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 .هال فرادان تقدم االمم يقاس بما يقدمو المجتمع من رعاية نفسية واجتماعية  *
 
الشريرة والشياطين وكان ينظر الى  المىريض  باألرواحمنذ القدم ارتبطت االمراض النفسية  *

النفسىىي نظىىرة وىىو. وشىى  .وكانىىت ممارسىىات العىىدج النفسىىي تعتمىىد عمىى  معتقىىدات ورافيىىة 
وكانىىت تسىىتودم وسىىادة عديىىدة الوىىراج ىىىذه االرواح الشىىريرة مثىىة العىىزة  الحىىر   الضىىر  

  التعذي   الموت  وكانوا المرض  النفسيون يعاممون كالحيوانات.
ت االمراض النفسية ايضىا  بالسىحر والورافىات  حيىث يسىتودم السىحر الوىراج االرواح *ارتبط

 الشريرة التي حمت بالمريض النفسي.
*في القرون الوسط  بدأ رجاة الىدين يسىتودمون وسىادة اكثىر رحمىة فىي طىرد ىىذه االرواح 

عي بيىد. مثة استودام التعاويذ وبعض الطقوس الدينية كالصدة في المعابد والرقص الجمىا
 شفاء المريض النفسي.

يعتبىر المسسىس االوة لعمىم الىنفس حيىث كىان يقىوة بى ن الىروح ليسىت شىيدا   *العالم ارسىطو
 مستقد  عن الجسد وانما ىي وظيفتو.

يعتبىىر المسسىىس الثىىاني لعمىىم الىىنفس  وقىىاة ان الشىىعور اىىىم  *الفيمسىىو. الفرنسىىي ديكىىارت
واصية لمعقة والذي يجمع الحاالت الشعورية مىن تفكيىر وتصىور وتىذكر ومشىاعر وانفعىاالت 

 ورغبات.
فىي القىرن التاسىع عشىر اقىام منتجعىا  فىي منطقىة يىور  فىي انكمتىرا  *تاجر الشاي ولىيم تىو 

سىىية وىىىو مىىن زرع البىىذرة االولىى  فىىي تطىىور اليىىواء المرضىى  المصىىابين بىىامراض عقميىىة ونف
 الط  النفسي.

 *وبعدىا بدأ اعتماد الط  النفسي عم  اسمو  البحث العممي.
فىىي بدايىىة القىىرن التاسىىع عشىىر اعتمىىد المىىنيد التجريبىىي فىىي دراسىىة الظىىواىر  *العىىالم فونىىت

 النفسىىىية  حيىىىث اسىىىس اوة موتبىىىر لعمىىىم الىىىنفس التجريبىىىي فىىىي المانيىىىا/اجراء تجىىىار  عمىىى 
 الحواس كالسمع والبصر  وتجار  عم  التعمم والتفكير واالنتباه.



اثبت ب دلة قاطعة عن وجود حياة نفسية ال شعورية ال  جان  الحياة النفسية  *العالم فرويد
الشىىعورية  وكىىان لىىو االثىىر فىىي تاييىىر وجيىىة النظىىر الىى  الىىنفس االنسىىانية والىى  عمىىم الىىنفس 

 والط  النفسي.
التنىىويم الماناطيسىىي  وتحميىىة االحىىدم فىىي تفسىىير اسىىبا  المىىرض )كىىان يسىىتودم اسىىمو  

 النفسي(.واستودام اسمو  التحمية النفسي.
 

 تاريخ الط  النفسي عند العر                   
  

*التمىىريض مىىن اقىىدم الميىىن فىىي التىىاريخ  كىىان قىىدماء المصىىريين يقومىىون باعمىىاة الطىى  
 نة.والتمريض معا  حيث كان يمارس من قبة الكي

 *عند العر  ايضا  كان الط  والتمريض مينة مشتركة سميت بالتطبي .
*شىىجع الىىدين االسىىدمي عمىى  ممارسىىة مينىىة المواسىىاة النفسىىية لممرضىى  والجرحىى  التىىي 

بعىىد الفتوحىىات ايسىىدمية   نشىىر عممىىاء العىىر     شىىاركت فييىىا المىىرأة العربيىىة أثنىىاء الاىىزوات
مىن ىىسالء العممىاءب ابىن سىينا الىذي وصى. الك بىو    دالثقافة الطبيىة مىن األنىدلس  لى  الينى

والقمىى  والميىىوة االنتحاريىىة لممىىريض النفسىىي  و الىىرازي الىىذي اسىىتودم الموسىىيق  وااليحىىاء 
 والتسمية لعدج المريض النفسي . 

 
*يفور العر  ب نيم اوة من انش  المستشفيات ووصصوا قسما  منيا لدمراض العقميىة وكىان 

م(فىي عيىد الوميفىة عبىد الممى  بىن مىروان ثىم تبعيىا 606ي في الشام )اوة مستشف  اسدم
 م(.675بيمارستان الرشيد في باداد التي بناىا الوميفة ىارون الرشيد )

حيىىث انشىى ت اوة مستشىىف  لدمىىراض  0770*بىىدأ الطىى  النفسىىي الحىىديث فىىي مصىىر عىىام 
 0801عىىام  وفىىي ( مىىريض0400العقميىىة فىىي احىىدو القصىىور العباسىىية  وكىىان يسىىتوع  )

 مريض  (1000أنش ت مستشف  الوانكة وكان يستوع  )
 



 مدارس عمم النفس                           
*المدرسة بىي جماعة من العممىاء يتقىدمون بنظىام مىن االفكىار ييىد. الى  تبيىان وتوضىي  

 الطري  الذي يج  ان يتبعو االورون.
 .المدرسة السموكيةب0

*اسسىىيا وطسىىن  وىىىي مدرسىىة تنظىىر الىى  االنسىىان نظرتيىىا الىى  الىىة معقىىدة ال تحركىىو دوافىىع 
 ىادفة بة مثيرات تصدر عنيا استجابات عقمية وغددية موتمفة.

 *تنكر ىذه المدرسة وجود قدرات واستعدادات فطرية.
 *تنكر الشعور والوبرات الشعورية.

 تكوينيا.*اىتمت في دراسة التعمم والعادات وكيفية 
 .المدرسة السموكية الجديدة ب1

 مع امكانية دراسة الحاالت الشعورية.   *تيتم بدراسة السمو  الظاىر فقط
 *ركزت عم  التعميم وتكوين العادات.

 .المدرسة الارضيةب2
 *  ن الاايات واألغراض تقوم بدور ىام في تحديد السمو .

 .مدرسة التحمية النفسيب3
ذه المدرسىىة عمىى  اثىىر العوامىىة والىىدوافع الدشىىعورية فىىي تفسىىير .اكىىدت ىىى *اسسىىيا فرويىىد

 السمو  السوي و الشاذ.
 *االىتمام بدراسة الشوصية السوية والشاذة وعوامة انحرافيا.
 *الت كيد عم  دور الطفولة والوبرات األول  في ىذه المرحمة.

 
شوص دادم    ىو الذو تتطاب  صورتو الوارجية لدو جميع الناس  فيولشوص السوو* 

 التصال  مع نفسو  ومع المجتمع  واألىم قدرتو عم  ح  اآلورين  ل  جان  حبو لنفسو.
 
 



ى ىىي االنحىىرا. عمىا ىىو عىىادي والشىذوذ عمىىا ىىو سىوي   والدسىىوية ىىي حالىىة الشىذوذ * 
مرضية فييا وطر عم  الفرد نفسو أوعم  المجتع تتطمى  التىدوة لحمايىة الفىرد مىن وطىره   

ي ىو الشوص الذي ينحر. سموكو عن سمو  الشوص العادي فىي تفكيىره والشوص الدسو 
 ونشاطو ويكون غير سعيد وغير متواف  ال شوصيا وال انفعاليا  وال اجتماعيا  .

 .مدرسة التحمية النفسي الجديدةب4
*مدرسىىة فرويىىد اكىىدت عمىى  اثىىر الارادىىز الجنسىىية فىىي تكىىوين الشوصىىية امىىا ىىىذه المدرسىىة  

 فتسكد عم  العوامة الحضارية.
*مدرسىىة فرويىىد اكىىدت عمىى  مرحمىىة الطفولىىة امىىا ىىىذه المدرسىىة فتسكىىد عمىى  حاضىىر الفىىرد 

 وظروفو الراىنة.
 
 
 لتبا.مدرسة الجشط5

لت تعنىىي الكىىة المتكامىىة امىىة الجشىىط  وكم 0810*ظيىىرت ىىىذه المدرسىىة فىىي المانيىىا سىىنة 
 بينىىت ىىىذه المدرسىىة ان الحقيقىىة النفسىىية الرديسىىية فىىي المىىدر  الحسىىي ىىىي ليسىىت  االجىىزاء

 العناصر التي يتكون منيا المدر  الحسي وانما البناء العام ليذا المدر .
 ببمعن  
قامت باالىتمام بدراسة قوانين ايدرا   وتوصىمت  لى  قانونىو األساسىي  مدرسة الجشطالت -

وىو أن "الكة أكبر من مجموع أجزادو " ف نت حين تقرأ كممتي )با ( )أ ( وىما مسلفتان مىن 
نفىىس الحىىرو. ف نىى  ال تىىدركيما كحىىرو. منفصىىمة وانمىىا كوحىىدات كميىىة  عمىى  ىىىذا األسىىاس 

 درا .أمكن التوصة  ل  القوانين األورو لإل
 .مدرسة تحمية العوامةب6

 *تكش. عن العناصر او العوامة التي تت ل. منيا المركبات النفسية مثة الذكاء الشوصية.
 *اجراء البحوث واالوتبارات النفسية ومعالجتيا احصاديا .

 
 
 


