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إن اإلهتمام بالصحة النفسية فى عصرنا الحالي هو 
المطلب  اكببر واكهم  والب ال ي ي به يهميبة عن 
الصببحة الدسبب ية   اصببة إ ا عرفنا ين باير د ا  
من اكمراض الدسببب ية مرد أا يمراض نفسبببية  
ول ا حادتنا اليوم إلى اإلهتمام بالصببببحة النفسببببية 

 التى تَُدنِبنا الباير من يمراض ه ا ال صر.
 
وتشبير اكبحا  والتوع ا  المسبت بلية إلى إحتماه )

زيبا   اكطبببببطراببا  النفسبببببيبة فى ال رن الحبا ال 



وال شبرين  اصبة ال ل   واإلبتبا    نارا  لبرو  
الحطببببار   وسببببرعة اإلي ا   وتدل  الما   على 

  مباعبة الفبر  والب اتيبة المفرطبة  وت لو رول الد 
وعباية اينتماء  ويزمة الُأوية اإلنسببانية  واهتزاز 
نزعة اإليمان  ومحاولة اإلنسبان المسبتمر  للأرو  
من ه ا ال طببببم من المشبببب ا  والبرو  بطر  
م تلفة حتى يتسبنى ل  عبور المرحلة الحياتية لين م 

 *(.يحم  عباشةب  ها بالطمأنينة والراحة اكب ية( )

 
ن اكططرابا  النفسية وال صبية  مما ي شك في  ي

يصببح  مشببلة صبحية عامة   فشنتشبار اكمراض 
النفسببية وت هور الصببحة النفسببية  يفو  ما ن رف  
من اكمراض ال  لية وال طببوية  ف صببرنا يصببب  
يتسببببم بودو  صببببراعا   ا لية   وتصبببب   فى 
ال العبا  الشببببب صبببببيبة  واأور يعراض م تلفبة 

  والوسبببببباو  يهمأببا ال ل  وال وو واإلبتبببا
والحساسية الزاب    واططرابا    - واكف اه ال أرية

فى النوم والسبلوك   وه   بلأا يصببح  من سبما  
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ال صببر. واإلنسببان مطال  في به ه ا ين يمار  
حيات  وي وم بمتطلبات  ووادبات  بمواطن صببببال   
رغم ين بببه مببا يوادأبب  يد لبب  غير عببا ر على 

وهو من  اله  ايسبببببتمرار يو اإلنتباي بمبا ينبدي 
ه   الم انا  يطل  المسببباع   للوصبببوه إلى  ردة 

 من الرطى والمرونة وايستمرار.
 

وبما يألع اإلنسبببان إلى 
الطبيب  عنب مبا يشبببب ر 
بأى يلم دسببب ى  ينبدى 
ين يبببببون إهببتببمببامبب  
و بوفبب  يببابر ببابيبرا  
عن ما يشبببب ر بشطببببطرا  فى الدان  النفسببببى. 

 نا. فربما فنفسبياتنا ي ت ه يهمية به تزي  عن يدسبا
نسبببببتطيع ين نتبيو مع الحيبا  رغم ودو  مرض 
دسبببب ى  لبن ي يمبن ين يح   ه ا إ ا بنا ن انى 
من مرض نفسببببى. ومن  اله ه ا الفصببببه ن  م 
ت ريو الصبببحة النفسبببية  وب ض اكحصبببابيا  
واكبحبا  عن مب ى إنتشبببببار اكمراض النفسببببيبة 



وييطبا  نل ى الطبوء على يهمية الدان  النفسبى فى 
ا  الم ب  . حتى يسبببببتطيع ال بارب ين يتبين البتب 

 م ى يهميتة وبيو ن الد .
 

( بلنبا ن و على سبببببلم الدنون هنباك م ولبة ت وه )
ولبن بب ردبا  م تلفبة. ومن هب   الم ولبة ن لو 
إلى يننبا فى حبادبة إلى م رفبة مبا هي الصبببببحبة 

 ؟؟  وبيو نبون يصحاء يسوياءالنفسية
 

 ؟ما هو تعريف الصحة النفسية
الب ض الصحة النفسية بأنأا التواف  والتآلو عرو  

مع المدتمع فى ال يببببببببام بالمسبببببولببببية واإلنتاي.  
والب ض اآل ر ي وه: ين الصبببببحبة النفسبببببيبة هي 
ال  ر  عببببببببببلى ال طاء والح  والتطحبببببية  ون 
إنتاار المبافأ . على حين يفسببببرها الب ض اآل ر 

واكنا    ( الدرابزعلى ينأا التوازن بببببببببين الببببُأو )
 (.الطمير  واكنا اكعبلى )ال ا ()
 



ين الصبببببحبة يمبا الب بتور يحمب  عبباشبببببة في وه: )
  النفسية هي ال  ر  على التأرد  بين الشك والي ين 

كن ه ا التأرد  يمن  اإلنسببببببان البببمرونبببة فببببببال 
يتببطرو إلببى حبب  ال ببطببببأ وي يتبب ببب   إلببى حبب  

ار  إ  ين ه ا التأرد  اإلحدببببام عببببن ات ا  يال عر
يوفر للبفبر  المب ببا لببة وال بو  الالزمببة لالنطبال   

(. وهب ا الت ريو من يبار وال ل  والتمتع والتبيو
الت ريفا  ال عي ة ويطببيو روا  الم رسببة الد ي   
وي ولون ين الصبببحة النفسبببية هي التآزر والتواف  

( فى به منا  فنحن الطفه والمراه  والناطب بين )
بطري ة يف ية   ي ننمو

مبن البطبفبولببة إلبى 
وحبتبى  البمبراهب ببة 

البنطبببببوي. ولبببن 
يسبتمر فى به واح  

الطفبه يحيبانبا    والمراه  يحيبانبا   والنباطبببب  منبا 
يحيبانبا  ي رى. ومحباولبة التوازن بين الاالابة  الطفبه 
والمراه  والناطب  فى حياتنا هو الصبحة النفسبية 

 للوصوه إلى الداية والس ا   المنشو  .



 
 

 دراسات وإحصائيات  
 

ت ه ال راسبببا  الوبابية الح ياة ين نسببببة المرض 
النفسبي بين به الشب و  تتشباب   وي يود  إ تالو 
في إنتشارها بين البال  النامية يو الصنبباعية  ولبن 

 %30. ف ب  ُودِب  ين عب  ت تلو الماباهر المرطبببببيبة
مببببببببببببن مدمو  السببان ي انى مببببببببببببن يزما  

من   %20ينتحر حوالي وإطببببطرابا  نفسببببية   و
من مرطببببى  %10مرطبببببى اإلبتببا  والألع  و

الفصبام. واإلبتبا  هو رابع اكمراض التى تسبب  
رببمببا يبببون اببانبي  2020الب بدبز   وفبى عببام 

اكمراض غير ال دز النات  عن الفصبام  وال رو 
   و رو الشي و ة.ال  لي

 



إن الحصببببوه على 
يرعبام  عي بة في هب ا 
الشببأن يمر صبب    

ام المرطبى كن م 
ي يبببب  ببببلببببون 
المسبتشبفيا  النفسبية  يو ال  لية   به ين نسببتأم في 

%   والدزء  5 – 3ه   المسبببتشبببفيا  ي تت  ى  
اكببر من هؤيء المرطبببببى يتر  ون على ببافبة 
الب بيببا ا  البطبببيببة  ويب ببانبون مبن يعبراض و يم 
دسبببببميبة   وينت لون من طبيب  آل ر   ون م رفة 

 ببارير ت وه ين التشببببب يو الح ي ي  وب ض الت
من المرطبببببى الب ين يتر  ون على  %40حوالي 

اكطباء  ي انون من مرض ال صببا  وال ال يتميز 
ببأعراض وشببببببباوال عطبببببويبة  وعب  عبام يحب   
الممارسببين ال اميين فى بريطانيا ب راسببة شبباملة  

من مرطبببببا  ي بانون من يمراض  %21وودب  ين 
ط  من يمراض سببيبوسببوماتية ) %10عصبببية و

  النسبببببة ت تبر عليلة حي  ين الوعي نفسببببية( وه 
الطبي هنبباك يتي  لأؤيء المرطبببببى ين يلدببأوا 



لل الي الت صبببصبببى  ولبن يعت   ين ه   النسببببة 
تزي  في مصبر زيا   ببير   نارا  لمسبتوى الت ليم 
وعلة الوعي الطبي والنفسبببي بصبببفة  اصبببة مما 

 يؤ ى إلى ت هور بالغ في الصحة النفسية للفر .
 

ام بأبا الب بتور يحمب  عبباشبببببة بين وفى  راسبببببة عب 
يسببببباتب   بليبة الطب   ودب  ين نسبببببببة المرطببببى 
الب صببببببباببيبيبن البب يبن يبتبر  ون عبلبيبأبم حسببببببب  

% بين   60 – 40ت صببببصبببباتأم باآلتي حوالي 
% بين يطبباء الصببببب ر    40 – 30يطبباء ال لب  

 – 30بين يطبباء الدأباز الأطبببببمي  65% – 50
% بين  65 – 60% بين الممببار  ال ببام  40

 40ء الدلب  يطببا
% بببيببن  60 –

يطببباء اكمراض 
التناسليببببببببببببببببببببببة 

20 – 30   %
ببببيبببن يطببببببباء 
يمراض النسبببباء 



بين  %70% بين يطببباء الدراحببة   15 – 10
 لك ل  م وعى الفر  فى مصر يطباء اكعصا  . )

بالفر  بين ط  الدأاز ال صبى والنفسى وال  لى( 
من   ويلدأ هؤيء المرطبى لبافة اكطباء  ويشببون

يعراض عبامبة مابه اكر   التأبا  الم ب    سبببببوء 
الأطبم  طب و عام   ف ر  م   روماتيزم ال وار   
سببببب ونبة فى الدسبببببم   تنميبه فى اكطراو   يم 
متن لة في الدسبببم  ال وو من يمراض ماه ال رن 

السبببببرطبان   ال لب  ت الا وتب ه اكبحبا  ين  –
من مرطبببببى النف  وال  به يتدأون  %80حوالي 
مار  ال ام يو ال الي الش بى عبه م او تأم إلى الم

 للطبي  النفسي.
 

% من  60 –  40تشبببير  راسبببا  ي رى إلي ين 
عماه المصبانع يتديبون عن عملأم كسببا  نفسبية 
وع لية. بما تشبببير إلى ين إنتشبببار اإلطبببطرابا  
ال صابية بين النساء يبار من إنتشارها بين الرداه 

ل يأم فرصبة يببر   وع  يبون راد ا  إلى ين الرداه
في مدتم نا للتصببرو في مشبببالتأم والت بير عن 



انف بايتأم والتنفي  عن رغبباتأم ممبا ي لبه من حب   
الصبرا  النفسبي  ب لك يردع  لك إلى ت به النسباء 
لل الي النفسبببي عبوي  سبببأال  وواطبببحا  ورغبتأم 
السببببري ة الملحة في الشببببفاء. وه ا يسبببباع  على 

 *يا .اأور ع  هم فى اإلحصاب

  
نستطيع ين نودز ال وه ين به فر  مأيأ لألعراض 
النفسية حس  ت رط  للش اب  واإلدأا . من به ما 
 سببب  نسببتطيع ين نطببع يي ينا على حدم المشبببلة
ونب بوه ين اكمبراض 
النفسببببية إز ا   فى 
عصبببرنا الحالي وين 
ال يببا ا  النفسببببيببة 
رغم  شبببببيبة الردبه 
المصببرال من التر   

ممتلبة عليأبا  إي ينأبا 
بببالمرطبببببى  وهبب ا  

 
 الطب النفسى المعاصر الدكتور أحمد عكاشة. *



يد لنا نشبب ر بحدم المشبببلة ين اإلنسببان فى حادة  
 إلى شفاء نفسى .

 

 نظرة الكتاب المقدس
 للصحة النفسية

 
      ل  هللا اإلنسان دسبببب ا  وروحببببا  ونببفببسببببببا  ل

ومببنبببب  اللحاة اكولى  وع  وطبببب  البببتببببا  ين 
هللا . اإلنببسببببببان ببببببه دوانببببببب  موطع إهتمببببام 

فببببب بب  ين 
 ل  هللا ببه 
البون ببببه 
دببببمالبببب   
 ببلبببب    م 
لبببيتمبببتبببع 

اإلهتمام ويأنببببببببأ بأبببب ا البببببببببون .  وه ا هو  )
(   وع   ببل بببب  علببببى صببورتبب  بشبببببأبببب   الدس ى  

ويرا  ين تبببون ال العة بين  وبين اإلنسان عويببببببببببة 
 إلى حببادببتبببب  (. ام  نار هللاإهتمام روحية )عمي بب 



ببببابببببن إدببتببمبببباعببببى وريى ينبببببب  فببببى حببادة إلى 
م ين يأن  ل   يببحببب    ويببشبب ببر نحببببو  بببرببببببباط 
إنسبباني  يشببارب  يحاسببيسبب  ومشبباعر   ف ل  ل  

(  وهببب ا نرى ين البتببا  إهتمببام نفسبببببىحواء )
الم ب   يل ى الطبببببوء على هب ا الدبانب  النفسببببى 

ة سبب وط   م وحواء ياأر لإلنسببان  حتى فى عصبب 
الصببرا  النفسببى ال ى عاشبب  اإلنسببان اكوه حوه 
تنفيب  الوصبببببيبة والرغببة الب ا ليبة والدريزيبة فى 
الم رفة  وييطبا  م ى اإلحسبا  النفسبى المرير ب   
السبببب وط   وال ى اأر فى محاولة اي تباء وع م 

البب بب ر  عببلببى 
مبببببوادبببببأبببببة 
الببمببوعببو  اببم  
اإلحسببببببببببا  
بال رى  وي يرا  
ة فببى عببمببلببيبب 

اإلسببببب بباط فبى 
واإلسببب اط هو اتأام الواح  لآل ر بسبببب  لل طية  

ين ال  ا    حتى فى ال  ا  ند  طبببب و نفسببببى



الدنة   من شمه به دوانبببب  اإلنببسببببان  فببطببر    
(  الدسبب ى ) ويبه  بز  ب ر  دبين  شببمه الدان 

(  الروحى وإنفصبببببالب  عن هللا شبببببمبه الدبانب  )
ه فى ل نبة اكرض وال ب او  بينب  وبين الطبي بة تتماب 

بسببب  وإ تاله ال العة بين  وبين حواء امريت  التى 

إلى ردببلك ترمز للدن  البشرى فى عببببببوه هللا )
( يى لم ت   يبون اشببببتياعك وهو يسببببو  عليك

ال العة فى إنسدبببام بمببببببا ببببانببب  تماه الدان  
(. ام عايين ال ى يمتلئ بالدطبببب  نتيدة النفسببببى)

وغير  فيحتبب  على ي يبب  رول عبب وانيببة مبب مر  
وي تلب   ام يشببببب ر ببالب نب  الب ى ي يحتمبه نتيدبة 

 رفض هللا ل  وطر   هاربا  وتابأا .
 
وهبب ا يسبببببدبه لنبا البتبا  الم ب   مواعو باير   

تبرز يهميببة النف  عنبب  هللا بدببانبب  من دوانبب  

" كنك ين  يار  اإلنسان اكساسية   في وه  او   
  (8:  4مز )  منفر ا  فى طمبأنينبة تسببببببننى"

إلى متى يد ببه "وعنبب مببا بببان منزعدببا  ي وه 
مز ) "هموما  فى نفسبى وحزنا  فى علبى به يوم



لبببببب لك "( ي وه 10و  9:   16  وفى مز 2:  13
فببببببرل علبى وابتأد  روحى . ودس ى ييطا  
يسببن مطمبنا  كنك لم تترك نفسبى فى الأاوية 

نبفسبببببى  يبر ". وفبى مبزمبور البراعبى يب بوه "..
  3:  23مز ) "يأ ينى إلى سببببببببببه البببببببر ...

( 103مببببببز 
ينشبببببو   البنبفب  

" باربى  نحو هللا  
نفسبببى الر   يا 

وببببه مبببا فببى  
ببباطنى ليبببارك  

ال  و  ...  باربببببببببببببببى يا نفسببببببى اسم  
وعن حنبيبنبب    تنسى به حسنات  ...".الر  وي 

ى د اوه " بما يشتا  اكيه إلنببحببببو هللا يبب ببببوه  
الميا  هب ا تشتا  نفسى إليك يا هللا ... عطش   

:  42مز نفسببببى إلى هللا إلى اإلل  الحى ... " )

الر  يحفابك من ببه "(  ي وه  121  وفى مز  1
به َه َّي  وسبن   "وي ببببببوه   "شر يحفا نفسك



   "نفسبببى بفطيم نحو يم  نفسبببى نحوى بفطيم
بم ين نف  من ه   اآليا  يبرز لنا البتا  الم     

اإلنسبببان هى موطبببع إهتمام هللا  بما ينأا م زن 
المشبباعر واكحاسببي  والمحرك ل وافع اإلنسببان  
ومربز ال شببببب  اإللأي وينأبا ي ت به يهميبة عن 
الرول والدسبببب  فاع يت امه مع اإلنسببببان من به 

 دوانب  الم تلفة.
 

ف ب  بان  النف  تمرض وتتشبببببتب  وت ل  وتتألم .. 
   يسببببب  هب ا اإلحتيباي . باير من الا وببان هللا وحب 

اكنبياء وع وا تح  تأايرا  نفسية باير  وصر وا 
إلى هللا فت امه مع نفسبياتأم : فآسباو وإرميا شب را 
بالدير  من ندال اآل رين. وإيليا شببب ر بالطبببي  
ويصببببي  باإلحباط فى موادأة اكع اء  وشبببباوه 
تببر فأصبببي  بابتبا  حا   ف   إلرتبا  حماعا  

  ونبو   نصببر ولم يبن يأ ي إي بالموسببي ىباير   
وبحس  تفسير ال ى ت ام فأصي  بدنون ال امة )

الط  النفسببى الم اصببر ين  يصببي  بم ت   وهمى 
مطببببمون  ين   إن ل  إلى حيوان يأبه الحشبببباب  



( وهب ا ت امه هللا مع نف  اإلنسببببان واهتم بأا ت
 باهتمام  بروح  ودس  .

 
تمام  بنف  اإلنسبببان  وداء المسبببي  لي لن عن اه

وببأمراض اإلنسبببببان النفسبببببيبة  وعلم عن ب ض 
اكمراض بال ل   والشبببب ور بالن و  واينطواء  
وباير من اكمراض التى هى موطبو  ه ا البتا  

 .(18:  4  لو  36   35:  9متى )
 

ا  ال أ  الد ي   ييطببببا  ناروا إلى اإلنسببببان وُبت  
و الم لم  بنف  النار . ف ب  فأموا فبر  السبببببيب  

وبببيببو يعببطببى 
لبنبفب  و وا ببه 
اإلنسبببببان يهميبة 
ومبببانببة ببير   
ونببأببدببوا عببلببى 
نبفب  البمبنبأب   
فندبب  الرسببببوه 

( يبتبحبب   عبن 25 – 14:  7رو ببولب   فبى )



صبببرا  اإلنسبببان ال ا لى بين ال ير والشبببر  بين 
الرول والدسبببببب    بين الرغبببا  والدرابز وبين 

بين  السلوك  وربما بان يتحبببببببب   عن الصببببببرا   
(  يى الصببرا  بين اكنا اكعلى( و)اكنا( و)  الأو)

الدرابز ومحاولة إشببباعأا وبين الواعع ال ى يحوه 
 ون  لك  وببببيبببن الطمبببير البببببب ى يتمبببابببه فبببى 
البب يببم اك ببالعببيببة واإلدببتببمبباعببيببة وال ينية. من 
 اله ه ا الصبرا  ياأر بول  الدان  النفسبى فى 

  فى الحيا  الروحية  ويطل  على اإلنسبببان ويهميت
ه ا الدان  النفسبببببى ) اإلنسبببببان الباطن ( وي وه 
بول  ين  فى مواعو باير  شب ر بالفشبه وتطباي  

:  1بو  2نفسببيا  د ا  حتى با  ين ييأ  من الحيا  )
(  7– 5:  7   8:  4   8-5:  2بور  2   8

إلنسببان ويشبب ر بول  بأهمية الدان  النفسببى فى ا
وتبأاير  على الحيبا  الروحيبة فيصبببببلى كدبه يهبه 
يفس  ين يتأي وا بال و  برول هللا فى اإلنسببببببببببان 

( بمببببا يصببلببببى كدببببه  16:  3الببببباطببببن ) يو 

" ليرفع من بينبم شفببابببببأم  ا لببببببببيببببببا  فببببي ببببببوه  
به مرار  وس ط وغط  وصيال وتد يبببو 



م نحو ب ض مع به  ب  وبونوا لطفاء ب طب
   31:  4يو   شف وين متسامحيببببببببببن .... " )

32.) 
 

فبالنف  اإلنسبببببانيبة لأبا عيمتأبا عنب  هللا واحتيباي 
اإلنسببان الح ي ى إلى من يسببم   ويشبب ر ب  عن ما 

عنب مبا حب     يريب  ين ي بر عن  اتب . ي وه فرويب  )
لبنبفسبببببى هبب و 
الببشبببببو عبمببا 
يب بفبيبب  الببشبببببر 
 ا به انبايباهم ي 

ال و  بواسبببببطببة 
الب بأببار  لبلبتبنبويبم 
البمبدبنبباطبيسبببببى  

وإنمبا بمالحابة مبا ي ولون ومبا ياأرون  اننب  
ال مبه يصببببب ب  ممبا هو فى ح ي بة اكمر ..... ينب  
لي  امة شب و ب ا ر على إ فاء السبر. فش ا يطب  
شبببفتي  ارار بأطراو ينامل  ويتصبببب  ايعتراو 
منب  من ببه منفب  وهبب ا ندب  ين ال مبه على إبراز 



ما  ال فية من ال  ه إلى الشبببب ور يمر يعم  اكع
 ممبن ومن الميسور تح ي  (.

 
وي تم ه ا الفصبه ببلما  ال بتور يحم  عباشبة إ  

ين ال لم وح   عادز عن إسببب ا  النا  ت. عاه  )
ترى هه يسببتر  اإلنسببان سبب ا ت  وتدمر  السبببينة 

  .(إ ا عا  إلى اإليمان ت ؟؟


