السيطرة على الضغط النفسي
السيطرة على الضغط النفسي.



الضغط النفسي أمر متأصل يف النفس البشرية للبقاء على قيد احلياة.
الضغط النفسي ضروري لنمو اجلنس البشري وتطوره.




الضغط النفسي يف األصل أمر اجيايب  ،ولكن الضغط النفسي الزائد غري صحي.
الضغط النفسي ميكن إدمانه.



الضغط النفسي ميكن السيطرة عليه.

 .1تعريف الضغط النفسي

الضغط النفسي هو عملية رد فعل جسماين ونفسي حيال األحداث واألحوال اليت تضع ضغطاً غري عادي على اإلنسان
وحماولة التأقلم على ذلك .وعاد ًة ما تكون مثل تلك األحداث مفاجئة وغالباً ما تتضمن خسارة جسمانية أو عاطفية ،مثل
مشاهدة الدمار واخلسائر النامجة عن القتال أو الكوارث أو مشاهدة موت أو جرح أحد األقار أو األصدقاء أو الزماء.
فالضغط النفسي هو رد فعل طبيعي حيال حالة غري طبيعية ،إذ يؤدي بشكل أساسي وظيفة الدفاع عن النفس واحلفاظ
عليها يف مواجهة وضع ينطوي على التهديد ،وجيعل الفرد قادراً على :تركيز كامل انتباهه على مهدد بعينه ،وحشد أقصى
حد من الطاقة اجلسمانية واالستعداد الختاذ ما يلز لاستاابة لللك اهمهدد.
يتعرض اإلنســان على حنو منتظم ألحداث كبرية واثنوية ميكن أن تؤدي إىل تراكم الضغط النفسي .ونقد ألغراض هلا
ال ُكتيب ثاثة تعريفات ألمناط الضغوط النفسية مرتبة حسب حدهتا:



الضغط النفسي األويل.
الضغط النفسي الرتاكمي.



الضغط النفسي الناجم عن الصدمة.
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 .2الضغط النفسي األويل
خيترب كل فرد منا الضغط النفسي األويل والطفيف أثناء ما مير به من أحوال يف يومه العادي واليت قد تؤدي إىل خل التوتر
واإلحباط والضي والغضب ..إخل .وتعتمد قابلية الشخص للتأثر على قوته اجلسمانية والنفسية أو ضعفه حلد كبري يف مثل
تلك األوقات ،وعليه ختتلف درجة الضغط النفسي تبعاً لللك .فمثاً ،من اهمرجح أن الشخص اهمريض أو اللي مل ينل
قسطاً كافياً من النو أو اللي يعاين من اهمشاكل أو القل  ...اخل ،يكون أكثر قابلية للتأثر وعلى حنو أشد .والصفات
الشخصية اليت قد تسهم يف بلورة رد فعل الفرد حيال الضغط النفسي هي:








التاار اهماضية.
التعليم.
اهمهارات اهمهنية.
اهمداخل والتصورات الفلسفية للحياة.
العمر.
مستوى اللياقة اجلسمانية.
مدى احرتا اللات.

يستهلك الضغط النفسي الطاقة البدنية واإل دراكية والعاطفية .وعلى الرغم من أن معاانة درجة من الضغط النفسي أثناء
اهمواقف الصعبة هو أمر طبيعي ،جند أن من أجل تفادي عرقلة مقدرة الفرد ألداء الوظائف البدنية والعقلية ،يتعني عد
السماح للضغط النفسي ابلرتاكم بدرجة ال متكن من السيطرة عليه عندها.
كيفية السيطرة على الضغط النفسي األويل ؟
ميكن السيطرة على معظم أنواع الضغط النفسي .وتُعد العزمية وضبط النفس من العوامل اهلامة همعرفة مصادر الضغط النفسي
والتأقلم معها قبل أن يصل إىل مستوى ال ميكن السيطرة عليه .وكقاعدة ،ميكن أن تتضمن خطط السيطرة على الضغط
النفسي تعلم أداء بعض اهمها اليت كنت تضطلع هبا سلفاً بشكل خمتلف .وبشكل أساسي ،ميكن التخلص من آاثر الضغط
النفسي بكل بساطة عن طري تدابري بسيطة ومعروفة .عليك ببلورة خطة للسيطرة على الضغط النفسي ترمي إىل تفادي
مسبباته احملتملة.
ولقد ُوجدت اهموجهات التالية ذات فعالية يف بلورة خطة للسيطرة على الضغط النفسي:


تعريف مصادر الضغط النفسي.
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معرفة حدود التحمل الشخصية.




إدارة الوقت بشكل جيد.
كن جازماً ولكن ليس عدوانياً.




نل قسطاً كافياً من النو .
خل قسطاً من الراحة أو حافظ على قوتك.




السيطرة على تعاطي الكحول والتبغ  ...اخل.
خصص وقتاً لاسرتخاء وممارسة الرايضة البدنية.



التحلي بسلوك اجيايب.





قبول التحدايت اهمتاددة.

تناول وجبات غلائية منتظمة.



تطوير عاقات صداقة ُمرضية.



التمتع حبس الفكاهة والدعابة والضحك يف أغلب األحيان  ..اخل.

 .3الضغط النفسي الرتاكمي
أييت الضغط النفسي الرتاكمي نتياة لإلجهاد اللي حيدث يف كثري من األحيان (التوتر)  ،ويستغرق وقتاً طوياً (طول اهمدة)
ويكون شديداً للغاية (مدى شدته) .ويف ظل هله الظروف  ،تؤدي حالة القل والتوتر إىل اإلرهاق وغريها من اهمظاهر
اهمشاهبة اليت جتعل الشخص غري قادر على التعامل مع حام اإلجهاد اللي يعانيه.
ويف حالة عد االهتما ابلضغط النفسي الرتاكمي وعد إيائه العناية الصحية الازمة ،فإنه قد يؤدي إىل اإلهنيار أو
االنفاار الللين قد يسبقان غريمها من االضطراابت اخلطرية ذات الصلة ابلضغط النفسي.
االنفجار:
إن الضغط النفسي اهمتواصل قد يؤدي إىل االنفاار أو إىل اإلجهاد الوظيفي والشخصي .ويظهر على الشخص اللي يعاين
من االنفاار تغري يف سلوكه حنو عمله و حنو زمائه و الضحااي .مثاً يتانب الشخص اللي يعاين من االنفاار العمل أو
يف أحيان كثرية يغرق نفسه فيه انئياً بنفسه عن اهمظاهر األخرى للحياة .وتظهر عادة مؤشرات على االكتئا وفقدان الثقة
يف النفس وعد تقدير اللات والغرق يف احلزن واإلحساس ابللنب واألسى.
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االهنيار:
قد ينتج عن حالة االنفاار السريع ،إذا مل يهتم الشخص أبخل راحة كل حني وآخر وابلتغلية اجليدة والتمارين الرايضية
وجتاهل ذلك كله ،ظاهرة يطل عليها االهنيار .ويوجه الشخص يف هله احلالة مبغادرة اهمكان مؤقتاً ريثما يستعيد سيطرته
على نفسه ومتاسكه .بعض أعراض االهنيار:
 اإلرهاق الشديد اللي غالباً ما يعقب النشاط اهمفرط.

 الشعور ابحلزن واإلحباط واالكتئا واللنب والند واليأس.

 العاز عن االعرتاف حبالة اإلجهاد النفسي وإنكار فقدان الفرد للفعالية.
 عد القدرة على تقييم األداء الشخصي واهمهين بصورة موضوعية ودقيقة.

 قد يظهر اإلجهاد على اجلسد مثل اإلرهاق والصداع واآل الظهر واآل اهمعدة والقرحة (اليت تسمى القرحة
العصبية).
كيفية السيطرة على الضغط النفسي الرتاكمي؟
مبا أن الضغط النفسي الرتاكمي يتفاقم مبرور الزمن ،قد يكون من الصعب يف حلظة ما التعرف على أعراضه اليت قد تصبح
جزء من احلياة اليومية .وقد يكون هناك ميل إلنكار وجود خلل .للا ،من اهمهم اإلنصات لخآخرين حينما يقولون لك :خل
إجازة ،ابتهجِّ ،
روح عن نفسك...إخل.
إن فرتات الضغط النفسي الطويلة ستؤثر يف هناية األمر على كل جانب من جوانب حياة الفرد  ،مبا يف ذلك يف صحته.
وبينما ميكن عادةً التغلب على الضغط النفسي األويل عن طري أخل تدابري من شأهنا أن تبعث الراحة يف النفس ،يصبح
غري ببلل جهد من أجل تغيري الطريقة اليت يتفاعل هبا الشخص مع الضغط
الضغط النفسي الرتاكمي "عادة يومية" جيب أن ت َ
النفسي أو مصدره .وذلك قد يتطلب أن يغري الشخص أسلو حياته وسلوكه وفلسفته وتوقعاته مثل:
 أن حيمل الشخص نفسه اهمسئولية يف حدوث الضغط النفسي ،وبللك فقط ميكنك حتديد أسبا
النفسي بدقة ومن مث القيا مبا يلز لتغيريه.

الضغط

 تقبل األشياء اليت ال ميكنك تغيريها – فليس أي ظرف يؤدي إىل الضغط النفسي ميكن تغيريه.

 افهم أن هناك حد للتوقعات واألهداف .
 جتنب اإلفراط يف العمل ،وتعلم أن تفوض آخرين ابلعمل بدالً عنك وأن ترتك بعض األعمال إلجنازها الحقاً.
 كن واقعياً يف أهدافك ،فالشخص ال ميكنه إجناز الكثري يف وقت حمدود.
 اعنت بنفسك حىت تتمكن من االعتناء ابآلخرين.
 تعلم كيف تضبط نفسك يف الظروف القاهرة...إخل
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 .4الضغط النفسي الناجم عن الصدمة:
بينما يزداد الضغط النفسي الرتاكمي مبرور الوقت ويظهر يف حلظة ما ،يظهر الضغط النفسي الناجم عن صدمة بعد
هاو جسدي أو نفسي مفرد وفاائي وعنيف حبيث يؤذي أو يشكل خطراً على الشخص أو على من هو قريب
منه .وفيما يلي أمثلة للصدمات اليت قد يتعرض هلا الشخص يف اهميدان:

قد يكون الشخص يف حالة ذهول ات بعد التعرض حلادث صعب يؤدي لصدمة .وقد ينتج عن ذلك انفاار أو اهنيار كما
وصف أعاه أو قد يعاين من آاثر خطرية مما قد جيعله غري قادر على البقاء يف ذلك الظرف.
وعلى الرغم من حمدودية االنفعاالت العاطفية النامجة عن الصدمة  ،فقد ختتلف هله االنفعاالت من شخص آلخر .ويعتمد
الوقت اللي أتخله هله االنفعاالت حىت تظهر ،وكللك حدهتا ،على شخصية الفرد ومدى قابليته للتأثر يف وقت الصدمة.
فقد يظهر االنفعال (االنفعاالت) فوراً أو بعد ساعات قليلة أو أاي  :وهلا هو االضطرا النفسي احلاد .وقد يظهر االنفعال
بعد أشهر قليلة ،يف حاالت اندرة ،ويف سنوات قليلة :وهلا هو االضطرا النفسي اللي حيدث بعد الصدمة ،واللي
سيشرح الحقاً.

5

Translated by TIU, GSS
UNMIS
20/5/2008

أمثلة على االنفعاالت اليت تشري إىل االضطراابت النفسية احلادة
اجلسدية

العقلية

العاطفية

الغثيان

التشويش

اخلوف والقل

العرق/الرجفة

صعوبة يف الرتكيز

الغضب والتهيج

اإلرهاق

صعوبة اختاذ القرار

الشعور ابللنب واحلزن واليأس

سرعة التنفس والدوخة

مشكات يف اللاكرة

االستياء
االنطواء والشعور ابلرغبة يف االنزواء

الزايدة يف سرعة دقات القلب (وقد سرعة التفكري
يكون هناك أمل يف الصدر يشبه اللحبة
الصدرية) وارتفاع يف ضغط الد
التشناات العضلية واهلياج العصيب

بطء يف التفكري

التنميل

إساءة استخدا اهمواد اهمخدرة

السرعة يف احلديث

االكتئا
تلكر األحداث

عد القدرة على النو والكوابيس

وقد يشتمل االضطرا السلوكي اللي قد يصاحب االنفعاالت اجلسدية والعاطفية والعقلية أعاه أحد اهمظاهر التالية أو
مجيعها:
 النشاط الزائد.

 القيادة اخلطرة.

 اإلفراط يف العمل.

 االنفاار ابلغضب.
 اجملادلة العقيمة.
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 من اهمهم أن تعرف أنه من الطبيعي أن تشعر ببعض هله األعراض بعد الصدمة (على الرغم من أنه ليس
ابلضروري أن تظهر كافة هله األعراض كما أنه قد يتأخر ظهور بعضها لبعض الوقت) .بيد أن ظهور بعض هله
األعراض يشري إىل هناك معاانة نفسية قد تتفاقم إذا مل يتم معاجلتها.
تذكر :إذا كانت األعراض اهملكورة أعاه حادة أو تكرر حدوثها كثرياً ،ستؤدي إىل االضطراابت النفسية اخلطرية.
 .5االضطراابت النفسية اليت حتدث ما بعد الصدمة:
إذا استمرت األعراض أعاه ألكثر من شهر ،سيتفاقم الوضع مسبباً حينئل االضطراابت النفسية اليت تظهر ما بعد الصدمة.
وميكن مقارنة هله االضطراابت النفسية ابجلرح اللي ال يلتئم بصورة طبيعية .وعلى الشخص اللي تصيبه هله االضطراابت
أن يسعى للحصول على مساعدة مهنية من خمتص يف العاج النفسي يكون قد حصل على تدريب مناسب يف آليات
استخاص اهمعلومات.
يتعرض الشخص اهمصا ابضطراابت ما بعد الصدمة ،بعد فرتة يكون فيها قد اسرتد عافيته ،إىل نوبة أخرى من
االضطراابت أتيت الحقاً .وعموماً ميكن التعرف على هله النوبة بعدة مظاهر:
 اجرتار احلادث اللي أدى إىل الصدمة.

 جتنب أي رابط قد يؤدي إىل تلكر الصدمة.

 أعراض تظهر يف احللر اهمبالغ فيه من الظروف اليت قد تشكل هتديداً أومن ردود األفعال غري اهمناسبة ،بل العنيفة
إزاء هله الظروف.
كيف ميكن منع االضطراابت النفسية اليت حتدث ما بعد الصدمة:
تعد النقاط التالية مهمة وجيب تلكرها:
 من الطبيعي أن نعاين من أعراض الضغط النفسي احلاد يف الفرتة اليت تعقب احلادث اللي تولدت عنه الصدمة.
 ال تنتقد نفسك أو تعتقد أنك ضعيف.
 ال تتخيل أن اآلخرين سيفكرون فيك بطريقة سيئة أو يقللوا من شأنك.

 ال تعاين يف صمت .حتدث عن مشاعرك ،فسيساعدك ذلك يف التعامل مع التاربة وستساعدك يف منع آاثر أكثر
خطورة يف اهمستقبل.
 اطلب اهمساعدة من شخص تعرفه.
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 حتدث عن جتربتك فوراً مع شخص تث فيه مثاً ممرضة أو منس طيب أو رئيس وفد أو شخص حصل على
تدريب يف تقنيات استخاص اهمعلومات.
 تقبل االستماع لخآخرين اهمصابني ابالكتئا .
 خل راحة.
 خل وقتاً حىت تشفى.

 تقبل البيئة اليت توفر لك محاية واليت يوفرها لك من يعنيهم أمرك.
 .6األنواع األخرى لالضطراابت العقلية احلادة:
قد يعال الضغط النفسي من حدوث أزمة عقلية أو عصبية أو اعتال جسدي انتج عن االعتال النفسي ،بل قد يؤدي
إىل االنتحار ،يف حال توفر عدد من العوامل مبا يف ذلك ضعف الفرد عند حدوث الصدمة .إذا مل تستاب أنت أو شخص
تعرفه بصورة كافية يف الوقت اهمناسب أو ظهرت أية دالئل على االضطرا النفسي ،ففي هله احلالة يكون من اهمطلو
فوراً اهمساعدة اهمهنية.
 .7موجهات أساسية للسيطرة على الضغط النفسي:
إن هلا الكتيب عن السيطرة على الضغط النفسي ،على الرغم من أنه غري شامل ،قد وضع عدداً من اهموجهات العامة واليت
ترمي إىل توضيح كيفية التعامل مع اهمراحل اهمختلفة للضغط النفسي .وفيما يلي مراجعة للنقاط األساسية اليت حيتاج أن
يتلكرها األفراد اللين يتعرضون لضغط نفسي:
 .1يتعرض للتغيري أي شخص مير بصدمة حادة أو يكون موجوداً يف مكان حدوث كارثة .وأفضل السيناريوهات اليت
حتدث هي صقل شخصيتك وتقويتها ،أما أسوأها فهو التعرض لضغط نفسي ال ميكن جتاوزه دون مساعدة
مهنية.
 .2إن االنفعاالت اهمختلفة اليت ختتربها أثناء وبعد التعرض لصدمة مثا الضغط النفسي الرتاكمي أو الضغط النفسي
الناجم عن صدمة أو االكتئا الناتج عن كارثة تشكل مجيعها استااابت طبيعية حلدث غري طبيعي.
 .3جيب فهم هله االنفعاالت العاطفية على أهنا جراح نفسية .ومثلها مثل مجيع اجلراح ،جيب عليك أن:
 حتدد اإلصابة (حتديد سبب الضغط النفسي).
 إعطاء اسعافات أولية فورية (التحدث مبا تعرضت له).

 معاجلة نفسك دون انتظار خمتص (خل اهمبادرة للتقليل من مستوى الضغط النفسي اللي تتعرض له
ابستعمال ما تعرفه عنه وعن وضعك احلايل).
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 مراقبة عملية الشفاء (معرفة الوقت اللي يكون فيه مستوى الضغط النفسي قد قل).

 منع مضاعفات االضطراابت النفسية اليت أتيت ما بعد الصدمة بطلب اهمساعدة اهمهنية إذا لز ذلك.
 .4إن أفضل أنواع اهمساعدات اليت ميكن تقدميها همعاجلة اجلراح النفسية هي الصرب والتعاطف مع الشخص عند
مساعه .وهلا مفيد جداً على الرغم من أنه قد أيخل وقتاً .فساعتان من االستماع قد متنع شهوراً من اهمشكات
اليت قد تتعرض هلا الضحية.
 .5جيب أن يتعلم الشخص اللي جتاوز الصدمة أن يتحدث عنها وعن شعوره عند حدوثها مع األشخاص اهمقربني
منه أو مع شخص قد حصل على تدريب مهين.
 .6وأفضل شكل من أشكال االستعداد للصدمة أن تكون مدركاً لانفعاالت العاطفية (مبا يف ذلك الضغط النفسي)
اليت قد حتدث يف مناط النزاعات.
 .8اختبار التقييم الذايت:
أجب على العشرة أسئلة التالية لتقييم مستوى الضغط النفسي اللي تتعرض له حالياً وذلك عن طري وضع عامة
صح يف الصندوق اهمناسب ومن مث حسا جمموع الدرجات اليت حصلت عليها مث الرجوع للتقييم اللي يقابل كل
جمموع.
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 .1أواجه صعوبة يف النو

أبداً

بعض األحيان

كثرياً

 .2أشعر أبين متوتر ومتضاي وعصيب
 .3أقفز عند مساع أقل صوت
 .4منتبه ومتيقظ ألي أخطار هتددين
 .5أشعر أبين بعيد من زمائي وأجتنبهم
 .6ال أشعر ابلرغبة يف عملي ،أشعر أبن ليس هناك
مستقبل أمامي
 .7أان مره جسدايً وعقلياً
 .8تصيبين نوابت من الدوخة والتعرق وجفاف احلل
وسرعة يف ضرابت القلب
 .9من السهل إاثريت وأتصرف بشكل انفعايل دون
حسا اهمخاطر
 .10أعيش الصدمة اليت تعرضت هلا يف أفكاري
وأحامي وكوابيسي
إذا كان جمموع الدرجات اللي حصلت عليه :

أقل من  15درجة :مستوى الضغط النفسي لديك معقول .

من  15إىل  25درجة  :أنت تعاين مستوى من الضغط النفسي أعلى من الطبيعي وجيب عليك أن أتخل التدابري لتقليل
حام الضغط لديك.
من  26إىل  30درجة :أنت مصا بضغط نفسي حاد وجيب أن تطلب اهمساعدة من شخص قريب منك أو من شخص

خمتص.
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