
 العوامل المؤثرة في الصحة النفسية
تتأّثر الصحة النفسية عند األفراد منُذ بداية نمّوهم الجسمي والنفسي واالجتماعي بالعديد من 

 العوامل البيئّية الخارجية أو النفسية الداخلية، ومن أهّم هذه العوامل التالي: 
 :اّتفق العلماء  إذالبيئة األوليَّة للطفل وأكثرها تأثيرًا عليه في المستقبل؛  األسرة د  ُتع األسرة

على أّن السنوات الخمسة األولى من حياة الطفل هي األساس الُمكّون لشخصيته 
رية المتقدمة، فالتنشئة واتجاهاته وأنماطه السلوكية والتي ستستمّر معه في مراحله العم

األسرّية السوّية ُتخرج أطفااًل وأفرادًا أسوياء وسليمين متوافقين مع أنفسهم ومع من 
حولهم، أّما التنشئة األسرّية غير السليمة قد ينتج عنها أفراد غير أسوياء، ويعانون من 

المرغوب بعض السلوكيات غير التوافقّية؛ نتيجة الكتساب بعض القواعد واألنماط غير 
 فيها من األسرة؛ كاألنانية المفرطة، وعدم تحمل المسؤولية، وغيرها. 

 :المدرسة الهيئة أو المؤسسة التعليمية الرسمية التي ينتقل إليها الطفل في ُتعد  المدرسة
والمعايير واالتجاهات النفسية  بالقيمعمر محدد، ويذهب الطفل إلى المدرسة وهو مزّود 

المنزل  تعمل المدرسة على توسيع دائرة ما اكتسبه الطفل في إذواالجتماعية األساسية؛ 
بطريقة ُمنّظمة ومدروسة، وفي المدرسة يتفاعل الطفل مع أصدقائه ومعلميه في البيئة 

التي  فالبيئة المدرسيةإيجابًا على الصحة النفسية له؛ أو الصّفّية التي تؤّثر بدورها سلبًا 
تّتسم باالنضباط والنظام مع الحرية والديمقراطية ُتنشئ فردًا مدّعمًا بالصحة النفسية 
السليمة أكثر من الفرد الذي ينشأ في بيئة مدرسية تّتسم بالفوضى وعدم االنضباط 

 االحترام.و 
 اإلنسان ُتعّد من المؤثرات التي تؤثر على نفسيته،  يزاولهإن طبيعة العمل الذي  :العمل

فعندما يعمل بأجواء مناسبة عندها يكون مرتاحًا نفسيًا للقيام بعمله بشكل أفضل، بعكس 
وجوده في ظروف عمل غير مناسبة، فمثاًل: عمل األفراد تحت أشعة الشمس المباشرة 

صابة بضرةة شمس من في أيام الصيف، مع عدم توفير أّي وسائل لحمايتهم من اإل
 المحتمل أن يؤّثر ذلك على صحتهم النفسية، ويشعرهم بالقلق من طبيعة عملهم. 

 
 أهمية الصحة النفسية

 السعادةللصحة النفسية األهمية الكبرى التي تعود على الفرد والمجتمع، فهي تزرع 
واالستقرار والتكامل بين األفراد، كما لها الدور المهم في اختيار األساليب العالجية السليمة 
والمتوازنة للمشكالت االجتماعية التي قد تؤثر في سالمة عملية النمو النفسي للفرد، ويمكن 

  مة ألهمية الصحة النفسية على النحو اآلتي:تلخيص بعض النقاط المه
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  االستقرار الذاتي للفرد، فتكون حياته خالية من التوترات والمخاوف والشعور الدائم نسبيًا
 بالهدوء والسكينة واألمان الذاتي.

  إن الصحة النفسية ُتنشئ أفرادًا مستقّرين وأسوياء، فكلما كان األهل يتمتعون بالقدر
النفسّية كانت إمكانّية تنشئتهم ألطفال أسوياء نفسيًا أكبر، فاألسرة  المناسب من الصحة

المستقرة نفسّيًا تتمتع بالتماسك والتآزر والقوة الداخلّية والخارجّية، وةالتالي فهي تزيد 
 المجتمع قوًة وتماسكًا.

 ى فهم الصحة النفسّية فعَّالة لذات الفرد، فهي تتيح له الفرصة بفتح آفاق نفسه والقدرة عل
ذاته واآلخرين من حوله، وتجعله أكثر مقدرة على سيطرة وضبط العواطف واالنفعاالت 

 والرغبات، وتوجيه السلوك بشكل سليم بعيدًا عن االستجابات غير السوّية. 
  مع المشكالت المختلفة  اإليجابيتمتُّع الفرد بالصحة النفسّية تجعله أكثر قابلية للتعامل

عليها، وتحمل  وتوازن االنفعاالت عند الوقوع تحت الضغوط الحياتّية المختلفة، والتغلب
 المسؤوليات دون الهرب واالنسحاب.

  الصحة النفسية تجعل الفرد متوافقًا مع ذاته متكّيفًا مع مجتمعه، فغالبًا ما تكون سلوكياته
 سليمة ومحبوةة ومرضية لمن حوله.

  ،كما أّن للصحة النفسية األهمية الكبرى على الصعيد االقتصادّي والمجاالت اإلنتاجية
ة قابل لتحمل إّن الفرد المتمّتع بالصحة النفسيّ  إذ، التنمية االجتماعيةوتحقيق مبدأ 

المتكاملة  فالشخصيةالمسؤولية واستعمال طاقاته وقدراته وكفاءاته إلى الحد األقصى، 
 للفرد تجعله أكثر فاعلية وإنتاجية.

 
 معوقات تحقيق الصحة النفسية: 

إن وظيفة الحياة النفسية بمختلف عناصرها هي تكيف الفرد لظروف بيئته االجتماعية 
والمادية، وغايتها تحقيق حاجات اإلنسان، وهي تتحقق عادة بالتعامل مع البيئة، وهذه البيئة 

االنفعال ومختلف أنواع متغيرة، وهذا التغير يثير مشكالت يقابلها اإلنسان بحاالت التفكير و 
السلوك، ولكن التغيرات التي تحدث قد تكون شديدة لدرجة خارجة عن الحد الذي يقوى عقل الفرد 
على مقابلته والتكيف له، وهنا تنشأ الحاالت المرضية التي تعد  مؤشرًا على عدم التمتع بالصحة 

تعد  من أهم معوقات تحقيق النفسية، وعلى اإلجمال يمكن اإلشارة إلى عدد من القضايا التي 
 الصحة النفسية لدى األفراد أو المجتمعات وهي كما يأتي:

 الحروب التي تمر فيها حضارة اإلنسان المعاصر.  – 1
مشكالت الحياة العامة بعد تطور وسائل النقل ووسائل الدعاية واإلعالم التي زادت من  – 2

 صعوةات اإلنسان كما زادت في ثقافته. 
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المشكالت الخاصة في عدد من المجتمعات نتيجة تحضرها أو بتأثر من الحياة  ازدياد – 3
 الصناعية وازدياد انتقال اإلنسان من الريف إلى المدن ذات الحياة الصاخبة. 

 صعوةة شروط الحياة ومتطلباتها. – 4
 
 


