تتخلص
ك
ي
ف من الضغوط
النفسية؟
األفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة على
وجه العموم .أما األفراد الذين يتسمون
بالنمط السلوكي «ب» فــإن احتماالت
إصابتهم بأمراض القلب قليلة.

هل أنت على وعي باألشياء التي تسبب نظريات الضغط النفسي وتأثيرها على
صحة اإلنسان .فقد وجد هذان العاملان
التوتر؟
لك ِّ
هل تنظم وقتك لتفادي إرباك اللحظات أن النمط السلوكي «أ» يؤدي على األرجح
إلــى اإلصــابــة بالنوبات القلبية عند
األخيرة؟
هل ِّ
تخصص لك وقتا كل يوم لالسترخاء
وتؤدي أشياء وتستمتع بها؟
هل تنام  8ساعات كل ليلة ..تأكل بنظام
غذائي متوازن وتحدد وقتا للتمارين
الرياضية؟
هل تتجنب التدخني ..الكحول؟
هل تستطيع أن تضحك ..تبكي ..تعبر
عن مشاعرك؟
هل ُيشاركك مشاكلك صديق قريب أو
شخص مقرب منك من العائلة؟
هل تعلم أين تجد املساعدة عندما تكون
الضغوط زائدة عن الحد؟
ألنها
األسئلة
هذه
حاول اإلجابة على
 3ـ العمل الوظيفي :تعارض وغموض
أهم أسباب الضغوط ؟
وضعك
حقيقة
تفهم
سوف تساعدك على
 1ـ الذات/الشخصية :التوتر الشديد الدور ،زيادة أو نقصان الحمل الوظيفي،
الحياة
ـوط
ـ
ـغ
ـ
ض
تحمل
وقــدرتــك على
في أسلوب الحياة ..الحساسية الزائدة املناوبة ،افتقاد العالقات الشخصية
اليومية.
في التعامل مع مشاكل الحياة اليومية ..املتبادلة في العمل ،فــرص غير كافية
:
النفسية
الضغوط
تعريف
<
الصعوبة في اتخاذ القرارات ،قمع الذات للتطوير املهني.
أو
حقيقي
داخلي)
(خارجي
مؤثر
أي
 4ـ الناحية املالية :الديون ،التوزيع غير
املبالغ فيه.
ُّ
تخيلي يؤدى إلى استجابة الجهاز النفسي  2ـ تغيرات الحياة األساسية :الــزواج ،املتساوي للدخل ،متطلبات الحياة اليومية.
العصبي ليتوافق أو يتكيف مع التغيير تربية األطــفــال ،الــطــاق ،مــوت أحد  5ـ البيئة املحيطة :العيش في منطقة غير
الذي يواجهه ..
املــقــربــن ،عجز أو مــرض أحــد أفــراد آمنة ،األماكن املزدحمة ،األحوال الجوية،
:
الشخصية
ونوع
< الضغوط
األسرة ،املشاكل الجنسية ،التوزيع غير التلوث ،الكوارث الطبيعية.
فريدمان»
ـر
ـ
ـاي
ـ
«م
ـة
ـ
ـظ/ري
ـ
أصبحت ن
املتساوي للمسؤوليات بني أعضاء األسرة ،كيف يؤثر التوتر على جسمك؟
و»راى روزثــمــان»  -وهما متخصصان الشجار والضرب املتكرر في األســرة ،يتفاعل الجسم مع التوتر والشعور بالقلق
بسبب زي ــادة إف ــراز بعض الهرمونات
في أمــراض القلب  -واحــدة من أشهر ضغوطات دراسية.

املرح يجعلنا ننظر إلى مشاكلنا بمنظور مختلف ويخفف من حدة املشاكل
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ممارسة أى نشاط جسمانى يساعدك
علي التخلص من التوتر
مثل [اإلدرينالني والنور إدرينالني] وهي
املسئولة عن ظهور األعــراض الجسدية
املختلفة .
مراحل التوتر:
1ـ مرحلة اإلنذار :Alarm Stage
الجسم يفرز هرمون اإلدرينالني الذي
يؤثر على طاقة الجسم ،ومن أعراض
زيادة إفرازه سرعة دقات القلب ،سرعة
التنفس ،وشد العضالت.
 2ـ مرحلة املقاومة :Resistance Stage
وفيها يكون اإلحساس بالتعب ،التوتر،
وعدم القدرة على تحمل األشياء األخرى.
 3ـ مرحلة التعب :Exhaustion Stage
ويكون الفرد فيها أكثر عرضة لألمراض
وعــدم القدرة على اتخاذ الــقــرارات أو
التفاعل مع اآلخرين.
أنواع الضغوط
> الــضــغــوط االنفعالية ( :الــقــلــق –
االكتئاب – املخاوف)
> الــضــغــوط األســريــة ( :املــجــادالت
– الصراعات – االنفصال – الطالق –
تربية األطفال – وجود أطفال مرضى أو
معاقني).
> الضغوط االجتماعية ( :التفاعل مع
اآلخرين – كثرة اللقاءات أو قلتها – العزلة
– اإلســـراف فــي السهر أو الحفالت –
املسئوليات االجتماعية) .
> الضغوط املهنية ( :العمل املكثف –
العمل القليل – صراعات مع الرؤساء
واملــشــرفــن – قــلــة املــكــافــآت – زيـــادة
املسؤوليات وغيرها)..
> الــضــغــوط البيئية ( :الــضــوضــاء
الشديدة – الضباب والــدخــان – درجة
الحرارة – االزدحام – نقص اإلضاءة أو
اإلفراط فيها)
> ضغوط التغيير واالنتقال(:السفر –
الهجرة – ُّ
تغير املسكن – اإلقامة – العمل)..
> الضغوط الكيميائية( :التدخني–
الكافيه–الكحوليات–العقاقير–املخدرات
وغيرها)..
> الــضــغــوط العضوية ( :األمـــراض
– صعوبات الــنــوم – اإلجــهــاد الشديد
– الــعــادات الصحية السيئة – العادات
الغذائية السيئة).
إنــــذارات تــزايــد الضغط واإلجــهــاد:

(مؤشرات حدوث الضغط)
 اضطرابات النوم . اضطرابات الهضم . اضطرابات التنفس . خفقان القلب. التوجس والقلق على أشياء ال تستدعيذلك.
 االكتئاب . التوتر العضلي والشد. الغضب ألتفه األسباب. التفسير الخاطئ لتصرفات اآلخرينونواياهم .
 اإلجهاد السريع . تالحق األمراض ونقص املناعة. التعرض للحوادث .أعراض الضغوط والتوتر
( )1األعراض الجسدية :
 التوتر والرعشة. العرق الزائد الصداع بأنواعه  :نصفي – دورى –توتري .
 آالم العضالت خاصة الرقبة واألكتاف. اضطرابات النوم. ضغط الفكني أو احتكاك األسنان. -اإلمساك – اإلسهال – املغص .

د /عــالء فرغــلى
(استشارى الطب النفسى)

 آالم الظهر خاصة الجزء السفلي . التهاب الجلد – الطفح الجلدي . ُعسر الهضم – قرحة املعدة أو اإلثنىعشر.
 اضطرابات الشهية .التعب وفقدان الطاقة. زيادة التعرض للحوادث .( )2األعراض االنفعالية :
 سرعة االنفعال . تقلب املزاج . العصبية وسرعة الغضب . العدوانية واللجوء للعنف . االستنزاف االنفعالي أو االحتراقالنفسي.
 سرعة البكاء واالكتئاب .( )3األعراض املعرفية والذهنية :
 النسيان – صعوبة التركيز – ضعفالذاكرة .
 صعوبة اتخاذ القرار . االضطرابات فى التفكير. استحواذ فكرة واحدة على الفرد. انخفاض اإلنتاجية والدافعية . تزايد عدد األخطاء. إصدار أحكام غير صائبة .( )4أعراض العالقات :
 عدم الثقة غير املبررة باآلخرين – لوماآلخرين.
 نسيان املواعيد وإلغاؤها قبل فترةوجيزة .
 تصيد أخــطــاء اآلخــريــن والتهكموالسخرية.
 التجاهل وغياب االهتمام الشخصي –البرود – التفاعل اآللى.
 أساليب ُّالتكيف الصحيح مع الضغوط :
التفاعل مع املشكلة :
إحدى وسائل مواجهة الضغوط اليومية،
تكون بالفصل بني التوتر الذي يمكننا أن
نتحكم فيه ،والتوتر الذي ال يمكن التحكم
فيه ،ومن ثم ِّ
وجه طاقتك تجاه األشياء

النفس املطمئنة
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االبتسامة تدفع باملزيد من الدم إلى شعيرات املخ فتنشطه وتريح الجسد
تناول الغذاء الجيد عن طريق الفواكه والخضروات تساعد على تخفيف الضغط العصبى
التي ترى أنه بإمكانك تغييرها ،وسوف
تندهش لالختالف الذي يمكن أن تحققه.
إدارة الوقت :
هل دائما تتمنى لو أن هناك ساعات
إضافية في اليوم ،وهل تؤجل األعمال
حتى اللحظة األخيرة؟ إذا كانت اإلجابة
بنعم ،فأنت ال ِّتدير وقتك بكفاءة ،إن
تنظيم الوقت يقلل من التوتر ويترك لك
وقتا كافيا لالسترخاء.
األنشطة الجسمانية :
إن مــمــارســة أي نــشــاط جسماني
تساعدك على التخلص من التوتر حيث
تستنفد طاقتك من خاللها مثل :املشي،
التمرينات الرياضيةِّ ،األعمال املنزلية،
وبعض األشياء التي تخفض التوتر.
االسترخاء :
من الضروري أن تتعلم كيف تسترخي،
ويساعدك على ذلك القراءة ،االستماع
إلــى الــقــرآن الكريم ،أحــام اليقظة،
املساج ،التنفس العميق ،اليوجا ،حمام
ساخن ،القيلولة والسباحة.
املرح :
هو النظر إلى الجانب املمتع من املوقف
املوقف السلبي
الضاغط ،بمعنى تحويل ِّ
إلى موقف إيجابي ،مما يقلل من حدة
الحدث السلبي ويجعلك تنظر إلى األمر
ببساطة أكــثــر .كما ننصح بممارسة
األنشطة التي تحقق لك متعة مثل مشاهدة
مسرحيات وأفالم كوميدية ،جلسات مع
األصدقاء املرحني ،فاملرح يجعلنا ِّننظر
إلى مشاكلنا بمنظور مختلف ويخفف
من حدة املشاكل.
الدعم االجتماعي والروحي :
حــن يــواجــه الشخص مشكلة
يــحــتــاج إلـــى دعـــم اجتماعي
وعاطفي وروحــي،عــن طريق
إيجاد نظام اجتماعي يدعم
الــفــرد فــي ظــروفــه التي
يمر بــهــا ،ويــكــون الدعم
من عدة أطــراف (األهــل،
األصدقاء ،الجيران ،زمالء
العمل ،املؤسسات الدينية
والتربوية).
التغذية الجيدة :
يجب تناول الغذاء الجيد عن طريق
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الــفــواكــه والــخــضــراوات ،والــحــرص
على تــنــاول الفيتامينات واألمـــاح
املعدنية والعناصر النادرة التي تساعد
على تخفيف الضغط العصبي مثل
الفيتامينات .A, B, C, D, E, K
األمــــاح املــعــدنــيــة :الــكــالــســيــوم، ،
الفوسفور ،املغنيسيوم ،البوتاسيوم،
الصوديوم.
 العناصر النادرة :الكروم ،الحديد،الفلور ، ،املنجنيز ،النحاس ،الزنك،
الكبريت.
كيف تسيطر على الضغوط فور
حدوثها؟
يــتــوقــف إحــســاســك بــاإلجــهــاد على
إدراكــك للضغوط وتصرفك حيالها،
وعــلــى طريقة استجابتك للمواقف
العصبية التى تحدث كل يــوم  ،مثل
الغضب والرفض واملقاطعة والجدل
ونكث الوعد واألخبار السيئة واملكاملات
الهاتفية الكثيفة والخوف من الخسارة
والطقس السيئ وارتباك حالة املرور
واقتراب أجل تسليم املشروع وااللتزام
بالكثير من املهام وضغوط املنافسني

ومفاجآت السوق .
ِّ
( )1نظم تنفسك :
من العجيب حقا أننا نقوم بحبس
ثوان مع أي بادرة للتوتر.
لعدة
ٍ
أنفاسنا ِّ
أي أننا نقلل كمية األكسجني التي تصل
للمخ .وكلما ازداد التوتر قلت نسبة
األكسجني ،وكلما قل األكسجني زاد
التوتر .إن من يندفع إلى الغضب العارم
يشبه تمامًا ذلك الشخص الذي يخنق
نفسه .ولذلك فمن الطبيعى أن تتسم
ردود أفعالك بالتوتر إذا لم تتعلم كيف
تتنفس بحرية .
( )2ابتسم من فضلك :
فالخبرة والتجربة والحكمة والشعراء
والعلماء واألبحاث العلمية كل هؤالء
يؤكدون فوائد االبتسام وتأثير الوجه
البشوش على الصحة والفاعلية على
اآلخرين .واألمــر الذي ال يقبل الجدل
أن االبتسامة تدفع باملزيد من الدم إلى
شعيرات املخ فتنشطه وتريح الجسد.
إرخ عضالتك :
(ِ )3
من الحركات الجسدية املعروفة لدى
حــدوث التوتر ،شد عضالت الفك أو
الشد على قبضة اليد وأحــيــانــا شد
عضلة البطن .وهذه الحركات تؤدى إلى
سرعة استهالك الطاقة وبطء الحركة.
وهنا عليك أن تحدد أي عضالتك
تتعرض للشد أكثر من غيرها ،ثم ِّ
جرب
دائما أن تغمض عينيك وتطلق موجة
من االسترخاء الذهني والبدنى
من حولك .وستجد أن عضالتك
تسترخي بالتدريج وأن الهدوء
يسيطر على مشاعرك.
( )4سيطر على ذهنك :
لكي تسيطر على املوقف
يجب أن تــعــرف أبــعــاده.
لـــذا راجـــع كــل جــوانــب
املوقف وحدد اختياراتك
للتعامل مــعــه ،وتذكر
دائـــمـــا أنــــه ال تــوجــد
مشكلة تخلو تماما من
اإليــجــابــيــات .وكــمــا قال
(أينشتني)« :مع كل عقبة أو
مشكلة توجد فرصة جديدة
لالكتشاف وحل املشكلة».

