
  الضغط النفسي والرفاه
STRESS AND WELL-BEING

تواجه صعوبة في التأقلم؟

تشعر بضغط نفسي؟

ينتابك شعور غامر؟

إذا أجبت بنعم فأنت لست وحيداً
يشعر كل واحد منا بالضغط النفسي من وقت آلخر. ولكن بعض 

الناس يقولون أنهم يشعرون بضغط نفسي في غالبية الوقت. 
وفي ما أن الضغط النفسي ليس دائماً سيئاً إال أن الكثير من 

الضغط النفسي يمكن أن يؤثر في رفاهك.

ما الذي يسبب الضغط النفسي؟
 يظهر الضغط النفسي عندما تشعر بأّن متطلّبات وضع أو حدث ما هي 

أصعب من أن تتمكن من إدارتها. فقد تظهر مع أوضاع يومية، مثل:
إدارة متطلبات العمل أو المدرسة	 
إدارة مشكالت الصحة طويلة المدى	 
التعامل مع عدم المساواة	 
إدارة العالقات	 

كما يمكن أن يظهر الضغط النفسي كاستجابة على حدث أو وضع معيّن. 
فكّل من األحداث الحياتية اإليجابية أو السلبية قد تسبّب الضغط النفسي 

خصوصاً تلك التي تنطوي على تغيّرات أساسية في الروتين المعتاد. وهنا 
بعض األمثلة:

تغيّرات في العالقات	 
تغيّرات في ترتيبات السكن	 
وفاة أحد أفراد األسرة أو صديق	 
خسارة وظيفة أو مصدر دخل آخر	 

وبما أّن الضغط النفسي مبني على أساس كيفية رؤيتك لحدث أو وضع 
ما، فاألمور التي تسبّب الضغط النفسي قائمة على وضعك. يجد مختلف 

االشخاص أن أموراً مختلفة قد تكون مجهدة.

و قد تؤثر كيفية شعورك عندما يطرأ أمر ما في كيفية إحساسك بالضغط 
النفسي. إذا انتابك شعور جيد وشعرت بأنك مسيطر، فقد ال تبدو 

المشكلة مجهدة. ولكن، إذا كنت تشعر بالضغط النفسي أصالً أو انتابك 
شعور غامر فقد تزيد نفس المشكلة من الضغط النفسي والشعور الغامر 

الموجودْين أصالً. 

هل تختبر عالمات الضغط النفسي؟
قد يؤثر الضغط النفسي في جسدك وسلوكك ومشاعرك وأفكارك. وهنا بعض 

العالمات الشائعة عن الضغط النفسي:

تغيير في جسدك
عضالت مشدودة	 
تسارع في التنفس وضربات القلب	 
صداع	 
صعوبة في النوم بشكل جيد	 
التعب	 

تغيير في سلوكك
االنقطاع عن اآلخرين	 
ضيق الصدر والتململ	 
التدخين وتناول الكحول أو استخدام المخدرات أكثر من العادة	 
تفادي األوضاع التي تعتقد أنها مجهدة	 

تغيير في المشاعر
شعور بالقلق أو االرتباك	 
شعور بالغضب أو االنفعال	 
شعور غامر وشعور باليأس	 
شعور بأنك ال تستطيع التأقلم	 

تغيير في األفكار
صعوبة في التركيز أو التذكُّر أو اتخاذ القرارات	 
فقدان الثقة بالنفس	 
اتخاذ موقف سلبي تجاه النفس والحياة	 
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يبلغ العديد من الكنديين عن أن الضغط 
النفسي يؤثر سلباً في حياتهم

%48     جودة النوم
%41  الصحة الشخصية
%33  المنزل أو األسرة

%23  جودة الحياة الجنسية
}}}%23  جودة العمل

 يبلغ العديد من الكنديين عن أن
الضغط النفسي يؤثر إيجاباً في حياتهم

%46   أمارس التمارين    
           الرياضية استجابة للضغط النفسي
%48   الضغط النفسي دليل على   

           أنني منخرط بأمور مهمة
%31    يُحّسن الضغط النفسي   

            جودة عملي

من هم األكثر عرضة لمستويات 
عالية من الضغط النفسي؟

النساء	 
البالغون الصغار	 
األشخاص ذوو الدعم االجتماعي 	 

القليل
األشخاص الذين يتوقعون الكثير من 	 

أنفسهم
األشخاص ذوو المستويات العالية 	 

من المسؤوليات والواجبات
األشخاص الذين يرون الضغط 	 

النفسي بسلبية ويعتقدون أنه ال 
يمكنهم التأقلم معه

{{{
ما هو نوع الضغط النفسي الذي تتعامل معه في هذه األيام؟ 

اّطلع على اختبار الضغط النفسي على الموقع www.heretohelp.bc.ca لتحديد المصادر 
المختلفة للضغط النفسي الذي تواجهه أنت أو أحد أفراد أسرتك.

?? ?

لماذا يجعلني الضغط 
النفسي أشعر 
بشعور رهيب؟

في بعض األوقات، قد يترك الضغط النفسي أثراً سلبياً على األبعاد األساسية للصحة )أفكارك، عواطفك، 
سلوكك وردود أفعالك الجسدية(. ومن المرّجح أن يترك الضغط النفسي أثراً سلبياً على صحتك إذا شعرت 

أنك مهدّد أو تواجه خطراً ما أو فقداناً. كما يمكن أن يؤثر الضغط النفسي في صحتك إذا كنت تستخدم 
سلوكيات غير صحية للتأقلم. إّن اآلثار السلبية للضغط النفسي على رفاهك قد تصبح مصدراً للضغط 

النفسي بحد ذاتها. تحدّث فقط إلى شخص ال ينام جيداً بسبب الضغط النفسي! للمزيد من المعلومات عن 
أبعاد الصحة النفسية التي قد تتأثر بالضغط النفسي، انظروا إلى وحدة العافية األولى في هذه السلسلة: 

www.heretohelp.bc.ca الصحة النفسية مهمة على الرابط

هل يمكن أن يكون 
الضغط النفسي 

أمراً جيداً؟

في بعض األحيان، قد يترك الضغط النفسي أثراً إيجابياً في أفكارك وعواطفك وسلوكياتك وردود أفعالك 
الجسدية. فالضغط النفسي قد ينتج عنه أثر إيجابي على األرجح، إذا نظرت إليه على أنه تحدّي أو أمر 

يمكنك االجتهاد للتغلّب عليه. وقد يساعد على تشجيعك على العمل بجدّ. كما يمكن أن يؤدي الضغط النفسي 
إلى آثار إيجابية إذا استجبت بسلوكيات صحية التي من شأنها أن تحّسن وضعك. فقد تختبر اآلثار اإليجابية 

للضغط النفسي حتى في وجه اآلثار السلبية.

الضغط النفسي 
والمرض

قد تؤثر مستويات الضغط النفسي ومهارات التكيّف في صحتك البدنية أيضاً. فالمستويات العالية من 
الضغط النفسي قد تزيد من خطر اإلصابة باألمراض. على سبيل المثال، أنت أكثر عرضة لإلصابة 

بالرشح أو الزكام عندما تشعر بمستويات عالية من الضغط النفسي. ويوجد دليل على أن الضغط النفسي 
قد يُفاقم االضطرابات مثل التهاب المفاصل الرثياني، السكري المعتمد على االنسولين، والتصلّب اللويحي 
وغيره. وبعض الروابط بين الضغط النفسي واألمراض تحدّدها الطرق التي تستخدمها للتعامل مع الضغط 

النفسي.
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ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتأقلم مع الضغط النفسي. فاألمر الذي قد ينفع شخص التأقلم مع الضغط النفسي
ما قد ال ينفع الشخص اآلخر، وما ينفع في وضع ما قد ال ينفع في وضع آخر. تجدون 

أدناه، طرق شائعة للتأقلم مع الضغط النفسي وللمحافظة على العافية.

رّكز على ما يمكنك فعله
توجد طريقة يمكنك استخدامها إلدارة الضغط النفسي في أغلب األحيان.

قم بإدارة عواطفك
مشاعر الحزن والغضب والخوف شائعة عند التأقلم مع الضغط النفسي.

اطلب الدعم
إن طلب الدعم من اآلخرين مفيد – خصوصاً عندما تشعر أنك ال تستطيع 

التأقلم لوحدك. فيمكن أن يُشّكل أفراد األسرة واألصدقاء والزمالء والعاملون 
الصحيون مصدراً مهماً للدعم. 

رّكز على اإليجابيات
تعتبر هذه من أصعب األمور التي قد تقوم بها عند التأقلم مع الضغط 

النفسي. في بعض األوقات، قد تبدو مستحيلة. فاالستقرار على السلبيات 
غالباً يزيد من الضغط النفسي ويأخذ من تحفيزك لجعل األمور أفضل.

ضع خطة عمل
إن ممارسة مهارة حّل المشكالت حول وضع يمكنك السيطرة عليه هي إحدى 

أكثر الطرق فاعلية لتخفيف الضغط النفسي.

حاول تقسيم مشكلة مجهدة إلى أقسام يمكن إدارتها.

وفّكر في أحسن طريقة لمقاربة المشكلة. فقد تقّرر تعليق مهام أخرى من أجل 
التركيز على المشكلة األساسية أو قد تقرر انتظار الوقت والمكان المناسبْين من 

أجل التصرف.

الرعاية الذاتية
قد يكون من الصعب االعتناء بالنفس في األوقات المجهدة، لكّن الرعاية 
الذاتية قد تساعدك على التأقلم مع المشكالت بفاعلية أكبر. والنصيحة في 

الرعاية الذاتية هي البحث عن أشياء صغيرة يمكنك القيام بها يومياً لمساعدتك 
على الشعور بحال افضل.

نورد هنا بعض أنشطة الرعاية الذاتية التي يمكنك تجربتها. حاول التفكير في 
أنشطة أخرى قد تنفعك!

قاوم الرغبة باالستسالم أو الهرب من المشكالت – فغالباً ما تجعل خيارات التأقلم هذه، الضغط 	 
النفسي أسوأ على المدى الطويل 

حاول أن ال تكبح عواطفك. حاول التعبير عن مشاعرك من خالل التحدّث عنها أو كتابتها	 
حاول أن ال تثور في وجه الناس. فالصراخ والشتم عادة ما يُبعد الناس عنك فيما أنت في أمس 	 

الحاجة إليهم.
العديد من استراتيجيات التأقلم المذكورة أدناه هي طرق مفيدة إلدارة العواطف.	 

اطلب رأي أو نصيحة أحد ما لجهة كيفية تعاملهم مع الوضع	 
احصل على المزيد من المعلومات لمساعدتك على اتخاذ القرارات	 
اقبل المساعدة بالواجبات أو المسؤوليات اليومية مثل األعمال المنزلية أو رعاية األطفال	 
احصل على الدعم العاطفي من شخص يفهمك ويهتم ألمرك	 

رّكز على نقاط القوة وليس الضعف – وذّكر نفسك أنه ال يوجد إنسان كامل	 
ابحث عن التحدّي في وضع ما من خالل طرح السؤال “ما الذي يمكنني تعلّمه من هذا األمر؟” 	 

أو “كيف يمكنني أن أتطور كشخص؟”
حاول أن تُبقي األمور في منظورها	 
حاول المحافظة على حّس الفكاهة	 
 	www.heretohelp.bc.ca ذّكر نفسك أنك تفعل ما بوسعك على الرابط

حدّد المشكلة وعّرفها	 
حدّد أهدافك	 
قم بالتفكير بالكثير من األمثلة المحتملة	 
انظر في إيجابيات وسلبيات كل حّل محتمل	 
اختر أفضل حّل لك – فالحّل األمثل نادراً ما يكون موجود	 
قم بالعمل على تنفيذ خطتك	 
قيّم جهودك واختر استراتيجية أخرى عند الحاجة	 

www.heretohelp.bc.ca انظر إلى وحدة العافية عن حّل المشكالت على الرابط

تناول األكل الصحي واشرب الكثير من الماء في خالل اليوم للمحافظة على طاقتك	 
حاول القيام بتمارين رياضية أو أي نشاط بانتظام	 
حاول تفادي استخدام الكحول أو المخدرات كطريقة للتأقلم	 
اكتشف تقنيات االسترخاء مثل اليوغا أو التأّمل	 
حاول أن تخلق توازناً بين العمل واللعب – فالعمل الكثير قد يؤدي إلى اإلنهاك	 
امض الوقت في عمل أشياء تستمتع بها، مثل هوايات أو أنشطة أخرى	 
احصل على نوم جيد في الليل 	 

قم بالتوكيد حيال حاجاتك بدالً من أن تكون عدائي أو ساكن. فالتوكيد يعني التعبير عن حاجاتك 	 
من دون الضرر باآلخرين

حاول أن ال تواجه اآلخرين بطريقة لئيمة أو معادية	 
 	ً اقبل المسؤولية، اعتذر وحاول تصحيح األمور عندما يكون األمر مناسبا
تحدّث إلى األشخاص المنخرطين وابقهم على اطالع فيما يتعلّق بقراراتك	 

اهتم بعالقاتك
قد يتأثر أفراد األسرة واألصدقاء والزمالء بضغطك النفسي – ولكنهم قد 

يكونون جزءاً من المشكلة.

حاول أن تُبقي حاجات ومشاعر اآلخرين في ذهنك عند التأقلم مع الضغط 
النفسي، ولكن اجعلها متوازنة مع مشاعرك وحاجاتك.
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تكملة من الصفحة السابقةالتأقلم مع الضغط النفسي

الروحانية
األشخاص الذين يشاركون في ممارسات روحية غالباً ما يختبرون مستويات 

أقل من الضيق. وإذا كان المجتمع جزءاً من الممارسات الروحية فقد يقدم 
دعماً اجتماعياً مفيداً.

التقبُّل
قد يكون هناك أوقات ال يمكنك فيها تغيير األمور. وقد يكون هذا أكثر 

النواحي تحدياً للتأقلم مع الضغط النفسي. أحياناً، ُجّل ما يمكنك فعله هو إدارة 
الضيق أو األسى.

اإللتهاء
قد يكون اإللتهاء مفيداً عند التأقلم مع الضغط النفسي قصير المدى والذي ال 

يمكنك السيطرة عليه مثل قراءة مجلة عند الحصول على خدمات في أسنانك.

وقد يكون اإللتهاء ضاراً إذا أوقفك عن العمل على أشياء يمكنك السيطرة عليها 
مثل مشاهدة التلفاز عندما يكون لديك مواعيد نهائية للمدرسة أو العمل.

اإللتهاء من خالل تناول الكحول أو المخدرات أو اإلفراط في األكل غالباً ما 
يؤدي إلى المزيد من الضغط النفسي والمشكالت على المدى الطويل.

واإللتهاء من خالل فرط العمل في المدرسة أو الوظيفة قد يؤدي بسهولة إلى 
اإلنهاك أو مشكالت أخرى مثل االستياء من األسرة.

انظر في الممارسات الروحية التي تتماشى مع معتقداتك مثل الصالة أو التأمل	 
امض بعض الوقت في مكان عبادتك أو اجتمع بأشخاص يشاركونك نفس المعتقدات	 
تحدّث إلى شخص محترم أو قائد من مجتمعك الروحي	 

إن إنكار وجود المشكلة قد يطيل معاناتك ويتدّخل في قدرتك على التصرف	 
التقبُّل عملية تتطلب وقتاً. فقد ينبغي عليك تذكير نفسك بالتحلي بالصبر.	 
وقد يكون الموت أو المرض أو الخسائر الكبيرة أو تغيّرات الحياة الكبيرة أموراً يصعب 	 

تقبّلها بشكل خاص
حاول أن ال تعلَق في التفكير الرجائي أو الثبات على ما كان يمكن فعله 	 

قد تفعل أموراً عديدة إلبعاد ذهنك عن المشكالت مثل: 
االستغراق في أحالم اليقظة	 
الذهاب في نزهة بالسيارة أو سيراً على األقدام	 
أنشطة ترفيهية وتمارين وهوايات	 
العمل المنزلي وفي الحديقة أو الحقل	 
مشاهدة التلفاز أو األفالم	 
لعب ألعاب الفيديو	 
قضاء الوقت مع األصدقاء أو األسرة	 
قضاء الوقت مع الحيوانات األليفة	 
االطالع على مواقع إلكترونية أو إرسال البريد اإللكتروني	 
النوم أو أخذ قيلولة	 

عند استخدام أشكال اإللتهاء هذه لفترات قصيرة من الوقت، قد تخلق فرص ألخذ استراحة 
وإعادة التزّود بالطاقة  - وهو جزء هام من الرعاية الذاتية.

إذا شعرت بأنك ال تستطيع التأقلم، 
جّرب هذه الخيارات:

للحصول  هذه  الهواتف  أرقام  استخدم 
على المساعدة:

تحدّث إلى شخص يهتم ألمرك فقد يتمكن من تقديم المساعدة والدعم	 
اطلب المساعدة المتخصصة في أبكر وقت ممكن. تحدّث إلى طبيب العائلة 	 

أو اختصاصي الصحة النفسية أو قم بزيارة عيادة من دون مواعيد أو قسم 
 الطوارئ في المستشفى.

خط األزمات: اتصل على 6789-310 )ال تحتاج إلى كود المنطقة( 	 
للوصول إلى خط األزمات في بريتيش كولومبيا.

هاتف مساعدة األطفال: اتصل على 6868-668-800-1 )بالمجان من أي 	 
مكان بكندا.

مصادر مختارة وموارد إضافية
زوروا موقع http://www.healthlinkbc.ca لإلطالع على صحيفة عن الضغط النفسي وتتبُّع المجهدات وكيفية اإلستجابة لها	   	
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