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هوس نتف الشعر
   هوس شد الشعر أو هوس نتف الشعر 
اضطراب  هــو   Trichotillomania أو 
نتف  فــي  شــديــدة  رغبة  بسبب  نفسي  
من  أو  نفسها  الــرأس  من  ســواء  الشعر 
الجسم  من  أخرى  أماكن  أو  الحواجب  
رغم املحاوالت للتوقف إال أن األمر يفشل 

ويرجع لنتف الشعر.
اإلنسان  قدرة  بعدم  تتعلق  واملعاناة      
على السيطرة على اقتالع ونزع شعره في 
رأسه  شعر  مثل  جسمه  مناطق  مختلف 
األمر  الوقت،  طوال  وغيرهما  رموشه  أو 
بعد  فيما  الشعر  فقدان  إلى  يؤدي  الذي 
املرض  هذا  ويحمل  املثال،  سبيل  على 
إلى وجود خلٍل عند   تشير 

ً
دالالٍت نفسية

صاحبها. ويكون هناك رغبة ملحة لنتف 
واالنتهاء  الشعر  نتف  فور  وتزول  الشعر 
تكون  الراحة  لكن  نفسها  العملية  من 
قصيرة ويرجع لحاله النتف، ومع الوقت 
مناطق  خلو  في  ويتسبب  األمــر  يتطور 
ظهور  وعدم  القديم  الشعر  من  النتف 
شعر جديد  ورغم املتعة في عملية  النتف 
نفسها إال أن بعدها يكون هناك إحساس 
بالذنب والخجل من النتيجة اللي وصلها 
الثقة  فــقــدان  مــن  لحالة  يصل  ومنها 

بالنفس.
 أسباب هوس نتف الشعر

باملؤثرات  والتأثر   : النفسية  األسباب   >
االكتئاب  وحــاالت  السلبية،  الخارجية 
لسلوكياٍت  اإلنسان  يترجمها  التي  والقلق 

خاطئة من أجل تفريغ الطاقة بها.
ق 

ّ
تتعل والــتــي   : العضوية  األســبــاب   >

الخطر  أحاسيس  عن  املسؤول  املخ  بجزء 
والخوف، أو التعّرض إلصاباٍت في منطقة 

املخ، باإلضافة إلى الوراثة. 
أنواع هوس نتف الشعر

 إن مرض نتف الشعر له عدة أنواع، وهي :

 عفويًا 
ً
 < النتف التلقائي : ويكون فعال

 
َ

بأعمال القيام  خالل  ويتم  االنتباه  دون 
به  املصاب  الشخص  يرافق  وال  أخرى، 
في  يكون  ال  ألنه  املتعة  أو  بالضيق  شعوٌر 

وعيه عند فعل ذلك.
املريض  به  ويقوم   : القهري  النتف   >
لديه  ضيٍق  بشعور  التخلص  أجــل  من 
الحصول  بهدف  يكون  وال  ما،  أمٍر  تجاه 

على املتعة. 
< النتف االندفاعي : وهو النتف الذي 
الشخص  عند  داخليٍة  رغبٍة  عن  ينتج 
من أجل الشعور باملتعة وتعقبها مشاعر 

الندم والضيق.
 نتائج هوس نتف الشعر

لنتف الشعر عدة نتائج، نذكر منها :
- الصلع بشكٍل مالَحظ وواضح. 

والشعور  والندم  بالضيق  اإلحساس   -
بالذنب بشكٍل مستمر.

بسبب  والخجل  والوحدة  االنعزال   -

 عند 
ً

تأثر املظهر الخارجي العام خاصة
اإلناث. 

عالج هوس نتف الشعر
هوس  أو  مرض  فإن  آخر  مرٍض  كأي   

نتف الشعر له عالج، يتمثل بما يلي : 
الذاتية  واملساعدة  والعزيمة  اإلرادة   -

من املريض لنفسه.
- إشغال اليدين بشيٍء ما طوال الوقت 
من  اقتراٍب  ألي  الفرصة  تتسنى  ال  حتى 

الشعر ونتفه.
- الخضوع لعالٍج نفسي.

- تناول األدوية والعقاقير وفق وصفات 
الطبيب. 

- التفكير اإليجابي والتخلص من القلق 
والتوتر واالضطراب وعدم تضخيم أمور 

الحياة املختلفة.
اإلنسان  تمد  التي  األنشطة  ممارسة   -
الــهــدوء  وتمنحه  والحيوية  بالطاقة 

واالسترخاء. 

هوس نتف الشعر
 أو 

ً
 مختلفٍة من األمراض سواء كانت جسدية

َ
الهوس والوسواس .. يصاب اإلنسان خالل حياته بأنواع

أنه يعاني  القلب والرأس وغيرهما، كما  امللموسة مثل أمراض  العضوية  نفسية، فيتألم جراء اإلصابات 
جراء أموَر نفسيٍة تحصل داخله وتنعكس سلبيًا على حياته بشكٍل عام، ويعتبر الهوس أو الوسواس أحد 
 لهم آالمًا على 

ً
االضطرابات واألمراض النفسية التي يعاني منها الكثير من األشخاص عبر العالم، مسببة

الصعيد النفسي وقد يكون من الصعب جدًا عالجها، ولعل الهوس بنتف الشعر أحد أنواع هذه األمراض


