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األب الحائر

االبن  أن  يتضح  أرسلتها  التى  الرسالة  من 
وضعف  الحركة  فرط  مرض  من  يعانى 

التركيز. 
في  اإلفراط  أن  نعلم  أن  أوال  يجب  ولكن 
النشاط هو سلوك طبيعي عند غالبية األطفال 
لفترة معينة من الزمن وال نستطيع أن نحكم 
أنه  ملجرد  النشاط(  )مفرط  بأنه  طفل  على 
سبب  بدون  بسرعة  اندفع  أو  بالكرسي  ألقى 
ودفع طفال آخر أثناء حركته أو ألنه لم يجلس 
فهذا  مستقرة..  جلسة  الطعام  تناول  أثناء 
السلوك قد يصدر من أي طفل نشيط أمضى 

يومه في نشاط بدني مستمر.
واضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة هو 
اضطراب نفسي من نوع تأخر النمو العصبي 
وهي  اإلنسان،  عند  الطفولة  مرحلة  في  يبدأ 
الطفل  تجعل  التصرفات  من  مجموعة  تسبب 
غير قادر على اتباع األوامر أو على السيطرة 
في  بالغة  صعوبة  يجد  أنه  أو  تصرفاته،  على 
إلهاء  حالة  في  هو  وبذلك  للقوانني  االنتباه 
بهذه  واملصابون  الصغيرة.  باألشياء  دائم 
في  االندماج  في  صعوبة  يواجهون  الحالة 
وال  مدرسيهم،  من  والتعلم  املدارس  صفوف 
يتقيدون بقوانني الفصل، مما يؤدي إلى تدهور 

األداء املدرسي لدى هؤالء األطفال بسبب عدم 
قدرتهم على التركيز وليس ألنهم غير أذكياء، 
مشاغبون  أنهم  الناس  أغلبية  يعتقد  لذلك 

بطبيعتهم.
النفسية  الحاالت  أكثر   

ُّ
تعد الحالة  وهذه 

شيوعا في العالم، إذ يبلغ عدد املصابني بقصور 
مجموع  من   %5 حوالي  الحركة  وفرط  االنتباه 

شعوب العالم.
بكثرة  املصابني  األطفال  مع  التعامل  ويشكل 
ألهاليهم  كبيرا  تحديا  االنتباه  ونقص  الحركة 
األطفال  لطبيب  وحتى  املدرسة  في  وملدرسيهم 
من   

ُّ
تعد ال  الحالة  وهذه  أحيانا،  نفسه  وللطفل 

عند  سلوكية  مشكلة  ولكنها  التعلم  صعوبات 
مفرطي  عادة  األطفال  هؤالء  ويكون  املريض، 
التركيز  يستطيعون  وال  واندفاعيني  النشاط 
على أمر ما ألكثر من دقائق فقط، ويصاب من 
ثالثة إلى خمسة باملئة من طالب املدارس بهذه 
الحالة والذكور أكثر إصابة من اإلناث، ويشكل 
وجود طفل مصاب بهذه الحالة مشكلة حقيقية 
يدرك  املصاب  املريض  وحتى  لألهل  أحيانا 
أحيانا مشكلته ولكنه ال يستطيع السيطرة على 
ذلك  معرفة  الوالدين  على  ويجب  تصرفاته، 
ومنح املريض املزيد من الحب والحنان والدعم 
األطفال  طبيب  مع  التعاون  كذلك  األهل  وعلى 

واملدرسني من أجل كيفية التعامل مع املريض.

     وأول ما ينبه اآلباء إلى فرط نشاط طفلهم 
تنحصر  ال  املدرس  إن  حيث  املدرسة،  هو 
من  بمجموعة  بل  وحده  طفلك  في  مسئوليته 
األطفال ويكون لديه توقعات بالنسبة للحدود 
التصرف  األطفال  هؤالء  على  يتوجب  التي 
في  املفرط  الطفل  أن  شك  وال  نطاقها.  ضمن 
واالنتباه  والتعاون  للتركيز  قابل  غير  الحركة 
بل  للغاية  صعبة  مدرسيه  وظيفة  يجعل  مما 

حتى مستحيلة األداء.
     وعادة يكون ذكاء هؤالء األطفال أقل من 
وسرعة  انتباههم  ضعف  ونالحظ  املتوسط 
ووضع  الدائمة  الحركة  مع  وتوترهم  تهيجهم 
كل ما يصل إلى أيديهم في فمهم مع الشعور 
بالعدوان أو الهجوم على إخوتهم بالضرب مع 
يجعل  مما  لهم  والتهديد  العقاب  تأثير  عدم 
تناولوا  إذا  إال  عسيرًا  املدارس  في  تعليمهم 

العالج بانتظام ملدد طويلة.
املطمئنات  من  الطبي  العالج  ويتكون       
وأحيانا  للصرع  املضادة  والعقاقير  النفسية 
التي  املخية  القشرة  لتقوية  املنبهات  بعض 
ما  وعادة  باملخ.  التهيج  مراكز  في  تتحكم 
مرحلة  وقبل  السن  تقدم  مع  الحالة  تستقر 

البلوغ.

نبيه  أنه  أحس  أوقات  الحركة،  وكثير  التركيز  وقليل  كثير،  اللعب  في  شاطر  ولد  عندي 
وأوقات أحس أنه مش فاهم .عنده 8 سنوات، راح للدكتور قال لي عنده فرط حركة وآخر 
قال تأخر ذهني، وأنا مش عارف أعمل إيه وخايف أدخل في عالج ويكون غلط .. ممكن حد 

يفهمني!!!  وشكرا.

السالم عليكم 

فرط 
حركة

د. مصطفى أبو العزايم
استشارى الطب النفسى
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السالم عليكم 

االخ الفاضل

أرجو من الله أن يشرح لك صدرك ومازلنا 
الله  رحمه  العزائم  أبو  د.  بوصية  نوصيك 
برعاية أخيك واالهتمام به ملا في ذلك من أجر 

كبير من الله سبحانه وتعالى.
سلوكية  أو  فكرية  إعاقة  العقلي  والتخلف 
في  التكيفية  الوظيفة  من  الحد  إلى  تؤدي 
مهارات  أو  الذاتية،  الرعاية  أو  االتصال، 
الحياة اليومية أو الحياة االجتماعية، وعادة ما 
يظهر على املريض صعوبة في التعلم، وتختلف 
على  اعتماًدا  العقلّي  التخلف  عالج  طرق 
نتيجة  الشخص  سلوكيات  على  وتأثيره  شدتِه 
التخلف العقلي، فقد يؤدي التخلف العقلي إلى 
سلوكيات عدوانية، وفيما يلى بيان لطرق عالج 

التخلف العقلّي: 
ساعد 

ُ
ت باألدوية:  العقلي  التخلف  عالج 

حياة  تجعل  التي  املشاكل  تحسني  على  األدوية 
 

ّ
صاب بالتخلف العقلّي أكثر صعوبة

ُ
الشخص امل

املجتمع،  أو  املنزل،  في  سواء  غيره  مع  مقارنة 
إعطاء  يتم  ما   

ً
عادة لذلك  العمل،  مكان  أو 

أنواع مختلفة من األدوية، ومن املهم أن يصف 
يبقى املريض  أن  الطبيب هذه األدوية، ويجب 
األعراض  لتخفيف  الطبيبة  الرعاية  تحت 

الجانبية لهذه األدوية، ومن هذه األدوية:

نشطة. 
ُ
 - األدوية امل

ضادة للذهان. 
ُ
-  األدوية امل

السيروتونني  امتصاص  مثبطات  أدوية   -
االنتقائية. 

الكثير  ُيعاني  العدوانية:  السلوكيات  عالج 
العقلي  بالتخلف  صابني 

ُ
امل األشخاص  من 

السلوكيات  عد 
ُ

وت الُعدوانية،  السلوكيات  من 
للمشاكل  شيوًعا  األكثر  السبب  هي  العدوانية 
الطبيب  يقوم  أن  املهم  ومن  لديهم،  النفسية 
السلوكيات  لهذه  الصحيح  بالتشخيص 
 

ً
وعادة السلوكيات،  هذه  في  السبب  ملعرفة 
التي  السلوكية  بالعالجات  الطبيب  يبدأ  ما 
يتم  املرضى  أغلب  ولكن  املريض،  ئ 

ِّ
هد

ُ
ت

وذلك  هان، 
ُ
للذ ضادة 

ُ
امل باألدوية  عالجهم 

السلوكية  العالجات  من  أعلى  فاعلية  لها  ألن 
يصف  قد  األحيان  بعض  وفي  املريض،  لدى 
لعالج  االكتئاب  مضادات  بعض  الطبيب 
نصح  املهم  ومن  العدوانية،  السلوكيات  هذه 
من  العقلّي  بالتخلف  صاب 

ُ
امل الشخص  أهل 

من  للتأكد  وذلك  النفسي،  الطبيب  مراجعة 
عدم إصابته بأمراض أخرى مثل االكتئاب أو 

التوتر أو غيرها.

وجاوز  عقليا  متخلف  أخي 
كل  وفشلت  عمره  من  الخمسني 
الطبيب  إلى  الصطحابه  الحيل 
هو  عليه  كشف  الذي  والوحيد 
العزائم عندما  أبو  الدكتور جمال 
كان أخى صغيرا وأوصانا باالهتمام 
لله  والحمد  وشأنه  وتركه  به 
لخدمته  وكلنا  السنوات  تلك  كل 
ألتفه  يتضايق  أصبح  اآلن  ولكنه 
وأحيانا  صوته  ويرفع  األسباب 
بتصرف  يأتي  وقد  نفسه  يضرب 
غير متوقع وأصبح متعبا جدًا في 
والنظافة  والشرب  األكل  موضوع 
فهل من نصيحة، جزاكم الله ألف 

خير.. 

المعاملة مع حاالت التخلف
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األخت الفاضلة:

تعانني من مرض  أنك  التى ذكرِتها يتضح  من األعراض 
الوسواس القهرى مصاحب بأعراض اكتئابية

املرتبطة  االضطرابات  من  نوع  هو  القهري  والوسواس 
)وسواسية(  منطقية  غير  ومخاوف  بأفكار  تتميز  بالقلق، 

تؤدي إلى تصرفات قهرّية.
القهري  الوسواس  باضطراب  املصابون  واألشخاص 
الوسواسية  تصرفاتهم  أن  لحقيقة  واعني  ا، 

ً
أحيان يكونون، 

هذه  لكن  تغييرها،  أو  تجاهلها  ويحاولون  منطقية،  غير  هي 
املحاوالت تزيد من احتدام الضائقة والقلق أكثر.

بالنسبة  هي،  القهرية  التصرفات  فإن  املحصلة،  وفي 
يتمحور  وقد  الضائقة.  من  للتخفيف  إلزامية  إليهم، 
اضطراب الوسواس القهري، في أحيان متقاربة، في موضوع 

معنّي، كالخوف من عدوى الجراثيم، مثال.
ولكي  القهري،  الوسواس  باضطراب  املصابني  وبعض 
بشكل  أيديهم  بغسل  مثال،  يقومون،  آمنون،  بأنهم  يشعروا 
الجلدية  والندوب  الجروح  يسببون  أنهم  درجة  إلى  قهري، 

ألنفسهم.
أن  إال  املبذولة،  والجهود  املحاوالت  من  الرغم  وعلى 
وتواصل  تتكرر  القهرّية،   – الوسواسية  املزعجة،  األفكار 
تصّرفات  إلى  األمر  يؤدي  وقد  واالنزعاج،  بالضيق  التسبب 
تأخذ طابع املراسم والطقوس، تمثل حلقة قاسية ومؤملة تميز 

اضطراب الوسواس القهري.
فسي، بأن شخصا ما 

ّ
 الطبيب أو املعالج الن

ّ
وعندما يشك

يعاني من اضطراب الوسواس القهري، يقوم بإجراء سلسلة 
من الفحوصات الطبّية والنفسّية.

اضطراب  تشخيص  في  تساعد  الفحوصات  وهذه 
طبية  حاالت  )استبعاد(  نفي  طريق  عن  القهري،  الوسواس 
كما  نفسها،  األعراض  ظهور  إلى  تؤدي  أن  يمكن  أخرى 
تساعد في البحث عن مضاعفات إضافّية أخرى ذات عالقة 

باضطراب الوسواس القهري.
وتشمل هذه الفحوصات:

<  الفحص الجسدي ـ  فحوصات مخبرّية
أما معايير تشخيص اضطراب الوسواس القهري، فتتمثل 

في:
وسواسية  بصورة  يتصّرف  للفحص  الخاضع  الشخص   -

قهرية
تصّرفه   

ّ
أن يالحظ  للفحص  الخاضع  الشخص   -

ه غير منطقي
ّ
الوسواسى ، أو القهرّي، مبالغ فيه، أو أن

بالغ  وبشكل  سلًبا  ر 
ّ
يؤث القهرّي،  أو  الوسواسي،  السلوك   -

على الحياة اليومّية الروتينية

< السلوك الوسواسى يجب أن يالئم املعايير التالية:
تسبب  مقلقة  تخّيالت  أو  دوافع  رغبات،  متكّررة،  أفكار   -

ضائقة
األفكار،  تجاُهل  للفحص  الخاضع  الشخص  يحاول   -

التخّيالت والرغبات أو إنكارها
خّيالت 

ّ
 األفكار، والت

ّ
- يعلم الشخص الخاضع للفحص أن

والّرغبات هي من نسج خياله
< السلوك القهرّي يجب أن يالئم املعايير التالية:

 القيام بأعمال معينة بشكل متكّرر وغير إرادي، مثل غسل 
 همًسا

ّ
اليدين أو العد

الضائقة  من،   
ّ

الحد أو  منع،  هو  القهري  السلوك  هدف   -
الناجمة عن وساوس غير واقعية

الوسواس  عالج  في  متبعان  أساسيان  نوعان  وهنالك 
القهري، هما:

< العالج النفسي
< العالج الدوائي

القهري  الوسواس  الضطراب  األفضل  العالج  ويختلف 
وغالًبا  وتفضيالته،  الشخصّي  ووضعه  نفسه،  للمريض  تبعا 
ناجعا  الدوائي  والعالج  النفسي  العالج  بني  الدمج  يكون  ما 

ا
ًّ

جد
أن  تبني  القهري:  الوسواس  الضطراب  النفسي  العالج 
)اإلدراكية(  املعرفية  »املعالجة  املسّماة  العالجّية  الطريقة 
السلوكية« هي األكثر نجاعة في معالجة اضطراب الوسواس 

 سواء.
ٍّ

القهري، بني األطفال والبالغني على حد
أن  يمكن  النفسية  األمراض  ملعالجة  معّينة  أدوية  وثمة   
القهرية  والسلوكيات  الوساوس  على  السيطرة  في  تساعد 
التي تميز اضطراب الوسواس القهري. وغالًبا ما يبدأ عالج 
الوسواس القهري بمضاّدات االكتئاب التي قد تفيد في عالج 
السيروتونني،  نسبة  رفع  على  تعمل  ألنها  القهري،  الوسواس 
التي قد تكون منخفضة لدى أشخاص يعانون من اضطراب 

الوسواس القهري.
االخت الفاضلة: األمراض ابتالء وامتحان من الله تعالى 
ومن يصبر على االبتالء ينال أعظم األجر، ولذلك ننصحك 
الطبيب  من  املوصوف  الدوائى  العالج  على  باالستمرار 
ننصحك  كما  النفسية  الناحية  استقرار  تمام  حتى  املعالج 
الزوج  أهل  من  سابقا  إليك  أساء  عمن  للصفح  بالسعى 
في  ملا  مستقل،  سكن  في  عنهم  بعيدا  صرت  وقد  خصوصا 
ذلك من أثر ملموس في تحسني النواحى النفسية لإلنسان. 

وفقك الله وشرح صدرك.

السالم عليكم 
قهرى  وسواس  من  أعانى  إنا 
كلما  كنت  النظافة،  بخصوص 
الشقة  فى  أنظف  أفضل  أزعل 
وبقى  كبر  املوضوع  ملا  لغاية 
 10 حوالى  من  قهرى  وسواس 
كتير  أدوية  وأخدت  سنوات 
ورحت لدكتورة نفسية ووصفت 
لـ  ووصلت  مودابكس  أقراص  لى 
كده  وبعد  اليوم  فى  أقراص   4
واحد  قرص  لـ  تدريجيا  قللته 
دلوقتي  حاجه  وآخر  اليوم.  فى 
ملجم   100 فافرين  هى  بأخذها 
أحسن  أنا  حاليا   . اليوم  فى  مرة 
أخف  نفسي  خفتش،  ما  بس 
وكمان  العالج  وأبطل  خالص 
سبب  كانوا  اللى  الناس  بقابل  ملا 
متزنة  مش  إنى  بحس  الزعل 
وأنا قاعدة معاهم ودائما قلقانة 
ومتوترة، وبنام كتير أوى بالرغم 
عالى  نشاط  من  أعانى  أنى  من 
فى الغده الدرقية وبأخذ عالج 
قبل  يوم  كل   50 الثيروسيل 
الفطار بساعتني ده عالج ليقلل 

النشاط بتاع الغدة .
 أنا بأخذ عالج الغدة ومواظبة 
بفتكر  إنى  املشكلة  بس  عليه، 
أول  فى  حصلتلى  اللى  الحاجات 
السبب  وكانت  وزعلتني  الجواز 
وبعيط  والقلق  الوساوس  فى 
بالرغم من أن الدنيا بقت أحسن 
ومتأكدة،  عارفة  وأنا  أوى  بكتير 
أوى  زعالنة  إنى  املشكلة  بس 
اللى  اللى فات وزعالنة على  من 
أسامحهم  قادرة  ومش  حصلى 
علشان  كويس  بعاملهم  بس 
فاهم  وهو  زوجى  أهل  همه 
املشكلة وهو كويس معايا وأخذنا 
سافر  وهو  العيلة  بيت  بره  شقة 
والوالد  أنا  وسابنى  السعودية 

وعندى 3 أوالد.

وسواس 
قهرى 

بخصوص 
النظافة

د. داليا مختار السوسى
استشارى الطب النفسى

إعداد:
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األخ الفاضل

 من األعراض املرضية التى تشتكى منها 
أنك  يتضح  السابق  املرضى  التاريخ  ومن 
عدة  وهناك  االكتئاب،  مرض  من  تعانى 
أنواع من االكتئاب منها االكتئاب الجسيم 
ومن أهم أعراض االكتئاب الجسيم تدني 
الحزن  أو  حاّدة،  مستويات  إلى  املزاج 
أن  ويمكن  باليأس.  الشعور  أو  العميق، 
ج أو قد ال  يظهر املزاج أحيانًا على أنه تهيُّ
يتمكن الشخص املصاب به من االستمتاع 

باألنشطة التي عادة ما تكون ممتعة.
في  تغييرات  على  االكتئاب  وينطوي 
الحالة  في  تتحكم  التي  الدماغ  مناطق 
العصبية  الخاليا  تعمل  فقد  املزاجية، 
الدماغ،  بشكل سيئ في مناطق معينة من 
صاب يواجه صعوبة في تنظيم 

ُ
مما يجعل امل

االتصال  عدم  نتيجة  املزاجية،  الحالة 
العصبية  الدوائر  أو  العصبية  الخاليا  بني 
بسبب اختالل فى الناقالت العصبية باملخ.
ومن األعراض املؤملة بشكل خاص لهذا 
القيمة  بانعدام  الراسخ  الشعور  املرض 
والذنب. وقد يشعر الشخص بالذنب بشأن 
يشعر  قد  أو  الحياة،  في  معينة  تجربة 
شيء  بأي  له  عالقة  ال  عام  بشكل  بالذنب 

على وجه الخصوص.
األشخاص  أفكار  تتغير  ما  وغالبًا 
بحسب  الجسيم  باالكتئاب  املصابني 
قد  املثال،  سبيل  فعلى  املظلم،  مزاجهم 
مع  متناسبة  غير  املتشائمة  األفكار  تكون 
يكون  األحيان،  بعض  وفي  املوقف.  واقع 
التفكير املكتئب مشوهًا بدرجة كافية ليتم 
يجد  الشخص  أن  أي  »ذهانيًا«؛  تسميته 
الواقع،  على  التعّرف  في  كبيرة  صعوبة 

بأوهام  املكتئبون  األشخاص  يصاب  وقد 
)تصورات  هلوسة  أو  خاطئة(  )معتقدات 

خاطئة(.
االكتئاب  أعراض  أهم  حصر  ويمكن 
بأنه  صراحة  املريض  يشكو  قد  اآلتي:  في 
بفقد  املرض  يبدأ   .. يائس  حزين  مكتئب 
الفتور  مع  االهتمام  فقدان   .. الحماس 
مسايرة  على  القدرة  عدم   .. والالمباالة 
املجتمع ومعايشة الحياة .. عدم اإلحساس 
األعراض  وتتطور  والطمأنينة  بالسعادة 
إلى أن ينغمس املريض في التفكير والتهويل 
 .. باليأس  ويشعر  حياته  يلغي  أنه  لدرجة 
عن  بعيدا  فيصبح  دوامة  في  نفسه  يحبس 
خطير  وهم  في  ويعيش  االجتماعي  الواقع 
نظره  في  الدنيا  وتضيق  املوت  شبح  اسمه 
وتستحيل الحياة. كذلك قد ينتاب املكتئب 
السارة  غير  واألفكار  بالتعاسة  إحساس 
ويصبح  تركيزه  ويصعب  طاقته  وتضعف 
واألعمال  بالواجبات  القيام  يستطيع  ال 
اضطرابات  ذلك  يصاحب  وقد  املعتادة. 
الجهاز  خاصة  الجسم  أجهزة  معظم  في 
واألعصاب،  والغدد  والدوري  الهضمي 

وأيضا قد يضطرب النوم. 
الطبيب  استشارة  عليك  يجب  لذلك 
عالج  ووسائل  طرق  تتعدد  حيث  النفسي 
إلى  بالعقاقير  العالج  فهناك  االكتئاب 
جانب بعض الوسائل النفسية واالجتماعية 
التي تساعد مريض االكتئاب، كما تستخدم 
جلسات الكهرباء لعالج الحاالت الشديدة 
التى لم تستجب للعالج الدوائى خصوصا 
هو   والطبيب  انتحارية  أفكار  ظهرت  إذا 

من يحدد األسلوب األمثل لعالج كل حالة.

السالم عليكم 

وبعدين خرجت  أيام  نفسى عدة  اتحجزت في مستشفي  اسمي محمد عندي 16 سنة كنت  أنا 
الكهرباء بس ملا خرجت ما حستش بتحسن  ورجعت اتحجزت 20 يوم وخضعت للعالج بجلسات 
دكتور  ومن  مستمرة  انتحارية  وأفكار  جسيم(  اكتئاب  مريض  )أنا  هي  ما  زي  األعراض  وفضلت 
لدكتور وما كنتش ألتزم بالعالج لغايه ما حالتي تحسنت إلى حد كبير جدا ورجعت أباشر حياتي 
الطبيعية من تاني.. املشكلة دلوقتي في حاجتني: وجود وجع بسيط مستمر في الرأس وشعور بأن 

الدنيا مظلمة وخاصة عند دخول الليل ومشاكل في الذاكرة. 
برجاء اإلفادة وجزاكم الله خيرا..

شعور بأن الدنيا مظلمة
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النف�س املطمئنة

د. عماد أبو العزايم 
أخصائى الطب نفسى

إعداد:

األخ الفاضل
الواثقني  األشخاص  أن  النفس  علم  يخبرنا 
أهدافهم  وتحقيق  للنجاح  قابلية  األكثر  هم  بأنفسهم 
املنخفض  التقدير  أصحاب  يعاني  بينما  بسهولة، 
تساوي  رغم  أمر،  أي  إتمامهم  عند  بصعوبات  للذات 
أسباب  هي  فما  الفئتني،  لدى  واملواهب  اإلمكانيات 
حقًا  يمكن  وهل  العالج؟  وكيفية  بالنفس  الثقة  عدم 
اإلجابة  الذات؟  عن  السلبية  األفكار  من  التخلص 
سمات  على  ونتعرف  نناقش  وسوف  تأكيد!  بكل  نعم 
األشخاص الواثقني بأنفسهم ونكتشف طرق اكتساب 
الثقة بالذات حيث تشير الدراسات إلى أن األشخاص 
رون 

ِّ
ويقد للنفس  الصحي  بالتقدير  يتمتعون  الذين 

من  بينما  والتفوق،  للنجاح   
ً
ميال أكثر  هم  إنجازاتهم 

أكثر  هو  ذاته  من  ر 
ّ

ويحق بالذات  الثقة  إلى  يفتقر 
عرضة لإلصابة باألمراض.

»الثقة  مفهوم  ف  نعرِّ أن  ينبغي  البداية  في  ولكن 
بالنفس« أو »احترام الذات«، فاحترام الذات بتعريفه 
لدينا  يكون  فعندما  أنفسنا.  عن  رأينا  هو  البسيط، 
تقدير ذاتي صحي، فإننا نميل إلى الشعور باإليجابية 
يجعلنا  وهذا  عام.  بشكل  الحياة  وتجاه  أنفسنا  تجاه 
أكثر قدرة على التعامل مع تقلبات الحياة. أما عندما 
رؤية  إلى  نميل  فإننا  منخفضًا،  لذاتنا  تقديرنا  يكون 

أنفسنا وحياتنا بشكل أكثر سلبية وانتقادًا.
ويشترك الشخص قليل الثقة بالذات في عدة أفعال 
احترام  تدني  يتسم  حيث  مستمرة،  بصفة  يكررها 
الذات.  تجاه  بالسوء  والشعور  الثقة  بانعدام  الذات 
تدني  من  يعانون  الذين  األشخاص  يشعر  ما  وغالبًا 
احترام الذات بأنهم غير محبوبني أو ُمحرجون أو غير 
أكفاء. عالوة على ذلك، فإن األشخاص الذين يعانون 
من تدني احترام الذات هم مفرطو اليقظة ومفرطون 
والرفض،  الكفاءة  عدم  عالمات  إلى  االنتباه  في 
يفتقرون  الذين  األفراد  يرى  األحيان،  من  كثير  وفي 
حالة  في  حتى  واالستياء  الرفض  الذات  احترام  إلى 
في  دائمًا  الخطر  يكمن  لذلك  منهما،  أٍي  وجود  عدم 
أو سيحكمون حكمًا سيئًا،  يرتكبون خطأ،  أنهم سوف 
أنفسهم  سيعرضون  أو  محرجًا،  شيئًا  سيفعلون  أو 
أخالقية،  غير  بطريقة  سيتصرفون  أو  للسخرية، 
لتقدير  مستمرًا  تهديدًا  تشكل  جوانبها،  بكل  فالحياة 

الذات بالنسبة إليهم.
الثقة  تدني  في  تساهم  التي  العوامل  وتختلف 

بالنفس من شخص آلخر نذكرها كما يلي:
الثقافية  وخلفيتك  جيناتك  تلعب  الجينات: 
ثقتك  في  كبيرًا  دورًا  الطفولة  مرحلة  في  وخبراتك 
تركيبتنا  أن  الدراسات  أظهرت  فقد  وقيمتها  بنفسك 
الكيميائية  املواد  بعض  كمية  على  تؤثر  الجينية 
مثل  إليها،  الوصول  لدماغنا  يمكن  التي  للثقة  املعززة 
السيروتونني، وهو ناقل عصبي مرتبط بالسعادة يمكن 
أن تثبطه بعض االختالفات الجينية. وقد يتم توريث ما 
بني 25 إلى 50% من سمات الشخصية املرتبطة بالثقة.

عدد  يؤدي  أن  يمكن  الشخصية:  الحياة  تجارب   >
تمامًا  اليقني  بعدم  الشعور  إلى  الفردية  التجارب  من 
في  عائلتنا  في  بها  عوملنا  التي  فالطريقة  النفس،  في 
الصغر يمكن أن تؤثر علينا لفترة طويلة بعد الطفولة. 
فعلى سبيل املثال، إذا كان أحد والديك يقلل من شأنك 
لن  أنك  أخبرك  أو  باآلخرين،  يقارنك  أو  باستمرار، 
هذه  تحمل  أنك  املحتمل  فمن  شيء،  أي  إلى  تصل 

الرسائل معك اليوم.
< التنمر والتحرش واإلذالل: يلعب التنمر دورًا كبيرًا 
في  التنمر  يترك  أن  ويمكن  بأنفسنا،  ثقتنا  اهتزاز  في 
يتعلق  عندما  بنفسك  ثقتك  على  أثرًا  الطفولة  مرحلة 
وغيرها  والرياضية  الفكرية  والقدرات  باملظهر  األمر 
الخلفية  تلعب  أن  يمكن  كما  حياتك.  مجاالت  من 
إذا  أيضًا،  فرقًا  الجنسي  والتوجه  والثقافية  العرقية 
قد  تكون  فربما  للتمييز،  املتلقي  الطرف  في  كنت 
استوعبت بعض الرسائل السلبية وغير الصحيحة حول 

إمكاناتك وما إذا كنت تنتمي، سواء ذكرًا أو أنثى.
يبدأ  ما  غالبًا  للشخص:  السعيدة  غير  الطفولة   >
لنا  ويرسل  الطفولة.  مرحلة  في  الذات  احترام  تدني 
وحتى  أمورنا  وأولياء  وإخوتنا  وأصدقاؤنا  مدرسونا 

وسائل اإلعالم رسائل إيجابية وسلبية عن أنفسنا.
< ضعف األداء األكاديمي في املدرسة قد يؤدي إلى 

انعدام الثقة.
اإلصابة  مثل  الحياة،  في  وفارقة  صعبة  أحداث   

بمرض خطير، أو فقد عزيز، أو مشاكل مالية.
< مشكلة صحية مستمرة، مثل: اإلعاقة الجسدية.

أو  القلق  اضطراب  مثل:  نفسي،  بمرض  اإلصابة   >
االكتئاب.

عالج عدم الثقة بالنفس
يرتبط  بالنفس؟  الثقة  عدم  من  تتخلص  كيف 
فعلك  ورد  رؤيتك  بكيفية  وثيقًا  ارتباطًا  الذات  احترام 
لألشياء التي تحدث في حياتك، وفيما يلي نقدم إليك 
إعادة  على  ستساعدك  التي  االقتراحات  من  مجموعة 

بناء ثقتك واحترامك لنفسك:
مع  تفعل  كما  إيجابي  بشكل  نفسك  إلى  تحدث   -
ر فيما 

ِّ
صديقك املفضل حني تشجعه في موقف ما، فك

نعطي  ما  غالبًا  مشابه.  موقف  في  لصديقك  ستقوله 
نصائح أفضل لآلخرين مما نقدمه ألنفسنا.

نفسك  على  تقُس  ال  ومتفهمًا،  ولطيفًا  داعمًا  كن   -
عندما ترتكب خطأ.

ففي  السلبي«،  الذاتي  »الحديث  تحدي  بعمل  م 
ُ

ق  -

دليل  عن  وابحث  توقف  نفسك،  فيها  تنتقد  مرة  كل 
موضوعي على صحة هذا النقد، وإذا كنت تشعر بأنك 
تثق به  ال تستطيع أن تكون موضوعيًا، فاسأل صديقًا 
عن رأيه، ستدرك أن معظم حديثك السلبي مع نفسك 

ال أساس له من الصحة.
شخص  كل  أن  تأكد  باآلخرين،  نفسك  تقارن  ال   

مختلف وأن كل حياة بشرية لها قيمة في حد ذاتها.
- اعترف باإليجابيات، على سبيل املثال: ال تتجاهل 
»حظ  أنها  على  إنجازاتك  ترفض  أو  املجامالت، 

أحمق« أو تتجاهل سماتك اإليجابية.
تحاصرك  التي  السلبية  األفكار  تدوين  في  ابدأ   -
في  بدأت  متى  نفسك  اسأل  مفكرة،  في  واكتبها 

التفكير في هذه األفكار ألول مرة.
بنقاطك  نفسك  ر 

ِّ
وذك الخاصة،  صفاتك  ر 

ِّ
قد  -

الجيدة كل يوم، يمكنك كتابة قائمة بسماتك الجيدة 
وإنجازاتك وراجعها كثيرًا.

أي  في  التفكير  تستطيع  ال  بأنك  تشعر  كنت  إذا   -
به  تثق  صديق  من  فاطلب  نفسك،  عن  جيد  شيء 

مساعدتك في كتابة القائمة.
- ركز على العيش في الحاضر واللحظة الراهنة، 

 من التركيز على املاضي وسلبياته.
ً
بدال

 أخِبر نفسك برسالة إيجابية كل يوم.
- توقف عن القلق في كل ما يخص املستقبل، تقّبل 
أنك ال تستطيع رؤية املستقبل أو تغييره وحاول تذكير 

نفسك بتلك األفكار بني الحني واآلخر.
ستساعدك  الرياضية،  التمارين  ممارسة   -
وكذلك  بالرضا،  الشعور  على  الرياضة  ممارسة 
خطوة  أهدافك  بتحديد  م 

ُ
ق االكتئاب.  مكافحة 

السكني  محيطك  في  باملشي  البدء  مثل  بخطوة، 
أو  التسجيل في صالة رياضية  أو  يوميًا،  واحدة  مرة 

ممارسة السباحة.
ومشاعرك  ورغباتك  احتياجاتك  عن  عّبر   -
مباشرة  بطريقة  لآلخرين  وآرائك  ومعتقداتك 

وصادقة.
عن  ابتعد  صحية،  إيجابية  ببيئة  نفسك  أِحط   -
األشخاص الذين يبثون كالمًا سلبيًا وُمحبطًا، وحاول 

بناء عالقات مع أشخاص إيجابيني ويقدرون.
 مارس االقتراحات املذكورة أعاله كل يوم.

مشكلتى عدم الثقة بالنفس بالرغم من أنى جيد جدا فى العمل وأستطيع ان 
لفت به بصوره جيدة وهذا بشهادة أساتذتى والطلبة، لكن مش عارف 

ُ
أؤدي ما ك

املشكلة فني، باإلضافة إلى أنى فى أول تعرف على صديق تكون العالقة والحديث 
إلى  إضافة  وتوتر،  أجد نفسى فى حالة قلق  التالية  اللقاءات  ولكن فى  جيدين 
ضعف التركيز فى املذاكرة، وتشتت االنتباه، وأنا حاليا آخذ عالجا للقلق. أرجو 

الرد ولسيادتكم جزيل الشكر.

السالم عليكم

عدم الثقة 
بالنفس
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االبن الحائر

ييسر  وأن  صدرك  لك  يشرح  أن  الله  ندعو 
لصبرك  األعلى  الفردوس  تنال  وأن  أمرك  لك 
على إيذاء والدك لك أثناء الصغر واملعاناة في 
مشقة  من  ذلك  في  ملا  الكبر  أثناء  معه  التعامل 
الخدمة لألهل  يشتكى منها أغلب من يقدمون 
من كبار السن، فإذا كنت ترعى شخًصا مصاًبا 
َرف املرتبط به، فسيزداد 

َ
بداء الزهايمر أو الخ

تقدم  مع  له  اليومية  املهام  إدارة  في  دورك 
املرض. ضع في اعتبارك النصائح العملية التي 
َرف 

َ
بالخ املصاب  الشخص  تساعد  أن  يمكن 

إدارة  من  وتمكنك  اإلمكان  قدر  املشاركة  على 
املهام بفاعلية.

الشخص  يصبح  قد  اإلحباط:  من  الحد   
تصبح  عندما  ا  عصبّيً َرف 

َ
الخ بمرض  املصاب 

صعبة  املاضي  في  بسيطة  كانت  التي  املهام 
وتخفيف  التحديات  من  وللحد  له.  بالنسبة 
ب املواعيد بشيء من الحكمة وضع 

ِّ
اإلحباط رت

املهام،  بعض  تسهل  اليومي  العمل  نمط  أسس 
الطبية،  املواعيد  أو  االستحمام  مواعيد  مثل 
ا. 

ً
وانتعاش يقظة  أكثر  الشخص  يكون  عندما 

يمكنك السماح ببعض املرونة بالنسبة لألنشطة 
العفوية أو األيام الصعبة بشكل خاص.

تستغرق  قد  املهام  أن  توقع  كافًيا:  ا 
ً

وقت ذ 
ُ

خ  -
ا أطول مما كانت عليه في املاضي وخصص 

ً
وقت

املزيد من الوقت لها.
- السماح بوقت للراحة أثناء املهام.

الشخص  لهذا  اسمح  الشخص:  إشراك   -
َرف بقضاء حوائجه قدر املستطاع 

َ
املصاب بالخ

قد  املثال،  سبيل  على  املساعدة.  من  قدر  بأقل 
إشارات  بمساعدة  الطاولة  إعداد  من  يتمكن 
في  مستقل  بشكل  مالبسه  ارتداء  أو  بصرية 

حالة وضع املالبس بترتيب لبسها.
الخيارات  بعض  له  قدم  الخيارات:  تقديم   -
املعتدلة وليست الزائدة عن الالزم كل يوم. على 
لالختيار  املالبس  من  اثنني  م 

ِّ
قد املثال،  سبيل 

تناول  يفضل  كان  إذا  عما  واسأله  بينها،  من 
إذا كان  أو اسأله عما  بارد،  أو  مشروب ساخن 

يفضل املشي أو مشاهدة فيلم.
الذين  األشخاص  بسيطة:  إرشادات  م 

ِّ
قد  -

التواصل  يفهمون  َرف 
َ
الخ مرض  من  يعانون 

الواضح والبسيط.
مرات  تعدد  تجنب  القيلولة:  وقت  من  ل 

ِّ
قل  -

القيلولة أو تطويلها خالل النهار. ويمكن أن يقلل 
ذلك من خطر اإلحساس بانعكاس أوقات النوم 

 من الليل.
ً

لتكون في النهار بدال
ل من عوامل اإللهاء وتشتيت االنتباه: أغلق 

ِّ
- قل

جهاز التلفاز وقلل من عوامل التشتيت األخرى، 
عملية  لتسهيل  املحادثات  وخالل  الطعام  أثناء 

َرف.
َ
التركيز على مريض الخ

يصبح  الوقت،  بمرور  باملرونة:   
َّ

تحل  -
 .

ً
استقالال أكثر  َرف 

َ
بالخ املصاب  الشخص 

مرونتك  على  الحفاظ  حاول  اإلحباط،  لتقليل 
الحاجة.  بحسب  وتوقعاتك  روتينك  مع  وتكيف 
على سبيل املثال، إذا أراد ارتداء الزي نفسه كل 
املتطابقة.  املالبس  بعض  شراء  في  ر 

ِّ
ففك يوم، 

إذا قوبل االستحمام باملقاومة، ففكر في القيام 
به بدرجة أقل.

َرف القدرة 
َ
 بيئة آمنة: يعوق مرض الخ

ْ
- اخلق

ما  وهو  املشكالت،  حل  ومهارات  الحكم  على 
ض املرء لإلصابات.  َيزيد خطر تعرُّ

م 
ِّ

ظ
َ
 من درجة حرارة املياه. اضبْط ُمن

ْ
ق

َّ
- تحق

حرارة سخان املياه على درجة حرارة منخفضة 
ب الحروق.

ُّ
لتجن

على  أبِق  الحريق:  لتأمن  احتياطات  اتِخِذ   -
كان  إذا  املتناَول.  عن  ا 

ً
بعيد احات 

َّ
والقد الثقاب 

ن، فراِقْبه دائًما 
ِّ

َرف ُيدخ
َ
الشخص املصاب بالخ

 من وجود مطفأة حريق في 
ْ

د
َّ
أثناء التدخني. تأك

حديثة  بطاريات  وجود  من   
ْ

د
َّ
وتأك اليد،  متناَول 

أكسيد  وأول  الدخان  عن  الكشف  أجهزة  في 
الكربون.

رعاية  بأهمية  نذكرك  أن  يجب  وأخيرا 
ٰى 

َ
ض

َ
الوالدين عند كبر سنهما لقولة تعالى )َوق

ا  ا ۚ ِإمَّ
ً
ْيِن ِإْحَسان

َ
َواِلد

ْ
اُه َوِبال  ِإيَّ

َّ
وا ِإال

ُ
ْعُبد

َ
 ت

َّ
ال

َ
 أ

َ
ك َربُّ

ل 
ُ

ق
َ

 ت
َ

ال
َ
ُهَما ف

َ
ْو ِكال

َ
ُهَما أ

ُ
َحد

َ
ِكَبَر أ

ْ
 ال

َ
ك

َ
 ِعند

َّ
ن

َ
غ

ُ
َيْبل

ِريًما(، 
َ
ك  

ً
ْوال

َ
ق ُهَما 

َّ
ل ل 

ُ
َوق َهْرُهَما 

ْ
ن

َ
ت  

َ
َوال  

ٍّ
ف

ُ
أ ُهَما 

َّ
ل

أبوك  يكن  لم  لو  حتى  تعالى  الله  من  أمر  وهو 
رحيما بك في الصغر.

أبي مريض بالزهايمر وال أستطيع التكيف أو حتى أبر به بطريقه صحيحه. عالقتي به قبل املرض كانت جافة جدًا ولم أحبه 
أو على األقل لم أعرف كيف أحبه أو حتى أفهمه وأحس مع املرض كأنه انتقام لي. عشت مع أنانيته عندما كان في صحته وتحملت 
مسئولية إخواني عنه رغما عني ألنه لم يترك لي الخيار في ذلك. واآلن مع املرض أتحمل أنا وإخوتي هذه املسؤولية بعد أن عاش 
أناني حتى مع الزهايمر. والله إنى أحاول. إخوتي عندهم قدرة وصبر ولكن معي أرى نفسي  أنانية وفي مرضه أيضًا  حياة كلها 
شخصا دائمًا في غضب وزعل وأحس أني مكره على رعايته وأخاف الله .هذه املشاعر اللي في داخلي تجعلني في غضب وخوف من 
عقاب الله. كيف أسيطر على غضبي وأستعيد توازني النفسي. أنا ال أستطيع أن أكون معه دائمًا. ألني أرى فيه األب األناني ولكن 
أحاول أن أنسى هذا كله بس لألسف لم أنس وبدأت أفقد أعصابي معه خاصة عندما يبدأ في عنادي أثناء التنظيف والصراخ 
علّى وأحيانا يضربني. أريد أن أرتاح لم أختر هذا األب ولكن أريد حياه أفضل لنفسي. أنا أحتاج أن أكون نفسيا مستقرا وال أريد أن 

أمرض نفسيا مع أب مريض بالزهايمر. تلك إرادة الله فيه ليس معناه أني الزم أتعب نفسيا حتى أبره .. فما الحل ؟ 

أبى مريض بالزهايمر

السالم عليكم 
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النف�س املطمئنة

أختي مريضه نفسيا وال تعترف 
للدكتور  الذهاب  تريد  وال  بذلك 
والخضوع للعالج، متزوجة ولديها 
مع  مشاكل  وقتها  وطوال  أطفال 
وتثير  أمي  على  تتصل  ثم  زوجها 
أن  وتتخيل  معها  أخرى  مشاكل 
أنها  على  وتنظر  يكرهها  الجميع 
ضحية لكره والديها وزوجها وأهل 
تسيء  دائما  وأقربائها،  زوجها 
لم  أشياء  وتتخيل  بالجميع  الظن 
أحد  على  تعرض  وعندما  تحدث 
سمح  وإن  تغضب  ويرفض  معروفا 
ترجع  ثم  املعروف  له  تفعل  فإنها 
يستغلها  بأنه  عليه  اللوم  تصب 
تريد  ال  وهي  املعروف  يبادلها  وال 
نريد  عندما  تصافحنا  أن  حتى 
ثالث  منذ  مشكلتها  عليها.  السالم 
طعما  نذوق  ال  فنحن  سنوات 
للبيت  دخولها  مجرد  للراحة، 
تأثر  وزوجها  منها  يخافون  أبناؤها 
من  بشيء  أصيب  أنه  ويبدو  بها 
تخيالتها وبدأ بتصديقها في بعض 

كالمها.
أجبرها  الفترات  من  فتره  في 
للدكتور  الذهاب  على  زوجها 
وتحسنت  حبوبا  وأعطاها  وذهبت 
كثيرا لكنها تركت العالج ورجعت 
ملا كانت عليه ووضعها غير معقول 

لدرجة أشك أنها ُجنت.
وسيلة  هناك  أن  لو  أتمنى 
الفترة  وفي  العالج.  على  تجبرها 
لدرجة  مخيفة  أصبحت  األخيرة 
ذات  طفلتي  ضرب  تحاول  أنها 
السنتني بحجة أن الكل يحبني وال 
معها  الجلوس  أخشى  صرت  يحبها 

في نفس املكان فهي خطرة.

األخت الفاضلة

أختك  أن  يتضح  أرسلِتها  التى  الرسالة  من 
تعانى من نوع من أنواع الشك املرضى، 

وداللة  صحية  وظاهرة  ذهنية  وظيفة  والشك 
بغير  مورس  إذا  النفسية،  بالصحة  التمتع  على 
إفراط. وكل شخص يحتاج إلى درجة بسيطة من 
األخطاء.  بعض  في  الوقوع  من  لحمايته  الشك 
والشك من الظواهر الشائعة بني الناس.. وإن كان 
الكثيرون ال ُيفصحون عنه. والشك يعني االرتياب 

حول صدق وأمانة اآلخر.
والشخصية  العادي  وهي  أوجه  عدة  وللشك 
أو  العادي  بالشك  اكة والشك املرضي. ويسمى 

ّ
الشك

املقبول، كل شخص يحتاج درجة معينة ومحددة من 
الشك لحمايته من الوقوع في بعض األخطاء والتأكيد 
إذا  خاصة  عليها  اإلقدام  قبل  األمور  من  والتيقن 
سبت 

ُ
اكت توقعات  أو  سابقة  خبرات  على  مبنية  كانت 

هو  الحالة  هذه  في  فالشك  اآلخرين،  خبرات  من 
لحظة مؤقتة ننتقل بعدها للحقيقة أو نتوصل إليها.

يكون  الشك  فهنا  الشكاكة:  الشخصية  في  أما 
مالزمًا لشخصية اإلنسان ويكون سمة من السمات 
السمة  بهذه  يتصف  الذي  والشخص  الشخصية. 
مع  االجتماعي  التواصـل  في  كبيرة  صعوبـة  يجد 
الشـخصية  وتتسـم  النـاس،  أقرب  حتى  النـاس 
االرتيابيــة )الشكاكة( بالعالمات التالية: كالشك 
بدون دليل مقنع بأن اآلخرين يستغلونه أو يريدون 
والء  في  مسيطرة  شكوك  يخدعونه،  أو  األذى  له 
التردد  والزمالء،  باألصدقاء  الثقة  إمكانية  أو 
من  خوفًا  أسراره  على  اآلخرين  إطالع  في  كثيرًا 
تفسير  بآخر،  أو  بشكل  ضده  ما  يومًا  ستغل 

ُ
ت أن 

األحداث بأنه ُيقصد منها شيء أو أن وراءها نوايا 
خبيثة، الحقد املستديم وعدم القدرة على الصفح 
والغفران، يرى في أي شيء يحدث من حوله تعديًا 
بدون  بالزوج  متكررة  وشكوك  له،  إساءة  أو  عليه 
التفكير  في  التوجه  وهذا  وواضح.  صحيح  دليل 
الحياة  نواحي  جميع  يشمل  والسلوك  واالنفعاالت 
وكل الناس بدون استثناء وإن كان نصيب البعض 

أكبر مثل الزوجة واألبناء واألقارب والزمالء.

من  الفرد  فيه  فيعاني  املرضي  الشك  أما 
أوهام اضطهادية يعتقد من خاللها أن اآلخرين 
ومؤامرات  مكائد  هناك  وأن  إيذاءه.  يريدون 
منذ  املرء  مع  ينمو  ال  الشك  هذا  ضده.  تحاك 
جوانب  وجميع  الناس  جميع  يشمل  وال  صغره 
إلى  تصل  معينة  فكرة  على  يركز  بل  الحياة 
درجة االعتقاد الجازم، وهذا االعتقاد أو الفكرة 
تصبح  أنها  درجة  إلى  املريض  على  تسيطر 
شغله الشاغل ويصبح هّمه دعمها باألدلة وجمع 
البراهني، ورغم عدم وجود دليل كاٍف على هذا 
االعتقاد فإنه ال يمكن ألي شخص إقناع املريض 
يقوم  ما  وعادة  صائب،  غير  االعتقاد  هذا  بأن 
الخاطئ.  اعتقاده  على  بناء  بالتصرف  املريض 
 عندما يتمحور الشك املرضي حول خيانة 

ً
فمثال

على  بالتجسس  يقوم  فإنه  الزوجية  شريك 
زوجته ومراقبة التليفون، والعودة من العمل في 
اعتقاده  على  الدليل  إليجاد  املعتاد  الوقت  غير 
الخاطئ  االعتقاد  يتمحور  وعندما  الخاطئ، 
حول إيذاء اآلخرين له بأن هناك من يحاول قتله 
التي  واملشروبات  املأكوالت  في  فسيشك  بالسم، 
مت 

ِّ
د

ُ
ق وإن  حتى  تناولها  عن  ويمتنع  له،  تقدم 

بالشك  املرضى  هؤالء  إليه.  املقربني  أقرب  من 
هذا  عدا  فيما  تمامًا  أسوياء  يبدون  املرضي 

املوضوع مدار الشك.
بالعقاقير  عالجه  يمكن  املرضي  والشك 
املضادة للذهان وهذه العقاقير ال تسبب اإلدمان 
أو التعدد، واملستحضرات الحديثة منها مأمونة 
العواقب وليس لها أي أضرار جانبية على املدى 
الطويل، ولكن املهم أن يقتنع املريض بأن يذهب 

إلى الطبيب النفسي.
الطبيب  إلى  الذهاب  املريض  رفض  إذا  اما 
نفسه  على  وخطرا  عدوانيا  وأصبح  النفسى 
الدخول  إلى  األمر  يحتاج  قد  فهنا  واآلخرين 
اإللزامى للمستشفى لبضعة أسابيع حتى تستقر 

الحالة النفسية ويواصل العالج الخارجى.

السالم عليكم 

د. محمد القاضى
أخصائى نفسى

إعداد:

تتخيل بأن الجميع يكرهها
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أشكركم على استقبال استشارات الناس 
توجيهكم  لسماع  الحاجة  أمس  في  أنا 
نفسيا  أتعبني  عندي  صعب  أمر  بخصوص 
كرهي  الله  أكرمكم  وهو  جسديا  من  أكثر 
لقضاء  املياه  لدورة  الذهاب  من  وخوفي 
حاجتي بسبب تطاير على مالبسي وشعري 
وجسمي نقاط ورذاذ بول مما جعلني أخلع 
مالبسي بالكامل ثم أتبول وأغسل ما أصاب 
ارتديها،  ثم  بول  ورذاذ  نقاط  من  جسمي 
ال  الناس  فأغلب  خطأ  أمر  هذا  أن  وأجد 
خطأ  أفعله  الذي  أن  وأعلم  مثلي  يفعلون 
ولكني أرى فعال أن البول يتطاير أثناء قضاء 
بنعم  وأجبنني  صديقاتي  وسألت  الحاجة 
أصاب  وأن  حتى  لذلك  يهتممن  ال  ولكنهن 
أن  أخشى  أستطيع..  ال  أنا  لكن  مالبسهن 
املالبس،  لو صليت بنفس  يكون هناك ذنب 
فأكيد أنه يصيبها رذاذ بول وأيضا مللت من 
غسل شعري كل يوم بسبب شعوري بنقاط 
بول تصل لشعري عند قضاء الحاجة، مللت 
مرهقا  شديدا  وسواسا  األمر  وأصبح  كثيرا 
موجعا أشد الوجع وحمال ثقيال علّي.. أريد 
السابق،  أعود كما كنت في  وأن  الراحة منه 
بعض  يصيبني  أن  أتوهم  ال  أنى  املشكلة 
منه  يطير  به  أشعر  التبول  عند  البول 
وألرتاح  وشعري  مالبسي  على  ورذاذ  نقاط 
دورة  بمكان في  وأعلقها  كلها  أخلع مالبسي 
أصاب  ما  وأغسل  حاجتي  أقضي  ثم  املياه 
من  أخرى  أجزاء  أو  وجهي  وأحيانا  ظهري 
ساقي ثم أرتدي مالبسي ولكن ملاذا أنا فقط 
يفعلون  ال  الناس  وبقية  هذا  يفعل  الذي 
بالكاد  جعلني  مما  أتعبني  والوسواس  مثلي 
وظيفة  عن  البحث  عن  وأشغلني  تخرجت 
أريد أن أتبول دون قلق ودون تعب ودون أن 

أغسل مالبسي يوميا. 

األخت الفاضلة

من األعراض التى ذكرِتها فى رسالتك يتضح 
الذى  القهرى  الوسواس  مرض  من  تعانني  أنك 
لتنظيم  النفسى  الطبيب  على  للعرض  يحتاج 

برنامج عالجى لحالتك.
الوسواس  أنواع  من  النظافة  وسواس  ويعد 
للمريض وَمن  املعاناة  القهري، وكثيًرا ما يسبب 
حوله، ويعاني مرضى وسواس النظافة من القلق 
نتيجة  باألمراض  اإلصابة  من  والخوف  املفرط 
امليكروبات  تشمل  ال  التي  للملوثات  التعرض 
والحشرات  البول  تشمل  قد  بل  فحسب، 
والحيوانات والدم واملواد الكيميائية واألشخاص 
وغيره  الشخصية  بنظافتهم  يعتنون  ال  الذين 
الكثير، كما يشعرون بمسؤولية تجاه نقل امللوثات 

لآلخرين.
بالنظافة  املتعلق  القهري  الوسواس  ومرضى 
يسعون دائًما للتخفيف من حدة قلقهم عن طريق 
االستحمام، وغسل أيديهم بشكل مستمر، وتكرار 
استخدام  في  املبالغة  كذلك  املالبس،  تغيير 
لكن  املنزل.  تنظيف  في  واملطهرات  املنظفات 
ا، 

ً
كل ذلك ال ينجح في تخفيف قلقهم سوى مؤقت

ليعودوا مجدًدا لتكرار الطقوس الوسواسية.
وتشمل مخاوف مرضى وسواس النظافة اآلتي:

- الخوف من استخدام املراحيض العامة.
- الخوف من مصافحة اآلخرين.

- الخوف من ملس مقابض األبواب.
واألماكن  املطاعم  في  األكل  من  الخوف   -

العامة.
- الخوف من التلوث حتى بالهواء، فيتجنبون 
بعد  مباشرة  يستحمون  أو  املنزل  من  الخروج 

العودة.
ا من وجود 

ً
- املبالغة في تفريش األسنان خوف

ميكروبات عالقة في الفم.

من  ا 
ً
خوف مباشرة  النقود  ملس  تجنب   -

الجراثيم العالقة عليها.
ما  النظافة  وسواس  عالج  طرق  وتشمل 

يأتي:
1. العالج النفسي

لوسواس  النفسي  العالج  طرق  تتشابه 
الوسواس  من  األخرى  األنواع  مع  النظافة 

القهري، وتشمل اآلتي:
االستجابة  وكف  بالتعرض  العالج   >
السلوكي  العالج  أنواع  من  نوع  وهو   )ERP(
الوسواس  مريض  تعريض  إلى  يهدف  الذي 
منع  ثم  ومن  مخاوفه،  يواجه  وجعله  القهري 
بالضيق  املرضى  ويشعر  القهرية.  االستجابة 
تكسر  الطريقة  هذه  أن  إال  البداية،  في 
املرضى  فيتعود  القهرية،  واألفعال  الوساوس 
الطقوس  فعل  دون  للوسواس  التعرض  على 

القهرية.
 )CBT( املعرفي  السلوكي  العالج   >
ويستخدم هذا النوع في عالج وسواس النظافة 
واالكتئاب،  القلق  اضطرابات  من  والعديد 
الهلع،  واضطراب  القطب،  ثنائي  واضطراب 
ال  وقد  الكثير.  وغيرها  األكل  واضطرابات 
الجسدية  األعراض  من  املرضى  يخلص 
املتعلقة باملرض النفسي إال أنه يساعدهم في 
املشكالت  حل  على  يعتمد  فهو  معها،  التعامل 
التفكير  طريقة  تغيير  طريق  عن  النفسية 

والسلوك.
تشمل ميزات العالج السلوكي املعرفي على 

اآلتي:
 في الحاالت التي ال تستجيب 

ً
 قد يكون حال
للعالج الدوائي.

 مفعول طويل األمد حتى بعد انتهاء العالج
أما بالنسبة لعيوبه، فتشمل ما يأتي:

الحاالت  في  استخدامه  صعبا  يكون  قد   
من  يعانون  من  لدى  أو  املعقدة  أو  الشديدة 

صعوبات التعلم.
بداية  في  والضيق  الراحة  بعد  الشعور   -

العالج؛ ألنه يعتمد على مواجهة القلق.
2. العالج الدوائي 

الدوائي  العالج  بني  الدمج  يفضل  غالًبا 
مضادات  اعتماد  ويتم  النفسي،  والعالج 
االكتئاب في عالج الوسواس القهري ووسواس 

النظافة
مرض  منه  تشتكني  ما  الفاضلة  األخت 
نفسى  طبيب  مع  النفسى  للعالج  يحتاج 
تمام  حتى  العالج  على  والصبر  متخصص 

الشفاء. 

السالم عليكم 

أمر صعب أتعبنى نفسيا


