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  بسم اهللا الرحـــمن الرحيـم

  
  كيفية اكتشاف املشكالت النفسية

 مقدمة  
ب الذين يراجعون احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا  إن املتأمل يف حالة كثري من الطال

و أن فئة الطالب من ضمن , مكاتب التوجيه و االرشاد جيد أن نسبة منهم يعانون من اضطرابات نفسية مل حتل بعد 
الفئات اليت تراجع العيادات النفسية مما يطرح سؤال مهما هو ما دور املــؤسسات التربوية يف اكتشاف 

لقد خلقنا االنسان يف أحسن تقومي ، مث رددناه أسفل سافلني اال "  االضطــراب النفســي و الوقاية منه؟ قال تعاىل
  "   الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

   أمهية املوضوع
  ملاذا احلديث عن املشكالت النفسية ؟ 

  : هناك عدد من األسباب تدعونا للحديث عن املشكالت النفسية أمهها 

 أي يف ون لالضطرابات النفسيةمن األفراد يتعرض%  , 005نسبة انتشارها تقدر ب  -1
  . شخص مضطر نفسياً 500 فرد يكون هناك 100.000ال

  . كثرة األسباب املؤدية لالضطراب  -2
  .أو يف حالة التهيؤ لالصابة به ,  أو التخلص  منه يف بداية التعرض له , سهولة الوقاية من االضطراب  -3
وقد يعتقد البعض أن املشكالت البسيطة ال حتتاج اىل مما زيد آثاره السلبية و التعرض له حبيث , قلة الوعي به -4

أو القول أن , !! أو أنه من األفضل عدم ابراز املشكلة النفسية للفرد حىت ال تؤثر عليه سلبا , !! تدخل
  .الطفل ال يصيبه املرض النفسي  ؟ 

 .شدة  آثارهه و سلبياته على الفرد و من يعيش أو يتعامل معه  -5
  . تربوية هي خط الدفاع األول يف مواجهة االضطراب النفسي األسرة واملؤسسات ال -6
وزيادة الضغوط على الفرد حتتم زيادة االهتمام باألفراد بناءاً , واقع احلياة املعاصرة املعقدة و الظروف احلالية  -7

   )  . 5 ,  2( على ما جاء يف 
 بالصحة النفسية و االضطراب النفسي أن مرحلة الطفولة و املراهقة و الشباب حتدد مستقبل الفرد فيما يتصل -8

 .  
  . انتاجية الفرد و فاعليته الذاتية مرتبطة حبالته النفسية  -9

, أن عدم املسارعة حلل املشكالت النفسية الضاغطة يؤدي اىل هدم و حتطيم جسدي و تغيري يف كيمياء الدم  -10
  . و املوصالت العصبية يف الدماغ مما يهىيء للضطراب النفسي 

  .ملدرسي مهم جداً للنمو السليم التعليم ا -11
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  .العمل على ختفيف مضاعفات املشكلة اذا مل نستطع منعها  -12
  

  -: حقيقة املشكالت 
  .   هي موقف اجتماعي يقتضي التغيري اىل األفضل  -

  .هي األحنراف عن القواعد واملعايري وأمناط السلوك اليت حددها اتمع للسلوك السوي الصحيح  -
  .ملواقف واملسائل احلرجة املميزة اليت تواجه الشباب فتتطلب منهم حالً وهي أيضاً مايشمل ا -
ومايشمل االحنرافات واالضطرابات واالمراض اجلسدية والنفسية واالوضاع االجتماعية اليت يتعرض هلا  -

الشباب فتحدث هلم ضيقاً وتقلل من حيويتهم وفاعليتهم ومن درجة تكيفهم مع انفسهم ومع اتمع الذي 
  }64 شبري{.شون فيه يعي

  و التوتر / وجود املشكالت 
  ) .البلد" (لقد خلقنا االنسان يف كبد" قال تعاىل  -

  . }64شبري {الوجود حلياة بدون مشاكل ، 
احلياة املعاصرة اتسمت بالضغوط املختلفة على الفرد حىت صبغت حياته ا فأصبح ال ينفك عن التوتر مطلقا   

علما أن التوتر ليس كله مذموما فمنه التوتر الدافع للعمل و االنتاج  و يهمنا ,  أحيانا أخرى وامنا قد خيف أحيانا ويزداد
  . هنا كيف يتم التعامل مع توترات احلياة لتاليف سلبييتها

و احلقيقة أن هناك حاالت يتعرض فيها الطفل , من األمور الشائعة أن الطفل و املراهق ال يصاب باملرض النفسي 
و املهم يف موضوع صحة الطفل النفسية هو وقايته من , لنفسي حىت أصبح ما يعرف بطب نفس األطفال لالختالل ا

التعرض مستقبال لالضطراب النفسي حيث أنه من الثابت علميا أن كثري من االختالالت النفسية اليت يتعرض هلا البالغني 
ولة غري السعيدة هلا دور مهم جداً يف  اضطراب و أن الطف, قد بدءت ارهاصاا يف مرحلة مبكرة من حياة الفرد 

و نقص , وعدم اشعاره باحملبة و احلنان , فالقسوة على الطفل  أو امهاله , مستقبل حياة الفرد و تعرضه للخلل النفسي 
  . تقدير الذات لديه  غالبا ما يؤدي به اىل بوابة االضطراب النفسي

   احلالة الطبيعية واحلالة غري الطبيعية 
تلف املشكالت اليت يواجهها الشباب من حيث نوعها ودرجة صعوبتها وحدا وخطورا  فمنها البسيطة خت

( أو متخصص , اليت يستطيع الشباب حلها بنفسه ، وأخرى متوسطة حتتاج مشورة من صديق أو قـريب أو أستاذ  
و البد من , ج اىل جهد و وقت كايف حللها أو مشكالت أخرى كبرية و خطرية و معقدة حتتا) . وكلتا احلالتني طبيعية 

اذا شغلت املشكلة حيزاً من تفكري } 64شبري {. تدخل املختصني من األطباء أو األخصائيني النفسيني و االجتماعيني 
الشاب ومل يستطع اخلروج منها وحلها و أصبحت تفرض نفسها عليه و ال يستطيع طردها من ذهنه ، و اذا كانت 

مزاجه وتشل من قدرته العقلية والذهنية وتقلل التفكري و التركيز ، و اذا كانت تقيد حركته و ختفض تؤدي إىل تعكر 
  . فاعليته الذاتية فهنا البد من التحرك حللها قبل أن حتطم النفس و دم اجلسد و تضعف العقل و تقعد بالشخص 

  آثار املشكالت  
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 .كون ضارة للمشكالت آثار على صاحبها فقد تكون مفيدة وقد ت -

 اآلثار االجيابية للمشكالت 
ان وجود التوتر و املشكالت يف حياة االنسان يمده باخلربة يف كيفية التعامل مع احلياة والناس و يعطيه القدرة 
على معرفة نفسه و ردود االفعال لديه ، و امكانية ضبط النفس و الصرب ، و جيعله قادرا على تقييم االفراد و مواقفهم ، 

... يفيده كذلك يف تصحيح اخلطأ ، و يقوي صلته باهللا و يصحح توكله على اهللا ، فيلهج بالضراعة اليه حلل مشكلتهو 
لو كانت ( ففي احلديث . و يعينه على معرفة قيمة الدنيا احلقيقية و أمهية طلب اآلخرة الصافية من النكد و الكدر , 

  .احلديث ) ..اً منها شربة ماء الدنيا تساوي عند اهللا جناح بعوضة ما سقي كافر
 )  امللك". (الذي خلق املوت و احلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً "  وقال تعاىل  -

 اآلثار السلبية للمشكالت 
يف اا اذا مل يواجهها الفرد بصورة صحيحة ومل حيلها يف بدايتها وتركها حىت عظمت  للمشكالت آثار سلبية

  .سوف جيد لذلك سلبيات ، أو أخطأ التعامل معها فإنه 
  :مثل
  .  شغل للذهن الينقطع -2.                      الضيق والكدر وتعكر املزاج -1
   القعود عن السعي للحل  -4.                          ضعف يف الفاعلية الذاتية -3
                        .                    جماالت احلياة املختلفة   اضاعة كثري من فرص النجاح يف-5
  .       تعطي الفرد تصوراً عن نفسه أنه عاجزاً و غري قادر على القيام بأعباء احلياة و مواجهة معضالا -6 

  . ترك التطوير و التدريب الذايت لرفع الفاعليه -7
لها و مواجهتها مع أن بعض  قد تصل بالفرد اىل السلبية نتيجة لتعاقب املشكالت عليه وفشل احملاوالت اجلادة حل- 8

املشكالت قد تكون أكرب من امكانيات الفرد و حتتاج اىل تدخل و مساندة أصحاب اخلربة  و الرأي و التخصص ، أو 
  .  كانت حتتاج اىل دراسة و تأمل قبل البدأ يف التعامل معها 

  اكتشاف املشكالت 
أعراض االختالالت النفسية يكمننا اكتشاف و معرفة مظاهر و , من خالل معرفة أسباب االضطراب النفسي 

  :ففيما يلي أهم أسباب االضطراب النفسي , املشكالت النفسية 

  :أسباب االضطرابات النفسية 
لقد خلق اهللا اإلنسان على أحسن هيئة و أودع فيه أفضل الصفات و جعله قادراً على الكمال البشري املتاح له  

 دراك - يس بالكثري -و يستطيع عدداً من البشر  , اآلية ) جعلناهم يف الرب والبحر ولقد كرمنا بين آدم و( قال تعاىل 
و الغالبية العظمى من البشر تقع بعيداً عن ذلك الكمال البشري و يوضح ذلك , ذلك الكمال و يقترب منه عدداً أكثر 

 م تليها دائرة اإلميان مث دائرة اإلسالم -صغر  لدائرة األ-الدوائر الثالث اليت ينتظم املسلمني خالهلا وهي دائرة اإلحسان 
 هو أقرب للسالمة من - فيكون قرب املسلم من الكمال البشري أكثر إذا كان منتظماً دائرة اإلحسان - لدئرة األكرب -
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 ذا مستوى التدين و اإلستقامة حيدد موقع الفرد من السالمة -كل ما يشني أو ينقص أو يعطل أو يعكر صفو احلياه  
  .، مث يليه من هو يف دائرة االميان مث االسالم !! العامة من كل مايكدر 

فقد حيصل أن يقع لبعض , يقدر اهللا سبحانه و تعاىل األقدار على اخللق و جيعل هلا أسباباً و أوقاتاً و مقداراً  
 -   أن يصاب بشيء من السوء اخللق أسباب اخللل و اإلضطراب و ال يصاب به النه مل يقدر اهللا سبحانه و تعاىل له بعد

 ي ذات الوقت الذي حتققت أسباب اخللل أو قد يصاب بشي دون اخللل و اإلضطراب -اضطراباً نفسياً أو جسمياً 
األمر الذي يدعونا للقول أنه ليس بالضرورة , فيكون مقدار الضرر الذي حدث مع السبب أقل من القدر املؤدي للخلل 

 اخللل وجود اخللل فعالً وواقعاً ، و إال ملا جنى أحد من املرض اجلسمي أو النفسي أن يكون مع كل سبب من أسباب
كثرة وجود اجلراثيم املسببة لكثري من األمراض العضوية و قلة من يصاب : لكثرة انتشار أسباما يف احلياة مثال ذلك 

قدر بالتعرض للمسبب مع القدر حبصول فعالً بتلك األمراض و لذلك األسباب كثرية منها ما ذكرنا من عدم اتفاق ال
عليه فانه ليس بالضرورة أن وجود سبب أو أكثر من أسباب اخللل النفسي لدى الفرد  , األثر الناتج عن ذلك السبب 

و كان أمر اهللا قدراً ( بل هي مقادير من اهللا حمسوبة قال تعال , أن يظهر عليه اخللل النفسي  أو يوجد أصالً 
  ).مقدوراً 

تلك الفرد قدرة جيدة على تطبيع األمور و املواقف و املشكالت اليت يتعرض هلا مما يقلل فرصة تعرضه قد مي
أو قد يكون لديه قدرة فائقة على تنفيس ما يعتلج يف نفسة من أثار سلبية , للخلل النفسي مع توفر أسباب اخللل لديه 

قدرة جيدة على التفكري املنطقي الذي جينبه بإذن اهللا الكثري من أو يكون لدية , نتيجة لضغوط احلياة املختلفة و الكثرية  
أو يكون من األفراد الذين ميتلكون طاقة نفسية قوية متماسكة تقيه بإذن اهللا من اخللل النفسي مما سبق يتبني , املشكالت 

و أسباب اخللل النفسي , لنا أن وجود سبب اخللل النفسي ليس دليالً كافياً لتأكيد وجود اخللل النفسي لدى الفرد 
  :   كثرية  أمهها مايلي  

   ةاحلالة الفسيولوجي
  }226شبري {) أتعب بسرعة( من العينة % 30في دراسة أفاد دور يف وجـود املشكالت فلحالة اجلسمية ل

 مثل الوضع الفسيولوجي للفرد له دور يف تعرض الفرد للمشكالت ، فإصابة اإلنسان ببعض اإلختالالت الفسيولوجية
أو تعاطي املخدرات و , أو ارتفاع درجة احلرارة أو اخنفاضها أو تناول األدوية بطريقة غري جيدة , اضطراب افراز الغدد 

اليت بينت " املوصالت العصبية " الذي يؤثر بدوره على  " كيمياء الدم " املهدئات كل ذلك يؤدي اىل  تغيري يف 
ة هلا عالقة حبالة املوصالت العصبية  أو حالة اجلهاز العصيب مما يسبب عدداً الدراسات أن كثري من األضطرابات النفسي

أو , أو اخلمول و الكسل أو قلة الفاعلية , من االضطرابات النفسية مثل تكدر املزاج ، سرعة اهليجان وسهولة االستثارة 
, ته اإلجتماعية و بالتايل اضطرابه النفسي نوبات الصرع و الغيبوبة مما يؤدي بالفرد اىل تأثر انتاجيتة أو اضطراب عالقا

كما أنه ميكن أن نستدل على وجود خلل نفسي لدى الفرد من حالته اجلسمية فاضطراب اجلهاز اهلضمي كآالم املعدة 
أو االسهال أو االمساك أوكثرة التبول أو فقدان الشهية لالكل أو الشراهة قد تدل على اخللل النفســي اذا صاحبها 

خرى ، أو اضطراب اجلهاز العصيب فسرعة االستثارة  أو ارتعاش اليد أو الصداع املتكرر أو اضطراب النوم أو أعراض أ
وكذلك اضطراب اجلهاز الدوري مثل ارتفاع ضغط الدم أو , الشعور املتكرر باالعياء  تدل على وجود خلل نفسي 
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املتكررة بالزكام و الربد كل ذلك له عالقة بالتوتر و كذلك اضطراب اجلهاز التنفسي و االصابة , تسارع دقات القلب 
  .4الضغوط األكادميية ) عبد الستار . ( يف حياة الفرد 

   الوراثة
كثري من الدراسات اثبتت أن للوراثة دور مهم يف حدوث املشكالت النفسية أو  اإلجتماعية للفرد ، أي أن 

اطية أو سرعة اإلنفعال أو الطاقة النفسية تتأثر بالعوامل الوراثية مما احلالة املزاجية ومنط الشخصية كاإلنطوائية أو اإلنبس
جيعل احتمال أن الفرد الذي يعاين أحد أفراد أسرته من اإلضطرابات النفسية أو الوجدانية أو خلل يف العالقات 

  .سري للفرد اإلجتماعية تكون احتمالية تعرضه لالضطراب النفسي أكثر من غريه ، لذا مهم معرفة التاريخ األ
 

  التاريخ األسري
تبني يف كثري من الدراسات أن وجود االضطراب النفسي لدى أحد أفراد العائلة يزيد احتمال ظهور االضطراب لدى أي 

أضف اىل , مما جيعل النظر يف تاريخ العائلة أمرا مهما عند التعامل مع الفرد املضطرب ,  فرد من نفس العائلة عن غريه 
فاالسرة اليت يعيش , رب نفسيا له أثر على من حوله  و من يتعامل معه حىت لو مل يكون من نفس العائلة ذلك أن املضط

  .    بينها مضطرب نفسيا عرضة للضطراب النفسي أكثر من غريها 

   أمراض الطفولة و حالة الوالدة 
ل على عدم وجود الكفابة األطفال اخلُدج أكثر عرضه من غريهم للمشكالت املدرسية التحصيلية اليت قد تد

 املتكررة  أو ارتفاع درجة احلرارة ،  تو االلتهابا, العقلية أو النفسية اليت جتعل فرصة التعرض لالضطراب النفسي أكثر 
فقد بيبت الدراسات أن األطفال الذين يتعرضون يف فترة من فترات حيام األوىل و يف السنوات اخلمس األوىل بالذات 

 درجة احلرارة و اليت تؤدي إىل تشنجات ، أو الذين يتعرضون لإللتهابات املتكررة و املزمنه فأم عرضة إلرتفاع حاد يف
عن أسباب في دراسة أكثر من غريهم لضعف العفاعلية أولإلصابة باإلختالالت النفسية أو اإلضطراب يف العالقات ف

  . }226بري ش{ ) أتعب بسرعة( من العينة % 30أفاد املشكالت لدى الطالب 

  إشباع احلاجات
  :هناك حاجات و دوافع خمتلفة للفرد البد أن يشبعها بصورة طبيعية منها

  

  أ ـ  االجتماعية و النفسية  
و احلاجة ,   و احلاجة للعبادة - قدير الذات -حلاجة لألمن ، و احلاجة للحب ، و احلاجة للتقدير و القبول ا

ـه من أفراد العين% 42في دراسة أفاد فحلاجة للقبول و التقدير  ا- خللطة -ة للعلم وحب اإلستطالع ،و احلاجة للرفق
 و تظهر أمهيتها جلية يف احلاالت اليت يفقد الطفل فيها ذلك االشباع }224شبري {  أخشى أن أبدو غبيا أما األخرين ،

اره فينشأ مضطرباً معادياً للمجتمع  فيضطرب مثل طفل دور الرعاية االجتماعية اليت قد يعامل فيها بقوسة منذ نعومة أظف
 .   
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  ب ـ الدوافع الفطرية  
دافع األمومة و األبوة و ,  و الدافع اجلنسي , مهم جداً إشباع الدوافع الفطرية دافع األكل و الشرب 

  . احلاجات الروحية العبادية حيث أن هلا دور مهم يف سالمة الفرد النفسية 
   

   أساليب الوالدين يف التربية
األساليب الوالدية يف التعامل مع الطفل حتدد مستقبل الطفل من حيث السواء أو املرض فالقسوة املفرطة أو 
التدليل املفرط أواإلمهال أو اجلور أو النظرة الدونية للطفل أو التعجل يف رفع مستوى التعامل معه  ـ على أنه كبري ـ و 

ر سلبية على نفسية  الطفل  مما يؤكد أمهية التعامل املعتدل و الواقعي مع يطالب مبا ال يستطيعه اال الكبار كل ذلك له آثا
 و ،يعاملين والداي كما لو كنت طفالً ( من العينة  % 52في دراسة أفاد ف, الطفل حيث أنه سبيل الصحة و السواء 

 }230،231شبري { . ) يفرق واالي أو أحدمها بيين وبني أخويت يف املعاملة  ( من العينة % 45يف دراسة أخرى 
ويف . بينت الدراسات أن األسر اليت تشبع حاجات الطفل من احلب و التقدير يكون ابنائها أكثر استقراراً من غريهم 

العديد من الدراسات اليت تناولت األساليب الوالدية يف التعامل مع األبناء تبني أنه كلما كان أسلوب الوالدين ودي و 
و أنه كلما كانت الشدة و القسوة , كلما كانت حالة األبناء النفسية و اإلجتماعية مستقرة متسامح مع شئ من الضبط 

  .      يف التعامل موجودة كلما كانت شخصيات األبناء أكثر اضطرابات وميالً لعدم االستقرار اإلنفعايل 

  
  احلالة األسرية 

ت النفسية و اإلجتماعية أكثر من غريها مع األسر الفقرية اقتصادياً واملتأخرة ثقافياً يكون بروز املشكال
مالحظة أن هناك أنواع من املشكالت النفسية و اإلجتماعية اليت توجد لدى األسر املترفة و الغنية و أخرى متيز األسر 

كما أن حاالت الطالق و التفكك األسري و غياب الرقابة الوالدية هلا , ذات املستوى الثقايف و اإلقتصادي املتوسط 
و التعرض للحوادث و األزمات الراضة أو حدوث التصدعات املؤملة يف , دور يف حدوث املشكالت لدى األبناء 

العالقات داخل األسرة أو خارجها يزيد من حالة التوتر لدى أفراد األسرة مما يشكل ضغوطاً وتوترات تؤدي للخلل 
 .النفسي اذا مل حيسن الفرد التعامل معها 

و , ن الطفل ملن كان يعتين به ألي سبب كان سواء  سفر أو مرض أو زواج أو مـوت ومن األسباب فقدا
  " .هجر أو امهال " أشدها  أثراً  
  .البد من البحث بدقة عن اخللل يف أطراف املشكلة  مع الوعي التام بأحوال األشخاص  •
ومثل  الفلم احلساس الذي تكرار األذي يؤثر على الطفل فهو مثل املرآة اليت يظهر فيها أي خدش أو ملس  •

  .حيتفظ بأي صورة تنفذ اليه والتزول ملدة طويلة 
 .قد يكون أحد األبوين مضطرب نفسياً و تعامله غري منضبط أو حاد  أو  مفرط   •
 .أو داخل األسرة , اخلصام املتكرر بني األبوين  •
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  مستوى الطموح مقابل التوقع األسري
امكانام فتكون مطالبتهم بتحصيل دراسي أعلى من قدرام سبب طموح بعض األسر يف أبنائها أعلى من  

  .يف اضطرام عندما يؤكد على ذلك و يربط الرضى عنهم به  

  مستوى الدافعية
  .ارتفاع  الدافع لالنتاج عن اإلمكانات املتاحة للفرد سبب يف االضطراب          اخنفاض أو

   الوضع الدراسي
من % 37و , صعوبة يف الدروس  % 63و , اخلوف من الرسوب ب  العينة   من أفراد%48يف دراسة أفاد 

 ةالالمباالو أو الغياب املتكرر أ اإلمهال و تبدوا يف صورة األكادمييةمشكالت سوء التوافق مع البيئة وهي  ,حتيز املدرسني 
 و قد يظهر بصورة انسحابية مثل  }  ,87دليل املرشد / الشناوي { .  نفسياً أو اجتماعياً ضاغطفعل ملثري  تكون رد و

من الطالب يعاين من قلق اخنفاض العالمات % 61يف دراسة تبني أن .    أعراض جسمانية مثل الصداع وأ, النوم 

     ) شبري (

   مشكالت  قاعة الدرس 
و قد ,وت اجللوس  يف املؤخرة بعيداً عن احلركة و الصأو النوم أثناء الدرس تعزيز سليب باهلروب عند الصعوبة 

دليل / اوي ـالشن{ ا ـ أنيميأو   , تناول االدوية ـ مهدأت ـ , لسهرأو ا, ذ ا ضعف املشاركة مع األستيكون 
  . }27املرشد 

   حالم اليقظةأ
 و يعاين بعض الطالب من  }230شبري { . من الطالب يعاين من أحالم اليقظة % 52يف دراسة تبني أن 

  .التفكري مشكلة السرحان و االستغراق يف 
  
  

  الغياب
تبدأ بعض املشكالت الطالبية بعد تكرار غياب الطالب الذي فتح له بعض جماالت االحنراف أو اجلنوح اليت تؤدي به   

   . اىل االضطراب وعدم السواء 

   املرتلية الواجبات
ة اليت خيتاروا قد يؤثر ذلك عندما يتعامل األهل مع الطالب بطريقة خاطئة يف إجباره على أداء الواجب املرتيل بالطريق

  . على نفسية الطالب إذا استمر الضغط ملدة طويلة 

   االختباراتقلق 
و تكثر لدى الطالب الذين كان استعدادهم أثناء أدائهم لألختبارات  حالة من القلق تعتري الطالب قبل و

سرعة التنفس تصبب  , احللق  أعراض جسمية مثل دقات القلب املتسارعة  جفاف ا يصاحبهو, لالمتحان ضعيف 
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و قد يعاين بعض الطالب , أو قد تكون حالة من االنشغال العقلي حول االمتحان ونتائجه ,  ارتعاش اليدين  , العرق 
  . من أعراض  االكتئاب

  -:أهم أسبابه 
  .      عدم االستعداد لالختبار   -أ 
  . ضغوط األسرة على حتقيق مستوى مرتفع يف التحصيل   -ب 
  . ن أمور أخرى لدى الفرد  وجود قلق م  -ج 
   ).خاطئتعلم اجتماعي (اكتساب السلوك نفسه من احمليطني   -د 
   .  ما يبثه األساتذة من خوف مما يتعلق باالختبار   -ه 
   } 35دليل املرشد / الشناوي { . التنشئة األسرية على الرهبة من األختبار   -و 

  
  التفكري يف املستقبل 

 على نشاطه و يلح عليه بدرجة يضعف عن مقاومته له فانه قد يؤدي به عندما يطغى تفكري الطالب يف املستقبل
إىل ضعف فاعليته يف اجناز ما يطلب منه فيقع يف صراع نفسي سليب قد يؤدي به اىل االضطراب اذا مل يدعم بطريقة 

أن موضوعات  مع مالحظة , ميارسها  املرضية ـ اليت التعامل الصحيح مع مشكلة التفكري يف املستقبل ـ  بالصورة
  .و السكن والسيارةهي أكثر األمور اليت تشغل أذهان املراهقني و الشباب  العمل والزواج 

  
  احلالة املادية  

  ـ :يف دراسة عن أهم املشكالت الطالبية تبني أن أهم أربع مشكالت اقتصادية هي 
  .مي ـ عدم ثبات املصروف اليو2.                             ـ قلة املصروف 1
  .     ـ فقر االسرة 4.                          ـ احلاجة للدخار  3

خيتلف حيث تربز  أما يف حالة الوضع االقتصادي املرتفع فان األمر, هذا يف حالة الوضع االقتصادي الضعيف 
اللهو و امللذات  وراء وتترسخ عادة اجلري ,  فتكثر يف حاالت الترف املايل جرائم العنف و جرائم املال  ،مشكلة أخرى

             }72شبري {. 

    توفر الصفات اجلاذبة
ففي , مييل الفرد دائماً اىل احلصول على استحسان من حوله له يف خمتلف القدرات و الصفات الشخصية 

  }23شبري { ) .ن ـريـمنظري  غريجذاب لآلخ(  بقوله من العينة% 40دراسة أفاد 

  اضطراب الشخصية 
الشخصية تتكون من جمموعة من السمات اليت تصبغ شخصية الفرد مثل النباهة ، الود ، السماحة ، اإليثار ،     

العفو والصرب ، وعندما نقول أن الشخصية ناضجة تعين بذلك وجود تناسق وثبات  يف السمات اليت متيزه خصوصاً فيما 
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كما أن , ى حتمل كافة املسؤليات ، وتقبل التضحيات يتصل بعالقاته بالناس أو يف السلوك الصحيح الذي يعينه عل
  .شخصية الفرد تظهر من خالل تفاعله مع الناس 

أي ( مثال لعدم تناسق السمات أن يكذب الفرد مث يعرب بعد حلظة عن سخطه على الكذب ، مث يعود فيكذب 
    } 549أمحد عكاشه {) .اليقلع عن الكذب 

   منط الشخصية
  :و هناك الشخصية املرضية مثل ,ة أمناط فهناك الشخصية السوية املعتدلة للشخصية االنسانية عد

أو , أو اهلستريية , أو االنبساطية , أو االنطوائية , أو  الوسواسية , أو االعتمادية , الشخصية احلساسة املضطربة 
تفصيل على سبيل املثال و سوف نذكر بشيء من ال, االضطهادية ـ الربنويا ـ من العظمة أو االذالل , الفصامية 

  .أكثرها انتشارها و أسهلها ايضاحاً و هي منط الشخصية من حيث االنطواء أو  االنبساط 

  االنطواء  أ ـ 
مشكليت ( ل ــيعانون من اخلج% 34و , ) أعاين من ميلي اىل العزلة ( من العينة % 54يف دراسة أفاد 

    }234 , 230, بري  ش{ .يرتبك عند مقابلة الناس % 20و )  أنين خجول 

  :االنطواء  أسباب
  املعاملة القاسية يف املرتل  -
  الفشل املتكرر يف الدراسة    -
 ضعف الثقة بالنفس -
  التعرض للصدمات والكوارث  -
  الظروف االقتصادية البسيطة -
  االستغراق يف التفكري يف املشكالت اخلاصة -
 } 223شبري {  االفتقار لبعض املهارات  -

 : ـ اجيابياته 1
  .بعد عن مواطن التوتر ال -
 .توفر وقت أطول للتحصيل و النشاط الفردي الذايت و زيادة التحصيل العلمي  -

التأمل املؤدي إلكتشاف الذات و القدرات و املعني على التعرف على املشكالت و طرق  -
 .حلها املوصل لالستبصار و اإلستنباط للمشكالت املختلفة 

 .الشعور نقل بعض الصراعات من الالشعور إىل  -

  :السلبيات  _ 2
  .قلة اكتساب اخلربات احلياتية الضرورية  -
 .كثرة اجترار املشكالت و التفكري فيها  -
 .استمرار وترية املزاج على منط واحد  -
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 .امليل اىل تفسري األحداث و املواقف  -
 .اكتساب احلساسية جتاه األشخاص و األحداث  -
  .  زيادة مساحة التفكري غري املنطقي  -

و الفرق األساس بيهما هوكمية التعرض للمشكالت و , ي فيكون على خالف اإلنطوائي االنبساطنمط أما ال
فاإلنبساطي تعرضه أكثر فتكون خرباته أكثر لكنه قد يتعرض ملشكالت ال يستطيع اخلروج منها , نوعية املشكالت 
و أطول مدة و ذلك نتيجة , عمق أثراً و نوعية املشكالت الىت يتعرض هلا االنطوائي أكثر حدة و أ, بدون اضطراب 
  . مما يؤكد أن اضطراب الشخصية له دور مهم يف الصحة و املرض , لتقوقعه على ذاته 

    القدرات العقلية
طاقة الفرد العقلية حتدد مدى قدرته على التعامل مع املشكالت اليت يتعرض هلا حبيث أن صاحب القدرات 

أن هناك فئة من أصحاب القدرات العقلية  املتميزة  لكن وجد, لى مشكالته من غريه العالية قد يكون أقدر يف التغلب ع
مل يستطيعو أن يتكيفوا مع أوضاعهم االجتماعية بسبب أن تفوقهم العقلي كان خلف عدم قدرم على تطبيع األمور 

 املوضوع ـ حمل املشكلة وذلك بسبب قدرم علىادراك و معرفة حقيقة وخفايا, الذي يقود اىل االضطراب النفسي 
و يف حاالت أخرى يكون للقدرات العقلية املتميزة دور اجيايب يف سرعة التحسن من االضطراب النفسي وذلك !! ـ 

و يف كثري من حاالت الصراع النفسي أو , نسيب  بسبب القدرة على التركيز و الفهم املتميز  فاألمر يف القدرات العقلية
فرد خالهلا يف حالة عقلية غري سوية بسبب تعكر املزاج الناتج عن التوتر حبيث يكون املزاج التوتر املتكرر يكون ال

و حيجب عنه وضوح الرؤية ملا يفكر فيه أن يكون العقل , مسيطراً على عقل الفرد و يسري تفكريه بل قد يعيقه و يعطله 
 .هو املهيمن على املزاج وليس العكس 

   الطاقة اجلسمية
و , طاقة جسمية تتأثر بعوامل كثرية أبرزها السالمة من املرض العضوي أو النفسي فالتغذية اجليدة لكل انسان    

, الطاقة اجلسمية هلما عالقة بالصحة النفسية فنقص التغذية على سبيل املثال يقلل من  النشاط و احليوية مما يقود للكآبة 
,  النشاط اجلسدي تؤدي لالضطراب النفسي كذلك اليت تفضي لضعف هاضطرابأو  قلة النوم أو القلق كما أن
املشكلة يف زيادة ساعات قد تكون و ,  األرق إىل تغري عاداته ه أواضطرابفمن ظهر يف صور خمتلفة فاضطراب النوم ي

   }68دليل املرشد / الشناوي {  .أو الكوابيس أو الفزع الليلي أو املشي أثناء النوم , أو اختالل مواعيده , النوم 

   الطاقة النفسية
مما جتدر االشارة اليه أن الفرد كما أنه ميتلك طاقة جسمية و أخرى عقلية فانه ميتلك كذلك طاقة نفسية هي     

حبيث أنه كلما كانت طاقته , اليت حتدد مدى قدرته على حتمل الضغوط النفسية و التوترات و الصدمات و األزمات 
و الطاقة النفسية اجليدة تعطي , والعكس صحيح  , ا يعترضه من مشكالت النفسية قوية كلما استطاع أن يتجاوز م

أو الصراعات , الفرد القدرة على التنفيس ملا يعترك داخل نفسه من تأثريات سلبية تتركها املواقف احلياتية الضاغطة 
  .    عن االضطرابات النفسية  فال يبقى يف نفسه أثر سليب منها فيعيش بعيداً, أو احلوادث الراضة , النفسية املختلفة 

   املزاجيةو احلالة االنفعالية 
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  ـ:يف دراسة عن مشكالت الطالب تنب أن من املشكالت اليت تواجههم هي     
  كثرة أحالم اليقظة  -عصبية املزاج                        -
  احلرية  -الثورة السريعة                       -

            اخلوف من االمتحانات   -
من العينة أن  مشكلتهم أم سريعي % 21و يف أخرى تبني أن   }228شبري { من العينة أنه عنيد   % 19و أفاد 

و , ) يسيطر علي اخلجل عندما أكون يف مجاعة  (  من العينة % 60ويف دراسة أخرى أفاد   }234شبري { . الغضب 
 كما أن الثورات  }258 , 230شبري { .  ارة األخرين له من العينة يغضب عند استث% 42يف دراسة تبني أن 

االنفعالية املتكررة و تزايد الغضب يف حياة الفرد وكثرة املشاحنات تدل على وجود ضغوط نفسية و توتر يف حياة الفرد 
  .  قد تؤدي به اىل مزلق استخدام املهدئات أو املخدرات ملواجهتها , أو خلل يف عالقاته 

   السلبية 
 فاعلية الفرد و انتاجيته حتدد سالمته النفسية حبيث أنه كلما كان للفرد انتاجاً جيداً ـ يف أي جمال من ان

حىت  لو كان ذلك , جماالت احلياة يرضى عليه من حوله بسببه ـ  كلما شعر بأنه حمبوب و حمل تقدير و اعجاب 
الفاعلية الذاتية مهمة و أن السلبية و عدم االنتاجية لدى أي مما يبني أن , االنتاج ذا قيمة بسيطة و يف جمال حمدود جداً  

لذا مهم جداً لصحة الطفل جعله منتجاً يف أكثر من جمال و أمهها  جمال دراسته , فرد ضارة به و تؤثر سلبا على نفسه 
  .     النه يسهل عليه فيها اإلنتاج اجليد و النجاح مقارنة بغريها من ااالت 

  فية  اخللفية الثقا
فالبد ,  اخللفية الثقافية للفرد حتدد نوع السلوك املقبول و غري املوقبول لديه ولدى جمتمعه الذي ينتمـي له 

للمريب من معرفة البيئة اليت ينتمي هلا الفرد ومعرفة املقبول و املرفوض من السلوك قبل مطالبته بالتقيد بسلوك ما مغايراً 
بد من تصحيح املعتقد يف السلوك قبل مطالبة الفرد بأي سلوك جديد عليه و ذلك و ال, لثقافة بيئته اليت جاء منها 

  .  السلوك عندما  يكون السلوك شاذاً  

  البنية اخللقية 
, فاخلربات اليت مير ا الفرد يف حياته ,  لكل فرد بناء أخالقي يسريه و يوجه سلوكه يف مواقف احلياة املختلفة 

علماً أن , وقيم الوالدين و األقران هي املسؤلة عن شكل و مضمون ذلك البناء اآلخالقي , ه و ثقافة جمتمعه القريب من
  .البناء األخالقي  مير مبراحل خمتلفة من التشكيل خالل مراحل العمر طبقاً لبياجية وهي كالتايل  

  : أـ مراحل النمو األخالقي 
  ) سنوات 3من الوالدة  حىت ( مرحلة التمركز على الذات  -1
  )  سنوات 8 ـ 3من ( االنصياع للسلطة  -2
  )  سنة 12 ـ 8من ( التبادلية   -3
  )    سنة 15 ـ 12من ( االنصاف  -4
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  :ب ـ أقسام النمو األخالقي 
  )أخالقيات التحكم ( مستوى األخالق خارجية املنشأ  -1
االرشاد , الصنيع ) ( أخالق التعاون ( مستوى األخالق ذاتية املنشأ  -2

  ) 7األخالقي 
م على السلوك البد للمريب من معرفة شكل البناء األخالقي للطالب و مراعاة مرحلته العمرية و قبل احلك

  .   طبيعتها 

   مستوى التدين
من العينة قد فكر يف التدين وترك  % 90األصل يف الشباب املسلم رغبته يف التدين  ففي دراسة تبني أن 

% 68ويف دراسة أخرى تبني أن , )قين من يسخر من الدين يضاي( عينة لمن ا% 68املعاصي يف دراسة أخرى أفاد 
  ,226شبري{ .أفادوا  أم خيشون عذاب اآلخرة % 51أفادو أم كثرياً ما يفكرون  يف اجلنة والنار و اآلخرة  و 

230{  

   :  الوازع الديين أسباب ضعف
  ضعف دور األسرة  -1
  اًتقيم للدين وزن رفاق السوء  و اجلرية املنحلة اليت ال -2
وي السليم يف غرس بفشل املدرسة يف توفري التربية الدينية املناسبة أو غياب األسلوب التر -3

  . } 78شبري { . االجتاهات الدينية املطلوبه يف الفرد املسلم 
  .بعض املعلمني  لدى فكري السلوكي أو  الوجود بعض اخللل -4
   . ها  و التربية عليفشل وسائل االعالم يف تقدمي املباديء الدينية -5
   .انتشار بعض الكتب اهلدامة -6
  .) فقد الثقة بالدين ( روحه االنسانية و العلمية و التقدمية باجلهل باالسالم و  -7

 شبري { . من العينة ال يلتزم بتعاليم الدين يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر % 36ويف دراسة تبني أن 
79 , 258 {   

  أوقات الفراغ 
نفس الحيث يسبب وقت الفراغ درجة من توتر , ن املشكالت اهلامة يف حيات الشباب تعترب هذه املشكلة م

كما أن نقص التوجيه و ,   }   42دليل املرشد / الشناوي { . غله بأنشطة ضارة  شو قد ي, حول كيفية شغله 
و عدم توفر مرافق  } , 42دليل املرشد / الشناوي { االرشاد يف جمال شغل وقت الفراغ سبب يف زيادة املشكلة  

وجد أن معدالت االحنراف ترتفع يف االحياء اليت   ففي دراسة  الترويح و قضاء وقت الفراغ فيما ينفع الفرد واتمع 
  ـ :وقد بينت الدراسة مايلي , تفتقر اىل فرص الترويح املنظم و السليم 

  .ث أن الرقابة على الفرد أقل حي, أن أغلب االفعال االجرامية يرتكبها الفرد أثناء أوقات الفراغ   -أ 
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أن نسبة كبرية من االحنرافات تقع بقصد االستمتاع بوقت الفراغ أو للحصول على وسائل يء   -ب 
يضايقين اعتبار ( من العينة % 50ويف دراسة أخرى  أفاد }   ,73 74شبري {.االستمتاع بوقت الفراغ 

  أم يشكون من عدم وجود أندية يف مناطق من العينة % 48وأفاد , والدّي  أن الترويح مضيعة للوقت
  . و يرتبط مبشكلة وقت الفراغ مشكلة تنظيم الوقت }231شبري { . . سكنهم 

  تنظيم الوقت  
   .تظهر عند البحث يف مشكالت أخرى مثل التأخر الدراسي أو النوم يف الدرس      

  -:األسباب 
  .قص تنمية حتمل املسؤلية يف تربية الفرد  ن-ب.             نقص التدريب على تنظيم الوقت -أ 

  .   تقليد اآلخرين يف توزيع الوقت -د . تشتيت االنتباه و التنقل من نشاط اىل آخر  -ج 
/ الشناوي { .يف توزيع الوقت على أنشطته مما يؤدي اىل عدم التوازن ) االجتاة ( هـ ـ االعتماد على امليل العاطفي 

و اليت تعيق الفرد عن فعل ما يعزم على فعله , يف من مشكالت عدم تنظيم الوقت الشائعة و التسو, } 48دليل املرشد 
  . أو الفوضى يف الوقت اليت تبدد النشاط أو تصرفه فيما ال بنفع , من أمور نافعة  

   دور مؤسسات اتمع 
تلف جوانب شخصيته لذا ال شك أن مؤسسات اتمع املختلفة تؤدي دوراً مهماً يف التأثري على الفرد يف خم

البد من تصحيح أدوارها جبعلها مساندة يف البناء القومي لشخصية الفرد و منع أثارها السلبية أو حتييدها حىت ال تكون 
  :و أهم تلك املؤسسات , معول هدم 

   . وسائل االعالم , األسرة , املسجد , املدرسة 
أثري االجيايب على األفراد مقابل التأثري السليب الواضح هلا املتأمل لواقع مؤسسات اتمع يالحظ الضعف يف الت

فشل وسائل على سبيل املثال يف دراسة تبني , حيث تفشل كثري من براجمها املوجهة لألفراد يف انتاج السلوك القومي 
     }73شبري { .االعالم يف الدعوة اىل اخلري و الفضيلة 

   مفهوم الذات
حيث أنه كلما كانت , م جداً يف حتديد نظرته لنفسه اليت حتدد نوع شخصيته ملفهوم الفرد عن ذات دور مه

  .و اجيايب نافع كلما اقترب من السواء و الصحة النفسية  , و منتج  ,و حمبوب , نظرة الفرد لنفسه على أنه مقبول 

  اخلربات السابقة
و سليمة , و سوية , و مفيدة ,  جيدة خلربات الفرد اليت ميرا أثناء سين عمره أثر على شخصيته فكلما كانت

و  أهم اخلربات اليت مير ا الفرد , و منسجمة مع قيم اتمع كلما اقترب صاحبها من الصحة النفسية , من اخللل 
 النجاح  و  كما أن خربات ألما مراحل البناء و التأسيس الشباب, ) اخلمس سنوات األوىل ( الطفولة  خربات مرحلة
وخربات اإلحباط أيضاً مهمة و خربات الغرية و التنافس مهمة  و مفيدة يف معرفة كيفية ,  من  غريمها الفشل أهم

لذا مهم التعرف على خربات الفرد السابقة عموماً و خرباته يف موضوع مشكلته احلالية  مواجهت الضغوط و التورات 
  .خصوصاً 
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  الصراعات النفسية 
و اشباع احلاجات أو التنافس أو االحباط أو  الفشل يف حتقيق األهداف أوغالباً تنتج عن االمهال أوالفقد 

   .و هي متعلقة باخلربات السابقة اليت مر ا الفرد أو الوضع احلايل , التوترات و الضغوط النفسية 

  عدم التوافق النفسي 
و هو مظهر نوع الدراسة مع من أسباب اخللل النفسي عدم توافق الفرد مع البيئة من حوله أو مع األشخص أو 

و للتربية السلبية و النحرفة أو غري الواعية , وقد ينتج عن اضطرب الشخصية , لعدم قدرة الفرد على التكيف مع ظروفه 
  .أثر يف 

   االجتماعية طبيعة العالقات
ها يدل على العالقات االجتماعية املنضبطة و املستقرة من عالمات الصحة النفسية و بالتايل فوجود أي خلل في
  : احتمال وجود اضطراب النفسي و ذلك يف حالة وجود أعراض أخرى و العالقات أنواع كثرية أمهها مايلي 

  العالقة بالوالدين  -أ 
أفادوا أن  % 60من العينة أم ال يطلعون والديهم مبا عندهم من أسرارهم  و  % 80ففي دراسة ذكر 

فادوا أم ال  % 12و, قالوا أم ليسو يف وفاق مع أفراد األسرة % 14و , والديهم ال يتدخلون يف شؤوم اخلاصة  
 } 258شبري { . ال يشاركون يف مناقشة بعض األمور األسرية يف البيت   % 40و , يلقوا العناية الكافية من الوالدين 

  الرفض من الوالدين , 

   الرفقة - ب 
و يلعبون دورا يف دفع الفرد اىل السلوك املنحرف اجلرمية ففي دراسة تبني أن الصحبة السيئة و رفقاء الله

   }74شبري { أحياناً

  باآلخرين العامة عالقات  ال-ج 
 اجلوانب البدنية  اخللل يف مثلمورنقص أو فقدان العالقات االجتماعية ألتضطرب العالقات العامة بسبب 

أو نقص التدريب  ,أو حدة االنفعال املنفرة أو األنانية , ية احلالة املزاج, أسلوب التنشئة ,   النحافة املفرطة والسمنة أ
,  اليت توجد نوعا من احلواجز الومهية بني الفرد و من حوله  }81دليل املرشد / الشناوي { على املهارات االجتماعية 

 يعرفون كيف من العينة أم ال% 24في دراسة ذكر أو بسبب نقص اخلربة يف بناء العالقات أو احملافظة عليها ف
   .} 258شبري { .حيافظون على صداقة األخرين 

  اضطراب العالقات العاطفية  - د
مث حدوث توتر أو انقطاع لتلك العالقة ألي , مرور الفرد خبربة عاطفية لفترة من الزمن مع فرد أو جمموعة ما 

دود األفعال املبالغ فيها يؤدي بالفرد اىل أو ر, أو عدم االتزان العاطفي االنفعايل الذي يتعرض له بعض األفراد , سبب 
احمليط االجتماعي لسالمة احمليط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد دور يف سالمة شخصيته من .  االضطراب النفسي 

  : و احمليط االجتماعي يتمثل فيما يلي  , االضطراب النفسـي 
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  . املدرسة ,                     الرفقة   ,                  احلي  ,                      املرتل 

  اضطراب اهلوية 
هوية الفرد هي احملدد لنوع سلوكه و سالمة شخصيته من اخللل فبقدر ما يكون تصور الفرد عن نفسه اجيابياً و واقعياً 

  :و املراد باهلوية , بقدر ما يتمتعالفرد بالسواء و االستقرار و التكيف النفسي 
؟ ،     واىل من } تقييمهم يل { لنفسي  ؟ ، وما فائديت ملن حويل} قيميي { ا أكون  ؟ ، ما فائديت من أنا  ؟ ، ماذ

  أنتمي ؟ ، ما مصريي ؟

 الكآبة و امللل
و قد تستغرق وقتاً , و قد ال يعرف سبباً للكآبة  , يشعر الفرد بني فترة و أخرى بشيء من الكآبة أو امللل 

و , أما الكآبة اليت تدوم وقتاً طويالً و تعكر املزاج ملدة لبست بالقصرية ,  حالة طبيعية و هذه, ليس بالطويل مث تزول 
تؤدي اىل ضعف االعلية و تسيطر على احلالة العقلية و تعطلها أو تقلل من دورها يف االنتاج األدائي احلركي أو الفكري 

 .     طراب النفسي هنا يكون لتعكر املزاج سلبيات على احلالة النفسية قد تؤدي لإلض

   املصادمة مع مراكز املسؤولية
لكن بعض التوتر الناتج عن صراع غري ,  التوتر  يف حياة الفرد له اجيابيات دافعة و حمفزة على التصرف اجليد 

لسليب مربر أو غري ممكن السيطرة على مصدرة أو الذي يؤدي بالفرد اىل الشعور بالدونية أو العجز فإنه قد يستمر تأثريه ا
ملا يعترك داخل _ ملدة  أطول من غريه من التوترات مما يؤدي للضطراب النفسي إذا كانت قدرة الفرد على التنفيس  

أو قدرته على التطبيع للمشكالت ضعيفة أو كان ينتهج أسلوباً غري عقالين ـ غري منطقي  ـ يف , غري جيدة  _  نفسه 
يف هذه احلالة يكون لكثرة مصادمات الفرد , و حلوالً غري منطقية ملشكالته التفكري يؤدي به اىل تفسريات غري واقعية 

مع مراكز السلطة يف أي مكان سواًء يف   البيت ـ املدرسة ـ احلي ـ الرفاق ـ  آثار سلبية على احلالة النفسية للفرد 
  . قد تؤدي به للضطراب النفسي 

  السلوكيات املفردة 
النميمة يف مواجهة املشكالت ,  السرقة,  الكذبالسلوك غري املرغوب مثل  إذا اعتاد الفرد على استخدام 

اليومية فانه سوف يعتاد عليه مما يرسخ ذلك السلوك يف نفسه فيكثر من اللجوء اليه مما يعطيه مفهوما غري جيد عن نفسه 
جلاء اىل التخفي عن اآلخرين و ذلك يف حال مساعه ملن يستهجن ذلك السلوك ييحذر منه فاذا مل يستطع الفكاك عنه و 

عندما يسلك غري املرغوب قيه من السلوكيات هنا تنبت لديه صفة ذميمه تؤدي اىل شخصية تبدو سوية ملن ال يعرف 
لكنها متناقضة يف الواقع منافقة و ضعيفة يف احلقيقة حتمل يف طياا شعوراً بالنقص  يف قدراا و كفائتها على  , احلقيقة 

و يف مواجهة الصعاب على وجه اخلصوص فبذا تكون أقرب اىل الضعف منها للقوة و اإلضطراب النفسي وجه العموم  
  .         ـ غريعضوي املنشأ ـ قرين الضعف 

  -:أسباب أخرى 
  :هناك أسباب و مظاهر متفرقة تدل على احتمالية وجود اخللل النفسي هي كالتايل 

 اجلنوح    •    اضطراب املشاعر •
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  العنف   •
 ) التشفيط ( املخدرات   •
 بداية ذهان  •
  الصرع •
 اكتشاف العادة السرية يف وقت مبكر •
 الصداع النصفي   •
 )يف احلوادث( اصابات الرأس  •
 التقليد لكل جديد •
 اضطرابات الشخصية •
 اهلروب من املدرسة •
التطرف وعدم االنضباط يف التصرف  •

 واحلديث و ردود الفعل 
يمة الق, املشكالت الثقافية واالجتماعية  •

 الثقافية و االجتماعية للسلوك 
 تأثري العالج باألشعة •
 االستخدام السيء للعقاقري  •

قظم األظافر بدرجة ملحوظة ، األزمات  •
 العصبية ، احلركات الالإرادية

طريقة تفسري الفرد لالحداث وبناء نتائج عليها  •
 قد يؤدي اىل االضطراب

ضعف القدرة على تطبيع األمور والتنفيس  •
وكتم وإجترار األحداث للمشكالت 

وكثرة التفكري فيها , والتفسريات غري املنطقية 
 بصورة غري طبيعية 

مهم جداً  . التفسري الشاذ للموقف واألحداث  •
االهتمام بآراء الفرد ونظراته وتعبرياته عن 

 املشكلة ومشاعرة وتفسرياته  
مالحظة أن ما يكون أمراً طبيعياً لديك قد  •

 لآلخرين ،اليكون كذلك بالنسبة 
نتيجة الختالف الثقافة أو العادة ، او الفهم ،  •

 .أو القيمة االجتماعية 

  العــــالج
عالج املشكالت النفسية يتم بعدة طرق و يقدم يف أكثر من جهة و يقوم به أكثر من اختصاص و هو علم قائم 

  -: هي كالتايلبذاته و حيتاج اىل تفصيل كثري و يهمنا كتربويني أن نعرف أهم أنواعه و اليت
 العالج األسري •
 العالج الفردي  •
  العالج التدعيمي •
 العالج السلوكي •
 العالج العقالين االنفعايل •
 التوجيه واإلرشاد •
  التفسري-  الشرح  -التنفيس   •
 النمذجة •
 اعادة التعليم •
 العالج الدوائي والسريري  •
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  املراجــع
  

 2001حبث غري منشور . ادميية الضغوط األك. عبدالستار . ابراهيم  •
 هـ 1421حبث غري منشور . املشكالت النفسية لدى الطالب . عبدالرزاق . احلمد  •
. الرسالة . مشكالت الشباب واملنهج اإلسالمي يف عالجها . وليد شالش .  شبري  •

   هـ1409. بريوت 
 رحبث غري منشو. دليل املرشد للمشكالت الطالبية . حممد حمروس . الشناوي  •

                                  


