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األخ العزيز :
حبك  بقدر  أحسست  لرسالتك  قراءتي  عند 
وإخالصك البن خالتك وحزنك ملا حدث بينكم، 
لقد ذكرت فى رسالتك وصفا دقيقا لعالقتك مع 
بعض  وأيضا  والحاضر  املاضى  فى  خالتك  ابن 
وجهة  من  شخصيته  على  ظهرت  التى  التغيرات 
نظرك أنت ولكنى أريد أن أوضح لك شيئا ما وهو 
أن لكل مرحلة عمريه مميزات ومتطلبات تجعلها 
الخاصة  النمو  مراحل  من  غيرها  عن  مختلفة 
وعمر  سنة   21 اآلن  عمرك  أن  وبما  نفسه  بالفرد 
ابن خالتك 17 سنة فهنا يكمن سبب كل التغيرات 
العالقة  شكل  على  ــرأت  ط التى  واالخــتــالفــات 
بينكما حيث إنك تخطيت آخر مرحلة من مراحل 
تستمر  التى  املتأخرة  املراهقة  وهــى  املراهقة 
من)18-21(، حيث يصبح الشاب أو الفتاة إنسانًا 
راشدًا وانتقلت ملرحلة أخرى وهى مرحلة الرشد 
والنفسى  الجسمانى  النمو  باكتمال  تتميز  التى 
أخرى  بمرحلة  يمر  مــازال  اآلخر  الطرف  ولكن 
 18-14  ( الوسطى  املرحلة  املراهقة  مراحل  من 
البيولوجية  التغيرات  باكتمال  تتميز  التى  عاما(، 
نفسيه  أخــرى  تغيرات  تتطلب  التى  الفرد  لدى 
طبيعية  غير  أو  غريبة  أفعاله  كل  ترى  فبالتالى 
والراشدين  العقالء  منظور  من  لها  تنظر  ألنك 
وال يرجع هذا للسبب الذى ذكرته أال وهو الفارق 

املادى بينكما هذا على وجه العموم . 
خالتك  ابن  طبيعة  عن  ذكرته  ملا  بالنسبة  أما 

أنه  من  أسرته  ومع  حوله  من  ومع  نفسه  مع  اآلن 
مثل  غريبة  كتب  فى  ويقرأ  ومكتئبا  منعزال  أصبح 
البرمجة اللغوية العصبية للدكتور إبراهيم الفقى 
ما  شيئا  لك  أوضح  أن  أحب  وهنا  ذلك  غير  إلى 
القراءة  فى  املختلفة  ميوله  شخص  لكل  ان  وهو 
أو  العلمية  أو  السياسية  الكتب  يحب  من  فهناك 
الكتب الخاصة بالحيوانات أو القصص أو الخيال 
العلمى، أما كتب الدكتور العظيم إبراهيم الفقى 
التى  البشرية  التنمية  مجال  حــول  ــدور  ت فهى 
سوى  غير  أو  سويا  كان  سواء  البشر  سائر  تخص 
وأنصحك أن تقرأ فى هذا املجال فسوف يفيدك 

فى الكثير من أمور حياتك.
خالتك  ابن  عن  ذكرته  ما  كل  عزيزى  يا  ولكن 
ليس سببا كافيا لكى نتهمه بأنه مريض نفسى أو 
من  مس  عنده  أو  ملبوس  أو  مسحور  أو  جن  عليه 
كان  اذا  أما  األقــارب  أو  الناس  يقول  كما  الجن 
فعليك  نفسى  اضطراب  أي  من  يعانى  بالفعل 
الطبيب  إلى  التوجه  بسرعة  إقناعه  عزيزى  يا 
العالج  ويحدد  ــرض  امل يشخص  حتى  النفسى 

الالزم على أساس من العلم والدقة.
من  العديد  لــك  يكون  أن  أنصحك  وأخــيــرا   
وال  اإلنسانية   عالقاتك  فى  تنوع  وأن  األصدقاء 
تعتمد على شخص واحد وأن تكون لك شخصيتك 
ال  حتى  اآلخرين  على  نفسك  تفرض  وال  املستقلة 
إلى  البشر من حني  تتألم بسبب اختالف أمزجة 

حني..ولك منى خالص الحب والتقدير .

السالم عليكم

 أيها الدكتور الكريم )أوال أنا أحبك فى
 الله( توجد مشكلة كبيرة وهى أنى أنا وابن
 خالتى منذ ثالث سنوات كنا أعز وأغلى
 من األقارب واألصحاب وكنا ال نفترق
 فى أي شىء من األشياء وكنت أنا وهو ال
 نفارق بعضنا فى هذه السنوات املاضية وأنا
 أبلغ من العمر21 سنة حاليا وهو يبلغ من
 العمر حاليا 17 سنة املهم أن املشكلة عندما
 دخل جامعة خاصة ابتعد عنى فى هذه
 األيام والشهور وعندما أتصل به يقول لى
 إنه مشغول بالدراسة، وفى الحقيقة هو
 من الناس األغنياء وأنا من الناس الفقراء
 وهو ليس محروما من أي شىء ال أموال
 وال مالبس وال أي شىء، وهو كان يحبنى
 لدرجة أنه كان الساعة 2 بالليل كان يهرب
 من البيت وكان يذهب عندى ويبات معى
 فى املنزل وكنا أنا وهو ال نفارق بعضنا وفى
 إجازات الصيف كنا نهرب إلى البلد وكنا مع
 بعض وكان فى هذه األيام دائما فى مشكل
 مع والده بسببى أنا وكنا أنا وخالتى اللى
 هى أمه كنت دائما فى مشاكل معهم بسبب
 ابن خالتى وكانت ترد علّى بالتليفون
 وتقول لى ال تتصل بمحمد تانى... وهو
 اآلن عندما أتصل به يقول لى أنا مشغول
 مع أصحابي ومع الدراسة وعندما قابلته
 مرة تكلمت معه بصراحة وقلت له ما الذى
 حل بك فى هذه األيام أال تفتكر بعض
 األيام الجميلة وهو يقول لى بضحك كذب
 إنى أنا األن كبرت وأنا فى جامعة خاصة
 وأنا وأنت كنا فى سن مراهقة إحنا ال يمكن
 أن نكون مثل األول وعندما تكلمت معه
 بصراحه قال لى هل يمكن أن تشترى لى
 كتابا للدكتور إبراهيم الفقى وأعطى لى
 عنوان الكتاب واسمه »البرمجة اللغوية
 العصبية« وعندما أسأل بعض الناس
 يقولون لى إن هذا الكتاب للناس الذين
 يعانون من األمراض النفسية وبعد هذا
 مرت األيام وأنا تكلمت معه بصراحة قال
 لى إنى مريض مرضا نفسانيا وأنا أتمنى من
 الدكتور أن يرد علّى ماذا أفعل معه وأين
 هذا العالج وأنا أتمنى أن يرجع لى زى
 األول وبعض الناس يقولون إنه ملبوس وأنا
 زعالن عليه ... ماذا أفعل معه مرة يقول
 لى إنى أنا مريض نفسانى ويقول لى أنا
 مش زى األول وأنا أتمنى من املشرفني أنهم
..يردوا علّى فى أقرب وقت ممكن وشكرا

لكل مرحلة عمرية 
مميزات ومتطلبات د. داليا مختار السوسى 

استشارى الطب النفسى

إعداد:
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وتحويله  اليومية  حياته  في  معني  موقف  أو 
لفكرة أو موضوع أو موقف رمزي ليس له عالقة 
مباشرة بالسبب األصلي ومن هنا ينشأ الخوف 
الذي يعلم املريض عدم جدواه وأنه ال يوجد أي 
خطر عليه من تعرضه لهذا املنبه وعلى الرغم 
من معرفته التامة لذلك إال أنه يستطيع التحكم 

أو السيطرة على هذا الخوف. 
الخوف  استجابة  تعريف  نستطيع   ولــذا 

املرضي كاآلتي :
1- أنها غير متناسبة مع املوقف. 

2- ال يمكن تفسيرها منطقيا . 
3-ال يستطيع الفرد التحكم فيها إراديا . 

4-تؤدي إلى الهروب وتجنب املوقف املخيف . 
في  يتولد  الذي  الفزع  أو  الرهاب  إن  وحيث 
مروعا،  يكون  أن  يمكن  الــحــاالت  هــذه  مثل 
املنبهات  من  ألٍي  املريض  يتعرض  فعندما 
املثيرة للخوف لديه عادة ما يعاني من أعراض 
العرق   - اإلغماء   - اإلجهاد  مثل  مؤملة  حــادة 
ضربات  سرعة   - القيء   – الغثيان   - الغزير 
القلب - ارتجاف األطراف - الشعور بغصة في 
وإحساس  البلع  في  صعوبة   - وجفافه  الحلق 
أعــراض  وتختفي  املعدة  في  وسحبة  بفراغ 
الرهاب في غياب املوضوع املثير للخوف وعند 
األعراض  نفس  أخرى  مرة  تعود  املثير  ظهور 

السابقة وهكذا...
والعالج هنا يتم باستعمال العقاقير النفسية 
للعالج  جلسات  إلى  باإلضافة  للقلق  املضادة 
د علي التواجد  النفسي والسلوكي حتى يتم التعوُّ
ذلك  ويتم  خوف،  دون  األماكن  هذه  مثل  في 
دائمًا  والنتائج  النفسي  الطبيب  إشراف  تحت 

جيدة.

أستاذي العزيز :

الجزاء  الله عنا خير  جزاكم 
منذ  أشكو  أنا   .. املساعدة  بإبداء 
غير  نفسية  حــالــة  ــن  م مـــدة 
حني  بــني  تنتابني  مستقرة 
وآخر .. وبني فترة وأخرى .. ال 
إال   .. بها  إصابتي  أسباب  أعرف 
بعض  جراء  من  أنها  أعتقد  أني 
الخوف من الحروب التي شاركت 
 .. عسكريا«  كنت  لكوني  فيها 
بالضيق  أشعر  بعدها  وبــدأت 
وضيق   .. املغلقة  األمــاكــن  مــن 
التنفس .. حتى أني ال أطيق أن 
يغلق علّي باب حمام أو الجلوس 
 .. بالركاب  مزدحمة  سيارة  في 
النوم  في  وباألخص   .. وهكذا 
 .. مغلقة  أو  معتمة  غرفة  ..في 
فتراني أسرع للنهوض والخروج 
لم   .. الفناء  ــى  إل الغرفة  مــن 
أي  على  بجدية  نفسي  أعرض 
طبيب نفسي. إال أني كنت أعالج 
إلى  والتقرب  بالدعاء  نفسي 
وبالصالة  وتعالى  سبحانه  الله 
وتالوة القرآن الكريم .. فتذهب 
أكون  أن  دون  الحالة  هذه  عني 
بأني قد شفيت منها  على يقني 
.. لتعود إلّي بعد مدة من الزمن 
وأصبحت  حالتي  تحسنت  وقد 
أعــانــيــه  كــنــت  مــا  ــرت  ــ ذك إذا 
والــوســاوس  باألفكار  أستخف 
التي كانت تساورني واآلن وبعد 
هذه  ــي  إل عـــادت  طويلة  ــدة  م
من  أعاني  حاليا  وأنا   .. الحالة 
أن  ..فأرجوكم  األعــراض  نفس 
الناجع  العالج  على  تعينوني 
ألتمكن من الخالص مما أنا فيه 
..وجزاكم الله عني خير الجزاء 
 .. العباد  خير  فيه  ملا  ووفقكم 

والسالم والشكر الجزيل سلفا

األخ الفاضل :
هو  أنــه  فــى  وثقتك  لله  حبك  على  أهنئك 
القليل  سوى  بها  ينعم  ال  الذى  املعافى  الشافى 
بعض  رسالتك  فــى  ــرت  ذك لقد  الــنــاس.  مــن 
األعراض التى تعانى منها وأهمها الخوف من 
األماكن املغلقة إلى غير ذلك وحاولت التخلص 
من هذه األعراض عن طريق التقرب إلى الله 
هذه  من  تخليصك  فى  املحاولة  هذه  ونجحت 
وذلك  هى  كما  األمور  رجعت  ولكن  األعراض 
ألن ما تعانى منه ليس بالخوف الطبيعى وإنما 
األماكن  فوبيا  عليه  يطلق  مرضى  خوف  هو 

املغلقة. 
وفيه  اإلنسان  خلق  وتعالى  سبحانه  الله  إن 
مفترس  حيوان  من  فالخوف  الخوف،  غريزة 
طبيعيا  خوفا  يعتبر  مفزع  حريق  نشوب  من  أو 
أن  كما   .. نفسه  حماية  إلــى  باإلنسان  يدفع 
االمتحان  من  املعقول  بالقدر  والقلق  الخوف 
يجتاز  حتى  واملذاكرة  لالجتهاد  الطالب  يدفع 
هنا  وموضوعنا  وبتفوق  بنجاح  االمتحان  هذا 
وهذا  الخوف  يستحق  ال  شيء  من  الخوف  هو 
هذه  وتعّرف  الرهاب  أو  بالفوبيا  يسمى  ما 
أنها  النفسي على  الطب  الظاهرة في قواميس 
خوف متزايد من أشياء أو مواقف معينة ليست 
مخيفة، ويجسد مريض الفوبيا قلقه على شكل 
يتجنبها  ان  عليه  بأن  يشعر  ومؤثرات  مواقف 
كثيرا  والتجنب  التحديد  هذا  أن  إال  ويتفاداها 
ما يفشل ويبدأ الفرد عملية تعميم ينتقل بعدها 
من  الخوف  إلى  ذاته  املوضوع  من  الخوف  من 
كل ما يتعلق بهذا املوضوع .. إن استجابة الخوف 
املريض  يحاول  شعورية  ال  دفاعية  حيلة  هي 
أثناءها عزل القلق الناشئ من فكرة أو موضوع 

أشعر بالضيق
من األماكن المغلقة
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السالم عليكم 

لله  والــحــمــد  ــنــى  أن مشكلتى 
بمرض  الــطــفــولــة  مــنــذ  مبتلى 
معى  اآلن  وهــو  القهرى  الــوســواس 
وبعض  ــارة  ــطــه وال النظافة  فــى 
البالغة  والصعوبة  والتردد  األكل 
أن  أحببت  واآلن  القرار  اتخاذ  فى 
الحظت  أننى  املشكله  ولكن  أتزوج 
من  املخاوف  بعض  خطيبتى  على 
عندما  فمثال  واألمراض  الحيوانات 
مرض أخوها ذهبت معه للمستشفى 
أحست  ــخــروج  ال وعــنــد  ضه  تمرِّ
فعال  وذهبت  بأعراض مرض عليها 
لله، ومثال  الحمد  ولكن  للفحوصات 
أحد  لزيارة  تذهب  عندما  تقول 
هناك  تشرب  تقرف  املستشفى  فى 
أخشى  وتقول  ريقها  تبلع  وتخاف 
عندها  وهــى  أحــد  على  أسلم  ان 
القولون  وتقول  العصبى  القولون 
إن  العائله وتقول  وراثى عندنا فى 
لها خال موسوس بس فى األمراض 
والفحوصات فقط ولها أخ انطوائى 
تشجعها  والدتها  أرى  وباملناسبة 
عند  مثال  ــاوس  ــوس ال بعض  على 
كوبايتك  لها  تقول  للعمل  ذهابها 
ترُمس  تعطيها  وأحيانا  لواحدك 
تقرأ  للعلم  وهى  بها  الخاص  الشاى 
والحمد  البشرية وهى  التنمية  فى 
فى  غيرى  هدف  ولها  طموحة  لله 
عن  لها  حكيت  وأنا  األمرين  هذين 
أنا  بس  وافقت  لله  والحمد  مرضى 
خائف فلو سمحت ما مدى الوراثه؟ 
الزيجة؟  التوافق فى هذه  وما مدى 
أنها حساسة جدا لدرجة  العلم  مع 
أنها ال تستطيع أن ترى منظر أحد 
يأخذ حقنة وتقول عندما أقرأ فى 
مرض تشعر أنه هيجيلها . باملناسبة 
أنا والحمد لله أعمل اآلن وال آخذ 
وسواس  كمان  عندى  ألننى  عالجا 
فى العالج والحمد لله ربنا بييسر 

لى حاجات كتير.
وهم  وهــمــك  همى  الــلــه  فـــّرج 
مشرفا  مثاال  وجعلكم  املوحدين 
الرد  أرجــو  فضلك  ومن  للمسلمني 
فى عجالة حيث إن موضوع الزواج 
الله  ورحمة  عليكم  والسالم  معلق 

وبركاته..

األخ الفاضل : 
هذا  من  وعفاك  الله  شفاك 
املرض.. تقول فى رسالتك إنك 
تعانى منذ طفولتك من مرض 
ومستمر  القهرى  ــواس  ــوس ال
النظافة  فــى  اآلن  ــى  إل معك 
والطهارة وبعض األكل والتردد 
اتخاذ  فى  البالغة  والصعوبة 
القرار وذكرت بعض املعلومات 
ــن خــطــيــبــتــك وعــائــلــتــهــا  عـ
وجــود  ــى  إل كلها  تشير  الــتــى 
اضطرابات نفسيه مختلفة فى 
أنك  لله  والحمد  العائلة  هذه 

تدرك هذا جيدا. 
على  أجــيــب  أن  قبل  ولــكــن 
لك  أوجـــه  أن  ــب  أح أسئلتك 
رقيقة  ــاب  ــت وع لـــوم  ــة  ــال رس
حقك  فى  قّصرت  ألنك  وذلك 
فــى طــلــب الــعــالج وأهــمــلــت 
من  الكثير  وتحملت  مرضك 
التى  النفسية  وآالمه  أعراضه 
أصبحت  التى  جيدا  تعرفها 
حياتك  أمور  من  الكثير  تعرقل 
واآلن  لــقــراراتــك،  واتــخــاذك 
التوجه  ســرعــة  مــنــك  أرجـــو 
حتى  نفسى  طبيب  ألقـــرب 
العالج  لك  د 

ِّ
ويحد يساعدك 

أصبح  اآلن  والعالج  املناسب، 
العالج  على  فقط  يقتصر  ال 
طريقة  توجد  ولكن  الــدوائــى 
السلوكى  العالج  وهــى  أخــرى 
وعادة ما يكون العالج في أعلى 
الجمع  تم  إذا  فعاليته  درجات 

بني العالجني.
واآلن يا عزيزى سوف أجيب 

لك عن استفساراتك : 
مرض  هــل  تعرف  أن  تريد 

ينتقل  ــرى  ــه ــق ال ــواس  ــوسـ الـ
بالوراثة أم ال ؟ 

جينات  على  التعرف  يتم  لم 
إلــى  وجــودهــا  يـــؤدي  معينة 
القهري،  الــوســواس  مــرض 
أن  إلــى  تشير  األبــحــاث  ولكن 
تطور  في  دوًرا  تلعب  الجينات 
كثيرة.  حاالت  في  املرض  هذا 
القهري  الــوســواس  فــمــرض 
املبكرة  السن  في  يظهر  الذى 
يمتد  الــطــفــولــة(  ــة  ــل ــرح )م
)وفــي  بأكملها  عــائــالت  فــي 
مرتبًطا  يكون  األحيان  بعض 
نفسية  مــرضــيــة  بـــأعـــراض 
أخرى(. وعندما يكون الوالدان 
الــوســواس  بــمــرض  مصابني 
طفيفة  بنسبة  تزيد  القهري، 
بهذا  األبناء  يصاب  أن  أخطار 
على  املستقبل،  ــي  ف املـــرض 
يبقى  الخطر  أن  مــن  الــرغــم 
مرض  يمتد  وعندما  كامنا. 
عائالت  في  القهري  الوسواس 
أن  ــح  ــ األرج فــمــن  بأكملها، 
ملرض  العامة  الطبيعة  تكون 
التي  هــي  القهري  الــوســواس 
ا 

ً
أعراض وليس  موروثة،  تبدو 

بعينها. وبهذا، فقد يكون للطفل 
املرتبطة  التأكد  إعادة  طقوس 
تكرار  )مثل  القهرية  باألعمال 
بينما  مغلق(،  الباب  أن  التأكد 
طقوس  بتكرار  والــدتــه  تقوم 
االغتسال  تكرار  مثل  النظافة 
األعمال  كأحد  مفرط  بشكل 

القهرية.
لك  ــح  أوضـ أن  يجب  وهــنــا 
بسؤالك  تتعلق  ــرى  أخ نقطة 

السابق وهى :

مصاًبا  ــرء  املـ كـــان  إذا   •  
القهري،  ــواس  ــوس ال بــمــرض 
به  يصاب  أن  فــرص  هــي  فما 

أطفاله؟ 
 %10 فــإن  العموم  وجــه  علي 
املصابني  املرضى  أقــارب  من 
نفس  من  يعانون  املرض  بهذا 
املرض، ويصاب حوالي 5- %10 
خفيفة  بأعراض  األقــارب  من 
ولكن  املـــرض.  بــهــذا  ترتبط 
خطر أن ُيصاب الطفل بمرض 
يختلف  الــقــهــري  الـــوســـواس 
األب  كان  إذا  ما  على  اعتماًدا 
طفولته  فــي  بــاملــرض  أصــيــب 
أعلى  نسبة  )هــنــاك  كبره  أو 
أطفال  بــني  املـــرض  النــتــشــار 
أصيبوا  ــن  ــذي ال األشــخــاص 
وإذا  الطفولة(.  في  باملرض 
من  يعاني  األبوين  من   

ٌ
كل كان 

املرض، فإن الخطر يتضاعف، 
في   %20 حوالي  النسبة  وتكون 

املتوسط.
أن  ــك  ل ــى  ــ األول ونصيحتى 
الذهاب  إلى  خطيبتك  ترشد 
حتى  النفسى  الطبيب  إلــى 
ــدد  ــح ــا وي ــه ــرض يــشــخــص م

عالجها. 
ــة أال  ــي ــان ــث ال ــة  ــح ــي ــص ــن وال
العالج  طلب  فى  أنــت  تتوانى 
أوامر  واتباع  عليه  واالستمرار 

الطبيب. 
ــا تم  وفـــى الــنــهــايــة وبــعــد م
إيضاحه سوف أترك لك الحكم 
من  زيجتك  توافق  مــدى  على 
خالص  منى  ولك  الفتاة..  هذه 
استفساراتك  عــلــى  الــشــكــر 

وفقك الله للخير والصواب..

د. مصطفى أبو العزايم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

الوسواس القهرى والوراثة
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السالم عليكم 

عاما   23 عمري  فتاة  ــا  أن
عاما   15 عمر  فــي  تــزوجــت 
سنوات  سبع  ولد  اآلن  ولــدّي 
وهي  سنوات  خمس  وطفلة 
عصبى،  مـــرض  ــن  م تــعــانــي 
مشكلتي هي أني أشعر باكتئاب 
بالوحدة  أرغـــب  مــا  وغالبا 
وأتمنى أن تتغير الدنيا ويعود 
عمري  أعيش  لكي  الــزمــان 
ألني  كفاية  قــويــة  وأصــبــح 
قوية  لست  ــي  أن اآلن  أشعر 
ــل عــالقــاتــي جــيــدة وفي  وك
يمدحني  الجميع  كان  املاضي 
أشعر  اآلن  لكن  علّي  ويثني 
أرغب  كثيرة  أشياء  أهمل  أني 
في أن أكون أفضل لكني أشعر 
كانت  أدري..  لي، ال  أن ال قوة 
أيامي املاضية قاسية وتحملت 
ابنتى  حالة  واآلن  صبر  بكل 
ال  ضعيفة  ولكني  مستقرة 
لكني  أعانيه  بما  يدري  أحد 
وربما  الحياة  بانتهاء  أرغــب 
أن  حــاولــت  باالنتحار  أفكر 
أتناول كميات زائدة من الدواء 
شــيء  أي  يصبني  ــم  ل لــكــن 
أكون  لكي  وسيلة  عن  وأبحث 
موت  أو  أحد  أي  دون  وحــدي 
الوقت  نفس  وفي  يريحيني، 
أكره نفسي وتركت  أني  أشعر 
أن  أريد  التزاماتي  من  الكثير 
غيري  أواســي  كنت  كما  أعود 
أساعد نفسي  أن  أستطيع  وال 
أعاني  بما  يـــدري  ــد  أح وال 
وعندما أحاول البوح أجد كل 
حقك  من  ليس  يقول  شــيء 
أني  أشعر  هكذا  تشعري  أن 
فهل  باالستمرار..  أرغــب  ال 

عندكم حل؟

األخت الفاضلة :
لقد شعرت يا عزيزتى من خالل رسالتك بما 
تزوجِت  عندما  حدث  ملا  وألم  حزن  من  تعانيه 
أن تعيشى  السن الصغيرة وُحرمِت من  فى هذه 
اآلن  ولكن  الرشد  إلــى  تصلى  حتى  طفولتك 
أما لطفلني وعمرك 23 عاما وتحملِت  أصبحِت 
املسؤولية مبكرا تقولى إنك ال ترغبني فى الحياة 
تنجح  لم  ولكن  مرة  من  أكثر  االنتحار  وحاولِت 
يتضح  رسالتك  تحليل  من  سيدتى  محاوالتك.. 
واالكتئاب  النفسي  االكتئاب  من  تعانني  أنــك 
الشعور  بعنصرين:  تتميز  استجابة  هو  النفسي 
فاملكتئب  والخمول.  بالعجز  والشعور  بالبؤس 
ضيق  الرضا  عديم  ــوداوي,  س مزاج  ذو  حزين 
الصدر يتملكه شعور باإلعياء وعدم القدرة على 
الثقة بالنفس. وهناك  إنجاز أي عمل مع ضعف 
أسباب وعوامل تؤدي لالكتئاب النفسي منها ما 
مرضهم  أو  واألهل  األعزاء  فقدان  مثل  حاد  هو 
نفسية  عوامل  هناك  كذلك  مفاجئا.  مرضا 
لليأس  املريض  يتعرض  تتراكم  عندما  مزمنة 
وسوء  املتدهورة  املالية  ــوال  األح مثل  والحزن 
التفاهم األسري واملشاجرات الزوجية املستمرة 
وعدم  الوظيفة  أو  العمل  في  االنسجام  وعــدم 
األدبي  أو  املعنوي  الفشل  أو  الزمالء  مع  التكيف 
أعراض  ومن  الدراسة.  في  الرسوب  تكرار  مثل 
بالنفس  الثقة  بفقدان  الشعور  النفسي  االكتئاب 
الوجبات  وعمل  التركيز  على  الــقــدرة  ــدم  وع
والشعور بالخوف والرهبة والضيق وعدم تحمل 
النوم  واضطراب  والضوضاء  والناس  الشدائد 
وقد  الليل  من  ــى  األول الساعات  في  خصوصا 

يشتكي  وأحيانا  مزعجة  أحــالم  النوم  يتخلل 
ــداع يشمل الـــرأس وتــوتــر في  املــريــض مــن ص
عند  حاالته  أفضل  في  املريض  ويكون  الرقبة. 
للضيق  معدل  أعلى  في  ويكون  النهار  بداية 
بني  تواجد  إذا  راحة  املصاب  ويجد  املساء  في 
عاودته  بنفسه  انفرد  ما  وإذا  ومعارف  أصدقاء 
النفسي  االكتئاب  ولعالج  جديد.  من  األعراض 
بالعقاقير  الكيميائية  العالجات  تستخدم 
نفسي  طبيب  إشراف  تحت  لالكتئاب  املضادة 
فإن  وكذلك  الوقت  من  معينة  وملدة  متخصص 
املصاب  املريض  لحالة  مهم  النفسي  العالج 
باالكتئاب حيث إن املسببات الخارجية والنفسية 
النفسي  االكتئاب  في  األساسي  العامل  تعتبر 
والتدعيمى  النفسي  العالج  أنــواع  فإن  ولذلك 
أن  يمكن  والجماعي,  واالسترخائي  واإليحائي 
وأسباب  انفعاالته  بواطن  عن  للمريض  تكشف 
عليها  التغلب  كيفية  ثم  االكتئابية  استجابته 

وحلها. 
وعليِك اآلن يا عزيزتى أن تذهبى إلى الطبيب 
العالج  على  يساعدك  حتى  وبسرعة  النفسى 

وعلى التخلص من فكرة االنتحار. 
الطب  تــوصــل  فلقد  عزيزتى  يــا  واطمئنى 
الذين  أغلبية  عالج  إلى  لله  والحمد  الحديث 
من  أكثر  هناك  إن  حيث  االكتئاب   من  يعانون 
من  عديدة  أنواع  منها  االكتئاب  لعالج  طريقة 
من  أنــواع  وكذلك  النفسي  والــعــالج  اإلرشـــاد 
بمضادات  األدويــة  تسمى  الدوائية  العالجات 
االكتئاب وتعمل مضادات االكتئاب على تصحيح 

تركيز بعض املواد الكيماوية في املخ.

أتمنى أن تتغري الدنيا
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د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
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السالم عليكم  

مشكلة  عــنــدى  انــا 
أجد  أن  أستطع  ــم  ول
ــى ال  أن ــى  لها حــال وه
على  الــنــوم  أستطيع 
لعدة  وذهبت  اإلطالق 
فى  متخصصني  أطباء 
بسبب  واألعصاب  املخ 
وقمت  املشكلة  هـــذه 
مقطعية  أشعة  بعمل 
لله  والحمد  املــخ  على 
فيها  يجدوا  لم  تعالى 
وقــال  مضر  شــىء  أي 
كل  إن  ــور  ــت ــدك ال لــى 
نفسية  حالة  هو  هــذا 
الجو  تغيير  من  بد  وال 
واملشكلة  أعيشه،  الذى 
عندما  أيــضــا  عــنــدى 
أشعر  الليل  علّي  يأتي 
بالخوف من عدم النوم 
فإنني  الطبيعى  ومــن 
أستطيع  وال  ــام  أنـ ال 
قليال  إال  إطالقا  النوم 
حوالى  كانت  نمت  وإذا 
األكثر  على  3ســاعــات 
أفعل  ــاذا  م ــرف  أع وال 
تسبب  املشكلة  ــذه  وه
املــســتــمــر  األرق  ــى  لـ
وأشعر  الراحة  وعــدم 
األعــصــاب  فــى  بتوتر 
على  الـــقـــدرة  وعـــدم 
أرجوكم  شىء  أى  فعل 
املشكلة  أريد حال لهذه 
وبــســرعــة وأشــكــر كل 
املنتدى  هـــذا  ــاء  ــض أع
والسالم عليكم ورحمه 

الله وبركاته..

 األخت الفاضلة

يقول الله تعالى }إذ يغشيكم النعاس أمنة منه{ 
ولذلك  للبشر  تعالى  الله   من  أمن  فالنوم  إذًا   ..
من  يعانى  املنتظم  النوم  نعمه  يفقد  من  فــإن 

الكثير من التوترات  النفسية.
التي  املشاكل  من  النوم  عدم  أو  األرق  ومشكلة 
من  املختلفة  املراحل   فى  منا  الكثير  على  تمر 
الحياة .. فقد يعانى اإلنسان من عدم النوم نتيجة 
الصداع  مثل  الجسمانية  اآلالم   بعض  لوجود 
صعوبة  وجود  بسبب  أو  واملراري  الكلوي  واملغص 
فى التنفس أو الكحة الشديدة.. أو نتيجة للتعرض 
على  تؤثر  التي  واإلصــابــات  الــحــوادث  لبعض 
الجسم وما يصاحب ذلك من اآلالم.. وقد يعانى 
وجود  بسبب  النوم  عــدم  أو  األرق  من  البعض 
ويحدث  حياته.  فى  االجتماعية  املشاكل  بعض 
األرق فى وقت تزيد فيه وطأة الحياة ويميل األرق 
إلى أن يكون أكثر شيوعًا بني النساء واألشخاص 
مناسبة  غير  مواقف  فى  أو  نفسيًا  املضطربني 
نوبات  تتكرر  وعندما  واقتصاديًا..  اجتماعيًا 
النوم  عدم  من  خوف  إلى  تؤدى  قد  فإنها  األرق 
بني  انتشارًا  الشكاوى  وأكثر  بتبعاته،  وانشغال 
الدخول  صعوبة  من  الشكوى  هي  األرق  مصابي 
النوم  فى  االستمرار  صعوبة  يليها  النوم،  فى 
عادة  فإنه  ذلك  ومع  املبكر..  االستيقاظ  وبعدها 
تلك  من  واحــدة  من  أكثر  من  املريض  يشكو  ما 
عندما  أنفسهم  األرق  مرضى  ويصف  الشكاوى. 
والقلق  بالتوتر  يشعرون  بأنهم  النوم  وقت  يحني 
تتسابق،  أفكارهم  وكأن  االكتئاب  أو  واالنشغال 
وكثيرًا ما يجترون أفكارهم حول حصولهم على 
كمية كافية من النوم وحول وجود مشاكل خاصة 
أو حول وضعهم الصحي.. وحتى حول املوت.. وفى 
بالتعب  إحساسهم  من  يشكون  ما  كثيرًا  الصباح 

الجسمي والعقلي.
األرق  ــالج  ع فــى  األولـــى  الــخــطــوات  وتعتمد 
أنصحك  لذلك  والنفسي  الطبي  الفحص  على 
باستشارة الطبيب حيث يتجه العالج فى كل حالة 

حسب السبب األساسي لألرق:
 < العالج النفسي مع بعض املطمئنات.. خاصة 

هذه  استعمال  ويستحسن  القلق  حــاالت  فــى 
العقاقير ملدة ال تزيد عن 6 أسابيع حتى ال يتعود 

املريض على العقار.
< إذا كان األرق ثانويًا بسبب وجود اضطراب 
استخدام  هــو  األمــثــل  الــعــالج  ــإن  ف ــي  ــدان وج

مضادات االكتئاب. 
الطبية  العقاقير  استعمال  ــى  إل تلجأ  ال   >
ذلك.  حالتك  استدعت  إذا  إال  تنام  لكي  املنومة 
متخصص  طبيب  إشــراف  تحت  ذلــك  ويكون 
إلى  يؤدى  املنومات  استخدام  فى  اإلسراف  ألن 

اإلدمان.
وعندما ال نجد سببا نفسيا أو اضطرابًا عقليًا 
الصحى  بالنوم  يسمى  ما  نستخدم  فإننا  لألرق 

ونستطيع تلخيصه باآلتي:
 - ضع موعدًا معينًا لنومك كي يتكيف جسمك 
وعقلك عليه.. وحاول النوم فى وقت محدد تقريبًا 

كل ليلة.
- حاول القيام بالتمارين الرياضية التي ترهق 
جسمك وذلك قبل عدة ساعات من موعد نومك.

إذ  املساء  فى  الطعام  من  خفيفة  وجبة  تناول   -
تسبب الوجبات الكبيرة انزعاجًا لدى الكثير من 
الناس بعد تناولها ويسبب ذلك صعوبة فى النوم 
خصوصا بعد تناول األطعمة التي تحتوى الكثير 

من التوابل.
على  تساعدك  معينة  عادة  هناك  كانت  إذا   -
النوم فاستعملها.. فبعض الناس يجدون أن قراءة 
تليفزيوني  برنامج  مشاهدة  أو  مسٍل  غير  كتاب 
هادئ أو شرب كوب من اللنب الساخن يساعدهم 

على النوم.
- عندما ترقد فى السرير وترى أنك غير قادر 
على  واجلس  منه  انهض  طويلة  مددا  النوم  على 
برنامج  تشاهد  أن  أو  تقرأ  أن  ــاول  وح كرسي 
باإلثارة  مليئًا  برنامجًا  وليس  هادئًا  تليفزيونيا 

والحركة.
- حاول أن تنظم جو الحجرة.. ولذلك ال تنم فى 
غرفة دافئة أكثر من الالزم.. وإذا كان الجو جافًا 
جفاف  ألن  الجو  يرطب  جهاز  أى  وضع  فحاول 
لك  يسبب  وذلك  الحلق  جفاف  إلى  يؤدى  الجو 

اإلزعاج والصعوبة فى النوم.

د. عماد محمد البشير
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

ال أستطيع النوم على اإلطالق
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د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى
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ال اعرف كيف أقوِّم سلوكه
األخت الفاضلة

البيضاء  كالصفحة  الطفل  عقل  إن 
ساذجة  ونفسه  شائبة،  يشوبها  ال  الناصعة 
العقل  تلقى  فإذا  عزيمة  وال  رأى،  لها  ليس 
الطفل  عقل  قبلها  خلق،  أي  أو  معلومة  أي 
النفس  وكــذلــك  واعــتــادهــا  عليها  فنشأ 
واألفعال  الصور  عليها  تنقش  الساذجة 
عليها،  وتعتاد  بها  وتعمل  وتقبلها  واألقــوال 
وتنشأ  تربى  أن  النفس  هذه  بمثل  فاألولى 
الجميلة  واملبادئ  والفضائل  الحكمة  على 
، ولذلك يصبح من الضروري على األبوين 
األخــالق  تعلم  ــن  م طفلهما  يصونا  أن 
وتعليمه  وتهذيبه  بتأديبه  يعتنيا  وأن  السيئة 
الحسنة  والــعــادات  واآلداب  الخلق  حسن 
إهمال  إن  والبدن،  النفس  قوى  ينشأ  حتى 
األخالق  فيه  ن 

ِّ
يمك طفلهما  لتربية  األبوين 

من  ويصبح  السيئة  ــادات  ــع وال الذميمة 
الصعب اإلقالع عنها، فإذا كانت طريقتكما 
العنف  يسودها  طفلكما  مع  التعامل  فى 
فحاوال ان تستبدالها بطريقة تتميز بالحب 

والهدوء. 
أو  السيئة  األلفاظ  لترديده  بالنسبة   أما 
عن  الطفل  إبعاد  عليكما  فيجب  الشتائم 

األشخاص واألماكن التى تتردد فيها ألنه ال 
يدرك معناها بل إنه يرددها فقط .

الكذب  ملشكلة  بالنسبة  سيدتى  يا   ولكن 
أحب أن أركز عليها وأوضحها ألنها مشكلة 
موضوعا  لك  أعــرض  سوف  لذلك  كبيرة 

كامال عن الكذب لدى األطفال. 
النقية  الــفــطــرة  على  ــال  ــف األط  يــولــد 
فشيئا  شيئا  واألمــانــة  الصدق  ويتعلمون 
يراعون  بهم  املحيطون  كان  إذا  البيئة  من 
إذا  ولكن  ووعودهم..  أقوالهم  فى  الصدق 
بالخداع وعدم  بيئة تتصف  الطفل فى  نشأ 
اآلخرين  صدق  فى  والتشكك  املصارحة 
االتجاهات  نفس  سيتعلم  أنه  الظن  فأغلب 
وتحقيق  الحياة  مواجهة  فــى  السلوكية 
وسط  فى  يعيش  الــذى  والطفل  أهــدافــه، 
الصدق  اتجاهات  توجيه  فى  يساعد  ال 
الكذب  عليه  يسهل  فإنه  عليه،  والتدرب 
الكالمية  بالقدرة  يتمتع  كان  إذا  خصوصا 
خصب  أيضا  ــان  ك وإذا  اللسان  ولباقة 
ملن  تقليده  مع  االستعدادين  فكال  الخيال.. 
إلى  ويلجأون  الصدق  يقولون  ال  ممن  حوله 
ويدربانه  الواهية  املعاذير  وانتحال  الكذب 
على الكذب من طفولته فإن الكذب يصبح 
مألوفا عنده. وعلى هذا األساس فإن الكذب 
نتعلمه وليس صفة  أو سلوك مكتسب  صفة 
عادة  والكذب  مــوروثــا..  سلوكا  أو  فطرية 
عرض ظاهرى لدوافع وقوى نفسية تحدث 
بالغا. وقد يظهر  أو  أكان طفال  للفرد سواء 
الكذب بجانب األعراض األخرى كالسرقة 

أو الحساسية والعصبية أو الخوف .
اآلبـــاء  بــعــض  يلجأ   وقـــد 
أبنائهم  ــع  وضـ ــى  إلـ
فـــى مـــواقـــف قد 
فيها  يــضــطــرون 
وهذا  الكذب  إلى 
مع  يــتــفــق  ال  ــر  ــ أم
كأن  السليمة  التربية 
يجيب  أن  االبن  من  األب  يطلب 
غير  بــأنــه  كــذبــا  أبــيــه  عــن  السائل 
موجود.. فإن الطفل فى هذه املواقف 
ب  وُدرِّ الكذب  على  فعال  أرغم  بأنه  يشعر 
يشعر  كما  مقبول  أمــر  الكذب  أن  على 

السالم عليكم

ونصف  سنوات   4 عمره  ابنى 
سرعة  من  التذمر  لحد  نشيط 
يشتم  ال  ولكنه  حركته  وكثرة 
ولــكــن ســلــوكــه ال  يــكــذب  وال 
تجاه  العدوانية  بعض  من  يخلو 
الــصــغــار والــكــبــار أيــضــا، ذكى 
ينسى،  ال  بسرعة  يحفظ  جدا 
مؤخرا  ولكنه  جيد  تركيزه 
كلمات  ويـــردد  يــكــذب  أصــبــح 
نهيه عنها وعقابه  الشتم رغم 
أقّوم  كيف  أعرف  ال  أنا  عليها 
الشقاوة بقدر  سلوكه ال يهمنى 
ما يهمنى عالج الكذب الذى ما 
من  خوفه  بسبب  غالبا  يكون 
وهو  الخطأ  يفعل  فهو  العقاب 
ال  ولكن  العقاب  مسبقا  يعرف 
يرده الخوف عن الخطأ .. بالله 

عليكم ماذا أفعل؟

نـدى عـادل جمـال
أخصائية نفسية

إعداد:
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فى  هو  يكذب  عندما  عقابه  على  بالظلم 
األهل  بقسوة  يشعر  كما  أمــوره  من  أمر 
ال  بسلوك  ألنفسهم  يسمحون  الــذيــن 

يسمحون له به .
 ولكى نعالج كذب الطفل يجب دراسة كل 
الحقيقى  الباعث  وبحث  حدة  على  حالة 
الظهور  بقصد  كذب  هو  وهل  الكذب  إلى 
أو  بالنقص  الشعور  وتغطية  الئق  بمظهر 
عدم  أو  الطفل  خيال  بسبب  الكذب  أن 
قدرته على تذكر األحداث. والبيت مسئول 
عن تعليم أوالده األمانة أو الخيانة. وغالبا 
ما يقلق الوالدان عندما يكذب طفلهما أو 

ابنهما املراهق.
 وهناك أنواع من الكذب منها : 

 1- الكذب الخيالى
 حيث يلجأ األطفال الصغار )من سن 4 
إلى 5 سنني( إلى اختالق القصص وسرد 
حكايات كاذبة. وهذا سلوك طبيعي ألنهم 
القصص  واختالق  بالحكايات  يستمتعون 
من أجل املتعة ألن هؤالء األطفال يجهلون 

الفرق بني الحقيقة والخيال. 
 2- كذب الدفاع عن النفس

إلى  املراهق  أو  الكبير  الطفل  يلجأ   وقد 
نفسه  لحماية  األكاذيب  بعض  اختالق 
إنكار  أو  معني  شيء  فعل  تجنب  أجل  من 
مسئوليته عن حدوث أمر ما. وهنا ينبغي 
الفردية  الحاالت  هذه  على  اآلباء  يرد  أن 
للكذب بالتحدث مع صغارهم حول أهمية 

الصدق واألمانة والثقة.
3- الكذب االجتماعى

 وقد يكتشف بعض املراهقني أن الكذب 
بعض  فــي  مقبوال  يكون  أن  املمكن  مــن 
عن  للزمالء  اإلفصاح  عدم  مثل  املواقف 
بينهم  العالقة  لقطع  الحقيقية  األسباب 
ألنهم ال يريدون أن يجرحوا شعورهم. وقد 
إلى الكذب لحماية  يلجأ بعض املراهقني 
أنفسهم  إلشــعــار  أو  الخاصة  أمــورهــم 
بأنهم مستقلون عن والديهم )مثل كتمان 
أصدقائهم  مع  املدرسة  من  هروبهم  أمر 

في أوقات الدراسة(.
 4- كذب املبالغة

يدركون  ممن  األطفال  بعض  يلجأ   وقد 
سرد  إلى  والكذب  الصراحة  بني  الفرق 
قصص طويلة قد تبدو صادقة. وعادة ما 
يقول األطفال أو املراهقون هذه القصص 
من  كبيرا  قــدرا  يتلقون  ألنهم  بحماس 

االنتباه أثناء سردهم تلك الحكايات.
األطفال  مــن  ــر  اآلخ البعض   وهــنــاك 
من  قدر  على  يكونون  ممن  املراهقني  أو 

ذلك  مــن  وبالرغم  والفهم  املسئولية 
فهم  املستمر..  للكذب  عرضة  يكونون 
الطرق  أسهل  هــو  الــكــذب  أن  يشعرون 
واملدرسني  اآلبــاء  مطالب  مع  للتعامل 
أن  يحاولون  ال  عادة  وهؤالء  واألصدقاء. 
النمط  لكن  مــؤذيــن،  أو  سيئني  يكونوا 

املتكرر للكذب يصبح عادة سيئة لديهم.
5- الكذب املرضى

األطفال  بعض  أيضا  هناك  أن   كما 
بالكذب  يكترثون  ال  الذين  واملراهقني 
البعض  يلجأ  وقد  اآلخرين.  استغالل  أو 
مشكلة  على  للتعتيم  الكذب  إلــى  منهم 
املثال  سبيل  على  خطورة..  أكثر  أخــرى 
املخدرات  يتعاطى  الذي  املراهق  يحاول 
التي  األماكن  إخفاء  إلــى  والكحوليات 
كان  الــذيــن  ــاص  ــخ واألش إليها،  ــب  ذه
معهم، واملخدرات التي تعاطاها، والوجه 

الذي أنفق فيه نقوده.
6- الكذب االنتقامى

على  اللوم  إلسقاط  الطفل  يكذب   فقد 
شخص ما يكرهه أو يغار منه وهو من أكثر 
أنواع الكذب خطرا على الصحة النفسية 
وعلى كيان املجتمع ومثله وقيمه ومبادئه، 
الكراهية  عن  الناتج  الكذب  ألن  ذلــك 
اإلصـــرار،  سبق  مــع  ــذب  ك هــو  والحقد 
وتدبير  تفكير  إلــى  الطفل  من  ويحتاج 
بمن  واألذى  الضرر  إلحاق  بقصد  مسبق 
يكرهه ويكون هذا السلوك عادة مصحوبا 

بالتوتر النفسى واأللم .
بني  الكذب  من  النوع  هذا  يحدث   وقد 
فى  التفرقة  بسبب  ــرة  األس فى  ــوة  اإلخ
املعاملة بني اإلخوة ، فالطفل الذى يشعر 
وأنه  والــديــه،  عند  مفضال  أخــا  له  بــأن 
فيتهمه  يلجا  قد  منه،  أقل  أو  منبوذ  هو 
سوء  أو  عقابه  عليها  يترتب  باتهامات 
معاملته.. كما يحدث هذا بني التالميذ فى 

املدارس نتيجة الغيرة ألسباب مختلفة .
أو  الطفل  يكذب  عندما  تفعل  ــاذا   م

املراهق؟
بالدور  يقوموا  أن  اآلبــاء  على  يجب   • 
فعندما  أطفالهم.  معالجة  في  األكبر 
على  ينبغي  املــراهــق،  أو  الطفل  يكذب 
الكافى  الوقت  لديهم  يكون  أن  والديه 
ملناقشة هذا املوضوع مع أبنائهم وإجراء 

حديث صريح معهم ملناقشة: 
- الفرق بني الكذب وقول الصدق.

- أهمية األمانة فى املعامالت فى البيت 
واملجتمع .

- بدائل الكذب.

إذا  عما  نتعرف  أن  املهم  من  كذلك   • 
الطفل  عند  عادة  أم  عارضا  الكذب  كان 
أو  الغير  مــن  االنتقام  بسبب  هــو  ــل  وه
الطفل  عند  مرضى  شعورى  ال  دافع  أنه 
بحث  فى  مهم  الطفل  عمر  فإن  وكذلك 
الرابعة  سن  قبل  الكذب  إن  حيث  الحالة 
حتى  توجيهه  علينا  ولكن  مرضا  يعتبر  ال 
كان  إذا  أما  والخيال،  الواقع  بني  يفرق 
عمر الطفل بعد الرابعة فيجب أن تحدثه 
عن أهمية الصدق ولكن بروح من املحبة 
يجب  كما  قسوة،  أو  تأنيب  دون  والعطف 
أن تكون على درجة من التسامح واملرونة 
قد  بأنه  دائما  الطفل  تذكر  أن  ويجب 
أصبح كبيرا ويستطيع التمييز بني الواقع 

والخيال . 
مثل  خير  اآلبــاء  يكون  أن  يجب  كما   • 
الصدق  فيقولون  الطفل  بــه  يحتذى 
يصبحوا  حتى  بمقتضاه  معه  ويعملون 
أال  بنا  وجدير  لألبناء.  صالحة  ــدوة  ق
من  إسكاتهم  بحجة  أطفالنا  على  نكذب 
بكاء أو ترغيبهم فى أمر من األمور فإننا 
النبى  وعن  الكذب..  على  نعودهم  بذلك 
)صلى الله عليه وسلم( أنه قال »من قال 
لصبى هاك )أى اقبل وخذ شيئا( ثم لم 

يعطه فهى كذبة ». 
 • كذلك يجب عدم عقاب الطفل على كل 
خطأ يرتكبه مثل تأخر عودته من املدرسة 
أو زيارة لصديق بدون إذن أو القيام بعمل 
للكذب  سيضطر  فانه  والديه  علم  بدون 
كالمنا  فى  وليكن  العقاب،  من  هروبا 
قد  ولكن  والنصيحة،  التوجيه  ألطفالنا 

نلجأ إلى العقاب أحيانا. 
بعض  فى  صدقه  على  الطفل  إثابة   • 
املواقف فذلك سيعطيه دافعا إلى أن يكون 
صادقا دائما، وإشعاره بثقتنا فى كالمه، 

واحترامنا وتقديرنا له. 
تعطى  قصصا  ألطفالنا  نقص  أن   • 
صحابة  عــن  قصص  وهــنــاك  ــدوة،  ــق ال
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كثيرة 
، وأدبنا العربى غنى بمثل هذه القصص . 
لنا دور فى اختيار أصدقاء  أن يكون   • 
بأهلهم  معرفتنا  ــالل  خ مــن  أطفالنا 
فصديق  كريم،  خلق  على  أنهم  ومعرفة 
السوء قد يدفع بصاحبه ليس إلى الكذب 
فقط إنما إلى تصرفات كثيرة مرفوضة . 

الكذب  على  الطفل  اعتاد  إذا   وأخيرا 
فيجب  وأقواله  سلوكه  فى  مستمر  كنمط 
مساعدة  على  الحصول  طلب  حينئذ 

متخصصة من طبيب نفسى .
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سالم الله عليك ورحمته وبركاته ..

بكل  ر 
ِّ

ونقد جيدا  نعرف  أن  يجب     بداية 
وعى طبيعة املرحلة العمرية التى تتحدثني 
املرحلة ،  لهذه  النفسية  والخصائص  عنها 
النفسى  النمو  مراحل  من  مرحلة  فلكل 
طبيعة خاصة واحتياجات يجب إشباعها، 
كذلك ونتيجة للكثير من العوامل املتداخلة 
ــرى،  األسـ كــاملــنــاخ  البعض  بعضها  ــع  م
والحالة  الــوالــديــة،  التنشئة  وأســالــيــب 
لألسرة،  الثقافة  وكــذلــك  االقتصادية 
من  الــطــالب  لــه  يتعرض  قــد  مــا  وأيــضــا 
أن  نجد   .. ذلك  إلى  وما  مدرسية  ضغوط 
النمو  على  التأثير  شأنها  من  العوامل  هذه 
املشكالت  بعض  وظهور  السليم  النفسى 
عند  يجب  لذا  السلوكية،  كاالضطرابات 
لها  النظر  املشكالت  هذه  مثل  مع  التعامل 
نظرة شمولية دون إغفال ألحد جوانب هذه 
ذلك  وفى   ، ظهورها  وأسباب  املشكالت 
الفروق  مبدأ  مراعاة  على  التأكيد  يجب 
نتعامل  أن  يجوز  فال  األفراد،  بني  الفردية 
نظرا  ــد  واح بأسلوب  الطالبات  كــل  مــع 
واالجتماعية  والدينية  الثقافية  للخلفيات 

وكذلك االقتصادية لكل حالة على حدة ..

ــت من  ــرض ــا ع ــاول مــنــاقــشــة م ــح ــن ول
مشكالت ..

الطالبات،  بني  اإلعجاب  مشكلة   : أوال 
هذه  مثل  حــل  وكيفية  ذلــك،  وأســبــاب 

املشكالت :
لعل أهم ما وراء هذه املشكلة فى مثل هذه 

السن الحرجة سببني هما :
لعدم  نتيجة  الــعــاطــفــى:  الــحــرمــان   >
األب  مع  ــواء  س إيجابى  بشكل  التواصل 
أواألم أو اإلخوة أو األقارب وفقدان الحوار 
الهادئ الهادف مما ينتج عنه عدم إشباع 
كالحاجة  العاطفية  أبنائنا  احتياجات 

للحب واالهتمام .
اإلعـــــالم: ومـــا يــعــرضــه ألبــنــائــنــا   >
مليئة  إعالمية  مــادة  من  مكثف  وبشكل 
فى  تعرض  التى  السلوكية  باالنحرافات 
وبعيدا  لالنتباه  جدا  ملفت  إعالمى  سياق 
إن  حتى  ديــن  ألى  قيم  أى  عن  البعد  كل 
األمر لم يتوقف عند حد األفالم والفيديو 
كليب بل ويعرض أيضا وبنفس الكثافة فى 

اإلعالنات التجارية .
وعن كيفية حل مثل هذه املشكالت :

املدرسة واألسرة  التواصل بني  - ضرورة 
اآلبــاء  مجالس  أهمية  على  والــتــأكــيــد 

السالم عليكم 

هي  ما  بقدر  ــؤرق  ت مشكلة  ثمة  ليست 
استشارة وطلب توجيه :

بإعطاء  لفت 
ُ
ك نفسية  كأخصائية  ــا  أن

املشكالت  برنامج تدريبي عن طريقة حل 
املستهدفة  والجهة  ــدارس،  امل طالبات  عند 
ُعرض  ما  ضمن  ومن  الطالبيات،  املرشدات 
املــدارس  طالبات  لدى   مشكالت   من  علّي 

للمراحل التعليمية العامة :
املرحلتني  في  الطالبات  بني  1- اإلعجاب 
التي  األسباب  ماهي  والثانوية؟  املتوسطة 
املرشدة  أوجه  وكيف  لذلك  الطالبة  تدفع 
بني  املشكالت  هــذه  مثل  لحل  الطالبية 

الطالبات؟
2- طالبة تسرق من األخريات ؟ ما أسباب 
الحل  هو  وما  سلوكي،  كاضطراب  السرقة 

املناسب الذي يفيد املرشدة الطالبية ؟
الثانوية  املرحلة  في  الطالبات  بعض   -3
حــدود  مــن  تخرجهن  زائـــدة  ثقة  لديهن 
بالتمادي  االنتباه  جذب  ويفضلن  األدب 
على األنظمة وجلب املشاكل؟ كيف تتعامل 
املرشدة مع مثل هذه املشاكل؟ شاكرة ومقدرة 

تفاعلكم واهتمامكم .

استشارة وطلب توجيه
عفاف يحيى
أخصائية نفسية

إعداد:
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مستشفى جمال ماضى أبو العزائم
> مركز التأهيل النفسى وعالج اإلعاقة العقلية

> مدرسة تأهيلية لعالج التخلف العقلى
> أقسام لعالج األمراض النفسية والعصبية

> قسم لعالج مرضى اإلدمان

> تليفون : 015/364453 - 015/367965 > العاشر من رمضان ـ طريق بلبيس ـ أمام مبنى النساجون الشرقيون 

قسم املسنني : 

تحت إشراف فريق طبى متخصص

 ويوجد به وحدة عالج طبيعى

وبرامج تأهيلية ملرضى الزهايمر وبرامج 

رياضية ترفيهية ورحالت

وتوعيتهم بمشاكل أبنائهم .
التوعية  الفتيات  هؤالء  توعية  ضرورة   -

الدينية واألخالقية .
واملسابقات  الجماعات  فى  إشراكهن   -

التى تقام فى املدرسة .
وكيفية   – أسبابها   – السرقة   : ثانيا 

عالجها :
كمرض  السرقة  بني  التفرقة  يجب  وهنا 
سلوكى،  كــاضــطــراب  والــســرقــة  نفسى 
سلوكى  انحراف  أو  كاضطراب  فالسرقة 

لها العديد من األسباب منها:
1- شعور الطفل بالحرمان من احتياجات 

أساسية يراها متوفرة لدى غيره .
2- الرغبة فى جذب انتباه املحيطني .

الوالدين  من  االنتقام  فى  الرغبة   -3
ومحاولة وضعهما فى مواقف حرجة .

4- الحقد والغيرة من الشخص املسروق 
ومحاولة إيذائه .

التربية  مــن  قــدر  ــى  أدن ــود  وج عــدم   -5
الدينية السليمة ألبنائنا ..... إلخ .

ويجب اإلشارة إلى أن السرقة كاضطراب 
ضاغطة  ظــروف  نتيجة  تكون  قد  سلوكى 
تنتهى  موقفية  استجابة  تعد  فهى  وبذلك 
سلوكا  تكون  وقد  الضغوط،  هذه  بانتهاء 
في  الطفل  نشأة  نتيجة  متأصال  إجراميا 

بيئة تبيح ذلك .
تستطيعني  الــســرقــة  مشكلة  ــالج  ــع ول
التركيز في برنامجك على النقاط التالية :

مع  واألخالقية  الدينية  القيم  غــرس   -
مراعاة أال يكون أسلوب التعامل منفرا .

الجماعات  فــى  إشــراكــهــن  مــحــاولــة   -
ومحاولة  وهواياتهن،  يتالءم  بما  املدرسية 
تنمية الجوانب اإليجابية فى شخصياتهن .
املسروقات  عودة  ضرورة  على  التأكيد   -

لصاحباتها .
الفتاة  تتحلى  أن  ضرورة  على  التأكيد   -
بالخلق القويم حتى ال تفقد ثقة من حولها 
عالقاتها  تفقد  وكــذلــك   ، واحترامهن 

االجتماعية، وتعانى من العزلة .
- غرس قيمة الرضا فى نفوس الطالبات 
وأن التطلع إلى ما رزق به غيرنا لن يزيدنا 

إال بؤسا وتعاسة.
الــزائــدة  الثقة  مشكلة  ــن  وع  : ثالثا 

والتطاول على النظام :
املشكلة  هــذه  أســبــاب  أحــد  أن     أرى 
على  تقوم  التى  الخاطئة  التنشئة  أساليب 
سنا  األكبر  واحترام  السلطة  احترام  عدم 
إغفاله  يجب  ال  جانبا  هناك  أن  إال  وعلما، 
النظام  صرامة  مدى  وهو  اإلطــالق  على 
مع  التعامل  فى  وجديته  باملدرسة  اإلدارى 
مثل هذه املشكالت، وكذلك قد يرجع األمر 
مع  التواصل  على  املدرس  قدرة  عدم  إلى 
الحوار  إلى  واالفتقار  جيد  بشكل  الطالب 
واقتصار العالقة بني الطالب واملدرس على 

تلقني املادة العلمية فقط .
سبق  التى  الحلول  أن  أرى     وإجــمــاال 
كحلول  منها  االســتــفــادة  يمكن  ذكــرهــا 

مشتركة ملثل هذه املشكالت.
تستطيعني  ــادة  ــف ــت االس ــن  م ــد  ــزي    ومل
االطالع على الدراسات التالية التى توجد 

فى املكتبة الخاصة بمعهد الدراسات العليا 
وكذلك  شمس،  عني  جامعة   – للطفولة 
وهذه  بالجامعة  املركزية  املكتبة  فى  توجد 

الدراسات هى :
برنامج  فعالية  مدى  بعنوان   : دراسة   -  1
لدى  التمرد  سلوك  حدة  لتخفيف  إرشادى 
بعض طالبات املرحلة الثانوية - ناجية أمني 

على  - ماجستير - 2001

العالقة  تــصــور  بــعــنــوان    : ــة  دراسـ  -  2
املراهقني  من  عينة  لــدى  الجنسني  بني 
الثانوية  املــدارس  طالب  من  واملراهقات 
املختلطة وغير املختلطة - عبير رشيد زكا  

- ماجستير - 2001

األساليب  بعض  بعنوان   : ــة  دراسـ   -3
لدى  املشكالت  بحل  وعالقتها  املعرفية 
طالب املرحلة الثانوية -أمل محمد السعيد 

– ماجستير – 2004 

العالج  فعالية  مدى  بعنوان   : دراســة   -4
تخفيف  فــى  ــادى  إرشـ كإسلوب  باملعنى 
مرحلة  فى  السلوكية  اإلضطرابات  بعض 
 - العايش   زيــن  محمد  زينب   - املراهقة 

دكتوراه – 1994
لتنمية  : بعنوان فعالية برنامج  5- دراسة 
املدرسية  الضغوط  ملواجهة  إستراتيجيات 
التعليم  مرحلة  فى  الطالبات  لدى  املدركة 
الثانوى - نوال سيد محمد محمد – دكتوراه 

2004 –
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أخي الفاضل :
سالم الله عليك ورحمته وبركاته ..

ولالكتئاب  االكتئاب،  مــرض  من  تعاني 
التعرض  نتيجة  يكون  فقد  كثيرة  أسباب 
عدم  بسبب  أو  ضاغطة  ومــواقــف  ــات  ألزم
العمر  منتصف  لتغيرات  البعض  استعداد 
والخمسني  األربعني  بني  تقريبا  تحدث  التي 
بمعني  اإلحساس  فقدان  وكذلك  العمر  من 

الحياة .
هاما  لالكتئاب  الدوائي  العالج  -   ويعتبر 
يتطلب  قد  الحاالت  بعض  وفي  أنه  إال  وفّعاال 
بعالج  ــي  ــدوائ ال الــعــالج  يقترن  أن  األمــر 
ويعمل  الدوائي  العالج  نتائج  يدعم  سلوكي 
على تحقيق ذات لصاحب املشكلة من خالل 
واالستفادة  إمكاناته  تحقيق  على  مساعدته 

منها في التغلب على معاناته .
الطيبة  االجتماعية  العالقات  تعتبر  كما    -
نفسي  دعم  بمثابه  اآلخرين  مع  والتواصل 
األفــراد،  معاناة  من   للكثير  وتخفيفا  هام 
 بمثابة 

ُّ
فالتواصل مع األهل أو األصدقاء يعد

ــات  األزم مــن  الكثير  عبور  يسهل  تنفيس 
آراء  فسماع  كذلك  الــحــادة  واالنــفــعــاالت 
إيجابية  أفــكــارا  لدينا  د 

ِّ
يول قد  اآلخــريــن 

جديدة عن أنفسنا .
وعمل  والصوم  الصالة  كون  في  والجدال   -

في  واإلخــالص  واالستغفار  والدعاء  الخير 
عالج  فــي  الناجحه  األساليب  العمل من 

االكتئاب ..
- وأخيرا وعن أمر ذهابك ألكثر من طبيب 
من  أكثر  بني  نفسك  ت 

ِّ
تشت بــأال  أنصحك 

طبيب وتبحث عن طبيب يتمتع بسمعة طيبة 
بدقه  تعليماته  وتنفذ  به  الوثوق  وتستطيع 
تغيير  من  عنه  ينتج  وما  األطباء  لتغيير  ألن 
بل  العالج  فعالية  من  تحد  قد  آثارا  لألدويه 

وقد تطيل مدته .
واحد  طبيب  مع  املتابعة  فعليك  لذلك   -
وجرعاتها  لك  املوصوفة  باألدوية  وااللتزام 
بكل دقة وعدم إيقافها إال باستشارة الطبيب 

تجنبا لحدوث أي مضاعفات .. 
بواسطة  ــات  ــالج ع أى  وصـــف  يــتــم  ال   -
أو غير  الطبية عن طريق اإلنترنت  العقاقير 
مسموح  وغير  النفسية  املجالت  من  ذلــك 
إال بعد  يتم  الدواء ال  بذلك مهنيا ألن وصف 
مناظرة الطبيب للمريض مباشرة واالستماع 
إلى شكواه بكل دقة ومراجعة التاريخ املرضى 
واألسرى للمريض وعمل الكشف الجسمانى، 
الفحوصات  بعض  إجراء  األمر  يتطلب  وقد 
قبل  الشخصية  واختبارات  واألشعة  املعملية 
التنويه..  وجب  ولذا  املناسب  الــدواء  وصف 

متعك الله بالصحه والعافية .

السالم عليكم 

االكتئاب  من  أعاني 
ــر ووصـــف  ــوتـ ــتـ والـ
دواء  الــطــبــيــب  لـــي 
)سيروكسات 20 مم ( 
) بوسبار 10 مم( وملدة 
عام كامل والحمد لله 
ملدة  حالتي  تحسنت 
ثم  فــقــط  ــور  ــه ش  6
مرة  الــحــالــة  ــادت  عـ
أتعاطى  واآلن  أخرى 
البوسبار فقط وأحس 
كهربائية  بصدمات 
مع  بجسمي  عنيفة 
أحيانا  الــنــوم  كــثــرة 
أحيانا  الــنــوم  وقــلــة 
شديد  ألم  مع  أخري 
عضالت  جميع  فــي 
الـــجـــســـم وخـــاصـــة 
والكتفني  الــرقــبــة 
وكتب لى طبيب آخر 
دواء اسمه )سبرالكس 
افعل  فماذا   )ciprilex
خيرا  الــلــه  جــزاكــم 
من  أعاني  متى  وإلى 
كانت  وإن  هذه اآلالم 
أخــرى  ــرق  ط هناك 
للعالج فدلوني عليها 
متعكم  بالتفصيل، 
وجعله  بالصحة  الله 
حسناتكم  ميزان  في 

يوم القيامة. 

إىل متى أعانى من هذه اآلالم

مختار عبد الغنى
أخصائى اجتماعى

إعداد:


