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تعريب الطب

ومقاالت أخــرى متنوعـــة

اقرأ في العدد القادم

الساعة البيولوجية وجسم اإلنسان

األطـعـمـة الـوظـيـفـيـة 

العوامل املؤثرة في األداء الرياضي

مشكالت مرحلة الطفولة

من موضوعات العدد 

• عسر القراءة .... الديسليكسيا.	
• لعسر 	 والتربوية  النفسية  املحددات 

القراءة.
• اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة 	

عند األطفال.
• الـتـنــمـر.	
• ضعف السمع عند األطفال.	
• قصر القامة عند األطـفـال.	
• سوء التغذية عند األطفال.	
• انحراف العني عند األطفال.	



ص.ب 5225 الصفاة ــ رمز بريدي 13053 ــ دولة الكويت

هاتف :  25338610/1/2 )965( + 

فاكـس :  25338618/9 )965( +

acmls@acmls.org :البريد اإللكتروني 

املركـز العربـــي لتأليـف وترجمــة العلــوم الصحيــة 
دولة الكويت



االســــم :
العنـوان :

الهـاتـــف :
البريد اإللكتروني :

)أسعار االشتراكات(

٭ سعر العدد الواحد داخل دولة الكويت: )1 د. ك(

٭ سعر االشتراك السنوي »ثالثة أعداد« خارج دولة الكويت: )4 د. ك( أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي.

acmls@acmls.org  ٭ يرسل ذلك على البريد اإللكتروني للمركز

لتسجيل اشتراكك باملجلة يرجى كتابة اآلتي:
)قسيمة اشتراك(

ثالث سنواتسنتانمدة االشتراك: سنة



إرشادات لكّتاب املقاالت 

• يحق للمجلة استبعاد بعض املواد غير الصالحة للنشر، أو التي تتعارض مع الئحة املجلة.	
• ال يحق للكاتب استرداد املواد املسلمة للمجلة سواء نشرت أم لم تنشر.	
• للمجلة الحق في تأجيل نشر بعض املواد أو تجزئتها على أكثر من عدد وذلك وفقًا لظروف التحرير.	
• 	 )8-6( حدود  في  املقال  يكون  أن  يفضل  اللغوية،  املراجعة  أو  الصياغة  لعملية  للنشر  املعدة  املواد  جميع  تخضع 

صفحات.
• تتضمن الصفحة األولى عنوان املقال واسم الكاتب الثالثي ومسماه الوظيفي ومكان العمل.	
• يجب أال يكون املقال قد سبق نشره وغير مقدم للنشر إلى جهة أخرى.	
• تقدم املجلة  ثالث نسخ من اإلصدار هدية للكاتب.	
• يجب أن تذّيـل املقالة بترجمة االصطالحات الطبية الواردة بها حسب ترتيب ورودها باملقالة، وذلك باللغتني العربية 	

واإلنجليزية، كما ُيرجى االلتزام  قدر اإلمكان بمصطلحات املعجم الطبي املوحد، مع ذكر املصدر في حالة اعتماد 
مصطلحات غير تلك الواردة باملعجم الطبي املوحد وسبب اختيارها.

• يجب تقديم نسخة من جميع الرسوم والصور املستخدمة في املقال، وتقبل الصور امللونة وكذلك األبيض واألسود، 	
ويفضل أن تكون الصور بدرجة وضوح عالية، وترجمة وكتابة التعليقات داخل الشكل باللغة العربية، مع ترقيم جميع 
الصور واألشكال التي يشتمل عليها املقال وذكرها داخل النص حسب ترتيبها الرقمي. كما يجب أن تشتمل كل 

الصور واألشكال املستخدمة على تعليق واٍف لها.
•  يجب أن تكون بيانات الجداول مطبوعة على جهاز الحاسوب، كما يجب التحقق من صحة البيانات الواردة بها، مع 	

ذكر املراجع، والتأكد من مطابقتها ملا ورد في نص املقال. 
• الجداول 	 حالة  في  املراجع  ذكر  يجب  كما  املقال،  في  ترتيبها  متسلساًل حسب  رقميًا  ترتيبًا  املراجع  ترتيب  يجب 

ومصـدر الصور وموافقة أصحابها األصليني إن لم تكن الصور التي تضمنها املقال أصلية، ويجب أن تشتمل املراجع 
على الترتيب اآلتي: )1( اسم املؤلف، )2( اسم الكتاب أو اسم املجلة أو املوقع اإللكتروني املعتمد، )3( دار النشر أو 

عدد املجلة، )4( سنة النشر. 
• يعد الكاتب مسؤواًل مسؤولية كاملة عن دقة جميع البيانات الواردة بمقاله )بما فيها جرعات األدوية(، وعن دقة البيانات 	

املتعلقة باملراجع التي استند إليها في إعداد املقال.
• 	www.acmls.org :يمكن االطالع على املجلة بقراءة محتوياتها من خالل موقع املركز على اإلنترنت
• توجه جميع املراسالت واملقاالت إلى:	

األستاذ الدكتور / رئيس تحرير مجلة »تعريب الطب«،

 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم  الصحية

ص.ب  :  5225  الصفاة 13053 ـ  دولة الكويت
هـاتــف :  25338610/1 )965( +
فــاكـس:   25338618 )965( + 

acmls@acmls.org  :بريد إلكتروني



تعر يب الطب

أ. د. مرزوق يوسـف الغنيم
رئيس التحرير

غـالب علـي املـراد
مديـر التحـريـر

 هيئـــــة التحريـــــــر 

مجلة طبية عربية تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
العدد الثاني والستون ــ يونيو 2021 م
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التحــــــــــــــــريــــــــــــــــــــر  الطبـــــي :
اإلخــــــــــــراج الفنــــــــــي : 

د. هـبـة حافــظ إبـــراهيـم الدالـي

سارة أحمد عبد العال إبراهيم



منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها الدائم دولة الكويت وتهدف إلى:

• توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.	

• تبادل الثقافة واملعلومات في الحضــارة العربية وغيرها من الحضارات في املجاالت الصحية 	
والطبية.

• دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية فــي مجاالت العلوم الصحية.	

• إصدار الدوريات واملطبوعات واألدوات األساسية لبنية املعلومـات الطبية العربية في الوطن 	
العربي.

• تجميع اإلنتاج الفكري الطبي العربي وحصره وتنظيمه وإنشاء قاعدة معلومات متطورة لهذا 	
اإلنتاج.

• ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.	

• إعــداد املناهـــج الطبيـــة باللغـــة العربيــة لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم الطبية 	
والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية وفنية تقوم 
بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط املتكاملة واملرنة 
للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات األساســية والقواميــس، 
واملوسوعات واألدلة واملسوحات الضروريــة لبنيــة املعلومات الطبيــة العربية، فضالً عن إعداد 

املناهج الطبية وتقديم خدمات املعلومات األساسـية لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

املركـز العربـــي لتأليـف وترجمــة العلــوم الصحيــة 
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مجلة تعريب الطب ـ مجلة طبية عربية ـ تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

املقاالت املنشورة في املجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن رأي املركز

جميع املراسالت ترسل باسم األستاذ الدكتور/ رئيس تحرير مجلة تعريب الطب
 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولــة الكويت

• العلوم 	 العــرب لنشــر مقاالتهــم باللغــة العربيـــة فــي مجاالت  إتاحــة الفرصــة لألطباء 
الصحية.

• نشر الثقافة الصحية لدى القّراء واستخدام اللغة العربية في املجاالت الصحية.	

• في 	 وإصداراتـه  وأهدافــه  الصحيــة  العلوم  وترجمـــة  لتأليــف  العربــي  باملركز  التعريف 
مجاالت العلوم الصحية والبيئية وقضايا اللغة العربية.

• تشــجيع األطبــاء واملتخصصني علـــى ترجمة األبحاث الطبية األصليــة باللغـــة العربية 	
في جميع املجاالت الطبية والصحية.

• إثراء املحتوى الفكري الطبي العربي وإنشاء قاعدة معلومات متطورة لهذا املحتوى.	

• تشجيع التبادل الثقافي في املجاالت الطبية والصحية.	

• مجاالت 	 فـي  وإسهاماتهــم  العرب  العلماء  سيرة  عرض  خالل  من  العربي  التراث  إحياء 
العلوم الصحية.

• املجــاالت 	 فــــي  الطبيــة  املعلومــة  فــي ســــبيل تحديث  وذلك  الطـب،  في  الجديد  متابعة 
املختلفة.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

)دولة  الكويت  ـ 2021 م (

تهدف املجلة إلى:
أهـداف املجـلـة ورسـالتهــا

Medical Arabization, No. 62, June 20213
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تحرص مجلة تعريب الطب على أن يتضمن كل عدد 
يهم  طبي  موضوع  عن  متكاماًل  طبيًا  ملفًا  أعدادها  من 
بدأت  أن  ومنذ  املجلة  هذه  أصدرت  فقد  الكريم،  القارئ 
جائحة كورونا أعدادًا تضمنت معلومات مهمة عن مرض 
19، وناقشت موضوع الفيروس واملرض وطرق  كوفيد - 
الوقاية واللقاح، ونأتي إلى هذا العدد الذي يحتوي ملفًا 
وهو  عام،  بشكل  لألسرة  جدًا  مهمًا  موضوعًا  يتضمن 

موضوع املشكالت الصحية التي تواجه الطفل.

ولكون األطفال يمثلون مستقبل كل أمة، وجب علينا أن 
نحرص عليهم وعلى نموهم صحيًا ونفسيًا حتى يكون لديهم 
توازن في العقل والجسد ليعيشوا حياة مطمئنة، وعلينا 
أن نحرص على العناية بأجسامهم وعقولهم منذ الصغر، 
وتعويدهم  اإليجابية،  وسلوكياتهم  مشاعرهم  نعزز  وأن 
على تحقيق أن "العقل السليم في الجسم السليم". لذا فقد 
تضمن هذا العدد من مجلة "تعريب الطب" ملفًا شاماًل عن 
مشكالت الطفل الصحية، فقد تضمن عددًا من املوضوعات 
عسر القراءة، واملحددات النفسية والتربوية لعسر  منها: 
القراءة، واضطراب نقص االنتباه، وفرط الحركة، والتنمر. 
جميع هذه األمراض النفسية من املمكن أال ُتكتشف لدى 
الطفل إال بعد حني من الزمن؛ لذلك رأى املركز أن يسلط 
الضوء عليها لينتبه أولياء األمور ألوالدهم في زمن مبكر 

من عمرهم، كما بينت تلك املوضوعات كيف يكون للمعلم 
لدى  النفسية  الحاالت  من  حالة  أية  اكتشاف  في  دور 
الطفل، فتناولت ضمن موضوعاتها: ضعف السمع عند 
األطفال، وقصر القامة، وسوء التغذية، وانحراف العني.

عند  أهميتها  لها  طبية  أخرى  موضوعات  وهناك 
القارئ من مثل: علوم البيئة والصحة والتغذية العالجية.

نحاول في كل عدد من أعداد "مجلة تعريب الطب" 
أن نواكب كل ما هو جديد في مجال الطب وصياغته 
املركز  أنشئ  الذي  الهدف  تحقق  سليمة  عربية  بلغة 
العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية من أجله، لذلك 
نجد أن هناك بابًا ثابتًا في املجلة هو الجديد في الطب 
يتابع به املختصون في املركز كل ما هو جديد في هذا 

املجال لُيقدم للقارئ الكريم.

نرجو أن يكون ما يحتويه هذا العدد مفيدًا لكم.

وهلل ولي التوفيق،،

......
كلمة العدد

أ. د. مرزوق يوسف الغنيم

رئيس التحرير
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عسر القراءة ... الديسلكسيا

أ.د. مرزوق يوسف الغنيم*

يعاني عسر القراءة أو الديسلكسيا )Dyslexia( أعداد كبيرة في العالم، والغريب أن 
األعـمـال، والفـنـانـيـن، واملشاهير، فهناك  كثيرًا من هؤالء املصابني أصـبحـوا من رواد 
تلك  يعانون  البريطانيني  األعمال  رواد  من  و20 %  األمريكيني،  األعمال  رواد  من   %35

يكون  أن  يمكن  القراءة  بعسر  املصاب  أن  تبني  واملتابعة  للدراسات  ونتيجة  املشكلة، 
قد  نفسه  الوقت  وفي  قائدًا،  أو  كاتبًا،  أو  أعمال،  رائد  أو  فنانًا،  أو  أو مخترعًا،  مبدعًا، 
يقود إحساس املصاب بهذا املرض إلى الفشل، وفقد الثقة بذاته، أو اإلجرام، والتشرد، 
ويصاحب ذلك انخفاض احترام الذات لدى املصابني به؛ لعجزهم عن مجاراة زمالئهم في 

املهارات اللغوية، ومعاملة اآلخرين لهم على أنهم أغبياء، وكسالى، وفشلة.

* األمني العام املساعد ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
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عـمـل  ـــ  درس
زرع  ــ  ولد

حصد  ــ  رجل

مـعـل  ـــ  سـرد
عرز  ــ  دلو

صحد  ــ  جرل
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 )Dyslexia( كلـمـة ديـسـلـكـسـيـا 
عبارة عن كلمتني هما: )Dys( ومعناهـا 
الـيـونـانـي صعـوبـة، أمـا الكلمة الثانية 
فهي )Lexia( وتعني: الكلمة املقروءة، 
وُأدمجت الكلمتان في كلمة واحدة هي 
استخدام  تاريخ  ويـرجـع  ديسلكسيا، 
هذا املصطلح إلى عام 1872م، وذلك 
أملاني اسمه  عندما أطلقه طبيب عيون 
Rudolf Berlin 1833- رودلف بيرلني

1897، ثـم تـتـابعت الدراسات إلى أن 
كوسمول  أدولف  األملاني  الطبيب  جاء 
 ،)Adolf Kussmaul 1822-1902(
وأطلق عـلى ذلك )العمى الكلمي(، وفي 
عام 1917م أطلق طبيب عيون بريطاني 
 James هــنــشــلــوود  جيمس  اســمــه 
املشكلة:  هـذه  عـلى   Hinshelwood
فاملشكلة  الِخلْقي(،  الكلمي  )العمى 
وليست  بصرية،  وليست  لغوية  إذًا 
بالذكاء، بل هي حالة عصبية  مرتبطة 
ناتجة  وليست  وراثية،  تكون  ما  غالبًا 
وتتالت  تعليم،  أو  تدريس  ســوء  عن 
األبحاث بعد ذلك حول هذا املوضوع 
ــن الــتــعــريــفــات عن  وظــهــرت عـــدد م
باللغة  ُعِرفت  التي  وهي  الديسلكسيا 
االتحاد  وقام  القراءة،  بعسر  العربية 
العاملي لطب األعصاب بتعريف عسر 
القراءة على النحو التالي: "اضطراب 
على  القراءة،  تعّلم  صعوبة  في  يظهر 
والذكاء  املناسب،  التعليم  من  الرغم 
االجتماعية  الفرص  ووجــود  الكافي، 
والثقافية املالئمة، وغالبًا ما يكون هذا 

االضطراب نابعًا من أصل صحي".

وُيعد عسر القراءة من أهم صعوبات 
التعّلم؛ لذلك فقد اهتم به علماء التربية 
الــقــراءة من  وطــب األعــصــاب، لكون 
عليها  تقوم  التي  األساسية  املهارات 

جميع املعلومات التي يجب أن يتلقاها 
ومن  الــدراســة،  مقاعد  على  الطالب 
غيرها ال يمكن للمتعلم أن يكتسب أية 

مهارات تعليمية.

لعسر  الرئيسي  السبب  أن  وُيعتقد 
القراءة يرجع إلى عوامل بيئية ووراثية، 
لدى  القراءة  عسر  يحدث  الغالب  وفي 
األشخاص الذين يعانون فرط النشاط 
 Attention deficit disorder with

.hyperactivity

وقد تم وصف عسر القراءة من ِقَبل 
1993م  عام  ففي  املهتمني،  من  عديد 
وكاستلز  كولثارت،  مـن  كــلٌّ  َصنَّف 
عـسـر   )Coltheart and Castles(
القراءة  عسر  نوعان هما:  بأنه  القـراءة 
الصوتي،  الــقــراءة  وعسر  السطحي، 
القديمة  املصطلحات  بقيت  ولــكــن 
وجود  على  تعتمد  التي  التجريبية 
 ،)Dysphonetic( خـلل في الـنــطــق
 ،)Dyseidetic( الـبـصـري  والخـلل 
تمييز  فــي  بالعجز  ـــى  األول فترتبط 
بضعف  فمرتبطة  الثانية  أما  الكالم، 
اإلدراك البصري، وقد ُوِجد أن معظم 
البصري  اإلدراك  بضعف  املصابني 
في  صعوبة  يعانون   )Dyseidetic(
االنتباه، واملكانية، وهذا مما يؤثر على 

اكتساب القراءة السليمة.

هــنــاك عــســرًا آخر  أن  والــغــريــب 
يختلف عن عسر القراءة وهو ما ُيطلق 
 )Dyscalculia( الحساب  عسر  عليه 
وهو نوع من اضطرابات تعّلم الحساب 
صعوبة  تضمن  حـيـث  والرياضيات، 
فهم األرقام، وتعّلم العمليات الحسابية 
من مثل الضرب، والجمع، ويتبع ذلك 
معاناة مع حساب املقاييس واالستدالل 

األساسية  املهارات  من  القراءة  ُتعد 
املعلومات؛  جميع  عليها  تقوم  التي 
بموضوع  التربية  علماء  اهتم  لذلك 

عسر القراءة.

هناك كثير من ظواهر عسر القراءة 
عدم  مثل:  من  الطفل  على  تظهر 
ورسمه،  الحرف  نطق  بني  التمييز 
وعدم قراءة الكلمات حسب ترتيب 

الحروف.

)
)

)

)

ُيعد عسر القراءة من أهم صعوبات 
علماء  به  اهتم  فقد  لذلك  التعّلم؛ 

التربية وطب األعصاب.

)
)



تعريب الطب ، العدد 62 ، يونيو 2021م 8

عدد  أن  ُوِجــد  وقد  والوقتي،  املكاني، 
املصابني بهذا النوع من العسر يتراوح 

بني )3 - 6 %( من سكان العالم.

على  الــدراســات  مــن  كثير  أكـــدت 
بني  منتشرة  القراءة  عسر  مشكلة  أن 
الناس بنسبة 4 %، وهذا يعني أن هناك 
شخصًا واحدًا يعاني عسر القراءة من 
بني كل 25 شخصًا، ويعني هذا أنه في 
حوالي  طلبتها  تعداد  يصل  مدرسة  كل 
800 طالب ُيتوقع أن يكون بها 32 طالباً 
يعانون هذه املشكلة، ويقول الخبراء في 
القراءة  عسر  مشكلة  إن  املجال:  هذا 
ليست مرضًا ُيعالج باألدوية، وفي الوقت 
العسر،  هذا  من  الشفاء  يمكن  ال  نفسه 
طوال  به  املصاب  الشخص  يرافق  بل 
حياته، ولكن إذا وجد الذي يعاني عسر 
به،  يعتني  َمْن  حياته  بداية  من  القراءة 
األقل  على  نابغًا  يكون  فسوف  ويوجهه 
عن  إال  ــك  ذل يأتي  وال  مــا،  مجال  فــي 
وتربويني  نفسيني  اختصاصيني  طريق 
وأولياء أمور متفهمني، ومن أهم ما يجب 
الستيعاب  الكافي  الوقت  له  ُيقدم  أن 
التعليمات الخاصة بالتعّلم مع التوجيه، 

عندها ستظهر إمكاناته وتفوقه.

عالمات وأعراض عسر القراءة
إال  القراءة  عسر  أعــراض  تبدو  ال 
ولكن  باملدرسة،  الطفل  التحاق  بعد 
القراءة  بعسر  املصابني  بعض  هناك 
التعّلم  مـع صعوبات  تـاريخـهـم  يكون 
سابقًا اللتحاقهم باملدرسة، حيث تكون 
هناك أعراض معينة منها: التلعثم أثناء 
كلمات  الطفل  اكتساب  ويتم  الكالم، 
ظواهر  تبدأ  ثم  بطيئة،  بطريقة  جديدة 
عند  بوضوح  بالظهور  التعّلم  صعوبة 
التحاق الطفل باملدرسة االبتدائية على 

شكل:

• ال 	 حيث  األبجدية  تعلم  في  صعوبة 
يميز بني الحروف.

• ال يميز بني نطق الحرف ورسمه، فقد 	
ينطق حرف "أ" مثاًل "ب" أو غيره.

• صعوبة تركيب الكلمات من حروف 	
لتصبح  د(  ص،  )ح،  مـثـل:  مــن 

"صحد".

• ــحــت، ويمني 	 ــني فـــوق وت الــخــلــط ب
ويسار، وداخل وخارج.

• صعوبة قراءة الكلمة من مثل "ولد" 	
يقرؤها   "رجل"  أو  "دلو"،  يقرؤها 
بــاألحــرف  كــانــت  وإذا  “جرل"، 
 ،"Saw" يقرؤها "Was" اإلنجليزية
وال يفرق بني حرفي "b, d"، وتؤدي 
الــقــراءة  )أعراض  ـــراض  األع ــذه  ه
خجل  إلـــى  صحيح(  غــيــر  بشكل 
الطفل، وخوفه من تهكم زمالئه عليه 
في الفصل، أو توبيخ معلميه الذين لم 

ينتبهوا إلى ما يعتريه من مشكالت.

قد يالحظ املعلمون أو أولياء األمور 
في  تأخر  من  الطفل  يواجه  ما  دائمًا 
التشخيص  يكون  ال  ولكن  الدراسة، 
صحيحًا إال عن طريق طبيب محترف 
إضافة  األمــور،  هذه  مثل  في  ومؤهل 
إلى املعلمني املؤهلني املتخصصني في 

عسر القراءة.

ــكــون الــشــخــص املــصــاب  وقـــد ي
ما  فغالبًا  األذكياء،  من  بالديسلكسيا 
يكون لهؤالء معدالت ذكاء عالية، ولديهم 
مهارات عديدة، وكانت نشأتهم في بيئة 
أية مشكلة في  لديهم  وليست  طبيعية، 
اإلدراك، وغالبًا ما تكون مشكلة عسر 
القراءة مرتبطة بعامل صحي يجعلهم 
أثناء  االضطراب  من  بحالة  يصابون 
األولــى  املــراحــل  في  الــقــراءة خاصة 

يعاني الطفل املصاب بالديسلكسيا 
باملنـطـقة  عصـبـيـًا  وظـيـفــيـًا  خلاًل 
بالنصف  الــقــراءة  عــن  املــســؤولــة 

األيسر من الدماغ.

الــقــراءة  عسر  يــعــانــون  ممن  كثير 
دون  عمرهم  سنوات  عليهم  ضاعت 

تعّلم بسبب عدم تشخيص حالتهم.

تبدأ أعراض عسر القراءة بعد التحاق 
الطفل باملدرسة، ولو أن هناك أعدادًا 
منهم تكون األعراض سابقة لاللتحاق 
باملدرسة، حيث يكون اكتساب الطفل 

لكلمات جديدة بطريقة بطيئة.
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يساعد  أن  يمكن  ولذلك  الدراسة،  من 
للمصاب  والدعم  املبكر،  التشخيص 
بهذا الداء، وتوجيهه التوجيه الصحيح 
إلى كشف مواهبه في وقت متقدم من 
العمر، فكثير من هؤالء ضاعت سنوات 
عدم  بسبب  تعّلم  دون  األولى  عمرهم 
من  كثير  وهناك  حالتهم،  تشخيص 
املراحل  في  القراءة  لعسر  املؤشرات 
أعــراض  وتظهر  املختلفة،  العمرية 
الطفل  الــتــحــاق  قبل  ــراءة  ــق ال عسر 
باملدرسة،  وفي الواقع تظهر األعراض 
عندما  سنوات،  وأربــع  ثالث  عمر  في 
مشكلة  يواجه  طفلها  أن  األم  تالحظ 
األغاني  حفظ  وصعوبة  الكالم،  تأخر 
باألطفال وضعف قدرته على  الخاصة 
املؤشرات  بعض  وتظهر  األلوان،  تعّلم 
الخاصة بعسر القراءة عند األطفال ما 

بني )7-12( سنة، منها:
• صعوبة قراءة النصوص، أو القراءة 	

بمستوى أقل من املتوقع.
• قراءة  	 عند  الحروف  بترتيب  الخلط 

الكلمات.
• واأللـــوان، 	 ـــام،  األرق تعّلم  صعوبة 

واألشكال.
• صعوبة قراءة الكلمات مفردة.	
• ويكون 	 معكوسة،  الحروف  ــراءة  ق

الحروف  قــراءة  عند  واضحًا  ذلك 
يقرؤه   d حرف  فمثاًل:  اإلنجليزية، 

.W يقرؤه M وحرف ،b
• صعوبة تذّكر اليوم، أو الشهر، ورقم 	

هناك  يكون  عام  وبشكل  الهاتف، 
ضعف في تذّكر كثير من املعلومات 

البسيطة.
• مما 	 املدى؛  وقصيرة  ذاكرة ضعيفة 

يؤدي إلى صعوبة في تذكر املعلومات 
الجديدة أو األسماء الجديدة.

• الخلط بني قبل وبعد، ويمني ويسار، 	
وفوق وتحت.

• تتأثر 	 حيث  اإلمالئية،  القواعد  تعقد 
الطفل،  عند  والهجاء  الكتابة  نظم 
أو  الكلمات،  تركيب  عند  وخاصة 
باملورفيمات  ُيسمى  ما  أو  املقاطع، 
وحدة  أصغر  وهي   ،)Morpheme(
لغوية حرفية مجردة لها معنى، فمثاًل: 
كلمة )املزارعون( تتألف من عدد من 
التعريف،  الـ:  املقاطع )املورفيمات(: 
يدل  معجمي  )مورفيم(  مقطع  زرع: 
فاعل،  اسم  مزارع:  الــزراعــة،  على 
الجمع، وتمثل  يدل على  مقطع  ون: 
الثالثة  املقاطع  ذات  الكلمة  هــذه 
والجنس،  )الجمع،  ــ  )املورفيمات( 
املصاب  لدى  ــ صعوبة  واإلعراب( 
األمور  هذه  وتؤدي  القراءة،  بعسر 
لدى  بالنفس  الثقة  فقد  إلــى  كلها 
عن  انعزاله  إلى  يؤدي  مما  الطفل؛ 

أقرانه.
في سن  القراءة  أعراض عسر  أما 

املراهقة والبلوغ، فتتمثل في:
• القراءة 	 عسر  وتطور  نمو  استمرار 

طوال املراحل الدراسية.
• واملقاالت 	 القصص  تلخيص  صعوبة 

القصيرة.
• صعوبة في تعّلم لغات أجنبية.	
• صعوبة في حل مسائل الرياضيات 	

واملعادالت الكيميائية.
• صعوبة في القيام بأكثر من أمر في 	

وقت واحد. 

التحكم في أعراض عسر القراءة
من  الــقــراءة  عسر  مشكلة  ُتــعــد 
لها  نجد  أن  يصعب  التي  املشكالت 
املناسب  بالدعم  ولكن  ناجعًا،  عالجًا 
أن  املمكن  من  واألســرة  املعلمني  من 
القراءة  املشكلة  بهذه  املصابون  يتعلم 

من املمكن البدء في عالج املصاب 
زيادة  طريق  عن  القراءة  بعسر 
مرحلة  في  وتعليمه  الطفل  وعي 

متقدمة من عمره.

هناك  يــكــون  أن  الـــضـــروري  ــن  م
وتـربـويون  نـفـسـيون  مخـتـصـون 
مدربون لديهم القدرة على الكشف 
وكيفية  القراءة  بعسر  املصاب  عن 

توجيهه.

والـهـجـاء  الـكتـابة  نـظـم  تتـأثـر 
أو  الكلمات،  تركيب  عند  خاصة 
ما يسمى باملورفيمات )املقاطع( 

عند املصابني بعسر القراءة.
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باألمر  هــذا  أن  ُيعتقد  وال  والكتابة، 
يمتد  القراءة قد  إذ إن عسر  البسيط، 
مع املصاب به إلى سنوات طويلة، ولكن 
طريق  عن  بالعالج  البدء  املمكن  من 
يربط  وتعليمه كيف  الطفل  زيادة وعي 
ووحــدة  اللغة  حــروف  من  حــرف  بني 
املتكررة  بالقراءة  ذلك  وربط  الصوت، 
يكون  أن  ذلك  ومعنى  عــاٍل،  وبصوت 
البصرية،  اللغة  على  مرتكزًا  التدريب 
واملسائل الهجائية، وربطها مع بعض، 
إذ إنها هي التي تمنح الطفل أواًل: ثقته 
تعطي  أنها  وثانيًا:  ينطق،  وهو  بنفسه 
أن  املهم  ومــن  ــول،  أط ــدوم  ت مكاسب 
يكون التشجيع من املعلم أو املدرب، أو 
ولي األمر مستمرًا حتى يحس املتدرب 
أنه يتطور وينجح فيما يقوم به، ويكفي 
أن نقول: إن كثيرًا من الدراسات أثبتت 
واضــطــراب  ــراءة  ــق ال عسر  ذوي  أن 
وعلى  بقدرات خارقة،  يتمتعون  التعّلم 
األمور  وأولياء  واملختصني،  املدربني، 
بإيجابية،  معهم  والتعامل  تحفيزهم، 
إعداد معلمني مهنيني في  ذلك  ويقابل 
القدرة  لهم  التعليم  مستويات  مختلف 
الدقيق  العلمي  والتعامل  الرصد  على 
ليرشدوهم  القراءة؛  عسر  حاالت  مع 
الحياة،  فــي  السليم  الــطــريــق  إلــى 

والتقليل من مظاهر الفشل الدراسي.
في  مهم  دور  واملدرسة  ولألسرة 
العالج من  القراءة، ويبدأ  عالج عسر 
بالصبر،  تحليها  في  ذلك  ويتمثل  األم 
القراءة  على  وتدريبه  الطفل  وتشجيع 
بتطوير  يــقــوم  لكي  مستمر  بشكل 
العقلية، مع تشجيعه  وقدراته  مهاراته 
بتقديم الهدايا له عند نجاحه في التقدم 

بالقراءة.
أما  دور املدرسة فُيعد الدور األكثر 
أهمية، ويتم ذلك من خالل تكثيف دروس 
الحـروف  وتعـليـمـه  اللغة،  أساسيات 

الهجائية والتفريق بني الحرف والكلمة، 
وطريقة النطق الصحيحة، إضافة إلى 
الهدوء  املناسبة من حيث  البيئة  توفير 
بأي  املصاب  يتأثر  ال  حتى  والسكينة 
ضجيج يؤثر على استيعابه، مع كتابة 
عريضة  بخطوط  والكلمات  الحروف 

وواضحة.
من  القراءة  عسر  تشخيص  ويتم 
تـشـمـل:  متعددة  اخــتــبــارات  خــالل 
اختبارات الذاكرة، والتهجئة، والقراءة، 
القراءة  عسر  يختلف  الحال  وبطبيعة 
عن صعوبات القراءة التي تكون ناتجة 

عن مشكالت في السمع، أو الرؤية.
على  االعتماد  أن  العلماء  وجد  وقد 
امليدان في اكتشاف عسر القراءة لدى 
املختصون  أعــد  لــذا  يكفي؛  ال  الطفل 
الــقــراءة،  عسر  لتشخيص  اختبارات 
على  تحتوي  أدوات  عن  عبارة  وهــي 
مجموعة من األسئلة ُتحدد عن طريقها 
االختبارات  وأكثر هذه  درجة اإلصابة، 

شهرة هي:
1 . Ron ديــفــيــس  رون  اخــتــبــار 

هذا  خــالل  مــن  ويمكن   :Davis
االختبار تحديد نقاط القوة والضعف 
لدى الطفل أثناء القراءة، كما أن هذا 
الطرق  إلى  املتابعني  يوجه  االختبار 
خاللها  مــن  يمكن  التي  املناسبة 
عن  القراءة  عسر  مشكلة  معالجة 

طريق وضع خطة تعليمية للطالب.
2 . :)Dore( اختبار برنامج دوري

 Wynford االختبار  هــذا  وضــع 
وضعه  من  الهدف  وكــان   ،Dore
التي  ابنته  معالجة  االختبار  لهذا 
وقد  الــقــراءة،  عسر  تعاني  كانت 
أظهر هذا االختبار نجاحًا واضحًا 
في اململكة املتحدة، ثم انتشر منها 

إلى عدد من الدول األخرى.

لألسرة واملدرسة دور مهم في عالج 
من  العالج  ويبدأ  الــقــراءة،  عسر 
بالصبر،  في تحليها  األم، ويتمثل 
وتشجيع الطفل على القراءة بشكل 
وقدراته  مهاراته  لتطوير  مستمر 

العقلية.

مـن  مجموعـة  املخـتـصون  أعد 
عـسـر  لتشخـيـص  االختبارات 
القراءة، وهي عبارة عن مجموعة 
طريقها  عن  ُتحدد  األسئلة  من 

درجة اإلصابة. 

(
)

الشخص  ــة  إصــاب مـــدى  لــقــيــاس 
من  عديد  ُوِضعت  الــقــراءة  بعسر 
وضع  مع  واالختبارات،  املقاييس 

طرق للعالج.
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3 . :)Lexercise( اختبار مؤسسة
قامت مؤسسة Lexercise بوضع 
املساعدة  لتقديم  االختبار  هــذا 
ــال عسر  ــج لــلــمــحــتــاجــني فـــي م
اإلنترنت  طريق  عن  وذلك  القراءة، 
هذا  طريق  وعــن  مالية،  بــرســوم 
كان  إذا  ما  معرفة  يتم  االختبار 
ال؛  أم  القراءة  عسر  يعاني  الطفل 
مما يساعد على وضع خطة للعالج 
تقدمه املؤسسة بمساهمة عدد من 

األطباء املختصني.
ُيطرح . 4  :)Dynaread( اختبار 

ــذا االخــتــبــار عــن طــريــق موقع  ه
املصاب  عــن  للكشف  إلكتروني 
بعسر القراءة، وهو مخصص للفئة 
ومدة  سـنـة،   )15-7( من  العمرية 

االختبار 15 دقيقة.
هـذا . 5 أعد   :)Bristol( اختـبـار 

من  وهو  بريستول،  مركز  االختبار 
املراكز املتخصصة في مجال عسر 
القراءة، واالختبار مبني على شكل 
ومتوفر  األعمار،  لجميع  استبانة 
على شبكات التواصل االجتماعي، 
كان  إذا  ما  تطبيقه  نتيجة  وتبني 
املستجيب مصابًا بعسر القراءة أم 
حول  أخرى  اختبارات  وهناك  ال، 

هذا املوضوع. 
مشاهير مصابون بعسر القراءة

في  املــشــاهــيــر  ــن  م كثير  هــنــاك 
أو  القراءة  عسر  يعانون  ممن  العالم 
نـذكـر  أن  وسـنـحـاول  الديسلكسيا، 
عددًا من هؤالء ممن لهم شهرة واسعة 

في العالم.
توماس أديسون: ُطِرد من املدرسة 
بسبب اتهام معلميه له بالغباء، وحاولت 
والدته إلحاقه بمدارس أخرى ولكنها 

فقامت  تعّلمه،  صعوبة  نتيجة  فشلت؛ 
بتعليمه في البيت، تعّلم أديسون وكبر 
العظام،  املخترعني  أكبر  من  وأصبح 
يصلها  لــم  واســعــة  شهرة  واشتهر 
وصلت  العلم،  ونوابغ  أوائل  من  كثير 
اختراعاته إلى 1093 اختراعًا حصل 
وكان  اختراع،  بــراءات  على  جميعها 
من أهمها: الحـاكـي )الفـونـوغـراف(، 
وجــهــاز  الكـهـــربائي،  واملـصـبـاح 

الصـور املتحركة.

القراءة  عسر  اضطراب  يرتبط  ال 
وهــذا  ــاء،  ــذك ال مــعــدل  بانخفاض 
حينما  اآلبــــاء  صــدمــة  يفسر  مــا 
بهذا  طفلهم  إصــابــة  يكتشفون 
االضطراب، رغم ذكائه الطبيعي أو 

فوق الطبيعي أحيانًا.

  توماس أديسون.

  ونستون تشرشل.

ونستون تشرشل: فشل تشرشل 
في اجتياز الصف الثامن في املدرسة، 
ــي الــريــاضــيــات  ــت عــالمــاتــه ف ــان وك
من  ذلك  بعد  وأصبح  "صفرًا"،  دائمًا 
مجلس  وَرَأس  األفـــذاذ،  السياسيني 
الوزراء البريطاني مرتني، وحصل على 

جائزة نوبل لآلداب عام 1953م.

هناك كثير من املشاهير في العالم 
وهم  املدرسة  في  حياتهم  بدأوا 
القراءة، وتسرَّبوا  مصابون بعسر 

من املدرسة بسبب ذلك.

القراءة  بعسر  املصابني  أهم  أحد 
قدم  الذي  أديسون"  "توماس  هو 
وجــورج  اخــتــراعــًا،   1093 للعالم 
الــواليــات  تـــرأس  الـــذي  واشنطن 

املتحدة األمريكية.
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ألبرت أينشتاين: صاحب النظرية 
وقتها،  بها  العالم  أذهل  التي  النسبية 
سن  حتى  الــكــالم  يستطيع  يكن  لــم 
يتعلم  لم  التاسعة  الرابعة، وحتى سن 
أنه  معلموه  واعتبره  والكتابة،  القراءة 
بطيء التعّلم، ومنطٍو على نفسه، رسب 
في امتحان التأهل لاللتحاق بالجامعة 
أول مرة، بدأ حياته العملية موظفًا في 
إحدى املصالح الحكومية، وأصبح بعد 
ذلك من املؤثرين في عالم الفيزياء في 
جائزة  على  حصل  العشرين،  القرن 

نوبل في الفيزياء عام 1921م.

وكاتب  مخرج  سبيلبرغ:  ستيفن 
سيناريو ومنتج سينيمائي، كان كثيرًا 
إلى مضايقات من زمالئه  يتعرض  ما 
عسر  من  يعانيه  ما  بسبب  باملدرسة 
 ،)The Goonies( فيلم  قدم  القراءة، 
وكان مستوحى مما كان يتعرض له من 
ويمتلك  باملدرسة،  زمالئه  من  عــدوان 
وقـد  السينمـائـي،  لإلنـتـاج  شركتني 

حصل على جائزة األوسكار.

  هنري فورد.

  ستيفن سبيلبرغ.

هنري فورد: مؤسس شركة فورد، 
كان يعاني عسر القراءة، ترك املدرسة 
وهو في سن الخامسة عشرة، عمل مع 
أن  همه  كل  وكان  الزراعة،  في  والده 
يعرف كيف تعمل اآلالت إلى أن صنع 

أول سيارة.

  جورج واشنطن.

جورج واشنطن: كان ممن يعانون 
ولكونه  املــدرســة؛  في  الــقــراءة  عسر 
أول  يكون  أن  إلــى  وصــل  عصاميًا، 
األمريكية،  املتحدة  للواليات  رئيس 
وكان القائد العام للجيش أثناء الحرب 
الثورية األمريكية، ترأس االتفاقية التي 

صاغت الدستور.

  ألبرت أينشتاين.

بني  منتشرة  القراءة  عسر  مشكلة 
ليست  وهــي   ،% 4 بنسبة  الناس 
يمكن  وال  باألدوية،  ُيعالج  مرضاً 
الشفاء منها، لكن بالتوجيه السليم 
إلى  يصل  أن  بها  للمصاب  يمكن 

أعلى مكانة علمية واجتماعية.

يؤدي عسر القراءة إلى خجل الطفل 
من أقرانه، وخوفه من تهكمهم عليه، 

وتوبيخ معلميه.

ألبرت أينشتاين الذي أذهل العالم 
بنظريته النسبية لم يتعلم القراءة 
والكتابة حتى سن التاسعة  حتى 
التأهيل  امــتــحــان  فــي  رســب  ــه  أن

لاللتحاق بالجامعة.
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وكاتبة  إعالمية،  وشخصية  وناشطة، 
عن  الجوائز  من  عددًا  نالت  سيناريو، 

أدوارها في السينما.
املشارك  املؤسس  وليام هيوليت: 
تمنعه  لم  بــاكــارد     هيوليت  لشركة 
معاناته مع عسر القراءة من أن يحصل 
ويصبح  الهـنـدسة،  بكالـوريـوس  على 
وعضواً  وعالم حاسوب،  أعمال،  رائد 

في عدد من الجمعيات العلمية.

  محمد علي كالي.

محمد علي كالي: لم يستطع محمد 
علي أن يحصل على الشهادة الثانوية؛ 
لكونه يعاني عسر القراءة، ولكنه أصبح 
أمريكياً  ُوِلد  التاريخ،  أشهر مالكم في 
ورفض  اإلســالم،  اعتنق  ثم  مسيحيًا، 
املشاركة في حرب فيتنام لكونها تتنافى 
إلى  أدى  مما  اإلسالمية؛  عقيدته  مع 

سحب البطولة منه.

  ألكسندر غراهام بيل.

كبار  من  ُيعد  روكفلر:  نيلسون 
رجـــال األعــمــال فــي أمــريــكــا، شغل 
إبان  األمريكي  الرئيس  نائب  منصب 
حكم جيرالد فورد، وخدم في إدارات 
الرؤساء روزفلت، وترومان، وأيزنهاور، 
وكان  نيويورك،  لوالية  حاكمًا  وُاختير 

يعاني عسر القراءة.
ممن  كان  بيل:  غراهام  ألكسندر 
من  وأصــبــح  ــراءة،  ــق ال عسر  يعانون 
العلماء املشهورين فهو مخترع ومبتكر، 

وكان له الفضل في اختراع الهاتف.

  وليام هيوليت.

ينبغي أن تتناسب الخطة العالجية 
مع األسباب الكامنة وراء اإلصابة 

بعسر القراءة )الديسلكسيا(.

سكوت فيتزجيرالد: تم فصله من 
القراءة  عسر  يعاني  لكونه  املدرسة؛ 
وأصبح  عاماً،   12 سنه  كــان  عندما 
وُيعد  قصيرة،  قصص  وكاتب  روائيًا 
في  األمريكيني  الكتاب  أعظم  أحد  من 

القرن العشرين.    

املراجع
• الصبحي، تهاني عتيق هلل، عسر القراءة 	

ــ  العربية  باللغة  الناطقني  األطفال  لدى 
جامعة أم العربي.

• عسر 	 مظاهر  الحفيظ،  عبد  خوجة،  د/ 
لدى  العربية  الكتابة  نظام  في  الــقــراءة 
بالعربية،  الناطقني  الديسلكسني  األطفال 
جريدة الشرق األوسط ــ العدد 10551.
•	 www.hea l t h l i ne . com/hea l t h /

dyslexia-symptoms-by age.

•	 www.myocl in ic .o rg /d i sease -
codi t ion /dys lex ia /d iagnos is -
treatment.

•	 https://www.angelfire.com/tx4/
l i san/ lex_zam/di la lahessays /
morpheme.htm

على  يحصل  لم  كالي  علي  محمد 
يعاني  لكونه  الثانوية؛  الشهادة 
عسر القراءة، ولكنه أصبح من أهم 

أبطال العالم في املالكمة. 

ممن  كــان  بيل  غــراهــام  ألكسندر 
وأصبح  الــقــراءة،  عسر  يعانون 
من العلماء املشهورين ويرجع له 

الفضل في اختراع الهاتف.

بسبب  كــانــت  غولدبرغ:  ووبـــي 
من  تتسرب  القراءة  بعسر  إصابتها 
ممثلة  وهــي  تركتها،  حتى  املــدرســة 
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املحددات النفسية والتربوية
لعسر القراءة

 د. أحمد فهمي عبد الحميد السحيمي*
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ذوي  األطفال  بني  الشائعة  الحاالت  من  كبيرة  نسبة  القراءة  عسر  ذوو  األطفال  يشكل 
صعوبات التعّلم، وملا كان التعليم املدرسي يعتمد على القراءة؛ فإن الصعوبات في هذا املجال 
يمكن أن تكون ذات أثر مدمر وهادم على شخصية الطفل، ويظهر هذا في عدم تمّكن الطفل من 
التقدم الدراسي ملسايرة أقرانه؛ األمر الذي يترتب عليه شعوره بالفشل املتكرر الذي يؤدي به 

في نهاية األمر إلى التسّرب املدرسي، أو البحث عن أساليب سلوكية تعويضية غير سوية.
كواحدة من أشهر صعوبات   )Dyslexia( "الديسلكسيا"  القراءة  ُيستخدم مصطلح عسر 
باضطرابات  املتعلقة  العوامل  من  بمجموعة  ترتبط  القراءة  أسباب عسر  بأن  علمًا  التعلم؛ 
فيزيولوجية )تركيب الدماغ(  تؤثر على كيفية معالجة الدماغ للقراءة، واللغة، وكذلك بعض 
العوامل النفسية، وُيستبعد منها الحاالت التي ترجع إلى اإلعاقة العقلية، أو الحسية، أو 

االضطراب االنفعالي، أو الحرمان البيئي،  أو الثقافي.

* باحث أول تربوي ــ املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ــ دولة الكويت.
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فروع علوم اللغة يهتم بتنظيم األصوات 
بشكل  العلم  هذا  ويركز  اللغات،  في 
كبير على دراسة نظم الفونيم )املقطع 
ولكن  محددة،  لغات  في  الصوتي( 
لسانية  تحليالت  أي  أيضًا  يغطي  قد 
سواًء على مستوى ما دون الكلمة من 
املقاطع اللفظية وغيرها، أو على  مثل: 
جميع مستويات اللغة، حيث يتم اعتبار 
اللغوي،  املعنى  لنقل  وسيلة  الصوت 
فالفشل في اكتساب هذه املهارة يؤدي 

إلى عسر القراءة.
الفونولوجية  النقائص  ترتبط  كما 
فاألطفال  السمعي،  اإلدراكي  بالعجز 
ُيظِهرون  النمائي  القرائي  العسر  ذوو 
الحديث  نبرات  تمييز  في  صعوبات 
الترتيب  على  الحكم  وفي  )الكالم(، 
بـسـرعة  الحـديـث  ألصـوات  الزمـني 
املعلومات  تجهيز  لديهم عجز في  أي: 
سـريـع،  بـشـكـل  املتـغـيـرة  السمعية 
مـثـل:  مـن  وذلك  أيـضـًا،  واملوجزة 
ألزواج  ثابت  غير  تعريفًا  إظهارهم 
الحروف الساكنة أو املتحركة فينطقون: 

   .)da( ،)ba(

تشخيص  في  األساسية  املعايير 
األطفال ذوي عسر القراءة

ال . 1 اللغوي  الطفل  تحصيل  مستوى 
يتناسب مع مستوى قدراته أو عمره، 
وبخاصة في التعبير الشفهي، وفهم 
الكتابي،  والتعبير  املقروءة،  املادة 
واملهارات األساسية للقراءة، والفهم 

القرائي.
واضٌح . 2 تباعٌد  الطفل  لدى  يكون 

العقلية  والقدرة  التحصيل  بني 
املجاالت  من  أكثر  أو  واحدة،  في 

السابقة.
ال يحدد التشخيص الطفل على أنه . 3

إذا  القراءة،  تعّلم  في  ذو صعوبة 

معقد  نشاط   )Reading( القراءة 
وبصرية،  سمعية،  آليات  إلى  يحتاج 
على  التعّرف  فقط  تعني  ال  وحركية، 
األصوات، واإلحاطة بها، والتمكن منها، 
ولكن تعني أيضًا: فهم معاني الكلمات، 
ويتطلب هذا – بطبيعة الحال - الذكاء 
الخبرات  من  خبرة  كل  وأيضًا  العام، 
التي مّر بها الشخص، والقراءة من أهم 
قنوات االتصال بني الفرد واآلخرين، وال 
يوجد نشاط أو عمل يقوم به الفرد، أو 
سلوك إال وكانت القراءة أساسًا له؛ لذا 
فإن أي اضطـراب يـعـوق تعّلم القراءة 
مـشـكالت  إلـى  يـؤدي  واكتـسـابـهـا 
مـؤثـرة، ومـتـعددة، ومتـنـوعة. فالقراءة 
التي  والكلية  املتبادلة  العالقة  تلك  هي 
الرمزية،  املعلومات  مع  الفرد  يقيمها 
التعّلم  لعملية  البصري  الجانب  وهي 
وتشتمل على الخطوات السبع التالية: 
تمثُّل   – األبجدية  الحروف  )تعرُّف 
بني  الداخلي  الدمج   – عقلّيًا  الكلمات 
الخارجي  الدمج   – املقروءة  العبارات 
بالقديم من املعلومات –  وربط الجديد 
االستبقاء وتخزين املعلومات – االستدعاء 
تعّلمه  تم  ما  استخدام    – التذكر  أو 
فبدونها  لذا  والتواصل(؛  التفكير  في 
الحـيـاتية،  اإلنـسان  مـهـارات  تتـعـسر 
واالجتماعية،  النفسية،  مشكالته  وتكثر 
والثقافية، والعملية، والتعليمية، وال يملك 
املفردات الالزمة للتعبير عن نفسه، وعن 
اللغوي،  التذوق  ويفقد  والبيئة،  الطبيعة 
ويشعر باإلحباط، والحرمان، واالنطواء.

عسر القراءة النمائي
عسر القراءة النمائي يرتبط بالوعي 
القدرة  عدم  إلى  ويشير  الفنولوجي، 
على تحليل الكلمات إلى أجزاء ساكنة 
ومتحركة، والفنولوجيا هو: علم تجويد 
من  فرع  وهو  الُنّطقَيّات،  أو  األصوات 

ُيظِهر األطفال ذوو العسر القرائي 
تمييز  في  صعوبات  النمائي 
أن  كما  )الكالم(،  الحديث  نبرات 
لديهم عجزًا في تجهيز املعلومات 

السمعية املتغيرة بشكل سريع.

عسر القراءة  )الديسلكسيا( عبارة 
يتسم  التعّلم  فــي  اضــطــراب  عــن 
بصعوبة القراءة؛ نتيجة ملشكالت 
في تحديد أصوات النطق، وربطها 
بالحروف والكـلـمات، ويؤثر على 

مناطق الدماغ التي تعالج اللغة.

املصابني  ــال  ــف األط لـــدى  يــكــون 
بعسر القراءة معدل ذكاء طبيعي، 
وعادة يكون لديهم قدرات بصرية 

طبيعية.
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كان التباعد بني التحصيل والقدرة 
إعاقة  لآلتي:  أولية  نتيجة  لديه 
حركية، أو بصرية، أو سمعية، أو 
تأخر عقلي، أو اضطراب انفعالي، 
ثقافي،  أو  اقتصادي،  حرمان  أو 

أو بيئي.

يجب أن يالحظ املعلم األداء اللغوي . 4
األكاديمي للطفل في ظروف الفصل 

الدراسي.

تشخيص  في  الخاصة  املعايير 
األطفال ذوي عسر القراءة

مستوى  أن  ويعني  التباعد،  معيار 
مستوى  عن  يقل  الطفل  تحصيل 
الزمني  العمر  في  اآلخرين  تحصيل 
التي  الحاالت  على  يشتمل  كما  نفسه، 
مع  الطفل  تحصيل  فيها  يتناسب  ال 
املجاالت  من  أي  في  قدراته  مستوى 
الطفل  أن  على  التأكيد  مع  األكاديمية، 
في جميع الحاالت يتلقى خبرات تعليمية 
مناسبة لعمره الزمني وقدراته العقلية.

معيار االستبعاد، ويتم فيه استبعاد 
ترجع عسراتهم بصفة  الذين  األطفال 
أساسية إلى حاالت اإلعاقات األخرى.

من  عدد  وجود  أي:  النضج،  معيار 
األطفال غير املهيأين من ناحية املظاهر 
لتعّلم  الحركـيـة  واملـهـارات  اإلدراكـيـة 
التمييز بني الحروف، ويمثل هذا الحاالت 

التي ترتبط بمشكالت تأخر النمو. 

معيار العالمات العصبية )املؤشرات 
العصبية(، يركز هذا املعيار على التلف 
العصبي  االضطراب  أو  العضوي، 
عسر  حاالت  تحديد  في  األطفال  لدى 
القراءة، ولكن التعريفات الحديثة تميل 
العضوي  التلف  حاالت  استبعاد  إلى 

وجود  احتمال  إلى  وتشير  املخ،  في 
اضطراب وظيفي بسيط في املخ، وليس 
عسر  ذوي  األفراد  لدى  عضوّيًا  تلفًا 

القراءة. 

عوامل تؤدي إلى عسر القراءة
القراءة،  عسر  عوامل  تتلخص 
 Kirk "والتي نظمها "كيــرك وآخــرون
et al., 1984  في ثالثــــة عوامل أو  

محــــاور هي:
)البـدنية، . 1 الـفيـزيائـيـة  الـعـوامـل 

والجسمية(، وتتضمن: االضطراب 
والـهيـمـنـة  الـوظـيـفي،  الـعـصـبي 
املخية، والعيوب البصرية، والعيوب 

السمعية، والوراثة والجينات.
العوامل البيئية، وتشمل: التعليم غير . 2

والفروق  الثقافية،  والفروق  املالئم، 
اللغوية، واملشكالت االجتماعية.

العوامل النفسية، وتشمل: اإلدراك . 3
الـبـصـري،  واإلدراك  السـمـعـي، 
واالنتباه  اللغـويـة،  واالضطرابات 

االنتقائي، والذاكرة، والذكاء.
 Swanson, وتـشـيـر "سوانسون" 
1990 إلى أهمية العامل السمعي في 
التهيؤ للقراءة، كما توصلت دراسة قام 
 Richie & Aten بها "ريتش، وآتن" 
1976 إلى أن الذاكرة السمعية قصيرة 
املدى للكلمات تقوم بدور أساسي في 

إتقان القراءة.

ومن سلوكيات القراءة املميزة لألطفال 
ذوي عسر القراءة ما يلي:

• حركات 	 عادات القراءة، وتتضمن : 
ونـبـرات  الـنـطـق،  )فـي  متوتـرة 
الصوت(، واإلحساس بعدم األمان، 
وفقدان موقع القراءة في الصفحة، 

والحركات الجانبية للرأس.

االكتشافات  من  القراءة  عسر  ُيعد 
أثر  ظهر  حيث  الحديثة،  الطبية 
العصبية  الــطــبــيــة  ــودات  ــجــه امل
عشر،  التاسع  الــقــرن  أواخـــر  فــي 
هناك  أن  إلى  الباحثون  وتوصل 
الدماغ،  في  باللغة  خاصة  مراكز 
ناتج  اللغوي  االضطراب  هذا  وأن 
عن إصابة هذه املراكز، وشخصوه 

.)Aphasia( بالحبسة الكالمية

يظهر عسر القراءة )الديسلكسيا( 
من  تعّلمها  على  القدرة  عدم  في 
خالل ما ُيتاح من طرائق تعليمية 

في أثناء الدراسة العادية.

الذين يعانون عسر القراءة بعيدون 
عيوب  ذوي  أقرانهم  عن  البعد  كل 
أو  الثأثأة  مثل:  من  ونطقه  الكالم 
يعانون  ولكنهم  )التهتهة(،  التأتأة 
أكثر من أقرانهم إذا ما صاحبت تلك 

العيوب تعسرهم في القراءة.

(
)

(
)

(
)
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• 	 : وتتضمن  الكلمة،  تعّرف  أخطاء 
واإلبـدال،  واإلضـافـة،  الـحـذف، 
وعكس الحروف في الكلمة، والنطق 
الخاطئ، وتغّير مواقع الكلمات في 
الجملة، والقراءة املتقطعة البطيئة.

• أخـطـاء الفــهــم، وتتضمن : عدم 	
الحقائق  استرجاع  على  القدرة 

لهذه  املميزة  والسلوكيات  الخصائص  من  عديد  خالل  من  القراءة  عسر  حاالت  تعرف  ويمكن 
الحاالت، منها:

• قدرة غير مستقرة على تذّكر الحروف، والكلمات، واألعداد.	
• ميل نحو تخطي بعض الحروف والكلمات والجمل في أثناء القراءة، أو تركيبها بشكل خاطئ.	
• تدنٍّ واضح في مهارة القراءة، بحيث تكون قراءتهم بطيئة ومجهدة، مع امليل إلى خفض الرأس، وتشتت 	

في الترميز البصري.
• الخلط بني الحروف املتشابهة صوتيًا من مثل: )ط، ت(، واملتشابهة من حيث الشكل من مثل: )ط، ظ(، 	

وكذلك بني األعداد املتشابهة من مثل: )9، 6(.
• تشتت واضح ناتج عن ضعف التركيز، وحساسية للضوء، وضعف شديد في حاسة البصر، إلى جانب 	

تأخر في املعالجة البصرية واملعالجة املتعلقة بالنطق.
• تدنٍّ واضح في الكتابة اليدوية، حيث تظهر مشوشة وغير متناسقة، مع وجود أخطاء في تتابع الحروف 	

وأحجامها، واملسافة بينها.
• مستوى متذبذب للذاكرة في التهجئة، والقواعد، والرياضيات، واألسماء، والتواريخ، واألشياء املتسلسلة 	

من مثل: الحروف الهجائية، وأيام األسبوع.
• اضطرابات النطق، من مثل: حذف األصوات، واضطرابات كالمية، من مثل: التلعثم، وضعف واضح 	

في تذّكر الكلمات، وتأخر في املدخالت السمعية، واملخرجات الحركية.
• واالتجاهات 	 اليمني  من  اليسار  تمييز  على  القدرة  عدم  من خالل  يظهر  االتجاهات  في  واضح  خلط 

األخرى، ومن خالل الخلط في كتابة األرقام من مثل: كتابة )42 بداًل من 24(، أو كتابة )الحرف أ بداًل 
من الرقم 9(، وكذلك من خالل التأخر في تعّلم كيفية تحديد الوقت في الساعات ذات العقارب.

• خلل في التركيز، ويظهر من خالل التشتت، والحركة الزائدة.	
• صعوبات في التوازن والوظائف الحركية، من مثل: املشي، والركض، والقفز، وربط الحذاء، وربط األزرار 	

أو فّكها.
• الشديد، 	 والعرق  البطن،  في  وآالم  والتقيؤ،  والدوار،  والغثيان  الصداع،  مثل:  من  صحية  مشكالت 

والتبول الالإرادي.
• تكوين اتجاهات سلبية نحو الذات، من مثل: الشعور بالغباء، وعدم الكفاءة. 	

وعدم  املقروءة،  للمادة  األساسية 
القدرة على تذّكر تتابع األحداث، 
الفكرة  تذّكر  على  القدرة  وعدم 

األساسية.
• القراءة 	 أعراض متنوعة، وتشمل : 

كلمة بكلمة، والصوت املتوتر مرتفع 
النبرة، والفصل بني مقاطع الجملة 

بطريقة غير مالئمة. 

هذه  مالحظة  خالل  من  ويمكن 
على  التعّرف  السـلـوكيات  أو  املظاهر 
ومحاولة  القراءة،  عسر  ذوي  األطفال 
يتناسب  بما  تعّلمهم  مسار  تصحيح 
مع مستوى قدراتهم، وأساليب تعلمهم 
واالختصاصي  املعلم  مع  باالشتراك 
املدرب، أو االختصاصي النفسي، أو 

التربوي.
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عالج عسر القراءة
يتطلب التدخل العالجي لعسر القراءة 
عقالنية  معرفية  سلوكية  برامج  تنظيم 
أخطاء  لتعديل  وتخطيطها؛  متخصصة 
خاصة  برامج  وإعداد  واللغة،  التفكير، 
للتدريب املعرفي القائم على آليات تحليل 
املهمة في أثناء تعّلم الدروس، والبرامج 
مهارات  بتنمية  الخاصة  التدريبية 
الديسليكسيا، كما يحتاج  لطلبة  القراءة 
املصابون بعسر القراءة ملساندة األسرة، 

والدعم املجتمعي، وكل املحيطني بهم.
املراكز  إلى  التوجه  ينبغي  لذا 
في  الخبراء  يوجد  حيث  املختصة، 
فلديهم  التعـّلم،  صعـوبات  مـجـاالت 
وعديد  التدريس،  طرق  استراتيجيات 
من املناهج التعليمية الالزمة؛ لتدريس 
ذوي عسر القراءة أو الكتابة، وتهدف 
»تعليم  إلى:  االستراتـيـجـيـات  هذه 
الطفل كيفية استعمال جميع حواسه«، 
املعلومات  وإعطاء  املنظم،  و»التعلم 
بجرعات صغيرة«، و»التعّلم التراكمي، 
و»التعلم  تدريجيًا«،  املهارات  وبناء 

متكررة،  املراجعة  تكون  حيث  الشامل 
الحروف،  اسـتخـدام  من  والتـمـّكـن 
والقـواعـد  الصحـيـحـة،  واألصـوات 
وعرض  النشط  و»التـعـلم  تلقائيًا«، 
ومتنوعة،  قصيرة،  بأنشطة  الدرس 
وشائقة«، و»التعليم بالصوتيات، حيث 
تمثل  التي  األصوات  على  التركيز  يتم 

الحروف بداًل عن الحروف ذاتها«.

ذوي  عالج  في  املعرفي  املدخل 
عسر القراءة

 Chomsky, "تشومسكى"  أكـد 
1959 على أن اللغة ال ُتخزن وال ُيعاد 
إنتاجها وفق هذه الطريقة املبسطة التي 
ولكن  السلوكية،  النظريات  تحددها 
نهائي  ال  بعدد  وإنتاجها  بناؤها  ُيعاد 
من الطرق، ويتعامل علم النفس املعرفي 
واملعرفة  والتفكير  التعّلم،  عمليات  مع 
اإلنسانية، ويركز مدخل استراتيجيات 
بطريقة  الطالب  يتعلم  أن  على  التعّلم 
أكثر تفاعلية من الطرق التي يتعلمون 
أن  األكفاء  املتعلمون  ويستطيع  بها، 

ما  القراءة  عسر  اضطراب  يعاني 
بعمر  األطـفـال  مـن   (%6-4) بني 
الـذكور  نـسـبـة  وتـكـون  املدرسة، 

أعلى من اإلناث.

 الفرق بني نشاط املخ عند الطفل السليم والطفل الذي يعاني عسر القراءة.

 :(Ronald  Davis) يقول رونالد ديفس
يمكن االستفادة من قدرة العقل على 
تغــييــر وابتكــار اإلدراك، واإلدراك 
األطفــال  لــدى  للمحيــط  الحســي 
الديـسـلـكسيـا،  يـعانـــون  الـذيـــن 
من  أكثر  فضوليون  أشخاص  فهم 
بدالً  بالصـــور  ويفكرون  املعتاد، 
مـــن التفكيـــر بالكلمـــات، ولديهــــم 
ونظرة  الحدس،  على  عالية  قدرة 

ثاقبة إلى األشخاص.

طفل يعاني عسر القراءة طفل ذو قراءة صحيحة

تكامل شكل 
الكلمة

تحليل الكلمة 
)منطقة نشطة(

التعبير والتحليل 
اللفظي للكلمة

التحليل الزائد للكلمات 
واأللفاظ الواضحة )لعدم 

قدرته على الفهم(

(
)
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التعّلم  يذكروا عددًا من استراتيجيات 
التي تساعدهم على التعّلم والتذّكر، أما 
الطالب ذوو عسر القراءة فليس لديهم 
رصيد من استراتيجيات التعّلم، ولكن 
الطالب   هؤالء  املعلمون  يساعد  عندما 
على اكتسابها واستخدامها؛ فإن هؤالء 

يتعلمون كيف يتعلمون. 
الدراسات  من  عديد  نتائج  وُتظِهر 
أن الطالب ذوي عسر القراءة يتحسن 
تعليم  على  الحصول  بعد  أداؤهم 
التعّلم،  استراتيجيات  خالل  من 
واسع  نطاق  على  املستخدم  والنموذج 
هو  القراءة  عسر  ذوي  الطالب  لتعليم 
باالستراتـيـجـيـات  الـتـدخـل  نموذج 
 Strategies	 Intervention	 Model;
عدة  خالل  تطويره  تم  والذي   SIM
سنوات بمعهد بحوث صعوبات التعّلم 
بالواليات املتحدة  بجامعة "كينساس" 
االستراتيجيات  هذه  ومن  األمريكية، 
ذوي  للطالب  املعلمون  يدرِّسها  التي 

عسر القراءة:
• التساؤل الذاتي. 	
• التدريب واملراجعة اللفظية.	
• التنظيم. 	
• استخدام املعارف السابقة.	
• استراتيجيات التذّكر.	
• التنبؤ واملراقبة. 	
• املنظمات املتقدمة.	
• تعديل السلوك املعرفي.	
• النمذجة.	
• املراقبة الذاتية.	

اللغة  ملعلمي  التدريبي  املدخل 
العربية في عالج عسر القراءة

لتنمية  التدريب  برامج  ُتستخدم 
الديسلكسيا،  لطلبة  القراءة  مهارات 
تحسني  إلى  البرامج  هذه  وتهدف 

زيادة  طريق  عن  الطلبة  لدى  القراءة 
باللغـة  واملهاريـة  الحسية  مدركاتهم 
القراءة  لتنمية  واملقـروءة؛  املكتـوبـة، 
الطفل  تعريف  يتم  وفيها  وعالجها، 
الكلمات بشكل مفرد، وضمن السياق 
حذف  أو  إضافة  دون  سليمة  بطريقة 
حرف من الكلمة، والكلمة من الجملة، 
يجد  التي  املهارات  بعض  وتعريفه 
عليها  والتعّرف  إدراكها،  في  صعوبة 
التاء  أو  املدود  أو  )التنوين  مثل:  من 
املربوطة، واملفتوحة( أو باالعتماد على 
الحواس، والصور، واملدركات السمعية 
البرنامج  ومدة  واأللعاب،  والبصرية 
جلسة   40 البرامج  هذه  من  الواحد 
موزعة على 12 درسًا، وزمن كل جلسة 
منها 45 دقيقة، ويستخدم من األدوات 
الشفافيات،  تعليمّيًا  املعينة  والوسائل 
والصور،  والبطاقات،  امللونة،  واألقالم 

والرسومات الكاريكاتيرية.

املدخل السلوكي املعرفي العقالني 
لعالج عسر القراءة

النفسي وضعه  للعالج  وهو مدخل 
)1958م(  )Albert Ellis( ألبرت إليس
عالم النفس السريري والذي أسماه في 
النفسي  )العالج  باسم  األمر  بادئ 
العقالني(، حيث عرض ما أسماه نظرية 
إدخال  محاولة  على  يقوم  وهو   ،ABC
والعالج  اإلرشاد  في  والعقل  املنطق 
النفسي، ويقوم على فنيات تحليل املهمة 
والتهيئة الجسدية، والنفسية، والتأقلم 
الحركي النمائي، وفنيات حل املشكلة، 
السمعي  والدمج  الذهني،  والعصف 
واالسـتـرخــاء، واالسـتــثـارة املعرفية، 
العلمية،  للمعارف  اإلدراكي  والتصور 
وسـائـل  وتتخلله  اللفظـية،  والكلمات 
وُيـقـدم  واملوسيقى،  باللعـب  تعليميـة 
بالتعارف  تبدأ  جلسة   20 حوالي  في 
ومدة  التفكير،  أخطاء  بتعديل  وتنتهي 

كل جلسة منها 30 دقيقة.

املدخل السلوكي املعرفي العقالني 
موجه،  نفسي  عالجي  مدخل  هو 
يستخدم فنيات معرفية وانفعالية؛ 
تصحيح  على  املريض  ملساعدة 
خلل  يصاحبها  التي  معتقداته 
معتقدات  إلى  وسلوكي  انفعالي 
يصاحبها ضبط انفعالي وسلوكي.

الطفل  تساعد  طرق  عدة  هنــاك 
صعوبــات  علــى  التغلــب  في 

القراءة والكتابة.

لصعوبـــات  املبكـــر  التشخيص 
الطفــل،  يعانيهــا  التـــي  التعّلــم 
وتوفيــر برامــج مسحيــة لطـــالب 
على  يساعد  التمهيديــة  املرحلــة 
للتغلب  مهارات  الطفل  اكتساب 

على تلك الصعوبــات.

(
)
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دور أولياء األمور في عالج عسر 
القراءة
• إظهار 	 الوالدين  عاتق  على  يقع 

الطفل  ورعاية  العاطفي  الدعم 
ففي  املنزل،  في  قرائياً  املتعسر 
كثير من األحيان يحتاج الوالدان 
مـع  التعـامـل  كـيـفيـة  يتعلما  أن 
ومواصلة  ملتابعة  وذلك  طفلهما؛ 
البرامج العالجية في املنزل، ومن 
َثمَّ فإن اضطراب طفلهما يجب أال 

يؤثر عليهما سلبًا.
• في 	 يتأخر  أال  األمر  ولي  على 

طلب املساعدة واتخاذ اإلجراءات 
يعاني  طفله  أن  إذا شك  الالزمة، 

عسر القراءة. 

• الطفل 	 تساعد  طرق  عدة  هناك 
في التغلب على صعوبات القراءة 
على  األمر  ويتـوقـف  والكتـابـة، 
تشخيصها،  ووقت  الحالة  شدة 
فالتشخيص املبكر وتوفير برامج 
مسح لطالب املرحلة التمهيدية )ما 
الخدمات  وإعطاء  املدرسة(  قبل 
أو  املنزل،  في  )سواء  املساندة 
على  يساعد  املركز(  أو  املدرسة، 
اكتساب مهارات للتغلب على تلك 

الصعوبات.
• جميع 	 من  عاطفية  مساندة  توفير 

أفراد األسرة، وعدم مقارنة الطفل 
وتفّهم  العائلة،  محيط  في  بأقرانه 

النصائح األساسية لوالدي الطفل الذي يعاني عسر القراءة     

معالجة املشكلة في وقت قريب: فإذا كنت تشك في أن طفلك يعاني . 1
عسر القراءة، يجب عليك أن تتحدث إلى طبيب عائلتك في أقرب 

وقت ممكن بما يضمن التدخل العالجي املبكر.

طفلك؛ . 2 معلم  مع  الجيد  التواصل  عليك  طفلك:  معلم  مع  اعمل 
فهذا سيساعده بشكل كبير، فال تتردد في شرح مخاوفك لفريق 
التدريس والحفاظ على طريقة اتصال سريعة معهم؛ ملواكبة تطور 

الطفل، والدعم اإلضافي الذي قد يكون مطلوبًا له.

اجعل هناك وقتًا للقراءة: لكي يتمكن الطفل من تحسني قدرته على . 3
القراءة عليه أن يتدرب؛ فيجب أن تثير املواقف التي تحفز طفلك 
للقراءة مع مراعاة عدم إجباره عليها، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى 
نتائج عكسية، ويولِّد نفورًا من القراءة؛ لذلك تدرَّج في ذلك شيئًا 
لطيفًا  شيئًا  بوصفها  القراءة  عادة  فاعرض  تسّرع،  دون  فشيئًا 

ومرغوبًا فيه، وسيتحسن الطفل تدريجيًا.

يمكنك أن تكّون نموذجًا ومثااًل له في املتابعة: حاول أن تقرأ شيئًا . 4
يحفز نفسك بحيث يرى طفلك بهذه الطريقة مثااًل يحتذى به، عّلمه 
أن القراءة يمكن أن تكون ممتعة، فاألطفال يفعلون ما يرونه في 

والديهم: إذا رأوك تقرأ وتستمتع بكتاب سيقلدونك.

يتطلب التدخـــل العالجي لعــسر 
سلوكيـــة  برامــج  تنظيم  القراءة 
معرفية متخصصة لتعديل أخطاء 

اللغة والتفكير.

ينبغي التوجه إلى املراكز املختصة 
في مجاالت صعوبات التعّلم ملعالجة 

أي خلل يواجه الطفل أثناء التعلم.

الطالب  أن  الدراسات  نتائج  ُتظِهر 
أداؤهم  يتحسن  القراءة  عسر  ذوي 
تعليم من خالل  الحصول على  بعد 

استراتيجيات تعليمية عالجية.
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وكذلك  بنفسه.  ثقته  ورفع  حالته 
توفير اختصاصي علم نفس يهتم 
واإلحساس  الضغوط،  بمعالجة 
بها  يمر  التي  واإلحباط،  بالفشل، 
هؤالء األطفال جّراء عسر القراءة 

والكتابة.

املراجع واملصادر
• لدول 	 التربوية  للبحوث  العربي  املركز 

دراسة صعوبات  أ(،   .2015( الخليج. 
 –  112 ص:  تحليلية،  دراسة  التعلم: 

.116

• لدول 	 التربوية  للبحوث  العربي  املركز 
مرجعي  دليل  ب(،   .2015( الخليج. 
العالجي  التدريس  الستراتيجيات 
لصعوبات التعّلم في التعليم االبتدائي. 

ص: 151 – 156.

• 	 .)2018( القحطاني، مسفر بن يحيى. 
مسترجع  واالنفعالي،  العقالني  العالج 

https://www. للموقع:  اإلنترنت  من 
facebook.com في 9/2/2021.
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القراءة السليمة

عسر القراءة )ديسلكسيا(

يـــمـــثـــل  نـــــمـــــوذج الـــتـــدّخـــل 
باالستراتـيـجـيـات أكـثـر النـمـاذج 
العالجـيـة املستخـدمـة على نطاق 
عسر  ذوي  الطالب  لتعليم  واســع 

القراءة.

يــمــثــل الـــدعـــم مـــن خـــالل األســـرة 
واملدرسة عاماًل مهمًا في العالج.

عسر  اضــطــراب  الباحثون  يـــدرج 
صعوبات  تصنيف  تحت  الــقــراءة 

التعّلم األكاديمية.
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اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ص

عند األطفال
 د. طالل إبراهيم املسعد*

* أستاذ مشارك ــ كلية التربية األساسية، قسم األصول واإلدارة التربوية ــ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ــ دولة الكويت.

 Attention deficit hyperactivity )الحركة(  النشاط  االنتباه وفرط  ُيعتبر نقص 
disorder; ADHD أحد أكثر االضطرابات شيوعًا لدى األطفال في سن املدرسة، وُتقدِّر 

8%(، أو أكثر بني   -  5( بني  ما  تصل  االضطراب  هذا  نسبة  أن  اإلحصائيات  بعض 
طلبة املدارس في الواليات املتحدة األمريكية، ويعاني الطفل املصاب بهذا االضطراب 
وُتعتبر  واالندفاعية،  النشاط  وزيادة  والتركيز،  اإلصغاء  من ضعف  مركبة  صعوبات 
هذه الظاهرة بحد ذاتها نوعًا من اضطرابات النمو واإلعاقات التطويرية املرتبطة بأداء 
الجهاز العصبي، وتترافق كثيرًا مع الصعوبات التعليمية )تبعًا للدليل التشخيصي 

 .)DSM-V, TR, 2013 واإلحصائي لالضطرابات النفسية

(
)
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وفـرط  االنتباه،  نـقـص  اضـطـراب 
الحركة )ADHD( هو حالة مرضية من 
املمكن أن تجعل من الصعب على الفرد 
الجلوس ساكنًا، والسيطرة على سلوكه، 
والتركيز على املهام املطلوبة منه، وعادة 
يبلغ  أن  قبل  هذا االضطراب  يبدأ  ما 
ال  قد  ذلك  ومع  سنوات،  سبع  الفرد 
لدى  ملحوظة  السلوكيات  هذه  تكون 
األطفال الذين تزيد أعمارهم عن سبع 
سنوات، وحتى اآلن لم يتم التعّرف على 
االضطراب،  لهذا  الرئيسي  املسـبـب 
ومع ذلك، فإن الباحثني الذين يدرسون 
تركيب الدماغ يقتربون من فهم ومعرفة 
املسببات الرئيسية، فمن املعتقد أن هذا 
االضطراب ينتج عن نقص بعض املواد 
الكيميائية )تسمى: الناقالت العصبية( 
الكيميائية  املواد  وهذه  الدماغ،  في 

تساعد على التحكم بالسلوك. 
وُيعد اضطراب نقص االنتباه وفرط 
الحركة من أكثر االضطرابات السلوكية 
شيوعًا بني األطفال، وتشير اإلحصائيات 
أطفال  من   )%  8-3( بني  ما  أن  إلى 
كما  االضطراب،  هذا  يعانون  املدارس 
تشير الدراسات إلى أن هذا االضطراب 
ال يتوقف مع تقدم العمر، بل قد يمتد مع 
اإلنسان حتى بعد سن البلوغ، ويعاني 
صعوبات  االضطراب  هذا  أصحاب 
أكاديمية في املدارس، وصعوبات مهنية 
وحتى   والعمل،  املنزل  في  واجتماعية 
والجدير  االجتماعية،  العالقات  في 
بالذكر أن األعراض تختلف من شخص 
الشكل  في  وحتى  الشدة  في  آلخر 
والنوع، فبعض األشخاص تظهر عليهم 
في  والتركيز  االنتباه  صعوبة  عالمات 
اليومية  الروتينية  واألمور  األعمال  أداء 
اآلخر  وبعضهم  السيارة،  قيادة  وحتى 
املفرط  النشاط  عالمات  عليهم  تظهر 
الجلوس  على  القدرة  وعدم  )الزائد(، 
مراكز  طوابير  في  أدوارهم  انتظار  أو 

التسوق، وبعضهم تظهر عليهم عالمات 
الشديد  والغـضب  والتـهـور،  االندفاعية، 
بعضهم  لدى  وتظهر  األسباب،  ألتفه 

اآلخر األعراض مجتمعة. 
من  مختلفة  أنواع  ثالثة  وتوجد 
اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط 

)الحركة( وهي:
• النوع الذي يغلب عليه نقص االنتباه 	

.)Inattentive type(
• النشاط 	 عليه  يغلب  الذي  النوع 

Hyperac- واالندفاعـيـة  املفرط 
.tive-impulsive type

• 	 Inattentive, الـمركـب  الــنــوع 
hyperactivity-impulsiv-
شيوعًا  األكثر  وهو   ity type
املفرط،  النشاط   : يشمل  والذي 

واالندفاعية، ونقص االنتباه.
األسباب 

النشاط  االنتباه وفرط  ُيعتبر نقص 
ويقف  املـعـقدة،  االضـطـرابـات  من 
اآلن  واألطباء عاجزين حتى  الباحثون 
وراء  الرئيسي  السبب  معرفة  أمام 
ولكنهم  آنفًا،  ذكرنا  كما  االضطراب 
العامل  بني  قوية  طردية  عالقة  وجدوا 
الوراثي وهذا االضطراب، وهذا يبني أن 
أساليب التربية الوالدية، أو بيئة الطفل 
االضطراب،  هذا  وراء  السبب  ليست 
ومع ذلك فوجود بعض العوامل البيئية 
على  منها  االضطراب،  حدة  يزيد  قد 
)تناول  الحصر:  وليس  املثال  سبيل 
األسرية،  والضـغـوطـات  السـكـريات، 
واضطرابات ما بعد الصدمة، وأجهزة 
أما  اإللكترونية(،  األجهزة  أو  التلفاز 
تتعلق  التي  األخرى  العوامل  بعض 
أثناء  األم  إصابة  أو  املبكرة،  بالوالدة 
الحمل وتعرضها لألشعة السينية، أو 
الكحول واملخدرات فكلها عوامل تزيد 
باالضطراب،  اإلصابة  احتمالية  من 

ولكنها ليست املسبب الرئيسي له. 

يعانون  الـذيـن  األطـفـال  يـجـد 
اضطراب نقص االنتباه مع فرط 
الحركة صعوبة كبيرة في التركيز 

وإتمام أعمالهم املدرسية.

وفرط  االنتباه  نقص  اضطراب 
الحركة هو مجموعة من األعراض 
الطفل  تصيب  الـتي  السلوكـيـة 
نقص  مثل:  من  مبكرة  سن  في 
االنتباه، وزيادة النشاط والحركة، 

واالندفاع.

مع  االنتباه  نقص  اضطراب  ُيعد 
االضطرابات  أكثر  الحركة  فرط 
إذ  العالم،  في  شيوعًا  النفسية 
من   )%8-5( حوالي  به  ُيصاب 
طلبة املدارس، ويكون الذكور أكثر 

إصابة من اإلناث.

(
)

(

)
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نـقـص  اضطـراب  ســبــب  يرجـع 
أو  نقص،  إلى  الحركة  وفرط  االنتباه 
الكيميائية في  النواقل  خلل في بعض 
عن  مباشر  بشكل  املسؤولة  الدماغ 
السلوك، وغالبًا ما تكون بسبب عوامل 
من  أن  الدراسات  بينت  وقد  وراثية، 
باالضطراب  مصابني  أطفال   )4-3(
مصاب  العائلة  في  فرد  لديهم  كان 
بعض  وقد كشفت  االضطراب،  بنفس 
الدراسات أن اضطراب نقص االنتباه 
وقد  وراثية،  جذور  له  الحركة  وفرط 
هذه  النتشار  العالية  املعدالت  ظهرت 
الدرجتني  من  األقارب  بني  األعراض 

األولى والثانية. 
هل يعاني طفلي النشاط الزائد؟

االنـتـباه  نقص  اضطراب  ُيعتبر 
وفرط الحركة من االضطرابات الخاصة 
للمهنيني  يمكن  لذلك  العقلية؛  بالصحة 
أو  األطـفال،  طبـيـب  مثل:  املرخصني 
طبيب  أو  النـفـسي،  االختصاصي 
أو  النفسي،  الطبـيـب  أو  األعصاب، 
السريري،  االجتماعي  االختصاصي 
تشخيص إصابة الطفل، أو البالغ بهذا 
املهنيون  هؤالء  ويستخدم  االضطراب، 
اإلحـصـائي  التشـخيـصي  الـدليـل 
التشخيص   في  النفسية  لالضطرابات 

  .)DSM-V-TR(
أحد  املبكر  التـشـخـيص  ُيعـتـبـر 
اإليجابية  للنتائج  الرئيسية  املفاتيح 
التي تنعكس على حياة الطفل واألسرة، 
جنبنا  مبكرًا  التشخيص  كان  فكلما 
الطفل واألسرة الصعوبات واملشكالت 
األكاديمية التي قد يمر بها في حياته 
في الدراسة، ويكون وقتها أكثر قدرة 
على فهم نفسه وذاته، وتحسني عالقاته 
في  ومهـنـيًا  اجتماعـيًا  اآلخـريـن  مع 

املستقبل.  

األمور،  أولياء  يخطئ  ما  وكثيرًا 
اكتشاف  في  األسرة  أفراد  بعض  أو 
يشترك  ألنه  وذلك  االضطراب؛  هذا 
األعراض،  في  أخرى  اضطرابات  مع 
واملشكالت  التصّرف  اضطراب  مثل: 
أو   ،)Conduct disorder( السلوكية 
Learning dis- التعليمية  الصعوبات 
يقوم  َمْن  على  ينبغي  لذلك   ،abilities
املختصني  من  يكون  أن  بالتشخيص 
واملطلعني على اضطراب النشاط املفرط 
األخرى  واالضطربات  االنتباه،  ونقص 
بعملية  يقوم  َمْن  وعادة  املشابهة، 

التشخيص:
• االختصاصيون النفسيون.	
• األطباء النفسيون.	
• أطباء األطفال. 	
• وقتًا 	 أمضوا  الذين  العائلة  أطباء 

الـتـاريخ  ويـعـرفـون  األسـرة،  مع 
املرضي ألفرادها.

• االختصاصيون االجتماعيون.	
ويـسـتـخـدم هـؤالء املـهنـيون طرقًا 

مختلفة للتشخيص، ومنها:
• مقابلة ولي األمر والطفل.	
• الطبي 	 العائلة  مـلـف  مراجعة 

واملرضي، وخاصة إذا كان  هناك 
بنفس  مـصاب  مـنـهم  شـخـص 

االضطراب.
• اإلجابة عن استبانة الوالد أو املعلم 	

Parent	 / teacher question-
على  للتعّرف  املخصصة   naire
سلوك الطفل في املنزل واملدرسة.

• املدرسي 	 اإلنجاز  ملف  مراجعة 
للطفل.

• إجراء بعض االختبارات التشخيصية 	
الذكاء  اختـبـارات  مـثـل:  األخـرى 
وصعـوبات  األكـاديـمـي،  واإلنـجـاز 

التعّلم.

يترافق هذا االضطراب مع مشكالت 
الطفل  ثقة  على  يؤثر  وقد  عديدة 
بنفسه، ويؤدي إلى صعوبات في 

التحصيل األكاديمي.

يشكل التعامل مع األطفال املصابني 
وفـرط  االنتـبـاه  نـقـص  باضطراب 
الحركة تحديًا كبيرًا بالنسبة لألهل 

واملعلمني في املدرسة.

االنتباه  نقص  اضطـراب  ُيعـد  ال 
وفرط الحركة من صعوبات التعّلم، 
عند  سـلـوكي  اضـطـراب  ولكـنـه 
الطفل، وهو من ضمن اضطرابات 
النمو التي يتأخر فيها نمو بعض 
سمات الشخصية )من مثل التحكم 
في الدوافع(، ويتراوح هذا التأخر 

بني )3-5( سنوات. 

(
)

(
)
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• السمع 	 لقياس  سريرية  اختبارات 
واإلبصار.

• بعض التحاليل املختبرية، وخاصة 	
ونشاطها  الدرقية  الغدة  هرمون 

عند الطفل.
• التشخيصي 	 بالدليل  االستـعـانـة 

واإلحصائي لالضطرابات النفسية 
.)DSM-V-TR(

• مالحظة سلوك الطفل في أكثر من 	
لقاء أو مقابلة. 

األعراض الرئيسية
يعاني الطفل أو الفرد املصاب بفرط 
في  أعراضًا  االنتباه  وقصور  الحركة 
جوانب عدة تتلخص في نقص االنتباه 
واإلدراك، والحركة الزائدة عن الحاجة، 
واالندفاعية في املشاعر، وحتى يتمكن 
املهني من مالحظة األعراض ال بد أن 
سلوك  على  واضحة  األعراض  تكون 
األخيرة،  السـتـة  األشهر  فـي  الطفل 
تظهر  األعراض  هذه  أن  إلى  إضافة 
في أماكن مختلفة، وليس في املنزل أو 

املدرسة فقط. 
أواًل: أعراض نقص االنتباه عند الطفل

• يتجاهل ما يقال له كأنه ال يسمع.	
• يجد صعوبة في تنظيم ما يقوم به 	

من نشاط أو مهام.
• املنبهات 	 إزاء  بـسـهـولة  يتـشـتـت 

عالقة  لـهـا  لـيـس  الـتـي  األخـرى 
باملوضوع الذي يعمل به.

• دون 	 ألخرى  محادثة  من  ينتقل 
إكمال املوضوع.

• ويـتجـاهل 	 لآلخريـن،  يصغي  ال 
قوانني اللعب أو األنشطة.

• يخفق في إكمال ما بدأه من نشاط، 	
أو واجب، أو حتى عمل عادي.

• التي 	 األنـشـطـة  أو  املهام،  يرفض 
تتطلب جهدًا عقليًا مستمرًا.

• يجد صعوبة في االحتفاظ بانتباهه 	
لفترة طويلة.

• أدائه 	 أثناء  كثيرة  أخطاء  يرتكب 
األنشطة أو الواجبات.

• التفاصيل 	 إلى  االنتباه  في  يخفق 
الدقيقة.

• املعتادة 	 اليومية  األشـيـاء  يـنـسى 
مثل: الكتب واألدوات املدرسية.

• تتطلب 	 التي  األعمال  أداء  يتجنب 
الجلوس مثل: عمل الواجبات اليومية 

ويرفضها بشدة.
• وأغراضه 	 أدواته  يفقد  ما  غالبًا 

اليومية.
• واملحو 	 باألخطاء  مليئة  كـتـابـتـه 

والشطب.
• يجد صعوبة في تنظيم ما يقوم به 	

من أنشطة، أو واجبات.
ثانيًا: أعراض فرط الحركة عند الطفل

• يتحرك أثناء الجلوس على املقعد.	
• ال يستطيع االستقرار، أو الجلوس 	

في مكان واحد. 
• يتحرك ذهابًا وإيابًا من مكان من 	

املفروض أن يكون جالسًا فيه.
• يجد صعوبة في اللعب بهدوء.	
• ُيكِثر من الحديث وال يتوقف.	
• دائم الحركة، ويبدو كأنه ال يشعر 	

بالتعب.
• يجري ويتسلق ويقفز في مواقف 	

غير مناسبة.
• أثناء 	 الجلوس  في  يواجه صعوبة 

التي  املـهـام  أو  األنشطة،  أداء 
تتطلب الجلوس لفترة معينة )مائدة 

الطعام على سبيل املثال(.

لم ُيعرف حتى اآلن أسباب اإلصابة 
وفرط  االنتباه  نقص  باضـطـراب 
تبني  ولكن  األطفال،  لدى  الحركة 
والبيئية  الوراثية  للعوامل  أن 

تأثيرًا مباشر على تطوره.

اضـطـراب  أن  الدراسات  أظهرت 
لدى  الحركة  وفرط  االنتباه  نقص 
جيد  بشكل  يـستـجيب  األطفال 
وتمت  مبكرًا،  تشخيصه  تم  إذا 

التداخالت العالجية املناسبة.

املــصــابــون  األطــفــال  يـعـانـي 
وفرط  االنتباه  نقص  باضـطـراب 
ضعف  األطـفـال  لـدى  الحركة 
واالجـتـماعي،  الدراسـي  األداء 
أساسـيـة،  أعراض  ثالثة  وتوجد 
وصعوبة  االنـتـبـاه  عـدم  وهـي: 
التركيز، وفرط الحركة، والسـلـوك 
االنـدفـاعـي، وتـتـفـاوت درجة هذه 

األعراض حسب نوعه.
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• يهز رجليه ويديه بشكل زائد.	
• غير 	 من  مكانه  من  أحيانًا  ينهض 

مقدمات.
• ال يستطيع أن يصبر في املواقف 	

يجد  فمثاًل:  ذلك،  تتطلب  التي 
صعوبة في االنتظار وااللتزام في 

الطابور.
• التي 	 األسئلة  في  كثيرًا  يخفق 

تتطلب تركيزًا ودقة في اإلجابة.
ثالثًا: أعراض االندفاعية عند الطفل

• يندفع أثناء عبور الشارع من غير 	
النظر إلى السيارات.

• يقاطع اآلخرين أثناء الحديث.	
• زائد، 	 وبشكل  باستمرار  يتحدث 

وال يسمح لآلخرين بالكالم.
• يتصرف بفظاظة دون مراعاة مشاعر 	

اآلخرين.
• من 	 األلعاب  أو  األدوات،  ينتزع 

غير  من  اندفاعي  بشكل  اآلخرين 
مراعاة ألدوارهم.

• دوره، 	 انتظار  في  صعوبة  يجد 
ولذلك ينصرف أو يتجاوز اآلخرين.

• يجيب عن األسئلة قبل أن يكتمل 	
السؤال.

• التعليمات 	 اتباع  يجد صعوبة في 
والتوجيهات، وكثيرًا ما يخالفها.

• يجد مشكلة في األعمال الجماعية 	
التي تتطلب عمل فريق واحد.

• ينفجر ويغضب بسرعة.	
• االنفعاالت السريعة وغير املتوقعة.	

املعالجة
لـهـذا  ســريـع  عـالج  يـوجـد  ال 
االضطراب، ومع ذلك يمكن التحكم في 
إدارة األعراض، ومن املهم على عائلة 

الطفل واملعلمني مراعاة اآلتي:

مزيد . 1 على  والتعّرف  االكتشاف 
فرط  اضطراب  عن  املعلومات  من 

الحركة ونقص االنتباه.
تعليم الطفل كيفية إدارة سلوكه.. 2
يناسب . 3 تعليمي  برنامج  إنشاء 

االحتياجات الفردية للطفل. 
)حسب . 4 املناسب  الدواء  تـوفـيـر 

إذا  املعالج(  الطبيب  إرشادات 
من  هذا  أن  والطبيب  اآلباء  شعر 

شأنه أن يساعد الطفل.
عندما يتعلق األمر بعالج األطفال في 
مرحلة ما قبل املدرسة ورياض األطفال، 
فإن الجمعية األمريكية لألطباء النفسيني 
)APA( تدعو إلى العالجات السلوكية 
أواًل واألدوية عند الحاجة، ويكون العالج 
األطفال   معالجي  طريق  عن  السلوكي 
مـعالجة  فـي  واملتخصصيـن  املهنيني 
لكلٍّ من  ُيوفِّر  هذا االضطراب، وسوف 
وتعزيز  لتعليم،  تقنيات  واألطفال  اآلباء 
وهذا  اإليجابية،  واملهارات  السلوكيات 
سوف يساعد األطفال في هذه املراحل 
على العمل بنجاح في املنزل واملدرسة. 
ومن األمور املساعدة ألولياء األمور 
والتي تجعلهم أكثر قدرة على التعامل 

مع الطفل املصاب ما يلي:
• املـهـنـيـيـن 	 املـساعـدة من  طـلـب 

املختصني، خاصة عند شعورهم 
باليأس واإلرهاق.

• االشتراك في فرق اآلباء للمساندة 	
وتشارك  االجتـمـاعـي،  والـدعـم 

الخبرات واملعلومات.
• أفراد 	 كل  من  الجماعي  العمل 

األساليب  بني  والتوفيق  األسرة، 
املُتبعة للتعامل مع الطفل املصاب.

تشخيصية،  اختبارات  هناك  ليس 
املعملية  الفحوص  من  نوع  أي  أو 
اضـطـراب  تشخيص  من  للتأكد 
لدى  الحركة  وفرط  االنتباه  نقص 
األطفال، ولكن التـشخـيـص يحتاج 
حياته  في  الطفل  مالحظة  إلى 
للوصول  به  املحيطني  من  اليومية 

إلى التشخيص املبكر.

يتطلب تشخيص اضـطـراب نقص 
االنتباه وفرط الحركة لدى األطفال 
مثل:  من  العوامل  من  مجموعة 
وجود األعراض املصاحبة على أن 
يكون لها تأثير واضح على قدرات 
تقل  ال  لفترة  تستمر  وأن  الطفل، 
عن ستة أشهر، والبد لألعراض أن 

تظهر في أكثر من موقف.

تختلف حدة األعراض من مريض 
التي  األسباب  أحد  وهو  آلخر، 
تجعل تشخيص ومعالجة املرض 

عملية معقدة.
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• لضبط 	 الـنـاجـعـة  الطـرق  تعّلم 
خالل  من  وذلك  السلوك،  وإدارة 
العمل،  وورش  املتاحة،  املعلومات 

واختصاصي السلوك املحترف.
• أمر 	 ولي  كنت  إذا  نفسك  ص  شخِّ

فربما  االضطراب،  بنفس  مصابًا 
كما  والعالج  الدعم  إلى  تحتاج 
أكثر  تكون  وبذلك  طفلك،  يحتاجه 
الظروف  مع  للتعامل  استعدادًا 

املحيطة بك وبطفلك بنجاح.
العالج الدوائي

بينت الدراسات أن العالج الدوائي 
اضطراب  أعراض  من  للتقليل  فّعال 
وتقوم  االنتباه،  ونقص  الحركة  فرط 
املصاب  الطـفـل  بـمـساعدة  األدويـة 
بسلوكه  فضلي  بطريقة  التحكم  على 
في  والتحكم  االنتباه  وتحفيز  اليومي، 
استخداماً  العقاقير  وأكثر  االنفعاالت، 
هي األدوية املحفزة، وأشهرها الريتالني 
أخـرى  أدويـة  وتـوجـد   ،)Ritalin(
 ،)Concerta( كونسيرتا  مثل:  محفزة 
وميتاديت )Metadate(، وديكـســدرين 
 ،)Cylert(  وسايليرت ،)Dexedrine(
وأديـــرال )Adderall(، وبطبيعة الحال 
ال تؤخذ هذه األدوية إال بموافقة الطبيب 

املختص. 
العالج النفسي والسلوكي

املعرفي  السلوكي  العالج  أن  تبني 
تـنـشيط  عـلى  القائـمـة  واملمارسات 
العالجية  التدخالت  أكثر  من  الذهن 
وقد  االضطراب،  هذا  لعالج  فعالية، 
واعدة  نتيجة  تظهر  الدراسات  بدأت 
الجدلي  السلوكي  العالج  باستخدام 
كذلك؛ وذلك ألن هذه الطرائق تركز على 
والخارجية  الداخلية  الحواجز  تحديد 
التي تعترض سلوكيات التكيف، والعمل 
جديدة  ومهارات  إجراءات  تطوير  على 

قابلة للتطبيق.

لكثير  املصاب  الطفل  يتعرض  وقد 
من اإلخفاقات والنقد املستمر ممن حوله 
املمارسات  من  ولذلك  األصدقاء؛  من 
الذات  تنمية  املصاب  الطفل  مع  األولية 
ُيطلب  فأحيانًا  بالنفس،  الثقة  وتعزيز 
بمصادر  قائمة  يعّد  أن  الطفل  من 
اإلكثار  وينبغي  لتعزيزها،  لديه  القوة 
له  واالنتباه  االستحسان  عبارات  من 
شعور  ُيعزِّز  ذلك  إن  حيث  وتقديره، 
الطفل اإليجابي نحو ذاته مع االبتعاد 
األساليب  ومن  والنقد،  التوبيخ  عن 
الة مع  املتبعة أيضاً التي تأتي بنتائج فعَّ
اإليجابيات  على  التركيز  األطفال هي: 
اليومية،  السلوكيات  في  اإلمكان  قدر 
وتشجيعها، ودعمها مع إهمال السلوك 
األسرة  وتستطيع  به،  املرغوب  غير 
يومه،  تنظيم  على  الطفل  تساعد  أن 
ومقننة  هادفة،  نشاطاته  تكون  بحيث 
عليه من  االتفاق  يتم  من خالل جدول 
بشكل  والطفل(  )الوالدين  الطرفني 
يتفق  بحيث  السلوك(،  )جدول  يومي 
الوالدان على بعض األهداف لتحقيقها 
الجلوس على  من خالل الجدول مثاًل: 
بهدوء،  الوجبة  وإكمال  الطعام،  مائدة 
الطفل  تحفيز  الوالدان  ويستطيع 
باسمة،  لوجوه  الصقات  خالل  من 
إعالنات  لوحة  في  توضع  لنجوم  أو 
السلوكيات  كل  على  الطفل  يشاهدها 
التي يقوم بعملها مع تجنب  اإليجابية 
فالنشاط  العابسة،  الوجوه  الصقات 
فقط،  تعزيزه  يتم  الذي  هو  اإليجابي 
فيتم تجاهله، وال  السلبي  النشاط  أما 
ويستطيع  عليه،  نقاطاً  الطفل  يأخذ 
اإليجابية  النقاط  يجمعا  أن  الوالدان 
مقابل مكافأة في نهاية األسبوع، ومن 
استخدام  في  التدريج  يتم  أن  األهمية 
للطفل  ُتقدم  ال  بحيث  السلوك،  جدول 
املتوقعة؛  السلوكيات  من  كبيرة  حزمة 
التحّول  مراعاة  مع  يتشتت  ال  حتى 
في  بالتدريج  املعقد  إلى  البسيط  من 

يهدف العالج النفسي إلى تخفيف 
خـطـر  مـن  والـتقـلـيل  األعـراض، 
اإلصابة باضطراب آخر مرتبط به.

اضطراب  تشخيص  يتم  أن  البد 
من  الحركة  وفرط  االنتباه  نقص 
على  قادرين  مؤهلني  مختصني 

القيام بعملية التشخيص.

يساعد العالج الدوائي على تقليل 
لالضطراب،  األساسية  األعراض 
األكاديمي  األداء  َثمَّ تحسني  ومن 

وسلوك الطفل.
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األساسي  فالهدف  املطلوبة،  األنشطة 
على  الطفل  مساعدة  هو  الجدول  من 

تعديل سلوكه حتى يعتاد عليه. 
العالج التربوي

من األهمية أن يدرك املعلم أن الطفل 
بيئة  إلى  يحتاج  باالضطراب  املصاب 
مناسبة للتعلم خالية من املشتتات، مع 
بشكل  وتكون  مناسبة،  أوقات  تحديد 
روتيني يومي حتى يتعود عليها الطفل، 
وتصاحب تدريس األطفال أوقات راحة 

متفرقة حتى ال يشعر الطفل بامللل. 
الرئيسية  التعليمات  بعض  وتوجد 
التي يستطيع املعلمون اتباعها؛ لجعل 
التعليمية أفضل للطفل املصاب  البيئة 

ومنها:
• في 	 املوجودة  القوانـيـن  توضيح 

الفصل من اليوم األول.
• املـستـقبـلـية 	 الـخـطـط  تـوضيح 

والواجبات للطفل في الجدول.
• لفت انتباه الطفل إلى أي تغييرات 	

في الجدول.
• واجب 	 ألي  مـحـدد  وقـت  وضع 

داخل الفصل.
• تحديد منطقة هادئة داخل الفصل 	

ألداء الواجبات.
• آخرين 	 أطـفال  مع  الطـفل  دمـج 

يمتازون بالهدوء والنظام.
• التخطيط 	 من  جزءًا  الطفل  يكون 

اليومي املعد للفصل.
• للطفل 	 الجدول املخصص  يحتوي 

دعت  كلما  راحة  أوقات  على 
الحاجة لذلك.

• الفتة 	 وأشياء  أدوات  استخدام 
للنظر، مثل : )إشارة سرية، ولون 
معني، وحركة معينة( لجذب انتباه 

الطفل عند الحاجة. 

املعلم  فيستطيع  املنهج  خالل  أما 
اتباع اآلتي:

• دمج األنشطة الهادئة مع األنشطة 	
الحركية.

• استخدام التقنيات الحديثة واملثيرات 	
الحسية والبصرية في الدرس.

• تدريب الطفل على التنظيم واملهارات 	
الدراسية املطلوبة.

• تعليمية 	 استراتيجيات  استخدام 
تتضمن مواقع وتطبيقات إلكترونية، 

وأجهزة متقدمة قدر اإلمكان.
• في 	 حـاسـة  مـن  أكـثـر  إشراك 

الطفل  يستخدم  بحيث  التدريس، 
مختلف حواسه في التعلم. 

املراجع

• العالجي 	 التدريس  آليات  فتحي،  الزيات، 
الحركة  فرط  مع  االنتباه  لذوي صعوبات 
الدولي  املؤتمر  علمية،  ورقــة  والنشاط، 
لصعوبات التعلم، الرياض: اململكة العربية 

السعودية، 19-22/11/2006. 

•	 American	 Psychiatric	 Association:	

Diagnostic	 and	 Statistical	 Manual	

of Mental Disorders. )DSM-V-

TR).	 Fifth	 edition,	 Text	 Revision,	

Arlington,	VA.,	American	Psychiatric	

Association,	2013.

•	 CHADD.	https://chadd.org

•	 Attention	Deficit	Disorder	Association	

(ADDA).	https://add.org

•	 NICHY. National Dissemination Center 

for	 Children	 with	 Disabilities.	 https://

www.disabled-world.com

يعزز العالج الدوائي تأثير العالج 
والـعالج  والسـلوكـي،  النـفسي، 

التربوي النفسي.

التربوي  بالعـالج  التـدّخـل  ُيعد 
في  أساسـيـة  ركـيـزة  النفسي 
تحسني  في:  ويـتـمـثل  املعالجة، 
األداء األكاديمي للطفل، ومساعدته 

على تعديل سلوكه.

التعليمي  الدعم  تقديم  من  البد 
تقديم  وكذلك  للطفل،  املناسب 

املشورة لآلباء واألطفال.
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أول مـن نادى بانفصـال الصيدلة 
عـن الطـب هو :

)أبو بكـر الـرازي(.

أول من أدخل مراقبة األدوية في 
الحسبة هو :

)الخليفة العباسي املأمون(.

أول طبيب عربي يكتب في 
التخصصات الطبية املختلفة 

مثل: طب األطفال وطب املسنني، 
وُترجمت مؤلفاته إلى الالتينية هو:

)ابن الجزار القيراوني(. 

أول مــن اهــتــم بــدراســة 
األمــراض املوجــودة فــي بيئــة 

معينــة هــو :
)ابن زهر األندلسي(.

صاحــب مقولة )الوهــم نصف الداء، 
واالطمئنان نصف الدواء، والصبر 

أول خطوات الشفــاء( هــو :
)ابــن سـينـــــا(.

أول مــن استخــدم جســور األسنــان 
الذهبية والفضـية ، وتقــويم األسنان 

بواسطـة آالت ابتكرهـا هــو :
)الزهـراوي(.

استراحة العدد

Medical Arabization, No. 62, June 202129

أول طبيب عربي وأول طبيب في 
اإلسالم هو :

)الحارث بن خلدة الثقفي(.

أول من وصف واكتشف الدورة 
الدموية الصغرى، أو الدورة 

الرئوية، هو :
)ابن النفيس(.
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التنمر )Bullying( هو شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء النفسي أو البدني لآلخرين، وهو 
ظاهرة تستحق الوقوف عندها ومناقشتها بصورة علمية؛ لكونها باتت تشكل خطرًا كبيرًا على 
املجتمعات العربية والعاملية بسبب الصراعات واألزمات التي تعيشها بعض شعوب العالم 
رغم وجود القوانني، وُيعد التنمر ظاهرة عدوانية تحمل مشاعر وسلوكيات غير مرغوبة، ويتم 

عن طريق ممارسة العنف والسلوك العدواني من فرد، أو مجموعة من األفراد تجاه غيرهم.

بني  واسع سواء  بشكل  املدارس  واخترقت  األخيرة،  اآلونة  في  التنمر  وانتشرت ظاهرة 
الطالب أو الطالبات، ويتصف هذا السلوك الخاطئ بالتكرار بمعنى أنه قد يحدث أكثر من 
مرة، كما أنه يعبر عن افتراض وجود اختالل بني األفراد، بمعنى: أن األفراد الذين يمارسون 
إلجبار  السلطة؛  أو  البدنية  القوة  مثل:  من  املختلفة  القوى  استخدام  إلى  يلجأون  التنمر 
اآلخرين والتأثير السلبي عليهم عن طريق الخوف أو التهديد، وفي كلتا الحالتني سواء كان 
الفرد من املتنمرين أو يتعرض للتنمر فإنه يعاني مشكالت نفسية؛ لذا يجب على التربويني 
والنفسيني معالجة تلك الظاهرة بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات األخرى 

مثل: وزارة التربية، واإلعالم، واألوقاف، والداخلية. 
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 د. عثمان أحمد العصفور*

*  استشاري ومعالج نفسي ــ دولة الكويت. 
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خالفات  من  واالحتكاك  التفاعل  هذا 
في وجهات النظر، أو عدم قبول الرأي 
والتهديد،  الصراع  فينشأ  اآلخر؛ 
األساليب  من  ذلك  ونحو  والوعيد، 
العدوانية كمقدمة للتنمر، ويشمل ذلك 
العامة، واملدارس  التجمعات واألماكن 
واألحياء  واملنازل  العمل،  وأماكن 
الفئات  بني  التنمر  يوجد  أن  ويمكن 
وحتى  املختلفة  االجتماعية  والطبقات 

بني البلدان. 
ُيعد التنمر نمطًا من األفعال املخالفة 
فيه  تنتهك  حيث  البشرية،  للطبيعة 
حقوق اآلخرين األساسية، أو القواعد 
االجتماعية املناسبة، وقد يكون املتنمر 
طفاًل، أو مراهقًا، أو بالغًا، كما تتجلى 
والتي  األقل  على  عادات  ثالث  لديه 

تستمر ملدة ستة أشهر نذكر منها: 
• غير 	 أو  املباشر،  التنمر  ممارسة 

وتهديدهم،  اآلخرين  على  املباشر 
والعدوان  بالعراك  يبدأ  ما  وعادة 

الجسدي.
• نحو 	 الجسدية  والشدة  القسوة 

الطالب، أو األشقاء، أو األصدقاء.
• االحتفاظ  أو استعمال أدوات حادة 	

والسكني،  والحجر،  )كالعصاة، 
بممارسات  القيام  أو  واملسدس(، 
مؤذية من مثل: إشعال نار بقصد 

إلحاق الضرر.
• على 	 للحصول  الكذب  ممارسة 

امتيازات وحقوق غير مشروعة. 
• رغم 	 لياًل  املنزل  خـارج  البـقـاء 

التحذيرات من الوالدين، وخاصة 
في مرحلة الطفولة املتأخرة )أقل 

من 13 سنة(.
• سرقة ممتلكات اآلخرين، أو أشياء 	

ذات قيمة. 

أشكال  أحد  بأنه  التنمر  ُيعرف 
لفرد،  املتعمد  واإليذاء  اإلساءة 
أفراد  األفراد من  أو ملجموعة من 
آخرين يمتلكون السلطة أو القوة.

أفعااًل  املـباشر  الـتـنـمر  يشـمـل 
جسدية من مثل: الضرب، والركل، 
إلقاء  مثل:  من  لفظية  أفعااًل  أو 
الشتائم واإلهانات، بينما التنمر 
نشر  في:  يتمثل  املباشر  غير 
غير  أو  األكاذيب،  أو  اإلشاعات، 

ذلك.

هل  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
التنمر سلوك مكتسب من البيئة املحيطة 
عامل  هو  أو  املتنمر  فيها  عاش  التي 
فطري )وراثي(، أو هو استعداد نفسي 
عند املتنمر، أو هو تراكم لخبرات سابقة، 
أو هو نتيجة لالضطهاد الطفولي؟، وهل 
تساؤالت  نفسي؟!  اضطراب  التنمر 

نجيب عنها في هذه املقالة. 
في الواقع التنمر هو سلوك مكتسب 
الشخص  فيها  عاش  التي  البيئة  من 
املتنمر سواء في البيت أو املدرسة، ومن 
َثمَّ انعكست على شخصيته واتجاهاته، 
واالستعداد  الغرائز  لديه  فأصبحت 
للـتـنـمـر والهـجـوم عـلى اآلخرين دون 

قيود أو ضوابط. 
فالتنمر هو أحد أشكال العنف، أو 
املضايقات التي يمارسها  الفرد الذي 
)ويسمى  هيمنة  أو  بدنية،  قوة  يمتلك 
منه  أضعف  آخر  فرد  ضد  املتنمر( 
الضحية(  أو  عليه،  املتنمر  )ويسمى 
ومتكررة  متعمدة  بطريقة  وإزعاجه 
أو  بدنيًا،  عليه  االعتداء  أو  كالتهديد، 
بشكل  تحدث  أخرى  أفعال  أو  لفظيًا، 

غير ملحوظ. 
وقد عرَّف الباحث النرويجي "دان 
التنمر   "Dan Olweus" أولويس" 
على أنه "تعرَّض شخص بشكل متكرر 
من  مجموعة  إلى  الوقت  مدار  وعلى 
أو  واحد،  جانب  من  السلبية  األفعال 
أكثر من األشخاص اآلخرين"، وعرَّف 
يتعمد  "عندما  أنه  العمل السلبي على 
شخص إصابة أو إزعاج شخص آخر 
من  أو  الجسدي،  االتصال  خالل  من 
خالل الكلمات، أو بأية طريقة أخرى". 
يوجد  مكان  أي  في  التنمر  يحدث 
يصاحب  وما  البشر،  بني  تفاعل  فيه 

التنمر  تجعل  معايير  ثالثة  هناك 
السلوكيات  من  غيره  عن  مختلفًا 
واملمارسات السلبية، وهي: التعمد، 
والتكرار، واختالل القوة أو الهيمنة.
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املتنمر  الشخص  مشكلة  تتحول  وقد 
إلى مشكلة نفسية مرتبطة باضطرابات 
الشخصية إذا بدأت في سن املراهقة. 

أنواع التنمر 
الضرب، . 1 مـثـل:  الـبـدني،  التنـمـر 

واللكم، والركل، والسرقة، وإتالف 
األغراض.

الـشـتائم، . 2 التنمـر اللفـظي، مـثـل: 
وإطـالق  والسخـريـة،  والتحقـيـر، 

األلقاب والتهديد. 
التنمر االجتماعي، مثل: التجاهل، . 3

متعمدة،  بطريقة  الطفل  وإهمال 
واستبعاده، ونشر األقاويل الكاذبة 

عنه. 
التنمر اإللكتروني، مثل: السخرية . 4

عبر  اإلنترنت  طريق  عن  والتهديد 
املواقع  أو  اإللكترونية،  الرسائل 
الـتـواصـل  بـشـبـكـات  الخـاصـة 

االجتماعي.

وهناك عالمات تظهر على الشخص 
املتنمر إزاء اآلثار السلبية ألفعاله على 
النوم   على  القدرة  عدم  املثال:  سبيل 
عليه  يظهر  كما  للضحية،  ايذائه  بعد 
عدم التعاطف، وقسوة القلب، واإلهمال 
)أي:  اآلخرين  بمشاعر  املباالة  وعدم 
املتنمر  فالشخص  بالبرود(،  يوصف 
إما أن تكون درجة التنمر لديه شديدة، 
ومن َثمَّ يسبب ضررًا كبيرًا لآلخرين، 
ومنها: )القسوة الجسدية، واستخدام 
السالح، والسرقة، والجنس باإلكراه( 
ومنها:  خفيفة،  التنمر  درجة  تكون  أو 
أو  املدرسة  عن  والتغيب  )الكذب، 
العمل، والبقاء خارج املنزل بعد حلول 
كسر  من  وغيرها  إذن،  دون  الظالم 

القواعد االجتماعية(. 
يهدف  عدواني  سـلـوك  فالـتـنـمـر 
بشكل  آخر  بشخص  اإلضرار  إلى 
أنماط  النمط من  متعمد ومخطط، وهذا 
الشخصية العدوانية يكثر في املدارس، 

املخالفة  األفعال  من  التنمر  ُيعد 
تنتهك  حيث  البشرية،  للطبيعة 
فيه حقوق اآلخرين األساسية، أو 

القواعد االجتماعية املناسبة.

ولكن  متنمرًا،  ُيولد  فرد  يوجد  ال 
سلوك  يتعلم  أن  فرد  ألي  يمكن 
ظروف  ظل  في  ويمارسه  التنمر 

معينة.

 التـنـمـر اإللكتروني.
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سلوكًا . 5 ُيعتبر  الجنسي،  التنمر 
الخوف  ويسبب  جـدًا،  مزعـجـًا 

واإلهانة للضحية. 
يـنـطوي . 6 الـذي  العنصري،  التنمر 

على معاملة الناس بشكل مختلف 
حسب هويتهم. 

االحتقار، . 7 مثل:  النفسي،  التنمر 
والنظرة الدونية، وإشعار الضحية 
التأثيرات  من  وغيرها  بالنقص، 

السلبية. 

األسباب الرئيسية النتشار ظاهرة 
التنمر 

أن  إلى  الدراسات  أغلب  تشير 
التنمر  يمارسون  الذين  األطفال  أغلب 
من  عليهم  التنمر  تم  أنفسهم  هم 
انضم  الطفل  يكون  وقد  اآلخرين، 
املتنمرين،  األطفال  من  مجموعة  إلى 
والعجز  بالضعف  الشعور  يكون  وقد 
في حياتهم )حيلة دفاعية(، فحني يتم 
تضييق الخناق على الطفل بشكل كبير 
فإنه في بعض األحيان يبحث عن طرق 
وممارسة  القوة  على  للحصول  أخرى 
السيطرة على اآلخرين، وأحيانًا يؤدي 
املنزل  في  إهماله  أو  الطفل،  تجاهل 
إلى ممارسته التنمر، أو الشعور بعدم 
يرجع  وقد  والعاطفي،  النفسي  األمان 
األسري.   التفكك  إلى  ذلك  في  السبب 
الدراسات  من  مجموعة  أرجعت  كما 
السابقة،  التجارب  إلى  التنمر  أسباب 
العدوانية،  السلوكيات  اتباع  وإدمان 
النفسية  األمراص  ببعض  واإلصابة 
الحقيقي  السيئ  باألثر  الوعي  وعدم 

للتنمر على الضحية. 

كيف أعرف أن الطفل يعاني التنمر؟
للتنمر  يتعرض  الذي  الطفل  يعاني 
تظهر  والتي  الغريبة  األعراض  بعض 

علية بشكل واضح مثل:

• وتغّلب 	 الدائم  بالخوف  الشعور 
الحالة املزاجية السيئة عليه.

• ظهور بعض الكدمات على مناطق 	
متفرقة من الجسم. 

• وفقدان 	 للطعام،  الشهية  فقدان 
القدرة على النوم. 

• عدم الرغبة باالختالط مع اآلخرين، 	
والسبب  نزهات،  في  الخروج  أو 
صدمة  يعاني  الطفل  أن  ذلك  في 
تفكيره،  على  تسيطر  التي  التنمر 
لـذا  قاسيـة؛  أحداثًا  يعيش  فهو 
يتجنب  وعادة  باألمان،  يشعر  ال 
املشاركة في األنشطة مع اآلخرين 

ألنه يسترجع املواقف السابقة.
• يعيشه 	 الذي  الواقع  من  الهروب 

كالعصبية،  باالنفعاالت  واإلصابة 
والتوتر.

• األدوات 	 ببعض  الطفل  احتفاظ 
الحادة للدفاع عن نفسه. 

• هروب الطفل من املدرسة، أو عدم 	
املدرسة  إلى  الذهاب  في  الرغبة 
من  شكل  وهي  املرض،  بحجة 
كما  الالشعورية  الحيل  أشكال 
يذكرها العالم ألفرويد في النظرية 
الطفل  إهمال  وكذلك  التحليلية، 
واجباته املدرسية كافة، وعدم رغبته 
املدرسية،  باألنشطة  باملشاركة 
وتراجع  الفصل،  في  واملكوث 
املدرسية  باألنشطة  اهتماماته 

وابتعاده عن أصدقائه وزمالئه. 

دور األسرة للحد من التنمر 
لألسرة دور كبير في تعديل سلوك 
الطفل املتنمر، وعليها معرفة األسباب 
والظروف واملواقف التي جعلت الولد أو 
البنت يسلك مسلك العدوانية والتنمر، 
اتباعها  يتم  وهناك عدة استراتيجيات 

للحد من التنمر، وهي:

تشير كثير من الدراسات إلى أن 
يمارسون  الذين  األطفال  أغلب 
التنمر  تم  أنفسهم  هم  التنمر 

عليهم من اآلخرين.

يـتـعرض  الــذي  الطـفــل  يــلــجـأ 
الحيل  أشكال  من  عدد  إلى  للتنمر 
املرض؛  ادعاء  مثل:  الالشعورية 
لعدم رغبته في الذهاب إلى املدرسة.

وإهماله  الطفل  تجاهل  يؤدي 
التنمر،  ممارسته  إلى  املنزل  في 
النفسي  األمان  بعدم  الشعور  أو 
في  السبب  ويرجع  والعاطفي، 

ذلك إلى التفكك األسري.
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• االجتماعية 	 املهارات  الطفل  تعليم 
اآلخرين،  مع  الناجح  للتفاعل 
ومساعدته على مواجهة اإلحباط.

• تفّهم األهل مشاعر الطفل املتنمر 	
وتصديق   ، وإيجابية  هدوء  بكل 
وعدم  يقولها،  التي  األشياء  كل 
البرامج  ومراقبة  به،  االستهزاء 

واأللعاب التي يلعب بها. 
• الهوايات 	 ممارسة  الطفل  تعليم 

التي تساعد على استرخاء النفس 
واألعصاب. 

ظاهرة  مـن  للحد  املـدرسـة  دور 
التنمر 

للمدرسة دور مهم ال يقل أهمية عن 
دور األسرة، فاملدرسة هي محضن تربوي 
ُتعِدل السلوكيات، وتعالج املشاعر، وهذه 
ومسؤولية  املدرسية،  اإلدارة  مسؤولية 
يـجب  لـذا  واالختصاصيني؛  املعلمني 
القوانني  بعض  تضع  أن  املدرسة  على 
آمنة  بيئة  وتوفير  والصارمة،  الحازمة 
وهادئة داخلها، كما يجب تشديد الرقابة، 
واإلشـراف على الطالب وتوضيح األمور 
كموضوع  املدرسة  داخل  لهم  املهمة 
على  وتشجيعهم  والواجبات،  الحقوق 
تقديم الشكوى ومعرفة أساليب وأشكال 
أن  كما  يتجنبوها،  لكي  االضطهاد؛ 
النصائح  توجيه  في  مهماً  دوراً  للمعلم 
االنسانية  القيم  على  الطالب  وتحفيز 
مثل: التعاون، واملحبة، ونشر املودة بني 
الطالب، ورفع الروح املعنوية، والتعاون، 
والتآلف فيما بينهم، وهذه األدوار تحقق 
السلوك  على  القضاء  في  مفيدة  نتائج 

العدواني.

 اآلثار السلبية املترتبة على التنمر 
طبيعة مشكلة التنمر ال تظهر آثارها 
عدة  أيام  بعد  تظهر  ولكن  حينها،  في 
وقد تصل إلى عدة أشهر من الحادثة، 

وأهم اآلثار السلبية الناتجة عن التنمر 
ما يلي: 

• لجوء الشخص الذي تعرض للتنمر 	
إلى استخدام أسلوب العنف كردة 
كعامل  املخدرات  وتعاطـيـه  فعل، 

انسحاب من الواقع.
• والتوتر 	 الـقـلـق  عالمـات  ظهور 

والتعّرض  الشخص،  نفسية  على 
لحاالت مزاجية مختلفة ومضطربة 
مثل: النوم الزائد، وتـدنـي احـتـرام 

وتـقـديـر الشخص لذاته. 
• إهمال اإلنسان ملظهره الخارجي. 	

كيف نواجه التنمر؟ 
إذا . 1 عنه  والدفاع  الطفل  حماية 

تعّرض للتنمر أمامك. 
عن . 2 يوميًا  الطفل  مع  الحديث 

املدرسة،  أثناء وجوده في  أحواله 
أو النادي الرياضي. 

أي . 3 عن  لالبتعاد  الطفل  توجيه 
شخص يمارس التنمر.

املساعدة . 4 لطلب  الطفل  توجيه 
للتعبيرعن شعوره ومعاناته. 

لدى . 5 بالنفس  الثقة  مهارات  رفع 
الطفل، وبناء شخصية قيادية تجعله 

يستطيع التعامل مع اآلخرين.
كانت هذه أهم النقاط حول موضوع 
القضاء  في  نساهم  أن  نأمل  التنمر، 
على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد 
املجـتـمع  وسـالمـة  اأُلسـريـة،  الحياة 
كل  من  أوالدنا  عام، حمى هلل  بشكل 

اعتداء وسوء. 

املراجع 
• الدليل 	 خالصة  أنور،  الحمادي،  د. 

الخامس  واإلحصائي  التشخيصي 
الدار   ،DSM-5 العقلية  لالضطرابات 

العربية للعلوم، ناشرون، 2014. 

الطفل  عند  التنمر  سلوك  يظهر 
منذ  تربيته  في  اإلهمال  نتيجة 
ضـمـن  ونـمـوه  أظـافـره،  نعـومـة 
النمو  حوافز  من  خالية  بـيـئـة 
الصحي، وتفتقر ملهارات التواصل 

االجتماعي مع اآلخرين.

البد من مراقبة سلوكيات األطفال 
ومنحهم  واملدرسة،  البيت،  داخل 
دون  الرأي  عن  التعبير  حرية 
أقرانهم،  فعل  ردة  من  خوف 
ويساهم ذلك في بناء شخصيتهم 
القادرة على مواجهة أي تنمر أو 

سيطرة عليهم.

 لو أنت طالب في مدرسة وتتعرض 
وال  أمر  ولي  أنت  لو  أو  للتنمر، 
تعرف كيف تتصرف إزاء تعّرض 
املدرسة،  في  تنمر  لحالة  طفلك 
فمن املمكن أن تتصل بخط نجدة 

الطفل لطلب املساعدة.
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في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، وهي كثيرة ومفهومة 
املضمون بني الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضاً من هذه األخطاء اللغوية وصوابها في 

اللغة العربية، ومن األخطاء الدارجة ما يلي:

سبب الخطأ الصواب الخطأ

ال ضرورة لكتابة )من ِقَبل(. كتب املعلم املعلومات. ُكتبت املعلومات من ِقَبل املعلم. 

ال يجوز الفصل بني املضاف واملضاف إليه في 
الصفة.

مدير الشركة العام. مدير عام الشركة.

وذلك ألن أثناء ليست ظرفية، وليست مضافة 
إلى ما تكسب منه الظرفية، لذا يجب أن تقترن 

بحرف جر، أما )خالل( فهي ظرفية.

الطعام في أثناء العمل ممنوع، 
أو الطعام خالل العمل ممنوع.

الطعام أثناء العمل ممنوع.

ال يجوز كثرة اإلضافات إلى املضاف إليه 
الواحد.

بحيرة قارون هي الثانية بعد 
أكبر بحيرة في العالم، أو بحيرة 

قارون هي الثانية كبرًا في 
العالم.

بحيرة قارون هي ثاني أكبر 
بحيرة في العالم.

ألن هام هو اسم الفاعل من الفعل "هم" أي: 
َقِلق وَحِزن.

موضوع مهم. موضوع هام.

فالفعل يتوجب معناه: أن يأكل وجبة واحدة 
في اليوم بليلته.

يجب على الطالب التركيز. يتوجب على الطالب التركيز.

يقال: اتجه إلى، واتجه نحو، وكذلك هو األمر 
مع بقية األفعال ذات املعنى املتقارب.

ممنوع االلتفاف إلى اليمني. ممنوع االلتفاف لليمني.

الصحيح هو "توأمان" والواحد منهما "توأم". زيد وعبيد توأمان. زيد وعبيد توأم.

ألنها جمع "خضراء". تناول الخضراوات. تناول الخضروات.

" يتعدى بنفسه. ألن الفعل " َدقَّ َدقَّ الباب. َدقَّ على الباب.

ألن الفعل )َأثر( ال يتعدى بـ )على(. َأثر في الناس بأسلوبه. َأثر على الناس بأسلوبه.

من األخطاء الشائعة في اللغة العربية*

* إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.
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ضعف السمع عند األطفال
د. عبد الرشيد يوسف الكندري * 

* استشاري أنف وأذن وحنجرة وجراحة التجميل ــ دولة الكويت. 

قد يظن بعض اآلباء أن أطفالهم يتعمدون تجاهلهم عند مناداتهم أو الحديث معهم، أو ربما 
لصغر سنهم فإنهم ال ينتبهون لكالمهم معهم، وذلك لقلة الوعي باحتمالية إصابتهم بضعف 
السمع؛ مما يستدعي التنبه، وإدراك الحاجة إلى معرفة عالمات ضعف السمع وعالجه بشكل 
مع  للتواصل  السليم؛  والنطق  املحادثة  تعّلم  على  األطفال  قدرة  تنمية  ألهمية  وذلك  مبكر، 
ولتفادي  واالجتماعية،  العلمية  حياتهم  فرص  وتنمية  السليم  الدراسي  وللتحصيل  اآلخرين، 
َثمَّ  ومن  بالنقص،  واإلحساس  الذهني،  الشرود  إلى  تؤدي  قد  التي  أقرانهم  تنمر ومضايقات 

االضطرابات النفسية، والفشل الدراسي، والعزلة االجتماعية.

(
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حديثو  األطفال  يخضع  أن  يجب 
السمع  فحص  الختبار  الـــوالدة 
خالل الشهر األول من عمرهم؛ نظرًا 
املشكالت  من  السمع  ضعف  ألن 
ويمكن  ــال،  ــف األط ــدى  ل الشائعة 

عالجه إذا تم اكتشافه مبكرًا.

خالل  من  الطبيعي  املولود  يبدأ 
حوله،  يدور  ما  باستشعار  حواسه 
حيث أثبتت بعض الدراسات أن الجنني 
السليم يسمع األصوات مثل: صوت األم 
رحمها،  في  وهو  وقلبه  قلبها  ونبضات 
وكذلك االلتفات لألصوات والهمهمة كرد 
فعل لألصوات بعد الوالدة بأشهر قليلة، 
إال أن ضعف السمع عند املواليد أصبح 
شائعًا نسبيًا باختالف أسبابه ودرجاته 
سواء كان في أذن واحدة أو في كلتيهما، 
خفيف،  إلى  السمع  فقدان  م  ُقسِّ حيث 
ومتوسط، وشديد أو عميق )أصم( بغض 
النظر عن األسباب، ولألسف فإن %50 
صون إال  ُيَشخَّ من األطفال املصابني ال 
ولهذا  الوالدة،  من  األولى  السنة  بعد 
اعتمدت منظمة الصحة العاملية استباقيًا 
السمع  رعاية  استراتيجية  بدمج  قرارًا 
نظم  إطار  في  الجدد  املواليد  وفحص 
والـتـغـطـية  األولـيـة  الصحـيـة  الرعاية 

الصحية الشاملة.
السمع  ضعف  أسـبـاب  م  وُتَقسَّ
من  املصاب  الجزء  حسب  نوعني  إلى 
أذن خارجية،  إلى  تتجزأ  األذن، حيث 
ضعف  فهناك  وداخـلـية،  ووسـطـى، 
األذن  يصيب  الذي  التوصيلي  السمع 
الخارجية، والوسطى اللتني تؤديان دور 
األذن  إلى  الصوتية  املوجات  توصيل 
املوجات  بترجمة  تقوم  والتي  الداخلية 
وأكثر  ذهنية،  معلومات  إلى  الصوتية 
صمالخ  تراكم  شيوعًا  األسباب  تلك 
الوسطى،  األذن  التهابات  أو  األذن، 
األذن  طبل  خلف  السوائل  تجمع  أو 
العظيمات  نخر  أو  األذن،  طبل  وثقب 
القناة  وضيق  تشوه  أو  تصلبها،  أو 
وعالجها  تشخيصها  ويتم  السمعية، 
من الطبيب املعالج بالعقاقير، أو التدّخل 
الجراحي، أو املوصالت السمعية، مثل: 
 Bone - بالعظام  املثبت  جهاز السمع 
.Anchored	Hearing	Aid;	BAHA

أما ضعف السمع الحسي العصبي 
فقد يكون وراثيًا جينيًا، أو بسبب نقص 
ألي  الوالدة  عسر  أثناء  األكسجني 
سبب من األسباب، أو اإلصابة ببعض 
بعد  أو  الحمل  أثناء  املعدية  األمراض 
الوالدة، أو استخدام األم الخاطئ أثناء 
من  املمنوعة  العقاقير  لبعض  حملها 
نوعًا   130 من  أكثر  وهناك  الحوامل، 

من هذه العقاقير املتعارف عليها.

(
)

األعراض
هناك أعراض ومؤشرات تدل على ضعف السمع يجب مالحظتها على 

الطفل سواء من الوالدين أو الطاقم التعليمي، مثل:
• التأخر في الكالم، ووجود خلل في النطق ومخارج الحروف مع تأخر 	

دراسي.
• تغّير السلوك، والعزلة عن اآلخرين.	
• رفع الصوت أثناء الكالم.	
• رفع صوت التلفاز.	
• أو 	 استغراب،  وظهور  بتجاهله،  واإلحساس  الطفل،  على  املناداة  تكرار 

المباالة على وجه الطفل عند الحديث معه.
• الزيادة في إفرازات األذن.	

الوقاية والعالج
• الكشف املبكر بعد الوالدة .	
• االلتزام بالتمنيع والتطعيمات لألم قبل الحمل، وللطفل بعد الوالدة.	
• املراجعة الدورية مع الطبيب أثناء الحمل، وعدم أخذ أي أدوية إال بعد 	

االستشارة الطبية.
• املراجعة الدورية مع طبيب األطفال املختص لتفادي أي أمراض معدية.	
• عدم التأخر في عالج ضعف السمع والنطق. 	
• ولغة 	 الطبية(،  )السماعات  التعويضية  السمعية  باملعينات  االلتزام 

اإلشارة إذا لزم األمر، والتأهيل عليها.
• تأهيل األقارب على كيفية التعامل مع فرد األسرة املصاب.	
• زراعة القوقعة مبكرًا للحاالت املالئمة للزراعة، وتأهيل الطفل املبكر 	

لها.
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ُيعتبر قصر القامة )Short stature( من املشكالت الشائعة بني األطفال، وهي حالة 
صحية ومصطلح ُيستخدم لوصف الطفل عندما يكون طوله أقصر من )95 - 97 %( 
بالنسبة ألقرانه اآلخرين من العمر والجنس نفسه، وتستدعي القلق عند اآلباء، ويتم 
اكتشافه عند األطفال الصغار أثناء إجراء الفحوص الصحية الروتينية والتي تشمل: 
طول الطفل، ووزنه، وحجم رأسه، بينما األطفال الذين هم في مرحلة الطفولة املتأخرة 

يظهر قصر قامتهم عند اقترابهم من سن البلوغ.
وغالبًا ما يكون قصر القامة عند األطفال ذا منشأ وراثي، أو بسبب تأخر النمو 
األطفال  بعض  ُيصاب  وقد  الطول،  في  الزيادة  لحدوث  الطبيعي  املدى  نهاية  حتى 
بالقزامة )Dwarfism( بسبب أمراض مزمنة معينة تؤثر على الغدة الدرقية، أو القلب، 
أو الرئتني، أو الكليتني، أو األمعاء، في حني يعاني بعض األطفال اضطرابات جينية 

تؤثر على العظام، وقد يعاني بعضهم نقصًا في هرمون النمو.

قصر القامة عند األطفال

الصيدالنية: نرمني مصطفى عبد هلل*

ل
ـا

ف
طـ

أل
 ا

ب
طـ

* محررة طبية ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولــة الكويــت.
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ما الطول الطبيعي للطفل؟
يــتــم تــحــديــد طـــول الــطــفــل بأخذ 
مخططات  على  ووضعها  القياسات 
باألطفال  الخاصة  النمو  )منحنيات( 
نفسه،  والعرق  الجنس  من  هم  الذين 
وتم اعتماد جداول النمو املستمدة من 
التي  واملخططات  التوجيهية  املبادئ 
األمراض  السيطرة على  مراكز  تقدمها 
والوقاية منها )CDC(، ومنظمة الصحة 
املرجعية  لتكون  )WHO(؛  العاملية 
وضعه،  وتحديد  الطفل  طــول  لفحص 
وُيعتبر قياس طول الطفل، ووزنه، ومحيط 
من  وتناسقها  أطرافه  وطول  الجمجمة، 
للطفل؛  السريري  الفحص  أجزاء  أهم 
ملعرفة معدل نموه وإعطاء فكرة عن حالة 
التغذية لديه، وحالة النمو الجسدي، وقد 
لبعض  املؤشرات  أول  النمو  بطء  يكون 
الطول  متابعة  فــإن  لذلك  ـــراض؛  األم
للتأكد  دوري ضــروري  بشكل  والــوزن 

من نمو الطفل بشكل سليم.
مترًا  50 سنتي  الوليد  طول  ويبلغ 
تقريبًا، ويكتسب في أول سنة من عمره 
حوالي 25 سنتي مترًا من الطول، وفي 
السنة الثانية يكتسب 12 سنتي مترًا، 
سنتي   6 يكتسب  الثالثة  السنة  وفي 
الزيادة  نسبة  متوسط  يكون  ثم  مترًا، 
5 سنتي مترًا في عمر سنة إلى أربع 
مقدار  ويصل  البلوغ،  حتى  سنوات 
البلوغ  قبل  بني  ما  الفترة  في  الزيادة 
مباشرة وحتى سنة من البلوغ إلى ما 
سنتي مترًا، وبعد هذه   )14  -  8( بني 
املرحلة تتغير نسبة الزيادة فتكون عند 
الذكور 0.6 سنتي مترًا في السنة حتى 
سن 20 سنة، بينما تكون عند البنات 
سن  حتى  السنة  في  متر  سنتي   0.5

18 سنة.

الذكورالعمراإلناث

الطول 
)سنتي 

متر(

الوزن 
)كيلوجرام(

الطول 
)سنتي 

متر(

الوزن 
)كيلو 
جرام(

عند 49.93.2
الوالدة

50.53.3

361.16 أشهر60.25.4

667.87.8 أشهر66.67.2

972.39.2 أشهر71.18.6

76.110.2عام759.5

85.612.3عامان84.511.8

394.914.6 أعوام93.914.1

4102.916.7 أعوام101.616.0

5109.918.7 أعوام108.417.7

6116.120.7 أعوام114.619.5

7121.722.9 أعوام120.621.8

812725.3 أعوام126.424.8

9132.228.1 أعوام132.228.5

10137.531.4 أعوام138.332.5

1114032.2 عامًا14233.7

1214737 عامًا14838.7

جدول يوضح متوسط الطول الطبيعي للطفل منذ الوالدة وحتى 
عمر 12 عامًا طبقًا ملنظمة الصحة العاملية.



تعريب الطب ، العدد 62 ، يونيو 2021م 40

تشخيص قصر القامة في األطفال
ما  عــادة  فهما  للوالدين  بالنسبة 
عندما  القامة  قصير  الطفل  يعتبران 
يكون أقصر من بقية األطفال في مثل 
ِسْنه، أما بالنسبة لألطباء فهم يعتمدون 
العاملية  الصحة  منظمة  مخطط  على 
الجنس،  على  بناًء  الطفل  نمو  لقياس 
واملقارنة  والطول،  والعمر،  والِعرق، 
مع متوسط طول األطفال في البلد، أو 
إذا  وملعرفة  فيها،  يعيش  التي  املنطقة 
ال،  أم  ينمو بشكل طبيعي  الطفل  كان 
منحصرًا  طوله  قياس  يكون  أن  يجب 
بني النسبة املئوية من )3 - 95%( في 
مخطط النمو، وفي حالة كان طوله أقل 
من النسبة املئوية 3% أو 5% فُيصنف 
قصير القامة؛ مقارنة ببقية األطفال في 
فيها،  يعيش  التي  باملنطقة  عمره  مثل 
أو  منحنى  يوضح  التالي  والــرســم 

مخطط النمو.

وعند متابعة نمو الطفل يجب أخذ 
النمو  مخططات  على  ووضعه  الطول 
آالف  نمو  ترصد  بيانية  رسوم  )وهي 
األطفال الطبيعيني خالل عدة سنوات(، 
وكذلك أخذ الوزن، ومالحظة إذا كان 
هناك فقد في وزن الطفل أيضًا )فشل 
السابق  النمو  معدل  ومعرفة  النمو(، 
للطول )معدل النمو الطبيعي في الطول 
عمر  من  مترًا سنويًا  6 سنتي  تقريبًا 
ثالث سنوات وحتى البلوغ(، فإذا كان 
معدل النمو طبيعيًا غالبًا ما يكون قصر 
القامة نابعًا عن فروق فردية وال يحمل 
تراجع  حال  في  أما  مرضية،  عالمة 
في  تراجع  هناك  فيكون  النمو  معدل 
التحري  يجب  مرضية  ألسباب  النمو 
الوالدين،  طول  مالحظة  ويجب  عنها، 
البلوغ  ــات  ــالم ع ظــهــور  ومــالحــظــة 
الخاصة بالذكور واإلناث، وموعد بلوغ 

كلٍّ من الوالدين.
   

يشير قصر القامة إلى طول الطفل 
الذي يكون أقل من متوسط أقرانه 
معياريني  انحرافيني  من  بأكثر 
بالنسبة للعمر، والجنس )بحسب 
للوزن  املعيارية  النمو  مخططات 

والطول(.

غالبًا ما يكون قصر القامة نابعًا 
من فروق فردية، وال يحمل عالمة 
معدل  كان  إذا  وخاصة  مرضية 

النمو طبيعيًا.

 مخطط النمو.
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قصر  تشخيص  تم  إذا  حال  وفي 
ــراء  إج يجب  مــرضــي  بسبب  القامة 
الدم  تعداد  تحليل  منها:  تحاليل،  عدة 
الكلى  ووظــائــف   ،)CBC( الشامل 
ــراز،  ــب ــول وال ــب والــكــبــد، وتــحــالــيــل ال
البطني  ــداء  ــل ل ــضــادة  امل واألجـــســـام 
 ،D وفيتامني  الجلوتني(،  )حساسية 
ووظائف الغدة الدرقية، وتحليل هرمون 
النمو)Growth hormone(، كما يجب 
إجراء أشعة ملعصم اليد اليسرى لتقدير 

العمر العظمي. 
العـوامـل الـتي تـؤثـر عـلى طـول 

األطفال
هي  للفرد  الجينية  التركيبة  ُتعد 
على  يــؤثــر  الـــذي  الرئيسي  العامل 
أن  يمكن  ذلــك  ومــع  الشخص،  طــول 
على  األخرى  العوامل  من  عديد  تؤثر 
الطول أثناء النمو ، بما في ذلك التغذية 
النشاط،  ومستويات  والهرمونات، 

والحاالت الطبية.
• العلماء 	 حدد  الوراثية:  العوامل 

أكثر من 700 جني مختلف يحدد 
الطول لدى اإلنسان، وتؤثر بعض 
النمو،  معدل  على  الجينات  هذه 
ويؤثر بعضها على إنتاج هرمونات 
أنه  بالذكر  الجدير  ومــن  النمو، 
الطبيعي  الطول  معدالت  تختلف 
عرقية  خلفيات  من  لألشخاص 
من  هــذا  تحديد  ويتم  مختلفة، 
النووي، فإن كان  خالل حمضهم 
قصر القامة من الصفات الشائعة 
في العائلة يكون قصر قامة الطفل 
القلق  يستدعي  وال  طبيعيًا،  أمرًا 

بشأنه. 
• تؤثر 	 أن  يمكن  الجينية:  الطفرات 

أيضًا  الوراثية  الــحــاالت  بعض 
نتيجة  البالغ  الشخص  طول  على 
في  ذلــك  ويظهر  جينية،  طفرات 

متالزمة داون ومتالزمة مارفان.

• ُينِتج 	 الهرمونية:  االضــطــرابــات 
الجسم هرمونات تؤثر على النمو 

والطول، وتشمل هذه الهرمونات:
1 . Growth ــو  ــم ــن ال هـــرمـــون 

الغدة  في  وُيصنع   :hormone
هرمون  أهــم  وهــو  النخامية، 
الظروف  لبعض  ونتيجة  للنمو، 
الغدة  قصور  مثل  الصحية 
إفراز  يقل  أن  يمكن  النخامية 
على  يؤثر  مما  الهرمون؛  هذا 

طول الطفل.
ــة . 2 ــدرقــي هــرمــونــات الـــغـــدة ال

تعمل   :)Thyroid hormone(
كّل  على  الــدرقــيــة  هــرمــونــات 
حيث  الجسم،  في  تقريبًا  خلية 
األيض  زيادة معدل  تعمل على 
 Basal metabolic األساسي 
تصنيع  عــلــى  ــر  ــؤث وت  ،rate
تنظيم  على  وتساعد  البروتني، 
)بالتعاون  الطويلة  العظام  نمو 
ونضوج  النمو(،  هرمون  مع 
فإن  ــذا  ل العصبية؛  الخاليا 
قصور الغدة الدرقية يؤثر على 
معدل زيادة الطول عند األطفال.

• الغضروفية: 	 العظمية  ـــراض  األم
العظمية  األمراض  بعض  توجد  إذ 
أو  والدي  وأغلبها  الغضروفية 
وراثي مثل عسر تصنع الغضروف 
الِخلْقي وغيرها من األمراض التي 

ال عالج لها.
• ضعف 	 يؤدي  التغذوية:  العوامل 

الغذاء؛  امتصاص  وسوء  التغذية 
 : مــثــل  ــــراض  األم بــعــض  نتيجة 
القامة  قصر  إلى  القمح  حساسية 

عند األطفال.
• حصول 	 عدم  النوم:  اضطرابات 

النوم،  من  كاٍف  قدر  على  الطفل 
لهرمون  معدل  أعلى  إن  حيث 
النمو ُيفرز في الجسم بعد مرور 

ساعة من النوم العميق.  

مخطط )منحنى( النمو هو عبارة 
الطول  توضح  بيانية  رسوم  عن 
أو الوزن حسب العمر أو الجنس، 
نمو  مراقبة  بعد  رسمها  تم  وقد 
ضمن  الطبيعيني  األطفال  آالف 
عرق ما خالل فترة معينة، وهناك 

منحنيات نمو للذكور ولإلناث.

يجب عدم الخلط بني قصر القامة 
وبني تأخر، أو فشل النمو مع أن 

الحالتني قد تترافقان.

ُيقّيم الطبيب قياسات طول ووزن 
الطفل وفق منحنى النمو الخاص 

بعمر الطفل.

(
)

(
)
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عند  القامة  قصر  سبب  معرفة  إن 
الطفل مهم جدًا لعالجه، حيث إن لكّل 
في  القامة  قصر  أســبــاب  مــن  سبب 

األطفال طريقة مختلفة في عالجه.

كيف يتم العالج؟
يمكن  التي  الطرق  من  عديد  هناك 
طول  في  التأثير  خاللها  من  للوالدين 

طفلهما منها:
متوازن . 1 غــذائــي  نظام  اتــبــاع 

للطفل
طول  زيــادة  في  جانب  أهم  ُيعتبر 
الطفل هو ضمان حصوله على التغذية 
الطعام  يكون  أن  ويجب  السليمة، 
على  ويشتمل  صحيًا  يستهلكه  الذي 
والدهون  والكربوهيدرات،  البروتينات، 
الصـحيـحة،  بالنـسـب  والفيتاميـنـات 
ويجب أيضًا التأكد من أن الطفل يبتعد 
عن الوجبات السريعة في معظم األوقات 
الغازية  واملــشــروبــات  البرجر  مثل: 
عام،  بشكل  املقلية  واألطعمة  املحالة، 
ويجب أن تكون البروتينات الخالية من 
الدهون وفيرة إلى جانب الخضراوات 
الورقية، واألشياء الغنية باملعادن مثل: 
الكالسيوم، والبوتاسيوم، ويجب تجنب 
البيتزا  مثل:  البسيطة  الكربوهيدرات 
ُوِجد  وقد  األحيان،  أغلب  في  والكعك 
أن الزنك له تأثير كبير على نمو الطفل؛ 
األطعمة  إضــافــة  أيــضــًا  يجب  لذلك 
الغنية بالزنك مثل: بذور القرع، والفول 
الغذائي، ويجب  نظامه  إلى  السوداني 
متوازن  الغذائي  النظام  بــأن  العلم 
طول  زيادة  يوفر  ال  الغذائية  العناصر 
الطفل فحسب، بل سيجعله أيضًا أقوى.

ممارسة الرياضة. 2
التمارين  كاٍف من  قدر    ممارسة 
النمو،  على  الطفل  يساعد  الرياضية 
ــ  اإلطالة  لتمارين  يكون  أن  فيمكن 
حتى لو كانت بسيطة ــ تأثير كبير على 
العمود  إطالة  في  تساعد  فهي  طوله، 
الفقري، وتحسن أيضاً من وضعه في 
جميع األوقات، حيث إن تعريف الطفل 
منذ صغره سيساعد  اإلطالة  بتمارين 

على نمو جسمه، وزياده طوله. 
النوم العميق. 3

على  الحصول  إلى  الطفل  يحتاج 
ساعات كافية من النوم العميق؛ ليتمكن 
جسمه من إصالح أي تلف قد يحدث 
النمو،  هرمونات  وإفراز  اليوم،  خالل 
يحتاجون  عامني  سن  من  فاألطفال 
خالل  ساعة   )13-10( من  النوم  إلى 
املدرسة  بداية  في  األطفال  أما  الليل، 
 )12-10( من  النوم  إلى  فيحتاجون 
إلى  فيحتاجون  املراهقون  أما  ساعة، 
)½8 - ½9( ساعة خالل اليوم؛ لذلك 
يجب االهتمام بتنظيم عدد ساعات نوم 

الطفل حتى في أيام اإلجازات.
تساعد  التي  الفيتامينات  بعض 

على زيادة الطول عند األطفال 
• 	D فيتامني

التي  الفيتامينات  أهـم  مـن  ُيـعـد 
كما  األطفال،  زيادة طول  تساعد على 
يساعد أيضًا على حمايتهم من مرض 
الكساح وتآكل العظم، كما يساعد على 

نموهم في وقت قصير نسبيًا.
• فيتامينات B املركب	

الفيـتـامينات  جـمـيـع  تــسـاعــد 
الجسم،  بناء  على   B املجموعة  من 
ُيطلق  الذي   B12 فيتامني  خصوصًا 
في  يساعد  ــذي  ال الكوباالمني  عليه 

الغدة  النـمـو مـن  ُيـفـرز هـرمـون 
عـن  مـسـؤول  وهـو  النخـامـيـة، 
طوله،  وزيادة  الطفل  نمو  تعزيز 
وُيفرز على شكل نبضات، وتزداد 

هذه النبضات مع النوم.

املتوقع  النهائي  الطول  حساب 
طبقاً  سنة(   18 عمر  )عند  للطفل 
]طول  اإلناث=  التالية:  للمعادلة 
األب  طول   +  ) متراً )سنتي  األم 

 .2 ÷ ]13 – ) )سنتي متراً

متراً(  )سنتي  األم  ]طول  الذكور= 
سنتي متراً([  + 13 + طول األب ) 

.2 ÷

أكثر  من  الـتـغـذيـة  ســوء  ُيـعـد 
النمو،  ملشكالت  شيوعًا  األسباب 
حيث إن عدم الحصول على الغذاء 
الصحي املناسب قد يسبب قصر 

القامة.
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سلبي  تأثير  دون  األطفال  طول  زيادة 
على العظام واألنسجة، وعادًة ما يقوم 
 B األطباء بوصف فيتامينات املجموعة

ملساعدة األطفال في النمو.
• 	A فيتامني

عملية  في  الفيتامني  هــذا  يساهم 
الحفاظ  في  ويساهم  العظام،  ل  تشكُّ
الجسم،  في  الكالسيوم  مستوى  على 
إلى  يــؤدي  الفيتامني  هذا  نقص  ولكن 
قصر القامة، وهناك مواد غذائية تحتوي 
على فيتامني A مثل: البيض، ومنتجات 
والـجـزر،  الحـلـوة،  والبطاطا  األلبان، 

والخضراوات الورقية، واملانجو.
• 	C فيتامني

يساهم في سرعة نمو الطفل بصفة 
تعزيز صحة  على  يعمل  حـيـث  عـامـة؛ 
العظام، وإنتاج الكوالجني، والحفاظ على 
 C املناعة، ويمكن الحصول على فيتامني
مثل:  من  الحمضية  الفواكه  خالل  من 
البرتقال واليوسفي، واألفوكادو، واملوز.
على  تساعد  التي  املعادن  بعض 

زيادة الطول عند األطفال
• الزنك	

وإفراز  إلنتاج  الزنك ضروريًا  ُيعد 
املعدن  هــذا  ويساهم  النمو،  هرمون 
العظام  نمو  في  البروتني  مع  بالتعاون 
نقصه  ــط  ــب ارت وقـــد  ســلــيــم،  بشكل 
البيض،  مصادره:  ومن  النمو،  بإعاقة 
والدجاج، واملكّسرات، والبذور الزيتية، 

والبقوليات.
• الكالسيوم	

أساسيًا  معدنًا  الكالسيوم  ُيعد 
نمو  إلى  يؤدي  حيث  العظام،  لتكوين 
على  ويعمل  ـــوى،  أق بشكل  العظام 
زيادة طولها، وهناك عديد من املصادر 

الكالسيوم  بها  يتوافر  التي  الغذائية 
مثل : منتجات الحليب، وبذور السمسم، 

والخضراوات الورقية.
• املغنيزيوم	

العناصر  من  املغنيزيوم  يـُعـتـبـر 
التي تفيد الجسم وتحافظ على تكوين 
وقد  جيد،  بشكل  والعضالت  العظام 
ُينصح باستخدام األطعمة التي تحتوي 
بناء  فــي  وتساعد  املغنيزيوم  على 
القامة،  زيادة طول  َثمَّ  ومن  العضالت 
تنظيم  على  يعمل  املغنيزيوم  أن  كما 
في  ويساعد  الــدم،  في  السكر  معدل 
إصالح األنسجة من التلف؛ ولهذا فقد 
والسبانخ  البني  األرز  بتناول  ُينصح 

والبامية للتمتع بصحة جيدة.
• الفسفور 	

يحتاج الجسم له للحفاظ على صحة 
األسـنـان  وصـحـة  وتقويـتـها،  العظام 
وتنظيم إنتاج الطاقة في الجسم، وتنظيم 
وعمليات  العضالت  وحــركــة  وظــائــف 
على  واملـساعـدة  العصبي،  التوصيل 
تحقيق التوازن في معدالت بعض املعادن 
الغنية  األطعمة  وُتعتـبـر  والفيتامـيـنـات، 
بالبروتينات مصدرًا جيدًا للفسفور مثل: 
والحليب،  والبيض،  واألسماك،  اللحوم، 
واملــكــســرات والــبــقــولــيــات، والــفــواكــه 

املجففة.
املراجع

• "Short Stature and Growth 

Disorders"	www.childrenscolorado.

org,	Retrieved	2020-2-12.	Edited.

•	 Fima	lifshitz,	Pediatric	Endocrinology,	

Fifth Edition )Two-Volume Set( 5th 

Edition,	informa	healthcare.	USA.Inc,	

2007.

حقن  أو  كبسوالت،  إعطاء  يمكن 
يعاني  ال  كان  إذا  للطفل  الزنك 
لقصر  أية مشكلة صحية مسببة 

القامة.

استخدام  املـعـالـجـة  تـتـضـمـن 
الهرمونات املعيضة تحت إشراف 
بالغدد  مخـتـص  أطـفـال  طبيب 

الصماء.

يحفز عنصر الزنك الغدة النخامية 
التي يحتاجها  الهرمونات  إلفراز 
الجسم، ومن َثمَّ ينعكس على نمو 

العظام بصورة طبيعية.
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*  محررة طبية ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 

مقومات  أحد  السليمة  التغذية  ُتعد 
ويلعب  العدوى،  من  والوقاية  الصحة 
دورًا  للطفل  الصحي  الغذائي  النظام 
مهمًا في تطور جسمه، ونموه، وحمايته 
من األمراض، وتحاول كثير من األمهات 
معرفة األطعمة املناسبة لكل عمر سواء 
وخاصة  مراهقًا،  أو  طفاًل  ابنها  كان 
يشهد  كله  والعالم  ـــام،  األي هــذه  فــي 
جائحة كوفيد ــ 19، وما ظهر عن ذلك 
السليمة  التغذية  بني  وثيقة  عالقة  من 
وحمايته  للطفل  املناعي  الجهاز  وتقوية 
من العدوى، فعلى الرغم من انخفاض 

سوء التغذية عند األطفال 
 د. هبة حافظ إبراهيم الدالي*

معدالت اإلصابة بفيروس كوفيد ــ 19 
لدى األطفال واملراهقني مقارنة بالفئات 
بعيدًا  يعد  لم  الخطر  أن  إال  األخــرى، 
حــاالت  تسجيل  بعد  خــاصــة  عنهم 
إصابة متعددة بني األطفال ومضاعفات 
وقد  بالفيروس،  العالم  حول  للمرض 
للطفولة  املتحدة  األمــم  منظمة  حــذرت 
أن  مــن   )UNICEF ــــ  )اليونيسيف 
في  إضــافــي  طفل  ماليني   7 حــوالــي 
آثار  يعانون  قد  العالم  أنحاء  جميع 
خلفته  ما  عن  الناجمة  التغذية  ســوء 
األزمة االقتصادية واالجتماعية وتعطل 

للبالد  الغذائية  اإلمـــدادات  سالسل 
 ،19 ــ  كوفيد  جائحة  لتفشي  الفقيرة 
أن  لها  بيان  في  صرحت  أنها  حتى 
عواقب سوء التغذية املرتبطة بالجائحة 
تضر األطفال أكثر من املرض بحد ذاته، 
وُيعد نقص العناصر الغذائية األساسية 
املقدمة للطفل )الكمية والنوعية( مشكلة 
الركيزة  يمثل  الغذاء  ألن  نظرًا  كبيرة؛ 
التي  األمـــراض  ملسببات  األساسية 
يتعرض لها األطفال على مدار عمرهم؛ 
لذا وجب االهتمام بتغذية الطفل في كل 

مراحله العمرية منذ الوالدة. 
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التغذية"  "سوء  مـصـطـلـح  يعـبـر 
األولى  الحالة  رئيسيتني،  حالتني  عن 
الغذائي  النظام  يكون  عندما  تحدث 
مغذيات  مجموعة  في  منخفضًا  للطفل 
معينة مهمة للصحة؛ مما يؤثر في نموه 

وصحته وغيرها من األمور.
عدم  عند  تحدث  الثانية  الحالة 
بطريقة  املغذيات  على  الطفل  حصول 
مرتفع  غذائي  نظام  كاتباع  متوازنة، 
قليل  ولكنه  الــحــراريــة،  بالسعرات 
مما  واملعادن؛  بالفيتامينات  املحتوى 
وزيــادة  بالسمنة  إصابته  إلــى  يــؤدي 
سوء  يعاني  كونه  من  بالرغم  ــوزن  ال
املزمن  التغذية  سوء  ويــؤدي  التغذية، 
إلى  الطفل  حياة  من  مبكر  وقــت  في 
توقف النمو الجسمي )التقّزم، والهزال 
الشديد( وتوقف النمو والتطور العقلي.

أسس التغذية الجيدة
الجيدة  الــتــغــذيــة  أســـس  تشمل 
الحمل،  قبل  األمهات  تغذية  تحسني 
وأثناءه، وبعده وتشجيع ودعم الرضاعة 
الطبيعية طيلة األشهر الستة األولى من 
عمر  حتى  واستمرارها  الطفل،  حياة 
التكميلية  األغذية  وتوفير  العامني، 
اآلمنة واملالئمة، وتوفير املواد الغذائية 
الصحية املناسبة لكل مرحلة عمرية من 

نمو الطفل.

أسباب سوء التغذية
يمكن أن ُيصاب الطفل بسوء التغذية 
على الرغم من تناوله كميات كافية من 

الطعام، وذلك يرجع لألسباب التالية:
• على 	 الطفل  طعام  احــتــواء  عــدم 

مثل:  من  املهمة  الغذائية  ــواد  امل
واملغذيات  واملعادن،  الفيتامينات، 
الصحيحة التي يحتاجها جسمه.

• معاناة الطفل من بعض األمراض 	
املرتبطة بتناول أصناف معينة من 
السيلياك  مرض  مثل:  من  الغذاء 
بروتني  بسبب  البـطـني(  )الـداء 

كيتون  الفينيل  بيلة  أو  الجلوتني، 
يوريا بسبب خلل استقالب بروتني 

الفينيل أالنني.
• األمــراض 	 ببعض  الطفل  إصابة 

الوراثية،  األمــراض  أو  املزمنة، 
النمط  من  السكري  داء  مثل  من 
الكيسي   التليف  مرض  أو  األول، 
الذي  األمر   )Cystic fibrosis(
يؤدي إلى حدوث اضطرابات في 

امتصاص املغذيات من الطعام.
• الطعام 	 اضطرابات  الطفل  معاناة 

.)Eating disorder(

• إصابة الطفل بعدوى خطيرة تؤثر 	
املناعة  نقص  )فيروس  النمو  على 

البشري(.

أعراض سوء التغذية عند األطفال
األطفال  على  املغذيات  نقص  يؤثر 
بشكل كبير، فهو يؤثر على كل أجهزة 
الجهاز  فيها  بما  الجسم  وأنسجة 
املناعي، وتعتمد حدة هذا التأثير على 
درجة هذا النقص، ومدته، ونوعه، حيث 
النقص  بزيادة  سوءًا  األعراض  تزداد 
املغذيات  ونوع  املغذيات،  لتلك  الحاد 
وسوف  اليومية،  وجباته  في  املفقودة 
نذكر فيما يلي بعضًا من تلك األعراض 

بشكل عام:
الحيوية . 1 ونقص  بالتعب  الشعور 

والنشاط :
النمو،  نقص  الطفل  يعاني  حيث 
بالشكل  الـــــوزن  ــســاب  ــت اك وعــــدم 
إلى  إضافة  القامة،  وقصر  الطبيعي، 
ومعالم  والكالم،  املشي،  في  التأخر 
لنوبات  يتعرض  كما  األساسية،  النمو 
من البكاء املستمر دون َعَرض خارجي 
األمــراض  من  بعدد  وإصابته  ظاهر، 
والتهابات  اإلكزيمة،  )مثل:  الجلدية 

الجلد الفطرية(.

عندما  التغذية"  "سوء  يحدث 
األطعمة  على  الطفل  يحصل  ال 
واملحافظة  جسمه،  لنمو  الكافية 

عليه بصحة جيدة.

في  املطلقة  الطبيعية  الرضاعة 
الطفل  تعطي  األولى  الستة  األشهر 
صحية؛  لحياة  ممكنة  بداية  أفضل 
من  الطفل  تحمي  لكونها  نظرًا 
العداوى املختلفة، وتقيه من اإلصابة 

بالسمنة في مرحلة البلوغ.

ُعرضة  أكثر  األطفال  يكون  قد 
حاجتهم  بسبب  التغذية؛  لسوء 
الطعام؛  من  مختلفة  أنواع  إلى 
وذلك للنمو والبقاء بصحة جيدة.
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في  املزمن  التغذية  سوء  يؤدي 
إلى  الطفل  عمر  من  مبكر  وقت 
جسم  يحرم  مما  النمو؛  توقف 
وعقل الطفل من النمو والوصول 
العقلية  وإمكاناته  قدراته  إلى 
الكاملة، ومعاناته من تدني األداء 
تـحصيلـه  وانخـفـاض  املدرسي، 

الدراسي.

الغذائية . 2 املعادن  نقص  أعــراض 
وأهمها:

• يؤدي 	 الحديد:  عنصر  نقص 
)فقر  باألنيميا  اإلصابة  إلى 
الدم(، ويحدث غالبًا بعد الشهر 
الطفل،  عــمــر  ــن  م ــادس  ــس ال
وخاصة لدى األطفال املعتمدين 
على الرضاعة الطبيعية مع عدم 
حيث  املكملة،  األغذية  إضافة 
إن كمية الحديد في حليب األم 
بعد الشهر السادس تكون غير 

كافية.
• نقص عنصر الكالسيوم: يؤدي 	

تكّون  بنقص  ــة  اإلصــاب ــى  إل
العظام )الكساح(.

• نقص عنصر الزنك: يؤدي إلى 	
واضطراب  الـنـمـو،  في  تأخر 

والتذوق،  الشم  حاستي  في 
وتأخر  الطفل،  جلد  وخشونة 

اندمال الجروح.
• إلى 	 يؤدي  اليود:  مادة  نقص 

"عوز  بمرض  الطفل  إصابة 
ونقص هرمون  الدرقية"  الغدة 
الثايروكسني املهم لنمو وتنظيم 

عمليات الجسم الحيوية.
وأهم . 3 الفيتامينات،  نقص  أعراض 

تلك الفيتامينات:
• يسبب 	  :A فــيــتــامــني  نــقــص 

الــظــالم،  فــي  ــة  ــرؤي ال ضعف 
وجفاف ملتحمة وقرنية العني، 
وتشققه،  الــجــلــد  وتــغــيــرات 
وجفافه، وضعف العظام، وبطء 
للعداوى  والــتــعــّرض  النمو، 

التنفسية.

الحبوبالخضراواتالفواكهاأللباناللحوم
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• يسبب 	  :D فــيــتــامــني  نــقــص 
إصابة  الفيتامني  هــذا  نقص 
 )Rickets( بالكساح  الطفل 
ــني الــعــظــام،  ــل وهــشــاشــة وت

وتسوس األسنان.
• نقص فيتامني B1 )الثيامني(: 	

بــري  ــري  ــب ال مـــرض  يسبب 
أعراضه  ومــن   ،)Beriberi(
ــة الــقــلــب والــشــرايــني  إصــاب
ببعض املشكالت، إضافة إلى 
عدم القدرة على التحكم بحركة 

عضالت الجسم.
• نقص فيتامني B3 )النياسني(: 	

ــرا  ــالج ــب ــــرض ال ــب م ــســب ي
أعراضه  ومــن   ،)Pellagra(
احمرار، وألم في مناطق الجلد 
املكشوفة ألشعة الشمس )ظهر 
وإسهال  والقدمني(،  اليدين، 
وقيء، والتهاب اللسان واللثة، 

عالوة على بطء الفهم.
• 	 B12 ـــني  ـــام ـــت ـــي ف نـــقـــص 

)الكوباالمني( : يسبب اإلصابة 
بنوع من فقر الدم كبير الخاليا 

مع إصابات عصبية شديدة.
• نقص فيتامني B6 )البيريدين(: 	

ــدم،  ال بفقر  اإلصــابــة  يسبب 
ــجــات الــعــصــبــيــة،  ــشــن ــت وال

واإلصابات الجلدية.
ضعف وظائف جهاز املناعة؛ مما . 4

يقلل من قدرة الجسم على مقاومة 
العدوى.

بـــطء الــنــمــو، وضــعــف االنــتــبــاه . 5
والقدرة على التعلم.

عند  الــتــغــذيــة  ســـوء  تشخيص 
األطفال

الطفل  وزن  قياس  خــالل  من  يتم 
باملخططات  ــك  ذل ومــقــارنــة  ــه،  ــول وط
ملرحلته  تبعًا  للطفل  املتوقعة  القياسية 
والــوزن،  الــطــول،  )متوسط  العمرية 

وقــيــاس  الرأس(،  محيط  ــاس  ــي وق
مستوى العناصر الغذائية )من معادن 
بعض  وكذلك  الدم(،  في  وفيتامينات 
في  تساعد  التي  الشعاعية  الفحوص 

تحديد بعض األمراض.

عالج سوء التغذية  
يمكن عالج سوء التغذية )من الدرجة 
القادرين  لألطفال  املنزل  في  الخفيفة( 
على تناول الطعام وهضمه وامتصاصه 

بشكل جيد، وذلك من خالل ما يلي:
• ــال 	 ــف ــاون مــع طــبــيــب األط ــع ــت ال

خطة  لوضع  التغذية  واستشاري 
يتناسب  غذائي  ونظام  عالجية، 
كمية  وتحديد  الطفل،  حالة  مع 
نقص املغذيات لديه؛ وذلك لوضع 
توصيات غذائية صحية وتحسني 
الغذائية  املــــواد  ــن  م ــاول  ــن ــت امل

الضرورية للجسم.
• التدّرج في زيادة الكميات املتناولة 	

والكربوهيدرات،  الـبـروتـيـن  من 
واملــاء  والفيتامينات،  واملــعــادن، 
بصورة متوازنة؛ لضمان الوصول 
حاجة  تغطي  التي  الكميات  إلى 
التحّسن  متابعة  مع  الطفل  جسم 
في  التسّرع  إن  حيث  بأول،  أواًل 
وغالباً  عديدة،  له سلبيات  العالج 
ــوزن  ال فــي  التحّسن  يظهر  مــا 
يتأخر  قد  الطول  أن  إال  بسرعة، 

لعدة أشهر من بدء العالج. 
• املناسبة 	 الغذائية  املكمالت  تناول 

تحت إشراف طبيب األطفال.
• الجسم 	 كــتــلــة  ــؤشــر  م ــة  ــب مــراق

بانتظام؛   )Body mass index(
واالستجابة  التحسن  من  للتحقق 

للتدخالت الغذائية.
• يحتاج األطفال الذين يعانون سوء 	

التغذية )من الدرجة املتوسطة، أو 

الجيدة:  التغـذية  أسس  تشمل 
قـبـل  األمـهـات  تغــذيــة  تحسني 
الحمل، وأثناءه، وبعده، وتشجيع 
ودعم الرضاعة الطبيعية، وتوفير 
األغذية التكميلية اآلمنة واملالئمة 

والغنية بمحتواها الغذائي.

هناك أربعة أشكال فرعية لسوء 
الهزال،  أو نقص التغذية، وهي: 
وعوز  الـوزن،  ونـقـص  والتقّزم، 

الفيتامينات واملعادن.

صحي  غذائي  نظام  اتباع  ُيعد 
أطـعمة  عـلى  يحـتـوي  متـوازن 
الغذائية  املجموعات  من  متنوعة 
للوقاية  طريقة  أفضل  الرئيسية 

من أمراض سوء التغذية.
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الدماغ
يكون الدماغ أقل تطورًا؛ 

مما يؤدي إلى التبّلد.

العينان
نتيجة لنقص فيتامني A، فإنهم 

ُمعرَّضون اللتهابات العينني.

الرموش
تكون الرموش طويلة ومتلفة؛ نتيجة لنقص الكيراتني، 

والنقص في تكوين مركبات البروتني.

شعر الجسم
التغذية  بسوء  املصاب  الطفل  جسم  شعر  يكون 
على هيئة "زغب"، داللة على الشعر غير الناضج.

القلب
انخفاض النتاج القلبي.

الكلية
عدم  نتيجة  أقل  بشكل  يتبولون 

عمل كليتهم بشكل جيد.

األمعاء
واملياه  الطعام  بسبب  املوجودة  البكتيريا  نتيجة 
غير النظيفة، تصبح بطانة األمعاء مسطحة؛ مما 
يجعلها غير قادرة على امتصاص املواد الغذائية.

االنتفاخ
املاء  تبدو املعدة منتفخة بسبب احتباس 
الجسم؛  أنسجة  في  الثنائي(  )االنتفاخ 
نتيجة نقص التغذية، إضافة إلى تضخم 

الكبد.
الفضالت

تبدو خضراء بسبب عملية التأكسد في األمعاء نتيجة البكتيريا.

اللسان
ُيعد اللسان الناعم عالمة على نقص مزمن في 

الشعرفيتامني B12 وحمض الفوليك والحديد.
إلى  ومــائــاًل  وخفيفًا،  جــافــًا،  يكون 
الكيراتني،  نقص  بسبب  االصــفــرار؛ 

والنقص في تكوين مركبات البروتني.

البشرة
تكون ضعيفة وُتشفى الجروح ببطء.

األصابع
ــظــرًا لــعــدم وجـــود شــيء آخر  ن
املصابون  األطفال  يقوم  لتناوله 
أصابعهم؛  بمص  التغذية  بسوء 

مما يجعلها تبدو مربعة الشكل.

مشكالت أخرى
نظام مناعة ضعيف.

الــحــرارة  درجــة  تنظيم  ضعف 
أي: إن درجة حرارتهم قد ترتفع 
بسبب عدم التعّرق بكمية مناسبة.
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الشديدة(، أو الذين ال يستطيعون 
أو  الفم،  طريق  عن  الطعام  تناول 
األطفال ذوو االحتياجات الخاصة 
داخل  الطبي  الفريق  تدّخل  إلى 
األطفال،  )طـبـيـب  املستـشـفـى 
والطبيب  التغذيـة،  واختصاصيو 
وتتم   ،)... وغــيــرهــم  النفسي، 
املعدي  األنفي  باألنبوب  التغذية 
 ،)Nasogastric	tube feeding(
 Parenteral الوريدية  التغذية  أو 
الطرق  من  وغيرها   ،nutrition
املستخدمة إلدخال الطعام للجسم.    

الوقاية من سوء التغذية
• تبدأ وقاية الطفل من سوء التغذية 	

من مرحلة الحمل، وذلك من خالل 
االهتمام بتغذية األم تغذية سليمة؛ 
مما يقلل كثيرًا من تعّرض الطفل 

مستقباًل لإلصابة بسوء التغذية.
• الطبيعية 	 الرضاعة  تشجيع  يجب 

في السنة األولى من عمر الطفل، 
وإعطاء الطفل املعادن والفيتامينات 

املفقودة؛ لضمان النمو السليم.
• ــظــروف 	 ال تحسني  عــلــى  الــعــمــل 

النظيفة،  املياه  وتوفير  املعيشية، 
الشخصية  بالنظافة  واالهــتــمــام 

)على مستوى األم والطفل(.

• املتابعة املستمرة، وتقييم نمو الطفل، 	
سريري  كشف  إلــى  وإخــضــاعــه 
طوله  وحساب  مستمرة،  بصورة 

ووزنه.
• العداوى 	 أنــواع  مختلف  معالجة 

لإلسهال  )املسببة  مبكرة  بصورة 
والنزالت املعوية(، ومعالجة التهاب 
أي  وكــذلــك  التنفسي،  الــجــهــاز 
أمراض وراثية أو أمراض مزمنة.

• تثقيف األم، وأن يتبع الطفل نظامًا 	
غذائيًا صحيًا متوازنًا، حيث يشمل 
رئيسية،  غذائية  مجموعات  أربع 

وهي:
املواد النشوية )الخبز، واألرز، أ. 

والــتــي  إلخ(  ــا،...  ــاط ــط ــب وال
تشكل الجزء األكبر من النظام 
توفير  عن  واملسؤولة  الغذائي، 
الحرارية  والسعرات  الطاقة، 

الالزمة للنمو والحركة. 
)الحليب، ب.  الــدهــنــيــة  املــــواد 

وهي  األلبان،...(،  ومنـتـجـات 
مصادر جيدة للدهون، إضافة 
املعادن  بعض  توفر  أنها  إلى 
مثل: الكالسيوم، وكذلك بعض 

.)A,K,D,E( الفيتامينات
)اللحوم، ج.  البروتـيـنـيـة  املواد 

ـــاك،  والــــدواجــــن، واألســـم
ــا،  ــي ــفــاصــول والــبــيــض، وال
يشكل  حـيـث  والفول،...(، 
البروتني اللبنات األساسية في 
الجسم، ويساعد في عديد من 
وظائف الجسم األخرى، وفي 
تخليق اإلنزيمات والهرمونات.

الغذائية د.  واملعادن  الفيتامينات 
)الـخــضــراوات  واأللـيــاف 
املسؤولة  وهي  والفواكه،...(، 
الجسم،  صحة  تحسني  عــن 
ــجــهــاز املــنــاعــي  وخــاصــة ال
وحماية الجسم من األمراض.

املراجع
• سنة، 	 عمر  إلى  الوالدة  من  الطفل  تغذية 

وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  إعداد: 
العلوم الصحية، دولة الكويت، 2021.

• الغذاء 	 مجلة  على طفلك"،  اكشف   " مقال 
 ،2014 نوفمبر  األول،  العدد  ــ  والدواء 
الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، 

اململكة العربية السعودية.

بـسـوء  املصـاب  الطـفـل  يحتاج 
التغذية إلى عالج مضمون وفّعال، 
حدوث  في  األهمال  يتسبب  فقد 
اإلصابة  مشكالت خطيرة من مثل: 
القدرة  وضعف  الكساح،  بأمراض 
تلك  تـؤدي  وقـد  اإلبـصـار،  عـلـى 

املشكالت إلى الوفاة.

تساعد العوامل االجتماعية واملادية 
بأمراض  اإلصابة  على  كبير  بشكل 
املعرفة،  قلة  ومنها:  التغذية  سوء 

والجهل بمجال التغذية الصحية.

ُيفضل تناول املعادن  والفيتامينات 
من مصادر غذائية طبيعية.

)
(
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أمور حياتنا،  أهميتها في كل  التي تتجلى  اإلنسان  أعظم نعم هلل على  البصر من  ُتعد نعمة 
فمن خاللها يستطيع الشخص أن يتواصل مع َمْن حوله بسهولة، والتحرك بحرية دون مساعدة، 
َهاِتُكْم  ن ُبُطوِن ُأمَّ والقيام بكل أمور الحياة العملية والعلمية، وقد قال هلل تعالى: }َوهللُهّ َأْخَرَجُكم مِّ
]آية 78 ــ سورة النحل[. وال  ْمَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرون{  اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّ
يشعر اإلنسان بقيمة النعمة إال إذا فقدها، أو عانى خلاًل بها، وقد ظهرت في اآلونة األخيرة أمراض 
العيون وتفاقمت مشكالتها خاصة في ظل جائحة كورونا، وما فرضته على املجتمعات من تغّير 
في نمط الحياة خاصة لدى األطفال، فقد أصبح معظم األطفال يعانون أمراضًا في العني؛ نتيجة 
املدارس صار عن  إغالق  بعد  املجتمعات  في معظم  التعليم  الشاشات؛ ألن  أمام  املطول  للجلوس 
ُبعد، فأصبحت الحياة إلكترونية، وباتت األجهزة اإللكترونية وسيلة للتعّلم والتواصل والترفيه، 
وانسداد  العني،  وإعتام عدسة  االنكسار،  أخطاء  األطفال:  لدى  العيون شيوعًا  أمراض  أكثر  ومن 
القناة الدمعية، وتشوهات الجفن، وأورام العني، وكسل العني، وانحراف العني )Exophoria( وهو 

موضوع هذا املقال. 

انحراف العني عند األطفال
د.  إسالم حسني عبد املجيد أمني*

ن
و

يـ
عـ

لـ
 ا
ب

طـ

* محررة طبية ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولــة الكويــت.
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خلاًل  أو  عيبًا  العني  انحراف  ُيعد 
أو  العينني  إحـــدى  يصيب  بــصــريــًا 
كلتيهما، وتكون العينان غير متماثلتني، 
عني،  كــّل  في  الــرؤيــة  ــة  زاوي وتختلف 
عني،  كّل  اتجاه  في  اختالف  ويحدث 
إلى  املصاب  الشخص  ينظر  فعندما 
تنظر  العينني  إحدى  تكون  معينة  نقطة 
تنحرف  قد  واألخرى  مستقيم،  بشكل 
نحو الخارج، وهذا االنحراف يظهر في 
على  وإناث  ذكور  األطفال  عند  الغالب 
في  ذلــك  يحدث  قد  ولكن  ســواء،  حد 
للرجال  أيضًا  العمر  من  متأخرة  سن 
العارض  هــذا  يكون  ــد  وق والــنــســاء، 
يستطيعان  الوالدين  إن  بحيث  مرئيًا، 
رؤية انحراف العني لدى طفلهما، مثاًل: 
عندما  أو  متعبًا،  الطفل  يكون  عندما 

ينظر لشيء من مسافة قريبة. 
أسباب انحراف العني

• ُتعد نسبة قليلة من انحراف العني 	
عارضًا صحيًا  تمثل  وال  طبيعية، 
حديثي  عند  خــاصــة  مــا  ملــرض 

الوالدة واألطفال. 
• أسباب وراثية، تزيد احتمالية والدة 	

في  العني  بانحراف  مصاب  طفل 

أو كالهما  األبوين  حال كان أحد 
مصابًا بانحراف العني. 

• العيوب االنكسارية، مثل: طول وقصر 	
)االستيجماتزم(  والالبؤرية  النظر، 
العني عند األطفال؛  تسبب انحراف 
ألنها ُتضِعف التركيز، حيث يحاول 
بشكل  للرؤية  أكثر  التركيز  الطفل 
أفضل؛ ونتيجة لذلك تنحرف إحدى 

عينيه. 
• من 	 ُيعد  العني،  بؤرة  انتظام  عدم 

األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى 
حدوث انحراف العني. 

• ناتجة 	 بندوب  العني  قرنية  إصابة 
جراحية  لعمليات  الخضوع  عن 

بالعني. 
• بعض 	 مثل  من  العيون،  ــراض  أم

األورام، وااللتهابات الفيروسية. 
• تغير شكل قرنية العني؛ مما يجعلها 	

ال تستطيع تركيز الضوء على نقطة 
محددة. 

• الجلوس لساعات طويلة أمام شاشة 	
التلفاز، أو الحاسوب، وهذا السبب 

يؤثر على األطفال بشكل مباشر. 

ُيــعــد انــحــراف الــعــني شــكــاًل من 
أشكال عدم التماثل بني العينني، 
العينني  إلحدى  ميل  يوجد  حيث 

لالنحراف نحو الخارج.

عيوب العني االنكسارية من مثل: 
والالبؤرية  النظر،  وقصر  طول 
ــعــني عند  تــســبــب انـــحـــراف ال

األطفال.

  ُتشخص حالة انحراف العني من خالل الفحص السريري للنظر.
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• بسبب 	 النظر  انــحــراف  يكون  قــد 
عند  الــحــاالت  ببعض  اإلصــابــة 
املصابني  األطــفــال  مثل:  األطــفــال 
بمتالزمة داون، أو استسقاء الرأس، 
أو شلل وأورام املخ، أو تلف الدماغ 

أو غيرها من الحاالت.
أعراض انحراف العني

• عدم وضوح الرؤية. 	
• ـــرأس عند 	 الــشــعــور بــألــم فــي ال

لفترة  محدد  شيء  على  التركيز 
زمنية طويلة. 

• أو 	 العينني،  إحــدى  في  احــمــرار 
كلتيهما. 

• كسل العني. 	
• يؤدي 	 املتقدمة  الحاالت  بعض  في 

شبه  صــداع  إلى  العني  انحراف 
دائم. 

تشخيص انحراف العني
ال يمكن تشخيص انحراف العني عند 
األطفال إال من خالل الطبيب املختص 
اختصاصي  يقوم  حـيـث  والفحوص، 
انــحــراف  حــالــة  بتشخيص  الــعــيــون 
السريري  الفحص  خالل  من  العيون 
للنظر عند املصاب باالنحراف، ويكون 
الرابعة لألشخاص األصحاء  في سن 
للوقاية من املرض، أما إذا كانت هناك 
حاالت سابقة في العائلة، فيجب فحص 

األطفال في سن الثالثة. 

عالج انحراف العني
األسباب . 1 على  التعّرف  من  البــد 

ومحاولة عالجها أواًل، فمثاًل: عالج 
عند  الــرؤيــة  ن  ُيحسِّ العني  كسل 
الطفل، ولكن قد ال يعالج انحرافها.

عادة ما يتم عالج حاالت انحراف . 2
أو  النظارات،  باستعمال  العني 
النظر  لتصحيح  الطبية  العدسات 
ُتحِسن  أن  شأنها  مــن  ــي  ــت وال

انحراف العني. 

الجراحة . 3 تقوم  بالليزر:  الجراحة 
ولها  العني،  قرنية  شكل  بتغيير 
الطبيب  ويحدد  مختلفة،  أنــواع 
املناسب منها حسب حالة املريض، 
سليمة  العني  تكون  أن  يجب  لكن 
أو  الشبكية  فــي  مشكالت  دون 

ندوب في القرنية.
في . 4 وذلـــك  الجراحي:  الــتــدّخــل 

الحاالت الشديدة من أجل تحسني 
في  أيضًا  وتساعد  العني،  مظهر 
تحسني الرؤية، أو الحفاظ عليها. 

لعالج  الجراحية  العملية  مخاطر 
انحراف النظر

عملية انحراف النظر، شأنها شأن 
كافة،  األخــرى  الجراحية  العمليات 
فقدان  ولعل  ومضاعفات،  مخاطر  لها 
هذه  مخاطر  من  نهائي  بشكل  البصر 
وجود  مع  الــحــدوث،  ــادرة  ن الجراحة 

مخاطر وأعراض أخرى منها: 
• اإلصابة بالتهابات في العني. 	
• املــخــدر 	 نـــوع  ضــد  الحساسية 

املستخدم. 
• احمرار العني.	
• تهيج العني.	
• قد 	 مؤقتة  لفترة  الــرؤيــة  ضعف 

يستمر من أسبوع إلى أسبوعني. 

العني  ــحــراف  ان اكــُتــشــف  كلما 
مبكرًا كان عالجه أسهل.

مظهر  على  العني  انحراف  يؤثر 
ثقته  ويـفـقـده  الجمالي،  الطفل 
يتعرض  وقد  أقرانه،  بني  بنفسه 

الطفل للسخرية والتنمر.

العني  انــحــراف  ــؤدي  ي أن  يمكن 
العني؛ ألن  إلى كسل  الرّضع  عند 
يتجاهل  أن  يحاول  الطفل  دماغ 
بالعني املصابة  املتكونة  الصورة 
معالجة  يجب  ولهذا  باالنحراف، 

االنحراف في أسرع وقت ممكن.

 تتحسن حاالت انحراف العني 
باستعمال نظارات تصحيح النظر 

الطبية.
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• اإلصابة بانفصال الشبكية.	
• الشعور بالصداع لعدة أيام. 	
• الحاجة إلعادة العملية مرة أخرى 	

في حالة عدم نجاح العملية األولى. 
• ظهور ندوب أعلى الجفن )نادرًا(. 	
• اإلصابة بعدوى)نادرًا(. 	

مضاعفات انحراف العني
• كسل 	 إلى  العالج  عدم  يــؤدي  قد 

يؤدي  قد  الوقت  وبمرور  العينني، 
ذلك إلى فقد البصر. 

• قد يفقد الطفل ثقته بنفسه نتيجة 	
أقرانه؛ ألن  للسخرية من  تعّرضه 
االنحراف يؤثر على مظهر العني. 

طرق الوقاية
يجب اتباع بعض الخطوات للوقاية 

من انحراف العني: 
• لشاشة 	 طويلة  لفترات  النظر  عدم 

ــعــني وحــــده قد  ـــالج كــســل ال ع
ن الرؤية عند الطفل، ولكنه  ُيحسِّ

ال يعالج انحراف العني.

والحرص  الحاسوب،  أو  التلفاز، 
على راحة العني.

• في حالة الشعور بألم في الرأس 	
بتركيز يجب مراجعة  النظر  أثناء 

طبيب العيون على الفور.
• التنزه واملشي والخروج في الهواء 	

الطلق يقلل من إرهاق العني.
• التي 	 التمرينات  بعض  ممارسة 

تساعد على تقوية النظر والتخلص 
من إجهاد العني. 

املراجع
• حنان 	 الصالح،  د.  جمال،  املرجان،  د. 

العيون، املركز  أساسيات طب  )ترجمة( 
ـ  العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحيةـ 

دولة الكويت، 2020م.
• د. أبل، نادية حسن صادق، الحول وازدواجية 	

الرؤية، املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 
الصحية ــ دولة الكويت، 2021م.

تمارين تساعد على تقوية النظر والتخلص من إجهاد العني

زاِوّيمع عقارب الساعةأعلى وأسفل

إن إعطاء العينني املتَعبتني استراحة قصيرة عن طريق القيام بتمارين العني يمكن أن يريحهما ويقلل من 
التوتر لحد كبير، ويساعد على تقوية النظر، ومن هذه التمارين:

• تحريك العينني في خط مستقيم أفقيًا من اليسار إلى اليمني والعكس.	
• تحريك العينني في خط مستقيم رأسيًا من أعلى إلى أسفل.	
• تحريك العينني في خط مستقيم من أسفل اليسار إلى أعلى اليمني.	
• تحريك العينني في خط مستقيم من أعلى اليسار إلى أسفل اليمني.	
• تحريك العينني في صورة دائرية في نفس اتجاه عقارب الساعة وعكسه. 	
• تدليك جفون العني بخفة؛ لتحسني الدورة الدموية بها. 	
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التسّممات بغاز أول أكسيد الكربون
أ. د. مـاجـد الزمـني*
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* أستاذ استشفائي جامعي في الطب الشرعي ــ كلية الطب ــ جامعة سوسة ــ جمهورية تونس.

وسالمة  أمن  تهدد  التي  األخطار  من  كثير  العالم  يعيشه  الذي  الّتطور  عن  نتج 
اإلنسان، وُتعّد الحوادث املنزلية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وخسائر مادية 
من بني هذه األخطار، ومن املؤسف أن الدراسات والبحوث تشير إلى أن أكثر الحوادث 
املنزلية؛ نتيجة لعدم معرفة املخاطر، و عدم احترام أبسط قواعد السالمة كما هو الحال 
.)Carbon monoxide poisoning( في التسّممات الناتجة عن غاز أول أكسيد الكربون

لكن  القديمة،  الوسائل  من  الحطب  أو  الفحم،  التدفئة عن طريق  وُتعتبر وسائل 
واجتماع  املاضي  إلى  الحنني  منها:  متعددة،  ألسباب  يحبذها  الناس  بعض  مازال 
والغاز  الكهرباء  عن  يستغني  أن  لإلنسان  يمكن  ال  كما  حولها،  واألصدقاء  األسرة 
ألنهما يرتبطان بكثير من الوسائل التي سهلت الحياة شريطة أن يحُسن استخدامها؛ 
ألن لها في املقابل عديدًا من األخطار؛ لذلك أصبح لزامًا علينا التعّرف على أضرار غاز 

أول أكسيد الكربون )CO(، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل معه.
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خاصّيات غاز أول أكسيد الكربون
أكثر  من  واحدًا  الغاز  هذا  ُيعتبر 
أنواع الغازات السامة شهرة وخطورة، 
والطعم،  اللون،  عديم  غاز  فهو 
تهيج  أي  في  يتسبب  وال  والرائحة، 
لألغشية املخاطية، إذ إنه أخّف نسبيًا 
من الهواء، كما أنه غاز قابل لالنفجار 

عند وجود اللهب.
الكربون  أكسيد  أول  غاز  يتولد 
مــن   )Carbon	 monoxide;	 CO(
الكربونية  للمواد  التام  غير  االحتراق 
للكربون املوجود  )الحرق غير الكامل 
في البنزين، أو الخشب، أو البروبان، 
أو الفحم، أو غيرها من أنواع الوقود(.

وُيعد غاز أول أكسيد الكربون واحدًا 
من مكّونات غاز االستصباح )غاز الفحم 
اإلتالفي  التقطير  عن  الناتج  الغاز  وهو 

للفحم(، ومعظم أنواع الوقود الغازي.
ينطلق  أنه  الّشائعة  املصادر  ومن 
من موقد فحم في غرفة قليلة التهوية، 
أو أثناء الحرائق، أو من آالت االحتراق 
الداخلي كمحركات السيارات )خاّصة 
الغاز  ويحتوي  مغلق(،  مستودع  في 
على  السيارات  عوادم  من  الصادر 
من   )%7-3( بني  ما  تتراوح  نسبة 
غاز أول أكسيد الكربون، وترتفع هذه 
النسبة عند وجود خلل في آالت املحّرك. 
الكربون  أكسيد  أول  غاز  يوجد  كما 
أيضًا كأحد املكونات الرئيسية لدخان 

السجائر.
جسم  في  الهيموجلوبني  يميل 
اإلنسان )وهو جزء من الكرّيات الُحمر 
التي تحمل األكسجني إلى جميع أنحاء 
أكسيد  أول  غاز  التقاط  إلى  الجسم( 
الخطورة  تكمن  هنا  ومن  الكربون، 
أكسيد  أول  ُيبِعد  اإلنسان، حيث  على 

الهيموجلوبني  من  األكسجني  الكربون 
ويحل محله، ويتكون مرّكب جديد وهو 
Carboxy- هيموجلوبني  الكربوكسي 
نقل  يستطيع  ال  الذي   hemoglobin
األكسجني، فإذا استنشق املصاب من 
لجعل  يكفي  ما  الكربون  أكسيد  أول 
بالحويصالت  املحيط  الدم  من   % 60
الرئوية محّمالً بهذا الغاز، فإنه يؤدي 

إلى حالة تسّمم خطيرة.
كيفية التسّمم

الكربون  أكسيد  أول  غاز  ُيعتبر 
الوفيات سنويًا  من  عديد  مسؤواًل عن 
أو  َعَرضية،  الوفاة  كانت  سواء 
الحاالت  هذه  أكثر  وتكون  انتحارية، 
نتيجة  حدوثًا في فصل الشتاء؛ وذلك 
التدفئة بالفحم في غرف قليلة التهوية 
أو مواقد معطبة، كما يتسبب غاز أول 
أكسيد الكربون في وفاة أكثر ضحايا 
الحرائق، وخاصة داخل البنايات قبل 

امتداد النيران إليهم.
بغاز أول أكسيد  أما عن االنتحار 
السموم  من  واحدًا  ُيعد  فهو  الكربون 
عـليه،  الحـصول  لـسـهـولة  املفضلة؛ 
أو  ألم  يصاحبه  ال  به  التسمم  ولكون 
استخدامه  شاع  لذا  للمنتحر؛  تشوه 
بني النساء، وذلك بوضع الرأس داخل 
واستنشاق  الفحم  بغاز  تعمل  أفران 
الغاز الناتج، أو بإدارة محرك السيارة 
تحدث  حيث  مغلق،  مستودع  داخل 

الوفاة دون اإلحساس بأي ألم. 
األعراض وعالمات التسمم 

تنشأ التغيرات السامة لغاز أول أكسيد 
الكربون نتيجة لحرمان خاليا الجسم من 
األكسجني، فغاز أول أكسيد الكربون 
الدم  بهيموجلوبني  استنشاقه  عند  يتحد 
هيموجلوبني،  الكربوكسي  مركب  مكونًا 
أكسيد  أول  غازي  من  كاًل  إن  وحيث 
الكربون واألكسجني يتحدان باملجموعة 

أكسيد  أول  بغاز  التسمم  يحدث 
الدم  في  تراكمه  بسبب  الكربون 
عند وجود كميات كبيرة منه في 
األماكن  فـي  سيـمـا  وال  الهواء، 
الجسم  يستـبـدل  حيث  املغلقة، 
األكسجني املوجود في كريات الدم 
الُحمر بهذا الغاز؛ مما يؤدي إلى 
وخاصة  باألنسجة  خطير  تلف 

الدماغ ومن َثمَّ الوفاة.

غاز  هو  الكربون  أكسيد  أول  غاز 
والرائحة،  والطعم،  اللون،  عديم 
الكامل  ويتصاعد عند الحرق غير 
أو  )البنزين  الكـربـونـيـة  للمواد 
توفر  عدم  نتيجة  ...(؛  الفحم، 

كميات كافية من األكسجني.

أكسيد  أول  بغاز  التسـمـم  ُيـعـد 
الكربون حالة طبية طارئة مهددة 
للحياة، وأحد أكثر األسباب شيوعًا 

للوفاة الناجمة عن التسمم.

(
)
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الهيموجلوبني،  على  نفسها  الكيميائية 
املتكوَّن  هيموجلوبني  الكربوكسي  فإن 
يكون عاجزًا عن حمل األكسجني، إذ إن 
أول  بغاز  الهيموجلوبني لالتحاد  قابلية 
أكسيد الكربون أعلى بـ 200 إلى 240 
مرة عنه باألكسجني، وعالوة على ذلك 
املتكوَّن  هيموجلوبني  الكربوكسي  فإن 
يعرقل بشكل مؤثر تحرر األكسجني من 
تقليل  إلى  يؤدي  وهذا  الهيموجلوبني، 
فأكثر؛  أكثر  املتاحة  األكسجني  كمية 
مما يفسر حاالت التسّمم بهذا الغاز. 

التسّمم  وعالمات  أعراض  تتناسب 
ثالثة  مع  الكربون  أكسيد  أول  بغاز 
عوامل: تركيز الغاز في الهواء املستنشق، 
ومدة التعّرض للغاز، واملجهود العضلي 
إلى  العوامل  هذه  تؤدي  حيث  املبذول، 
هيموجلوبني  الكربوكسي  نسب  تغّير 
نقص  أعراض  ظهور  َثمَّ  ومن  بالدم، 
الجسم  أنسجة وخاليا  األكسجني على 

وخاصة الدماغ.

أكثر األعراض شيوعًا للتسمم بغاز 
الصداع،  أول أكسيد الكربون هي: 
والغـثيان،  والضـعـف،  والـدوخـة، 
والـتخليط  الصدر،  وألـم  والقيء، 

الذهني.

يمكن أن تكون العالمات التحذيرية 
للتسمم بأول أكسيد الكربون غير 
وخاصة  الشخص،  على  واضحة 
أن أغلب األعراض تحاكي بعض 
اإلصابة  مثل:  األخرى  األمراض 

باألنفلونزا.

يسبب استنشاق مستويات عالية 
من غاز أول أكسيد الكربون فقدان 

الوعي، والوفاة.

نسبة أول أكسيد 
الكربون في الهواء )%(

نسبة الكربوكسي 
هيموجلوبني )%(

األعراض

أقل من 10أقل من 0.007
ال وجود ألعراض أو 

صداع

0.00710

صداع، والشعور 
بوهن، وصعوبة في 
التنفس عند القيام 

بمجهود كبير

0.01220
صداع، وصعوبة في 
التنفس عن القيام 
بمجهود متوسط

0.02230
هذيان، واضطرابات 

بالبصر

فقدان للوعي، وغيبوبة0.03560-40 - 0.052

فوق 60فوق 0.08
إصابات بالقلب، 
والرئتني، والوفاة

يبني الجدول التالي األعراض حسب نسبة غاز أول أكسيد الكربون 
في الهواء ونسبة الكربوكسي هيموجلوبني في الدم.

يمر التسمم الحاد بغاز أول أكسيد 
الكربون بمرحلتني:

• مرحلة البدء	
يشكو املصاب دوارًا، وتوعكًا عامًا، 
وصداعًا مع صعوبة في التركيز الذهني، 
حواسية  اضطرابات  مع  ذلك  ويترافق 
األذنني،  في  الطنني   : مثل  )حسية( 

والسمعية،  البصرية  القدرة  في  ونقص 
فإذا  شديد،  عضلي  وهن  ذلك  يتلو  ثم 
حاول املصاب الوقوف، أو السير سقط 
في الحال، ولذا تكثر مشاهدة املتسمم 
مطروحًا في أرض الغرفة بعد فشله في 
الهروب أو فتح النوافذ. كما نجد أيضًا 

قيئًا كأحد العوارض. 
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• بات أو فقد الوعي 	 مرحلة السُّ
لكنه  الشدة،  مختلـف  ُسبات  وهو 
غالبًا ما يكون قليل العمق، ونالحظ في 

هذه املرحلة ظهور:
تبرز -   : التنفسية  االضطرابات 

على شكل انسداد في املسالك 
التنفسية؛ بسبب زيادة املفرزات 
نقص  من  يزيد  مما  القصبية؛ 
التنفس  ويضطرب  األكسجني، 

فيصبح سريعًا غير منتظم.
الوعائية: -  القلبية  االضطرابات 

الضغط  هبوط  شكل  على  تبدو 
النبض،  سرعة  مع  الشرياني 
الصدمة.  أعراض  تظهر  وقد 
القلب  كهربية  تخطيط  وُيظِهر 
القلبية،  التروية  نقص  عالمات 
نظم  في  اضطرابات  تظهر  وقد 

القلب. 

للتسمم  املميزة  األعراض  أهم  أما 
تّلون  فهي  الكربون  أكسيد  أول  بغاز 
الجلد، واألغشية املخاطية بلون الكرز 
الكربوكسي  للون  نتـيـجة  األحـمـر؛ 

هيموجلوبني. 
بهذا  التسّمم  أعراض  أخطر  ومن 
)توّرم(،  دماغية  وذمة  حدوث  الغاز 
وازدياد الضغط الدماغي؛ نتيجة ازدیاد 
نفاذية الشعيرات الدموية الدماغية التي 

تعاني نقصًا حادًا في األكسجني.
وإذا لم ُيعالج املريض الذي في حالة 
فإن  متأخر،  وقت  أو عولج في  سبات، 
األمر ينتهي بالوفاة بعد بضع ساعات، 
أما إذا ُعولج املصاب في وقت مبكر، فإن 
السبات يخف تدريجياً ليدخل املصاب 
يكون  التام  غير  الوعي  من  حالة  في 
ويشكو  توهان،  حالة  في  املريض  فيه 
وقد  عضلياً،  ووهناً  ونسياناً،  صداعاً 
ال يتمكن من استعادة فعالياته الطبيعية 

قبل انقضاء فترة طويلة من الوقت.

قد تساعد بعض اإلجراءات الوقائية 
البسيطة في منع التسمم بغاز أول 
املحافظة  الكربون، وخاصة  أكسيد 
واملحركات  األجهزة  تهوية  على 

الحارقة للوقود.

للتسمم  املميزة  األعراض  أهم 
هي  الكربون  أكسيد  أول  بغاز 
املخاطية  واألغشية  الجلد،  تّلون 
مركب  للون  الراجع  الكرز  بلون 

الكربوكسي هيموجلوبني.

قليلة  لكميات  التـعـرُّض  يـؤدي 
ملدة  الكربون  أكسيد  أول  غاز  من 
طويلة إلى ظهور أعراض التسمم 
املزمن والذي ُيشاهد لدى العمال 
مثل:  من  الصناعات  بعض  في 

عمال املستودعات.

 أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

الصداع

القيء

ضيق في التنفس

الضعف

الدوخة

فقدان الوعي
CO
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كما قد تحدث للمصاب مضاعفات، 
التي  النفسية  املضاعفات  أهّمها:  من 
أو  السابقة،  الحوادث  بنسيان  تتجلی 
هذه  وتترافق  التسّمم،  لحالة  التالية 
مخطط  في  اضطراب  مع  األعراض 
كهربية الدماغ؛ مما يدل على منشئها 
تلني(.  وبؤرة  نقطي،  )نزف  العضوي 
أما املضاعفات العصبية فهي متعددة 
محیطي  أو  مركزي،  شلل  األشكال: 
أو  حـسيـة  واضـطـرابات  )طرفي(، 
حركية، كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه 
املضاعفات النفسية العصبية قد تظهر 
بعد بضعة أسابيع من حدوث التسمم.

التعّرض  أن  إلى  نشير  كما 
طويلة  ملدة  الغاز  من  قليلة  لكميات 
التسّمم  أعراض  ظهور  إلى  يؤدي 
لدى  خاصة  ُيشاهد  الذي  املزمن 
]عمال  الصناعات  بعض  في  العمال 
املرائب )الجراجات(، أو املستودعات، 
واألفران العالية، وصناعة الغاز[، وأهم 
األعراض: الصداع، والوهن، والخمول، 
االضـطـرابـات  بـعـض  مع  والدوار 
كما  والقلبـيـة،  والتنفسـيـة،  الهضمية 
درجة  الحاالت  من  كثير  في  ُيشاهد 

معتدلة من فقر الدم.
اإلسعاف الطارئ

يستوجب اإلسعاف السريع للمصاب 
إجراء التدابير التالية:

• إخراج املصاب من املكان بسرعة 	
إلى الهواء الطلق.

• التأكد من سالمة التنفس.	
• إذا 	 االصطناعي  التنفس  إجراء 

لزم األمر.
• نقل املريض إلى املستشفى.	

معالجة التسمم
أول  بغاز  التسّمم  معالجة  تعتمد 
التنفس  تقديم  على  الكربون  أكسيد 

االصطناعي الفّعال بواسطة األكسجني 
لذلك  وُيستخدم  عالٍ،  ضغط  تحت 
األكسجني النقي الذي يحل محل أول 
التخفيف  من  ويمكن  الكربون،  أكسيد 
األكسجني  نقص  آثار  من  جزئيًا  ولو 

على األنسجة. 
وبتقدم العالج فإن أعراض التسمم 
في  أنه  إال  تدريجياً،  الزوال  في  تبدأ 
حالة حدوث نقص مستمر وشديد في 
تظهر  قد  لألنسجة  األكسجني  وصول 
أعراض عصبية مثل : الرعشة، والخلل 

العقلي والذهني.
الوقاية

البسيطة  الوقائية  اإلجراءات  تساعد 
م بغاز أول أكسيد  في الوقاية من التسمُّ

الكربون وتعتمد على:
• تثبيت أجهزة الكشف عن غاز أول 	

أكسـيـد الكربـون واالستـكـشـاف 
في  والحرائق  للدخان،  السريع 
البطاريات  فحص  مع  البنايات 

مرتني سنوياً على األقل. 
• )الجراج( 	 املـرآب  بـاب  فـتـح 

ترك  وعدم  السيارة،  تشغيل  قبل 
مغلقة  بمساحة  تعمل  السيارة 

ومتصلة ببقية املنزل.
• بطريقة 	 الغاز  أجهزة  استخدام 

منفذ  وترك  متابعتها،  مع  سليمة 
مفتوح لتوفير الهواء النقي.

• األجهزة 	 تهوية  على  املحافظة 
وهي  للوقود،  الحارقة  واملحركات 

تتضمن :
أجهزة التدفئة.- 
األفران.- 
شواية الفحم.- 
مواقد الطهي.- 
سخانات املياه.- 
مدفأة النار.- 
املولِّدات النقالة.- 

إذا كان التسمم بغاز أول أكسيد 
معالجة  فينبغي  الكربون شديدًا، 
األكسجني  باستنشاق  الشخص 
تحت ضغط عاٍل عبر قناع الوجه.

إذا كان التسمم بغاز أول أكسيد 
الكربون خفيفًا، فيحتاج الشخص 
حيث  نقي،  هواء  استنشاق  إلى 
التخلص  على  األكسجني  يساعد 
من  الكربون  أكسيد  أول  غاز  من 

الدم.

تعرض  أنه  الشخص  اعتقد  إذا 
الستنشاق غاز أول أكسيد الكربون، 
الهواء  إلى  الخروج  عليه  فينبغي 
املساعدة  وطلب  مباشرة،  الطلق 

الطبية الطارئة.
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ُيوصى بتثبيت أجهزة الكشف عن 
الدخان )غاز أول أكسيد الكربون( 

في املنازل.

املواقد الحارقة للخشب.- 
محركات السيارات والشاحنات.- 

• حالة 	 في  املدفأة  على  الحفاظ 
جيدة مع تنظيف املدخنة، وأنبوب 

التصريف سنويًا.
• الـالزمــة: 	 بالتـصليـحـات  القـيـام 

أكسيد  أول  بغاز  م  تسمُّ حدث  إذا 
الكربون في منزلك، فمن الضروري 
استكشاف مصدر الغاز وتصليحه 

من شركات مختصة.
خطورة  على  الختام  في  ونؤكد 
الكربون  أكسيد  أول  بغاز  التسممات 
التثقيف  أهمية  إلى  ونشير  وبتعددها، 
التدفئة،  أجهـزة  بمخاطـر  والتوعـيـة 
السيارات  ومحركات  املياه،  وسخانات 
سليمة،  بطرق  استعمالها  يجب  التي 
من  الدورية  بالصيانة  عليها  واملحافظة 

املختصني. 

املراجع

• الشرعي، 	 الطب  أســاتــذة  من  مجموعة 
منظمة  والسموميات،  الشرعي  الطب 
الصحة العاملـية املكـتـب اإلقـليـمي لشرق 

البحر املتوسط )1993م(.

•	 S.-Y. Donati, M. Gainnier, 

O . C h i b a n e - D o n a t i ) 2 0 0 5 ( .

Carbonmonoxide poisoning. EMC-

Anesthésie Réanimation. 2 :46–67.

•	 Dominique	 Pateron,	 Maurice	

Raphaël,	Albert	Trinh-Duc(2016).	

Intoxication	 au	 monoxyde	 de	

carbone	 et	 aux	 fumées.	 Méga-

Guide	 Pratique	 des	 Urgences.	

Elsevier	Masson;	P526-529.

ينبغي عدم تشغيل محرك السيارة 
في مرآب )جراج( مغلق.

و�سائل الوقاية من

غاز اأول اأك�سيد الكربون

تثبيت أجهزة الكشف عن تهوية املنزل.
تسربات الغاز.

اقتناء أجهزة تدفئة 
مطابقة للمعايير.

الحرص على صيانة األجهزة 
التي تعمل بالغاز مع االستعانة 

بالحرفيني املتخصصني.

التأكد من سالمة 
املداخن.

تجنب تشغيل السيارة في 
مرآب )جراج( مغلق.
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في أحـوال الـنـفـس
د. يعقوب يوسف الغنيم*

هذا موضوع أتطفل به ــ كما فعلت 
معتذرًا  الطب،  مهنة  على  ــ  سابقًا 
ادَِّع  لم  ألنني  التطفل  هذا  عن  بذلك 
أرجع  ولكنني  أعلمه،  ال  بشيء  العلم 
في  عليها  أستند  علمية  أصــول  إلــى 
بالقراءات  ذلك  وأمــزج  أقدمه،  ما  كل 
على  فدلتني  بها،  مررت  التي  الكثيرة 
هذه  مثل  متابعة  مــن  الفائدة  مــدى 
ــ  بالضرورة  ــ  أكون  أن  دون  األمور، 
عاماًل في الحقل نفسه، بل إنه ليكفي 
اإلملام القليل بالشيء ِلَكْي تتم الفائدة، 
بنفسه  ينجو  أن  اإلنسان  ويستطيع 
يتيح  ذلك  فإن  الشرور،  من  كثير  من 
والبحث  املــرض،  لتدارك  الفرصة  له 
كتب  ما  ألن  منه،  الشفاء  وسائل  في 
في هذا الشأن كثير جدًا، بحيث يكفي 
التي  الفائدة  عن  يبحث  ــْن  َم لفائدة 
يستطيع عند الحصول عليها البعد عن 

كل ضرر.
ينبغي لي  ولعل من أهم وأكرم ما 
اهلل  كتاب  في  جاء  ما  هو  به  أبدأ  أن 
جاء  ما  ثم  الكريم،  القرآن  وجل:  عز 
من أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
من  النفس  بشفاء  يتعلق  فيما  وسلم 
همومها، والبعد بها عن االنغالق حتى 
ال يؤدي بها هذا االنغالق إلى أمراض 
عن  وُتبِعده  بصاحبها،  تحل  جسيمة 

أجواء الناس األصحاء.

ولقد جاء في كتاب: "مفردات ألفاظ 
القرآن" للراغب األصفهاني، ما ُيفيُدَنا 
مؤلفات  وهو صاحب  الشأن  هذا  في 
كثيرة نافعة، ولكن سيرته الذاتية تكاد 

تكون مجهولة.
خصص جزءًا من كتابه هذا لبيان 
معاني مفردات اللغة الواردة في القرآن 
الحروف  بحسب  رتبها  وقد  الكريم، 
األبجدية، وعندما جاء إلى حرف النون 
ذكر النفس فقال عن معانيها، وما ورد 

من ذكرها في الكتاب الكريم: 
تعالى  قوله  مــن  الـــروح  "النفس: 
"َأْخِرُجوا   )93( آية  األنعام،  سورة  في 
َأنُفَسُكْم"، وقوله تعالى في سورة البقرة 
َ َيْعلَُم َما ِفي  آية )235(: "َواْعلَُموا َأنَّ هللَّ
أما قوله تعالى في  َأنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه" 
ُرُكْم  )28(: "َوُيَحذِّ آية  آل عمران،  سورة 
ُ َنْفَسُه" فنفسه هنا هي ذاته. ومما  هللَّ
ذكر يتبني لنا أن النفس والذات والروح 
شيء واحد، واإلنسان يكون من جسد 
مرض،  إن  ِطبُّه  وللجسد  نفس،  ومن 

وللنفس عالجها.
وقد وردت في القرآن الكريم آيات 
تربية  النفس  تربية  على  َتُحثُّ  كثيرة 
َأَماَم  تكون على استواء  سامية بحيث 
ُسبل الحياة، فال يحل بها اضطراب، 
األمــراض  ــى  إل بها  يـــؤدِّي  خلل  وال 

 * وزير التربية األسبق ــ دولة الكويت ــ مؤرخ وأديب.

النفس  بأحوال  يتعلق  ما  متابعة 
البشرية أمر مهم، يدلنا عليه اهتمام 
القرآن الكريم والحديث الشريف بما 

يتصل بها.

ذكر القرآن الكريم في كثير من اآليات 
تربية  النفس  تربية  إلى  يؤدي  ما 
سليمة ويبعدها عن املؤثرات السلبية.
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وقد  اآلن،  معروفة  باتت  التي  النفسية 
على  وطأة  األمراض  أشد  من  صارت 
التي  األمــور  تلك  فمن  اإلنسان،  بني 
أمرنا اهلل سبحانه بها في كتابه العزيز 

ما يلي:
• قال 	 االستقامة،  النفسية:  اآلثار  من 

َوَمْن  ــْرَت  ُأِم َكَما  }َفاْسَتِقْم  تعالى: 
َتاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن 

َبِصيٌر{. سورة هود، اآلية 112.
• للرسول 	 رائــع  وصف  من  جاء  ما 

الكريم وصحبه في سورة )الفتح(، 
ٌد َرُسوُل  حني قال جل شأنه: }ُمَحمَّ
اهللِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعلَى الُْكفَّاِر 

دًا  ُسجَّ عًا  ُركَّ َتَراُهْم  َبْيَنُهْم  ُرَحَماُء 
َوِرْضَواًنا   ِ اهللهَّ ِمَن  َفْضاًل  َيْبَتُغوَن 
ــِر  َأَث ــْن  ِم ُوُجــوِهــِهــْم  ِفــي  ِسيَماُهْم 

ُجوِد{ سورة الفتح، اآلية 29.  السُّ
• باإلصالح 	 الكريم  القرآن  أوصى 

املــودة  تــســود  ــاس حتى  ــن ال ــني  ب
تستفحل  أن  ــن  م ـــداًل  ب بينهم، 
جاءت  ولقد  والبغضاء،  الكراهية، 
ــر،  األم بــأســلــوب  التوصية  ــذه  ه
ِإْخَوٌة  }ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن  فقال تعالى: 
 َ َواتَُّقوا اهللهَّ َأَخَوْيُكْم  َبْيَن  َفَأْصِلُحوا 
الحجرات،  سورة  ُتْرَحُموَن{  لََعلَُّكْم 

اآلية 10. 

• األدب 	 على  الكريم  الكتاب  وحــث 
الغير عند  إيذاء  الجدال، وعدم  في 
إبداء الرأي في مسألة من املسائل، 
وفي ذلك قوله تعالى: }َواَل ُتَجاِدُلوا 
َأْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  ِإالَّ  الِْكَتاِب  َأْهَل 
َآَمنَّا  َوُقوُلوا  ِمْنُهْم  َظلَُموا  الَِّذيَن  ِإالَّ 
ِبالَِّذي ُأْنِزَل ِإلَْيَنا َوُأْنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإلَُهَنا 
ُمْسِلُموَن{ لَُه  َوَنْحُن  َواِحٌد  َوِإلَُهُكْم 

سورة العنكبوت ــ اآلية 46.

• سبحانه 	 اهلل  ــاب  ــت ك وأوصـــــى 
املسلمني بعدم الكبرياء، كما أمرهم 
إخــوان  بأنهم  اآلخــريــن  بإشعار 

لهم، وبّين أنَّ ذلك يبدو في أشياء 
وعنه  املطمئن،  املْشُي  منها  كثيرة، 
الَِّذيَن  الرَّْحَمِن  }َوِعَباُد  تعالى:  قال 
َوِإَذا  َهْوًنا  اأْلَْرِض  َعلَى  َيْمُشوَن 
َساَلًما{ َقاُلوا  الَْجاِهُلوَن  َخاَطَبُهُم 

سورة الفرقان، اآلية 63.

فالسير دون شموخ، والرد الحسن 
التي تصُعد  السائلني من األمور  على 
عليا،  مجاالت  إلى  اإلنسانية  بالنفس 

وُتبِعد عنها املشاعر غير السوّية.
اهلل  به  أوصانا  مما  نماذج  فهذه 
سبحانه، ورّغب إلينا في أن نتبعه حتى 
تخضع  ال  مطمئنة  نفس  على  نحصل 
لضغوط الحياة، فيعيش َمْن يتحلَّى بها 

في خير وسالم.
أخرى  آيــات  الكريم  القرآن  وفــي 
ُسَوِره  من  مختلفة  مواضع  في  كريمة 
تتحدث عن كل ما يحيط بالنفس ويكفل 
االضطراب  وعـدم  االستقامـة،  للمرء 
على  املحافظة  ألنَّ  ذلك  حياته؛  خالل 
الراحة  يكفل  مــا  أهــمِّ  مــن  ــوازن  ــت ال

واالستقرار.
من  آخــر  موضع  إلــى  ننتقل  هنا 
املواضع املهمة الدالة على اعتناء الدين 
باستقامة النفوس واستقرارها، فنحن 
عز  اهلل  كتاب  في  ورد  ما  ذكرنا  وقد 
وجل لنرى أن من املهم أن ُنعقِّب على 
ذلك بذكر ما جاء في أحاديث رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

رسول  هدي  من  نلقاه  ما  أول  إن 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو الحرص 

املرض  إهمال  وعــدم  الــتــداوي،  على 
ال  ما  إلى  يتحول  ثم  ى،  يتفشَّ ال  حتى 
ــ  َعْنُه أصحابه  نقل  ُتحمُد عقباه، وقد 
وكان  الهدي،  هذا  ــ  عنهم  اهلل  رضي 
التداوي  إلى  دعوته  أن  الواضح  من 
كانت تخص استعمال األدوية املفردة، 
وما  األعشاب،  اآلن:  ُيَسمَّى  ما  وهي 

ينبغي أن يسير املرء في حياته على 
سواء بعيدًا عن االضطراب، حريصًا 
على الهدوء وعليه بحث شؤونه بحثًا 
عقالنيًا دون أن يكون في هذا البحث 

ما يدل على التسّرع الضار.

الصفات الكريمة في كل إنسان تجلب 
له محبة الناس واحترامهم، وتتيح له 
فرصة العمل الدائب في هدوء تام، ال 

يعكر مزاجه أي معكر.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسـول  بـه  أوصـانـا  مـمـا 
العناية بالجسم والنفس، واالهتمام 
باالستشفاء من كل مرض يحل بنا، 
أهملنا  إذا  ويزداد  يتفاقم  فالمرض 

عالجه ولكل داء دواء ُيستطبُّ به.
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نراه عند العطارين من أدوية أساسها 
نباتي أو طبيعي، ولم تكن دعوته متجهة 
السائدة  املركبة  األدوية  استعمال  إلى 
اآلن، وبناًء على ذلك، فإنهم قالوا: "كل 
داء ُقِدَر على دفعه باألغذية والحمية لم 

ُنَحاِول دفعه باألدوية".
عليه  اهلل  اهلل صلى  رســول  وقــال 
وسلم: "ما أنزل اهلل من داٍء إال وأنزل له 
البخاري(، وقال كذلك:  )أخرجه  دواء" 
الداء  دواُء  ُأِصيَب  فإذا  دواء  داء  "لكل 
برأ بإذن اهلل عز وجل" )أخرجه مسلم(.

• اهلل 	 صلى  اهلل  رســول  أحاديث  من 
عليه وسلم التي تؤكد املحافظة على 
وعدم  نفسه،  وطيب  املسلم،  عدالة 
الرجال  أبغض  "إن  يلي:  ما  تهوره 
أخرجه  الَخِصُم"  األلـــدُّ  اهلل  ــى  إل
فهو  والنسائي،  والترمذي  الشيخان 
يفضل سماحة النفس، وكظم الغيظ، 
فيقول:  الخصوم،  التهور ضد  وعدم 
الشديد  اهلل  إلى  الرجال  أبغض  إن 
في خصومته، والخصم هو املولع في 
خصومة الناس وإيذائهم قوالً وعماًل.

• اهلل 	 صلى  اهلل  نهي رسول  ذلك  ومن 
مع  التشدد  عن  أصحابه  وسلم  عليه 
الغير، وزيادة الغضب، فقال صلى هلل 
"ليس الشديد بالصرعة،  عليه وسلم: 
عند  نفسه  يملك  الــذي  الشديد  إنما 
واملقصود  مسلم،  أخرجه  الغضب" 
بالصرعة: املصارعة والغلبة، وامتالك 
يكون  الغضب  عـنـد  لـنـفـسـه  املــرء 

بالصبر، وعدم إيذاء اآلخرين.
• النبوية 	 ــث  ــادي األح أوضـــح  ــن  وم

الوسوسة،  نبذ  الشريفة داللة على 
هذا  ورحابته،  الصدر  سعة  وعلى 
الحديث الذي ُيعيذنا باهلل سبحانه 
وتعالى من كل سوء وضيق، ونصه 
أعوذ  إني  "اللهم  الدعاء:  هذا  في 
العجز والكسل، وأعوذ بك  بك من 

من  بك  وأعــوذ  والحزن،  الهم  من 
أخرجه  الرجال"  وقهر  الدين  غلبة 
مسلم، وفي هذا الدعاء ثالثة أمور 
للنفس  يعرض  ما  أسباب  أهم  من 
والحزن،  الهم،  وهي:  أمراض  من 

وغلبة الدين.
وبذا نرى أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم كان مهتمًا بتوعية أصحابه 
بأمور دنياهم كما كان مهتمًا بتوعيتهم 
في  الـرسالـة  أدى  وقد  دينهم،  بأمور 
هاتني الناحيتني كما أشرنا فيما مضى.
رًا  لقد بعث اهلل رسوله هاديًا ومبشِّ
أدَّى  وقد  الحنيف،  الدين  بهذا  ألمته 
إلى  وكــان  وجــه،  خير  على  الرسالة 
بنصائح  حوله  َمْن  ينصح  ذلك  جانب 
تفيدهم، إضافة إلى ما كان يقدمه لهم 
وهذه  الحنيف،  الدين  إلى  الهداية  من 
إضافية  فوائد  على  تحتوي  النصائح 
أداء  على  ُتعينهم  بدنية  ُقــوًَّة  تكسبهم 
استكمال  ذلك  وفي  الدينية،  واجباتهم 

ملا بعث اهلل تعالى رسوله من أجله.
*****

كل  عن  التعبير  في  دور  للشعر 
مشاعر  من  البشرية  النفس  ُتِكنُُّه  ما 
الشعراء  أن  في  وال شك  وأحاسيس، 
هم أكثر الناس قدرة على التعبير عن 
كل ما يدور في خواطرهم، وال شكَّ ــ 
ألحاسيس  ُعرضة  أنهم  في  ــ  أيضًا 
الشوق، والحب، والحزن، واأللم، وكل 
أن  نــود  وهنا  النفوس،  في  يؤثر  ما 
نقدم بعض األمثلة الدالة على ذلك من 
مرت  أجياٍل  عدة  من  نستقيها  أشعار 
بها أمتنا، وذاك منذ العصر اإلسالمي 
األول إلى يومنا هذا، وأول شاعر نبدأ 
بتقديم نموذج من شعره يدل على ما 
نريد هو عروة بن أذينة، وهو من فحول 
في  توفي  اإلسالمي،  العصر  شعراء 
حوالي سنة ثالثني ومائة للهجرة، وكان 
رجاًل عفيفًا ُمحبًا للخير، وكان له ــ مع 
ذلك ــ بعض الشعر الغزلي الذي خرج 

به عن طريقته، ولكنه كان ُمتَِّزنًا فيه.

بتربية  مهتمًا  الكريم  الرسول  كان 
مجتمع  نشأة  تكفُل  تربية  أصحابه 
مسلم صالح، وذلك بتوصيتهم بكل 

ما ينفعهم في عالقاتهم ببعضهم.

عروة بن أذينة من الشعراء البارزين 
جـميالً  شـعـرًا  لـهـم  قـرأنا  الذيـن 
عـن  صـادق  تـعـبير  فـيه  ورائـعـًا 
شؤون الحياة، وفيه داللة واضحة 

على نفسية الشاعر.

عن  التعبير  فــي  مهم  دور  للشعر 
الشكوى  قصائد  أكثر  وما  املشاعر، 
العرب،  الــشــعــراء  عند  الــزمــان  مــن 
التي  فات  ما  على  الحسرة  وقصائد 
تسيطر عليها دالئل الحزن، وكثير من 
املؤثرات النفسية املتعلقة باإلنسان.
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ونحن إذ نتحدث عن طلب السكينة، 
ــمِّ والــحــزن  ــه ــل ال ــكــف عــن تــحــمَّ وال
باعتبارهما سببني من أسباب االتزان 
ذلك  نــرى  فإننا  لإلنسان،  النفسي 
واضحاً في قصيدة له مشهورة ُرِويْت 
من  كبير  عدد  في  متفرقة  أبيات  منها 
مجموعات الشعر العربي، وأشاد بها 

النقاد، ومطلعها: 
َأفــي ُرســوِم َمَحـــلِّ َغـيـر مـســكـوِن

وُق ُيبكيني من ذي األجارِع كاَد الشَّ

ومنها قوله:
نعــالـُج العـــيـَش أطـوارًا تقلُّبــــُه

فـيـه َأفـاِننُي ُتْطــَوى عـــن َأفـاِنـيـِن

باليسِر والعسِر واألحداُث معرضٌة

البــدَّ مـن شـدة ٍ فـيهـا ومــن لــيـِن

ِدهــا حـتـى َتِكلَّ وَتْلَقى فـي َتــطـــَرُّ

أطـبـاَق ملهـًى بهـا حـيراَن مفتوِن

ولـو تخـفَّـَض لم ينقـض تخفُّضـُه

مكتوَب رزٍق َمَدى ما عاَش َمْضُموِن

فـما امرٌء لم يضع دينًا وال حسبًا

بـَفْضـِل مـاٍل َوقـى ِعـرْضًا ِبَمْغُبوِن

وقوله:
وقد َعِلمُت وما اإلسراُف من ُخُلقي

أنَّ الذي هو رزقي سوَف يأتيني

ــيـنـي تــطـلُّــبــه أســعى لـــه فيـعنِّ

ولو قـعــدُت أتانـــي ال يــــعنِّيني

وباقي هذه األبيات:
وأنَّ َحـــظَّ امرٍئ غيري َسَيأُخُذُه

البـــدَّ البــــدَّ أن يحــتـازُه دونـــي

لِّـَف َنْفسي فوَق طـاقتـــها فــلـن ُأكَّ

حرصـًا أقيُم به في َمْعَطِن الُهوِن

)الرسوم: اآلثار البائدة من املباني، 
املمر  القفر:  موقع،  اسم  األجارع:  ذو 
الصحراوي الخالي، عفا: زال، ُأعالج: 
عديدة،  مرات  أطوارًا:  وأسعى،  أبحث 

أفانني: أنواع(.
يعلم  النموذج  هذا  يقرأ  من  ولعل 
ابن  طباع  وصــف  من  ذكرناه  ما  أن 
عن  يتحدث  فهو  عليها،  ينطبق  أذنية 
التجارب،  به  مــرت  من  حديث  نفسه 
الناس  ومع  معه  الحياة  طبع  وعــرف 
جميعًا، ولكنه تلقى كل ذلك بطيبة نفس 

وسماحة.
ونستـمـر فـي عـرض الـشعر املعبر 
عن النفوس ، فننتقل من عصر اإلسالم 

إلى العصر الحديث فنقدم : 
• نموذجًا للشاعر صقر الشبيب.	
• الـرحـمـن 	 عـبد  للـشـاعر  نمـوذجـًا 

شكري.
• نموذجًا لشاعر لم يذكر اسمه.	

وهذا هو ــ أواًل ــ الشاعر الكويتي 
شعرائنا  مــن  ــو  وه الشبيب،  صقر 
في  نجده  غزير  شعر  ــه  ول ـــل،  األوائ
أحمد  األستاذ  بجهد  املطبوع  ديوانه 
طباعته  أعــادت  وقد  الرومي،  البشر 
البابطني  سعود  العزيز  عبد  مؤسسة 
الطباعة  فــجــاءت  الشعري  لــإلبــداع 
الطبعة  عن  ما  شيئًا  مختلفة  الثانية 
األولى إذ كان مما أسعدني أن طلبت 
أقوم  أن  الكريمة  املؤسسة  هذه  مني 
بكتابة  َفُقْمُت  الطبع  ــادة  إع بمتابعة 
مقدمة إضافية عن شعر هذا الشاعر، 
وأضفت إليه ما وجدت من قصائد، ثم 
أضفت إليه قصائد أخرى زودني بها 
فجاء  الشمالن  مرزوق  األستاذ سيف 

العمل متكاماًل والحمد هلل.
مرآة عصره،  الشبيب  شعر صقر 
أحداث  من  به  مر  ما  لكل  يــؤرخ  فهو 
ويتحدث عن حكام   ، محلية وخارجية 

عـّبر  مواقف  له  ُأذينة  ابن  الشاعر 
وعن  بنفسـه،  اعـتـزازه  عـن  بـهـا 
ما  بأن  الصادق  واعتقاده  قناعته 
كتبه اهلل له من رزق فهو آتيه دون 
أن ُيَعنِّيه طلبه، والسير بحثاً عنه.

صقر الشبيب شاعر كويتي معروف 
الكويت  فـي صحـافـة  شعـره  نشر 
وفي صحافة بعض البلدان القريبة، 
وكـانت لـه صفات شخصية ميزتـه 
عـن غـيـره، وسـيطـرت على شعره 
حتى وجدناه شعرًا مطبوعاً بطابع 

خاص.

طبعته  في  الشبيب  صقر  ديوان 
اجتهاد  األصل  في  هو  األولى 
وعمل األستاذ أحمد البشر الرومي 
الرجل  هذا  كان  وقد  ـ  اهلل  رحمه  ـ 
مالزمًا للشاعر يكتب عنه كل شعره، 
وجد  الشبيب  توفي صقر  وعندما 
األستاذ الرومي أن من حق صاحبه 

عليه أن يصدر ديوانه ففعل.
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ويرحب  أهلها،  من  والبارزين  الكويت 
بزوارها من السياسني، واألدباء، وعلماء 

الدين املعروفني.

وشعره يعبر ـ أيضًا ـ عن مشاعره 
وظروف  بحياته،  يتعلق  فيما  الخاصة، 
ذرعــًا  ضــاق  أن  بعد  بيته  فــي  عزلته 
حاجته  بسبب  وذلك  الناس؛  بمخالطة 
وفقده لبصره، وقد أملت عليه هذه الحالة 
أسلوبًا مختلفًا ، فصار يفلسف الحياة، 
آالت  من  آلة  إلى  ِعْنَدُه  الشعر  وتحول 
هو  يعانيه  بما  اهتمامه  ولعل  التفكير، 
الذي دفعه إلى التفكير بمعاناة اإلنسان 
قصائد  له  وجدنا  ــذا  ول ــام؛  ع بشكل 
للبشر،  النفسية  بالحالة  مساس  لها 

وبمعاناتهم في أحوالهم املختلفة.

الواضح  الـنـفسـي  التعبـيـر  ومـن 
السعادة،  عن  قاله  ما  اآلخــريــن  عن 
والشك في أن السعادة وليدة الشعور 

باالرتياح، فهل كان مرتاحًا؟

بقوله  "السعادة"  قـصيـدتـه  يـبـدأ 
إلى  الدنيا  في  سبيل  ال  بأنه  الجازم 
الناس  به  يسمع  اسم  فهي  السعادة، 

ولكنهم ال يرون آثاره بأعينهم :

ليَس في األرِض من طريٍق ُيؤّدي

ســالــكـيـِه أو بـعَضُهْم للـسـعـاَدْه

فــلـهـــا اســـٌم بنَي األنــاِم شـهيـٌد

هاَدْه اُه ُمــــسَتحيُل الـــَشّ وُمـــــسَمّ

مــــا رأيـــنــــا إال َشقــــاًء عتيـــدًا

ِهـْم أو َعَتـــاَدْه لــبــنــــي األرِض ُكِلّ

ـَقاء تــرانــا وَمــَع الـعــلــِم بــالـشَّ

يـــاَدْه ـى مــَن الـبـنــنَي الِزّ نــتـــمــَنّ

االسم  ذات  السعادة  أن  يرى  فهو 
وجود  ال  جميعًا  الناس  لدى  املشهور 
لها في واقع البشر؛ ولذا فإنه يعجب 
من  االزديــاد  في  الراغبني  ــاء  اآلب من 
النسل، ونسلهم سوف يسير في العالم 
املحروم من راحة النفس ومن السعادة 

املرجوة.

هذا  على  قصيدته  فــي  ويمضي 
من  اإلنسان  تمّكن  ينفي  الذي  املنوال 

الحصول على سعادته في دنياه .

وفــوق ذلــك فــإن لكل امــرئ طبعه 
الذي ُخِلق ونما عليه، فهو ال يتغير أبدًا:

ال ُيطيُق املخُلوُق تـبديَل َطبٍع

بــسواُه وإن أطــــال ِجـهاَدْه

خِر لم ُتِعْدها ِلَيانًا قسَوُة الَصّ

َلَطـَماُت األمَواِج مْنُه ِصاَلَدْه

إن الشاعر ينكر وجود السعادة في 
الكون َوُيِصرُّ على أال سعادة في تزاحم 
النسل، وال تغيير للطباع البشرية التي 
األنفس، وهو مصمم على  ُطِبقت على 
رأيه هذا حتى لقد قال في آخر بيت : 

ذاك ماال َأُحوُل َعنُه اعتقادًا

تــاركًا ُكَلّ ناظٍر واعتـقاَدْه

في  الشبيب  صقر  رأي  هو  هــذا 
يبحث  ما  أهم  من  هي  التي  السعادة 
عنه اإلنسان في حياته، وال شك في أن 
هذا املوقف من شاعرنا غريب الشأن، 
الذين  الناس  من  كثيرًا  ويخالف  بل 
والنظرة  التفاؤل  بطابع  حياتهم  ُطِبعت 
أن  في  شك  وال  املنـيـرة،  املستقبلـيـة 
لنا  ُيظهر  األمر سوف  البحث في هذا 
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كانت قصيدة الشاعر صقر الشبيب 
نــادرة  قصيدة  )الـسـعـادة(  عـن 
رأي  عــن  ومعبرة  طويلة  املــثــال، 
السعادة  الباحثني عن  في  الشاعر 
الحصول  مــن  يتمكنوا  أن  دون 
والولد،  باملال  هي  فليست  عليها، 
ولكنها براحة البال وهدوء النفس.

اكـتـفى  الـشـبـيب  صـقـر  الـشـاعـر 
السعادة  أن  من  يقينه  في  قرَّ  بما 
سراب خادع ال وجود له في حياة 
اإلنسان، وهذا موقف غريب، ولكنَّ 

لكل إنسان ما يعتقده.

كل األفكار التي أوردها الشبيب في 
يوافقه بعض  قد ال  أفكار  قصيدته 
بها،  ُمتَمسٌك  ولكنه  عليها،  الناس 
ولقد قال آخر ما قاله في قصيدته: 
ماال  هو  بالقارئ  مر  الذي  هذا  إن 
أتحول عنه من رأي واعتقاد، وبذا 

أترك كل واحد واعتقاده.
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آراء مخالفة لرأيه ، تنظر إلى السعادة 
بمنظار آخر، وترى أن حياة الناس ال 

تستقر بال سعادة.  
ثم يأتي دور الشاعر املصري عبد 
الرحمن شكري، وهو شاعر معروف 
محمود  عباس  األستاذين  زمالء  من 
العقاد، وإبراهيم عبد القادر املازني، 
سنة  في  اإلسكندرية  مدينة  في  ولد 
في  تخّرج  وقد  بها،  ودرس  1886م 
كلية املعلمني العليا في سنة 1909م، 
وكان أثناء دراسته العليا محررًا في 
أحمد  كان  التي  "الجريدة"  جريدة 
الرغم  وعلى  يصدرها،  السيد  لطفي 
ثمانية  لــه  وأن  شــعــره،  غـــزارة  مــن 
دواوين مطبوعة فإنه ُأصيب في آخر 
ِسِني حياته باالكتئاب، واليأس، وركبه 
التشاؤم واإلحباط، وقد توفي في سنة 

1958م.

له مقطوعة شعرية معبرة عن ذاته 
تمام التعبير نشرت في مجلة املقتطف 
على  ـــة  دالل وفــيــهــا  1935م،  ســنــة 
إحساسه بالضعف، وتمنيه الحصول 
ـ  ـ أيضًاـ  على القوة التي تنقصه، وهيـ 
تكمل شخصية اإلنسان، وتجعله َسويًا 

في حياته كلها.
يقول فيها:

يا ليَت قلبي عـلى أســاُه
أقـوى من الشرِّ والشقاِء

وليت نفسي على هواها
أقوى من الحبِّ والرجاِء

ولــيـــت ُلبِّي على حجاه
أجــلــد مـن غفلة الغبــاِء

إلى أن يقول:
فـــــداِو داَء الـحـيــاة فــيـَنا

لو ُتْسَعد النفــس بالـدواِء
بالصبر والسعي واألماني

والــحــلـم والعزم والوفاِء

حتى  النفس  شفاء  عن  يبحث  إنه 
في  ذكــرهــا  الــتــي  ـــال  اآلم ــه  ل تحقق 
كل  في  كامنة  ــال  آم وهــي  قصيدته، 
تحقيقها  إلى  يتوق  وكلٌّ  بشرية،  نفس 
لصالحه، وقليل هم الشعراء الذين لم 

يعبروا عن الهم الكاِمِن في نفوسهم.
وبداية  الثالث،  الشاعر  هو  وهذا 
نقول: إن الشعراء الذين لم يعبروا عن 
قليلون،  نفوسهم  على  املـسيـطـر  الهم 
وال شك في أن حساسية الشاعر عند 
له  تجلب  به  تمر  التي  األحــداث  تلقي 
في أحيان كثيرة ما يجلب له التعاسة، 
عن  يعبِّر  كما  شعره  في  عنها  فيعبر 
أنسه إذا َجاَدْت عليه الدنيا بما يوجب 
األنس، فالشاعر مرآة تظهر عليها آثار 

الحياة بكافة صورها.
هذا شاعر كويتي لسنا في مجال 
ذكر اسمه، أو بيان أسلوب حياته، مرت 
به ظروف محزنة وهو بعيد عن وطنه، 
عن  يسأله  َمْن  جاءه  األثناء  هذه  وفي 
شعره، كيف توقف عنه وكانت بداياته 
فيه قوية ومقبولة لدى السامعني، وقال 

السائل: نحن في االنتظار.
غير  وقت  في  السؤال  جاء  ولقد 
صدر  ولكنه  الشعر،  لقول  مناسب 
التي  الحالة  عن  معبرًا  الشاعر  عن 
عن  توقفه  أسباب  وعن  عليها،  كان 
يقول  الزمن،  من  مدة  الشعر  قرض 

لصاحبه:
سألت عــن نظمـي وأشعـاري

هـيـهـات قــد حـطمت قيثـاري

قد كان فـي ذاكــرتـي خـاطـرًا

ومـــا هــو الـيـــوم بخــطــار

باألمــس كــم رددتـه مـنـشـدًا

يــنــم عــن مكـنـون أسـراري

من الشعراء َمْن تؤثر األحداث في 
عن  يتوقف  لنراه  حتى  شاعريته 
نظم الشعر حيرًة مما يصادف من 
ابتالء، ولكنه سرعان ما يعود إلى 
إثارة  أول  عند  الشعرية  طبيعته 
فيفتح  كأن يخاطبه صديق  تثيره، 

قلبه له، ويعبر عما فيه.

كثيرة،  للشاعر  املعاكسة  الظروف 
عن  والبـعد  الغربة،  ل  تحـمُّ منـهـا 
األهل واألصحاب، ومنها االنشغال 
بأمور الدنيا، ولكن الشاعر سرعان 
ما يعود إلى طبيعته التي اعتادها 

فتهدأ نفسه.

سؤال  على  يرد  الشاعر  هذا  كان 
الناس  أقرب  من  واحد  إياه  سأله 
الذي  أين شعرك  له:  إليه حني قال 
وقد  له؟  والطرب  سماعه،  اعتدنا 
بقوله  بدأها  بأبيات  الشاعر  رد 
إنه حطم القيثارة التي كان يعزف 

عليها.
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أرســـلتـه والنـفــس مشـغـوفـة

فــجـاء مـن روحــي وأغـواري

يا لهف نفسي من زمان مضت

فــيــه صـبـابــاتـي وأوطــاري

وتستمر القصيدة على هذا املنوال 
كما  تنتهي  أن  إلى  الحزين،  الشاكي 

بدأت فيقول: 

يا دهر والصدع شديد األذى

والـقـلـب فـيـه موقـد الـنـار

عـانـيـت مـن تبريحه صـابرًا

فخان بعد الـألي إضـماري

ــٍة  ــــْدُو إلــى أنَّ َل الـشَّ َتـــحـــوَّ

مــن أجلها حطمت قيثاري

سجل  مجملها  فــي  والــقــصــيــدة 
ألحاسيس نفس متعبة أضناها البعد، 
والغربة، وكم عبر الشعراء عن دخائل 
نفوسهم؛ فأثاروا فينا الحزن بقدر ما 
من  قالوه  بما  اإلعجاب  فينا  أثــاروا 

شعر رائع.

حديثنا  ضمن  آخــر  انتقال  وهــذا 
تفصيالت  ذكرنا  ما  بعد  النفس،  عن 
هذا  وليس  بها،  عالقة  ذات  أخــرى 
مجال الحديث عن األمراض النفسية ــ 
األمراض  من  النوع  فهذا  ــ  رأينا  كما 
عالجه،  يدركون  به  متخصصون  له 
تامة، ومتابعة؛ كما  وُدْربة  بعد دراسة 
يدركون أنماط هذا العالج، ولكننا هنا 
الصفات  عن  الحديث  إلى  في سبيلنا 
النفسية التي ُتؤثِّر باإلنسان؛ فتصرفه 
َنْفَسُه  عن االستقامة في حياته، فيجد 
في ضيق شديد، وربما أحسَّ بالوحدة 
ألن غيره من الناس لم َيُعْد يطيق البقاء 

إلى جواره.

منها  كــثــيــرة  اإلنــســان  ــات  وصــف
الجميل، ومنها القبيح، ومنها املمدوح، 
ومنها املذموم، وقد رأينا قدماء العلماء 
أّيًا  بالعالج  اعتنوا  وقد  املسلمني  من 
الُكُتب،  من  كثيرًا  عنه  فكتبوا  كــان، 
ومنها ما َجاَء في كتاب محمد بن زكريا 
الرازي املتوفى في سنة 313هـ )925م( 

وهو كتاب: "املنصوري في الطب".
وهذا الكتاب مطبوع في طبعة حديثة 
محققة وُمْعتنى بها، وقد نشرها معهد 
للمنظمة  التابع  العربية  املخطوطات 
والعلوم،  والثـقـافـة،  للتـربـيـة،  العربية 
وكانت طباعته املحققة هذه في الكويت 

سنة 1987م.
وقد شرح الكتاب وحققه، وعلق على 
ما يستحق التعليق منه الدكتور حازم 
البكري الصدِّيقي، وقد ذكر املحقق أن 
في  كتابان  أهمها  كبيرة  كتبًا  للرازي 
الحاوي، واملنصوري، وقد  الطب هما: 
املنصوري(  )وهو  الكتاب  هذا  ــر  َذَك

فقال:
الطب  فــي  كــتــاب  فهو  ــذا  ه "أما 
الوقائي ُيعتبر األول من نوعه، وقد ذكرته 
املنصوري"،  "كناش  باسم:  املراجع 
وكان ُيعتمد للتدريس في معاهد الطب 
األوروبية حتى القرن السادس عشر".

كتابه  فــي  ـــــرازي  ال ــم  ــت اه ـــد  وق
"املنصوري" بالحديث عن صفات كافة 
أعضاء اإلنسان، وما يتصل بها مما له 
عالقة بالنفس، والروح، والعادات التي 

يتطبع بها املرء في حياته، ومن ذلك:
عــن دالئــل   101 فــي ص  تــحــدث 
في  فقال  والنفس  والــكــالم  الصوت 
َجهورًا  غليظًا  صوته  كان  "من  ذلك: 
سريعًا  كالمه  كان  ومن  شجاع،  فهو 
فهو عجول قليل الفهم، ومن كان كالمه 

لإلنسان صفات عديدة، ولكل صفة 
دليل على أمر من األمور التي تكمن 
أكان  سواًء  الفرد  على  مالحظتها 
ذلك في حركاته أو شكل أعضائه، 

أم في تعامله مع الناس.

وقبيحها  جميلها  اإلنسان  صفات 
الباحثني  بحث  عليه  وقــع  مما 
كثير  في  وارد  وهــو  العلماء،  من 
حدود  في  ألَّفوها  التي  الكتب  من 

اختصاصاتهم.

تكمن  املنصوري  كتاب  أهمية  لعل 
العالج  يتناول  كتاب  أول  أنه  في 
فـهـو  الـوقـائي،  الطــب  طريق  عن 
ِبِه  املرء  يستشعر  مستقبلي  عالج 
ما قد ُيلمُّ به من أمراض فيتفاداها.
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عاليًا سريعًا فهو عجول سيِّىء الخلق 
فهو  طوياًل  َنَفُسُه  كان  ومن  َغُضوب، 
ثقياًل  صوته  كان  ومن  ة،  الهمَّ رديء 
فهو رغيب البطن )به صفة من صفات 
فهو  الصوت  أغن  كان  ومن  البطن(، 
وخشونة  للناس،  الشر  ُيْضِمُر  حسود 
الصوت دليل على الُحمق، وقلة الفطنة".
وللضحك الصادر من معظم البشر 
الكبير  الطبيب  هــذا  أوردهـــا  دالالت 
فهو  الضحك  كثير  كــان  "من  فقال: 
دمث، ُمساعد، وقليل العناية واالهتمام 
فهو  الضحك  قليل  كان  ومن  باألمور، 
يحمله  بما  يرضى  ال  مخالف،  مضادُّ 
فهو  الضحك  عالي  كان  ومن  الناس، 
عند  سعال  عليه  يقع  كان  ومن  وقــح، 
اب"،  الضحك، أو َرْبو فإنه سليطُ  َصخَّ
ــرد دالئــل  ثــم مضى الــــرازي فــي س
بعض  بها  يتَِّصف  قد  التي  الصفات 

الناس، فأورد ما يلي:
إن الرجل  قال عن دالئل الشجاعة: 
وكان  َخشَنه،  الشعر  قــوي  كــان  إذا 
منتصب القامة شديد العظام واألطراف، 
الصدر  عظيم  واملفاصل  واألضـــالع 
واألكتاف، فهذه وغيرها من الدالئل على 

شجاعة الشخص.
الجنب،  دالئل  ذكر  فإنه  وبالعكس 
فقال عن بعضها "الجبان يكون شعره 
ليِّنًا، وقامته منحنية، وعضل بطن ساِقِه 
منجذبًا إلى فوق، ولونه أصفر، وعيناه 
متواترًا،  طْرفًا  تطرفان  ــ  ضعيفتني 
)نحيفتان(  قصيفتني  ورجــاله  ــداه  وي

ونظرُه نظر كئيب حزين".
ــل على  ــدالئ أمــا مــا ذكـــره عــن ال
"أن  فقوله:  والطبع،  الفهم  الرجل جيد 
يكون لحمه لينًا رطبًا قلياًل، بني العبل 
أو  الوجه  لحيم  يكون  وال  واملفتول، 
مرنوع األكتاف، وأضاف صفات كثيرة 

كانت  إنساِن  جسم  في  توافرت  إذا 
فيها الداللة على فهمه وقوة طباعه.

الــرازي عن  105 تحدث  وفي ص 
الرجل الذي يتدبَّر أمور الحياة، ويزنها 
وقد  البالغة،  والحكمة  العقل  بميزان 
أطلق عليه صفة )الفيلسوف( فقال: إن 

من دالئله:
اللحم،  واعتدال  القامة،  "استواء 
أبيض مشرٌب بُحمرة، معتدل الشعر، 
األصابع،  بني  ما  منفرج  الكف،  سبط 
عظيم الجبهة، أشهل العني رطبها كأنما 

خالطها أبدًا نظرة ضحك وسرور".
وعلى عكس هذا الرجل نرى وصفًا 
عليه  الطباع صعب  سيِّىء  آخر  لرجل 
التعامل مع الناس، يأنف اآلخرون من 
معاشرته، ويرفضون اكتساب صداقته، 

وقد وصفه بقوله:
"يكون مفرط البياض أو السمرة... 
عظيم البطن، قصير األصابع، مستدير 
كثير  الخدين،  لحم  كثير  جدًا،  الوجه 
وأكتافه  والرجلني،  العنق  في  اللحم 
في  الــرازي  وذكر  فوق".  إلى  منحنية 
الصفحة التالية وهي ص 106 الدالئل 
الوقح،  الرجل  صفات  على  تدل  التي 

فقال:
"أن تكون عيناه مفتوحتني ُمبرقتني، 
ُمتحدِّبة  قصيرة  وقامته  غليظة  وأجفانه 
إلى ُقدَّام قلياًل، وأكتافه متحدبة إلى فوق، 
سريع الحركة، أشقر اللون، كثير الدم، 
مدوَّر الوجه، ومن عالماته ـ أيضًا ـ أن 
يكون مفتوح العني جّدًا، شديد التحديق، 
ها، شديد الكالم". طويل األشفار، معوجَّ
املؤلف  يأتي  ذاتها  الصفحة  وفي 
وهذا  النفسي،  املريض  الرجل  بدالئل 
مخطوطة  أخــرى  نسخة  في  العنوان 

إذا أردنا أن نعرف األمور التي تدل 
على الرجل جيد الفهم، الذكي، فإننا 
سوف نجد في شكله العام ما يوحي 
بهذه الصفة التي يتصف بها وهي 

الذكاء.

ُحْسُن  عنه  ُيعرف  الــذي  الرجل  إنَّ 
أمور  ــر  َتــَدبُّ على  واملــقــدرة  الطباع 
باستواء  يتصف  الــذي  هو  الحياة 
وصفات  الجسم،  واستواء  القامة، 
العكس  املؤلف، وعلى  أخرى ذكرها 
سيِّىء  الرجل  ذلك  صفاته  في  منه 

الطباع الذي ينفر الناس منه.

إلى  ــ  ذلك  بعد  ــ  الرازي  ينتقل 
صفات الرجل الوقح الذي ال يلقى 
نفسه  يرى  بل  باالحترام،  الناس 
أعلى مقامًا منهم، وهو على العكس 

من ذلك.
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سيِّىء  الرجل  دالئــل  "في  يلي:  كما 
من  النوع  هذا  صفات  وفي  الُخُلق". 

الرجال قال الرازي ما يلي:

"أن يكون كالح الوجه، آدم اللون، 
قحل جلدة الوجه والجسد، قضيفهما، 

سمح الوجه، شعره سبط أسود".

يابس،  قحل:  اللون،  أسمر  )آدم: 
قضيف: نحيف، سبط: غير مجعَّد(.

على  نستدل  آنــفــًا  بنا  مــر  ومما 
ما  إلى  البارع  الطبيب  هذا  َتَنبُّه  مدى 
قد يتعرض له اإلنسان من حيث تأثير 
طباعه عليه، ومن حيث أعماله وأحواله، 
ودالالت شكله الجسماني في أعضائه 
يذكر  لم  فهو  خصاله،  على  املختلفة 
صفة من الصفات إال وقد َنَسبها إلى 
شكل من أشكال خلق اإلنسان، فكان 
يعالج  الذي  الطب  بني  جمع  قد  بذلك 
أدواء  يعالج  الذي  والطب  األجسام، 
ًا. النفوس، وكان ذلك في وقت مبكر جدَّ

وبعد، فليس في كل ما تقدم تحديد 
فهذه  وعالجها  النفسية  لــألمــراض 
األمراض املتعارف عليها اليوم مختلفة 
عن أمثالها في ذلك الزمن البعيد الذي 
ما  ولكن  ــرازي،  ال أعمال  فيه  ظهرت 
رأيناه من النماذج التي اقتطفناها من 
هي  إنما  القديم  الطبيب  هذا  أعمال 
أمور تحتوي على التحذير من الوقوع 
التي  اإلشارات  كل  املحاذير، ألن  في 
مرت إنما تدل على أن َمْن لم ينتبه إلى 
الحالة  إلى  صائر  َفَمآُلُه  ُذِكــَر  ما  كل 
هذا  وكل  الضارة،  املرضية  النفسية 
مهم،  الطبي  الفرع  هذا  أن  على  يدل 
والحديث  الكريم  القرآن  له  وقد شهد 
الشريف، وذكره العرب القدماء شعرًا، 

وعماًل، وتأليفًا.

ومما تنبغي اإلشارة إليه أن النفس 
اإلنسانية ذات صفات متنوعة، بعضها 
أن  املرء  وعلى  التعقيد،  من  كثير  فيه 
ُيَدرَِّب نفسه على السلوك الذي ُيكسبه 
املستقيمة  الحياة  له  ويهيىء  الراحة، 
البعيدة عن املنغصات، وذلك بأن يروض 
العيش  له  يكفل  ما  على  حياته  أمور 
الهنيء بعيدًا عن األكدار، والنفس في 
حاجة ماسة إلى أن ُيَعوِّدها املرء على 
تقّبل شؤون الحياة على عالتها، وعلى 
السلوك بني الناس السلوك املالئم في 
به.  تمر  التي  األحــوال  من  حــال  كل 
الشهير  الشاعر  ذلــك  عن  عبر  ولقد 
البوصيري في قصيدته املعروفة التي 
بعنوان:  جميعًا  الناس  بني  انتشرت 

البردة، فقال:
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 

حـب الـرضـاع وإن تـفـطـمـه ينـفـطـم

وهذا فيه داللة على أن نفس اإلنسان 
اكتساب  ــى  إل ــت  وق كــل  فــي  بحاجة 
العادات الكريمة، وإلى التعّود على ترك 
يحصل  وبذلك  بها؛  فائدة  ال  عادة  كل 
صاحب هذه النفس على الراحة التامة 
محبة  ويكتسب  املنغصات،  عن  وينأى 
الناس، وتقديرهم، والشعور باالطمئنان 

الدائم. 
ــوان  ـــارة جــاءت مــن دي ــذه اإلش ه
البوصيري، وعلى األخص من قصيدته 
الشهيرة باسم البردة، وهذا الرجل من 
الناس  إليهم  ينظر  الذين  الدين  رجال 
اشتهرت  وقــد  ــار،  وإكــب تقدير  نظرة 
وبخاصة  واسعة،  شهرة  هذه  قصيدته 
صلة  لــه  حديث  مــن  حولها  جــرى  مــا 
مجالس  في  ُتْنَشُد  وصارت  بعنوانها، 
الذكر الديني كما كان عدد من شعراء 
عصر البوصيري، وما لحقه من عصور 

يتعلق  فيما  العربي  الشعر  تنوع 
اإلنسانية،  النفس  إلى  بالنظرة 
بهذا  ورد  ما  إلى  إشارة  وهذه 

الشأن في شعر البوصيري.

ُعــِرض  ما  كل  في  لنا  يتضح  مما 
هنا من كتاب املنصوري الذي ألفه 
كتاب  أنه  الــرازي  زكريا  بن  محمد 
في  الوقوع  من  التحذير  إلى  يلجأ 
لصاحبها  تجلب  التي  األخــطــاء 
سوء الحال، وعلل الجسم والنفس، 

وهذا ما يؤدي إلى األذى بالفرد.

العالي  املستوى  على  نستدل  هنا 
الــرازي في علم  إليه  الــذي وصــل 
فقد  وأنواعه  فروعه  بكافة  الطب 
وجدناه يتحدث عن أجزاء الجسم، 
وحــــاالت الــنــفــس، كــمــا وجــدنــاه 
يصف األمراض وعالجها، ويتولى 

التنبيه إلى ُخطورتها.
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يصيغون قصائد على منوالها من حيث 
املوضوع، والوزن، والقافية، ولقد ابتدأ 
غزلية  بأبيات  هذه  البوصيري قصيدته 
كعادة غيره من الشعراء، وذكر ضمن 
ومنها  املشهورة،  األماكن  بعض  ذلك 
كاظمة وهي موقع كويتي له شهرة كبيرة 
في أخبار العرب وأشعارها حيث يقول:

ِر ِجيران ِبِذي َسَلٍم أِمْن َتَذكُّ
    َمـــَزْجَت َدْمعـًا جــََرى ِمْن ُمْقَلٍة ِبـَدِم 

أْم َهبَّْت الريُح ِمْن ِتْلقاِء كاِظَمٍة
وأْوَمَض الَبْرُق ِفي الظْلماِء ِمْن إَضِم

فما ِلَعْيَنْيَك إْن ُقْلَت اْكُففا َهَمتا
    َومـا ِلـَقْلِبــَك إْن ُقْلـَت اْسَتـِفـْق َيِهِم
وذا سلم،  كاظمة  فإن  تقدم  )وكما 
العرب  جزيرة  في  أماكن  كلها  وإضم 

ومنها كاظمة الكويتية(.

أمير  جــاء  الحديث  عصرنا  وفــي 
يعارض  لكي  شوقي  أحمد  الشعراء 
قصيدة  ينظم  بأن  البوصيري  قصيدة 
على منوالها، ولقد أجاد هذا الشاعـر 
ما شاء، وقدم لنا قصيدة رائعة انتشرت 
في اآلفاق، وُحِفظت في الصدور، وقد 

بدأها بمطلع عجيب يقول فيه:
ريٌم َعلى القاِع َبنَي الباِن َوالَعَلِم

َأَحلَّ َسفَك َدمي في اأَلشُهِر الُحُرِم
َرمى الَقضاُء ِبَعيَني ُجؤَذٍر َأَسدًا

يا ساِكَن القاِع َأدِرك ساِكَن اأَلَجِم
رائع  وذكر  جميل،  استهالل  وهذا 
قصيدته  الشاعر  تخيل  الذي  للمسرح 
عن  يتحدث  ذلك  بعد  ثم  خالله،  تنطلق 
النفس البشرية كما تحدث سابقًا فيقول:

يا َنفُس ُدنياِك ُتخفي ُكلَّ ُمبِكَيٍة
َوِإن َبدا َلِك ِمنها ُحسُن ُمبَتَسِم

ُفّضي ِبَتقواِك فاهًا ُكلَّما َضِحَكت

َكما َيُفضُّ َأذى الَرقشاِء ِبالَثَرِم

ال يغرك ابتسام الدنيا فهي  يقول: 
كالحية الرقطاء التي ال نجاة منها إال 
أن  باإلمكان  وليس  بكسر سنِّها، هذا 
نفيض في هذا األمر بأكثر مما قدمنا.

ونحن في هذا الزمان قد صرنا في 
عليه،  األوائُل  كان  وضع مختلف عما 
من  االهتمام  كل  له  النفسي  فالطب 
الجهات املعنية، وقد أعدت الحكومات 
واملستشفيات  الــعــيــادات  مــن  عـــددًا 
َر  تذكُّ ولكنَّ  مرضاه،  بعالج  الخاصة 
املاضي  هــذا  ألن  مطلوب؛  املــاضــي 
إليه  ما وصلنا  إلى  أوصلنا  الذي  هو 

ملالقاة األمراض النفسية. 

املراجع
• القرآن الكريم.	
• )تحرير(، 	 فــؤاد  محمد  الـبـاقي،  عبد 

عليه  اتفق  فيما  واملرجان  اللؤلؤ  كتاب 
الشيخان، دار إحياء الكتب العربية.

• محمد، أسماء أبو بكر، ديوان عروة بن الورد، 	
دار الكتب العلمية.

• )األعداد، 	 يوسف  يعقوب  الغنيم،  د. 
أحمد  الرومي،  والتقديم(،  واإلضافة، 
الشبيب  صقر  ديوان  )جمعة(،  البشر 
)الطبعة الـثانـيـة(، الـنـاشـر: مـؤسـسـة 
البابطني  سعود  العزيز  عبد  جــائــزة 

لإلبداع الشعري، الكويت - 2008م.
• وتقديم(، 	 )مراجعة  فـــاروق  شــوشــة، 

مؤسسة  شكري،  الرحمن  عبد  ديــوان 
هنداوي، 2015م.

• )تحقيق(، 	 البكري  الصديقي، حازم  د. 
كتاب املنصوري في الطب.

• ديوان 	 سعيد،  بن  محمد  البوصيري، 
البوصيري، دار املعرفة.

• دار 	 شوقي(  )أحمد  الشوقيات  ديوان 
الكتاب العربي- بيروت.

اإلشارة  تنبغي  مما  فإن  وأخيرًا 
وبخاصة  هنا  ورد  ما  كل  أن  إليه 
ما جاء في عرض "كتاب املنصوري 
في الطب" فإنه يحكي ما كان عليه 
الحال في املاضي من حيث صفات 

اإلنسان، ومرضه، وطرق العالج.

الشعراء  أمير  قاله  ملا  مثال  هنا 
أحمد شوقي عندما عارض قصيدة 
البردة، وتحدث على منوالها فذكر 

النفس، وطبائعها.

ولئن كنا قد تحدثنا عن بعض ما 
حول  الشعراء  من  املاضون  قاله 
مهم  ــك  ذل ــإن  ف البشرية،  النفس 
الوقت  في  جارٍ  هو  ما  ضوء  على 
من  كبير  اهــتــمــام  مــن  الــحــاضــر 
بهذا  والطبية  العـلمـية  الناحـيـة 

الشأن املهم من شؤون اإلنسان.
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يرتبط الغذاء والدواء بصورة قوية تؤثر على صحة اإلنسان بشكل مباشر، فالغذاء ما هو إال نوع من الدواء، 
كما أن الدواء ما هو إال نوع خاص من الغذاء )ذو فاعلية وتأثير معني(، ومثلما تتفاعل األدوية مع بعضها داخل 
جسم اإلنسان، فإن األغذية قد تتفاعل أو تتداخل أيضًا مع األدوية املتناولة، ومن َثمَّ يمكن أليهما أن يساعد جسم 
اإلنسان على تحقيق الفائدة املرجوة منه، كما يمكن أن يعاكسه فيمنع فائدته للجسم، أو يؤخر االستفادة منه، 
فاالغذية قد تؤثر تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا في فعالية الدواء، فقد تزيد بعض العناصر الغذائية من معدل امتصاص 
الدواء، بينما قد تعرقل عناصر غذائية أخرى امتصاص الدواء من الجهاز الهضمي إلى حد كبير، ومن جهة 
أخرى، فهناك كثير من أصناف األدوية تؤثر في الغذاء املتناول بوسائل متعددة، فمنها ما يعجل بامتصاص بعض 
عناصر الغذاء أو يمنعه، ومنها ما يتسبب في تثبيط الشهية للطعام، وتؤدي إلى أمراض سوء التغذية، وبالعكس، 
فمنها ما يزيد من الشهية للطعام، فتؤدي إلى زيادة الوزن، واإلصابة بالسمنة، وغيرها كثير من هذه التداخالت.
للعمل معًا لتجنب مشكالت هـذه  الفريق العالجي واملريض  ُيمكِّن  الغذاء والدواء  التداخالت بني  إن معرفة 
التفاعالت أو تقليلها، فالتفاعالت التي تقلل من فاعلية الدواء تزيد من فترة املرض، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة 
فترة الرعاية العالجية، وزيادة كمية ونوعية األدوية، وتـدهور حالة املريض نتيجة املرض، كما قد تحدث مشكالت 
صحية نتيجة التداخالت بني األغذية واألدوية، وقد تكون هذه التفاعالت خفيفة وال تمثل مشكلة صحية، وقد تمثل 
خطورة على صحة وحياة املريض؛ لذا نهدف في هذه املقالة إلى توضيح أنواع التداخالت بني األغذية واألدوية، 

وأهم التوصيات لتجنب مثل هذه املشكـالت أو تقليلها.

التداخل بني الغذاء والدواء
د. خـالـد علي املـدني*
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* استشاري التغذية العالجية ــ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية ــ جدة ــ اململكة العربية السعودية.
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عالقة الفرد بالغذاء أو الدواء
تتأثر تداخالت أو تفاعالت األغذية 
عاملني  ـــود  وج نتيجة  ــــة  األدوي ــع  م
الفرد،  يشمل:  األول  العامل  رئيسيني، 
والعامل الثاني يشمل: الغذاء، أو الدواء، 
وبالنسبة للفرد تظهر استجابتـه للغـذاء 
الشخصية  العوامل  نتيجة  الــدواء  أو 
العمر، والجنس، وحجم  والتي تشمل: 
والحـالة  الجسـم،  وتركيب  الجسم، 
الصحية أو املرضية، والحالة املعيشية 
تـزداد  فمثـاًل:  الوراثة.  عامل  وكذلك 
تقدم  مع  والعقاقير  لألدويـة  الحاجة 
املشكالت  من  للوقاية  ــك  وذل العمر؛ 
املرحـلـة  لهذه  املصاحبـة  الصحيـة 
تقليلها،  أو  منها،  الحد  أو  العمرية، 
خطورة  من  تزيد  عوامل  عدة  وهناك 
هذه التفاعالت املعاكسة  لألدوية لكبار 

السن والتي تشمل:
أكثر . 1 يتناولون  الذين  السن  كبار 

التناول  فترة  طــول  مع  دواء  من 
ملعالجة األمراض املزمنة. 

ية األدوية املستعملة في . 2 زيادة ُسمِّ
هذه املرحلة العمرية.

االستجابة . 3 في  الكبير  االختالف 
هذه  ــراد  أف بني  الــدوائــي  للعالج 

الفئة العمرية.
متابعة . 4 في  الخطأ  احتمال  زيادة 

الجرعة من حيث الكمية، والنوعية، 
االرتباك  نتيجة  التناول؛  ووقــت 

العقلي، أو الحالة املرضية.
احتمالية . 5 الفترة  هــذه  في  تزيد 

ظهور أعراض سوء التغذية.
التغيرات الجسدية املصاحبة لهذه . 6

زيادة نسبة  العمرية مثل:  املرحلة 
وانخفاض  الجسم،  في  الدهون 
ــــدم، وضــعــف وظــائــف  تــدفــق ال
الكلى، واحتمالية الخلل الهرموني 

والوظيفي.

أو  الــغــذاء  لـعـامـل  بالنسبة  أمــا 
 ،)Dose( بالجرعة  يتأثر  فإنه  الدواء، 
وطريقة التعاطي، ووقت التناول، فمثاًل: 
التداخل بني الغذاء والدواء الذي يؤثر 
أو  الغذائية  املـــادة  امتصاص  على 
الدوائية يظهر فقط في حالة تناولها عن 
طريق الفم أو التغذية األنبوبية، ومن َثمَّ 
بالتعاطي  املشكـلة  هـذه  تجـنب  يمكن 
الوريد مباشرة،  الحقن في  عن طريق 
وكذلك يمكن تجنب كثير من التفاعالت 
بني بعض األدوية ومكونات األطعمة من 
مثل: عملية األكسدة، أو االختزال، أو 
التحلل املائي، أو الترسيب، أو تكوين 
مركب غير فّعال من خالل املباعدة بني 
تناول  وبني  األدوية  تلك  تـعاطي  فترة 
التفاعالت  هذه  تــؤدي  وقد  األطعمة، 
الدواء  تأثير  في  تغيرات  حدوث  إلى 
في الجسم وهو ما ُيعرف بالديناميكا 
 ،)Pharmacodynamics( الـدوائـيـة 
حركـيـة  في  تغيرات  تحدث  قد  كما 
الـدواء )Pharmacokinetics(، وقـد 
تؤدي هذه التغيرات إلى ظهور النتائج 
السريرية للتداخل بني الغذاء والدواء.

ـــواع الــتــداخــالت بــني الــغــذاء  أن
والدواء 

هناك أربعة أنواع رئيسية من تأثيرات 
التداخل بني الغذاء والدواء تشمل:

أواًل: تأثير الدواء على األطعمة املتناولة 
• األطعمة 	 كمية  تغير  التي  األدوية 

املتناولة
ُتحِدث  أن  ــة  األدوي لبعض  يمكن 
عند  ـــًا  آالم أو  البلع،  فــي  صعوبة 
كمية  من  يقلل  مما  األطعمة؛  تناول 
يؤثر  قد  فمثاًل:  املتناولة،  األطعمة 
الدواء على حاسة التذوق }مثل: دواء 
 )Methotrexate( املـيـثـوتـركـسـات 
قد  أو  السرطان{،  لعالج  دواء  وهو 
دواء  }مثل:  القيء  أو  الغثيان،  ُيحِدث 

ديـنـاميكـيـة  مـصـطـلـح  يـُعـرف 
 )Pharmacodynamics( الــدواء 
في  األدوية  تأثير  دراسة  بأنه 
عمل  آليات  تشمل:  التي  الجسم 
الدواء، والعالقة بني تركيز الدواء 

وتأثيره.

هناك عدة طرق إلعطاء الدواء، إما 
عن طريق الفم مباشرة، أو بطرق 
العضلي  )الحقن  وتشمل:  أخرى 
أو  األنف،  عبر  أو  الوريدي،  أو 
النخاعي  السائل  في  أو  الجلد، 
أو  املستقيم،  عبر  أو  األنف،  أو 

الغشاء البريتوني، ...........(.

الدواء  حركـيـة  مـصـطلـح  ُيعرف 
بأنه دراسة   )Pharmacokinetics(
تـشـمـل:  الـتـي  الـدواء  خـواص 
امـتـصـاصـه، وتـوزيعـه، والتمثيل 

الغذائي وإخراجه من الجسم.
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دواء  وهــو   )Digitalis( الديجيتال 
لتقوية عضلة القلب{، أو قد يؤدي إلى 
تغييرات في الفم )الجفاف( }مثل: دواء 
الفينوباربيتال )Phenobarbital(، وهو 
دواء مهدئ ومنوم{، أو حدوث تهيج للقناة 
دواء السيكلوفسفاميد  الهضمية }مثل: 
دواء  وهو   ،)Cyclophosphamides(
تقّرحات  حدوث  أو  السرطان{،  لعالج 
أو  لألمعاء،  املبطن  املخاطي  للغشاء 

التهابات، أو تقّرحات مؤملة بالفم.
ـــمَّ فــإن األدويــــة املــضــادة  ومــن َث
التقيؤ  مضادات  مثل:  التأثيرات  لهذه 

ن من تناول األطعمة. والغثيان تحسِّ
• التغيير في الشهية 	

ــــة الــتــي لها  هــنــاك بــعــض األدوي
فقدان  على  تعمل  جانبية  تأثيرات 
معظم  فــإن  عامة  وبــصــورة  الشهية، 
الجهاز  تنبيه  على  تعمل  التي  األدوية 
تثبيط  على  تعمل  املركزي  العصبي 
الشهية }ومثال على ذلك: األمفيتامينات 
)Amphetamines( وهي مجموعة من 
األدوية كانت ُتستعمل لتثبيط الشهية، 
ُمِنع استعمالها  وإنقاص الوزن، ولكن 

حاليًا بسبب تأثيرها اإلدماني{.
تنبيه  األدوية على   كما تعمل بعض 
الــوزن،  زيــادة  إلى  يــؤدي  مما  الشهية، 
فبعض مضادات الذهان مثل: الكلوزابني 
)Clozapine(، ومــضـادات االكـتـئــاب 
 ،)Amitriptyline( مثل: أميتريبـتـالـيـن
ديفالبروكس  مثل:  الصرع  ومضادات 
)Divalproex(، والستيرويدات القشرية 
تعمل   )Prednisone( البريدنيزون  مثل: 
على زيادة الوزن، فاألفراد الذين يتناولون 
 )27  -  18( هذه األدوية قد يزيدون من 

كيلوجرام خالل أشهر قليلة.

امتصاص  على  الـــدواء  تأثير  ثانيًا: 
املغذيات، أو أيضها، أو إخراجها 

• األدوية التي تؤثر على امتصاص 	
املغذيات

في  ــة  األدوي تناول  يؤثر  أن  يمكن 
تغيـير  خـالل  من  األغذية  امتصاص 
حموضة املعدة؛ حيث يمكن أن تتعارض 
امتصاص  مع  الحموضة  مضادات 
من  تغير  أو   ،B12 وفيتامني  الحديد، 
حركة األمعاء )تزيد املسهالت من حركة 
األمعاء؛ مما يقلل من فترة امتصاص 
عديد من املغذيات(، أو تحدث تفاعاًل 
مع بعض اإلنزيمات الهاضمة، فمثاًل: 
 )Neomycin( النيـومـيـسـيـن  يـثـبـط 
وهو من املضادات الحيوية من فاعلية 
من  ويقلل   ،)Lipase( الليباز  إنزيم 
)Bile Acids(؛  الصفراء  امتصاص 
الفيتامينات  امتصاص  من  يقلل  مما 
فيتامني  )من مثل:  الدهون  الذائبة في 
ــرارًا  أض تحدث  ــد  أوق  ،)A،D،E،K
لألمعاء  املبـطـنـة  املخـاطـيـة  للـخـاليـا 
الكيميائية  السـرطـان  معالجـات  }مثل 
يـتـحـد  قـد  أو   ،})Chemotherapy(
الغذائية  العناصر  بعض  مع  ــدواء  ال
)مثل: بعض مضادات الحموضة التي 

تتحد مع عنصر الفسفور(. 
• أيض 	 على  تــؤثــر  الــتــي  األدويــــة 

املغذيات 
مع  األدويـــة  بعض  تتعارض  قــد 
عملية األيض )التمثيل الغذائي( لواحد 
تتشابه  فقد  املغذيات،  من  أكثر  أو 
الكيميائي  تركيبها  في  األدويــة  بعض 
تحل  يجعلها  مما  املغذيات؛  لبعض 
التمثيل  مــراحــل  إحــدى  فــي  محلها 
يتشابه امليثوتركسات  الغذائي، فمثاًل: 
مع حمض الفوليك من ناحية التركيب 
التنافس  إلى  يــؤدي  مما  الكيميائي؛ 

مصانع  في  األدوية  تصنيع  يتم 
النبات،  من  باستخالصها  األدوية 
الكيميائية  املواد  أو  الحيوان،  أو 
مقننة تحت  علمية  بطريقة  األخرى 
التأكد  إشراف ومتابعة دقيقة، بعد 
من سالمة الدواء، وأمانه، وفاعليته.

يمكن أن تؤثر مكونات الطعام على 
إمكانية  ومدى  الدواء،  امتصاص 
وصوله إلى موقع تأثيره الدوائي 
في الجسم )وهو ما ُيعرف بالوفرة 

الحيوية(.

يتم إخراج الدواء بصفة أولية عن 
الهضمي،  والجهاز  الكلية  طريق 
كما أن عديدًا من األدوية ُتفرز في 
حليب األم؛ لذا فإن الغذاء يمكن أن 
يؤثر على توزيع الدواء وإخراجه.
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ـــذي يــحــول حمض  عــلــى اإلنــزيــم ال
َثمَّ  الفّعالة، ومن  الصورة  إلى  الفوليك 
يحرم الخاليا السليمة من توفر حمض 
الفّعال، ومن هنا يؤدي تناول  الفوليك 
امليثوتركسات إلى ظهور أعراض عوز 

حمض الفوليك.  
فاعلية  على  األدوية  تؤثر  ما  وغالبًا 
أيض  على  تعمل  التي  الكبد  إنزيمات 
الصرع  مضادات  فمثاًل:  الفيتامينات 
تؤثر  والفينيتون  الفينوباربيتال،  مثل: 
على اإلنزيمات التي تقوم بأيض حمض 
 .K وفـيـتـاميـن ،D الفوليك، وفيتامـيـن
ومن َثمَّ البد للمريض الذي يتناول مثل 
هذه األدوية أن يتناول مكمالت غذائية 

تحتوي على هذه الفيتامينات.
• إخــراج 	 على  تؤثر  التي  ـــة  األدوي

املغذيات 

قد تؤثر تفاعالت األدوية على طرح 
فبعض  البول،  في  املغذيات  )إخراج( 
مدرات البول تزيد من طرح الكالسيوم، 
البول؛  في  والبوتاسيوم  واملغنيزيوم، 
مما قد يؤدي إلى خطورة فقدان هذه 

اإللكتروليتات. 
على  مكوناته  أو  الطعام،  تأثير  ثالًثا: 
امتصاص الدواء، أو أيضه، أو إخراجه  

• على 	 مكوناته  أو  الطعام  تأثير 
امتصاص الدواء 

الجزء  في  األدويــة  معظم  ُتمتص 
َثمَّ  ومن  الدقيقة،  األمعاء  من  العلوي 
يؤثر كلٌّ من معدل تفريغ املعدة، ودرجة 
مع  املباشر  والتفاعل  املعدة،  حموضة 
مكونات الطعام على درجة امتصاص 

هذه األدوية.
الدواء . 1 يصل  املعدة،  تفريغ  معدل 

إلى األمعاء الدقيقة بمعدل أسرع 
ومن  فارغة،  املعدة  تكون  عندما 

الطعام  مع  ــدواء  ال تناول  فإن  َثــمَّ 
يؤخر من عملية امتصاص الدواء، 
الكمية  على  يؤثر  ال  قد  ذلك  ومع 
الكلية املمتصة، فمثاًل يظهر تأثير 
األسبرين بسرعة عندما يتم تناوله 
ُيفضل  ولكن  فارغة،  معدة  على 
تناوله مع الطعام ليقلل من حدوث 

تقرح املعدة.
)درجة . 2 ــعــدة  امل حموضة  درجـــة 

درجة  ُتعتبر  الهيدروجينى(  األس 
مهمة   )pH( ــدة  ــع امل حــمــوضــة 
المتصاص بعض األطعمة، فمثاًل: 
)Ketoconazole( الكيتوكونازول 
ــو عــالج مــضــاد لــعــدوى فطر  وه
 )Candida( )املبيضة(  الكانديدا 
الوسط  في  نسبة  بأعلى  ُيمتص 

الحمضي. 
الطعام . 3 مكونات  بني  التفاعالت 

مكونات  أحد  يتحد  قد  ــة،  واألدوي
إلى  ــؤدي  وي الـــدواء،  مع  الطعام 
األطعمة  تقليل امتصاصه، فمثاًل: 
الغنية باأللياف تقلل من امتصاص 
مثل:  االكتئاب  مضادات  بعض 
 ،)Amitriptyline( األميتربيتيلني
 : مثل  القلب  عالج  أدوية  وبعض 
 ،)Digoxin( الــديــجــوكــســيـن 
كذلك يتحد الكالسيوم املوجود في 
الحليب ومنتجات األلبان واألطعمة 
بالكالسيوم  املدعمة  واملشروبات 
مع بعض املضادات الحيوية مثل: 
التتراسيـكـليـن )Tetracycline(؛ 

مما يقلل من امتصاصه.  
• مـكـوناته على 	 أو  الطـعـام  تـأثـيـر 

أيض الدواء 

قد تؤثر بعض مكونات األطعمة على 
فاعلية اإلنزيمات التي تعمل على أيض 
)التمثيل الغذائي( األدوية، أو تتعارض 

لتغيرات  األدوية  معظم  تخضع 
غير  الصورة  من  لتتحول  حيوية 
الفّعالة إلى الصورة الفّعالة، وقد 
مركبات  التغيرات  هذه  عن  تنتج 

سامة للجسم.

قد يتعارض الغذاء والدواء ويسود 
بينهما الشقاق ........ وقد يتوافقان 
ويحل بينهما الوفاق، وهذا يعتمد 

على الفرد بصفة خاصة.

واألبـحاث  املراقـبـة  خـطـوات  تتم 
ملالحظة أي تأثيرات غير مرغوبة 
هيئة  مثل:  من  عاملية  هيئات  من 
الغذاء والدواء األمريكية، أو هيئة 

الدواء األوروبية.
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فمثاًل  أخرى،  بآلية  األدوية  فاعلية  مع 
مركبات  على  فــروت  الجريب  يحتوي 
فاعلية بعض  أو عدم  تثبيط  تعمل على 
أيــض  عــلــى  تعمل  الــتــي  ــات  ــم ــزي اإلن
السيكلوسبورين  مثل  األدويــة  بعض 
ُيستخدم  دواء  وهو   )Cyclosporin(
ــضــاء  فــي الــتــحــضــيــر لـــزراعـــة األع
والبـنـزوديـازيبني  لـلمـناعـة،  كـمثـبـط 
أدويــة  وهــي   ،)Benzodiazepines(
للعضالت،  ومرخية  كمهدئات  ُتستعمل 
األدوية  امتصاص بعض  يزيد من  كما 
في األمعاء الدقيقة، مما يزيد تركيزها 
على  سامة  تأثيرات  تحدث  وقد  بالدم، 

الجسم. 
تؤثر  كثيرة  عــوامــل  تــوجــد  كما 
دواء  مثل:  األدويــة  بعض  فاعلية  على 
دواء  وهو   ،)Warfarin( الـوارفـاريـن 
 .)Anticoagulant( للتـخـثـر  مضاد 
  K فيتامني  هــو  العوامل  هــذه  ــم  وأه
الكيميائي،  التركيب  في  له  املشابه 
إعاقة  على  الــوارفــاريــن  يعمل  حيث 
فيتامني  تفعيل  عن  املسؤول  اإلنزيم 
K، ومن َثمَّ يمنع تكوين عوامل التجلط 
التي تساعد على حدوث تجلط وتوقف 
الوارفارين  جـرعة  وتـعـتـمـد  الـنـزف، 
فيتامني  كمية  على  أساسًا  املوصوفة 
كمية  زادت  فــإذا  األطـعـمـة،  في   K
األطعمة املتناولة، أو املكمالت الغذائية 
بصورة عالية فإن ذلك سـوف يضعـف 
من فاعلية الدواء؛ ولذلك ُينصح الذين 
الكمية  بتنظيم  ــدواء  ال هذا  يتناولون 
املتناولة من فيتامني K للمحافظة على 

فاعلية الدواء بمستوى ثابت.   
• على 	 مكوناته  أو  الطعام  تأثير 

إخراج الدواء 
يحدد نمط الغذاء املتناول حموضة، 
البول ])pH( الطبيعي للبول  أو قلوية 

املهمة في  العوامل  وهما من   ]4.7  =
ــدواء  ال ــراج  إخ سرعة  معدل  تحديد 
مكونات  تؤثر  قــد  كما  الجسم،  مــن 
امتصاص  إعــادة  معدل  على  الطعام 
الكمية  فمثاًل:  الكلى،  مــن  ـــة  األدوي
الليثيوم  لدواء  امتصاصها  ُيعاد  التي 
لعالج  ُيستعمل  )الذي   )Lithium(
الكلى  من  االكتئاب(  أعــراض  بعض 
امتصاصها  ُيعاد  التي  للكمية  مشابه 
َثمَّ  ومن  الكلى،  من  أيضًا  للصوديوم 
عنصر  عــوز  أو  الجفاف،  حالة  فــإن 
الصوديوم في الجسم تؤدي إلى زيادة 
إعادة امتصاص الصوديوم من الكلى، 
فإن  نفسه  والشيء  الليثيوم،  َثمَّ   ومن 
تناول كمية كبيرة من الصوديوم يؤدي 
إلى زيادة إخراجه في البول )انخفاض 
وكـذلـك  االمتصاص(،  إعــادة  نسبة 
بالنسبة لعنصر الليثيوم؛ ولذلك ُينصح 
الليثيوم  دواء  يتناولون  الذين  املرضى 
الصوديوم  من  املتناولة  الكمية  بتنظيم 
للمحافظة على مستوى ثابت في الدم، 
حيث إن زيادته في الدم تمثل خطورة 

على صحة املريض. 
رابعًا: تأثيرات سامة شديدة 

مكونات  بعض  وجـــود  ـــؤدي  ي ــد  ق
تأثيرات  ظهور  إلى  األدوية  مع  األطعمة 
تفاعل  يــؤدي  فمثاًل:  شــديــدة.  سامة 
ــني  ــداز أحــــادي األم مــثــبــطــات أكــســي
 Monoamine Oxidase Inhibitors
وهي مجموعة من األدوية لعالج حاالت 
االكتئاب مع تناول أطعمة غنية بالتيرامني 
)Tyramine( إلى حدوث تأثيرات سامة 
شديدة، حيث إن مادة التيرامني تمثل 
الطالئع لتصنيع هرمون النور إبينفرين 
)Norepinephrine( وهو أحد النواقل 
العصبية، وتوجد مادة التيرامني بتركيز 
املـخـمـرة  واألطعمـة  األجبان،  في  عاٍل 

أن  املعالج  الطبيب  على  ينبغي 
األطعمة  أنواع  للمريض  يوضح 
عن  االمتناع  عليه  يتوجب  التي 
تناولها، وكذلك األنواع التي يكثر 
الدواء؛  تعاطي  فترة  طوال  منها 

لتتحقق الفائدة املرجوة منه.

تحتوي بعض النباتات على أكثر 
من مادة فّعالة، وقد تتعارض هذه 
يفقدها  مما  تأثيرها؛  في  املواد 
ُأِخـذت  إذا  العالجـيـة  فائدتـهـا 
بصورة غير نقية، أو قد تتفاعل 
بعضها،  مع  الفّعالة  املواد  هذه 
أقوى،  تأثير  ذات  مواد  وتعطي 
وهذا قد يمثل خطورة على صحة 

املريض.

الدواء على حالة  يؤثر  أن  يمكن 
حيـث  مـن  الـتـغـذويـة  الجـسـم 

الفيتامينات واملعادن الغذائية.

()
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واملخلـلـة، فعادة  يعمل  إنزيم أكسيداز 
إبطال  على   )MAO( األمــني  أحــادي 
حني  في  إبينفرين  النور  هرمون  فاعلية 
األمني  أحادي  أكسيداز  مثبطات  تعمل 
)MAO(، ومن  اإلنزيم  تثبيط هذا  على 
َثمَّ سوف يؤدي تناول مثبطات أكسيداز 
على  تحتوي  أطعمة  مع  األمني  أحــادي 
زيــادة  إلــى  التيرامني  من  عالية  نسبة 
إلى  يــؤدي  مما  النورإبينفرين؛  فاعلية 
يمثل  قد  الــدم  ضغط  في  حاد  ارتفاع 
وحياتهم؛  املرضى  صحة  على  خطورة 
لذلك ُينصح املرضى بالـحـد من األطعمة 
الغنية بالتيرامني عند تناول هذا العقار، 
لتأثير  أمثلة  التالي  الجدول  ويوضح 
على  الدوائية  املجموعات  بعض  تداخل 

الحالة الغذائية.

مبسط . 2 بشكل  املــريــض  تعريف 
بتداخالت األغذية مع األدوية التي 
تجنب  على  للمساعدة  يستعملها 
األطعمة التي تتعارض مع الدواء، 
أو  الكتيبات  خـــالل  مــن  ـــك  وذل
النشرات التي ُتوزع على املرضى 

في املرافق الصحية.
تعاطي األدوية بانتظام على النحو . 3

املدون بالوصفة الطبية، مع إبالغ 
الطبيب باآلثار الجانبية كافة التي 

قد تنجم عن تعاطي الدواء.
الغذائية . 4 للحالة  ــدوري  ال التقييم 

لتجنب ظهور أعراض سوء التغذية.
عدم استعمال أي أدوية، أو عقاقير . 5

طبية إال بعد استشارة الطبيب.

جدول يوضح تأثير تداخل بعض املجموعات الدوائية على الحالة الغذائية

التأثير على الحالة الغذائيةاملجموعة الدوائية

ُتستعمل هذه األدوية لطرح املياه والصوديوم من الجسم، ولكن قد ُيطرح معهما بعض املعادن األخرى املدرات البولية
مثل: البوتاسيوم، والزنك، واملغنيـزيوم. وقد يمثل عوز هذه املعادن خطورة على صحة املريض. 

مشتقـات الساليـسـيـالت مـثـل 
األسـبـريـن )تناول األسبرين 

بصوة دائمة على املدى لطويل(

يؤدي إلى تخرش )تقّرح( أنسجة جدار املعدة أو األمعاء؛ مما يؤدي إلى فقدان الدم، ومن َثمَّ فقر الدم 
نتيجة عوز الحديد.

تغير حموضة املعدة في اتجاه القلوية؛ مما يقلل من امتصاص الحديد، وحمض الفوليك، والكالسيوم، مضادات الحموضة
.B12 والزنك، واملغنـيزيوم، وفيتامني

تعيق نمو ونشاط الكائنات الحية الدقيقة املفيدة في األمعاء التي تساعد في عملية الهضم، واالمتصاص، املضادات الحيوية 
وفي تصنيع بعض الفيتامينات، مما يقلل من االستفادة من املغذيات. 

قد تؤدي إلى فقدان الشهية وعدم تذوق نكهات الطعام، والغثيان، واإلسهال، وجفاف أو التهاب الفم، أدوية عالج السرطان
واملغص الشديد املصحوب بالقيء.

تتعارض مع تناول األطعمة الغنية بفيتامني K مثل: الخضراوات الورقية )الخس ، والجرجير، وامللوخية(.أدوية سيولة الدم

ُتستعمل كمادة ملينة أو مسهلة، في حني تقلل من امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون.امللينات )الزيوت املعدنية(

توصيات لتقليل املخاطر 
تأثـير  أهـمـية  سبـق  مــا  يعكس 
ــــدواء على  ــذاء وال ــغ الــتـــــداخــل بــني ال
هـذه  تأثيـر  ولتجنب  الصحيـة،  الحالة 
التــداخـالت والتــفـاعـالت، أو تـقـلـيـلـها 
ُينـصح بأن يتعاون الطبيب والصيدالني 
واختصاصي التغذية واملريض من خالل 

اتباع الخطوات واإلرشادات التالية:
مكتوبة . 1 تعليمات  على  الحصول 

حيث  الصيدالني؛  أو  الطبيب  من 
أن  إلى  تحتاج  األدويــة  بعض  إن 
تناولها،  أثناء  فارغة  املعدة  تكون 
بعد  اآلخــر  بعضها  تناول  ويتم 
األكــل،  أثناء  أو  مباشرة  ــل  األك
االمتناع  إلــى  األمــر  يحتاج  وقــد 
عن تناول نوعية معينة من األطعمة 

خالل فترة العالج الدوائي.
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التعاون مع الطبيب لتحقيق الحد . 6
بما  ــدواء  ال استعمال  من  األدنــى 

يتناسب مع الحالة املرضية.
ُيفقد . 7 مــا  تعويض  ــى  إل االنــتــبــاه 

مع  التفاعل  نتيجة  املغذيات  من 
األدوية.

الدوائية . 8 الجرعة  لتعديل  االنتباه 
الكبد،  حــالــة  مــع  يتناسب  بما 

والكلى، والحالة الصحية.
تسجيل تفاعالت األدوية املصروفة . 9

امللف  في  املغذيات  مع  للمريض 
الطبي الخاص باملريض.

مـخـاطـر االستـعـمال العشوائي 
لألعشاب 

ــتــحــفــظــات في  ــعــض ال هــنــاك ب
للنباتات؛  الــعــشــوائــي  االســتــعــمــال 
استشـارة  بـدون  غالبًا  تتم  لكونها 
االختصاصيني، فقد سـاد االعتقاد أن 
أية  تمثل  األعشاب أشياء طبيعية، وال 
خطورة، وفي الحقيقة قد يكون لبعض 
النباتات آثـار ضارة على صحة وحياة 
اإلنسان لألسباب التالية  )األمثلة على 

سبيل الذكر وليس الحصر(:
تحتوي بعض النباتات على عناصر . 1

ية من مثل:  مِّ كيميائية شديدة السُّ
• أنواع 	 وهي  السام،  الغراب  فطر 

تنمو في أماكن نمو عيش الغراب 
األنواع  هذه  وبعض  السـام،  غير 
تسبب  أنها  في  خطورتها  تصل 
وفاة اإلنسان إذا تناول جزءًا من 

الفطر.
• وهو 	  ،)Aconite( الذئـب  خـانـق 

املـادة  على  يحتوي  درنــي  نبـات 
 ،)Aconitine( أكونيتني  السامة 
من  واحــد  جــرام  تناول  بأن  علمًا 
من  ــرام  ج ملي  اثنني  أو  النبات 
األكونيتني يؤدي إلى وفاة اإلنسان.

• 	 Poison الـــســـام  الـــشـــوكـــران 
hemlock، وهو عشب سام يحتوي 
 ،)Coniine( كونني  القلويد  على 
سامة،  النبات  أجزاء  جميع  وُتعد 
نتيجة  الوفاة  إلى  تؤدي  قد  حيث 
قطرها  النبات  من  قطعة  تناول 

سنتي مترًا واحدًا.
• نبات 	 يحتوي   ،)Tobacco( التبغ 

 )Nicotine( النيكوتني  على  التبغ 
السام ومشتقاته، ويكفي تناول 40 
النقي  النيكوتني  من  جرامًا  ملي 
املــوجــود فــي جــرامــني مــن التبغ 
معظم  أن  ومع  الوفاة،  حدوث  في 
التدخني،  أثناء  ُيحرق  النيكوتني 
جديدة  مواد  ُينِتج  التدخني  أن  إال 

محدثة للسرطان.
النباتية . 2 الطيارة  الزيوت  بعض 

مواد  أو  مواد سامة  على  تحتوي 
مهيجة للجسم مثل: 

• 	 Bitter almond املر  اللوز  زيت 
سيانيد   %  4 على  يحتوي   ،oil
 Hydrogen الـــهــيــدروجــيــن 
Cyanide السام. وُتقدر الجرعة 
املُحِدثة للوفاة لهذه املادة بحوالي 
100 ملي جرام لشخص يزن 70 

كيلوجرامًا.
• 	 )Turpentine oil( زيت التربنتـني

 ،)Citronella oil( وزيت األترجية
اللذان يحتويان على مواد مـهـيجـة 

للجسم.
بــعــض الــنــبــاتــات تــحــتــوي على . 3

أمان  مدى  لها  كيميائية  عناصر 
محدود من مثل:

• يحتوي 	  ،)Digitalis( الديجيتال 
نبات الديجيتال على املادة الفّعالة 

املكونات  بـعـض  تـؤدي  أن  يـمـكـن 
غير الغذائية لألطعمة إلى تأثيرات 
املواد  مـثـل:  مـن  مـرغـوبـة،  غـيـر 
)أحادي  النكهة  الحافظة ومعززات 
في  يتسبب  الصوديوم  جلوتامات 
اإلصابة بأعراض مشابهة ألعراض 

الذبحة الصدرية(.

على  تـحـتـوي  األدويـة  بـعـض 
)على  أالنـيـن  الـفـينــيــل  مـادة 
والتي تكون  شـكـل األسـبارتام( 
ببيلة  املصابني  للمرضى  ضارة 

الفينيل كيتون.

 خانق الذئب.        

(
)

(
)

(
)
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 ،)Digitoxin( الديـجـيـتـوكسـيـن
حاالت  عالج  في  ُتستعمل  وهي 
فشل القلب، ولها مدى أمان ضيق، 
حيث تتراوح الجرعة الخطرة بني 

)3 - 5( جرامات.
• 	 ،)Nux	vomica( بذور الجوز املقيء

املــادة  على  املقيء  الجوز  يحتوي 
 )Strychnine( الفّعالة الستريكنني
والجرعة  مقوية،  كمادة  وُتستعمل 
بني  تتراوح  الستريكنني  من  املميتة 
ونظرًا  جــرامــًا،  ملي   )30  -  15(
فإنه  العالية  الستـريـكـنـيـن  ية  لُسمِّ
ُيستعمل كمادة سامة إلبادة الفئران.

تنتج بعض الفطريات مواد ُمحِدثة . 4
للسرطان من مثل: 

• 	 ،)Aflatoxins( األفالتـوكسـيـن
السامة  املواد  من  مجموعة  وهي 
يكون  الفطريات،  بعض  تفرزها 
بعضها محدثًا للسرطان، وبعضها 
ويتعرض  للكبد،  ســامــًا  اآلخــر 
األفالتوكسني؛  لخطورة  اإلنسان 
الزيوت  أو  الحبوب،  تلوث  نتيجة 

بهذه الفطريات.
بــعــض الــنــبــاتــات لــهــا تــأثــيــرات . 5

إدمانية من مثل:

• 	 Papaver الــخــشــخــاش  ــات  ــب ن
ُيستخلص  الذي   somniferum
منه األفيون )Opium( ومشتقاته.

• 	 Erythroxylum الكـوكـا  نـبـات 
منه   ــخــرج  ــســت ُي ــــذي  ال  coca
الكوكايني )Cocaine( ومشتقاته.

• 	 Cannabis الــحــشــيــش  ــات  ــب ن
.sativa

• 	 .)Catha edulis( نبات القات
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الغذائية  التداخالت  ثقافة  ُتعد 
فبمثل  واجـبـة  الدوائـيـة ضرورة 
نتجنب  أن  يمكن  اإلرشادات  هذه 
الحرب الخفية بني الغذاء والدواء، 
والوئام  السالم  بينهما  ويحل 
وينعم الجسم بالصحة والعافية.

الطبية  اإلرشـادات  اتـبـاع  يـحـد 
التداخالت  من  الدواء  مع  املرفقة 
املساعدة  َثمَّ  ومن  املرغوبة،  غير 

على الشفاء العاجل – بإذن هلل.
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 الشوكران السام.        
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جودة الدواء وسالمته
الصيدالنية: شيماء يوسف ربيع*

*  صيدالنية ــ جمهورية مصر العربية.

إن الكارثة اإلنسانية التي حدثت بعد استعمال ُمركَّب الثاليدوميد في أكتوبر عام )1961م(، 
وما تركته من أطفال مشوهني بلغ عددهم في أملانيا (6000) طفل، وفي بريطانيا (500) طفل 
وصرفها،  األدويــة،  إنتاج  على  الفّعال  اإلشراف  تولي  إلى  العالم  حكومات  من  عديدًا  دفعت 
وتحديد آلية ملتابعة تأثيرها، ومنذ ذلك الوقت جعلت منظمة الصحة العاملية الدواء من محاور 
أنشطتها الرئيسية، حيث تعمل املنظمة على تطوير ووضع معايير دولية تخص إرشادات ذات 
طابع دولي، وتتعاون املنظمة مع الهيئات الوطنية والدولية في هذا الشأن، ومن ذلك مؤتمر 
ومواده  للدواء  الجيد  التصنيع  إرشادات  في وضع  كبيراً  دوراً  أخذ  الذي  الدولي  التنسيق 
األولية، وما يتصل بتوحيد هذه املعايير على املستوى العاملي، وتعزيز قدرات رقابة عملية 
توزيع األدوية عبر قنوات التوزيع املختلفة، ومكافحة األدوية املغشوشة، وجمع وتبادل أحدث 

املعلومات لضمان سالمة األدوية وجودتها.
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وضمان  لألدوية  الفّعال  التنظيم  إن 
لجودة  أســاســيــان  عــامــالن  جــودتــهــا 
الصحة العامة، وتساعد منظمة الصحة 
فّعالية  مستوى  رفع  على  الدول  العاملية 
الهيئات الوطنية املنظمة لألدوية، وتطوير 
قدراتها؛ لضمان جودة األدوية، والتوسع 

في تنفيذ ممارسات التصنيع الجيد. 

صور غش األدوية 
• أدوية فاسدة )منتهية الصالحية(	

انتشار  األدوية:  غش  صور  ومن 
ولقد  الــصــالحــيــة،  منتهية  األدويــــة 
تراكم  بسبب  األزمـــة  ــذه  ه تفاقمت 
في  ــة  الــصــالحــي منتهية  األدويـــــة 
شركات  بعض  وامتناع  الصيدليات، 
ـــة عــن اســتــبــدال هــذه األدويــة  األدوي
األمر  نع،  الصُّ حديثة  أخــرى  بأدوية 
تواريخ  في  التالعب  إلى  يؤدي  الذي 
األدوية  هذه  طرح  وإعادة  الصالحية، 
نع؛  الصُّ حديثة  أنها  على  للمرضى 
آثارًا سلبية خطيرة  بدوره  مما يسبب 
على صحة املرضى، على سبيل املثال 
وليس الحصر عندما يتعاطى املريض 
املصاب بداء السكري أنسولينًا منتهي 
وفي  بغيبوبة،  يصاب  قد  الصالحية 
يتسبب  أن  املمكن  من  األحوال  أسوأ 
الضروري  من  ولــذا  الوفاة؛  في  ذلك 
األدوية  على  والتفتيش  الرقابة  إحكام 
منتهية الصالحية، ووضع آليات فّعالة 
للتخلص منها، وإلزام شركات األدوية 
الصيـدليات، ومخازن  بـسـحـبـهـا من 
والتخلص  التوزيع،  وشركات  األدوية، 
إعادة  عدم  تضمن  آمنة  بصورة  منها 
تصنـيـعـهـا واستخـدامها مرة أخرى، 
بوضع  الرقابـية  الجـهـات  تقـوم  وأن 
عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة 

الخطيرة.

• أدوية مجهولة املصدر	

األدوية  لغش  األخرى  الصور  من 
وزارة  في  مسجلة  غير  أدوية  تصنيع 
مرخصة  غير  أماكن  وفــي  الصحة، 
لتصنيع األدوية، وغير خاضعة للجهات 
املعامل  في  تحليلها  يتم  وال  الرقابية، 
املختصة ملعرفة فاعليتها وآثارها على 
املنتجات  هذه  تسويق  ويتم  اإلنسان، 
ــة عــبــر الــقــنــوات  ــدعــاي عــن طــريــق ال
من  أو  اإلنترنت،  عبر  أو  الفضائية، 
خالل الصيدليات، وتمثل هذه املنتجات 
اإلنسان؛  صحة  على  كبيرة  خطورة 
مجهولة  مواد  على  تحتوي  إنها  حيث 
املصدر، ومواد سامة قد تسبب آثاراً 
اإلنسان،  صحة  على  خطيرة  سلبية 
هذه  لتجنب  التوعية  نشر  يجب  ولذلك 
وعدم  املغشوشة،  األدوية  من  النوعية 
شراء أي منتج دوائي من خالل الدعاية 
أو اإلنترنت، واستخدام األدوية فقط من 
خالل مراجعة األطباء والحصول على 
وصفة طبية من الطبيب املختص، كما 
يجب على الصيدليات عدم التعامل مع 
تسويق  أو  ترخيص،  بدون  موزع  أي 
أي دواء مجهول املصدر وغير مسجل 

في وزارة الصحة.

• أدوية مقلدة بأغلفة مزورة	

التجاري،  االسم  بنفس  أدوية  هي 
أخــرى  ـــة  ألدوي العبوة  شكل  ونفس 
للبيع  عرضها  ويتم  فعلياً،  موجودة 
يؤدي  مما  جــداً؛  عالية  بخصومات 
إلى سهولة تداولها في األسواق، ويتم 
العاملية  الشركات  ــة  أدوي استهداف 
األكثر مبيعاً، ويتم تقليدها بدقة شديدة 
تجعل هناك صعوبة بالغة في التفريق 
بني املنتج األصلي واملنتج املقلَّد إال عن 
طريق أجهزة التحليل الدقيقة للكشف 
األدوية  تكون  الفّعالة، حيث  املادة  عن 

محددة  بمعايير  دواء  كل  يتميز 
األدوية،  دستور  ضمن  موجودة 
تقدمها  التي  الوثائق  ضمن  أو 
بها  وتعترف  املصنِّعة،  الجهات 

السلطات املختصة بكل دولة.

الجودة  تحليل  شــهــادة  تضمن 
التي تقدمها الجهات املصنِّعة لكل 
التشغيلة  مواد  أن  دوائية  مادة 
دورة  ــي  ف إنــتــاجــهــا  ــم  ت )مواد 
معايير  تطابق  نفسها(  اإلنتاج 
الجهة  بلد  في  الرسمية  الجودة 

املصنِّعة.

العاملية  الصحة  منظمة  تساعد 
فّعالية  مستوى  رفع  على  ــدول  ال
الوطنية املنظمة لألدوية  الهيئات 
جودة  لضمان  قدراتها؛  وتطوير 
األدوية وتنفيذ ممارسات التصنيع 

الجيد.
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مما  الفّعالة،  املــادة  من  خالية  املقلدة 
املريض  على  شديدة  خطورة  يسبب 

الذي يتناولها.

• أدوية مستنسخة	

املــواد  على  ــة  األدوي هــذه  تحتوي 
عن  تختلف  بـنـسب  ولـكـن  الفّعـالـة، 
األكثر  وهي  الحقيـقي،  املستـحـضـر 

انتشاراً بني األدوية املغشوشة.

• أدويــة مغشوشــة )ُتبــاع علـى أنها 	
أعشاب طبيعية(

على  للمرضى  ــة  األدوي هذه  ُتقدم 
أنها أعشاب طبيعية لعالج مرض ما، 
ولكنها تحتوي على العقاقير املعروفة، 
أو العقاقير التي ال ينبغي صرفها إال 
الــدواء  صانع  ويوحي  طبية،  بوصفة 
للمستهلك أن العشب هو الذي يساعد 
على عالج املرض وليس الدواء املضاف 

الذي ال ُيعلن عن وجوده في املنتج.

• أدوية محظـورة )ثـبتـت خطورتها، وتم 	
منع تناولها(

مركبات  على  تحتوي  ــة  أدوي هي 
الـتـأكـد من خـطـورتـهـا،  تـم  كيميائية 
وتم  العامة،  الصحة  على  وأضرارها 
وقف تداولها في الدول املتقدمة، بينما 

يستمر تداولها في الدول النامية.

• بة	 أدوية ُمهّرً

هي أدوية قد ال تكون مغشوشة من 
يكون  وقد  الصيدالنية،  التركيبة  حيث 
ولكنه  عاملياً،  به  معترفًا  املُهرَّب  الدواء 
الرقابية، وغالباً  ال يخضع لإلجراءات 
ما تفقد هذه األدوية مفعولها العالجي 
تتحول  كما  التخزين،  ســوء  بسبب 
بعض املركبات إلى مواد ضارة بسبب 
طول مدة التخزين، لذلك فالدواء املُهرَّب 

قد يكون غير فّعال، وضارًا بالصحة.

على   الحصول  في  طرق تساعدك 
الدَّواء األصلي

مؤخراً  األدوية  أسعار  ارتفاع  مع 
إلى  النفوس  ضعاف  من  كثير  لجأ 
غش األدوية وتقليدها لبيعها للمواطنني 
بعض  يلي  فيما  ونذكر  مرتفع،  بسعر 
التوصيات التي تساعد في التأكد من 
أن هذا الدواء أصلي وليس مغشوشاً:

شراء األدوية من مكان موثوق به . 1
ينبغي  األسعار  ارتفاع  مع  حتى 
مجهولة  أدويــة  بشراء  املخاطرة  عدم 
غير  غــذائــيــة  مكمالت  أو  ــصــدر،  امل
الحرص  مع  تصنيعها،  مكان  معروف 
حًا  ُموضَّ الشراء  فاتورة  استالم  على 

بها اسم الدواء وسعره.
مالحظة تاريخ اإلنتاج والصالحية . 2

على علبة الدواء قبل شرائه
تاريخ  وضــوح  مــن  التأكد  يجب 
علبة  على  التشغيلة  ــم  ورق اإلنــتــاج، 
انتهاء  تــاريــخ  مالحظة  مــع  الــــدواء، 
أي  عن  الكشف  وكذلك  الصالحية، 
ملصق  وضع  أو  التواريخ،  في  تغيير 

على التواريخ.
يكشف . 3 وتغليفه  ـــدواء  ال فحص 

الدواء األصلي من املغشوش
فحصاً  الــدواء  علبة  فحص  ينبغي 
شامالً، خاصة أنه يمكن كشف الدواء 
التغليف،  فحص  خالل  من  املغشوش 
وكذلك التعّرف على ظروف اإلنتاج، أو 
اللغوية،  أو  اإلمالئية  األخطاء  كشف 
معرفة  على  اإلنترنت  يساعد  وأحياناً 
وكيفية  الداخلية  الـــدواء  علبة  شكل 
الدواء  شريط  شكل  أو  غلقها،  إحكام 
سواء أكان أقراصًا أو كبسوالت، حيث 
إعطاء  على  أدويــة  شركة  كل  تحرص 
باقي األدوية،  الدواء شكاًل مميزًا عن 
وكذلك  بالضبط،  نسخه  َيصُعب  حيث 

فعالية  على  ــدواء  ال جــودة  تؤثر 
وتعتمد  وســالمــتــهــا،  املــعــالــجــة 
والنقل  التصنيع،  على  الجودة 
مطابقة  ظـــروف  فــي  والتخزين 

للمعايير القياسية.

ــام الــرقــابــة  ــن الـــضـــروري إحــك م
منتهية  األدويـــة  على  والتفتيش 
فّعالة  آليات  ووضــع  الصالحية، 
شركات  ـــزام  وإل منها،  للتخلص 
الصيدليات  من  بسحبها  األدويــة 
منها  والتخّلص  األدوية،  ومخازن 
إعــادة  عــدم  تضمن  آمنة  بصورة 
تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.

لألدوية  الفّعال  التـنـظيم  يـشـكـل 
عاملني  جودتها  معايير  وضمان 
أساسيني لجودة الصحة العامة.
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التأكد من ملمس ورائحة الدواء، وعند 
وجود تغير في رائحة الدواء، أو لونه، 
أو تكوُّن سائل في شريط الدواء، فإن 
أو  الــدواء مغشوش  أن  يدل على  ذلك 

منتهي الصالحية.

أضرار استعمال األدوية املغشوشة
إن الدواء املغشوش في كافة أحواله 
من حيث  األصلي  للدواء  مكافئاً  ليس 
يتسبب  فإنه  وبذلك  واألمــان،  الفاعلية 

في أضرار عديدة، منها: 
• على 	 يحتوي  ال  ـــدواء  ال كــان  إذا 

مواد فّعالة على اإلطالق، أو بنسب 
أقل من الجرعة املطلوبة، فإن ذلك 
سيؤدي إلى تدهور الحالة الصحية 
األدويـة  تـعـجـز  بشكـل  للمريـض 

السليمة عن عالجه بعد ذلك.
• الفّعالة، فإن ذلك 	 إذا زادت املادة 

سيؤدي إلى آثـار جانبية خطيرة، 
يحدث  قــد  الــحــاالت  بعض  وفــي 

تسمم قد يؤدي إلى الوفاة.
• مكونات 	 على  األدوية  احتوت  إذا 

غير صحيحة، فإن ذلك يؤدي إلى 
عواقب صحية وخيمة وحتمية بدءاً 

وانتهاءً  واإلســهــال،  الــقــيء،  من 
باختالل الوظائف الحيوية للجسم.

تدابير مكافحة غش األدوية
والقائمني  املسؤولني  على  ينبغي 
والحكومات  الـعـامـة  الصحـة  عـلى 
غش  ملكافحة  برامج  بتطوير  االلتزام 

األدوية من خالل:
• وتحديث 	 ــدة،  جــدي قــوانــني  ــن  َس

غش  لحظر  الــقــائــمــة  ــقــوانــني  ال
األدوية والتي من شأنها أن تردع 

تلك التجارة املميتة.
• صناعة 	 لتنظيم  مؤسسات  إنشاء 

األدوية، ويتحدد لها بشكل واضح 
واجبات  األدويـــة  لقوانيـن  تبعًا 

ومسؤوليات تلك املؤسسات.
• تدريب املوظفني على كيفية مكافحة 	

غش األدوية.
• الــالزمــة 	 املــالــيــة  املــــوارد  توفير 

وغيرها من أجل مكافحة فّعالة.
• مكافحة 	 قوانني  تنفيذ  من  التأكد 

األدوية املقلَّدة.
• تعزيز التعاون الدولي في مكافحة 	

غش األدوية.

تقنية جديدة للكشف عن األدوية املغشوشة

تشير إحصاءات منظمة الصحة العاملية إلى أن (30 ــ 70%) من األدوية التي ُتباع في إفريقيا 
تكون مغشوشة؛ مما يتسبب في وفاة حوالي 2000 شخص يومياً فضالً عن حدوث خسائر في قطاع 
للبحث عن حلول فّعالة للحد من  صناعة األدوية، األمر الذي دفع الباحث الغيني "برايت سيمونز" 
هذه الظاهرة التي استهدفت صحة املواطنني قبل جيوبهم، فتوصل الختراع تطبيق يمكِّن املواطن 
من إرسال رسالة قصيرة ليحصل فوراً على جواب يتأكد من خالله من مدى مصداقية الدواء، ويعتمد 
هذا التطبيق على وجود اثني عشر رقماً موجودًا على علبة الدواء حيث يتم إرسال هذا الرقم في 
رسالة نصية قصيرة، ويتلقى املرسل إجابة فورية إما باإليجاب أو السلب، وأصبحت هذه التقنية 

مستخدمة في بعض الدول مثل: غانا، ونيجيريا، وكينيا، والهند.

ُيعتبر حصول املريض الفقير على 
وفّعالية  وأمــان  جــودة  ذي  دواء 
املريض  عليه  يحصل  ملا  مماثلة 

الغني من أهم حقوق اإلنسان.

أو  ذو جودة جيدة  دواء  ال يوجد 
الجودة  إن  حيث  سيئة؛  جــودة 
عبارة عن مجموعة من املواصفات 
تتوفر  أن  يجب  التي  املعيارية 
بمعنى  الـــدوائـــي  املــنــتــج  ضــمــن 
أو  ذا جودة،  يكون منتجًا  أن  إما 

منتجًا بدون جودة.
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تثقيف املستهلك دوائياً
بتزويد  الــدوائــي  التثقيف  ُيعرف 
األفراد بمعلومات تساعدهم في زيادة 
بطريقة  الدواء  استعمال  على  قدرتهم 
عقالنـيـة، وصحـيـحـة، وآمـنـة، ويعمل 
التثقيف بالتوازي مع أنشطة السياسة 
الدوائية الوطنية لحل عديد من القضايا 
املستهلك  تثقيف  ويشتــمل  الصحـيـة، 
ما  كثيراً  عامة  مرحلة  على  دوائــيــاً 
توفير  مرحلة  وهي  لإلهمال،  تتعرض 
الثقافة الدوائية في التعليم العام، بحيث 
للتصرف  يؤهلهم  ما  الجميع  يتعلم 
الدواء، ومتى  الصحيح عند استعمال 
استـعـمـاله،  عـن  يمـتـنـعوا  أن  ينبـغي 
اإلعالم،  وسائل  دور  ذلك  بعد  ويأتي 
ولكن دورها يتركز على محاربة سلبيات 
د للدواء،  ومخاطر االستعمال غير املرشَّ
ويلعب الطبيب والصيدالني الدور العام 
واملهم في توعية املرضى بفوائد األدوية 
ومخاطرها، وطرق االستخـدام السليمـة، 
كمـا أن للمجتمـع األهلـي دوره، والسيما 

جمعيات حماية املستهلك. 
السياسات  تنجح  أن  يمكن  وال 
بتوفير  تعنت  لم  إذا  الوطنية  الدوائية 
والصيادلة  لألطباء  املناسب  التدريب 

من ناحية، واملرضى من ناحية أخرى، 
ولكن مع أهمية التثقيف الدوائي العام، 
إال أنه يتم التعامل معه على أنه مسألة 
تم  وقد  الصحية،  الخطط  في  هامشية 
د  رصد حاالت من االستخدام غير املرشَّ
جرعات  زيـــادة  تشمل:  التي  لــلــدواء 
العالج أو نقصها، أو االستخدام غير 

املناسب.

التيقظ الدوائي وسالمة الدواء
واسع  الدوائي  التيقظ  مفهوم  إن 
ويشمل: جمع تقارير تخص التأثيرات 
الضارة لألدوية أو انخفاض فاعليتها، 
مسبقاً  ُوِجــدت  ــة  أدوي تقييم  وإعــادة 
وتبادل  املخاطر،  وإدارة  السوق،  في 
االستخدام  ودعم  الدوائية،  املعلومات 
د للدواء، واالستعداد املسبق في  املرشَّ
البيانات  هذه  وتشكل  األزمــات،  حالة 
املجتمعة من التقارير الفورية للتأثيرات 
الضارة لألدوية أداة قوية بيد السلطات 
الصحية التخاذ قرارات بشأن سالمة 
متبعة في كثير من  آلية  األدوية، وهي 
الدول املتقدمة، وتسعى منظمة الصحة 
عـلى  املـمارسـة  هذه  لنـشـر  العاملية 

مستوى العالم.

نصائح لتناول األدوية بشكل آمن وسليم
• يجب فحص اسم الدواء قبل تناوله. 	
• التأكد من أوقات تناول الدواء، وهل يتم تناوله مع الطعام، أو قبله، أو بعده؟	
• يجب أن يستفسر املريض عن وظيفة الدواء املسجل له.	
• سؤال الصيدالني عن االسم العلمي للدواء؛ ألن للدواء نفسه أسماء تجارية مختلفة.	
• التأكد من جرعة الدواء قبل تناوله. 	
• ال ينبغي تغيير طريقة تناول الدواء، أو عدم أخذه بدون االستشارة املسبقة للطبيب املعالج وإعالمه في حال 	

حدوث أي تغيرات.
• الحرص على أخذ الجرعة املسجلة. 	
• إبالغ الطبيب، أو الصيدالني في حال تناول أدوية أخرى، أو مكمالت غذائية، أو أدوية طبيعية.	
• االستفسار عن األعراض الجانبية للدواء.	
• ينبغي عدم قيادة السيارة إذا كان املريض يعاني الدوخة والتعب.	
• يجب الحرص على عدم تخزين األدوية، والتخلص اآلمن من األدوية غير املستخدمة أو منتهية الصالحية.	
• التأكد من صالحية الدواء، ال ينبغي تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء صالحيته.	

ـــــظـــــة الــــــدوائــــــيــــــة  ـــــق ـــــي ال
)Pharmacovigilance( هي جميع 
أي  بكشف  املعنية  الــنــشــاطــات 
الدوائية،  للمنتجات  جانبية  آثار 
واملشكالت  وتقييمها،  وتحليلها، 
املتعلقة باستخدامها؛ بهدف تقليل 
نسبة حدوثها، أو منعها، والتأكد 

من أمان الدواء وفعاليته.
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املراجع
• ربيع، شيماء يوسف )تأليف(، الدَّاء والدَّواء من األلم إلى الشفاء، املركز العربي لتأليف وترجـمة العلوم الصحية، 2020م، دولة الكويت.	

إرشادات مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب بشأن استعمال الدواء
ترشيد استخدام  إطار  يعمل في  تثقيفيًا  نموذجًا  العربي  العالم  دواء ُمصنَّع في  نهاية كل نشرة  نجد في 
الدواء، وقد تم وضعه بشكل مشترك بني مجلس وزراء الصحة العرب، واتحاد الصيادلة العرب، حيث يشتمل 

هذا النموذج على اإلرشادات التالية:
• الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهالكه خالفًا للتعليمات ُيعرِّضك للخطر.	
• اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة االستعمال املنصوص عليها، وتعليمات الصيدالني الذي صرفها لك، فالطبيب 	

والصيدالني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
• ال تقطع مدة العالج من تلقاء نفسك.	
• ال تكرر صرف الدواء دون وصفة طبية.	
• ال تترك األدوية في متناول أيدي األطفال.	

املختلفة  التحذيرات  على  االطالع 
مثل الحاالت التي ينبغي فيها على 

املريض استشارة الطبيب.

معرفة العناصر الدوائية 
الفّعالة في الدواء.

أي:  ــدواء،  ال استطبابات  معرفة 
يمكن  التي  املرضية  الــحــاالت 

استخدامه فيها.

للحفاظ  الدواء  طرق تخزين 
على فاعليته لفترة طويلة.

معرفة املواد النشطة وغير 
النشطة التي يحتوي عليها 

الدواء.

عــدم وجــود مانع 
من تناول الدواء.

املقبولة  الــــدواء  جــرعــة 
التي ال تشكل خطرًا على 

صحة املريض.

الدواء:  ـــذ  أخ طــريــقــة 
ــصــاق،  ــع، دهــــن، إل ــل ب

استنشاق، حقن.

طــريــقــة تــنــاول الــــدواء، 
ومقدار الجرعات، ومواعيد 

تناولها.

عدم استعمال أدوية أخرى 
تؤدي إلى ضرر صحي، أو 

تؤثر في فائدة الدواء.

تنص قوانني الصيدلة في معظم الدول املتقدمة على ضرورة إرفاق 
نشرة مع كل علبة دواء، ويجب أن تحتوي على كافة املعلومات عن 
قبل  النشرة  قراءة  املرضى  على  يجب  كما  الفّعالة،  ومادته  الدواء 
تجنباً  فيها  الضرورية  املعلومات  ملعرفة  الدواء  استخدام  في  البدء 

للمضاعفات الخطيرة.
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الـرصـــد الـبيـئــي
غالـب علـي الـمراد*

ة
ئ
ي
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 ا
م

و
عل

* مدير تحرير مجلة تعريب الطب ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولــة الكويــت.

تشهد الفترة األخيرة زيادة في االهتمامات البيئية املرتبطة بتلوث املاء، والهواء، والتربة 
ووفقًا  البيئي،  للتلوث  املسببة  البشرية  األنشطة  عن  الناجمة  املناخية  التغيرات  إلى  إضافة 
في أكتوبر عام 2017م، فإن التلوث  لتقرير أصدره )التحالف العاملي بشأن الصحة والتلوث( 
يقتل ما ال يقل عن تسعة ماليني شخص، حيث أوضح هذا التقرير أن الهواء السام وتلوث املياه 
والتربة هو املسؤول عن األمراض التي تقتل واحدًا من كل ستة أشخاص في جميع أنحاء العالم، 
البيئة شرط أساسي؛ لتحديد مسارات العمل الخاصة  الدقيق لحالة  التقييم  ووفقًا لذلك فإن 
البيئي  للرصد  جديدة  تكنولوجيا  تطوير  أنشطة  فإن  عليه  وبناًء  البيئية،  الظروف  بتحسني 
)تسمح بالكشف عن امللوثات الخطرة(، والتقييم الدقيق للمتغيرات البيئية قد أصبحت ذات 
أهمية متزايدة سواء من العلماء أو من الهيئات التنظيمية ذات الشأن، ولقد شهدت السنوات 
األخيرة تقدمًا كبيرًا في مجال بحوث الرصد البيئي؛ مما أدى إلى تطوير تكنولوجيا أكثر دقة 

وفّعالية وأقل تكلفة، وذلك من خالل دمج التكنولوجيات الناشئة من مختلف التخصصات.
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العـمـلـيات  هــو  البيئي  والــرصــد 
واألنشطة التي يجب تنفيذها؛ لتوصيف 
ُيستخدم  حيث  وجودتها،  البيئة  نوعية 
األثر  تقييم  إعــداد  في  البيئي  الرصد 
البشرية  األنشطة  من  لعديد  البيئي 
والظروف التي تنطوي على حدوث خطر، 

أو آثار ضارة على البيئة الطبيعية.

أهداف الرصد البيئي
• جمع املعلومات املوثقة عن امللوثات، 	

واملــخـــــلــفـــــات، واالنـــــبـــــعـــــاثــات 
البـيـئـيـة الناتجة عن التلوث البيئي 

باملوقع، أو بمنطقة محددة.
• الرئيسية 	 الـتـعـّرف على املصادر 

للملوثات.
• امللوثات، 	 تركيز  على  الــتــعــّرف 

واملناطـق  واتجاهاتهـا،  وكمياتهـا، 
املتأثرة بها.

• تحديد 	 بـهدف  البـيـانـات  تحليل 
وضــع  أو  الــبــيــئــيــة،  ــب  ــي األســال
تقليص  إلى  تؤدي  التي  الضوابط 

تأثيراتها السلبية على املنطقة.

عناصر خطة الرصد البيئي

يمكن تلخيص عناصر خطة الرصد 
البيئي فيما يلي:

• تحديد األهداف والنتائج املطلوبة 	
من نظام الرصد الذاتي

ينبغي قبل القيام بإجراءات الرصد 
تحديد أهم األهداف املطلوبة من عملية 
الرصد البيئي، ومواقع أخذ العينات، 
والقياسات، والجداول الزمنية الخاصة 
ويـمكن  الذاتي،  الرصد  خطة  بتنفيذ 
عمليات  أنشطة  لوصف  جدول  إعداد 
التشغيل، ورصد التلوث الناتج عنها.

• التنظيمية 	 اإلجــــــراءات  ــخــاذ  ات
وتوزيع املهام واملسؤوليات

بدقة -  الرصد  نقاط  مواقع  تحديد 
خاصة  مساحية  خريطة  على 
على  حالة  لكل  الرصد  بعملية 
حدة، ويعتمد تحديد نقاط الرصد 
عن  الناتجة  امللوثات  حجم  على 

مصدر التلوث ونوعها.

ُيستخدم الرصد البيئي في إعداد 
تقييم األثر البيئي، وتقييم عديد 
من الظروف التي قد تنطوي فيها 
إحداث  عـلى  البشرية  األنشطة 
على  ضـارة  تأثـيـرات  أو  خطر، 

البيئة الطبيعية.

تساعد مراقبة تلوث الهواء، واملاء، 
التهديدات  تحديد  على  والتربة 
البيئة،  على  املحتمـلـة  واملخاطر 

وصحة اإلنسان، والحيوان.

العمليات  البيئي  الرصد  يصف 
تنفيذها  يجب  التي  واألنشطة 
لتوصيف نوعية البيئة وجودتها.

 ُيعد تحديد مواقع أخذ العينات للفحص ونقاط الرصد من أهم عناصر 
خطة الرصد البيئي.
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الغـــــــــرضنوع البرنامج

بناًء على األهداف املراقبة

لتحديد تعرُّض السكان من مصدر واحد للتلوث. ذات الصلة باملصدر )امللوث(

لتحديد التعرُّض اإلجمالي لألشخاص من كل املصادر.ذات الصلة بالشخص

لتحديد اآلثار من عدة مصادر على مالمح محددة من البيئة مثل: النباتات، ذات الصلة بالبيئة
واألشجار، واملباني، واآلثار، والتربة، واملياه، والنظم البيئية.

املواد ذات الصلة بالبحوث تحول  وتقييم  آخر،  إلى  بيئي  وسط  من  محددة  ملوثات  نقل  لتحديد 
الكيميائية والبيولوجية لتحديد مؤشرات التلوث البيئية التي تم التعّرف عليها 
التي  للبيئة  التي ُيجرى تطبيقها هي تمثيل دقيق  بشكل صحيح، والنماذج 

ُيجرى رصدها.

بناًء على احتياجات تشريعية وإدارية

لتحديد مدى االلتزام باللوائح والتنظيمات املطبقة. ذات الصلة باالمتثال

لتوفير بيانات ومعلومات ألغراض العالقات العامة.ذات الصلة باملعلومات عامة

بناًء على طبيعة الضغوط
لتقييم تأثير الضغوط البيئية مثل الضوضاء واإلشعاع الخارجي، حيث 

يستند التقييم في املقام األول على قياسات التعّرض التي ُأجِريت في هذا 
املجال، وليس على العينات التي تم جمعها، وعادت إلى املختبر للتحليل.

ضغط مادي

لتقييم مخاطر التعّرض الناتجة عن ابتالع واستنشاق املواد الكيميائية، ضغط كيميائي
وامللوثات املشعة.

بناًء على الغطاء الجغرافي )الحيزي(

لتقييم تأثير منشأة واحدة على املناطق املجاورة. محلي

لتقييم التأثيرات املتجمعة لالنبعاثات لعديد من املنشآت على منطقة كبيرة.إقليمي

لتحديد التأثيرات واالتجاهات في جميع أنحاء العالم، مثل: األمطار عاملي
الحمضية، وتآكل طبقة األوزون، واحتمالية االحتباس الحراري العاملي.

بناًء على االعتبارات الزمنية
لتحديد مستويات التلوث املحتملة في البيئة قبل تشغيل منشأة صناعية 
جديدة لتدريب املوظفني للتأكد من تشغيل املعدات املختبرية وامليدانية.

قبل التشغيل

لتوفير بيانات عن االنبعاثات للتأكد من كفاية ضوابط التحكم في التلوث.أثناء التشغيل

للتأكد من تنظيف املوقع أو ترميمه بشكل مناسب.بعد التشغيل

جدول يوضح أنواع برامج الرصد البيئي وأغراضها
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املـنتـقاة -  الـرصـد  نـقــاط  تمثيل 
تحديد  نظام  جهاز  باستخدام 

املواقع )GPS( على الخريطة.
تحديد مدى خطورة نقاط الرصد - 

املتوقعة  املخـاطـر  وأهم  املنتقاة، 
أثناء عملية الرصد.

تحديد مدى سهولة الوصول إلى - 
نقاط الرصد املنتقاة.

تحديد جدول زمني للرصد واملهام - 
مجموعة  مــن  ــرد  ف لكل  املوكلة 
يقوم  حــيــث  الــبــيــئــي،  ــد  ــرص ال
بالرصد مجموعة من الباحثني من 
لكل  ُيوَكل  مختلفة،  تخصصات 

منهم مهمة محددة.
• تخطيط األنشطة وتصميم الجدول 	

التنفيذي للخطة

تحـديـد األنـشـطـة الواقعة ضمن - 
وأنــواع  الــرصــد،  منطقة  نطاق 
امللوثات الناتجة عن تلك األنشطة، 
في  متخصصني  بواسطة  وذلــك 
األنشطة املختلفة )التربة، واملياه، 

واملناخ،... إلخ(.
تحديد نوعية املناطق الواقعة ضمن - 

)مناطق حضارية،  الرصد  منطقة 
مناطق  أو  صناعـية،  مـنـاطـق  أو 

زراعية، أو مناطق سكنية،...(.
حــصــر األنــشــطــة الــنــاتــجــة عن - 

زراعـية،  )أنـشطـة  املناطق  تلك 
أنشـطـة  أو  بترولية،  أنشطـة  أو 
صناعية، أو أنشطة كيميائية، أو 

أنشطة تعدينية،...(.
عمل حصر شامل لجميع امللوثات - 

املتوقعة. 
يجب تحديد جدول تنفيذي ملراحل - 

خطة الرصد يشمل: النقاط كافة، 
وأسلوب الرصد.

• ألخــذ 	 مــنــاســب  بــرنــامــج  تصميم 
الــعــيــنــات وإجـــــراء الــقــيــاســات 

امليدانية
القياسات -  ألخذ  خـطـة  تحـديـد 

ورصد االنبعاثات.
تعتمد تلك الخطة على تحديد أنواع - 

امللوثات وكمياتها مثل: االنبعاثات 
 ،)CO2 ،O3 ،NO ،CO( الغازية
وكذلك االنبعاثات الصلبة )األتربة، 

واألجسام العالقة(.
عن -  الناتجة  التأثيرات  تحديد 

مـنطـقة  عــلــى  ــات  ــوث ــل امل تــلــك 
الدراسة )التربة، واملياه، واملناخ، 

والهواء،...إلخ(.
تحديد نقاط الرصد على الطبيعة، - 

الرصد،  خريطة  عـلى  ووضعـها 
وأخذ قياسات وعينات لتلك النقاط.

خرائط -  على  للرصد  خطة  وضع 
متنوعة خاصة بالرصد البيئي. 

الواضحة  األهداف  تحديد  ُيعتبر 
خطوة  البيئي  الرصد  لبرنامج 
مهمة لضمان نجاحه، فهو العامل 

املحرك لبقية عناصر البرنامج.

الرصد  شبكات  ُتعالج  أن  يجب 
البيئي املشكالت البيئية املختلفة 
امللوثات،  وخطورة  درجة  حسب 
واالنبعاثات املوجودة في منطقة 

محددة.

التحليلية  التـقـنـيات  تـطـور  يؤدي 
وانتشار التطور التكنولوجي حول 
عـمـلـيـات الـرصـد البـيـئي وتأثـيـر 
املراقبة،  إل تحّسن جودة  امللوثات 

ويحّد من امللوثات.

• لعملية 	 الــالزمــة  األجــهــزة  تحديد 
الرصد

تحديد نوعية األجهزة املستخدمة - 
طبقًا  وتتحدد  الــرصــد،  لعملية 
ودرجة  املختلفة  امللوثات  لنوعية 
تركيزها، وكلما كانت تلك األجهزة 
القياسات  كانت  ودقيقة  حديثة 

والنتائج أكثر دقة.
في -  وضعها  يتم  أجــهــزة  هناك 

وأخــرى  للرصد،  ثابتة  مناطق 
عربات  على  وضعها  يتم  متنقلة 
معامل  ــل  داخ وأخـــرى  متنقلة، 

مجهزة ومتخصصة.

 ُيعد التعّرف على المصادر الرئيسية 
للملوثات من أهم أهداف الرصد البيئي.
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يــجــب تــحــديــد نــوعــيــة الــخــامــات - 
ودرجة  الرصد،  في  املستخدمة 
كانت  نقية  كانت  فكلما  نقائها، 

النتائج أقرب للواقع.
• عمل قاعدة بيانات وجداول لنتائج 	

الرصد

يتم تجميع نتائج الرصد املختلفة - 
امللوث  ونوع  املوقع،  لطبيعة  طبقًا 
البيانات  تلك  وُتجـمـع  وتركيزه، 
أو  إحصائية،  جداول  في صورة 

جداول ورسومات بيانية.

البيئية  املراقبة  تعزيز  سيؤدي 
إلى  التقارير  وتسجيل  وإعداد 
تحسني االلتزام باللوائح البيئية.

في  امللوثات  تركيز  مراقبة  تتم 
مـن  انبـعاثـاتهـا  ومراقبة  الهواء، 
من  واملتحـركـة  الثابتـة  مصادرها 
خالل أنظمة وشبكات رصد جودة 
الهواء، وتخضع القياسات الناتجة 
واملراجعة  للدراسة  الرصد  عن 
للتأكد من صحتها؛ ألنها قد تكون 
مؤشرًا لوجود مشكلة بيئية معينة 

في موقع الرصد.

تتحدد نوعية األجهزة املستخدمة 
لنوعية  طـبـقـًا  الـرصـد  لعملية 
فهناك  تركيزها،  ودرجة  امللوثات 
أجهزة ثابتة، وأجهزة متنقلة يتم 
وضعها على عربات، وكلما كانت 
كانت  ودقيقة  حديثة  األجهزة 

القياسات والنتائج أكثر دقة.
املختلفة، وفصل البيانات الزائدة 
من  والتأكد  النهائي،  التقرير  عن 
تجميعها،  تم  التي  البيانات  دقة 
البيانات  وتجميع  رصد  وإعــادة 

الناقصة.
• إعداد 	 وإجراءات  البيانات  تحليل 

التقارير

أساسية -  مـرجـعـية  تحديد  يجب 
وعمل  ملــراجــعــتــهــا،  ــجــداول  ــل ل
البيانات،  لتلك  مقارنة  دراســات 
وتحديد النسب واألرقام املسموح 

بها للملوثات املختلفة.
بعد تجميع نتائج الرصد يتم عمل - 

من  الرصد  نتائج  بني  مقارنات 
بها،  املسموح  ــام  واألرق الطبيعة 
البيئية  واللوائح  للمرجعية  وفقاً 
األرقــام  تلك  تجاوز  مدى  ملعرفة 

للنسب املسموح بها.
تتم دراسة القيم الفعلية للملوثات - 

واألرقام الناتجة عن الرصد، وهل 

خاصة -  بيانات  قاعدة  عمل  يتم 
بالسجل  ُيعرف  ما  أو  باملشروع، 
بيانات  وهي  للمشروع،  البيئي 
)جغرافية،  املنـطـقـة  عـن  شاملة 
أو  جيولوجـيـة،  أو  مناخية،  أو 

ديموجرافية، أو بيئية(.
التي -  للبيانات  فلترة  عمل  يتم 

الرصد  نقاط  مــن  تجميعها  تــم 

 يوفر االستشعار عن ُبعد معلومات 
تكميلية ألنظمة المراقبة البيئية، ويمكن 
عبر  شاملة  بيئية  معلومات  يوفر  أن 

الحدود.

البرج الخلوي

عربة متنقلة

أجهزة لتحديد املواقع
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توجد  أم  ومعقولة  متوائمة  هي 
يجب  حيث  واقعية؟،  غير  أرقــام 
ألنها  ــام؛  األرق صحة  من  التأكد 
مؤشر لوجود مشكلة ما في موقع 
باملقارنة  ذلــك  ويسمى  الرصد، 
عمل  ذلك  بعد  ويتم  االرتجاعية، 

ضبط وتوكيد الجودة.
ملعالجة -  ــــرى  أخ طـــرق  تــوجــد 

برامج  خــالل  مــن  تتم  البيانات 
 ،Model الكمبيوتر، أو ما يسمى
الرصد  بيانات  معالجة  تتم  حيث 
ومقارنة األرقام من خالل برنامج 
متخصص يتم إعداده مسبقًا من 
الخاصة  البيانات  ــال  إدخ خــالل 
باملنطقة للحصول على نتائج أقرب 

إلى الواقع.
• مراجعة التحكم في جودة البيانات 	

موافقة  وأخـــذ  الــجــودة  وتوكيد 
الجهات املعنية

البيانات -  صحة  مدى  تحديد  يتم 
املتابعة  خــالل  مــن  ومراجعتها 
الدائمة، ويجب أن تشمل املقارنة 
في  االلــتــزام  لتقييم  االرتجاعية 
األطـــراف  الــرصــد  نتائج  ضــوء 
الرصد  أنشطة  فــي  املــشــاركــة 

الذاتي كافة.
تشمل املقارنة االرتجاعية عناصر - 

برنامج الرصد كافة مثل: عمليات 
الجودة،  في  والتحكم  التشغيل، 
البيئية،  واإلدارة  والــصــيــانــة، 
تحديد  ويتم  املهنـيـة.  والسالمـة 
متطلبات التطوير للمرحلة القادمة، 

وتحديد تاريخ محدد لتنفيذها.
إجراءات -  معدالت  تخفيض  يمكن 

ــي ثــبــت الــتــزامــهــا  ــت ــرصــد ال ال
بهدف  البيئية؛  واللوائح  بالقوانني 
توجيه موارد الرصد للتركيز على 
إجــراءات  تتطلب  التي  العناصر 

أكثر دقة في الرصد مثل: حاالت 
عدم  حاالت  أو  الحرجة،  االلتزام 

االلتزام.
• متخذي 	 على  البيانات  تلك  عرض 

الـــقـــرار لــلــمــســاعــدة فــي اتــخــاذ 
املناسبة،  الوقائـيـة  اإلجـــراءات 
البيئية  الــســيــاســات  وتــحــديــد 

املستقبلية

الــرصــد -  ــات  ــان ــي ب تجميع  يــتــم 
خاصة  معلوماتية  خرائط  على 
الجغرافية  املــعــلــومــات  بنظم 
 Geographic	 Information
GIS	System;، حيث يتم إدخال 
الخريطة  ــى  إل كــافــة  البيانات 
الجوية على هيئة طبقات تحتوي 
كلٌّ منها على بيانات محددة مثل: 
)استعماالت األراضي، واألنشطة 
املختلفة للموقع، وأماكن املداخن، 

ومصادر التلوث،...(.
توقيع -  عملية  مــن  االنتهاء  بعد 

الجوية،  الخرائط  على  الرصد 
على  الحصول  يتم  املعلوماتية  أو 
كافة  للمعلومات  شاملة  خريطة 
النقاط  تحديد  ويتم  املنطقة،  عن 
األقل  أو  اآلمنة  واملناطق  الخطرة 
نوعية  تحديد  ــمَّ  َث ومــن  خطورة، 
ممارستها  يمكن  التي  األنشطة 

داخلها بكل أمان.
الـمــــراجـــــع

• مولر ديد، الصحة البيئية، املركز العربي 	
دولة  الصحية،  العلوم  وترجمة  لتأليف 

الكويت، الطبعة األولى، 2016م.
•	 https://archive.epa.gov/nheerl/arm/
web/pdf/epaqag5s.pdf	 (USEPA)	
.وكالة حماية البيئة األمريكية

•	 https://www.ppsthane.com/soil-
testing-investigation	"Soil	Analysis".	
Perfect	Pollucon	Services.

•	 http://www.mineralresourcesforum.
org/workshops/Berlin/docs/append_9.
pdf	.from	Way	back	Machine	Website.

البد من استحداث آليات للتنسيق 
املختصة  الجهات  جميع  بني 
لضمان عدم تجاوز تركيز امللوثات 
عامليًا،  بـهـا  املـسـمـوح  الحـدود 
واملاء،  الهواء،  جـودة  وتحسـيـن 

والتربة.

أصبح التقييم الدقيق للمتغيرات 
البيئية ذا أهمية متزايدة؛ لكونه 
مسارات  لتحديد  أساسيًا  شرطًا 
العمل الخاصة بتحسني الظروف 

البيئية.

املـقـارنة  دراسـات  عـلى  ُيعتمد 
الـرصد  لقـيـاسات  االرتجاعية 
وتوكيد  ضبط  كأساس  البيئي 
الجودة، ومعرفة مدى تجاوز تلك 

القياسات النسب املسموح بها.

(
)
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ندرة موارد املياه في مواجهة 
جائحة كورونا

ة
ي
ئ
ي
لب

 ا
ة
حـ

صـ
ال

منذ  البشرية  خامس جائحة موثقة تصيب   )19  - )كوفيد  كورونا  فيروس  ُتعتبر جائحة 
جائحة األنفلونزا في عام 1918م، حيث بدأ ظهور فيروس )كوفيد - 19( املسبب ملرض كورونا 
في مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر من عام 2019م، وبحسب التقارير الطبية 
تمثلت أعراض املرض األولية في: ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والوعكة، والسعال الجاف، 
وضيق التنفس، وقد أدى انتشار املرض بشكل سريع في مدينة ووهان إلى إجبار السلطات 
الصحية هناك على فرض حظر كلي لتحركات الناس للحد من انتشار املرض، والحفاظ على 
املنظومة الصحية في املدينة من االنهيار، وفي غضون أشهر من ظهور املرض في مدينة ووهان 
انتشر املرض حول العالم، وفي 11 من مارس عام 2020م صنفت منظمة الصحة العاملية مرض 
للعالم كله، ومن أهم التدابير الصحية التي اقترحتها  فيروس كورونا كجائحة تمثل تهديداً 
املنظمة التباعد بني األفراد، وغسل اليدين بالصابون ملدة ال تقل عن 30 ثانية للحد من انتشار 

ال للمرض.  الفيروس، ريثما يتم إيجاد عالج فعَّ

* باحث علمي مشارك ــ مركز أبحاث املياه ــ معهد الكويت لألبحاث العلمية ــ دولة الكويت.

 د. جـاسـم محـمـد الكـنـدري*
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املوارد املائية في العالم   
األولى  للوهلة  الناس  يظن بعض  قد 
من  املقترحة  االحترازية  التدابير  أن 
الوباء  ملواجهة  العاملية  الصحة  منظمة 
املوارد  واقع  ولكن  التنفيذ،  سهلة 
تحديًا  يمثل  العالم  حول  املتاحة  املائية 
مثل  تطبيق  في  والشعوب  للحكومات 
من  عديدًا  هناك  إن  التدابير، حيث  تلك 
املناطق حول العالم تعاني انعدام األمن 
األمن  انعدام  بمفهوم  ويقصد  املائي، 
املائي هو عدم قدرة الفرد على الوصول 
إلى مياه آمنة ونظيفة، وبسعر مناسب، 
اليومية  باألنشطة  للقيام  وبكميات كافية 
أرقام  ووفق  ونظافة،  وطبخ،  شرب،  من 
منظمة الصحة العاملية يستخدم حوالي 
مليارا نسمة مياه شرب ملوثة بمخلفات 
ويقع نصف سكان  والحيوان،  اإلنسان 
بحلول  مائيًا  مجهدة  مناطق  في  العالم 

عام 2025م. 

مياه الشرب اآلمنة،  مثلث الحياة: 
وأنظمة الصرف الصحي، والنظافة
هناك ثالثة مقومات رئيسية مطلوبة 
للحفاظ على حياة صحية جيدة وكريمة 
لإلنسان تتمثل في: توافر مياه الشرب 
الصحي  الصرف  وأنظـمـة  اآلمـنـة، 
أحد  غياب  وعـند  والنظـافـة.  الة،  الفعَّ
املقومات الثالثة ينعكس ذلك سلبًا على 
القيام  يستطيع  وال  اإلنـسـان،  صحـة 
على  الضرورية  الـيـومـيـة  بواجـبـاتـه 
الصحة  منظمة  تبنت  وقد  وجه،  أكمل 
العاملية مواضيع مياه الشرب والصرف 
نشأتها  بداية  في  والنظافة  الصحي 
في عام 1948م، ومنذ تلك السنة تقوم 
املنظمة بصورة دورية بنشر إصدارات 
ُتعنى بكيفية اإلدارة املثلى ملرافق مياه 
والنظافة  الصحي،  والصرف  الشرب، 
ملساعدة الدول في تطوير ورفع مستوى 
وكإجراءات  لشعوبها،  خدمة  مرافقها 
األمـراض  انـتـشـار  ملـنـع  استباقيـة 

واألوبئة، وتم اختصار املقومات الثالثة 
كلمة  في  العاملية  الصحة  منظمة  من 
وتمثل   ،"WASH" عليها  ُأطلق  واحدة 
لكلمة  اإلنجليزية  في  األولية  الحروف 
الصحي  والصرف   ،)Water( املياه 
 ،)Hygiene( والنظافة   ،)Sanitation(
بالنسبة  رؤيتها  املنظمة  صاغت  حيث 
تحسني  كالتالي:   "WASH" ملوضوع 
مستوى صحة اإلنسان بصورة جوهرية 
مياه  لخدمات  اآلمنة  اإلدارة  طريق  عن 
الشرب، والصرف الصحي، والنظافة في 
جميع املناطق، وتم ترجمة هذه الرؤية من 
استراتيجية  في  العاملية  الصحة  منظمة 
بموضوع  الخاصة  2025م(   –  2018(
االستراتيجية  من  والهدف   ."WASH"
مساعدة الدول على رفع مستوى مرافق 
شرب املاء، والصرف الصحي، والنظافة 
عن طريق تقديم خبرات ميدانية، وتطبيق 
العلوم املتقدمة لهم في هذا املجال، ووفق 
أرقام منظمة الصحة العاملية، فإن تطبيق 
املجتمعات  في   "WASH" استراتيجية 
الوفاة؛  حاالت  انخفاض  إلى  أدى  قد 
بسبب اإلسهال في العالم إلى النصف 
في الفترة ما بني )1990 – 2015م(. 

كورونا  فيروس  جائحة  ُتعتبر 
)كوفيد - 19( خامس جائحة موثقة 
جائحة  منذ  البشـرية  تصـيـب 

األنفلونزا في عام 1918م.

أعلنت منظمة الصحة العاملية في 
11 من مارس عام 2020م أن مـرض 
جـائـحـة   )19  - )كوفيد  فـيـروس 

عامليـة تمثل تهديدًا للعالم كله.

التي  الصحية  التدابير  أهم  من 
العاملية  الصحة  منظمة  اقترحتها 
لكبح انتشار الفيروس غسل اليدين 
الدوري باملاء والصابون ملدة ال تقل 
التباعد  إلى  إضافة  ثانية،   30 عن 

بني األفراد.

 استراتيجية منظمة الصحة العاملية 
والـصـرف  الشـرب،  بـمـيـاه  الخاصة 

.)WASH( الصحي، والنظافة
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األوضاع الصحية املتعلقة باملياه 
قبل ظهور فيروس كورونا

كل  يموت  كان  كورونا  جائحة  قبل 
مرض  بسبب  شخص  مليون   1.6 عام 
من  شخص  ماليني  وثالثة  اإلسهال، 
التنفسي  بالجهاز  املتعلقة  األمراض 
حول العالم، حيث تم ربط هذه الوفيات 
مقدرة  وعدم  اآلمنة،  املياه  موارد  بندرة 
في  املاء  إلى  الوصول  على  األفراد 
استهالك  إن  حيث  السكانية،  مناطقهم 
امللوثة يؤدي إلى اإلصابة  مياه الشرب 
باألمراض الخطيرة واملهددة للحياة مثل: 
وجود  عدم  ويؤدي  وغيرها،  اإلسهال 
أنظمة صرف صحي إلى تسّرب فضالت 
والجوفية،  السطحية  املياه  إلى  اإلنسان 
والتسبب  املياه،  تلك  تلوث  إلى  َثمَّ  ومن 
عند  املجتمعات  بني  األمراض  بانتشار 
استخدامها  أو  امللوثة،  املياه  استهالك 

للنظافة الشخصية.  

آثار ندرة موارد املياه على تدابير 
مكافحة فيروس كورونا

كثير  في  املائي  األمن  انعدام  إن 
سلبًا  أثر  العالم  حول  املناطق  من 
من  بها  املوصى  التدابير  تطبيق  على 
عدوى  انتشار  ملنع  الصحية  الجهات 
فيروس كورونا والتي تتمثل في: التباعد 
حيث  اليدين،  وغسل  األفراد،  بني 
السكان  ربع  أن  إلى  الدراسات  تشير 

من  الجنوبي  القسم  في  املـوجـوديـن 
الكرة األرضية غير قادرين على غسل 
مصادر  توفر  لعدم  باستمرار؛  اليدين 
نسبة  املناطق تصل  بعض  وفي  املياه، 
أيديهم  يغسلوا  لم  الذين  األشخاص 
عدد  من   )%80( إلى  يومًا   30 خالل 
السكان، وأشارت دراسة ُأجريت حديثًا 
فيروس  بسبب  الوفيات  معدل  ملقارنة 
الصحراء  جنوب  مناطق  في  كورونا 
على  القدرة  مؤشرات  مع  اإلفريقية 
آمنة ووجود  الحصول على مياه شرب 
أنظمة صرف صحي إلى أن هناك زيادة 
التي  املناطق  في  الوفيات  حاالت  في 
تندر فيها مياه الشرب اآلمنة، وال توجد 

فيها أنظمة صرف صحي جيدة.

االزدحام السكاني وفيروس كورونا
الكثافة  ذات  الكبيرة  املدن  ُتعتبر 
الـدول  وباألخـص  العالية،  السكانية 
انتشار  لخطر  ُعرضة  أكثر  النامية 
الفيروس، حيث إنه من الصعب إدارة 
السكان،  كثافة  بسبب  الوباء  مشكلة 
اآلمنة،  الشرب  مياه  إمدادات  ونقص 
وعدم وجود أنظمة صرف صحي فّعالة، 
املضطرد  السكاني  االزدياد  أدى  وقد 
في املدن الكبيرة إلى استنزاف مصادر 
الطبيعية، وتدهور جودتها، وفي  املياه 
بعض األحيان إلى نفادها مثل: األنهار، 
والبحيرات، واملياه الجوفية، وفي عديد 
املنخفض  الدخل  ذات  املجتمعات  من 

.)Shutterstock :تزاحم عند نقطة إمدادات مياه في الهند )املصدر 

تشير الدراسات إلى أن ربع السكان 
املوجودين في القسم الجنوبي من 
على  قادرين  غير  األرضية  الكرة 
غسل اليدين باستمرار؛ لعدم وجود 

مصادر مياه آمنة لديهم.

رئـيسـية  مـقـومـات  ثالثـة  هـنـاك 
جيدة  صحية  حياة  على  للحفاظ 
توافر مياه  لإلنسان، وتتمثل في: 
الصـرف  وأنظمة  اآلمنة،  الشرب 
الصـحـي الفـّعالة، واملحافظة على 

النظافة الشخصية.

في  املائي  األمن  انعدام  أثر  لقد 
تأثيرًا  العالم  حول  كثيرة  مناطق 
التدابـيـر  تـطبــيــق  على  سلبيًا 
االحترازية املوصى بها من الجهات 
الصحية العاملية ملنع انتشار عدوى 

فيروس كورونا.
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واملتوسط يؤدي عدم وجود إمدادات مياه 
األفراد  اصطفاف  إلى  وجيدة  مستمرة 
لساعات طويلة للحصول على املياه؛ مما 
بني  التباعد  لتطبيق  كبيرًا  تحديًا  يشكل 

األفراد ملنع انتشار فيروس كورونا.
وفيروس  املـائي  األمـن  مشكـلـة 

كورونا
انعدام  أن  إلى  الدراسات  تشير 
وجود األمن املائي حيث يعتمد األفراد 
طريق  عن  مختلفة  مياه  مصادر  على 
واملياه  املـعـبأة،  واملـيـاه  الشبكـات، 
الضرورية  احتياجاتهم  لسد  الجوفية 
اليومية يزيد من فرصة انتقال العدوى 
ألماكن  التنقل  بسبب  األفراد؛  بني 
عن  للبحث  اآلخرين  ومخالطة  مختلفة 
لديها  التي  املجتمعات  بعكس  املاء، 
إلى  يصل  وآمن  مستمر  ماء  مصدر 
التباعد  تطبيق  يمكن  حيث  مساكنهم، 
طويلة  لفترات  املساكن  في  والبقاء 
عند تطبيق الحظر، وعدم الحاجة إلى 
فيروس  عدوى  خطر  ويزداد  الخروج، 
كورونا عند الخروج من املنزل والتعامل 
مخالطة  أو  املاء،  لشراء  اآلخرين  مع 
مصادر  نقاط  إلى  الطريق  في  الناس 
املياه العامة، أو االصطفاف في الدور 
للحصول على املاء، كذلك تواجه بعض 
في  املجتمعات صعوبات  في  األقليات 
املياه  نقاط  من  املاء  على  الحصول 
أو  الِعرق،  القريبة منهم بسبب  العامة 
الدين، أو الجنس، حيث يضطرون إلى 
للحصول  أبعد  مسافات  إلى  التنقل 
أكبر  لخطر  يعّرضهم  مما  املاء؛  على 
في اإلصابة بفيروس كورونا، والجدير 
األمن  انعدام  مشكالت  أن  بالذكر 
املائي ليست مقتصرة على املجتمعات 
فقط،  واملتوسط  املنخفض  الدخل  ذات 
الغنية،  املجتمعات  على  أيضًا  إنما 
في  أنه  إلى  اإلحصاءات  تشير  حيث 
عام 2015م ُقدِّر عدد األفراد القاطنني 
في مساكن غير متصلة بشبكات توزيع 
مياه الشرب بحوالي 57 مليون نسمة 

في الدول الغنية.

الخاتمة
جائحة  ظل  في  الدول  على  ينبغي 
وتطبيق  بعضها،  مع  التعاون  كورونا 
اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه، واستخدام 
املياه بالشكل األمثل ومحاولة توفيرها 
والجودة  الكافية  بالكميات  للشعوب 
املناسبة لتخفيف العبء على الشعوب 
الوقاية  سبل  وإن  الوباء،  مكافحة  في 
من اإلصابة بالوباء والحد من انتشاره 
املنظمات  بها  أوصت  كما  األفراد  بني 
الصحية العاملية تتمثل في غسل اليدين 
بصورة دورية ملدة ال تقل عن 30 ثانية 
للتخلص من آثار الفيروس إن وِجَدت 
على اليدين، والتباعد بني األفراد، وال 
توافر  الوقاية دون  يمكن تحقيق سبل 
كميات كافية من املياه الجيدة لألفراد 
في أماكن قريبة من مساكنهم.           

املراجع
•	 C.	Staddon,	M.	Everard,	J.	Mytton,	
T.	Octavianti,	W.	Powell,	N.	Quinn,	
S.	M.	N.	Uddin,	S.	L.	Young,	J.	D.	
Miller, J. Budds, J. Geere, K. Mee-
han,	 K.	 Charles,	 E.	 G.	 J.	 Steven-
son,	 J.	 Vonk	 &	 J.	 Mizniak	 (2020)	
Water	 insecurity	 compounds	 the	
global	 coronavirus	 crisis,	 Water	
International, 45:5, 416-422, DOI: 
10.1080/02508060.2020.1769345

•	 Young SL, Boateng GO, Jamalu-
ddine Z, Miller JD, Frongillo EA, 
Neilands	 TB,	 Collins	 SM,	 Wutich	
A,	Jepson	WE,	Stoler	J;	HWISE	Re-
search	 Coordination	 Network.	 The	
Household	 Water	 InSecurity	 Expe-
riences	 (HWISE)	 Scale:	 develop-
ment	 and	 validation	 of	 a	 household	
water	 insecurity	 measure	 for	 low-
income	 and	 middle-income	 coun-
tries. BMJ Glob Health. )2019( Sep 
29;4(5):e001750.	 doi:	 10.1136/bm-
jgh-2019-001750.PMID:	 31637027;	
PMCID:	PMC6768340.

املضطرد  السكاني  االزدياد  أدى 
وباألخص في الدول النامية إلى 
استنزاف مصادر املياه الطبيعية، 
وتدهور جودتها، وأصبحت أكثر 
الفيروس؛  انتشار  لخطر  ُعرضة 

لصعوبة إدارة أزمة الوباء.

ال يمكن تحقيق ُسبل الوقاية من 
فيروس )كوفيد- 19( دون توافر 
النظيفة  املياه  من  كافية  كميات 
من  قريبة  أمـاكـن  فـي  لألفراد 

مساكنهم.

هذه  ظل  في  الدول  على  ينبغي 
بعضها،  مع  التعاون  الجائحة 
ملوارد  املتكاملة  اإلدارة  وتطبيق 
بالشكل  املياه  واستخدام  املياه، 
على  العبء  لتخفـيـف  األمثل 

الشعوب في مكافحة الوباء.
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الجسم  على صحة  يحافظ  فهو  الجسم،  إليها  يحتاج  التي  الفيتامينات  أهم  من   D فيتامني 
وخاصة العظام، واألسنان، ويعزز املناعة الطبيعية للجسم، ويسبب نقص فيتامني D كثيراً من 
األمراض واملشكالت الصحية، فإذا كنت تعاني اإلرهاق، والتعب العام، أو تؤملك مفاصلك فربما 

تحتاج لقراءة هذا املقال للحصول على بعض املعلومات عن أسباب ذلك.
الجسم  معادن  توازن  على  الحفاظ  عن  املسؤول  هو  املجهول  الجندي  ذلك   D فيتامني  ُيعد 
بدخول  ويتحكم  الكلى،  في  فقدهما  ويمنع  الدم،  في  والفسفور  الكالسيوم  مستوى  خصوصاً 
وخروج املعادن من العظام وإليها، حيث يساعد على امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي 

وترسيبه في العظام واألسنان.  
سن  بعد  النساء  لدى  اإلستروجني  هرمون  نسبة  انخفاض  أن  الدراسات  بعض  أثبتت  وقد 
انقطاع الطمث له تأثير سلبي على مستوى إنتاج فيتامني D، مما ئودي إلى زيادة في نشاط الغدة 
ارتفاع  َثمَّ يساهم في  الكالسيوم والفسفور بالجسم، ومن  الجار درقية، وخلل في توازن أمالح 
القابلية لإلصابة بمرض هشاشة العظام )Osteoporosis(، وأيضًا اإلصابة بمتالزمة االضطراب 

األيضي بني النساء في هذه املرحلة العمرية. 
في الواقع تسمية فيتامني D بالفيتامني هي تسمية غير دقيقة، ألنه هرمون يتم إنتاجه في الجسم؛ 
نتيجة التعّرض ألشعة الشمس في توقيتات معينة، حيث يتحول فيتامني D بصورته غير الفّعالة 

إلى فيتامني D3 وهو الشكل الفّعال له، كما أنه يمكن الحصول عليه من مصادر غذائية معينة.  
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فيتامني D واملناعةال
 د. ميرفت عبد الفتاح العدل*

* ممارس عام أول أ ــ مركز عبد هلل وشريفة املحري ــ دولة الكويت.
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أصبح نقص فيتامني D حالة شائعة 
بني األطفال والبالغني على حد سواء، 
التعّرض  إلى نقص  غالبًا  ويرجع ذلك 
ألشعة الشمس، وخاصة في تلك األيام 
19؛   – كوفيد  فــيــروس  انتشار  مــع 
التي  والحظر  الغلق  إجراءات  وبسبب 
صاحبت انتشار هذا الفيروس، وكذلك 
للمـسـتحضرات  الـزائـد  االستعـمـال 
الواقية من أشعة الشمس في السنوات 
باملخاطر  الوعي  زيــادة  عقب  األخيرة 
اإلصابة  احتمالية  الرتفاع  الصحية 
بالتعّرض  املقترن  الجلـد  بـسـرطـان 
ــزايــد ألشــعــة الــشــمــس، وكــذلــك  املــت
تخلو  التي  السريعة  الوجبات  انتشار 

من مصادر فيتامني D الطبيعية.  
األشخاص الذين هم أكثر تعرّضًا 

D لإلصابة بنقص فيتامني
• كبار السن.	
• السمنة 	 يعانون  الذين  األشخاص 

املفرطة.
• النساء الحوامل واملرضعات.	
• يـتـعرضون 	 ال  الـذيـن  األشخاص 

ألشعة الشمس بشكل كاٍف.
• األشخاص ذوو البشرة الداكنة.	
• املرضى الذين يعانون قصور الكلى 	

وأمراض  الكبد،  وأمراض  املزمن، 
مرض  مـثـل:  االلتهابية  األمــعــاء 
كرون، والقولون التقّرحي، ومرض 

االضطرابات األيضية... إلخ.
• األشخاص الذين ال يتناولون األطعمة 	

 .D التي تحتوي على فيتامني
• األشـــخـــاص الــذيــن يــتــنــاولــون 	

وبعض  والكـورتـيزون،  امللـيـنـات، 
مــخــفــضــات الــكــولــيــســتــيــرول، 
أدويـة  وبـعـض  والكلوسـتـرامني، 
كفينوبربيتال،  مثل:  من  الصرع 

وريفمبسني، وأورليستات.. إلخ. 
 D أعراض نقص فيتامني

• اإلرهاق والتعب العام.	

• والتشنجات 	 الــعــضــالت،  وهــن 
العضلية، واآلم املفاصل.

• ترقق العظام وهشاشتها.	
• العظام، 	 ولــني  األســنــان،  تسوس 

والكساح )Rickets( في األطفال؛ 
ينتج عنه تشوهات في عظام  مما 
األطراف والهيكل العظمي للطفل.

• الطبيعية 	 ــة  ــاع ــن امل ــاض  ــخــف ان
للجسم، وزيادة الُعرضة لالٕصابة 

باألمراض املعدية.
• الــتــأثــيــر عــلــى الــحــالــة املــزاجــيــة 	

للشخص وجعله ُعرضة لالكتئاب.
• وتساقط 	 الــجــروح،  التئام  تأخر 

الشعر.
• باألمراض 	 اإلصابة  فرص  ازدياد 

التـصلب  مـرض  مـثـل:  املناعـيـة 
العصبي املتعدد.

• العظام 	 وكــســور  السقوط  كثرة 
وما  السن،  كبار  عند  خصوصًا 
يترتب عليها من خطورة اإلصابة 

بالجلطات الوريدية والرئوية.
• بأنواع 	 لإلصابة  القابلية  ارتفاع 

مثل:  الــســرطــانــات  مــن  مختلفة 
واملستقيم،  ــقــولــون  ال ســرطــان 
ــة، والــبــنــكــريــاس،  ــات ــروســت ــب وال

وسرطان الثدي.
• ارتفاع القابلية لإلصابة بأمراض 	

القلب، وداء السـكـري، وارتـفـاع 
ضغط الدم.

D مصادر فيتامني
مصادر طبيعية

• 	 :D األطعمة املحتوية على فيتامني
يوجد فيتامني D في بعض األطعمة 
ولكن  ــا،  م نــوعــًا  مقبولة  بنسب 
زيت  مثل:  كافية،  بصورة  ليس 
الزيتية  واألسماك  الحوت،  كبد 
وأيضًا  والسردين،  كالساملون، 
واللحوم،  التونة،  بسمك  متوفر 
ومنتجات  والــبــيــض،  والــكــبــدة، 

األلبان، وبعض الحبوب.  

من  املـنـاعـي  الـجـهـاز  لـتـدعـيـم 
من  مجموعة  تناول  الضروري 
غذائيًا  نظامًا  تبني  التي  األغذية 
متوازنًا، بحيث يكون الجسم جاهزًا 
عند تلقي هجمات من الفيروسات، 

والبكتيريا، والسموم املختلفة.

بتقوية  التغذية  خبراء  ينصح 
التغذية  خالل  من  املناعي  الجهاز 
األدوية، حيث  إلى  اللجوء  بداًل من 
يمكن أن تعزز الفيتامينات )ومنها 
فيتامني D( حصانة الجهاز املناعي.

يعتبر فيتامني D، أحد الفيتامينات 
تعزيز  عـلى  تسـاعـد  التي  املهمة 
من  ويـحـمـي  املـنـاعــة،  جـهـاز 
بشكل  التنفسي  الجهاز  أمراض 
املـقاومة  لخـصائصـه  نظرًا  عام؛ 

للعدوى واملضادة لاللتهاب.



تعريب الطب ، العدد 62 ، يونيو 2021م 96

• اإلنتاج الذاتي في الجلد عن طريق 	
بشكل  الشمس  ألشعة  التعّرض 
منتظم للحصول على األشعة فوق 
 ،)Ultraviolet B( B البنفسجية
من   D فيتامني  لتحويل  الالزمة 
الحالة  إلى   )D2( الخاملة  الحالة 
التي   )D3( والــفــّعــالــة  النشطة 

يستفيد منها الجسم.  
ألشعة  التعّرض  يكون  أن  ويفضل 
العاشرة  بني  ما  الفترة  في  الشمس 
 15 ملدة  عصرًا  الثالثة  وحتى  صباحًا 
ثالث  بمعدل  األقــل  على  دقيقة   20  -
مرات أسبوعيًا على األقل، مع تعّرض 
أكبر مساحة ممكنة من الجسم ألشعة 
موانع  أو  مالبس  وجود  دون  الشمس 

أو وضع كريمات حماية من  زجاجية، 
أشعة الشمس.  

وقد أثبتت الدراسات أن األشخاص 
لفترة  يحتاجون  الداكنة  البشرة  ذوي 
أطول للتعّرض ألشعة الشمس، الحتواء 
بشرتهم على كمية أكبر من صبغ امليالنني 

الذي ئوثر على كم األشعة املمتصة.  
مصادر دوائية

• تحتوي 	 التي  الغذائية  املكمالت 
على فيتامني D بأشكالها املختلفة 
من حبوب، أو شراب، أو بخاخات 

أو حقن.  
 D االحتياجات اليومية من فيتامني

• من 	 اليومية  االحتياجات  تختلف 
فيتامني D باختالف الفئة العمرية 

والحالة الفيزيولوجية.

الحد األقصىاالحتياج اليوميالعمر

1000 وحدة دولية400 وحدة دولية5-6  أشهر

1500 وحدة دولية400 وحدة دولية6-12 شهرًا

2500 وحدة دولية600 وحدة دولية1-3 سنوات

3000 وحدة دولية600 وحدة دولية4-8 سنوات

4000 وحدة دولية600 وحدة دولية9-70 سنة

4000 وحدة دولية800 وحدة دوليةكبار السن < 70 عامًا

D الوقاية من نقص فيتامني
الكويتية  الرابطة  برتوكول  يوصي 
جرعة  باستخدام  العظام  لهشاشة 
واحــدة  مــرة  ــة  ــي دول وحـــدة   50000
شهريًا، لكلٍّ من النساء والرجال ممن 
بلغت أعمارهم 45 عاماً، وذلك للوقاية 

من أمراض هشاشة وترقق العظام. 
فيتامني  بتناول  عامليًا  وُيــوصــى 
الحمل  فترتي  أثناء  تلقائي  بشكل   D

والرضاعة.
الشمس  ألشعة  التعّرض  وُيــعــد 

.D بانتظام وقاية من نقص فيتامني
 D التسمم بفيتامني

جرعات  تناول  في  ــراط  اإلف يــؤدي 

عالية من فيتامني D، واملكمالت الغذائية 
خطيرة،  معظمها  صحية  مشكالت  إلى 
وُيعرف مخبريًا أنه ارتفاع في مستوى 
 100 من  أكبر  لنسبة  بالدم   D فيتامني 
نانوجرام/ ملي لتر= 250 نانومول/ لتر. 

D أعراض التسمم بفيتامني
• والقيء 	 والغثيان،  الهضم،  عسر 

وآالم باملعدة.
• الدوخـة، والـهـذيـان، والتـشـويش 	

وضعف الذاكرة.
• الجفاف الشديد وكثرة التبول.	
• خفقان القلب، وارتفاع ضغط الدم.	
• الفشل الكلوي الحاد.  	

 D فيتامني  نقص  تعويض  يمكن 
عن طريق تناول املكمالت الغذائية 
بها  يوصي  التي  الجرعات  ضمن 
من  اإلكثار  جانب  إلى  األطباء، 
مثل:  األغذية  من  مجموعة  تناول 
سمك الساملون، والتونة، والحليب، 

والحبوب الكاملة.

صحي  حياة  نمط  اتباع  ُيعد 
طعام  تناول  خالل  من  ومتوازن 
املاء،  من  كاٍف  قدر  وشرب  صحي، 
هو  بانتظام  الرياضة  وممارسة 
حياة  عـلى  للحصـول  السبـيـل 
مثالية ومتوازنة، وكذلك الـتـعـّرض 
املـتـوازن ألشـعـة الشمس، وإجراء 
عند  الطبـية  واملـسوح  الفحوص 
قدر  واالبتـعـاد  لـذلـك،  الحاجـة 
العصبية  املثيرات  عـن  املستطـاع 

والتوتر. 

مشكالت   D فيتامني  نقص  يسبب 
صحية عديدة تصل إلى العضالت 
جانب  إلى  هذا  املناعي،  والجهاز 
هشاشة العظام، والشعور باإلرهاق 

على نحو مستمر.
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ُتعنى هذه الصفحة بطرح األسئلة حول بعض املشكالت الصحية الشائعة واإلجابة عنها من املنظور 
العلمي، ولكن الحلول املقترحة للحد من املشكالت ال تنطبق على جميع املرضى، ويتعني عليهم استشارة 

الطبيب املختص للوصول إلى التشخيص املناسب، وبناًء عليه يتم إعطاؤهم العالج الالزم لذلك.

الصحــة... سـؤال وجواب*

* إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

ماذا نعرف عن الساللة الهندية من فيروس كوفيد -19؟
تثير النسخــة املتحورة الجديدة من فيــروس كوفيد - 19 الذعر والقلق العاملي، وهذه الساللة ُيطلــق عليها 
الساللة الهنديــة املتحــورة )variant	coronavirus	Indian( والتي ظهرت في الهند وانتشرت إلى دول أخرى 
حول العالم، وأصبحت الهند في اآلونة األخيرة مركز الوباء، خاصة بعد انتشار النسخة املتحورة فيها انتشارًا 
سريعًا، وهي البلد األكثر اكتظاظًا بالسكان بعد الصني، وباتت تسجل أرقامًا قياسية يوميًا لإلصابات، وخاصة 
ُأطلق عليها  الطبية، وتخفيف عمليات اإلغالق، وقد ظهرت هذه الساللة املتحورة والتي  مع نقص اإلمدادات 
)B.1.617( في غرب الهند في شهر أكتوبر من عام 2020م، وُتعد هذه الساللة "متحورة مزدوجة"، حيث إنها 
تحمل طفرتني جديدتني على بروتني الشوكة )Spike protein( لفيروس كوفيد - 19 )سارس كوف - 2( املسؤول 
عن التصاق الفيروس بالخاليا البشرية، فالطفرة األولى )E484Q( والتي ُيطلق عليها "طفرة الهروب املناعي"، 
حيث إنها ُتكِسب الفيروس القدرة على الهروب من األجسام املضادة التي ينتجها األشخاص املتعافون من 
عدوى كوفيد - 19، ويشتبه بتسببها في خفض فّعالية اللقاح مع زيادة خطر تكرار اإلصابة مرة أخرى بفيروس 
كوفيد - 19، والطفرة الثانية )L452R( وهي املسؤولة عن سرعة انتشار وزيادة خطر انتقال العدوى، وتثير 
هذه الساللة املتحورة املخاوف من أن تكون ُمقاِومة للقاحات الحالية ضد فيروس كورونا، وخاصة أن أغلب 
البيانات املتاحة عن تلك الساللة الهندية غير مكتملة، وقد أكدت منظمة الصحة العاملية على خطورة الساللة 
الهندية، وقالت: إن اللقاحات املسجلة قد تكون أقل تأثيرًا عليها؛ نظرًا الحتوائها على طفرات تجعلها أكثر قدرة 
على االنتشار والعدوى، بينما يؤكد أساتذة علم الفيروسات أن الفارق الجوهري الذي ُتحِدثه اللقاحات هو: 
تخفيف أعراض اإلصابة، وتقليل الحاجة لدخول املستشفى، وطلب العناية الطارئة، ومواجهة خطر املوت، كما 
أن حدوث الطفرات في فيروس "كورونا" هو أمر متوقع منذ بداية تفشي الوباء، فهناك بعض الفيروسات التي 
تتحور مرات عدة في العام الواحد، ومنها فيروس األنفلونزا، والطفرات املتعددة قد تجعل "كوفيد - 19" من 

األمراض املتوطنة؛ مما يعني أنه سيتطلب لقاحًا جديدًا كل عام. 

ما أعراض الساللة الهندية من فيروس كوفيد - 19؟  
من املحتمل أن حدوث الطفرات الجديدة في هذه الساللة الهندية أدى إلى ظهور أعراض جديدة وهي:

اإلسهال. ــ 
التهاب ملتحمة )العني(. ــ 

آالم البطن. ــ 
الطفح الجلدي. ــ 

تشوش التفكير، وقلة التركيز. ــ 
والسعال،  والتعب،  الحمى،  مثل:  املعتادة  كورونا  فيروس  أعراض  ــ 

والتهاب الحلق، وآالم الجسم، وفقدان الشم والتذوق.
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قضية التذكير والتأنيث في اللغة العربيةا

 واالستعماالت املعاصرة
عماد سيد ثابت عبد املقصود* 

* مدقق لغوي ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت. 

اللغات  أكثر  من  العربية  اللغة  إن 
واملؤنث،  املذكر  بني  بالتمييز  اهتمامًا 
الدراسات  في  الظاهرة  هذه  وألهمية 
في  غموض  من  به  تتسم  وما  األدبية 
علماء  اهتمام  كــان  األشــيــاء  تحديد 
الفرق بني  بيان ومعرفة  نحو  العربية  
املذكر واملؤنث ال يقل عن بقية دراسات 
من  وإن  األخـــرى،  العربية  القضايا 
فصاحة الكالم لدى الســامع مراعــاة 
التذكيـر  قضيـة  الكاتب  أو  املتحـدث 
والتأنيث ليجعل كالمه وعباراته مؤدية 
مــا  باختيـار  وذلك  املقصود،  الغرض 
يناسب املقام مــن العناصـــر املتعلقــة 
بالتذكير والتأنيث، يقول أبو بكر محمد 
دراســة  تمام  من  )إن  األنباري:  بن 
النحو واإلعراب معرفة املذكر واملؤنث، 
ألن من ذّكر مؤنثًا أو أّنث مذكرًا كان 
َنَصَب  من  كلزومه  لــه،  ــًا  الزم العيب 
مرفوعًا، أو َخَفَض منصوبًا(، فدراسة 
التذكيـــر والتــأنيــث مطلــب ضروري 
لدى املختصني في الدراسات اللغوية،  
ومطلب ضروري في تدقيق النصوص 
النتفاء ضــابط  وذلك  العلمية،  والكتب 
دقيق في إدراك جانبهما األســاسيني: 

اللفظ واملعنى.
اللغة  فــي  التذكير  النحاة  ــّد  ــِع ُي
عنه،  فرعًا  والتأنيث  أصــاًل،  العربية 

ولكون التذكير هـــو األصل اســتغنى 
ــدل على  ت عــن عالمة  املــذكــر  االســم 
التذكير، ولكون التأنيث فرعًا افتقر إلى 
عالمة تدل عليه، وقد اختلف النحاة في 
تحديد العالمات التي إن لحقت باالسم 
التأنيث  إلــى  تنصرف  داللته  جعلت 
وقد بلغ بهـا الفـــّراء خمــس عشـــرة 
في  وأربِع  األسماء  في  ثماٍن  عالمــة: 
ولذلك  األدوات،  في  وثــالث  األفعال، 
أسباب  أكبر  بالعالمات  التأنيث  كان 
التأنيث في اللغة العربية، وإذا ُحِذفت 
العالمة عاد الفعل أو االسم إلى حالة 

من التذكير تعيده إلى أصله.
الدقة  من  املنهج  هــذا  ضــوء  وفــي 
العربية  في  االسم  م  ُقسِّ والتفصيل، 
مفردًا  كان  سواء  ومؤّنث،  مذّكر  إلى 
أيضًا  بذلك  وتأثر  جمعًا،  أم  مثنى  أم 
والحال،  والصفة،  والخبر،  الفعل، 
حالة  لكل  وُوِضــَع  وغيرها،  والعدد، 
أو  ــــارزًا  ب لــهــا،  املــنــاســب  الضمير 
مستترًا، منفصاًل أو متصاًل، وضمير 
رفع أو ضمير نصب، دااًل على ما ُيعّبر 
هذا  وامتد  تأنيث،  أو  تذكير  من  عنه 
كأسماء  أخــرى،  أشياء  إلى  التقسيم 
م  وُقسِّ املوصولة،  واألسماء  اإلشــارة 
وإلى  ومــجــازي،  حقيقي  إلــى  املؤنث 
لفظي ومعنوي، ومع كّل هذا التفصيل 

إن اللغة العربية من أكثر اللغات 
اهتمامًا بالتمييز بني املذكر واملؤنث.

إن من فصاحة الكالم لدى السامع 
مراعاة املتحدث، أو الكاتب قضية 
كالمـه  ليجعــل  والتأنيث  التذكير 
وعباراته مؤدية الغرض املقصود، 
وذلك باختيار مــا يناســب املقـــام 
بالتذكير  املتعلقة  العناصر  من 

والتأنيث

ُيِعّد النحـاة التذكير فـــي اللغـة 
العربية أصاًل، والتأنيث فرعًا عنه.
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إن من تمام دراسة النحو واإلعراب 
ذّكر  من  ألن  واملؤنث،  املذكر  معرفة 
مؤنثًا أو أّنث مذكرًا كان العيب الزمًا 
له، كلزومه من َنَصَب مرفوعًا، أو 

َخَفَض منصوبًا.

اختلف النحاة في تحديد العالمات 
التي إن لحقت باالسم جعلت داللته 
بها  بلغ  وقد  التأنيث  إلى  تنصرف 

الفـّراء خمس عشـرة عالمـة.

أكبــر  مــن  التـأنيث بالعالمات  ُيعـد 
أسباب التأنيث، وإذا ُحِذفت العالمة 
عاد الفعل أو االســم إلى حالة من 

التذكير تعيده إلى أصله.

االتصال  قنوات  بعض  العربية  أبقت 
إشعارًا  مفتوحة،  واملؤنث  املذكر  بني 
بالتكامل والصلـــة بــــني الجنســني، 
ليبقى للتعبير األدبّي والفنّي ملساته في 
القاعدة  تكون  ولئال  واإلبداع،  التذوق 
أو  الفــن،  يخنق  الذي  بالقدر  صارمة 
أو  املتحدث  الذهنية عند  الحركة  يقتل 
الكاتب، فأجازت اللغة كلمات "مذكرة 
ُوِصف بها املؤنث، كما يوصف املذّكر 
هذا  وفي  ملذّكر".  إال  يكون  ال  بمؤنث 
هذه  على  الضوء  ُألقي  سوف  املقال 
صور  لبعض  أعـــرض  ثــم  القضية، 
فـــي  والتأنيث  التذكيــر  بني  الخلــط 

االســتعماالت املعاصرة.

• املؤنثات املعنوية	

تأنيثها  على  ُيستدل  التي  األســمــاء 
باملعنى من غير إلحاق التاء بها أربعة 

مثل:

ــ أعالم اإلناث كمريم وزينب، ونحن 
وصفاء،  إيمان،  نسمي:  األيام  هذه 

وإخالص.

 : نحو  باإلناث  املختصة  األسماء  ــ 
أخت، بنت، أم.

والقبائـــل  واملدن  البالد  أسـماء  ــ 
"على إرادة البقعة والقبيلة"، كالشام، 

ومصر، وقريش.

العني،  املزدوجة:  األعضاء  أسماء  ــ 
أغلبي  واأُلذن، وهذا حكم  والِرْجل، 
ألن منها ما هو  مذّكر مثل: الصدغ، 

والحاجب، والَخّد، واملرفق.

• املؤنثات املجازية	

وهي التي عاملتها العـــرب معاملة 
علــى  وُيستدل  الحقيقيـــة،  املؤنثـــات 

تأنيثها بضمير املؤنث، أو إشارته، أو 
هذه  نحو:  بالفعل،  التأنيث  تاء  لحاق 
الشمس رأيتها طلعــت، أو ظهور التاء 
في تصغيرها، كدويرة، أو حذفها من 

اسم العدد:  كثالث آبار.

املصدر الذي ُيَخبر بـــه عـن األنثى، 
بمعنـــى  فيكون  لهـــا،  صفة  يقع  أو 
علـى حذف مضاف،  أو  الفاعل،  اسم 
أو ُيحمـــل علـــى املبالغة تقول: فاطمة 
عدٌل أو صدٌق، وكذا قولنا: هذه امرأة 
صدٌق، أو جاءت امرأة عـدٌل، وتقـول : 

رجل زور، وامرأة زور. 

• باألنثى 	 الــخــاصــة  الــصــفــات 
وهي كثيرة 

وقد فّصلها السيوطي: فمنها ما ُيطلق 
الظباء،  على  ُيطلق  وما  النساء،  على 
ُيطلق على  ُيطلق على الشاء، وما  وما 
إلخ،  الخيل...  على  ُيطلق  وما  النوق، 
كاعب،  جارية  النساء:  صفات  فمن 

وناهد،  وحائض، وبائن، وسافر.

• األوزان الخمسـة التي يستوي 	
فيها املذكر واملؤنث وهي: 

َفُعول بمعنى فاعل مثل: هذه امرأة 
َصبور، َشكور، وَفِعيل بمعنى مفعول 
كّف خضيب،  مثل:  موصوفه  ُعِرف  إذا 
وشاة ذبيح، قال سيبويه : التــاء فـــي 
بـــأن  غالب األمر إنما تكون لإلشعار 
ُبعد باملفعول، يقولـــون:  لم يقع  الفعل 
ُبعُد  ُتذبح  هذه ذبيحتك للشاة التي لم 
كالضحية، فإذا وقـــع بها الفعل فهي 

ذبيح.

هــذه  و(ِمفعال، وِمفعيل، وِمفعل) مثل: 
امــــرأة )ِمهـــذار(، وامرأة )مسكني(، 

و)ِملحف( جديدة. 
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التـي  األسماء  من  وهناك مجموعة 
تقع على الذكر واألنثى من غير عالمة 
على  تقــع   : إنسان  كلمة  مثل:  تأنيث، 
لــدى  إنسانة  و)ُسِمَع  واملــرأة  الرجل 
واألنثــــى   للذكــــــر  وفــرس   ) املوّلدين 
)وقيل: فرسة( والبعير للجمل والناقة، 
وتفيــد  واألنثـــى.  للذكر  منها  وكل 
إمكـــان  اللغــويـــة  املعاجم  بعــض 
إطــالق : ولد، وطفـل، وُمحـّب، وحبيب، 

ورفيــق، وصديق على الذكر واألنثى.

• املذكر واملؤنث 	 به  ُيوَصف  ما 
خاليًا من عالمة التأنيث، مثل:

أّيم،  عاقر،  عاشق،  ضيف،  زوج، 
عانس، حاسر، ثّيب، خادم، ِبكر، وكلها 

ُتطلق على املذّكر واملؤّنث.

• ما جاء بالتاء دااّلً على املذّكر، 	
كما في:

بتاء  املختومة  ــرة  ــذّك امل األعـــالم  ــــ 
التأنيث : كمعاوية، وحمزة، وطلحة، 

وحذيفة، إلخ.

املبالغة:  بتاء  املختومة  الصفات  ــ 
كراوية، وطاغية، ونابغة، إلخ.

 : املبالغة  توكيد  على  الداّلة  التاء  ــ 
كعاّلمة، ونّسابة، ومطرابة، إلخ.

• ما ُيذّكر ويَؤنَّث، مثل:	

ألفاظ محفوظــة، أشــــهرهـــا كمــا 
القليب، والسـالح،  السيوطي:  ذكره 
واإلزار،  والســــــكني،  والصــاع، 
والســـراويـــل، والعنـق، والســـبيل، 
والعســل،  والسوق،  والدلو،  والطريق، 
والعضـــد، والعجـــز، والسّلم، والُفلك، 
والنهر، والذراع، واللسان، والصراط، 

والروح.

وقد تحدثت كتب النحو عن املواضع 
التي يجوز فيها إلحاق تاء التأنيث بفعل 

الفاعل ويجوز تركها، وهي أربعة :
األول:  أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا 
طلعت  فتقول:  الــتــأنــيــث،  مــجــازي 

الشمس، وطلع  الشمس.
الثاني: أن يكــون الفاعـــل حقيقـــي 
التأنيث، منفصاًل عـــن العامــل بغير  
حضرت إلى القاضي  )إال( كقولك : 

امرأة وحضر إلى القاضي امرأة.
أو  نعـم،  العامـــل  يكون  أن   : الثالث 
ونعـم  هند،  املرأة  نعمت  نحو:  بئس، 

املرأة هند.
الرابع:  أن يكون الفاعل جمع تكسير 
أو  جمعي،  اسم  أو  مؤنث،  أو  ملذكر 
أو  الفاعل ملحقًا بجمع املذكر  يكون 

املؤنث الساملني.
ــ ومثال جمع التكسير ملذكر أو مؤنث: 
وجاءت  الرواة،  وقال  الرواة،  قالت 
واألحسن  النســاء،  وجــاء  النساء، 
التأنيث مـــع املؤنث والتذكيـر مــــع 

املذكر.
الجمعــي:  الجنــس  الســم  ومثال  ــ 

أورقت الشجر، وأورق الشجر.
جــاء القـــوم،  ــ ومثال السم الجمع: 

أو جاءت القوم.
ــ ومثال امللحق بجمع املذكر السالم: 

جاءت البنون، وجاء البنون.
ــ ومثال امللحق بجمع املؤنث السالم: 
وضعت ُأوالت الحمل، ووضع ُأوالت 

الحمل. 
ــ أما جمع املذكر السالم، فال يجوز 
اقتران الفعل بالتــــاء، إذ ال يصــــح 
أن نقول: قامــت املعلمـــون، ويجوز 

العربيــة  اللغــة  في  أســـماء  هناك 
ُيوصف بها املذكر واملؤنث خالية من 
ضيف،  ــ  زوج  مثل:  التأنيث  عالمة 

خادم، عاقر.

املواضـع  عــن  النحو  كتب  تحدثت 
التي يجوز فيها إلحاق تاء التأنيث 
الفاعل ويجوز تركها، وذكرت  بفعل 

أنها أربعة مواضع.

فيها  يســـتوي  أوزان خمسـة  هناك 
املذكر واملؤنث وهـــي )َفعـول، َفعيل، 

ِمفعال، وِمفعيل، وِمفعل(.
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اقتران الفعل بالتاء، أو عدم اقترانه 
ساملًا  مؤنث  جمع  الفاعل  كان  إذا 
وصلت الطالبات إلى املدرسة  نحو: 
إلى  الطالبــــات  ووصـــل  مبكرات، 
املدرسة مبكرات، فالتذكيـــر يكــون 
على إرادة الجمع، والتأنيث يكــون 

على إرادة الجماعة.  
• ألفاظ الوظائف واملهن	

احتلت املرأة في عصرنا عددًا من 
بناء  فيها  أظهرت  املرموقة،  الوظائف 
وترقية األمة نحو: مدير ــ وزير ــ رئيس 
ـ محــامٍ ويميل بعضهــم  ـ دكتورـ  قسمـ 
إلـى اسـتعمال هذه األلقاب بدون التاء 
جريـًا علـى مأثــــور اللغـــة مـــن تغليب 

املذكر، وقد ورد هذا بقلة نحو: 
بارزًا في  ــ أصبحت املرأة )عضوًا( 

املجتمع. 
ــ شاركنا في اللجنة العليا وكيل وزارة 
التربية لشؤون الخدمـة االجتماعية، 

)الوكيل( املساعد لشؤون التعليم.
ــ ُرقيَّت الدكتورة إلى أستاذ مساعد 

في قسم الكيمياء.
اللغــــة العربيـــة  لنهـــج  فموافقًة 
هنـــاك  تكـــون  املعاصر  واستخدامها 
للموصوف،  الصفــة  ضرورة مطابقــة 
بالكلمــــات  التأنيث  عالمــة  وإلحـــاق 

الوصفية إذا ُأطلقت على النساء.
• التذكير 	 بني  الخلط  من  صور 

االستعماالت  فــي  والــتــأنــيــث 
املعاصرة

استلمت خمس كتب،  العدد، مثل:  ــ 
واشتريت خمسة جرائد، والصواب: 
تسـّلمـت خمســــة كتب واشــتريت 
خمس جرائد، ألن الثالثة والعشرة 
)املفردة( ومــا بينهمـــا تؤّنـث مــــع 

املذكر وتذكر مع املؤنث.

ــ تأنيث املفرد املذّكر إذا كان مضافًا 
جمـــع  أو  سـالم،  مؤنث  جمع  إلى 
زرت إحـــدى  تكسير، فهم يقولون: 
املسـتشـــفيات، وأعجــبت بإحـــدى 
األقسام، وأجبت عن إحدى األسئلة، 
كذا،  حدث  املؤتمرات  إحــدى  وفي 
والصواب في كل ذلــــك )أحد( ألن 

املفرد منها مذكر.
املوصوف  كان  إذا  الصفة  تأنيث  ــ 
عدد  مثل:  مــؤنــث،  إلــى  مــضــافــًا 
املحاضرات الكثيرة مجهد، وعـــدد 
للوقــت،  ضيـــاع  القليلة  الساعات 
الكثير، والقليل، ألنهما  والصواب : 

صفة للمذكر.
ــ تأنيث الفعل، ألن الفاعـــل أو مـــا 
في حكمه مضاف إلى مؤنث، مثل : 
كثرت عــدد محاضراته وكانت عدد 
ساعاته عشـرين، والصــواب تـــرك 

التأنيث في الفعل.
املبتدأ  يكــون  عندما  الخبر  تأنيث  ــ 
عدد  مثل:  مــؤنــث،  إلــى  مــضــافــًا 
املحاضـرات كثيــرة، وعمــل اللجان 
رائعة، وعدد الساعات قليلة، وجهد 

املدارس مالئمة.
مثـل  املــذّكــرة،  ــاظ  ــف األل تأنيث  ـــ 
وســاعد،  وبطـــن،  رأس، وضرس، 
ومستشفى، فيقولون: رأسي تؤملني، 
تؤرقني،  وضرسي  عالية،  ورأســه 
وبطني منتفخـة، ولـه ســـاعد قوية، 
وهذه مستشفى واسـعة والصواب: 
ـــاٍل،  ــي، ورأســـــه ع ــن ــؤمل رأســــي ي
وهذا   ، قوٌيٌ وساعٌد  منتفخ،  وبطني 

مستشفى واسع.
ــ تأنيث بعض الصيغ التي يلتزم فيها 
التذكير، ألنها مما يستوي فيه املذكر 
واملؤنث، فيقولــون: بـــالد معطــاءة، 

اللغـــــة العربيــــة  موافقـــًة لنهــــــج 
واستخدامها املعاصر تكـــون هنـــاك 
ضرورة ملطابقــة الصفــة للموصوف ، 
وإلحـــاق عالمــة التأنيث بالكلمــــات 

الوصفية إذا ُأطلقت على النساء.

هناك صفات خاصة باألنثى ُتطلق على 
امرأة ، وحائض، وكاعب،  النساء مثل: 

وناهد ، وبائن ، وسافر.

املؤنثات املجازية هي التي عاملتها 
العرب معاملة املؤنثات الحقيقـيــة 
وُيستدل علــى تأنيثهـــــا بضميـــر 
املؤنث ، أو إشارته ، أو إلحــاق تــاء 
التأنيث بالفعــل مثــل: هذه الشمس 

رأيتها طلعت. 
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وبنت مهذارة، وامرأة جريحة، وهذه 
وليدة، وإدارة غيورة، وفتاة صبورة، 

وطلعة شكورة.
ــ إلحاق تاء التأنيث ببعض األوصاف 
التي أطلقوها علــى املذكــر واملؤنث 
عانســة،  عاقرة،  عـاشــقـة،  مثـــل: 
ناقة ضامـرة،  خادمـــة، ويقولـــون: 
وهي للمذكـر واملؤنث على السواء، 
فيقال: رجل عاشق، وامرأة عاشق، 

وكذا عاقر، وعانس، وخادم..
:إنسان، وزوج،  تأنيث كلمات مثل  ــ 
للمذكر  فهي  وعــجــوز،  ـــروس،  وع
ولكنهــم  األصـــح،  على  واملــؤنــث 
يقولون: إنسانة نبيلة، وزوجة فالن، 

وهذه عروسة، وعجوزة.
لجريانهــــا  املصادر  بعض  تأنيث  ــ 
هذه صــورة  على املؤنث، فيقولون: 
فنّية  لوحة  وتلك  محّضة،  تجريدية 
بحتة، وجاءت امرأٌة عدلة، وإن ُسِمَع 
أنه  إال  بعضهم،  وأجــازه  ذلك  نحو 
تــرك  والصحيـح  األصــل،  خالف 
التاء، فيقال: محض، وبحت، وعدل.
بــاألوصــاف  التأنيث  ــاء  ت إلــحــاق  ــــ 
امـرأة  الخـــاصــة باملــؤنــث مثــل: 
ســافرة، وأّم مرضعــة، أو ثاكلـــة، 
أو  حائضـة،  أو  ناهــدة،  وجاريــــة 
طالقة، أو بائنــة. والصـواب: سافر، 
وحائض،  وناهد،  وثاكل،  ومرضع، 

وطالق، وبائن .
وقد تدخل التاء على هذه األوصاف 
إذا ُأريد بها االستقبـــال أو نظــٌر إلـى 
الحدث، تقول: هـــذه حائضــة غدًا، أو 
ومـــن  أو ســـتكون ســافرة،  طالقـــة، 
ذلك قوله تعالى : ﴿ َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ 
ا َأْرَضَعْت﴾ )سورة احِلْجر، آية 2(،  ُمْرِضَعٍة َعمَّ
فاملرضعة هي التي في حال اإلرضاع 

ُمِلقمة ثديها، وهي بخالف املرضع – 
بال تاء التأنيث ــ فإنها التي من شأنها 
أن تُرِضع، وإن لم تباشر اإلرضاع في 

حال وصفها به.

وصفًا  )فاعــل(  وزن  يأتــي  قــد  ــ   
للمؤنث بمعنيني، فتلحقه التــاء فــي 
أحدهما من دون اآلخر، يقال: امرأة 
من  وطــاهــرة  الحيض،  مــن  طاهر 
العيوب، وحامل في بطنها، وحاملة 
الحيض  عن  وقاعد  رأسها،  على 
يقع  ما  وكثيرًا  السفر،  عن  وقاعدة 
عريَّ  وما  التاء  فيه  ما  بني  اللبس 
اآلخر  محل  أحدهما  فيحّل  منها: 
لعدم التفريق بينهما، فيقال: طاهرة 
من الحيض، طاهر من العيوب وكذا 

في األخريني.

ـ إدخال التاء على »فعالن« إلكسابه  ـ 
التأنيث، فيقولــون : فالنـــة غضبانة 
علــــى زوجــها، وهي كســالنة في 
دروسها، واملدرسة مآلنة بالتالميذ، 
وهي كالسكرانة، وفي بعض الكتب 
هـــي عطشــــانة،  ُتكتب:  املدرســية 
غضبــــى، وكســــلى،  والصـــواب: 

ومألى، وسكرى، وعطشى.

مـحــــــل  فـــعـــــالء «  ــ إحـــالل » 
شــريعة سـمحاء،  َفْعلَة )فيقولـون : 
سمحاء(،  وقوانني  سمحاء،  وامرأة 
والصواب: شريعة ســـمحة، وامـرأة 
سمحة، وقوانني سمحة، ألن املذكر 
)سمح( تقول : )رجل َسْمٌح، ونظام 

َسْمٌح، وهو سمح الوجه(.

ــ وضــع » ُفْعلــى« موضــع »فعيلة« 
امرأة  لغيـــر مفاضلـــة، فيقـولــون: 
فصحى، وعبارة فصحــى، يريـــدون 
االتصاف بالفصاحة فقط، من غير 

قد تدخل تاء التأنيث علــى األوصاف 
ُأريد  إذا  )حائض، طالق، مرضع...( 
هذه حائضٌة   : مثل  االستقبال،  بها 

غدًا، أو ستكون سافرة، أو طالقة.

وصفًا للمؤنث  قد يأتي وزن )فاعل( 
أحدهما  في  التاء  فتلحقه  بمعنيني، 
من دون اآلخر، فتقول: امرأة طاهرة 
الحيض،  من  وطاهر  العيوب،  من 
في  وحــامــل  رأســهــا،  على  وحاملة 

بطنها.

من الخطأ أن ُيؤنث املفـــرد املذكـــر إذا 
الســالم  املؤنث  إلى جمــع  كان مضافًا 
أو جمع التكسير، مثـــل : ُزرُت إحــــدى 
املستشفيات، وُأعجبت بإحدى األقسام.
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اشتراك وال تفضيل، والصـــواب : 
فصيحة،  وعبارة  فصيحة،  امـــرأة 
وكتابة فصيحة، ألننـــا نـقـول: رجل 
فصيـح : ُيحِسن البيـــان، ويميـــز 

جيـــد الكــالم من رديئه.
ــ تبعيض املؤنث مـــن املذّكر، مثـــل: 
كانت هند من األوائل بني زميالتها، 
وفي مقدمة الناجحني في مدرستها، 
وتسّلمت جائزتهـــا مــــع الفائــــزين 
الثانويـــــة، والصـــواب:  بنــات  من 
من األَوليــات أو اأُلول، وفي مقدمة 
الناجحات، ومـــع الفائـــزات إن دل 
الحال على التأنيث، أو ُوِجَدت قرينة 

كما في األمثلة.
ــ وصف »العشر« من الشهر باملفرد 
املذكر، فيقولون: مضى العشر األّول 
من الشـــهر، وأقبـــل العشر الثاني 
وبقي العشر الثالث، والعشر في مثل 
)املقدرة  لليالي  صفة  التركيب  هذا 
أو املحذوفة( واملعنى: مضت الليالي 
العشر، ولذلك فالصواب أن يقال : 
األَوليات،  أو  األولى،  العشر  مضت 
أو اأُلَول من الشهر، وأقبلت العشر، 
العشر  يقال  أو  الثواني،  أو  الثانية 
وبقـــي  )وسطى(،  الــُوَســط جمــع 
)أخــرى(  جمـــع  اأُلَخــر،  العشر 

والعشـــر األواخر، جمع )آخرة(.
الذكور موضــع جمع  ــ وضع جمع 
نساء كتبـــة،   : اإلنــاث، فيقولــــون 
وســحــرة، وبــاعــة، وصــاغــة، وهــذه 
جموع مذّكرة، ألن مفردهــا : كاتب، 
وساحر، وبائع، وصائـــغ، ومؤنثــها 
فــــواعل «  وُتجمع علـــى »  بالتاء: 
وبوائع،  وسواحر،  كواتب،  فيقال: 
كاتبات  والتاء:  باأللف  أو  وصوائغ 

وساحرات، وبائعات، وصائغات.

ــ  استعمال ضميـــر جمــــع املذكر 
)العاقل( في غيــر العقـــالء، فهـــم 
واألقالم  نســيتهم،  الكتب  يقولون: 
وّزعتهم، واملقاعد نّظفتهم، ويقولون: 
ضاعــوا،  واألقالم  وقعــوا،  الكتب 
والعربية في هذه الحالــة تســـتعمل 
حالة  فـــي  الغائبـــة  املفردة  ضمير 
النصب، فيقـــال : الكتب نســـيتها، 
نظفتها،  واملقاعد  وّزعتها،  واألقالم 
وتلحـــق  مستترًا،  الضمير  ويكون 
الفعل تاء التأنيث السـاكنــــة فـــــي 
الكتب وقعت،  حالـــة الرفع، فيقال: 
واألقالم ضاعت، واملقاعد اتسخت.

ــ تذكير أفعل التفضيل الجاري على 
املؤنث في حالة وجوب املطابقة، مثل: 
اخترت لك الجائزة األكبر، وأعطيتك 
الغرفة  وسكنت   : األفضل  الساعة 
وأثنيت  األكبر،  الشقة  من  األوسط 
على البنت األصغر، وتمسك بالكلمة 
األحسن، ويلحق بهذا مجيء )من( 
الشقة  فيقولون:  الصيغ،  هذه  ُبعد 
األصغر  والبنت  منهما،  األكــبــر 
ذلك:  كــل  فــي  ــصــواب  وال منهن، 
الجائزة الكبرى، والساعة الفضلى، 
الكبرى،  الوسطى، والشقة  والغرفة 
والبنت الصغرى، والكلمة الحسنى.

يقولون مضـــى العشـــر األّول مـــن 
الشـــهر، والصواب : مضت العشر 
األولى، أو األوائل، أو األوليات من 
الشهر،  ألن )العشــر( فـي مثل هذا 
التـركيـب صفـة لليــالـــي )املقــدرة 

أو املحذوفة(. 

يقولون : نساٌء كتبة ، وسـحرة ،
ــواب :  ــص وبــاعــة ، وصــاغــة ، وال
ــع،  ــوائ كـــواتـــب،  وســـواحـــر، وب
وصوائغ، ألنهـا جمــوع مـذّكـــرة ، 
كاتب، وساحر، وبائع،  مفردهــــا: 

وصائغ.

أفعل  تذكير  الــصــواب  مــن  ليس 
املؤنث في  الجاري على  التفضيل 
حالة وجوب املطابقة، مثل: اخترت 
الجائزة األكبر، والصواب: اخترت 

الجائزة الكبرى.

املراجــــــــع
• األغـالط 	 معجـم  محمد:  العدناني، 

اللغوية، مكتبة لبنان، عام 1991م.
• درويش، محيي الدين، : إعراب القرآن، 	

دار اإلرشاد، عام 148هـ. 
• املواسم الثقافية ــ املركز العربي لتأليف 	

وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت 
)املوسم السادس(. 
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اإلعجـاز العلمـي فـي القرآن الكريم*

ُتعد قضية اإلعجاز العلمي من أهم القضايا العلمية الفكرية التي شغلت بال العلماء واملفكرين قروناً طويلة ومازالت، 
واملعجزة في اصطالح العلماء أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من املعارضة، ويكُمن اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم في 
كثير من الحقائق العلمية والظواهر الكونية التي لم يستطع اإلنسان إثباتها وفهمها قديماً، حيث تم إثباتها بالعلم التجريبي 
الحديث بعد مرور قرون مديدة من تنزُّل القرآن الكريم، ومن َثمَّ ُتعد هذه اإلثباتات تصديقاً لرسالة نبينا ومعلِّمنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

يقول هلل تعالى في اآلية السابقة: 
تكونوا  لم  ما  َأعلَمكم  شأنه  جل  "إنه 
بطون  من  أخرجكم  ما  بعد  تعلمون 
أمهاتكم ال تعقلون شيئًا، فرزقكم عقواًل 
تفقهون بها، وتميزون الخير من الشر 
تبصرون،  تكونوا  لم  ما  بها  ركم  وَبصَّ
به  تسمعون  الذي  السمع  لكم  وجعل 
به  تتحاورون  ما  فتفقهون  األصــوات 
التي  األبصار  لكم  بينكم، وجعل  فيما 
فتتعارفون  األشخاص،  بها  ُتبصرون 
من  بعضها  األشــيــاء  وتــمــيــزون  بها 
بعض، ثم وهبكم األفئدة، لتصلوا بها 
إلى معرفته، وُتفقهوا في أمور دنياكم، 
التي  النعم  هــذه  كل  بسبب  ولعلكم 
أنعمها عليكم تشكرونه حق شكره بأن 

تخلصوا له العبادة والطاعة". 
في  مع  السَّ كلمة  وردت  حيثما 
سماع  دائــمــًا  َعــَنــْت  الكريم  الــقــرآن 
الكالم واألصوات، وإدراك ما تنقله من 
البصر  كلمة  تعِن  لم  بينما  معلومات، 
رؤيـــة الــضــوء واألجــســام والــصــور 

بالعينني في شتى مواضع ذكرها، إذ 
ر  إنها تدل في مرات عديدة على التبصُّ
العقلي والفكري بظواهر الكون والحياة 

بصفة عامة.
حقائق علمية

أواًل: تطور حاستي السمع والبصر 
والبصر  السمع  حاستا  تتطور 
الجنينية  الحياة  في  متزامن  وقت  في 
السمعية  الصفيحة  تظهر  إذ  األولــى، 
أول  وهي  الرابع،  األسبوع  أوائل  في 
يظهر  بينما  السمع،  جهاز  مكونات 
األخدود البصري في األسبوع الرابع 
الثاني  اليوم  في  الجنينية  الحياة  من 
الداخـلـية  األذن  وتـتـطور  والعشرين، 
السمعية،  الصفيحة  هذه  من  للجنني 
فيظهر الكيس الغشائي لحلزون األذن 
الذي ينمو طوليًا، ويلتف لفتني ونصف 
فـي  الكـامـل  الحـلـزون  مكـونًا  اللفـة 
األسبوع الثامن، ثم تتم إحاطة الحلزون 
بغالف غضروفي في األسبوع الثامن 
عشر، أما العني فال يتم تكامل طبقتها 

ْمَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرون﴾  َهاِتُكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّ ن ُبُطوِن ُأمَّ ﴿َوهللُهّ َأْخَرَجُكم مِّ
 "سورة النحل"، اآلية: (78).

$

* مدقـقة لغـوية  ــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

ُسمّية محمود مصطفى*

مع  السَّ كلمة  تعني  ــا  م دائـــمـــًا 
الكالم  سماع  الكريم  الــقــرآن  فــي 
كلمة  تعِن  لم  بينما  واألصـــوات، 
البصر رؤية العني للصور واألشكال 
العقلي  التبّصر  فقط، بل تدل على 

والفكري بظواهر الكون.

السمع والبصر في  تتطور حاستا 
وقت متزامن خالل الحياة الجنينية 

األولى.
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بعد  إال  للضوء  الحساسة  الشبكية 
األسبوع الخامس والعشرين، وال تتم 
تغطية ألياف العصب البصري بالطبقة 
نقل  من  لتتمكن  )امليالني(،  النخاعية 
اإلشارات العصبية البصرية بكفاءة إال 
الجنني،  والدة  من  أسابيع  بعد عشرة 
مغلقني  الجنني  عيني  جفنا  يبقى  كما 
حتى األسبوع السادس والعشرين من 

الحياة الجنينية.  
ثانيًا: السمع والبصر 

لقد َثُبت علميًا أن األذن الداخلية 
للجنني تتحسس األصوات في الشهر 
سماع  يستطيع  وبــذلــك  الــخــامــس، 
هذا  نتيجة  وتتولد  أمه،  قلب  نبضات 
في  سمعية  عصبية  إشــارات  مع  السَّ
السمعي،  العصب  أو  الداخلية،  األذن 
ومن الناحية األخرى ال يتمكن الجنني 
من أن يبصر خالل حياته الجنينية، ال 
لظالم محيطه فقط بل النسداد جفنيه، 
وكذلك  العينني،  شبكية  نضوج  وعدم 
حتى  البصري  العصب  اكتمال  عدم 
ولن  الجنينية،  حياته  من  متأخر  وقت 
ظلمات  في  غارقة  ألنها  العني  ُتبِصر 
والكيس  والرحم،  البطن،  وهي:  ثالث 

السلوي. 
ثالثًا: اكتمال حاستي السمع والبصر 

وتطور املناطق الدماغية
يمكن للجنني أن يسمع األصوات 
أيام  بضعة  بعد  الطبيعية  بالطريقة 
حــادًا  السمع  يصبح  ثم  ــه،  والدت من 
أما  الطفل،  والدة  من  قالئل  أيام  بعد 
عند  جدًا  فهي ضعيفة  البصر  حاسة 
معدومة، ويصعب  تكون  تكاد  الوالدة، 
الظالم،  من  الضوء  تمييز  الوليد  على 
وال يرى إال صورًا مشوشة للمرئيات، 
وتتحرك عيناه دون أن يتمكن من تركيز 

بصره وتثبيته على الجسم املنظور.

السـمعـية  املـنـاطـق  تـطــور  رابـعـًا: 
والبصرية املُخية 

املنطقة  أن  ــرًا  ــؤخ م ــت  ــُب َث لــقــد 
وظائفها  تــتــطــور  املــخــيــة  السمعية 
حيث  البصرية،  مثيلتها  قبل  وتتكامل 
أمكن تسجيل إشارات عصبية سمعية 
عند  املخ  لقشرة  السمعية  املنطقة  من 
بداية  في  صوتي  بمنبه  الجنني  تنبيه 
وتحفز  الخـامـس،  الجـنـيـني  الشـهـر 
األصوات التي يسمعها الجنني خالل 
الجنينية  حياته  من  الثاني  النصف 
وتتطور  لتـنـمـو  السمعية  املنطقة  هذه 
وتتكامل عضويًا ووظائفيًا، أما بالنسبة 
للمنطقة البصرية للمخ فإنها ال ُتنبه بأي 
منبهات في هذه الفترة، ولذلك فهي ال 
تتكامل،  تتطور كثيرًا، وال تنضج، وال 
املنبهات  أن  فيزيولوجياً  املعلوم  فمن 
العصبية ُتحفز نمو العضو ونضوجه. 
الجهاز  ُيحفَّز  الطريقة  وبــهــذه 
منذ  النضوج  على  السمعي  العصبي 
ُيحفَّز  وال  الخامس،  الجنيني  الشهر 
ذلك  بمثل  البصري  العصبي  الجهاز 
األسباب  ولهذه  الوليد،  والدة  بعد  إال 
للمعلومات  يستجيب  الطفل  أن  نجد 
الصوتية في أوائل حياته قبل املعلومات 

البصرية. 
العلمية  الــدراســات  كشفت  وقد 
تبني  التي  الحقائق  من  كثيرًا  الحديثة 
بكل وضوح وجالء اإلعجاز العلمي في 
"السمع"  قدمت  التي  البينات  اآليات 
الخلق  في  ألسبـقـيـتـه  "البصر"  على 

والتطور العضوي والوظيفي.

املراجع
• القرآن الكريم.	
• أ. د. الهاللي، صادق، د. اللبيدي، حسني 	

رضوان سليمان، اإلعجاز العلمي في آيات 
السمع والبصر في القرآن الكريم، الطبعة 
الرابعة، دار جياد للنشر والتوزيع، 2011م.

ُيبِصر  أن  مــن  الجنني  يتمكن  ال 
لعدم  الجنينية؛  حــيــاتــه  خـــالل 
ولــوجــوده  الــعــني،  شبكة  نضوج 

داخل ظلمات ثالث.

كشفت الدراسات العلمية الحديثة 
تبني  الــتــي  الحقائق  مــن  كثيرًا 
التي  اآليــات  في  العلمي  اإلعجاز 
قدمت السمع على البصر ألسبقيته 

في الخلق.

للجنني  الداخلية  األذن  تتحسس 
الخـامـس،  الشـهـر  فـي  األصوات 
نبضات  سماع  الجنني  ويستطيع 

قلب أمه.
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عنى هذا الباب بنشر املعلومات عن أحدث االكتشافات الطبية ، وكذلك األجهزة الطبية والتشخيصية الحديثة «. » ُيُُُُُُ

الجديد فـي الطب

تطوير أول لقاح يكافح كل سالالت فيروس "كورونا"
أعلن باحثون أميركيون تابعون لجامعة فيرجينيا األمريكية 
أنهم قد توصلوا من خالل تجارب مختبرية إلى اكتشاف تقنية 
مضاد  شامل  بشري  لقاح  أول  بتطوير  تبشر  مسبوقة  غير 
لجميع فيروسات كورونا البشرية بما فيها الفيروسات التي 
أنفلونزا  كانت سببًا في انتشار أوبئة في املاضي من مثل: 
الخنازير، وسارس، وميرس، إضافة إلى فيروس كوفيد - 19   

الحالي، فضاًل عن السالالت املستقبلية املحتملة. 
وقد أثبت اللقاح قدرة عالية على تزويد حيوانات التجارب 
جميع  ضد  مناعية  بحماية  عليها  لتجربته  خضعت  التي 

اكتشاف آلية جديدة اللتئام الجروح عند البشر
الجروح،  التئام  ملراقبة  تقنية  الحيوي  الطب  مهندسو  طور 
أسهمت تلك الطريقة في اكتشاف دور مركزي لنوع من الخاليا 
أنسجة  داخل  الجروح  التئام  عملية  في  الليفيـة  الخاليا  يسمى 
األوعية الدموية، والخاليا الليفية هي خاليا منتجة لأللياف الطبيعية 
توجد في معظم األنسجة الضامة وأعضاء جسم اإلنسان، وقد 
الفراغات،  إغالق  تبدأ في  الخاليا  أن هذه  الباحثني  فريق  وجد 
كميات  باستخدام  الالحقة  التجارب  من  سلسلة  كشفت  كما 
ذات  األنسجة  أن  البطانية  والخاليا  الليفية  الخاليا  من  متفاوتة 
الخاليا البطانية وحدها لم تلتئم حتى بعد عشرة أيام، ويدعم هذا 
الدليل الفرضية القائلة بأن الخاليا الليفية هي املحرك األساسي 
إلغالق الجرح، فالخاليا البطانية الالزمة لتكوين األوعية الدموية، 
ملء  على  قادرة  تكن  لم  الجديدة  الدموية  الشعيرات  وتشكيل 

األنسجة امللتئمة والتي تم ملؤها بواسطة الخاليا الليفية. 

السالالت التي تنتمي إلى عائلة فيروسات كورونا، ومن املتوقع أن يتصدى هذا اللقاح بنجاح ألغلب هذه السالالت، وأن 
يكون قادرًا على توفير حماية مناعية ضد عائلة فيروس كورونا بما في ذلك ساللتها الجديدة التي قد تنشأ في املستقبل، 
كما أن هذا اللقاح املأمول سيشمل على مزايا تسهم في التغلب على عقبات النقل والتخزين التي تعترض لقاحات كورونا 
الحالية، كما أنه من السهل إنتاجه بكميات كبيرة في خالل فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وتعتمد هذه التقنية على تخليق 
املكون  إنتاج  بتوجيه عملية  تقوم  التي  الجزيئات  )DNA(، وهي  النووي منزوع األكسجني  جزيئات معينة من الحمض 

الفيروسي الذي يحث جهاز املناعة على مواجهة أي نوع من فيروسات كورونا البشرية. 
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اكتشاف مركب بيولوجي يعالج داء السكري نهائيًا ويؤخر الشيخوخة
ُنشرت دراسة حديثة في مجلة ساينس العلمية املتخصصة قام 
بها مجموعة من الباحثني في كلية سانت لويس للطب التابعة لجامعة 
إلى  دراسة سريرية سعت  أول  ُتعتبر  والـتي  األمريكـية  واشنطن 
اكتشاف تأثير املركب البيولوجي املعروف باسم أحادي نوكليوتيد 
النيكوتيناميد )NMN	mononucleotide;	Nicotinamide( على 
سلسلة تفاعالت آلية التمثيل الغذائي لدى البشر، وفي إطار الدراسة 
التي ُأجريت على عدد من املصابني بمقدمات داء السكري، أو بداء 
السكري من النمط الثاني، وتمت معالجتهم بهذا املركب، تبني أن 
املصابني قد أظهروا تحسنًا كبيرًا في قدرة األنسولني لديهم على 
الهيكلية، خاصة  العضالت  في  الجلوكوز  امتصاص سكر  زيادة 
لدى اإلناث، كما ظهر لديهم تحّسن في نشاط وأداء الجينات التي 

تشارك في بناء وإعادة تشكيل العضالت الهيكلية.

علماء يطورون "خاليا مناعية ُمَعدلة وراثيًا" تمنع انتشار السرطان
تسمى  وراثيًا"  ُمَعدلة  مناعية  "خاليا  أمريكيون  علماء  طور 
الخاليا النقوية، أو الخاليا النخاعية )cells	Myeloid( يمكن من 
خاللها توصيل إشارات مضادة للسرطان إلى األعضاء التي قد 
تنتشر فيها خاليا املرض، وقد بينت دراسة ُأجريت على الفئران قام 
بها مركز أبحاث السرطان التابع للمعهد القومي األمريكي للصحة 
أن العالج بالخاليا النخاعية أدى إلى تقليص حجم السرطان أو 
ويعطي  الجسم،  من  أخرى  أجزاء  في  االنتشار  من  ومنعه  الورم 
هذا األسلوب أو النهج الجديد من العالج املناعي "أمالً واعداً" 

باعتباره عالجًا محتمالً للسرطان النقيلي.
فمن املعروف أن الخاليا السرطانية قبل انتشارها في أماكن أخرى ترسل إشارات تجعل املواقع البعيدة في األعضاء 
األخرى جاهزة لوصولها، وقد وجد الباحثون أن الفئران التي ُعوِلجت بالخاليا النخاعية املعدلة وراثيًا كان لديها انتشار 
أقل للسرطان، كما أنها عاشت لفترة أطول من الفئران التي ُعوِلجت بالخاليا النخاعية غير املعَدلة، كما توصل الباحثون 
أيضًا أنه باالقتران مع العالج الكيميائي فإن تلك الخاليا املعدلة وراثيًا يمكن أن تمنع السرطان من العودة مرة أخرى؛ مما 
يشير إلى أن هذه املعالجة تترك "ذاكرة مناعية" طويلة األمد للسرطان، وباستمرار التجارب الختبار سالمة تلك الخاليا 

املعدلة على البشر وحال التأكيد أنها آمنة فسوف يتم تطبيقها واعتماد املعالجة. 

وقد أوضحت الدراسة أن مركب )NMN( يشارك في إنتاج مركب مهم آخر  والذي يسمى ثنائي نوكليوتيد النيكوتينامني 
واألدينني )NAD( والذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة اإلنسان وتنخفض مستوياته مع تقدم العمر، وقد اتضح 
أيضاً من خالل دراسات سابقة أن تراجع مستويات مركب )NAD( يتسبب في مجموعة متنوعة من املشكالت الصحية 
املرتبطة بالشيخوخة بما في ذلك مقاومة األنسولني، ومن َثمَّ اإلصابة بداء السكري من النمط الثاني، وكذلك التدهور في 
وظائف عديد من األنسجة وخاليا الجسم، وتشكل نتائج هذه الدراسة خطوة مهمة على طريق تطوير عالجات لداء السكري 
ولكبح وتيرة شيخوخة الخاليا، وتمثل بارقة أمل تبشر باقتراب إمكانية استخدام أحادي نوكليوتيد النيكوتيناميد في تطوير 

أدوية تحفز إنتاج األنسولني، وتعزز امتصاص سكر الجلوكوز وتخزينه في أنسجة عضالت الجسم.
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الدورة الرابعة والخمسون
من اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب ــ جامعة الدول العربية

14-15 مارس ــ عام 2021م 

 القاهرة ــ جمهورية مصر العربية

تم عقد اجتماع الدورة الرابعة والخمسني ملجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي يومي 14، 15 من مارس سنة 
2021م عبر تقنية االتصال املرئي. 

وقد تم إقرار ومناقشة بنود جدول األعمال والتي تضمنت 20 بندًا تم التباحث فيها بمشاركة الدول األعضاء كافة، 
حيث ناقش االجتماع توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، واالستراتيجية العربية للصحة والبيئة، وتحسني صحة 
األمهات، واألطفال، واملراهقات في املنطقة العربية، واالستراتيجية العربية لكبار السن، وناقش املجتمعون كذلك موضوع 
املجلس العربي لالختصاصات الصحية، وجائزة الطبيب العربي، وتداعيات جائحة فيروس "كورونا" على املنطقة العربية 
في املجال الصحي، وخطة عمل االستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في 

املنطقة العربية، والتعاون العربي الصيني في املجال الصحي، والتعاون العربي األمريكي ملواجهة جائحة "كوفيد ــ 19".

واخُتتم االجتماع بعرض القرارات الختامية التي أكدت على تعزيز العمل العربي املشترك املبني على منهجية واضحة في 
التعامل مع هذا املرض، وتطبيق اإلجراءات الوقائية التي من شأنها أن تقلل نسب اإلصابة.
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مؤتمر مكة الدولي الثاني للغة العربية وآدابها
)اللغة العربية والتعليم عن ُبعد(

مكة املكرمة ــ اململكة العربية السعودية
فبــرايـــر ــ عام 2021م

أهداف املؤتمر
• تحقيق التواصل بني الباحثني واألكاديميني املختصني 	

التقني،  املجال  وفي  املناهج،  وفي  العربية،  اللغة  في 
وتبادل الخبرات بينهم.

• عرض أحدث الدراسات والبحوث العلمية في الحقول 	
االختصاصية التي تعالجها محاور املؤتمر.

• تعزيز شعور أفراد املجتمع باالنتماء إلى اللغة العربية.	
• تمكني تعليم اللغة العربية عن ُبعد، واستثمار مختلف 	

طاقات التقنية الحديثة لذلك.

نظمت شركة إثراء املعرفة للمؤتمرات واألبحاث بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بمكة املكرمة مؤتمر 
اللغة العربية والتعليم عن ُبعد وذلك في  مكة الدولي الثاني للغة العربية وآدابها عن ُبعد تحت عنوان: 

شهر فبراير عام 2021م.

محاور املؤتمر
• واقع تعليم اللغة العربية للناطقني بها وبغيرها ومستقبله.	
• واقع تعليم اللغة العربية إلكترونيًا عن ُبعد ومستقبله.	
• املحتوى الرقمي ملناهج اللغة العربية.	
• بها 	 للناطقني  العربية  اللغة  ملعلمي  والتأهيل  اإلعــداد 

وبغيرها.
• اللغة العربية والتقنية )الحوسبة – الذكاء االصطناعي(.	

أهداف املؤتمر

• رصد مدى حضور اللغة العربية في املحافل الدولية.	
• النظر في عالقة اللغة العربية بالتطور التكنولوجي.	
• للغة 	 اآللية  املعالجة  على  تعمل  التي  الجهود  دعم 

العربية وربطها بمجال الصناعة اللغوية الرقمية.
• االهتمام بتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها وفق 	

تقنيات وأساليب حديثة.
• التفكير في خلق شبكة تفاعلية لتيسير التواصل بني 	

املهتمني بشأن اللغة العربية.

املؤتمر الدولي: اللغة العربية وإشكاالت العوملة
الـربـاط ــ الـمغـرب

مايو ــ عام 2021م

ُبعد تحت  ــ جامعة محمد الخامس بالرباط مؤتمرًا دوليًا عن  نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
عنوان: اللغة العربية وإشكاالت العوملة وذلك في شهر مايو 2021م.

محاور البحث
املحور األول: اللغة العربية واملحافل الدولية

• التعدد اللغوي في املحافل الدولية: تكامل أم صراع؟	
• اللغة العربية في الدبلوماسية.	

املحور الثاني: اللغة العربية والتكنولوجيا
• الرقمنة ومستقبل اللغة العربية.	
• الهوية اللغوية في عصر الثورة التكنولوجية.	

املحور الثالث: البحث العلمي واللغة العربية
• إسهامات البحث العلمي في تطوير اللغة العربية.	
• اللغة العربية وصناعة املصطلحات.	
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يقوم املركز حالياً بتنفيذ مشروع املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية باللغة العربية، وهو أحد املشاريع الضخمة التي 
تمثل أهم ركائز حركة الترجمة باللغة العربية فــي مجــال الطب، حيث يحتوي على )140000( )مئة وأربعني ألف مصطلح طبي( 
باللغة اإلنجليزية ومقابلها املصطلح باللغة العربية مع التفسير، والشرح لكل مصطلح، ويهدف هذا املشروع إليجاد أداة موحدة 

للمصطلحات الطبية العربية لتكون املرجعية الوحيدة املعتمدة على مستوى الوطن العربي.
وقد أنجز املركز وضع الشروح لكافة املصطلحات، وجاري العمل في عملية املراجعة النهائية لكل حرف ونشره أوالً بأول. 

الع القّراء عليها. ونحن هنا نختار بعض املصطلحات وتفسيرها الطِّ

املعجـم املفســر للطب والعلـوم الصحيــة

lip                                                                                           َشَفة
من الحافتني اللحميتني الخارجيتني )العليا، أو  1. أي: 
السفلى( املحيطتني بعضو داخلي، تسميان معًا الشفتني.

2. جزء حاٍف.  
acetabular lip                                        َشَفُة الُحّق

(=labrum acetabulare)                      )شفا الحق =(

حلقة من الغضروف الليفي تتصل بحافة الُحق لعظم 
أيضًا شفا  الجوف. ويسمى  وتزيد من عمق  الورك، 

الجوف املفصلي الحقاني الوركي.
anterior lip of                                        َفُة اأَلماِميَُّة الشَّ

cervix of uterus                               ِلُعُنِق الرَِّحم

(=labium anterius                               الشفة األمامية =(

ostii uteri)                                )للفوهة الرحمية

املهبل،  داخل  إلى  الرحم  لعنق  األمامي  البروز  هو 
وهو أقصر وأثخن من الشفة الخلفية، ويسمى أيضًا: 

فة األََماِميَّة ِللُفْوَهِة الرَِّحِميَّة.  الشَّ
anterior lip of                                      َفُة اأَلماِميَُّة الشَّ

ostium of uterus                                  للُفْوَهِة الرَِّحِميَّة

(=labium anterius                     الشفة األمامية =(

ostii uteri)                                )للفوهة الرحمية

داخل  إلى  الرحم  لعنق  األمامي  البروز  عن  عبارة 
املهبل، ويكون أقصر وأثخن من الشفة الخلفية. 

anterior lip of                                    َفُة اأَلماِميَُّة الشَّ

pharyngeal opening                           ُة لَفْتَحِة الُبْلُعوِميَّ

of auditory tube                                     ِفْير النَّ

حافة ليفية غضروفية بارزة حول محيط مفاصل محددة 
والتجويف  الوركي،  العظم  في  الُحق  مفصل  مثل: 

الحقاني من عظم الكتف. 
articular lip                                               َشَفُة املَْفِصل

حافة ليفية غضروفية بارزة حول محيط مفاصل محددة 
والتجويف  الوركي،  العظم  في  الُحق  مفصل  مثل: 

الحقاني من عظم الكتف.
cleft lip                                            َفُة املَْشُقْوَقة الشَّ

تشقق أو عيب ِخلْقي بالشفة العليا، عادة نتيجة فشل 
كلي، أو جزئي في هجرة وترسب خاليا األديم املتوسط 
تاٍل  بالجنني أو فوقها، مع فشل  الرأس  حول منطقة 
الشامختني  مع  االندماج  في  العلوي  الفك  لشامخة 
أو  الجانب،  أحادية  تكون  وقد  اإلنسيتني،  األنفيتني 
ثنائية الجانب، أو ناصفة  )العلَم الحقيقي(، وقد تكون 

مصحوبة بعيوب عظمية فكية أو حنكية. 
double lip                                          َشَفٌة ُمضاَعَفة

بغشاء  واملغطى  املخاطي  تحت  النسيج  من  فائض 
الناصف  الخط  جانبي  من  أي  على  بالشفة  مخاطي 

للفم، أو يتكون أسفل حافة الشفة.
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إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحيةاملعجـم املفســر للطب والعلـوم الصحيــة
دولة الكويت

furrow band lip                    َشَفُة الُعاِرَضِة األخدودية
(=vestibular lamina)                   )صفيحة دهليزية =(

الذي  )الفراغ  الدهليز  تكوين  عن  املسؤولة  الحافة 
يحده تقاطع اللثة ونسيج الخد الداخلي(، وينشأ من 

مجموعة من الخاليا تسمى الطبقة الظهارية األولية.
glenoid lip                                              َشَفُة الُحّق
 (=labrum glenoidale)             )شفا الجوف الُحقي =(

التجويف  بحافة  تتصل  الليفي  الغضروف  من  حلقة 
وتسمى  التجويف.  عمق  من  فتزيد  الكتفي؛  الحقاني 

أيضًا: املفصل الحقاني العضدي.

external lip of                                    اِهَرُة َفُة الظَّ الشَّ

iliac crest                                      للُعْرِف الَحْرَقِفّي

الحافة الخارجية أو الشفة الخارجية لعرف العظم الحرقفي.
external lip of linea                     ِّاِهَرُة للَخط َفُة الظَّ الشَّ

aspera of femur                                 الَخِشِن الَفِخِذّي
الخشن  الفخذي  للخط  املتمايز  الخارجي  الجزء  هي 
وينتهي  األلوية،  األحدوبة  مع  متواصاًل  يصبح  الذي 
الوحشي  الخط  مع  ويمتد  أعاله،  األكبر  املدور  عند 
فوق اللقمة الفخذية أدناه، ويسمى أيضاً:  )الجنبي( 

َفُة الوحشَيُة للَخطِّ الَفِخِذّي الَخِشِن.  الشَّ

Cleft lip                             َفُة املَْشُقْوَقة الشَّ

Normal lip
شفة طبيعية

Bilateral cleft lip
الشفة املشقوقة ثنائية اجلانب

Left unilateral cleft lip
شفة مشقوقة وحيدة 

اجلانب )اليسرى(

Normal palate
حنك طبيعي

Bilateral cleft lip and palate
شفة وحنك مشقوقان 

ثنائي اجلانب

Unilateral cleft lip and palate
شفة وحنك مشقوقان 

وحيد اجلانب
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األمراض السارية املشتركة بني اإلنسان والحيوان
)األمراض حيوانية املنشأ(

سنة النشر: 2020 م 
الناشر: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

تنتقل األمراض من الحيوانات املريضة إلى اإلنسان السليم 
عبر تعامله مع هذه الحيوانات بشكل مباشر أو غير مباشر، وعبر 
بتلك  لإلصابة  ُعرضة  األكثر  فاألشخاص  للحشرات،  تعرضه 
وتتعدد  ومنتجاتها،  املصابة،  للحيوانات  املخالطون  هم  األمراض 
والحيوان  اإلنسان  بني  املشتركة  األمراض  بها  تنتقل  التي  الطرق 
ما ينتقل باملالمسة، ومنها: ما ينتقل باالستنشاق أو البلع،  فمنها: 
وبعضها: ينتقل عن طريق الحشرات، أو من تلوث الجروح العرضية، 
ومرض  كالسل،  الجرثومية  العدوى  طريق  عن  ينتقل  ما  ومنها: 
ما ينتقل عن طريق العدوى الفيروسية كمرض  البروسيال، ومنها: 
الحمى القالعية، ومرض حمى الوادي املتصدع، وهناك ما ينتقل 
عن طريق العدوى الطفيلية ومن أخطرها مرض املالريا الذي ينتقل 
إلى اإلنسان عبر لدغات البعوض، وداء األميبات، وداء الليشمانيات، 

وداء الجيارديات.
إضافة إلى ذلك فإن مجموعة األمراض املشتركة بني اإلنسان 
ناحية  ومن  الحيواني،  لإلنتاج  مستمرًا  تهديدًا  تمثل  والحيوان 
أخرى فإن إصابة اإلنسان بتلك األمراض يؤدي إلى إهدار الطاقات 
البشرية، ويؤثر بالسلب على االقتصاد القومي، ويزداد هذا التأثير 
وأنفلونزا  الطيور،  أنفلونزا  مرض  أمراض جديدة مثل:  مع ظهور 

الخنازير، ومرض )كوفيد - 19(.
والحيوان  اإلنسان  بني  املشتركة  األمــراض  خطورة  وتتمثل 
مثل:  عليهم  الصحية  وتأثيراتها  األفراد،  بني  انتشارها  في سرعة 
التسممات الغذائية، والنزالت املعوية، وفي بعض األحيان قد تكون 
خطيرة وقاتلة إذا لم ُتعالَج في الوقت املناسب مثل: مرض حمى القرم 
والجمرة  )السعار(،  الَكلَب  وداء  املتصدع،  الوادي  النزفية، وحمى 
الفيروسية  واإلسهاالت  املعدي،  والسحايا  املخ  والتهاب  الخبيثة، 
املصحوبة بالدم، والكزاز، ومنها: ما يؤدي إلى التشوهات الجسمية 

الجلدية كأمراض الحساسية الجلدية.
السارية  األمراض  موضوع  أيدينا  بني  الذي  الكتاب  يناقش 
)املعدية( املشتركة بني اإلنسان والحيوان من خالل أبوابه األربعة، 

بني  املشتركة  العالقة  األول  الباب  يتناول  حيث 
املنشأ  حيوانية  واألمـــراض  واإلنــســان،  الحيوان 
وكيفية انتشارها وانتقالها لإلنسان، ويوضح الباب 
الثاني خطورة األمراض حيوانية املنشأ على صحة 
املنازل،  داخل  األليفة  الحيوانات  وتربية  اإلنسان، 
الجرثومية،  األمــراض  فيسرد  الثالث  الباب  أمــا 
إلى  الحيوان  من  املنقولة  والطفيلية  والفيروسية، 
اإلنسان، وأخيرًا يعرض الباب الرابع األمراض التي 
تنقلها الحشرات من الحيوان إلى اإلنسان، وإصابة 
اإلنسان ببعض الحشرات كالقمل، والبراغيث نتيجة 

مخالطته للحيوانات املصابة بها.
نأمل أن يفيد هذا الكتاب األطباء، والبيطريني، 
واملزارعني، ومربي الحيوانات األليفة، والقّراء كافة. 

  املكتبــة الطبيـــة  
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حيث  خاصة،  أهمية  الطفل  حياة  من  األّول  العام  يمثل 
ُتمّكن التغذية املثالية الرّضع أثناء تلك الفترة من تعزيز نموهم 
والحّد من  والوفاة،  املراضة  بشكل صحي، وخفض معدالت 
الطفل  نماء  وتحسني  املزمنة،  باألمراض  اإلصابة  مخاطر 
وفاة  مليون حالة   1.3 وراء  التغذية  ويقف نقص  عام،  بشكل 
بني األطفال كل عام، وهي ما تمثل 45 % من جميع وفيات 
األطفال، وُتعد الرضاعة الطبيعية هي التغذية الطبيعية واملكيَفة 
األم  فحليب  ــوالدة،  ال منذ  الرضيع  الطفل  الحتياجات  وفقًا 
يحتوي على كل ما يحتاج إليه الطفل الرضيع من املغذيات، 
ويلبي جميع احتياجاتــــه املتغيـــرة، وال يحتاج معظم األطفال 
الرّضع إلى غذاء، أو شــراب آخـــر حتى يبلغـوا مـن العمر 
منظمة  مثل:  من  الدولية  املنظمات  أن  نجد  لذا  أشهر؛  ستة 
الصحة العاملية تصدر بيانات متعددة ُتِحّث األمهات على أن 

يرضعن أوالدهن رضاعة طبيعية.
إنَّ ممارسات التغذية املناسبة في األشهر األولى من العمر 
وسنوات الحياة مهمة لتحقيق النتائج الصحية املثلى، والتنمية 
الفكرية واالجتماعية، ويتشكل مستقبل الطفل الرضيع بشكل 
رئيسي من بداية الحمل وحتى بلوغ العام الثاني؛ ولهذا السبب 
توصي منظمة الصحة العاملية بالرضاعة الطبيعية الحصرية من 
الوالدة إلى منتصف العام األول من عمر الطفل الرضيع، يليها 
إدخال األغذية التكميلية املناسبة واستمرار الرضاعة الطبيعيــة 
ملـــدة تصل إلى عامني، وأثناء فترة الرضاعة والطفولة املبكرة 
تؤدي املمارسات غير املالئمة لتغذية الرّضع، ونقص املغذيات 
والعدوى املتكررة إلى نقص الوزن والتقّزم الذي يؤثر في نحو 
159 مليون طفل دون الخامسة من العمر في البلدان منخفضة 
الدخل ومتوسطته، وهناك أدلة قوية تربط بني نقص التغذية في 
فترة الحياة املبكرة وزيادة خطر اإلصابة باألمراض املزمنة غير 
املعدية في مرحلة البلوغ، بما في ذلك أمراض القلب، واألوعية 

الدموية، وداء السكري، والسرطان.

الكتاب  هذا  ملوضوع  املركز  اختيار  جاء  وقد 
ليكون  سنة"؛  عمــر  إلى  الــوالدة  مــن  الطفل  "تغذية 
دليالً مرشدًا لكل أم إلى طرق التغذية الصحية لطفلها 
األولى من عمره،  السنة  يوم حتى  الرضيع من عمر 
وذلك من خالل فصوله األربعة، حيث يعرض الكتاب 
ويشرح  الطبيعية،  الرضاعة  أهمية  األول  فصله  في 
وُيقّدم  مباشرة،  الوالدة  بعد  التغذية  الثاني  الفصل 
على  تؤثر  التي  الصحية  املشكالت  الثالث  الفصل 
الرابع  بفصله  الكتاب  وُيختتم  الطبيعية،  الرضاعة 

متحدثًا عن الطعام الصلب وفطام الطفل.
الثقافة  سلسلة  قرَّاء  الكتاب  هذا  يفيد  أن  نأمل 
املكتبة  إلى  ُتضم  قيِّمة  إضافة  يكون  وأن  الصحية، 

العربية.

تغذية الطفل من الوالدة إلى عمر سنة

سنة النشر: 2021 م 
الناشر: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت
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هاتفك يهدم بشرتك

أحــدث املســتجدات فــي جراحــة األورام

   )سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا والحياة

فيروس كورونا املستجد

تطبيق التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي في مكافحة

)COVID-19(  19 - جائحة كوفيد  

الجديد في لقاحات كورونا

التصلُّب العصبي املتعدد

مشكالت مرحلة الطفولة

ص.ب: 5225 الصفاة 13053 ــ دولة الكويت ــ هاتف 0096525338610/1 ــ فاكس: 0096525338618 
acmls @ acmls.org : البريد اإللكتروني

/acmlskuwait/acmlskuwait /acmlskuwait

 www.acmls.org : املوقع اإللكتروني

0096551721678



ب
طـــ

الـ
ب 

ري
عــ

ت
62

د  
ــد

ـــــ
لع

ا
20

21
يو 

ون
ي

مجلة دورية تعنى بشؤون التعريب فـي الطب والصحة العامة
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تعريب الطب

ومقاالت أخــرى متنوعـــة

اقرأ في العدد القادم

الساعة البيولوجية وجسم اإلنسان

األطـعـمـة الـوظـيـفـيـة 

العوامل املؤثرة في األداء الرياضي

مشكالت مرحلة الطفولة

من موضوعات العدد 

• عسر القراءة .... الديسليكسيا.	
• لعسر 	 والتربوية  النفسية  املحددات 

القراءة.
• اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة 	

عند األطفال.
• الـتـنــمـر.	
• ضعف السمع عند األطفال.	
• قصر القامة عند األطـفـال.	
• سوء التغذية عند األطفال.	
• انحراف العني عند األطفال.	
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