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ئن فهمىا للهالكاث ؤلاوظاهُت اللاةمت في اإلاىكماث أو اإلاإطظاث جخؿلب مىا 

ت التي فظسث هُفُت جىقُف هره الهالكاث ؤلاو ظاهُت مهسفت مخخلف اإلالازباث الىكٍس

ت أو اكخطادًت .....الخ، وبالخالي فهمىا  التي حهد اإلاؿلب ألاطاس ي لىجاح أي مىكمت أطٍس

لهره الهالكاث في غىء الصحت الىفظُت، هرا ما ًجهلىا هخيبأ بمدي ازجباؽ الهالكاث 

ؤلاوظاهُت بين ألافساد اللاةمت نلى مخخلف اإلاهامالث بُنهم نلى جدلُم الخىاشن 

فيلما ازجلذ كُمت الهالكاث ؤلاوظاهُت اإلاخبادلت ولما  هفهالي،الىفس ي والجظمي ولاا

ازجلذ الصحت الىفظُت لؤلفساد، أو الهىع ولما طاء جىقُف الهالكاث ؤلاوظاهُت مً 

خالٌ اهدشاز البيروكساؾُت أو طُؿسة زأض اإلااٌ، ولما شادث اخباؾاث ألافساد وقهىز 

ئلى اغؿساب الصحت الىفظُت، وهرا بالؿبو ٌهصو  بهؼ مً لانُاءاث الىفظُت،

ت للهالكاث  وهرا ما طىدىاوله مً خالٌ الىزكت البدثُت في فهم اإلالازباث الىكٍس

ؤلاوظاهُت والصحت الىفظُت ختى هخيبأ بىُفُت جىقُفها نلى مظخىي اإلاإطظاث 

سها.  وجؿٍى

 الصحت الىفظُت  ؛: الهالكاث ؤلاوظاهُتالكلمات اإلافحاحية
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 ملذمة:

وظاهُت ًخجظد مً خالٌ ما هلى  به في خُاجىا مً ئن فهمىا إلابدأ الهالكاث ؤلا

الخهامالث الُىمُت والرواء لاحخماعي اللاةم نلى هُفُت الخهامل مو مخخلف ألافياز 

لت أطلىب في  ت، أو اإلاإطظاث .....الخ، فؿٍس واإلابادب، طىاء في ألاطسة أو اإلاىكمت التربٍى

الظلىهُت، وبالخالي جدلُم  جىقُف فً الخهامل ًخجظد فُما بهد في مخخلف ألاهماؽ

كدز مهين مً الصحت الىفظُت، فهالكاث ألافساد اللاةمت نلى ؤلاوظاهُت واللُم والتي 

Our understanding of the human relationships that exist in 

organizations or institutions requires us to know the various theoretical 

approaches that have explained how to employ these human relationships, 

which are the prerequisite for the success of any family or economic 

organization..... Etc., and therefore our understanding of these relationships 

in the light of mental health, this is why we predict the extent to which 

human relations between individuals based on different transactions are 

linked to the achievement of psychological, physical and emotional 

balance, the higher the value of human relations mutual the higher the 

mental health of individuals, or vice versa the worse the employment of 

human relations through the spread of bureaucracy or the control of 

capital, the more the frustrations of individuals and the emergence of some 

of the mental health disorders, and this is what we will address, and this is 

what we will address. Through the paper, we understand the theoretical 

approaches to human relations and mental health so that we can predict 

how they can be employed at the institutional level and developed. 

Keywords: Human Relationships ; Mental Health 

 



 فهم العالكات ؤلاوساهية والصحة الىفسية وفم اإلالاسبات الىظشية
 

347 

 

جيىن بهُدة نلى ألاوامس والبروكساؾُت جخلم حى مىاطب مً الخىُف الىفس ي والخىاشن 

ت ملُئت بجى مً اليشاؽ والخىافع ؤلاهخاجي، وهرا ما  لاهفهالي وبالخالي جىفير بِئت جدفيًز

ًدلم لاطخلساز الري ًخمثل في الصحت الىفظُت الجظمُت والىفظُت ولاهفهالُت، وئذا 

واهذ البِئت مصحىهت بالبيروكساؾُت و الظلؿت، فهرا ًخلم جىقُف ئخباؾي نلُم،  

د مً جأش  الحاالث الىفظُت ولاهفهالُت وؤلازهاق الىفس ي، وختى لاغؿساباث  وبالخالي ًٍص

فُما بهد، ولفهم الهالكاث ؤلاوظاهُت ونالكتها بالصحت الىفظُت، ال بد  الظُيىطىماجُت

ت جفسح لىا اإلاجاٌ لفهمها، وبالخالي فهم هُفُت الخهامل وججظُد  اإلاسوز ئلى ملازباث هكٍس

س اإلاإطظاث الري ٌهد اإلاجاٌ  هره الهالكاث ؤلاوظاهُت والصحت الىفظُت في مُدان جؿٍى

 لدولت. لاطتراجُجي للىة لاكخطاد وا

ا: أوال: العالكات ؤلاوساهية

ا: جعشيف العالكات ؤلاوساهية – 1

م اللاةم  هي فً الخهامل الفاغل الىاجح اإلاسجىص نلى وغىح السؤٍا ولاكخىام والدشٍى

لت وانُت مً الفهم  نلى أطع نلمُت بين أفساد وحماناث أي هُئت أو ميشأة بؿٍس

لاكخطادًت والىفظُت ولاحخمانُت كدز  والخهاون اإلاخبادٌ بُنهم مو ئشبام خاحُاتهم

ؤلاميان لخدلُم ألاهداف اإلايشىدة للهُئت، أو اإلايشأة، أو اإلاىكمت، أو الفىسة، أو الهلُدة 

دت في الهمل، والهسف  ومساناة اللىاهين واإلاهاًير لاحخمانُت، مو جىافس البِئت اإلاٍس

ت اإلاظخمدة مبادئها مً واللُم ؤلاوظاهُت  والهاداث والخلالُد الظلُمت للمجخمو، الظٍى

ا(18ص  2003الدًً ؤلاطالمي الحىُف .)خالد بً خمدي الحمُدي الحسبي 

 عىامل العالكات ؤلاوساهية :– 2

هىان نىامل حظهم بطىزة مباشسة في جدلُم الهالكاث ؤلاوظاهُت الظلُمت .ومً زم فان 

ادة هف ت نلى ٍش ت ولازجفام الهلم بهره الهىامل ٌظاند زحاٌ ؤلادازة التربٍى اءتهم ؤلاداٍز

أحي في  بمظخىي نملهم ومجمىناتهم وجدظين قسوف نملهم وشٍادة مظخىي أدائهم . ٍو

ا ملدمت هره الهىامل ما ًلي
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  معشفة الذافعية إلى العمل - 1- 2

دة ومخميزة في نلم الىفع  ت فٍس يي أبسا ها  ماطلى بطُاغت هكٍس كا  نالم الىفع ألامٍس

نلى الجىاهب الدافهُت للصخطُت ؤلاوظاهُت. ووان هىان نددا  زهص فيها بشيل أطاس ي

ت فبِىما وان ٌهمل مو اللسود في وكذ  مً ألامىز التي حهلذ ماطلى يهخم بهره الىكٍس

 مبىس مً خُاجه الخل أن هىان بهؼ الحاحاث لها اطبلُه نلى الحاحاث ألاخسي فمثال:

ت اجخاذ لاهخما  بالهؿش أوال طىف جمُل في مداول ئذا هىذ حشهس بالجىم أو الهؿش،

فُمىىً الشسب دون ؾها  لهدة أطابُو ولىً ال ًمىىً الهِش دون ماء لهدة أًا  

فالهؿش أكىي مً الجىم والحاحت ،وئذا هىذ مخهؿش حدا ووغو أخدهم أمامً نلد 

خىم به زكبخً وال حظخؿُو الخىفع فما هي ألاهثر أهمُت ؟الحاحت ئلى الخىفع ؾبها 

خه في الدافهُت ؤلاوظاهُتخُث كد  ما خاٌو فيها أن   Human motivationطلى هكٍس

ًطُغ وظلا مترابؿا ًفظس مً خالله ؾبُهت الدوافو أو الحاحاث التي جدسن الظلىن 

ت ًفترع ماطلى أن الحاحاث أو الدوافو ؤلاوظاهُت  ؤلاوظاوي وحشيله. في هره الىكٍس

ت أو شدة الخأزيرمً خ  Hierarchyجيخكم في جدزج أو هكا  مخطاند  ُث ألاولٍى

Prepotency ت أو ألانكم كىة وئلحاخا فان ، فهىدما حشبو الحاحاث ألاهثر أولٍى

الحاحاث الخالُت في الخدزج الهسمي جبرش وجؿلب ؤلاشبام هي ألاخسي ونىدما حشبو هيىن 

كد ضهدها دزحت أنلى نلى طلم الدوافو.. وهىرا ختى هطل ئلى كمخه. هره الحاحاث 

اتها في الىكا  اإلاخطاند هما وضفه ماطلى هي هما ًلي: والدوا % 80افو وفلا ألولٍى

  %لؤلخيرة10% للسابهت و40% للثالثت و50%للحاحت الثاهُت و 70للحاحت ألاولى و

 : Physiological needs الحاحات الفسيىلىحية*

ت هما حهخبر هلؿت بداًت في  وهى ما ٌهسف بالحاحاث ألاولُت وهي خاحاث فؿٍس

لىضٌى ئلى ئشبام خاحاث أخسي وهي نامت لجمُو البشس ئال أن لاخخالف ٌهىد ئلى ا

دزحت ؤلاشبام اإلاؿلىبت ليل فسد وند  ئشبانها ًإدي ئلى هالن ؤلاوظان وهي الحاحاث 

ألاطاطُت الالشمت للحفاف نلى الجظم مثل :الؿها  والهىاء والىى  واإلالبع واإلاظىً 

ص مدمىد الشلهىؽ .سعوالىطاةل الصحُت للىكاًت مً اإلا  (160ص  2002)فٍس

ا
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 : Safety needsحاحات ألامان

خفاوث هرا اإلافهى  مً فسد  مثل ألامً والحماًت مً ألاذي الهاؾفي والبدوي ،ٍو

فلد ٌهني ألامً لبهػهم غمان دخل مسجفو إلاىاحهت الحاالث الؿازةت  ئلى آخس،

ً جثبُخا والشُخىخت أو اإلاسع،   .وما ئلى ذلً في الخدمت، في خين أهه ٌهني لآلخٍس

ومو أن هره الحاحت هي الثاهُت في هس  ماطلى ئال أهىا هجد بهؼ ألافساد ًداولىن 

لاهخلاٌ ئلى مسخلت مخلدمت في هس  ماطلى وذلً لىحىد مشىالث احخمانُت أو طُاطُت 

أو اكخطادًت فُهملىن نلى الخىُف مو هره اإلاشىالث زغم ند  ئشبانهم لحاحاتهم 

ا (. 113ص  ،2003.)ماحدة الهؿُت  ألامىُت

احاحات الاهحماء واإلاشاسهة:

فهىدما ًخم ئشبام الفسد لحاحاجه ألامىُت ًبدث نً خاحخه الؿبُهُت للمدبت وؤلاخاء 

اث والىد ولاهخماء  ولاهخماء وند  لاهؿىاء والهمل واإلادح والثىاء وجدلُم اإلاٌُى والهٍى

. اوالطداكت واللبٌى

 : em needsEsteحاحات الحلذًش

ا :هرا الىىم مً الحاحاث هما ًساه ماطلى له حاهبان

وآلاخس مخهلم   حاهب مخهلم باخترا  الىفع.. أو ؤلاخظاض الداخلي باللُمت الراجُت،

شمل الحاحت ئلى اهدظاب اخترا   بالحاحت ئلى اهدظاب لاخترا  والخلدًس مً الخازج... َو

ً.. الظمهت الحظىت.. الىجاح والىغو   لاحخماعي اإلاسمىق.. الشهسة.. اإلاجد... الخ.آلاخٍس

ا(92ص 1992)نلي اخمد 

ا: Metaneeds والحاحات العليا actualization -Selfحاحات ثحليم الزات

جدذ نىىان جدلُم الراث ًطف ماطلى مجمىنت مً الحاحاث أو الدوافو الهلُا التي ال 

مً الحاحاث ألادوى. وجدلُم  ًطل ئليها ؤلاوظان ئال بهد جدلُم ئشبام واف إلاا ٌظبلها

الراث هىا ٌشير ئلى خاحت ؤلاوظان ئلى اطخخدا  ول كدزاجه ومىاهبه وجدلُم ول 

ئمياهاجه اليامىت وجىمُتها ئلى أكص ى مدي ًمىً أن جطل ئلُه. وهرا الخدلُم للراث ال 

ًجب أن ًفهم في خدود الحاحت ئلى جدلُم أكص ى كدزة أو مهازة أو هجاح باإلاهنى 
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اإلاددود.. وئهما هى ٌشمل جدلُم خاحت الراث ئلى الظعي هدى كُم وغاًاث  الصخص ي

نلُا مثل الىشف نً الحلُلت.. وخلم الجماٌ.. وجدلُم الىكا .. وجأهُد الهدٌ.. الخ. 

مثل هره اللُم والغاًاث جمثل في زأي ماطلى خاحاث أو دوافو أضُلت ووامىت في ؤلاوظان 

احاث ألادوى ئلى الؿها .. وألامان.. والحب.. بشيل ؾبُعي مثلها في ذلً مثل الح

والخلدًس. هي حصء ال ًخجصأ مً ؤلامياهاث اليامىت في الصخطُت ؤلاوظاهُت والتي جلح مً 

أحل أن جخدلم ليي ًطل ؤلاوظان ئلى مسجبت جدلُم ذاجه والىفاء بيل دوافهها أو 

 .خاحاتها

 اإلالاسبات الىظشية للعالكات ؤلاوساهية:  - 3

 ىظشية السلىهية :ال 1- 3

ت الظلىهُت الجاهب ؤلاوظاوي ألاطاض الري جسجىص نلُه فالفسد ودوافهه  انخبرث الىكٍس

ً ومجمىناث الهمل غير زطمُت وأزسها في الظلىن الخىكُمي ول ذلً  ونالكخه مو آلاخٍس

ت الظلىهُت ا. وان مدىز الىكٍس

ت الظلىهُت نلى مفهى  أطاطه أن الخىكُم وطُلت ل لهمل هما اهه وطُلت كامذ الىكٍس

للحُاة مفترغت أن الخىكُم ما هى ئال أهماؽ واججاهاث طلىهُت واحخمانُت أهثر مً 

ت فً كاةم نلى أطاض الظلىن  وىهه مجسد هُيل أو بىاء حامد وان اللُاداث ؤلاداٍز

ت الظلىهُت باآلزاز الىفظُت ولاحخمانُت  الكاث ؤلاوظاهُتاله ججاهالهللي  وتهخم الىكٍس

واللُم وأهماؽ الظلىن البشسي الجماعي الظاةدة داخل اإلاىكمت وما لها مً جأزير في 

ت الظلىهُت ئميان اخخالف طلىن ؤلافساد نً  الهالكاث السطمُت اإلالسزة وجفترع الىكٍس

التي جػهها الخىكُماث لاحخمانُت الظاةدة في الظلىن اإلاخىكو في غىء لانخبازاث 

اإلاىكمت هما جفترع ئميان اخخالف ألاهداف الصخطُت إلفساد اللىي الهاملت نً 

بهػها البهؼ ونً ألاهداف الهامت للمىكمت وؤلادازة الحىُمت هي التي جدلم الخيامل 

ا. لهابين ألاهداف الصخطُت وألاهداف اإلايشىدة التي كا  الخىكُم أضال لخدلُ

ت الظلىهُت في الخىكُم نلى جؿبُم ؾسق البدث والىخاةج التي ًخم  وانخمدث الىكٍس

الخىضل ئليها في مجاالث نلم الىفع ولاحخمام بهدف الخىضل ئلى الفهم الصحُذ 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/22417/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/22417/posts
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اث الظلىهُت التي جىاولتها اإلاساحو الهسبُت وألاحىبُت، لظلىن اإلاىكمت  أهم الىكٍس

 جاسب هىثىسن:الحى ماًى وث  هظشية-1- 1- 3

تٌهخبر الخى ماًى اإلامثل السطمي  و أٌو زوادها، وهي لغذ ألاهكاز  الهالكاث ؤلاوظاهُت لىكٍس

وفُما ًلي  ،لدوز الهىطس البشسي والهالكاث ؤلاوظاهُت وجأزيرها في الظلىن الخىكُمي

ا ةج التي جىضل ئليهاالىخا

ئن نالكاث والظلؿت واإلاظإولُت التي ًفسغها الخىكُم السطمي الهسمي ، وضبغ حمُو  -

االهملُاث الخىكُمُت بالطبغت السطمُت.

 الخىافم ولاوسجا  لاحخماعي والهالكاث لاحخمانُت الجُدة بين الهاملين  -

ادة ؤلاهخاحُت- ت لها جأزير كىي في ٍش االحىافص اإلاهىٍى

 ،ئن جلظُم الهمل ئلى حصةُاث ضغيرة، والخخطظ الصاةد طُإدًان ئلى الىخاةج نىظُت-

  خُث طُطاب الفسد باإلالل والظأ  هدُجت أداةه لهمل بظُـ مىمـ

جابهىن ؤلادازة وطُاطاتها هافساد، وئهما ٌظليىن بانخبازهم أنػاء - الهماٌ ال ٌظليىن ٍو

ا.في حماناث

تالظلىن لاهفهالي له جأزير ف - للىضٌى ئلى  ي فىسة السشد الياملت التي هادث بها الىكٍس

ا.ند  جىفير كُادة دًملساؾُتًجب وهرلً   ،ئهخاحُت حُدة

ا.سطميالملاومت الخىكُم غير -

  أن ًخم وغو الهُيل الخىكُمي وجددًد اإلاظإولُاث بىاء نلى مبادب الخىكُم-

ا .جىمُت شبىت لاجطاالث السطمُت وغير السطمُت-

ا.الهاملين بمظإولُتهم وأهمُت الدزز الري ًإذونائشهاز -

ا.الهالكاث ؤلاوظاهُت ودزاطت مشاول الهاملين-

ت وؤلاهخاحُت و ا.أهد ماًى ان هىان نالكت أطاطُت ومباشسة بين السوح اإلاهىٍى

ا وكد حهسغذ أفياز ماًى ئلى اهخلاداث مخهددة*
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ووغهذ هره ، اإلاادًتأغفلذ الجىاهب ألاخسي في الخىكُم وهي الجىاهب السطمُت وا*

اث بهؼ الفسغُاث نً الهىطس البشسيا  ال جدظم بؿابو الىاكهُت ،الىكٍس

ت جخجاهل ازس الحىافص اإلاادًت* التي ال شً ان لها جأزير أًػا في الظلىن  ،وهره الىكٍس

  الخىكُمي

ت حهخبر اإلاىكمت هكاما مغللا ًخىكف أداءه نلى ما ًجسي بداخل  * وواهذ هره الىكٍس

هما الخىكُم ًيىن في خالت هىاشن ئذا جدلم الخهادٌ ولاجفاق بين أهداف وئ ،فلـ

ا.اإلاىكمت وأهداف أنػائها

  :الىظشية الححليلية- 2- 3

تهما كامذ   ،الطُيي في الخىكُمهسد فهل اإلاغاالة في لاججاه الى الهالكاث ؤلاوظاهُت هكٍس

اث طلىهُت جدلُلُت ألنها تهخم بالخدلُل الظلىوي  وللد وضفذ هره اإلاداوالث بأنها هكٍس

وجدزض طلىن البشس داخل اإلاىكمت وهي جىكس ئلى ؤلاوظان هما جىكس ئلى اإلاىكمت فال 

ٌغُبان نً هكسها فهي ال جسهص نلى الىاخُت ؤلاوظاهُت وخدها فخىادي بػسوزة ئشبام 

ؤلافساد وجسي في هرا الىطُلت لىجاخها بل جسي اهه البد ئلى حاهب ذلً مً ئجبام  زغباث

 الىكا  وممازطت الظلؿت.

ا:هظشية سوبشت ماهمىسي- 1- 2- 3

وان ماهمىزي يهاحم بشيل غير مباشس الترهيز ولاهخما  اإلابالغ فُه بالهىطس البشسي 

سيا أن الهمل ؤلادازي ًخؿلب  نلى خظاب الهمل في الهدًد مً اإلاىكماث الطىانُت ٍو

ت في مجاٌ  وحىد"زةِع مظدبد ضالح"وكد بني هكسجه هره مً واكو خبرجه الهملُت الىكٍس

نلم الىفع فهى ٌهخلد أن اإلاهاملت اللُىت للهىطس البشسي ومشاوزجه في وافت ألامىز 

ت الدهُا. اث ؤلاداٍز   واإلاىاغُو وجبادٌ السأي مهه دون خدود نلى ألاخظ اإلاظخٍى

 :هظشية الحىظيم الاححماعي- 3- 3

 ً ذ بان خُث هدف مً وزائها ئلى جلدًم جفظير للخيٍى ت ٍو وغو أطع هره الىكٍس

خه نلى زالر أطع هي الداخلي للمىكمت ا: وبني هكٍس
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وان ًيىن له ضفت الشمىلُت ليافت  ،*أن ًيىن مفهى  اإلاىكمت واكهُا ولِع مثالُا

الكاث الخفانلُت بين اإلاخغيراث التي جخيىن وان ًدزض اله ،اإلاخغيراث وميىهاث الخىكُم

ت "بان ،منها اإلاىكمت ا وهىا مىحص لىكٍس

التي حظخخد   ،الخىكُم هى هكا  مظخمس مً ألاوشؿت ؤلاوظاهُت اإلاخميزة واإلاخىافظت

ت ،اإلاالُت ،مجمىنت مً اإلاىازد ؤلاوظاهُت اإلاادًت د لحل  ،الفىٍس في هكا  مخميز فٍس

م بهؼ السغباث ؤلاوظاهُت مخفانال مو غيره مً الىكم في اإلاشىالث ، ٌهمل نلى ئشبا

ا:ميىهاث الخىكُم الشامل لدي  واًذ بان البِئت اإلادُؿت به، 

، الهدف ،مُثاق الخىكُم: أهم اإلاهلىماث التي ًخػمنها مُثاق الخىكُم ما ًلي:لاطم*

 خلىق اإلاىكمت نلى ،الظُاطاث ،ألاوشؿت التي ٌظخخدمها في طبُل جدلُم الهدف

أنػائها وخلىق أنػائها نليها ،بىاءة نلى هره اإلاهلىماث التي ٌشخمل نليها مُثاق 

وبمهنى أخس الظلىن  ،الخىكُم ًخددد حاهب هبير مً الظلىن الخىكُمي في اإلاىكمت

ا: الخىكُمي ًخأزس باإلاُثاق ئلى خد هبير

ها بان في اإلاىازد السةِظت :وفُما ًلي نسع ألهم اإلاىازد التي ًخهامل مهها هم ضىزا*

خه  : هكٍس

ت : ا ًمثل ؤلافساد الهىطس ألاطاس ي في اإلاىكمت *اإلاىازد البشٍس

ا.ًلطد بها بان اإلاىاد ألاولُت والهدد وآلاالث وقسوف الهمل اإلاادًت *اإلاىاد:

ا .*زأض اإلااٌ :شهى الثروة التي حظخخدمها اإلاىكمت

ا *الؿبُهت :وهي اإلاىخجاث الؿبُهُت مً هباث وخُىان

ا مثل نىطسا هاما مً اإلاىازد التي ٌظخخدمها الىكا *الفىس: ٍو

ا :لاوشؿت :أهىام لاوشؿت لدي بان*

ا .أوشؿت مخميزة*

ت حظاند نلى بلاء اإلاىكمت* ا .أوشؿت خٍُى

لُت* ا .أوشؿت ئهخاحُت وحظٍى
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ا .أوشؿت زكابُت*

ا.أوشؿت للمدافكت نلى الخىكُم واطخلسازه*

نً الخداخل ، ولانخماد اإلاخبادٌ بين أحصاء  فىسة زوابـ الخىكُم حهبرا زوابـ الخىكُم:*

 . اإلاىكمت اإلاخخلفت ونىاضسها اإلاخفانلت مو بهػها البهؼ لخدلُم ألاهداف

 : هظشية الحىاكض بين ؤلافشاد والحىظيم 3- 3

نسف"ازحىض" الخىكُم الظلُم ما ًلي :الخىكُم الظلُم هى ذلً الخىكُم الري 

بدُث ًيىن مسها  ،ف والبِئت التي ًخىاحد فيهاًيىن واكهُا ججاه هفظه وججاه اإلاىاك

بالدزحت اليافُت وكادزا نلى ججمُو مىازده وكدزاجه بأهفأ الىطاةل ججاه الخددًاث 

ا اإلاخخلفت التي جىاحهه لخدلُم أهدافه

خه ولىً بشسوؽ حهدًله  أشاز " ازحىض " بان الىكا  السطمي هى أطاض هكٍس

لت جخفف مً أزازها نلى الفسد،  وا جدلُم الخلازب بين الفسد والخىكُم السطمي نً بؿٍس

م أجاخذ الفسضت للخفانل بُنهما نبر خؿىؽ اجطاالث مدشابىت وألكص ى خد   ؾٍس

خه أن أي مىكمت ئهما جخيىن مً زالزت نىاضس أطاطُت ا:ًفُدها ازحىض في هكٍس

ولىً هى ًدمج بين الهىطس ألاٌو والهىطس الثاوي نلى أطاض أن الفسد حصء مً 

ً الخالُينالجما ا: نت الغير زطمُت وبالخالي شسح الهىطٍس

الفسد: ٌشسح ازحىض الصخطُت ؤلاوظاهُت بأنها جترهب مً أحصاء مخخلفت حهمل نلى *

ا.خماًت الصخطُت اليلُت

هىام الخىكُم السطمي :ًخطف الخىكُم السطمي باإلاىؿم والسشد، أي أن الخطسفاث وأ*

هخمد  الظلىن فُه ئهما هي جطسفاث ملطىدة وتهدف ئلى جدلُم أهداف مهُىت، َو

الخىكُم السطمي نلى مبادب جخطُظ وجلظُم الهمل وحظلظل الظلؿت ووخدة 

ا. الخىحُه وألامس

ا

ا
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 :هظشية الاهذماج أو الاهصهاس- 4- 3

ت نً الجهىد التي كا  بها ول مً" بان واًذ " و "هسض  ازحىض" لىغو حهبر هره الىكٍس

ً طىت  ت نً اإلاىكمت والفسد مظخمدة مً مجمىنت الدزاطاث التي دامذ نشٍس هكٍس

ت ول واخد  يا .وكد شسخىا هره الدزاطاث في هكٍس ألهىام مخهددة مً اإلاىكماث في أمٍس

ت لاهدماج مهخمدًً نلى  منهم نً الخىكُم للد كا  ول مً" بان وازحىض"بىغو هكٍس

ت ول منها،أي أن الى خين الظابلخين هما ألاطاض واللاندة التي كامذ نليها هكٍس كٍس

يا ت لاهدماج في مسهص الهمل وؤلادازة في حامهت بُل في أمٍس ا.هكٍس

للد وضح ول مً" ازحىض وبان " ان لاهدماج ولاهطهاز له دزحاث جبدي مً ضفس ختى 

ا :زالزت نلى الىدى الخالي

اال ًىحد أي اهدماج نلى ؤلاؾالق =  0

ا.دماج غهُفاه 1= 

ٌا2= ا.اهدماج مهلى

 .اهدماج ممخاش3 =

 : هظشية الذافعية 5- 3

ت زوظِع لُىسث نً الدافهُت نلى دزاطاث اإلاُداهُت التي أحساها في ندد  انخمدث هكٍس

زهص فيها نلى الهىطس البشسي وأهمُت الدوافو وجأزيرها في الظلىن  ،مً اإلاىكماث

نلى الىاخُت الظلىهُت ال ٌهني اهه كد اهداش ؤلاوظاوي داخل اإلاىكمت .ان انخماد لُىسث 

ت  ا. الهالكاث ؤلاوظاهُتئلى هكٍس

ت لُىسث ا:اإلافاهُم ألاطاطُت التي جلى  نليها هكٍس

ا :الدافهُت:وهىا ٌشير لُىسث ئلى أن هىان أزبو أهىام للدوافو هي

 . الدوافو الراجُت *

  .دوافو ألامان ولاؾماهِىت *

 . دوافو خب لاطخؿالم ولابخياز *
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 . الدوافو لاكخطادًت *

  : لانخماد نلى مبادب الخىكُم ألاطاطُت -

 .حمانت الهمل -

  .اليظم لاحخماعي -

  .دوز السؤطاء في خلم حمانت نمل فهالت  -

  .ألاهداف الخىكُمُت وأهداف ؤلافساد  -

  اإلاظإولُت ومخؿلباث اإلاىكف - 

 لاطخخدا  البىاء للخهازع  -

 : YوXهظشية ماهجشيجىس  6- 3 

 : Xهظشية - 1- 6- 3

ت نلى لافتراغاث الخالُت ا جلى  هره الىكٍس

داٌو ججىبه كدز اطخؿانخه وبالخالي * ئن الفسد الهادي ًىسه الهمل بؿبُهخه والًدبه ٍو

ت )اهع( جلىح ًجب احبازه نلى الهمل ختى ًمىً  جدلُم أهداف اإلاىكمت ونلُه فىكٍس

بالهلاب هاحساء البد مىه لحث ؤلافساد نلى الهمل وهي بىفع الىكذ حظخخد  ؤلازابت 

ا اإلاادًت للمىخجين الرًً ٌهملىنا

ئن ؤلاوظان الهادي ًفػل أن ًىحه ألداء مهين بدال مً انخماده الصخص ي هفظه *

امل مظإولُتوبالخالي فهى ًفػل ان ًلاد وئال ًخد

حشير أًػا ئلى أن هلؿت الػهف السةِظُت في ؤلادازة )اللُىت(،هي أنها جىفس فسص ئشبام  *

ا. السغباث لدي ؤلافساد ،دون أن جسبؿها باألداء ذاجه

  Y هظشية 2- 6- 3

 : جلى  نلى لافتراغاث الخالُت

ت الىالطُىُت بان ؤلاوظان ال ًجب الهمل بؿبُهخه،* تراع غير صحُذ اف ئن افتراع الىكٍس

وأن مُىله ججاه نمله جخيىن هدُجت لخبرجه  الن ؤلاوظان ًدب الهمل هما ًدب اللهب واإلاسح،

ا الظابلت وحهامله مو اإلاىكمت
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ا ئن اطخخدا  الهلىبت وىطُلت لدفو الفسد للهمل وطُلت غير طلُمت*

ث اإلاىكماث الحالُت وفي قل الكسوف التي حهِشها في الىكذ الحاغس فان الؿاكا*

ت ال حظخغل اطخغالال وامال. االبشٍس

ئن ئكىام فسد باألهداف ولالتزا  بها ًسجبـ بمدي الهاةد الري طُدطل نلُه مً وزاء *

 .جدلُلها

والسةِع ًجب نلُه أن ٌصجو مسؤوطُه  ًمخلً ؤلافساد اللدزة نلى لابخياز والخلم،*

 . نلى جىمُت واطخخدا  ؾاكاتهم وخبراتهم

  هظشية "هشصبشج 7- 3

خه بأن هىان مجمىنخين مىفطلخين مً الهىامل نلى الشهىز * أشاز"هسشبسج" في هكٍس

 . وبالخالي نلى أدائهم داخل الخىكُم، بالسغا الها  ولاطدُاء الها  لدي الهاملين

ئما اإلاجمىنت الثاهُت فأطماها الهىامل  اإلاجمىنت ألاولى واطماها )الهىامل الدافهت(

 .الصحُت

ا(  http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/199648)أخمد الظُد زدي

 ثاهيا : الصحة الىفسية :

ا: جعشيف الصحة الىفسية – 1

:"بأنها خالت الظالمت الياملت في الىىاحي   (WHO)حهسف مىكمت الصحت الهاإلاُت 

أما الخهٍسف ألاهثر .الجظمُت والهللُت ولِظذ مجسد الخلى مً ألامساع والدشىهاث"

كدزة الفسد نلى الخىافم مو هفظه ومو اإلاجخمو الري ٌهِش فُه وهرا ًإدي »ال فهى شمىا

ئلى الخمخو بدُاة خالُت مً الخأش  ولاغؿساباث.. ملُئت بالخدمع وهرا ٌهني ان ًسض ى 

ً وان ًخىافم مو اإلاجخمو وال ٌظلً  الفسد نً هفظه وان ًخلبل ذاجه هما ًخلبل آلاخٍس

ا«.طلىوا احخمانُا شاذا
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 عىامل الصحة الىفسية :-2

مىً اللٌى أهه ًمىً الىكس ئلى الهىامل ألاطاطُت في الخمخو بالصحت الىفظُت مً  ٍو

خين  :شاٍو

كدزة اإلاسء نلى أن ًطل ئلى دزحت مً الخىُف مو هفظه أي مً اللُم وألاهداف التي *

ا.ازجػاها لىفظه والى دزحت ال بأض بها مو الجمانت التي ٌهِش مهها

ً له والشهىز بالظهادة ولازجُاح إلاا ًلى  به مً  أن ًخلبل* اإلاسء ذاجه وجلبل آلاخٍس

ا.جطسفاث وطلىن

 بعض دالئل وعالمات الصحة الىفسية:

 :الشاحة الىفسية *

ئن شهىز الفسد بالخهب وند  الساخةت والخةأش  ججهةل خُةاة الفةسد جحُمةا ال ًؿةاق وبالخةالي 

ِع مهنةةةى الساخةةةت الىفظةةةُت أال ًطةةةادف فاهةةةه ٌشةةةهس بهةةةد  زاخةةةت ونةةةد  اطةةةخلساز، ولىةةةً لةةة

م ئشةبام خاحاجةه اإلاخخلفةت وفةي جدلُةم أهدافةه فةي  الفسد أي نلباث أو مىاوو جلف في ؾٍس

الحُاة فىثير ما ًطادف ؤلاوظان هره الهلباث وئهما الصخظ اإلاخمخو بالصحت الىفظُت 

 .هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادز نلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الخغلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب وخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةره اإلاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىالث وججةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوش الهلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث

 :لعملالكفاًة في ا *

حهخبر كدزة ألافساد نلى الهمل وؤلاهخاج والىفاًت فيهما وفم ما حظمذ به كدزاتهم 

ومهازاتهم فالهمل أخد ضىز اليشاؽ الؿبُعي لئلوظان وبالخالي ؤلاوظان الري ًمازض 

ا.مهىت ما جخاح له الفسضت الطخغالٌ ول كدزاجه وبالخالي ٌشهس بالظهادة والسغا

 SELF CONCEPTمفهىم الزات*

فىسة ؤلاوظان نً هفظه هي الىلؿت الهامت التي جترهص نلى شخطِخه وهي نامل أطاس ي 

في جىُفه الصخص ي ولاحخماعي فالراث جخيىن مً مجمىم ادزاواث الفسد لىفظه 

ا:وجلُُمه لها. وجخميز الطىزة الرهىُت بأنها ذاث أبهاد زالزت
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 .ياهُاجهذاث واكهُت: وهي حهني جطىز ؤلاوظان لىفظه نً كدزاجه وئم*

هل ًسي »ذاث احخمانُت وهي فىسة ؤلاوظان نً هفظه في نالكاجه اإلافُدة مً الىاض.*

ً ... الخ لت حهامله مو آلاخٍس ا.هفظه شخطا مسغىبا به، ؾٍس

الراث اإلاثالُت وهي هكسة الفسد ئلى ذاجه هما ًجب أن جيىن وهره الىكسة جخخلف نً *

ا.الطىزة التي ًسي فيها هفظه بالفهل

ًجلبل ا* ً :الراث وجلبل آلاخٍس ثم باآلخٍس وهي ئن الفسد الري ًيىن لدًه زلت بىفظه ٍو

ٌهخبر أهثر اهخماما وزغبت لالهؿالق وألاخر بُد غيره هما ًيىن شدًد السغبت في أن ًدم 

يىن كادزا نلى الخفانل  هسغىن نلُه مشاولهم ٍو ً ًلىدوهه ئلى نىاإلاهم َو آلاخٍس

ً وألاا ا.خر والهؿاء مههملاًجابي البىاء مو آلاخٍس

ئن الصخظ اإلاخمخو بالصحت الىفظُت هى الري ًػو أما  :اثخار أهذاف واكعية *

ظعى للىضٌى ئليها ختى ولى واهذ جبدو له في  اث للؿمىح َو هفظه ُمثال وأهدافا ومظخٍى

جب أن جيىن ألاهداف والؿمىح مخىافلت مو ئمياهاجه  أغلب ألاخُان ضهبت اإلاىاٌ ٍو

ىها وأال جيىن أنلى مً ئمياهاجه ختى ال ًخهسع للشهىز الداةم بالفشل وكدزاجه التي ًمل

ا.وؤلاخباؽ

ئن الصخظ الظىي هى الري ٌظخؿُو .اللذسة على طبط الزات وثحمل اإلاسؤولية*

أن ًخدىم في زغباجه وان ًيىن كادزا نلى ئزحاء ئشبام بهؼ خاحاجه وان ًدىاٌش نً 

بت ناحلت في طبُل زىاب آحل أبه .وولما شادث اللدزة نلى الراث كٍس
ً
 وأهثر دوما

ً
د أزسا

 .غبـ الراث ولما كلذ الحاحت ئلى الػبـ الطادز مً طلؿت أخسي خازحت نً الراث

ً نالكاث مبيُت نلى الثلت اإلاخبادلت * ا:اللدزة نلى جيٍى

أن الصخظ الظىي هى الري ًدلم وحىده هياةً حي احخماعي ٌهترف بداحخه ئلى أفساد 

هه مههم واغؿالنه بدوز احخماعي مً أحل جدلُم خُاة أفػل له مجخمهه وفي حهاوا

 .وإلاجخمهه

مىذ هما اللذسة على الحضحية وخذمة آلاخشيً * :وهي كدزة نلى ان ًبرٌ وان ٌهؿي ٍو

ٌظخؿُو ان ًأخر طىاء وان ذلً مو أوالده أو مسؤوطُه أو مو أضدكاةه أ  مو الجيع 

يخمي بت آلاخس وطىاء واهذ مو حماناث ٌهسفها ٍو ا.ئليها أ  حماناث غٍس
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في بهؼ ألاخُان ًيىن الدلُل الىخُد نلى طىء الخىُف هى ما :ألاعشاض الجسمية *

الظُيىطىماوي ًإهد أن هثيرا مً »ًكهس في شيل أنساع حظمُت مسغُت فالؿب 

الىقاةف  لاغؿساباث الفظُىلىحُت جيىن هاججت أطاطا نً لاغؿساباث في

ا(http://www.al-jazirah.com/2001/20010407/fe1.htmالىفظُت.)فهد خالد الهُاد 

 _اإلالاسبات الىظشية للصحة الىفسية: 3

 هظشية هشيبلً : -1 -3

بلً  أخد أنال  لاغؿساباث الهللُت في أإلااهُا وهى الري أؾلم  Kraepelin 1926ٌهد هٍس

يُا( وحظ Dement trail paraecoxاضؿالح الجىىن اإلابىس  دىد نلى اغؿساب )الشيزوفٍس

ت  لى ئلى اللاندة اللاةلت بأن لاغؿساب الهللي هاجج نً اغؿساب د  ًىدبه ئهكٍس

ت وجطيُفها  ٍس الالشهىز والى دًىامُت الهىامل الىفظُت وكد اهخم بدزاطت ألانساع الظٍس

وحمهها بمجمىناث مشترهت باغؿساب واخد واضح اإلاهالةم ولم ٌهؿي اهخما  للمجاالث 

ت شٍسف ابساهُم الىفظُت والباؾىُت ولم ف ص  2012ي وشىء لاغؿساب الهلُا. )زمٍص

ا(407-408

 :Janet 1929هظشية حاهيه  -3-2

ٌهخلد حاهُه أن الخىاشن الهللي لدي ؤلاوظان ًخدلم بىاطؿت مظخىي مهين مً الخىجس  

لى ئالىفس ي، وان كلت الؿاكت جدافل نلى ذلً مظخىي مً الخىجس الىفس ي جإدي 

ا أن كلت الؿاكت الىفظُت جإدي ئلى ئغهاف كابلُت الفسد اغؿساب طلىن الفسد، هم

ونٌص بهؼ أفيازه ومشانسه الصخطُت بدُث جطبذ  هره اإلاشانس خازحت نً ؤلازادة 

وجكهس نلى شيل ئنساع مسغُت مثل الخجىاٌ أزىاء الىى  او السنشت الشلل أو فلدان 

االراهسة .

 :Assagioliهظشية أساحيىلي  -3-3

ت اث للىقاةف الىفظُت وهي : خددث هره الىكٍس اطبهت مظخٍى

خػمً الدوافو اإلاىبىجت  ا*الىعي ألادوى : ٍو
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ا .*الىعي الىطُـ :ًمثل خلفُت الىعي الهادي للفسد أزىاء ًلػخه

*الىعي الفاةم :ًمثل مطدز اإلاشانس الهلُا وؤلالهاماث الهلُا والحدض الري ًدلم ئًدام 

ا.الفسد

اجه ودوافهه : الري مً خالله جخدد مجال الىعي* ا.د مدزواث الفسد وذهٍس

ا.: أو ألاها جمثل اإلاسهص الثابذ والداةم في وعي الفسد الزات الىاعية*

: قهسث الىحىدًت واججاه فىسي في فلظفاث كدًمت لىنها  الىظشية الىحىدًة – 4- 3

( و جػمىذ 1855- 1813جبلىزث فلظفتها نلى ًد الفُلظىف الدهمسوي )هيرهُجاز 

ًىت منها ذاث ؾابو دًني  ومنها ذاث ؾابو الحادي ئال أنها جلخلي نىد هلؿت فلظفاث مخبا

هخلد الىحىدًىن أن ؤلاوظان كادز نلى اخخُاز  زةِظُت وهي أن الىحىد ٌظبم اإلااهُت، َو

داولىن ججاوش  طلىهه في أي وكذ وأن الساشدًً ًخدملىن مظإولُت أفهالهم وكسازاتهم ٍو

خخازون لاطدظال  لها اإلاهىكاث بالػغىؽ الخازحُت اإلا فسوغت نلى أفهالهم ٍو

ت شٍسف ئبساهُم  ومهازغتها، ص  2012والىدُجت هم الرًً ًػهىن أهفظهم.) زمٍص

ا(408-409

 خاثمة :

ت للهالكاث ؤلاوظاهُت جخطح لىا  مما طبم وظخيخج أن فهمىا للملازباث الىكٍس

لت  ئوظاهُت والتي تهدف ئلى السؤٍت الياملت مً خالٌ هُفُت الخهامل داخل اإلاىكماث بؿٍس

جدلُم الصحت الىفظُت للفسد والخهاٌش في ئؾاز اخخياهه مو ألافساد، فاذا اطخىنبىا 

فت، هىا  هره الهالكاث ؤلاوظاهُت اللاةمت نلى جبادٌ الخبراث واإلاىدة و اإلاىافظت الشٍس

س وظخؿُو اللٌى أهىا خللىا هىم مً الخىاشن ولاطخلساز الىفس ي ولاهفهالي، وبالخا لي جؿٍى

داةسة الخفانل في اإلاىكماث واإلاإطظاث، وئذا وان هىان مشيل في جفهُل هره الهالكاث 

ؤلاوظاهُت، هىا ًخأزس الؿابو ؤلاوظاوي وهرا ما ًخلم ؾابو لاخباؾاث و لاخخالالث 

الىفظُت للفسد، وبالخالي ولما اطخىنبىا هُفُت جىقُف الهالكاث ؤلاوظاهُت، هىا خللىا 

اُت للمىكماث أو الهىع . الصحت الىفظ
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