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وسرعة؟  بسهولة  باالنزعاج  تشعر  هل 
في  سواء  الغضب  سرعة  من  تعاني  وهل 
ال  الكبيرة؟  أو  الصغيرة  املشاكل  مواجهة 

تقلق.. أنت لست لوحدك!
ع  ويعاني الكثير من األشخاص من التسرُّ
غضبهم،  أو  انزعاجهم  عن  التعبير  في 
هامة  فوائد  الغضب«  لـ«ترويض  ولكن، 
السعادة  وجلب  املزاج  تحسني  في  ليس 
الجسد  صحة  تحسني  في  وإنما  فقط، 
املستمر  والغضب  الضغط  ويرتبط  أيضًا. 
الصحية  املشاكل  من  كبيرة  بمجموعة 
واألرق  الطعام  تناول  في  اإلفراط  منها 
واالكتئاب، كما من املمكن أن تزيد نوبات 
باألزمات  اإلصابة  مخاطر  من  الغضب 

القلبية والسكتات الدماغية.
بالغضب  اإلحساس  شيوع  مدى  ورغم 
قيادة  غضب  ذلك  كان  سواء   - الضيق  أو 
أو  العمل  مشاكل  من  الغضب  أو  السيارة 
الشعور باإلحباط عند تربية األطفال - إال 
قد  التي  السهلة،  الحلول  بعض  هناك  أن 
مع  التأقلم  على  وتساعدنا  حياتنا  تقلب 
هذا الشعور في طريقة فّعالة ووقت قصير. 
بسيطة  خطوات   10 يلي،  وفيما    
شعور  على  التغلب  في  تساعد  وتقدمية 

ج أو الغضب أو االنزعاج:  التهيُّ
س عشر مرات

ّ
الخطوة األولى : تنف

أنك  بها  تشعر  التي  اللحظة  في     
أو تغضب بسبب شيء ما، سارع  ستنزعج 
وعمق  ببطء  مرات  عشر  التنفس  في 
قد  الحركة  هذه  أن  تستغرب  قد  شديد. 
في  روعك  من  ئ 

ِّ
وتهد العجائب،  تصنع 

التنفس  هذا  ويساعد  األحيان.  غالبية 
بالهواء  والرئتني  املعدة  ملء  على  العميق 
يعمل  الذي  باألكسجني،  الجسم  وتزويد 
على موازنة نسبة ضغط الدم ويساعد على 

الشعور باالسترخاء.
الذي  املوقف  تأّمل   : الثانية  الخطوة 

أزعجك
انتقل  التنفس،  خطوة  تنجح  لم  إذا 
املوقف  شرح  وحاول  الثانية  للخطوة 
الجملة  هذه  أكمل  لنفسك.  أزعجك  الذي 
إنها  إذ   »،... ألن  اآلن  منزعج  »أنا  لنفسك: 
ردة  وتغير  املشكلة  توضيح  على  تساعد 

الفعل من االنفعال إلى التفكير املنطقي. 

: ضع نفسك في مكان  الثالثة  الخطوة 
الشخص الذي أزعجك

يكون  عندما  الخطوة  هذه  اعتمد     
حاول  استيائك.  سبب  هو  آخر  شخص 
لكي  منظوره  من  للموقف  النظر  بجهد 
تكون  قد  وغالبًا،  تصرفه.  سبب  تكتشف 
اآلخرين  األشخاص  تصرفات  نتيجة 
ضدك.  موجهة  وليست  بحياتهم،  ترتبط 
ر في حالة الطوارئ التي قد تكون تكون 

ِّ
فك

سبب سلوكهم الذي سبب لك اإلنزعاج.
الخطوة الرابعة : حاول أن تسامح دائمًا
قد  التي  املثالية  الطريقة  في  ر 

ِّ
فك

تساعدك على أن تكون قدوة في املسامحة 
في مواقف الضغط. 

الخطوة الخامسة : هذا الوقت سيمضي
   مهما كان الشيء الذي يزعجك، تذكر 
إذ  به،  التحكم  ويمكنك  مؤقت  شيء  بأنه 
إنك لن تشعر هكذا ملدى حياتك، فاملشكلة 
شعور  بأن  اإلقرار  وقت.  مسألة  مجرد  هي 
االنزعاج هو شيء محدود ويمكننا التحكم 
به يساعد على تأطير نطاق املشكلة، مهما 

كانت كبيرة. 
أهمية  مدى  ما   : السادسة  الخطوة 

املشكلة؟
ل انتباهك لألشياء األكثر أهمية في  حوِّ
املشكلة  هذه  كانت  ما  إذا  ر 

ِّ
وفك حياتك. 

في  األشياء  أهم  على  كبيرًا  أثرًا  ستترك 
من   

ً
وبدال مثال.  عائلتك  مثل  حياتك، 

ه تفكيرك إلى األشياء  التفكير باملشكلة وجِّ
الجميلة واملضحكة التي تهمك أكثر.

في  نكتة  اجعلها   : السابعة  الخطوة 
يومك

حاول  االنزعاج،  مسبب  كان  مهما     
الفكاهة  إن  إذ  نكتة،  إلى  املوضوع  تحويل 
ننظر  وتجعلنا  املشكلة،  حجم  من  ف 

ِّ
تخف

املشكلة  يجعل  أبسط  منظور  من  لألشياء 
تبدو وكأنها أسخف مما هي عليه.

الخطوة الثامنة : ابحث عن حلول
يمكنني  شيء  هناك  »هل  نفسك:  اسأل   
شيئا  كان  لو  حتى  املوقف؟«  لتحسني  فعله 
تساعد  قد  خطوة  بأي  قم  جدًا،  صغيرا 
 من االنفعال والتعبير 

ً
على حل املشكلة بدال

عن العصبية بشكل غير فّعال. 
كل  يحل  الوقت   : التاسعة  الخطوة 

املشاكل
إذا كانت  بينك وبني نفسك عما  ر 

ِّ
فك    

بعد  بالغضب  جديرة  ستكون  املشكلة  هذه 
على  ستؤثر  هل  الزمن.  من  فترة  مرور 
التفكير  أن  كما  البعيد؟  املدى  في  حياتك 
ترك  دون  مرت  التي  القديمة  باملشاكل 
من  التخفيف  على  يساعد  قد  كبير  تأثير 
الشعور بالغضب تجاه تجربتك الحاضرة.

الخطوة العاشرة : اتصل بصديق
فمن  هذه،  املرحلة  إلى  وصلت  إذا     
مرتبط  غير  بصديق  تتصل  أن  األفضل 
سبب  عن  والتكلم  ذاتها،  باملشكلة 
من  التخلص  في  ورغبتك  انزعاجك 
بعيدًا  شخصًا  يعطينا  ما  غالبًا  شعورك. 
عن املشكلة وجهة نظر بديلة تساعدنا على 

رؤية أشياء لم نكن قد انتبهنا لها من قبل.

إعداد:
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هل أنت انفعاىل وسريع الغضب؟ 
إذًا اتبع هذه الخطوات



جامعة  في  الباحثني  من  فريق  نجح 
كامبريدج في تحديد املنطقة التي تتغير 

بشدة في الدماغ خالل مرحلة املراهقة.
وأظهرت عمليات مسح الدماغ ضوئيا 
سنوات  في  را  تغيُّ املناطق  أكثر  أن  عن 
بعمليات  املرتبطة  تلك  هي  املراهقة 

التفكير املعقدة.
عالقة  وجود  أيضا  العلماء  كشف  كما 
املراهقة  في  الدماغ  تطورات  بني 
مثل  العقلية،  باألمراض  واإلصابة 

الشيزوفرينيا )انفصام الشخصية(.
شر هذا البحث في دورية األكاديمية 

ُ
ون

املتحدة  بالواليات  للعلوم،  الوطنية 
األمريكية.

الطب  إدارة  من  بحث  فريق  وأجرى 
مسحا  كامبريدج  بجامعة  النفسي 
شخص   300 حوالي  ألدمغة  ضوئيا 

تتراوح أعمارهم بني 14 و24 عاما.
املرتبطة  املناطق  كانت  وبينما 
بالوظائف األساسية للدماغ، مثل السمع 
كامل  بشكل  تتطور  والحركة،  والبصر 
شف عن أن 

ُ
مع بداية مرحلة املراهقة، ك

املناطق املرتبطة بالتفكير املعقد واتخاذ 
املرحلة  تلك  في  تواصل  القرارات 

رها. تغيُّ
وتمثل تلك املنطقة مراكز عصبية بها 
القادمة  سواء  االتصاالت،  من  الكثير 
مناطق  إلى  منها  الخارجة  أم  إليها 

رئيسية أخرى.
باعتباره  الدماغ  إلى  النظر  ويمكن 
من  مكونة  عاملية،  جوية  خطوط  شبكة 
االستخدام  قليلة  صغيرة  مطارات 
الحال  هو  كما  ضخمة،  توزيع  ومراكز 
البريطانية  بالعاصمة  هيثرو  مطار  في 
املرور  حركة  تكون  عندما  لندن، 

مزدحمة.
مشابهة  إعدادات  الدماغ  ويستخدم 

لتنسيق أفكارنا وتحركاتنا.
وإبان مرحلة املراهقة فإن هذه الشبكة 
وأكثر  أقوى  املراكز الضخمة تصبح  من 

صالبة.
املؤثرة  الجينات  أن  الباحثون  ووجد 
لتلك  مشابهة  الدماغ  مراكز  تطوير  في 
املرتبطة بالعديد من األمراض العقلية، 

بما في ذلك الشيزوفرينيا.
   ويشبه األمر قليال كيف يصبح مطارا 
في  وهيثرو  املتحدة  الواليات  في  كينيدي 

بريطانيا أكثر انشغاال بشكل تدريجي على 
مدار العام.

في  البحث  إلى  عندها  الباحثون  واتجه 
الجينات املؤثرة في تطوير مراكز الدماغ 
لتلك  مشابهة  كانت  أنها  ووجدوا  هذه، 
العقلية،  األمراض  من  بالعديد  املرتبطة 
)انفصام  الشيزوفرينيا  ذلك  في  بما 

الشخصية(.
وايتاكر،  كريستي  الباحثة  وتؤكد 
مع  يتماشى  االكتشاف  هذا  أن  على 
من  الكثير  تطور  حول  السابقة  النتائج 

االضطرابات العقلية أثناء املراهقة.
وقالت لبي بي سي: »توصلنا إلى املسار 
الذي يبدأ من التركيب البيولوجي للخاليا 
كيفية  معرفة  خالل  من  املنطقة  تلك  في 
سنوات  في  هم  ملن  املحتملة  اإلصابة 
مراحل  أولى  وحتى  األخيرة  املراهقة 

االضطراب العقلي«.
   وأظهر العديد من الدراسات أن التوتر 
مرتبط  واملراهقة  الطفولة  سنوات  إبان 
جينية  عوامل  بجانب  عقلية  بأمراض 

أيضا.
سوء  أن  إلى  الجديدة  النتائج  وتشير     
املعاملة واالعتداء واإلهمال قد يلعب دورا 
املخ  وظائف  تطور  تعطيل  في  مستمرا 
الحاسمة،  املراهقة  سنوات  خالل  العليا، 
املرض  ظهور  في  ذلك  بعد  اإلسهام  ثم 

العقلي.
ويرى البروفيسور إيد بوملور، قائد فريق 
ويلكوم  مؤسسة  ساهمت  الذي  البحث 

اكتشاف  أن  عمله،  تمويل  في  تراست 
املراهقني  أدمغة  تطور  بني  جينية  عالقة 
ربما  العقلية  باألمراض  اإلصابة  وبداية 
املعّرضني  األشخاص  تحديد  في  يساعد 

لخطر اإلصابة بهذه األمراض.
قد  ملا  العميق  للفهم  :«نظرا  وقال 
بمرض  اإلصابة  لخطر  الناس  ض  يعرِّ
ملحاولة  فرصة  لدينا  الشيزوفرينيا، 
ضون لخطر اإلصابة  تحديد من هم املعرَّ
خالل  املنظور،  املستقبل  في  املرض  بهذا 
أو ثالثة، وربما يكون تقديم بعض  عامني 
العالجات مفيدا في منع ظهور األعراض«.
كما تسلط الدراسة الضوء على الحالة 
رات التي يعاني  املزاجية والسلوكية والتغيُّ

منها املراهقون أثناء نمو الدماغ طبيعيا.
أكثر  تتغير  التي  املناطق  أن  ويوضح 
»هي تلك املرتبطة بالسلوك املعقد وصنع 

القرار«.
في  املراهقني  أن  هذا  »ُيظهر  وأضاف 
على  قادرين  ليصبحوا  البلوغ،  نحو  رحلة 

تجميع كل هذه األجزاء من املعلومات«.
 وتابع »هذه مرحلة مهمة للغاية لنخوض 
طوال  طفال  تظل  أن  تريد  ال  فأنت  فيها، 
األفضل  لتكون  خوضها  وعليك  حياتك، 
عند  واإلمكانات  القدرات  بأفضل  وتتمتع 

البلوغ«.
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مسح أدمغة املراهقني ضوئيا يساعد 
فى كشف األمراض العقلية مبكرًا

باألب جوش
املراسل العلمي – بي بي سي نيوز
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كشفت دراسة حديثة أن طبيعة عمل الدماغ 
َمن  وبني  مبكرا  يستيقظون  َمن  بني  تختلف 

ينامون حتى ساعات متأخرة.
ملتابعة  مسحية  دراسة  باحثون  وأجرى      
الجسم  املختلفة في  الدماغ لألعضاء  إشارات 
في  ينامون  َمن  تضم  األولى  مجموعتني:  بني 
فجرا(  والنصف  الثانية  )حوالي  متأخر  وقت 
والثانية  صباحا،  العاشرة  بعد  ويستيقظون 
مساء  عشرة  الحادية  قبل  ينامون  َمن  تشمل 

ويستيقظون قبل السابعة صباحا.
للفريق  بالنسبة  أنه  الدراسة  وكشفت     
األول الذي ينام متأخرا، فقد قام املخ بإرسال 
املخصصة  املناطق  في  خاصة  أقل،  إشارات 

لإلدراك والوعي.
عانوا  أيضا  هؤالء  أن  الدراسة  وأوضحت     
وشعور  الفعل  ردود  وبطء  التركيز  ضعف  من 

متزايد بالرغبة في النوم.
   ورّجح الخبراء أن هذه األعراض تنتج عن 
يومهم  خالل  هؤالء  منها  يعاني  التي  الضغوط 
إضافية  دراسات  بإجراء  مطالبني  العمل،  في 
ف على أثر السهر ليال على صحة اإلنسان  للتعرُّ

العقلية وأدائه في العمل أو الدراسة.
    وضمت العينة 38 شخصا نصفهم ينامون 
السهر  اعتادوا  ممن  اآلخر  والنصف  باكرا 
للفحص  أخضعوا  ثم  األولى  الصباح  لساعات 
للكشف  املغناطيسي  الرنني  أشعة  باستخدام 

عن إشارات املخ.
   وُطلب من العينتني إجراء بعض االختبارات 
ساعة   12 مدار  على  العملية  واملهام  العقلية 

مع  مساء  والثامنة  صباحا  الثامنة  بني  يوميا 
على  الحصول  في  رغبتهم  مدى  عن  اإلبالغ 

غفوة من النوم خالل اليوم.
كانوا  االستيقاظ  في  املبكرين  أن  واتضح     
كانوا  كما  النوم،  في  رغبة  وأقل  نشاطا  أكثر 
في  أفضل  بشكل  وأدوا  الفعل  رد  في  أسرع 

االختبارات كلها.
في  املتأخرين  أن  الدراسة  وكشفت 
التي  املهام  في  أداؤهم  تحسن  االستيقاظ 
أعطيت لهم حول الساعة الثامنة مساء، ورغم 
ذلك لم يكونوا في أي وقت أفضل من املبكرين 

في االستيقاظ.
االستيقاظ  في  املبكرين  أن  واتضح     

استمتعوا بكم من إشارات الدماغ، في املناطق 
أكبر  والوعي،  والتركيز  اإلدراك  عن  املسؤولة 

بكثير ممن استيقظوا في وقت متأخر.
العمل  فريق  رئيسة  تشيلدز،  إليس  وقالت     
بمركز الصحة العقلية في جامعة بيرمينجهام، 
أن  بسبب  النتائج  هذه  تكون  أن  يمكن   «
املتأخرين في االستيقاظ يعملون خارج ساعات 

تركيزهم«.
للعمل يكون  اليوم املعتاد  إلى أن      وأشارت 
بني التاسعة صباحا والخامسة مساء، لكن إذا 
قامت املجتمعات بتغيير نمط يوم العمل سيؤدي 
ذلك إلى إنتاجية أكبر ويعود بشكل أفضل على 

صحة املواطنني العقلية.

كيف يؤثر السهر سلبا على نشاط الدماغ؟


