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يسبب  للبعض،  بالنسبة 
ركوب الطائرات قلقا شديدا

- هل تعرق راحتا يديك عندما 
تمسك  هل  طائرة؟  تستقل 
اإلقالع؟  عند  مقعدك  بجانبي 
- هل تشعر بنبضات قلبك وهي 

تتسارع قبيل الهبوط؟
في   17 وكما   - أنت  إذن 
)حسب  األمريكيني  من  املئة 
استطالع أجرته شركة بوينج( - 
قد تكون من الذين يخافون من 

ركوب الطائرات.
ولكن  مفهوم،  الخوف  هذا 
نادرة  الطائرات  تحطم  حوادث 
الذي وقع  الوقوع، رغم الحادث 
مؤخرا لطائرة الخطوط الجوية 
مقتل  عن  أسفر  الذي  اإلثيوبية 

كل ركابها الـ 157.
حوادث  إحصاءات  فحسب     
 ،2018 لعام  الدولية  الطيران 
التي اعتمدت 2,520,000 رحلة 
جوية، بلغت نسبة الحوادث وفاة 
واحدة لكل 37,800,000مسافر.
التغطية  بسبب  ولكن 
عادة  تحيط  التي  اإلعالمية 
تتصاعد  الطيران،  بحوادث 

الوجود في مكان منغلق«.
بممارسة  برايس  يوصي 
استنشاق  أي   - التنفس  تمارين 
ثم  الفم  الهواء ببطء من خالل 
األنف  خالل  من  ببطء  زفيره 
عبارات  ترديد  أن  ويضيف   -

مخاوف العامة من النقل الجوي. 
ولكن، ومن حسن الحظ، يمكن 
وهناك  املخاوف.  هذه  عالج 
للتعامل  السبل  من  العديد 
عدد  يوفر  الظاهرة.  هذه  مع 
أدناه  النفسيني  األطباء  من 

نصائحهم بخصوص ذلك :
تمارين التنفس

ماثيو  االجتماع  عالم  يقول 
قد  العميق  التنفس  إن  برايس 
ف من القلق الذي يشعر به 

ِّ
يخف

املرء.
في  االجتماع  عالم  يقول 
األمريكية  فيرمونت  جامعة 
ماثيو برايس إن البعض يشعرون 
لم  ألنهم  الطيران  من  بالخوف 
يستقلوا الطائرة في املاضي، أو 

أنه لديهم تجارب سلبية.
ال  الحظ،  »لسوء  ويضيف     
لإلصابة  واحد  تفسير  يوجد 
ولكن  الهلع،  أو  الخوف  بهذا 
األسباب  من  العديد  هناك 

املمكنة«.
السبب  يكون  »قد  يقول     
أو العلم بحادث  تجربة التحليق 
عن  املتأتي  القلق  أو  تحطم 

في  يساعد  قد  معينة  مريحة 
التخلص من القلق.

العالج
قد  القلق  مسببات  مناقشة 

تساعد في التخلص منه.
منا  العديد  يستخدم    

كيف تتأقلم مع الخوف من الطيران؟
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سماعات األذن لتشتيت االنتباه 
بينما  الجوية،  الرحالت  أثناء 
يتناول آخرون العقاقير املقاومة 
كما  املنومة.  العقاقير  أو  للقلق 
املشروبات  كثيرون  يستخدم 

الكحولية.
 ولكن اذا كان الخوف شديدا 
من  اإلنسان  يمنع  بحيث  جدا 
استقالل الطائرة أصال، هناك 
البحث  تستحق  قد  عالجات 

والتمحيص.
والعالج  التنويم  فعالج 
قد  اإلدراكي  والعالج  النفسي 
مع  للتعامل  كلها  استخدمت 

الخوف من الطيران.
أساليب  وراء  من  الفكرة 
على  التعرف  هو  هذه  العالج 
كيفية  ومالحظة  القلق  نوعية 
تطوره و - وهذا هو األمر األكثر 
هذه  مع  التأقلم  كيفية   - أهمية 

املشاعر.
تصدى ملخاوفك

الحقائق  أجهزة  تستخدم 
االفتراضية ملحاربة الخوف من 

الطيران.
يقول خبراء إن الطريقة املثلى 
للتغلب على الخوف من الطيران 
عليه«  املسيطر  »التعرض  هي 
املثل  على  تعتمد  طريقة  وهي 
القديم القائل »واجه مخاوفك«. 
على  مبنية  الطريقة  وهذه 
ملراحل  النفس  تعريض  أساس 
إشراف  تحت  املختلفة  الطيران 

طبيب مختص.

البرامج  من  العديد  هناك 
هذه  مع  التعامل  تحاول  التي 
»الطيران  كبرنامج  املشكلة، 
شركة  تديره  الذي  خوف«  دون 
البريطانية  أتالنتيك  فيرجني 
هذا  يتضمن  الجوي.  للنقل 
يقدمها  شروحا  البرنامج 
الجوانب  حول  مدربون  طيارون 
من  بالخوف  املحيطة  العديدة 
تحليق  كيفية  مثل  الطيران 
املطبات  وأسباب  الطائرات 
التي  واإلجراءات  الهوائية 
الجوي  النقل  شركات  تتخذها 
والخطوات  لإلرهاب  للتصدي 
الطيارون  اليها  يلجأ  التي 
في  أعطال  حصول  حالة  في 

محركات طائراتهم.
تقول باربرا روثباوم، الطبيبة 
األمراض  في  املتخصصة 
جامعة  طب  كلية  في  النفسية 
أيموري في مدينة أتالنتا بوالية 
قارنت  إنها  األمريكية،  جورجيا 
لطائرة  التعرضي  العالج  بني 
حقيقية،  وطائرة  افتراضية 
من  باملئة   93 أن  فوجدت 
املشاركني في البحث تمكنوا من 

الطيران بعد 8 جلسات فقط.
األولى،  األربع  الجلسات  في 
أساليب  املشاركون  يتعلم 
التعرف  مثل  القلق،  مع  التعامل 
وغير  املضرة  األفكار  على 
املثال  سبيل  )على  العقالنية 
بنا«(  الطائرة  تتحطم  »سوف 
أما  عليها.  التغلب  وكيفية 
األخيرة،  األربع  الجلسات 
الواقع  تقنيات  فيها  فتستخدم 
املشاركني  ملساعدة  االفتراضي 
الطيران  حقيقة  مواجهة  في 
القلق  تقليل  من  تمكنهم  بكيفية 

الذي يعانون منه.
استخدام  إن  روثباوم  تقول     
أو  االفتراضية  الطائرات 
الدراسة  هذه  في  الحقيقية 
استخدام  ولكن  سيان، 
أكثر  االفتراضية  الطائرات 
الزهيد  لثمنه  نظرا  عملية 

وسهولة استخدامه.
وتقول إن هذا يمنح األمل في 
والقدرة  والتفهم  العلم  توفير 
على السيطرة في نهاية املطاف. 
فهم  لو  أنه  ذلك  في  الفكرة 
لهذا  يمكن  ال  أمرا،  اإلنسان 

األمر أن يسيطر عليه.
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