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النف�س املطمئنة

غط النفسّي
ّ

الض
الشعور  ذلك  هو  النفسّي  غط 

ّ
الض

ض  التعرُّ عند  اإلنسان  ُيصيب  الذي  السلبّي 
ل، وهو  غوطات التي تفوق قدرته على التحمُّ

ّ
للض

إلى آخر؛  ته من شخٍص 
ّ

يختلف في نوعه وشد
ل،  التحمُّ على  وقدرته  اإلنسان  لشخصّية  تبعًا 
من  القليلة  سبة 

ّ
الن  

ّ
أن بالذكر  الجدير  ومن 

تدفع  فهي  جّيدًا؛  أمرًا   
ّ

عد
ُ

ت النفسّي  غط 
ّ

الض
إنجاز  أو  يات، 

ّ
التحد لخوض   

ً
عادة خص 

ّ
الش

اللحظّية،  القرارات  خاذ 
ّ

ات أو  املهّمة،  األمور 
تجاوز  إن  ولكن   ،

ً
مثال لالمتحان  حضير 

ّ
والت

ه سيعطي أثرًا 
ّ
غط النفسّي حدوده فإن

ّ
هذا الض

طويلٍة،  لفترٍة  استمّر  إذا  خصوصًا  عكسّيًا، 
الصحّية  املشاكل  من  الكثير  بذلك  مسّببًا 

والنفسّية والعاطفّية. 
يتعّرض  ما   

ّ
لكل تلقائيًا  الجسم  ويستجيب 

حِدق 
ُ
غط النفسّي والخطر امل

ّ
له، وفي حالة الض

ه يستجيب إّما باإلقدام وإّما الهرب، فعند 
ّ
فإن

كبيرًا  ضغطًا  ل 
ّ
يشك مفاجٍئ  أمٍر  إلى  ض  التعرُّ

تلقائيًا  يفرز  الجسم   
ّ

فإن حقيقّيًا،  خطرًا  أو 
هرموناٍت معّينٍة، مثل: األدرينالني، حيث تكون 
هذه الهرمونات هي املسؤولة عن االستجابات 

ل ضربات القلب وضغط 
ّ

التلقائّية، فترفع معد
إلى  الواصلة  األكسجني  كمّية  لتزداد  الدم؛ 
س وكمّية 

ّ
التنف العضالت، وبهذا تزداد ُسرعة 

اإلنسان  تلك تجعل  األفعال  التعّرق، وكل ردود 
املحتَمل،  الخطر  حالة  في  للتصّرف  ًا 

ّ
مستعد

من  والهروب  البقاء  على  يساعد  ما  وهذا 
اتجة 

ّ
الن اليومّية  الحياة  ضغوط  أّما  املخاطر، 

ال  ها 
ّ
فإن العمل،  ضغوط  أو  املادّية  املشاكل  عن 

ها 
ّ
ولكن والفّر،  الكّر  رّدة فعل  رورة 

ّ
بالض تسّبب 

ضغط  زيد 
َ

ت تي 
ّ
ال الهرمونات  إفراز  إلى  تؤّدي 

وإذا  س، 
ّ
التنف وسرعة  القلب،  وضربات  م، 

ّ
الد

غوطات 
ّ

ازدادت رّدة فعل الجسم تجاه هذه الض
ر سلبّيًا على صّحة 

ّ
فهي على املدى الطويل ستؤث

اإلنسان.
غط النفسّي

ّ
 أعراض الض

األشخاص  قدرات  اختالف  رغم   
هناك   

ّ
أن  

ّ
إال النفسّي،  للضغط  واستجاباتهم 

 الشخص 
ّ

 على أن
ّ

 تدل
ً

 ومشتركة
ً

أعراضًا شائعة
هذه  تكون  وقد  النفسّي،  غط 

ّ
الض من  ُيعاني 

أو   ،
ً

سلوكّية أو   ،
ً

عاطفّية أو   ،
ً

نفسّية األعراض 
، أو قد يأتي منها جميعها، وهي كاآلتي:

ً
جسدّية

األعراض  تشمل  النفسّية:  األعراض   

وفقدان  واملستمر،  ائم 
ّ

الد القلق  النفسّية 
العمل،  أو  راسة 

ّ
الد في  ركيز 

ّ
الت على  القدرة 

شاؤم 
ّ

والت اكرة، 
ّ
الذ باضطرابات  واإلصابة 

األعراض  أّما  السلبّية،  واألفكار  ائم، 
ّ

الد
بالوحدة،  ائم 

ّ
الد عور 

ّ
الش فتشمل  العاطفّية 

يمكن  ال  والتي  املزاج  في  املفاجئة  رات  والتغيُّ
األمور،  أبسط  من  ر 

ّ
والتوت والغضب  تبريرها، 

والشعور  الدونّية،  أو  قص 
ّ
بالن عور 

ّ
والش

باالكتئاب.
تلخيص  ُيمكن  السلوكّية:  األعراض 
في  النفسّي  للضغط  السلوكّية  األعراض 
فقدان  مثل:  الّطعام،  تناول  اضطرابات 
املعتادة،  الكمّية   من 

ّ
أقل الشهّية، وتناول كمّيٍة 

غير  على  الطعام  من  كبيرٍة  كمّياٍت  تناول  أو 
أيضًا  السلوكّية  األعراض  وتشمل  املعتاد، 
 

ً
طويلة فتراٍت  وم 

ّ
الن مثل:  النوم،  اضطرابات 

واألرق،  املتقّطع،  وم 
ّ
الن أو  زم، 

ّ
الال من  أكثر 

ب 
ّ
وتجن االنعزال،  في  دائمٍة  برغبٍة  والشعور 

إلى  النفسّي  غط 
ّ

الض يؤّدي  وقد  اآلخرين، 
وفي  بها،  القيام  وعدم  املسؤولّيات  تجاهل 
دخني 

ّ
حاالٍت أسوأ قد يؤّدي إلى اللجوء إلى الت

غط.
ّ

رات؛ للهروب من الض
ّ

أو الكحول أو املخد
غط النفسّي 

ّ
ر الض

ّ
يؤث األعراض الجسدّية:   

عور باآلالم العضوّية 
ّ

على الجسم عن طريق الش
في  وخصوصًا  الجسم،  مناطق  مختلف  في 
عور 

ّ
الش أو  هر، 

ّ
والظ واألكتاف  الّرقبة  منطقة 

بالّصداع، أو آالٍم في منطقة الّصدر، واإلصابة 
أو  اإلمساك  مثل:  اإلخراج،  في  باضطراباٍت 
وخة، وفقدان 

ّ
عور بالغثيان، والد

ّ
اإلسهال، والش

على  األعراض  هذه  وتظهر  الجنسّي،  افع 
ّ

الد
غط النفسّي، 

ّ
األشخاص الذين يعانون من الض

 بأمراٍض أخرى، لذلك 
ً

ها قد تكون مرتبطة
ّ
ولكن

من  الشخص  عانى  إذا  الّطبيب  زيارة  ل 
َّ

فض
ُ

ت

الَحياة  وتيرة  تسارع  يرافقه  ذي 
ّ
ال الهائل  كنولوجّي 

ّ
الت التطّور 

غوطات 
ّ

وزيادة ضغوطات العمل جعل اإلنسان أسيًرا لكثيٍر من الض
 

ً
تي تؤّرقه، وتسلب منه صّحته وعمره، فصار يجد نفسه فريسة

ّ
ال

واآلالم  األرق،  من  يعاني  وبهذا  والعصبّي،  النفسّي  ر 
ّ
للتوت  

ً
سهلة

واالجتماعّية  والنفسّية  السلوكّية  واألعراض  املختلفة،  العضوّية 
ا إلى االكتئاب، 

ً
النفسّي، وقد يصل األمر أحيان غط 

ّ
رتبطة بالض

ُ
امل

غط النفسّي.
ّ

 للض
ٌ

ها ما هي في الواقع إال أعراض
ّ
 هذه األمور كل

ّ
إن

طرق عالج الضغط النفسى 
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ه 

ّ
بالذكرأن والجدير  األعراض،  هذه  من  كثيٍر 

غط 
ّ

 الض
ّ

في حال اإلصابة بأمراٍض معّينٍة فإن
ويؤّدي  األمراض،  هذه  أعراض  يزيد  النفسّي 

ريض أكثر. 
َ
دهور صّحة امل

َ
إلى ت

غط النفسّي 
ّ

عالج الض
من  ص 

ّ
للتخل باعها 

ّ
ات ُيمكن  نصائح  هناك 

ته، ومنها: 
ّ

غط النفسّي والتخفيف من حد
ّ

الض
النفسّي  غط 

ّ
الض يسّبب  ما  أكثر  معرفة    -1

معه  َيتعامل  من  تغيير  أو  تغييره،  ومحاولة 
الشخص أو تقّبله؛ فإن كان العمل هو ما يسّبب 
قادٍر  غير  الشخص  وكان  النفسّي،  غط 

ّ
الض

على تغيير هذه الوظيفة، فُيمكن عندها تغيير 
األفكار السلبّية عن هذا العمل، أو تغيير ردود 
ومن  العمل،  في  ر 

ّ
التوت ُيسّبب  ما  تجاه  األفعال 

تجعل  قد  التي  األمور  بعض  إضافة  املمكن 
؛ بحيث يصبح من املمكن 

ً
ال

ّ
العمل مكانًا مفض

تقّبل العمل، واكتساب األفكار اإليجابّية عنه.
غط؛ 

ّ
2-  أخذ نفٍس عميٍق عند الشعور بالض

لهما  االسترخاء  وتمارين  العميق  فس 
ّ
فالن

ربات 
َ

ض وتنظيم  ر، 
ّ

التوت خفض  على  القدرة 
م.

ّ
ق الد

ّ
القلب، وتدف

األمور  عن  موثوق  شخٍص  إلى  ث 
ّ

التحد  -3
فتفريغ  بالكتابة،  عنها  فريغ 

ّ
الت أو  واملشاكل، 

تخفيف  في  كبيٌر  دوٌر  له  السلبّية  املشاعر 
املشاعر  كبت  أّما  النفسّي،  غط 

ّ
الض أعراض 

األعراض  ُمفاقمة  إلى  يؤدي  ه 
ّ
فإن واملخاوف 

إلى  يؤّدي  وقد  النفسّي،  غط 
ّ

بالض قة 
ّ
املتعل

مشاكل صحّيٍة أكبر.
 

ُ
فتحريك الرياضّية؛  مارين 

ّ
الت ممارسة   -4

العضالت، والتعّرق، وممارسة الّرياضة له أثٌر 
غط 

ّ
ر والقلق والض

ّ
كبيٌر في التخفيف من التوت

ة نصف ساعٍة يؤّدي 
ّ

النفسّي، فمجّرد املشي مد
إلى تحسني املزاج والنفسّية.

الفحوصات  وإجراء  الطبيب  مراجعة   -5
األمراض،  من  الخلّو  من  د 

ّ
للتأك الدورّية؛ 

بها  يشعر  التي  األعراض  كانت  إن  ومعرفة 
ضغوطات  عن   

ٌ
ناتجة  

ٌ
أعراض هي  خص 

ّ
الش

 ذاته يمكن أن يكون 
ّ

الحياة اليومّية، وهذا بحد
خفيف من القلق.

ّ
سببًا للت

الكحول،  وتعاطي  التدخني  ب 
ّ
تجن   -6

والحرص على تقليل الكافيني.
على  حك 

ّ
الض يساعد  حيث  حك؛ 

ّ
الض   -7

هرمون  وهو  التستوستيرون  هرمون  إفراز 
ن  ويحسِّ االسترخاء،  على  ويساعد  السعادة، 
ن  ويحسِّ الدموّية،  األوعية  في  الدم  ق 

ّ
تدف

املزاج.
متنّوٍع  صحيٍّ  غذاٍء  تناول  على  الحرص   -8

ومتوازن.
ص  املخصَّ الوقت  زيادة  على  الحرص   -9
بالعطالت،  فكير 

ّ
والت رفيه، 

ّ
والت للّراحة 

من  ُيعانون  الذين  فاألشخاص  تغيير؛  وعمل 
قسٍط  إلى  يحتاجون  النفسّية  غوطات 

ّ
الض

رفيه عن النفس أكثر من 
ّ

أكبر من الّراحة والت
غيرهم، لذلك يجب إيجاد جوٍّ من االسترخاء، 
غوطات 

ّ
الض جّو  عن  ا 

ً
بعيد فس 

ّ
الن وإسعاد 

النفسّية

كيف نعالج 
مشكلة النسيان؟

 مشكلة النسيان 
اكتسبناه  ما  فقدان  هو  النسيان 
ويكون  حركية،  ومهارات  ذكريات  من 
دائم،  أو  مؤقت  كلي،  أو  جزئي  بشكل 
مختلف  عند  متفشية  ظاهرة  وهو 
األعمار وللرجل واملرأة على حد سواء، 

ويسمى بمرض العصر الحديث. 
   أنواع النسيان 

هذا  وفي  الطبيعي:  النسيان   >
النوع ال ينسى اإلنسان الحدث، بل 

ينسى التفاصيل املصاحبة 
للحدث مثل االنفعاالت 

واملشاعر. 
غير  النسيان   >
وفيه  الطبيعي: 

كثير  اإلنسان  يكون 
أن  مثل  النسيان، 

تمر  وال  معلومة  يسمع 
من  طويلة  فترة  عليها 

وفي  ينساها،  حتى  الزمن 
هذه الحالة يتطلب العالج.

 أسباب النسيان 
- مرور الزمن. 

-  ضعف الذاكرة.
تثبيت  ضعف    -

املرور  بسبب  الذهن،  في  املعلومات 
عليها بسرعة وقلة التركيز.

-  ضعف التغذية.
- البدانة. 
- الوراثة. 

- الشيخوخة.
بشكل  تؤثر  التي  األدوية  تناول    -

سلبي على الدماغ مثل املنبهات.
-  قلة املطالعة والكسل.

التلفاز  مشاهدة  في  اإلدمان    -
طويلة  ملدة  الحاسوب  على  والعمل 

حيث تقتل خاليا الدماغ.
ترتيبها  وعدم  املعلومات  تزاحم    -

جراء املسؤوليات الكثيرة.
عدم  معًا.  املعلومات  ربط  عدم    -

تثبيت املعلومات بالكتابة.

-  فقدان األمن واألمان.
املنزل ومحل  الراحة في  -  غياب 

العمل. 
- الصدمات الخارجية والداخلية. 
 - االستخفاف والعجلة في األمور.

 معالجة مشكلة النسيان 
دقائق  بعشر  النوم  قبل  تذكر   -
وفي حالة االسترخاء جميَع تفاصيل 
حصلت  التي  واألحداث  املواقف 
واستعراضها  اليوم،  في 

كمشاهدة األفالم.
شيء  كل  في  التركيز   -
واالنتباه  به  القيام  يتم 
من  شيء  كل  إلى 
وتخزين  حولنا، 
واألحداث  األفكار 
في الذاكرة بانتباه 

وتركيز.
إلى  -انظر   
أن  يمكن  شيء  أقرب 
تراه أمامك بوضوح، وركز 
أغمض  ثم  إليه  نظرك 
عينيك، وخالل عدة ثواٍن 
الشيء  هذا  تذكر  حاول 
وأنت  تفاصيله  بكل 

مغمض عينيك.
- عملية الربط الذهني، وذلك بأن 

نربط معلومة معينة بصورة ذهنية.
وتدوين  املالحظات  كتابة   

املعلومات.
من  الجسم  بصحة  االهتمام   -
وممارسة  السليمة،  التغذية  حيث 
كافية  لفترة  والنوم  املشي،  رياضة 

بمقدار ثماني ساعات.
واملسؤوليات  األعمال  تنظيم   -
واألمن  الهدوء  عن  البحث  الكثيرة. 

واألمان. 
- عدم التعجل في األمور.

- املطالعة إلى آخر العمر. 
والذكر  بالدعاء  االلتزام   -

واالستغفار وقراءة القرآن الكريم.


