
الجديد
فى الطب النفسى

30

إعداد : د.عمر مختار السوسى
استشارى الطب النفسى

النف�س املطمئنة

منذ  القهوة  البشر  يحتسي 
مصدرا  باعتبارها  طويلة،  قرون 
أمل  وعلى  الكافيني،  ملادة  طبيعيا 
أن تعود بالنفع على الجهاز العصبي 
وظائفه  ثم  ومن  لإلنسان،  املركزي 

العقلية.
آراء  تسود  عقود،  وطيلة 
الكافيني  تأثير  بشأن  متضاربة، 
على صحة البشر.وفي هذا الصدد، 
قسم  رئيس  غونتر،  مارك  يقول 
في  الغذائي  والتمثيل  التغذية 
السرطان:  لبحوث  الدولية  الوكالة 
تقليدي  بشكل  القهوة  إلى  “ُينظر 

أبحاث  َصت 
ُ
ل

َ
وخ ضارة.  أنها  على 

الثمانينيات  عقدْي  خالل  جريت 
ُ
أ

والتسعينيات إلى أن خطر اإلصابة 
الدموية،  واألوعية  القلب  بأمراض 
يحتسونها.  ملن  بالنسبة  يزيد 
تطورت  االستخالصات  هذه  لكن 

منذ  قليال(  )واختلفت  تدريجيا 
ذلك الحني”.

لدى  بات  أنه  إلى  غونتر  ويشير 
مئات  تخص  بيانات  اآلن  العلماء 
وذلك  القهوة،  شاربي  من  اآلالف 
العقد  خالل  إجرائهم  بفضل 

املاضي وحده، مزيدا من الدراسات 
نطاق  على  الصحية  تأثيراتها  حول 
َصت 

ُ
ل

َ
خ الذي  فما  البشر.  من  أوسع 

شرب  وهل  الدراسات،  هذه  إليه 
يشكل  أنه  أم  للصحة  مفيد  القهوة 

خطرا عليها؟
القهوة  بني  ُيربط  حال،  أي  على 
ألنها  نظرا  بالسرطان،  واإلصابة 
األكريالميد،  مادة  على  تحتوي 
في  يوجد  كيمياوي،  مركب  وهي 
أطعمة مثل الكعك والخبز املحمص 
ورقائق البطاطا )البطاطس(. لكن 
السرطان،  لبحوث  الدولية  الوكالة 
القهوة  أن  إلى   ،2016 عام  َصت 

ُ
ل

َ
خ

ِرَبت 
ُ

ش إذا  إال  السرطان  سبب 
ُ

ت ال 
ساخنة للغاية، أي أن تفوق حرارتها 
درجة   149( مئوية  درجة   65

فهرنهايت(

كيف تجعل تناول القهوة مفيدا لصحتك؟

كيف تحول مشاعر القلق والتوتر إىل طاقة إيجابية تستفيد منها؟
إلى أن أكون محترفة في الشعور   أقرب 

ُ
“ِبت

النفس  علم  في  الباحثة  أقرت  هكذا  بالقلق”؛ 
عجب  وال  األسف.  ملؤها  بلهجة  سويني  كيت 
على  األمرْين،  عانت  السيدة  فهذه  ذلك،  في 
اآلن،  حتى  حياتها  من  األكبر  الجانب  مدى 
تساورها  التي  املشاعر،  من  النوع  هذا  بسبب 
حيال ما تعجز عن التحكم فيه من أمور بشكل 
كامل. ويشمل ذلك اآلن مثال، عدم قدرتها على 
ضمان إلزام والدْيها، باحترام قواعد التباعد 
االجتماعي، املفروضة للحيلولة دون تفشي وباء 

كورونا.
ولو  مزمن،  بقلق  املرء  إصابة  أن  ورغم 
ما  فإن  سلبيا؛  عليه  يؤثر  منخفض،  بقدر 
تتميز به سويني في هذا الصدد، يتمثل في أن 
الدوافع  بني  من  كان  األمر،  هذا  من  معاناتها 
إذ  املهني،  مسارها  الختيار  بها  حدت  التي 
في  النفسية  الصحة  في  خبيرة  تكون  أن  آثرت 
وتتخصص  ريفرسايد،  فرع  كاليفورنيا  جامعة 

بالتحديد، في فهم أسباب القلق والتوتر.
يستغل  “ال  قائلة:  ذلك  على  سويني  وتعلق 
كوقود  فيها،  يدور  وما  حياتهم  الجميع 
سويني  استعانت  حال،  أي  على  ألبحاثهم”. 
للدراسات  كأساس  الحياتية،  تجاربها  ببعض 
النفسية التي تجريها. ومن بني النتائج املفاجئة 
أن  الدراسات؛  هذه  بعض  عنها  كشفت  التي 
القلق يمكن أن يكون مفيدا للمرء، خالل مروره 
بانتظاره  بدءا  املتنوعة،  املواقف  من  بمجموعة 
لنتائج اختبار ما، إلى اتخاذه إجراءات لحماية 

صحته.

أنواع مختلفة للقلق
فبعضهم  للقلق،  تعريفهم  في  العلماء  تباين 
آخرون  اختار  بينما  محايدة،  بتعبيرات  وصفه 
هذا  في  سلبي  طابع  ذات  ملصطلحات  اللجوء 
التعريفات  استخدموا  من  بني  ومن  الشأن. 
الذين  النفس  علماء  املحايدة؛  الصبغة  ذات 
وصفوا  إذ  املناخي،  التغير  ظاهرة  يدرسون 
القلق بأنه “حالة شعورية تحفز املرء على اتخاذ 
التهديد  تقليل  تستهدف  سلوكية،  استجابات 
الشعور  عن  القلق  يميز  وما  له”.  يتعرض  الذي 
العاطفية  الطبيعة  هو  عام،  بشكل  بالتخوف 

للنوع األخير، وحقيقة أنه يهيئ الناس للتغيير.
سلبية،  بمصطلحات  استعانوا  من  أما 
الذين  العلماء  أولئك  فهم  القلق،  عن  للحديث 
عّرفوه بأنه “تجربة شعورية، تنطوي على أفكار 
ال  وبينما  املستقبل”.  بشأن  ومستمرة  مزعجة 
يمكن ألحد إنكار األضرار املتعددة الناجمة عن 
شعور ما على هذه الشاكلة؛ فإن بعض الباحثني 
أن  على  محدودة  قدرة  للمرء  إن  للقول  ذهبوا 
إذا  أنه  بمعنى  النوع؛  يضمر أحاسيس من هذا 
ساوره قلق حيال أمر ما، فإن ذلك قد يحول دون 

شعوره باإلحساس نفسه إزاء أمور أخرى.



31

العدد 143 يناير 2021

في  الالمعني،  الفن  نجوم  نجاح  سر  هو  ما 
الثبات  على  القدرة  بداخلهم،  يستجمعوا  أن 
على  الوقوف  من  هم 

ّ
ُيَمِكن بما  والتصميم، 

ما  رغم  الجماهير،  ومواجهة  املسرح  خشبة 
أال  خشية  وقلق،  توتر  مشاعر  من  يساورهم 

يأتي أداؤهم على املستوى املأمول؟
السر بالنسبة لنجمتني مثل بيونسيه وأديل، 
خرى” أو “أنا 

ُ
يتمثل في خلق ما ُيعرف بـ “أنا أ

ثانية” لكل منهما.
األخرى”  “األنا  لهذه  بيونسيه  اختارت 
“ساشا  اسم  لها،  البديلة”  “الشخصية  أو 
 – مخيلتها  في   – تتحلى  وجعلتها  فِيرس”، 
ها ذلك، من 

ّ
ن

َ
بشخصية حازمة وقوية. وقد َمك

مرهف  بإحساس  الغنائية  عروضها  تؤدي  أن 
على نحو أكبر وبثقة أشد في النفس كذلك.

الشهيرة  املذيعة  مع  أجرتها  مقابلة  وفي 
املغنية  قالت   ،2008 عام  وينفري  أوبرا 
اآلالت  أصوات  إلى  استمع  “عندما  الالمعة: 
ذا  حذائي  وارتدي  تتردد،  وهي  املوسيقية 
التي  اللحظات  تلك  في  أي  العالي،  الكعب 

صعوبة  البعض  فيه  يجد  الذي  الوقت  في 
تقلب  قد  حاسمة  قرارات  اتخاذ  في  بالغة 
دراسة  توصلت  عقب،  على  رأس  حياته 
اتخاذ  على  ُيساعد  النوم  أن  إلى  حديثة 
الدماغ. فيما  وُيعزز قوة  القرارات املصيرية 

وصف الخبراء نتائج الدراسة بـ”الرائعة”.
توصلت دراسة حديثة إلى أن غفوة قصيرة 
الدماغ  قوة  تعزيز  في  ساعد 

ُ
ت أن  يمكن 

إليه  أشار  ما  وفق  حاسمة،  قرارات  واتخاذ 
 عن 

ً
موقع جريدة “ذا صن” البريطانية، نقال

دراسة صادرة في املجلة العلمية املتخصصة 
.”the Journal of Sleep Research“

عن  الصادرة  الدراسة،  وأوضحت 
الغفوة  أن  البريطانية،  “بريستل”  جامعة 
صعبة،  قرارات  اتخاذ  على   

ً
فعال ساعد 

ُ
ت

املرور  قبل  املعرفة  اكتساب  من  مكن 
ُ

وت
فيما  الهامة،  القرارات  اتخاذ  مرحلة  إلى 
إليها  توصلت  التي  النتائج  الخبراء  وصف 

الدراسة بأنها “رائعة”.
شارك  دراسة  على  النتائج  واعتمدت 
فيها 16 شخصًا، حيث تم قياس التغيرات 
التي تطال دماغ املشاركني في الدراسة قبل 
وبعد غفوة من النوم، وذلك باالعتماد على 
النشاط  ُيسجل  كهربائي  دماغي  تخطيط 

الكهربائي للدماغ.
وطلب الخبراء من املشاركني أخذ غفوة 
كما  دقيقة،   90 إلى  مدتها  تصل  النوم  من 
مهمتني.  تنفيذ  املشاركني  نفس  من  طلب 
األولى هي وصف ما إذا كانوا يعتقدون أن 
سلسلة من الكلمات “جيدة” أو “سيئة”. أما 
املهمة الثانية فهي ما إذا كان مربع باللون 
ومض 

ُ
ت عندما  يظهر  األزرق  أو  األحمر 

الشاشة عشرات املرات.
الذين  املشاركني  أن  الدراسة  وأفادت 
أكملوا  سنة  و91   20 بني  أعمارهم  تتراوح 
ظلوا  أو  ناموا  ثم  منهم  طلبت  التي  املهام، 
أخرى.  بتمرينات  القيام  قبل  مستيقظني 
أن  الخبراء  الحظ  فقد  ذلك،  على  عالوة 
تحسنت  غفوة  أخذوا  الذين  األشخاص 

طاقة دماغهم بشكل كاٍف للغاية.
 the siver“ في نفس السياق، أشار موقع
“بريستل”  جامعة  دراسة  أن   ”telegram
النوم  أن  نظرية  بالفعل  تؤكد  البريطانية 
أفضل  قرارات  اتخاذ  على  الناس  ُيساعد 

في حياتهم.

تظهر  ما  عادة  بالتوتر،  الشعور  تماما  تسبق 
وحتى  وقفتي  تصبح  وعندها  فِيرس`،  `ساشا 
الطريقة التي أتحدث بها، بل وكل شيء آخر، 

مختلفا”.

اتبعتها  التي  االستراتيجية  هي  تلك  وكانت 
بيونسيه حتى عام 2010، عندما شعرت بأنها 
غنيها 

ُ
وصلت إلى مرحلة من النضج النفسي، ت

عن االتكاء على حيل نفسية من هذا القبيل.

حيل نفسية تساعدك فى زيادة الثقة بالنفس والتحدث كاملشاهري

دراسة تكشف فوائد القيلولة القصرية على الدماغ واتخاذ القرارات
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مما ال شك فيه أن زيادة الوزن قد تكون سببًا 
وآالم  السكري،  مثل  األمراض  من  العديد  وراء 
ومصاعب  الدموية،  الدورة  وأمراض  املفاصل، 
أن  املمكن  من  هل  ولكن  وغيرها.  التنفس 
من  بشكل  اإلنسان  مخ  صحة  على  خطرًا  تشكل 

األشكال؟
بعينها  أجزاء  إن  بريطانيا  من  باحثون  قال 
زيادة  عند  تتقلص  أن  يمكن  اإلنسان  مخ  من 
خالل  من  الباحثون  وبرهن  كبير.  بشكل  وزنه 
املوقع  على  نتائجها  نشروا  التي  دراستهم، 
في  املتخصصة  “نيورولوجي”  ملجلة  اإللكتروني 
التأثير  هذا  أن  على  األعصاب،  علم  أبحاث 
موجود بشكل خاص لدى الناس، الذين تتراكم 

لديهم دهون في منطقة وسط الجسم.
غير أنهم أكدوا في الوقت نفسه، أنه ليس من 
الواضح حتى اآلن ما إذا كانت زيادة الوزن هي 
تغير  أن  أم  املخ،  في  التغيرات  هذه  تسبب  التي 
املخ هو الذي يساعد في زيادة الوزن. ولم يحاول 
العواقب  معرفة  الدراسة  خالل  من  الباحثون 
وجودها  أثبتوا  التي  املخ  تغيرات  عن  الناجمة 

لدى أصحاب الوزن الزائد.
املتخصصني  العلماء  لدى  شك  هناك  وليس 
وراء  سببًا  تكون  أن  يمكن  الوزن  زيادة  أن  في 
العديد من األمراض التي تشمل السكري، وآالم 
ومصاعب  الدموية،  الدورة  وأمراض  املفاصل، 
إذا  ما  اآلن  حتى  الواضح  من  وليس  التنفس. 
أيضًا،  املخ  على  خطرًا  تمثل  الزيادة  هذه  كانت 

وما حجم هذا الخطر.
في  سابقة  دراسات  خالل  من  باحثون   وعثر 

هذا  مثل  وجود  على  مؤشرات  على  املاضي 
مارك  إشراف  تحت  باحثون  ودرس  الخطر. 
هامر، املتخصص في الطب الرياضي بجامعة 
الزائد  الوزن  تأثير  كيفية  البريطانية،  لوبورو 
على ما يعرف باملادة الرمادية في املخ، بشكل 

خاص.
وقيم الباحثون في سبيل ذلك بيانات خاصة 
بحوالي 9 آالف شخص، متوسط أعمارهم 55 
عامًا. وحصل الباحثون على مؤشر كتلة الجسم 
الذي  املؤشر  وهو  األشخاص،  بهؤالء  الخاصة 
وكذلك  للطول،  بالنسبة  الجسم  وزن  يرصد 
املئة  في   19 واعتبر  الورك.  إلى  الخصر  نسبة 

مع  قوية  أسرية  عالقة  إقامة 
النفسية،  لحالتهم  مهم  أمر  األطفال 
كاف  وقت  قضاء  يجب  لذلك 
األنشطة  في  مع طفلك ومشاركته 
في  يساهم  ضروري  أمر  االجتماعية، 

تطوير شخصيته بشكل إيجابي.
تنمية شعور الطفل باحترام 

الذات
والرضا  الذات  باحترام  الشعور 
الطفل  شخصية  تكوين  في  هام  عامل 
إظهار  خالل  من  ذلك  سليم،  بشكل 
خالل  من  كذلك  له،  والقبول  الحب 
جيد،  بعمل  يقوم  عندما  مدحه 
حول  الطفل  مع  الحديث  يعزز  كما 
بالرضا  شعوره  وهواياته  اهتماماته 

عن نفسه.

احترام مشاعرهم
من أفضل طرق التواصل مع الطفل 
للتعبيرعن  املساحة  إعطائهم  هي 
مشاعرهم تجاه األشياء واملواقف دون 
بامللل،  الشعور  إظهار  أو  منها  التقليل 
أكثر  يجعله  الطفل  مشاعر  فاحترام 

صحته  يجعل  وبالتالي  نفسه  في  ثقة 
ا.

ً
النفسية أكثر اتزان

خلق بيئة منزلية آمنة
مثل  العائلية  املشكالت  مناقشة 
الزوجية  واملشاكل  املالية  األمور 
غير  أمر  طفلك  أمام  األمراض  أو 

يجعل  حيث  اإلطالق،  على  صحي 
من  لذلك  األمان،  بعدم  يشعر  الطفل 
الطفل  تواجد  في  التحدث  الضروري 
الحياة  أمور  أو  إيجابية  أشياء  عن 
العادية التي تكسبه املزيد من الخبرة 
عن العالم من حوله وبالتالي مزيد من 

الثقة واألمان.
تقديم املساعدة

ما  ملشكلة  طفلك  مواجهة  عند 
أو  الدراسة  في  صعوبة  كمواجهة 
املعلمني،  أو  الزمالء  مع  التعامل  في 
لألمر  االهتمام  من  مزيد  فإعطاء 
وذلك  النفسية،  لحالته  صحي  شيء 
املشكلة  حول  التحدث  خالل  من 
لتجاوز  الحلول  اقتراح  ومحاولة 

املوقف.

مؤشر  بلغ  حيث  بدناء،  األشخاص  هؤالء  من 
الكتلة لديهم 30 فأكثر.

لدى  املخ  حجم  الباحثون  حدد  ثم 
الرنني  أشعة  باستخدام  األشخاص  هؤالء 
املادة  حجم  ملعرفة  وذلك  املغناطيسي، 
من  الباحثون  وخلص  والبيضاء.  الرمادية 
الرمادية  املادة  حجم  أن  إلى  الدراسة  خالل 
مؤشر  لديهم  يرتفع  الذين  األشخاص،  لدى 
نسبة  لديهم  ترتفع  الذين  وكذلك  الكتلة، 
لدى  حجمه  من  أقل  الورك،  إلى  الخصر 
األشخاص الذين لديهم مؤشر طبيعي لنسبة 

الخصر إلى الورك. 

هل تؤثر زيادة الوزن 
على املخ؟

الجديد
فى الطب النفسى

تعزيز العالقات األسرية للطفل


