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من المحرر
كل �شخ�ص اخترب الآثار املدمرة الناجمة عن الإجهاد� ،سواء كان طالب يح�شو
دماغه باملعلومات قبل الإمتحان� ،أو �أحد الوالدين الذي يهتم ب�أمور العمل
�شخ�ص ما يعاين من م�شكلة
والأ�سرة .قد يكون قريب �أو �صديق مقرب من
ٍ
�صحية خطرية يكافح فيها من �أجل البقاء  ،او واحد من املاليني الذي يحاول
اقت�صاد هَ ْ�ش.
ال�صمود يف ظل
ٍ
لقد ُك ِتب الكثري حول هذا املو�ضوع ،و ُط ِرحت العديد من الإقرتاحات حول
كيفية التغلب على الإجهاد� .إن معظم املقاالت حول هذا املو�ضوع ت�شجع على
تغيري طريقة النظر للإجهاد ،وت�شري الى �أن تعديل ال�سلوك هو املفتاح يف
�إدارة الإجهاد.
�إحدى احلكايات ت�صف الإجهاد على هذا النحو:
م�صنع معروف للأثاث� ،أ�شار مر�شدنا ب�إ�صبعه الى
عندما قمت بزيارة
ٍ
خزان ٍة ذات ملم�س بارز و م�صنوعة ب�شكل جميل من ال�شخب الطبيعي.
وقال�« ،أريد منك �أن تنظر �إلى جمال هذا البلوط»� .إنه من �أجود انواع
اخل�شب� .إن �سر الألياف املن�سوجه ب�شكلٍ معقد وال َت ْعريقات اجلميلة هو:
�أن ال�شجرة التي مت �أخذ اخل�شب منها منت يف مكانٍ حيث كانت تتعر�ض
الى العوا�صف ب�إ�ستمرار».
احلقيقة امل�ستوحاة هنا هي� :أن ال�شجرة التي �ضربتها العوا�صف ط ّورت
اليافاً من�سوجة ب�شكل معقد وجميل .وعندما يتم قطعها تربز تعريقات
الألياف يف اخل�شب ب�شكلٍ رائع ،ويقوم �صانع اخلزانة ب�إنتقائها كماد ٍة
ي�صنع منها عمله املميز.
كذلك يف احلياة الإن�سانية ،ف�إنّ عوا�صف احلياة ميكن �أن تعمل على
تقويتنا وجتميلنا �إذا ا�ستطعنا �أن نتعلم كيفية جمابهة تلك العوا�صف
ب�شكل �إيجابي والوقوف بقوة من خاللها.
�إن املقاالت التي مت �إختيارها لهذا الإ�صدار من امل�شوقة ي�ضمن ت�سليط �ضوءٍ
اكرث ايجابية على الأمور و املواقف املوتّرة التي نتعر�ض لها ،و�سوف ت�ساعدك
على قهر الإجهاد بطريق ٍة مل ي�سبق لها مثيل.

بقلم  :كر�ستينا لني
للم�شوقة
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خطوات اقصر وتقدم اسرع
بقلم :جي�سي ريت�شارد�س

قبل ب�ضعة �سنوات بد�أتُ ممار�سة ريا�ضة الرك�ض،
وحاولت �أن �أكون متناغم ًا معها ،وب�سرعة �أخذت �أرك�ض
وفرتات �أطول مما كنت عليه عندما بد�أت،
مل�سافات
ٍ
ٍ
عام او
وبعدئذ بلغت مرحلة معينة و َث َّبتُ عليها ملدة ٍ
اكرث .لقد وجدت �صعوب ًة يف زيادة قدرتي على التحمل
الى نقط ٍة ابعد من تلك التي و�صلت لها .ووجدت �أنه من
ال�صعب ب�شكل خا�ص زيادة �سرعتي.
�صديق يل يرك�ض منذ �سنوات
منذ نحو �شهر ،رك�ضت مع
ٍ
وهو يف حال ٍة ممتازة ،وطلبت منه �أن يرى رك�ضي و
بخطوات �أق�صر
ين�صحني من خربته .قال�« :إذا رك�ضت
ٍ
مما تقوم به الآن و جعلت قدميك تتحرك ب�سرع ٍة �أكرب،
ف�إنك �سوف ت�صمد لفرت ٍة اطول و�سرعة رك�ضك �سوف
تزداد».
مل يخطر ببايل ذلك الأمر من قبل ،ف�أنا مل �أحاول
ا�ستخدام تقنية معينة يف احلركة  ،كنت �أترك ج�سدي
ي�أخذين حيثما يريد .وعندما بد�أت الإنتباه والرتكيز
خطوات ا�صغر وجدت انني ل�ست بحاجة الى
على اتخاذ
ٍ
حماولة التحرك ب�سرعة �أكرب فهذا حدث تلقائي ًا .مل
يكن التغيري جذري ًا ولكنه كان كافي ًا بالن�سبة يل لأ�شعر
بالتقدم الذي احرزته.
وبعد �شهر ،حت�سنت طريقة رك�ضي� .أ�صبح تنف�سي اقل
جهد ًا وطاقتي بقيت يف م�ستوى عايل ،و �أخذت �سرعتي يف
الإزدياد .هذا ال�صباح رك�ضت نف�س امل�سافة على امل�ضمار
وقت
و اكت�شفت انني ا�ستطيع رك�ض تلك امل�سافة خالل ٍ
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�أقل بكثري مما كنت احققه .و �أف�ضل ما يف الأمر ،هو �أنني
مل �أعد �أ�شعر بالإجهاد ،واملعاناة و ق�صر التنف�س� .شعرت
بالراحة وا�ستمتعت بذلك من البداية الى النهاية.
وقت ق�صري من اكت�شايف .خطر ببايل �أن �أخترب نف�س
بعد ٍ
جماالت �أخرى من حياتي ،وخا�ص ًة عملي� .أحب
املبد�أ يف
ٍ
ك�شخ�ص منجز للأُمور ،ولكن يجب �أن
�أن �أعترب نف�سي
ٍ
اعرتف �أن لدي م�شكلة املماطلة ،وذلك ال يعني �أنني
ك�سول ،ف�أنا �أ�شعر بال�سعادة عندما �أعمل بجد ،و ا�ستطيب
القليل من الأ�شياء �أكرث لإنهاء امل�شروع .ومع ذلك ،ف�إنني
�أجد نف�سي �أجتنب الدخول يف وظائف كبرية �أو طويلة
الأجل .وغالب ًا ما �أقوم بت�أجيلها حتى اللحظة الأخرية من
موعد �إجنازها.
�إكت�شفت م�ؤخر ًا ملاذ �أفعل ذلك :لقد كنت دائم ًا �أفرت�ض
تقدم
ب�أنني �أحتاج �إلى �إتخاذ
ٍ
خطوات كبرية و �إحراز ٍ
ملحوظ يف امل�شاريع ال�ضخمة  .ولكن بتطبيق مبد�أ رك�ضي
بخطوات �أ�صغر ميكنني حتقيق
على عملي �أدركت �أنه
ٍ
�أق�صى قدر من الكفاءة ،والتحرك ب�سرع ٍة �أكرب ،وتغطية
جهد �أقل ،و لن �أكون منهك ًا للغاية
بوقت و ٍ
نف�س امل�سافة ٍ
يف نهاية املطاف.
�أنا ال �ألعب بتهور للحاق بالركب� .أنا ال �أكافح ملجرد قطع
الأميال .ف�أنا �أتعلم �أن التطور الأف�ضل و الأكرث دميومة
ال َي ْك ُمن يف خطوة دراماتيكية واحدة ،ولكنه ي�أتي �شيئ ًا
ف�شيئ ًا ،وخطو ًة وخطوة .اخلطوات الأق�صر حترز التقدم
الأ�سرع9 .
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التمشي بالمنحدر
او مشقة الصعود
بقلم :علي لوقا � 31أيار 2012

�أما على املدى الطويل ،فذلك يعني �أنك لن تلبي �أهدافك،
لأن �أي �شيء ي�ستحق املتابعة يحتاج ما ال يقل عن ب�ضع
حلظات من املقاومة العالية و احلقيقة .ف�إذا كنت تريد
ٍ
�أن تكتب رواية ،ترك�ض يف املارثون� ،أو تن�شئ عمل جتاري
ناجح ،يجب عليك �أن متنع املقاومة من �أن توقفك عن
حتقيق ما تريد.

عندما كنت يف الكلية ،تعرفت على مفهوم «احلياة
املتغرية وتنمية ال�شخ�صية» و هو ما �أحدث تغري ًا م�ؤثر ًا
على عملي الأكادميي -وال يزال ي�ساعدين كل يوم.
كان هذا املفهوم هو فكرة املقاومة ،الوارد يف كتاب مارك
فور�سرت�« ،أجنز كل �شيء و �سيبقى لديك وقتٌ للعب»� .إن
املقاومة هو ذلك ال�شعور الذي ينتابك عندما تفكر يف
م�شروع كبري �أو مهم ٍة �صعبة ،وتريد بطبيعة احلال ت�أجيله
ٍ
�إذن ،ما الذي ميكنك فعله لتبقى يف القمة؟
ل�صالح �شيء ا�سهل.

يقرتح فور�سرت� ،أنه بد ًال من ر�ؤية املقاومة ك�إ�شار ٍة
املقاومة تربز عندما:
للت�أجيل ،يجب النظر �إليها على �أنها �إ�شار ٌة ملا عليك
P Pيكون عليك كتاب ُة كتاب  /مقال /ر�سالة القيام به او ًال .ف�إذا كنت ت�شعر بعدم الرغبة يف �إجراء
تلك املكاملة الهاتفية ال�صعبة ،فرمبا تكون هي ال�شيء
تقريرية .
الذي يجب تبد�أ بها يومك.
P Pيكون عليك �إعادة �صياغة �سريتك الذاتية.

P Pيكون عليك �أن جتري مكاملة هاتفية �صعبة
P Pتعلم �أنه يجب عليك ممار�سة ريا�ضة اجلري هناك العديد من الأ�سباب لإجناز املهام ال�صعبة او ًال:
ولكن الأمطار تت�ساقط يف اخلارج
P Pمبجرد الإنتهاء منها� ،ستتوقف عن التفكري
بها.
� ..أو اي حالة تواجه فيها �شيئ ًا �صعب ًا.
�إن التخلي عن املقاومة ام ٌر ُم ٍغر ولكنها لي�ست فكرة �P Pسوف ت�شعر بالر�ضا لتحقيق �شيئٍ مفيد يف
بداية يومك.
جيدة.
�P Pسيبدو يومك �أب�سط و �أ�سهل مقارن ًة بتلك
املهمة.
على املدى الق�صري ،ي�صبح كل يوم مُهِ َمة �شاقة .و �سوف

ت�ؤجل املهام ال�صعبة واملُهِ مة ل�صالح ال�سهلة والأقل �أهمية
– و مع مرور الأيام َت ِقل طاقتك �أكرث ف�أكرث و ت�صبح عندما ت�ستمر بت�أجيل املهام ف�إنها ت�صبح �أ�صعب و
�أ�صعب .ي�صف ت�شاريل جلكي هذه املهام بـ «ال�ضفادع»
املهام �أ�صعب ف�أ�صعب.
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مو�ضح ًا�« ،إن م�شروع ال�ضفدع هو جمرد واحد
من تلك امل�شاريع التي ال تريد القيام بها ولكنك
تعرف �أن عليك القيام بها .وعند التقاط تلك
«ال�ضفادع» يف وقت مبكر ،فانك متنعها من النمو
ب�شكل كبري وقبيح.
ما الذي تقاومه اليوم؟ �أنا واثق �أن هناك �شيء ما
على الئحة املهام اخلا�صة بك ُك ْن َت تقوم بت�أجيله
لفرت ٍة من الوقت .رمبا هو ٌ
�شيئ �صغري جد ًا ،مثل
طلب قطع الغيار لأجهزة املطبخ .وميكن �أن يكون
�شيئ ًا كبري ًا جد ًا مثل َب ْدء ُخ ْطة تدريب املاراثون
اخلا�صة بك.
اليوم ،خ�ص�ص ع�شرة دقائق للعمل على ال�شيء
الذي كنت تقاوم تنفيذه .ميكنك القيام ب�أي �شيء
ملدة ع�شر دقائق ،مهما كان ذلك يبدو ع�سري ًا-
حتى لو َبدَ ت لك الع�شر دقائق عدمية الفائدة -
افعل ذلك كما هو خمطط ،و قد يفاجئك مدى
التقدم الذي ميكنك �إحرازه.
غد ًا (وكل يوم)� ،ألقي نظرة فاح�صة على الئحة
املهام اخلا�صة بك يف ال�صباح .وبد ًال من البدء
باملهمة ال�سهلة �أو املعتادة ،مثل الرد على ر�سائل
الربيد الإلكرتوين� ،أبدا يومك بع�شرين دقيقة
تنفذ بها مهمة �صعبة و ذات مقاومة عالية.
حتى جمرد ع�شرين دقيقة يومي ًا حتدث فرق ًا ،و
قد يكون هناك �إحتمال كبري �أنه ومبجرد البدء،
�سوف جتد �أن املقاومة تذوب بطريقة �سحرية9.
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الموجــة

بقلم  :جانيت بارنز

يف �صباح �أحد الأيام كنت قلق ًا جد ًا ،تفقدت
بريدي الإلكرتوين و ر�أيت �أن �أحد الأ�صدقاء بعث
يل مقطع فيديو ،و ات�ضح يل �أنه جمموعة من
مقاطع خمتلفة ل�شاطىءٍ للإ�سرتخاء ،ترافقها
معزوفة مو�سيقية رقيقة .الأمواج التي تغ�سل
ال�شاطىء ذكرتني بجمال الطبيعة الهادىء ،و
امل�شهد اللطيف املتكرر و�صوت الأمواج املتك�سرة
على الرمال عملت على تهدئة روحي.
ب�شكل �أكرث
عندما ا�سرتخيت مبا يكفي للتفكري ٍ
و�ضوح ًا ،ات�ضح يل �أن ما ي�شكل املوجات هو
ا�ضطراب الرياح يف البحر .هناك حركة م�ستمرة
حيث �أن كل موجة ُت ْبنى على مر الزمن وامل�سافة،
وتزداد �سرعتها وتتك�سر عندما ت�صل الى املياه
ال�ضحلة .و هي تتمدد على طول الرمال الدافئة
الى �أن ت�صبح �صفحة رقيقة .ثم ببط ًء و ب�صمت
ترتاجع مرة �أخرى الى البحر وب�إ�ستمرار -تبني
وتتك�سر وتنت�شر وتعود يف دوام ٍة ال نهاية لها.
�شدة الرياح ميكنها �أن تخلقَ بع�ض املوجات
الكبرية ،مثل تلك التي �إجتاحتني يف ذلك
ال�صباح� .شعرت ب�صدم ٍة عنيفة و هيجان ،و
لكنها �ساعدتني �أن �أتذكر �أنها �ست�ستمر لبع�ض
الوقت فقط .و �أن كل م�شكلة ت�أخذ جمراها
وترتاجع وتتال�شى بعيد ًا .و �أن ال�سالم والنظام
�سوف يعودان – وقد مت ذلك.
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التخلص من اإلجهاد
كيف تمنع تفاقم
األوضاع اليومية من دفعك
الى الجنون
بقلم  :ريت�شادر كارل�سون
يوجد يف داخل �أنف�سنا موارد عاطفية لتحمل امل�صائب من الوقت للو�صول الى مواعيدك وتعمل على مراعاة
احلقيقية ،مثل وفاة �أحد �أفراد الأ�سرة والكوارث م�شاعر الآخرين.
الطبيعية ،وما الى ذلك .ولكن البع�ض منا ي�صبح
منزعج ًا جد ًا عند مواجهة الإختناقات املرورية ،و و�ضع ال ت�صنف الأ�شياء ب�أنها «جيدة» �أو «�سيئة»
املفاتيح يف غري مو�ضعها ،و حتمل الزمالء الوقحيني ،و عندما ال يحالفك التوفيق ب�شيءٍ ما� ،إبحث عن طريق
م�ضايقات يومية اخرى ،هل يبدو ذلك م�ألوف ًا لك؟ �إبد�أ اخرى .وهناك العديد منها.
القراءة عن �سبل وقف املبالغة يف رد الفعل.

الإبقاء على احلوادث امل�ؤ�سفة �ضمن منظو ًر معني

النظر الى النا�س املزعجني كمعلمني

على الرغم من �صعوبة ادراك ذلك يف كل مرة ،ف�إنّ �سكب
ال�شوربة على بذلتك قبل اجتماع مهم لي�ست م�أ�ساة .وحتى
�سرقة حمفظتك لي�س بالأمر املهم خا�ص ًة على املدى
الطويل .فقبل ت�صويرك حالة معينة على انها م�أ�ساوية،
توقف للحظة وت�صور نف�سك تنظر الى احلدث بعد �سنة.
فهل البقعة على بذلتك مهم ٌة حق ًا؟ بالطبع ال .و هل �أنت
قاد ٌر على �إعادة �إ�صدار بطاقات الإئتمان اخلا�صة بك؟
بكل ت�أكيد ،واحلياة �ست�ستمر.

هل موظف املبيعات ي�ضيع الوقت �سدى على رغم ال�صف
الطويل من املراجعني؟ ف�إذا كان الأمر كذلك ،ميكنك
�أن ت�ست�شيط غ�ضب ًا حول كيفية �إ�ضاعة وقتك ُ�سد ًا و رفع
�شخ�ص
�ضغط دمك� ،أو ميكنك �أن ترى املوظف على �أنه
ٌ
يقوم بتعليمك ال�صرب وتقدير الأفراد الذين ي�ؤدون عم ًال
�شاق ًا مقابل راتب قليل .نف�س الطريقة تُ�ستخدم يف
العديد من ال�سيناريوهات الأخرى� :سائق �سيارة يتجاوز
من �أمامك على الطريق ال�سريع ،يعلمك انه من احلماقة
جتنب التوتر الذي ال داعي له.
�أن تكون يف عجل ٍة كتلك و تتخذ خماطرة ال داعي لها.
�أو امر�أة تخطو من امامك وت�أخذ �سيارة الأجرة التي �إذا �شعرت بوخز يف قدمك اثناء الهرولة ،فمن احلكمة
�أوقفتها تو ًا .فهي تعلمك �أهمية �أن ترتك لنف�سك مت�سع ًا �أن تتوقف ،لتتجنب تفاقم �أي �ضرر ممكن ,وباملثل ،ف�إنها
6
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فكرة جيدة �أن تعزم على الت�سامح يف املواقف الع�صيبة .يف هذه الأثناء نق�ضي الكثري من الوقت بالإندفاع
على �سبيل املثال ،اذا كان عقلك مليء بجميع الأ�شياء والتفكري يف ما �سوف ننجزه وعليه ف�إننا غري قادرين على
التي عليك القيام بها ،فالحظ عملية تفكريك ب�أ�سرع ا�ستخال�ص الكثري من املتعة يف حياتنا.
ما ميكن .و اعمل على وقفها قبل �أن تخرج عن نطاق
ال�سيطرة .التوتر العاطفي هو �إ�شارة التحذير التي يجب واليك طريقة اف�ضل :بغ�ض النظر عن مدى ان�شغالك،
الإنتباه اليها ،ف�إما �أن يكون لديك الكثري لتتعامل معه �أو عليك جدولة فوا�صل الإ�سرتخاء يف حياتك بحيث ال تكون
نف�س عميق لب�ضعة دقائق وامل�شي لفرتة
�أنك ت�سمح للأ�شياء ال�صغرية ب�أن تزعجك كثري ًا .ويف �أكرث من �أخذ ٍ
ل�شخ�ص ما يحتاج للإبتهاج.
نوع من التغيري .وجيزة� ،أو كتابة مذكرة
ٍ
كلتا احلالتني ،ف�إنك بحاجة �إلى اجرا ِء ٍ
وعليك حماربة امليل لت�أجيل الإ�سرتخاء حتى يوم غد.
جتنب �أن تكون ماديا
وتذكر -عندما ي�أتي «الغد» ف�إننا نطلق عليه «اليوم» ،قم
ف ّكر ملي ًا يف جميع الأ�شياء التي حتمل قيم ًة عاطفية باال�سرتخاء اليوم لب�ضعة دقائق و افعل ذلك كل يوم.
بالن�سبة لك -الزهرية التي ورثتها ،عق ٌد جميل ،الر�سم
الأول لطفلك وغريها ،نحن نعلم �أن هذه الأ�شياء ميكن ال تتوقع من اجلميع ان يحبك:
ك�سرها وتدمريها ب�سهولة �أو فقدانها� ،إ ّال �أننا نادر ًا ما انها حقيقة من حقائق احلياة ،بع�ض النا�س الذين
نفكر يف حدوث � ٍأي من هذه التهديدات .وعندما نفقد تلتقيهم خالل حياتك �سوف يحبونك والبع�ض الآخر لن
�شيئ ًا قيم ًا بالن�سبة لنا ف�إننا ن�ست�شيط غ�ضب ًا .ميكننا يحبوك .فاملحاولة ال�شديدة جلعل النا�س يحبونك ُيو ّلد
العمل على منع حدوث ذلك من خالل تخيل �أن الأ�شياء قدر ًا كبري ًا من ال�ضغط النف�سي .ابذل دائم ًا �أف�ضل ما
الثمينة َو ّلت بالفعل� .ألي�س غروب ال�شم�س جمي ًال؟ نعم ،لديك ولكن ال ي�صيبك اجلنون والغ�ضب ال�شديد �إذا
�شخ�ص ما ،اعمل
وال يزال ب�إمكانك التمتع بتذكر الأ�شياء التي فقدتها .و كان هناك من ال يحبك .ف�إذا انتقدك
ٌ
الآن �إذا ما ك�سر
�شخ�ص ما تلك الزهرية او �سكب القهوة على تقليل التفاقم الذي ت�شعر به من خالل قبول النقد
ٌ
على ذلك الر�سم فانك لن تتقطع �إربا.
وامل�ضي قدم ًا.

جدولة الوقت لال�سرتخاء

كن مرناً دائماً

�إن جمتمعنا ي�شجعنا على �أن نرجىء الإ�سرتخاء .نحن
نعترب �أن الإ�سرتخا َء ٌ
�شيئ نفعله يف العطلة القادمة� ،أو
�أثناء التقاعد فقط .هذا التفكري ُم َ�ض ِلل ب�شكل رهيب.
يجب �أن يح�صل ال�شخ�ص العادي على ب�ضع ِة ا�سابيع من
الإجازة يف كل �سنة ،ومعظمنا عليه �أن يعمل حتى �سن
ال�ستني للح�صول على �إ�ستحقاقات التقاعد الكامل.

�إنه �أم ٌر جيد �أن تكون منظم ًا و تخطط للم�ستقبل .فال
يبنبغي �أن تنده�ش �أو ت�شعر بالغ�ضب �إذا تغري جدولك
الزمني .فرحالت الطريان يتم ت�أجيلها ،والوعود ال
حترتم ،و الطق�س لن يكون متعاون ًا دائم ًا .و عندما حتدث
هذه الأمور ،ال ت�شعر بالغ�ضب وال تبايل بها وا�ستمر
بحياتك.
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هل تعلم ...

إدارة اإلجهاد:

ال يهم مقدار ال�ضغط الذي ت�شعر
به يف العمل� ،إذا كان مبقدروك
�أن جتد طريق ًة للإ�سرتخاء ملدة
خم�س دقائق على الأقل يف كل
�ساعة �سوف تكون �أكرث �إنتاجية.
�إن معظم الإجهاد الذي نعاين منه
جنلبه ب�أنف�سنا من خالل عاداتنا و
مواقفنا ال�سيئة.

عندما ي�شرع املحا�ضر يف �شرح «�إدارة الإجهاد» للجمهور رافع ًا ك�أ�س ًا
من املاء �سائ ًال« .كم ثقل هذا الكوب من املاء»؟ كانت الإجابات ترتاوح
من ع�شرين غرام ًا �إلى خم�سمائة  ،ف�أجاب املحا�ضر« ،الوزن املطلق ال
يهم .و �إمنا يعتمد ذلك على الزمن امل�ستغرق حلملها من قبلك»« .ف�إذا
َح َم ْلتُها ملدة دقيقة فلن يكون هناك م�شكلة .و �إذا َح َم ْلتُها ملدة �ساعة
ليوم واحد
ف�سوف �أعاين من الأم يف ذراعي اليمنى .و �إذا َح َم ْلتُها ٍ
فهذا يتطلب ا�ستدعاء �سيارة الإ�سعاف .و يف كل حالة مما ذكر كان
الوزن نف�سه ولكن كلما َح َم ْلتُها ملد ٍة �أطول ت�صبح �أثقل» .وتابع« ،وتلك
هي الطريقة مع �إدارة الإجهاد .ف�إذا حملنا �أعباءنا طوال الوقت ف�إن
احلمل يف نهاية املطاف ي�صبح عبئ ًا ثقي ًال على نح ٍو متزايد ،ولن نكون
قادرين على الإ�ستمرار يف املهمة .وكما هو احلال مع كوب املاء فعليك
�أن تنزله لفرتة من الوقت وت�أخذ راحة قبل حمله مرة اخرى .وعندما
نكون منتع�شني ،ميكننا الإ�ستمرار مع العبء.

خذ ورقة وقلم و اكتب كل �شيء
يف يومك ي�سبب الإجهاد ،تحَ َ َقق
من املُفا ِقمات التي تولد الإجهاد
العظيم .وقم بتحليل جميع الطرق
التي ميكن �أن تغري هذه الأو�ضاع.
زميل لك يف العمل
ف�إذا حتدثت مع ٍ
فهل ذلك �سوف يخفف الإجهاد؟ �أو
�إذا ا�ستيقظت ن�صف �ساعة �أبكر،
فهل يمُ َ ِّك ُن َك ذلك من تقليل ال َع َجلة
و يعطيك الوقت للم�شي �أو التنزه؟

«ولهذا� ،ض ْع عبء العمل عندما تذهب الى املنزل الليلة وال حتمله
معك الى هناك .وب�إ�ستطاعتك �إ�ستعادته غد ًا .ومهما كان حجم ما
حتمله من الأعباء الآن �ضعها للحظة �إذا �أمكنك ذلك .وا�سرتخي ،و
كاف .احلياة
وقت الحق بعد �أن تكون قد ا�سرتحت ٍ
انه�ض بها يف ٍ
لوقت ٍ
ق�صرية ،فتمتع بها»! 9

هل متار�س التمرين ملدة ع�شرين
دقيقة على الأقل يومي ًا؟ �إذا كنت ال
تفعل  ،فعليك بذلك ،لأن من �ش�أنه
�أن يخفف التوتر وي�سمح لك بالعمل
ب�شكل �أف�ضل
والنوم ٍ
– دكتور جوي�س براذرز

8

امل�شوقة املجلد  4الإ�صدار 2

عشر نصائح لعمل خالي من التوتر
بقلم :مايكل مري�سر – عامل النف�س ال�صناعي

 -1الإن�سجام مع النا�س« :املوظفني ذوي الإجهاد املنخف�ض
لديهم عالقات عمل �سل�سلة مع اجلميع» ،كما قال مري�سر .و
من �أجل حتقيق ذلك ،عليك العثور على الأمور امل�شرتكة مع
الآخرين والت�صرف بود مع اجلميع على الإطالق من الرئي�س
نزو ًال الى اولئك الذين يقومون بتنظيف املكتب».

�أهدافهم .وبينما النا�س ذوي التوتر املنخف�ض مي�ضون �أكرث
من ن�صف وقتهم يف عمل الأ�شياء التي ت�ساعدهم على حتقيق
اهدافهم ق�صرية �أو طويلة املدى« .النا�س ي�شعرون مبزيد من
الإحباط عندما ال يحققون �أهدافهم».

 -7اعداد قائمة املهام اليومية� :أكتب كل يوم قائمة مبا عليك
 -2كن دبلوما�سياً ولبقاً دائماً :جتنب الت�صرف بغ�ضب �أو القيام به يف يوم العمل التايل وذلك قبل مغادرتك العمل،
بقل ِة �صرب حتى عندما تكون حمبط ًا« .التعبري عن الغ�ضب كما قال مري�سر� .إن قلي ًال من التنظيم ميكن �أن ي�ساعد يف
يف مكان العمل ي�ؤدي عاد ًة الى رد مبا�شر �أو غري مبا�شر مما انقاذك من الغرق باملهام التي عليك �إجنازها.
يزيد الإجهاد بالت�أكيد» .كما قال مري�سر.
 -8احلفاظ على مكتب انيق وم�ساحة للعمل :نحن ال
 -3معرفة ما هو متوقع منك :معرفة توقعات رئي�سك منك نتحدث هنا عن نظافة مفرطة .وقال مري�سر� .أن مكتبه
وتوقعات رئي�س رئي�سك« .ه�ؤالء النا�س �سوف ينهون عملك ت�سعة × اربعة �أقدام وكله مغطى بورق با�ستثناء امل�ساحة
وهذا ي�ؤثر ب�شكل كبري على م�ستويات توترك» ،كما قال التي امامه والبالغة  2×2قدم .وانه يحتفظ بتلك امل�ساحة
مري�سر« .من خالل تلبية توقعاتهم ف�إنه ميكنك امل�ضي قدم ًا للأ�شياء التي يقوم بعملها يف تلك اللحظة.
بالإ�ضافة الى تقليل ال�سبب املحتمل للتوتر».
 -9ممار�سة التمارين قلي ً
ال كل يوم :امل�شي ملدة ع�شر دقائق
َ
 -4كن العب فريق مع رئي�سك وزمالئك يف العمل� « :سوف ي�ساعدك « .النا�س ُمثقلني بالتوترات العاطفية وال�شد
املوظفني اللذين يقدرون العمل اجلماعي يتلقون حزن ًا �أقل يف ع�ضالتهم» ،كما قال مري�سر .ت�ستطيع من خالل ممار�سة
بكثري من املوظفني الذي يت�صرفون بتمرد �أو ب�إنعزالية ،كما التمرين قلي ًال �أن حترر الإجهاد العاطفي والبدين – ذلك
يجعل ذهنك �أكرث �صفا ًء عند البت يف كيفية معاجلة الو�ضع
قال مري�سر.
املجهد.
� -5إعطاء ثالث �إطراءات يف العمل كل يوم « :النا�س يحبون
تلقي الإطراءات و�سوف يحاولون جعل حياتك �أكرث �سهولة مبا  -10النظر يف تغيري الوظائف« :اذا كان ما �سبق من الن�صائح
�أنك جعلتهم ي�شعرون بحال ٍة جيدة ب�إطرائك عليهم .و �سوف الت�سعة مل ت�ساعدك ،فعندئذ قد يكون الوقت قد حان لإيجاد
وظيف ٍة جديدة ،كما قال مري�سر� .إذا ف�شل كل �شيءٍ �آخر.
يتذكرون الإطراء عندما تطلب معروف ًا».
ي�ست�شهد مري�سر باقتبا�س غالب ًا ما ي�ستخدم« :اذا كنت ال
�َ -6ض ْع اهدافاً لنف�سك� -شخ�صية وذات �صلة بالعمل :ت�ستطيع حتمل احلرارة فعليك اخلروج من املطبخ»9.
النا�س ذوي التوتر العايل نادر ًا ما يفعلون �أ�شياء لتحقيق
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ادارة االجهاد لالطفال
http://www.stressmanagementtips.com

من بعبع الأطفال ال�صغار الى بعبع امتحانات الثانوية التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد اطفالك على التعرف وادارة
العامة امل�ؤهلة لدخول اجلامعة ،ي�ؤثر الإجهاد على توتراتهم.
الأطفال من جميع الأعمار� .أول �شيءٍ ميكن للوالدين
 aالطعام ال�صحي .اجل�سم ال�سليم �أكرث قدرة
القيام به مل�ساعدة طفلهم على ادارة الإجهاد هو بناء
على حتمل الإجهاد الذي ي�سبب املر�ض .العمل على
وحدة عائلية قوية .والعمل على ا�شراك اطفالهم يف
جدولة وجبات منتظمة و �أوقات تناول الوجبة اخلفيفة،
مناق�شات الأ�سرة ومراقبة الإجهاد لديهم.
وعدم ال�سماح لطفلك تخطي وجبات الطعام.

التعرف على االجهاد لدى اطفالك:

يظهر الإجهاد على الأطفال ال�صغار خا�ص ًة ذوي
خمتلف جد ًا
ب�شكل
ٍ
املهارات الإجتماعية غري املتقدمة ٍ
عن البالغني .وغالب ًا ما يكون �إجهاد الأطفال باطني ًا ،و
�أكرث ما يلفت الإنتباه هو الأعرا�ض اجل�سدية التي ت�شبه
حد ما ،مبا يف ذلك ال�صداع و �ألآم املعدة
الإنفلونزا الى ٍ
وحتى الغثيان.

م�ساعدة الأطفال على احلد من الإجهاد:

 aممار�سة التمارين املن�شطة هو خمفف
جيد للإجهاد .متام ًا مثل البالغني ،ف�إن الأطفال

وقت للإ�سرتخاء� .إذا كان �أطفالك مقيدين
بحاجة �إلى ٍ
ب�ألعاب الفيديو والتلفزيون وجهاز الكمبيوتر ،دعهم
ي�ستخدمون �أقدامهم من خالل تزويدهم و ت�شجيعهم
على ا�ستخدام الألعاب املن�شطة مثل كرة القدم و املالكمة
والدراجات .و �إذا بدى طفلك متوتر ًا فقم باللعب معهم.
�إن الوقت الذي تق�ضيه مع �أطفالك هو و�سيلة عظيمة
حلملهم على فتح �سبل الإت�صال.

 aكن وا�ضحا يف و�ضع القواعد ومتناغما
مع الإن�ضباط� .إن الأطفال يعي�شون يف عامل «�أبي�ض

يتعلم الأطفال يف املقام الأول عن طريق القدوة .و �أف�ضل
طريقة لتعليم طفلك كيفية �إدارة الإجهاد هو من خالل و �أ�سود» .املبادىء التوجيهية ال�ضبابية والت�ضاربات هي
تعليمهم تطوير مهارات و �أ�ساليب التعامل مع ال�ضغوط و �أكرث �إرباك ًا بالن�سبة لهم مما هي عليه بالن�سبة للبالغني.
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االبوة واالمومة
من القلب

 aمل�سة لطيفة هي دوا ٌء عظيم .يف بع�ض الأحيان ،العناق ي�ساوي
�أكرث من �ألف كلمة .وخمفف ج�سدي �آخر للإجهاد ميكن �أن يكون تدليك
وكتفي طفلك .اطفالك مثلك ميكن �أن ي�شعروا بالإجهاد �أي�ض ًا!
لطيف لعنق ْ
 aتعلم �أن تكون م�ستمعاً جيداً .عندما يريد طفلك احلديث
عن م�شاكله ،ال تنتقد .لي�س من ال�ضروري تقدمي امل�شورة دائم ًا ،قد يحتاج
الأطفال الى التحدث فقط� .شجعهم ب�أ�سئلة مفتوحة مثل« ،ماذا حدث بعد
ذلك؟ «كيف ت�شعر حيال ذلك»؟

 aع ّلم اطفالك �أن اجلميع (مبا فيهم انت) يرتكبون
الأخطاء .والبداية اجليدة هي الإعرتاف ب�أخطائك لأطفالك ،فعندما

تخطئ ُقل «انا �آ�سف» او «كان ذلك خط�أي» .اذا كان الو�ضع ي�سمح ،ا�ستخدم
امثلة �شخ�صية من املواقف الع�صيبة التي واجهتها خالل طفولتك حتى لو مل
تنجح يف التعامل مع و�ضعك �آنذاك .ت�ستطيع �أن تو�ضح �أنه ميكنهم ال َت َع ُلم من
�أخطائهم و ال�ضحك منها.

 aو �أخرياً ،علم اطفالك متارين تعمل على تخفيف
الإجهاد �ساعدهم يف العثور على الألعاب التي ميكن �أن تعمل على احلد من

التوتر لديهم9 .
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هل تعلم ...
بينّ علماء النف�س
�أن النا�س �شديدو
احل�سا�سية ي�شعرون
بالإهانة ويحزنون
ب�سهولة لأنهم يعي�شون
بتوتر كب ٍري جد ًا و
ٍ
ع�ضالت م�شدودة .و
ٍ
هذا ي�سبب لهم التغري
املفاجىء عند حدوث
�أدنى �ضجيج �أو �أدنى
�إهانة لغرورهم.
يقولون �أن �أع�صابهم
على حافة الهاوية،
بل هي ع�ضالتهم من
ر�أ�سهم حتى اخم�ص
�أقدامهم التي ت�ستعد
للقفز .و عندما تكون
ع�ضالتك م�سرتخية
ومرتاحة ف�إن
�أع�صابك �أي�ضا �سوف
تكون مرتاحة .
– الربت ادوارد ويقام
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التغلب على
االجهاد

اقتبا�ســـات
بارزة

االجهاد هو قمامة احلياة احلديثة ونحن جميعا ننتجها� ،إذا ركزت على ال�سلبيات يف �أي �أمر ،ميكنك عندئذ توقع
ولكن �إذا مل تتخل�ص منها ب�شكل �صحيح ف�إنها �سوف ترتاكم
م�ستويات عالية من الإجهاد� .أما �إذا حاولت �أن ترى
ٍ
الإيجابيات يف �أي �أمر ،ف�إنّ م�ستويات �إجهادك �سوف َت ْن ُق�ص
وت�سيطر على حياتك - .تريي جيوليمت�س
الى حدٍ كبري- .كاثرين بول�سيفر
قلقنا لن يفرغ الغد من حزنه  ،لكن �سيفرغ اليوم من قوته.
 ت�شارلز �سبورجوناحلفاظ على روح دعابتك .هناك ما يكفي من الإجهاد
لبقية حياتك ،ال تدع الرميات ال�سيئة تُف�سد اللعبة التي من
ب�شكل مثايل هو و�صفة املفرت�ض �أن ت�ستمتع بها- .اميي الكوت
الإعتقاد ب�أن عليك القيام ب�أمر ما ٍ
للتوتر و الإجهاد  ،انت بذلك تربط الإجهاد مع املهمة
وبالتايل �ستجد نف�سك تتجنب القيام بها� -.ستيف بافلينا ملعاجل ٍة �سريعة املفعول ،حاول الإبطاء و الت�أين- .ليلي

توملني

الإجهاد يجع ُل من كل �شيءٍ حال ًة طارئة - .ناتايل
ا�سرتح ،فاحلقل الذي قد ا�سرتاح يعطي حم�صو ًال وفري ًا.
غولدبرغ
-اوفيد

الإجهاد هو لي�س ما يحدث لنا ،و امنا هو ا�ستجاب ٌة ملا يحدث.
والإ�ستجابة هي �شي ٌء ميكننا اختياره- .مورين كيلوران عندما ُ�سئل رج ٌل يبلغ من العمر  113عام ًا عن �سر طول
عمره� ،أجاب« :عندما متطر ال�سماء ف�إين �أدعها».
�أعظم �سالح �ضد الإجهاد هو قدرتنا على اختيار فكرة بد ًال
من اخرى- .وليام جيم�س
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