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الصحیةوالتواصلیةالتربیةحدةو بكالوریااألولى

حالة من االتزان و االعتدال النفسیین 
اتجین عن التمتع بقدر من الثبات الن

االنفعالي الذي یمیز الشخصیة، و 
تتجلى في الشعور بالطمأنینة و األمان 
و الرضا عن الذات، و القدرة على 
التكیف مع الواقع و حل مشكالتھ، و 

.امتالك مھارات التفاعل االجتماعي

:مراتبھا-ج

)النفس المطمئنة الراضیة( :سيالكمال النف* )النفس اللوامة المتوازنة( :السالمة النفسیة* 
:تتحقق بــــــــــ:یتمتع صاحبھا  بــــــــ

...اإلیمان باهللا و طاعتھ-...رؤیة واضحة عن وجوده-

س و االجتھاد في العمل مجاھدة النف-...القدرة على مراقبة الذات-
...الصالح

تشربت الخیر و انطبعت  على االستقامة فبلغت 

...مقام السعادة الحقة

:الصحة النفسیةمفھوم -أ

.النفسیةةالصحیمان و اإل-4

فطر اهللا الت* 
تعالى النفس 
على مكابدة  
نوازع الغرائز و 
أشواق الروح،

بتزكیتھا و 
.السمو بھا

:مفھوم المرض النفسي و درجاتھ-2

نوع من الفساد یصیب النفس، یخرج بھا عن حد االعتدال و 

بذلك إدراكھا، و یلتبس علیھا الحق بالباطل، و التوازن، فیفسد 

...تضعف إرادتھا و تنحرف میولھا

:عالقة اإلیمان بالصحة النفسیة-3

.حیاة الباقیة و طمأنینة الخلوداإلیمان بال-
َتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْیِھُم ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّھ ُثمَّ اْس:" قال تعالى

اْلَمَلاِئَكُة َألَّا َتَخاُفوا َوَلا َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم 
30آیة.فصلتسورة . "ُتوَعُدوَن

؟كتسب الصحة النفسیةكیف ن-4

.الفھم الصحیح للوجود و المصیر-
َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا :"الىقال تع

المؤمنونسورة ."َوَأنَُّكْم ِإَلْیَنا َلا ُتْرَجُعوَن 
115:آیة

:الصحة النفسیة و مراتبھامفھوم -1
:حقیقتھا -ب

.تقویة الصلة باهللا تعالى-
و ما تقرب :"... جاء في الحدیث القدسي

إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتھ 
.رواه البخاري"الحدیث...علیھ

.و االستقامةالتقوى -
ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّھ ُثمَّ :"قال تعالى

َلْیِھْم َوَلا ُھْم اْسَتَقاُموا َفَلا َخْوٌف َع
. "َیْحَزُنوَن

13آیةاألحقاف:سورة

.الشعور بالتكریم اإللھي و رفعة التكلیف-
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُھْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر :" قال تعالى

َناُھْم َعَلى َكِثیٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا َوَرَزْقَناُھم مَِّن الطَّیَِّباِت َوَفضَّْل
70آیةاإلسراءسورة" َتْفِضیًال 

َوُھَو َمَعُكْم :"...قال تعالى.الخضوع هللا و الشعور بالمساندة-
4آیة الحدیدسورة "َأْیَن َما ُكنُتْم َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 

.سكینة العبودیة و الشعور بمعیة اهللا تعالى-
ُھَو الَِّذي َأنَزَل السَِّكیَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن :"قال تعالى

4آیةالفتحسورة "ِلَیْزَداُدوا ِإیَمانًا مََّع ِإیَماِنِھْم
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ضیق و خوف غیر مبرر من :و القلق و الخوف المرضي* 

و و ھو ناشئ عن ضعف الثقة باهللا. المجھول، ینعكس على البدن

...حسن التوكل علیھ

ترجع إلى الشعور بالحرمان العاطفي :األمراض النفسیة العقلیة* 
...من أعراضھا الوسواس القھري و االكتئاب... و المادي

شئة من خضوع نا:األمراض الناشئة عن التطرف في حب الذات* 
الكبر و األنانیة و الغرور و: من أعراضھا.كطلق ألھواء النفس

...التبجح
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