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جامعة  من  خبراء  أجراها  دراسة  خلصت 
ويسكنسون للطب والصحة العامة في الواليات 
شديد  نفسي  لضغط  التعرض  أن  إلى  املتحدة 
في بداية الحياة قد يؤثر على صحة الدماغ في 

وقت الحق.
شخصًا   1320 لبيانات  دراسة  البحث  وشمل 
ممن تعرضوا لضغوط نفسية قاسية خالل حياتهم، 

وأخضعوا الختبارات تتعلق بالتفكير والذاكرة. 
البحث  في  املشاركني  أعمار  متوسط  وكان 
البشرة  ذوي  من   1232 ضمنهم  من  عامًا   58

البيضاء و82 أمريكيا من أصول أفريقية. 
الدراسة  في  املشاركني  جميع  وخضع 
الذاكرة  شملت  نفسية   - عصبية  الختبارات 
م 

ُّ
والتعل والذاكرة  اللفظي  م 

ُّ
والتعل اآلنية 

البصري وإعادة سرد القصة. 
وقال الخبراء إن التجارب النفسية القاسية 
التي يمر بها اإلنسان قد تكون خسارة وظيفة أو 
وفاة طفل أو الطالق أو العيش مع والد مدمن 

على الكحول أو املخدرات. 

خلصت دراسة علمية حديثة إلى 
يجعل  قد  قليلة  لساعات  النوم  أن 
الشخص أقل جاذبية عند اآلخرين.
شرت 

ُ
ويقول الباحثون في دراسة ن

في دورية “الجمعية امللكية املفتوحة 
اضطراب  إن  البريطانية  للعلوم” 
يبدو  ألن  كاٍف  لياٍل  لبضع  النوم 

الشخص قبيحا بدرجة كبيرة.
الهاالت  أن  إلى  العلماء  وأشار 
والجفون  العني  حول  السوداء 
املنتفخة تعيق تواصلك مع اآلخرين.
بعض  من  الباحثون  وطلب 
شكل  في  رأيهم  إبداء  األشخاص 
الذين شاركوا في التجارب وظهرت 
اإلرهاق،  مالمح  وجوههم  على 
هؤالء  بأن  املراقبون  وأجاب 
لدى  نفورا  وأكثر  صحة  أقل  يبدون 

اآلخرين.
النوم  تجارب  الباحثون  وأجرى 
الجامعة  طالب  من  طالبا   25 على 
منهم  وُطلب  واإلناث،  الذكور  من 
ليلتني  ملدة  جيدا  النوم  محاولة 

متتاليتني.
النوم  منهم  ُطلب  أسبوع،  وبعد 

الليلة  في  فقط  ساعات  ألربع 
على  ليلتني  مدار  على  الواحدة 

التوالي.
صورا  الباحثون  والتقط 
مساحيق  وضع  دون  لوجوههم 
الجيدة  النوم  جلسات  بعد  تجميل 

والسيئة.
بعد ذلك، ُطلب من 122 شخصا 
العاصمة  في  والرجال  النساء  من 
ثم  الصور  إلى  النظر  االسكتلندية 
الجاذبية  أساس  على  تصنيفها 
والصحة والنعاس والثقة، وسؤالهم: 
التواصل  في  ترغب  درجة  أي  “إلى 

مع الشخص الذي في الصورة؟.
تقل  رغبتهم  إن  املراقبون  وقال 
املتعبني،  الطالب  مع  التواصل  في 
أقل  بأنهم  أيضا  وصفوهم  الذين 

صحة.
“الوجه  أن  الباحثون  وأوضح 
بسبب  ذلك  أكان  سواء  املتعب، 
الحرمان من النوم أو من غير ذلك، 
مشاعر  اآلخرين  لدى  يثير  ربما 
بمرض  اإلصابة  من  خوفا  النفور 

ما.”

الناس  يبدي  ال  أخرى،  وبعبارة 
شخص  مع  الخروج  في  رغبتهم 
يحظى  بينما  مريضا،  يكون  ربما 
عالمات  عليه  تبدو  الذي  الشخص 

الحيوية بقبول الكثيرين.
كبيرة  سوندلني،  تينا  وتقول 
الدراسة: “على الرغم  الباحثني في 
الناس  أدفع  أن  أريد  ال  ذلك،  من 
في  التسبب  أو  بالقلق  الشعور  إلى 
تلك  بسبب  لديهم  النوم  اضطراب 
الناس  “غالبية  وأضافت:  النتائج”. 
حال  فقط  ف  التكيُّ إمكانهم  في 
جيد  نوم  على  الحصول  في  أخفقوا 

بني الحني واآلخر.”
علم  أستاذة  بريور،  جايل  وقالت 
وعضو  ليفربول  جامعة  في  النفس 
البريطانية:  النفس  علم  جمعية 
“الحكم على مدى جاذبية الشخص 
شعورية،  ال  بصورة  غالبا  يحدث 
ونحن  ذلك،  نفعل  جميعا  لكننا 
بعض  مالحظة  على  قادرون 
كان  إذا  ما  مثل  القليلة  العالمات 

الشخص متعبا أو مريضا.”
الدراسة  “هذه  أن  وأضافت 
بأهمية  لنا  تذكرة  رسالة  بمثابة 

النوم”.

األفارقة  “األمريكان  إن  الخبراء  وقال 
يعانون من تجارب نفسية أكثر من ذوي البشرة 

البيضاء بنسبة 60 في املئة”. 
مديرة  كاريولو،  ماريا  الدكتورة  وقالت 
إن  الزهايمر  جمعية  في  العلمي  القسم 
النفسية  الحياة  ضغوط  على  ركزوا  “الباحثني 
أو  الوالدين  أحد  وفاة  وتضمنت  بحثهم  في 
خسارة  أو  وظيفة  خسارة  أو  للعنف  التعرض 

بيئة  في  الحياة  أو  فقر  في  العيش  أو  منزل 
مضطربة أو الطالق”.  وأضافت “تغيير الطفل 
عصبي  ضغط  ذات  تجربة  يعتبر  قد  ملدرسته 

ونفسي عاٍل”. 
إن  الدراسة  على  براون، املشرف  وقال دوج 
“التعرض لضغط عصبي ونفسي ملدة طويلة قد 
يؤثر على ذاكرتنا وقدرتنا على التفكير الحقًا 
الضغط  كان  لطاملا   “ وأضاف  الحياة”.   في 

النفسي من أصعب املواضيع التي ندرسها”. 
الضغط  تفريق  الصعب  “من  أنه  إلى  وأشار 
النفسي عن غيره من الحاالت األخرى كالقلق 
كبيرة  بصورة  يساهمان  اللذين  الكآبة  أو 

باإلصابة بالخرف”. 
تشير  البحث  هذا  “نتائج  إن  بالقول  وختم 
أولئك  لدعم  املزيد  تقديم  ضرورة  إلى 
فقيرة  بيئات  في  يعيشون  الذين  األشخاص 
للضغوط  غيرهم  عن  عرضة  أكثر  ألنهم 

النفسية القاسية”. 

إعداد:

د.عمر مختار السوسى
استشارى الطب النفسى

الضغوط النفسية قد تؤدى إىل »شيخوخة مخ اإلنسان«

النوم الجيد »يزيد جمال الوجه وجاذبيته« دراسة:
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قالت دراسة علمية منشورة في مجلة علم األوبئة 
اإلجهاد  من  يعانون  مصر  في  املعلمني  إن  والصحة 

املهنى واالكتئاب والقلق.
الباحثتان  أجراها  التى  الدراسة،  في  وجاء 
جامعة  الطب  كلية  في  الباحثة  الدسوقي؛  داليا 
كلية  في  الباحثة  عالم؛  وهبة  السعودية،  الطائف 
 %100 نسبة  إن  املصرية،  املنوفية  جامعة  الطب 
املهنى،  اإلجهاد  من  يعانون  مصر  في  املعلمني  من 
و67,5% منهم يعانون من القلق، فيما يعانى %23,2 

من االكتئاب.
والقلق  االكتئاب  نسب  أن  إلى  النتائج  وأشارت 
عن  أعمارهم  تزيد  الذين  املعلمني  لدى  ترتفع 
املدارس  ومعلمى  اإلناث  بني  خاصة  عامًا،   40
االبتدائية، وأولئك الذين ال يتقاضون رواتب كافية.

وجاء في مقدمة الدراسة أن التعليم مهنة صعبة 
جسدًيا وعقلًيا، إذ يستخدم املعلم الكثير من الطاقة 
في عمله اليومي في الفصول الدراسية، عالوة على 
ُعرضه  يجعله  ما  والعائلية،  الشخصية  التزاماته 
تمت  سابقة  دراسات  حسب  والضغوط،  لإلجهاد 
مختلفة  وظيفة   26 في  العمل  صعوبة  بني  للمقارنة 

من ضمنها الطب والهندسة والصيدلة.
يعانى منه  الذى  املهنى  الدراسة اإلجهاد  وعزت 
التخطيط  في  املتمثل  عملهم،  عبء  إلى  املعلمون 
للدروس وتنظيم األنشطة وتطوير املناهج الدراسية 
وإدارة األنشطة الصيفية عالوة على الحفاظ على 
والحفاظ  املعلمني  لنقص  غطاء  وتوفير  االنضباط 

على السجالت وإدارة الجداول الزمنية وتقييم أداء 
الطالب باإلضافة إلى تحفيزهم بواسطة الكلمات 

واإلجراءات.
على  املفرط  الضغط  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
يعملون  التى  التعليمية  املؤسسات  قبل  من  املعلمني 
سلوك  من  الناجمة  الضغوط  على  عالوة  بها، 
النفسية ترفع  العمل  الزائد وبيئة  الطالب، والعمل 
من معدالت االكتئاب عند املعلمني في ارتفاع نسب 
الحياة،  جودة  من  يقلل  ما  لديهم  املهنى  اإلجهاد 
االكتئاب  ضمنها  من  سارة  غير  نتائج  إلى  ويؤدى 

على  املعلم  قدرة  يضعف  ما  وهو  املزمن،  والقلق 
العمل والتعامل في الحياة اليومية.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد املدرسني في مصر 
يقترب من املليون ُمعلم، تتزايد أعباء العمل لديهم 
رغم عددهم الكبير، إذ يقوم املعلم بالتدريس عدد 
مستوى  على  أسبوعًيا  كاملة  حصة   24 عن  يقل  ال 
التعليم  مستوى  على  حصة  و21  االبتدائى،  التعليم 
في  دراسية  حصة   18 إلى   14 وبني  اإلعدادي، 

التعليم الثانوي.
 – الدراسة  في  املشاركون  املعلمون  وأعرب 
وعددهم أكثر من 550 مدرًسا - أن النظام التعليمي 
فيها  بما  التحديات،  من  الكثير  يواجه  مصر  في 
واملدارس  املوارد  ونقص  املعلمني  رواتب  انخفاض 
وعدم  العمل  بيئة  وصعوبة  التنظيمي  املناخ  وسوء 

مشاركة صناع القرار.
شاركون 

ُ
امل املعلمون  أظهر  للدراسة،  ا 

ً
ووفق

مستويات متوسطة إلى عالية من التوتر، ومستويات 
ارتفاع  عن  املعلمون  وأبلغ  اإلرهاق،  من  متوسطة 
ضغط العمل ونقص االستقاللية في ُطرق التدريس 

وغياب مناخ االبتكار والتعاون.
مجموعة  اتخاذ  ضرورة  إلى  الدراسة  وخلصت 
املعنية  املصرية  السلطات  قبل  من  الخطوات  من 
نظم  في  الخلل  ومعالجة  املعلمني  إجهاد  من  للحد 
وعمل  والنفسي،  الطبي  الدعم  توفير  مع  التشغيل، 
دراسات مستقبلية للتركيز على عوامل الخطر لدى 

تلك الفئة من املصريني.

100 % من املدرسني يشعرون باإلجهاد 
املهنى.. و23 % منهم مصابون باالكتئاب دراسة:

من  واحدة  ساعة  أن  جديدة  دراسة  : وجدت  لندن 
التمرين البدني في األسبوع يمكن أن تقي من الكآبة.   

من30   أكثر  شملت  نوعها  من  دراسة  أكبر  وكشفت 
بني  بالكآبة  اإلصابة  احتماالت  أن  بالغ  شخص  ألف 
من ال يمارسون تمارين بدنية تزيد مرتني باملقارنة مع 

الذين يتمرنون ملدة ساعة أو ساعتني في األسبوع.  
املجلة  في  شرت 

ُ
ن التي  الدراسة  أظهرت  كما 

األمريكية للتحليل النفسي أن12 في املئة من اإلصابات 
بالكآبة كان من املمكن تفاديها ومنعها بقدر طفيف من 

التمارين املنتظمة.    
الدراسة  أجروا  الذين  الباحثني  فريق  رئيس  وقال 
منذ  يعرفون  العلماء  إن  هارفي  صاموئيل  البروفيسور 
بعض الوقت أن للتمرين دورًا في عالج أعراض الكآبة “، 
ولكن هذه أول مرة تمكنا فيها من تحديد حجم اإلمكانية 

الوقائية للنشاط البدني في خفض مستويات الكآبة”. 
واعتبر هارفي أن هذه النتائج “مثيرة ألنها تبني أنه 
حتى التمارين القليلة نسبيًا ابتداء من ساعة واحدة في 

األسبوع، يمكن أن توفر وقاية كبيرة ضد الكآبة”.  
نرويجيني   33908 الباحثني  من  دولي  فريق  ودرس 
وأعراض  البدني  نشاطهم  مستويات  راقبوا  بالغني 

الكآبة والقلق بينهم على امتداد 11 سنة. 

وطلب الفريق من مجموعة من املتطوعني األصحاء 
فيها  يتمرنون  التي  األوقات  عن  تقارير  يكتبوا  أن 
وكثافة تمارينهم، من التمارين املعتدلة إلى التمارين 
كما  اإلرهاق.  أو  والتعرق  اللهاث  لهم  تسبب  التي 
تؤثر  أن  يمكن  متغيرات  الحسبان  في  الفريق  أخذ 
شائعة  عقلية  وأمراض  التمرين  بني  العالقة  في 
وتعاطي  وعمرية  اقتصادية  اجتماعية،  عوامل  بينها 
واإلصابة  الجسم  كتلة  ومؤشر  واملسكرات  املخدرات 

بمرض بدني جديد وتوفر الدعم االجتماعي.
تسلط  النتائج  هذه  “إن  هارفي  البرفيسور  وقال 

الضوء على اإلمكانية الكبيرة املرتبطة بإدراج التمرين 
البدني في خطط الحفاظ على الصحة العقلية للفرد 

وحمالت الصحة العامة األوسع”.
وأكد البروفيسور هارفي أن زيادة مستوى النشاط 
البدني بني السكان حتى بدرجة طفيفة يمكن أن يحقق 

فوائد كبيرة للصحة البدنية والعقلية.

ساعة فى األسبوع من التمرين البدنى تقى من الكآبة

عبد اإلله مجيد
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ولكى  معدودة،  أيام  حياتنا 
أن  البد  مشاكل  دون  طويال  نحيا 
لذا  وصحية،  جيدة  عاداتنا  تكون 
عليه  تنص  ما  خالصة  لكم  نقدم 
لكى  نصائح  من  الطبية  الدراسات 

تجعل يومك صحيا ألقصى حد.
النصيحة األولى

يبدأ يومك الجديد مع االستعداد 
حيث  له،  السابق  اليوم  فى  للنوم 
بالنوم  الدراسات  جميع  توصى 
نشرها  دراسة  وهذه  املبكر، 
وقادها  توداى  نيوز  ميدكال  موقع 
بنجهامبتون  جامعة  من  باحثون 
فى نيويورك تكشف أن النوم املبكر 
ل من اإلصابة باألفكار السلبية، 

ِّ
يقل

الذين  األفراد  أن  كشفت  حيث 
يعانون  متأخر  وقت  فى  ينامون 
األفكار  وزيادة  املتقطع  النوم  من 
السلبية مقارنة بمن ينامون مبكرا، 
السلبية  األفكار  أن  األطباء  ويؤكد 
التعرض  بزيادة  ترتبط  املزعجة 
العام،  القلق  كاضطراب  ألمراض 
ما  واضطراب  الشديد  واالكتئاب 
القهرى،  والوسواس  الصدمة  بعد 
بقدر  مبكرا  النوم  عليك  يجب  لذا 

اإلمكان.
النصيحة الثانية

من  والعديد  املبكر،  االستيقاظ 
االستيقاظ  أن  تفيد  الدراسات 
الجسم،  وظائف  ن  يحسِّ املبكر 
مجدى  دكتور  يقوله  ما  لكن 
األطفال  طب  استشارى  بدران، 
ألمراض  املصرية  الجمعية  وعضو 
مبكرا  االستيقاظ  إن  الحساسية، 
يضبط إفراز هرمونات الجسم بما 
املناعة،  ويرفع  النمو،  هرمون  فيها 
على  قدرة  أكثر  اإلنسان  ويجعل 

التفكير والتصرف واتخاذ القرار.
العمل  إلى  مبكرا  الخروج  أما 
فيجنبك  النقى  الهواء  واستنشاق 
يجعلك  مما  والعوادم،  التلوث  آثار 
النجاح،  على  وقدرة  نشاطا  أكثر 
إلى  تشير  أخرى  أمريكية  ودراسة 
أن تأخر االستيقاظ من النوم يمكن 

دهون  حرق  نسبة  تقليل  يسبب  أن 
مستويات  ارتفاع  وزيادة  الجسم، 
تناول  وبالتالى  الجوع،  هرمونات 
كميات أكبر من الطعام، لكن تأتى 
تثبيت  بضرورة  الخبراء  توصيات 
وذلك  واالستيقاظ  النوم  مواعيد 
على  البيولوجية  الساعة  لضبط 
تعرضها  وعدم  محددة  مواعيد 
قسط  أخذ  يجب  كما  لالرتباك، 

كاٍف من النوم كل يوم.
النصيحة الثالثة

واالعتناء  األسنان  غسل  ضرورة 
بداية  فى  الشخصية  بالنظافة 
وذلك  تفويته،  يجب  ال  أمر  اليوم 
يمكن  الفم  بنظافة  االعتناء  ألن 
ل 

ِّ
ويقل العامة،  الصحة  ن  يحسِّ أن 

صك من رائحة 
ِّ
من األمراض ويخل

الفم الكريهة، ويزيد من إشراقتك 
اليوم،  طيلة  ابتسامتك  وجاذبية 
عدم  بضرورة  التوصيات  وتأتى 
غسل األسنان بعد الطعام مباشرة 

ألنه يدمر مينا األسنان.
النصيحة الرابعة

وملدة  صباحا  الرياضة  ممارسة 
الدماء  تدفق  من  تزيد  دقائق   10
من  ن  وتحسِّ والقلب،  الدماغ  إلى 
زك 

ِّ
تحف كما  اليوم،  طيلة  نشاطك 

وأيضا  اإلفطار،  وجبة  تناول  على 

األمريكية  الطبية  التوصيات  تأتى 
دقيقة   30 ملدة  الرياضة  بممارسة 
أسبوعيا،  أيام   5 مدى  على  يوميا 
ن الصحة العامة ويقى من  مما يحسِّ

أمراض القلب والسكتة الدماغية.
النصيحة الخامسة

وجبة اإلفطار هى وجبة أساسية 
مستويات  لتحديد  جدا  ومهمة 
اليوم،  طيلة  دمك  فى  السكر 
ضك  يعرِّ اإلفطار  وجبة  وتفويت 
االعتقاد  عكس  على  الوزن  لزيادة 
طيلة  للجوع  يعرضك  ألنه  السائد 

اليوم.
النصيحة السادسة

مواعيد  بتنظيم  االهتمام  يجب 
وتناول  اليوم،  طيلة  الطعام 
بالحبوب  الغنى  الصحى  الغذاء 
والخضراوات،  والفاكهة  الكاملة، 
غذاء  كميات  بتناول  االهتمام  مع 
العاملية،  للتوصيات  وفقا  مناسبة، 
هو  الغذاء  تناول  مواعيد  ومعرفة 
ضبط  لضرورة  نظرا  مهم  أمر 
للجهاز  البيولوجية  الساعة 

الهضمى.
النصيحة السابعة

فى  القهوة  من  فنجان  تناول 
 20 ملدة  بعده  والنوم  القيلولة،  وقت 
دقيقة فقط، وذلك قبل تناول طعام 

نشاطك  يحسن  أن  يمكن  الغداء، 
ز 

ِّ
ويعز اليوم  طيلة  وذاكرتك 

عن  االبتعاد  يجب  كما  الصحة، 
وإهدار  كالتدخني  السيئة  العادات 

الوقت.
النصيحة الثامنة

أهمية  مدى  تتخيل  أن  يمكنك  ال 
تناول املاء طيلة اليوم، فيجب عليك 
من  لترات   3 من  يقرب  ما  تناول 
ز 

ِّ
يحف الذى  األمر  وهو  يوميا،  املاء 

على  يساعد  كما  البشرة،  نضارة 
قول  تنس  وال  اليوم،  طيلة  نشاطك 
 

َّ
ل

ُ
ك اِء 

َْ
امل  

َ
ِمن ا 

َ
ن

ْ
“َوَجَعل تعالى:  الله 

ْيٍء َحّي”.
َ

ش
النصيحة التاسعة

طعام  أى  عن  االمتناع  من  البد 
الـ8  الساعة  بعد  الجسد  يدخل 
مساء ألنه يتحول إلى دهون عنيدة، 
وهى الدهون التى يصعب التخلص 
تناول  عن  االبتعاد  يجب  كما  منها، 
على  بساعتني  النوم  قبيل  الطعام 
نوم  األقل، وذلك حتى تحصل على 

هادئ.
النصيحة العاشرة

األجهزة  عن  بعيدا  النوم  يفضل 
املحمولة،  والهواتف  اإللكترونية 
وبهذا  للغاية،  معتم  ضوء  وفى 

ستحظون بيوم صحى.
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