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الطب النفسىالجــــــديـــد فى

 : الشخصية  ونظافتك  بصحتك  اهتم   -1
الناس يحبون مصاحبة األشخاص النظيفني ذوي 
على  احرص  لذا  املنفرة،  غير  الجيدة  الرائحة 
وال  األقل،  على  اليوم  في  مرتني  أسنانك  تنظيف 
ملناخ  وفقا  يوميًا،  مرة  من  أكثر  تستحم  أن  تنس 
في  مشكلة  ال  كذلك  فيها،  تسكن  التي  املنطقة 
استخدام مزيل العرق؛ للحفاظ على رائحة طيبة، 

وال بأس ببعض العطر.
: ما هو نوع الرسائل  ملا ترتديه  املرح  2- اجلب 
ارتداء  الخارجي؟ ربما تحب  يبعثها مظهرك  التي 
املزركشة،  أو  الكرتونية،  الرسومات  ذات  املالبس 
لم  الطويلة،  األكمام  ذات  القمصان  تفضل  قد  أو 
غالبًا  فالناس  املبهجة،  املالبس  بعض  ترتدي  ال 
املبتهجني  األشخاص  تجاه  بالراحة  تشعر  ما 
أعني  ال  أنا  اإليجابية،  والحياة  املرح  الطابع  ذوي 
كال  السعادة،  تتصنع  أو  كليًا  مظهرك  تغيير  أن 
سماتك  في  التغيير  بعض  حدث 

ُ
ت أن  األفضل  بل 

الجوهرية.
قامتك،  ب 

ِّ
تحد ال   : جسمك  لوضعية  انتبه   -3

بل  فحسب،  الفقري  عمودك  على  يؤثر  لن  هذا 
بأنك  حولك  ملن  توحي  سلبية  رسائل  سيرسل 
ظهره،  حمل  على  حتى  يقوى  ال  كسول  شخص 
ونتيجة لذلك ستهبط قيمتك في أعني غيرك، لذا 

الوقوف  على  تحرص  بأن  عنك  الظن  سوء  ابعد 
ثم  املشي،  عند   

ً
قليال ذراعيك  ك  وحرِّ مستقيمًا، 

ثقتك  لتعكس  اآلخرين  وجوه  في  مباشرة  انظر 
بأنك  حولك  ملن  إيجابيًا  انطباعًا  ترسي  و  بنفسك 

احترام  ستكسب  حتمّية،  وكنتيجة  الحياة،  تخشى  ال 
وتقدير اآلخرين.

إلى  اذهب  يوميًا:  ُجدد  أشخاص  إلى  ث 
ّ

تحد  -4
على  قصيرًا،  حديثا  معه  وابدأ  تعرفه  ال  ما  شخص 
سبيل املثال، اسأله عن الوقت، ثم أخبره بأنك تريد 
أجابك  ما  فإذا  مضبوط،  ساعتك  توقيت  أن  التأكد 
للمستوى  انتقل  أو  انصرف،  ثم  واشكره  له  ابتسم 
أخرى،  أسئلة  طرح  طريق  عن  الحوار  أطل  الثاني، 
ومن  العالقات،  من  املزيد  ستكسب  الطريقة  بهذه 
وقد  ما،  مكان  في  الشخص  هذا  تقابل  ربما  يدري 

تطور هذه العالقة إلى صداقة أبدية.
5- تجّول في أماكن مختلفة : اخرج من هذا املنزل 
حيث  الناس،  فيها  يكثر  مختلفة  أماكن  في  ه 

ّ
وتنز

يمكنك التحدث مع اآلخرين والتدريب على مهارات 
الخطوات  واتبع  الثياب  أنظف  البس  التواصل، 
من  أكثر  سيفيدك  شيء  فال  انطلق،  ثم  السابقة 

التدريب على الكالم أمام الناس.
6- واكب األخبار واألحداث التي تجري من حولك 
اآلخرين،  مع  جيد  حوار  بدء  عليك  ل  سيسهِّ هذا   :
تنس  وال  الرياضة؟  أو  السياسة؟  في  تقرأ  ال  ملا  إذًا 
العالم،  في  الجارية  األحداث  عن  بمعلومات  د  التزوُّ
فبهذه املعرفة ستتمكن وبكل سهولة من الحديث إلى 
الناس والدخول معهم في نقاشات مثمرة، ليس هذا 
وحسب، بل إن القراءة ستوسع من مداركك املعرفية، 

وستؤثر على طريقة كالمك ونظرتك لألمور.

إعداد:

د.عمر مختار السوسى
إخصائى الطب النفسى

تكون شخصا اجتماعيا فى 6 خطوات؟ كيف

يتقنه  ال  فن  اآلخرين  مع  التعامل 
رهاب  من  البعض  يعاني  حيث  الجميع، 
حضور املناسبات االجتماعية، فبمجرد أن 
الخوف،  عوارض  تبدأ  حتى  الدعوة  تصل 
اليدين،  القلب، وترتعش  فتتسارع ضربات 
أمر  الغرباء  مع  التعامل   

ّ
إن الحلق،  ويجف 

أيضًا،   
ً
مستحيال ليس  ولكنه   

ً
سهال ليس 

فكل ما عليك فعله هو أن تقضي على خوفك 
وأن تنطلق لتتعرف على كل ِمن حولك. إذا 
كنت تعاني من ذلك أنصحك بقراءة املقال 
عسى أن يفيدك في الخروج من هذه الحالة 

حتى تتفاعل مع محيطك بشكل أفضل.
1. يجب أن ترّد على الدعوة املوجهة إليك 
الدعوة  صاحب  تخبر  وأن  وصولها،  فور 
عن  تسأله  أن  من  مانع  وال  بحضورك، 
املدعوين  بني  كان  إن  تعلم  حتى  املدعوين 
ومعارفك  أصدقائك  فوجود  تعرفه،  أحد 

ف من شعورك بالخوف واالرتباك.
ِّ
سيخف

فهذا  الواصلني  أّول  تكون  أن  حاول   .2
وصلت  حال  في  خجلك  من  ف 

ِّ
سيخف

متأخرًا والجميع ينظر إليك.
أن  وحاول  حولك،  سريعة  نظرة  ألِق   .3
للجميع  ظهر 

ُ
ت ال  لكن  تعرفه،  شخصًا  تجد 

وا 
ّ
بأنك تبحث عن شخص معني حتى ال يظن

بأنك ال تريد التعرف على أحد فإن لم تجد 
أحدا ال ترتبك.

4. إذا كان مكان الحفلة مزدحما وبدأت 
على  ذلك  يظهر  أن  حذار  بالخوف  تشعر 
تعابير وجهك وحركات جسدك، فستعطي 
من  ب  التقرُّ تريد  ال  بأنك  سيئًا  انطباعًا 

أحد.
بني  تعرفه  شخصًا  تجد  لم  إذا   .5
التعرف  في  نفسك  على  اعتمد  املدعوين 
أو اطلب من املضيف  على أشخاص جدد، 
وحاول  أصدقائه،  على  يعرفك  أن 
الحديث  أطراف  فتبادل  معهم  االنخراط 

معهم وشاركهم الرقص واملرح.
وإياك  لطف،  بكل  الناس  مع  ث 

ّ
تحد  .6

تسأل  وال  مناسبة  غير  مواضيع  تفتح  أن 
أسئلة شخصية، حاول أن تكون مواضيعك 
اآلخرين  لألشخاص  مساحة  واترك  عامة 

للتحدث وأنصت إليهم.
عقلك  تشغل  وال  تخف  وال  بنفسك  ثق   .7
باألمور السلبية، قلقك وخوفك من التلعثم 
الكالم  في  االنطالق  على  القدرة  عدم  أو 

يجعل نسبة حدوث ذلك فعال عالية.
انطلق  ذاتك،  على  منغلقا  تكن  ال   .8
الحفلة  طوال  تقف  وال  الناس،  مع  وتفاعل 
أنفسهم  األشخاص  مع  أو  واحد  مكان  في 
طوال الوقت فنجاح تفاعلك مع من حولك 

ل من خوفك.
ِّ
سيقل

9. احرص على أن ترسم االبتسامة على 
شفتيك طوال الحفلة فهي ستساعدك على 

.
ً
تقليل الخوف وستمنحك مظهرًا جميال

كيف تتغلب على خوفك فى املناسبات االجتماعية ؟



لهذه   
ً
حال تريد  وهل  النسيان؟  من  تعاني  هل 

الذاكرة الخائنة ؟
عواقب  أحد  هو  الذاكرة  ضعف  أن  الحقيقة     
الحياة املعاصرة التي نعيشها، التي تحيطنا بكثير 
من الرسائل واملعلومات في ذات الوقت، وتجبرنا 
على أداء أكثر من مهمة في ذات الوقت، والتركيز 

أقل على ما نفعله بني يدينا.
لم  الذي  الذاكرة،     وملحاربة هذا الضعف في 
السن،  في  الكبيرة  العمرية  الفئة  على  حكرًا  يعد 
تقوي  التي  الخطوات  ببعض  بالقيام  ننصحكم 

الذاكرة:
على  االعتياد  عند   : جديدة  مهارة  م 

ّ
تعل  -1

أو  يوميًا  طريق  سلوك  مثل  معني،  بنشاط  القيام 
عصبي  طريق  يتكون  دائمًا،  صديق معني  محادثة 
يؤدي  لهذا  »العادة«.  هذه  يمثل  الدماغ  في  معني 
عن  خارجة  بأمور  القيام  أو  جديدة  مهارات  تعلم 
الدماغ.  في  مختلفة  مناطق  تحفيز  إلى  املألوف 
إلى  االنضمام  للدماغ  املحفزة  النشاطات  ومن 
لغة  م 

ُّ
تعل أو  املوسيقى،  أو  الطبخ،  م 

ُّ
تعل صفوف 

جديدة، أو الرياضة .
زة 

ِّ
محف بنشاطات  قم  أكثر:  دماغك  استعمل   -2

للدماغ بدل تلك التي يتم تلقيها بدون تفكير. على سبيل 
بقراءة  األفالم  أو  التلفاز  مشاهدة  استبدل  املثال، 

كتاب، أو حل الكلمات املتقاطعة، أو لعب الشطرنج، أو 
قراءة قسم من الصحيفة ال تقرأه في العادة.

األصدقاء  مع  التفاعل  يؤدي   : اجتماعيًا  كن   -3
االكتئاب  تحارب  هرمونات  إفراز  إلى  والعائلة 

والتوتر، وهما شعوران يضعفان الذاكرة.
غير  مكاٍن  في  العمل  أو  السكن   : منظمًا  كن   -4
منظم يجعل التركيز معضلة صعبة، ويشتته. حاول 

التركيز على مهمة واحدة.

البريطانية،  تلجراف«  »ديلي  صحيفة  ذكرت 
لصحة  العاملي  الصحة  ملجلس  علمية  دراسة  أن 
ليتمتع  الطرق  ألفضل  نصائح  قدمت  الدماغ، 
أن  إلى  التقرير،  ويشير  هانئ.   بنوم  اإلنسان 
النوم  قبل  الجوارب  ارتداء  أن  تبني  الدراسة 
أن  إلى  الفتا  جيد،  بشكل  النوم  على  يساعد 
على  يساعد  ال  أنه  الجوارب  ارتداء  عن  الشائع 
إنها تساعد على  النوم ليال، لكن الدراسة تقول 

األقل على النوم املريح.
في  قدموا  الخبراء  أن  إلى  الصحيفة  وتلفت 
تقرير ملجلس الصحة العاملي لصحة الدماغ حول 
أهمية النوم املريح، من أجل حياة عقلية صحية، 
سن  فوق  هم  من  ملساعدة  النصائح  من  قائمة 
غير  بنوم  والتمتع  بسرعة،  النوم  على  الخمسني 
متقطع، حيث جاءت النصيحة بارتداء الجوارب؛ 
لعدم االستيقاظ من النوم بسبب برودة القدمني.
ويكشف التقرير عن أن الخبراء نصحوا بعدم 
إدخال الحيوانات األليفة إلى غرفة النوم، كالب 
وقطط مثال، والتفكير ملدة 15 دقيقة باملشكالت 
عن  الكامل  التوقف  قبل  اليوم  في  مرت  التي 

التفكير في املشكالت.
نصحوا  الخبراء  بأن  الصحيفة  وتفيد       
باالمتناع عن تناول الطعام والشراب قبل ثالث 
تجنب  إلى  باإلضافة  النوم،  موعد  من  ساعات 
واستبدال  دافئ،  حمام  وأخذ  الحاد،  الجدال 
األنوار البيضاء والزرقاء بألوان برتقالية مريحة.
أنشأته  الذي  املجلس،  أن  التقرير  ويورد 

وجود  مع   : والرياضيات  بالحساب  عليك   -5
املحمولة،  الهواتف  على  الحاسبة  لآللة  تطبيق 
لحساب  الستخدامها  األشخاص  غالبية  يلجأ 
القيام  ب  جرِّ الحسابية.  العمليات  أبسط 
الجمع  مثل  البسيطة  الحسابية  بالعمليات 
قم  أو  حاسبة،  آلة  مساعدة  بدون  والطرح 
إخوتك  أو  أبنائك  مع  الضرب  جدول  بمراجعة 

الصغار على سبيل املثال.

في  املتقاعدين  واألشخاص  الكبار  جمعية 
بريطانيا والواليات املتحدة، ينصح بأن يحصل 
من  ساعات   8 إلى   7 بني  ما  على  شخص  كل 
النوم في كل ليلة، محذرا من أن النوم يصبح 
تحذيره  إلى  باإلضافة  العمر،  تقدم  مع  صعبا 
ولفترات  مريحة،  غير  بطريقة  النوم  أن  من 
القلب  ألمراض  اإلنسان  ض  يعرِّ قد  طويلة، 

والسمنة.
العلمي  الباحث  عن  الصحيفة  وتنقل   
البريطانيني،  السن  كبار  جمعية  في  البارز 
البروفيسور جيمس جودوين، قوله: »نتعامل مع 
الحاجيات  إحدى  أنه  على  مريح  بشكل  النوم 
اليومية، لكن علينا أن نكون حكيمني في معرفة 
مهم  النوم  من  الجيد  القدر  على  الحصول  أن 
حمايتنا  على  ويساعد  العمر،  في  تقدمنا  مع 
الدماغ  في  تؤثر  قد  التي  املشكالت  أنواع  من 
وكذلك الجسم«، الفتا إلى أن الرسالة هي أنه 
صحية،  عقلية  حياة  على  الحصول  »أجل  من 

فإنه يجب عليك العناية بنومك«.
قدمت  الدراسة  أن  إلى  التقرير  وينوه 
الذكية  الهواتف  إبقاء  بوجوب  توصيتها 

واألجهزة اإللكترونية خارج غرفة النوم.
    وتختم »ديلي تلغراف« تقريرها باإلشارة 
إلى قول غودوين إن »على الجميع إدراك أهمية 
الحصول على ساعات نوم مناسبة ألعمارهم؛ 
ألن النوم يساعد على التخلص من الكثير من 

املشكالت التي تطرأ على عقولنا وأجسادنا«.
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