التأقلم مع الضغط
النفسي
Coping with Stress

ما هو الضغط النفسي؟
يحس كل فرد أنه حتت ضغط نفسي في وقت ما ،رمبا حتس
أنت أنك حتت ضغط أو قلق أو شد عصبي وعــدم استقرار
أو حزن أو غضب ورمبا خليط من املشاعر غير املريحة وهنا
عــدة حــاالت اعتيادية تدفعك لإلحساس بالضغط النفسي
ومثال على ذلك واجب مدرسي ،التحضير لالمتحان الذي رمبا
يبدو لك كما لو أنه سيدوم إلى ما ال نهاية ورمبا تكون عرضة
للبلطجة (التنمر) واالعتداء في املدرسة أو مشاكل مع املعلمني،
وفي املنزل رمبا تدخل في جدال مع أبويك ،إخوانك ،أخواتك
أو أصدقائك املقربني ويكون الضغط النفسي أسوأ فيما لو
كانت العائلة مفككة ،أو أحد املقربني مصاب مبرض أو متوفى،
ُدي عليك جنس ًيا أو جسمان ًيا.
أو اعت َ

تأثيرات الضغط النفسي
ميكن أن يوثر الضغط النفسي عليك جسمان ًيا ،فجسمك
مصمم لكي يكون باستطاعته التطبع مع الضغوط النفسية مثل
الشعور باخلطر ،املرض أو احلاالت الطارئة وهذا ما يدعى
غريزة املواجهة ( )FIGHTأو الهروب ( )FLIGHTعندما
تطوع جسمك عدد من الهرمونات مثل األدرينالني والكورتيزون
لكي يكون قاد ًرا علي التطبع مع الضغوط النفسية اآلنية على
سبيل املثال :إذا وجدت نفسك بصورة مفاجئة في وسط شارع

وســيــارة قادمة باجتاهك سيدفع هرمون األدريــنــالــن حول
جسمك لتمكنه من القفز بعي ًدا عن طريق السيارة ،وهذا مثال
لغريزة الهروب .عندما تكون في حالة ضغط نفسي قصير
األمــد وتكون قابلية اجلسم أقــل من حالة الضغط الطويل
األمد وهذا ما يجعلك حتس باإلرهاق وتقلل من تناول الطعام
وصعوبة النوم ورمبا تشعر بألم املعدة أو الصداع .
كذلك ميكن أن يوثر الضغط النفسي عليك بالقلق مثلما يؤثر
جسمان ًيا.
ورمبا جتد من الصعوبة أن حتافظ على تركيزك في العمل أو
أن تتعامل مع اإلحباط أو تسيطر على مزاجك ورمبا تصبح
مكتئ ًبا من الضغط النفسي لفترة طويلة ويكون مهما فهم
احلالة ،أن املساعدة من أشخاص آخرين ميكن أن جتعل فهم
الضغط النفسي أسهل للتطبع .فاذا كان لديك ثقة في شخص
ما تكلم معه ،فهذا سيساعدك كثي ًرا على التخلص من الشعور
بالوحدة والذي يجعل التعايش مع الضغط النفسي صع ًبا.
التكيف مع الضغط النفسي
هناك عدة أشياء ميكنك فعلها لتساعد نفسك على التكيف
(التأقلم) مع ما يحدث لك يوم ًيا ،وقد يكون من املفيد أن تفكر
في مثل هذه الضغوط كمسألة حتتاج إلى حل:
ً
ضغطا نفس ًيا عليك وفكر كيف
٭ ٭فكر في احلالة التي تشكل

يجب أن يكون سلوكك.
٭ ٭تخيل كيف ميكن أن تتصرف بصورة مختلفة في مثل هذه
احلاالت وبهذا ميكن أن تشعر أنك أكثر سيطرة على املوقف.
٭ ٭فكر كيف هو تصرف اآلخرين فيما لو كان فعلك مختلف
عن املرات السابقة.
٭ ٭هيئ قائمة بكل األشياء التي تأتي على تفكيرك مما يجعل
ً
ضغطا.
احلياة أسهل أو أقل
ما هو الوقت المناسب لتقديم المساعدة؟
بعض األحــيــان يأتي الضغط النفسي على قمة مشاغلك،
وخصوصا عندما جتد أن احلالة املسببة للضغط النفسي
ً
تتقدم واملشاكل تبدو أنها تتراكم باضطراد فتحس حينها كما
لو أن ليس هناك مخرج وال حل ملشاكلك ،فاذا أحسست بذلك
فمن املهم أن تطلب املساعدة.
األشخاص الذين رمبا تود التحدث معهم:
 .1اآلباء ،أحد أفراد العائلة ،صديق العائلة.
 .2صديق مقرب.
 .3ممرض املدرسة ،املعلم ،اإلرشادي في املدرسة.
 .4الباحث االجتماعي أو اإلرشادي للشباب.
 .5رجل الدين أو أحد األفراد العاملني في أماكن العبادة.
 .6رمبا يكون طبيبك اخلاص أو املمارس العام قادر على تقدمي

املساعدة ،ورمبا يقترح رؤية شخص ما في مكتب الصحة
العقلية لألطفال املراهقني والذي يضم طبي ًبا اختصاص ًيا
بالطب النفسي لألطفال واملراهقني واختصاصي علم
نفس ،باحث اجتماعي ،معالج نفسي وممرضة متخصصة.
يجب أن تطلب المساعدة في الحاالت اآلتية:
 .1إذا كان الضغط النفسي يؤثر على صحتك.
 .2إحساسك بالتشتت والتفكير في ترك املدرسة أو الهروب
أو إيذاء النفس.

 .3إحساسك باحلزن والبكاء أو أن احلياة ال تستحق العيش.
 .4فقدانك للشهية وصعوبة النوم.
 .5تتملكك الهواجس واألفكار التي من الصعوبة التحدث عنها
بسبب أنك حتس أن الناس ال تفهمك أو تقدرك.
 .6عندما يجعلك الضغط النفسي تسمع أصواتًا تخبرك مبا
يجب فعله أو جتعلك تتصرف بغرابة.
مــن املمكن أن تكون مكتئ ًبا عــاوة على كونك حتــت تأثير
الضغط إذا أحسست بهذه األمور ،فمن املهم ج ًدا أن تذهب
إلى متخصص بأقرب وقت ممكن مع مساعدة طبيبك العام.
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