ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات
دليل للعاملني مع ال�شباب � 13إىل � 16سنة

املراهقة ميكن �أن تكون ممتعة وقا�سية يف الوقت نف�سه .فيها يواجه ال�شبان وال�شابات خيارات
�صعبة عديدة .لذلك ي�شكّل هذا الدليل مورداً مهما .فهو:
يو�سع املعلومات عن ال�شباب الذين يواجهون حتديات نف�سية اجتماعية وكيف ميكن لهم �أن يواجهوها بطرق
•
ّ
�أف�ضل من خالل ا�ستك�شاف �أنف�سهم بوا�سطة التفكري ،واالختبار ،والتفاعل مع الأقران،
متنوعة تعزز قدرات ومهارات التعبري والتوا�صل وحل النزاع والتعاون
• يقدم �أن�شطة ّ
• يغطي ثالثة �أ�س�س مهمة من �أ�س�س بناء حياةٍ �صحيةٍ يف مرحلة املراهقة وما بعدها
يت�ألف الدليل من جزء متهيدي وثالث ِوحدات:
للعمر  14-13عام ًا
• الوحدة الأوىل :وعيي الذاتي				
للعمر  15-14عام ًا
وتقبل الآخر			
• الوحدة الثانية :اختاليف ّ
للعمر  16-15عام ًا
				
• الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل
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يرتكز برنامج ال�صحة النف�سية �إىل العنا�رص التالية:
•
•
•
•

برنامج ال�صحة النف�سية

برنامج
ال�صحة النف�سية

�أطلقت ور�شة املوارد العربية برنامج ال�صحة النف�سية «ال�صحة النف�سية جليل جديد يف البلدان
العربية» ،بالتعاون مع «املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية» ،يف ظروف اقت�صادية واجتماعية
وثقافية و�سيا�سية �صعبة تعي�شها املنطقة العربية ،ت�ؤثر �سلب ًا يف �صحة الأفراد اجل�سدية والنف�سية،
الكبار منهم وال�شباب وال�صغار.

حقوق الإن�سان -مبا فيها احلق يف ال�صحة النف�سية
مبد�أ احلق يف امل�شاركة
التنمية النف�سية الإيجابية ،الفردية واملجتمعية ،التي تبني على املوارد املتوافرة بد ًال من
ح�رص االهتمام بامل�شكالت النف�سية
تعريف ال�صحة النف�سية بح�سب منظمة ال�صحة العاملية:
جمرد غياب اال�ضطرابات النف�سية ،بل هي حالة من العافية
«ال�صحة النف�سية لي�ست ّ
والتكيف مع حاالت التو ّتر العادية
ي�ستطيع فيها كل فرد �إدراك �إمكاناته اخلا�صة
ّ
والعمل ب�شكل منتج ومفيد والإ�سهام يف جمتمعه املحلي ...ويقت�ضي تعزيز ال�صحة
النف�سية اتخاذ �إجراءات متعددة القطاعات ت�شمل عدداً من القطاعات احلكومية وغري
احلكومية �أو املنظمات املجتمعية .وينبغي الرتكيز �أ�سا�سا على تعزيز ال�صحة النف�سية
مدى احلياة ل�ضمان بداية �صحية يف حياة الأطفال وتوقي اال�ضطرابات النف�سية عند
الكرب».1

« 1منظمة ال�صحة العاملية» ،ما
هي ال�صحة النف�سية»: 2007 ،
http://www.who.int/features/
qa/62/ar/index.html

• تعريف �صحة الفرد النف�سية ب�أنها حال من التوازن وال�سالمة� ،أو ال�سعي �إليها ،حيث يدرك
الفرد قدراته وموارده اخلا�صة ،ويواجه �ضغوطات احلياة اليومية ويعمل ب�شكل منتج ومثمر،
ويكون قادراً على امل�شاركة يف جمتمعه .ال�صحة النف�سية هي حالة من املرونة العاطفية
والروحية التي متكّن الفرد من اال�ستمتاع باحلياة ،واتخاذ قرارات �سليمة تتعلق ب�أ�سلوب
حياته والتغلب على الظروف ال�صعبة.
• املقاربة ال�شمولية يف الربجمة التي تعني تنمية املهارات والطاقات الفردية واجلماعية
واملجتمعية �إىل جانب تعزيز الوقاية من ال�سلوكيات التي ت�ؤ ّدي �إىل م�شكالت و�أزمات نف�سية،
وحت�سني طرق حل امل�شكالت والعالج
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فعاليات وموارد
الربنامج يف الدورة
الراهنة

• �إن�شاء املجموعة الت�شاورية الإقليمية للإ�رشاف على الربنامج وربطه بالواقع املحلي .ي�ضم
الفريق ممثلني عن م�ؤ�س�سات من جمتمعات عربية خمتلفة من لبنان وفل�سطني وم�رص.
• تنظيم ور�شات عمل وم�ؤمترات ت�شاورية عن ال�شباب واملحيط (مبا يف ذلك االعالم) وال�صحة
النف�سية
• تكييف ون�رش «كتاب ال�صحة النف�سية للجميع :حيث ال يوجد طبيب نف�سي»
• تطوير ون�رش دليل» ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات»
• تطوير ون�رش كتيبات الدعم النف�س -اجتماعي لل�شبان وال�شابات« :وعيي الذاتي» و
«اختاليف وتقبل الآخر» و «�أنا وامل�ستقبل»
• �إ�صدار «ن�رشة ال�صحة النف�سية» الإلكرتونية
• تطوير مورد عدم نف�س – اجتماعي للأهل وال�شباب ال�صحة النف�سية ال�سيا�سات والت�رشيعات
يف لبنان وم�رص وفل�سطني
• تطوير مورد رابع لدعم املجتمع املحلي من �سل�سلة «�أفكار يف العمل مع النا�س»
• تطوير املوقع االلكرتوين لربنامج ال�صحة النف�سية

ور�شة
املوارد العربية

جمعية غري حكومية ت� ّأ�س�ست العام  ،1988تعمل مع �رشكائها على تطوير املعرفة وتعزيز القدرات
وتنمية «ثقافة املوارد» يف املجتمعات العربية .تنطلق «الور�شة» من البناء على قدرات كل �إن�سان
وعلى تنمية املعرفة واملهارات الالزمة لرتجمة حقوقه �إىل واقع ،ولزيادة حتكّمه بظروف حياته
تتو�سل ور�شة املوارد العربية نهج ًا �شمولي ًا وتكاملي ًا وجامع ًا يف
يف جمتمع من العدل والإن�صافّ .
�إنتاج املعرفة والربجمة والتطبيق من خالل امل�شاركة املنفتحة و»التفكري اجلماعي» و «امللكية
اجلماعية»www.mawared.org .

املجل�س الرنوجي
لل�صحة النف�سية

منظمة �إن�سانية م�ستقلة .تعمل على تعزيز معرفة املجتمع عن االكت�شافات اجلديدة يف ال�صحة
النف�سية ،خلرق ال�صمت حول املوا�ضيع املحظورة والأوهام املتعلقة بالأمرا�ض وامل�شكالت
النف�سية .ي�ؤمن املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية ب�أهمية التحدث عن هذا املوا�ضيع ،ولو � ّأن
الكلمات وامل�صطلحات غالب َا ما تكون مرفقة مبواقف و�آراء م�سبقة �سلبية .لهذا يلتزم املجل�س
توعية املجتمع توعية نا�شطة .فاالنفتاح والإعالم مهمان يف بذل اجلهود لتح�سني ال�صحة
النف�سيةwww.ncmh.org.

Norwegian Council for
)Mental Health - NCMH
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خارطة الدليل

خارطة الدليل

�أطلقت ور�شة املوارد العربية برنامج ال�صحة النف�سية «ال�صحة النف�سية جليل جديد يف البلدان
العربية» ،بالتعاون مع «املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية» ،يف ظروف اقت�صادية واجتماعية
وثقافية و�سيا�سية �صعبة تعي�شها املنطقة العربية ،ت�ؤثر �سلب ًا يف �صحة الأفراد اجل�سدية والنف�سية،
الكبار منهم وال�شباب وال�صغار.

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات
الوحدة الأوىل :وعيي الذاتي

الوحدة الثانية :اختاليف
وتقبل الآخر

الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل

املرحلة الأوىل :ال�صحة النف�سية
اللقاء الأول :مراجعة ومتهيد ملو�ضوع
املرحلة الأوىل :ال�صحة النف�سية
والعافية
اخلوف من املجهول
والعافية
اللقاء الأول� « :أنا والآخر؟»
اللقاء الثاين :و�ضع خطة العمل
اللقاء الثاين « :التعرف اىل الآخر جزء من اللقاء الأول :ال�صحة النف�سية – ماذا ي�ؤ ّثر
اللقاء الثالث :تنفيذ م�رشوع العمل
فيها وكيف؟
التعرف �إىل الذات»
اجلماعي
اللقاء الثالث « :ال�شعور ب�أننا يف حالة
اللقاء الثاين « :ال�صحة النف�سية – كيف اللقاء الرابع :عر�ض ملن َتج العمل النهائي،
ت�ؤ َّثر بالعوامل املختلفة؟»
جيدة جزء من �صحتنا النف�سية»
والتقييم ،والتقرير
اللقاء الرابع « :اختاليف وتقبل الآخر»
املرحلة الثانية :ال�صحة النف�سية
وم�شكالتها

اللقاء اخلام�س « :امل�شكالت جزء من
ال�صحة النف�سية»
اللقاء ال�ساد�س « :ماذا ومن ي�ؤثر يف وعي»

املرحلة الثانية :ال�صحة النف�سية
وم�شكالتها

اللقاء الثالث« :اختاليف وتقبل الآخر»
اللقاء الرابع« :اختاليف وتقبل الآخر»

املرحلة الثالثة :اال�ضطرابات النف�سية
والأمل وامل�ساعدة
املرحلة الثالثة :اال�ضطرابات النف�سية
اللقاء اخلام�س « :التحديات النف�سية»
والأمل وامل�ساعدة
اللقاء ال�ساد�س « :تنفيذ امل�رشوع
اللقاء ال�سابع « :الأعرا�ض والتكيف مع
ال�ضغوطات؟»

اجلماعي»
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حمتويات الدليل
ال�صفحة

املحتويات
مقدمة
حكاية الدليل
�شكر وتقدير
�أهداف الدليل
�إىل املي�رس/ة
�إىل امل�شاركني وامل�شاركات
ر�سالة �إىل الأمهات والآباء �أو الأو�صياء
متهيد
�إر�شادات
مدخل �إىل مرحلة املراهقة
موارد ومراجع
املنهجية
ا�ستمارة تقييم مرحلي
�رشح امل�صطلحات

الوحدة الأوىل" :وعيي الذاتي"
املقدمة
املرحلة الأوىل :ال�صحة النف�سية االيجابية والعافية

اللقاء الأول:
�أنا والآخر

اللقاء الثاين:

"التعرف اىل الآخر جزء من التعرف �إىل الذات"

اللقاء الثالث:

ال�شعور ب�أننا يف حالة جيدة جزء من �صحتنا
النف�سية
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مقدمة الوحدة الأوىل
عر�ض موجز للخلفية والر�ؤية
نظرة �شاملة على لقاءات الوحدة الأوىل
الن�شاط  :1يف الدائرة خطوط م�ستقيمة
الن�شاط  :2قواعد العمل
الن�شاط  :3ر�سومات املجموعة
الن�شاط  :4املنارة
الن�شاط  :5تقييم اللقاء
الن�شاط � :6صورتي اخلا�صة
تعرف �إىل �شخ�ص مميز
الن�شاط َّ :7
الن�شاط  :8تقييم اللقاء
الن�شاط �( 9أ) :يوم �أحالمي
الن�شاط ( 9ب) :ال�شخ�ص الأ�سعد يف العامل
الن�شاط  :10فني
الن�شاط  :11تقييم اللقاء
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عالقة وعيي الذاتي بال�شعور بال�سعادة
املرحلة الثانية :الصحة النفسية ومشكالتها

اللقاء اخلام�س:

"امل�شكالت جزء من ال�صحة النف�سية"

اللقاء ال�ساد�س:

"ماذا ومن ي�ؤثر يف وعي؟"
املرحلة الثالثة :التحديات النفسية واألمل واملساعدة

اللقاء ال�سابع:

"الأعرا�ض والتكيف مع ال�ضغوطات"

حمتويات الدليل

اللقاء الرابع:

الن�شاط :12املر�آة
الن�شاط �( 13أ) :درجة الت�أثري
الن�شاط ( 13ب)� :أنا والآخر
الن�شاط  :14كوالج
الن�شاط  :15ختام املرحلة الأوىل
الن�شاط �( 16أ) :اليوم الذي �سارت فيه الأمور على خري ما يرام
الن�شاط ( 16ب)� :أكت�شف ما هي م�شكلتي
الن�شاط  :17امل�شكالت من قبل والآن ويف امل�ستقبل
الن�شاط  :18تقييم اللقاء
الن�شاط �( 19أ) :تغيري الأدوار االجتماعية
الن�شاط ( 19ب) :غا�ضب جداً
الن�شاط  :20اجل�سور والعقبات
الن�شاط  :21كوالج
الن�شاط  :22ختام املرحلة الثانية
الن�شاط  :23مع االخت�صا�صي النف�سي
الن�شاط �( 24أ) :حتديات مهمة
الن�شاط ( 24ب)� :إخفاء �شيء ما
الن�شاط ( 24ت) :فلرن�سم حتدي ًا نف�سي ًا
الن�شاط  :25كوالج
الن�شاط  :26ختام الوحدة الأوىل

الوحدة الثانية" :اختاليف وتقبل الآخر"
املقدمة
املرحلة الأوىل :الصحة النفسية والعافية

اللقاء الأول:

"ال�صحة النف�سية – ماذا ي�ؤ ّثر فيها وكيف؟"

مقدمة الوحدة الثانية
عر�ض موجز للخلفية والر�ؤية
نظرة �شاملة على لقاءات الوحدة الثانية
الن�شاط  :1ن�شاط متهيدي
الن�شاط  :2قواعد العمل
الن�شاط � :3إ�سمي وما �أحب يف ج�سمي
الن�شاط  :4زيادة الأزمة �إىل ح ّدها الأق�صى
الن�شاط  :5عوامل ال�ضغط وعوامل احلماية
الن�شاط  :6تقييم اللقاء
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اللقاء الثاين:

"ال�صحة النف�سية – كيف ت�ؤ َّثر بالعوامل
املختلفة؟"
املرحلة الثانية« :ال�صحة النف�سية وم�شكالتها»

اللقاء الثالث:

"اختاليف وتقبل الآخر"

اللقاء الرابع:

"اختاليف وتقبل الآخر"

املرحلة الثالثة :التحديات النف�سية والأمل وامل�ساعدة

اللقاء اخلام�س:

"التحديات النف�سية"

اللقاء ال�ساد�س:

تنفيذ امل�رشوع اجلماعي

الن�شاط  :7ال�صحة النف�سية يف و�سائل االعالم
الن�شاط  :8ق�صة �أو فيلم ينع�ش املعرفة عن ال�صحة النف�سية
الن�شاط  :9ختام املرحلة الأوىل
الن�شاط  :10تبديل الكرا�سي
الن�شاط  :11متاثيل املجموعة
الن�شاط  :1قطعة ثياب �أخ�شى ارتداءها
الن�شاط  :13كيف كان مظهر امل�شاهري
الن�شاط  :14تقييم اللقاء
الن�شاط  :15دفرت يومياتي و�صفاتي الفريدة
الن�شاط  :16كوالج جماعي حول مو�ضوع االختالف
الن�شاط  :17ختام املرحلة الثانية
الن�شاط  :18لقاء مع اخت�صا�صي نف�سي
الن�شاط  :19تقييم اللقاء
الن�شاط  :20كوالج عن مو�ضوع التحديات
الن�شاط  :21عر�ض من َتج العمل النهائي ،وتقييمه ،وتقدمي تقرير
ب�ش�أنه
الن�شاط  :22ختام الوحدة

الوحدة الثالثة�" :أنا وامل�ستقبل"
اللقاء الأول:

مراجعة ومتهيد ملو�ضوع اخلوف من املجهول

اللقاء الثاين:

و�ضع خطة العمل

اللقاء الثالث:

تنفيذ م�رشوع العمل اجلماعي

اللقاء الرابع:

عر�ض ملن َتج العمل النهائي ،والتقييم ،والتقرير
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الن�شاط  :1قواعد العمل
أحت�س�س املجهول
الن�شاط ّ � :2
الن�شاط � :3أر�سم نف�سي اليوم ويف امل�ستقبل
الن�شاط  :4ع�صف ذهني � -أنا وامل�ستقبل
الن�شاط  :5تقييم اللقاء
الن�شاط  :6اختيار املو�ضوع
الن�شاط  :7و�ضع خطة للم�رشوع
الن�شاط  :8تنفيذ امل�رشوع اجلماعي
الن�شاط  :9التح�ضري لعر�ض العمل
الن�شاط  :10عر�ض املنتج النهائي للعمل
الن�شاط  :11تقييم املنتج النهائي للعمل
الن�شاط  :12التلخي�ص

دليل للعاملني مع ال�شباب � 13إىل � 16سنة

املوجهة
املن�سقة
كان املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية �أحد املنادين العديدين بهذه املبادرة
َّ
َّ
�إىل الأطفال واملراهقني ،والتي تهدف ،على املدى الطويل� ،إىل تعزيز م�ستوى املعرفة والوعي
لدى ال�شباب لتعزيز قدرتهم على التغلّب على التحديات التي يواجهون يف حياتهم اليومية� .أثمرت
املبادرة دلي ًال ي�سهم يف تعزيز فهم ال�صحة النف�سية واالنفتاح عليها ،ومكافحة املواقف والآراء
امل�سبقة ال�سلبية حول الأمرا�ض النف�سية.

عن هذا الدليل

حكاية الدليل

يعود �أ�صل هذه املا ّدة التعليمية �إىل �إ�سرتاتيجية �إعالمية كانت �أعدتها املديرية الرنوجية لل�ش�ؤون
ال�صحية واالجتماعية عام  ٢٠٠٦حتت عنوان« :هل من مو�ضوع تريد التحدث عنه؟»

ي�شكل هذا الدليل برناجم ًا يعتمد على الدرا�سات التجريبية واملقابالت مع مراهقني ومي�رسين
و�أحاديث مع اخت�صا�صيني نف�سيني ،و�أطباء نف�سيني ،ومعلّمني ،و�أ�شخا�ص �آخرين ي�شكلون مرجع ًا
اختب هذا الدليل مراهقون ومعلّمون يف �إطار م�رشوع منوذجي يف خريف
يف هذا املجال .لقد رِ
مت
العام  ٢٠٠٢يف الرنوج .ومن ثم جرى تقييم الدليل من قبل املديرية العامة يف امل�رشوع و ّ
تعديله وفق نتائج تقييمات عدة.

ملاذا نن�شره؟

• الدليل هو �أداة للمي�سرّ ين والعاملني النف�سيني لتعزيز تطور ال�شباب النف�سي االيجابي ي�ساعدون
بها ال�شبان وال�شابات على التعامل مع ال�صعوبات والتحديات املتعلقة بتلك املرحلة
العمرية.
متنوعة ،تعزز القدرات واملهارات املتعلقة بالتعبري والتوا�صل
• ي�ساعد الدليل ،عرب تطبيق �أن�شطة ّ
وحل النزاع والتعاون ،على �إعطاء ال�شباب فر�ص ًا �أكرب لر�ؤية التكامل يف حياتهم ال�شخ�صية،
و�إيجاد متا�سك فيها ومعنى لها.
• يتزامن �صدور الدليل وبروز عدد من التحديات اجلوهرية يف جمتمعاتنا العربية اليوم والتي
تت�سم بالتنوع ،وال�ضغوط الناجمة عن ت�أزمات مزمنة ،اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية،
يكاد ال�شبان وال�شابات �أن يكونوا فيها يف هام�ش القرارات التي حتدد حياتهم ،اليوم وغداَ.
وتف�صل �أهداف الدليل يف ال�صفحة التالية التوقعات املهمة من �إدراج هذه املادة والعمل
املتوا�صل على رفدها .والتحوالت التي ت�شهدها املجتمعات العربية منذ �أواخر  2011ت�ؤكد
�أن ال مهرب من التعامل مع املوا�ضيع التي يغطيها الدليل �إال بجدية و�إحلاح �إذا كان لهذه
التحوالت �أن ت�صب يف م�ستقبل م�ستنري ومن�صف وواعد .الأطفال وال�شباب ي�شكلون �أكرثية
ال�سكان يف املجتمعات العربية و�ستتوقف فر�صنا يف امل�ستقبل على �صحة ه�ؤالء النف�سية
والبدنية والذهنية.
يف بداية العمل على الطبعة العربية املع ّدلة ،اعتمد فريق «ور�شة املوارد العربية» على ترجمة
كاملة للأ�صل الرنوجي ،كما هي ،ثم جرى حتويلها �إىل م�سودة �شارك عدد كبري من العاملني مع
املراهقني واملراهقات وامل�ؤ�س�سات املعنية بال�صحة النف�سية و�أ�صحاب اخلربة يف مراجعتها.
وقد �أُدخلت تعديالت ملمو�سة عليها حتى تالئم ظروف املجتمعات العربية وحاجات هذه الفئة
العمرية والتحديات الراهنة.
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مرت امل�سودات مبجموعة من �أن�شطة املراجعة والتطوير يف �أكرث من موقع وبيئة .فقد عمل عليها
وعقدت لهذه الغاية ور�ش
فريق �إقليمي من من�سقي برامج ال�صحة النف�سية املدر�سية واملجتمعيةُ ،
عمل مع �شبان و�شابات من الفئات العمرية امل�ستهدفة .نن�رش �أدناه مقتطفات من تقارير التجارب
الريادية التي جرت يف مهل م�ضغوطة ،بطبيعة احلال ،لكنها �أنتجت م�ؤ�رشات مهمة على ما ميكن
�أن ينجم عن ا�ستخدام هذه املواد وخ�صو�ص ًا يف البيئات الأكرث حاجة.

مركز الإر�شاد
الفل�سطيني –
القد�س
التي�سري و�إعداد التقرير:
حممد علي وحامد علي
وهيا ت�صلق
املي�رسان « :الدليل مفيد لأنه يناق�ش
موا�ضيع يف �سنهم تواجههم اليوم
وتالئم واقعهم يف فل�سطني املحتلة
حيث ال�ضغوط كبرية...

يقول املي�رسان يف التقرير ويف تلخي�ص ردود امل�شاركني عن �آرائهم يف الن�صو�ص وما
تعلموه:

الوحدة الأوىل :وعيي الذاتي2011\6\16 - 4\18 ،
جمموعة خمتلطة من  8( 17م�شاركات 9 /م�شاركني)� 16 -13 ،سنة.
املي�رسان « :الدليل مفيد لأنه يناق�ش موا�ضيع يف �سنهم تواجههم اليوم وتالئم واقعهم يف

فل�سطني املحتلة حيث ال�ضغوط كبرية� ...أكرث ما تعلم عنه امل�شاركون بح�سب كلماتهم:
-

احلرية يف التعبري دون خوف او اعرتا�ض
قدرة ال�شباب على التعبري عن ذاتهم وذلك من خالل قدرتهم على حتديد �أهدافهم والدفاع
عن وجهة نظرهم
ادراك الفرد للبيئة التي يعي�ش فيها
اكت�ساب مهارات جديدة يف كيفية التعبري عن الذات
زيادة الوعي بال�صحة النف�سية وال�سعادة وتقدير الذات
معرفة ال�صفات التي متيزهم عن غريهم
زيادة الوعي بالإمكانيات املوجودة فيهم وكيفية ا�ستخدامها ملواجهة التحديات
زيادة الوعي بامل�شاكل التي يعاين منها ال�شباب والقدرة على مواجهاتها  -ومنها تدخل
الأهل يف �ش�ؤونهم اخلا�صة وخا�صة يف اختيار اال�صدقاء
معرفة كل �شاب بفرديته و�إدراك كل �شاب طبيعية االختالف بينه وبني الآخر و�أن هذا
االختالف ال ي�ؤدي بال�رضورة �إىل عدم التوافق

الوحدة الثانية :اختاليف وتق ّبل الآخر2011\8\16 - 2011\6\23 ،
املي�رسان« :تتميز هذه الوحدة
بان�سجامها ومنا�سبتها للفئة العمرية
واالن�سجام يف بنية كافة الفعاليات...
�أتاحت الفر�صة للكل لربط م�شاعرهم
بردات فعلهم يف مواجهة التحديات
والظروف ال�ضاغطة عليهم»...
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جمموعة خمتلطة من  5( 12م�شاركات 7/م�شاركني)� 16 -14 ،سنة.
املي�رسان« :تتميز هذه الوحدة بان�سجامها ومنا�سبتها للفئة العمرية واالن�سجام يف بنية

كافة الفعاليات� ...أتاحت الفر�صة للكل لربط م�شاعرهم بردات فعلهم يف مواجهة التحديات
والظروف ال�ضاغطة عليهم»� ...أكرث ما تعلم امل�شاركون بح�سب كلماتهم:
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-

�أ�صبحت اليوم �أكرث قدرة على التفكري بطريقة عملية ...وزيادة فهمي ملفهوم ال�سعادة»
تقبل الأخر والتحديات  ...وتعلمت التعاون»
«ا�ستمتعت بفعاليات ّ
ازدادت معرفتي ب�صحتي النف�سية ...و�إدراكي قيمة مظهري اخلارجي ...وقدرتي على
مواجهة االكتئاب
تعلمت معنى احلياة يف هذه املرحلة وازدادت ثقتي بنف�سي
ا�ستمتعت بالتعرف على �شخ�صيتي...من املهارات التي تعلمتها اال�ستماع للآخرين
والرتكيز
عرفت معنى جديد ل�شخ�صيتي من خالل مظهري اخلارجي و�أهمية تقبل الأخر ,.عدم
احلكم على الآخرين ملجرد مظهرهم اخلارجي...
عرفت التحديات التي تواجهني يف احلياة وتعلمت كيف �أواجهها
تعلمت تقديري لذاتي يف هذه املرحلة ...عرفت عوامل تعيق �صحتي النف�سية
تعلمت �أن االختالف يزيدنا قوه ولي�س �ضعفاً»

الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل2011\9\25 - 2011\8\28 ،
جمموعة خمتلطة من  3( 7م�شاركات 4 /م�شاركني)� 16 -15 ،سنة.
املي�رسان« :ازداد فهم ال�صحة النف�سية وقدرة ال�شباب على التعبري عن تخوفاتهم يف امل�ستقبل

وكيف يواجهونها ،كما ازدادت قدرتهم على حتمل امل�س�ؤولية جتاه انف�سهم ،ورغبتهم يف
حتدي امل�ستقبل والعمل على �أن ي�شكّلوه هم ال �أن ي�شكّلهم هو...
�أكرث ما تعلم عنه امل�شاركون بح�سب اال�ستمارات:
-

جمعية م�سار
لل�سيا�سات ال�شبابية
قرية القب ّيات ،عكار –
�شمال لبنان
املي�رس :جوين طعمة

ا�ستمتعت بهذه املرحلة اكرث من ال�سابقة لأن فيها نوع ًا من امل�س�ؤولية التي كنت ال
�أحبها يف ال�سابق ...و�شعرت باالجناز وبتغري نظرات �أمي يل عند تقدمي امل�رشوع
�شعرت باالفتخار امام زمالئي .وكنت على قدر امل�س�ؤولية يف حتمل اجلزء املطلوب
مني..بعدما كنت اخاف من عدم اكتماله ...وكنت �أمتنى �أن تكون والدتي بني احل�ضور
�أفهم �صحتي النف�سية ب�شكل �أعمق
لأول مرة �أ�شعر بال�سعادة الين عملت �شئي ًا له قيمة يف نظر االخرين
انا �سعيدة جداً لأين ا�ستمريت حتى الآخر معكم
هناك �شعور داخلي بالر�ضى عما �أقوم به .وانا افتخر بنف�سي اوال و�أرغب يف ن�رش ذلك
لكل �شباب فل�سطني
�أنا اليوم �أ�شعر بوجودي يف العامل و�أن يل دور ً�أ غري مهم�ش»

الوحدة الأوىل :وعيي الذاتي2011/9/8 - 5 ،
جمموعة خمتلطة من  12( :18م�شاركة 6/م�شاركني) 6 .منهم  14-13عاما ، ،و-14 :6
 ،15و16 – 14 :6
ما تعلم عنه امل�شاركون بح�سب املردود منهم:

 احرتام خ�صو�صية الآخرين والقواعد الثقة يف الآخرين -معاملة الآخرين بلطف والتقارب
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-

الت�شارك وامل�شاركة مع ال�صدقاء
معرفة م�س�ؤولياتي
كيف �أكون �سعيدا/ة �أو ما يجعلني �سعيد/ة
�أهمية الأ�صدقاء يف احلياة
ال�صرب و�ضبط النف�س وكيف �أت�أتغلب على امل�شكالت
عن االكتئاب
كيف �أ�ساعد �شخ�ص ًا يف م�أزق

الوحدة الثانية� :إختاليف وتق ّبل الآخر2011/9/12 – 10 ،
جمموعة من  12ممن �شاركوا يف الوحدة الأوىل 15 – 14 :عاما ( 12م�شاركات و4
م�شاركني)
ما تعلم عنه امل�شاركون بح�سب املردود منهم:

-

كل �إن�سان لديه م�شكالت
التحديات التي �س�أواجهها وكيف اتعامل معها
عوامل ال�ضغط واحلماية
كيف �أحب ذاتي والآخرين حتى لو اختلفوا عني
تقبل الآخرين املختلفني وتقبل �أ�صدقائي
ملاذا ال �أحب بع�ض اخل�صال يف نف�سي
�أن �أ�ستعمل عقلي وخميلتي وكيف افكر
ان �أفهم ملاذا ال �أحب املدر�سة
كيف �أتو�صل �إىل اتفاق مع الآخرين

الوحدة الثالثة� :أنا وامل�ستقبل2012/9/16 - 14 ،
 6ممن �شاركوا يف الوحدتني الأوىل والثانية 16 – 15 ،عاما ( 4م�شاركات وم�شاركَ ني)
ا�ستنتج املي�رس ما يلي:
«لفتنا هنا الن�ضج املكت�سب من العمل على الوحدتني  1و ،2وتطور التوا�صل بني امل�شاركني
وحت�سن قدرتهم على االبتكار .بدوا مرتاحني يف �إظهار نتائج عملهم امام �أ�صدقائهم و�أمام
امل�شاركني الآخرين .عبرّ وا عن اعتزاز».
ما تعلم عنه امل�شاركون بح�سب املردود منهم:

 الكثري لأننا ال نناق�ش هذه املوا�ضيع يف املدر�سة �أو القرية كثريون يفكرون مثلي� -أن نعمل مع ًا على و�ضع �أ�سئلة و�أفكار

14

دليل للعاملني مع ال�شباب � 13إىل � 16سنة

املوارد العربية� ،أ�سهم العديد من الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف اختبار مربراته و�أهدافه وحمتوياته على
�ضوء الواقع الذين يعي�شون فيه ،وا�سرتاتيجياهم وبراجمهم .وهو بذلك يدين �أي�ض ًا جلميع ال�شبان

�شكر وتقدير

�شكر وتقدير

ت�شكل الطبعة العربية عم ًال جماعي ًا بامتياز .ف�إىل جانب فريق امل�رشوع التنفيذي يف ور�شة

وال�شابات الذين �شاركوا يف ور�ش العمل واجلل�سات بتعليقاتهم واملردود الرثي الذي جعل هذه
الأداة �أقرب �إىل تلبية ما يحتاجون �إليه يف البيئات التي يعي�شون فيها.
�إىل جميع ه�ؤالء نتوجه بال�شكر اجلزيل على كل ما قدموا .ونود �أن نكرر تقديرنا ل�رشكائنا يف
املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية الذي �أ�سهم يف تطوير الربنامج الإقليمي لل�صحة النف�سية
ودعمه بالت�ضامن واخلربة واملنح.
ون�شكر �أي�ض ًا امل�ساهمني يف املراجعة والتعديل:
من الفريق الإقليمي :نا�رص مطر ول�ؤي فوا�ضله و�شادي جابر ونبيلة ا�سبانيويل وعماد ثروت
من فريق التطوير :عال عطايا و�سولني دكا�ش فرق االختبار الريادي :هيا ت�صلق وحممد �أبو علي
(مركز الإر�شاد الفل�سطيني) ،ورانية ال�سبع �أعني وجوين طعمة (جمعية م�سار).
نرجو �أن يحقق هذا الدليل �أهدافه ،و�أن نتمكن من تطويره با�ستمرار بف�ضل ما نرغب �أن نتلقاه
منكم من مردود و�أفكار فيما �أنتم ت�ستعملونه.

فريق امل�رشوع التنفيذي
ور�شة املوارد العربية
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�أهداف الدليل

ي�شكّل الدليل موردا مهما جداً يحتاجه ال�شباب والعاملون معهم وكل من هم حولهم من �أجل
زيادة معرفة اجلميع عن موا�ضيع ال�صحة النف�سية .فهذا الدليل:
• ي�ساعد الدليل ال�شباب عرب ح ّثهم على حتدي الأوهام وك�رس ال�صمت حول موا�ضيع حمظورة»
يف ال�صحة النف�سية ،بطرق جديدة ومبتكرة .ولكن العمل هنا ال يقوم على التوجيه ،بل على
�إعطاء ال�شباب فر�ص ًا �أكرب لر�ؤية التكامل يف حياتهم ال�شخ�صية ،و�إيجاد متا�سك فيها ومعنى
لها.
• يو�سع الدليل املعلومات عن ال�شباب الذين يواجهون حتديات نف�سية اجتماعية وكيف ميكن
لهم �أن يواجهوها بطرق �أف�ضل من خالل ا�ستك�شاف �أنف�سهم بوا�سطة التفكري ،واالختبار،
املتنوعة التي تعزز قدرات ومهارات
والتفاعل مع الأقران وبالتايل عرب تطبيق �أن�شطة الدليل
ّ
التعبري والتوا�صل وحل النزاع والتعاون.
• ترتكز �أن�شطة الدليل على مبادئ التعلّم املبني على الت�سا�ؤل والتعلم الن�شط وامل�شاركة
الفعال .ال�شبان وال�شابات هم املحور يف منهاج الدليل الذي ي�ستخدم و�سائل عديدة
والتوا�صل ّ
ومهمة لعملية تنمية مهارات التوا�صل .هذا ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل ثقة �أكرب يف النف�س ومعرفة �أو�سع
لأن املراهقني يكت�سبون �إمكانات كربى بغ�ض النظر عن امل�س�ألة مو�ضوع البحث.

�أهداف الدليل

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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زيادة معرفة ال�شباب عن املوا�ضيع امل�ؤ ّثرة يف �صحتهم النف�سية
الفعال مع الآخرين.
تعزيز تعرف ال�شباب �إىل الذات وتقديرها عرب التعبري والتوا�صل ّ
معرفة ما ينبغي فعله عندما ي�صطدم املراهقون بال�صعوبات يف احلياة اليومية ،وكيف
ميكنهم �أن ي�ساعدوا �أنف�سهم والآخرين على حل م�شكالتهم.
التوجه �إليها للح�صول على امل�ساعدة يف حل
ت�أمني الفر�ص للبحث عن اجلهات التي ينبغي
ّ
امل�شكالت.
تعزيز املعرفة عن ال�صحة النف�سية ،ما ي�ؤدي �إىل ت�سليط ال�ضوء على جوانب ميكن �أن ت�ؤثر يف
التطور الإيجابي عند ال�شباب تتجاهلها يف العادة املناهج الأكادميية واملمار�سات الرتبوية
يف املنزل واملدر�سة ،على فهم �أف�ضل لل�صحة النف�سية ،وتعزيز قدراتهم على م�ساعدة �أنف�سهم
والآخرين.
امل�ساعدة على الوقاية من التحديات الذهنية وامل�شكالت النف�سية والعاطفية التي تواجه
ال�شباب ،عرب م�ساعدتهم على فهم �أف�ضل لل�صحة النف�سية وتعزيز قدرتهم على م�ساعدة
�أنف�سهم.
امل�ساعدة على ت�أمني املعرفة عن موا�ضيع ال�صحة النف�سية واالنفتاح الالزم للتعبري والتح ّدث
عن هذه املوا�ضيع.
امل�ساعدة على مواجهة املواقف والآراء امل�سبقة واملخطئة حيال ال�صحة النف�سية واال�ضطرابات
النف�سية.
تعزيز املعرفة عن كيفية احل�صول على امل�ساعدة وامل�ساندة النف�سية.

دليل للعاملني مع ال�شباب � 13إىل � 16سنة

 - 1عن املراهقة:

قد تكون املراهقة ممتعة وقا�سية يف الوقت نف�سه ،تكرث فيها الفر�ص .ولكن ذلك ال يحول دون
أمرين ب�سببها ،كاالنخراط يف جمموعة �أو
�أن يواجه ال�شباب خيارات �صعبة عديدة ،قد يعانون ال ّ
«�شلة»� ،أو التحلّي مبا يكفي من اجلاذبية والذكاء وال�شعبية� ،أو ارتداء املالب�س الالئقة� ،أو التحدث
بطريقة �صحيحة.

عن التي�سري

املي�سر/ة
�إىل ّ

املراهقة هي انتقالٌ من الطفولة �إىل �سن الر�شد ،قد يكون م�ؤمل ًا على امل�ستويني اجل�سدي والنف�سي.
مير يف طور التغيرّ  ،والهرمونات تثور يف اجل�سم ،والعواطف تت�أجج ،وقد يخترب ال�شباب
فاجل�سم ّ
الوقوع يف احلب للمرة الأوىل .ويحدث كل هذا فيما الكثري منهم يكونون ما زالوا تالمذة .بعبارة
�أخرىّ � ،إن املدر�سة و�أماكن التعلم الأخرى تعترب ميدان ًا مهم ًا جداً للحديث عن ال�صحة النف�سية.
مير جميع ال�شبان وال�شابات يف فرتات �صعبة يف احلياة .فال�ضغط الناجم عن املجتمع والأ�صدقاء
ّ
والعائلة واملدر�سة قد يكون م�صدر م�شكالت .ماذا يحدث عندما تثقل علينا وط�أة ال�ضغط وعندما
التحمل؟ لهذا فهذا الدليل يف متارينه:
يفقد اجل�سم والعقل القدرة على
ّ
• ير�شد املراهقني امل�شاركني �إىل ما ينبغي فعله عندما ي�صطدمون بال�صعوبات يف
حياتهم اليومية ،وكيف ميكنهم �أن ي�ساعدوا �أنف�سهم والآخرين على حل م�شكالتاتهم.
• يقرتح عليهم �إىل �أين يتوجهون للح�صول على امل�ساعدة حل ّل م�شكالتاتهم اخلا�صة �أو
م�شكالت الآخرين.
• يزيد معرفتهم عن املوا�ضيع املحظورة يف جمال ال�صحة النف�سية ،ما ي�ؤدي �إىل
اكت�ساب فهم �أف�ضل لل�صحة النف�سية ،و�إىل متكينهم وتعزيز �صالبتهم الذاتية وقدرتهم
على م�ساعدة �أنف�سهم ومعاجلة م�شكالتهم.

 -2دور املي�رس/ة

املي�سرّ /ة هو �أو هي :
• ال�شخ�ص الذي ميكّن املجموعة والأفراد من العمل مبزيد من الفعالية ومن التعاون
وحتقيق الت�آزر.
• الطرف املحايد الذي يدعو لإجراءات عادلة ومفتوحة و�شاملة لإجناز عمل الفريق،
من ي�ساهم يف هيكلية وعملية التفاعالت يف جمموعات قادرة على العمل بفعالية
واتخاذ القرارات ذات جودة عالية.
• امل�ساعد الذي يهدف �إىل دعم الآخرين ،والذي وظيفته م�ؤازرة اجلميع للقيام ب�أف�ضل
التفكري واملمار�سة.
• الذي ي�شجع على امل�شاركة الكاملة ويعزز التفاهم املتبادل وامل�س�ؤولية امل�شرتكة.
الذي ميكّن �أفراد املجموعة من البحث عن حلول �شاملة وبناء اتفاقات م�ستدامة من
خالل دعم اجلميع للتفكري والت�سا�ؤل و�أخذ املبادرات.
• الذي ي�ساعد امل�شاركني على اال�ستفادة من املعرفة التي ميتلكون وحتديد الثغرات
يف املعارف واالتفاق عليها.
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� -3أ�س�س التي�سري

• تطوير املعرفة القائمة.
• البناء على املعرفة وعلى ابقائها وثيقة ال�صلة بال�سياقات والبيئة املحلية وخربات
امل�شاركني احلياتية.
• القيام بدور الرائد يف حتويل املعارف �إىل مهارات يتكت�سبها امل�شاركون.

 -4مهارات املي�رس
الأ�سا�سية

• �ضبط الوقت وااللتزام بجدول الأعمال.
• حفظ �سجل وا�ضح بالأن�شطة وللمهارات عرب م�شاهدة الفريق والأفراد يف �ضوء ديناميات
اجلماعة.
• الإ�صغاء �إىل معرفة وقدرات امل�شاركني وامل�ساعدة على تطويرها و�/أو�إعادة �صياغتها.
• �ضمان امل�شاركة و�إف�ساح املجال جلميع الأع�ضاء يف املجموعة للم�شاركة م�شاركة فعالة.
• التدخل واقرتاح الطرائق التي ت�ضيف �إىل �إبداع املجموعة.
• جت�سيد احرتام الآخرين ووعي تعدد وت ّنوع ال�سياقات التي ت�أتي منها املجموعات الب�رشية.
• امل�ساعدة على فهم االختالفات وتقبلها والتو�صل �إىل توافق يف الآراء و�إىل ما هو م�شرتك.

 -5متطلبات التي�سري

من املهم �أن يكون املي�رس/ة:
• مرتاح ًا �إىل التمارين وواثق ًا من �أن الفعاليات والأن�شطة حتافظ على حماية اجلميع.
• �ضمان توقيع �أحد الوالدين �أو ويل �أمر كل م�شارك/ة على الر�سالة املوجهة للأمهات والآباء
�أو الأو�صياء (�أنظروا النموذج يف ال�صفحات التالية) للموافقة على م�شاركة ال�شاب/ال�شابة يف
املجموعات والأن�شطة واللقاءات (الر�سالة تت�ضمن ا�سم وتوقيع ويل الأمر و�رشح ًا عن �أن�شطة
الدليل ،وتو�ضيح ًا لطبيعة م�شاركة ابنهم/ابنتهم يف الأن�شطة ،والأهداف املراد حتقيقها،
و�ساعات و�أيام اللقاءات اخلا�صة بالأن�شطة) و�أن ي�ضمن و�صول الر�سالة �إىل ويل الأمر.
• على كل مي�رس/ة االحتفاظ ب�سجالت وا�ضحة عن امل�شاركني تبني وجود �أي احتياجات �أو
ظروف خا�صة يجب مراعاتها مع تو�ضيح الإجراءات التي يجب اتخاذها عند حدوث هذا
الظرف ،وجهة االت�صال يف حاالت الطوارئ و�أرقام الهاتف.
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التحديات الذهنية
وامل�شكالت العاطفية
والنف�سية

�إىل امل�شاركني وامل�شاركات

�إىل امل�شاركني
وامل�شاركات

عندما نكون يف حال نف�سية جيدة ،نكون يف �سالم مع �أنف�سنا ومع من حولنا .وتعني ال�صحة
النف�سية اجليدة �أي�ض ًا �أننا نتفاعل و ُنظهر العواطف عندما منر باختبارات �سارةٍ �أو �صعبة .ف�إذا
عقدمت �صداق ًة �أو عالقة �أخرى جديدة ،من الطبيعي �أن ت�ضحكوا للدنيا .ولكن �إذا ترككم �أحد
�أحبائكم فج�أ ًة فمن الطبيعي �أي�ض ًا �أن ت�شعروا بالي�أ�س .ك ٌل منا مير بفرتات �صعبة يف مراحل
حياته ،وما من �أح ٍد تدوم �سعادته .و�إذا ما مررمت مبرحلة �صعبة بني حني و�آخر ،فهذا ال يعني
بال�رضورة �أنكم تواجهون حتديات ذهنية �أو م�شكالت عاطفية �أو نف�سية.
تبدو احلياة �أحيان ًا �صعبة بحيث ال ميكننا معاجلة امل�شكالت ب�أنف�سنا .ونحن ن�صف امل�شكالت
ب�أنها ذهنية �أو عاطفية �أو نف�سية �إذا:
•
•
•
•

�سيطرت عليكم �أفكار وم�شاعر ناجمة عن فقدان القدرة على فعل ما ينبغي فعله �أو ما تريدون
فعله،
كنتم ال تت�رصفون ت�رصف ًا جيداً مع الآخرين.
دامت امل�شكالت وقت ًا طويالً.
كنتم تعانون �أمل ًا ج�سدياً.

على �سبيل املثال ،ميكن �أن تفقدوا القدرة على زيارة الأ�صدقاء �أو ممار�سة ريا�ضتكم املعتادة
لأنكم تخافون االنتقال باحلافلة �أو بو�سائل النقل العام� ،أو �أن تتغيبوا عن املدر�سة لأنكم تخ�شون
االختالط بالآخرين� ،أو ميكن �أن ت�أكلوا كثرياً جداً �أو �أقل من القليل .ومن ال�شائع �أي�ض ًا �أن ت�شعروا
ب�أمل ج�سدي ـ ك�أمل يف املعدة ،وت�ش ّنج م�ؤمل يف الع�ضالت ،وت�سارع يف خفقان القلب و�شعور بالذعر،
ودوار و�أمل يف الر�أ�س .وقد ت�شعرون باالرتباك ومترون بفرتة �صعبة يف حياتكم� ،أو تواجهون
ّ
حتدي ًا ذهني ًا �أو م�شكلة عاطفية �أو نف�سية� .إذا ا�ستمرت امل�شكالت طويالً ،وتفاقمت على نحو خطري،
وبد�أت بالت�أثري على �سلوككم ،فالأف�ضل طلب امل�ساعدة.

العالج وامل�ساعدة

تتوافر امل�ساعدة للأ�شخا�ص الذين يعانون م�شكالت متو�سطة ال�صعوبة �أو م�ستع�صية ،وكذلك
للذين يعانون ا�ضطرابات �أو �أمرا�ض ًا نف�سية .للعديد من ه�ؤالء يكفي التحدث مع �شخ�ص يثقون
به من الأ�صدقاء املخل�صني� ،أو الأهل� ،أو مع املمر�ض �أو الطبيب .و�إذا كانت امل�شكلة خطرية،
ي�ستطيع طبيب نف�سي �أو اخت�صا�صي نف�سي �أن ي�ساعد على حلها .وقد ي�ضطر البع�ض لتناول
الأدوية لكي يتغلبوا على م�شكالتهم .وقد يلزم يف بع�ض «الأمرا�ض» اخلطرية �أن يلج�أ ال�شخ�ص
املعني �إىل م�ست�شفى للأمرا�ض النف�سية والعقلية� .إن وجود العائلة والأ�صدقاء �إىل جانب �صاحب
امل�شكلة مهم جداً خالل مروره بفرتات �صعبة .ومهم �أي�ض ًا �أن يتكلم ال�شخ�ص الذي يعاين م�شكالت
معينة مع �شخ�ص �آخر و�أال يحتفظ بها لنف�سه .فالعديد من الأ�شخا�ص يتعر�ضون يف حياتهم
لتحديات ذهنية �أو م�شكالت عاطفية �أو نف�سية ،وميكن التعايف منها متاماً .فلي�س هناك ما يدعو
�إىل اخلجل.
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ر�سالة �إىل الأمهات والآباء �أو الأو�صياء (منوذج)
يف الأيام القليلة املقبلة� ،سوف ي�شارك ابنكم ال�شاب /ابنتكم ال�شابة يف �أن�شطة تتعلق بال�صحة النف�سية .ولكونكم الأهل/الأو�صياء،
أهم َمن يق ّدم له/ا ال ّدعم ويتبادل معه/ا �أطراف احلديث .لذلك نريدكم �أن تعلموا �أننا اخرتنا مو�ضوع ال�صحة النف�سية لإطالع
ف�أنتم � ّ

املراهقني ب�شكل �أف�ضل وت�سليط ال�ضوء على ماهية ال�صحة النف�سية اجليدة عند التحدث عن مرور االن�سان بفرتات �صعبة خالل
حياته .و�سوف يكت�سب ال�شبان وال�شابات �أي�ض ًا معارف عن التحديات النف�سية املختلفة.
يف العادة ،ميتلك املراهقون من الفئة العمرية هذه قدراً �أقل من املعلومات والكثري من الآراء امل�سبقة حول اال�ضطرابات النف�سية.
م�شكالت ما ،وكيف يح�صلون على امل�ساعدة .و�سوف يجري
ف�ض ًال عن املعلومات� ،سيتعلمون عما ميكنهم �أن يفعلوا ل�صديق يعاين
ٍ
جمع وت�شارك املعلومات عما هو موجود من م�صادر الدعم يف البيئة املحيطة بهم يف املجتمعات املحلية� ،إذا وجدت.
نتمنى �أن توافقوا على م�شاركة �إبنكم �أو ابنتكم يف �أن�شطة الدليل الذي ي�ستهدف تعزيز ال�صحة النف�سية الإيجابية ومتكني امل�شاركني
من ممار�سة حياة �صحية.
***
�أنا املوقع �أدناه ال�سيد/ة � ..................................................أوافق على م�شاركة ابني/ابنتي يف �أن�شطة دليل «ال�صحة النف�سية لل�شبان
وال�شابات� 13 ،إىل � 16سنة» يف جمعية /مدر�سة  ......................................و�أنا على علم ب�أن الدليل يحتوي على الوحدات التالية:
«وعيي الذاتي» (من � 13إىل � 14سنة) ،و «اختاليف وتقبل الآخر» (من � 14إىل � 15سنة) ،و «�أنا وامل�ستقبل» (من � 15إىل � 16سنة).
كما �أنني �أتعهد بتحمل امل�س�ؤولية عن ابني/ابنتي يف �أثناء م�شاركته/م�شاركتها يف �أن�شطة الدليل.
الإ�سم الكامل.............................................................................................................:
التوقيع ...................................................

التاريخ................................................. :

لال�ستف�سار نرجو االت�صال بالأرقام التالية:
ا�سم امل�س�ؤول عن الربنامج:
ا�سم املي�رس/ة:
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متهيد

متهيد

لقد اختريت «القدرة على املواجهة» لتكون �أ�سا�س ًا نظري ًا مهم ًا لهذا الدليل التطبيقي .ميكن فهم
هذا امل�صطلح كتعبري عن الفكرة الآتية :تختلف القدرات الكامنة يف كل �شخ�ص على مواجهة
امل�شكالت .وهذا يعني � ّأن �إدراج اكت�ساب القدرة على مواجهة التحديات يف الربنامج �سوف
ي�سمح لعدد �أكرب من الأ�شخا�ص بالتم ّتع بحياة �أف�ضل بف�ضل ما ميلكونه من قدرات ،ويعني �أي�ض ًا
�أنه �س ُينظَ ر �إىل الأفراد من �ضمن ال�سياق الذي يعي�شون فيه .باملقابل ف�إن �إحدى وجهات النظر
املختلفة التي ما زالت قائمة حول «مفهوم ال�صحة» تعترب �أن ال�صحة �شيء ميكن تن�شئته �أو
تنميته.
كل الأفراد ميلكون �إمكانات للمقاومة ب�شكل عام وهم ي�ستخدمونها با�ستمرار ملعاجلة �ضغوطات
فح�س التما�سك الذي نتمتع به
ح�س التما�سك الداخلي �أو ُح�سن احلال.
ّ
احلياة اليومية ،ما يعزز ّ
ت�رصفنا حيال كافة حتديات احلياة.
ي�شكّل عام ًال حا�سم ًا يف حتديد كيفية ّ
للتمكن من التعامل مع حتديات احلياة وتطوير القدرة واملرونة واحل�صانة النف�سية ،علينا �أن:

ندرك التحديات

• ندرك التحديات :مثالً� ،أن نعرتف بوجود م�شكلة غري حمددة وندرك �أننا بحاجة �إىل م�ساعدة
ملواجهتها.

ن�ؤمن ب�إمكانية �إيجاد
احللول

• ن�ؤمن ب�إمكانية �إيجاد احللول :مثالً� ،أن نعرف الأماكن املختلفة التي ميكننا الذهاب �إليها
للح�صول على م�ساعدة ودعم بحيث ن�ستفيد منها كما يجب.

ن�ستم ّد مغزى من حماولة
�إيجاد احللول

• ن�ستم ّد مغزى من حماولة �إيجاد احللول :مثالً� ،أن ندرك � ّأن طلب امل�ساعدة من م�صدر خمت�ص
ح�س التما�سك لدى الفرد الذي
�أو والد �أو والدة �أو معلّم �أو قرين ،له �أهمية وي�ؤدي �إىل تعزيز ّ
يتل ّقى امل�ساعدة حلل م�شكالته �أو للتكيف والتعامل معها.
تتمحور هذه ال�رشوط حول قدرة املرء على التحكّم بحياته التي يعرتف اجلميع بقيمتها .فبف�ضل
العمل النظامي والت�سهيالت �سوف يكت�سب املراهقون ح�س ًا بالتما�سك يف احلاالت التي يواجهون
فيها م�شكالت م�ؤثرة يف ال�صحة النف�سية .و�سي�ؤدي اال�ستخدام النظامي لهذا الدليل �إىل تعزيز
�سالمة الذين يعانون حتديات نف�سية� ،أو يعرفون �أحداً يعانيها من �أفراد عائلتهم �أو من �أ�صدقائهم،
الخّ � .إن الأ�شخا�ص الذين يعانون التحديات املذكورة قد يجدون �أن احلديث عن م�شكالتهم من
خالل برنامج تعليمي ،من دون التطرق �إىل خ�صو�صياتهم ،هو عملية تحُ ررهم.
� ّإن وجهة نظر مواجهة امل�شكالت ومنوذج «�أ�صل ال�صحة» ،ي�ساعداننا على احلديث عن ال�صحة
والعافية بطريقة جديدة ،وعلى ت�سليط ال�ضوء على املوارد والفر�ص اجلديدة .رمبا كانت اللغة
املتعلقة بال�صحة النف�سية والتحديات النف�سية (وهي لغة ما زالت فقرية ب�صورة عامة) ت�شكل �أحد
الأ�سباب التي جتعل من ال�صحة النف�سية مو�ضوع ًا ي�صعب احلديث عنه� .سوف ي�س ّهل هذا الدليل
مقاربة املوا�ضيع املت�صلة بال�صحة النف�سية والتحديات النف�سية من خالل و�ضع �أطر �آمنة و�إطالع
املعلمني واملي�سرّ ين وامل�شاركني املراهقني على امل�صطلحات ومعانيها لت�صبح م�ألوفة لديهم.
يلف موا�ضيع ال�صحة النف�سية املحظورة ما زال كبرياً يف حياتنا� .إن خف�ض عدد
فال�صمت الذي ّ
املوا�ضيع املحظورة والأوهام التي حتيط بال�صحة النف�سية والتحديات النف�سية هو من الثمار
التي ن�أمل �أن جتنيها متارين الدليل.
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�إ ّن وجهة النظر املبنية على
«مواجهة امل�شكالت» ترمي �إىل
فهم �أف�ضل
متكني املراهقني من ٍ
حلاالتهم وحاالت الآخرين ،وتقوية
�إميانهم ب�أنهم ي�ستطيعون �إيجاد
احللول ،وا�ستخراج مغزى من
حماولتهم العثور على حلول.

البيئة الداعمة

فهم �أف�ضل
� ّإن وجهة النظر املبنية على «مواجهة امل�شكالت» ترمي �إىل متكني املراهقني من ٍ
حلاالتهم وحاالت الآخرين ،وتقوية �إميانهم ب�أنهم ي�ستطيعون �إيجاد احللول ،وا�ستخراج مغزى
من حماولتهم العثور على حلول .ومن �ش�أن التفكري على هذا النحو �أن يح ّفز املراهقني واملي�سرّ ين
مع ًا على ا�ستعمال الدليل .وميكن �أن ُت�ستخ َدم وجهة النظر هذه يف نهج املي�رس الأكادميي ونهجه
حتث اجلهود على جعل احلديث عن ال�صحة النف�سية
ال�شخ�صي ،و�أن ُتك َّيف معهما ،كما ميكنها �أن ّ
�أمراً طبيعياً ،و�أن تعزز الثقة وت�سهم يف تو�سيع املعرفة وتعزيز �آليات امل�ساعدة والت�أقلم ،الر�سمية
منها وغري الر�سمية.
ك�شفت الدرا�سات التي �ص ّنفت م�شكالت املراهقني واملقابالت التي يعتمد عليها هذا الدليل � ّأن
�إعالم املراهقني ب�شكل خا�ص عن نظام امل�ساعدة ال يجري على نحو جيد .فهم يجهلون متام ًا
الفوارق بني �شتى الأق�سام التي تنطوي عليها �آليات امل�ساعدة خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بالو�صول
�إليها وبنوعيتها .بعبارة �أخرى ،تبقى املعرفة التي ميلكها املراهقون عن العالج وامل�ساعدة
حمدودة.
نقر�أ با�ستمرار يف و�سائل الإعالم � ّأن امل�شكالت املتعلقة بالنوم ،وال�ضغط ،والإرهاق ،وامل�شكالت
النف�سية االجتماعية ،هي �إىل ارتفاع لدى املراهقني ،يف حني � ّأن متويل خدمات ال�صحة يف حده
الأدنى .وكلما تقدم املراهقون يف ال�سن ،ت�ضاعفت م�شكالتهم .كما � ّإن امل�شكالت الناجتة من
منط احلياة تزداد .فالعديد منها قد ي�ؤدي �إىل �إدمان املواد املخدرة ،والتدخني ،وال�ضغط النف�سي.
متمر�س �أو مر�شد
ممر�ض
ً
والكثري من التالميذ وال�شباب ،عموماً ،ال ميكنه الو�صول �إىل طبيب �أو ّ
اجتماعي �أو نف�سي� .أو يف حاالت �أخرى ،قد يت�شارك املراهقون خرباتهم ،جنب ًا �إىل جنب ا�ست�شارة
ممر�ض و�/أو م�ساعد مر�شد اجتماعي ،ي�ستطيع
طبيب .يف املدار�س واملراكز الرتبوية حيث يوجد ّ
املراهقون �أن ي�ست�شريوا خمت�صني يف �ش�أن م�شكالتهم .لذلك من املهم �إعطاء معلومات حول
اخلدمات املتوافرة ،بحيث ن�ستطيع يف كل حال على حدة حتقيق الأف�ضل يف ّما يتي�سرّ لنا.
� ّإن مراكز ال�شباب واملدار�س ميادين مهمة جداً لبذل كافة اجلهود الوقائية .وت�شكل اخلدمة
ال�صحية يف املدار�س واملراكز عام ًال �أ�سا�سي ًا يف هذا ال�صدد .فلها وحدها فر�صة االطالع ب�صورة
�شاملة على الو�ضع الذي ي�سود بني املراهقني ،والعمل مع املعلمني واملي�رسين لتحقيق نتائج
ح�سنة .هذا ما ي�شكل �أي�ض ًا �أحد الأ�سباب التي نريد من �أجلها �إ�رشاك �أ�شخا�ص ومنظمات ُيعتربون
ن�شجع
مرجع ًا يف هذا املو�ضوعّ � .إن اتخاذ تدابري مماثلة لي�س �رضوري ًا لال�ستفادة من الدليل ،بل ّ
على �إ�رشاك عدد �أكرب من الأطراف يف م�رشوع العمل لأن من �ش�أن ذلك �أن يزيد عدد الذين باتوا
ي�شعرون ب�أنهم «ميتلكون» الدليل ،ما �سي�ؤدي �إىل تكييفه وحاجات وظروف املجتمع املحلي
و�شبكة الأطراف املحليني .ومن املهم بالن�سبة �إىل امل�شاركني واملي�رسين مع ًا االندماج يف العمل
الذي ي�ؤ ّدونه خالل فرتة امل�رشوع.
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نهج «من �شاب
�إىل �شاب»

ت�ستند التمارين على نهج «من طفل �إىل طفل»* الذي يعزز التعلم عند الأطفال عرب ربط عملية
وح�سن احلال لأنف�سهم و�أ�رسهم وجمتمعاتهم
التعلم باتخاذ الإجراءات ال�رضورية لتعزيز ال�صحة ُ

املحلية .ويتم ذلك من خالل امل�شاركة يف الأن�شطة التي تعزز النماء ال�شخ�صي واالجتماعي
والعاطفي والأخالقي والفكري عند الأطفال« .من طفل �إىل طفل» هو نهج قائم على احلقوق مبا
فيها احلق يف امل�شاركة يف تعزيز ال�صحة والنماء وغريها من احلقوق التي تن�ص عليها «اتفاقية
الأمم املتحدة حلقوق الطفل» ،من بداية احلياة وحتى  18من العمر.
�أعمال تعزيز ال�صحة التي يقوم بها «�أطفال من �أجل �أطفال» تختزن �إمكانات كربى لإحداث تغيري
�إيجابي وملمو�س يف حالتهم ال�صحية ،ويف معرفتهم ومواقفهم ،وفوق كل �شيء يف املمار�سات
وال�سلوكيات .كما �أنها جتعل التعلم خرب ًة مفيد ًة وممتعة.

التعلم املبني
على الت�سا�ؤل
واال�ستق�صاء
يعزز الدليل �أي�ض ًا التعلّم املبني
على الت�سا�ؤل والبحث inquiry
وعلى الأفكار البنّاءة يف التعلّم،
حيث تُبنى املعرفة على
االختبار وال�س�ؤال ،وحيث يحدث
التعلّم ب�شكل �أف�ضل من خالل
املجموعات.

يعزز الدليل �أي�ض ًا التعلّم املبني على الت�سا�ؤل والبحث  inquiryوعلى الأفكار الب ّناءة يف التعلّم،
حيث ُتبنى املعرفة على االختبار وال�س�ؤال ،وحيث يحدث التعلّم ب�شكل �أف�ضل من خالل املجموعات.
بناء
وي�شجع هذا النهج «التنمية الإيجابية»� ،إذ يع ّزز التفكري النقدي
ويطور املهارات واملعرفة ً
ّ
ّ
على القدرات والأنواع املتع ّددة للذكاء .ومن خالل نهج التعلم والنمو املبنية على الت�سا�ؤل ،يتم
الفعالة ،ومنها التنمية الإيجابية ،وت�صبح ال�صحة النف�سية للفرد هي
تعزيز امل�شاركة
املجتمعية ّ
ّ

النتيجة .واملق�صود باملقاربة املبنية على البحث يف الأطر التعلمية ويف جمال التي�سري لأن�شطة

املحلية
اجتماعياً ،فتعك�س تنوع املجتمعات
�شبابية هو �أن يجري تنمية املعرفة ذات ال�صلة
ّ
ّ

يثمن تنمية مهارات حم ّددة (التفكري النقدي) وردات
وتع ّددها .وتكمن �أهمية هذا النهج يف �أ ّنه ّ
فعل خالّقة على امل�شاكل ،وهذه من احلاجات املتزايدة يف جمتمعاتنا التي تتطلب من ال�شباب
الفعالة يف حياتهم ال�شبابية.
�أن يطوروا املهارات الالزمة للممار�سات ّ

*للمزيد عن هذا النهج املهم �أنظروا
�صفحة امل�صادر امل�ساندة �أو زوروا
املوقع:
www.mawared.org
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�إر�شادات

• تذكّرواْ �أن كل �شخ�ص يعمل مع املراهقني و ُي�سمح له باالطالع على م�شكالتهم �أو امرا�ضهم،
يتعينّ عليه حماية خ�صو�صياتهم:
طبعاً ،ينطبق واجب الكتمان �أو ال�رسية �أي�ض ًا على تلك احلاالت التي يف�ضي فيها املراهقون
ب�أ�رسارهم �إىل املي�رس(ة) .وبالتايل ف�إن م�ساعدة املراهق/ة على �إيجاد امل�ساعدة من
�أخ�صائيني يف املجال النف�س – اجتماعي هو واجب يرتبط مب�س�ؤولية كل من يعمل مع ال�شباب
يف رعاية �صحتهم و�سالمتهم.

• مي�سرّ و هذا الدليل يدخلون يف حياة ال�شباب بطرائق �شخ�صية جدا:
ينبغي �أن يكون املي�رسون حري�صني على حماية حقوق ال�شبان وال�شابات� .إن من واجب
املي�رسين �إر�شاد ال�شباب �إىل وجود مر�شدين و�أخ�صائيني قادرين على تقدمي امل�ساعدة املهنية
ينبغي �أن يكون املي�رسون حري�صني
يف حال وجد حاجة لذلك ،وتوعيتهم على الق�ضايا الأخالقية التي ميكن �أن تن�ش�أ عند العمل
على حماية حقوق ال�شبان وال�شابات.
مع ال�شباب .وقبل البدء بتطبيق متارين الدليلُ ،ين�صح ب�إ�رشاك امل�شاركني يف تطوير املبادئ
التوجيهية ملجموعتهم على �أ�س�س ت�ؤدي �إىل دعم وتعزيز التطور الإيجابي لدى ال�شباب ،وذلك
من �أجل فهم �أف�ضل خللفيات امل�شكالت النف�سية وجتنب �أي انتهاكات �أخالقية ،ومن �أجل خلق
املزيد من النتائج الإيجابية يف هذه الأن�شطة.
• الن ّيات احل�سنة وحدها ال تكفي ل�ضمان حماية امل�شاركني �أو لبناء عالقات تكون مفيدة وغري
�ضارة:
	�إن عدم االهتمام بالق�ضايا الأخالقية وعدم التنبه للمطبات الكثرية التي يواجهها املي�سرّ ون
يف هكذا متارين ،ميكن �أن ي�ؤديا يف النهاية �إىل اتخاذ قرارات �ضارة ،يف هذا ال�سياق .لذا ف�إن
عدم التفكري يف �إمكانية وكيفية حتديد الإجراءات التي يجب �أن ُت َّتخذ يف احلاالت املفرت�ضة
فمن الأف�ضل االعرتاف بعدم املعرفة
املختلفة كما يف احلاالت الفعلية ميكن �أن ي�ؤثر على التوجيه وعلى حتقيق النماء الإيجابي
والوعد ب�صدق باحل�صول على
املعلومات �أو امل�ساعدة يف وقت الحق.
لدى ال�شباب .حني ال يكون املي�رسون مت�أكدين من الو�سيلة �أو الطرائق املالئمة ملعاجلة
مو�ضوع معني �أو مل�ساعدة حالة معينة ،فمن الأف�ضل االعرتاف بعدم املعرفة والوعد ب�صدق
باحل�صول على املعلومات �أو امل�ساعدة يف وقت الحق .للمزيد من املعلومات حول حقوق
وحماية الطفل ،ميكن مراجعة ن�ص «اتفاقية حقوق الطفل» على املوقع الإلكرتوين لليوني�سف:
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf

• تقوم املقاربة امل�ستخدمة يف هذه الأن�شطة على الإ�صغاء الن�شط املتبادل بني املي�رسين
وامل�شاركني:
اال�ستماع املتبادل ،بع�ضنا �إىل بع�ض ،ي�شجع على التفهم وعلى امل�شاركة يف املعرفة واخلربات
واجب كل مي�رس/ة وم�شارك/ة �أن يحرتم
�إرادة وخ�صو�صية الغري.
من دون �أن ي�شعر �أحد وك�أنه جمرب على الكالم �أو �أنه ال ي�ستطيع الكالم � ْإن هو اختار �أن يعلّق
على مو�ضوع ما� .إنه حق كل م�شارك/ة �أن يختار التحدث �أو الإ�صغاء ،وواجب كل مي�رس/ة
وم�شارك/ة �أن يحرتم �إرادة وخ�صو�صية الغري.
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والأن�شطة وحتقيق الأهداف:
من الوا�ضح يف مفاهيم اليوم املتعلقة بعمليات التعلم ومناء الطفل �أن اال�صغاء واال�ستماع

�إر�شادات

• �إن قدرة املي�رس على اال�صغاء �إىل امل�شاركني هو عامل مهم بالن�سبة ملدى جناح التمارين

�إىل خ�صو�صيات كل م�شارك ،و�إيجاد التوازن ما بني الت�شجيع على التعبري عن �سياق حياة
امل�شاركني واال�ستماع �إىل «ال�صمت» و�أعمال امل�شاركني الآخرين هو ما يلزم ملعرفة ماهية
اخلطوات التالية املطلوبة والتي تعزز معرفتهم و�إمكاناتهم – �أي تعزز �صحتهم النف�سية.
هذا الإ�صغاء يقرتح طرائق جديدة

هناك �أي�ض ًا حاجة لال�صغاء من �أجل معرفة االجراءات التي يجب �أن ُتتخذ من قبل املي�رس/ة

يف التفكري يف عملية التعلم لدى

بهدف حماية الطفل (مثال ً،يف حال كان امل�شارك يعرب عن مر�ض نف�سي يتطلب امل�ساعدة فمن

امل�شارك ويف تي�سري هذه العملية

الأف�ضل �أن يلج�أ ال�شاب/ة �إىل اخت�صا�صي للم�ساعدة و�أن يتم ذلك عرب توجيهه/ا و�إحالته/ا

يف جميع مراحل الدليل

من قبل املي�رس/ة ويف كامل ال�رسية حلماية خ�صو�صيات املعنيني).
هذا الإ�صغاء يقرتح طرائق جديدة يف التفكري يف عملية التعلم لدى امل�شارك ويف تي�سري هذه
العملية يف جميع مراحل الدليل ،كما يتطلب معاجلة العديد من التحديات التي قد يفر�ضها
املناخ الذي ي�سمح بت�شارك التجارب واخلربات والتي قد تت�ضمن خماطر كما تتطلب معايري
يلتزمها املي�رسون تتفق واتفاقية حقوق الطفل.
• املكان والزمان مهمان جداً يف عملية تطبيق الأن�شطة يف الدليل ويف م�سار تطوير املعرفة
واملهارات لدى امل�شاركني:
من املهم لفت النظر �إىل �أن الأن�شطة قد ُ�صممت لتكون مربوطة بالفئة العمرية و ُتط َّبق بنجاح

يف الأماكن الآمنة واملنظمة التي متكّن املي�رس/ة من تعزيز التفاعل وعملية التعلم بتنظيم
ودون انقطاع.
• ال يجوز للمي�رسين �أن ي�أخذوا على عاتقهم دور املعالج:
غالب ًا ما يكون امل�شاركون قد مروا بخربة �أو جتربة يف امل�شكالت والأمرا�ض النف�سية ،وقد
يعلمون عن حماوالت انتحار �أو حتديات متعلقة بالتغذية ،وعلى املي�رس/ة الفرد �أن يكون
جاهزاً للتعامل مع احلالة ب�شكل عام ويف الإطار العام� ،أي التكلم عن احلالة ولي�س عن
ال�شخ�ص  /يف املحور العام ولي�س ال�شخ�صي ،و�أن ي�ساعدوا امل�شارك الإحالة على خمت�ص يف
علم اللنف�س لالر�شاد النف�سي �إذا عرب عن احتياجه �إىل ذلك.
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مدخل �إىل مرحلة
املراهقة

املراهقة هي انتقال من الطفولة �إىل �سن الر�شد .فاملراهقون ميرون بتغريات مثرية مع تطورات
�إيجابية ،فهم ي�صبحون �أكرث ا�ستيعاب ًا للآخر ويطورون املزيد من القدرة على حل امل�شكالت� .إنهم
يتعلمون التفكري ب�شكل م�ستقل واتخاذ القرارات اخلا�صة بهم .وهم يحاولون �أن يفهموا بيئتهم.
املراهقة هي مرحلة التجربة مع ال�صورة الذاتية للعثور على ما ُي�شعرهم براحة �أكرب.
يحتاج املراهقون �إىل جمع خربات جديدة واختبار احلدود يف حني يجري تنمية الوعي الذاتي
والقيم والتحلي بالأخالق الفا�ضلة والبدء ب�صنع عالقات طويلة الأمد و�أكرث حميمية تنطوي على
م�شاعر جديدة .يف هذه املرحلة يطور املراهقون م�صالح وهوايات مع اهتمام متزايد بالأفكار
وف�ضول متزايد �إزاء العامل الذي يعي�شون فيه .كل هذا ي�ؤدي �إىل تطوير املهارات الفكرية والفنية
واللغوية ويدعم اال�ستعداد لال�ستقاللية واالعتماد على الذات.
التدرب واال�ستعداد املرحلة
وقد ي�شكّل كل ذلك �ضغط ًا على امل�ستويني اجل�سدي والنف�سي ،لكن
ّ
احلياتية التالية �رضوريان لأنها تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات احلياتية ،وحتمل م�س�ؤولية
�إعالة ورعاية الذات والآخرين وامل�شاركة يف احلياة اجلماعية واالنخراط يف البيئة املحيطة.
فاملراهقة تعني بداية �إيجاد الذات يف املجتمع من الناحية االجتماعية واملهنية مما يطور
ال�شخ�صية ح�سب االهتمامات والأفكار التي ُتبنى على اخلربات ال�سابقة� ،أي خربات الطفولة
والبلوغ.

تُعرف املراهقة
على �أنها:

يتميز بتبعية �شبه كاملة للأ�رسة -
حتول وانتقال الطفل من منط يف العالقات
ّ
• «عملية ّ
وانح�صار عالقاته �إىل ح ٍد كبري �ضمن نطاقها �أو حتت رقابتها وم�س�ؤوليتها املبا�رشة � -إىل
متدرج يف عالقة التبعية
منطٍ خمتلف ّ
يتميز ّ
بتو�سع نطاق العالقات واملرجعيات وبتخفيف ّ
باجتاه اال�ستقاللية».
• «وهي بذلك مرحلة التحوالت والتغريات ال�رسيعة ،خ�صو�ص ًا على �صعيدي التفكري والعالقات
االجتماعية ،حيث تنمو فيها الدوافع باجتاه النقد واجلدل والتحليل وتف ّهم القيم».

مراحل املراهقة
وال�شباب
تختلف الفرتة الزمنية التي ت�سمى
«مراهقة» من جمتمع �إىل �آخر.

علمياً ،تختلف الفرتة الزمنية التي ت�سمى «مراهقة» من جمتمع �إىل �آخر .فهي يف بع�ض املجتمعات
ق�صرية ،ويف بع�ضها الآخر طويلة ،ولذلك فقد ق�سمها بع�ض العلماء �إىل ثالث مراحل ،بح�سب النمو
البيولوجي للمراهق:
 -1مرحلة املراهقة الأوىل ( 14-11عاما) ،وتتميز بتغريات بيولوجية �رسيعة.
 -2مرحلة املراهقة الو�سطى ( 18-14عاما) ،وهي مرحلة اكتمال التغريات البيولوجية.
 -3مرحلة املراهقة املت�أخرة ( ،)21-18حيث يكتمل التغيري يف مظهر ال�شاب/ة
وت�رصفاته/ا.
ويت�ضح من هذا التق�سيم �أن مرحلة املراهقة متتد لأكرث من ع�رشة �أعوام من عمر الإن�سان.
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•
•
•
•
•

متغريات ناجتة عن اخل�صائ�ص الفردية للمراهقة �أو املراهق نف�سه.
متغريات تتعلق بخ�صائ�ص العائلة باعتبارها امل�ؤ�س�سة الأكرث �أهمية التي يعي�ش فيها
الإن�سان يف فرتتي الطفولة واملراهقة.
متغريات تتعلق بالأطر االجتماعية ،كاملدر�سة وو�سائل الإعالم و�سوق العمل و�شبكة
امل�ؤ�س�سات االجتماعية والثقافية واالقت�صادية
متغريات تتعلق بالنظم االجتماعية والأدوار والتقاليد والثقافة ال�سائدة والقيم
وم�ساحات التفاعل وديناميات التغيري والفر�ص املتاحة
متغريات و�ضغوطات متعلقة بالواقع ال�سيا�سي واالقت�صادي ،كاالحتالل واحلروب
والنزوح وعدم اال�ستقرار.

مدخل �إىل املراهقة

متغريات ت�ؤثر يف حتديد خ�صائ�ص املراهقة وخ�صائ�ص املراهقني واملراهقات يف
جمتمع معينّ :

عالمات بداية
مرحلتي املراهقة
وال�شباب و�أبرز
خ�صائ�صهما:
 - 1النمو
اجل�سدي والن�ضوج
اجلن�سي:

تظهر قفزة �رسيعة يف النمو ،طو ًال ووزناً ،تختلف بني الذكور والإناث (يف الطول والوزن ،ويف
منو عظام احلو�ض لدى الفتيات وات�ساع الكتفني لدى الفتيان ،وتراكم ال�شحم حتت اجللد ،وبروز
الذقن لدى الفتيان.)...
تزداد �أهمية النمو اجل�سدي عند ال�شاب ويركّ ز كل اهتمامه على مظهره اخلارجي :قوة ع�ضالته
ومهاراته احلركية .ويرتتب على ذلك ازدياد ح�سا�سية ال�شباب للنقد من جانب الآخرين يف ما
يتعلق بالتغريات اجل�سدية ،مبا فيها من تغريات هرمونية ت�ؤثر على املزاج وال�شعور بالثقة الذاتية
وعلى �صورته عن ذاته وج�سده من الناحية النف�سية.
ي�شكل البلوغ املظهر البيولوجي ملرحلة املراهقة ،وي�صحبه �سل�سلة من التغريات تكون ظاهرة
على م�ستوى الأع�ضاء التنا�سلية� ،إىل جانب اخل�صائ�ص اجلن�سية الثانوية من خ�شونة ال�صوت
وظهور ال�شعر على الوجه (الذكور) وحتت الإبطني وارتفاع ال�صدر وبروز الثديني وكرب حجم
الأرداف (الإناث).

*من �أجل مواد مالئمة للمراهقني �أنف�سهم يتحدد الن�ضوج اجلن�سي عند الإناث بظهور الدورة ال�شهرية� .أما عند الذكور ،فالعالمة الأوىل
عن البلوغ وغريه من املوا�ضيع ال�صحية للن�ضوج اجلن�سي هي زيادة حجم اخل�صيتني ،وظهور ال�شعر حول الأع�ضاء اجلن�سية الحقا*.
يف هذه املرحلة العمرية ميكن اال�ستعانة
مب�رشوع «�صحتي بالدنيا» .املتوافر
يف كتيبات وعلى موقع النا�رش :ور�شة
املوارد العربية
www.mawared.org
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 -2التغري النف�سي

ترتك التغريات �آثارها على �صورة الذات واملزاج والعالقات االجتماعية لدى املراهق:
• يف �إطار ت�شكّل الهوية الفردية ،ي�سعى املراهق/ة �إىل ت�أكيد ذاته/ا ككائن متميز من خالل
معار�ضة بع�ض القيم والأدوار ومظاهر ال�سلطة.
• تت�صف هذه املرحلة بالتغريات املزاجية ال�رسيعة وب�أهمية االنتماء للجماعة� ،إىل جانب منو
الهوية ال�شخ�صية  -هوية الأنا ،وتزايد �سعي املراهق/ة �إىل اال�ستقالل عن الأ�رسة« :الفطام
النف�سي».
• يبدي املراهقون �ضيقا مبظهرهم اجل�سمي ،وخا�صة البنات منهم ويتطور عندهم اخلجل
والقلق واالكتئاب والغ�ضب.

 -3التغري االجتماعي

• �إن ما يجعل الأمور �أكرث تعقيداً بالن�سبة �إىل املراهقات واملراهقني هي العالقات التي تربطهم
بالعائلة واملحيط االجتماعي .وت�ؤدي العائلة واملحيط االجتماعي �أحد الدورين� :إما �أن تكون
«ف�ضاء للتجديد» وبالتايل ت�ساعد املراهقات واملراهقني على بناء «هوية متفردة» ومهارات
ً
حياتية� ،أو ت�صبح حاجزاً �أمام رغبة املراهق/ة يف حتقيق ذاته/ها.
• تختلف املراهقة من فرد �إىل �آخر ،ومن بيئة �إىل �أخرى .وتختلف باختالف الأمناط الثقافية
التي يرتبى املراهق يف و�سطها .وكذلك تختلف يف جمتمع املدينة عنها يف جمتمع ريفي ،كما
تختلف يف املجتمع املتزمت الذي يفر�ض كثرياً من القيود والأغالل على ن�شاط املراهق/ة،
عنها يف املجتمع احلر الذي يتيح للمراهق فر�ص عمل و�أن�شطة وفر�ص �إ�شباع احلاجات
والدوافع املختلفة.
• مرحلة املراهقة لي�ست م�ستقلة بذاتها ا�ستقال ًال تام ًا عما �سبقها ،بل هي تت�أثر مبا مر به الطفل
من خربات يف املرحلة ال�سابقة ،فالنمو والتطور عملية م�ستمرة ومت�صلة.

�آثار املرحلة على املراهق/ة ،ماذا يحدث يف هذه املرحلة؟
• يف مرحلة اكت�شاف الذات مييل املراهق �إىل معرفة كيف ينظر الآخرون �إليه ،ويت�ساءل
كون انطباع ًا عن نف�سه ب�أنهم ال
�إن كانت نظرتهم �إليه تت�ساوى بنظرته �إىل نف�سه .ف�إذا ّ
يتقبلونه كما هو/هي� ،شعر بالدونية ،وهذا ال�شعور ي�ؤثر على �صورته عن ذاته .وعلى
العموم� ،إن �صورة املراهق عن ذاته/ها تت�أثر بالأجواء الأ�رسية ،فاملراهق الذي ين�ش�أ
والتقبل ،ي�شعر بالر�ضى والطم�أنينة ،ويرفع ذلك من م�ستوى
يف �أ�رسة حتيطه بالعناية
ّ
قدراته ومهاراته .ويف الوقت نف�سه يمُ كن �أن يت�سبب الأهل يف جعل املراهق ينظر
�إىل نف�سه ك�شخ�ص فا�شل ،وذلك �إذا اتبع الأهل يف تن�شئته �أ�ساليب قائمة على الت�سلط
والق�سوة واحلرمان.
• ت�ؤ ّثر الأحداث الراهنة واملتغيرّ ة يف ال�صحة النف�سية للمراهقني وال�شباب .ف�أجواء
التو ّتر وانعدام اال�ستقرار ،ومظاهر العنف ،و�صعوبات املعي�شة والعمل ال�سائدة يف
منطقتنا تلقي على كاهل ال�شباب �ضغوط ًا متزايدة تزيد من احلاجة �إىل �إعداد ال�شباب
يتزودوا باملهارات التي ت�ساعدهم على مواجهة التحديات املتزايدة.
حتى ّ
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• من �أهم هذه التحديات «التحدي الداخلي» حيث يتعينّ على ال�شباب التعامل مع
هوياتهم وذواتهم ك�أفراد وجماعات ،وفهم القيم واملفاهيم ال�سائدة ذات العالقة بهم
ك�شباب ،ف�ض ًال عن معرفة العادات والتقاليد وال�سلوك االجتماعي.
• يحتاج املراهقون وال�شباب �إىل مهارات حمددة كالقدرة على الإدراك والفهم والتف ّهم
واالت�صال والتوا�صل الفعاّل وال�شعور باالنتماء واالرتباط بالعامل من حولهم.
• بالتايل ،ي�صادف املراهق جملة من املتغريات التي قد ينتج عنها التوتر والإحباط
والقلق والرتدد والت�شا�ؤم .ويرى الباحثون �أن املراهق �إمنا يبحث يف كل ذلك عن ذاته
وي�سعى لتحقيق ذاته ،و�أن هذه املرحلة هي مرحلة حب ومنو لل�شخ�صية وتكاملها
ومرحلة اكت�شاف القيم واملُثل.

�آثار متفاوتة

�إن املتغريات التي ت�ؤثر يف حتديد خ�صائ�ص املراهقة ترتك نتائجها على �صحة املراهق/ة
النف�سية ،فقد تربز املظاهر التالية التي قد ال ُتظهر هذه الآثار كلها �أو يف وقت واحد ،والتي
تتفاوت يف ح ّدتها من حالة �إىل �أخرى:

( )1ال�رصاع
الداخلي

يواجه املراهقون عدة �رصاعات داخلية ،ومنها� :رصاع بني اال�ستقالل عن الأ�رسة واالعتماد
عليها ،و�رصاع بني خملفات الطفولة ومتطلبات الرجولة والأنوثة ،و�رصاع بني طموحات املراهق
الزائدة وبني تق�صريه الوا�ضح يف التزاماته ،و�رصاع بني ميلهم لال�ستقالل والتحرر وبني التقاليد
االجتماعية ،وال�رصاع الفكري بني ما تعلموه من مبادئ وم�سلّمات يف الطفولة وبني تفكريهم
الناقد اجلديد وفل�سفتهم اخلا�صة يف احلياة ،و�رصاعهم الثقايف بني جيلهم الذي يعي�شون فيه -
مبا له من �آراء و�أفكار -واجليل ال�سابق.

( )2االغرتاب
والتمرد

ي�شكو املراهقون من �أن الوالدين ال يفهمونهم ،ولذلك يحاولون االن�سالخ عن مواقف وثوابت
ورغبات الوالدين كو�سيلة لت�أكيد و�إثبات تفردهم ومتايزهم ،وهذا «ي�ستلزم» منهم معار�ضة �سلطة
الأهل ،لأنهم يعتربون �أي �سلطةٍ كان �سلط ًة فوقي ًة �أو توجيه ًا مبثابة ا�ستخفاف ال يطاق بقدراتهم
العقلية التي �أ�صبحت موازية جوهري ًا لقدرات الرا�شد ،وا�ستهان ًة بالروح النقدية املتيقظة لديهم
التي تدفعهم �إىل متحي�ص الأمور كافة ،وفق ًا ملقايي�س املنطق ،وبالتايل فقد تظهر عندهم ما يبدو
�سلوكيات من التمرد واملكابرة والعناد والتع�صب والعدوانية.

( )3اخلجل
واالنطواء

التدليل الزائد والق�سوة املفرطة ي�ؤديان �إىل �شعور املراهقني باالعتماد على الآخرين يف حل
م�شكالتهم ،لكن طبيعة املرحلة تتطلب منهم �أن ي�ستقلوا عن الأ�رسة ويعتمدوا على �أنف�سهم ،فتزداد
حدة ال�رصاع يف �أنف�سهم ،ويلج�ؤون �إىل االن�سحاب من العامل االجتماعي واالنطواء واخلجل.

( )4ال�سلوك
املزعج

الذي ي�سببه رغبة املراهقني يف حتقيق مقا�صدهم اخلا�صة دون اعتبار للم�صلحة العامة،
وبالتايل فقد ي�رصخون ،وي�شتم ،وي�رسقون ،ويركلون ال�صغار ويت�صارعون مع الكبار ،ويتلفون
املمتلكات ،ويجادلون يف �أمور تافهة ،ويتورطون يف امل�شكالت ،ويخرق حق اال�ستئذان ،وقد ال
يهتمون مب�شاعر غريهم.
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( )5الع�صبية وحدة
الطباع

قد يت�رصف املراهقون بع�صبية وعناد ،وقد مييلون �إىل الرغبة يف �أن يحققوا مطالبهم بالقوة
والعنف ،ويكونون متوترين ب�شكل ي�سبب �إزعاج ًا كبرياً للمحيطني بهم.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن كثرياًَ من الدرا�سات العلمية ي�شري �إىل وجود عالقة قوية بني وظيفة
الهرمونات اجلن�سية والتفاعل العاطفي عند املراهقني� ،أي �أن امل�ستويات الهرمونية املرتفعة
خالل هذه املرحلة ت�ؤدي �إىل تفاعالت مزاجية كبرية تظهر على �شكل غ�ضب و�إثارة وح ّد ِة طباع
عند الذكور ،وغ�ضب واكتئاب عند الإناث.

بع�ض ال�رصاعات الداخلية التي يعانيها املراهق/ة
•
•
•
•
•
•
•
•

ال�رصاع بني ال�سعي لأن يكرب ويتحمل امل�س�ؤولية �أو يظل طف ًال ينعم بالأمان.
ال�رصاع بني ال�سعي لال�ستقالل واحلاجة �إىل امل�ساندة والدعم واالعتماد على
الآخرين.
ال�رصاع بني ال�سعي للحرية ال�شخ�صية وحتقيق الذات من جهة ،وبني ال�ضغوط
االجتماعية املتمثلة يف املعايري والقيم االجتماعية من جهة �أخرى.
ال�رصاع بني االحتياجات والرغبات الداخلية وال�ضغوط اخلارجية.
ال�رصاع بني حتقيق الدوافع و�إ�شباع احلاجات ومطالب الواقع اخلارجي و�رضورة
االن�سجام االجتماعي.
ال�رصاع بني االحتياجات اجلن�سية والقيم الدينية واملجتمعية.
االختيارات والقرارات :واتخاذ االختيارات القرارات احليوية التي حتدد م�ستقبل
حياته.
البحث عن مثال �أعلى.

�إن هذه التطورات هي جزء من هذه املرحلة االنتقالية التي هي بدورها جزء �أ�سا�سي
لتحقيق التنمية ال�صحية والتحول �إىل مرحلة البلوغ.
*

�أهم خماوف الأهل

*ميكن احل�صول على املزيد عن خماوف
الأهل يف دليل «مع ًا نعمل ونتعلم»
و «كتاب ال�صحة النف�سية للجميع:
«حيث ال يوجد طبيب نف�سي» وغريهما.
�أنظروا امل�صادر امل�ساندة يف ال�صفحات
التالية .ميكن طلب ن�سخ مطبوعة �أو
حتميل الن�ص من موقع النا�رش :ور�شة
املوارد العربية
www.mawared.org
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• اخلوف املفرط على الأبناء من «�أ�صدقاء ال�سوء».
• عدم قدرة ال�شباب على التمييز بني اخلط�أ وال�صواب باعتبارهم «قليلو اخلربة يف احلياة»

و»متهورون».
• « �إنهم متمردون ويرف�ضون �أي نوع من الن�صح».
• « �إنهم يطالبون مبزيد من احلرية واال�ستقالل».
• «�إنهم يعي�شون يف عاملهم اخلا�ص ،ويحاولون االنف�صال ع ّنا ب�شتى الطرق!»
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والأهل والعاملني مع ال�شباب.
امل�صادر التالية من «ور�شة املوارد العربية» ميكن احل�صول عليها مطبوعة �أو حتميلها بدون
مقابل من املوقعwww.mawared.org :

موارد ومراجع م�ساندة

موارد ومراجع
م�ساندة

نورد �أدناه عدداً من امل�صادر التي ت�سند العمل على تطبيق الدليل :للمي�رسين ولل�شبان وال�شابات

• كتيبات الدعم النف�س اجتماعي
�سل�سلة من الكتيبات املر�سومة واملخ�ص�صة لل�شبان وال�شابات �أنف�سهم:
 .1وعيي الذاتي
 .2اختاليف وتقبل الآخر
� .3أنا وامل�ستقبل
• كتاب ال�صحة النف�سية للجميع« :حيث ال يوجد طبيب نف�سي»
النف�سية الإيجابية
ال�صحة
ال�صحيني واالجتماعيني والأهل ي�ساعد على حتقيق
دليل للعاملني
ّ
ّ
ّ

بال�صحة النف�سية يف املدار�س و�صحة املراهقني واملراهقات
للجميع .فيه �أي�ض ًا �أق�سام خا�صة
ّ
النف�سية وم�شكالتهم.

• �صحتي بالدنيا :ال�شباب واحلياة ال�صحية بال حرج  -رزمة ال�صحة اجل�سدية واجلن�سية
واجلن�سية
اجل�سدية
ال�صحة
كتيب ًا لل�شبان وال�شابات� 13 ،إىل� 19سنة ،حول موا�ضيع
ّ
ّ
ّ 13
ّ
حت�صنهم وت�ساعدهم على اختيار ال�سلوكيات ال�سليمة .منها :البلوغ
والنف�سية واملهارات التي ّ

لدى الفتى والفتاة والتغذية والتدخني والإدمان وغريها .ن�صو�ص ومتارين تفاعلية مع مر�شد
اال�ستعمال.
• رزمة املن�شط يف العمل مع الأطفال والنا�شئة من الفتيان والفتيات
مفاهيم نهج «من طفل �إىل طفل» يف مرحلتي الطفولة والفتوة ت�ساعد الإن�سان على التعلّم عن
نف�سه وعما يعي�شه ،وعلى اكت�ساب مهارات مل�ساعدة الذات والآخرين وبناء امل�شاريع.
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•  3درا�سات يف الت�رشيعات وال�سيا�سات و�آثارها على الأطفال وال�شباب
تتناول هذه الدرا�سات الت�رشيعات املت�صلة بال�صحة النف�سية �أو امل�ؤثرة فيها لدى ال�سكان
عموم ًا ولدى ال�شباب على وجه اخل�صو�ص ،يف لبنان وفل�سطني وم�رص.
• مع ًا نعمل ونتعلم!  6 :خطوات يف بناء م�رشوع �شبابي
دليل موجز �إىل �إن�شاء م�رشوع �شبابي لل�شباب فيه دور مبادر يف اقرتاح م�ضمونه ،والت�أ�سي�س
له ،وتنفيذه ،يتبع الدليل  6خطوات .مع ن�صو�ص عن مرحلة املراهقة للأهل وال�شبان وا�شابات.
ال�صحة النف�سية يف ت�سعة بلدان عربية:
نتائج م�سح تلقي ال�ضوء على الرعاية النف�سية .يف لبنان و�سوريا وم�رص وال�سودان والعراق
واليمن واملغرب وفل�سطني والأردن.
• درا�ستان يف حياة ال�شباب ال�صحية يف لبنان:
	�أثر وفعالية الربامج ال�صحية التي تخاطب ال�شباب .من خالل تعريف امل�ؤ�رشات املبنية على
البيانات امليدانية والبحث ،بحيث متكن ومدى توفريها خدمات حم�سنة للمنتفعني منها.
• دليل الربامج العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية
امل�ؤ�س�سات واجلمعيات العاملة يف ال�صحة النف�سية واالجتماعية يف ت�سعة بلدان عربية :لبنان،
�سوريا ،فل�سطني ،الأردن ،العراق ،م�رص ،املغرب ،اليمن و ال�سودان).
• ال�صحة النف�سية يف ت�سعة بلدان عربية :لبنان و�سوريا وم�رص وال�سودان والعراق واليمن
واملغرب وفل�سطني والأردن
اخلدمات ومراكز الرعاية والفئات امل�ستهدفة بالإ�ضافة �إىل احلاجات والتح ّديات التي
تواجهها امل�ؤ�س�سات والربامج العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية.
***
م�صادر �أخرى:
• دليل تدريبي يف �صحة املراهقة
مركز املر�أة للإر�شاد القانوين ووزارة الرتبية الفل�سطينية.2009 ،
الدليل موجه �إىل املثقفني واملر�شدين الرتبويني ومن�سقي ال�صحة املدر�سية ال �ستخدامه يف تعزيز
�صحة طلبة املدار�س يف جيل املراهقة املبكر 14-12 ،عاما ( �أو ال�صف ال�سابع  -التا�سع) .ميكن
�أن ي�ستخدمه املعلمون واملعلمات وخمتلف العاملني يف املجال ال�صحي والإر�شادي والتعليمي.
ميكن حتميله من املوقع� :صحةاملراهقة

www.mohe.Gov.ps/ps/uploads/admin/
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حني يوجد فيها �أخ�صائيون ميكن لل�شباب اللجوء �إليهم .لذلك ف� ّإن الهدف الأ�سا�سي من هذا الدليل
هو �إدراج ال�صحة النف�سية يف برامج ال�شباب خالل هذه الفرتة العمرية التي ت�شكل مرحلة حا�سمة
يف حياتهم من حيث ن�ضجهم وبلوغهم �سن الر�شد .لذا ُين�صح با�ستخدام الدليل يف يف الأطر

منهجية الدليل

منهجية الدليل

تعترب مراكز ال�شباب ميادين مهمة جداً للحديث عن ال�صحة النف�سية لأنها منظمة و�آمنة خ�صو�ص ًا

الرتبوية املدر�سية وغري املدر�سية ،كالنوادي واجلمعيات والأن�شطة ال�صيفية.

• يلعب املي�رس/ة دوراً �أ�سا�سي ًا يف تي�سري الأن�شطة التي تعزز مهارات ال�شباب حلل امل�سائل
�إن دور املي�رس لي�س التعليم بل
«تي�سري» عملية التعلم الن�شط

العالقة وذلك عرب الإ�صغاء �إىل امل�شاركني وت�سهيل تبادل الأفكار بينهم� .إن دور املي�رس لي�س
التعليم بل «تي�سري» عملية التعلم الن�شط الذي يركّ ز على امل�شارك/ة والذي ي�ستند على التعلم
التجريبي عرب الإ�ستك�شاف والتحقيق.
• وللم�شارك/ة دور �أ�سا�سي يف عملية تطبيق الدليل الناجح وذلك من خالل امل�شاركة الفعالة
واملداخالت املبتكرة ال�رضورية يف عملية تعزيز املهارات وزيادة املعرفة .لذا ي�ساعد الدليل

ي�ساعد الدليل على ا�ستخدام
وتقدير اخلربات املتعددة لدى
جميع امل�شاركني

على ا�ستخدام وتقدير اخلربات املتعددة لدى جميع امل�شاركني وهذا عرب ا�ستعمال الو�سائل
والطرق املختلفة يف التمارين التي تختلف يف �أنواعها الفردية واجلماعية والتي تعزز
املهارات ال�شخ�صية و�أنواع الإبداع والذكاء املختلفة من الب�رصي �إىل ال�سمعي �إىل احل�سي �إىل
التطبيقي ...والخ.
• يجري حتقيق �إجنازات كثرية على م�ستوى الإبداع امل�شرتك عرب ا�ستخدام اللغة .وبعدما �أ�صبح
كت�شف
هذا الأمر هدف ًا للدليل ،ميكن �أن نعترب � ّأن م�شكالت املراهقني تحُ ّل وتزول عندما ُت َ

عالقاتنا بالآخرين هي �أهم ما
منلكه

طرائق جديدة لو�صف الواقع ،من الأف�ضل �أن تكون غري متو ّقعةّ � .إن وجهة النظر املطروحة
على هذا النحو ت�سلط ال�ضوء على الواقع وعلى �أن عالقاتنا بالآخرين هي �أهم ما منلكه ،نحن
الب�رش ،من موارد.
تطبق متارين الدليل �أن تتبادل ا�ستخدام الدليل من خالل التكلم
• ت�ستطيع املجموعات التي ّ

مع ًا عن ال�صحة النف�سية .يف الوقت نف�سه من املهم ت�سليط ال�ضوء على � ّأن هذه الأحاديث قد
ت�ؤدي �إىل ك�شف النقاب عن امل�شكالت الكربى .يجب على املي�سرّ ين �أن يعوا ذلك و�أن يحيلوا
امل�شاركني �إىل ذوي االخت�صا�ص الذين ي�ستطيعون تقدمي امل�ساعدة.
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نريد �أن نعطي ال�شباب فر�ص ًا �أكرب
لتجميع �أجزاء حياتهم ال�شخ�صية
يوجدون متا�سك ًا فيها ومعنى
بحيث ِ
لها.

• ي�ستطيع املي�رس/ة و�أ�صحاب املهن التي من �ش�أنها تقدمي امل�ساعدة ،حتديد العنا�رص الهامة
التي قد ت�ساعد امل�شاركني على فهم احلياة ،ولكن هذا امل�سار يحتاج �إىل جتربتهم يف احلياة.
�إنه من املمكن م�ساعدة امل�شاركني على النظر �إىل �أبعد من ذلك وحثهم على حتدي الأوهام
واخلروج من ال�صمت على املوا�ضيع املحظورة يف ال�صحة النف�سية بطرق جديدة .ولكن عملنا
ال يقوم على اختيار �أطار العمل ،بل نريد �أن نعطي ال�شباب فر�ص ًا �أكرب لتجميع �أجزاء حياتهم
يطبقون
ال�شخ�صية بحيث ِ
يوجدون متا�سك ًا فيها ومعنى لها .قد يعاين بع�ض املراهقني الذين ّ
متارين الدليل م�شكالت نف�سية اجتماعية م�سبقة �أو يعرفون �شخ�ص ًا م�ضطرب ًا نف�سياً .وقد
يواجه �آخرون هذه امل�شكالت بطريقة �أخرى مبعرفة �أو�سع من الأمرا�ض النف�سية �أو بت�سامح
�أكرب جتاهها .يرمي الدليل �إىل ال�سماح للم�شارك/ة الفرد ب�إن يكت�شف القيم بنف�سه وذلك
يف الإطار الذي يعي�ش فيه بوا�سطة التفكري ،واالختبار ،واحلديث مع �أقرانه ،و�أن�شطة �أخرى
خمتلفة.
ت�ش ّدد املالحظات الواردة �أعاله على فهم للمعرفة مبني على العالقة :التلميذ/املتعلم هو املحور
وا�ستخدام احلديث
م�رشوع العمل ،كمنهاج،
يف النظام الذي ي�ؤلّفه ال�صف/املجموعة .وي�شكّل
ُ
ُ
واللغة ،الو�سيلتني الأكرث �أهمي ًة يف عملية تنمية مهارات التوا�صل لدى التلميذ امل�شارك �أو الفرد.
مزودون مبوارد و�إمكانات كربى
وهذا ما ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل ثقة �أكرب ومعرفة �أو�سع� .إن املراهقني َّ
بغ�ض النظر عن امل�س�ألة مو�ضوع البحث.
و�أخرياً� ،إذا �صلحت رزمة املنهاج الرتبوي هذه لإثبات �أي مالحظة من املالحظات �أعاله ،قد
يكون من املمكن القول �إن ال�صحة النف�سية �أدرجت يف الربنامج مب�ساعدة من وا�ضعي الدليل
ومب�ساعدة من املعلّم كعامل توا�صل و�إلهام و�إر�شاد للتلميذ الفرد.

خطة العمل

ال�صحة النف�سية مفهوم مركّ ب ،وبغية تزويد امل�شاركني مبعرفة �أ�سا�سية جيدة عن املو�ضوع وفهم
عميق له ،مت تن�سيق خطة العمل يف املرحلة االبتدائية منها بح�سب نظام ت�شكل فيه جمموع ٌة من
واملنظمة ، ،مقدم ًة للم�صطلحات واملفاهيم ما يو ّفر �أ�سا�س ًا لعمل الحق .يجب �أن
املقررة
َّ
التمارين َّ
معمقة (ت�سمى م�شاريع جماعية) حيث ُيعطى امل�شاركون فر�صة
يتا َبع هذا العمل بتمارين م�ستقلة ّ
مف�صلة اعتماداً على اهتماماتهم اخلا�صة ومعارفهم الأ�سا�سية.
ا�ستك�شاف املادة ب�صورة ّ
تق�سم خطة العمل �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية ينبغي تطبيقها ك ِوحدات �أو م�شاريع م�ستقلة ـ نقرتح
�أن تن ّفذ على ثالث فئات عمرية:
• الفئة الأوىل � 14 -13سنة

• الفئة الثانية � 15-14سنة
• الفئة الثالثة � 16-15سنة

وتنظّ م املادة منهج ِوحدة البناء ،ولهذا على امل�شاريع الثالثة �أن تن ّفذ بح�سب الرتتيب ال�صحيح
لكي ي�ستفيد امل�شاركون �إىل �أق�صى حد من العملّ � .إن بنية الوحدة منظّ مة وفق ًا ل�سن امل�شارك/ة
ومرحلته العمرية ومعرفته عن خطة العمل .وينطبق الأمر نف�سه على اختيار املوا�ضيع.
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 .1وعيي الذاتي:
يو�صى به للعمر  14-13عام ًا لأن امل�شاركني يكونون قد بد�ؤوا املرحلة الإعدادية (�أواملتو�سطة)
من املدر�سة ويجدون �أنف�سهم يف بيئة جديدة مع متطلبات وتوقعات �أخرى ،فيما يبلغون �سن ًا
مهمة جداً من حيث النمو والرتبية.

عن املحتويات

 3موا�ضيع

تت�ألف املوا�ضيع الثالثة الرئي�سية من:

 .2اختاليف وتقبل الآخر:
يو�صى به للعمر  15-14عام ًا لأن امل�شاركني يجدون �أنف�سهم حم�شورين بني الأ�صغر�سن ًا والأكرب
يعر�ضهم �إىل م�شكالت جديدة وغري م�ألوفة لديهم عليهم معاجلتها يف حياتهم
�سن ًا منهم ،مما ّ
اليومية.
� .3أنا وامل�ستقبل:
يو�صى به للعمر  16-15عام ًا لأن امل�شاركني يبد�ؤون مبا�رشة بعده بالتفكري يف التوجه نحو
ال�صفوف املدر�سية العليا �أو رمبا يدخلون ميدان العمل .فتن�ش�أ متطلبات جديدة من ال�شباب الذين
�رسعان ما يبلغون �سن الر�شد .وهذه املتطلبات والتوقعات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل اخلوف والقلق� ،إال
�إذا ووجهت بانفتاح وتوا�ضع.
ت�أخذ املوا�ضيع دور اخلطوط التي حت ّدد م�سار م�شاريع العمل بحيث ال تفقد العنا�رص كافة
(باعتبارها كتلة واحدة) متا�سكَها مع بع�ضها البع�ض .في�صبح اتباع تفكري جيد والتب�صرّ
ممكنني.
تعرفه �إىل ال�صحة النف�سية،
ت�ضمن بنية متينة ومتارين عدة �صغرية لكل �شخ�ص مقدم ًة �شاملة ّ
واحلث على االلتزام .بعد �إكمال
علم ًا � ّأن �إعطاء قدر �أكرب من احلرية ي�صلح لإثارة االهتمام
ّ
مما ي�سمح للمي�رس/ة
كل م�رشوع ،يرتفع م�ستوى معرفة امل�شاركني وفهمهم لل�صحة النف�سيةّ ،
ب�إعطائهم قدراً �أكرب من احلرية لدرا�سة املوا�ضيع الفرعية التي يختارونها ب�أنف�سهم ،على نحو
تف�صيلي .ويتطلّب هذا من امل�شاركني �إكمال الوحدة رقم  ١قبل تناول الوحدة رقم  ،٢والوحدتني
 ١و ٢قبل الوحدة رقم  ٣مبا�رشة.

� 4أجزاء

يت�ألف دليل «ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات» من �أربعة �أجزاء هي :املقدمة مع الإر�شادات
و�رشح امل�صطلحات ،والوحدات الثالث .ال ِوحدات مع ّدة لال�ستعمال يف املجموعات يف حني توفر
مقدمة الدليل الأدوات التي ت�ساعد املي�رس/ة على تطبيقها.

الوحدات الثالث

كل وحدة تقوم على �أ�سا�س متابعة الوحدة ال�سابقة والبناء عليها .لهذا ال�سبب يجب �أن يجري
العمل عليها بح�سب الت�سل�سل ال�صحيح .ومت ّثل الوحدات الثالث مع ًا مقدمة �شاملة ملو�ضوع ال�صحة
معمقة للموا�ضيع الفرعية ،كالتحديات النف�سية،
النف�سية ،علم ًا ب�أ ّنها ت� ّؤمن �أي�ض ًا قاعدة لدرا�سة ّ
والتغلب عليها.
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التمارين

منظمة وفق ًا لبنية معينة و�إىل م�شاريع جماعية .تلقي امل�شاريع
تق�سم كل وحدة �إىل متارين َّ
واملعمقة للموا�ضيع الفرعية .وكلّما تق ّدمت
املذكورة ال�ضوء على درا�سة امل�شاركني امل�ستقلة
ّ
املجموعة يف امل�رشوع ،ازدادت حرية كل م�شارك/ة وم�س�ؤوليته .التمارين ت�صلح للعمل اجلماعي
موجهة مبا�رش ًة �إىل امل�شارك/ة،
�أو العمل الفردي ،على ح ّد �سواء .لقد جرى �إعداد �أعمال كتابية ّ

ي�ستطيع املي�رس �أن ين�سخها ويو ّزعها على امل�شاركني .كذلك ،ميكن تطبيق غالبية التمارين من
ف�ضل املي�رس ذلك.
دون ا�ستخدام العمل الكتابي املع ّد للم�شاركني� ،إذا ّ

التوثيق
التقييم

امل�شاركون مل َزمون بالتوثيق طوال مرحلة امل�رشوع اجلماعي برمتها� .إقر�أ تفا�صيل ا�ستعمال
�سج ّل امل�شارك/ة يف اجلزء «حول خطة العمل» الوارد الحق ًا يف الدليل.
ميكن قيا�س مدى التقدم الذي حققه امل�شاركون عرب التقييم اليومي (تقييم لتحقيق الأهداف
املبا�رشة) ،الذي يت�ضمن قيا�س مدى التو�سع الذي ح�صل يف معرفتهم وذلك عرب جمع املردود
(معلومات التغذية الراجعة) منهم عن م�ضمون متارين الدليل وتنفيذهاُ .يكرر هذا التقييم يف

نهاية كل يوم �أو مرحلة من الدليل.
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ا�ستمارة تقييم مرحلي (منوذج)

ا�سم امل�شارك(ة)								:

التاريخ:

 -1ما الذي ا�ستمتعت به يف هذه املرحلة؟

 -2ما الذي تعلمته خالل جل�سات هذه املرحلة من معلومات؟

 -3ما هي املهارات والقدرات التي ا�ستخدمتها يف هذه املرحلة؟

 -4ما هي التمارين التي مل تعجبك �أو مل تفهمها/تفهميها؟ يرجى تقدمي �أمثلة حمددة.

 -5ما الذي ميكن حت�سينه؟

 -6ما هي تعليقاتك الأخرى؟
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�شرح
امل�صطلحات
الإكتئاب

DEPRESSION

ال�شخ�ص امل�صاب بهذا التحدي نف�سي ٌة
يتميز الإكتئاب النف�سي بدرجة عالية من الك�آبة .وقد تتملّك
َ
ّ
يتحكّم بها الي�أ�س و�/أو ال�شعور بالذنب واالكتئاب امل ََر�ضي .يظهر الإكتئاب النف�سي على درجات
خمتلفة� ،سواء �أكان م�صحوب ًا بالقلق �أم ال.
من املمكن �أن تتغيرّ الآالم املرتبطة بالإكتئاب النف�سي من �شخ�ص �إىل �آخر� .أما الأعرا�ض ال�شائعة
للإكتئاب فهي:
• �شعور بالتعب �أو الإرهاق من دون �سبب معي
• م�شكالت يف الرتكيز وا ّتخاذ القرارات
• فقدان ح�س املبادرة واالهتمام
• انعدام الفرح – حزن
• �شعور باخليبة �أو بح�سا�سية مفرطة
• تغيرّ يف ال�شهية� ،سواء زياد ًة �أو نق�صان ًا

• م�شكالت يف النوم� ،صعوبة يف الإغفاء ،اال�ستيقاظ باكراً جداً وعدم القدرة على الرجوع
�إىل النوم
• اهتياج و�شعور ال�شخ�ص ب�أنه �أكرث ك�س ًال من قبل
• انقطاع عن املجتمع وانعزال
• �شعور ال�شخ�ص ب�أنه عدمي القيمة ومذنب
• تفكري يف املوت� ،أفكار انتحارية

بدوار.
ميكن �أن يجد
ُ
ال�شخ�ص امل�صاب �صعوب َة يف التذكّ ر� ،أو ي�سمع طنين ًا يف �أذنيه� ،أو ي�شعر ّ
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�إ ّن م�شاعر الأ�سى �أو الإح�سا�س
بعقدة النق�ص والت�شا�ؤم يف ما
يتعلق بامل�ستقبل لي�ست م�شاعر
غري م�ألوفة يف فرتة املراهقة.

�سن البلوغ
ترتفع الن�سبة املئوية من الأ�شخا�ص الذين ي�صابون مب�شاعر االكتئاب ب�رسعة �أثناء ّ
وبعدهّ � .إن م�شاعر الأ�سى �أو الإح�سا�س بعقدة النق�ص والت�شا�ؤم يف ما يتعلق بامل�ستقبل لي�ست
م�شاعر غري م�ألوفة يف فرتة املراهقة .وهذه يف معظمها مظاهر االنتقال من مرحلة �إىل �أخرى
تتميز بهما املراهقة� .إ ّال �أنه من
يف احلياة ،كما �إنها ت�شكّل جزءاً من امل ّد واجلزر العاطف َّيينْ اللذين ّ
يحولوا االكتئاب �أو احلزن �إىل مزاج م�سيطِ ر
ّ
املهم �أن نعي واقع � ّأن بع�ض الأ�شخا�ص ي�ستطيعون �أن ّ
يتطور �إىل حت ٍد نف�سي خطري يتطلّب م�ساعدة من ذوي االخت�صا�صّ � .إن معدل ظهور االكتئاب
ّ
اخلطري لدى الأ�شخا�ص الذين تراوح �أعمارهم بني ثماين �سنوات و�ست ع�رشة �سنة هو � ٢إىل ٪٥
ّ � .أما يف ما يتعلّق مب�شكالت االكتئاب الأق ّل ح ّد ًة ،ف� ّإن ن�سب ًة كربى من املراهقني الذين ترتاوح
�أعمارهم بني �أربع ع�رشة �سنة و خم�س ع�رشة �سنة (وهي ت�صل �إىل  )٪ ٤٠تقول �إ ّنها غالب ًا ما ت�شعر
باحلزن �أو االكتئاب .ويعرتف الكثريون ب�أنهم حاولوا �أن ي�ضعوا ح ّداً حلياتهم �أو فكّروا يف ذلك.
(من �أين هذه البيانات؟ امل�صدر)

�شرح امل�صطلحات

قد يدوم االكتئاب عدة �أ�شهر �إذا كان ال�شخ�ص امل�صاب ال يتلقى عالجاً .وهو يزول عاد ًة من تلقاء
ن�صف الأ�شخا�ص الذين
نف�سه يف ما بعد .ويقول �أولئك الذين يقومون ب�أبحاث حول االكتئاب � ّإن
َ
اختربوا االكتئاب مر ًة ،ينتك�سون الحق ًا يف حياتهم .وهذا ما ي�شكّل �سبب ًا للت�شديد على �أهمية
الوقاية من االكتئاب وتعلّم التغلب عليه على ح ّد �سواء.

غالب ًا ما يظهر االكتئاب لدى ال�شباب ب�شكلني خمتلفني:
 )1فقدان امل�شاعر والإح�سا�س بالفراغ ،وهو ما ي�ستطيع �أن يكون �شبيه ًا جداً باحلزن.
متكررة بعد �أن يكون ال�شاب قد كافح ليح ّل م�شكالته ويحقق �أهدافه
 )2اختبار الف�شل ب�صورة ّ
من دون نتيجة .وي�ستطيع ذلك �أن ي�ؤدي ،يف �أ�سو�أ احلاالت� ،إىل حماوالت االنتحار لدى
بع�ض ال�شباب.
�إذا �أظهر/ت ال�شاب/ة َع َر�ض ًا �أو عدة �أعرا�ض تدلّ على االكتئاب ،ف� ّإن االت�صال ب�أ�صدقاء و�/أو
�أ�شخا�ص را�شدين يثق/تثق بهم ي�ساهم ب�شكل حا�سم يف جعله/ا قادراًً /ة على التغلب على هذه
امل�شكالت.
ي�ستطيع الإن�سان ،عرب �إخبار الآخرين عن حاله� ،أن يرفع عنه ال�ضغط الذي ي�شعر به .وي�ستطيع
�أي�ضاً ،عرب التحدث عن ذلك� ،أن يدرك � ّأن هناك �آخرين يرون �أنف�سهم يف الو�ضع نف�سه الذي يعي�شه
هو ،فيزول �شعوره ب�أنه وحيد يف ما يعانيهّ � .إن الأ�صدقاء والرا�شدين يق ّدمون �أي�ض ًا الدعم والعزاء
مهمني للتغلب على �ضغوط احلياة عندما يبدو ذلك �صعباً .و�إذا ما ا�ستمرت
اللذين ُيعتربان عاملَني َّ
امل�شكالت ،من املهم االت�صال بذوي االخت�صا�ص .وبالن�سبة �إىل ال�شباب ،ف� ّإن ممر�ضة املدر�سة �أو
املر�شدة ال�صحية �أو االجتماعية ،عموماً ،هي التي تر�شدهم �إىل كيفية متابعة العالج.
� ّأما يف ما يتعلق ب�أ�ساليب العالج ،فالعالج النف�سي ُيعترب الأكرث �شيوع ًا �سواء طُ بق مبفرده �أو
م�صحوب ًا ب�أدوية م�ضا ّدة للإكتئاب .من املهم �أن نتذكر هنا � ّأن الأدوية امل�ضا ّدة للإكتئاب� ،أو
�سمى ،ال ت�صنع ال�سعادة �أو ال�شعور بال�سعادةّ � .إن هذه الأدوية ت�ساعد على
«حبوب ال�سعادة» كما ُت ّ
التخفيف من �أعرا�ض الإكتئاب فح�سب.
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ا�ضطرابات الأكل
�أو التغذية

EATING DISORDERS

ينت�رش االمتناع عن الطعام
ب�شكل ملحوظ بني الفتيات �أكرث
منه بني الفتيان ،ويظهر عاد ًة
خالل �سنوات املراهقة.

نفهم اجلوع املر�ضي على �أنه
ا�سرتاتيجية ّيتبعها ال�شخ�ص
ليكون قادراً على حت ّمل ما
ينق�صه

ا�ضطرابات اخلوف:
الرهاب �أو الفوبيا
PHOBIAS

� ّإن الأ�شكال الثالثة ال�ضطرابات التغذية املعروفة �أكرث من غريها هي فقدان ال�شهية امل ََر�ضي
أنوريكْ�سيا) ،واجلوع املر�ضي (بوليميا)  ،والإفراط يف الأكل (رغبة قهرية يف الأكل �أكرث مما
(� ْ
ينبغي).
ا�ضطراب يف التغذية ينطوي على
� ّإن فقدان ال�شهية امل ََر�ضي � ،أو االمتناع الذهني عن الطعام ،هو
ٌ
خوف مر�ضي من زيادة الوزن .ينت�رش االمتناع عن الطعام ب�شكل ملحوظ بني الفتيات �أكرث منه
بني الفتيان ،ويظهر عاد ًة خالل �سنوات املراهقة .ويقوم الأ�شخا�ص الذين يعانون االمتناع عن
الطعام ب�إغالق �أبوابهم يف وجه الآخرين وبحب�س �أنف�سهم يف الداخل .وقد يكون �سب ُبه قابلي َتهم
ا َ
خللْقية للإ�صابة با�ضطرابات �أو عوامل من طفولتهم قد �أ�ضعفت ح�صانتهم.
ا�ضطرابات جتعل
� ّإن اجلوع املر�ضي� ،أو اجلوع املر�ضي ال ُع�صابي (بوليميا)  ،والإفراط يف الأكل،
ٌ
ال�شخ�ص يفقد ال�سيطر َة على الأكل ،بحيث يغدو غري قادر على التو ّقف عن الطعام حتى عندما
ي�شبع .وي�صل بع�ض الأ�شخا�ص �إىل ح ّد التقي�ؤ .ومع � ّأن غالبية الذين يعانون اجلوع املر�ضي هم
من الفتيات املراهقات �أو الن�ساء ال�شابات� ،إال � ّأن عدة �إ�شارات تدلّ على � ّأن عدد الفتيان الذين
يعانون �أنواع ًا خمتلفة من ا�ضطرابات التغذية يتزايد .ون�ستطيع �أن نفهم اجلوع املر�ضي على
حتمل ما ينق�صه من قوة للتحكّم يف حياته.
�أنه ا�سرتاتيجية ّيتبعها ال�شخ�ص ليكون قادراً على ّ
لقد ر�أى بع�ض االخت�صا�صيني العالجيني «مر�ضى» يخافون من �أن «يفقدوا» اال�ضطراب .فه�ؤالء
يت�رصفوا
«املر�ضى» ال يعرفون كيف يعاجلون �أمور احلياة عندما ال يعود يف ا�ستطاعتهم �أن
ّ
بالطريقة التي اعتادوها.
تعبرّ اال�ضطرابات الع�صبية املتعلقة بالتغذية عن النزاعات التي يعي�شها ال�شخ�ص يف حياته.
املحر�ضة
املحر�ض لظهور اال�ضطراب الغذائي� .أما العوامل
وي�شكّل
اتباع حمية غذائية العاملَ
ُ
ّ
ّ
متنوعة .ويفوق عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون اجلوع
الأخرى فت�ستطيع �أن تكون
ٍ
�ضغوطات نف�سية ّ
املر�ضي �أو الإفراط يف الأكل بكثري عدد الذين يعانون االمتناع الذهني عن الطعام.
نقا�شات كثري ٌة حول مو�ضوع ا�ضطرابات التغذية ،ويخاف الكثري من الأ�شخا�ص من التحدث
تدور
ٌ
مت
ب�رصاحة �إذا �شكّوا يف � ّأن تلميذاً� ،أو �صديق ًا �أو فرداً من العائلة ،يعاين ا�ضطراب ًا غذائياً .وقد ّ
حتذير الكثريين من تناول املو�ضوع يف �إطار مدر�سي ،مبا � ّأن ت�سليط ال�ضوء ب�شدة على ا�ضطرابات
التغذية ميكن �أن ي�ؤدي �إىل»تطبيعها» وربطها بالنحافة والقابلية للنجاح� .إال �أنه من املهم جداً
نتدخل �إذا ا�شتبهنا بوجود م�شكلة .فمن الأف�ضل �أن نطلق �إنذار اخلطر ،ولو من غري لزوم ،من �أن
�أن ّ
تنقف مكتويف اليدين� .إن كوننا �أب ًا �أو�أم ًا �أو معلّما/ة �أو �صديقا/ة ،ال ينبغي �أن يجعلنا نخاف من
نزاع مع ال�شخ�ص مو�ضوع ال�شك.
ال ُي�صاب كل الأ�شخا�ص الذين يتبعون حمية غذائية با�ضطرابات التغذية ،على عك�س البع�ض
منهم الذين ميكن �أن تكون العواقب عليهم وخيمة جداً.
ت�شتق
الرهاب يعني ا�ضطراب اخلوف (اخلوف ،الهروب) وهو ترجمة لكلمة «فوبيا»  phobiaالتي
ّ
من ا�سم الإله اليوناين «فوبو�س» ( )Phobosالذي كان معروف ًا ب�إثارة الرعب يف قلوب �أعدائهّ � .إن
خوف مر�ضي م�ستمر �أو ردة فعل قوية ترتبط بحاالت
ا�ضطراب اخلوف �شك ٌل من �أ�شكال القلق .وهو ٌ
معينة .ويتحكّم ا�ضطراب اخلوف بحياة ال�شخ�ص امل�صاب ويعيقها،
حية ّ
�أو �أ�شياء �أو كائنات ّ
ويقوم ال�شخ�ص املعني بكل ما يف ا�ستطاعته ليتفادى االحتكاك مبا يخاف منه.
ا�ضطرابات اخلوف ميكن �أن تظهر بعد نوبات فردية ،ويف حاالت �أخرى ،ميكن ل�شخ�ص ما �أن
ي�صاب با�ضطراب اخلوف االجتماعي ،وهو خوف من الأ�شخا�ص الآخرين ومما يفكرون فيه
ب�ش�أنه .وال�ضطرابات اخلوف �أ�شكالٌ خمتلفة:
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يف�س على �أنه خوف من الأماكن املفتوحة.
• اخلوف من اخلالء �أو الأماكن العامة :غالب ًا ما َرّ
وهو ترجمة لكلمة «�أغورا» ( )agoraيف اليونانية التي تعني املكان العام لالجتماع .وغالب ًا
بخوف ال�شخ�ص من مغادرة املنزل ،وخ�شيتِه
اخلوف من اخلالء �أو الأماكن العامة
ما يت�سبب
ِ
ُ
�أن يكون خارجه ،وخوفِ ه من احتمال حدوث �أمر رهيب يف الأماكن غري امل�ألوفة.
• اخلوف االجتماعي :خوف ال�شخ�ص من �أن ينظر �إليه الآخرون على �أنه ،مثالً ،ع�صبي �أو �ضعيف
�شخ�ص يعاين اخلوف االجتماعي �أن يتفادى عدداً من املنا�سبات
�أو �أحمق .لذلك يحاول
ٌ
االجتماعية.
معينة .والأكرث �شيوع ًا هو
معينة �أو حاالت ّ
معينة �أو �أ�شياء ّ
• اخلوف املح ّدد :اخلوف من حيوانات ّ
العنكبوتيات ،والأفاعي ،و�أنواع خمتلفة من الطيور واحليوانات ،وطبيب الأ�سنان،
اخلوف من
ّ
وركوب الطائرة ،والأماكن املغلقة ،واملرتفعات ال�شاهقة ،واملياه العميقة.

ا�ضطرابات اخلوف ذروتَها
تبلغ
ُ
يف مرحلتني� ،إحداهما بني الثالثة
ع�رشة والرابعة ع�رشة والأخرى
بني الثامنة ع�رشة والع�رشين
ويف�س ذلك ب�أ ّن هاتني
من العمر.
َ رّ
املرحلتني يف حياة ال�شباب هما
فرتتان يكون فيهما بال ال�شباب
م�شغو ًال ب�صورة خا�صة ب�صورتهم
الذاتية.

• ا�ضطراب الذعر )Panic( :امل�صطلح ترجمة للكلمة اليونانية «� »Panأو « »Paneidosالتي
نوبات
تعني ا�سم الإله اليوناين الذي ا�ستطاع �أن يثري رعب ًا �شديداً يف الب�رش واحليوانات .حتدث
ُ
ا�ضطراب الذعر عاد ًة يف حالةٍ ت�شكل م�سبق ًا م�صدر خوف
كل �أ�شكال القلق .يظهر
الذعر م ّتخذ ًة َّ
ُ
عند ال�شخ�ص ،ولكنه ي�ستطيع �أن يظهر فج�أة �أي�ض ًا وعلى نحو غري متو َّقع.
يقال � ّإن جميع النا�س ميتلكون قابلية فطرية للإ�صابة با�ضطرابات اخلوف من �أ�شياء �أو حاالت
خطر ما (على �سبيل املثال عند ر�ؤية عنكبوت �أو عند تفكري ال�شخ�ص يف �أنه
ّ
معينة .فعندما ُي َّ
�سجل ٌ
يجب عليه القراءة ب�صوت عال �أمام ح�ضور كبري) يبد�أ اجل�سم فوراً ب�إفراز الأدرينالني الذي ي�ساعد
تنف�سه .ويترَ َجم ذلك بخفقان القلب ب�رسعة وقوة �شديدتني
على زيادة ن�شاط القلب وت�رسيع �إيقاع ّ
بهبات حرارية .وينتج عن توتر الع�ضالت املتزايد توتر ع�صبي ،وميكن �أن يبد�أ ال�شخ�ص
�أو ّ
باالرجتاف .وين�سحب الدم من اجللد �إىل الع�ضالت يف ال�ساقني وال�ساعدين ،في�شحب لون ال�شخ�ص.
وي�صاب بع�ض الأ�شخا�ص بالإغماء ب�سبب ا�ضطرابات اخلوف ،ولكن عدد ه�ؤالء قليل جداً.
ا�ضطرابات اخلوف ذرو َتها يف مرحلتني� ،إحداهما بني الثالثة ع�رشة والرابعة ع�رشة والأخرى
تبلغ
ُ
ويف�س ذلك ب� ّأن هاتني املرحلتني يف حياة ال�شباب هما
بني الثامنة ع�رشة والع�رشين من العمر.
َرّ
فرتتان يكون فيهما بال ال�شباب م�شغو ًال ب�صورة خا�صة ب�صورتهم الذاتية.
نف�سه يف حالة تبعث فيه ا�ضطراب اخلوف ،من املهم �أن يتوقف و�أن ينتظر �أن
عندما يجد �أح ُدهم َ
يزول اخلوف ثم يتابع بحذر ما عليه القيام به .ي�ستطيع الكثري من الأ�شخا�ص �أن يتعلّموا التعامل
مع مقدار قليل من القلق .وعليهم يف الوقت عينه �أن يحرتموا ذلك .ومن املهم �أن يحاولوا �أن
يهد�أوا و�أن يحافظوا على هدوئهم .ف�إذا تدبرمت �أمركم وجنحتم يف ا�ستعادة الهدوء وال�سيطرة على
يخف.
الو�ضع تكت�شفون �أي�ض ًا � ّأن قلقكم ّ
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ا�ضطرابات ال�شخ�صية
PERSONALITY
DISORDERS

من ال�شائع �أن نفرت�ض �أ ّن �أجزاء
كبرية من �شخ�صيتنا ت�صبح
ثابتة ،بالن�سبة �إىل معظمنا ،بني
ال�ساد�سة ع�رشة والثامنة ع�رشة
من العمر.

تتميز ب�سِ مات ال�شخ�صية املنحرفة .ومبا � ّأن �سِ مات الطباع
ا�ضطراب ال�شخ�صية هو حال ٌة م�ستدمي ٌة ّ
ت�سبب م�شكالت للأ�شخا�ص
هذه تظهر عاد ًة يف ّ
�سن مبكرة ف�إنها ُت َ
الحظ بو�ضوح �شديد بحيث ّ
�أنف�سهم كما للآخرين.
«ع�صاب الطّ باع» و»االعتالل النف�سي».
يف املا�ضي كان من ال�شائع تق�سيم هذه احلاالت �إىل ُ
�ستعمل
امل�صطلح العام «ا�ضطراب ال�شخ�صية» لكلتا احلال َتني .ومبا � ّأن امل�صطلحينَ
ُ
�أما اليوم ،ف ُي َ
�صدى م�ش�ؤوماً ،ومبا �أنه ي�س ُهل على النا�س عام ًة �أن
«معت ّل النف�س» و»االعتالل النف�سي» ُيحِ دثان
ً
ُ
نادر
االخت�صا�ص
ذوي
لغة
يف
آن
ل
ا
َهما
ل
ا�ستعما
إن
�
ف
العادية،
أحاديث
ل
ا
يف
ا�ستعمالهما
ي�سيئوا
ّ
ٌ
جداً.
لكي نفهم ما هو ا�ضطراب ال�شخ�صية ،علينا �أن ننظر �إىل ال ّنمط وال�شخ�صية .ي�شمل ال ّنمط ب�شكل
�أ�سا�سي ن�شاطَ ال�شخ�ص وم�شاعره .و ُيق َّدر � ّأن �سبعني يف املئة تقريب ًا من منطنا حم َّدد وراثياً.
�شخ�صيتنا فتتطور مع العمر .من ال�شائع �أن نفرت�ض � ّأن �أجزاء كبرية من �شخ�صيتنا ت�صبح
� ّأما
ّ
ن�سميه
ثابتة ،بالن�سبة �إىل معظمنا ،بني ال�ساد�سة ع�رشة والثامنة ع�رشة من العمر .وما ميكن �أن ّ
«�شخ�صيتنا» يت�ألف من طريقتنا اخلا�صة الفريدة يف ردة الفعل .ويت�أثر تطور ال�شخ�صية بالعائلة،
ونت�رشب
واملدر�سة ،والأ�صدقاء ،والثقافة ،واملجتمع .فنحن نبدي اهتمامات خمتلفة تنمو معنا
ّ
الت�رصف ،ومواقف �أخالقية ،وفل�سفات ووجهات نظر �سيا�سية – هذا كله ي�ساعد على
طرق ًا يف
ّ
تكوين �شخ�صيتنا.
يتميزون ب�أ�سلوب و�سلوك ينحرفان عن
� ّإن الأ�شخا�ص الذين يعانون ا�ضطراب ال�شخ�صية
ّ
«الطبيعي» .ويواجه الأ�شخا�ص مو�ضوع البحث عاد ًة م�شكالت مهمة يف عالقتهم بالآخرين.
طيعني يف التعامل مع الآخرينّ � .إن هذه الت�رصفات
وغالب ًا ما تنق�صهم القدرة على �أن يكونوا ّ
�سن مبكرة من حياتهم .ومع �أنه من امل�ألوف
متيز الأ�شخا�ص املذكورين وتبد�أ يف ّ
مناذج �سلوكية ّ
�سن الر�شد ،فهي ت�صبح عاد ًة �أق ّل بروزاً مع مرور ال�سنوات.
�أن
ت�ستمر يف ّ
ّ
ال حدود فا�صلة وا�ضحة بني احلالة الطبيعية وحالة اال�ضطراب يف ال�شخ�صية .يجب �إذاً �أن تكون
�سببت م�شكالت ج ّدية لل�شخ�ص املعني �أو للآخرين حتى ي�ستطيع
ال�سِ مات ال�سلبية لل�شخ�صية قد ّ
ي�شخ�ص ا�ضطراب ال�شخ�صية لدى ال�شخ�ص املذكور .ف�إذا ا�ستندنا �إىل
اخت�صا�صي املعاجلة �أن ّ
التحديد الدقيق للم�صطلح ،ر�أينا � ّأن عدداً قلي ًال جداً من الأ�شخا�ص يعاين ا�ضطراب ال�شخ�صية.

ا�ضطرابات الو�سوا�س
القهري
OBSESSIVE-

COMPULSIVE
DISORDERS
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ا ّت�ضح � ّأن الو�ساو�س والدوافع القهرية تتحكّم ب�أفكار و�سلوك غالبية النا�س الذين يعانون
ا�ضطرابات الو�سوا�س القهري .وتتخذ ا�ضطرابات الو�سوا�س القهري (� )OCDأ�شكا ًال خمتلفة ،
وتظهر �أعرا�ضها املتنوعة على درجات متع ّددة ،كما ميكن �أن جتتمع هذه الأعرا�ض �ضمن خلطات
�أو تنويعات متع ّددة �أي�ضاً.
حتركها دوافع قهرية هي �أعمال ي�شعر ال�شخ�ص ب�أنه مجُ رب على القيام بها،
ّ
الت�رصفات التي ّ
معين ًا
ا
عدد
ال�ضوء
إطفاء
�
مثل
،
ة
ر
متكر
ممار�سات
أعمال
ل
ا
هذه
تكون
فقد
با�ستمرار.
بها
والقيام
ً
ٌ
ٌ
ّ
ّ
ملحة
حاجة
ا
أي�ض
�
تكون
وقد
الخ.
جماري،
من املرات ،وعدم امل�شي على غطاء بالوعة �أو �أنبوب
ً
ّ
ال ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن يقاومها ،كاال�ستحمام ،مثالً� ،أو غ�سل اليدين� ،أو االغت�سال حتت ر�شا�شة
املاء (الدو�ش).
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الت تظهر با�ستمرار تقريباً .قد ُتعترب هذه الأفكار بال معنى ،ولكنها
أفكار
وتخي ٌ
ّ
الو�ساو�س هي � ٌ
مع ذلك ميكن �أن تتغلّب على ال�شخ�ص وت�ستطيع بالتايل �أن تكون ال�سبب يف ظهور القلق ،و ُبغ�ض
العي�ش ،واالنعزال ب�شكل بالغ احل ّدة.

التعليقات ال�سلبية �أو االنتقادات
تفاقم امل�شكالت لأ ّن ال�شخ�ص
امل�صاب ال ي�ستطيع �أن يتحرّر من
ال�سلوك القهري.

ا�ضطرابات نف�سية -
اجتماعية
PSYCHOSOCIAL
DISORDERS

�سمى ا�ضطرابات الو�سوا�س القهري «ا�ضطرابات خمب�أة» �أو خمفية .ومع � ّأن عدد
غالب ًا ما ُت ّ
الأ�شخا�ص الذين يبحثون عن م�ساعدة للتغلب على هذه اال�ضطرابات يتزايد ،فال �إ�شارة �إىل � ّأن
�سن مبكرة و ُيق ّدر � ّأن الن�صف
عدد اال�ضطرابات الفعلية يرتفع .وغالب ًا ما تبد�أ هذه اال�ضطرابات يف ّ
�سن الع�رشين.
ي�صاب بها قبل ّ
ا�ضطرابات الو�سوا�س القهري لي�ست وراثية ،ولكنها تتعلّق بوجود عن�رص ِِج ْيني لدى ال�شخ�ص.
معينة ت�ستطيع �أن
يعني ذلك �أن بع�ض الأ�شخا�ص ميتلك قابلية للإ�صابة بها بحيث � ّإن ظروف ًا ّ
حتر�ض ظهورها لديهم .ومع � ّأن �أحداً ال ي�صاب با�ضطرابات الو�سوا�س القهري جراء م�شكالت
ّ
مقربون �آخرون مع هذه امل�شكالت،
أقرباء
�
أو
�
العائلة
بها
تتعامل
التي
الطريقة
أن
�
ال
�
إ
عائلية،
ّ
ّ
ّ
تكت�سب �أهمية كبرية .فالتعليقات ال�سلبية �أو االنتقادات تفاقم امل�شكالت ل ّأن ال�شخ�ص امل�صاب
يتحرر من ال�سلوك القهري .وميكن لذلك بح ّد ذاته �أن ي�ؤ ّدي �إىل ارتباك �أو قلق
ال ي�ستطيع �أن
ّ
�شدي َد ْين .فال�شخ�ص املعني يحتاج �إىل م�ساعدة من ذوي االخت�صا�ص عندما يتطور الو�سوا�س �أو
حتركها دوافع قهرية �إىل ا�ضطراب خطري يعيق ال�شخ�ص يف حياته اليومية.
ّ
الت�رصفات التي ّ
ميكن �أن نفهم من م�صطلح «اال�ضطرابات النف�سية االجتماعية» �أنها م�شكالت نف�سية ت�سببها
ظروف نا�شئة عن العالقات بني الأ�شخا�ص وظروف اجتماعية ،كما ميكن �أن ت�سببها ال�ضغوط
االجتماعية التي يفرت�ض �أن تكون متعلقة بهذه امل�شكالتّ � .إن التمييز بني امل�شكالت النف�سية
�صعب على امل�ستوى العملي .فال�صلة بني
التي ت�سببها �ضغوط اجتماعي ٌة وم�شكالت نف�سية �أخرى
ٌ
الفئتني مع ّقدة ومركّ بة.
يوحي الكثري من الوقائع � ّأن �صل ًة وثيق ًة تربط بني اال�ضطرابات النف�سية واال�ضطرابات النف�سية
االجتماعية لدى املراهقني .ون�ستطيع �أن نفهم اال�ضطرابات النف�سية االجتماعية �أي�ض ًا على �أنها
متنوعة ترتبط بتفاعل ال�شباب مع حميطهم وعالقتهم به،
م�شكالت ميكن �أن ت�ؤدي �إىل م�شكالت ّ
وذلك �إذا هم مل ي�سيطروا على م�شكالتهم �أو مل يتعلّموا معاجلتها .على �سبيل املثال ،ميكن �أن
تنطوي هذه امل�شكالت على اخلوف من دخول مدر�سة جديدة� ،أو معاجلة احلزن بعد فقدان �شخ�ص
يتكيف مع حياته
مقرب� ،أو حاالت �صعبة تعي�شها العائلة ،الخ .وال�شاب الذي ال ي�ستطيع �أن ّ
ّ
اليومية بطريقة يراها مفيدة ميكن �أن يواجه م�شكالت نف�سية اجتماعية و�أن يعاين ا�ضطرابات
نف�سية مثل القلق واالكتئاب.
� ّإن وجهة النظر املذكورة �أعاله ب�ش�أن اال�ضطرابات النف�سية االجتماعية ت�شتمل على حت ّد يف ما
يتعلق بالوقاية من خالل التغيريات التي يجب �إحداثها يف الظروف االجتماعية واملجتمعية.
فاملتطلّبات والتو ّقعات التي يتل ّقاها ال�شخ�ص من حميطه ومدر�سته و�أ�صدقائه وعائلته ،الخ،
التكيف معه .ميتلك بع�ض الأ�شخا�ص ا�سرتاتيجات
ت�ستطيع �أن تفوق ما يقدر بع�ض الأ�شخا�ص على ّ
للتكيف مع ال�ضغوطات ،وهم قادرون على �إيجاد حلول للم�شكالت
ومتنوعة
وموارد عديدة
ّ
ّ
معينة �أو يتعاي�شوا معها� .أما بع�ض
التي ي�صادفونها� ،أو �أنهم ي�ستطيعون �أن يعاجلوا م�شكالت ّ
الأ�شخا�ص الآخرون فلي�سوا مجُ ّهزين بهذا ال�شكل ليواجهوا هذا القدر من املحن وال�ضغوطات يف
حياتهم اليومية ويف حاالت الأزمات.
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جند ت�سميات �أخرى �شائعة لال�ضطرابات النف�سية االجتماعية يف املن�شورات التي تعالج املو�ضوع
مثل «اال�ضطرابات ال�سلوكية» و»اال�ضطرابات االجتماعية «واال�ضطرابات العاطفية».

من ال�صعب �أن جند تف�سريات منطقية لنفهم ملاذا يختار ال�شباب الإقدام على االنتحار �أو ملاذا
الأفكار الإنتحارية
) (SUICIDAL THOUGHTSيفكرون يف االنتحار� .إ ّال � ّأن الأبحاث التي �أجريت بهذا اخل�صو�ص ت�شري �إىل عدد من عوامل
اخلطر:
 تفكك الأ�رسة ونق�ص الدعم العاطفي فيها. ال�شباب الذين يواجهون حت ّديات ذهنية (كالفُ�صام و�إدمان املخدرات) وال�شباب الذينيعانون ا�ضطرابات التغذية هم عر�ضة ب�صورة خا�صة للخطر.
 عوامل مرتبطة بال�شخ�صية� :إن الكثري من ال�شباب الذين يحاولون االنتحار منعزلونيت�رصفوا بطريقة مفاجئة ،وحتت ت�أثري دافع ال
وانطوائيون ،بينما ي�ستطيع �آخرون �أن
ّ
وتتميز فئة ثالثة من ال�شباب
يقاوم ،علم ًا �أنهم يكونون قد �أظهروا �سلوك ًا غري اجتماعي.
َ
ّ
ب�أنها ت�سعى دائم ًا �إىل الكمال ،وب�أنها غري معتادة الف�شل وح�سا�سة جداً جلهة االنتقادّ � .إن
ممن يحاولون االنتحار هم مراهقون ال يقدرون على حتقيق ما يتو ّقعونه من �أنف�سهم
الكثري ّ
وما يتو ّقعه الآخرون منهم� ،أكان ذلك على امل�ستوى االجتماعي �أم يف املدر�سة.

�إ ّن تعليم ال�شباب ا�سرتاتيجيات
متن ّوعة للتك ّيف مع �ضغوطاتهم
وال�ستك�شاف كيف ميكنهم �أن يح�صلوا
على م�ساعدة حل ّل م�شكالتهم هو
تدبري مه ّم لوقايتهم من حماوالت
االنتحار.
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ت�ستند نظرية االنتحار �إىل ثالثة مفاهيم �أ�سا�سية .وهي الإعتداء ،والنداء ،والت�أرجح .يعتدي
ال�شخ�ص ال�شاب الذي يحاول االنتحار على نف�سه ،ولكنه ي�ستطيع �أي�ض ًا االعتداء على �شخ�ص
نداء �أو �رصخة يائ�سة
رئي�سي يف حياته .و ُير�سِ ل الكثري من ال�شباب عرب حماوالت االنتحار ً
لال�ستغاثة .وي�شتمل معظم حماوالت االنتحار على عن�رص الرتدد .فيرتك ال�شاب عاد ًة الباب
مفتوح ًا جزئي ًا لكي يراه وي�سمعه الآخرون .وي ّت�ضح � ّأن الكثري من الذين ُيقدِمون على االنتحار
ُيعطون م�سبق ًا خمتلف �أنواع التلميحات �أو الإنذارات املتعلقة مبا ميكن �أن يحدث .لهذا ال�سبب،
يقول الباحثون � ّإن االعتقاد ب�أن َمن يه ّدد باالنتحار �أو يف�شل يف حماولة االنتحار لن يح ّقق �أبداً
ما ينوي القيام به ،هو �سوء فهم خطري .فما يقارب ن�صف الذين يحاولون ،يعودون للمحاولة من
جديد – والكثري منهم ينجح.
�سن املراهقة �أن ت�أتي بعد �أن يكون/
ت�ستطيع حماوالت االنتحار التي ُيقدِم عليها ال�شباب يف ّ
تكون ال�شاب/ة قد حاول/ت طوال فرتة مديدة من الزمن �أن يجد/جتد حلو ًال بديلة مل�شكالته/
للتكيف مع
متنوعة
ّ
ها �أو �صعوباته/ها ولكن من غري جدوىّ � .إن تعليم ال�شباب ا�سرتاتيجيات ّ
مهم
�ضغوطاتهم وال�ستك�شاف كيف ميكنهم �أن يح�صلوا على م�ساعدة حل ّل م�شكالتهم هو تدبري ّ
لوقايتهم من حماوالت االنتحار.
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�إحلاق الأذى بالنف�س
()SELF-INJURY

نفهم �إحلاق الأذى بالنف�س على �أنه �سلوكٌ فيه حت ّد ،وهو م�ص ّنف عم ًال عدواني ًا �ضد الذات .وميكننا
والقوة
�أن نفهم ال�سلوك الذي يحمل حت ّدي ًا �أنه على �سلوكٌ منحرف ثقافياً ،فيه من ال�ش ّدة والتواتر
ّ
يعر�ض ال�شخ�ص الذي ميار�سه �أو �آخرين غريه �إىل �أذى ج�سدي �أو �إىل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤ ّدي
ما ّ
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ا�ستخدام حمدود للم�شاركة االجتماعية العادية يف املجتمع� ،أو �إىل قدرة
حمدودة على امل�شاركة املذكورة .يف ما ي�أتي �أمثلة على خمتلف �أنواع �إحلاق الأذى بالذات� :أن
ي�رضب ال�شخ�ص نف�سه على ر�أ�سه� ،أن ي�رضب ر�أ�سه باحلائط وب�أ�شياء� ،أن يحكّ جلده حتى النزف،
�أن يجرح جلده ويجلده ويحرقه ،و�أن يق�ضم �أ�صابعه �أو �شفتيه �أو ل�سانه .لي�ست كل �أ�شكال هذه
الت�رصفات منت�رشة ب�صورة مت�ساوية ،وهي تختلف يف ما بينها ب�شكل كبري جداً من حيث تواترها
و�ش ّدتها وخطورتها.
املكت�شفة عنه �ضئيلة طوال فرتة
لقد كانت املعرفة املتعلقة ب�إحلاق الأذى بالنف�س واملعلومات
َ
منوه
مديدة من الزمن ،ومل نعرف �إ ّال �أخرياً � ّأن اجلراح العاطفية التي يعانيها الإن�سان يف مرحلة ّ
ت�ستطيع �أن ت�ؤدي �إىل �إحلاق الأذى بالنف�س الحق ًا يف احلياة.
يف ال�سابق ،كان �إحلاق الأذى بالنف�س يعتبرَ حماوالت انتحار فا�شلة� .أما اليوم ف ُينظَ ر �إليه على �أنه
�رصخة يائ�سة لطلب اال�ستغاثة .ويرى الباحثون واالخت�صا�صيون يف املهن التي تق ّدم امل�ساعدة
� ّأن �إحلاق الأذى بالنف�س هو طريقة للتعامل مع م�شاعر وذكريات وحاالت �صعبة والتغلب عليها.
�سن
وغالب ًا ما ي�ستطيعون ربطه ب�إهمال خطري من جانب الأهل� ،أو ب�صدمات �أو اعتداءات خالل ّ
الطفولة .وي�ستطيع الإن�سان �أن يخترب م�شاعر ي�صعب عليه كثرياً �أن يعي�ش معها وال يقدر على
التعبري عنها .حينئذٍ ،ميكن �أن يعترب �إحلاق الأذى بالنف�س الآلية الوحيدة املتاحة �أو الأكرث فعالي ًة
للتغلب على ما يعانيهّ � .إن ال�شباب الذين ميتلكون �صورة ذاتية �ضعيفة ميكن �أن ي�شعروا ب�أن ال
قيمة لهم ،فيلحقون الأذى ب�أنف�سهم ليحافظوا على �صورتهم الذاتية ال�سلبية .ومعظم الأ�شخا�ص
الذين يلحقون الأذى ب�أنف�سهم يفعلون ذلك عندما ال يراهم �أحد .وهم ي�رصفون طاقات كبرية يف
تغطية الأ�رضار ومتويهها .وقد يخجلون من ال�سلوك الذي ال ي�شعرون دائم ًا ب�أنهم يتم ّتعون بكامل
ال�سيطرة عليه ،وميكن �أن يخافوا من ردات فعل الأ�شخا�ص الذين يحيطون بهم ومن رف�ضهم
لهم.
� ّإن �إحلاق الأذى بالنف�س ي�شبه ،يف بع�ض احلاالت ،الت�رصف القهري �شبه ًا عظيماً .ففي بع�ض
الظروف ،ر�أى الباحثون � ّأن الأ�شخا�ص الذين يلحقون الأذى ب�أنف�سهم يعانون �أعرا�ض القلق
من �إحلاق الأذى ب�أنف�سهم ،وهي �أعرا�ض ُيظهرها الأ�شخا�ص الذين يقومون بت�رصفات قهرية.
ون�ستطيع �أحيان ًا �أن نعترب �إحلاق الأذى بالنف�س ،بح ّد ذاته ،ت�رصف ًا قهرياً ،ولكن االعتقاد ب� ّأن
الكثري من الأ�شخا�ص يلحقون الأذى ب�أنف�سهم بغية حتويل انتباههم عن و�ساو�س م�ؤملة �أو حاالت
ت�سبب عدم توازن
تثري فيهم القلق ،له مربراته� .إذ ت�ستطيع ظروف كاجلوع وال�ضغط والتعب �أن ّ
يف اجل�سم ،وميكن ربطها بدرجة �إحلاق الأذى بالنف�س و�ش ّدته� .إن حاالت �أمل ملمو�سة ومنت�رشة
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل االهتياج والغ�ضب ،وهذا ما يخ ّفف وط�أة �إظهار العدائية جتاه الذات والآخرين.
بعبارة �أخرىّ � ،إن �إحلاق الأذى بالنف�س هو ظاهرة مركّ بة تنطوي على عوامل بيولوجية ونف�سية،
ونف�سية اجتماعية.
عاد ًة ما ينتج عن �إحلاق الأذى بالنف�س عواقب اجتماعية ُت�ضاف �إىل اجلراحات اجل�سدية التي
ي�سببها .وغالب ًا ما يقا َبل الأ�شخا�ص الذين يلحقون الأذى ب�أنف�سهم بردات فعل م�ؤملة ُيظهرها
�أ�صدقا�ؤهم ،وعائالتهم ،و�أولئك الذين يريدون م�ساعدتهم .ويعلّق الكثري من الأ�شخا�ص �أهمي ًة
�رس كهذا
على �إمكانية �أن يتكلّموا مع �أحد عن �إحلاق الأذى بالنف�س .فغالب ًا ما ت�سمح لهم م�شاركة ّ
مع �شخ�ص ي�ستطيع �أن ي�ستمع �إليهم ويفهمهم ،ب�أن يخطوا خطو ًة نحو التو ّقف عن �إحلاق الأذى
ب�أنف�سهم.
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اال�ضطرابات النف�سية
اجل�سدية
PSYCHOSOMATIC

ILLNESSES

النف�س تقلّبات
عندما تخترب
ُ
جاحمة ،تتك ّون ناقالت ع�صبية
وهرمونات ت�ستطيع �أن تن�شئ
�شعوراً بال�ضغط يف القلب،
والع�ضالت ،والأمعاء ،و�أع�ضاء
�أخرى.

نف�سج�سدية)هو ترجمة لكلمة  psychosomaticالتي
م�صطلح «ا�ضطرابات نف�سية ج�سدية» (�أو ْ
اليونانيتني « »psycheالتي تعني الروح و « »somaالتي تعني اجل�سد.
تت�ألف من الكلمتني
ّ
ون�ستعمل امل�صطلح «ا�ضطراب نف�سي ج�سدي» عندما ت�ؤدي احلاالت النف�سية دوراً مهم ًا يف ظهور
املر�ض.
فرعينْ منف�ص َلينْ يف الطب� .أما يف ال�سنوات
يف ما م�ضى ،كان اجل�سد والنف�س ُيعالجَ ان �ضمن َ
الأخرية ،فازداد �شيئ ًا ف�شيئ ًا قبول فكرة � ّأن اجل�سد والنف�س هما وجهان لعملة واحدة .عندما تخترب
تتكون ناقالت ع�صبية وهرمونات ت�ستطيع �أن تن�شئ �شعوراً بال�ضغط
ُ
النف�س تقلّبات جاحمةّ ،
ظهرون
يف القلب ،والع�ضالت ،والأمعاء ،و�أع�ضاء �أخرىّ � .إن بع�ض الأ�شخا�ص ح�سا�سون جداً و ُي ِ
يتميز �آخرون مبرونة �أكرب وتكون ردة فعلهم
ردة فعل �رسيعة جتاه ال�ضغوطات النف�سية فيما ّ
�أقل وط�أ ًة .و�إذا دام ال�ضغط فرتة طويلة من الزمن ،ميكن �أن يواجه ال�شخ�ص م�شكالت ه�ضمية� ،أو
ا�ضطرابات يف النوم� ،أو تغيرّ اً يف ال�شهية.
ت�شكّل �أوجاع العنق والكتف ،والأوجاع الليفية الع�ضلية ،و�أوجاع الظهر ،عِ ل ًال من ال�شائع ت�صنيفها
مب�سط �إىل حد ما� ،إنه عندما يدوم ال�ضغط
على �أنها نف�سية ج�سدية .ومن ال�شائع القول ،ب�شكل َّ
أج�سادهن بينما يعاين الرجال
النف�سي فرتة طويلة من الزمن ،تعاين الن�ساء �أوجاع ًا يف كامل �
ّ
واقعية بك ّل ما
�أوجاع ًا يف الظهرّ � .إن الأوجاع والعِلل النا�شئة عن اال�ضطرابات النف�سية اجل�سدية
ّ
يف الكلمة من معنى.

احلالة الهو�سية
واال�ضطراب الهو�سي
ـ الإكتئابي
MANIC STATE AND

MANIC-DEPRESSIVE
ILLNESS

يعني اال�ضطراب الهو�سي -
الإكتئابي �أ ّن ال�شخ�ص املعني
�أ�صيب يف حياته بفرتة �أو �أكرث
من حاالت الإكتئاب النف�سي
(اخلور) �أو الهو�س ال�شديدة.
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وت�رصفات طائ�شة
غالب ًا ما ينطوي الهو�س �أو احلالة الهو�سية على مزاج مبتهج ون�شاط متزايد،
ّ
واعتقاد ال�شخ�ص ب�أنه �شخ�ص عظيم.
يعني اال�ضطراب الهو�سي  -الإكتئابي � ّأن ال�شخ�ص املعني �أ�صيب يف حياته بفرتة �أو �أكرث من
يتطور ويظهر على �شكل
حاالت الإكتئاب النف�سي (اخلور) �أو الهو�س ال�شديدة .واال�ضطراب ميكن �أن ّ
تناوب حا ّد بني حاالت الهو�س وحاالت الإكتئاب .ومن ال�شائع يف �أيامنا ت�سمية هذا اال�ضطراب
باال�ضطراب «ثنائي القطب».
ي�شكّل الهو�س املعتدل مثا ًال على حالة الهو�س اخلفيف .ففي الهو�س املعتدل ،ال يفقد ال�شخ�ص
امل�صاب وعيه للواقع متام ًا وال يكون ال�شخ�ص م�صاب ًا بالذُهان .فهو يعلم باحلالة التي يعانيها.
وي�ستطيع الهو�س املعتدل �أن يتطور �إىل هو�س.
يتطور اال�ضطراب الهو�سي ـ الإكتئابي بطريقة تختلف باختالف الأ�شخا�ص امل�صابني به .فنادراً
ّ
ما يت�شابه �شخ�صان م�صابانّ � .إن البع�ض ي�صاب بالهو�س ثم باكتئاب الحق ،يف حني يعاين
البع�ض الآخر فرتات ال ي�سودها �إال �إكتئاب نف�سي .ويخترب البع�ض فرتة واحدة �أو فرتات قليلة جداً
من املر�ض يف حياتهم ،يف حني ي�صاب البع�ض الآخر باملر�ض عدة مرات يف ال�سنة .كذلك ،ميكن
توهمات جراء ذلك.
�أن يعاين بع�ض الأ�شخا�ص ّ
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مهم جداً .ويظهر اال�ضطراب الهو�سي  -الإكتئابي يف بع�ض العائالت عند جيل تلو
الوراثة عام ٌل ٌ
الآخر .ونادراً ما يكون واقع � ّأن ال�شخ�ص قد ورث قابلي ًة بيولوجي ًة للإ�صابة باال�ضطراب املذكور
ال�سبب الوحيد لربوز اال�ضطراب� .إ ّال �أنه يبدو � ّأن القابلية البيولوجية للإ�صابة جتعل ال�شخ�ص
هو
َ
ح�سا�س ًا ب�صورة خا�صة ل�ضغوطات احلياة .فللبيئة املحيطة �أهمية كبرية �أي�ضاً.
يتم ّتع الكثري من النا�س الذين يعانون �شك ًال �أو �آخر من اال�ضطراب الهو�سي  -الإكتئابي ب�صحة
ميرون بفرتات الهو�س �أو الإكتئاب النف�سي ،في�ستطيعون �أن يعي�شوا
جيدة وال «مير�ضون» �إ ّال عندما ّ
مهم جداً يف مثل هذه احلاالت.
حياة طبيعية بني النوباتّ � .إن النوم املنتظم ٌّ
يظهر اال�ضطراب الهو�سي -
الإكتئابي عاد ًة قبل �س ّن الثالثني.
وغالب ًا ما ميكن ت�شخي�ص
الأعرا�ض الأوىل م�سبق ًا يف �س ّن
اخلام�سة ع�رشة

ال ُ ّذهان

PSYCHOSIS

نفهم الذُهان على �أنه ت ََعطّل قدرة
ال�شخ�ص العقلية والعاطفية على
التك ّيف مع و�ضعه.

�سن الثالثني .وغالب ًا ما ميكن ت�شخي�ص الأعرا�ض
يظهر اال�ضطراب الهو�سي  -الإكتئابي عاد ًة قبل ّ
�سن اخلام�سة ع�رشة ،ولكن حينذاك ي�صعب الت�أكد من � ّأن هذه الأعرا�ض هي
الأوىل م�سبق ًا يف ّ
�أعرا�ض اال�ضطراب املذكور.
ت�شكّل حاالت االنتحار لدى الأ�شخا�ص امل�صابني بالهو�س  -الإكتئابي ما يقارب ُع�رش جمموع
يتعر�ضون خلطر حماولة االنتحار عندما يعي�شون نوب َتي الهو�س
حاالت االنتحار .ف»املر�ضى» ّ
ويتعر�ض ال�شخ�ص للخطر ب�صورة خا�صة عندما «يكون يف طريقه �إىل
والإكتئاب يف الوقت عينه.
ّ
ولكن ال�شعور
النهو�ض من جديد» من �إكتئاب .وي�ستعيد ال�شخ�ص تدريجي ًا طاقاته
وح�س املبادرةّ ،
ّ
با�ستحالة الأمور وبالي�أ�س واخلزي ،ميكن �أن يكون عميقاً.
هو حالة يعاين فيها «املري�ض» �صعوبة يف التمييز بني الواقع اخلارجي واخلربات الداخلية .يف
الفُ�صام (راجع ما يرد �أدناه)� ،أو حاالت الذهان الهذياين� ،أو حاالت الهو�س �أو الإكتئاب اخلطرية،
يتميز
مير بفرتات يعاين خاللها حالة ذهانية .يف احلاالت الهو�سيةّ ،
ميكن ال�شخ�ص امل�صاب �أن ّ
ال�شخ�ص بن�شاط مهتاج وبال�شعور بالغبطة� .أما يف حاالت الإكتئاب ،في�شعر «املري�ض» بك�آبة
عميقة ويكون عر�ضة خلطر االنتحار.
من املمكن �أن يكون ال�سبب الأ�سا�سي للذُهان ع�ضوياً .على �سبيل املثال ،ي�ستطيع �أذى معني
ت�سبب الذُهان.
ي�سبب الذُهان كر ّد فعل مت�أخر .وت�ستطيع �أورام الدماغ �أي�ض ًا �أن ّ
ي�صيب الدماغ �أن ّ
�أما �أنواع اال�ضطرابات الذُهانية الأخرى ،فيمكن �أن تن�ش�أ عن �إدمان املخدرات �أو االنقطاع عن
�رشب الكحول (الهذيان االرتعا�شي).
قد يكون تقييم اال�ضطرابات الذهانية لدى الأطفال �صعباً� .أما لدى الأوالد الأكرب �سن ًا والرا�شدين،
م�شو�ش ًا على نحو خطري ف�إن ذلك
فيجري ت�سليط ال�ضوء على �إدراكهم الواقع .ف�إذا كان الإدراك ّ
يتميز الذُهان باالنف�صال عن الواقع وب�إدراك
ميكن �أن ي�شري �إىل � ّأن ال�شخ�ص يعاين الذهانّ .
م�شو�ش للواقع.
ّ
التكيف مع و�ضعه.
ن�ستطيع �أن نفهم الذُهان على �أنه َت َعطّ ل قدرة ال�شخ�ص العقلية والعاطفية على ّ
وال�شخ�ص امل�صاب ميكن �أن يعي�ش و�ضع ًا �ضاغط ًا يعتربه و�ضع ًا يف غاية ال�صعوبة بحيث يفقد
ال�سيطرة على الواقع ويت�رصف ب�شكل غري طبيعي .ويفقد ال�شخ�ص امل�صاب بالذهان القدرة على
تقييم احلاالت االجتماعية ،ويتكلّم ب�شكل غري متما�سك ،وي�سيء تف�سري الأ�صوات واحلركات .كذلك،
ت�ستمر هذه احلالة من ب�ضع
فال�شخ�ص مو�ضوع البحث ميكن �أن يظهر على �أنه يهلو�س .وميكن �أن
ّ
�ساعات �إىل عدة �أيام ،ولكنها تتوقف عاد ًة بعد ب�ضعة �أ�سابيع.
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الع�صاب
ُ

NEUROSIS

ال ُع�صاب هو م�صطلح عام لعدد من احلاالت النف�سية .يبدو � ّأن �سبب هذه احلاالت هو يف الأ�صل
حاجات ونزاعات مكبوتة .من املمكن �أن ينتج عن هذا اال�ضطراب �أعرا�ض لأمرا�ض ج�سديةّ � .أما
الأعرا�ض ال�شائعة الأخرى فهي حاالت القلق واالكتئاب النف�سي واخلوف.
وي�صح ذلك ب�صورة خا�صة على ال�صبيان
اجتماعي متزاي ٌد لإخفاء خوفنا.
يقوم يف ثقافتنا �ضغطٌ
ّ
ٌ

ال�سبب الذي يجعل
�إذ َيعترب الكثريون � ّأن التعبري عن اخلوف عالم ُة �ضعف ميكن �أن ي�شكّل بدوره
َ

ال�شاب يتعلّم اخلوف من �إظهار
خوفه الأمر الذي ميكن ،تباع ًا� ،أن
ي�ؤ ّدي �أن �إىل تنمية �آليات دفاع
متن ّوعة ي�ستخدمها من غري وعي
حلماية نف�سه.

املرء مو�ضوع �سخرية �أو �إزعاج .فتكون النتيجة � ّأن ال�شاب يتعلّم اخلوف من �إظهار خوفه الأمر
متنوعة ي�ستخدمها من غري وعي حلماية
الذي ميكن ،تباعاً� ،أن ي�ؤ ّدي �أن �إىل تنمية �آليات دفاع ّ
نف�سه .ومي ّثل الكبت �إحدى هذه الآليات ،ويو�صف عاد ًة ب�أنه بدائي و�أ�سا�سي ب�شكل يفوق كل �آليات
خا�صة من طرق التعبري �أو من �أ�شكال رد الفعل،
فيكون ال�شخ�ص ال�شاب جمموع ًة ّ
الدفاع الأخرىّ .
يتميز بـ«خو�ض احلروب �أو الهروب» �أو اال�ستعداد ملواجهة امل�شكالت التي ي�صادفها
ت�ستطيع �أن ّ
يف احلياة اليومية والتغلب عليها.
حاالت معين ٌة باالندماج مع
غالب ًا ما يواجه ال�شخ�ص امل�صاب بال ُع�صاب م�شكالت عندما ُتل ِزمه
ٌ
الآخرين .فتهيمن امل�شكالت على كل عملية احتكاك بالآخرين .ويجد ال�شخ�ص امل�صاب �صعوبة يف
م�شوهاً .وغالب ًا ما تع ّذب
التمييز بني الأفكار والأعمال ،على الرغم من � ّأن �إدراكه الواقع ال يكون ّ
تخيالت �أو رغبات الواعية ،في�شعرون
امل�صابني بال ُع�صاب
م�شاعر الذنب على ما يراودهم من ّ
ُ
لذلك بحاجة �إىل معاقبة �أنف�سهم .وي�سهل جرح �شعور �شخ�ص يعاين ال ُع�صاب مبالحظات ولو كانت
قبة .وي�شعر امل�صابون بدوافع داخلية قهرية.
احلبة ّ
حيادية ،و�رسعان ما يجعل من ّ
ّ
من املهم �أن ندرك � ّأن اخلوف والقلق هما جزء من حياة الإن�سان ون�ستطيع �أن نعتربهما يف الكثري

من املهم �أن ندرك �أ ّن اخلوف

و�سمات
أعرا�ض
من احلاالت طبيع َيني .وتظهر لدى غالبية النا�س ،على درجات �أق ّل �أو �أكرث �أهميةً� ،
ٌ
ُ
طباع ُع�صابية خفيفة نوع ًا ما .ون�ستطيع �أن نرى الفرق بني القلق الطبيعي والقلق ال ُع�صابي
ٍ

الإن�سان ون�ستطيع �أن نعتربهما

بالبحث عما �إذا كان ال�شخ�ص املعني يعي نزاعه ويحاول حلّه بطريقة بناءة� .إ ّال �أنه ي�صعب

يف الكثري من احلاالت طبيع َيني.

التفريق بينهما يف التطبيق العملي .لذا يجب �أن يجري تقييم �أعرا�ض الفرد يف �سياق متكامل و�أن

والقلق هما جزء من حياة

منوه ،ومنوذج حياته و�سلوكه ،واحلالة اخلا�صة التي
فح�ص على �ضوء ّ
ُت َ
�سن ال�شخ�ص ،وم�ستوى ّ
يعي�شها مبا يف ذلك البيئة املحيطة وال�سياق اللذان ي�شكّالن �إطاراً لها.
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ال ُف�صام

SCHIZOPHRENIA

يت�ألّف الفُ�صام من عدد من اال�ضطرابات املت�صلة يف ما بينها وي�شكّل �أو�سع جمموعة من
وت�شو�ش ًا معرفياً،
اال�ضطرابات النف�سية اخلطرية .يعاين ال�شخ�ص امل�صاب بالف�صام هذياناً،
ّ
وهلو�سات .وميكن �أن ي�صيب هذا اال�ضطراب ال�شباب الذين تراوح �أعمارهم بني الثامنة ع�رشة
واخلام�سة والع�رشين وميكن �أن ي�صبح مزمناً.
يتميز ال�شخ�ص الذي يعاين الفُ�صام بنماذج
�سن الطفولة.
من املمكن ت�شخي�ص الفُ�صام يف ّ
ّ
مييز العامل الداخلي
�سلوكية وفكرية ميكن �أن يعجز الآخرون متام ًا عن فهمهاّ � .إن �أقوى ما ّ
لل�شخ�ص امل�صاب بهذا اال�ضطراب هو فو�ضى داخلية ،وقلق �شديد ،وفزع ،و�شعور ب�أنه مقبل على
ويتعر�ض الأ�شخا�ص امل�صابون بالفُ�صام لنوبات ذُهانية يفقدون خاللها �إدراكهم
َق َدر م�ش�ؤوم.
ّ
الواقع.

ال �أحد يعرف ب�شكل قاطع كيف
�أو ملاذا يظهر الفُ�صام لدى بع�ض
الأ�شخا�ص.

القلق

ANXIETY

ال �أحد يعرف ب�شكل قاطع كيف �أو ملاذا يظهر الفُ�صام لدى بع�ض الأ�شخا�ص� .أو ملاذا ي�صاب
�أحدهم ب»مر�ض» ناجت عن حزن لفراق من يحب ،مثالً ،فيما يتمكن �آخرون من معاجلة معظم
جينية ،ونف�سية،
املحن والأزمات يف حياتهم .ي�سود اليوم االعتقاد ب�أن لهذا اال�ضطراب �أ�سباب ًا
ّ
واجتماعية ،و�أن احتاد كل هذه العوامل هو الذي يحمل «املر�ض» على الظهور .ويتوافق اجلميع
توافق ًا �شديداً على � ّأن الأ�شخا�ص الذين يعانون الفُ�صام يتميزون بقابلية خا�صة للإ�صابة به.
ولكن مع ذلك ،ال �أحد يعرف طريقة ت�صلح ملعرفة مدى هذه القابلية.
القلق هو حالة انفعالية متت ّد على نطاق وا�سع ،وميكن �أن ت�شتمل على م�شاعر تراوح بني الرعب
والغ�ضب من جهة ،وبني م�شاعر اخلجل من جهة �أخرى .يتعلّق القلق عاد ًة بعوامل ُمب َهمة ونا�شئة
عن غري ق�صد .فهو ينطوي على ال�شعور باهتياج داخلي عام يظهر عندما ي�شعر املرء بطريقة
�أو ب�أخرى ب� ّأن �شيئ ًا ما يه ّدده وهو ال ي�ستطيع مواجهته ب�شكل مبا�رش �أو ال�سيطرة عليه .يخترب
يتعر�ضون لها يف حياتهم .ف�إذا تداخل القلق
اجلميع القلق ،بخا�صة يف ما يتعلق بالأزمات التي ّ
�سمى ا�ضطراب الو�سوا�س القهري (Obsessive Compulsive
مع �ش�ؤون احلياة اليومية ف�إنه ُي ّ
 .)Disorder, OCDوللقلق �أ�شكالٌ �أخرى هي ا�ضطرابات اخلوف والذعر.
� ّأما املفاعيل اجل�سدية البحتة للقلق فهي ت�سارع يف دقات القلب ،وارتعا�ش ،وات�ساع ب�ؤب�ؤ العني،
تعرق بارد.
وجفاف الفمّ ،
وهبات حرارية مفاجئة �أو ّ

يظهر القلق يف �س ّن الدرا�سة ،ويف
حاالت اجتماعية مع ّينة وعند �أقران
مع ّينني .ويقول الكثري من املراهقني
�إنّهم ي�شعرون باخلوف من الف�شل،
وهو �شكل �آخر للقلق.

معينني .ويقول الكثري من
يظهر القلق يف ّ
معينة وعند �أقران ّ
�سن الدرا�سة ،ويف حاالت اجتماعية ّ
املراهقني �إ ّنهم ي�شعرون باخلوف من الف�شل ،وهو �شكل �آخر للقلق .فالتلميذ الذي يعاين قلق ًا حاداً
ويف�ضل �أن يبحث عن
على �أدائه يحاول غالب ًا �أن يتفادى احلاالت التي يواجه فيها التح ّديات
ّ
مهمات �سهلة جداً �أو بطريقة ما �صعبة جداً .وقد يعود ظهور القلق ب�ش�أن الأداء �إىل �أحكام �سلبية
ّ
مهمني ،كالأهل �أو �آخرين من مق ّدمي الرعاية ،ولكن �أي�ض ًا
�أو عقاب من جانب �أ�شخا�ص ُيعتربون ّ
من الأ�صدقاء �أو املعلّمني.
� ّإن امل�ضمون الوا�ضح للقلق الذي يعانيه ال�شباب متغيرّ  .فهناك عدة نظريات حول ظروف �أكرث
�شيوع ًا من التي �سبق ذكرها يعي�شها ال�شباب يف �أو�ضاعهم احلياتية وميكن �أن تكون م�صدراً
للقلق .من بع�ض هذه الظروف ما ي�أتي:
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• القلق والت�صميم الذاتي :يف �أثناء املراهقة قد ينف�صل ال�شباب عن �أهلهم وي�ؤدي ذلك �إىل تزايد
وعيهم اخليارات العديدة التي يواجهونها .ففي هذه اخليارات م�صادر متعددة للقلق.
ي�ضطر �شخ�ص �إىل الت�صدي لبيئة حميطة يعتربها
• القلق كردة فعل على بيئة �صارمة :عندما
ّ
�صارمة� ،أو غري جديرة بالثقة� ،أو مه ِّددة� ،أو غري عادلة ،قد يظهر لديه القلق .ميكن لهذه
تكون عند ال�شاب عدواني ًة ميكن �أن يعبرّ وا عنها ،بطريقة مبا�رشة و�رسيعة،
الأجواء البيئية �أن ّ
بالقلق.
تتميز املراهقة بن�شاط اجتماعي قوي وحاجة �إىل ات�صال
• القلق والعالقات االجتماعية:
ّ
حميمينْ ب�شخ�ص �آخر .فالف�شل يف القيام بهذه الأن�شطة واحلاجة �إىل االت�صال قد
وعالقة
َ
ي�شكالن م�صدراً للقلق عند ال�شباب.
• القلق من نزاع بني �أهداف متناف�سة واحلاجة �إىل االنخراط يف جمموعةّ � :إن ال�سعي �إىل
االنت�صار على الآخرين قد ي�ؤدي بال�شخ�ص �إىل عزله عن املجتمع �أو �إبعاده عنه.
• القلق نتيجة �شعور مكبوت بالذنبّ � :إن ال�شعور بالذنب ب�شكل مبالَغ يف ح ّدته وغري منطقي
�سن تتحكّم فيها امل�شكالت املعنوية والأخالقية بالقرارات
ميكن �أن يكون م�صدراً للقلق يف ّ
التي يتخذها املرءُ .يعالَج القلق بتدريب ال�شخ�ص على حت ّديه من خالل تعري�ض نف�سه �إىل
احلاالت التي يخاف منها.

نق�ص االنتباه/
ا�ضطراب وفرط
الن�شاط

تخت�رص الأحرف  ADHDا�سم ا�ضطراب «نق�ص االنتباه/ا�ضطراب فرط الن�شاط» .وي�صف اال�سم
امل�شكلة �أ�سا�ساً� ،أي ال�صعوبات املتعلقة باالنتباه� ،أكانت م�صحوبة بفرط ن�شاط �أم ال .قد يعاين
املرء يف الأ�صل عجزاً يف االنتباه �أو ا�ضطراب فرط الن�شاط� ،أو �أن يكون عر�ض ًة لالثنني معاً.

Attention-Deficit

Hyperactivity

يغطّ ي الت�شخي�ص جمموع ًة وا�سع ًة من الأعرا�ض التي تختلف من مري�ض �إىل �آخر .وميكن �أن تظهر

Disorder - ADHD

هذه الأعرا�ض لأ�سباب خمتلفة كثرية .واملعلوم � ّأن االختالفات الثقافية يف تق ُّبل امل�شكالت لها
�أهميتها يف هذا الإطارّ � .إن ال�صلة بني الوراثة والبيئة ُتنا َق�ش عند النظر �إىل عوامل اخلطر املمكنة.
ولكن ذلك ال مينع وجود تفاعل مع َّقد بني خمتلف عوامل اخلطر ذات الطبيعة البيولوجية ،وعوامل
احلماية املمكنة ذات الطبيعة البيئية والنف�سية االجتماعيةّ � .إن ال�صعوبات املتعلقة بالرتكيز
واالنتباه ،امل�صحوبة �أي�ض ًا بفرط الن�شاط واالندفاعية ،ت�شكّل امل�شكلة الأ�سا�سية لهذه احلالة .و� ْإن
مل تظهر هذه ال�صعوبات ،فال ُت�ستوفى ال�رشوط لت�شخي�ص نق�ص االنتباه/ا�ضطراب فرط الن�شاط.
جتدر الإ�شارة �إىل � ّأن نق�ص االنتباه/ا�ضطراب فرط الن�شاط ال ميت ّد �إىل قدرات الإدراك ،واللغة،
والعمل احلركي� .إ ّال � ّأن امل�شكالت املتعلّقة بهذه الوظائف ميكن �أن تكون �إ�ضافية.
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غالب ًا ما تُعتبرَ املعايري التي
ت�سمح بت�شخي�ص اال�ضطراب،
�سلوك ًا يظهر عند معظم الأطفال
تقريب ًا .وتظهر الأعرا�ض عاد ًة يف
�س ّن ال�سابعة وقد ت�ستم ّر مدى
احلياة .ويتعافى تقريب ًا ن�صف
الذين �أ�صيبوا باال�ضطراب.

املهم �أن ندرك �أ ّنه غالب ًا ما ُتعتبرَ املعايري التي ت�سمح بت�شخي�ص اال�ضطراب� ،سلوك ًا يظهرعند
من
ّ
معظم الأطفال تقريباً .لذلكّ � ،إن معرفة م ّدة االنحراف ،وتواتره ،ودرجته ،حت�سم هذه امل�س�ألة،
حمتم ًال من �أعرا�ض نق�ص
باعتبار العوامل املذكورة الزمة لكي ننظر �إىل ال�سلوك بو�صفه َع َر�ض ًا
َ
االنتباه/ا�ضطراب فرط الن�شاط.
مهمة من
يعاين بني  ٪٢- ١من ال�سكان نق�ص االنتباه/ا�ضطراب فرط الن�شاط على درجة ّ
�سن
اخلطورة .وترتاوح ن�سبة امل�صابني به على نحو خفيف بني  ٢و .٪٦وتظهر الأعرا�ض عاد ًة يف ّ
ينمون
ال�سابعة وقد
ت�ستمر مدى احلياة .ويتعافى تقريب ًا ن�صف الذين �أ�صيبوا باال�ضطراب لأنهم ّ
ّ
القدرات الالزمة ملواجهة م�شكالتهم ول ّأن ذهنهم ين�ضج .من املهم �أن تتخذ الإجراءات مل�ساعدة
الطفل الحق ًا يف حياته .ويكت�سب التعليم وفق �رشوط �صحيحة ومك َّيفة مع احلالة �أهمي ٌة حيوية.
ممن يعانون نق�ص االنتباه/ا�ضطراب فرط الن�شاط ،يواجهون �صعوبات يف
فما يقارب ّ ٪٣٥
التعلّم .وهم عر�ضة خلطر بلورة تقدير �ضعيف للذات ،وخطر �إتباع ا�سرتاتيجيات ناق�صة ملعاجلة
م�شكالتهم ،كما خلطر تنمية م�شكالت �سلوكية وذهنية ،وعاطفية �أو نف�سية.

51

