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الوقايــة   وتعزيــز   الصحــة   النفســية   جــزءان  
 هامــان   مــن   الرعايــة   النفســية   و   ليــس   معنــى  
 غيــاب   املــرض   النفســي   لــدى الفــرد   أن   لديــه  
 صحــة   نفســية   إيجابيــة   أو   جــوده   حيــاه   عالية  
ــا   أن   الصحــة   النفســية   هــي  

ً
 وُيعتقــد   أحيان

ــه   ــي   ولكن ــرض   نفس ــود   م ــدم وج ــاطة   ع  ببس
 فــي   الواقــع   أوســع   بكثيــر   فالصحــة   النفســية  
 هــي   حالــة   مــن  : اإلدراك   العقلــي   الواعــي 
القــادر   علــى   اإلنتــاج   ،والعالقــات   اإلجتماعيــة  
 الناجحــة،   والقــدرة   علــى   التكيــف   مــع  
 التغيــرات   والتعامــل   مــع   الضغــوط بحــد   أدنــى  

 مــن   الخســائر   النفســية   واإلجتماعيــة . 
وهنــاك   مســتويات   متعــددة   للوقايــة   تبــدأ   بالوقايــة  
ــة   ــة   الثانوي ــم   الوقاي ــع   ككل   ث ــمل   املجتم ــى   تش ــة   الت  األولي
 التــى   توجــه إبحاثهــا   نحــو   اإلكتشــاف   والتدخــل   املبكــر  
 لإلضطرابــات   العقليــة   ولالشــخاص   املعرضــن   وتهــدف  

ــى :   إل
ــات   أو   ــب   الضغوط ــى   تجن ــخاص   عل ــاعدة   األش   >  مس

ــا .  ــر   تكيف ــكل   أكث ــا   بش ــل   معه  التعام
  >  تغييــر   املــوارد   أو   السياســات   أو   العوامــل   البيئيــة  
 حتــى   ال   تتســبب   فــي   حــدوث   ضغوطــات   بــل   تعــزز   أداء

األشخاص . 
ــن   ــة   م ــة   والوقاي ــة   للصح ــطة   التعزيزي ــتمد   األنش وتس
ــث ــة   حي ــة   العام ــة   الصحي ــوذج   الرعاي ــن   نم ــراض   م  األم
ينصــب   التركيــز   علــى   التقليــل   مــن   مخاطــر   األمــراض  

 النفســية   علــى   جميــع   أفــراد   املجتمــع   مــن   خــالل   تقديــم
الخدمــات   إلــى   املجوعــات   املعرضــة   وشــديدة  

 الخطــوره   للتعــرض   للمــرض . 
وذلك   من   خالل   نموذجن :  
  (  I  ) نموذج   الوقاية   الطبية

  (  II  ) نموذج   الوقاية   التمريضية
ونتيجــة   لالبحــاث   الحاليــة   فــي   هــذا   املجــال   نحــو  
 تعريــف   وتحديــد   املجموعــات   العاليــة   الخطــوره   لإلصابــة
باألمــراض   النفســية   يؤكــد   نمــوذج   الوقايــة  
 التمريضيــة   علــى   أهميــة   تعزيــز   الصحــة   النفســية  

 والوقايــة   مــن   املــرض
العقلــي   بواســطة  : التركيــز   علــى   عوامــل   الخطــر ،    

 عوامــل   الحمايــة   ،   وردود   فعــل   الشــخص . 
ففــي   نمــوذج   الوقايــة   التمريضيــة   قــد   يكون«املريــض:  «  

 فــرد،   عائلــة،   أو   املجتمــع . و   يعتمــد   ذلــك   علــى   فهــم   أن

االضطرابــات   العقليــة   ناتجــة   عــن   العديــد   مــن  
 األســباب   ،   والتــي   تتطلــب   التفكيــر   فــي   الوقايــة   مــن  

 األمــراض   النفســية
بطريقــة   أكثــر   فاعليــة   مثــل   تعزيــز   االســتجابات  
 التكيفيــة   للمواجهــة   والوقايــة   مــن   االســتجابات   الغيــر  

 قــادرة   علــى   التأقلــم   مــع   ضغوطــات   الحيــاة . 
ويمكــن   أن   تشــمل   الضغوطــات   أحــداث   أحاديــة  
ــل ــد   ،   مث ــة   األم ــروف   طويل ــالق   ،   أو   ظ ــل   الط ــة   ،   مث  الحلق
الصــراع   الزوجــي   أو   مشــكلة   صحيــة   حــادة   أو   مشــكلة  
 صحيــة   مزمنــة،   ويفتــرض   لذلــك   أن   تكــون   املشــكالت  
 متعــددة   الفتــرات   وناتجــة   مــن   ضغــوط   أحــداث   الحيــاة.  
 وعلــى   ســبيل   املثــال  : يمكــن   أن   يواجــه   أربعــة   أشــخاص  
 عرضــة   لالصابــة   بضغــوط   الحيــاه،   مثــل   إنهــاء   الــزواج   أو  

ــال .  ــن   ردود   األفع ــة  . فتتباي ــدان   الوظيف  فق
  >  الشخص   األول   قد   يصاب   باالكتئاب   الشديد . 

  >  والثانى   قد   يكون   متورطا   فى   حادث   سيارة . 
  >  وقد   يبدأ   الثالث   فى   الوقوع   فى   براثن   اإلدمان 

  >  أما   الرابع   قد   يصاب   بمرض   الشريان   التاجى . 
فنمــوذج   الوقايــة   التمريضيــة   يســتخدم   بالخطــوات  

ــة :    التالي
  > تحديــد   الضغوطــات   التــى   تــؤدى   الــى   اســتجابة  
 التكيــف   غيــر   املتكافئــة   فــى   جــزء   كبيــر   مــن   املجتمــع . 
  > تطويــر   اإلجــراءات   لتحديــد   األشــخاص   الذيــن  
 يتعرضــون   لضغــوط   عاليــة   الخطــورة   واالســتجابة  

 التكيــف   غيــر   املتكافئــة   بشــكل   ســىء . 
وللوصــول   إلــى   أهــداف   الوقايــة   الثانويــة   يلــزم   العمــل  

 علــى   عــدة   محــاور :  

  > التثقيف   الصحى
  > التغيير   البيئى

  > الدعم   االجتماعى   
  > الحد   من   وصمة   العار

حيث   وجد   أن   وصمة   العار   تؤدى   إلى :  
  > إخفاء   األعراض   أو   إنكارها . 

  >  ال   تشــجع   وصمــة   العــار   االلتــزام   بالعالجــات  
 .  الفعاليــة 

  > وصمة   العار   تعزل   الفرد   والعائلة . 
ولتخليص   ما   سبق :  

ــدية   ــراض   الجس ــس   األم ــى   عك ــى   عل ــرض   العقل   > امل
 والتــى   تميــل   إلــى   إثــارة   التعاطــف   والرغبــة   فــى   املســاعدة  
ــاس   ــاج   الن ــى   إرع ــية   إل ــات   النفس ــل   االضطراب ــا   تمي  وإنم

 واالبتعــاد   عنهــم . 
   > يجــب   أن   يكــون   مفهــوم   للجميــع   أن   ردود   أفعــال  
 تتفــاوت   طبقــا   لشــخصياتهم   ودرجــة   تكيفهــم   مــع  

 ضغوطــات   الحيــاة . 
  >  يســتطيع   األخصائيــن   العاملــن   فــى   مجــال   الصحــة  
 النفســية   تثقيــف   الجمهــور   وتعليمهــم   أن   الصحــة   العقليــة  
 هــى   سلســلة   متصلــة   وأن   املــرض   العقلــى   ناتــج   عــن  
 مجمعــة   معقــدة   مــن   العوامــل   البيولوجيــة   والنفســية  

 واالجتماعيــة . 
  >  يحتــاج   النــاس   إلــى   فهــم   أنــه   ال   يوجــد   أحــد  
 محصــن   ضــد   األمــراض   العقليــة   أو   املشــكالت   العاطفيــة  
 وأن   الخــوف   والقلــق   والغضــب   الــذى   نشــعر   بــه   اتجــاه  
 األشــخاص   الذيــن   يعانــون   مــن   هــذه   املشــاكل   قــد   يعكــس  

 بعــض   مــن   مخاوفنــا   وقلقنــا   العميقــن   نحــن . 
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