترام اآلخرین 
  
    ـ : أو التوحد التقمص ـ  *

خص لصفات شخص آخر یعجبھ فیتصرف على وفقھا سواء كانت تلك الصفاة حسنة اوسیئة ، فالطالب+ة عملیة الشعوریة یتم فیھا امتصاص الشھو         
  .بما ھوایاتھا وتعاملھا مع اآلخرین وروطریقة ینسحب ذلك على اسلوب حدیثھا من الدراسة تتقمص شخصیة معلمتھا بحیث في المراحل األولى 

ان التقمص في المراحل األولى من حیاة االنسان یساعد الفرد ف+ي النم+و ویحص+ل ع+ن طریق+ھ النم+و اللغ+وي والخلق+ي واالجتم+اعي ، وال+تقمص             
لتقلید الیع+د تقمص+اً ألن+ھ ق+د الیص+در وھذا ا. یبدو لبعض االفراد كأنھ تقلید ، والحقیقة ان الصغار في أي مجتمع یقلدون الكبار في اللباس واسلوب العیش 

ن عن الحب واالعجاب الذي یوقع بالفرد بأن یسلك وكأنھ ھوالشخص الذي تقمصھ ، مھما كانت دوافعھ وھمی+ة او خیالی+ة فیرض+ى عل+ى مایرض+یھ ویح+ز
الطف+ل اب+اه ف+ي طریق+ة الجل+وس او ف+ي ینحص+ر ف+ي جان+ب مح+دود ، فق+د یقل+د  مایرفضھ وانما یصدر عن س+لوك مح+دودلما یحزنھ ویقبل مایقبلة ویرفض 

یعم+ل وكأن+ھ ھ+و ف+ي ك+ل م+ایتعلق بجوان+ب تص+رفھ ، فالممث+ل  اسلوب الحدیث او في طریقة االكل ، في حین نجد الطالب ال+ذي ی+تقمص شخص+یة مدرس+ھ
  .الناجح كلما تقمص الشخصیة بشكل جید كان دوره اكثر نجاحاً 

  
   ـ : االسقاط ـ  *

ب الفرد مافي نفسھ من عی+وب وص+فات غی+ر مرغوب+ة ال+ى غی+ره م+ن الن+اس ویلس+قھا بھ+م ، ویع+د فروی+د أول م+ن تنب+ھ ال+ى ظ+اھرة وھو ان ینس            
بأن+ھ اح+د االسقاط وحدة اللفظیة التي تصفھا وقد ربط حالة االسقاط بالقلق الناتج عن احساس الذات بالعجز عن السیطرة عن مثی+رات الج+نس وق+د وص+فھ 

 عیة الالشعوریة التي یعمد الفرد من خاللھا بوصف اآلخرین بعیوبھ واحاسیسھ المكبوتة التي الیعترف بھا والیرغب اطالق+اً باقرارھ+ا ، انالعملیات الدفا
ي واالسقاط ش+ائع عن+د جمی+ع الن+اس ص+غارھم وكب+ارھم ب+درجات كبی+رة ، فالطلب+ة ینس+بون الرس+وب ف+) االناء ینضح مافیھ ( حالة االسقاط كما في قولھم 
، وفش+لنا ال+ى س+وء تربیت+ھ  والتأخر في الحضور الى ازدحام المواصالت ورداءة الجو ، وسوء سلوك الطفل الى وراثت+ھ ال، االمتحان الى صعوبة المادة 

واعت+داء ، والغ+رض  ویختلف االسقاط عن التبریر في ان التبری+ر اعت+ذاراً بینم+ا االس+قاط ھج+وم. في اعمالنا ومشاریعنا الى سوء الحظ والى فساد الزمن 
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ن+ھ یجعلن+ا ف+ي منھ مزدوج فیھ یختلف من مشاعرنا ودوافعنا البغیضة ونعمل عن رؤیة انفسنا كما ھي في الواقع لذا كان بمثابة حیلة دفاعی+ة خداعی+ة كم+ا ا
    . حالة نقد الناس واتھامھم ولومھم قبل ان یلومونا 

  
           ـ: النكوص ـ  *

. یھدده بالفشل وعدم القدرة على المقاوم+ة الش+عوریة الص+حیحة  د عندما یواجھ موقفاً صعباً یلجأ الیھا الفر دفاعیة الشعوریة ھو حیلةھو عملیة         
یس+لك  و ھو العودة الى الردة او الرجوع التقھقر الى مستوى غیر ناضج من السلوك والتوافق ح+ین تعت+رض الف+رد مش+كلة او موق+ف مح+بط ، فم+ثالً ش+یخ

  . ق بعد ان كان أقلع عنھ ، وراشد یبكي عندما تقابلھ مشكلة سلوك مراھ
  
                          ـ: التبریر ـ  *

باسباب منطقیة معقولة واعذار مقبولة ، والف+رد عن+دما یس+لك ذل+ك یس+تھدف بالدرج+ة األول+ى اقن+اع نفس+ھ ) الفاسد أو الخاطئ ( ھو تفسیر السلوك           
  . ن أوالً ومن ثم اآلخری

عیوب+ھ وجوان+ب نقص+ھ لآلخ+رین ویجھ+د نفس+ھ ش+عوریاً ان یك+ون س+لوكھ فاإلنسان مھما یكن من الكمال والنضج والشجاعة ، فأنھ یخاف ان تظھر          
تع+دیل س+لوكھ فع+الً ولكن+ھ  خالیاً من الدوافع التي التلیق بھ والیرضاھا لنفسھ ، وعندما الیستطیع تحقیق ذلك یعمد الشعوریاً الى التبریر الذي الیھدف الى

حقائق بصورة یھدف الى اقناع نفسھ بأن سلوكھ معقول وان دوافعھ مقبولة وفي ھذه الصیغة یكون التبریر مختلفاً عن الكذب ، ألن الكذب عملیة تزییف ال
ة الش+عوریة موجھ+ة ال+ى اقن+اع الف+رد لذات+ھ شعوریة والھدف األساسي منھا مخادعة اآلخرین ممن یعنیھم الحال في حین یكون التبریر وكما وضحنا عملی

عیھا ، والتبریر حیل دفاعیة الش+عوریة تھ+دف جع+ل اس+تجابات األف+راد لمواق+ف منطقی+ة ومعقول+ة ، ألن سلوكھ على وفاق مع قیمھ ومعییر اخالقھ التي یدّ 
تقبلھ غیر مضمون عن طریقھا ، وتبریر ع+دم ال+زواج م+ن فروع الدراسات یبرر فشلھ بأن مس فمثالً الطالب الجامعي الذي یفشل في تحصیلھ في فرع من

  ...مرغوبة رفضت اتمام الزواج بأنھا سیئة السلوك فتاة جمیلة 
  
  ـ: الكبت ـ  *
اك وھ+و وس+یلة ت+وقي ادر. ھو ابعاد الدوافع واالفكار المؤلمة او المخزیة او المؤدی+ة ال+ى القل+ق م+ن حی+ز الش+عور ال+ى حی+ز الالش+عور حت+ى تنس+ى         

لطفولة عندما یواجھ الدوافع التي یفضل الفرد انكارھا وكأنھ یھّذب ذاتھ خشیة الشعور باأللم والندم وعذاب الضمیر وإالم الذات ، وتبدأ عملیة الكبت منذ ا
إن+ھ یلج+أ ال+ى الكب+ت كوس+یلة ف+ي طری+ق االش+باع لھ+ذا فالطفل حاالت الصراع بین رغباتھ وحاجاتھ التي یرغب في اشباعھا والقیود التي یضعھا الوالدان 

بلی+ة لتحقی+ق تتجنب عقاب الوالدین وتبریر األلم المترتب عن الفشل في اشباع الحاجات وبالتالي فإن الكبت یساعد في تنظ+یم س+لوك الطف+ل وجعل+ھ اكث+ر قا
ان+ھ  كب+ت بمثاب+ة ـ ع+ادة ـ ان ص+ح التعبی+ر بمعن+ىالتوافق االجتماعي ، اال ان استمرار تعرض الطفل ألوامر النھي من الوالدین قد یؤدي ال+ى ان یص+بح ال

  . في المجتمع مما یؤثر سلباً في سلوك التكوین النفسي في شخصیة الطفل  سیصبح استجابة ذاتیة حتى لما یعد مقبوالً 
زي والع+ار ، وم+ن االمثل+ة عل+ى والكبت یختلف عن القمع في ان القمع یتضمن كبح وضبط النفس شعوریاً في ضوء المعاییر االجتماعیة خش+یة الخ+       

  ...ذلك الخبرة المكبوتة والحقد المكبوت 
  
  

                                                                                                                                                                                   )٦ (  
   ـ: اإلبدال  ـ *

او حاجة محبطة او تحقیق ھدف او سلوك غیر مقبول اجتماعیاً ، ویكون البدیل ع+ادةً مش+ابھاً ال+ى ح+د كبی+ر  ھو اتخاذ بدیل إلشباع دافع غیر مشبع         
ك العدواني الموجھ الى احد الوالدین او احد ـ ابدال السلو: للداف غیر المشبع او الحاجة المحبطة او الھدف او السلوك غیر المقبول اجتماعیا ً ومثال ذلك 

  . االخوة الى لعبة وتحطیمھا 
  
  ـ  : احالم الیقضة ـ  *

وھي وسیلة ال شعوریة تستھدف التخلص من حالة التوتر والقلق المترتب عن الرغب+ات الت+ى الیمك+ن تحقیقھ+ا ف+ي ع+الم الواق+ع فیج+د الف+رد                   
یراً مایعیش الطفل وك+ذلك المراھ+ق مث+ل ھ+ذه األح+الم ، ولك+ن االس+راف ف+ي ، بحلم الفقیر بالغني وحلم التلمیذ الفاشل بالتفوق ، وكثمتنفساً لھا في األحالم 

اتھا اقعی+ة بتح+دیاالستسالم لھا یعد دلیالً على المعانات من احباطات او ازمات شدیدة وعندئذ تصبح ھذه االحالم منذر ب+الخطر ألنھ+ا تعزل+ھ ع+ن الحی+اة الو
 .  وانشطتھا وآالمھا وآمالھا وأھدافھا التي ھي مصدر نحو الشخصیة وارتقائھا 

 
  
  

  ـ    // خامساً ـ بعض المظاھر السلوكیة المرتبطة بسوء التوافق 
  ))  )السلوك العدواني (العدواناالحباط ـ الصراع  ـ القلق ـ ((                          

  ـ / اإلحباط  ـ*
  ـ: حباط مفھوم االـ * 

یعرف بأنھ عجز الفرد أو فشلھ في تحقیق ھدف من اھدافھ ، او بلوغ غایة من الغایات التي یس+عى ال+ى تحقیقھ+ا ، فعج+ز الطال+ب ع+ن                    
سان الى شعوره بحالة من الی+أس ویجب مالحظة ان حالة االحباط غالباً ما تقود االن.. دخول الكلیة التي یریدھا یؤدي الى نشوء حالة عنده تسمى االحباط 

ش+عوره  والتشاؤم وضعف القدرة على العمل ، وحیاة االنسان التخلو من مواقف یجد نفس+ھ فیھ+ا ع+اجزاً ع+ن اش+باع حاجات+ھ وبل+وغ اھداف+ھ مم+ا ی+نجم عن+ھ
االش+باع أو م+دى اھمی+ة الھ+دف ال+ذي نس+عى  بالضیق والتوتر والقلق وعدم االتزان ، وتعتمد ھذه المظاھر على شدة الحاجة المطلوب+ة وم+دى الحاحھ+ا ف+ي
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ط اشد ایالماً وتأثیراً ، لھذا یعد االحباط م+ن اھ+م العوام+ل نسبة لنا ، كلما كان الموقف المحبلتحقیقھ ، فكلما كانت الحاجة المحبطة او الھدف اكثر اھمیة بال
  .الى حالة التوازن واالستقرار النفسي الفرد عن ایجاد حلول لھا للوصول ویعجز ، التي تؤثر بالصحة النفسیة للفرد 

ق+درة معین+ة عل+ى تحم+ل مث+ل ھ+ذه المواق+ف ف+اذا تجاوزھ+ا ف+ان تغی+رات معاكس+ة س+وف  اویختلف الناس من مدى تحملھم لإلحباط ، اذ ان لك+ل من+          
د آخ+ر ، ویتف+ق علم+اء ال+نفس ان لخب+رات الطفول+ة اث+ر ثیر مثل ھذه الحالة لفراالضطراب لدى فرد معین ولكنھ الت تحدث فقد نجد موقف ما یثیر حالة من

فالوالدان اللذان كانا یتبعان اسالیب التربیة الص+حیحة ف+ي تربی+ة ابنائھم+ا ، وج+د ان ھ+ؤالء .. بالغ في زیادة قابلیة الفرد لتحمل مواقف االحباط او بالعكس 
ان الوال+دین الل+ذین كان+ا یتبع+ان اس+الیب التربی+ة القاس+یة والمتش+ددة ف+ي تربی+ة االطفال اكثر ق+درة م+ن غی+رھم عل+ى تحم+ل مص+ادر االحب+اط ، بینم+ا ل+وحظ 

  ....االطفال وجد ان مقاومتھم لعناصر االحباط اضعف من المجموعة االولى  
  

  ـ : انواع االحباط ـ * 
  ـ : یمكن تقسیم انواع االحباط بحسب العوامل المؤدیة الیھ الى                        

    ـ: احباط خارجي  أوالً ـ
  ـ: ویعزى الى عوامل خارجیة تتعلق ببیئة الفرد المادیة أو االجتماعیة ویتضمن الحاالت االتیة                    
   عدم  جات الفرد ، وكذلكذلك حالة الفقر التي دون اشباع حاویحدث نتیجة لنقص موارد البیئة المادیة أو االجتماعیة ، ومثال / أ ـ العوز الخارجي 

  .الحصول على مركز اجتماعي مرموق ، او فقدان األب او األخ وعدم وجود شخص یعتمد علیھ فمثل ھذه الحاالت یشعر خاللھا الفرد باالحباط     
  

  ، والفرق  صدیق او زوجة او عمل اودار اوسیارة وغیر ذلكویتضمن فقدان شيء خارجي یملكھ الفرد كأن یكون اخ أو أب او / ب ـ الحرمان الخارجي
تلكھ ، مما یتطلب بین ھذه الحالة وسابقتھا ھي انھا تسبب احباط اكثر شدة الن الفرد ھنا كان یمتلك الشيء وفقده اما في الحالة األولى فھو اساساً لم یم     
  .في الحالة ھذه ما یسمى باعادة التكیف      

  
  لفرد ومبتغاه وقد یكون العائق مادي ومثل ذلك الطفل الذي یرید الخروج للعب ولكنھ وتحدث عند وجود عائق یحول بین ا/ رجیة ج ـ االعاقة الخا

  . الیستطیع فتح الباب     
  

  ـ: ثانیاً ـ احباط داخلي 
  ـ : عوامل داخلیة أي تتعلق بالفرد ذاتھ في الحاالت اآلتیة  ویحدث بسبب                         

باط نتیجة لفقدان الفرد لحاسة البصر او السمع او اصابتھ بمرض خطیر مما یحول دون قدرتھ في اشباع الحاجات التي فقد یسبب االح/ أ ـ العوز الداخلي 
  . یتوقف اشباعھا على مثل ھذه العوامل     

  
لة عمل اعتاد علیھ وھذا یؤدي ویتضمن فقدان القدرة على الرؤیا والسمع او تعرض الفرد لحاالت الشلل التي قد تمنعھ من مواص/ ب ـ الحرمان الداخلي 

  .الى شعوره باالحباط      
  

وتحدث ھذه االعاقة عند وجود الفرد امام ھدفین اال ان تحقیق احداھما یحتم بالضرورة التضحیة بالھدف اآلخر وھذا مانطلق علیھ / ج ـ االعاقة الداخلیة 
  . أو حضور مباراة بكرة القدم وكالھما في ذات الوقت  امج تلفزیونين امثلة ذلك الرغبة في مشاھدة برنبالصراع وم     

  
   ـ : ـ مستویات االحباط * 

                                            ـ : یتوقف مستوى االحباط على متغیرات تلعب دوراً اساسیاً في حیاة من یواجھھ ویعانیھ ، وھي تتعلق بمایأتي                                  
                                                                                                                                                                        )٧ (  

م+نھم م+ن ـ قدرة الفرد على التحمل ، یختلف األفراد من حیث ابنیتھم النفسیة وقدراتھم على تحمل ماینتابھم من ازمات وم+ا تعترض+ھم م+ن مش+كالت ، ف ١
ج+ز ع+ن ذل+ك ینھار أمام الضربة األولى لألزمة حتى وان كانت خفیفة ، ومنھم من یقاوم بصبر وتحمل وتماسك حتى یستنفذ ما یملك م+ن طاق+ات ، ف+ان ع

  ـ : لجأ في كثیر من األحیان الى واحد من االسلوبین التالیین 
  ،یشمل اطراف كیانھ أ ـ اعتماد بعض االنماط السلوكیة االیجابیة التي تعتمد على الرد الواقعي الفعلي في الحیاة ، فیتكیف للموقف الجدید تكیفاً ایجابیاً      

  . ھرھا أو تعریضھا لخطورة التشتت والتمزق والضیاع وشخصیتھ ، دون بلوغ اعماقھا وجو        
  ، وبعضھا  ب ـ اعتماد البعض اآلخر اسالیب وطرائق ملتویة التساعده على الحل الصحیح للموقف الذي یعانیھ یكون شعوریاً مخالفاً للقیم االجتماعیة    

  .كالكبت ، والتبریر واالسقاط والتقمص واالبدال وغیرھا اآلخر الشعوریاً ، ویطلق علیھا الحیل الدفاعیة الالشعوریة ،          
  
تطیع ـ مستوى الحاجة واھمیتھا للفرد ، حاجات الفرد كثیرة ومتنوعة وھي على مستویات مختلفة من حیث اھمیتھا لھ ، ف+بعض الحاج+ات اساس+یة الیس+ ٢

ھ+ا او یؤج+ل اش+باعھا ال+ى وق+ت آخ+ر ، وان الف+رد یك+افح م+ن اج+ل اش+باع ھ+ذه الفرد التنازل عنھا أو تأجیل اشباعھا ، وبعضھا اآلخر ثانویة ق+د یتن+ازل عن
  . بین اشباع ایة حاجة منھا الحاجات ، ویشعر باالحباط اذا حال بینھ و

تك+ون ) ھ+رم ماس+لو للحاج+ات ( ورتب ھذه الحاجات في تصاعد ھرمي اطل+ق علی+ھ ) ماسلو ( وفي العصر الحدیث برز احد العلماء في ذلك ھو           
ث+م الحاج+ة ال+ى تأكی+د  الحاجات البایولوجیة األساسیة في قاعدتھ تلیھا الحاجة الى االمان ثم الحاجة الى الحب واالنتماء ، ثم الحاجة الى االحت+رام والتق+دیر

  ....الذات تلیھا الحاجة الى المعرفة واخیراً الحاجة الى التذوق الجمالي والفني  
  

    ـ: رد ـ اثار االحباط على الف* 
النفسي للفرد وعلى شعوره بخط+ورة النت+ائج ، حت+ى وان ك+ان ذل+ك  نفسیاً تتوقف صعوبتھ على التكیف یشكل االحباط موقفاً                                      

لعام ، وقد نعكس على شخصیتھ باطارھا ای كس على الفرد الذي یعاني منھواالحباط عندما ینعالشعور وھمیاً وعلى درجة تعطل اھدافھ القریبة والبعیدة ، 
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 الشخص+یة ، فعل+ى س+بیل المث+ال ق+د نالح+ظ عل+ى الت+اجر ال+ذي تحم+ل خس+ارة كبی+رة غی+ر متوقع+ة ، أث+ر ھ+ذا الموق+ف عل+ىجوانب نالحظھا في جانب من 
 .ا مالحظتھا في الجوانب االخرى شخصیتھ من الناحیة االنفعالیة في انھا قد أثرت على عملیاتھ العقلیة ولكننا لم نستطع بالسھولة نفسھ

 
  
  

   ـ/ ـ الصراع * 
  ـ : مفھوم الصراع ـ * 

الص++راع م++ن العوام++ل الدینامیكی++ة األساس++یة ف++ي تكی++ف الف++رد وھ++و یعن++ي وج++ود تع++ارض ب++ین دافع++ین یلح++ان عل++ى االش++باع والیمك++ن                          
كثیرة ولكن ھذه الصراعات لیست على درجة واحدة من شدة ضغطھا على الفرد ، وھذا یتوق+ف ا في وقت واحد ، والصراعات في حیاة االفراد ماشباعھ

داء االمتحان على اھمیة الدوافع المتعارضة من جھة وقدرة الفرد على اتخاذ القرارات من جھة ثانیة ، فعلى سبیل المثال قد یحصل ان یطلب من الطلبة أ
طالب المھدد بالرسوب في الموضوعین في صراع ألن الوقت الیكفیھ لضمان النجاح مع+اً ، والیس+تطیع اتخ+اذ بموضوعین في یوم واحد وعندئٍذ قد یقع ال

النج+اح ف+ي ھ+ذا االمتح+ان تتوق+ف علی+ھ نت+ائج حساس+ة ف+ي حی+اة  بسھولة في تفضیل احدھما على اآلخر او النجاح باح+دھما دون اآلخ+ر ، ف+اذا ك+انالقرار 
  .كان شدیداً جداً ، اما اذا كانت النتائج المترتبة على ذلك لیست حاسمة فان الصراع یكون اخف وطأة على الفرد  الطالب الدراسیة ، فإن الصراع

  
   ـ : ـ انواع الصراع * 
تس+اویة او اش+باع ح+اجتین ف+ي وق+ت واح+د ، وان رغبت+ھ فیھم+ا متعادل+ة م ع الرغبة ، وھو یتعلق برغبة الفرد في تحقیق ش+یئیناصرـ / ـ صراع االقدام  ١

 الذي یجعلھما تتصارعان على مسرح ذاتھ ومشاعره ـ واالمثلة على ھذه المواقف كثیرة ، فبعض االطفال یعاني من صراع بین رغبتھ في مش+اھدةاألمر 
ھقین یع+اني م+ن احدى قن+وات التلفزی+ون ، ورغبت+ھ ف+ي مص+احبة والدت+ھ لزی+ارة خالت+ھ وعائلتھ+ا واللع+ب م+ع ابن+ائھم ، وبع+ض الم+رابرنامج كارتون على 

صراع بین رغبتھ في مزاول+ة بع+ض ھوایات+ھ وب+ین رغبت+ھ ف+ي الدراس+ة لتحقی+ق مس+توى تحص+یلي جی+د یحق+ق ذات+ھ ویكس+ب احت+رام االھ+ل والمدرس+ین ، 
ع ب+ین رغبت+ھ ف+ي ویخضع لمثل ھذا الصراع حتى الكبار من مستویات رفیعة في العلم والثقافة ، فقد یقع االستاذ الج+امعي او الطبی+ب المش+ھور ف+ي ص+را

  .قیامھ بواجباتھ العائلیة وبالتواجد ضمن اسرتھ ومشاركتھم بعض متطلبات الحیاة االجتماعیة ، ورغبتھ في متابعة بحوثھ اواعمالھ 
  
امثل+ة ھ+ذا الن+وع  تتعلق اركان ھذا الصراع في الرھبة التي تھدد الفرد من حصول احد امرین ومن  ـ/ صراع الرھبة / عدم االقدام / ـ صراع االحجام  ٢

عن المریض الذي یھدده المرض من جھة ویھدده الخ+وف م+ن عملی+ة جراحی+ة ص+عبة م+ن جھ+ة اخ+رى ، وم+ن االمثل+ة عل+ى ذل+ك مایعانی+ھ آب+اء مایحصل 
شیتھم من س+فرھا طالبات الكلیات الالتي یعشن في مدن قریبة من بغداد وصراعھم ناتج من خشیتھم من عوامل عیش البنت لوحدھا في بغداد من جھة وخ

  ...كل یوم ذھاباً وایاباً الى بغداد من جھة ثانیة 
  
االمر اآلخ+ر  ویقوم ھذا النوع من الصراع بوجود أمرین یرغب الشخص بتحقیق احدھما ولكن ـ) / صراع الرغبة والرھبة ( ـ صراع االقدام االحجام  ٣

رض رغبت+ین اح+داھما موجب+ة واالخ+رى س+البة او ان للموض+وع جان+ب مرغ+وب یمنعھ ویعرقل تنفیذه ، وبصورة أوض+ح یك+ون ھ+ذا الص+راع بس+بب تع+ا
ذلك الصراع الذي یعانیھ بعض المرضى ، فھو یرغ+ب ف+ي الطع+ام ولكن+ھ یخ+اف الس+منة أوارتف+اع مس+توى الس+كر ف+ي ال+دم وجانب مرھوب ، ومن امثلة 

  .وب على متن الطائرة وبعض المسافرین لمسافات بعیدة فھو یرغب بالوصول بسرعة ولكنھ یرھب الرك
  

                  ـ/ والقلق العصابي  ( A nxiety )ـ القلق * 
  ـ: ـ مفھوم القلق  *

ح++دث ویص++حبھا خ++وف غ++امض واع++راض نفس++یة ع تھدی++د خط++ر فعل++ي أو رم++زي ، وق++د تومس++تمر نتیج++ة توق++ ش++املحال++ة م++ن ت++وتر ھ++و                    
حالة مصاحبة لجمیع األمراض العصابیة والنفسیة فمریض الكآبة على سبیل المث+ال تص+احب حالت+ھ ش+عور ب+القلق ویجب مالحظة ان القلق ھو .. جسمیة 

  .ومریض الھستیریا یشعر ایضا بمستوى معین من القلق اال ان حالة القلق قد تتغلب فتصبح ھي بحد ذاتھا اضطراب نفسي اساسي 
م+ن االض+طرابات العص+ابیة وھ+و %  ٤٠ـ  ٣٠من اش+یع االض+طرابات النفس+یة انتش+اراً فھ+و یمث+ل م+ن ویعتبر القلق من اكثر حاالت العصاب و           

ت الت+ي اكثر شیوعاً لدى االناث منھ لدى الذكور وھو اكثر شیوعاً ایضاً في الطفولة والمراھق+ة وس+ن القع+ود والش+یخوخة وتلع+ب الض+غوطات والص+عوبا
  ...كبیراً في إحداث ھذه الحالة حتى لقد اطلق على القرن العشرین بعصر القلق  الیومیة دوراً یتعرض لھا االنسان في حیاتھ 

                                                                                                                                                                             )٨  (    
 ـ : ـ انواع القلق * 

    مؤسس مدرسة التحلیل النفسي حیث ذھب )  فروید ( ھو التصنیف الذي یعود في اساسھ الى رأي ان ابرز التصنبفات ألنواع القلق                     
  ـ: الى ذكر ثالث انواع من القلق ھي      
  ـ القلق الخلقي ٣ـ القلق العصابي    ٢ـ القلق الموضوعي    ١

  ـ: وفیما یأتي توضیح لما تعنیھ ھذه االنواع                         
  ـ: ـ القلق الموضوعي  ١

ال+ذي بعض الناس حصول سرقة في المحل+ة الت+ي یس+كنھا ف+ان القل+ق  وامل خارج ذات الفرد فعند ما یسمعھو االستجابة المتعلقة بع                            
عیاً ، كما ان وفاة شخص بوباء منتشر یثیر القلق عن+د بع+ض الن+اس ، وان قلقھ+م یع+د موض+وعیاً ألن مص+دره خ+ارجي ویمك+ن یتعرض لھ یعد قلقاً موضو

  . فسھ تحدیده بصورة موضوعیة یلمسھا اكثر من متتبع لحالة القلق فقد یستدل علیھ افراد العائلة او من لھم عالقة بالمریض عالوة على المریض ن
    ـ:  ـ القلق العصابي ٢
) فروی+د ( وھو الذي الیعرف فیھ سبب المخاوف ویعجز الفرد القلق ع+ن تش+خیص او تحدی+د موض+وع مح+دد ی+رتبط بقلق+ھ ، ویوض+ح                         

  ـ : صوراً ثالث یظھر فیھا ھذا النوع من القلق ھي 
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  ، الذي ینتشرعلى اكثر من موقف او موضوع والفرد فیھ قلق في ـ وتتجلى ھذه الصورة بالشعور الغامض للمریض / أ ـ في صورة قلق عام     
  ....الدروس ، وقلق في الناحیة الصحیة ، وقلق في العالقات االجتماعیة ، وقلق على المستقبل الوظیفي       

  مثیراتھ والموضوعات التتناسب مع ـ وان مظھر ھذا المرض وآثاره / ب ـ في صورة مخاوف مرضیة لمواقف محددة او موضوعات خاصة    
  المرتبطة بھا ، وھو من وجھة نظر اآلخرین سخیف ویدعوھم لإلستغراب ، كالقلق الذي تثیره رؤیة الدم او رؤیة موكب جنازة او رؤیة بعض       
  .  الزواحف او بعض الحشرات       

  دما یحس بأیة ظاھرة تشبھ اعراض الصرع ، والمصاب ـ فالشخص المصاب بالصرع یقلق عن/ ج ـ في صورة تھدید لتوقع حدوث شيء مخیف    
    .بمرض القلب یقلق عندما ینتابھ تشنج في عضالت صدره حتى وان لم تكن ذات عالقة بمرض القلب       

                               ـ: ـ القلق الخلقي واالحساس بالذنب  ٣
الذي ینسجم ر ھذا القلق في اعقاب حاالت االحباط المرتبطة بالذات العلیا التي تعمل على ضمان السلوك الجید یظھ                                              

ھ بما تعكسھ علیھ من مع القیم والتقالید ، فاذا سلك الفرد سلوكاً یتعارض مع المثل او ضمیره ، فان ھذا السلوك یشكل احباطاً ألناهُُ◌ العلیا وانھا ستعاقب
  . مشاعر الذنب والخجل قلق تحركھ 

  
  ـ : العصابي ـ اسباب القلق * 

  ـ : اال ان من اھمھا مایأتي  العصابي تتعدد اسباب القلق                         
  .ـ االستعداد الوراثي في بعض الحاالت ، وقد تختلط العوامل الوراثیة بالعوامل البیئیة  ١
  وزیادة المتطلبات واحتیاجات االنسان المعاصرة ، كل ریة والثقافیة والبیئیة وتعقّد المجتمعات الحدیثة ـ مواقف الحیاة الضاغطة ، والضغوط الحضا ٢

ة الى وجود عنصر المنافسة بین       فھذه من العوامل المساعدة على نشوء المرض ، نحن نعیش في عصر القلق وعدم تقبل مد الحیاة وجزرھا ، اضا    
  القلقة المشفقة بعوامل الخوف والھم والوحدة والحرمان وعدم الشعور باالمن واضطراب الجو االسري ، وتفكك االسرة كلھا عواملاالفراد ، والبیئة     
  .تزید من نسبة االصابة بھذا المرض     
  لخاطئة في تربیة االطفال مثلـ ومشكالت الحاضر التي تنشط ذكریات الصراعات في الماضي والطرق ا/ ـ مشكالت الطفولة والمراھقة والشیخوخة  ٣

  . القسوة والتسلط والحرمان واضطراب العالقات الشخصیة مع اآلخرین     
    فشل ـ تعرض الفرد الى عدد من الصدمات النفسیة المفاجئة كموت عزیز او خسارة مالیة كبیرة مفاجئة واالزمات والمتاعب والشعور باالحباط وال ٤

  ...او مھنیاً كلھا عوامل تعتبر بمثابة محفزات للقلق اقتصادیاً او ازدواجیاً     
  

   ـ : العصابي ـ اعراض القلق * 
وتشمل الضعف العام ونقص الطاقة والحیویة والنشاط والمثابرة وتوتر العضالت ، والتعب والصداع المستمر الذي الیھدئھ / أ ـ األعراض الجسمیة 

ب الوجھ وسرعة النبض وآالم في الصدر وارتفاع ضغط الدم واضطراب التنفس وعسره ، االسبرین وتصبب العرق وارتعاش االصابع ، وشحو
  . والشعور بالغثیان وفقدان الشھیة للطعام التنھد  ونوبات

  
ة والحساسیة الزائدة ـ وتشمل القلق العام والقلق على الصحة والمستقبل والتوتر العام وعدم االستقرار والشعور بعدم الراح/ ب ـ االعراض النفسیة 

تباك والتردد في اتخاذ القرارات والھم واالكتآب والتشاؤم وضعف التركیز واالنتباه وشرود روسھولة االستثارة واالھتیاج والشعور بالخوف والشك واال
  ... الذھن وظعف القدرة على العمل واالنتاج وسوء العالقات مع اآلخرین 

  
  ـ: ـ عالج القلق العصابي * 
  ـ : ت العالجیة ھي االقلق العصابي اكثر االمراض النفسیة استجابة للعالج ، ومن اھم التوصی                                     
عیم والمشاركة الوجدانیة ، دـ العالج النفسي بھدف تطویر شخصیة المریض وزیادة بصیرتھ وتحقیق التوافق باستخدام التنفیس واالیحاء واالقناع والت ١

  . وتحدید اسباب القلق الدفینة في الالشعور 
  . ـ االرشاد العالجي واالرشاد الزواجي وحل مشكالت المریض وتعلیمھ كیف یحلھا ویھاجمھا دون ھرب منھا  ٢
الصداقات والتسلیة ـ العالج البیئي أي تعدیل العوامل البیئیة ذات األثر الملحوظ مثل تغییر العمل ، والعالج االجتماعي والریاضي والرحالت و ٣

  .والموسیقى والعالج بالعمل 
ـ العالج الطبي لألعراض الجسمیة المصاحبة وتطمین المریض انھ الیوجد لدیھ مرض جسمي واستخدام المسكنات والمھدئات والعقاقیر المضادة  ٤

جب الحرص في استخدام العقاقیر المھدئة خشیة مرضھ عضوي المنشأ ، ویللقلق ، ویجب تعریف المریض ان ھذه مسكنات ومھدئات حتى الیعتقد ان 
  .حدوث االدمان ، مع استخدام العقاقیر النفسیة الوھمیة ، كذلك استخدام عالج التنبیھ الكھربائي والعالج المائي في بعض االحیان 

   
                                                             ( Aggression )ـ    ) / السلوك العدواني ( ـ العدوان * 
  ـ: ـ مفھوم العدوان * 

یھ+دف ال+ى الح+اق الض+رر ب+األخرین او باألش+یاء او ھ+و عم+ل ھدف+ھ ایق+اع االذى بف+رد اوبمجموع+ة م+ن االف+راد ، ویعتب+ر ھو اس+لوب                         
  .العدوان مظھر من مظاھر سوء التكیف مع البیئة والمجتمع 

  
 ـ  : ـ انواع العدوان * 

   ـ : ھا لعدید من انواع السلوك العدواني منھنالك ا                       
  .ضرب مثالً لالجسدي بفرد آخر ـ كا وھو ذلك النوع من السلوك الذي یھدف الى ایقاع االذى ـ/ ـ العدوان البدني  ١
   .السب والشتم والسخریة لتھجم على اآلخرین كفاظ كوسیلة لوھو الذي یھدف الى استخدام اللغة او األلـ / ـ العدوان اللفظي  ٢
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  . وھو الذي یھدف الى الحاق الضرر بممتلكات اآلخرین واشیائھم الخاصة بالتخریب المتعمد ـ / ـ عدوان الممتلكات  ٣
                                                                                                                             ومن مشاعر الداخلیة في االنسانالعدوان غیر صریح ـ عدوان باطن ـ عدوان المشاعر الداخلیة وھو ذلك العدوان المرتبط بوھوـ / ـ العدوان الرمزي  ٤

 .....انیة ـ الغیرة الحقد ـ الحسد ـ االنصوره                             
 
 
 

  ـ ) / العصاب ( سادساً ـ األمراض النفسیة 
  ـ: ـ مفھوم العصاب * 

العصابیة ،وھو حالة مرضیة تجعل حیاة الشخص العادي ھو اضطراب وظیفي دینامي انفعالي نفسي المنشأ یظھر في األعراض                          
العصاب والذھان ، وان لكلیھما درج+ات متفاوت+ة ف+ي الش+دة تش+یر ال+ى م+دى تص+دع الشخص+یة وبع+دھا ع+ن اقل سعادة ، ولیس ھناك حد فاصل وحاد بین 

  . الواقع ، ولیس غریباً ان یتطور العصاب ـ اذا لم یعالج الى ذھان 
  

  .المرض العقلي / والذھان :   المرض النفسي / ـ الفرق بین العصاب * 
  ___________ الذھان المرض العقلي                                                          المرض النفسي     / العصاب        

  .ـ االسباب الوراثیة والتكوینیة مھمة ) ١(                                                           .  االسباب الوراثیة نادرة ـ ١
  .ضعف الخالیا الدماغیة لالمرض العقلي نتیجة ـ دور البیئة ضئیل وفي بعض االحیان قد ینتج ) ٢(                               . ـ تلعب البیئة دوراً ھاماً  ٢
  .ـ یبدو غریباً أوشاذاً مضطرباً الیسایر الناس وال یھتم ببیئتھ ونفسھ ) ٣(           .    ـ یبقى المصاب في حدود العادي یسایر الناس ویھتم بنفسھ وأھلھ٣
  .ظھر المریض یتدھور ـ م) ٤(                                             .  ـ یحافظ المریض على مظھره العام  ٤
  .ـ عادةً مایكون السلوك ضاراً وخطراً بالمریض أو باآلخرین ) ٥(                                 . ـ الیكون السلوك ضاراً بالمریض أو باآلخرین ٥
  .ـ یكون الكالم غیر متماسك غیر منطقي وغیر متسلسل وقد ال یفھم منھ شيء ) ٦(                         .     ن الكالم متماسكاً ومنطقیاً ومتسلسالً ـ یكو ٦
  ... ـ التفكیر یضطرب ویتشوش) ٧(                                  .                                 ـ یبقى التفكیر سلیم  ٧
  . ـ تتفكك الشخصیة وتفقد تماسكھا والتفاھم معھ غیر ممكن ) ٨(                        . ـ تبقى الشخصیة متماسكة وسلیمة والتفاھم معھ ممكن  ٨
المستشفى لحاجتھ للعالج  ـ كثیراً مایحتاج الى ضرورة ادخالھ) ٩(                               . ـ قد الیحتاج المریض الى ادخالھ الى المستشفى  ٩

    .الطویل
  .ـ النكسات محتملة والتحسن بطيء او قد الیكون اطالقاً ) ١٠(                                                       .ـ التحسن ممكن مع العالج  ١٠
   . تتغیر االنفعاالت تغیراً حاداً ومتقلباً ـ) ١١. (كتآب إلـ االنفعاالت التتغیر او تتغیر بصورة جزئیة كما في حاالت القلق وا ١١
   ـ البصیرة تكون مفقودة تماماً أي ان المریض الیعرف بأنھ مریض وقد یرفظ ) ١٢(ـ البصیرة التتأثر أي ان المریض یعرف انھ مریض وبحاجة   ١٢

  .العالج والیتعاون في أخذه                                                                                 . الى مساعدة ویعترف بوجود مرضھ      
  

  ـ) : اسباب العصاب ( ـ العوامل المؤدیة للعصاب * 
 األسباب الوراثیة نادرة ، والعوامل العصبیة والسمیة لیس لھا دور ھنا ، واھم م+ا ف+ي العص+اب                                                             

اھق+ة واثن+اء ان كل انماطھ نفسیة المنشأ ، وتلعب البیئ+ة دوراً ھام+اً ، وعل+ى العم+وم فم+ن اھ+م اس+باب العص+اب ـ مش+كالت الحی+اة من+ذ الطفول+ة وعم+ر المر
والطف+ل الرشد وحتى الشیخوخة ، وخاص+ة المش+كالت والص+دمات الت+ي تعمق+ت ج+ذورھا من+ذ الطفول+ة المبك+رة بس+بب اض+طراب العالق+ات ب+ین الوال+دین 

  .صابي لھذه المشكالت حل خاطئ واسلوب توافقي فاشل عوالحرمان والخوف والعدوان وعدم حل ھذه المشكالت ، وطبیعي ان الحل ال
الكب+ت والت+وتر ال+داخلي وض+عف ووالالش+عوریة او ب+ین الرغب+ات والحاج+ات المتعارض+ة واالحب+اط كذلك یلعب الصراع ب+ین ال+دوافع الش+عوریة           

ف+ان ات الشخصیة ضد الصراعات المختلفة دوراً ھاماً في تسبیب العصاب ، وتؤدي البئة المنزلی+ة العص+ابیة والع+دواى النفس+یة ال+ى العص+اب ك+ذلك دفاع
  .الحساسیة الزائدة تجعل الفرد اكثر قابلیة للعصاب 

ان العص+اب یرج+ع ال+ى عوام+ل بیولوجی+ة ، ) فروید ( عصاب ، فیقول اما علماء مدرسة التحلیل النفسي لھم الكثیر من اآلراء فیما یخص اسباب ال         
  . وان القلق ھو لب العصاب ومحوره ، وان عقدة أودیب نواتھ ومنشؤه ، وال عصاب بدون استعداد عصابي طفلي 

 
  

 ـ / ـ الھستیریا * 
  ـ: الھستیریا ــ تعریف   

ظھر فیھ اضطرابات انفعالیة مع خلل في اعصاب الح+س والحرك+ة ، وھ+ي عص+اب تح+ولي ، الھستیریا مرض نفسي عصابي ت                           
اع النفس+ي او م+ن القل+ق او م+ن فی+ھ می+زة للف+رد او ھروب+اً م+ن الص+رتتحول فیھ االنفعاالت المزمنة الى اعراض جسمیة لیس لھا اس+اس عض+وي لغ+رض 

  . یمیز مریض الھستیریا عن المتمارض الذي یظھر المرض لغرض محدد مفید  موقف مؤلم بدون ان یدرك الدافع لذلك ، وعدم ادراك الدافع
  ـ: ــ اسباب الھستیریا   
    الھستیریا الى ضعف قشرة المخ بسبب االستعداد الوراثي ، ) بافلوف ( ویرجع ئة الدور الكبیر ، یـ تلعب الوراثة دوراً ضئیالً للغایة ، بینما تلعب الب ١

  .لمریض الھستیري ذا تكوین جسمي نحیف واھن وعادةً مایكون ا    
  

                                                                                                                                                                                 
، واالحباط وخیبة االمل في                                                                                                    ) الھو (االعلى وبین ) االنا ( لغرائز والمعاییر االجتماعیة ، والصراع الشدید بینالصراع بین ا: ـ ومن االسباب النفسیة  ٢
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 تحقیق ھدف او مطلب ، والفشل واالخفاق في الحب والزواج غیر المرغوب فیھ والزواج غیر السعید ، والغیرة ، والحرمان ونقص العطف ، وعدم      
  .والحمایة الزائدة  االمن ، واالنانیة والتمركز حول الذات بشكل طفلي ، واخطاء الرعایة الوالدیة مثل التدلیل المفرط      
  .سمات الشخصیة الھستیریة ) اكتساباً ( ـ كون احد الوالدین شخصیة ھستیریة فیأخذ الطفل عنھ  ٣
التي أحبت  ) دورا(ـ ومن االسباب المعجلة او المباشرة فشل في الحب او صدمة عنیفة او التعرض لحادث او جرح او حرق ، ومثال ذلك حالة اآلنسة  ٤

  . وعدھا بالزواج واخلف فاصیبت بالشلل الھستیري  طالب طب     
  
  ـ: ــ اعراض الھستیریا   

     التوجد كل اعراض الھستیریا مجتمعة في مریض واحد ، ویالحظ على المریض الالمباالت وعدم االنفعال والھدوء النفسي                                   
  ـ: لعرض الھستیري یزیل القلق النفسي ، وأھم اعراض الھستیریا ھي یتحدث عن اعراض مرضھ ، ألن اوھو       
  .العمى الھستیري ـ الصمم الھستیري ـ فقدان حاسة الشم ـ فقدان حاسة الذوق ـ وفقدان الحاسیة الجلدیة / ـ األعراض الحسیة  ١
     الھستیریة ـ التشنج ـ الصرع ، وفقدان الصوت أو النطق    ، الرعشة)النصفي او الطرفي او الجانبین ( الشلل الھستیري / ـ االعراض الحركیة  ٢

  . والخرس      
  .اضطراب الوعي ، والتكلم عند االطفال / ـ االعراض العقلیة  ٣
  .عند بدایة المدرسة اوعند االمتحانات ، او المرض بمرض عزیزمات بھ  المرض/ ـ االعراض العامة  ٤
  
   ـ: ــ عالج الھستیریا   

   وقتیة وتشفى تلقلئیاً خاصة اذا لم تحقق ھدفاً ، ویستحسن عالج الھستیریا بالعیادة الخارجیة  في بعض الحاالت قد تكون الھستیریا                        
  ـ : ویحسن بقاء المریض في مكان عملھ ، واھم مالمح عالج الھستیریا ھي      
  دوراً ھاماً ، ویستخدم التحلیل النفسي للكشف  یم اإلیحائي إلزالة االعراض ، ویلعب اإلحاء واالقناع قد یستخدم االختصاصي التنو/ ـ العالج النفسي  ١

  .فق النفسيعن العوامل التي سببت ظھور االمراض ، كذلك یفید العالج النفسي التدعیمي ومساعدة المریض على استعادة الثقة بنفسھ وتعلیمھ طرق التوا
  .وینصح بعدم تركیز العنایة واالھتمام بالمریض اثناء النوبات الھستیریة . دین والمرافقین كالزوج او الزوجة ـ االرشاد النفسي للوال ٢
  .ـ العالج االجتماعي والعالج البیئي وتعدیل الظروف البئیة المضطربة التي یعیش فیھا المریض  ٣
، او في بعض االحیان یلجأ المعالج الى استخدام الدواء النفسي ائیةج الرجفة الكھربویستخدم عالج التنبیھ الكھربائي اوعال/ ـ العالج الطبي لألعراض  ٤

                         . الوھمي ، ویفید فائدة كبیرة     
  

 ـ/ ـ المخاوف المرضیة * 
  ـ: ــ تعریف المخاوف المرضیة   

غیر مخیف بطبیعتة ، ) شخص او شيء او موقف اوفعل اومكان ( او موضوع دائم من وضع  ھو خوف مرضي                                      
تملكھ والیستند الى اساس واقعي ، وال یمكن ضبطھ او التخلص منھ او السیطرة علیھ ، ویعرف المریض انھ غیر منطقي ، ورغم ھذا فان ھذا الخوف ی

  .ویحكم سلوكھ ، ویصاحبھ القلق والعصابیة والسلوك القھري 
، فالخوف العادي غریزة كالخوف من حیوان مفترس أي خطر حقیقي ، اما ) الخوف المرضي ( وبین ) العادي ( وھناك فرق بین الخوف          

الخوف المرضي ، ھوخوف شاذ ودائم ومتكرر ومتضخم مما الیخیف في العادة وال یعرف المریض لھ سبباً ، كالخوف المرضي من الموت ، او من 
  .العفاریت 

  ـ : ــ اسباب المخاوف المرضیة   
  ـ: یرجع الخواف الى عدة اسباب وعوامل ھي                                             

  .ـ تخویف االطفال ، وعقابھم ، والحكایات المخیفة التي تحكى لھم ، والخبرات المریرة القاسیة التي یمرون بھا  ١
  .، والسلطة الوالدیة المتزمتة ) واالنفعال والطالق والعطف الزائد والحمایة الزائدة والوالدان العصابیان  الشجار( ـ الظروف االسریة المضطربة  ٢
  .ـ خوف الكبار وانتقالھ عن طریق المشاركة الوجدانیة واإلیحاء والتقلید ، وعدوى الخواف من مریض بھ الى مخالطیھ  ٣
   . ن المرضـ القصور الجسمي ، والقصور العقلي ، والرعب م ٤
  .ـ الفشل المبكر في حل المشكالت  ٥
  .)مثل خوف المریض من أمراض الممارسات المحرمة نتیجة لشعوره بالذنب ( ـ الشعور باالثم وما یرتبط بھ من خواف  ٦
مثیر االصلي للخوف وارتبطت  ال( الخواف الى التعلم الشرطي كما یحدث في حالة خبرة مخیفة وقعت في الطفولة جع اصحاب المدرسة السلوكیة ـ یر ٧

   ) .بمثیر شرطي      
 
  
  ـ : ــ اعراض المخاوف المرضیة   

  ـ : فیما یأتي اھم اعراض الخواف                                         
  لقة ـ االماكن المرتفعة ـ النور ـ الظالم ـ المغ نكعماق ـ االماكن الواسعة ـ االماالنساء ـ اال: ـ كل انواع المخاوف المرضیة مثل الخوف المرضي من  ١

  .البرق ـ الرعد ـ الماء ـ النار ـ الدم ـ الجراثیم ـ الحشرات ـ الحیوانات ـ الثعابین ـ التلوث ـ الغرباء     
  .ـ القلق والتوتر  ٢
  ل الف حساب لكل أمر ، والجبن ، وتوقع الشر ، یعم واضاعة الوقت ،ـ ضعف الثقة في النفس والشعور بالنقص ، وعدم الشعور باألمن ، والتردد  ٣

  .وشدة الحرص ، واالنسحاب واالنفراد والھروب ، أو التھاون واالستھتار ، واالندفاع ، وسوء السلوك     
  .والبوال احیاناً الم الظھر ، واالرتجاف ، واضطراب الكالم ، آـ االجھاد ، والصداع واالغماء ، وخفقان القلب ، وتصبب العرق ، والتقیؤ ، و ٤
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  .النقد والسخریة ، والتحكم ، وتصنع الوقار والجرأة والشجاعة : ـ السلوك التعویضي مثل  ٥
  .ـ االفكار الوسواسیة ، والسلوك القھري  ٦
                                           .مغادرة المنزل حتى  مثل االمتناع عن االكل في المطاعم او االمتناع عن التنزه ، او الریاضة او( ـ االمتناع عن بعض مظاھر السلوك العادي  ٧

                                                                                                                                                                                  
  ـ: ــ عالج المخاوف المرضیة   

  ـ : عالج یجب أوالً اثارة رغبة العمیل في العالج ، وفیما یأتي اھم مالمح ال                                           
  ض وتنمیة بصیرة المریض ، وتكوین اـ العالج النفسي خاصة التحلیل النفسي للكشف عن األسباب الحقیقیة والدوافع المكبوتة والمعنى الرمزي لألعر ١
من واالقدام والشجاعة ویستفید   عاطفة طیبة نحو مصدر الخوف وتنمیة الثقة في النفس وابراز نواحي القوة واالیجابیة لدى الفرد ، وتنمیة الشعور باال   
  .بعض المعالجین من التنویم اإلیحائي     
  ـ العالج السلوكي الشرطي وكف االرتباط بین المخاوف وذكریاتھا الدفینة وقطع دائرة المثیر ، والتعرض لمواقف الخواف نفسھ مع التشجیع  ٢

  وقد تستخدم بعض االدویة المھدئة لتقلیل حدة القلق المصاحب لمثل ھذه ( علیھا ،  امور سارة محببة والتعویدوالمنافسة وربط مصادر الخوف ب    
  .، وتستخدم طریقة التحصین التدریجي ) المواقف     
  . ـ العالج الجماعي ، والتشجیع االجتماعي ، وتنمیة التفاعل االجتماعي السلیم الناضج  ٣
  ج الجو المنزلي الذي یجب ان تسوده المحبة والعطف والھدوء والثبات واالتزان والحریة والتقلیل ـ العالج البیئي ، وعالج مخاوف الوالدین ، وعال ٤

  . من المشاجرات ، وعدم حكایة الحكایات المخیفة لألطفال     
  .ـ عالج األمراض المصاحبة للخوف الرئیسي وخاصة اذا كانت تعرقل حیاة المریض وتعوق توافقھ االجتماعي بشكل واضح  ٥
  

  ـ / ـ عصاب الوسواس والقھر * 
  ـ: ــ تعریف عصاب الوسواس والقھر   

الوسواس فكر متسلط ، والقھر س+لوك جب+ري ، یظھ+ر بتك+رار وق+وة ل+دى الم+ریض ویالزم+ھ ویس+تحوذ علی+ھ                                                       
وتبصره بغرابتھ وسخفھ وال معنویة مضمونة وعدم فائدتھ ، ویشعر ب+القلق والت+وتر اذا ق+اوم  ویفرض نفسھ علیھ والیستطیع مقاومتھ رغم وعي المریض

  .ماتوسوس بھ نفسھ ، ویشعر بالحاح داخلي للقیام بھ ، والوسواس والقھر متالزمان كأنھما وجھان لعملة واحدة 
  
  ـ: ــ اسباب عصاب الوسواس والقھر   

  ـ : فیما یأتي اھم اسباب عصاب الوسواس والقھر                                                      
  .الخطیرة او المزمنة ـ االمراض المعدیة  ١
  .ـ الحوادث والخبرات الصادمة  ٢
  ك الصراع ـ الصراع بین عناصر الخیر والشر في الفرد ، والصراع بین ارضاء الدوافع العدوانیة وبین الخوف من العقاب وتأنیب الضمیر ، وكذل ٣

  .بین التمرد على مطالب الكبار وتقبلھا      
  .لخطر ـ االحباط المستمر في المجتمع ، والتھدید المتواصل بالحرمان ، وفقدان الشعور باألمن ، لذا یبدو المریض وكأنھ یتلمس االمن ویتجنب ا ٤
  .ـ الخوف ، وعدم الثقة في النفس ، والكبت  ٥
  .لتربیة المتزمتة الصارمة المتسلطة اآلمرة الناھیة القامعة والقسوة والعقاب ، والتدریب الخاطئ المتشدد اطئة واـ التنشئة االجتماعیة الخ ٦
  فمثالً یمكن ان یكون غسیل االیدي القھري رمزاً لغسیل ( ـ الشعور باالثم وعقدة الذنب وتأنیب الضمیر ، وسعي المریض الشعوریاً الى عقاب ذاتھ ،  ٧

  ) . وتطھیرھا من االثم المتصل بخطیئة او خبرة مكبوتة  النفس    
  .ـ تقلید سلوك الوالدین او الكبار المرضي بالسواس والقھر  ٨
  

  ـ : ــ اعراض عصاب الوسواس والقھر 
  ـ: فیما یأتي اھم اعراض الوسواس والقھر                                                       

مثل الشك في الخلق والتفكیر في الموت والبعث واالعتقاد في الخیانة  ( لطة ، ویكون معظمھا تشكیكیة او فلسفیة او اتھامیة او عدوانیة ـ األفكار المتس ١
  ) .الزوجیة      
  ) .مثل تردید كلمات االغاني والموسیقى بطریقة شاذة ( ي رـ المعاودة الفكریة ، والتفكیر االجترا ٢
  . ي البدائي واالیمان بالسحر والشعوذة واالحجیة ، واالفكار السواء ، والتشاؤم وتوقع الشر ـ التفكیر الخراف ٣
  .ـ االنطواء واالكتئاب والھم وحرمان النفس من اشیاء ومتع كثیرة  ٤
  . ـ الضمیر الحي الزائد عن الحد والشعور المبالغ فیھ بالذنب ، وعدم التسامح والعناد والجدلیة المفرطة  ٥
  .واالستغراق في احالم الیقضة ) في النشاط الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي ( االستبطان المفرط ـ  ٦
  مثل المشي على الخطوط البیضاء في الشارع والمشي بطریقة معینة ولمس حدید االسوار وعد االشیاء التي ( ـ السلوك القھري والطقوس الحركیة  ٧

  .نازل والشبابیك ودرجات السلم واعمدة الكھرباء والتوقیع على أي ورقة عدداً معیناً من المرات الیعدھا الناس كطوابق الم    
  .ـ النظام والنظافة والتدقیق واالناقة الزائدة  ٨
  الیھ في الخواف من الجراثیم والمكروبات والقذارة والتلوث والعدوى ولذلك یتجنب مصافحة الناس او تناول الطعام والشراب الذي یقدم ـ  ٩

  .بات المناس    
  
  ـ : ــ عالج عصاب الوسواس والقھر   

  ـ : ان اھم مالمح عالج عصاب الوسواس والقھر مایأتي                                                      
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  معونة والمساندة والتشجیع والتطمین والتقلیل من ـ العالج النفسي وخاصة التحلیل النفسي للكشف عن االسباب وازالتھا ، وتنمیة البصیرة ، وعالج ال ١
،  الخوف وتجنب مثیرات الوسواس ، بافكار بناءة وسلوك مفید ، والعالج السلوكي الزاحة االعراض للتخلص من المخاوف ، باستخدام اسلوب الكف    
  ) .في حالة االطفال ( والعالج باللعب ) في حالة الكبار ( والعالج بالعمل     
  .ـ العالج االجتماعي والعالج البیئي مثل تغییر المسكن او العمل  ٢
  .باستخدام عالج النوم المستمر في بعض الحاالت ـ العالج الطبي باالدویة المھدئة لتقلیل حدة االضطراب والتوتر المصاحب للوسواس والقھر  ٣
 . الة التخلص من الوسواس والقھر الذي یعطل حیاة المریض حالة استحآخر حل احیاناً وذلك في ك) شق الفص الجبھي ( ـ الجراحة النفسیة  ٤
 

                                                                                                                                                                                 
  ـ ) // النفسجسمیة ( السایكو سوماتیة  سابعاً ـ األمراض

ان وظیفة أي عضو من اعضاء الجسم عرضة لالختالل عن+دما تحص+ل عن+د                                                                       
  .الناحیة االنفعالیة للفرد الفرد اضطرابات نفسیة شدیدة وان الخلل الوظیفي ألي عضو من االعضاء یتوقف على درجة ارتباطھ ب

یة زادت ان الحیاة االجتماعیة كلما زادت في تشابك عواملھا وتعقد مطالبھا زادت الحاالت االنفعالیة انتشاراً ، لذا فان ھذه االم+راض النفسجس+م            
وعي الصحي وتعم+ق االختص+اص دور ف+ي الق+درة ارھا ، وزادت في تفاصیلھا حتى ظھرت في كل عضو من اعضاء االنسان ، وقد یكون للمساحة انتش

  ـ : وفیما یأتي عرض لھذه االمراض على وفق االجھزة واالعضاء التي تظھر فیھا ......   على تشخیص الحاالت المرضیة 
  
  ـ  / ـ اضطرابات الجھاز الدوري  ١
  ـ: ھاز الدوري ــ مسببات اضطرابات الج*

  ـ : تسبب الكثیر من الحاالت المرضیة منھا ان اضطرابات الجھاز الدوري                                                  
  .ـ ارتفاع ضغط الدم ، وھذا المرض یتجلى في ارتفاع الضغط بدون مبرر واضح  ١
  .ـ عصاب القلب ، وھو شعور المریض بألم في القلب وال یظھر الفحص االثر العضوي لھ  ٢
  . ة والجلطة القلبیة ـ امراض الشرایین التاجی ٣
  
  ـ  : ــ ارتفاع وانخفاض ضغط الدم  *

  ـ : ــ اسباب ارتفاع وانخفاض ضغط الدم     
ان الحاالت االنفعالیة تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم عند اغلب الناس ولكن من العروف ایض+اً ان بانتھ+اء الح+االت                                                  

الحال+ة س+وءاً أوخط+راً الیة یبدأ الضغط باالنخفاض وفي الحاالت المرضیة یصاب الفرد بارتفاع الضغط دون وجود حالة انفعالی+ة ظ+اھرة ، وت+زداد االنفع
  .عندما التستجیب الحالة الى االدویة استجابة مطمئنة 

لنفس+یة عن+د بع+ض االف+راد ف+ي بع+ض ح+االت الخ+وف الش+دید ، وان كما ان ھناك حاالت انخفاض الضغط عن الحد الطبیعي تحت تأثیر الح+االت ا         
  ...فیة الدلیل على ھذه الحاالت المرضیة لھا صلة كبیرة بالجانب النفسي ھو ان العالج یعتمد على مواد ذات اثر فعال في المراكز العصبیة العاط

  
     ـ: ــ حاالت ارتفاع ضغط الدم   

  ـ: حیث قسم تطوره الى ثالث مراحل وكما یأتي دراسات تناولت حاالت ارتفاع ضغط الدم قام بھا الكثیر من العلماء  ھنالك                                  
 درج+ةرتف+اع قلی+ل ف+ي ض+غط ال+دم الیتج+اوز وفیھا یس+تجیب الف+رد للض+غوط النفس+یة واالجتماعی+ة اس+تجابة یص+احبھا ا /ـ مرحلة ماقبل ظھور الضغط  ١
/٩٥  ْ◌  

  .من الزثبق على مقیاس الضغط . م . م      
وتتصف ھذه المرحلة بزیادة مؤقتة في مستوى الضغط ولكنھا قابلة للزوال والعودة الى الحالة الطبیعیة وھي ارتفاع درجة  / ـ مرحلة الضغط المعتدل  ٢

  .الدقیقة والشعریة  م مع تضخم بسیط في جدران االوعیة الدمویة.  م  ٩٥ْ/ الضغط في ھذه الحالة تتجاوز درجة     
وھذه الح+االت الش+دیدة تس+بب تلف+اً ف+ي الكلیت+ین وف+ي ش+بكة الع+ین . م.  م ١٣٠ْ/ ویرتفع الضغط فیھا باستمرار عن درجة / ـ مرحلة ضغط الدم الخبیث  ٣

والغض+ب بش+كل االنفعالی+ة بش+كل ع+ام  كما تسبب تلفاً في بعض المناطق الحساسة ، وق+د اش+ارت ھ+ذه الدراس+ة ومثیالتھ+ا ال+ى ان اھ+م العوام+ل ھ+و الحال+ة
   .خاص

  
   ـ/ ـ اضطرابات الجھاز الھضمي  ٢
  ـ: ــ مسببات اضطرابات الجھاز الھظمي  *

  ـ:  ان اضطرابات الجھاز الھضمي تسبب الكثیر من الحاالت المرضیة منھا                                               
  .ض سوء الھضم والتقیؤ اأعر المعدة ــ اضطرابات  ٢   ـ قرحة المعدة  ١
  .وھي حاالت مقاربة في االمراض واالسباب لقرحة المعدة  ـ ـ قرحة االثنى عشر ٣
  .ـ التھاب القولون ـ وھي حاالت تظھر بتقرح القولون والتستجیب للدواء بسھولة  ٤
  . السباب غیر مقنعة وامساك شدید  وتظھر على شكل اسھال شدید مستمر ویعود بعد العالجـ اضطرابات االبراز ـ   ٥
ة ولكنھ    ـ فقدان الشھیة العصبي الذي یصل الى العزوف عن الطعام الى حد الخطر ویظھر عادة عند البنات ویكون في بدایتھ كأنھ تحقیق لھدف الرشاق ٦

    . یعني شیئاً آخر الشعوري      
  ـ: ــ قرحة المعدة  *

                              ـ  : قرحة المعدة  مفھومــ     
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ان الغالبیة العظمى م+ن الن+اس وبخاص+ة م+ن ذوي المس+توى الثق+افي المتوس+ط والع+الي ی+دركون العالق+ة القوی+ة ب+ین الح+االت                               
ھذه الح+االت تكث+ر مالحظتھ+ا  ة والناظور ، وانواالشعلیل حالنفسیة واضطرابات المعدة وما تتمخض عنھا من تخدش جدران المعدة وظھور القرحة بالت

بة ، كما یمكن مالحظة زوالھا عندما تتحس+ن االوض+اع النفس+یة الت+ي تس+ببھا ، وھن+اك دراس+ات توص+لت ال+ى ان+ھ كلم+ا تع+رض الف+رد لح+االت نفس+یة ص+ع
ش+اء الم+بطن بال+دم ، ام+ا عن+دما یتع+رض الف+رد ال+ى ح+االت كالكراھیة او القلق ، تزید حركات المعدة وتزید كمیة افرازاتھ+ا وم+ن ھ+ذه الح+االت یح+تقن الغ

  .انفعالیة اخرى كالحزن تقل الحركات الھضمیة واالفرازیة واالمتصاصیة 
خ+ر ول+ذا وقد توصلت الدراسات ایضاً الى انھ التتوقف افرازات المعدة بعد مرور الطعام وانتقالھ الى االمعاء ب+ل تس+تمر كأنھ+ا تنتض+ر ق+دوم طع+ام آ      

ه فان المعدة تتقبل افرازات حامضیة دون وجود الطعام وقد یؤدي ذلك الى تخدش جدرانھا وتلف خالیاھا وینتھي الى اض+طراب مرض+ي تفص+ح عن+ھ ھ+ذ
  .عاماً او امالحاً قلویة او یتقئ األعراض المألوفة مثل األلم والحركات والتجشو وھي التزول حتى یتناول المریض ط

  
                                                             ـ: ة ــ مراحل قرحة المعد  

  ـ: ھنك اربع مراحل تتطور فیھا حالة حدوث قرحة المعدة ھي                             
                                                                                                                                                                                )١٣(   

  .ـ االنفعاالت الشدیدة التي تعطي اثاراً سیئة على االلیاف العصبیة بالدفاع الوسط والموصلة للجھاز المعدي  ١
  جوع فیتناول الشخص طعاماً یزید عن حاجتھ ویكون سبباً في من انتاج حامض الھیدروكلورید عن الحاجة فتظھر حالة ال ـ ان ھذه االضطرابات تزید ٢

  .ضرر المعدة     
  .وبذلك یضطرب سیر الطعام ویؤدي الى تھیج الغشاء الباطني للمعدة ـ تظھر توترات في العضالت الملساء وتضطرب عملیات تقلصاتھا  ٣
 .بدایة للقرحة وقد تبدو الحالة ظاھرة عند الفحص باشعة اكس  ـ یؤدي حامض الھیدرو كلورید مع توتر العضلة الى تخدش یكون بمثابة ٤
 
 
  
   ـ/ ـ األمراض النفسجسمیة في الجھاز الغدي  ٣
  ـ : راض النفسجسمیة في الجھاز الغدي مــ األضرار التي تحدثھا األ *

  ـ: تي تحدثھا األمراض النفسجسمیة في الجھاز الغدي ھي لألضراراان ا                                                                                 
  .ـ أمراض الغدة الدرقیة وبخاصة حاالت التسمم فیھا  ١
  .ـ التبول السكري الذي یبدأ لصدمة عاطفیة شدیدة  ٢
  .ة نحو الجنس والحمل ـ االسقاط المتكرر لدى النساء بسبب التربیة المخطوءة اثناء الطفولة وما ینجم عنھا من مشاعر متناقض ٣
  .ـ السمنة المفرطة ولیس المقصود بھا الحاالت الطبیعیة  ٤
  
  ـ : ــ السمنة المفرطة  *
  ـ: ــ مفھوم السمنة المفرطة   

  المقاییس الحضاریة  السمنة ظاھرة استرعت انتباه واھتمام االطباء وعلماء النفس والقادة االجتماعیین ، فبعد ان كانت في                               
ن مؤشراً للنقص ف+ي الثقاف+ة الص+حیة للف+رد والعائل+ة ودلی+ل اھم+ال المس+ؤولین آلالقدیمة رمزاً للصحة ودلیالً على السعادة والرفاه االقتصادي ، اصبحت ا

تاجھ العقلي والبدني ، كما انھا تقص+ر العم+ر عن توجیھ االفراد ورعایتھم ، ان السمنة تؤدي الى تشویھ جمال الفرد وتعطیل طاقاتھ الجسمیة وھبوط في ان
  .ض واآلالم الجسمیة والنفسیة ناھیك عن معاناة المر

بسبب حوادث الموت المفاجئ بسبب السكتة القلبیة وم+ن خ+الل تنبی+ھ الن+اس ) بقواعد الرجیم ( وقد ظھرت بوادر تخفیف الوزن یطلق علیھا احیاناً          
اال انھ+ا ل+م تس+تمرلفترة  موس+ائل االع+ال ، وفي الع+راق ھنال+ك حمل+ة لل+تخلص م+ن الترھ+ل والس+منة س+اھمت فیھ+ا)ریكاتیریة الكا( باسالیب مؤثرة كالصور

  .طویلة 
/ بالكیلو غرامات یساوي مایزید طولھ عن المئة مقاساً بالسنتمتر وھ+ذا یعن+ي ان م+ن ك+ان طول+ھُ ان الوضع الطبیعي لإلنسان من حیث الوزن مقاساً        
  .سنة  ٥٠/ كغم األعمار التي تتجوز  ١٠/ كغم ، تضاف  ٧٠سم فان وزنھ الطبیعي یجب ان الیتجاوز  ١٧٠
، )) األمراض السایكوس+وماتیة (( الحركي الترتبط بموضوع بحثنا عتیادیة الناتجة عن الشره في تناول األكل وقلة النشاطسمنة في الحاالت االان ال       

ان األسباب لھا تتعدى حدود الغذاء الى امور أخرى ، اذ ان حاالت القلق واالنفع+ال النفس+ي ت+ؤدي ال+ى اض+طراب ف+ي وظ+ائف اما السمنة كمرض تتمیز ب
  .كوظیفة النوم والجنس والجوع )) الھایبوثلمس (( 

ح+االت الس+منة ترج+ع ال+ى س+بب نفس+ي م+ن % ٦٠ان ھنالك عوامل نفسیة في مقدمتھا القلق النفسي وقد اثبت+ت التج+ارب والدراس+ات ان اكث+ر م+ن          
ذي یع+اني بحت ، وان مركز االنفعاالت ومركز الشبع والجوع یوجدان في مكان واحد من الدماغ ، فالقلق یؤدي الى تعطیل مركز الشبع وعلی+ھ ف+الفرد ال+

وھناك اراء كثیرة في ھذا المجال التخ+رج ع+ن  شدید ومزمن یعجز عن ادراك حالة الشبع ویستمر على تناول الطعام والبحث عنھ والمزید منھ ،من قلق 
  .االعتراف بان ھناك عالقة قویة بین االضطرابات النفسیة الشعوریة والالشعوریة كالقلق والخوف والكبت وبین السمنة المفرطة 

  
  ـ: ــ مصادر السمنة واسبابھا   

  ـ : المفرطة ھي  ھناك عوامل قد تكون اسباباً للسمنة                                 
  .ـ القلق النفسي والحرمان العاطفي  ١
  .ـ اضطراب كیماوي في بعض اجھزة الجسم  ٢
  .ـ قلة الحركة والنشاط واالعتماد على المنجزات الحدیثة للحصول على الحاجات  ٣
  . ـ التربیة المخطوءة المتعلقة بنوع الطعام واوقات تناولھ  ٤
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  .اثة ، ومن الشواھد علیھ ابتالء عدد كبیر من افراد بعض االسر بھذا المرض ـ ھناك عامل اخر ھو عامل الور ٥
  
  ـ / ـ االمراض النفسجسمیة في الجھاز البولي والتناسلي  ٤
  ـ: ــ االمراض التي تسببھا اضطرابات الجھاز البولي والتناسلي  *

  ـ: والتناسلي منھا  الجھاز البولي نالك الكثیر من االمراض التي تحدثھا حاالت االضطرابات فيھ                                                                  
.ـ البرود الجنسي لدى االنثى المتزوجة ٥. ـ العنة لدى الرجل  ٤.ـ الحمل الكاذب لدى المرأة العاقر ٣. ـ توتر ماقبل الحیض  ٢. ـ اضطرابات الحیض ١
  ...وسلس البول اللیلي  واأللم والتأخر في البول وتكرار عدد مرات التبول ،حصر ، لـ اضطرابات التبول كا ٦
  
  ـ: طرابات الجھاز البولي والتناسلي ــ اسباب اض *
  ـ: أ ـ الجھاز البولي   

  ـ: فیما یأتي اھم اسباب اضطرابات الجھاز البولي                             
  ـ  : ـ االسباب الحیویة  ١

الجھاز البولي نتیجة لوجود الصرع وغیره من األمراض مثل الحساسیة والسكر ، ووجود الدیدان العضویة ، قد تحدث اضطرابات                           
  .في النمو ، وقلق الوالدین ، والتدریب الخاطئ القاسي االجباري والمبكر على التبول  تفاع درجة حموضة البول ، وعدم السواءوار
  ـ  : ب النفسیة ـ االسبا ٢

  االنفعالي الحاد كاالنفصال عن االم او میالد طفل جدید او مثل الخوف او الغیرة والعدوان المكبوت والنكوص بسبب الضغط                           
                                                                                                                                                                                )١٤ (   

  لعالقةدخول المدرسة ألول مرة او االمتحانات وكعرض عصابي نتیجة للقلق الشدید والصراع المستمر ، وكتمرد على االم القاسیة او كرد على سوء ا
  .على الجھاز العصبي الذاتي وتأثیره على اعضاء الجھاز البولي بین االم والطفل ، وتأثیر االنفعال المزمن 

  ـ: ـ األسباب البیئیة  ٣
وقد اوض+حت نت+ائج االنفعالي ، وعوامل بیئیة اخرى مثل الظالم والخوف منھ ،  مثل اضطراب البیئة االسریة وتشبعھا باالضطراب                         

ماعیة لألطفال ان اسلوب ضبط عملی+ة التب+ول ف+ي الطفول+ة ی+رتبط بالبخ+ل والح+رص والترتی+ب والنظ+ام ف+ي الكب+ر ، البحوث الخاصة بعملیة التنشئة االجت
  .وقسوة الوالدین في التدریب على التبول تؤدي الى میل األطفال الذكور الى العدوان 

  
  ـ: ب ـ الجھاز التناسلي 
قات بین الجوانب النفسیة ن الجوانب النفسیة والوظائف التناسلیة قویة جداً لدرجة تفوق فیھا العالمن المؤكد ان العالقة بی                              

اال ب الجسمیة األخرى ووظائفھا ، فمن الواضح ان الفرد وبخاصة الذكر الیستطیع القیام بوظیفة تناسلیة بشكل یعاكس اویناقض اتجاھھ النفسي والجوان
  عروف ایضاً ان الوظائف التناسلیة تتأثر بالقیم والتقالید التي تنشأ منھا الروابط بین األقارب من اخوة واخوات واوالدھم في الحاالت النادرة ، ومن الم

  ـ: وبناتھم ، ومن مظاھر االضطرابات ھي 
  .في الحیاة التناسلیة  ـ العنة عند الرجل التي تعني عجزاً كلیاً اوجزئیاً في قدرة الرجل على ممارسة دوره ١
  قتھ ـ االتزان في حصول العملیة التناسلیة قد تكون معطلة او متأخرة عن وقتھا وفي الحالتین تؤدي الى اضطرابات في عالقات الفرد بنفسھ وعال ٢

  .بالزوج     
  .ـ حالة البرود التناسلي وھي حاالت تدل على االضطراب كما ھو عند الرجل  ٣

. وعقد واضطھادات تقلیدیة وقیمیةیربطھ بعض العلماء بمرحلة الطفولة وما یقاسیھ الطفل خاللھا من مخاوف  وان التفسیر السیكولوجي لھذه الظاھرة    
 
   
  
  ـ/ ـ التھابات الجھاز التنفسي  ٥
  ـ: ــ االمراض التي تنجم عن التھابات الجھاز التنفسي ھي  *
  .ـ الربو الشعبي  ١
  .الربیع ضد غبار الطلع  ـ حمى الربیع ، وھي حساسیة شدیدة تظھر في فصل ٢
یتعرضون ـ الم الجیوب االنفیة ، وھو مرض یتجلى بآالم في الوجھ بسبب احتقان الجیوب االنفیة ، ومن عالماتھ عبث بعض االفراد في االنف عند ما  ٣

  .الى موقف نفسي متأزم      
  
  ـ: الربو الشعبي  ــ*
  ـ: ــ مفھوم الربو الشعبي   

الربو مرض ینتاب الجھاز التنفسي عند االنسان ویتجلى بضیق التنفس والحشرجة في القص+بات الھوائی+ة والس+عال ال+ذي ق+د                                     
او الت+ي تنف+ذ ال+ى الرئ+ة یكون متقطعاً او نوبة مستمرة ، ویسمى بالشعبي ألنھ ینتج عن ضیق في مج+اري الش+عب الھوائی+ة الت+ي تش+كل المج+اري الھوائی+ة 

  تخرج منھا وقد یكون ھذا الضیق في ھذه المجاري ناتجاً عن تورم في جدران الشعب او عن تقلص العضالت المحیطة بھذه الشعب ، 
ان مرض الربو یعد من وجھة النظر الطبیة احد امراض الحساسیة حیث تحصل ھذه األمراض نتیجة استثارة بعض اعضاء الجسم بمثیرات لم یك+ن       

  .من قبل ، ولكنھا اصبحت لھا قوة مثیرة وتأثیر في الجسم  لھا تأثیر
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  ـ: ــ اسباب حاالت الربو الشعبي   
  ـ: الربو في اتجاھین ھما یذھب المھتمون بحاالت                                       

  كاألتربة العالقة في الھواء التي یتنفسھا المریض وحبوب    األول ـ االتجاه الذي یربط حاالت الربو بمسببات خارجیة تؤثر على مجاري الجھاز التنفسي
  . ثیر الحساسیة في بعض جوانب الجسم ومنھا جھاز التنفس تالمتطایرة التي تدخل مع الھواء ، وتناول بعض انواع االطعمة التي ) الطلع ( اللقاح         

تك+ون عوام+ل اض+افیة  بو الترتبط بالعوامل الم+ذكورة ، ارتب+اط الس+بب والنتیج+ة ، وانم+ا ق+دالثاني ـ وھو االتجاه الذي یرى ان ھناك انواعاً من حاالت الر
  .اومساعدة في شدة الحالة المرضیة ، وفي ھذا االتجاه تأكید الى الربو الشعبي كمرض سیكوسوماتي 

  
  ـ: ھي ) نفسي ) ( سایكوسوماتي ( ــ المالحظات التي تؤكد على ان الربو مرض   
  ض المرضى الذین تنتابھم حاالت الربو التي یشعر المریض او المعالج انھا سبب الروائح المھیجة للقصبات مجرد وھم نفسي وذلك ألنھم ـ ان بع ١

  .ناعیة خالیة من أي مثیرات مادیة طصاقاوموا االعراض نفسھا عندما تعرضوا ألوراد ونباتات     
 .بعض المرضى بمجرد احداث تغیرات في شدة اوضعف الضیاء في الغرفة التي یرقدون فیھا  ـ الحظ بعض المتتبعین ان اعراض المرض تظھر عند٢
  ......المرضى عالمات ضیق التنفس بمجرد اعالن خبر عن االنواء الجویة بتصاعد غبار في الجو ـ تظھر على بعض  ٣
  
  ـ: ـ اضطرابات الجھاز العضلي الھیكلي  ٦

ان اعراض اضطرابات ھذا الجھاز ھي من اكثر االعراض المرضیة النفسیة الجسمیة وقوعاً ،                                                   
  ـ: ویمكن حصر ھذه االعراض حسب اھمیتھا وكثرة ورودھا في الجوانب األتیة 

   
  ـ: ــ آالم وروماتزم المفاصل  *

لكثی+رین م+ن الب+احثین ، وال+رأي م المفاصل والتھابات الروماتزم وبین العوامل العاطفی+ة اھتم+ام ااسترعت العالقة بین آال                                  
ھ+ذه ئد اآلن ھو ان روماتزم المفاصل ھو نتیجة رد فع+ل للم+ؤثرات العاطفی+ة الت+ي تنش+أ ف+ي داخ+ل الف+رد والت+ي ت+ؤثر ف+ي وظیف+ة المفاص+ل ، وان م+ن السا

او خص+ائص جس+میة ، او التھاب+ات عام+ة او موض+عیة ، او بت+أثیر ص+دمة مؤذی+ة للمفص+ل ، وان المص+ابین ب+آالم  العوامل مایعود ال+ى م+ؤثرات وراثی+ة ،
ة ، وان توقف الروماتزم في المفاصل قد تعودوا تصریف دوافع التعدي في نفوسھم عن طریق التسابق في المنافسة ، والحركة الدائبة ، والتحكم في العائل

                                                                                                                                                                               )١٥(  
 م المفصلیة ، وان مثل ھذا التحلیل الیفسر اال، یؤدي الى زیادة التشنج العضلي لألطراف والى اآلالمن االسباب  لسبب ھذه الوسائل التصریفیة اواعاقتھا

   .العمل النفسي ھو احد العوامل الھامة في ترسیب اآلالم المفصلیة وروماتزم المفاصل ان بعض حاالت اآلالم المفصلیة ، مما یدفع الى االستنتاج من 
  
   ـ: ــ آالم الظھر  *

آف+ة عض+ویة موض+عیة ف+ي نس+بة كبی+رة م+ن الرض+ى ، وق+د  التحری+ات المرض+یة التثب+ت وج+ود ھر كعارض مستقل ، بید اناأللم في الظ                  
نتباه الى مالحظة العالقة بین مثل ھذه الحاالت وبین االنفعاالت العاطفی+ة ، وم+ع ان العم+ود الفق+ري بكامل+ھ ق+د یص+بح مرك+ز الألل+م وجھت ھذه الحقیقة اال

ای+ة منطق+ة اخ+رى  ثر تأثراً باالضطرابات النفسیة ، وان الجزء االسفل من الظھر ھو االكثر تحمالً للجھد م+نان الجزء االسفل منھ ھو االك الظھري ، اال
النفس+یة ف+ي بع+ض المرض+ى ، وی+رى  تی+اره للتعبی+ر ع+ن المش+كالتیجعلھ منطقة ض+عف ف+ي الجس+م ویس+ھل اخ في الظھر ، واألكثر تعرضاً لألذى ، مما

اللجوء الى الظھر كموطن لأللم في االضطرابات النفسیة التي تصیب الرجال مایدل على تأصل فكرة رب+ط الظھ+ر  بعض اصحاب النظریات التحلیلیة ان
 . الم الظھر في اولئك الذین یعانون من الضعف التناسلي ، ولعل ھذا یفسر ایضاً كثرة شكوى آبمعنى الرجولة في الحضارات االنسانیة بشكل عام 

 
 
 
  
  : ـ اضطرابات الجلد  ٧

  ـ: ومن الحاالت الناجمة عن اضطرابات الجلد ھي                                    
  ).سقوط الشعر(ـ الصلع  ٧ـ داء الصدفیة    ٦ـ التھاب الجلد العصبي    ٥ـ الحكة    ٤ـ الطفح الجلدي    ٣ـ حب الشباب     ٢    ـ االكزما العصبیة ١
  .ـ الحساسیة الجلدیة   ٨
  
  ـ: ة الجلدیة ــ الحساسی *

  ـ: الجلدیة  ةــ مفھوم الحساسی    
الخارجي ، ویتعرض الجلد آلثار الح+االت النفس+یة الت+ي ت+ؤثر ف+ي كی+ان یعد الجلد ھو الحاجز والحافظ لكیان الفرد عن العالم                                    

ة وحاالت االضطرابات النفس+یة ومایرافقھ+ا م+ن الش+عور بال+ذنب والكب+ت ق+د ت+ؤدي ال+ى االنسان ، واغلب الباحثین یذھبون الى ان حاالت العدوان المكبوت
  .اصابة الجلد كعقوبة الشعوریة 

ة طفح حاد تكون في حاالتھا الطبیعیة مظھر من المظاھر الجلدیة التي تكون بسبب بعض المثیرات والمنبھات للخالی+ا الجلدی+ة لالحساسیة ھي حا           
سات اثبتت ان بعض حاالت الحساسیة التتوقف في شدتھا وزوالھا على شدة المثیرات والمنبھات الخارجیة كما انھا قد تمتن+ع م+ن االس+تجابة غیر ان الدرا

فعالی+ة االعراض المرضیة ترتبط بعوامل نفسیة حی+ث ان المواق+ف االن الت الى ان ھذهلذا فقد توصل المتتبعون لھذه الحالألدویة والمعالجات الكیمیاویة و
  .فیھ تزید من سرعة استجابة الجلد للمنبھات المؤثرة 

ومن ابرز المالحظات السطحیة عن العالقة بین الحاالت النفسیة وبع+ض االم+راض الجلدی+ة ھ+و مایعنی+ھ الف+رد م+ن ح+االت تب+دل الل+ون فق+د یحم+ر          
الت+وتر والرغب+ة ف+ي الھج+وم ، وق+د فیھا وقد تنكمش خالی+ا جل+ده ف+ي ح+االت  وجھھ في المواقف التي یخجل فیھا وقد یصفر وجھھ في المواقف التي یخاف
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وب+رأیھم ان  وصل اصحاب مدرسة التحلیل النفسي الى ان االضطرابات الجلدیة لھا عالقة بالحاالت التي تبدو في محاولة الفرد لمعاقبة نفس+ھ وایالمھ+ا ،ت
االیح+اء  لى ان الحساسیة الجلدیة یمكن ازالتھا بدون االستعانة باالدویة وانما باعتماد اس+لوب، وقد توصل بعض المختصین ا ةذلك استجابات لدوافع نفسی

                  .العلماء الى ان مرض الحساسیة الجلدیة في اغلب حاالتھ مرض نفسجسمي توصل ولذلك 
  
  ـ: ــ االسباب التي تظھر فیھا الحساسیة الجلدیة   

 ـ : من الدراسات التي توصلت الى ان اغلب حاالت الحساسیة الجلدیة ترجع الى جملة اسباب منھا  ھنالك العدید                                                  
  .االنفعاالت الشدیدة وبخاصة في مجاالت العالقات العائلیة الفشل وـ تظھر اعراض الحساسیة الجلدیة مباشرة بعد حاالت  ١
  عائلیة التي تعم اكثر افرادھا تنعكس علیھم جمیعاً او على اغلبھم وذلك بظھور الحساسیة مما یمكن ان یفسر بأنھ مرتبط بالمواقف ـ ان المشكالت ال ٢
  .النفسیة المضطربة      
  .الموت  ـ ان اغلب المصابین الذین درست حاالتھم ممن التصقوا بآبائھم بصورة شدیدة ألنھم حرموا من حب امھاتھم بسبب الفراق او ٣
  .ما ـ ان الحساسیة تظھر تعبیراً عند المریض عن قلقھ وخوفھ الذي الیستطیع اظھارھ ٤
  .ـ كما اثبتت قوة العالقة بین مرض الحساسیة وبین الصراعات المكبوتة في ایام الطفولة االولى   ٥
  وعندما التحقق لھم تلك الرغبات تظھر علیھم حاالت من  ـ توصل البحث الى ان بعض المصابین بمرض الحساسیة لدیھم نزعات مكبوتة ورغبات ، ٦

  .القلق الالشعوري ویتجلى بالطفح الجلدي الذي یؤدي الى جلب انتباه اآلخرین الى مناطق في األعضاء الجسمیة المختلفة      
  
  ـ/ ـ اضطرابات الجھاز العصبي  ٨
  ـ  : ــ االمراض التي تنجم عن اضطرابات الجھاز العصبي  *
  ـ : تكثر االمراض التي تنجم عن اضطرابات الجھاز العصبي ولعل منھا                                                                       
  .الذي یرتبط عادةً من حیث تكوینھ او بدایتھ ومن حیث عودتھ بحاالت نفسیة شدیدة )) صداع الشقیقة (( ـ الصداع النصفي  ١
  .التوتري ، ویظھر عادةً في الجھة الخلفیة من الرأس ویرتبط عادةً بحاالت األلم النفسي والقلق الشدید ـ الصداع  ٢
وفي النادي ـ مرض النوم ، والمقصود بھ عدم قدرة الفرد على مقاومة النوم حتى في اشد االماكن ضجیجاً او حذراً حیث ینام في السیارة وفي المختبر  ٣

  .عب او مرض عضوي آخر دون مبرر من الت     
  
  ـ)) : صداع الشقیقة (( ــ الصداع النصفي   *
  ـ  : ــ مفھوم الصداع النصفي   
ألم ینتاب نصفاً واحداً من الرأس بصورة شدیدة مصحوباً باضطراب بالبصر ، وحاالت عمى نصفي وذلك بسبب اثر ھو                                        

  البصر في الدماغ والحاالت التي توصف بالشقیقة بشكلھا التقلیدي أي باصابة النصف فقط وھو ألم وصداع عام یتركز في احد  ھذا المرض على مراكز
  

                                                                                                                                                                                )١٦(  
بان لھ عالقة بالعوامل الوراثیة ، وفي الوقت نفسھ یدلل العلماء على ان ھذا المرض النصفین بشكل اكثر ، والبحث في ھذا المرض قدیماً ادى الى المیل 

   .یظھر على الكثیر من االفراد الذین تحیطھم اوضاع اجتماعیة ونفسیة قاسیة ومضطربة 
  
  ـ : ــ اسباب الصداع النصفي   

  ـ : ان االسباب التي تؤدي الى ظھور ھذا المرض او الى صعوبة الشفاء منھ ذات طابع نفسي ھي                                         
  . ـ تعرض االفراد الى موقف احبطت فیھا اعمالھم بشكل غیر متوقع  ١
  . المسؤولیة ومواجھة المواقف الجدیدة ـ التغیر السریع والمفاجئ في تحمل  ٢
اق ـ تھدید الفرد بما یمس شخصیتھ نفسیاً كصعوبة الحصول على الزواج ممن یحب اوصعوبة الحصول على الدراسة التي یرغب منھا ، وعائلیاً كفر ٣

االنھیار او الى الفضائح وتقلیل الشأن ، واقتصادیاً احد افراد العائلة فراقاً صعباً او كالموت وكالسجن ، واجتماعیاً كتعرض المركز االجتماعي الى 
 ..... یفة او توقع الفشل الذریع في مشروع اومعمل عقدت علیھ اآلمال ظكتوقع الفصل من الو

 
  
  ـ/ مناً ـ الصحة النفسیة في المدرسة ثا

وواجباتھ++ا والب++د ان تك++ون مس++توعبة  ھائل++ة ومتمم++ة الھ++دافمنش++ئھا ج++اءت ب++دیالً ع++ن العاالمدرس++ة ف++ي                                              
، نموھم متكامالً  والبد ان یكونحة العائلة والمجتمع والفرد ذاتھ، االھداف نفسھا في اعداد الفرد بأفضل صیغة ممكنة بحیث یكون ھذا االعداد محققاً مصل

، واتجاھات متصارعة ، وع+زائم خ+ائرة ، الوقت نفسھ یحملون نفوساً مضطربةب، ون اجھزة تذكریة محشوة بالمعلوماتفالمجتمع لن یرضى بافراد یملكو
للنم+و ألن مثل ھ+ؤالء االف+راد ال یعج+زون ع+ن تق+دیم واجب+اتھم ل+وطنھم وام+تھم فحس+ب ب+ل یش+كلون مص+در قل+ق لآلخ+رین ، ومعوق+اً لإلس+تقرار الع+ائلي و

  . االجتماعي 
ي ثالث مواد ھي القراءة والكتابة والحساب ، ثم انتقل+ت ال+ى العنای+ة بالشخص+یة ، حت+ى ق+ال اح+د الم+ربین لقد كانت المدرسة في الماضي مھتمة ف          
  )) .اننا النربي العقل والنربي الجسم ولكننا نربي انساناً الیمكن تجزئتھ(( القدماء 
ت الالزم++ة لھ++ا ، داخ++ل الف++رد وف++ي بنیت++ھ وداخ++ل العائل++ة وداخ++ل ان االھ++داف التربوی++ة ف++ي مس++تواھا المطل++وب الیمك++ن تحقیقھ++ا اال بت++وافر الم++ؤھال        

ء ص+حتھ النفس+یة المدرسة ، وھذا الترابط والتداخل بینھما یجعل للصحة النفسیة الفردیة او االجتماعیة اھمیة بالغة الخطورة ، فاذا اشتكى الطالب من س+و
ه االجتم+اعي بالش+كل المناس+ب ، اذ ت+ؤدي اض+طراباتھ النفس+یة ال+ى تعث+ر مس+یرتھ او فلیس من التوقع ان یؤدي فعالیاتھ عل+ى طری+ق نم+وه المعرف+ي اونم+و
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١٩ 
 

بزمالئھ او مدرسیھ ، ألن+ھ الیس+تطیع تح+ت ض+غط الح+االت االنفعالی+ة واالض+طرابات انحرافھا ، كما قد تضطرب عالقتھ مع عائلتھ ، وتضطرب عالقتھ 
  ..... النفسیة ان یعطي قدر مایأخذ او ان یعمل للمصلحة العامة

                                                                                                                                                                                  
  ـ: ـ مھمات االدارة التربویة * 

ان مھم++ات اإلدارة ف++ي المدرس++ة تختل++ف ع++ن االس++الیب اإلداری++ة ف++ي مج++االت اخ++رى م++ن الحی++اة ، واإلدارة المدرس++یة                                           
  ـ: الناجحة علیھا ان تعتمد على مایأتي 

  . االھداف ـ فھم االھداف التربویة للمرحلة الدراسیة التي تمارس نشاطھا فیھا فھماً جیداً یساعد على ان تربط كل ممارسة اونشاط بتلك  ١
  ـ فھم طبیعة المتعلمین وتطورات نموھم وخصائص ھذا النمو والتطور بحیث یساعدھم ھذا الفھم على تفسیر السلوك والقدرة على توقع حصولھ  ٢

  .واالستعداد لمواجھتھ بما یحقق مصلحة الطالب ومصلحة المدرسة والمجتمع      
  .، والعمل بموجبھا المتناقضة ألن ثبات المعاملة یساعد الطلبة على رؤیة نتائج تصرفاتھم بوضوح  ـ الثبات في اسالیب المعاملة ، وتجنب المواقف ٣
  واذالل ـ على ادارة المدرسة اعتماد االسلوب االنشائي البناء في معالجة اخطاء الطلبة وتجنب اسلوب الھدم المعتمد على التشھیر وخدش المشاعر  ٤

  .النفوس      
  .حل بعض مشكالت الطلبة على التعاون مع اولیاء امورھم باسلوب قائم على تبادل الخبرات ـ االعتماد في  ٥
  . ـ تجنب استخدام الدرجات والنجاح والرسوب في ضبط سلوك الطلبة كأسلحة تشھر في مواقف قد تؤدي الى اضرار بلیغة في صحة االفراد النفسیة ٦
  

        ـ: ــ مھمات المدرس التربویة * 
  وبخاصة في المرحلة الثانویة ، التي یبتعد الطفل فیھا عن البیت والعائلة ،  المدرس اكثر الناس احتكاكاً بالطالب                                             
  ـ: في احد موقعین ھما في مرحلة المراھقة والمدرس یصبح بالنسبة للطالب      
  . ة حسنة یقتدي بھ في اغلب تصرفاتھ ان لم نقل في جمیعھا ـ یكون انموذجاً یتقمصھ الطالب اوقدو ١
  .ـ یكون موضعاً للتحدي ، یتحداه الطلبة لیؤكدوا من خالل معاكستھم لھ وتمردھم علیھ ذواتھم ویشبعوا بعض حاجاتھم  ٢

ماسكھا او درجة اضطرابھا ، والدلیل عل+ى ان ظھورھذین النمطین من السلوك یتوقف الى حد كبیر على شخصیة المدرس بنفسھ من حیث درجة ت        
صف الواحد انفسھم یسلكون سلوكاً متزناً مع احد مدرسیھم ، وسلوكاً فوضویاً مع آخر ، ولذلك یمكن ان نق+ول كی+ف یك+ون الم+درس یك+ون ذلك ان طلبة ال

بني شخصیة نرغب فیھا ، وت+دریب المدرس+ین واكس+ابھم الطالب ، األمر الذي یفرض علینا ضرورة انتقاء العناصر التي تصلح لمھنة التدریس ، بحیث ن
  .التطورات والمستجدات من المعلومات ، ومراعاة احوالھم وتحسینھا بصورة عامة ، وصحتھم النفسیة بصورة خاصة 

  
   ـ: ـ شخصیة الطالب وعالقتھ بأقرانھ * 

الس+لبیة  ئمة بین الطلبة لھا اھمیة كبیرة في حیاتھم المدرسیة ، وفي بن+اء شخص+یاتھم فالعالق+اتالقات القاعال                                                        
ب وغیرھا من الح+االت المرض+یة ، منھا اعتالل الصحة النفسیة واضطرابھا ، فیحصل بسببھا القلق واالنحراف ، والشعور بالذنتؤدي الى آثار سلبیة ، و

یة ھذا الجانب وتھیئ األنشطة والفعالیات التي تبني من خاللھا عالقات ایجابی+ة ب+ین الطلب+ة قائم+ة عل+ى تب+ادل الثق+ة والمدرسة الناجحة ھي التي تدرك اھم
  ..........والمودة ، والشعور باھمیة التعاون ، واالشتراك باألھداف العامة ، التي تتحقق من خالل االھداف الخاصة 

   
    
  ))تم بإذن هللا تعالى ((                                                                                                                        
  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

