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متعجال آسفا –وعدت أمس أن أقدم ما قدمت : اعتذار مكرر
قدمه بالعربية، وهذا هو ليس ترمجةباإلجنليزية أن أ –

مباشرة، أو صورة طبق األصل، فهو ىف شكل جداول لعلها تسهل
، وقد مت تعديل وتصويب بعض التفاصيل)أوتصّعبها(املهمة 

 . والتقسيمات، وأآرر اعتذارى

من املتوقع أنىن لن أضيف آلمة واحدة باإلجنليزية(
 ). نشرة أمسللتوضيح، وعلى من يريد مثل ذلك أن ينظر ىف

 مدارس ومدارس

 أساسية   وافرتاضات   ونظريات   مدارس

 مقدمة 

النشرة أن يستوعب آل ما تورطنا   ليس املطلوب من قارئ هذه
ماهية"ىف نشره هكذا وفاء لوعد أمس، تربيرا لفتح ملفات فحص 

 )اإلبداع املفتوح النهاية(ومصريا ) الغرائز(اصال " اإلنسان

هو أن تصله رسالة عن مدى) املأمولأو (لكن املقصود 
ويا حبذا لو امتدت هذه الرسالة إىل اختالف(تنوع الرؤى 

، وأن جيعله هذا يتحمل االختالف، وقد يعود إىل ماشاء)األديان
 .مما ورد ىف هذه العجالة بني احلني واحلني

النفس وىف النفس، وملاذا آل  ملاذا آل هذه النظريات عن
 تلك املدارس؟ 

بالنسبة للطبيب -آل ذلك إْن مل يكن اهلدف منه إن 
العالج، فال  هو -النفسى، واألهم بالنسبة للمريض النفسى 

داعى له ىف هذا اال، ولتقتصر املسألة على منظور فلسفى،
 .أو جمادلة نظرية

ال يوجد إنسان ليس لديه مفهوم خطأ أم صواب عن ماهيته
ألمر أن هناك من يعىنووجوده ومعناه وغايته، آل ما ىف ا

بذلك واعيا، وهناك من يعيش آل ذلك دون حاجة لفحصه أصال،
وهناك من ينكره عالنية لكنه ال ميكنه التخلص منه إال إذا

 .ختلص من حياته آلها
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فيما يلى نقدم عددا من املدارس النفسية، من حيث أن آل
مدرسة تضع هلا مفهوما عن اإلنسان، وبالتاىل مفهوما عن

عدم حتقق هذا املفهوم عن الصحة،الصحة، ويكون املرض هو 
ويكون العالج هو حماولة استعادة مفهوم الصحة بكل الوسائل

 ).آما أشرنا أمس(املتاحة 

 بكل   اإلحاطة    ) أو املستحيل(هذا وملا آان من الصعب 
 الصحة   يف   وماهيته   اإلنسان   سلوك   تفسر   أن      حاولت   اليت   املدارس 
 جمموعات   سبع   منها   أمجع   بأن ) 1980سنة (  اآتفيُت   فقد ،  واملرض 
، وبالتاىل نتوقع قدرا من)قسمتها مرغما هكذا بشكل متعسف(

األخطاء والتداخل لعلنا نكتشف بعضه عند املراجعة
 إجياز   يف   جمموعة   آل   حتت   حمدودة   أمثلة واملناقشة، وقد قدمت 

 ، !!رمبا ليست آما هىآما وصلتىن و ،  شديد 

 يكمن   الذي   االختالف   مدى   أوضح   أن وقد قصدت من آل ذلك 
يتعلق مبا  فيما )  خارجنا   ضده   أو   بعضه   يظهر آما  (  داخلنا 
 ،  أنفسنا   عن   نتصوره 

  !!!حنن البشر 

    األويل   اموعة

  ) هبا   املرتبطة   واملدارس (  النفسي   التحليل

 من   خرجت   اليت   املدارس   تلك   هبا   املرتبطة   باملدارس   أعين
 االختالفات   برغم    العام   جها   تنهج   ومازالت   عباءهتا 
 واختذت   عنها   انشقت   اليت   املدارس   بذلك   مستبعدا ،  التفصيلية 
  . آخر   عنوان   تحت   مكاا   جتد   أن   يؤهلها   خمتلفا   مسرا 

 الثانية   اموعة

    املتعددة )  الرتآيبية (  املنظومات مدارس  

الىت أحاول تقدميها،   للنظرية   بالنسبة   األهم   اموعة   وهي
 املنظومات   تعدد   حيث   من   األساسية   الفكرة   يف   معها   تشرتك   هى   إذ 
    . متصاعد   هريارآى   بشكل 

    الثالثة   اموعة  

  ) التعلم (  الرتبوي   املنظور   ذات   اموعة

 بافلوف   من   بدءا   املدارس   من   آبريا   عددا   اموعة   هذه   وتشمل
 ورؤيته   ماير   أدولف   حىت   ) الذى نقل إىل جمموعة أخرى(
 ألضعه   فرويد   عن   انشق   الذي   أدلر   بألفرد   مارين ،  السيكوبيولوجية 
  .  ما   بشكل   اموعة   هذه   حدود   من   أوسع   منظوره   ألن   متعسفا   هنا 

    الرابعة   اموعة

 الذات   حتقيق   ومنظور   واإلنسانيون   الوجوديون

 من   الذات   حتقيق   علي   بالتأآيد   االجتاه   هذا   أصحاب   ويعين
    غري   جمموعة   وهي ،  وحريته   اإلنسان   إنسانية   تأآيد   واقع 
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، ناحية   من   التفرد   علي   تؤآد   أا   إال ،  بالضرورة   متجانسة
 غاية ،  أخري   ناحية   من   ذاته   يف   آغاية   اإلنسان   وضع   وعلى 
 متارس   مبا   أو )  اإلنسانيون ( اجليدة    طبيعتها   تعد   مبا   تتحقق 
  ) الوجوديون (مفتوحة    حرية   من 

    اخلامسة   اموعة 

    وعبــرها    الذات   امتداد

 النمائية،   التنويعات   من   خليطا اموعة    هذه   وتشمل
، واليوتوبية ،  والصوفية   واإلميانية،   الدينية، و   والتطورية، 
 جمرد   هو )  النوع   وأحيانا (  الفرد   اإلنسان   أن   علي   تؤآد   وهي 
 قادر   املتطور   بتكوينه   وأنه ،   بعدها   ما   هلا   متوسطة   حلقة 
 ما   أو ،  هو   ما   عند   التوقف   دون   بعده   ما   إيل   االمتداد   علي 
  ) سابقتها   مثل   الذات   حتقيق   مرحلة   عند   أي (  هو   أنه   يتصور 

السادسة   موعةا    

 الساآن   البنيوي و الكيميائى    املنظور

وال متثل   دقيقة   ليست ،  خمتلفة   بامساء   اموعة   هذه   وتتسمي
 أو ،  الطيب   النموذج :   مثل  ، حقيقتها ىف آثري من األحيان

  .  فحسب   البيولوجي   النموذج   وأحيانا ،  احليوي   النموذج 

الرتآيب   فكرة   حيث   من (  اآلخر   اجلانب   علي   تشمل   أن   ميكن   وهي
،   السلوآيني   غالة   بعض )  املربمج اجلاهز أو املتشكل ىف احملل

 والبنيويني التقليديني

 السابعة    اموعة

  ) السياسي (  االجتماعي   اإلنكاري   املنظور

 لقهر   نتيجة   ويعتربه   أصال   فسيالن   املرض   ينكر   املنظور   هذا
 جمرد   النفسي   املرض و   مسئول   فاتمع   وبالتايل ،  املريض   اتمع 
    مريض   جمتمع   علي   احتجاج   ثورة 

 وحماذير   تعقيبات

، اإلجياز   الشديدة    املتواضعة الباآرة   احملاولة   هذه   مع
 :ة أخرى، ما يلىمر  نتذآر   أن   ينبغي 

 متاما   تقريىب   التقسيم   أن ) 1( 

 وأخري   جمموعة   بني   ينقص   أو   يزيد   تداخل   مثة   أن ) 2( 

خاصة(تضاف    أن   ميكن أخرى    مدارس ونظريات    مثة   أن ) 3( 
، قبل أن تظهر موجات العلم1980وأنىن مجعت هذه املدارس سنة 

شكيالت العالج املعرىف املتتالية، وهو مااملعرىف احلديثة، وت
 )سأرجع إليه ىف هذه النشرة غالبا

 تضمنه   ما   عن   إشارة   حيت   أو   تفاصيل   أية   تذآر   مل   أنه ) 4( 
  تاريخ   من   به   ترتبط   ما   أو   مؤسسني   من   جمموعة   آل 
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 )وما يرتبط به(التحليل النفسى:اموعة األوىل

 )الفرويدى(ليدى التحليل النفسى التق )1(

 ماهية اإلنسان
  ' الشعوره ' بـ  تارخيه حمكومنتاجاإلنسان

 طفولته مدفوع   بتثبيتات   يعاق   قد
   ) األمشل باملعىن  (اجلنس   سيما   ال   بغرائزه 

  مفهوم الصحة
,  تثبيتاته ) وقفتهيفكأى(يتجاوزأن
 : يحققل   غرائزه   يضبط   أن   يتمكن   إذ 
   ) ويتكيف " ( حيب   وأن   يعمل   أن "

 مفهوم املرض
حىت   عليه   فتغلب,تثبيتاتهحتتدأن

    مبيكانزماته   يعاق   أو   ينكص 
  أعراضه   فتكبله ترآيباته،    بني   التوازن   وخيتل

  العالج
التداعى    خالل   منتثبيتاتهمعايشةيعيدأن
 اإلعاقة   إزالة   من   فيتمكن والطرح  

   "وحيب فيعمل، "   التوازن   إلعادة   الطاقة   فإطالق

 )وما يرتبط به(التحليل النفسى : اموعة األوىل 

 )اآلخر(مدرسة العالقة باملوضوع ) 2(

 ماهية اإلنسان
األوىل    وانشقاقاتهمستدخالتهمجاعاإلنسان

وتواىل  ,  بأمه   عالقته   نوع   حسب   نشأت الىت  
  املتتالية   النمو   مواقع ىف    التثبيتات 

  مفهوم الصحة
املوضوعى   باآلخرناجحةعالقةحيققأن

"بدرجة آافية   حسنا"   باعتباره 
  واألداء   للتكيف   متعاونا

 مفهوم املرض
 ملوضوعات احملتوى النفسىاجلهازخلل

 لعمل   معطلة   بتثبيتات   اروامل   سيئة 
  باآلخر   مفيدة   عالقة 

  العالج
 خالل   من   التثبيتاتهذهتصحيحهو

, الداخل   حتسن   تصحيحية   عالقة   إرساء 
     اآلخر   مع املوضوعى    بالتعامل   وتسمح 

 )وما يرتبط به(التحليل النفسى : اموعة األوىل

 إريك إيكسون) 3( 

 ماهية اإلنسان
  ينمو   أن   قدرة  لهاجتماعىآائناإلنسان

  ليس   وهو .  حياته   طول ) دورات(  حلقات ىف  
  نفسه   صنع ىف    يشارك   وإمنا   مصنوعا 

  مفهوم الصحة
 النمو   أزماتعبورىفالنجاحهى

 يصلح   ومبا    اإلجيابة   اجتاه ىف    املتالحقة 
   وجدت   إن   السابقة   املراحل   طاءأخ 

 دورها   من   أآثر  مرحلةاستمرارأوتضخمهو مفهوم املرض
  السليب   االجتاه ىف    النمو   أزمة   من   اخلروج   وآذا

  العالج
  تضخمه   سبق   ما   وإصالحاألساسيةالثقةبناءهو
  وإعادة   املعلومات   حتصحي   مع   اإلعاشة   بإعادة 
    النمو   مسرية   وإطالق   الناتج   تشكيل 
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 )وما يرتبط به(التحليل النفسى:اموعة األوىل

 هارى ستاك سوليفان) 4( 

 ماهية اإلنسان
ىف   ويعيش   ينمواجتماعىآائناإلنسان

 من   مصنوع   عامل اآلن،  حقيقى    عامل 
   البينشخصية   العالقات 

  مفهوم الصحة
 قبول   تشمل الىت العالقاتجناحمنلةحا

البعض،   بعضنا   وإثراء   واآلخر الذات،  
     بيننا   فيما   والتعاون 

 مفهوم املرض
:  خالل   من   العالقاتهذهإرساءإعاقةناتجهو
  مبالغات هى  الىت  '  الصعوبات   ديناميات '
     جزئيا   ذواتنا   استعمال   من   والناشئة للعادى  

  العالج
  العالقات   مسارلتصحيحمتبادلةمشارآة

  ديناميات '  وإزالة   البينشخصية 
  الشخصية   توظيف   وسالمة'  الصعوبات 

 املتعددة ) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 إريك برين) 5(

 ماهية اإلنسان
  ما   هلا   نفسية  منظوماتجمموعةهواإلنسان

  متعاونة،   منظومات وهى  بيولوجيا،    يقابلها 
  بذاهتا   حلظة ىف    فقط،   واحدة   قيادة   حتت 

  مفهوم الصحة
 مع '  القائدة  الذاتحالة'تناسبهو

 التبادل على    القدرة   مع , احلاىل   املوقف 
  األمر   زمل مىت  األخرى    الذوات   مع 

 مفهوم املرض
 واخللط الذوات، إحدىومجودطغيانهو

 املرونة   وفقد   التلوث   واحتماالت   بينها 
   . التبادل   عن   والعجز 

  العالج
املوقفى    التناسبمبادئاسرتجاعهو
 متطلبات   حسب   الذوات   بني   النشط   والتبادل 
   اعليةوالف   التكيف   

 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 ساندور رادو  )6(

اتساقى    بتنظيم  يعملبيولوجىجهازاإلنسان ماهية اإلنسان
   . النوع   تطور   مسرية   يعيد هريارآى    برتآيب )  هيدوني (

 آمصدر   نفسهاإلنسانيتقبلأن  مفهوم الصحة
  القادر اهليدوىن    للتناسق 

 مفهوم املرض
 العاجز   املعتمدالطفولةمنطاستمراريةهو

على   القدرة ىف  )  وراثي   رمبا (  نقص   وهو
     التناسقية   القدرات   تكامل 

  العالج

 وتدعيم  , االنفعاليةمناإلقالل
 إعادة   خالل   الذاتية من   االعتمادية 
  خالل   من .  التناسقية   وتكامل   تنظيم 
   . احلر التداعى    من   بدال التدخلى    التحليل 
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 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات:اموعة الثانية

 هنرى إى) 7(

 ماهية اإلنسان
 بتنظيم   يعمل بيولوجى جهازاإلنسان

 يعيد هريارآى    برتآيب )  هيدوني (اتساقى  
   . النوع   تطور   مسرية 

  لصحةمفهوم ا
 آمصدر   نفسه  اإلنسانيتقبلأن

  القادر اهليدوىن    للتناسق 

 مفهوم املرض

 العاجز   املعتمد  الطفولةمنطاستمراريةهو

على   القدرة ىف  )  وراثي   رمبا (  نقص   وهو
     التناسقية   القدرات   تكامل 

  العالج

  االعتمادية   وتدعيم,االنفعاليةمناإلقالل
  وتكامل   تنظيم   إعادة   خالل   الذاتية من 
التدخلى    التحليل   خالل   من .  التناسقية 
   . احلر التداعى    من   بدال 

 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 أريىت   سيلفانو ) 8(

   . أساسا إرادى معرىفآياناإلنسان ماهية اإلنسان

  مفهوم الصحة

 العمليات   تغليبعلىالقدرة
 امتداد   استمرار   مع   أساسا   الثانوية 
 التوليف   ل خال   من   بعدها   ما   إال   الذات 
  والثانوية   األولية   العمليات   بني 

 مفهوم املرض
 العمليات ىف التحكمعنالعجز

إىل   تداداالم   عن   والتوقف األولية،  
  األعلى   التوليف 

  العالج

 الثالثة   العملياتتنظيمإعادة
 الناضجة   املعرفية   القدرات   وتنمية 

 وترمجة   والتقبل املعرىف    اإلصالح   خالل   من
     والتنظيم   األعراض 

 املتعددة) الرتآيبية(املنظومات : اموعة الثانية

 العامة   املنظومات   نظرية) 9( 

 ماهية اإلنسان
 حتتية   متعددة  منظوماتجمموعةاإلنسان

 بني   تراآم ىف    هريارآيا   مرتبة   وفوقية 
   .  واملعوملات   الطاقةو    املادة 

املنظومات،    هذهاهلارموني بنيآفاءةهى  مفهوم الصحة
  أيضا   احمليطة   املنظومات   وبني   وبينها 

  هذه   بني   التناسقهارمونيةىفخطأأونقص هوم املرضمف
   ) املعلومات  -  املادة -  الطاقة (  منها أى    أو   املنظومات 

  معا   ينظمها   ما   بكلاهلارمونيةهذهاستعادة  العالج
   واإلطالق   النشاز والتأهيل   أسباب   إزالة    من 
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 املتعددة) يةالرتآيب(املنظومات:اموعة الثانية

 )الرخاوى(اإليقاعية    التطورية   لنظرية) 10(  

 ماهية اإلنسان

احليوى    النبض   دائمبيولوجىآياناإلنسان
  بفعلنة   يسمح   مبا   اهلريارآية   برتآيباته

  باستمرار   واُملدخلة   الداخلية   املعلومات 
  هناية   بال   النمو   مث   ومن ,  النبض 

  مفهوم الصحة
 فعلنة   جناح   احليوي معالنبضآفاءة

 التوازن   باضطراد لتحقيق   املعلومات 
  الواليف   النمو   املرحلي واستمرار 

 مفهوم املرض

 إما بالنبض احليوى النبضمضاعفاتهو
 إذا الذى    النشاز   بناجته   أو   اجلسيم 
 مينع   مبا   شخصيةال   تليفت   واستقر متادى  
  النمو   واستمرار   النبض   آفاءة 

  العالج

  النبض   بإطالق احليوى النبضمسارتصحيح
  مع   واإلبداع   واألحالم   النمو ىف    املنتظم 
ىف    والتحكم   ضعفت الىت    املستويات   تدريب 
  اجلامح الستيعابه تدرحييا البدائى  املستوى  

 )الرتبوى (التعلمى    املنظور :   عة الثالثةامو

 أدلر   ألفرد ) 11( 

  حيقق   أن   يريد  هادفعضوىنظاماإلنسان ماهية اإلنسان
  متكاملة   واحدية ىف  االجتماعى    هءوبقا ذاته،  

  مفهوم الصحة
  استمرارية   يشملمبااألهدافهذهحتقيق

.  اآلخرين   من   التقبـلو   الذات واعتبارها 
  اتمع   من   باإلقرار   هذا   آل   ويتم 

 مفهوم املرض
 من   عليه   يرتتبمباذلكحتقيقعنالعجز

  . اتمع   عن   واالنعزال ,  بالدونية   شعور 
  الطفولة ىف    جذور إىل    ذلك   ويرجع

  العالج
 واإلصالح   التأهيلإىلأساساموجه

ىف   الغوص   وليس   للناضج   اآلن   بالتعليم 
  مناسب عالجى  اجتماعى    دعم   مع املاضى،  

 )الرتبوى (التعلمى    املنظور :  اموعة الثالثة

 للشخصية   التعلم   نظرية) 12( 

 ماهية اإلنسان
 وظائفه   تقاس  أنميكنآياناإلنسان

 التدريب   طرق على    اءهتاآف   تتوقف الىت  
  املختلفة   املراحل ىف    املناسب 

  االزمة   الوظائف   آفاءةمناملناسباملعيارحتقيق  مفهوم الصحة
  األعراض   اختفاء   مع , العادى   لألداء 

 مفهوم املرض
 املرضية   األعراضعنهتصدرعاجزسلوك

 املناسب   املعيار  إىل   افتقاره   نتيجة 
  الالزمة   للكفاءة 

 متعدد   منظور  منالتعليمإعادةهو  العالج
  الستعادة   األداء   التوجه متكامل 
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 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيونلوجوديونا(:اموعة الرابعة

 هورىن   آارين   )13( 

  ماهية اإلنسان

 حتقيق إىل  يسعى آامندفعلإلنسان
 التكاملية   القوة   بسط   خالل   من   الذات 
احلقيقية   الذات :  املسماة   املرآزية 

     املتناقضة   التقابالت   يتجاوز وبالتاىل 

  مفهوم الصحة
 مث   ومن الفردى، التطورىفالنجاحهى

 بإمكاناهتا   الذات   حتقيق 
  احلقيقية   البناءة

  مفهوم املرض

   نتيجة   الذاتحتقيقدوناحليلولةهو
 األويل   العائلية   للعدوانية

 عليه   يرتتب   مبا   احمليط الوجداىن    والربود
  ومكافآته   ومضاعفاته األساسى،    القلق 

  العالج

 الكامنة   اإلمكاناتهذهالآتشافيتوجه
على   العمل   ويشمل . , إعاقتها   وأسباب 
 فصاعدا   واآلن   هنا ىف    مع   القةع   إرساء 
  معا   الصعوبات على    للتغلب 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

     رانك   أوتو ) 14( 

 ماهية اإلنسان
 رحالت   من   متصلةخربةهواإلنسان

 حيث الوالدة،    إلعادة   واخلروج   الدخول 
  النفسي   الرحم   املتصاعدة   العالقات   متثل 

حىت    الصحيح   االجتاهىفالرحلةهذهاستمرارهى  مفهوم الصحة
  النمو   استمرار   وهو   منها   اهلدف على    احلصول 

 مفهوم املرض
  ة   إعاد   تشمل   متميزةخربةذاتهحدىفهو
  لألمام   شاطحة   بقفزة   تتم   لكنها الوالدة،  
  البصرية   الآتساب   املناسب   التدرج   من   بدال 

  العالج
  وامليعة   املواجهةخاللمنفرصةإعطاءهو
  مبا   واخلارج   الداخل   بني   الرتحال   لسالسة 
  التقدم   استمرار   مع   الشطح   عدم   يضمن 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   جوديونلو ا(  :اموعة الرابعة

 ماسلو   أبراهام ) 15(

  إمكاناته   حتقيقاجتاهىفنامآياناإلنسان ماهية اإلنسان
  اإلجيابية   عليها   تغلب الىت    الطبيعية 

  الطبيعية   احلاجات   إشباعبعدالكينونةحاجاتتدعيمهى  مفهوم الصحة
  الذات   حتقيق   النهاية ىف    يضمن هريارآى    ببرتتي 

على  )  األولية (الطبيعيةاحلاجاتغلبة مفهوم املرض
  النمو   مسار   توقف   مث   الكينونة، ومن   حاجات 

  العالج
 مرتب   بشكل   النمواستمراردعمهو

 املريض   مساعدة   هبدف   هريارآية   بطريقة 
   ) األولية (  الطبيعية   حاجاته   جتاوز  على  
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 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيونلوجوديونا(:اموعة الرابعة

  ) ماى   رولو   مثل (دى  الوجو   التحليل) 16(

 ماهية اإلنسان

  دار وبالتاىل    بنفسهدارواعخملوقاإلنسان
  .  واملكان   بالزمن 

  الوجودية   درايةال   هلذه   نتيجة   ذاتيته   وتتحقق
  احلر   واالختيار 

  يدعم جدىل    توتر   عمليةىفآليةبدرايةتعيشأن  مفهوم الصحة
  العامل ىف    الذات   موقع   فينضبط فاآلخرين،    الذات   حرية 

 مفهوم املرض

  نتيجة تنوميى    باغرتابالدرايةهذهتفقدأنهو
  . تزاليةاالخ   للحتمية 

  اإلنتاجية   حمل   حيل الذى    الدراية   فرط   وأيضا
  املرض   من   نوع   هو   والتكيف 

  العالج

  لتدعيم '  أنت -  أنا'تواصلخاللمنالعالجيتحقق
  . األوسع   بالعامل   عالقتها ىف    بالذات   الدراية 

  مث   ومن   االغرتاب على    التغلب   ميكن وبالتاىل 
  املسرية   استمرار 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

  ) البيواجتماعية (مرىف    جاردن) 17( 

 ماهية اإلنسان
 بيئة  -  جمال- آيانمتداخلترآيباإلنسان
  بقدرات   استكشافه   ميكن   أآرب   جمال   من   جزء   وهذا

  ذلك   وغري التليباثى    مثل   اإلدراك   بعد   ام 

الفردى    الكيان  بنالتوازنحتقيقهىالصحة  مفهوم الصحة
  األوسع   اال إىل    ممتدا   األقرب   واال 

  عليه   يرتتب   مما   التناغمهذاحتقيقعنالعجزهو مفهوم املرض
  واالغرتاب   النشاز   من   نوع 

  العالج
  الذات   بني   التوافقهارمونيةاستعادةهو
  فاألبعد   األقرب ,  اال وبينها وبني  ,  ومكوناهتا 
  مساعدة   وسيلة أى    أو النفسى    العالج   خالل   من 

 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيون   لوجوديون ا(  :اموعة الرابعة

 اجلشتالت   نظرية) 18( 

 ماهية اإلنسان
   إىل   يتحلل   أن  ميكنالآلىآياناإلنسان

  له "  شكل"   وهو ,  له   املكونة   األجزاء 
 ميثالن وجوده املتكامل      ، ومها معا " أرضيته" 

الكلى    الرتآيبيعكسآلىمنظورهى  مفهوم الصحة
  ىف آلٍّ معا   سكهمتا على    حيافظ الذى    املتوازن 

 مفهوم املرض
  يرتتب   مبا   أجزائهاإىلالكليةهذهتفكيكهو
إطالق   عن   وإعاقتها   وتصادمها   تنافسها   عليه 
  األرضية   مع   الشكل   ومرونة تبادل   فاعليتها 

  العالج
  الشكل   بتمييز  الكليةاستعادةعلىيعتمد

  "واآلن   اهلنا "ىف    والرتآيز األرضية،    عن 
  املتوازن   اجلشتالت   بناء   إلعادة 
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 )الذات   حتقيق و   واإلنسانيونالوجوديون(:اموعة الرابعة
 جولدشتاين   آريت) 19( 

 أجزائه   جمموع   أبداآلي وليسآياناإلنسان ماهية اإلنسان
  آلية   بيئة ىف    يعيش   وهو

  مفهوم الصحة
 حتقيق   مث   ومن  الكليةهذهقحتقيهو

 من   والتنقل   القدرات   وإطالق   الذات 
  وبالعكس العياىن  إىل    ارد 

 مفهوم املرض
  واالآتفاء   القدراتإطالقعنالتوقفهو
  حساب على    التوتر   من   التخلص   مبوقف 
  احملل ىف    التوقف   مث   ومن   التقدم 

  العالج
 خاللمنالعالجيتحقق
 من   آل   ذات   فيه   تتحقق   مشرتك   جمتمع

  معا   واملعاجل   املريض 

 )  الذات   امتداد (  اموعة اخلامسة 

هنا بالذات ميكن أن تندرج آثري من النظريات السابقة
 اموعة الثانية والرابعة: خصوصا

 يونج   آارل) 20( 

 نسانماهية اإل
 ومتتد ,  األضدادحيتوىآيانهواإلنسان

 وتتمثل , اجلمعى    الالشعور إىل    جذوره 
  متقابلة   مناذج ىف    األضداد 

  مفهوم الصحة
 هذا   قبول على القدرةهىالصحة

 املؤلف   اجلدل   مسرية   وحتمل   التناقض 
  التفرد   لتحقيق   بينها 

 النشاز   لدرجةاألضدادتباعدهو رضمفهوم امل
  التفرد   عن   والعجز   الواقع   عن   والبعد 

  العالج
  استمرار على    واملساعدةالتوازناستعادةهو
  خالل   من   املوضوعية   الذات   والدة   إلعادة   املسرية 
  العمر   منتصف ىف    وخاصة النفسى    العالج 

 )وعربها  الذات   امتداد (  عة اخلامسةامو

اموعة الثانية  ميكن أن تندرج آثري نظريات  وهنا أيضا
 والرابعة، بل ميكن هى نفسها أن تدخل ىف أى منهما

 )عرب الشخصية(سوتيش  أنتوىن ) 21(

 ماهية اإلنسان
 يعرف   ال   ما   بنيمتوسطةمرحلةاإلنسان

 وهو ,  آانه   ما   وبني   الحق   امتداد   من 
 منوه   خالل   الفردية   ذاته   يتجاوز 

 مرحلة   آل   حسبالنموتوقيتحسنهو  مفهوم الصحة
  جتاوز   أو   إسراع   دون   حقها   لتأخذ 

  جتاوز   وأيضا دونية، مرحلةعنالتوقفهو مفهوم املرض
  آاذب   منو   فيتحق   قهافو   بالقفز   سابقة   مرحلة 

ىف    مرحلة   آل   تتحققحىتالنمومساردعمهو  العالج
  توقف   أو   تسرع   يليها دون   ما إىل    وقتها 
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 والبنيوي الكيميائى التشريطىاملنظور(اموعة السادسة
 ) الساآن 

 واتسون -  بافلوف) 22( 

 ماهية اإلنسان
 املنعكسات   من  مرآبةجمموعةاإلنسان

 الشرطية 

 الصاحلة   املنعكساتآفاءةهىالصحة  مفهوم الصحة
  املناسب   واألداء   للتكيف 

 مفهوم املرض
, معيقة   أو  صارةمنكساتتعلمهو

 منعكسات   تعلم إىل    االفتقار   وأيضا 
  نافعة   شرطية 

  العالج
 املنعكسات   باستبعادتعلمإعادة

 منعكسات على    التدريب   وإعادة   املعيقة 
  تكيفية   نافعة 

 ) الساآن   البنيوي و  الكيميائى    املنظور (  اموعة السادسة

 النموذج الكيميائى البيولوجى املختزل) 23(

 ماهية اإلنسان

, معقد   اإلنسان ترآيب آيميائى
ىف   وتضعه   متيزه   وظائف   بأداء   يسمح 
 السواء على    الدالة   املعايري   دودح 

  مفهوم الصحة
البيوآيميائىالرتآيبهذاآفاءةهو

 املوصالت   من   املعروفة   النسب   باحتوائه 
  العادي   للشخص   العادية   والرتاآيب 

 مفهوم املرض
 بعض   ينقص   أو,فيهتزيداضطرابهو

, املعقد لبيوآيميائى ا   الرتآيب   مكونات 
  التشرحيية   الرتاآيب   فيه   ختتل   أو 

  العالج
 تلك   إنقاص   أو,النقصهذاإصالحهو

التشرحيى   اخللل   إزالة   أو ,  الزيادة 
  أمكن   إن االمراضى  

  ) السياسى (اإلنكارى    املنظور   اموعة السابعة

 النفسى   الطب   ضد) 24(

 به   احمليطللمجتمعضحيةاإلنسان اهية اإلنسانم

 ألفراده   وحامياصحيحااتمعيكونأن  مفهوم الصحة
  يصحوا حىت  

 حلسابللفردسحق مفهوم املرض
  مريض   جمتمع

على   والعمل  احتجاج املريضفهمحسن  العالج
  تمعا )  إصالح (  وعالج   القهر   رفع 

 عام   تعقيب
 أو    جمموعة   آل   يف   تزداد   أن   س ميكن املدار   من   مزيدا   إن ) 1( 

 منفصلة   جمموعات   يف 
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 طرق   بعدة   النظريات   وجدولة   تنظيم   إعادة   ميكن   إنه ) 2( 
 أخري 

) آلها   ال (  النظريات   أغلب   يشمل   عام   اتفاق   مثة   إن ) 3( 
 والتكيف ، )  الداخلي (  التوازن :   مثل   مشرتآة   قيم على    يؤآد 
  .  النمو   واستمرار ،  الذات   وحتقيق ، ) اآلخر   مع (

واملقصود هو ،  عينات   جمرد آل ما قدمنا ليس إال    إن ) 4( 
على املبدأ الذى ذآرناه أمس واليوم من حيث  التنبيه

، النفسي   التطبيب   ممارسة   مث   ومن ،  النفسي   املرض   فهم استحالة 
 ، وأن ادعاء ذلك هو من أخطر) ولو ال شعورية(بدون نظرية  
 .املمارسة على    يكون   ما 

 ما   بدرجة   ما   بنظرية   االستهداء   فكرة   عن   يتنازل   من   إن
 نأ   دون   هو   يديرها ،  خفية   لنظرية   يستسلم   إمنا ،  الوعى   من 
عادة لغري صاحل(  ظهره   وراء   من   خالهلا   من   يدار   أو ،  يعلم 

  ).املريض، رمبا لصاحل شرآات الدواء

 ترتجم   أن   ميكن   النظريات   بعض   أجبدية    بعض     إن   )6(
    أخري   أجبدية   إىل )  بتحفظ (

 اإلملام   مساحة   زادت   آلما   وتنشط   تتسع    االنتقائية   إن ) 7( 
 النظريات   من   فأآرب   أآرب   بعدد 

 تكاد هى    بل ،  التلفيقية   هى   ليست   االنتقائية   إن ) 8( 
 املمارس   جانب   من   تلقائيا   حتدث   وهي ،  أشرنا   آما   قيضها   تكون 
  . اخلربة   صاحب 

 وبعد

 ليكن ما يكون

 لن أتأسف، 

 بد أن يظهر بعد حجبه أآثر من ربع قرنألن هذا آان ال

 : فعال

 ليكن ما يكون

 ومن ال يريد ، 

 له آل الشكر واالحرتام
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