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<  االكتئاب والتوتر  
< املشاكل الزوجية 

< املشاكل مع الزمالء في العمل  
< وقد تصل إلى تعاطي وإدمان املخدرات 

< وفي بعض األحيان االنتحار
الضغوط والحياة

آلخر  وقت  من  بالضغوط  يشعر  منا  واحد  كل 
فعل  رد  وهى  الحياة  من  جزء  هي  والضغوط 
ولكن  حياتنا  في  تحدث  ألمور  ومنطقي  مفهوم 
إذا استمرت لوقت طويل يصبح شعورا غير مريح 
للطب  امللكية  الصحة.)الجمعية  على  يؤثر  وقد 

النفسي(
اليومي  الصراع   .. الشعور  هذا  يعرف  معظمنا 
أو  هام  حدث  مع   .. الحياة  متطلبات  مع  للتجاوب 
نقلق   .. نتوتر   .. حياتنا  في  كبير  تغيير  مع   .. صعب 
أن  الصعب  من  ويصبح   .. عصبية  أكثر  نكون   ..
التي  الطريقة  هي  ..الضغوط  نهدأ  أو  نسترخي 
كل  يحدث  عندما  وعقولنا  أجسامنا  بها  تتفاعل 

هذا..

ما هي الضغوط ؟  
عند  والفسيولوجية  النفسية  االستجابة  هي 
مع  ف  والتكيُّ للتأقلم  يسعى  الذي  الشخص 
الضغوط الداخلية والخارجية اإليجابية والسلبية.

ما الذي يسبب الضغوط ؟
أعمالنا  أو  حياتنا  على  تؤثر  حاجة  أي  تقريبا 
 .. مرض   .. وفاة   : الهامة  ..األحداث  عالقاتنا  أو 
انفصال .. تغيير في ظروف العمل .. مشاكل مادية.. 
ولكننا مختلفون .. فما يؤثر في شخص قد ال يؤثر 
مثل  مفرحة  تبدو  قد  التي  واألحداث  اآلخر..  في 
ضغطا  تسبب  قد  جديد  طفل  انتظار  أو  الزواج 
األعراض  بهذه  يشعر  من  يجد  وقد   .. شديدا 
بالتقصير  يشعر  وقد  يحدث  ما  فهم  في  صعوبة 

جدا  منتشر  األمر  وهذا  هذه  ملشاعره  الذنب  أو 
ويمكن مالحظته فيمن يستعدون ألحداث سعيدة 

في حياتهم. 
الضغوط على املعالجني 

النفسيني  األطباء  أن  األبحاث  بعض  أظهرت 
عرضة للضغوط واإلنهاك واالنتحار .

وقد قاموا بالدراسة على ثالثة مستويات :
األول : وجود مؤثرات خارجية ضاغطة

الثاني : وجود عوامل حماية من الضغوط
املترتبة على الضغوط )سلبية  النتائج   : الثالث 

أو إيجابية(
املؤثرات الخارجية الضاغطة    

أكثر األسباب :
1- الصفات السلبية عند املرضى

2- املهاترات اإلدارية
3- العجز في املوارد

4- الخالفات في فريق العمل
5- ساعات العمل الطويلة

6- انعدام التقدير اإليجابي
األطباء  صغار  في  )يؤثر  املرضى  انتحار   -7

أكثر من الكبار(
الطبيبات يشعرن أكثر بالضغوط بسبب ساعات 
العنابر.  داخل  واالستشارات  الطويلة  العمل 
أعباء  عليهن  النفسيني  املعالجني  من  والسيدات 
إضافية يتوقعها منهن املجتمع وذلك لدورهن في 
النفسية  املعالجة  تشتكي  حيث  باألسرة  االهتمام 
من أنها ال تجد من يسمعها وال من يفهمها بل وقد 

ال تجد من يصدقها في املجتمعات الذكورية.
وهذا كله يتغير بسبب زيادة السيدات العامالت 

معالجون تحت الضغط 
من  وكل  واملعالجون  واألطباء  واملسعفون  النجدة  شرطة  ورجال  اإلطفاء  رجال 
يعمل في مهن مساعدة اآلخرين يقفون على الخطوط األمامية عند ظهور املشكالت 
ويتعاملون مع الصدمات واألزمات كجزء من وصفهم الوظيفي لذلك يجب اختيارهم 
من  بهم  يحيط  بما  للتأثر  عرضة  فهم  واحترافهم  صالبتهم  كانت  ومهما  بعناية  
ضغوط وتتراوح أعراض التأثر بالصدمات من مجرد عدم الشعور بالرضا عن كفاءتهم 

إلى حدوث أعراض أخرى مثل :

Therapists under stress
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في مجال العالج النفسي.
ما  غالبا  املهنة  هذه  في  العمل  يختارون  من 

يتمتعون بالسمات اآلتية :
- السعي للكمال

- الحماس وعدم الصبر
- شخصيات متطلبة ومدمنة للعمل

- التحكم والسيطرة على عواطفهم وعواطف 
املحيطني بهم

- وانتحار املريض يسبب لهم أقصى درجات 
التوتر 

الشعور  خطورة  من  تزيد  التى  السمات 
باملعاناة: 

- الشعور بالذنب بسبب أحداث خارجية
- تحمل التزامات في العمل تفوق قدرته

- التوسع في املتطلبات املادية
- كبت املشاعر

- صعوبة التمتع باإلجازات
- التمسك بالكمالية

- الحاجة للسيطرة على كل التفاصيل
- اإلحساس املبالغ فيه باملسؤولية

- امليل للعزلة
- العزوف عن طلب املساعدة 

التفاعل الداخلى للضغوط الخارجية
توقعاته  تحددها  للمؤثرات  املعالج  استجابة 
و»اإلعياء  اآلخرين..  تجاه  والتزامه  قدرته  عن 
بضحايا  يهتم  الذي  املعالج  يصيب  التعاطفي« 
في  يستغرق  فاملعالج  الشديدة،   الصدمات 
أنه  حتى  املريض  بمعاناة  الخاصة  املعلومات 

يستغرق في املعاناة نفسها بكل مشاعره.
عوامل الحماية من الضغوط :          
 - طلب املساندة من شريك أو زميل

- الترفيه واإلجازات
-  قلة اإلنهاك العاطفي

- النظرة اإليجابية لقيادات العمل
- املشاركة النشطة في تنظيم العمل

االحتفاظ  على  األطباء  بعض  إصرار   -
بدال  االجتنابي  التأقلم  وهو  املشكلة  بأسرار 
من التأقلم اإليجابي يؤدي إلى زيادة الضغوط 

واستمرارها 
العوامل التى تخفف االستجابة للضغوط ::

- الخبرة السابقة
- املعلومات التحضيرية

- التحكم في املؤثرات السلبية
- الفروق الفردية

- املساندة االجتماعية
النتائج اإليجابية للضغوط : 

- الرضا عن الوظيفة عندما تعمل في مكان 
يهتم بـالتغذية الراجعة

 - املشاركة في القرارات
- ممارسات التواصل اإليجابية

- االنتماء إلى مركز أكاديمي 
- االنتماء إلى مجتمع من العاملني باملهنة

- اإلحساس باملسؤولية واملشاركة اإليجابية
النتائج السلبية للضغوط :    

 - غياب التقدير واملساندة من املديرين
 انخفاض األجور

- تحمل مسؤولية دون تولي سلطة
- البيروقراطية والروتني

- الشخصية
- ضعف الثقة بالنفس

- العمل مع مريض صعب املراس
األعراض الجسمانية للضغوط :

 - اإلرهاق والكسل
- خفقان القلب، تسارع النبض والتنفس

-  آالم العضالت والصداع
- الرعشة واللزمات وتقلصات العضالت

أو  اإلسهال  الهضم،  سوء  املعدة،  حرقان   -
اإلمساك

- العصبية
- جفاف الحلق

- العرق 
- برودة األطراف

- قضم األظافر وشد الشعر
- زيادة مرات التبول

- زيادة أو قلة األكل
 -اضطرابات النوم

- زيادة استعمال الكحوليات أو املواد املخدرة أو 
العقاقير دون وصف طبيب

األعراض النفسية للضغوط :
والغضب  الصبر  وعدم  االستثارة  سرعة   

والعدوانية
 القلق والهلع وتوقع األسوأ 

ب املزاج والحزن
ُّ
 تقل

 أفكار ملحة أو متسارعة
 نسيان وصعوبة في التركيز وفي اتخاذ القرار

 فقدان حس الدعابة
 عدم القدرة على االستمتاع

 لوم الذات أو اآلخرين

املرضية  والضغوط  النفسي  االضطراب 
النفسية

معظم االضطرابات النفسية تزيد مع الضغوط، 
في  النفسيني  األطباء  من   %25 أن  لوحظ  وقد 
النفسية  لألمراض  قابلية  لديهم  املتحدة  اململكة 
ميال  األطباء  أكثر  الذكور  النفسيون  واألطباء 

لالنتحار.
أخالقيات التعامل مع املرضى 

تجاه  املعالجني  بواجبات  قائم  االهتمام 
املريض ومؤخرا زاد االهتمام بواجبات املؤسسات 

العالجية تجاهه.
أخالقيات املريض : 

- حسن اختيار الطبيب
- التواصل بصدق مع الطبيب

- االلتزام بتوصيات الطبيب
من  الطبيب  يتمكن  حتى  مبكرا  املوعد  حجز   -

تنظيم وقته
للمرض  تمت  ال  تفاصيل  في  االستغراق  عدم   -

بصلة 
بعد  املريض  تلقاها  التي  الخدمات  تقدير   -  

االنتهاء من تلقي الخدمة
كيف نتعامل مع الضغوط :

املوقف  حسب  واالبتعاد  السيطرة  بني  <الجمع   
الضاغط

< إما السيطرة لعالج املشكلة والتحكم في سير 
األمور 

املؤقت  التغافل  أو  بالهروب  االبتعاد  أو   >
بممارسة التأمل أو الرياضة

املساندة  أهمية  على  الدراسات  تؤكد  كما   >  
االجتماعية في التغلب على الضغوط

استراتيجيات املواجهة : 
على  املستمرة  التغيير  جهود  هي  املواجهة 
للتعامل مع متطلبات  املستويني املعرفي والسلوكي 

خارجية أو داخلية محددة تفوق املوارد املتاحة.
 < تغيير طريقة التفكير في الضغوط :

- اإلنكار
- االبتعاد

- تغيير األهداف
- تغيير القيم

- الدعابة
< زحزحة أو التخلص من سبب الضغط :

أو  املشكلة  عن  نعرفها  التي  املعلومات  بزيادة 
بتعلم مهارات جديدة تخلصنا منها.

- التعامل مع املشاعر املصاحبة للضغوط :
- التعبير عن املشاعر

-  اإللهاء
 - التعامل مع العدوانية
 - التأمل أو االسترخاء

ل الضغوط :
ِّ
< التدين الحقيقي يقل

الدراسات الخاصة بمرضى السرطان أظهرت 
النفسية  الراحة  على  إيجابي  تأثير  له  التدين  أن 
قادر  أنه  كما   .. الضغوط  مواجهة  على  والقدرة 
للمرض  املصاحبة  االكتئاب  حاالت  تحسني  على 

ويساعد على التئام الجراح..
مبادئ التكيف مع الضغوط :

في  ولكن  املشاعر  أو  األفكار  في  ليس  الخطأ   
كيفية تناولنا لهما.

<كن متيقظا للتوتر قبل أن يشتد
ع مهامك قبل أن تنهار

ِّ
 - وز

 - استعن بمن يحبونك
 - اهتم بالتواصل مع املقربني منك
 - تقبل ظروف اآلخرين ومعاناتهم

 - قم بعمل يسعدك مرة يوميا على األقل
-  انتِه من املشاكل املسببة للضغوط.


