
   النفسي الضغط تخفف كيف

  النفسي الضغط من التخلص طرق

  ولالجزء األ

 

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 

 الوصول يريدون تقريبا الجميع أن هي الحياة في المهمة الحقائق من العديد من واحدة

 ممكن الحياة ، أخرى ناحية من. الذاتي والرضا واألهمية والسعادة النجاح حاالت إلى

( والهبوط الصعود) التقلبات من العديد مع ومعقدة صعبة هي الواقع في و تكون أن

 .التوتر وتسبب علينا تضغط التي

 يجعل أن يمكن الخارج من أنه يُعتقد ضغط" أنه على اإلجهاد النفس علماء يصف

 للعقل محددين غير فعل رد أو استجابة إنه. الداخل في بالتوتر يشعرون الناس

 ".المتخيل أو, الحقيقي التغيير أو,  الحدث, التهديد على قائم طلب أي على وللجسد

 اإليجابي اإلجهاد على يطلق .والسلبي اإليجابي. اإلجهاد من نوعان هناك ، ذلك ومع

"Eustress" االنتقال على لتحفيزنا كافيًا لدينا اإلجهاد مستوى يكون عندما ويحدث 



 يكون عندما ويحدث" الشدة" السلبي اإلجهاد يسمى. األمور إلنجاز العمل إلى

 االستجابة في عقلنا/  جسمنا ويبدأ جدًا منخفًضا أو جدًا مرتفعًا لدينا اإلجهاد مستوى

  .الضغوطات نسميه لما سلبي بشكل

 أو الحقيقي التغير أو, الحدث, التهديد هي. التوتر تسبب التي الوسائل هي الضغوطات

 في الشخص حياة في جميعها أو الضغوطات هذه من واحدة تحدث أن إما. المتخيل

 يواجه قد. كثيرة أنواع من تهديدات الشخص يواجه قد. مختلفة وألسباب وقت أي

 وموت ، والنكسات ، األمل خيبات مثل. التوتر تسبب التي األحداث من العديد أيًضا

 مرور حركة - حالتي مثل - وحتى ، الوظيفة وفقدان ، والمرض ، المحبوبين

 .مزدحمة

 على .أسباب لعدة طبيعي بشكل التغيير يقاومون البشر. اتضغوط أيضا هو التغيير

 يتم لم وإذا له واضح سبب هناك يكن لم إذا ، التغيير يقاومون الناس ، المثال سبيل

 .التغيير حول استشارتهم

. وسلوكهم,  عاداتهم,  مواقفهم,  الناس أفكار لتغيير الوقت من الكثير األمر يستغرق

 من قوية وآراء نظر وجهات يطورون ، السنين مر على الناس ؛ النفس لعلماء وفقا

 ، أفضل نتائج سيحقق التغيير أن من الرغم على. التغيير يقاومون تجعلهم أن شأنها

  .بشرية طبيعة هي ببساطة التغيير مقاومة فإن

 التغييرات هذه مع التعاون رفض على الناس ويجبر ، مقاومة سيخلق المفاجئ التغيير

 .متوترون سيجعلهم وهذا ،

 هو األحداث هذه حول إيماننا. التوتر تسبب ال نفسها األحداث أن نفهم أن المهم من

 حتى بالخوف يشعرون ، الناس من كثير,  المثال سبيل على. التوتر يسبب الذي

 بعض, أليفة كحيوانات ثعابين لديهم بالفعل ناس هناك ، بينما. ثعبانًا رأوا إذا الموت

 يجرون الذين األطباء عن ماذا. مصابًا شخًصا أو دًما رأوا إذا يتوترون األشخاص

  .بالتوتر يشعرون ال إنهم - اإلنسان جسم على طبية جراحات

 ضمن الضغط كان إذا. حياتهم مراحل بعض في بالتوتر تقريبًا البشر جميع سيشعر

 ، ذلك ومع. عالج دون يتعافى سوف الشخص فإن عليه، السيطرة الممكن المستوى

 في للتحكم المطلوبة الضرورية بالطرق أنفسهم بتجهيز األشخاص بعض يقوم لن

 يهدد الذي التوتر مستوى إلى تصل حتى سيعانون ، وبالتالي. لديهم التوتر مستوى

 .الحياة



 وآخرون. وطبيعي إيجابي بشكل التوتر مع التعامل على قادرون الناس من كثير

 على تساعدهم حتى التوتر إلدارة فعالة وبرامج أساليب ومتابعة دراسة إلى بحاجة

 .ضغوطاتهم مع التعامل

 في للتحكم ببساطة بها القيام يمكنك التي والممارسات األساليب من العديد هناك

 سلسلة في بالتفصيل والممارسات األساليب هذه شرح سيتم. لديك التوتر مستوى

 .التوتر من خال   حياة نمط عيش كيفية تعلم على مساعدتك إلى تهدف التي المقاالت
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