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:بحسب منظمة الصحة العالمية 

ر من الحياة هي الفترة العمرية التي تبداً بسن العاشرة وتنتهي بالسن التاسعة عش

هي مرحلة نمو شامل ينتقل خاللها اإلنسان من الطفولة إلى الرشد 

الثقافي مرحلة حيوية في نمو اإلنسان تتشكل فيها صحته المستقبلية وتكوينه

التطور النفسي واالجتماعي والنضج الجنسي يتم فيها 

تــعــريـــف الــمـــراهــقـــة

فترة المراهقة هي فترة نمو الطاقات الهائلة 

و فترة العطاء و اإلبداع و الحيوية و النشاط 

إذا تمت العناية بها



مـــراحــل الــمــراهـــقــة



مـــراحــل الــمــراهـــقــة

عالمات المراهقة

نمو سريع بالوزن والطولالنمو الجسمي 

وغالنضج الجنسي أو البل
سنة 13الدورة الشهرية عند اإلناث    

سنة15الدفع المنوي عن الذكور     

تغيرات في المزاج والعالقات االجتماعيةيةتغيرات نفسية واجتماع



مـــراحــل الــمــراهـــقــة

المراحل األساسية للمراهقة

ن سنة  وتقسم إلى لفترتي14إلى 10من 

سنة12–10قبل البلوغ 

سنة14-13البلوغ  

المراهقة المبكرة: أوال



مـــراحــل الــمــراهـــقــة

المراحل األساسية للمراهقة

سنة 17–15من 

وتكتمل خاللها التغيرات الحيوية

المراهقة المتوسطة: ثانياً 



مـــراحــل الــمــراهـــقــة

المراحل األساسية للمراهقة

سنة 19–18من 

فاتيصبح المراهق راشداً بالمظهر والتصر

المراهقة المتأخرة: ثالثاً 







العوامل المؤثرة على المراهقة

عوامل خارجيةعوامل داخلية



العوامل المؤثرة على المراهقة

عومل داخلية

 النضج الحيوي الجنسي

يالتطور النفسي واالجتماع



العوامل المؤثرة على المراهقة

عوامل خارجية

.........ار الحو–تعليم الوالدين –التقاليد : تأثير أفراد األسرة 

............الرفاق –المدرسة –الجيران :تأثير أفراد المجتمع 

تأثير القيم االجتماعية والدينية والثقافية

تأثير وسائل اإلعالم 



أبرز المشكالت المرتبطة بالمراهقة

ميمشكالت مرتبطة بالنمو الجس

مشكالت جسمية 

مشكالت سلوكية

مشكالت الحوادث واإلصابات

مشكالت بالتغذية

مشكالت اإلصابة باألمراض



الصحة النفسية للمراهقين

تعريف الصحة النفسية

جام الشعور بالسعادة واالرتياح و القدرة على العيش بانس

مع اآلخرين و إسعاد ممن حوله 

ويكف نفسه عن تعريضهم للمشاكل 

ويكون قادراً على مجابهة المشاكل والمتاعب 

وتقبل الخسارة وخيبة األمل 

مع سالمة الجسم ليكون معافى نفسياً وبدنياً 

واجتماعياً وروحياً 



الصحة النفسية للمراهقين

تعريف المريض النفسي

عض من اختل توازنه النفسي وشعوره بالعافية وتعرضت ب

وظائفه العقلية لشيء من الخلل كاضطراب 

التفكير أو الذاكرة أو الذكاء أو القدرة على اتخاذ القرار 

أو ينحو في كالمه وسلوكه بما ال يتفق مع ما يفعله 

األشخاص األسوياء 



مظاهر الصحة النفسية

الشعور باألمان والطمأنينة

 تقدير الذات بال إفراط أو تفريط

معرفة طاقاته وتكوينه معرفة مناسبة

القدرة على التأثير االنفعالي

 ًاالتصال مع الواقع اتصاالً مثمرا

 وجود رغبات جسدية مناسبة والقدرة على التحكم بها

وحدة الشخصية وتكاملها

وجود أهداف لحياة الفرد

قدرة لفرد على التعلم من الخبرة

سباً القدرة على تحقيق اهداف الجماعة  ومخالفتها حين يكون ذلك منا



التكيف

بالمعنى الحيوي

فاجآتها قدرة العضوية على التالؤم مع شروط البيئة الطبيعية وم

بالمعنى االجتماعي

قول الفرد ما تقوله الجماعة



التكيف

بالمعنى النفسـي

ا ردود الفعل التي يستقيم به

رد البناء النفسي أو سلوك الف

دة في استجابته للشروط المحد

أو لخبرة جديدة



الحلول المالئمة للمشكالت النفسية 

واالجتماعية عند المراهق

اإلصغاء واالهتمام آلراء المراهق

االبتعاد عن القسوة الزائدة أو الدالل الزائد

منح الطمأنينة

التشجيع على تحمل المسؤولية

افية التوجيه لممارسة الهوايات الرياضية والثق

التوجيه لمصاحبة األصدقاء الجيدين




