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 الصحة النفسية والتواصل االجتماعي       

               

   الممخص
لالضػطراب ت  الكبيػر االنتشػ ر جميعػ ن  أدركنػ  حيػث التقميدم؛ النفسي الطب في كبير تغيير حدث األخيرة، السنكات في

 اآلف يسػم  مػ  يعنػي بػؿ فقػط المػرض غيػ ب يعنػي ال الصػحة تحقيػؽ أف أيضػ  أدركن  كحيف أشك لي ، بكؿ النفسية
 .أفراده بكؿ لممجتمع الصحة النفسية

 كمنيج حركة تمثؿ كىي المجتمعية، النفسية الصحة حركة تسم  المتقدمة المجتمع ت في ةكحر  ىن ؾ أصبحت لقد
 التػي البيئػ ت كبػيف األفػراد بػيف ب لمكازنػة تيػتـ كأيضػ ن  أفػراده تجػ ه ككػؿ المجتمػع بػدكر تيػتـ فيػي .مختمػؼ كجديػد

 كفي .فيي  يعيشكف
الرسػمية  كغيػر الرسػمية العالقػ ت مف بأنظمة تتميز كالتي المجتمع في األفراد بيف العالق ت الحركة ىذه اىتم ـ بؤرة

   .المعقدة
 الصػحة كتنميػة تطػكير إلػ  تيػدؼ كالتػي المجتمعية النفسية ب لصحة الخ صة التدخالت فإف المتطكر، الفيـ كبيذا

 بعػض رصػدت كلقػد .كاالجتم عي السي سي العمؿ عم  ب ىتم مي  كتمقي الفرد مستكل تتج كز في المجتمع النفسية
 .المجتمعي النفسي كالطب النفس بعمـ يسم  م  كظيكر الحركة ىذه بداي ت الدراس ت
 تككنت ، ٠٦٩١ سنة كفي .المتحدة الكالي ت في الشديد القمؽ فترات أحد الم ضي القرف في الستيني ت فترة فتعتبر

 أمػ ـ كينػدم جػكف األمريكي الرئيس خط ب الب حثكف كيعتبر .لمحكـ كيندم كصكؿ مع النفسية الصحة ىن ؾ رابطة
 الككنجرس

 ضػركرة إلػ  كينػدم أشػ ر الخطػ ب ىػذا ففػي .النفسػية الصػحة مجػ ؿ فػي جػرم  كتحػكؿ ف رقة عالمة ٠٦٩١ ع ـ
 .لممجتمع النفسية ب لصحة كاالرتق   ب لكق ية الشديد االىتم ـ ضركرة إل  كأيض ن  النفسييف العن ية ب لمرض 

تػدني  مثػؿ سػيئة كثيػرة أكضػ ع في تغيير إلحداث األمريكي المجتمع في عريضة آم ؿ كجكد كمع الخط ب، ىذا كمع
النفسػية  الصػحة عمػ  ب لضػركرة تػؤثر األحكاؿ ىذه أف حيث كالمعدمة، الفقيرة كاألسر التعميـ، أحكاؿ كسك  األجكر،
 .كلممجتمع لألفراد

 : المقدمة
 صػحي أعمػ  مسػتكل اإلنسػ ف بمػكغ كأف اإلنسػ نية، لمحيػ ة ميمػة المختمفة جكانبي  في الصحة أف فيو شؾ ال مم 

 التنميػة لتحقيػؽ أس سػي ن  يعتبػر مطمبػ ن  كتعزيزىػ  البشػر صػحة حفػظ كأف األىميػة، بػ ل  اجتمػ عي ىػدؼ ىػك ممكػف
 المجتمػع أفػراد جميػع بيف مشتركة مسؤكلية الحي ة،كالصحة نكعية تحسيف في كلممس ىمة كاالجتم عية االقتص دية

 ب لصػحة كالنيػكض الحفػ ظ عمميػة فػي ع مميف شرك   أنفسيـ الن س بؿ أصبح )...جمعي ت مؤسس ت، حككم ت،(
عػف  كاالبتعػ د الصػحية سػمككي تيـ كتشػجيع معمكمػ تيـ كتعزيػز الصػحية، الحيػ ة أنمػ ط التركيػز عمػ  خػالؿ مػف
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 ن جحػة بحيػ ة كالسػم ح ليػـ حػد أقصػ  إلػ  كالذىنيػة البدنيػة األفػراد قػدرات تنميػة كب لت لي بي ، المضرة السمككي ت
 ف ئقػة، عن يػة كجسػم ن  ركحػ ن  ب إلنسػ ف القػدـ منػذ اإلسػالـ عنػي كقػد .بيئػتيـ مػع انسج ميـ في كاقتص دي ن  اجتم عي ن 

 البػدف كصػحة العقػؿ سػالمة إلػ  تحتػ ج الخالفػة كىػذه أرضػو، فػي اهلل خميفػة كقكتػو ألنػو كسػالمتو بصػحتو كاىػتـ
 .البشر لكؿ ضركري ن  مطمب ن  كجعمي  الصحة عم  اإلسالـ لذا حرص الركح، كصف  

 الفصؿ االكؿ
 / منيجية البحث المبحث االكؿ

يق عػ ن سػريع ن، كمتطمبػ ت متزايػدة مشكمة البحث :اكال:  ، …إذا كػ ف العصػر الػذم نعيشػور يفػرض تحػدي ت جسػيمة، كا 
ـَ ب ضطراب ت كتكازن ت مختمفة، م  يجعؿ الحي ة اليكميػة مشػحكنة بػ لتكتر،  فإف ىذا يررخي بظاللِو عم  عالق تن  لَتتَِّس

الشي  الػذم يػدفع إلػ  مشػ حن ت كمصػ دم ت فػي حقػؿ التف عػؿ االجتمػ عي. كب لتػ لي، كب لقمؽ كالصراع النفسييف، 
كأم ـ كاقع كيذا، يبدك ميم ن إل  أقصػ  الحػدكد، االىتمػ ـ ب لصػحة النفسػية كبػ التزاف النفسػي كع مػؿ أس سػي لبنػ   

قة  .شخصية تتع مؿ مع الكاقع كالمجتمع بكيفية خالا
ال يمكف ألم مجتمع أف يستفيد بشكؿ إيج بي مف قػدرات أفػراده إذا مػ  كػ نكا يعػ نكف اعػتالالن أك  : ث ني :اىمية البحث

إضراب ن في صحتيـ النفسية، إذ ليذه اإلضراب ت عكاقب كثيرة، مػف بينيػ  إذكػ   عػدـ اإلحسػ س ب ألمػ ف االجتمػ عي، 
 .إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ …ك تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قـ اإلحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لقمؽ، كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دة ركح االنعزاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالالمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الة

 كأصػبحت النػ س كرا ىػ  مػف كثيػر يميػث ك لسػراب فيػو السػع دة كأصػبحت النفسػي بػ لقمؽ الحػ لي عصػرن  يتسػـ ك
 العشػريف، القػرف كليػد النفسػية عمػـ الصػحة يعتبػر ليػذا التحقيػؽ، صػعب أمرا كاالستقرار كالطمأنينة النفسية الراحة
 كالشػعكر المعتػ د كالسػمكؾ الجسػمية الحيكيػة األكلػ  مػف سػيرتو إلػ  ب إلنسػ ف العػكدة مح كلػة إلػ  يسػع  فيػك

 .كاألمف كالطمأنينة ب لرض  كاإلحس س عم  الحي ة كاإلقب ؿ اآلخريف كمع الذات مع ب لسع دة
يكمف ىدؼ البحػث فػي التعػرؼ عمػ  أىميػة النضػج االنفعػ لي فػي ضػم ف الكصػكؿ إلػ  صػحة   : ث لث :ىدؼ البحث

نفسية متكازنة، إذ إف النضج االنفع لي يرعد مرحمة ع لية مػف نضػج الشخصػية، كب لكصػكؿ إلييػ  يسػتطيع الشػخص 
الصػبي نية أك ردكد  أف يحد مف الصراع ت التي تتض رب داخمػو، كيحػ كؿ أف يجػد الحػؿ السػميـ بعيػدان عػف التصػرف ت

الفعؿ المتيكرة. كتحدد سػم ت النضػج االنفعػ لي بػأف يكػكف الفػرد متحػرران مػف الميػكؿ الصػبي نية، ك ألن نيػة كاالتكػ ؿ 
عم  الغير، كأال تثيره مثيرات انفع ؿ طفمية أك ت فية، كأف يعبر عف انفع لو ب تزاف دكف ذعػر أك تشػنج، كالقػدرة عمػ  

صػػعبة، كالقػػدرة عمػػ  تحمػػؿ األزمػػ ت، كتأجيػػؿ المػػذات بتغميػػب األىػػداؼ البعيػػدة عمػػ  ضػػبط الػػنفس فػػي المكاقػػؼ ال
كىك األمر الذم يدعكن  إل  االىتم ـ بعمـ النفس مف خالؿ فركعو المتشبعة، نظران لمػ  حققػو ىػذا .األىداؼ القريبة  

لمكصػكؿ بك فػة أعضػ    العمـ فػي مسػ ر تطػكره مػف تراكمػ ت فػي سػبر الػنفس البشػرية بيػدؼ معرفتيػ  أكثػر فػأكثر،
العقميػػة الممكنػػة، ممػػ  يسػػ عد األفػػراد عمػػ  التك مػػؿ فػػي مجػػتمعيـ، كيتػػيح -المجتمػػع إلػػ  أفضػػؿ المسػػتكي ت النفسػػية

 لممجتمع فرص اإلف دة مف أفراده عم  أفضؿ الكجكه الممكنة.
 المبحث الث ني
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 مف ىيـ البحث
 اكال: مفيكـ الصحة النفسية:

 كاالجتمػ عي كالنفسػي البػدني الكمػ ؿ مػف ح لػة الصػحة :يمػي كمػ  الصػحة الع لميػة الصػحة منظمػة تعػرفؼ
 ىػذا فػي متك مػؿ جػز  ىػي بكضػكح النفسػية ف لصػحة.أكالعجػز المػرض مػف الخمػك مجػرد كليسػت كالع فيػة،
 الصػحة فػي مفيػد نحػك عمػ  الصػحة كتعزيػز الصػحية العمكميػة كالتق ليػد األىػداؼ تطبػؽ أف يمكػف .التعريػؼ
التبػ . تتقريػر منظمػة الصػحة  كمك فحػة كاألمػراض العدكائيػة القمػب صػحة عمػ  تطبػؽ التػي ب لطريقػة النفسػية
ِصؼ مف كجو نظرم (  99،ص 9١١٦الع لمية،  كمػ  الع لميػة الصػحة منظمػة قبػؿ مػف النفسية الصحة اف كر

اإلجيػ دات  عمػ  خالليػ  مػف يتغمػب أف كيمكػف الخ صػة، قدراتػو الفػرد فييػ  يحقػؽ التػي الع فيػة مف ح لة :يمي
 .مجتمعو في المس ىمة كيستطيع مثمرة، بإنت جية يعمؿ أف كيمكف الحي ة، في الع دية

 أجػؿ الفػرد مػف الف عمػة كالكظيفػة لمع فيػة األسػ س أك الق عدة ىك لمصحة النفسية اإليج بي اإلحس س ىذا إف
مختمػؼ  فػي التفسػيرات مػف متفػ كت مجػ ؿ مػع النفسػية لمصػحة الجػكىرم المفيػكـ ىػذا يتكافػؽ كالمجتمػع،
 الصػحة -٠ :كىػي التعريؼ ىذا بحسب الصحة لتحسيف رئيسية أفك ر ثالث نالحظ ب ف ىن لؾ ثمة  .الثق ف ت
 الصػحة تتعمػؽ -١ المػرض مػف الخمػك مجػرد مػف أكثػر النفسػية الصػحة -9 مكمػؿ لمصػحة جػز  ىي النفسية
ف .الجسػدية كالصػحة مػع السػمكؾ مػدل أبعػد إلػ  النفسية  كفػي كالثق فػ ت بػيف الػدكؿ القػيـ فػي االختالفػ ت كا 
 الصػحة منظمػة عمػ  تعريػؼ ب إلجمػ ع يسمح أف مف أكسع يبدك أف يمكف الجنسيف كبيف االجتم عية المراتب
 مشتركة حسية مع ني ع لمية ليم  كلكف الع لـ، في مختمفة تعبيرات ليم  مثالن  الثركة أك العمر إف إذ الع لمية
  الثق ف ت كتفسيراتي  في مختمؼ تأكيالتي  تقييد دكف مف تصكرى  يمكف النفسية ف لصحة لذا جكىرية،
 لممجتمع  النفسية ب لصحة المتعمقة األىداؼ

 إطػ ر خػ رج كب لػذات الق ئمػة، المؤسسػ ت إطػ ر خػ رج لممرضػ  خػدم ت بتقػديـ االىتمػ ـالفػرد  مسػتكل عمػ  .٠
 عػزؿ سي سػة عػف االبتعػ د .ليػـ فعميػة احتي ج ت لتمبية لممرض  كمبتكرة جديدة خدم ت كتنمية المستشفي ت ابتك ر

 العمػؿ.المحمػي مجػتمعيـ فػي األفػراد كمسػ ندة بتػدعيـ االىتمػ ـ كلكػف كىمػي، شػف ئي ىػدؼ تحقيؽ بيدؼ المريض
 فقط إكمينيكي ن  عالج ن  كليس مجتمعي المجتمع عالج إل  المريض إع دة سرعة عم 
 طريقػة فػي المػؤثرة العكامػؿ كعمػ  السي سػي، القػرار عمػ  لمضػغط إحص ئي ت بعمؿ القي ـ -البيئةأ مستكل عم  .9

 المكاد  تكزيع
  .النفسي كالطب االجتم ع كعمـ النفس عمـ تك مؿ ضركرة -ب 
 لإلنس ف النفسي ب لتطكير االىتم ـ عم  العمم   تشجيع -ج

 ىػذه فػي كبػ لطبع التغييػر(، عػف لمبحػث صػراع ت فػي كالػدخكؿ كسي سػي اجتمػ عي عمػؿ إلػ  األمػر يحتػ ج تقػد
 9١١2تالتميمػي ، .العمػؿ ىػذا م ىيػة يكضػح سػميـ إمبريقػي أسػ س أك محػددة عمميػة نظريػة ال تكجػد الصػراع ت

 (9١،ص
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 الػذم النفسػي الطب مج ؿ في التقميدم الطبي النمكذج عف يختمؼ الجديد، المفيـك ىذا أىداؼ اف كحسب معرفتي
 خػ رج تكػكف قػد المشػكمة ألف حميػ ؛ مػف بػدالن  المشػكمة تثبيت عم  يس عد قد كالذم فقط، يطمبي  لمف يقدـ الخدمة

 كىػذا .المت حػة لممػكارد الفػرد اسػتخداـ تشػجع اجتم عيػة شػبك ت خمػؽ حميػ  يتطمػب تكيػؼ تكػكف مشػكمة كقػد الفرد
 تحػت الفػرد كقكع ب ف المنظكر ىذا كيؤآد .المع لجيف المتخصصيف عدد زي دة عدـ ضركرة إل  يدعك أيض ن  المفيـك
 .ممكنة النفسي المرض مف حتمي ن الكق ية ليس النفسي المرض كطأة

أ / التكاصػػؿ : يفيػػد التكاصػػؿ فػػي المغػػة العربيػػة االقتػػراف كاالتصػػ ؿ كالصػػمة  ث نيػػ  / مفيػػـك التكاصػػؿ االجتمػػ عي: 
تعنػػي  ommunication Cبيػػة فكممػػة كالتػػرابط كااللتئػػ ـ كالجمػػع كاإلبػػالغ كاالنتيػػ   كاإلعػػالـ. أمػػ  فػػي المغػػة األجن

عػػالـ. كىػػذا يعنػػي أف ىنػػ ؾ تشػػ بي  فػػي الداللػػة كالمعنػػ  بػػيف  خبػػ ر كا  رسػػ ؿ كتبػػ دؿ كا  إق مػػة عالقػػة كتراسػػؿ كتػػرابط كا 
مفيػػـك التكاصػػؿ العربػػي كالتكاصػػؿ الغربػػي. يػػدؿ التكاصػػؿ فػػي االصػػطالح عمػػ  عمميػػة نقػػؿ األفكػػ ر كالتجػػ رب كتبػػ دؿ 

كقػد يكػكف ىػذا التكاصػؿ ذاتيػ  شخصػي  أك تكاصػال غيريػ ، كقػد المع رؼ كالمش عر بػيف الػذكات كاألفػراد كالجم عػ ت، 
عالمػػ  -ينبنػػي عمػػ  المكافقػػة أك عمػػ  المع رضػػة كاالخػػتالؼ. كيفتػػرض التكاصػػؿ أيضػػ   مرسػػال  -ب عتبػػ ره نقػػال كا 

كرسػػ لة كمتقػػبال كشػػفرة ، يتفػػؽ فػػي تسػػنيني  كػػؿ مػػف المػػتكمـ كالمسػػتقبؿ تالمسػػتمع(، كسػػي ق  مرجعيػػ  كمقصػػدية 
التكاصػؿ قػ ئال:ا التكاصػؿ ىػػك الميكػ نيـز الػذم بكاسػطتو تكجػػد  Charles Cooleyكيعػرؼ شػ رؿ كػكلي الرسػ لة. 

العالقػػ ت اإلنسػػ نية كتتطػػكر. إنػػو يتضػػمف كػػؿ رمػػكز الػػذىف مػػع كسػػ ئؿ تبميغيػػ  عبػػر المجػػ ؿ كتعزيزىػػ  فػػي الزمػػ ف. 
لكت بػػ ت كالمطبكعػػ ت كالقطػػ رات كيتضػػمف أيضػػ  تعػػ بير الكجػػو كىيئػػ ت الجسػػـ كالحركػػ ت كنبػػرة الصػػكت كالكممػػ ت كا
 (25،ص 9١١2تيكسؼ ، كالتمغراؼ كالتمفكف ككؿ م  يشممو آخر م  تـ في االكتش ف ت في المك ف كالزم فا. 

أف التكاصػػؿ ىػػك جػػكىر العالقػػ ت اإلنسػػ نية كمحقػػؽ تطكرىػػ . لػػذا، ف لتكاصػػؿ لػػو كظيفتػػ ف كظيفػػة  مػػف كجػػو نظػػرم
تبميغي  مك نيػ  بكسػ ئؿ لغكيػة كغيػر لغكيػة، ككظيفػة تأثيريػة كجدانيػة: تقػـك معرفية: تتمثؿ في نقؿ الرمكز الذىنية ك 

 عمػػػػػػػػػػػػ  تمتػػػػػػػػػػػػيف العالقػػػػػػػػػػػػ ت اإلنسػػػػػػػػػػػػ نية كتفعيميػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػتكل المفظػػػػػػػػػػػػي  كغيػػػػػػػػػػػػر المفظػػػػػػػػػػػػي. 
 ب /  دكاعي التكاصؿ:

صػالحي  ، منعمػ  عمينػ   طبيعة اإلنس ف االستخالفية   -٠ : استخمؼ اهلل عز كجؿ اإلنسػ ف فػي األرض إلعم رىػ  كا 
كاهلل أخرجكـ مػف بطػكف أميػ تكـ ال تعممػكف شػيئ  بحكاس التكاصؿ مف سمع كبصر ككالـ كفؤاد ، ق ؿ اهلل تع ل  : ا 

إنمػ  يعمميػ  اإلنسػ ف فيػذه الحػكاس  82( سػكرة النحػؿ اآليػة :  كجعؿ لكـ السمع كاألبص ر كاألفئدة لعمكػـ تشػكركف
لتحقيؽ ىدفيف : اكتش ؼ األسرار اإلليية في الككف ، كتنظيـ شؤكف الحي ة الػدني  مػف خػالؿ تطبيػؽ مفيػـك العبػ دة 

 (82،ص٦٦٦الحقة. تبكديف ،
: ينبع سمكؾ اإلنس ف التكاصمي مف ح ج تو االجتم عية ، فمنذ كالدتػو يعبػر عػف ح ج ت اإلنس ف االجتم عية    -9

الضركرية لمحي ة ، كبقدر انفت حو عم  المجتمع ، يكتسب مي رات تكاصمية تمكنو مف التف عؿ مػع المجتمػع ح ج تو 
 عف طريؽ سد ح ج تو االجتم عية ، كالرغبة في التعبير كالتقدير بينو كبيف اآلخريف.

 المبحث الث لث
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 لسمكؾ  االتص ؿ المفسرة كالنفسية االجتم عية النظري ت
 كسػيمة كعمػ  المجتمػع عن صػر بػيف الصػراع أك التضػ د كجػكد عمػ  المجتمعػي اإلنسػ ني الصػراع نظريػة فكػرة تقـك

 كالكاقػع المؤقػت أك الزائػؼ أك االفتراضػي الكاقػع كبػيف كالشػر الخير بيف مثالن  الصراع ىذا لمق بمة المتطكرة االتص ؿ
 كيحقػؽ االجتمػ عي التغييػر يكلػد ممػ  الطبقػ ت بػيف الصػراع أك المجتمػع فػي األفػراد كاحتي جػ ت لممشكالت الحقيقي
 في المختمفة المك سب عم  كالحصكؿ كالتن فس كاحتي ج تي ، التعميمية الفئ ت مختمؼ بيف التكاصؿ سبؿ في التعقد
 يجػب التػي كالقػكانيف القػرارات مػف كمجمكعػة كالمجتمػع، الفرد لسمكؾ ع مة كأطر كاألخالقية الدينية التشريع ت ظؿ

 .حي تن  في القيمي اليـر مراع ة ظؿ في بي  اإللم ـ
 مسػتكي ت خمسة ضمف األكلكية حسب تنسيؽ في لمفرد األس سية الح ج ت م سمك كضعم سمك: إبراى ـ نظرية  -ا

 (الػذات تحقيػؽ إلػ  الح جػة التقدير، ح ج ت كاالنتم  ، الحب ح ج ت األم ف، ح ج ت الفيسيكلكجية، الح ج ت) ىي
 الحيػ ة فػي ألىميتي  الس بقة الخمسة المستكي ت إشب ع في الفرد يتدرج نظرممف كجو ( ٦2،ص9١١2التميمي ،.

 مكتسػبة أخػرل ح جػ ت تكجػد الفيسػيكلكجية الح جػ ت بعػد كلكف كاالبتك ر ب لتفرد كالشعكر الذات تحقيؽ إل  كصكالن 
 التكاصػؿ ىػك ىنػ  فػ لميـ أىميػة، األخػرل الخمس المستكي ت مف مستكل يقؿ كال كالبيكلكجي الكراثي االستعداد مع
 يسػمكو مػ  ككػؿ الح جػ ت بيػ  تشػبع التػي الكسػيمة تتغيػر بػؿ ث بػت، بتسمسػؿ الح جػ ت إشػب ع يسػير كال صكره بكؿ

 الفيسػيكلكجية الح جػ ت الكقػت ذات فػي كتحقػؽ ب ألمػ ف الفػرد تشػعر كاالنتمػ   كالحػب التػكاد مشػ عر فمػثالن  الفػرد،
 ح جػ ت ككأنيػ  إلييػ  ينظػر فػال عمييػ  الالحقػة كاالجتم عية النفسية ب لح ج ت أيض ن  تتأثر التي كالجسدية كالصحية
 أك الح جػ ت بعػض إشػب ع فػي العجػز فيحػدث إيج بيػ ن  أك سػمبي ن  تػأثيران  بعضػي  فػي كتػؤثر متصػمو كلكنيػ  منفصػمة
 .اإلشب ع مستكل في السكية
طػ ر قػيـ ظػؿ فػي كاآلخػريف الفػرد إسػع د عمػ  يعمػؿ كالتكاصػؿ كاالقتػراب اآلخػريف نحػك اإليج بيػة كالنزعة  أخالقػي كا 
 كح لػة آخر زمني عمر إل  زمني عمر كمف آخر إل  مجتمع مف تختمؼ التي الخ صة مع ييره لو كاجتم عي كديني
 لمتكاصػؿ دافػع بمث بػة تكػكف السػ بقة الخمسػة المستكي ت إلشب ع الفرد كدافع كالنفسية، كاالجتم عية الصحية الفرد

 .لمتكاصؿ المختمفة المي رات كاكتس ب الف عؿ
ذا  الشػعكر أبعػ د كمػف كالعزلػة بػ الغتراب الفرد يشعر كالمكدة كالحب كاالنتم   التكاصؿ في الفرد ح ج ت تشبع لـ كا 

 كالعجػز االجتم عيػة كالعزلة كالمستقبؿ كالع لـ لمذات السمبية كالنظرة االجتم عي الدكر كانعداـ الالمعي رية ب الغتراب
 م سػمك لػدل الح جػ ت تصػنيؼ فػي اليػـر كقمػة .الحيػ ة في أىدافو حيث مف لمفرد كالالمعن  االعتراض أك كالرفض

 الفػرد ثق فػة ب تسػ ع نط قػو يتسػع تحقيقػو يػكد الحيػ ة فػي ىػدؼ فػرد لكػؿ أف بػو كالمقصػكد الػذات تحقيػؽ عنػد يقع
   .معينة مرحمة عند يقؼ كال كخبرتو تعممو كمستكل لو الميني كالمستكل

 المبحث الرابع
يمكف الحديث عف أنكاع عدة مػف التكاصػؿ اإلنسػ ني كاآللػي كالسػيمي ئي، فينػ ؾ التكاصػؿ  أنػػػػكاع  كنم ذج التكاصؿ:

البيكلكجي كاإلعالمي كاآللي كالسػيككلكجي كاالجتمػ عي كالسػيميكطيقي كالفمسػفي كالبيػداغكجي كاالقتصػ دم . فكثيػر 
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االتص ؿ ككني  كظيفة لمثق فة ككظيفػة لمتعمػيـ كالػتعمـ ككظيفػة لمجم عػ ت االجتم عيػة كظيفػة مف الب حثيف يتن كلكف 
لمعالقػػ ت بػػيف المجتمعػػ ت، بػػؿ كيعػػدكف االتصػػ ؿ  عمػػ  اسػػ س انيػػ  كظيفػػة لنضػػج شخصػػية الفػػرد كغيػػر ذلػػؾ مػػف 
 جكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب تكظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ االتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿا

التسػػيير، كالعالقػػ ت الع مػػة، كالبيػػداغكجي  كيػػرتبط التكاصػػؿ بعػػدة عمػػـك كمعػػ رؼ يمكػػف حصػػرى  فػػي عمػػـ التػػدبير ك 
، كعمػػػػـك اإلعػػػػالـ كاالتصػػػػ ؿ، كالفمسػػػػفة، كالسػػػػيميكلكجي . تجػػػػكطبي Marketingكالديػػػػداكتيؾ، كعمػػػػـ التسػػػػكيؽ 

 (2٦،ص9١١٩،
 ككسػػػػػػػػػػيطرؽ الب حػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه األنػػػػػػػػػػكاع: التكاصػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػ ني، لمحػػػػػػػػػػديث عنيػػػػػػػػػػ  :

 . التكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ني:٠
مف المس نييف إل  أف المغة كظيفتي  التكاصؿ كفردين ند دك سكسير الذم يػرل فػي كت بػو ا مح ضػرات  يذىب مجمكعة

( أف المغة نسؽ مف العالم ت كاإلش رات ىدفي  التكاصؿ خ صة أثنػ   اتحػ د الػداؿ مػع ٠٦٠٩في المس ني ت الع مةا ت
فس المفيـك الػذم كػ ف يرمػي إليػو تقريبػ  ابػف المدلكؿ بنيكي  أك تق طع الصكرة السمعية مع المفيـك الذىني. كىك ن

 جنػػػػػي فػػػػػي كت بػػػػػو ا الخصػػػػػ ئصا عنػػػػػدم  عػػػػػرؼ المغػػػػػة بأنيػػػػػ  ا أصػػػػػكات يعبػػػػػر بيػػػػػ  قػػػػػـك عػػػػػف أغراضػػػػػيـا.
المغة بأني  عب رة عف تمفصؿ مػزدكج كظيفتيػ  التكاصػؿ. كيعنػي ىػذا أف  André Martinetكيعرؼ أندرم م رتيني 

المكنيم تت الكمم ت(، كبدكرى  تنقسـ إل  فكنيم تت أصػكات( كمكرفيمػ ت المغة يمكف تقسيمي  إل  تمفصؿ أكؿ كىك 
مق طع صرفية( التي تشكؿ بدكرى  التمفصؿ الث ني. لكف األصكات اليمكف تقسػيمي  إلػ  كحػدات أخػرل؛ ألف الصػكت 

ذا جمعنػ  الكممػ ت ككنػ  جمػال ذا جمعنػ  الفكنيمػ ت مػع بعضػي  الػبعض ككنػ  مكنيمػ ت، كا  ، كالجمػؿ مقطع ال يتجػزأ. كا 
مػػ  يسػػم  ب لمغػػة التػػي مػػف  -تأليفػػ  كاسػػتبداال -تكػػكف الفقػػرات كالمتكاليػػ ت، كالفقػػرات تكػػكف الػػنص، كيكػػكف الػػنص

 (٦٦،ص9١١٩أىدافي  األس سية التكاصؿ. تجكطبي ،
كيػػذىب ركمػػ ف ج كبسػػكف إلػػ  أف المغػػة ذات بعػػد كظيفػػي، كأف ليػػ  سػػتة عن صػػر كسػػت كظػػ ئؼ: المرسػػؿ كظيفتػػو 
انفع ليػػة، كالمرسػػؿ إليػػو كظيفتػػو تأثيريػػة، كالرسػػ لة كظيفتيػػ  جم ليػػة، كالمرجػػع كظيفتػػو مرجعيػػة، كالقنػػ ة كظيفتيػػ  

ذا كػ ف الكظيفيػكف حف ظية، كالمغة كظيفتي  كصفية. كىن ؾ مف يضيؼ الكظيفػة السػ بعة كىػ ي الكظيفػة األيقكنيػة. كا 
يػػرل  Ducrotيػػركف  أف المغػػة كاضػػحة تػػؤدم كظيفػػة التكاصػػؿ الشػػف ؼ بػػيف المػػتكمـ كالمسػػتمع،فإف أزكالػػد دككػػرك 

خفػ  . كيعنػي ىػذا أف  خالؼ ذلؾ أف المغة ليست دائم  لغة تكاصؿ كاضح كشػف ؼ، بػؿ ىػي لغػة إضػم ر كغمػكض كا 
ضػػم ر النكايػػ  كالمق صػػد. كيكػػكف ىػػذا اإلضػػم ر الفػرد قػػد يكظػػؼ المغػػة ب عتب  رىػػ  لعبػػة اجتم عيػػة لمتمكيػو كالتخفيػػة كا 

المغػػكم ن تجػػ  عػػف أسػػب ب دينيػػة كاجتم عيػػة كنفسػػية كسي سػػية كأخالقيػػة. فميػػرب المخػػدرات قػػد ال يسػػتعمؿ اسػػـ 
ىكلنػدا  كمػ  أف  ميرب تو بطريقة مب شرة، بػؿ يسػتعمؿ الرمػكز لإلخفػ   كػأف يقػكؿ لصػديقو: ىػؿ كصػمت الحنػ   إلػ 

أسمكب األمر في الشريعة اإلسالمية يستعمؿ لمكجكب كالدع   كالندب، كىذا يعني أف المغػة فييػ  أكجػو دالليػة عػدة؛ 
 (555،ص9١١2تقنديؿ ،.مم  يزيد مف غمكضي  كعدـ شف فيتي  التكاصمية.
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التراسػؿ كاالتصػ ؿ؛ لػذلؾ مػف  : ىن ؾ كثير مف نظري ت التكاصػؿ التػي ح كلػت مق ربػة كفيػـ نظػ ـنم ذج مف التكاصؿ
الصػػعب اسػػتقرا  كػػؿ النظريػػ ت التػػي تحػػدثت عػػف التكاصػػؿ، بػػؿ سػػنكتفي بػػبعض النمػػ ذج التكاصػػمية المعركفػػة قصػػد 
 معرفػػػػػػػػػػػػػػػة التطػػػػػػػػػػػػػػػكرات التػػػػػػػػػػػػػػػي لحقػػػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػػذه النظريػػػػػػػػػػػػػػػ ت كالعالقػػػػػػػػػػػػػػػ ت المكجػػػػػػػػػػػػػػػكدة بينيػػػػػػػػػػػػػػػ 

 Lasswell D . Haroldالزكيػؿ :كضع ىذا النمكذج المحمؿ النفسي األمريكػيالنمكذج األكؿ: النمكذج السمككي. 
 ـ، كيتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يمي: ٠٦52سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 

مػػف  ت المرسػػؿ(، يقػػكؿ مػػ ذا ت الرسػػ لة(، بأيػػة كسػػيمة  ت كسػػيط(، لمػػف  ت المتمقػػي(، كألم تػػأثيرت أثر(.كيرتكػػز ىػػذا 
 النمػػػػػػػػػػػػكذج عمػػػػػػػػػػػػ  خمسػػػػػػػػػػػػة عن صػػػػػػػػػػػػر، كىي:المرسػػػػػػػػػػػػؿ ك الرسػػػػػػػػػػػػ لة كالقنػػػػػػػػػػػػ ة كالمتمقػػػػػػػػػػػػي ك األثػػػػػػػػػػػػر.

لنمكذج ضمف المنظػكر السػمككي الػذم انتشػر كثيػرا فػي الكاليػ ت المتحػدة األمريكيػة، كيقػـك عمػ  كيمكف إدراج ىذا ا
ثن ئية المثير كاالستج بة. كيتمظير ىذا المنظكر بجال  عندم  يركز الزكيؿ عم  الكظيفة التأثيرية، أم التػأثير عمػ  

سمبي ت ىذا النظ ـ أنو يجعؿ المتقبػؿ ( كمف BROOKS,2001 المرسؿ إليو مف أجؿ تغيير سمككو إيج ب  كسمب .ت
سمبي  في استيالكو، كيمت ز منظكره بتممكو لمسمطة في استعم ؿ كس ئؿ التأثير اإلشي رم في جذب المتمقي كالتػأثير 
 عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لح المرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ.

كسػيط كلمتمثيؿ: ف لمدرس ىك المرسؿ، كالتمميذ ىػك المتمقػي، كالرسػ لة مػ  يقكلػو المػدرس مػف معرفػة كتجربػة، ثػـ ال
الذم يتمثؿ في القنكات المغكية كغير المغكية، كاألثر ىك تمؾ األىػداؼ التػي ينػكم المػدرس تحقيقيػ  عبػر تػأثيره فػي 

 التمميذ.
 . النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذج الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ني: النمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذج االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عي

الذم يعتمد عمػ  فيػـ طريقػة انتمػ   األفػراد إلػ  الجم عػ ت. ف لمرسػؿ ىػك  Riley &Rileyىك نمكذج ريمي كريمي 
عتمد، كالمستقبؿ ىـ الذيف يكدعكف في جم ع ت أكلية اجتم عيػة مثػؿ: العػ ئالت كالتجمعػ ت كالجم عػ ت الصػغيره الم

 (٩2،ص9١١2تيكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ،
كىؤال  األفراد يتأثركف كيفكركف كيحكمكف كيركف األشي   بمنظ ر الجم ع ت التػي ينتمػكف إلييػ ،  مف كجية نظرم 

 عي الذم أفرزى . كيالحػظ أف ىػذا النمػكذج ينتمػي إلػ  عمػـ االجتمػ ع كالتي بدكرى  تتطكر في حضف السي ؽ االجتم
كالسػػيم  إلػػ  عمػػـ الػػنفس االجتمػػ عي، حيػػث يرصػػد مختمػػؼ العالقػػ ت النفسػػية كاالجتم عيػػة بػػيف المتكاصػػميف داخػػؿ 

 la communicationالسي ؽ االجتم عي. كىذا م  يجعػؿ ىػذا النظػ ـ يسػ ىـ فػي تأسػيس عمػـ تكاصػؿ الجم عػة 
de groupe. 

 كمف المف ىيـ التكاصمية الميمة داخؿ ىذا النظ ـ نجد: مفيـك السي ؽ االجتم عي كاالنتم   إل  الجم عة.
 الفصؿ الث ني

 الصحة النفسية المجتمعية كمشكالتي 
 المجتمعية النفسية الصحة اكال : مشكالت
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 تجػدم ال عػ دة التػي النفسػية ب لمشػ كؿ لالىتمػ ـ يتكسػع بػؿ فقط، المعركفة النفسية ب ألمراض المنيج ىذا ييتـ ال
 :مثؿ المت حة معي  الخدم ت

 .الحيػ ة كػؿ مجػ الت فػي كآثػ ر تػداعي ت كليػ  المشػ كؿ أصػعب مػف العػ لـ فػي اإلدمػ ف مش كؿ :اإلدم ف مش كؿ .٠
 لالستف دة مػف الجيكد بيف التع كف مف كالبد .الدكلية الجيكد إل  الصغيرة األسرة مف الجيكد إل  تحت ج كىي ع دة
 .المج ؿ ىذا في المبذكلة كالبشرية الم دية الط ق ت

 التعرض العتدا  خبرة تؤدم كقد االغتص ب، كجرائـ العنؼ جرائـ مثؿ الجرائـ تتزايد :كضح ي ى  الجريمة مش كؿ .9
 طكيػؿ األمػد الشػديد االضػطراب إلػ  قصػيرة لفتػرة االرتيػ ح بعػدـ اإلحسػ س بػيف تتػراكح نفسػية نتػ ئج إلػ  إجرامػي
 أسػرة أفػراد إلػ  الجريمػة تػأثير يمتػد يػدككب لتأ ).لمفػرد الك مػؿ العجز إل  يؤدم قد كالذم ،(الصدمة بعد م  اضطراب
 .الجرائـ كضح ي ى  مرتكبي

الطبيػب  إلػ  تصػؿ مػ  كنػ درا كمتعػددة كثيػرة النفسػية كالمراىقػة الطفكلػة مشػكالت :كالمراىقػة الطفكلػة مشػكالت .١
 التعميـ كمش كؿ االس  ة لالطف ؿ كالنت ئج كالتداعي ت ليذه المش كؿ. مش كؿ مثؿ النفسي

 مشػ كؿ إلػ  تػؤدل المجػ ؿ ىػذا فػ  المشػ كؿ فمػ العديػد ىنػ ؾ :كاإلصػ ب ت المزمنػة كاألمراض الطبية المش كؿ  .5
 ضغط -الصرع -السمع فقد -الدم غ  االص بة ب لشمؿ  -السرط ف مشكالت) مثؿ بيـ كلممحيطيف نفسية لممرض 

 المف صػؿ التيػ ب -الػدم غ إصػ ب ت -السػكرل البػكؿ -الشػعب  الربػك -العضػالت ضػمكر -تصػمب الشػراييف -الػدـ
 النسؿ. كتحديد العقـ مش كؿ -األمراض التن سمية -البتر مش كؿ -كالركم تكيد

كالحرائػؽ.  كالسػيكؿ كالفيضػ ن ت الػزالزؿ مثػؿ اإلنسػ ف بفعػؿ أك الطبيعػة بفعػؿ إمػ  دائم  الككارث تحدث :الككارث .2
 منيػ . كالتخفيػؼ لعالجيػ  التػدخؿ يجػب التػ  النفسػية المشػ كؿ مػف العديػد إلػ  الكػكارث كتػؤدل المشعة، كاألجس ـ

 (2٦،ص9١١2تقنديؿ ،.
 -اإلجيػ ض كمش كؿ اإلنج ب -الزكجية المش كؿ : مثؿ البشر مالييف عم  تؤثر المش كؿ ىذه :كالكالدية الزكاج .٩

التبنػ   مشػ كؿ -األطفػ ؿ عمػ  كانعك سػو الزكاجػ  الصػراع -فيػو المرغػكب غيػر الحمػؿ -الػكالدة بعػد مػ  اضػطراب
 كاالنفص ؿ(  الطالؽ مش كؿ - (مختمؼ بشكؿ مصر ف  مكجكدة

 السػكف فػ  مشػ كؿ -مطمقػ ت أك فقيػرات نسػ   ترع ىػ  أسػر -الفقػر :العم لػة كمشػ كؿ االقتصػ دية المشػ كؿ .8
 -الصغيرة فشؿ المشركع ت - المدينة إل  الريؼ مف اليجرة -الجديد العمؿ ضغكط -العمؿ كنكع البط لة -كالغذا 
 مبكػرة سػف فػ  التق عػد -(األعمػ ؿ الخدمػة فػ  زي دة العمؿ طبيعة تغيير -األسرة داخؿ العالق ت كتغير المرأة عمؿ

 ح لي العراؽ  في  كبيرة مشكمة يمثؿ)
الشػيخكخة(   تخػرؼ العتػو حػدكث نسػبة كتػزداد المجتمػع فػ  المسػنيف أعػداد الشػيخكخة( يزيػد الشػيخكخةتعتو .2

 ( (BROOKS,2001 .ليـ الراعيف كعم  بي  المص بيف عم  المؤلمة بتداعي تي 
 فػ  أس سػييف مفيػكميف المجتمعيػة النفسية حركو الصحة لن  قدمت لقدكطرؽ الكق ية:  ث ني  : االزم ت االجتم عية

 الكق ية كمفيـك مفيـك األزمة كىم  النفس  لممرض التقميدل المفيـك مق بؿ
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 حػدث قػد ك ف إذا أنو مؤداه البيئ  المنظكر مع يتك مؿ مفيدا نمكذج ن  األزمة نظرية تقدـ  :نظرية األزمة مفيـك .٠
 الحػزف مػف بح لػة الفػرد يسػتجيب فقػد راىنػة ق سػية ظػركؼ كحػدثت لمفػرد التنشػئة االجتم عيػة عمميػة فػ  م  فشال

 ب لرع يػة التػدخؿ إلػ  تحتػ ج سػيئة مرضػية ح لػة مػف يعػ ن  قد الح لة عم  ىذه التغمب الفرد مح كلة كف  المؤقت،
 نتػ ئج اخػتالؼ كيعتبػر .يسػتطيع ال كقػد كػ ف ممػ  أقػكل منيػ  كالخػركج كاالسػتف دة عمييػ  التغمب الفرد يستطيع كقد

 ليػـ كالمسػ ندة المقدمػة الػدعـ كسػ ئؿ كاخػتالؼ فييػ  يعيشكف الت  البيئة اختالؼ عم  دليؿ لألفراد ب لنسبة األزمة
تمنظمػة الصػحة .المكجػكد لممػرض النفسػ  العػالج يتجػ كز لمفػرد كنمػك تتطػكر حدكث إمك نية النظرية ىذه كتتصكر
 (  ٦8،ص9١١2الع لمية،

 أك تغيير خالؿ مف إال منو مخرج ال في مكقؼ الفرد يضع سريع تغيير أني  عم  األزمة تعريؼ يتـ اإلط ر ىذا كف 
 نظريػة أف حيػث النفسػي التحميػؿ فػي العصػ ب كنظرية األزمة نظرية بيف اختالؼ كأكجو تش بو أكجو كىن ؾ .تعديؿ

 نفسػية دف عػ ت كتككنػت المبكػرة المراحػؿ فػي تحػؿ لػـ لصػراع ت نت جػ  النفسػية السػمككية تعتبر المشكالت العص ب
 فػي يعػيش أف لمفػرد فػيمكف بكفػ  ة تعمػؿ الػدف ع ت ىػذه أف كط لمػ  النفسػي المػرض سػقكطو فػي دكف تحكؿ لمفرد
 عمميػ ، فػي الػدف ع ميك نيزمػ ت تفشػؿ عنػدم  النفسػية(  (YFORD,2002السػمككية.  المشػكالت كتحػدث أمػ ف،
 أف حػيف فػي الح لية، المكاقؼ إل  اىتم م  كال تمق  كم ضيو الفرد عم  تركز النفسي التحميؿ نظرية ف ف ذلؾ كعم 
 تجػ كز فػي يسػتخدمي  التي المعت دة تستطيع األس ليب كال أىدافو عم  تؤثر بعقبة الفرد يكاجو عندم  تحدث األزمة
 نؤكػد أف المفيػد كمف .جديد مف  نكع استج بة تتطمب ثـ كمف الس بؽ الفرد بتكيفي ت العقبة ىذه كتخؿ العقبة، ىذه
 بشػكؿ لمفػرد كالتطػكر النمػك إمك نيػة عم  تؤكد فيي تف ؤال أكثر بنظرة اإلنس ف إل  تنظر األزمة نظرية أف عم  ىن 
 .السمككية كالنفسية المشكالت مف الشخص عالج تتج كز عممية كى  لألزم ت مكاجيتو في ني ئي ال

 األزمة: لنظرية األس سية ث لث : المالمح
 تغييرا تتطمب أحداث أك ض غط حدث .أ
 مػكارد أسػرتو ككػذلؾ كم ديػ  كجسػدي  نفسػي  أنكاعيػ  بكػؿ لمفرد المت حة المكارد إرى ؽ إل  المشكمة طبيعة تؤدل .ب

 بيئية كتشمؿ: ضغكط .الضغكط أ مص در .٠االجتم ع   الدعـ عالق ت يشكمكف الذيف كاآلخريف
 المجتمػع بمفػ ىيـ ذلػؾ ارتبػ ط مػع االجتمػ ع  كالتغيػر كالعزلػة كالبط لػة الفقػر فػي كتتمثػؿ :اجتم عيػة ضػغكط -٠

 الطفػؿ رفػض -شػديدة رق بػة -سػيئة مع ممػة -األسػرة ضػغكط -السػريع المجتمعػ  التغيػر -األقميػ ت -الصػن ع 
 الم ديػػة. الح لػػة المػػرض، الممتمكػػ ت، االجتم عيػػة، المك نػػة مثػػؿ) الطفػػؿ الكالػػديف عمػػ  ىمػػـك كانعكػػ س
 (  2١،ص 9١١2تالتميمي،

 كالمشػكالت المكاقػؼ تنػ كؿ كطريقػة التفكيػر كأسػ ليب نسػؽ ىػك الثق فػة تعريػؼ كػ ف إذا :ثق فيػة ضػغكط -9
 نسػقيف ضػغط بػيف فريسػة كقػع إذا ثق فيػة لضػغكط معػرض اإلنسػ ف فػ ف جيؿ إل  جيؿ مف تنتقؿ كالت  االجتم عية

 سػمككية انحراف ت أك القمؽ مثؿ مرضية أعراض ظيكر إل  يؤدل قد مم  (كالحديث المتكارث)المتص رعة   القيـ مف
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 أف عمػ  قػ در غيػر نفسػو الفػرد يجػد حيػث أىميػة كبيػرة لػو يصبح االجتم ع  الدعـ فإف الح الت ىذه مثؿ كغيرى ,
 .التكتر مف كالكق ية االستقرار عف بحث  عميي  يعتمد خ رجية لجم عة  كيحت ج القيـ الكالدية مع يتكحد

 زادت الحديثػة التغيػرات (الحيػ ة متطمبػ ت مػف الكثيػر يعيػؽ قػد الم ؿ نقص) الم دية المش كؿ :اقتص دية ضغكط -١
 – اآلخػريف مسػ يرة مػف كالبػد كاألمػ ف كالقػكة ب لفضػؿ كاالعتػراؼ التقػدير يمثػؿ كأصػبح المجتمع ف  الم ؿ قيمة مف

 .الكظيفة فقداف- البط لة
 كانخفػ ض المرىػؽ العمػؿ مثػؿ السػمبية العمػؿ ظػركؼ -العمػؿ ظػركؼ تغيير -العمؿ قبكؿ عدـ :مينية ضغكط -5

   .المينية كالرق بة التقدير كعدـ المعنكي ت
 -الفرد(: داخؿ داخمية تمف ضغكط   -ب
 كأيضػ  الشخصػية بنػ   مػف جػز ا ذلػؾ كػؿ كيصػبح أخػرل كمثيػرات تتحػؽ لػـ كطمكحػ ت صػراع ت فػرد كؿ داخؿ ف 

 مػ  كعػ دة معقػدة عمميػة الالشػعكر ف  الض غط الحدث استدم ج عممية تصبح كقد تخفيفو يسيؿ ال مصدرا لمضغط
 فيػو كتبقػ  الالشػعكر إلػ  كالمؤلمػة الميػددة لممثيػرات الػالإرادل الػدافع ىػك "الكبػت"فييػ   دكرا الكبت التشريط يمعب
 . منشأى  عف شيئ  الشخص يعرؼ ال كمش عر كأمني ت كأفك ر رغب ت ظيكر ذلؾ عف كينتج

 كرمػكز كأفكػ ر مشػ عر مػع النػ س يتع مػؿ لم ذا :السؤاؿ ىذا إج بة عم  تس عد الت  ب فمكؼ نظرية كىك "التشريط"
 حقيقية  عم  اس س اني   حقيقية غير

 تجنػب فػ  الرغبة الكقت نفس كف  شئ عم  الحصكؿ مح كلة عف ن شئ صراع:يم  آم  الصراع ت تصنيؼ كيمكف
 مػع شػئ عمػ  الحصػكؿ فػ  الرغبػة عػف ن شػئ صػراع "سػمب  ىدؼ عف كالبعد إيج ب   ىدؼ عف البحث" المح كلة

 شػػيئيف تجنػػب -مػػزدكج تجنػػب عػػف ن شػػئ صػػراع  فييمػػ  الرغبػػة تتسػػ كل الشػػئ ليػػذا بػػديميف كجػػكد
 (١9٠،ص٠٦٦٦سيئيف.تبكديف,،

 :ب لضغكط المرتبطة األفع ؿ ردكد .رابع :
 نفسػو لمفػرد كلكنيػ  فع لػة غيػر أنيػ   محػ كالت عم  -الخ رج مف لممش ىديف ب لنسبة  -التكافؽ مح كالت تبدك قد 

 العدكانيػة تاالسػتج بة  :أس سػييف نمطػيف لإلحبػ ط ك نػت شػ ذة كلالسػتج بة لػك حت  لو المت حة أفضؿ الكس ئؿ ى 
 األطفػ ؿ فػ  تظير بدائية استج بة كى  :(آكقت ؿ) العدكانية االستج بة (كفر  كر ) االنسح بية االستج بة (قت ؿك آ)

 لقمػؽ مشػ عر تقميػؿ إلػ  االسػتج بة ىذه تؤدل كقد .اآلخريف لردكد أفع ؿ حس سية أكثر اإلنس ف يصبح الزمف كمع
 العدكانيػة االستج بة ىذه تكجيو يتـ أف الممكف كمف الضغط عم  تقض  كال المشكمة تحؿ ال كلكني  النفس  كالتعب

 ب لغضػب الفػرد كيشعر الذات إل  الغضب تكجيو كيتـ :(كىركب فر) االنسح بية االستج بة( الذات إل  ) الداخؿ إل 
 إلػ  يػؤدل قػد أك أكعقميػة نفسية أمراض إل  ىذا يؤدل كقد حؿ، دكف المش كؿ كينسحب ت رك  كاالكتئ ب الذات مف
 مػع التع مػؿ فػي منحرفػة أفعػ ؿ البعيػد ردكد المدل عم  ب لضغكط المرتبط األفع ؿ ردكد عف مزمف كينتج نفس  قمؽ

 انييػ ر إلػ  كيػؤدل ذىنيػة أفعػ ؿ عصػبية ردكد انييػ رات إل  تؤدل قد :عص بية أفع ؿ ردكد. المجتمع ضد المجتمع
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 ظيكر إل  تؤدل :جسمية نفس  أفع ؿ الج مح ردكد الخي ؿ ع لـ إل  الحقيق  الع لـ مف كاالنسح ب الدف عية الحيؿ
  عضكم  مرض مف يع ن  أنو المريض كيشعر جسدية أعراض

 التصدم(- تالتكيؼ  األزمة ث ني  : حمكؿ 
 إلػ  النفسػية الضػغكط تػؤدل خالليػ  مػف التػ  العمميػة ىػدـ إلػ  ب لسػع  المجتمعػ  الػنفس عمػـ التكيؼ ييتـ :أكال

 محػددة كمتطمبػ ت الفػرد سػمكؾ بػيف المكا مػة بيػ  يػتـ زمنيػ  كمحػدكدة مؤقتػة ىػك ح لػة كالتكيػؼ نفسػية أمػراض
 إلػ  أيضػ  التكيػؼ عمميػة تشػير كقػد كقيميػو، ذاتيػة كدالالت أيديكلكجيػة كاجتم عيػة أبعػ دا التكيػؼ عممية كتتضمف
 إنسػ ن  منظػكر مػف كىػك كاالنضػب ط الخضػكع يتضػمف كىػذا المعنػ  .محػددة لظػركؼ اسػتج بة الفػرد سػمكؾ تعػديؿ
 أىميػة نعػي كال التكيػؼ مػف نكعػ  القيػر قبػكؿ يكػكف١األحيػ ف بعػض فػ  انػو حيػث البشرية عم  لعنة يمثؿ كثكرل
 لعبػة كالميمشػة الفقيػرة الجم عػ ت مػع نم رس ىؿ كىك ميـ سؤاؿ ىن  يث ر )  أككبديؿ كحؿ حكلن  مف البيئة تغيير

 مسػ عدتيـ ثػـ كعػييـ كزيػ دة كرعػ يتيـ دفعيـ نح كؿ أف أيض  كلممجتمع ليـ األجدل أـ ىك كم  الع لـ مع التكيؼ
 النفسػية لمصػحة معيػ ر فػ  التفكير عم  القدرة بعدـ تتعمؽ قضية ميمة يطرح كىذا حكليـ مف البيئ  الكاقع لتغيير
.تتقرير منظمػػػة الصػػػحة النظػػػ ـ االجتمػػػ عي إلػػػ  بػػػ خر أك بشػػػكؿ اإلشػػػ رة دكف كالمجتمػػػع لمفػػػرد

 (٠٠٠،ص9١٠٠الع لمية،
 تقميػؿ إلػ  كييػدؼ لمتسػ مح أك لمسػيطرة يبػذؿ كسػمككي  معرفيػ  جيػدا يتضػمف لألزمػة التصػدم :كالتصػدم  :ث نيػ 

 :مشكمتيف الشخص كيكاجو .المرحمة ىذه ف  الشخص مكارد كقد تتج كز ترىؽ الت  المتطمب ت
 .الذات لـك - الذات ف  شؾ -راحة عدـ -تكتر -اكتئ ب -قمؽ :الخ صة مش عره مع التع مؿ مشكمة  -٠
 .من سب بعمؿ القي ـ ضركرة :الخ رج  المكقؼ مع التع مؿ مشكمة - 9

 كنمػكذج فقػط العػالج طريػؽ عػف المػرض عمػ  نقضػ  لػف الع مػة الصػحة مفيػـك يمثػؿ كىػك :الكق يػة ث لث  :مفيػـك
 حيػ ة نكعيػة المػرض تحسػيف ضػد الكػ ئف تقكيػة .9البيئيػة  الظػركؼ تحسػيف .٠ :يتضػمف لمكق يػة الع مػة الصػحة
 لممشػكالت ب لنسػبة كبيػرة خػدم ت تقػديـ بمقدكره ليس النمكذج ىذا أف النفسية كرغـ الجكانب لتقكية جيكد  األفراد

 الكق يػة كتػتـ.الفػردل النمػكذج عػف بعيػدة أطركحػ ت تقػدـ التػ  طريقة التفكير ف  مفيد أنو إال كاالجتم عية النفسية
 أثنػ   أنػو المتحػدة الكاليػ ت فػ  العممػ   بعػض الحػظ  .الكق يػة كتتطمػب ح لة أنو عم  الشخص تسمية يتـ أف قبؿ

 بػ لمكاقؼ االىتمػ ـ يػزداد اإلصػالح كأثنػ   فتػرات الفػردم العػالج نمػط يتغمػب المح فظ االتج ه فيي  يسكد الت  الفترة
 القػيـ حػكؿ - اإلج بػة صػعبة -الجديػدة التسػ ؤالت مػف الكثيػر التكجػو ىػذا كيثيػر .المالئمػة غيػر االجتم عيػة
 (999،ص9١١2قنديؿ،.(النفسي  الطب مم رسة ف  كاألخالقي ت
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 الفصؿ الث لث
 اإليج بية النفسية اكال: الصحة

 األبحػ ث سػ ىمت كلقػد .كتػدبيرى  كتعريفيػ  النفسػية الصحة تسجيؿ عم  النفسية الصحة تعزيز براىيف تعتمد
 الفيػـ ىػذا فػإف ذلػؾ كمػع النفسػية، الصػحة مصطمح مف المقصكد فيـ في الم ضية، سنة الثالثيف مدل عم 

 عمييػ  كحصػمت اإلنكميزيػة ب لمغػة سػجمت قػد بعمػؽ المقبكلػة البػراىيف مػف الكثيػر ألف الحقيقػة فػي محصػكر
مشػ عر  عمػ  تػؤثر إيج بيػة كع طفػة متعػددة بطػرؽ النفسػية الصحة مف ىيـ تصكر جرل كلقد .المتقدمة الدكؿ

 ككمركنػة تمكفػف كالتفػكؽ، الػتمكف أك تقديرالػذات مػف نفس نية مكارد مف فيي  بم  الشخصية كالصف ت السع دة
 فيمنػ  لمػ  فػي النفسػية لمصػحة المختمفػة كالنمػ ذج األكجػو تسػيـ .الضػرا  عمػ  كالتغمػب المحػف مق كمػة مػف

ِصؼ كلقد .اإليج بية النفسية ب لصحة يرقصد    BYFORD, 2002 .   التػ لي اإلطػ ر فػي الكجكه مف عدد كر
)) 

إظيػ ر  فػي أكثػر تػؤثر أف يمكػف ككذلؾ المستيدؼ، المجتمع في الكبيرة المجتمعي التدخؿ برامج تفيد أف يمكف
 .البرامج ىذه كلنت ج ت لي  الصحيح التقييـ إجرا  يجب كلذا .الكطني البرن مج

مػف  الكطنيػة الصحية السي سة صن ع مع كثيؽ نحك عم  يعمؿ أف لممشركع ينبغي المقتضي ت، ىذه أجؿ كمف
 اإليج بية  النفسية الصحة مفيكـ حكؿ المش ىد بعض .البرن مج خالؿ

 
 لعػ ـ الع لميػة الصػحة منظمػة إعػالف فػي ٠٦22 عػ ـ فػي جػ ىكدا الثقػ في تكسػع المحػيط أك السػي ؽ -٠ 

 كالع فيػة كالنفسػي البػدني الكمػ ؿ مػف ح لػة كلكنيػ  المػرض، مػف مجػرد الخمػك ليسػت الصػحة“ بػأف ـ ٠٦58
 الصحة بفصؿ كذلؾ “االجتم عية

 لألفػراد ب سػتغالؿ يسػمح الػذم الػذاتي اإلدراؾ النفسػية الصػحة تكتنػؼ :أكالن  :كىػي مجػ الت ثالثػة إلػ  النفسية
 الصػحة بػأف :بيئ تػو، كأخيػران  عمػ  الفػرد قبػؿ مف ب لسيطرة اإلحس س النفسية الصحة تتضمف :ث ني ن  ، تيـقدرا

 كلقػد .كحميػ  المشػ كؿ كمج بيتػ  اسػتعراؼ عمػ  قػدرة ليػـ كػأفراد لمنػ س االسػتقاللية تعنػي اإليج بيػة النفسػية
 يعتقػد التػي الثق فيػة محممػة بػ لقيـ ك نػت األفكػ ر ىػذه بػأف ٠٦82 عػ ـ فػي مػكرفي ب ق مثػؿ آخػركف جػ دؿ

 معػ ني ثمػة .تعرففيػ  ب لثق فػة التػي بكضػكح النفسػية الصػحة تعريػؼ يتػأثر .بأىميتيػ  الشػم ليكف األمريكيػكف
 .االقتص دية السي سية كاالجتم عية كالتأثيرات كالثق ف ت األكض ع عم  تعتمد النفسية لمصحة مختمفة

 كاسػتراتيجي ت المختمفػة الشخصػية أنمػ ط ـ ٠٦28 عػ ـ فػي كمػكرفي ليغتػكف الشخصػية عػرؼ أنمػ ط -9
 نسػبي ن، يكػكف قػد كبعضػي  مختمفػة، مق كمػة اسػتراتيجي ت يمتمػؾ الشخصػ لجيد افترضػن  بػأف كلقػد .المق كمػة
 ((  brook,2001 .النفسي االعتالؿ اختط ر في األفراد يقع التحدم، فربم  يقع كعندم 

 برادبػكرف ابتكػر كلقػد .ب لع فيػة شخصػي كإحسػ س النفسػية الصحة تصكر يجرم أف الع طفي يمكف البعد -١
عػف  البحػكث أكحػت بعػد كفيمػ  .النفسػ نية لمع فيػة كالسػمبية اإليج بيػة الكجييػ ت لقيػ س سمم ن  ٠٦٩2ع ـ  في
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الصػحة  عمػ  المحػيط يفعمػو ممػ  أكثػر المحػيط عمػ  تػأثيرات ليػ  بػأف تي كمحػددا الشخصػية الع فيػة تعريػؼ
 .النفسية

 salutogenic approach 4-  ف مق ربة  الصػحي المكػكف مق ربػة بأف الصحي اقترح أنتكنكفيسكي المككف
 كلقػد االختطػ ر، عكامػؿ مػف أكثػر الصػحية العكامػؿ تركػز عمػ  انيكبػأ يػ ر،نياال مػف أكثػر المق كمة عم  تركز
 بػ لترابط اإلحس س يعتبر .السمبية أك المح يدة أك اإليج بية عم  النت ئج القدرة تحكز انيكأ الضكائؽ إل  نظر

 يبػدك .الضػكائؽ نحػك المرنػة االسػتج بة عمػ  القػدرة تكتنػؼ اإليج بيػة كمػ  النفسػية لمصػحة حيكيػ ن  المنطقػي
 قبػكؿ مثػؿ المق كمػة، آليػ ت فػي أفضػؿ التفػ ؤؿ أف تبػيف كلقػد لمصحة النفسػية، المييمف اإلدراؾ بأنو التف ؤؿ
 (٠٠،ص9١١2يكسؼ،ت .الشخصيالنمك  عم  كالتعكيؿ أكالكاقع الحقيقة

 مج بيػة  عنػد يػ رنياال كتجنػب كالضػرا  المحػف مق كمػة عمػ  القػدرة فػي بشػدة األفػراد المركنػة يختمػؼ -2
ر كلقػد .مق كمة ك لي ت تستخدـ كربم  َمرضية الضكائؽ نحك االستج ب ت كالتعد  جميع الضكائؽ،  ركتاػر تصػكَّ

 اسػتج ب ت مػف الكاقيػة العكامػؿ تعػدؿ أف يمكػف .متداخمػة عمميػة انيكبػأ العػرؼ أك لمبيئػة المركنػة نتػ ج بػأف
عنػد  لمكشػؼ ق بمػة الكاقيػة العكامػؿ تصػبح كربمػ  مضػرة دائمػ ن  ليسػت ف لنتيجػة كلذا البيئية، الشخص لممخ طر

 .كالشدائد المحف أم الضكائؽ مكاجية
 كقػدرة اإليج بيػة النفسػية لمصػحة معػ يير التحميميػة النفسػية المق ربػة التحميميػة تقتػرح النفسػية المق ربػة -٩

دراكي  كالجنسية كالفكرية الع طفية المي ديف لفيـ ط قتو الداخمية استعم ؿ عم  الشخص  .كا 
 الفرد إدراؾ“ انيبأ الع لمية الصحة منظمة قبؿ مف الحي ة نكعية عرفت لقدتي  كجكد الحي ة مق ربة نكعية -8

 أىدافػو مػع كبعالقتػو فييػ ، يعػيش التػي القيميػة كالػنظـ الثقػ في أكالمحػيط السػي ؽ فػي الحيػ ة فػي لكضػعو
 ح التػو عػف الشػخص رضػ  تشػمؿ التػي لمع فيػة كاسػعة نظػرة التعريؼ يعكس ىذا .كشؤكنو كمع ييره كتكقع تو
 فييػ  بمػ  الصػحة تيػ كجكد الحيػ ة نكعيػة مفيػكـ يصػؼ .كاالجتم عيػة كالنفسػ نية كالبيئيػة كالركحيػة الصػحية
 كالمركنػة المق كمػة فػي السػمبية الكجػكه ككػذلؾ اإليج بيػة الكجػكه تمػتقط ب لمصػطمح ت التػي النفسػية الصػحة
 عف اآلخريف  كاالستقاللية كالرض 

 
 المنشأ الداخمية النفسية الصحة ث ني :قيـ

 مػف الم ديػة، كغيػر الم ديػة المنشػأ الداخميػة بقيمي  كمي  اإلنس نية الحي ة كجكه في النفسية الصحة تسيـ ٠
نت جيتػو المجتمػع ع فيػة مػع متب دلػة عالقػة النفسػية الصػحة تمتمػؾ .كالثق فػة كالمجتمػع أجػؿ الفػرد  كمػع كا 

 النفسػية الصػحة:متعػددة مرتبطػة بطػرؽ معتبػرة النفسػية الصػحة قػيـ تكػكف أف كيمكػف ىذا المجتمػع، أعض  
 كالمجتمعػ ت كالعػ ئالت لألفػراد ىػ ـ مػكرد الجيػدة النفسػية الصػحة .ككظػ ئفيـ األفػراد ع فيػة أجػؿ مف أس سية
 .كاألكط ف
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 اإلنت جيػة تػأثيرعم  كليػ  المجتمػع كظػ ئؼ فػي الع مػة الصػحة مػف اليتجػزأ كجػز  النفسػية الصػحة تسػيـ -9
العمػؿ،  كأمػ كف كالمػدارس المنػ زؿ فػي اليكميػة حي تنػ  فػي تتكلػد كمػ  فػرد كػؿتيػـ  النفسػية الصػحة .اإلجم لية

 (١5،ص9١١2تقنديؿ , .الفراغ كقت في كالنش ط ت
   .كؿ المجتمع ت في كاالجتم عي كالبشرم االقتص دم الرأسم ؿ في اإليج بية النفسية الصحة تسيـ -١

 الحيػ ة النفسػية عمػ  الصػحة تػؤثر ككػذلؾ الصػحة، تعزيػز فػي ى مػة مسػ ىم ت تقػدـ أف الركحيػة لمقيـ يمكف
 .الركحية

 النفسية كالصحة ث لث : الثق فة
فرديػ ن  يختمػؼ عنيػ  كالتعبيػر ع مػة، تكػكف ربمػ  النفسية الصحة مفيكـ يتضمني  التي النكعي ت فإف سبؽ كم 

الخ صػة  المجتمعيػة المفػ ىيـ تفيػـ الضػركرم كمف .كالمض ميف السي ق ت مختمؼ بيف العالقة كحسب كثق في ن،
ليسػت  انيأ كػذلؾ تعنػي النفسػية لمصػحة الكاسػعة الطبيعػة إف .الصػحة بتعزيػز االنشػغ ؿ قبػؿ النفسية ب لصحة

 .النفسية الصحة مينيي عم  حكران 
القيميػة  العكامػؿ حس سػية فيػـ إف .ليػ  تيـكنظػر  النفسػية لمصػحة النػ س فيػـ طريقػة عمػ  ثق فػة كػؿ تػؤثر

 األمي ت إحدل كىي كسكزا - آ إف إذ .القكم كنج حي  التدخالت كث قة مف سيزيد الثق ف ت لمختمؼ
كذلػؾ   ب كيػ ن، يصػرخ الػذم البنيػ تي  مسػ عد عػدـ فسػرت كالتػي أفريقيػة بجنػكب العنصػرم الفصػؿ منطقػة فػي

 ككذلؾ الجنكد .كيثبتو الفيـ ذلؾ يمثؿ المسمح الكف ح في كيش رؾ البمد في ليعيش الك في القكم نمكه لضم ف
عػف  سػجمكه كمػ  كالتربكيػة، كالتعميميػة النم ئيػة بيـ تجػ ر  فػي التمػزؽ مػف عػ نكا الػذيف أنغػكال فػي الصػغ ر

 المجتمػع فػي مع التكيؼ في تيـلمس عد بي  المكص  ب ألس ليب تتعمؽ بمش كؿ أصيبكا كقد مختمؼ مش عرىـ
 .السمـ زمف
 كلقػد .البشػرم المكتسػب المنػ عي العػكز بفيػركس كالعػدكل ب إليػدز لممصػ بيف الرئيسػي اليػـ ىػي الكصمة إف

 البػرامج تطػكير كبرىفػي مسػ ىمة النفسػية الصػحة عػف المجمكعػة ىػذه مفيػكـ السػتعراؼ الجيػكد تمػؾ قػدمت
 .الكثيقة التدخمية

 مػف خػالؿ التجػ نس تتػكل  مػ لـ ن فعة، كتعزيزى  النفسية الصحة لفيـ النكعية الثق فية المق ربة تككف ال ربم 
 معتقػدات المجمكعػ ت تحتػ ج .كتتغػ ير الثق فػ ت معظػـ اليػكـ تتشػ بؾ .المتج ىمػة كالفردية الثق فية االختالف ت
 العكامػؿ فيػي إحػدل الثق فة كأم  .كالسي سية كاالقتص دية االجتم عية كالمض ميف السي ق ت في لمفيـ كأفع لي 
 (9١،ص٠٦٦٦تبكديف،.تي مراع  ينبغي التي العديدة
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 النفسية لمصحة االجتم عي رابع : الرأسم ؿ
الرأسػم ؿ  كمفيػكـ الصػحة كتعزيػز الجمػ عي التعػ كف حػكؿ الح ليػة العقػكد فػي انبعثػت التػي االعتقػ دات إف

 مػف أجػؿ سػ بق ن  المتفػردة الخطػكط صػي غة إلعػ دة التنفيػذ مكضػع في ككضعت .س ئدة أصبحت قد االجتم عي
 الكس ئؿ تكسيع إف .خصكص ن  النفسية كلمصحة عمكم ن  لمصحة االجتم عية المحددات عف البحث

ح لػة (البشػرم كالرأسػم ؿ الفيزيػ ئي الرأسػم ؿ) الفرديػة اإلنت جيػة يعػزز كالػذم بعػد فيمػ  كالتػدريب الرأسػم ؿ  كا 
 كالثقػة االجتم عيػة االجتم عية كاألمثكالت العمؿ شبكة مثؿ كمالمحو االجتم عي التنظيـ مع لـ إل  االجتم عي

 كاالقتصػ ديةاالجتم عيػة  البيئػ ت تػؤثر ككػذلؾ .المتب دلػة المنفعػة أجػؿ مػف كالتنسػيؽ التعػ كف يسػيؿ ذلػؾ كؿ
 (25،ص٠٦٦ت النف ش ، .االجتم عي الرأسم ؿ عم 
 نقصػ ف عمػ  دكف مػف كالتػدبير التعػرؼ تحػدي ت كتبقيػو .فرديػ ن  إدراكػ ن  أك مػكردان  ليس االجتم عي الرأسم ؿ إف

 كاالسػتدع   المفػرط كاسػتثن ئيـ، األعضػ   كغير األقمي ت استبع د القكية المحددات تتضمف .الفردم المستكل
 العمػؿ التعػ كني يسػيؿ االجتمػ عي الرأسػم ؿ أف عم  اإلجم ع يزداد ذلؾ كمع .االجتم عية التنظيم ت ألعض  
 .لمرأسم ؿ المكممة األخرل ب ألشك ؿ كيتطكر كاالجتم عي االقتص دم النمك يعزز أف كيمكف
 االقتص دية كالتنمية االجتم عي الرأسم ؿ بيف االرتب ط ت الم ضييف العقديف مدل عم  البحكث بينت كلقد

 ربم  يقي التي الطريقة االجتم عيكف العمم   استقص  كلقد .المجتمع كتنمية اإلنس نية الخدم ت نظـ كفع لية
 كيخفض مستكي ت االجتم عية، السالمة كيخمؽ االجتم عية، العزلة مف األفراد األكبر االجتم عي الرأسم ؿبي  

 المجتمعية، الحي ة كيقكم المجتمع، كيعزز كالمدارس، كالتربية كالتعميـ التدريس كحسف الجريمة،
إف  .النفسػية كالصػحة االجتمػ عي الرأسػم ؿ بػيف العالقػ ت بتحميػؿ البػ حثكف بػدأ كلقػد .العمػؿ نتػ ئج كيحسػف
 تعػزز التػي النفسػية الصػحة تعزيػز كتقكيػة النفسػية كالصػحة كالصػحة االجتمػ عي، الرأسػم ؿ بػيف العالقػة

 .كالمن قشة لمبحث مشتركة مكضكع ت ك نت االجتم عيالرأسم ؿ 
 كعػ دة مػ  لمسػك ف، الفرديػة لمخصػ ئص كتجمعػ ت االختطػ ر أكعكامػؿ السػك ف صػحة مقػ ييس تعتبػر مػ  عػ دة
 .كالصػحية الفرديػة البيئيػة العكامػؿ مػف أكثػر أك كاحػد بػيف الثن ئيػة المشػ رك ت إحػدل االعتبػ رات ىػذه تكػكف
 التداخؿ عم  تي كبقدر  أخرل، بطريقة البيئة فيـ عم  تي بقدر  االجتم عي الرأسم ؿ إمك نية ترتبط
كالتػ ثر  التػداخؿ عمػؿ لشػبكة المنظػر ىػذا إف .المترابطػة األفػراد كمجمكعػ ت كالبيئيػة االجتم عيػة العكامػؿ بػيف

الصػحية  النتػ ئج بكسػ طة شػرحي  بعػد منظكمتيػ  أك الجم عيػة النت ئج مصفكفة بقكة يفسر البيئ ت مع الفردم
 كاالرتب طػ ت المجتمعيػة الصػحية لمصػمة المسػتبطنة اآلليػ ت دراسػة أجػؿ مػف الكثيػر كيبق  .المتجمعة الفردية
 المتغيػريف ىػذيف بػيف االرتب طػ ت ك نت إذا م  يتضح كلـ .النفسية كالصحة االجتم عي بيف الرأسم ؿ الداخمية

تعػزز  االجتم عيػة العمػؿ شػبك ت بػأف يرعتقػد ذلػؾ كمػع .مترابطػة أك سػببية ك نػت إذا مػ  أك عديػدة االتج ىػ ت،
 األفضؿ، الصحي كالتثقيؼ كاألزم ت، النكائب في كالكق ية الرسمية، غير كالرع ية االجتم عي، التم سؾ
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الصػحة  عمػ  تػؤثر التػي المجتمعيػة األمثػكالت تغيػر كػذلؾ كتقػكم .الصػحية الخػدم ت عمػ  األفضػؿ كالحصػكؿ
 كاالنتحػ ر االجتمػ عي التم سػؾ بػيف االرتب طػ ت (الجنسػية كالمم رسػ ت كالنظ فػة التػدخيف مثػؿ) العمكميػة
 (9٠،ص9١١2لممجتمع تيكسؼ، المع دم كالسمكؾ

 إف .أك تغييبػو االجتمػ عي التم سػؾ تقكيػة فػي لممجتمػع كالمعػ دم االنتحػ رم السػمكؾ فػي التف كت تعقب جرل
 عكامػؿ انيبػأ كقػت طكيػؿ منػذ افتػرض قػد منظم تػو كتفكػؾ المحمػي المجتمع كتمزؽ االجتم عي الضبط ضعؼ
 .االنتح ركالجريمة مف معدالت تنتج

 اإلنس ف كحقكؽ النفسية خ مس  : الصحة
فػي  جكىريػ ن  األس سػية كالمدنيػة كالسي سػية كاالقتصػ دية كاالجتم عيػة الثق فيػة الحقػكؽ يحفػظ الذم المن خ يعد

عمػ   المح فظػة جػدان  يصػعب الحقػكؽ ىػذه بكسػ طة كالحريػة األمػف تحقيػؽ دكف كمػف النفسػية، الصػحة تعزيػز
 .النفسية الصحة مف الع لي المستكل

النفسػية  لمصػحة المسػتبطنة المحػددات السػتعراؼ ن فعػة كسػيمة اإلنسػ ف حقػكؽ مجػ ؿ فػي العمػؿ خطػة تقػدـ
 القيـ مف بمجمكعة المتحدة األمـ في اإلنس ف حقكؽ آلية صنعت التي األداة تتجم  .نحكى  كالتكجو
الصػحية  كالبػرامج كالقػكانيف السي سػ ت تصػميـ في الدكؿ بي  تسترشد أف يمكف التي ع لمي ن  المقبكلة كالمب دئ
 الحككمػ ت، كالتػي مػف مصػدَّقة تشػريعية كأمثػكالت ككمعػ يير .كتقييميػ  كرصػدى  كمراقبتيػ  كتنفيػذى  النفسػية

 لتعزيػز الصػحة حكػكمي إنجػ ز أم مق بػؿ مفيػدان  معيػ ران  تقػدـ كب لتػ لي النفسػية الصػحة عػف المسػؤكلية تعمػـ
 (٠22،ص9١١٩تجكطبي، .أكتقديره تقييمو يمكف النفسية
ب لتشػريع ت  الحككمػ ت التػزاـ مػف تزيػد التػي المػؤىالت بمػنحيـ كالمجتمعػ ت األفػراد اإلنسػ ف حقػكؽ ترَمكفػفر 

كب لتػ لي  المجتمػع، خػالؿ مػف النفػكذ كتمػ رس التكزيػع عدالػة فػي تسػ عد أف الحقػكؽ ليػذه كيمكػف .كالقػكانيف
 يكمػؿ العن صػر الػذم العنصػرم التمييػز مػف كالػتخمص المسػ كاة مبػدأ إف .كالضعؼ الفقر مس لؾ مف التخفيؼ
 التػأثر، المجمكعػ ت السػريعة نحػك الشػديد الحػذر تػكخي يتطمب اإلنس ف، حقكؽ أجؿ مف العمؿ لخطة الدكلية
 أدكات كس ئر بي ف الحقكؽ عم  تنعكس التي القرار اتخ ذ بعممي ت المش ركة في كميـ الن س حؽ ذلؾ، كفكؽ
 األمػكر التػأثير عمػ  تسػتطيع الميمشػة المجمكعػ ت بػأف تتضػمف أف كيمكػف األخػرل، المتحػدة األمػـ

 .كالتكجو نحكى  اعتب رى  جرل قد اىتم تيـ كبأف عمييـ، تؤثر التي ب لصحة المتعمقة كاالستراتيجي ت
 

 مػف كاسػعة مجػ الت اكتنػ ؼ يتطمػب إذ .فقػط الصػحة لػكزارة ميػدان ن  لػيس النفسػية الصػحة كاعتقػد اف تعزيػز
 كالثق فيػة كاالقتصػ دية كالسي سػية االجتم عيػة األبعػ د اإلنسػ ف حقػكؽ تشػمؿ .كالمعنيػيف القط ع ت كالفع لي ت

 عػريض مجػ ؿ عبػر النفسػية الصػحة تراعػي القط عػ ت متعػددة عمػؿ لخطة مشركع ن  تكفر فيي كالمدنية، كلذا
 .النفسية الصحية مف المحددات
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 التكصي ت
  .خ صة في المراكز الصحية التي تعن  ب ألطف ؿ كالنس   الحكامؿ التشجيع عم  إنش   عي دة -٠
لتقديـ أكراؽ عممية التي تيتـ ب لمكضيع  التكصية بعقد مكتمرات بشكؿ دكرم بمعدؿ مرة كؿ سنتيف  -2

 .ككمت بعة التكصي ت الصحية كالمجتمعية كالنفسية 
كالميتميف بمكضكع التغذية كاإلع ق ت كالصحة النفسية كاالجتم عية  إنش   شبكة اتص ؿ لممش ركيف -١

  كالمجتمعية  كتكطيف ىذه الشبكة م بيف الكزارات كالج مع ت
  .االىتم ـ ب لنش ط ت الري ضية كالعالج الطبيعي -5
 الخ ص كالجمعي ت غير الحككمية مؤسس ت المجتمع المدني كالقط ع  إشراؾ -2
  .فيم  يتعمؽ ب لكق ية كتحقيؽ النمك المتك مؿ االىتم ـ ب لج نب الكق ئي الذم يكفر بيئة اس سية سميمة -٩
برامج  أىميو التدخالت النفسية كاالجتم عية كالتقييـ النفسي كالتأكيد عم  ضركرة تفعيؿ التأكيد عم  -8

 .التدعيـ الغذائي
  .التقميدم ىميو الغذا  الصحيإبراز أ  - 2
  .إعداد دليؿ تغذية لألسرة -٦
 ..كالعمؿ االجتم عي في الصحة النفسية كالجسمية االىتم ـ بدكر الخدمة االجتم عية -٠١ 

 .تكعيو بأسمكب سيؿ مكجية إل  ع مة الن س كضع برامج 11 -
 .المدارس إيج د ق عدة بي ن ت حكؿ الح لة الصحية لطمبة - 12
  الع مة لممجتمع خ طبة المؤسس ت المعنية حكؿ ضركرة كضع من ىج في الصحةم -13
 
 النفسػير حػة فكػرة فكرتعتبػر الصػحتعتبر مج ؿ في ف لع ممكف .الن س مف لمكثير مألكفة النفسيية الصحة تعزيز فكرة
 الص  ف لع ممكف .الن س مف

 كتعزيز العمكمية
 .بإمؾ دراية عم  نكف قد الصحة
 األخرل المج الت في السك ف كصحة العمكمية الصحة جني تكطيد تـ فكم 
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 الصحة مف ىيـ كمك فحةضكح القمب صحة 

ّـَ  كمف .النفسية كاألمراض النفسية  تكجيو شأنو مف الصحة تعزيز أنشطة ف  النفسية الصحة إدم ج فإف َث
يػة الط قػ ت  تمكينممجمكعػ ت عػف فضػالن  المجػ ؿ، ىػذا عمػ  أكبػر بف عميػة لمتركيػز العمكميػة كالصػحة الصػحة لتعزيػز المكجَّ
 .أفضؿ بشكؿ المنطقي كاألس س النيج فيـ مف المينية

ية الط ق ت الن فض المج ؿ، ىذا عم  أكبر بف عمية لمتركيز العمكمية كالصحة الصحة لتعزيز المكجَّ  تمكي عف 


