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األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

من الرسالة التى أرسلِتها التى تشتكني فيها من أنك تعانني من الشعور بالعزلة والكآبة 
أعراض  من  تعانني  أنك  منها  يتضح  عديدة  أخرى  وأعراض  باالختالط  الرغبة  وعدم 

مرض االكتئاب. 
على  يؤثر  إنه  واألفكار.  واملزاج  الجسم  على  يؤثر  شامل  مرض  هو  االكتئاب  ومرض 
األشياء.  عن  تفكيرك  وطريقة   ، بنفسك  إحساسك  وطريقة  ونومك  أكلك  طريقة 
واضطراب االكتئاب ليس فقط اختالال مزاجيا عابرا.. وليس عالمة ضعف أو عجز من 
أو الهروب منها بالتفكير فى أشياء أخرى.  الشخص املصاب، أو حالة تستطيع طردها 
واملصابون باالكتئاب ال يستطيعون أن يسحبوا أنفسهم من أعراض املرض لكى يرجعوا 
أسوياء مرة أخرى. وبدون العالج فإن أعراض املرض من املمكن أن تستمر ألسابيع أو 
شهور أو أعوام. وباستخدام العالج املناسب فإنه من املمكن التغلب على املرض فى 80 % 
من الحاالت التى تعانى من االكتئاب.. وهناك بعض املرضى الذين يعانون من أعراض 

قليلة، وهناك الكثير أيضًا يعانون من أعراض شديدة تختلف من فرد آلخر.
أعراض االكتئاب:

- حزن مستمر أو قلق أو إحساس بالخواء .
- اإلحساس بفقدان األمل والتشاؤم .

- اإلحساس بالذنب وفقدان القيمة وعدم الحيلة .
- فقدان االهتمام وعدم االستمتاع بالهوايات أو األنشطة التى كنت تستمتع بها من قبل 

بما فيها الجنس. 
- األرق خصوصًا فى الساعات األولى من النهار واالستيقاظ قبل الفجر وأحيانًا النوم 

الكثير .
- فقدان الشهية ونقص بالوزن أو زيادة الشهية وزيادة الوزن .

- فقدان الحيوية واإلجهاد والبطء .
- التفكير فى املوت أو االنتحار أو محاولة االنتحار .

- عدم القدرة على االستقرار والتوتر املستمر .
- صعوبة التركيز والتذكر واتخاذ القرارات .

- أعراض جسمانية مستمرة مثل الصداع واضطراب الهضم أو اآلالم املستمرة .
وهناك عدة طرق لعالج مرض االكتئاب منها العالج الدوائى والعالج النفسى والعالج 
باستخدام جلسات تنظيم إيقاع املخ والطبيب املعالج هو الذى يحدد النوع املناسب لكل 

حالة. 
للمساعدة على التخفيف من االكتئاب جرب هذه النصائح :

ب إلى الله عز وجل، فيرتاح قلبك ويزول همك. • التقرُّ
أو  العائلة،  من  فرد  أو  شريك،  أو  موثوق،  صديق  إلى  تحدثي   : مشاعرك  شاركي   •

مستشار نفسي. فهو يستطيع أن يقدم لِك الدعم والنصائح.
من  تأكدي  لكن،  عموما.  جيد  االجتماعي  فالتفاعل   : اآلخرين  مع  الوقت  امضي   •

تمضيتك وقتك مع أشخاص إيجابيني، وليس مع الذين يجعلون أعراضك أسوأ.
: انخرطي في نشاطات كانت تهمك في املاضي،  التي تستمتعني بها  • افعلي األشياء 

ولكن ال تخافي أيضا من تجربة أشياء جديدة.
: فالنشاط الجسدي قد يخفف أعراض االكتئاب. جربي  • مارسي التمارين بانتظام 

املشي أو الركض أو السباحة، أو االعتناء بالحديقة، أو القيام بمشروعات  تحبينها.
: فالنوم الجيد خالل الليل مهم جدًا حني تكونني  • احصلي على قدر كاٍف من النوم 

مكتئبة. إذا كنت تواجهني مشاكل في النوم، فتحدثي إلى طبيبك بشأن ما يمكنك فعله.
• ال تتحملي الكثير من املسؤوليات دفعة واحدة : إذا كانت لديك مهام كبيرة، فقسميها 

إلى مهام أصغر. حددي أهدافًا بسيطة يمكنِك إنجازها.

السالم عليكم
وأم  مـن سـبع سـنوات  أنـا عمـري ٣٣ سـنة متزوجـة   
قبـل  مـن  سـنوات،   ٣ وبنـت  سـنوات   ٤ ولـد  لطفلـن، 
زواجـي وحتـى اآلن كنـت أعانـي مـن الشـعور بالعزلـة 
لـدّي  بأحـد..  باالختـالط  الرغبـة  وعـدم  والكآبـة 
حساسـية مـن االنتقـاد ربمـا بسـبب انتقـادات الذعـة 
اللفظـي  بالتواصـل  صعوبـة  أجـد  طفولتـي.  منـذ 
والحضـوري مـع األشـخاص للشـعور الشـديد بالدونية، 
عبـر  تشـخيصها  أسـتطع  لـم  مشـاكل  عـدة  لـدّي 
األعـراض أعـرف أن اللـي راح أكتبه ال يدل على شـيء 
طبيعـي وليـس جيـدا ولهـذا أبحث عـن العـالج، فاقدة 
أمـام  االهتمـام بنفسـي ونظافتـي لدرجـة تحرجنـي 
اآلخريـن وتؤملنـي شـخصيا لرؤيتي بهذا الحـال، أعتبر 
سـيئة ولكـن ليس لدرجة شـديدة، أعتبـر كما يصفني 
اآلخـرون مهملـة. فقدانـي االهتمام بالحياة وباألشـياء 
التـي كنـت أحبهـا مـن هوايـات ومهـارات لدرجـة بـدأت 
الشـديد  بالنقـص  دائمـا  شـعوري  تمامـا.  فقدانهـا  فـي 
وعـدم االكتمـال ممـا جعلنـي أتـوق للمثاليـة الزائـدة 
إذا  النـاس  مـن  الشـديدة  والغيـرة  جـدوى،  بـال  ولكـن 
وجـدت مـا ينقصنـي وخاصـة عاطفيـا ومعنويـا.. أعلم 
إذا شـعرت  أنـه خطـأ ولكـن أحـاول جاهـدة تشـتيتها 
بهـا وأحيانـا أنجـح بعـد صعوبـة. تنفيـس غضبي على 
وأحيانـا  وجسـديا  نفسـيا  مؤذيـة  بطريقـة  األطفـال 
الوقـت  نفـس  فـي  نفسـي  أكـره  غريبـة،  متعـة  أجـد 
خطـأ  ألي  والشـتم  الضـرب   .. وأبكـي  عنهـم  وأبتعـد 
يفعلونـه، وهـذه كانـت فـي فتـرة سـابقة وتمكنـت مـن 
الترسـبات  مـن  بالذنـب  أشـعر  ومازلـت  منهـا  التخلـص 
وعـدم  التشـتت  دائمـة  األول.  طفلـي  عنـد  النفسـية 
.. وكثـرة  التركيـز بشـكل أحمـق فـي بعـض األحيـان 
فـي  املشـاعر  تقلـب  الفتـرة.  هـذه  وخاصـة  النسـيان 
ثوانـي ودقائـق معدودة مـن الفرح إلى الحزن الشـديد 
بشـكل  الـذات  وتجريـح  الـذات  وجلـد  واإلحبـاط 
مـع  بالجنـس  الرغبـة  الئـق.  غيـر  بـكالم  هسـتيري 
زوجـي شـبه شـيء مفروض رغم شـعوري بالشـهوة في 
أوقـات كثيـرة ولكـن تجاهـه وأشـعر ببـرودة تجاهـي 
عاطفيـا وجنسـيا أعانـي بشـدة مـن االلتزام بأي شـيء 
.. فأبـدا أعمـل بحمـاس وينطفـئ سـريعا، ال أسـتطيع 
الثقـة بنفسـي دائمـا فهـي دائما مـا تخفت تمامـا وكأنها 
لـم توجـد مـن األسـاس ومنهـا ال أسـتطيع الثقـة بـأي 
شـخص مهمـا كنت أحبه. لدّي وسوسـة أنـي دائما محط 
وانتقادهـا  ألخطائـي  ومراقبتهـم  اآلخريـن  سـخرية 
األفـكار  منهـا.  التخلـص  أسـتطيع  وال  جـارح  بشـكل 
بالصـالة  عالقتـي  الوقـت.  أغلـب  تالزمنـي  السـلبية 
شـبه معدومـة مـع محاوالتـي االلتـزام بالقليـل حتـى 
أتمكـن منهـا ولكـن ال جـدوى .. أعلـم صـالح عالقتـي 
باللـه وصـالح حياتي ولكـن أفقد االهتمام بهـذا أيضا. 
حبـي للعزلـة والهـدوء .وعـدم االختـالط بأحـد قـدر 

املسـتطاع.

د. داليا مختار السوسى 
استشارى الطب النفسى

إعداد:

أبحث
عن العالج
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واألغاني  والــروايــات  والقصائد 
ق في أعالي 

ِّ
واملسلسالت، فهي تحل

الفضاء وال تالمس أقدامها أرض 
صورة  تكون  ما  كثيرًا  إذ   ، الواقع 
األحالم  فتاة  أو  ــالم  األح فــارس 
فيها  ليس  الحياة   

ّ
وكأن  ، شبحية 

والهيام  ــرام  ــغ وال الــحــّب  ــوى  س
والتحليق بأجنحة األحالم .

مرحلة  تعيشني  أنــت  عزيزتى 
حياتك  مــراحــل  مــن  ــدا  ج هامة 
وهي مرحلة املراهقة التي تتخبط 
فال  دائما  وتتأرجح  املشاعر  فيها 
ثبوت لها وال استقرار وفي الغالب 
يريد الفرد في هذه املرحلة تكوين 
عالقة  األخر  الجنس  مع  عالقات 
دون  الغالب  في  العاطفة  تحكمها 
العالقات  هذه  فإن  لذلك  العقل، 
بالفشل  عليها  محكوما  يــكــون 

املؤكد.
لدراستك  جيدا  انتبهي  سيدتي 
وال  الشخص   هــذا  ــن  م ودعـــِك 
أخري  مرة  منه  االقتراب  تحاولي 
يحترمك  أن  البــد  يــريــدك  فمن 
ويسعى  مشاعرك  على  ويحافظ 

هو للفوز بك وليس العكس.

السالم عليكم

بالشكل  نفسى  أفهم  أننى ال  من  أعانى  أنا 
الكافى وال أعرف ماذا أريد.. أوقات عارفه كويس 
عالقتى  فى  حتى  عارفة  مش  تانية  ــات  وأوق
أرجو  التى  األساسية  مشكلتى  وهذه  العاطفية 

منكم إيجاد حل لها وهى :
أنا حاليا 19 سنة وأرتبط بشخص أكبر منى 
بسنتن من أربع سنن وساعات بحس إنى مش 
عن  بنبعد  ملا  بس  بيجيلى  ده  بس  بحبه بجد 
بعض )مشاكل( وساعات جاتلنا فترة كنت حاسة 
ينى أحس 

ِّ
إنه مش مهتم بي  نهائى وده كان بيخل

إن أنا مش بحبه بجد وكمان أثناء ارتباطى بيه 
وأثناء إهماله ليه كنت بمر ساعات أعجب بحد 
واتعلق بيه ألنه مهتم بيه أو شايفه فيه حاجات 
بيه  مرتبطه  إال أني  فّى  أالقيها  نفسى  كان  أنا 
بالرغم من أننى أعلم إن مصير هذا اإلعجاب ال 
شيء وبمجرد من عدم رؤية هذا الشخص الذى 
بس  نحيتى  من  شيء  كل  بينتهى  بيه  أعجبت 

بتتكرر معايا كثيرا وال أعلم ما الحل 
فى  بضيق  أحــس  ــان  ــي األح بعض  وأيــضــا 
عرف  بيه  أعجبت  ــذى  ال الشخص  إذا  نفسى 
فى  يستمر  إنه  منه  أريد  وكأنى  مرتبطة  أننى 

اهتمامه.
حب  عالقة  فى  أنا  هل  أعلم  أن  أريــد  وهنا 
وكيف  السبب  هو  االهتمام  ــدم  وع حقيقية 
ماذا  أم هى  األمور  التصرف فى مثل هذه  يمكن 

بالضبط؟ 

األخت الفاضلة :
الحّب هو العالقة بني الجنسني.. 
ــن أشــكــال  وهـــو شــكــل صــريــح م
الحاجة  من  يكشف  بما  العالقـة 
قبل  من  الغريزي  االنجذاب  إلى 

هذا الجنس نحو الجنس اآلخر .
تعيش  املــراهــقــة  فــتــرة  فــفــي    
الــفــتــاة خــيــاالت ســارحــة مــع ما 
)فارس  بـ  الحّب  دنيا  في  يسّمى 
القصص  ترسمه  مما  ــالم(  األح
الرومانسية  ــالم  واألف العاطفية 
لشخص يأتي راكبًا فرسه األبيض 
ليخطفها إلى جزيرة نائية يعيشان 
فيها على »خبز األحالم« و »شراب 

األحالم« وفي »بيت األحالم« .
  كما يعيش الشاّب املراهـق حالة 
مع  اليقظة  أحـــــالم  مــن  مماثلة 
األحالم(  )فتاة  بـ  عليه  يطلق  ما 
في  لخياله  العنان  يترك  حيث 
 ـ في كثير 

ّ
رسم صور جميلة ال تمت

لتلك   ، الواقع  إلى  ـ  األحيان  من 
أحالمه  ستشاطره  التي  الفتاة 
ما  وغالبًا  اليسير،  بالقليل  وتقنع 
عند  والخياالت  الخواطر  تكون 
املراهقني مستوحاة من القصص 

د. عفاف يحيى
أخصائية نفسية

هل أنا فى عالقة حب حقيقيةإعداد:
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السالم عليكم 

جزاء  الجنة  وتكون  صدوركم  يشرح  ربنا  األطباء  اإلخوة 
عملكم هذا.

ال أعرف من أين أبدأ؟ أوال أنا فتاه عندى 18 سنة وأحس 
شخصية  نفسى  نظر  فى  وأنا  الحنان  أريد  طفلة  أنى  دائما 
وال  الشديد  الغموض  سوى  شيئا  عنها  أعرف  ال  جدا  غريبة 
أعرف ماذا أريد أن أفعل فإنى أحس بالحزن الشديد والسعادة 
متدينة  الناس شخصية سوية  ولكن فى نظر  واحد  فى وقت 
خاصة  يعرفنى  من  وكل  صغرها  منذ  دراستها  فى  متفوقة 
عندهم  القدوة  فأنا  مثلى  أوالدهم  يكون  أن  يتمنون  عائلتى 
كل  من  والتقدير  الحب  ألقى  لله  والحمد  وأيضا  الصغار  لكل 
فى  ولكن  الجامعة  من  وكذلك  الثانوية  املرحلة  فى  أساتذتي 
نظر نفسى ال أجد سوى شخصية ضعيفة تميل للحزن والخوف 
الشديد من كل شيء خاصة الزحمة واألشخاص الغرباء وأيضا 
أعانى من مشكلة صعبة جدا ال يعرفها سوى أسرتي  رغم سنى 
هذا أعانى من التبول الال إرادي وذهبت لعدة إخصائيى مسالك 
بولية ولكن يؤكدون أنها ليست مشكلة عضوية وأنا الوحيدة 
املتحكمة فى األمر وأخيرا بدأ والدى ووالدتى يتحدثان معى 
كثيرا عن ذلك املوضوع مع أنهم عارفن أنى بزعل أوى من هذا 
األمر ومن ضمن الكالم )ازاى واحدة هتبقى مهندسة بعد كام 
سنة ولسه بتعمل حمام على روحها( ومن الكالم ده كتير حتى 
أنى اآلن أميل للعزله التامة عنهم بحجة اإلرهاق والتعب من 
مستواى  أن  حتى  جدا  كبيرة  أصبحت  نومى  وفترات  الكلية 
التعليمى  بدأ يقل نوعا ما عما كان عليه وهذا املوضوع يسبب 
لى حزنا عميقا داخلى، إال أن هذا الحزن يزول بمجرد دخولى 
وأنسى كل شيء بمجرد دخولى  فأنا بحب كليتى جدا  الكلية 

إلى دراستى.
رغم  حزنى  فى  األكبر  األثــر  لها  التى  الثانية  املشكلة    
أنى فى سن صغيرة  الدراسى هى  السبب فى بدء تفوقى  أنها 
جدا كنت قد تعرضت ملشكلة أحس بأنها األساس فى مشكلة  
وابن  خالتى  عند  كنا  باختصار  وهى  أيضا   إرادي  الال  التبول 
معه  أدخل  أن  علّي  سنن(عرض  بخمس  منى  )أكبر  خالتى 
التعدى  حاول  ذلك  وبعد  جديده  لعبة  يرينى  كى  حجرته 
علّي فانهرت بالدموع والصراخ ولكن لم أكن أفهم  شيئا وكنت 
افتكر إنه عاوز يضربنى فقط فقال لى بصوت عالى لو قلتى 
لحد حاجة أنا هضربك.. فانتابتنى حالة من الخوف الشديد 
ومن تلك اللحظة حتى اآلن أتحاشى أن أراه ولو صدفة وكلما 
تذهب أمى عند خالتى أو أي مكان ممكن أن يوجد فيه أتحجج 
الخوف  عالمات  علّي  تظهر  ورأيته  صادفت  وإن  باملذاكرة 
الشديد وأثناء نومى أحلم بأحالم كثيرة تتعلق بهذا املوضوع  
أغرق  كنت  الشخص  هذا  من  الخوف  فى  التفكير  من  وهروبا 
نفسى فى املذاكرة أو النوم. وحتى اآلن أخاف من أي مكان أوجد 
فيه ولم يوجد أحد أثق به وفيه.. أى راجل غريب.  أعرف أنى 
الحياة وخوف  من  نفس وخوف  ولكن أحس بضيق  أطلت  قد 
من االرتباط بأى شاب فكلهم عندى كالشخص الذى يخيفنى.

وآسفة  املشكلتن  الرد فى  وأرجو  الشكر..  لكم منى جزيل 
على اإلطالة وربنا يبارك لكم. 

 األخت الفاضلة :
 بالنسبة للمشكلة األولي 

التبول  تعلمي أن مشكلة  أن  يجب 
للقلق  مثيرة  مشكلة  إرادي  الــال 
وجودها  وخاصة  الشديد  والخجل 
يندر  الـــذي  الــســن  ــذا  ه مثل  فــي 
قاطع  دليل  وهذا  فيه  استمرارها 
علي وجود مشكلة يجب أن تواجهيها 
النفسية  حالتك  تتفاقم  ال  حتى 
السيئة فكل ما تعانني منه من عدم 
الثقة في نفسك وعدم الرضا عنها 
هو اضطراب نفسي شديد تسببت 
مشكلة  وهي  أساسية  مشكلة  فيه 
أن  فيجب  إرادي،  ــال  ال الــتــبــول 
على  وتعتمدي  خجلك  علي  تتغلبي 
والدتك وتقبلني اقتراحها بضرورة 
سواء  املختص  الطبيب  استشارة 
البولية ليحدد  كان طبيب املسالك 
هناك  يكون  فقد  املشكلة  سبب 
استمرار  في  يتسبب  عضوي  سبب 
فيمكنك  يكن  لم  وإن  الحالة  هذه 
فهو  النفسي  الطبيب  استشارة 
هذه  مثل  مع  للتعامل  تماما  مؤهل 
كثيرا  يساعدك  وســوف  الحاالت 
والخروج  املشكلة  هذه  اجتياز  على 
علي  وسيساعدك  الله  بإذن  منها 
النفسية  املشكالت  من  التخلص 

التي ترتبت عليها.         
الثانية  للمشكلة  وبــالــنــســبــة 

واملتعلقة بسلوك ابن خالك معك

شكلت  مؤملة  حادثة  بالفعل  كانت 
جزءا كبيرا من حياتك ولكنه جزء 
ولم  اآلن  حتى  يطاردك  ظل  مظلم 
براثنه  مــن  التخلص  تستطيعي 
اته 

ّ
فاستسلمِت آلالمه واستعذبِت أن

بداخلك  ليحفر  العنان  له  واطلقِت 
تتجرعني  ــا  وآالمـ ــا  ــذاب وع حــزنــا 
لكن  ساعة  كل  بل  يوم  كل  مرارتها 
ا 

ّ
يجب أن تعلمي سيدتي أن لكل من

الحزينة  وذكرياته  وآالمه  همومه 
مجري  تغير  وقد  عليه  تؤثر  التي 
هو  الفطن  ــن  ــؤم امل لكن  حياته 
لصالحه  التغيير  هذا  يستغل  من 
يقويه  دافعا  محنته   من  فيجعل 
يواجه  ويجعله  خبرته  من  ويزيد 
ال  سيدتي  وثبات،  بشجاعة  أزماته 
تيأسي  وال  الله  رحمة  من  تقنطي 
رسولنا  قــول  وتــذكــري  فرجه  من 
)ما  وسلم  عليه  الله  صلى  الكريم 
يصيب املسلم من نصب وال وصب 
حتى  أذي  وال  حــزن  وال  هــم  وال 
بها  الله  كفر  إال  يشاكها  الشوكة 
من خطاياه(، واعلمي أن النسيان 
وجل  عــز  الله  مــن  عظيمة  نعمة 
ومحوها  محاربتها  تحاولي  فال 
املاضي..  في  املستمر  بتفكيرك 
الشيطان  مــن  بالله  فاستعيذي 
الرجيم وارضي بقضائه واصبري 
واعلمي أن الله سيعوضك خيرا إن 

شاء الله والله املوفق.

د. مصطفى أبو العزايم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

مشكلتى مثرية 
للخجل الشديد
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السالم عليكم 

الــذى  ابنى  هــى  مشكلتى 
الــثــالــث عشر  أكــمــل عــامــه 
الذى عانى من عدم االهتمام 
على  واجباته  وحل  بدروسه 
مهمل  فهو  ذكائه  من  الرغم 
ــاف ال  ــخ ــره ال ي ــغ ــذ ص ــن وم
فهو  األطفال  كبقية  يخجل 
يقوم بمضايقة معلميه وقمنا 
ومازال  أخرى  ملدرسة  بنقله 
الحال كما هو علما بأننا قمنا 
الدراسة  نظام  من  بتحويله 
اإلنجليزي  للنظام  بالعربى 
ــده  وال عمل  لــظــروف  نــظــرا 
أريــد  ــر  آخ لبلد  واالنــتــقــال 
ابنى  أجعل  كيف  أعــرف  ان 
عن   ويتخلى  الدراسة  يحب 
شكرى  االهتمام ولكم  عــدم 

الجزيل.

األخت الفاضلة :
السالم عليكم ورحمة الله.. تشتكني في رسالتك 
من عدم اهتمام ابنك البالغ من العمر ثالثة عشر 
ابنك  جعل  عن كيفية  وتتساءلني  بدراسته  عاما 

يحب الدراسة.
أعتاب  على  ابنك  أن  تعلمي  أن  يجب   بداية 
بالفعل  إليها  مرحلة املراهقة إن لم يكن قد دخل 
عنيفة  فسيولوجية  تغيرات  تتضمن  مرحلة  وهي 
الطفولة  بني  انتقالية  مرحلة  فهي  الصدمة  تشبه 
لكٍل  شديدا  اضطرابا  تسبب  فهي  لذا  والنضج 
من الشاب والفتاة على حد سواء ومما ال شك فيه 
أثرها على  إلى أخرى  نقله من مدرسة  لعملية  أن 
الدراسة  نظام  اختالف  فبخالف  ابنك،  نفسية 
وكّون  األولى  بمدرسته  ارتبط  قد  يكون  أن  بد  ال 
كما  معلميه  يضايق  كان  وإن  حتى  فيها  صداقات 

ذكرِت في رسالتك وأًيا كان السبب.
إهماله  أسباب  ملعرفة  ابنك  بمصادقة  -  عليك 
مسئول  كشخص  عامليه  دراسته..  في  وإخفاقه 
كذلك  يشعر  وســوف  األمــر  بأهمية  يشعر  سوف 

باملسؤولية.
-  حاولي أن تساعديه أن يضع أهدافا ملستقبله 

يكون أولها االهتمام بدراسته والتفوق فيها.
أن  يحب  التي  الطريقة  يتخير  ابنك  - اجعلي 
لها  الــدروس  جعل  إلــى  يميل  فربما  بها  يــدرس 
جانب تطبيقي أكثر من كونها نظرية وقد يحب أن 
يبحث في املعلومة ليعرف عنها أكثر وبالتالي يكون 

استيعابه لها أفضل.
- اعملي على دمج ابنك في األنشطة واملناسبات 
االجتماعية املختلفة.. يمكنك إشراكه في الرياضة 
التي يحبها وكذا االشتراك له في املكتبات العامة 
محبا  يكون  أن  ضروريا  وليس  الثقافة  وقصور 
للقراءة فتلك األماكن ال تعتمد على الكتب وحدها 
وإنما لديها العديد من األنشطة املفيدة والوسائل 

التثقيفية األخرى غير الكتب.
وأن  بنفسه  قــراره  يصنع  تجعليه  أن  حاولي    -
تشركيه في أمور البيت وتأخذي رأيه فيما يواجه 

األسرة من أمور.
غير  رأيا  كان  وإن  حتى  رأيه  بأهمية  أشعريه     -

ناضج فسوف يكون نواة لرأي راجح فيما بعد.
ريه بجوانب القصور  -  ال تهزئي برأيه ولكن بصِّ

في رأيه واجعليه يبحث عن آراء بديلة بنفسه.
اإلمام  بقول  وإيــاك  نفسي  أذكــر  النهاية  وفي 
أصول  لنا  جمع  حيث   – وجهه  الله  كــرم   – علي 
»داعب  قال  حيث  مراحل  ثالث  في  أبنائنا  تربية 
ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له 
حبله على غاربه« ولكن يجب أن تتناول كل مرحلة 
اإلرشاد والتوجيه دون إفراط أو تفريط ويجب أن 
ترسيخ  يتم  فيها  ألن  الثالثة  باملرحلة  أكثر  تهتمي 
العلى  الله  أســأل  املستقبلية..  شخصيته  أســس 
القدير أن يبارك لك في ابنك وأن يريك قرة العني 
فيه وفي إخوته ونرجو من الله تعالى أن نكون قد 

أفدناك وسالم الله عليك ورحمته وبركاته.

ابني ذكى.. ولكنه 
شقى ومهمل
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السالم عليكم  

ــت  ــل دخ أن  بـــعـــد 
الجميل  ــع  ــوق امل هـــذا 
الشيقة  واملـــواضـــيـــع 
تشجعت  جــدا  واملهمة 
اكتب مشكلتي   أن  على 
حلول  إيجاد  وأتمنى  

وشكرا..
املشكله هي : أنا فتاة 
سنة، أواجه   15 عمري 
الكثير من املشاكل أشعر 
وضائعة  تائهة  بأنني 
ــن كل  ــيــا ومـ ــي الــدن ف
أواجهها  التي  املشاكل 
واحــدة  مشكلة  يوجد 
أنه  وهــي  حلها  أتمنى 
ُولــدت  يــوم  ومــن  دائما 
متفوقة  ــا  ــم دائ كــنــت 
وتحصيلي  دراستي  في 
أن  بعد  لكن  الــدراســي 
مرحلة  إلـــى  انتقلت 
يشرح  الثانوية عندما 
أفهم من  املادة ال  املعلم 
ثاني  من  وال  مرة  أول 
أذهب  أن  بعد  إال  مــرة 
إلى البيت وأبدأ بإعادة 
ــادة وأفــهــمــهــا... ملــاذا  املـ
ــي  ــاق ــب ــت ك ــسـ أنـــــا لـ
أفــهــم  ال  صــديــقــاتــي 
بي  ستيعا ا و عة  بسر

بطيء ..
دائما  املشكلة  وهذه 
ماذا  أعلم  وال  تحيرني 
أكون  ان  أريــد  ال  أفعل 
أريد  بل  الفاشلن  من 

التقدم ..

 األخت الفاضلة
في  تقولني  الله  ورحــمــة  عليكم  الــســالم 
رسالتك أنك كنت دائما متفوقة في دراستك 
وتحصيلك الدراسي لكن بعد أن انتقلت إلى 
تركيزك  معدل  انخفض  الثانوية  املرحلة 

داخل الفصل.
الكريمة أن  أيتها األخت  أؤكد لك  أرجو أن 
األمر بسيٌط جدًا، وهو خالف ما تتصورين، 
قلٍق نفسي مصحوب بشيء  عانني من 

ُ
ت فأنت 

من العصبية، وهو نوع من العاطفة أو السمة 
التي اتصف بها بعض الناس، ويمكن عالجه 

تمامًا، وذلك باتباع اآلتي:
أن  في  املقدرة  لديك  تكون  أن  يجب   :

ً
 أوال

في   
ً

خاصة بــأول،  أوال  نفسك  عن  تعبري 
)كما  نقول  وكما  ترضيك،  ال  التي  ــور  األم
التفريغ  إذًا:  النفس(،  تحتقن  األنف  تحتقن 

النفسي وسيلة عالجية علمية معتبرة.
الكافي  القسط  تأخذي  أن  عليك   ثانيًا: 
من الراحة؛ حيث إن القلق يسبب ضعفًا في 
ينظم  ال  اإلنسان  كان  إذا   

ً
خاصة التركيز، 

نومه أو أوقات راحته.
نوٍع  أي   - الرياضة  ممارسة  عليك  ثالثًا: 
األلعاب  أو  الجري  أو  كاملشي   - الرياضة  من 
األخرى؛ فقد ُوجد أنها تمتص القلق والتوتر 

ن االنتباه والتركيز. وتحسِّ
نوٍع متيسر  أي  بعمل  تقومي  أن  أرجو  رابعًا: 

في  توجد  بأنه  علمًا  االسترخاء،  تمارين  من 
كيفية  توضح  وكتيبات  أشرطة  الدول  جميع 
أشكالها  أبسط  وفي  التمارين،  هذه  إجراء 
وتفتحي  هادئ،  مكاٍن  في  تستلقي  أن  عليك 
في  وتتأملي  عينيك،  وتغمضي   ،

ً
قليال فمك 

نفسًا  تأخذين  ذلــك  بعد  ثم  جميل،  شــيٍء 
الشهيق،  هو  وهذا  األنف،  طريق  عن  عميقًا 
وال بد أن يكون بطيئًا، يفضل أن تكون مدته 
45 ثانية إلى دقيقٍة واحدة، ثم بعد ذلك يأتي 
الزفير عن طريق الفم، ويكون بنفس طريقة 

الشهيق.
اليوم،  في  مرات  عدة  التمرين  هذا  ري  كرِّ

 جدًا إن شاء الله.
ٌ

وستجدين أنه مفيد
القهوة  من  كوبا  تتناولي  أن  أيضًا  يمكنك 
القهوة  ألن  املغرب؛  وقت  في  نسبيًا  املركزة 
من  تحسن  العالي  الكافيني  محتوى  ذات 

التركيز.
أنت - والحمد لله - أهدافك واضحة وجيدة 
إن  سيزيد  ذاته  حد  في  وهذا  دراستك،  في 

شاء الله من الدافعية لديك بصورة إيجابية.
دافئا  حليبا  أيــضــًا  تتناولي  أن  ــو  أرجـ
في  يساعد  الله  شــاء  إن  هــذا  الــنــوم،  قبل 
االسترخاء، نرجو من الله تعالى أن نكون قد 

أفدناك.
نسأل الله تعالى أن ُيزيل همك، وأن يكشف 

كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه..

د. عماد محمد البشير
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

ال أفهم بسرعة واستيعابى بطىء
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عزيزتى : 
صعبة  ظروفا  صديقتك  تعيش  ربما 
هذه  وما  ضاغط  ملوقف  تعرضت  أو 
العصبية الزائدة إال وسيلة لتفريغ ما 
مشاعر  نتيجة  انفعاالت  من  بداخلها 
 مرضا 

ُّ
الحزن والغضب ، وهذا ال يعد

نفسيا إال إذا شكل عائقا بني ممارسة 
عمل  مــن  اليومية  لحياته  اإلنــســان 
أسرة  من  اجتماعية  وحياة  ودراســة 
مجرد  أما   .. ذلك  إلى  وما  وأصدقاء 
به  نمر  أمــرًا  فهذا  الشديد  االنفعال 
تتراكم  عندما  آلخر  وقت  من  جميعا 
والضغوط  املــشــاكــل  ــا  ــن رؤوس فــوق 
التعامل  عن  عاجزين  أنفسنا  ونجد 
والتعايش وبمجرد أن تزول تزول هذه 

الحالة من االنفعال الزائد ..
على  ــان  ــس اإلن قـــدرة  أن  وصحيح 
أن  إال  فــائــقــة  كــانــت  مهما  الــكــبــت 
من  للمزيد  وبالتعرض  ــدودا  ح لها 
هذه  يفقد  اإلنــســان  ــإن  ف الضغوط 
يحاول  ما  بكل  سلوكه  ويتأثر  القدرة 
إخفاءه مهما حاول أن يخفى ذلك بل 

ودون أن يشعر ..
حاد  تقلب  وجود  من  ذكرِته  ما  أما 
فى املزاج  مع االنفعال الشديد وعدم 
مثل  الــذات  فى  التحكم  على  القدرة 
الشخصية  ــرار  ــ األس فــى  الــتــحــدث 
ما  فهذا  نوبات  فى  ذلك  كل  وحــدوث 
مرض  النفسى  الطب  فى  علية  يطلق 
يعتبر  وهو  الوجدانى(  )االضطراب 
مرضا طبيا حيث يعانى فيه املصابون 

مطلقًا  تتناسب  ال  باملزاج  تقلبات  من 
مع أحداث الحياة العادية التي تحدث 
تؤثر  املزاجية  التقلبات  وهــذه   . لهم 
على أفكارهم وأحاسيسهم وصحتهم 
وقدرتهم  وتصرفاتهم  الجسمانية 
املرض  هذا  على  ويطلق  العمل.  على 
االضطراب ثنائي القطبية ألن املزاج 
فيه يتأرجح ما بني نوبات املرح الحاد 
الشديد.  االكتئاب  وبــني  )الــهــوس( 
يحدث  ال  واالكتئاب  الهوس  ذهان  إن 
على  بل   ، الشخصية  ضعف  بسبب 
قابل  ــرض  م فهو  ــك  ذل مــن  العكس 
يساعد  طبي  عالج  له  ويوجد  للعالج 

أغلب الناس على الشفاء بإذن الله.
وكان األحرى لها أن تستشير طبيبا 
نفسيا إن كانت أعراض ما تعانيه حقا 
ليس  وهذا   .. حياتها  على  وتؤثر  حادة 
تقليال أو مساسا بشأن القرآن الكريم 
أن  إلى  الداعي  الرأى  مع  أتفق  ولكنى 
من  له  يتيسر  ما  لنفسه  اإلنسان  يقرأ 
القرآن فلسنا بحاجة إلى وساطة بيننا 
من  بنا  وأرحم  أعلم  فهو  خالقنا  وبني 

أنفسنا ومن غيرنا ..
بداية  بــه  القيام  تستطيعني  ــا  وم
بشكل  معها  والتعامل   .. لها  الدعاء 
تقديم  كثيرا  فسيساعدها  طبيعى 
أنك  باعتبار  لها  النفسى  ــعــون  ال
بالشفقة  تشعريها  ال  ولكن  صديقتها 

عليها ..
اهتمامك  على  خيرا  الله  ــزاك  ج

ورزقك كل الخير ..

السالم عليكم

في  ــي  وه متدينة  صديقة  لـــدّي 
عمرها  ــن  م والــعــشــريــن  ــة  ــادس ــس ال
أصبحت تعاني من نرفزة وعصبية من 
دون سبب يذكر بل وأضحت تبوح بكل 
تحفظ  دون  شخص  ألي  بداخلها  ما 
حّساسة  إنسانة  كانت  أنها  العلم  مع 
حتى  األمــور  من  العديد  وتكبت  جدا 
وتستمر  ــدا  أح تغضب  أو  تجرح  ال 
إلى  وتعود  موقتة  فترة  الحالة  هذه 
ذات  بي  اتصلت  وتعتذر..  طبيعتها 
يوم وهي في حالة هستيرية وطلبت 
من  بالعديد  ونصحتني  الحضور  مني 
خطيبي  عن  التخلي  أهمها  من  األمور 
لم  عزيزة  صديقة  من  واالحــتــراس 
وال  حالتها  وتؤملني  تفسيرا،  ــد  أج
أعرف كيف أساعدها مع العلم أن أهلها 
هي  فهل  بالقرآن  العالج  إلــى  لجأوا 
مريضة نفسيا تخلصت من الكبت الذي 
أستطيع  وماذا  الصورة..  بهذه  بداخلها 

أن أفعل لها ؟

تبوح بكل ما 
بداخلها

ألى شخص
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د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى

النفسـية إشراف :

>> العيادة النفسية >> العيادة النفسية   >> العيادة النفسية   >> العيادة النفسية  

أخاف من مسئولية الزواج
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكلة  بالنفس  الثقة  فقدان   : عزيزتى 
واإلرادة  والفتيات،  الشبان  مــن  العديد 
أي  تجاوز  في  الفّعال  السالح  هى  القوية 
..وأسباب  الثقة  كفقدان  سيئة  شخصية  سمة 

فقدان الثقة هى :
اإلنسان  نشأ  ــإذا  ف البائسة:  الطفولة   <
خائفًا في طفولته يظل كذلك طوال حياته ما 

لم يحاول أن يكسر حاجز الخوف.
الشعور بالنقص: إنه اإلحساس الداخلي   <
بالقصور  ويشعره  ــان  ــس اإلن يملك  الـــذي 
بنفسه  ثقته  فيفقد  اآلخرين  إزاء  والنقص 

تمامًا. 
كبيرة  مشكلة  اآلخــريــن:  على  التركيز   <
فهو  باآلخرين..  حياته  اإلنــســان  يربط  أن 
عن  والتخلي  االستقاللية..  عن  يتخلى  بذلك 

االستقاللية يعني فقدان الثقة بالنفس.
املكاسب الوهمية: في كثير من األحيان قد 
يشعر اإلنسان بأنه يحقق الكثير من املكاسب 
بالنفس  الثقة  فعدم  بنفسه  ثقته  عدم  نتيجة 
يعني السكون واالنزواء وعدم املبادرة وتجنب 
تجدين  وهنا  والــفــشــل..  اآلخــريــن  انتقاد 

حجتك.
يتطلع  أحيانًا  املثالية:  في  االستغراق   <
الفرد إلى تأدية املهام املطلوبة منه على أكمل 
وجه وبأعلى درجة من املثالية وعندما يفشل 
يصاب  املثالية  من  املستوى  هذا  تحقيق  في 

باإلحباط. وفي النهاية فقدان الثقة بالنفس.
اإلنسان  يعتقد  عندما  الذهنية:  الصورة 
أنه  يعتقد  وعندما  يتقدم..  أن  يستطيع  ال  أنه 
حققه  ــذي  ال النجاح  يحقق  أن  يستطيع  ال 
لقد  بالفعل  كذلك  يصبح  ســوف  اآلخـــرون 
ثم  ومــن  بالفشل  نفسه  على  حكمًا  ــدر  أص

سيحصد الفشل.
> التفسيرات الخاطئة: هذا الخطأ يرتكبه 
فاقد  الشخص  نصف  عندما  وذلك  معظمنا 
الخجل..  شديد  ــؤدب..  م بأنه  بنفسة  الثقه 
نصف  قد  املقابل  وفــي  مسالم..  عاطفي.. 
الشخص الواثق بنفسة بأنه مغرور أو أناني أو 

غير مؤدب أو أنه ال يحترم اآلخرين. 
ق على األرض: عندما 

ِّ
> العصفور الذي يحل

كل  معها  يفقد  بنفسه  ثقته  اإلنسان  يفقد 
فرصة في التطور والتقدم لألمام يصبح مثل 
أن  مع  يطير..  كيف  يعرف  ال  الذي  العصفور 
لم  وألنه  ولكنه  وجميلني..  قويني  جناحني  له 
يحاول ويجرب ولم يتعلم خوفًا من السقوط.. 
سيظل محرومًا من متعة التحليق والطيران.. 
ثمينًا  وصيدًا  املنال  سهل  هدفًا  سيصبح  بل 
على  يحلق  جميل  عصفور  عــن  يبحث  ملــن 

األرض.
لذلك عزيزتى ينبغى عليك أن :

ى 
ِّ
ِى ثقافتك، فالثقافة الوجه الذي تطل - تنمِّ

به على الناس .
..  تحّررى  - قولى رأيك مهما كان متواضعًا 
من عقدة الرأي الصواب 100 %  فليس هناك 

س .
ّ

 القول املقد
ّ
رأي صائب بهذه الدرجة ، إال

باالستقاللية  الشعور  على  نفسك  بــى  درِّ  -
واألشــخــاص  ــواء  األجـ على  التركيز  ــدم  وع
يعلمون  ال  هم 

ّ
أن تــصــّورى    .. بك  املحيطني 

تعليمهم  تريدين  كنت  لو  كما  معهم  ثى 
ّ

وتحد
أو إعالمهم .

من  شيئًا  أظهرى   .. اآلخرين  نقد  تقبلى   -
مى 

ّ
وتعل ــن،  ــري اآلخ حضرة  فــي  التماسك 

من  بهذا  أسمع  ــم 
َ
»ل اللطيف:  الــرّد  أساليب 

أحّب  ال  اختصاصي  من  ليس  ــذا  »ه قبل«، 
الخوض فيه«، »أحّب أن أستمع ألستفيد أكثر«.
ث 

ّ
 .. انظرى كيف يتحد

ً
دة  جيِّ

ً
- كونى مستمعة

بعض  مى 
ّ
تعل  .. عليك  ــأس  ب ال   .. ــرون  اآلخـ

أساليبهم .. ستفيدك في القريب العاجل .
من  أكبر  والتصورات  لألشياء  تعطي  ال   -
حجمها ، وال تفسحي املجال للخيال واسعًا، 
خذى   .. ومزاجك  ذهنك  صفاء  ر 

ّ
يعك فقد 

األمور بسهولة ودون أي تعقيد .
واالنكماش  العزلة  ــاالت  ح تطيلى  ال   -
واالنطواء  الخجل  في  وتزيد  موحشة  ها 

ّ
ألن

وفقدان الثقة..
حفظك الله ..

السالم عليكم

أرهقتني  مشكله  ولدّي  فتاة  أنا 
أحس  أني  وهي  كثيرا  وأتعبتني 
الناس  مع  أتكلم  أعــرف  ال  بأني 
وإذا حدثني أحد ال أعرف كيف 
أعرف  ما  أنــي  وأحــس  عليه  أرد 
أو  مشكلة  واجهتني  إذا  أتصرف 
أرد  أعرف  ما  علي  غلط  أحد  إذا 
عليه أحس أني غبية وما عندي 
مهزوزة  بنفسي  وثقتي  شخصية 
أحس  أحد  مع  جلست  إذا  ودائما 
أتكلم  أعــرف  ما  وأنــي  مملة  أني 
مع  الجلوس  من  أهرب  ما  وكثيرا 
أحد أو أسمعه أو إذا أحد اتصل فّي 
متضايقة  إني  والله  عليه  أرد  ما 
عارفة  ومــو  كثير  هالشي  مــن 
أني  حتى  حياتي  في  أعمل  ماذا 
ما  أحس  ألن  الــزواج  من  خايفة 
راح أكون قد هاملسوؤليه وزوجي 
والله  راح يطفش مني ويطلقني 
بخوف  وعايشة  كثير  تعبت  إني 
معقود..  لساني  أن  أحس  وتوتر 
حالي  بالكالم  أنطلق  أن  نفسي 
حال الناس ياليت أحد يساعدني 
والله  هاملشكله  أتخطى  أن  على 
هالشي  مــن  نفسيا  تعبانة  إنــي 
ألحد  أشتكي  بقيت  إذا  حتى 
؟؟!!  مشكلتي  أقول  كيف  ماعرف 
مشكلتي  عــن  أكــتــب  وأنـــا  حتى 
ومن  منكم  خجالنه  أنــي  أحــس 

نفسي.. أرجوكم ساعدوني..

نـدى عـادل جمـال
أخصائية نفسية

إعداد:
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األم الفاضلة :
والسكينة  بالطمأنينة  يمدك  أن  الله  من  أدعــو 

ويلهمك الصبر وحسن التصرف مع أبنائك.
ومتاعب  مشاق  عــادة  األم  تتحمل  سيدتي  نعم 
كبيرة في تربية أبنائها وكثيرا ما تحاول أن تتسلح 
بالهدوء والصبر في مواجهة املواقف التي يمكن أن 
تثير غيظها فإذا طلبت من األبناء فعل شيء تفاجأ 
يفعله  فيما  منهم   

ٌ
كل واستغراق  استجابتهم  بعدم 

فال   .. قليل  بعد  يفعلون  سوف  أنهم  بترديد  مكتفني 
األبناء  فينزعج  غيظا  وتنفجر  نفسها  األم  تتمالك 
ويمتثلون ملطلبها متذمرين ولحظتها تشعر األم أن 
وتواصل  قليل  بعد  األمور  وتهدأ  يكرهونها  أبناءها 
هل  تساؤل  ذهنها  وفي  املنزلية  أعمالها  أداء  األم 
هناك  أن  أم  أعصابها  انفالت  في  محقه  كانت 

أسلوبا آخر ملعالجة مثل هذه األمور؟
ويجيب على هذا التساؤل علماء النفس بقولهم ما 
ال يعلمه األبناء هو أن أالم تصاب بعد انفعالها بحالة 
من تأنيب الضمير تسبب لها تعاسة ألنها تشعر بأنها 
لم تسيطر على نفسها من بعض التصرفات التافهة 
غضبها  إن  بقولهم  يطمئنوننا  النفس  علماء  ولكن 
هذا شيء طبيعي ويقدمون لها بعض النصائح التي 
يمكن أن تساعدها علي التعبير عن غضبها بصورة 

أهدأ ودون جرح كبريائها أمام أبنائها:
تحدد  أن  األم  علي  يجب  األولويات:   تحديد    -1
من  تطلبه  طلب  كل  فليس  أهمية  فاألقل  ــم  األه
يستحق  فال  واملناقشة،  الجدال  يستحق  أطفالها 
موضوع بسيط مثل اختيار نوع الطعام بدال من آخر 
أو رفض طبق معني أو اإلصرار على ارتداء زي معني 
من جانب الطفل يثير الثورة والغضب، ويمكن لألم 
أن تعد قائمتني األولى باألسس التربوية التي ال تقبل 
القابلة  املناقشة والتفاوض والثانية ببعض األسس 
بعض  تبدي  وقــد  والتكيف،  والتعديل  للتفاوض 
األمهات تخوفهن من أن يستنتج األبناء أن كل شيء 
األمر  يرون  ال  النفس  علماء  ولكن  للتفاوض،  قابل 
قابلة  أسسا  هناك  أن  عرفوا  إذا  فاألبناء  كذلك.. 
يتقبلون  هذا  يجعلهم  سوف  ال،  وأخرى  للتفاوض 

من  بقدر  الوقت  نفس  في  يتمتعون  و  بسهولة  األمر 
تعميق  في  البعيد  املــدى  على  تساعدهم  الحرية 

إحساسهم باملسئولية .
2- االنسحاب أو التزام الصمت  عند تفجر املوقف 
يثير  وأبنائها وعدم تحكمها في أعصابها  بني األم 
لدى األبناء إحساسا بالخوف والقلق ألن شكل األم 
يتغير وتعبيرات وجهها تصبح أكثر قسوة وهذا أمر 
على  السيطرة  يفقد  عندما  اإلنسان  ألن  طبيعي 
يندم  أفعاال  ويرتكب  جارحة  بكلمات  يتفوه  نفسه 
التزام  أو  االنسحاب  يجب  لذلك  ذلك،  بعد  عليها 
الصمت بعبارة )من شدة غضبي منك اآلن ال أريد 
الطفل  فيشعر  الحالة(،  هذه  في  وأنا  مواجهتك 
اختارت  إذا  أما  ذلك،  بعد  ويعتذر  الضمير  بتأنيب 
األم التزام الصمت فإن هذا االختيار سوف يجعلها 
تشعر بالرضا عن نفسها ألنها لن تتراجع بعد ذلك. 
يعتقد  أن  من  خوفا  بالقلق  األمهات  بعض  وتشعر 
االستسالم،  يعني  انسحابها  أو  صمتها  أن  أبناؤها 
األبناء  فأغلبية  جدا  ضعيف  االحتمال  هذا  ولكن 
فيتراجعون  الخطأ  في  تمادوا  أنهم  يدركون  سوف 

ويعتذرون وتمر العاصفة بسالم .
٣-  توضح األمر بدون توجيه انتقادات جارحة، 
أما إذا اختارت األم أن تواجه األمر بدون انسحاب 
فعليها أن تحسن اختيار الكلمات املعبرة عن غضبها 
فتوضح للطفل مدى إحساسها باألسى والحزن بدال 
من أن تلقي تصريحات عن طباعه السيئة واألطفال 
عندما  للتعاون  استعدادا  أكثر  يكونون  عامة  بصفة 
يسمعون تصريحات حيادية وليس انتقادات موجهة 
لهم شخصيا كأن تقول األم مثال الثياب املتروكة في 

غير مكانها لن تغسل بدال من القول رتب حجرتك.
في  تبدأ  عندما  األم  تالحظ  االخــتــصــار:   -٤
توجيه اللوم. إلى أبنائها أنهم ال يسمعونها بعد أول 
باالختصار  املتخصصون  ينصح  لذلك  جملتني، 
الرابعة  سن  من  واألطفال  اللوم  نقاط  توضيح  في 
فإذا  الدفاع  في  املحامني  من  بكثير  أبرع  يكونون 
عليك  ذلك  بتفسير  وطالبتك  البنتك  طلبا  رفضت 

اختيار تفسير مالئم يلقي قبولها.

السالم عليكم 

مشكلتي  ــعــد..  وب تحية 
ما  أعرف  ال  أنني  في  تكمن 
أعاني  أنني  إال  هي مشكلتي 
وأشعر  الشديد  الضغط  من 
باالتجاه  أســيــر  ال  بأنني 
الصحيح في تربية اطفالي. 
أنا ربة بيت وأم ألربع بنات 
أعمارهن 9 و6 و٣ سنوات و٤ 
األســرة   ــراد  أف جميع  شهور 
ومضغوطون  متوترون  دائما 
ــمــة  ــا دائ ــأن وعــصــبــيــون ف
الـــصـــراخ والــعــصــبــيــة وال 
ترتيب  أعيد  كيف  ــرف  أع
منح  من  أتمكن  لكي  أوراقي 
الشعور  أطــفــالــي  ــن  م ــل  ك
أرجوكم  والــهــدوء  بــاألمــان 
أريد طريقة ألتعامل بها مع 
كل واحدة من بناتي لتحصل 
على حقها فأنا  تائهة بينهن 
وبالتالي  جــدا  ومضغوطة 
غير راضية عن نفسي بتاتا 

أرجوكم ساعدوني..

أنا دائمة 
الصراخ 
والعصبية
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د. محمود أبو العزائم
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السالم عليكم 

في  نحن  التي  الخدمة  هذه  على  أشكركم  البداية  في 
أمس الحاجة لها. أود االستشارة بخصوص أخي األصغر. 
صعب  األخيرتن  السنتن  في  وأصبح  سنة   17 عمره 
يحب  إنــه  ويقول  دراســتــه  في  مهمل  عليه.  السيطرة 
ويصور  فيها  يعمل  إنه  ويقول  كاميرا  فاشترى  التصوير 
في بعض الحفالت. املشكلة باختصار أننا ال نعرف إن كان 
التي يحصل عليها  النقود   

َ
كاذبا بخصوص مثال أو  صادقا 

األماكن  وبخصوص  أصدقائه  وبخصوص  التصوير،  من 
على  جدًا  طويلة  فترات  يقضي  أيضًا  إليها.  يذهب  التي 
موبايله أو خارج البيت وأصبح عصبيا وصعب السيطرة 

يبرر  دائمًا  فهو  معه  أتحدث  عندما  الوقت  وبذات  عليه، 
يعمل  بأن  وَيِعد  أقوله  ما  كل  يؤيد  أن  ويحاول  ويكذب 
بالنصائح فقط لينتهي الحوار .. يعني هو شخص مراوغ. 
املشكلة أيضًا أنه زنان ومصر على الحصول على ما يريد 
- ولم نسمح له فإنه 

ً
وإذا طلب األذن في شيء - سفر مثال

البيت ويتهمنا دائمًا باملبالغة بتقييده  يهدد بالهرب من 
يقول  أنه  أيضًا هو  يقلقني  وما  أن هذا غير صحيح..  مع 
إنه ال يحب البيت ويشعر بالضيق عند التواجد فيه. ال 
نحرمه  أن  مثل  بحزم؟  معه  نتعامل  أن  يجب  هل  أعرف 
قسرًا من املصروف أو من املوبايل أو من الخروج )إذا أمكن 
ذلك(؟ أم األفضل أن نتعامل معه بطريقة أخرى في هذه 

السن؟ شكرًا لكم..

هل يجب أن نتعامل
? معه بحزم  مختار عبد الغنى

أخصائى اجتماعى

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 : 015/٣6٤٤5٣ - 015/٣67965 > 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

االخ العزيز

من  يــعــانــى  ــاك  ــ أخ أن  الـــواضـــح  مــن 
اإلرادة  ضعف  مع  بالشخصية  اضطراب 
ونحن  بالدراسة.  الرغبة  وضعف  والدافع 
 ، والدوافع  الرغبات  بني  نخلط  ما  كثيرا 
فنعبر ببعضها عن البعض اآلخر، من حيث 
املبدأ فإن الصغار والكبار يتمنون ألنفسهم 
لكن  االجتماعي،  والبروز  والنجاح  التفوق 
األمنيات واألحالم تظل أقرب إلى األوهام 
وتتحول   ، مقلقة  رغبات  إلى  تتحول  لم  ما 
الدافع هو طاقة كامنة  إلى دوافع محركة، 
معني،  سلوك  تجاه  تحركه  اإلنسان  لدى 
يسعى  كي  دافع  إلى  حاجة  في  اإلنسان  إن 
متطلبات  يؤدي  وكي  العالي  التحصيل  إلى 
التفوق الباهر، وهو بحاجة إلى دافع يجعل 
ما  وكثيرا  مستمرا،  ذلك  سبيل  في  سعيه 
نرى أطفاال مندفعني إلى تحصيل العلم في 
االبتدائية،  دراستهم  من  األربع  السنوات 
وأخــذت  تفتر،  عزائمهم  أخــذت  وبعدها 
في  املختلفة  الدراسية  املواد  في  درجاتهم 
االنخفاض وما ذلك إال ألنهم فقدوا الطاقة 
التي تحملهم على بذل الجهد من أجل تعلم 

جيد ومثمر.
أن  نعلم  أن  يجب  املشاكل  تلك  ولعالج 
الرغبة في عمل الخير وطلب العلم والنجاح 
ويكتسبها  األسرة،  قبل  من  صناعة  تصنع 
اآلباء  فعلى  ومعلميهم،  أسرهم  من  األبناء 
واألمهات أن يعلموا أن ضعف الدافعية لدى 
أبنائهم إلى التعلم والتفوق في الدراسة هو 

- بسبب تقصيرهم في توجيه  الغالب  - في 
خالل  ارتكبوها  أخطاء  بسبب  أو  أبنائهم 

تربيتهم لهم.
التعلم  على  ز 

ِّ
املحف األسري  الجو  أن  كما 

قد يكون أهم ما على األسر توفيره ألبنائها 
وحني يجد األب ابنه ال يرغب في االستمرار 
العلمي  تحصيله  يجد  أو  ــة،  ــدراس ال فــي 
ضعيفا مقارنة بزمالئه، فإن عليه أال يكتفي 
عليه  بل  الجهد،  من  املزيد  بذل  على  بحثه 
أن يبحث فيما إذا كان ذلك لسبب نفسي أو 
جسمي، فقد يكون في حاجة إلى نظارة وقد 
كل  في  يستطيع  فال  الفهم  في  بطيئا  يكون 
يكون  وقد  املدرسني،  متابعة  الحاالت  هذه 
يكون  وقد  الكالم  في  العيوب  من  نوع  لديه 
التحدث  من  يمنعه  مما  شديد  حياء  لديه 
أو أن يكون يعانى من مشاكل  أمام زمالئه 
تعوقه  بالشخصية  اضطرابات  أو  نفسية 
ظهور  إلى  وتــؤدى  والتحصيل  التعلم  عن 
والخداع  والغش  كالكذب  مرضية  سمات 
وأحيانا السرقة.. إن معالجة هذه املشكالت 
في  الشاب  رغبة  لتقوية  مهما  شرطا   

ُّ
تعد

التعلم ومواصلة الدراسة.
الشاب  فيها  يعيش  التى  للبيئة   أن  كما 
تحصيل  على  إقباله  على  كبيرا  تأثيرا 
املدرسة  هي  الجيدة  فاملدرسة  التعلم، 
التي يتوفر فيها شيئان أساسيان: جدية في 
عن  بالرضا  فيها  املدرسني  وشعور  التعليم 
ثبت  وقد  مدرستهم،  وأوضــاع  أوضاعهم 
الروح  ارتفاع  أن  الكثيرة  املشاهدات  من 
وشعورهم  واملدرسني  لإلداريني  املعنوية 

مما  فيه،  يعملون  الــذي  للمكان  باالنتماء 
التفاؤل لدى الطالب، ويحفزهم  يثير روح 
على اإلقبال على التعليم، هذا يعني أن على 
يسجلون  التي  ــدارس  امل إلى  النظر  اآلبــاء 
من  وليس  ــل،  ــداخ ال مــن  أبــنــاءهــم  فيها 
فيها  الذي  اإلنسان  إلى  والنظر  الخارج، 

أكثر من نظرهم إلى األبنية والتجهيزات.
وإذا كانت املدارس هي األماكن األساسية 
لتعليم أبنائنا ن فإن لها علينا حق التواصل 
التطورات  بعد  والسيما  والنصح،  واملؤازرة 
حول  خبراتنا  على  طــرأت  التي  الكبيرة 
املالئمة  الظروف  وحــول  الجيد  التعليم 
البحوث  دلت  فقد  ممكن،  تحصيل  ألفضل 
استجابة  أن  على  الكثيرة  ــات  ــدراس وال
الشاب ملعلميه تكون في أحسن حاالتها إذا 
مشوقا،  وممتعا  مثيرا  التعليم  أسلوب  كان 
وهذا يحتاج إلى تمتع املعلمني بلياقة عقلية 
مكان  توفر  إلــى  ويحتاج  عالية،  وروحية 
التعليم  بوسائل  وثري  ومكيف  وجميل  أنيق 

الحديثة.
ــرة الــتــى يــســود بها  ــ كــذلــك فـــان األس
في  والقسوة  األسرية  واملشاكل  التوترات 
التعامل هى من األسر املنفرة التى دائما ما 
تنتج لنا شبابا منحرفني أخالقيا أو مرضى 

نفسيني.
ز 

ِّ
يعز ما  إلى  حاجة  في  الشباب  وسيظل 

والتشجيع  الثناء  وإن  العمل،  إلى  دوافعهم 
واملكافأة على اإلنجاز وعلى الكف عن بعض 
ينبغي  التي  األمور  من  السلبية  التصرفات 
أن يهتم بها كل مرٍب سواء كان أبا أو معلما.


