الصحة النفسية وشوط التحصيل الدراس

1

د .سعد الدين العثمن
أكد كل من البنك الدول ومنظمة الصحة العالية ف ع ام  1993ف دراس ة ح ول
تكلفة برامج الصحة العامة الختلفة مقابل العائد منه ا ،وخل ص إل أن برام ج الص حة
الدرسية التي تنح خدمات صحية آمنة وقليل ة التكلف ة )مث ل برام ج التوعي ة الص حية
ومكافحة تعاطي الكحوليات والخدرات والتدخي( من أكثر الستثمرات فائدة وعائدً ا

اقتصاد ًيا والتي يمكن للدول أن تس ن ب ا الص حة .وم ن الواض ح أيض ا أن الص حة

كبيا ف متلف البامج الصحية وهو ما يعل الستثمر ف
الدرسية والامعية تؤدي ً
دورا ً
برامج الصحة الدرسية والامعية ذا تأثي كبي ف النتاجية والتنمية.

وإذا كانت الصحة العضوية )ص حة الس م وأعض ائه( تش كل نص ف الص حة
الشاملة للفرد ،فإن الصحة النفسية هي النصف الخر؛ لنا بمفهومه ا الواس ع تش مل
وتضم بقية مكونات الصحة الشاملة.
 -1ألقى هذا العرض بآسفي أكتوبر 2004

تعريف الصحة النفسية
تتعدد تعريفات الصحة النفسية بتعدد الباء والتخصصي ومدارسهم .لكن أكثر
تلك التعريفات اختصارا قول بعض التخصصي بأنا توازن وانس جام الي اة النفس ية.
ومن التعريفات الكثر تكامل التعريف القائل ب أن الص حة النفس ية ه ي :الال ة ال تي
يستطيع فيها الفرد أن يعيش ف سلم مع نفسه ومع الغي ،وأن يقق إمكانياته الختلفة إل
أقص مداها ،وأن يتكيف مع الصدمات وضغوط الحيط ،ويستشعر ف ذلك كل ه الرض
والسعادة.
وهكذا فإن الصحة النفس ية ل تتح دد فق ط ب اللو م ن ال رض أو الض طراب
النفس أو العقل ،فهذا ل يكفي للتمتع بصحة نفسية جيدة .فالضطرابات النفس ية ه ي
حالت يمكن تشخيصها وت ؤدي إل نق ص واض ح ف الق درات الذهني ة والوجداني ة
والعلئقية للفرد .لكن كم يمكننا أن نقول عن إنس ان م ا أن ه ل يتمت ع باللياق ة البدني ة
الطلوبة عل الرغم من عدم إصابته بأي م رض عض وي ،فك ذلك اللياق ة النفس ية )أو
الصحة النفسية( تتاج إل سمت ومواصفات ،عل قدر تققه ا تك ون الص حة النفس ية
أفضل وأليق .فالش خص غي الناج ح ف علق اته م ع الخري ن ،وال ذي تتس م حي اته
بالضطراب وسوء التكيف ،ل يمكن أن يوصف بأنه يتمتع بصحة نفسية سليمة ،وذلك
عل الرغم من خلوه من أعراض الرض النفس.

والصحة النفسية أيضا ليست حالة ساكنة ،بل هي جهد متواصل ،وبحث مس تمر
عن استقللية الشخصية وعن سعادتا.
وحالة الصحة النفس ية ه ي نتيج ة لع دد م ن العوام ل البيولوجي ة ،والنفس ية،
والرتبطة بالحيط .ويش ي الب احثون إل أن الص حة النفس ية ترتب ط ب القيم المعي ة ف
الجتمع كم ترتبط بالقيم الفردي ة الاص ة بش خص معي .وه ي تت أثر بشوط متع ددة
ومتداخلة مثل الشوط القتصادية والجتمعية والثقافية والرتبطة بالبيئة الحيطة.
وهكذا عندما يكون الفرد ف حالة توازن ،فيمكن ه أن ي ؤدي عمل ه بانتظ ام ،وأن
يتكيف مع الظروف الارجية ،ويربط علقات اجتمعية مرضية .أم ا عن دما يت ل ذل ك
التوازن ،فإن كل شء يصبح صعبا ،ويصبح حل ثقيل عل النفس وعل الناس.
وتعتب الصحة النفسية أيضا شأنا جاعيا ،وغنى للمجتمع بأكمله ،لن ض عفها أو
تضرها يسبب مفاسد جاعية وليس فقط فردية.
معايي الصحة النفسية
وانطلقا من هذا التعريف يمكن تديد معايي الصحة النفسية فيم يل:
-1التوافق الذات )ويسميه البعض التكيف الشخص( :وهو أن يك ون الف رد راض يا
عن نفسه قادرا عل التوفيق بي دوافعه التعارضة توفيق ا يرض يها إرض اء متزن ا.
ويضم بالساس الستويات الثلثة التالية :معرفة النفس الثق ة ب النفس ض بط
النفس.

معرفة النفس :بمعرفة الفرد لقدراته ،ونقاط ض عفه ،وح دوده ،وحاج اته ،وتقب ل
الفرد للحقائق التعلقة بذلك.
الثقة بالنفس :وذلك بالحساس بشعور إياب نحو ال ذات وتق ديرها واحتامه ا،
غي كاره لا أو نافر منها أو ساخط عليها أو شاك ف قدراتا .وخلو الياة النفسية م ن
التوترات والصاعات النفسية التي تقتن بمشاعر الذنب والقلق والضيق والنق ص،
والتوفر عل درجة معقولة من الطموح والشجاعة ،وتتعه بالتال بالطاق ة الحرك ة
للتخطيط لياة أفضل.
ضبط النفس:
اكتساب القدرة عل التحكم ف التقلبات الوجدانية والزاجية،
 القدرة عل إحداث التوافق و التن اغم بي ق دراته وإمكان اته ،وطموح اته
و لمثله من أجل تلبية متطلبات الياة الختلفة،

عدم السمح للعواطف السارة أو غي الس ارة ب أن تأخ ذ حجم مبالغ ا في ه
لديه.
القدرة عل التحكم ف ردود فعله وف أدائه لا يسمح ل ه باختي ار ومارس ة
العادات الصحية ،العضوية والنفسية ،السليمة :ليس الشديد بالصعة ،إنم
الشديد من يملك نفسه عند الغضب.
ويدف الهد الذي يتم ف هذا الجال عل تقوي ة إرادة الش خص ،ليفع ل م ا
يقرر) .مثال الدمان(.
وهذه النفعالت العتدلة لا تأثي ك بي ف التمت ع بالص حة النفس ية الس وية؛
لنا تنشئ عادة حالة وجدانية إيابية وسارة.

 - 2التوافق الجتمعي :وه و ق درة الف رد عل عق د علق ات اجتمعي ة راض ية
مرضية ،يرض عنها الفرد بنفسه ويرضاها الناس منه .وهو ما يعب عنه أيضا بالقدرة عل
التوافق مع البيئة والتكيف الناجح الياب معه ا .وه ذا التواف ق الجتمعي يعك س م ا
يمكن أن نسميه النضج الجتمعي .ويضم أساسا ما يل:
احتام الخرين والحساس بأفراحهم وآلمهم
الشعور بالراحة والطمئنان ف العلقات معهم
القدرة عل إظهار مشاعر الب والود نحو الخرين وعدم ال تدد ف
تقديم يد الساعدة لم
تقبل نقائص الخرين
القدرة عل احتام مستوى معي من السؤولية واللتزام
 - 3القدرة عل الصب والتحمل :بالص مود أم ام الزم ات والش دائد وضوب
الحباط .ويضم ذلك أساسا ما يل:
القدرة عل الحافظة عل توازنه عند التعرض لي ص دمة أو ض غط
نفس
القدرة عل استعادة توازنه بعد الصدمة
تقبل الفشل ومشاكل الياة بكل هدوء واتزان

 القدرة عل متابعة حياته بشكل طبيعي بعد التعرض لي صدمة
القدرة عل استثمر فرصة الص دمة لتط وير الشخص ية والتعل م م ن
نجاحه وفشله ،وتنب تكرار الخطاء
القدرة عل التكيف مع الواقع مهم كان مريرا إذا كانت ظروفه أق وى
من طموحات وآمال الفرد ف التغيي
 - 4الشعور بالرض والسعادة :وهو أعل معايي الصحة النفسية مرتب ة ،وت وفره
لدى الفرد يسبغ عل حياته شعورا عميقا بالبهج ة والسور ح تى للش ياء والح داث
البسيطة .ومن مقتضياته:
التفاؤل الستمر بالستقبل ومباشة التخطيط من أجل مستقبل أفضل
الشعور بالتع ة الداخلي ة ف إت ام العمل أو الس ؤوليات ال تي
تناط بم عل أكمل وجه ،وبذل أقص جه ودهم لتحقي ق
هذه الهام والسؤوليات بأفضل صورة مكنة
تأثيات الصحة النفسية عل مكونات شخصية الفرد
يمكن من جهة ثانية تشيح الص حة النفس ية أفقي ا حس ب مكون ات الشخص ية
النسانية .وهكذا يتم تعريفها بأنا الطريقة التي يفك ر ب ا الش خص ،وال تي ي س ب ا
وينفعل ،والتي يتحرك ب ا ويعم ل ،ذل ك أن مكون ات الشخص ية ثلث ة ه ي العاطف ة
والتفكي والسلوك.

La définition de la santé mentale proposée est : " La
santé mentale d'une personne s'apprécie à sa capacité
d'utiliser ses émotions de façon appropriée dans les
actions qu'elle pose (affectif), d'établir des raisonnements
qui lui permettent d'adapter ses gestes aux circonstances
(cognitif) et de composer de façon significative avec son
environnement (relationnel). Tout en reconnaissant cette
spécificité, il demeure fondamental d'agir à la fois sur les
dimensions biologiques, psychologiques, sociales et ainsi
élargir l'action en santé mentale ".
 1الانب النفعال أو العاطفي
ويرتبط بالشاعر والحاسيس الداخلية للنسان ،وحالته الزاجية مثل ال زن والكآب ة أو
السعادة والفرح ،الغضب والسد والك ره أو العج اب وال ود ،القل ق أو الطمئن ان،
الرضا والقناعة أو الحباط ،إل آخر الشاعر النسانية الفطرية التي يش عر ب ا النس ان.
وهكذا فإن حياة النسان هي مزيج من خ بات متناقض ة ،تض م النج اح والفش ل ،كم
تضم السعادة والزن ،والب والكره ،وغيها .وق د اقتض ت حكم ة ال تع ال أن عل
النسان أن يتبها عل الرغم من تناقضها خلل حياته ،لن شعور النس ان ب ا جيع ا
يعتب ضوريا لكي يستطيع أن يتعلم ويتكيف معه ا فيكتس ب وف ق بع ض الشوط
صلبة نفس ية أو انفعالي ة .وه ذا ي ؤهله بالت ال للوص ول إل درج ة النض ج الع اطفي
والنفعال.
 2الانب العقل أو الفكري:

ويرتبط بالقدرة عل النظر إل الواقع وفهمه كم هو ،وبقدر مقبول من الوض وعية،
كم يرتبط بالقدرة عل مواجهة هذا الواقع والتكيف معه بنجاح من خلل اتاذ القرارات
الصائبة والسليمة مهم كانت هذه القرارات مؤلة وصعبة عل الشاعر الشخصية ومشاعر
الخرين طالا أنا تؤدي إل تقيق النجاح ف مواجهة الواقع والتكيف معه بأق ل خس ائر
صحية ،بدنية ونفسية ،مكنة.
ويرتبط هذا الانب أيضا بقدرة الشخص عل أن يتبنى لنفسه فلسفة عامة ف الياة
أي أن تكون لديه مموعة من التصورات والقيم والعتقدات الشخصية التي تساعده عل
حب الياة وتقبل الناس وتقبل الذات وبم يساعده عل تقيق السعادة الشخصية
 3الانب السلوكي والعمل:
الضغوط والتكيف
الضغط هو عبارة عن تغيات داخلية وخارجية تطرأ عل حياة النسان ويؤدي إل
استجابة انفعالية حادة ومس تمرة .فالح داث الارجي ة بم ف ذل ك ظ روف العم ل أو
الس فر والصاعات العائلي ة وت وتر العلق ات الجتمعي ة والظ روف القتص ادية،...
والتغيات الداخلي ة كالص ابة ب الرض أو الرق أو الض طرابات الرموني ة  ..تث ل

ضغوط ًا عل حياة النسان النفسية .ومن الضغوط الشائعة :
· الصاعات والنغصات اليومية ومشاكل العمل .

· التغيات التعلقة بالنفصال عن السة والجتمع ) السجن ،الطلق ،موت البوين أو
أحدها . (...
· المراض الداخلية – نفسية أو بدنية أو الدمان .
· النشاط الذهني الزائد والجهاد العقل واختلل النظام الغذائي
العلمات والعراض الدالة عل تزايد الضغط والجهاد نوعان:
 1أعراض نفسية:
اضطرابات النوم
الكتئاب والشعور الاد باللل والتعب
التوتر والغضب لتفه السباب
التوجس والقلق عل أشياء ل تستدعي ذلك
اضطرابات الذاكرة
الشعور بفقدان السيطرة عل الوقت وعل ال ذات ،الش عور بأن ك ل تق ق ول
تنجز إل القليل ،فقدان الشعور بالدف والغاية وفقدان الطاقة
 2أعراض عضوية :يكثر البحث عن أسباب عضوية لا ،وعدم فهم ج ذورها النفس ية
يضاعف معاناة الشخص.

الصداع اللفي والصداع النصفي )الشقيقة(
اضطرابات الضم والتنفس
خفقان القلب
التوتر العضل
آلم عامة وغي مددة الوضع
عس اليض
الصلع
لبد من القول إن ردود فعل النسان عل الض غوط تتل ف م ن ش خص لخ ر وه ذه
القدرة عل التكيف مع ظروف الياة والضغوطات اليومي ة يطل ق عليه ا تس مية طاق ة
التكيف وهي مرتبطة بنمط الشخصية وبنموذج الملة العصبية الركزية .
اضطرابات الصحة النفسية والداء الدراس الامعي
يمكن لض طرابات الص حة النفس ية أن يك ون ل ا ت أثيات عل الداء الدراس
الامعي
أعراض متملة للضطرابات النفسية:
اضطرابات التكيز الذهني
صعوبة الحافظة عل نفس مستوى النشاط طيلة اليوم
صعوبة البادرة لربط العلقات مع الخرين

قدرة مدودة عل تمل الضجيج والزحام
صعوبة التكيز عل مهام متعددة ف نفس الوقت
ردود فعل صاخبة عل التعليقات السلبية
وإذا كانت هذه العراض وأمثالا كثية ف ص فوف الطلب ة عموم ا ،ف إن ح دتا
وكثرتا واستمرارها ف الزمن تشكل عوائق للنجاح الدراس لكثي من الطلبة.
وقد تم القيام ف عدة جامعات فرنسية طيلة عق د التس عينات بأبح اث ت دف إل
تقييم التفاعل والتآثر بي الصحة النفسية وظ روف الدراس ة والنج اح ،بقص د تكيي ف
الجراءات الساعدة عل التوازن لدى الطلبة وعل نجاحهم ف دراستهم.
وقد انتهت تلك الدراسات إل أن خس الطلبة ) ( %20يسون عل أنم ليس وا ف
حالة حسنة ،ومنهم أقلية ) (%1،5يرون أن م عل ح ال س يئة ،وك انوا ق د أق دموا عل
ماولة انتحار ويفكرون باستمرار ف الوت.
ويأت عدم الرتياح الذي يشعر به الطلبة نتيجة لعدد من السباب منها:
تغي منهجية وطريقة الدراسة
صعوبة التعرف عل الطلوب منهم ف التحصيل الدراس
صعوبة معرفة انتظارات الساتذة
ضعف العمل ضمن مموعات ،بينم يصل الطلب ة ال ذين يعمل ون جاعي ا عل
نتائج أحسن
وقد بينت تل ك الدراس ات أن طلب ة العل وم الجتمعي ة واللغ ات أك ثر انتق ادا
لنفسهم .ويدون أنفس هم بع د الباكالوري ا غي ق ادرين عل تنظي م عمله م الدراس،

وي دون ص عوبات ف ت دبي ال وقت ،ويش عرون ب القلق م ن المتحان ات .أم ا طلب ة
التخصصات العلمية فهم أكثر ثقة ف أنفسهم ،ويعملون أكثر ،ويعتبون المتحانات مع
مرور الوقت أمرا عاديا .لكن هؤلء الطلبة يتل توازنم بس بب النتائ ج الس يئة ال تي ل
تتناسب مع الجهودات التي بذلوها.
وسجلت تلك الدراسات أيضا معاناة الطلبة أيضا من:
الحساس بالوحدة :يشعر به  22بالئة من طلبة العل وم الجتمعي ة و  24بالئ ة
من طلبة العلوم
تناول الدوية 50 :بالئة تناولوا أدوية مقوية لل ذاكرة أو مض ادة للتع ب .كم أن
 33بالئة من الطلبة الذين يعانون من  mal êtreتناولوا دواء نفسيا ف الستة أش هر
الخية )منوم أو مهدئ( .كم تبي أن التناول النتظم للدوية النومة أو مقوية ال ذاكرة أو
الثية أكثر منه لدى الطلبة الراسبي )سبب أو نتيجة ؟(
ع دد م ن الع راض النفس ية ال تي ت ؤثر س لبا عل الدراس ة ،وم ن بي تل ك
العراض :الوف الفرط من الس قوط أو الفش ل الش عور ب التعب الس تمر ض عف
التكيز ضعف الذاكرة الشعور بانسداد الفق  ...ويمكن لذه العراض أن ت ؤدي ف
عدد من الالت إل التوقف عن الدراسة.
إن النتيجة الهم لذه البحاث هي أن هناك علقة قوية بي الصعوبات النفس ية،
والدراسة ،والنجاح فيه ا .وعل الرغ م م ن أن الص عوبات النفس ية ليس ت حك را عل
الامعات ،فإن معالة الشاكل النفسية ،أو التخفيف منها ،يبقى مكنا بمساعدة الؤسس ة
الامعية ،ويمكن أن يساعد عل ذلك منهجها وجوها العام.

وف الغرب يب دو أن الدراس ات ف ه ذا الج ال م دودة ج دا .لكن ي أش ي إل
دراسات تت ف بعض كليات الدار البيضاء ومراكش ح ول اس تعمل الخ درات .وق د
أثبتت آنذاك أن ) % 21الدارالبضاء (1985/و ) %14مراكش (1991/من الطلب ة ق د
تناولوا الخدر ولو مرة واحدة .بينم أثبتت بعض الجص ائيات أن أع داد الطلب ة ال ذين
يرجعون إل العيادات النفسية يتزايدون مع السنوات.
تطوير الصحة النفسية
لتطوير الصحة النفسية يتاج الطالب إل التسلح بأمور ذاتي ة ،وإل أن تت وفر ل ه
أمور ف الحيط الامعي .فهم إذن جانبان ذات وموضوعي.
 1الانب الذات:
العرفة :مشاكل الصحة النفسية قابلة للعلج الف رق بي الش كل النفس
والرض النفس أهية الستشارة النفسية مال موض وعي علم ي مث ل
باقي مالت الصحة
مرونة الشخصية وعدم التسع
استعمل آليتي التبسيط والتجاهل أمام عدد من العراض
الرص عل العلقات الجتمعية والعمل المعي

نمط عيش صحي :الكل/النوم/الراح ة/التمرين الرياض ية/البعد ع ن
الخ

درات/التقليل م ن النبه

ات/الحتياط ف اس تعمل الدوي ة

النفسية .....
 اليمن وما يوفره من أمان وسكينة وطمأنينة :أل بذكر ال تطمئن القلوب
 2الانب الوضوعي:
تشجيع الؤسسة الامعية لفض اء نفس اجتمعي مناس ب لتط ور إي اب للص حة
النفسية ،وذلك أساسا بتوفي ما يل:
جو الشاركة المعية ف النشطة
 الساعدة النفسية والجتمعية )الستشارة الدعم التوعية (...
جو الوار حول الشاكل الطروحة

