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النف�س املطمئنة

األب الفاضل

يتضح  أرسلتها  التى  الرسالة  من 
أنواع  من  نوعا  يعانى  االبن  أن 

صعوبات التعلم،
وصعوبات التعلم تؤثر في الطريقة 
أشياء  الشخص  بها  يتعلم  التي 
بها  يتعامل  التي  والكيفية  جديدة، 
مع  تواصله  وطريقة  املعلومات،  مع 
التعلم  صعوبات  وتشمل  اآلخرين. 
فقط  وليس  الحياة،  مجاالت  جميع 
التعلم في املدرسة، كما يمكن أن تؤثر 
األساسية  املهارات  تعلم  كيفية  في 
والرياضيات،  والكتابة  القراءة  مثل 
عالية  مهارات  تعلم  طريقة  وفي 
وتخطيط  التنظيم  مثل  املستوى 
وتنمية  املجرد،  التفكير  الوقت، 
املدى  القصيرة  أو  الطويلة  الذاكرة 

واالهتمام بشئون حياته. 
عام  مصطلح  التعلم  وصعوبات 
يصف التحديات التي تواجه األطفال 
ضمن عملية التعلم، ورغم أن بعضهم 
يكون مصابًا بإعاقة نفسية أو جسدية 
رغم  أسوياء،  منهم  الكثيرين  أن  إال 
بعض  في  صعوبة  يظهرون  أنهم 
كـالفهم،  بالتعلم:  املتصلة  العمليات 
أو التفكير، أو اإلدراك، أو االنتباه، أو 
القراءة )عسر القراءة(، أو الكتابة، 
إجراء  أو  النطق،  أو  التهجي،  أو 
املهارات  في  أو  الحسابية  العمليات 
السابقة.  العمليات  من  بكٍل  املتصلة 
وتتضمن حاالت صعوبات التعلم ذوي 
اإلعاقة العقلية واملضطربني انفعاليًا 
السمع  وعيوب  بأمراض  واملصابني 
أال  بشرط  اإلعاقات  وذوي  والبصر 
تكون تلك اإلعاقة هي سبب الصعوبة 

لديه.
حالة  التعلم  صعوبات  وتعتبر 
ناتجة  تكون  أن  ويفترض  مستمرة، 
نمو  في  تتدخل  عصبية  عوامل  عن 
اللفظية،  وغير  اللفظية  القدرات 
التعلم كحالة إعاقة  وتوجد صعوبات 
واضحة مع وجود قدرة عقلية عادية 
حسية  وأنظمة  العادي،  فوق  إلى 
كافية.  تعليم  وفرص  متكاملة  حركية 
وتتنوع هذه الحالة في درجة ظهورها 
وفي درجة شدتها. وتؤثر هذه الحالة 

خالل حياة الفرد على تقدير الذات، 
وفي أنشطة الحياة اليومية.

ومن الصعب الكشف عن صعوبات 
مع  وتداخلها  تعقدها  بسبب  التعلم 
عادة  الخبراء  لكن  أخرى،  أعراض 
ما  قياس  طريق  عن  يستكشفونها  ما 
املتوقع  مع  باملقارنة  الطفل  يحققه 
وعمره،  ذكائه  مستوى  بحسب  منه 
املؤشرات  بعض  هناك  عامة  وبصفة 
في  صعوبة  وجود  على  تدل  التي 

التعلم، نلخصها فيما يلي:
قبل أربع سنوات:

- عسر في نطق الكلمات.
أثناء  بالنغمة  االلتزام  في  عسر   -

الغناء أو اإلنشاد.
الحروف  تعلم  في  مشكالت   -
وأيام  واألشكال  واأللوان  واألرقام 

األسبوع.
االتجاهات  فهم  في  صعوبة   -

ومتابعتها، وفي اتباع الروتني أيضا.
أو  بالقلم  اإلمساك  في  صعوبة   -

الطباشير أو املقص.
األزرار  مع  التعامل  في  صعوبة   -

وربط الحذاء…
من سن أربع إلى تسع:

الحروف  بني  الربط  في  صعوبة   -
وطريقة نطقها.

- صعوبة في ربط أصوات الحروف 
ببعضها لنطق كلمة.

عندما  الكلمات  بني  يخلط   -
يقرؤها.

باستمرار،  التهجي  في  يخطئ   -
ويخطئ في القراءة دائما.

املفاهيم  تعلم  في  صعوبة   -
الجمع  مثل  للحساب  األساسية 

والطرح.
وتذكر  الوقت  قراءة  في  صعوبة   -

ترتيب أجزاء اليوم والساعة.
- بطء في تعلم املهارات الجديدة.

من سن تسعة إلى خمسة عشر:
النصوص  قراءة  في  صعوبة   -

وإجراء العمليات الحسابية.
-  صعوبة في اإلجابة على األسئلة 

التي تحتاج إلى الكتابة.
- يتجنب القراءة والكتابة.

من  بأكثر  واحدة  كلمة  كتابة   -
طريقة في موضوع واحد.

-  ضعف في الترتيب والتنظيم.
- ال يستطيع االندماج في مناقشات 

الفصل والتعبير عن أفكاره.
- رداءة الخط.

ولصعوبات التعلم أسباب متعددة، 
العالج  يكون  أن  الطبيعي  ومن 
التي  الصعوبة  طبيعة  مع  متناسبا 
يعاني منها الطفل ودرجة خطورتها، 
الجهود  تضافر  أيضا  الطبيعي  ومن 
تربية  في  املتدخلني  مختلف  بني 
وأطباء  ومعلمني  آباء  من  الطفل 

نفسيني. وعموما، يمكن التخفيف من 
من  التعلم  لصعوبات  املحتملة  اآلثار 

خالل تفعيل التوجيهات التالية:
أ- تفهم الوالدين للمشكلة

يتفهموا  أن  اآلباء  على  يجب 
وأن يساعدوا  أبنائهم  طبيعة مشاكل 
عالجي  برنامج  بناء  في  املدرسة 
التوترات  عن  بعيدا  األبناء  لهؤالء 

النفسية.
ب- البرنامج التعليمي الخاص

تعليمي  برنامج  تخطيط  يجب 
نوع  حسب  طفل  لكل  مناسب  خاص 
منها،  يعاني  التي  التعليمية  الصعوبة 
األخصائي  بني  بالتعاون  ذلك  ويكون 

النفسي واملدرس واألسرة.
ج- التشخيص والتدخل املبكر 

الطفل  حالة  تشخيص  إن 
إشراف  تحت  تتم  أن  ينبغي  املصاب 
كان  وكلما  النفسيني،  األخصائيني 
التشخيص مبكرا، تمكنا من التعامل 
وتجنب  الطفل،  مع  أفضل  بشكل 

الكثير من سوء الفهم.
د- التعاون بني املدرسة والعائلة

الحياة  على  التعلم  صعوبات  تؤثر 
ككل، ولذلك يجب أن يكون البرنامج 
التعلم،  نواحي  لكل  شامال  العالجي 

وبتنسيق تام بني األسرة واملدرسة.

السالم عليكم 

مشكالت
وصعوبات 

التعليم
د. مصطفى أبو العزايم

استشارى الطب النفسى

إعداد:

لدّي طفل عمره 6 سنوات ويقوم بأمور حياته الطبيعية كأي طفل آخر، ولكن لديه مشكلة 
في عدم تذكر أو استيعاب املعلومات التي يأخذها في مدرسته كأن يقوم بالعد أو كتابة األرقام 
بالشكل الصحيح .. وهذه الحالة كانت معه من السنة املاضية  وهو غير ُمهمل، أي أننا نعتني به 
.. فهل ياترى لديه  درس له باستمرار، وحاولنا بشتى الطرق لكن من دون جدوى 

ُ
جيدا وكلنا ن

مشكلة من مشكالت صعوبات التعليم.
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األخت الفاضلة

التى  السلوكية  األمراض  من  اإلدمان 
وتحتاج  والسلوكى  النفسى  للعالج  تحتاج 
النفسية  الحالة  تستقر  حتى  الوقت  بعض 
االستقرار  درجة  إلى  ويصل  للمدمن 
بإرادته  للعالج  يأتي  من  وهناك  النفسى، 
وهناك البعض اآلخر الذى يرفض العالج. 
حول  النقاشات  من  العديد  تدور  وقد 
عالج املدمن بالقوة وإلزامه بعالج إدمانه 
األمر  هذا  أن  من  وبالرغم  عنه،  رغما 
يتراوح بني املوافقة في حال وجود الشروط 
بعض  عند  القاطع  النفي  وبني  الالزمة 
واألسباب  الظروف  كانت  مهما  الناس 

الدافعة لهذا.
إال أنه ال شك أن عالج املدمن بالقوة قد 
واألخرى  اإليجابية  اآلثار  بعض  له  يكون 
على  املخدرات  تأثير  الواقع  وفي  سلبية، 
الجسم كله قد تصل إلى درجة كبيرة من 
جسم  في  جهازا  يترك  ال  فهو  الخطورة، 
إلى  باإلضافة  عليه،  ويؤثر  إال  املدمن 
والعقلية  الذهنية  الصحة  على  تأثيراته 
تؤثر  حيث  كذلك.  السلوكي  والجانب 
وتظهر  الذهنية  الصحة  على  املخدرات 
الشديد  االكتئاب  صورة   في  األعراض 

متالزمة  العصبي،  واالنزعاج  والقلق 
والهالوس  )البارونيا(  واالرتياب  الشك 
والضالالت  والبصرية  والسمعية  الحسية 
التركيز  وضعف  واألوهام  والتهيؤات 
اتخاذ  على  القدرة  وعدم  والذاكرة 

القرارات وحل املشكالت.
الجانب  على  املخدرات  تأثير  أما 
ملهام  االهتمام  بعدم  فيكون  السلوكي 
في  الوقت  أغلب  وقضاء  والعمل  األسرة 
في  والوقوع  املخدرة  املادة  على  الحصول 
والقانونية  املادية  املشكالت  من  الكثير 
أحيانا واختالل الشخصية واختالفها عما 

كانت عليه.
لهذه  املالحظني  أول  أن  والشك 
مدمن  هو  لإلدمان  الجمة  التأثيرات 
بعض  ستجد  ذلك  ومع  نفسه،  املخدرات 
املدمنني يرفض االعتراف بحجم املشكلة 
سيرفض  هو  وبالتالي  فيها،  وقع  التي 
التوجه للعالج رفضا تامًا بما يسمى بإنكار 

املدمن للعالج. 
ومع أن املدمن يعلم جديا حجم املشكلة 
التي وقع فيها، ولكن من املثير للدهشة أنه 
لن يتوقف عن التعاطي أو عن اإلدمان حتى 
تعاطي  جراء  به  الالحق  الضرر  كان  وإن 
هذه املادة املخدرة واضحا للغاية وال يغفل 

عنه، وقد يظل يطلب منه املقربون التوجه 
للعالج ولكن دون فائدة تذكر إطالقا.

والحقيقة أن املدمن ال يستطيع التصرف 
في هذه املشكلة أو ال يريد أن يقاسي التوابع 
املترتبة على التوقف عن التعاطي، فإنكاره 
بحد  للمشكلة  إنكاره  على  يدل  ال  لإلدمان 
على  القدرة  عدم  على  يدل  وإنما  ذاتها، 
حلها، وربما الشيء الوحيد الذي سيدفعه 
التي  باملشكلة  حوله  ملن  االعتراف  إلى 
من  كبيرة  درجة  إلى  وصوله  هو  يقاسيها 
أو  والنفسية،  والصحية  البدنية  األضرار 

عندما يصل به املخدر إلى الحضيض.
وفي القوانني يمكن بالفعل إجبار املدمن 

على العالج في حال وجود هذه الشروط:
للمريض  الصحية  الحالة  كانت  إذا   -

تتدهور سريعا بعد العرض على الطبيب.
يجعله  الشخص  هذا  إدمان  كان  إذا   -

خطرا على نفسه وعلى اآلخرين.
منك  املقربني  أحد  أن  ثبت  إذا  ولذلك 
خطرا  ويشكلون  سيئة  صحية  حالة  في 
التماسا  طلبت  ثم  أسرتهم  على  أو  عليك 
بمعالجتهم بالقوة، فإن القوانني قد توافق 

على هذا النوع من العالج اإللزامي.

الهيروين  أدمن  سنة،   24 عمره  مدمن  أخ  لى  أنا 
منذ سبع سنوات ودخل املصحات تقريبا عشر مرات 
والنتيجة صفر. أما أبوه فقد ترك البيت، وأمه أيضا 
ذهبت عند أقاربها هربا منه، ونحن إخوته نعانى منه 
للمال كل يوم عايز 100  املعاناة من كتر طلبه  أشد 
جنيه وإال فرجة ناس ومشاكل ممكن أن تصل إلى 
أخرى  كارثة  نرتكب  الكارثة  ولتجنب  بجد  كارثة 
وهى السلف والدين من كل الناس، كل ده واملسئول 
عن العالج )الدولة( بتقول   العالج اختيارى يعنى 

بمزاجه...ازاى وهو مزاجه إنه يستمر فى إدمانه.

مزاجه انه يستمر فى إدمانه
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وفاة من نحب تتسبب في تغيير كبير فى حياتنا 
كلها، خاصة إذا كان الزوج هو الصديق والحبيب 
فى  منغمس  بأنه  اإلنسان  يشعر  فقد  املفضل. 
أحزانه، وتائه، وغير قادر على اتخاذ حتى أبسط 
الجروح  أن  يعرف  أن  عليه  يظل  لكن  القرارات. 
شفي بدورها. 

ُ
تلتئم بمرور الوقت، وأن اآلالم تقل وت

حياة  على  ندبات  يترك  لن  األمر  أن  يعني  ال  وهذا 
النهاية سوف يكون قادًرا على  اإلنسان، ولكنه في 

مواصلة رحلة الحياة.
 والعديد من األفراد يعانون من خسارات عظيمة 
على مدار حياتهم، ولكن بعد مضى بعض الوقت، 
وطيبة  كريمة  حياة  عيش  على  قادرين  يكونون  
على  قادر  بدوره  إنسان  وكل  معني،  وذات  ومنتجة 
القيمة  هو  الحياة  في  قدًما  واملضي  األمر.  نفس 
 منا نصب 

ٌ
والهدف األسمى الذي يجب أن يضعه كل

عينيه مع بداية كل يوم جديد.
بالحزن  يشعر  له  عزيزا  يفقد  منا  إنسان  وأي 
يستمر  طبيعى  شعور  وهو  الوقت  لبعض  واأللم 
الوقت وهو يختلف عن  الوقت ويهدأ بمرور  لبعض 

االكتئاب الذى يعتبر مرضا نفسيا 
ننصح  السلبية  املشاعر  تلك  على   وللتغلب 

باآلتى:
. وال تسمحى 

ً
• كونى على علم أنك لست وحيدة

ملشاعر الوحدة أن تسيطر عليِك.
أو  النفسى،  الطبيب  باستشارة  اهتمى   •
التي  الحزن  مشاعر  حول  النفسي،  األخصائي 

تخيم عليك..
ذكرى  تحمل  التي  الخاصة  املناسبات  في   •
امليالد،  أعياد  مثل:  زوجك،  وبني  بينك  سابقة 
من  تعانني  قد  ذلك،  وغير  والعطالت  واألعياد، 
كذلك  انتبهى  الحزن.  مشاعر  من  خاصة  حالة 
لألماكن املعينة، والروائح، واألصوات املتعلقة في 
ذهنك بزوجك، والقادرة على إثارة مشاعر الحزن 
وال  طبيعي  أمر  ذلك  أن  من  الرغم  على  بداخلك. 
ببعض  القيام  باستطاعتك  يظل  أنه  إال  منه،  بأس 
الذي  العاطفي  األلم  تخفيف  أجل  من  الخطوات 

تشعرين  به.
• استغلى احتياجات األفراد األصغر من العائلة، 

وأبنائك، وأحفادك، ملساعدتك في التركيز على ما 
جديد  شكل  ولتكوين  الحالية،  حياتك  في  هام  هو 

للحياة النشطة والفاعلة.
• أعيدى ترتيب األثاث والصور بحيث ال تكونني 
مواجهة كل الوقت، أثناء السير في املنزل، باألشياء 

التي تعيد الذكريات األليمة لعقلك. 
• قومى كذلك بشراء أشياء جديدة تضفي ملسة 

من املرح  والبهجة على منزلك.
• خذى األمر على أنه فرصة لحياة جديدة.. إذا 
كان لديك الرغبة في أنيس جديد فال تترددى في 
البحث عن زوج جديد خصوصا إذا كنِت تحتاجني 
أما  البيولوجية،  الناحية  من  نفسك  تحصنى  أن 
من  جدد  أصدقاء  عن  فابحثى  تحتاجى  لم  إذا 

الزميالت السابقات  أو زميالت املسجد.
عمل  أى  إنجاز  على  واحرصى  عملك  أتقنى   •

شرعِت به من قبل ولم تكونى قد أنهيِته.
من  ومارسيها  السابقة  هواياتك  إلى  ارجعى   •

جديد. 
قدراتك  حسب  الرياضية  األنشطة  مارسى   •
الحدائق  إلى  الخروج  من  وأكثرى  الجسدية 

واألماكن املحببة إليِك.
واألصدقاء  باألهل  االتصال  على  داومى   •

وأكثرى من زيارتهم والحديث معهم.
وال  باستمرار  نفسك  على  االعتماد  حاولى   •
بنفسك،  الشخصية  حوائجك  واشترى  تعجزى، 
ومنظما  نظيفا  بيتك  تجعلى  أن  على  واحرصى 
إلى  جمالية  ملسات  إضافة  وحاولى  باستمرار، 
نباتات  بعض  وتزرعى  الزهور  تشترى  بأن  منزلك 

الظل.
• جددى عالقاتك واستمتعى بأبنائك وأحفادك 
خبراتك  إليهم  وانقلى  شاب  بقلب  معهم  وتحدثى 
التليفزيون  أمام  معهم  واجلسى  الحياة،  في 
كل  في  مشاركتهم  على  واحرصى  إليهم  واسمعى 

جديد.
• ارجعى إلى الله، واحرصى على إتقان العبادة 
والتدبر في خلق الله واملداومة على صالة الجماعة 
في  العلم  دروس  وحضور  األخرى  والعبادات 

املساجد.

السالم عليكم 

أنا أرملة منذ 4 شهور، 
وكنت ومازلت أعشق 

زوجى وأحن له كثيرا 
وأفتقده بشدة، ودائما 

فى حالة من الخوف 
وعدم االطمئنان ولم 

أستطع التغلب على ذلك. 
زوجى الله يرحمه كان 

رجال من نوع خاص، 
كان يحتوينى ويحمينى 

ويحبنى ويحنو علّى 
ويهتم بأدق تفاصيل 

حياتي وكان يفهمنى من 
عينى.. وكنت أعشقه.  

بالله عليك أعمل إيه... 
عندى مشاكل كتير فى 

معدتى ونوبات صداع 
دائما .. أرجو اإلفادة 

وشكرا لكم.

د. داليا مختار السوسى
استشارى الطب النفسى

إعداد:

أعشق زوجى وأحن له كثريا
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األخ الفاضل

أنه  يتضح  األخ  من  يشتكى  التى  األعراض  من 
يعانى من أعراض مرض الفصام 

العقلية  االضطرابات  أحد  هو  الفصام  ومرض 
األفكار  اضطراب  في  وتتضح  اإلنسان  تصيب  التي 
انتشاره  نسبة  تتجاوز  وال  والتصرفات  والعواطف 
1%، من أفراد املجتمع، وعادة ما تبدأ أعراضه في 

الظهور من سن 15 إلى 25 عامًا.
ويشعر مريض الفصام باضطرابات في:

في  يكون  قد  التفكير  اضطراب  التفكير:   -1
مرآة  هو  الحديث  أن  وبما  الشكل  أو  املحتوى 
للتفكير يمكن قياس مدى االضطراب حسب وجود 
وفشل  بها  املريض  وتمسك  وشدتها  الضالالت 
محاوالت إقناعه بضاللتها، ومن أشهر الضالالت: 
ضالالت االضطهاد - العظمة - اإلشارة - التحكم – 

التوهم. 
2- العواطف: قد يفقد املريض بالفصام وبخاصة 
مع طول مدة املرض القدرة على التعبير عن عواطفه 
تناقض  أو  العمق  وعدم  بالسطحية  تتميز  وقد 

املشاعر، وفي الحاالت الشديدة تبلد للمشاعر.
عليه  يطلق  ما  وهو  الحواس:  اضطراب   -3
التي  السمعية  الهالوس  أشهرها  ومن  الهالوس، 
تكون موجودة في حاالت الفصام وتوجد بعض أنواع 
الهالوس األخرى مثل الهالوس البصرية، وهالوس 
الشم التي قد تكون أكثرها في األمراض العضوية. 
أو  يتحدث  األحيان  بعض  في  املريض  نجد  وقد 

يضحك مع نفسه.
مريض  ُيظهر  حيث  السلوك:  اضطراب   -4
استجابته  نتيجة  غريبًا  أو  شاذًا  سلوكًا  الفصام 
للضالالت والهالوس التي لديه، وقد يأتي بحركات 
غريبة أو شاذة، وقد تظهر عليه االنطوائية في بعض 
عليه  يظهر  وقد  الجسم،  في  والتخشب  الحاالت، 

ج في حاالت أخرى. سلوك عدواني وتهيُّ
عدم  ويعني  والدوافع:  اإلدارة  في  اضطراب   -5
الرغبة في عمل أي شيء وعدم وجود الدافع إلنجاز 
األشياء، وهذا ما يجعله غير منتج وقد يترك عمله 

 طوال ساعات اليوم.
ً
ويجلس خامال

بالتحديد،  معروف  غير  الفصام  مرض  وسبب 
عدة  عن  تتحدث  النظيرات  بعض  هناك  ولكن 

عوامل قد تؤدي دورًا في حدوث الفصام منها:
1- عوامل بيولوجية: ويقصد بها خلل في موصالت 

إلخ )املوصالت العصبية(.
وثيقة  عالقة  هناك  وجد  حيث  وراثية:  عوامل   -2

بني العوامل الوراثية واإلصابة بمرض الفصام، وقد 
أثبتت األبحاث العلمية أن اإلصابة في األبناء تكون 
بنسة 40% إلى50% عندما يكون كال األبوين مريضًا 
أحدهما  يكون  عندما   %15 إلى   %10 ومن  بالفصام 

مصابًا.
الفصام  بني  عالقة  هناك  الشخصية:  عوامل   -3
األشخاص  أن  وجد  حيث  الشخصية،  ن  تكوُّ وبني 
إصابة  أكثر  الطفولة  منذ  والخجولني  االنطوائيني 

بالفصام.
التربية  أنواع  بعض  باألسرة:  تتعلق  عوامل   -4
وأنماطها قد تساعد على إصابة الشخص بالفصام 
وإعطاء  العاطفي،  والحرمان  الزائد،  العنف  مثل 
الوقت  في  واألم  األب  من  للطفل  متناقضة  أوامر 
نفسه، ويقابل ذلك التدلل الزائد والحنان املتناهي 

غير املحسوب.
5- عوامل أخرى: مثل الضغوط النفسية الشديدة 
التي تؤدي إلى ظهور أعراض نفسية ذهانية، وتكون 
استعمال  سوء  مثل  وكذلك  الفصام  املرض  بداية 

العقاقير واملخدرات والكحوليات.
العالج  يكون  أن  العالج فيفضل دائمًا  أما عن   >
نفسية   - دوائية  متكاملة  عالجية  خطة  صورة  في 

واجتماعية ومن مراحله:
الذهان  مضادات  صورة  في  دوائي:  عالج   -1
قليلة  حديثة  وأدوية  تقليدية  أدوية  إلى  تنقسم  التي 
وقد  التقليدية،  باألدوية  مقارنة  الجانبية  األعراض 
أن  ويجب  الحاالت.  بعض  في  فاعلية  أكثر  تكون 

يتعرف املريض أو املرافقون معه على كيفية استعمال 
والتأثيرات  العالجية  والخطة  والجرعة  العالج 
الجانبية للدواء. ولذلك فإنه عند التوقف عن العالج 
الطبيب  استشارة  بدون  الدوائية  الجرعة  زيادة  أو 

املعالج فإنه يحدث انتكاس فى الحالة املرضية.
وعمل  التدعيم  جلسات  مثل  نفسي:  عالج   -2
الجلسات واالختبارات النفسية الالزمة التي تساعد 
وكذلك  التشخيص  عملية  في  وتساعد  املريض 
أنماط  وتغيير  الالزم  والعائلي  األسرى  العالج 
النفسي  املريض  معاملة  وكيفية  العائلة،  سلوك 
لضمان عالجه واستمراره في أداء وظائفه وإشعاره 
 من النقد الزائد أو 

ً
باالهتمام والحب والحنان بدال

اإلهمال الزائد.
حل  على  ذلك  ويعتمد  اجتماعي:  عالج   -3
املناخ  وتغيير  االجتماعية،  املريض  مشكالت 
املعّرض له املريض إذا لزم األمر الذهاب للمرضى 
ومتابعة  عليهم  لالطمئنان  إقامتهم  أماكن  في 
حالتهم وحل مشكالتهم وعمل عالجات مفيدة مثل 

تعلم املهارات االجتماعية.
املنحة  منهج  عالج  مثل  تأهيليه:  عالجات   -4
االقتصادية والعالج بالرياضة التي تساعد املريض 
للمجتمع  وعودته  حالته  بطبيعة  االستبصار  على 

شافيًا كشخص نافع ومنتج. 
وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل مكروه..

السالم عليكم 

لدّى أخ مريض نفسيا ويعالج وحالته تتقدم أحيانا ثم تتراجع بشكل مستمر. ترك كلية الهندسة وال 
يريد أن يتقدم فى شيء، ولم يقم بعمل أي شيء ملدة أكثر من 6 أعوام. وهو يأخذ العالج بجرعات أكثر من 
املوصى بها وأحيانا يوقف العالج  بدون استشارة طبيب. حالته اآلن أنه يخّيل له أن هناك شخصا يحادثه 
بسببه  تعساء  كلنا  ذلك.  من  وتعبت  السن  فى  كبيرة  ووالدتى  بالخارج  أعمل  أخوه  وأنا  أفكاره،  ويسرق 

وبسبب تأخر حالته، فنحن ندعو الله أن يشفيه وأن يكون بخير خصوصا أنه أصغرنا.

يوقف العالج بدون استشارة طبيب
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النف�س املطمئنة

د. عماد أبو العزايم 
أخصائى الطب نفسى

إعداد:

االبنة الفاضلة

ومع  العمر،  من  املرحلة  هذه  مثل  في 
اإلنسان  يعاني  ربما  الدراسة،  ضغوط 
وكذلك  التركيز،  في  بسيط  ضعف  من 
نراه  شيء  هذا  األفكار،  وتشتت  الشرود 
إلى  طبيعيا  يعتبر  وهو  كثيرًا،  ونشاهده 
درجة كبيرة، وهو حقيقة مرتبط بالقلق، 
أن  أي  اإلنتاج،  بقلق  يعرف  ما   

ً
خاصة

اإلنسان يكون لديه طاقات ودافعية أكبر 
 وإيجابيًا، 

ً
نحو اإلنتاج، نحو أن يكون فّعاال

ضعف  من  شيء  إلى  يؤدي  ربما  وهذا 
التركيز. 

نصيحتي لك هي طبعًا أن تنظمي وقتك 

أن  لك  والبد  جيدة،  بصورة  وتوزعيه 
والنوم،  الراحة  من  كافيا  قسطا  تأخذي 
بالتمارين  تهتمي  أن  أيضًا  لك  والبد 
االسترخاء  تمارين  وياحبذا  الرياضية، 
إن  هذه  التنفس،  تمارين   

ً
خاصة أيضًا 

شاء الله كلها مفيدة وفّعالة جدًا. 
من  كوبا  تتناولي  أن  أيضًا  يمكنك 
الصباح،  في  نسبيًا  املركزة  القهوة 
وكذلك كوبا في وقت املغرب؛ ألن القهوة 
من  ن  تحسِّ العالي  الكافيني  محتوى  ذات 

التركيز. 
ويجب أن تكون أهدافك واضحة وجيدة 
سيزيد  ذاته  حد  في  وهذا  دراستك،  في 

بصورة  لديك  الدافعية  من  الله  شاء  إن 
حياتك  أن  تتذكرى  أن  وعليك  إيجابية، 
إن شاء الله يجب أن تكون مثمرة، ويجب 
أن يكون فيها نوع من الدافعية، وعليِك أن 

تستبدلى كل فكرة سلبية بفكرة إيجابية 
بسيطًا  هدفًا  تحددى  أن  عليك  لذلك، 
في حياتك، والهدف في هذه املرحلة هو 
أرجو  الدراسة،  غير  شيء  وال  الدراسة، 
أن تضعى هذا الهدف نصب عينيك، وأن 
الوصول  تحاولى  وأن  آلياته،  في  تبحثى 

إلى هذا الهدف بما هو متاح.

ربما طريقتي للمذاكرة خاطئة حيث إني طالبة انتساب وأذاكر 
باإلعياء  استيعابي وشعوري  إلى عدم  أدى  مما  تقريبا 12 ساعة 
الشديد وعدم النوم بالليل لشدة القلق إال بالحبوب املنومة. اآلن 
اعتذرت عن هذا الترم وعندي خوف من إكمال الدراسة مع العلم 
ما  أعلم  ولكن ال  متفوقة،  الله كنت  من  وبفضل  الحمد  ولله  أني 

الذي حصل اآلن، وهل اإلجهاد هو السبب؟

السالم عليكم

هل اإلجهاد هو السبب ؟
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األخت الفاضلة

أنك  يتضح  أرسلِتها  التى  الرسالة  من 
تعانني من االستغراب من الكثير من األشياء 
النفسى  القلق  أنواع  من  نوع  وهو  حولك  من 
أنك  لدرجة  القهرية  بالوساوس  املرتبط 
الدين  تجاه  املؤملة  األفكار  بعض  من  تعانني 
من  هى  األحاسيس  هذه  وكل  والعقيدة، 

أعراض مرض الوسواس القهرى.
لو  يتمنى  القهري  بالوسواس  واملصاب    
األفعال  أو  الشنيعة  األفكار  من  يتخلص  أنه 
بسبب  قلقه  لشدة  يقدر  ال  ولكنه  املتكررة، 
أن  إلى  والسبب يرجع في ذلك  األفكار،  تلك 
نفسي  حقيقي  مرض  هو  القهري  الوسواس 
كيميائي  باختالل  مباشرا  ارتباطا  ويرتبط 
في املخ، وتقول الدراسات إن املرض قد ينشأ 

في الشخص وراثيا.
اضطرابات  من   

ٌ
نوع هري 

َ
الق والوسواس 

صابني 
ُ
امل األشخاُص  لدى  ويكون  ق. 

َ
ل

َ
الق

مزعجة  متكررة  أفكار  القهري  بالوسواس 
دعى هذه األفكاُر »َوساِوس«. يحاول 

ُ
تأتيهم. ت

تكرار  القهري  بالوسواس  صاُب 
ُ
امل الشخُص 

عنه.  الَوساِوس  لطرد  نة  معيَّ أشياء  فعل 
»األفعال  باسم  رة  تكرِّ

ُ
امل  

ُ
األفعال هذه  دعى 

ُ
وت

نذكر  الَوساِوس  على  األمثلة  من  ة«.  هريَّ
َ

الق
ترك  من  والخوف  الجراثيم،  من   

َ
الخوف

 
ُ

 األفعال
َ

الباب مفتوحًا. ومن الطبيعي أن تكون
صلة بهذين الَوسواسني هي تكرار 

َّ
ة املت هريَّ

َ
الق

 
َ

بعد البيت  إلى  دائمًا  والعودة  األيدي  غسل 
وتكون  األبواب.  إغالق  من  د 

ُّ
للتأك املغادرة 

بها  املرتبطة  ة  هريَّ
َ

الق واألفعال  الَوساِوُس 
ة، بحيث تترك أثرًا على 

َّ
 التواتر والشد

َ
كثيرة

مع  وعالقاته  وبيته  عمله  في  الشخص  حياة 
أصدقائه. وإذا لم ُيعالج اضِطراُب الوسواس 
حياة  على  يسيطر  أن  املمكن  فمن  هري، 

َ
الق

 ناجمًا عن 
َ

الشخص. والوسواس القهرى يكون
ماغ أو عن خلٍل في 

ِّ
عدم توازن كيميائي في الد

االضطراُب  هذا  يميل  ماغ. 
ِّ

الد وصيالت« 
َ

»ت
وتبدأ  الواحدة.  العائلة  في  ر  التكرُّ إلى 
راَهقة 

ُ
امل أو  الطفولة  مرحلة  في   

ُ
األعراض

 من مزيج من 
ُ

عالجة
ُ
ن امل . وغالبًا ما تتكوَّ

ً
عادة

ة.  عالجة النفسيَّ
ُ
عالجة الدوائية وامل

ُ
امل

عرض  لك  الضرورى  من  الغالية  االبنة 
نفسك على الطبيب النفسى لتنظيم برنامج 

عالجى يساعدك فى التغلب على تلك املعاناة 
ومن املهم جدا أن يقوم املريض بأخذ الدواء 
إذا ما وصفه الطبيب املختص له، خصوصا 
إلى  وصلت  الحالي  الوقت  في  األدوية  أن 
نسبة  بزيادة  الدواء  ويقوم  متقدمة،  مرحلة 
مادة السيروتونني في املخ بحيث يستعيد املخ 

نشاطه الطبيعي وتزول األفكار السلبية.
والدواء يحتاج إلى عدد من األسابيع حتى 
وهذه  املريض،  على  اإليجابي  بالتأثير  يبدأ 
على  املريض  أن  وخصوصا  املشكلة،  هي 
يؤثران  واإلحباط  واليأس  أمره،  من  عجلة 
الدواء  املريض  يترك  قد  لذلك  تفكيره،  في 
األطباء  بعض  أن  األخرى  واملشكلة  مبكرا، 
يؤدون  ال  للمريض  الدواء  يصفون  الذين 
واملدة  الدواء  عمل  كيفية  تبيان  في  دورهم 
التي يستغرقها الدواء قبل أن يحصل التأثير 
الدواء  الطبيب  لهم  يصف  فالذين  املطلوب. 
أو  الشفاء  حتى  أخذه  في  يستمروا  أن  عليهم 

حتى يقول الطبيب بقطعه.

أنا مش حاسة بنفسي يمكن أضحك وأهزر عادي بس مش حاسة غير إن أنا روح وبس وبتنفس مش عارفة أنا مني وأنا 
غريبة مش عارفة، األول كنت طبيعية عادي زي أي حد وحاسة إني بخاف من كل حاجة، أنا مكنتش كده ومستغربة بابا 
وماما وأي حد فى البيت زي ما يكون هم حاجات وهمية رغم أني بتعامل طبيعي معاهم لكن مستغرباهم وإمتي أنا بقيت 
فى أسرة، وكل ما اسمع خبر وحش أتعب وأدوخ جدا وبستغرب نفسي ازاي بتحرك، ازاي بشوف، ازاي باكل وكل حاجة فيا 
غلط وخايفة من أي حاجة ومعظم األيام كوابيس وأول ما أصحي من النوم قلبي دقاته تزيد جامد.. ساعات بحس إني 
خايفة بس معرفش من إيه وقلبي يفضل يدق بسرعة وزي ما أكون هيغمي عليا، وساعات أبقي مخنوقة وأبكي، بيجيلي 

أفكار وحشة غصٍب عنى وبخاف م الكفر أعوذ بالله من كتر األفكار اللى بتيجي على دماغي .. 

السالم عليكم 

أفكار وحشة غصٍب عنى
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في  مقيم  سنة   27 عمري  شاب  أنا 
تساعدوني  أن  منكم  أرجو  السعودية 
االكتئاب  من  أعاني  ألني  وقت  بأسرع 
األحيان  بعض  في  االجتماعي،  والرهاب 
ال  ألني  الناس  مع  االختالط  أحب  ال 
أمنيتي  معهم،  أتكلم  سوف  بماذا  أعرف 
فأنا  قلبي،  كل  من  أضحك  أن  الدنيا  في 
رجل والحمد لله ال يوجد عندي مشاكل 
كبيرة ومتزوج ولدّي طفل ولكن ال أعلم 
الحياة،  في  أستمتع  وال  أضحك  ال  ملاذا 
جدي  وحديثي  باألحزان  فقط  أفكر 
أمزح مع أحد ومكتئب  أن  جدا ال أعرف 
لو  جدا،  جدا  متقلب  ومزاجي  طول  على 
ضحكت قليال بعدها أنقلب إلى االكتئاب 
وعدم الكالم حتى أنه أثر على عالقتي 
بزوجتي بعدم الكالم معها ألني أشعر أن 

الكالم مع الناس ال فائدة منه. 
الحياة،  أحب  وال  سريعا  املوت  أتمنى 
فكرت باالنتحار كثيرا ألني عندي يأس 
من الدنيا مع أني رجل أصلي وأخاف الله 
مشكلتي  هي  ما  أعرف  ال  لكن  وملتزم 
دون  حزين  ودائما  كثيرا،  بالحزن  وأشعر 
سبب، ولو أحد يسألني ماذا بك أقول له 
أنا  ملاذا  أعلم  ال  صادق  فعال  وأنا  أعلم  ال 
ن صداقات  حزين ومكتئب، أمنيتي أن أكوِّ
ولكن  أضحك  أن  أمنيتي  أعرف،  ال  لكن 
وأحب  نفسي  أحب  أن  أمنيتي  أعرف،  ال 
الحياة، أمنيتي أن أعرف التكلم مع الناس 
باملزاح وليس بالجد فقط، أتكلم إذا كان 

املوضوع مهما وجديا.

ا األخ الفاضل

يتضح  أرسلتها  التى  الرسالة  من 
االكتئاب  أنواع  من  نوع  من  تعاني  أنك 
هو  املزاج  وعسر  املزاج.  عسر  يسمى 
عبارة  وهو  االكتئاب  من  حدة  أقل  نوع 
عن أعراض حزن مزمنة مستمرة ملدد 
اإلنسان  حياة  تعيق  ال  ولكنها  طويلة 
وال  بكفاءة  العمل  يستطيع  ال  تجعله  بل 
والسعادة  بالبهجة  الشعور  يستطيع 
بعسر  املريض  يعانى  وقد  الحياة،  فى 
مرض  وفى  اكتئاب.  نوبات  من  املزاج 
صراحة  املريض  يشكو  قد  االكتئاب 
بأنه مكتئب حزين يائس، يبدأ املرض 
االهتمام..  فقدان   .. الحماس  بفقد 
على  القدرة  عدم   .. والالمباالة  الفتور 
 .. الحياة  ومعايشة  املجتمع  مسايرة 
والطمأنينة  بالسعادة  اإلحساس  عدم 
ينغمس  أن  إلى  األعراض  وتطور 
لدرجة  والتهويل  التفكير  في  املريض 
أنه يلغي حياته ويشعر باليأس .. يحبس 

عن  بعيدا  فيصبح  دوامته  في  نفسه 
الدنيا  وتضيق  االجتماعي  الواقع 
كذلك  الحياة.  وتستحيل  نظره  في 
بالتعاسة  إحساس  املكتئب  ينتاب  قد 
طاقته  وتضعف  السارة  غير  واألفكار 
يستطيع  ال  ويصبح  تركيزه  ويصعب 
املعتادة.  واألعمال  بالواجبات  القيام 
في  اضطرابات  ذلك  يصاحب  وقد 
الجهاز  خاصة  الجسم  أجهزة  معظم 
الهضمي والدوري والغدد واألعصاب، 

وأيضا قد يضطرب النوم. 
استشارة  عليك  يجب  لذلك    
طرق  تتعدد  حيث  النفسي  الطبيب 
ووسائل عالج االكتئاب، فهناك العالج 
الوسائل  بعض  جانب  إلى  بالعقاقير 
تساعد  التي  واالجتماعية  النفسية 
من  هو  والطبيب  االكتئاب،  مريض 

يحدد األسلوب األمثل لعالج كل حالة.

السالم عليكم 

د. محمد القاضى
أخصائى نفسى

إعداد:

ال أعرف 
أن امزح 

مع احد
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 35 العمر  من  يبلغ  شخص 
من  عدد  على  تعّرف   .. عاما 
وتعلم  السيئني  األشخاص 
نبات   - املخدرات  تعاطى 
تعرض  وبعدها   - الحشيش 
بصدمة  وأصيب  منهم  للنصب 
مدار  وعلى  يومها  ومن  شديدة 
6 أشهر وهو يتعاطى املخدرات 
شهر  حوالى  ومن  زائد،  بشكل 
التركيز  أصبح غير قادر على 
غريبة  بأشياء  ويؤمن  تمامًا 
األحوال  ومتقلب  كبير  لحد 
من  التعاطى  عن  توقف  جدا، 
بعض  وتحّسن  تقريبا  أسبوع 
الشيء لكن مازال يؤمن بأشياء 
بأشياء  ويهتم  واقعية  غير 
هل   .. وعملة  تخصصة  خارج 
وهو  نفسى،  لطبيب  يحتاج 
مع  هل  تماما؟  مقتنع  غير 

الوقت سيعود لطبيعته..

األخ الفاضل

من األعراض التى يشتكى منها هذا الشخص 
يتضح أنه يعانى من نوع من أنواع االضطرابات 

الذهنية بسبب تعاطى املخدرات. 
واضطراب ذهان املخدرات أو الذهان الناتج 
شكل  هو  الكحول  أو  املخدرة  املواد  تعاطي  عن 
تعاطي  بسبب  تحدث  التي  الذهان  أشكال  من 
املخدرات نتيجة حدوث تغيرات املواد الكيميائية 

في الدماغ.
على  تنطوي  خطيرة  عقلية  حالة  هو  والذهان 
ما  وغالًبا  بالواقع،  االتصال  الشخص  فقدان 

يرتبط بأمراض عقلية معينة مثل الفصام.
املخدرات  عن  الناتج  الذهاني  واالضطراب 
التشخيصي  الدليل  في  رسمي  تشخيص  هو 
واإلحصائي لالضطرابات العقلية )DSM(. وقد 
تستمر أعراض الذهان بسبب تعاطي املخدرات 
االنسحاب  مرحلة  أو  املخدر  آثار  مادامت  فقط 
منه، أو يمكن أن تستمر لفترة أطول؛ ألسابيع، أو 

حتى ألشهر.
عن  الناتج  الذهان  أعراض  تتشابه  وقد 
العقلي،  باملرض  املرتبط  والذهان  املخدرات 

ولكنها تختلف في األسباب والعالجات.
وقد تشمل األعراض:

- الهلوسة
- الضالالت

- التفكك فى التفكير
- التفكير املضطرب

النفس  علماء  أو  األطباء  يقوم  وعندما 
عن  الناتج  الذهاني  االضطراب  بتشخيص 
لم  الذهان  أن  من  يتحققون  فإنهم  املخدرات 
يكن موجوًدا قبل تعاطي الكحول أو املخدرات أو 

األدوية التي ُيعتقد أنها مسئولة. 
مختلفة  أنواع  وجود  إلى  ذلك  ويرجع 
وإذا  الذهانية،  االضطرابات  من 
قبل  موجودة  األعراض  كانت 
ال  ما   

ً
فعادة املخدرات،  تعاطي 

الذهان  من  النوع  هذا  يكون 
بسبب تعاطي املخدرات.

األدوية  بعض  تسبب  وقد 
الذهان  أعراض  املخدرات  أو 
بعد  لفترة  فقط  تستمر  ولكنها 
كان  إذا  أو  الدواء  استخدام 
لديه تاريخ سابق من االضطراب 
ذلك  يعد  فال  املتكرر  الذهاني 

ذهانا مرتبطا بالدواء.
ويجب أن يكون هناك نوع من التأثير 
الذهانية  األعراض  تحدثه  الذي  الكبير 
على حياة الشخص، إما تسبب قدرا كبيرا من 

مثل  الحياة  جوانب  من  جانبا  تضعف  أو  الضيق 
الوظيفة أو العالقات.

ذهان  أعراض  تبدأ  الحاالت،  بعض  وفي 
املخدرات فورا بعد استخدام املخدر مما يعني أن 
نوبة الذهان تبدأ فعلًيا عندما يكون الفرد منتشيًا 
في تناول املخدرات. كما يمكن أن تحدث أعراض 

ا أثناء االنسحاب من املخدرات.
ً

الذهان أيض
ويختلف االضطراب الذهاني الناتج عن مادة 
نوبة  أثناء  تحدث  التي  الوعي  اضطرابات  عن 
ا أن تكون ناتجة عن أي 

ً
الهذيان، التي يمكن أيض

دواء.
إساءة  بسبب  املعرفي  األداء  ضعف  ويؤدي 
وعمليات  االرتباك  تفاقم  إلى  املخدرات  تعاطي 
باالضطرابات  املرتبطة  املنظمة  غير  التفكير 

الذهانية ويؤدي إلى نتائج عالجية سيئة. 
لتعاطي  والشخصية  املؤقتة  املفيدة  اآلثار  إن 
من  يعانون  الذين  لألشخاص  املخدرات 
على  كبير  بشكل  تطغى  ذهانية  اضطرابات 

النتائج السلبية التالية مثل:
- ارتفاع معدالت املرض واإلصابة

- دخول املستشفى بشكل متكرر
- زيادة معدالت الحبس

املصابون  األشخاص  يتوقف  ما  غالًبا   -
األدوية  تناول  عن  املتزامنة  باالضطرابات 
للذهان خالل فترات تعاطي املخدرات  املضادة 
بكثرة، أو ال يتناولونها بانتظام مما يضعف آثار 
األدوية الطبية ويسبب تفاقم األعراض املرضية.
وغالًبا ما يكون عالج الذهان بسبب املخدرات 

بسيًطا مثل:
الحفاظ  على  املصاب  الشخص  مساعدة   -
حتى  املخدر  تناول  عن  االمتناع  من  فترة  على 
من  السابق  مستواه  استعادة  من  الدماغ  يتمكن 

األداء.
- يمكن لألطباء النفسيني تحديد ما إذا كانت 
عن  ناتًجا  األمد  قصير  ا 

ً
ذهان تعكس  األعراض 

املخدرات أو حالة ذهانية مزمنة.
الذهان  من  التعافي  عملية  تكون  أن  يمكن   -
قصيرة  عملية  املخدرات  تعاطي  عن  الناتج 
االضطرابات  عالج  مع  مقارنة  نسبًيا  وبسيطة 

الذهانية وتعاطي املخدرات املتزامنة.
املتزامنة  الذهان  - يتطلب عالج اضطرابات 
لكي  مكثفا  عالجا  املخدرات  تعاطي  ذهان  مع 

يكون فّعاال.
مثل  التدخالت  هذه  ستخدم 

ُ
ت ما  غالًبا   -

القلق  ومزيالت  للذهان  املضادة  األدوية 
املخدرات  تعاطي  ملنع  االكتئاب  ومضادات 

واالنتكاس والرغبة الشديدة.

السالم عليكم 

متقلب األحوال جدا
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االبنة الفاضلة

 على 
ّ

الله أن يمن الله فى عونِك ونسأل  كان 
والدك بالشفاء التام شفاًء ال يغادر سقما.

أنواع  من  نوع  هو  والدك  منه  يعانى  ما 
التحديد  وعلى  الذهانية  االضطرابات 
يتميز  عقلي  مرض  والفصام  الفصام.  مرض 
والسلوك  والوجدان  التفكير  في  باالضطراب 
في  يعالج  لم  إن  ويؤدي  اإلدراك،  وأحيانا 
السلوكي  املستوى  في  تدهور  إلي  األمر  بادئ 
شخصيته  الفرد  يفقد  كما  واالجتماعي 
وبالتالي يصبح في معزل عن العالم الحقيقي  

يبدأ  ما  غالبا  للمرض  املبكرة  والعالمات 
املرض خالل فترة املراهقة أو في بداية مرحلة 
شدتها  في  تتصاعد  خفيفة  بأعراض  البلوغ 
بحيث إن عائلة املريض قد ال يالحظون بداية 
بتوتر  األعراض  تبدأ  الغالب  وفي  املرض، 
عصبي وقلة التركيز والنوم مصاحبة بانطواء 
تبدأ  املرض  وبتقدم  املجتمع.  عن  للعزلة  وميل 
أن  فنجد  أشد  بصورة  الظهور  في  األعراض 
في  يبدأ  فهو  خاصا  سلوكا  يسلك  املريض 
ويشك  معنى  وبال  وهمية  أشياء  عن  التحدث 

غير  أحاسيس  ويتلقى  حوله  من  الناس  فى 
العقلي.  االضطراب  بداية  هي  وهذه  موجودة، 
املرض  تشخيص  النفسي  الطبيب  ويستطيع 
عند استمرار األعراض ملدة تزيد عن 6 أشهر 
فترة  طوال  األعراض  هذه  تستمر  أن  على 

مرحلة االضطراب العقلي.
التحسن  إلى  املريض  حالة  وتتعرض 
والتدهور بالتبادل بحيث إنه في حالة التحسن 
في  أما  تماما,  طبيعيا  املريض  يبدو  قد 
الفصام  مريض  فإن  الحادة  التدهور  حاالت 
ويعاني  سوية,  بصورة  التفكير  يستطيع  ال 
أما  فكري.  وتشوش  وهالوس  ضالالت  من 
مبنية  غير  خاطئة  اعتقادات  فهي  الضالالت 
الفصام  مرضي  أن  نجد  حيث   , الواقع  على 
أو  عليهم  يتجسس  من  هناك  أن  يعتقدون 
يستطيع  من  هناك  وأن  منهم  للنيل  يخطط 
أفكارهم  إلى  أفكار  إضافة  أو  أفكارهم  قراءة 
البعض  يعتقد  وقد  مشاعرهم،  في  التحكم  أو 
أنه املسيح أو املهدي املنتظر. أما الهالوس التي 
مظاهرها  فأهم  الفصام  مريض  لدى  تظهر 
تصرفاته  تنتقد  أصواتا  املريض  سماع  هي 
يرى  أنه  كما  أوامر،  وتعطيه  عليه  وتسيطر 
أشياء غير موجودة أو يحس بأحاسيس جلدية 

من  الفصام  مريض  يعاني  كما  موجودة.  غير 
ترابط  عدم  في  بوضوح  يظهر  فكري  تشوش 
موضوع  من  ينتقل  الحديث  أن  فنجد  أفكاره، 
إلي آخر بدون ترابط وال هو يعلم أن ما يقوله 
ليس له معنى محدد، حيث إنه قد يبدأ صياغة 
بالنسبة  شيئا  تعني  ال  به  خاصة  لغة  أو  كلمات 
املريض  حالة  تحسنت  إذا  وحتى  لآلخرين. 
وتراجع املرض نجد أن األعراض مثل االنطواء 
تبقي  قد  التركيز  وقلة  اإلحساس  وبالدة 
تحسن  رغم  املريض  يستطيع  ال  وقد  لسنوات 
العادية  اليومية  بالواجبات  يقوم  أن  حالته 
يبدو  قد  كما  املالبس  وارتداء  االستحمام  مثل 
والعادات  الطباع  غريب  كشخص  لآلخرين 

وأنه يعيش على هامش الحياة.
ألقرب  الذهاب  بضرورة  أنصحك   لذلك   
هناك  حيث  الوالد،  لعالج  نفسي  طبيب 
مثل  بنجاح  تستعمل  للعالج  طرق  عدة  اآلن 
بجلسات  والعالج  الذهان  مضادات  استخدام 
الفردي  والعالج  النفسي  والعالج  الكهرباء 

والعالج األسري.

السالم عليكم

أصيب والدى بمرض نفسى

مشكلتي تبدأ في سن العاشرة عندما أصيب والدي بمرض نفسي ...هذا املرض جعله يسيء الظن 
بكل الناس ويكره أن يتعامل معهم، فهو يظن أنهم يكرهونه ويريدون أن يؤذونه ولكن كان يستثني 
والدتي وأخي من ذلك الظن أما أنا فكان يظن أني أكرهه وأريد أن أضره وأني أساعد غيره من الناس 
أني  ويعتبر  يزعجوه  أن  ويريدون  عنه  شيء  كل  ويعرفون  يراقبونه  أنهم  يعتقد  فهو  يضروه،  لكي 
وظلت  وجوده،  رغم  حنانه  وفقدت  جدا  سيئة  بأبي  عالقتي  أصبحت  الوقت  ذلك  ومن  أساعدهم، 
حالته تسوء حتى أصبح ال يخرج من املنزل أبدا إال إذا ذهب إلى العمل على األكثر مرتني في الشهر 
وأصبح ال يزور والديه وال يصلي وال يهتم بنظافته وشكله وإنما أهمل كل شيء وكل مسؤوليات البيت 
أصبحت على أمي وأصبحت كل حياته أكل وتليفزيون ونوم وال يخرج من البيت ويشك في كل الناس 
.. ووصل إلى أنه ال يأكل معي وال ينظر إلى وجهي ومنذ سنتني ذهب إلى طبيب ولكنه رفض أن يكمل 
معه وزعم أن العالج لن يجدي وهكذا استمر الحال كما هو عليه، أسرة مفككة ... سؤالي: هل هناك 
طريقة لعالج أبي ...ألن مرضه ال يؤثر فقط عليه وإنما يؤثر على إخوتي وهم أصغر مني فيفعلون 

مثله .. وأيضا يؤثر على أمي التي تتحمل عبئا كبيرا ...

أ. مختار عبد الغنى 
أخصائى نفسى

إعداد:
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األخت الحائرة

من كل تلك األعراض التى ذكرِتها يتضح 
النفسى  القلق  أعراض  من  تعانني  أنك 

املصاحب بسمات اكتئابية.
األمراض  أكثر  من  القلق  مرض  ويعتبر   
النفسية شيوعًا، وهذا املرض يستجيب بشكل 
عام  شعور  هو  النفسي  والقلق  للعالج،  جيد 
غامض غير سار بالتوجس والخوف والتحفز 
األحاسيس  ببعض  عادة  مصحوب  والتوتر 
الجهاز  نشاط  زيادة  خاصة  الجسمية 
العصبي الالإرادي يأتي في نوبات تتكرر في 

نفس الشخص .
اختالفًا  تختلف  املرضي  القلق  وأعراض 
كبيرًا عن أحاسيس القلق الطبيعية املرتبطة 
القلق  مرض  أعراض  وتشمل  معني.  بموقف 

يمكن  ال  التي  املسيطرة  النفسية  األحاسيس 
والخوف  الرعب  نوبات  مثل  منها  التخلص 
يمكن  ال  التي  الوسواسية  واألفكار  والتوجس 
تفرض  التي  املؤملة  والذكريات  فيها  التحكم 
نفسها علي اإلنسان والكوابيس، كذلك تشمل 
زيادة  مثل  الجسمانية  الطبية  األعراض 
والشد  بالتنميل  واإلحساس  القلب  ضربات 
تأثيرات  لها  يكون  املشاعر  وهذه  العضلي. 
االجتماعية  العالقات  تدمر  حيث  مدمرة 
في  والزمالء  العائلة  وأفراد  األصدقاء  مع 
عمله  في  العامل  إنتاجية  من  فتقلل  العمل 
وتجعل تجربة الحياة اليومية مرعبة بالنسبة 
مرضي  فإن  ولذلك  البداية.  منذ  للمريض 
القلب  أطباء  من  الكثير  على  يترددون  القلق 
والصدر قبل أن يذهبوا إلى الطبيب النفسي.

النفسية  العقاقير  بواسطة  العالج  ويتم    

الطبيب  إشراف  تحت  وذلك  للقلق  املضادة 
استعمال  يتم  كذلك  املتخصص  النفسي 
العالج النفسي بنجاح ملعالجة أعراض القلق 
ردود  لتغيير  السلوكي  العالج  مثل  املرضي 
وسائل  باستخدام  وذلك  املرضية  الفعل 
االسترخاء مثل التنفس من الحجاب الحاجز 
يتم  املرء. كذلك  يخيف  ملا  املتدرج  والتعرض 
استخدام العالج التدعيمي اإلدراكي ويساعد 
هذا النوع من العالج املرضي على فهم أنماط 
في  مختلف  بشكل  يتصرفوا  حتى  تفكيرهم 

املواقف التي تسبب أعراض القلق النفسي.
 ولذلك ننصح بعرض الحالة على الطبيب 
عالج  خطة  وضع  يستطيع  حتى  النفسي 

مناسبة لحالتك.

أرتجف  زفافى كنت  يوم  أفرح حتى  أوقات فرحى بخاف  والخوف حتى فى  القلق  دائما من  أعانى  أنا كنت 
ووجهى شاحب خايفة يحصل حاجة حتى مع زوجى إذا ذهبنا فندق لنستجم أخاف فرحتى مش تكمل وهكذا 
دائما أتوقع السيئ لغايه ما حصل بينى وبني زوجى مشاكل وبدأ ينفر منى وحدثت لى حاله من الخوف الشديد 
من املوت وخايفة أصلى وأختنق وكل ما أروح لدكتور يقولى نفسي. ُرحت لطبيب نفسى قاللى اكتئاب والنوبة 
اللى بتجيلى فضلت مستمرة ُرحت لدكتور تانى قالى قلق، أنا تعبت مش بقيت عارفة إيه اللى بيحصلى وشد 
حاجة  أى  من  وبخاف  بالصدر  وألم  بيتعبنى  وألم  التهاب  فى  كان  راسى  شديدة،  ودوخة  ظهرى  عضالت  فى 
وساعات بيجيلى إحباط وأنا عندى ولد عنده سنة وحامل مع إنى طموحة جدا بس الحالة دى تعبتنى وخايفة 
تضر الجنني اللى فى بطنى وطبعا مع إنى كنت رياضية ومش بخاف من أى حاجة نفسى، وال بشتكى من أى 
تعب. نفسى أرجع تانى زى األول، بخاف من ربنا وبحاسب نفسى على كل كبيرة وصغيرة بخاف أغلط والقلق 
والتوتر الدائم ده تعبونى. نفسى أبقى مبسوطة بحياتى وأسعد زوجى وابنى ...أهملت فى نفسى كثيييييير 

وفى ابنى وأكلى وألم براسى دائما..

السالم عليكم 

نفسى 
أبقى 

مبسوطة 
بحياتى


