
ألن المراهق يتعرض إلى ضغوط كثيرة؛ فهو يريد أن يكون محبوبًا وأن  .المرور بمرحلة المراهقة يعد صعبًا على أي إنسان

ال يكون المراهق قادرًا على تجنب معظم تلك  .يكون متفوقًا في مدرسته وأن يتماشى مع العائلة وأن يتخذ قرارات كبيرة

لكن شعور المراهق بالحزن الشديد وباليأس وبعدم القيمة يمكن أن  .األمور هو أمٌر طبيعيالضغوط، كما أن القلق بسبب هذه 

 .يكون عالمة إنذار تشير إلى احتمال وجود مشكلة في الصحة النفسية لدى المراهق

 
 

 الصحة النفسية: مفهوم
 

 عيا، وليس مجرد انعدام المرض أواجتماحالة من اكتمال السالمة بدنيا و عقليا و"تعرف منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها 

 ". لعجزا

 

ليست مجرد انعدام االضطرابات النفسية أوالعقلية بل انها تلك الحالة من "كما تعرف الصحة النفسية فى أحد تعريفاتها بأنها 

مثمر والمساهمة البناءة العافية التى تسمح للفرد باستخدام كافة طاقاته و قدراته، والتكيف مع ضغوط الحياة والعمل المنتج وال

 "فى مجتمعه

 

 ٪ من عدد الحاالت 02ان انتشار المشاكل واالضطرابات النفسية في جميع أنحاء العالم بين األطفال والمراهقين يمثل حوالي 

 .٪ من هؤالء األطفال والمراهقين هم في حاجة إلى تدخل عالجى 6-4كما أن حوالى   

 .تمثل نصف حاالت مشاكل الصحة العقلية والنفسية 44وان نسبةالحاالت التى تبدأ في سن  

 

 
 العوامل التى تؤثر على نظرة املراهق لذاته و ملا حوله

 

هم فى تغير نظرة المراهق لذاته القات انسانية جديدة يساعة للنمو الجسدي والنفسي و انشاء تعدد مصادر المعلومات باإلضاف

ى منها األباء واألمهات في العصر الحالى المسمى بعصر السماوات المفتوحة وهى المراهقة مشكلة األبناء التي يعان. من حولهو

 .مرحلة من مراحل النمو التي يجب أن نفهمها حتى نتعامل معها بطريقة تربوية سليمة

رى منها الجانب االخر له عالقة   بنواحي النمو األخو .فالواضح لنا هو  النمو البيولوجي الذي يحدث تغيرات جسمية وجنسية 

 .االنفعالية واالجتماعية والعقلية و لذلك علينا أن نسترجع مجاالت النمو للمراهق 

 

 

 :النمو المعرفي للمراهق

 

عليه ظهور مستوى جديد من النشاط العقلي لديه يعرف بالتفكير  إعادة تنظيم لتفكير الفرد يترتب تشهد فترة المراهقة عمليات

 .واالبداعاالبتكار  يساهم فى عمليةمجرد الشكلي أو التقليدي وهو تفكير  

 

 

 :النمو االنفعالي عند المراهق

 

يتميز بالعديد من الخصائص منها العنف وعدم االستقرار فهو يثور ألتفه األسباب ويظهر عدم االستقرار في التقلب المزاجي من  

 .واسع ثم إحباط ويأس شديدين ومن ثقة بالنفس فشعور بالنقصحين آلخر ما بين أمل 

 التركز حول الذاتو القلق ومشاعر الذنب :رقه وتجعلة غير مستقر نفسيا ومنها ؤوكذلك تنتابه مشاعر جديدة ت

 

ب ضرورة غالبًا ما يضطرب هذا المفهوم في هذه المرحلة لما يعانيه المراهق من اضطراب في جوانب النمو األخرى مما يتطل

االزمات النفسية في وهى تشكل محور . أزمة الهوية"مراجعة نظرته من جديد وهو أمر بالطبع ليس سهاًل ويندرج تحت مسمى 

 . هذه المرحلة

 

 



 

 بعض االسرتاتيجيات املفيدة للتغلب على الضغوطات النفسية
 

 

 أن يمكن الوجبات تناول عدم إن -:الغذائية الوجبات إهمال عدم 

 وكل وصداع، الجوع، وإالم السكر، انخفاض نوبات إلى يؤدي

 الضغوطات زيادة وبالتالي والقلق العدوانية، يولد أن يمكن هذا
 

 قليل شيء ولو تأكل أن عليك: اإلفطار وجبة تناول 

مزيد من الطاقة، وفوق ذلك فان ل حاجتك من تزيد فالضغوطات

 .وجبة اإلفطار تحسن المزاج
 

 على فاالعتماد: مغذية والغير السريعة الوجبات تناول تجنب 

 بالدهون غنية هي السريعة فالوجبات سلبية أثار له الوجبات هذه

 زيادة إلى يؤدي أن يمكن باستمرار واكلها الحرارية والسعرات

 صابةاإل خطر زيادة الوزن، وزيادة الدم، في الكولسترول نسبة

عداد إل يكن هناك وقتإذا لم ف أخرى، صحية ومشاكل باألورام 

فاحرص على أن تكون األغذية التي تتناولها غنية الطعام 

 (السلطات، الزبادي، الفواكه)بالفيتامينات واأللياف مثل 

 

  تؤدي : اآلخرين على حساب احتياجاتكتلبية طلبات المبالغة في

إلى حدوث ضغوطات كبيرة، سواء كانت من أجل 

فالعديد ، مالء العملالزوجة أو األصدقاء أو األبناء أو ز/الزوج

من الناس ينتهوا إلى وضع جداول مستحيلة وقائمة طويلة من 

األعمال التي يجب عليهم عملها من أجل أرضاء اآلخرين أو 

فعندما تلبي رغبات اآلخرين ، لعدم القدرة على رفض طلباتهم

واحتياجاتهم تأكد بأنك قادر على توفير وقت كاف لحياتك 

( قول ال)إلى االستجابة بالرفض  الشخصية حتى لو أدى ذلك

حاول أن توازن بين احتياجاتك واحتياجات اآلخرين واترك 

 .وقتا لالسترخاء وتجديد النشاط
 

 يمكن أن يشارك سلوك العائلة وزمالؤك: ال تلوم اآلخرين 

وحتى الغرباء في زيادة مستوى الضغوطات ولكن عليك تحمل 

عليها، وان تدرك بان مستوى مسؤولياتك للتغلب والسيطرة 

الضغوطات التي تعاني منها هي بدرجة كبيرة ناتجة عن 

تفاعلك مع ما يحيط بك من ظروف وان لوم اآلخرين هي وسيلة 

 انهزامية للهروب من تحمل مسؤولياتك ومحاوالتك للتغيير
 

 تعلم المناقشة دون الحاجة إلى : ال حاجه إلى كسب المجادلة

يك هو الوحيد الصحيح فالخالف إقناع كل شخص بان رأ

والنزاع هو جزء من حياتنا وان استجابتك للخالفات يمكن أن 

إن محاولة إقناع الناس . تؤثر على مستوى الضغوطات لديك

المعتدين برأيهم بان يغيروا رأيهم وان تكسب كل شخص الى 

عليك أن تقبل ، صفك يمكن أن تؤدي بك إلى القلق والتوتر

ال تكبح غضبك إلثبات شيء ، يس فيه منتصرحقيقة أن الجدل ل

 .ما لألشخاص الذين ال يتقبلون كالمك

 

 إن مقارنة نفسك باآلخرين كفيلة : ال تقارن نفسك باآلخرين

بضمان مستوى عال من التوتر فكل شخص يمكن أن يجد 

شخصا آخر يبدو وكأنه أكثر نجاحا وسعادة وغنى وأكثر تكيفا 

 . تحتاجه لنفسك أو انه يملك أي شيء تجد بأنك

  ضع أهدافك الخاصة معتمدا على ما تريد وتحتاج وال تجعل

 .اآلخرين عالمة تهتدي بها في أعمالك
 

 إن وجود البيت، والمكتب، والحجرة، التي تختلي : التنظيم الجيد

فيها إلى نفسك بحاله غير منظمة يكلفك الكثير من الوقت 

فالساعات ، ىوالجهد الذي يمكنك استغالله في عمل أشياء أخر

القليلة التي تحتاجها إلعادة النظام والتخلص من الفوضى التي 

والتقليل وبشكل ، تعاني منها يمكن استغاللها في زيادة اإلنتاج

 .جوهري من الضغوطات اليومية التي تواجهها
 

  ال تقع ضحية لمصيدة عالج ما تعاني من ضغوطات

األشخاص هناك حقيقة وهي إن : والمواد المخدره ياتبالكحول

تحت الضغوطات يتعاطون الكحول ويدخنون أكثر ومعرضون 

أكثر من غيرهم لالنخراط في سلوك غير صحي مثل اإلدمان 

الغير معرضين )على المخدرات مقارنة باألشخاص العاديين 

ورغم أنهم يبررون تعاطيهم بأنه يريحهم ويجعلهم ( لضغوطات

  .يهربون من الضغوطات اليومية التي يواجهونها
 

  إن عالجك لنفسك بتعاطي الكحول والتدخين وتعاطي المخدر

هي ممارسة غير صحية وخطوة تؤدي إلى تدمير جهدك 

للسيطرة على هذه الضغوطات فأجسادنا وعقولنا ليسا منفصلين 

وان تدميرك لصحتك وقدرتك الجسدية يزيد من احتمالية 

 .الضغوطات النفسية والعقلية واألداء الضعيف
 

 ذا كنت تعاني من أعراض نفسية، إ: ة لإلنكارال تقع فريس

جسدية عليك أن تكتشف وتشخص المشكلة مبكرا حيث يكون أو

عالجها ممكنا ال تدع الضغوطات ونمط الحياة المصاحب لها 

 .يبعد انتباهك عن جسدك وإدراكك
 

 إذا كان يومك مليء بالضغوطات : اجعل للنوم أولوية عندك

يمكنك أن تضحي ببعض . للنومفيجب وضع أولوية الحتياجاتك 

األعمال الروتينية أو األحداث االجتماعية ولكن ال تستطيع أن 

 .ال تعطي النوم حقه
 

 يمكنك أن تركز على المشي في برنامجك : مارس الرياضة

دقيقة يمكن إن تساعدك على تصفية ذهنك  41-42اليومي فمدة

وترفع فالرياضة بشكل عام تزيد الثقة بالنفس . وتحسين مزاجك

 .المزاج وتطور صحتك البدنية وتزيد طاقتك وقوتك وحيويتك


