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تتعرض املرأة للعديد من الضغوط النفسية أثناء مراحل حياتها منذ 
البلوغ وحتى سن اليأس مما يجعلها أكثر عرضه لألزمات واالنفعاالت 
النفسية ..فعندما تبدأ هرمونات األنوثة فى إبراز الصفات األنثوية 
نجدها   النفسى،  النمو  مراحل  من  جديدة  مرحلة  فى  الفتاة  تدخل 
تتقرب من اإلناث وتكون معهن صداقات، فى الوقت الذى تبتعد فيه 
عن مخالطه الذكور، بعدها تواجه أهم حدث فى حياتها وهو ظهور 
دم الحيض )الطمث( وهو ما يسبب الخوف والهلع للفتاة، فهى ال تدرى 
ما معناه ومن أين أتى، فنجدها تتجه إلى األم وهى املرحلة النفسية 

الهامة فى حياة الطفلة ... 

الحالة النفسية للمرأة أثناء مراحل حياتها

د/ عــالء فرغــلى 
استشارى الطب النفسى

بعض االضطرابات النفسية التي 
قد تصاحب املرأة:

تظهر  التى  املرضية  النفسية  التغيرات  أما   
القلق  فأهمها:  حياتها  مراحل  أثناء  املرأة  على 
املستمرة  الداخلية  الصراعات  نتيجة  النفسى 
.. وفى مرحلة البلوغ يمكن حدوث  كما سبق ذكره 
الفتيات،  بعض  لدى  الهيستريا  حاالت  بعض 
وكلمة هيستريا ال تعنى جنونا ولكنها تفاعل نفسي 
الفتاة  حصول  عند  يختفى  ما  سرعان  جسماني 
تحدث  أيضا  وربما  تريده،  الذى  املطلب  على 
أعراض االكتئاب النفسى وتغير املزاج والعصبية 
املصاحب للدورة الشهرية، ونجد أيضا أثناء فترة 
االضطرابات  لبعض  املرأة  تتعرض  ربما  الحمل 
والهستريا  واالكتئاب  القلق  مثل  النفسية 

واضطرابات النوم مع تقلبات املزاج. 
املرأة  تشعر  قد  الوالدة  بعد  األولى  األيام  وفى 
نظام  وتغير  التفكير  فى  وصعوبة  اكتئابية  بأعراض 
استجابة  ليال  واليقظة  نهارا  النوم  مثل  حياتها 
للرضيع، مما يؤدى إلى القلق والتوتر العصبى وسرعة 
تختفى  األعراض  هذه  بالخوف،  واإلحساس  االنفعال 
النادرة  الحاالت  بعض  وفى  قليلة،  أيام  خالل  تلقائيا 
ألف،  لكل  واحدة  بنسبة  الوالدة  بعد  ما  ذهان  يحدث 
الذهانى  االكتئاب  مثل  العقلية  االضطرابات  فتظهر 
ترجع  وقد  فصامية،  شبه  وأعراض  الهوس  وأعراض 
أسباب هذا الذهان إلى اضطراب الهرمونات فى هذه 
الفترة أو بسبب بعض العوامل الوراثية، وأهم أعراضه 
اضطراب النوم وكثرة الحركة والكالم ورفض الطعام 
املزاج  متناقضة  وتصبح  بالوليد  العناية  وإهمال 
والوجدان، وتظهر اضطرابات السلوك مثل العدوانية 
مع وجود هالوس وضالالت، وفى جميع الحاالت يجب 
استشارة الطبيب النفسى حتى يتم الشفاء بإذن الله. . 
بعد هذا العرض السريع يتبني لنا مكانة املرأة، وأنها 
عطاءها  وأن  أقدامها،  تحت  الجنة  تكون  أن  تستحق 
أبدا،  ينتهى  وال  هام  الحياة  فى  ودورها  مستمر 

فهى األم واألخت والزوجة واالبنة والجدة.

ومأكوالت  مشروبات  من  املألوفة  األشياء  بعض 
وروائح، وقد يمتد هذا لبعض األشخاص. 

سهلة  لوالدة  املرأة  تتعرض  قد  الوالدة  وأثناء   
أو متعسرة أو مصحوبة ببعض املشكالت؟ بعدها 
تصل الفتاة إلى مرحلة اإلنتاج أى مرحلة العطاء 
وتحديد قدراتها، وكل هذا حتما يسبب كثيرا من 

الضغوط النفسية..
تشعر  التى  املرحلة  إلى  األم  تصل  ذلك  بعد 
العطاء،  على  قادرة  غير  أصبحت  أنها  فيها 
وما  اليأس  سن  أو  الطمث  انقطاع  مرحلة  وهى 
ونفسية،  فسيولوجية  تغيرات  من  يصاحبها 
انقطاع  قبل  بأعراض  مصحوبا  ذلك  يكون  وقد 
األعراض  هذه  تظهر  سنوات   5  :3 من  الطمث 
العرق  وكثرة  النوم  فى  اضطرابات  صورة  فى 
بسخونة  وإحساس  والعصبية  االنفعال  وسرعة 
الصدر  فى  وكتمة  بضيق  وشعور  الجسم  كل  في 
ولكن  واالكتئاب..  القلق  من  نوبات  مع 
يجب على املرأة أن تعلم أن عطاءها 
مستمر ال ينقطع أبدا، بل يزيد يوما 
املرحلة،  هذه  فى  خاصة  يوم  بعد 
ليس  زادت  مسئولياتها  إن  حيث 
على  أيضا  بل  أبنائها  على  فقط 

أحفادها. 

وهنا يجب على األم أن تكون واعية وتهيئ جوا 
لتهدئة  وتسعى  البنتها  والهدوء  الطمأنينة  من 
أن  يعرفا  أن  الوالدين  وعلى  النفسية،  حالتها 
مرحلة البلوغ عند الفتاه تقابل فى النمو النفسى 
من  فيها  وما  الذات  عن  والبحث  الهوية  مرحلة 
إلى  ذلك  بعد  الفتاة  تنتقل  ثم  املراهقة،  مشاكل 
بمظهرها  االهتمام  وهى  جديدة  نفسية  مرحلة 
كانت  فإن  الزواج،  على  مقبلة  كأنثى  وشكلها 
بدينة  كانت  وإن  وزنها  زيادة  تحاول  نحيفة 
هل  فى  التفكير  كذلك  وزنها،   إنقاص  تحاول 
ستوفق فى الزواج أم ال ؟ وهل ستتحمل الواجبات 
أنها  أم  واألسرة  الزوج  تجاه  إليها  ستسند  التى 
حالة  فى  دائما  يجعلها  مما  ذلك،  فى  ستفشل 
النجاح  بني  الداخلية  النفسية  الصراعات  من 

والفشل. 
     وبعد ذلك تتزوج الفتاة ثم تبدأ التفكير فى 
تحدث  سوف  التى  التغيرات  من  والخوف  الحمل 
هذه  أن  من  وخوفها  لها  الخارجى  الشكل  فى 
وقد  لها،  زوجها  محبة  على  تؤثر  قد  التغيرات 
الحامل  املرأة  عند  نفسية  تغيرات  أيضا  يحدث 
الجسم،  هرمونات  معدل  فى  للتغيرات  نتيجة 

فنجدها عصبية املزاج سريعة االنفعال.. 
وتكره  املألوفة  غير  األشياء  لبعض  تميل  وقد   


