
8
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على  أنفسنا  ندرب  أن  ا 
ً

أيض املهم  ومن 
مثل  اآلخرين  في  الضغوط  أعراض  مالحظة 
الحياة،  وشركاء  كأطفالنا  وأعزائنا  أحبائنا 
األعراض  مراقبة  وهو  الغرض  لنفس  وذلك 
حياتهم  في  الضغوط  تفاقم  على  الدالة 
لألعراض  املبكر  التنبه  بهدف  حياتهن  أو 
املرضية ومن ثم املعالجة الشخصية أو املهنية 

املبكرة إذا ما تطلب األمر ذلك.
العالمات الدالة على تزايد الضغط

بإمكاننا أن ننظر لهذه األعراض وفق خمس 
الشخصية  في  التغيرات  من  رئيسية  فئات 
والنفسية،  العضوية،  التغيرات  هي:  والسلوك 
ثم  الشخصية،  العادات  في  والتغيرات 

اضطرابات السلوك االجتماعي مع اآلخرين.
الدالة على  العضوية  والعالمات  األعراض 

تزايد الضغط
 العالمات العضوية كما يمكن أن تالحظها 

فيك شخصًيا:
 - تسارع دقات القلب

أو  الشهية  فقدان   - والحلق  الفم  -جفاف 
تزايدها

 آالم املعدة
 - ضيق التنفس.

- تناقص الوزن أو تزايده.
- اآلالم العضلية.

 العالمات العضوية كما يمكن أن  تالحظها 
في اآلخرين:

)مثل  الحركية  اللوازم  وكثرة  التوتر   
الرجفة، أو الحركات غير اإلرادية في العني أو 

قضم األظافر، أو نتف الشعر(.
- تناقص الوزن أو تزايده.

- الشكوى من اآلالم العضلية كآالم أسفل الظهر.
- الشحوب.

األعراض والعالمات النفسية الدالة على 
تزايد الضغط

- القلق الزائد وتوتر األعصاب.
 من 

ً
- التهرب وتجنب مصادر الضغط بدال

التصدي لحلها.

بالرغم من أن للضغوط دورها اإليجابي في اإلعداد للمستقبل، فإن لها الكثير من النتائج 
السلبية التي تبرر ضرورة االهتمام بها والتدريب على مواجهتها والتغلب على آثارها السلبية. 
ومن املهم أن نتعرف مبكًرا على العالمات الدالة على تزايد الضغط وما يصحبه من توترات، 
فترة  في  نحاول  بالخطر، بحيث  مبكًرا  إنذاًرا  يعتبر  األعراض  لهذه  تنبهنا  أن  اعتقادي  وفي 
مبكرة معالجة األمور املتفاقمة قبل أن تستعصي على العالج، وقبل أن تتحول هذه األعراض 

ألنواع إضافية جديدة من الضغط.

ضغوط 
الحياة وما 
تفعله بنا

د/ عــالء فرغــلى 
)استشارى الطب النفسى(

التوتر املثار من كثرة التعرض للضغوط 
يرتك أثرًا عميًقا على صحة الفرد
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 - مشاعر الكدر واالنقباض.
- األرق واضطراب النوم.

 العالمات النفسية كما يمكن أن تالحظها 
في اآلخرين:

- الشعور بالذنب.
- االنفعال ألتفه األسباب.

- الضحك الهيستيري.
- يبدو عليه أو عليها الحزن والكآبة.

- التحفز واالستفزاز السريع.
األعراض والعالمات الذهنية الدالة على 

تزايد الضغط
- النسيان.

- ضعف التركيز وتشتت االنتباه.
- تصلب التفكير.

 التغيرات الذهنية كما يمكن أن تالحظها في 
اآلخرين:

- قلة التركيز.
- تطرف التفكير.

- النسيان السريع.
- تناقص مستوى االنتباه واليقظة الذهنية.

  وتهويل األمور.
التغيرات في العادات الشخصية والسلوك

ب والتأخر عن العمل. - كثرة التغيُّ
- التعرض املتكرر للحوادث.

- اإلفراط في التدخني.
أو  طبية  عقاقير  أو  نفسية  مهدئات  تعاطي   -

غير طبية.
- إفراط في مشاهدة التليفزيون.

- سوء استغالل الوقت.
والسلوك  الشخصية  العادات  في  التغيرات   

كما تالحظها في اآلخرين:
 - سوء استغالل الوقت.

- تعاطي املخدرات.
-اإلفراط في التدخني أو املشروبات الروحية.

- الغياب والتأخر عن الواجبات الرئيسية.
- التعرض املتكرر للحوادث.
- امليل للمشاجرة والتعارك.

كالدراسة  الحيوية  املسئوليات  من  التهرب   
والعمل.

أن  يمكن  كما  االجتماعية  التغيرات   
تالحظها فيك:

- الحساسية للنقد.
- ضعف العالقات مع اآلخرين.

- امليل للعنف.
- االندفاع الشديد.

- التحفز واالستفزاز السريع.
- الشعور بالرفض.

- القلق وتجنب التفاعل مع اآلخرين.
 التغيرات االجتماعية كما تالحظها في 

اآلخرين:
- التعرض للهجوم من اآلخرين.
- االستجابة والحساسية للنقد.

- توتر العالقات مع اآلخرين.
- االندفاع واالستفزاز السريع.

- امليل للمقاتلة والعنف.
- التسلط.
- اإللحاح.

- امليل للعنف.
يمكن  السابقة  للعالمات  بدراستك 
بغيرك  أو  بك  حل  قد  ما  على  تتعرف  أن 
من  للمعاناة  نتيجة  سلبية  استجابات  من 
الضغوط. الحظ أنه ليس بالضرورة أن تشعر 
كلما  ولكن  واحدة،  مرة  األعراض  هذه  بكل 
على   

ً
دليال ذلك  كان  العالمات  هذه  زادت 

تزايد التعرض للضغط.
تظهر  ألن  ا 

ً
أيض ضرورة  توجد  وال 

أن  يعني  السابقة،  الفئات  كل  في  األعراض 
آثار الضغط قد تظهر لدى البعض في شكل 
أو  بالصداع  عضوية  واستجابات  أعراض 
في  لديهم  تظهر  قد  اآلخر  والبعض  باألرق، 
السريع  كالنسيان  ذهني  اضطراب  شكل 
تظهر  الثالث  والبعض  االنتباه،  وتشتت 
األعراض لديهم في شكل اضطراب انفعالي 
أو  القلق،  أو  السريع  االنفعال  مثل  ووجداني 

الغضب ألتفه األشياء.

من  الضغوط  أعراض  تختلف  ملاذا  أما 
 تظهر لدى شخص 

ً
إلى آخر، ملاذا مثال فرد 

أو  الظهر،  أسفل  في  عضلية  آالم  شكل  في 
زغللة في عيوني، بينما تظهر لدى فرد آخر 

في شكل اكتئاب أو انفعال سريع وأرق؟
مواطن  في  األمر  واقع  في  السبب  يكمن 
فالضغوط  الفرد،  في  السابقة  الضعف 
أو  املناطق  تستهدف  ما  أول  تستهدف 
يسهل  فقد  الكائن.  من  الضعيفة  الجوانب 
الشخص  كان  إذا  القلب  ألمراض  التعرض 
به  املرتبطة  الخطر  بعوامل  قبل  من  مصاًبا 

.
ً

كارتفاع ضغط الدم، مثال
ا 

ً
تعرض املهن  بعض  فإن  هذا  عن   

ً
فضال

املباشر  البدني  الضغط  من  متنوعة  ملصادر 
املفرط  االستعمال  بعرض  يسمى  ما  بسبب 
األخرى  األعضاء  من  معني  لعضو    overuse
ساعات  يتطلب   

ً
مثال أنا  فعملي  الجسم.  من 

طويلة من الكتابة والتأليف، ولهذا سيكون من 
السهل ىأن تظهر لدّى أعراض الضغوط في 
الطويلة  الساعات  لضغوط  املعرضة  املناطق 
من الجلوس والتركيز أمام حاسبي اآللي، أي 
املعروف  ومن  اإلبصار.  وحاسة  الظهر  أسفل 
اآللي  الحاسب  بحقل  يعملون  من  أن  ا 

ً
أيض

يتشابهون مع العاملني بحقل العزف املوسيقي 
من حيث التعرض لآلالم العضلية في اليدين 
والكتف، وهي آالم بينت البحوث أنها مصدر 

 من العازفني.
ً

الشكاوى أكثر من 50% مثال
والضغط  التوتر  شدة  تتفاوت  كذلك 
التخصص  وميدان  الحقل  بتفاوت  النفسي 
للشخص،  املهني  واإلطار  العمل  وطبيعة 
 أن العاملني 

ً
وهناك من البحوث ما يثبت مثال

بميدان اإلبداع الفني خاصة التمثيل والغناء 
الفئات  أكثر  من  هم  واملوسيقى  والرقص 
التي  النفسية واالجتماعية  ا للضغوط 

ً
تعرض

لإلصابة  التعرض  لدرجة  شدتها  تزداد 
بمرض عقلي واالنهيار األسري. وهذا بالطبع 
بالتنافس  املليئة  الدقيقة  بالطبيعة  يرتبط 
أصحابها  يطالب  التي  املهن  بهذه  الخاصة 
على نحو متكرر أن يعملوا على مدى ساعات 
أي  من  خاللها  من  حياتهم  تخلو  قد  طويلة 

عالقات اجتماعية حميمة مع اآلخرين.
في  بك  مرت  التي  التوتر  لحظات  تذكر 
مناطق  على  بالضبط  لتتعرف  السابق 
لها  تستجيب  التي  واألعراض  الضعف 
تتركه  ملا  والتعرض  الضغوط  مواجهة  عند 
آثار  شكل  في  تكون   

ً
مثال هي  هل  توتر،  من 

باألرق،  أو  بالصداع  عضوية  استجابات 
ذهني  اضطراب  شكل  في  لديهم  تظهر  أم 
في  أم  االنتباه،  وتشتت  السريع  كالنسيان 

شكل التعرض للحوادث والقلق ... إلخ.
من  كان  العالمات  هذه  زادت  وكلما 
املقربني  من  تعرف  من  أو  أنت  أنك  األرجح 

تختلف أعراض الضغوط من شخص آلخر
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الضغط  أعراض  من  يعاني  بدأ  قد  منك 
النفسي وتزايد املشكالت الصحية والنفسية 
أن  عليك  سيسهل  وعندها  به،  املرتبطة 
املالئمة  السبل  عن  تبحث  أو  تكتشف 

ملساعدتك أو مساعدة من هم حولك،.
لضغوط  االستجابة  أن  أؤكد  أن  ويجب 
درجة  عن  كثيًرا  تختلف  ال  اليومية  الحياة 
الكبيرة،  والتهديدات  للضغوط  االستجابة 
ببطء  نفسه  يقتل  الجسد  تجعل  وتلك  فهذه 
يمهد  مما  املناعي  الجهاز  كفاءة  على  وتؤثر 
واألمراض  السرطانية  لألمراض  الطريق 
كما  األخرى،  األمراض  من  والعديد  املعدية 
تؤثر على وظائف الجهاز الهضمي والرئتني 

وتتسبب في إثارة القرح ووظائف التنفس.
من  العديد  في  أجريت  دراسات  وأكدت 
بالد العالم أن التوتر املثار من كثرة التعرض 
ا على صحة الفرد 

ً
للضغوط يترك أثًرا عميق

 تزيد نسبة اإلصابة 
ً

وتطور املرض لديه. فمثال
إذا  تواترها  نسبة  وتتضاعف  البرد  بنزالت 
أو  مشكلة  جراء  من  نفسي-  لضغط  تعرضت 

مشكالت ما- ملدة تزيد عن الشهر.
كما أظهرت الدراسات الحديثة مدى تأثير 
ويلخص  عام،  بشكل  الصحة  على  الضغط 
أشهر  من  واحد  وهو  ماركس«  »ديفيد  لنا 
املوضوع  هذا  بدراسة  اهتموا  الذين  العلماء 
 في 

ً
ا من النتائج في هذا الصدد. فمثال

ً
بعض

تعرضوا  الذين  الناس  أن  تبني  »أمستردام« 
كانوا  حياتهم  مجرى  غّيرت  أحداث  لثالثة 
أكثر عرضة لإلصابة بمرض البول السكري 
الكمية  لهذه  يتعرضوا  لم  ممن  غيرهم  من 

من الضغط.
األفراد  من  مجموعتني  بني  مقارنة  وفي 
تأثًرا  سلبًيا  تتأثر  التذكر  عمليات  أن  تبني 
أقراص  أعطيت  التي  املجموعة  لدى  حاًدا 
من  تزيد  أن  شأنها  من  التي  »الكورتيزول« 
ضغط الدم وذلك مقارنة باملجموعة األخرى 

التي لم تعط هذه األقراص.
من  مجموعة  تعمد  أخرى  دراسة  وفي 
الباحثني عمل بعض البثور والقروح في أذرع 
36 سيدة، فكانت النتيجة أن النسوة الالتي 
القروح  لهذه  نتيجة  النفسي  للتوتر  تعرضن 
العناصر  لديهن  انخفضت  قد  والبثور 
عن  املرض  تطور  تقاوم  التي  الكيميائية 
للتوتر.  يتعرضن  لم  ممن  األخريات  النسوة 
هذه  وشفاء  العالج  عملية  أن  عن   

ً
فضال

عند   %24 بنسبة  أطول  ا 
ً

وقت تأخر  الجروح 
املجموعة التي لم تتعرض للتوتر.

تأثير  تفاقم  أن  يثبت  ما  ا 
ً

أيض وهناك 
ال  النفسي  الضغط  بتزايد  املرتبط  التوتر 
وثيقة  صلة  فللتوتر  الحد،  هذا  عند  يقف 
مثل  للوفاة  تؤدي  التي  األمراض  ببعض 
واإلصابات  القلب  وأمراض  السرطان 
وارتفاع  السيارات  حوادث  عن  الناتجة 
ضغط الدم، وسوء استخدام العقاقير طبية 

كانت أو غير طبية.

أعود فألخص اآلثار السلبية الدالة على 
تزايد الضغوط وعدم تحملها فيما يلى من 

نقاط:
> التأثير في الصحة العامة للفرد، فمن 
يتطور  أن  للضغط  الدائم  التعرض  شأن 
البدنية  الصحة  اضطراب  إلى  بالفرد 
والنفسية مًعا ومن املعلوم أن هناك طائفة 
كبيرة من األمراض تنتج بشكل مباشر عن 
التعرض للضغوط في شكلها املزمن والحاد 
باألمراض  واإلصابة  الصداع  من  بدًءا 
باألمراض  وانتهاًء  كالبرد،  الخفيفة 
)كالقلق،االكتئاب(،  الدائمة  النفسية 

واألمراض العضوية وربما املوت املفاجئ.
والعضوية  النفسية  األمراض  وليست   
السيئة،  للضغوط  الوحيدة  النتيجة  هي 
أخرى  جانبية  نتائج  ا 

ً
أيض للضغوط  ألن 

فنتيجة  السلبية.  آثارها  زيادة  في  تساهم 
ضحايا  نجدأنفسنا  الضغوط  لتزايد 
لتطور عادات شخصية سيئة، والتخلي عن 
فقد  عليها.  اعتدنا  التي  الصحية  العادات 
لتعيننا  املهدئة  العقاقير  الستخدام  نلجأ 
أو  التوتر،  أو  القلق  مشاعر  مقاومة  على 
السهر وإنجاز األمور  لتعيننا على  املنبهات 
وبهذا  الضائع.  الوقت  وتعويض  املؤجلة 
فهي قد تفسح الطريق ملزيد من املشكالت 
استخدام  سوء  أو  كاإلدمان  اإلضافية 
الصحية  اآلثار  يضاعف  مما  العقاقير، 
على  قدراتنا  من  بالتالي  ويقلل  السيئة، 

ا.
ً

التعامل معها جيد
ا بشكل سيئ على 

ً
> والضغوط تؤثر أيض

الذي  فالشخص  االجتماعية،  العالقات 
انفعالية  حالة  في  دائًما  تجده  منها  يعاني 
انفجاراته  وتتزايد  غضبه،  فيتزايد  سيئة، 

أو  األسرة،  أفراد  أو  الزمالء  مع  االنفعالية 
الرؤساء، فقد أظهرت الدراسات املعاصرة 
 أن نسبة امليل للعنف الخارجي واألسري 

ً
مثال

أو  األطفال  أو  بالزوجات  األذى  )إيقاع 
تتزايد  الزمالء(  مع  الشجار  نسبة  تزايد 
ضغوط  من  يعانون  الذين  األشخاص  لدى 

العمل والدراسة، واألمراض النفسية.
على  لألسف  الدراسات  معظم  وتركز   
األطفال  بأن  انطباعا  يعطي  مما  البالغني، 
والضغط  النفسي  للتوتر  يتعرضون  ال 
الحديثة  الدراسات  أن  والحقيقة  العصبي، 
النفسي  الضغط  تأثير  على  تركز  بدأت 
نتائج  الدراسات  هذه  وتبني  األطفال.  على 
ا من كل ثالثة 

ً
أن واحد  تبني 

ً
ممائلة. فمثال

عن  الناتجة  األمراض  من  يعاني  أطفال 
وآالم  املعدة  وآالم  الصداع  مثل  التوتر 

الصدر والدوار والربو.
من  يعانون  ممن  األطفال  أن  عن   

ً
فضال  

أكثر  يصابون  مختلفة  ومؤثرات  ضغوط 
واإلنفلونزا  البرد  بأمراض  غيرهم  من 
التعرض  عن   

ً
فضال املتكررة.  البطن  وآالم 

بما  األخرى  النفسية  باألمراض  لإلصابة 
املدرسية  واملخاوف  االكتئاب  القلق  فيها 

والتخلف الدراسي.
تظهر  فال  بصمت  األطفال  يعاني  وقد   
لدى  تظهر  كما  بسرعة  لديهم  األعراض 
أنهم  يعني  أن  يجب  ال  هذا  ولكن  البالغني، 
إحدى  أثبتت  فقد  الخطر.  عن  منأى  في 
على  والتوتر  الضغط  آثار  أن  الدراسات 
الطفل  يصل  أن  بعد  إال  تظهر  ال  الطفل 
ملرحلة النضوج. مما يشير إلى أن التعرض 
للضغوط في الطفولة قد يترك آثاًرا طويلة 

املدى على الطفل.


