
الضغط العصبي )اإلجهاد( اإليجابي:
يحفز، ويركز الطاقة.	 
مداه  قصير.	 
ينظر إليه على أنه ضمن قدراتنا على التكيف.	 
يشعرك باالثارة.	 
يحسن األداء.	 

ليس  بالضرورة أن يكون الضغط العصبي  شيئاً سيئاً
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ليس  بالضرورة أن يكون الضغط العصبي  شيئاً سيئاً , الضغوط العصبي هو ببساطة استجابة الجسم للتغييرات التي تخلق الفرائض المتطلبة. هناك اختالفات 
كبيرة بين الضغط األيجابي، وهو مصطلح لإلجهاد اإليجابي، والضيق، والذي يشير إلى اإلجهاد السلبي. 

سيكون لدى الناس ردود فعل مختلفة في حاالت معينة. لذلك ، من الصعب تصنيف الضغوطات إلى قوائم موضوعية لتلك التي تسبب 
االجهاد االيجابي وتلك التي تسبب االجهاد السلبي. ومع ذلك ، من خالل التعميم ، يمكننا تجميع قائمة من الضغوطات التي عادة ما تكون ذات 

خبرة سلبية أو إيجابية لمعظم الناس ، في معظم األحيان. 

الضغط العصبي) اإلجهاد ( السلبي:
يسبب القلق.	 
يمكن أن يكون قصير أو طويل األجل.	 
ينظر إليه على أنه خارج  عن قدراتنا على التكيف.	 
يسبب الشعور بعدم السرور	 
يقلل من األداء.	 
يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عقلية وجسدية.	 

أمثلة على الضغوطات الشخصية اإليجابية:
تلقي ترقية أو ترفيع في العمل.	 
بدء وظيفة جديد.	 
زواج.	 
شراء منزل.	 
إنجاب طفل.	 
التنقل.	 
أخذ إجازة.	 
مواسم العطالت.	 
تقاعد.	 
أخذ الدروس أو تعلم هواية جديدة.	 

أمثلة على الضغوطات الشخصية السلبية:
وفاة شريك الحياة أو أحد أفراد األسرة.	 
فقدان االتصال مع األحباب.	 
دخول المستشفى )سواء ان تكون أنت أو أحد أفراد األسرة(.	 
اإلصابة أو المرض )سواء ان تكون انت أو أحد أفراد األسرة(.	 
التعرض لإلساءة أواإلهمال.	 
االنفصال أو الطالق.	 
الصراع في العالقات الشخصية.	 
البطاله.	 
مشاكل في النوم.	 
مشاكل األطفال في المدرسة.	 

ال تقتصر عوامل الضغط العصبي دائماً على الحاالت التي تخلق فيها بعض الحاالت الخارجية مشكلة. يمكن أن تسبب األحداث الداخلية، مثل 
المشاعر واألفكار والسلوكيات المعتادة، أيضاً ضغطاً سلبياً.

 
وتشمل مصادر الضغوطات الشائعة داخلياّ: المخاوف )الطيران، والمرتفعات، والخطابة ، وما إلى ذلك(، والقلق بشأن األحداث المستقبلية )في 

انتظار نتائج االختبارات الطبية، وإعادة هيكلة الوظائف، وما إلى ذلك(، وعدم الواقعية، والكمال، والتوقعات. 

إن األنماط المعتادة، مثل اإلفراط في الجدولة، وعدم الحزم، والمماطلة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى الضغط السلبي.
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لجنة الصحة السليمة في الدائرة التعليمية 146:
مات كوشيوليك، فالتون)منسق الصحة(؛ أليسون بوبر، مامولاير؛ جيف 

تشارلستون، ديستريكت؛ريجينا مايور،سنترال؛ دان ماكلوغلن،فالتون؛ ويندي 
ميوتي،فييركي؛ لورن أودونيل،ديستريكت ؛ تيري ستاهوالك، ديستريكت؛ 

ومارتن بتلي،كروز.

2

حساء بوك تشوي)الملفوف 
الصيني( مع الثوم 

والزنجبيل

وصفة سهلة للعائلة

المكونات:
1 ملعقة كبيرة من زيت الفول السوداني أو الزيت النباتي

2 فص ثوم مفرومة
ً 2 بصل أحمر، مفروم ناعما

4 أكواب مرق خضروات صوديوم منخفض )أو مرق دجاج(
ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا

1 قطعة من الزنجبيل )بحجم إصبع اإلبهام(، مقشرة ومفرومة إلى شرائح 
رقيقة جدا

2 فطر شيتاكي مجفف
2 ملفوف صيني، مفروم إلى قطع بحجم لقيمات

4 أونصات من معكرونة األرز الجافة
معجون الفلفل الحار )حسب الذوق( 

الطريقة:
في وعاء كبير على نار متوسطة، أضف الزيت والثوم والبصل . 1

االحمر. ُيطهى المزيج لمّدة 4-3 دقائق، حتى يصبح البصل شفافاً 
والثوم عطراً.

ُيضاف المرقة وصلصة الصويا والزنجبيل والفطر وُيغلى على نار . 2
منخفضة،  ُيغّطى وُيترك على شعلة خفيفة لمّدة 20 دقيقة.

ُيضاف الملفوف الصيني وُيطهى لمدة 5 دقائق، حتى يصبح طرياً. . 3
ضع الحرارة على نار منخفضة جدا وغطية.

بنفس الوقت،  أجلب وعاء آخر من الماء ليغلي وبعدها اطفئ النار. . 4
أضف معكرونة األرز، وغطيها واتركها لبضع دقائق حتى ُتصبح 

طرية. يجب أن تكون هناك تعليمات الطهو على العلبة- متوسط وقت 
النقع حوالي 7-6 دقائق.

صفي المعكرونة وقم بتقسيمها في وعائين. . 5
إضافة المرقة  و الملفوف الصيني إلى المعكرونة و قليال من الشطة . 6

)حوالي 4/1 -  1/2 ملعقة صغيرة  القليل منها حار جداً( 
   قم بالتقديم. . 7

شاهد وتعلم
آثار الضغط النفسي على جسمك

يمكن أن يكون الضغط النفسي في البداية شكاًل إيجابياً من أشكال 
التحفيز ، ولكن عندما تواجه مستويات عالية من الضغط لفترة طويلة 

يمكن أن يصبح لها تأثير سلبي. هنا هو شريط فيديو يشرح كيف يمكن 
أن تؤثر الضغط سلبياً على جسمك.

https://www.youtube.com/watch?v=v-t1Z5-oPtU

pickledplum.com من

هنا فيديو آخر قصير حيث يمكن أن يفسر كيفية تغيير انطباعك عن 
الضغط العصبي وجعله في الواقع صديقك! ربما السبب في أننا 

متوترون جداً هو بسبب كيف تعلمنا أن ننظر بها الى الضغط العصبي. 

https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_
to_make_stress_your_friend#t-30296

“بمجرد أنك ُتقدر أن المرور بالضغط 
العصبي يجعلك أفضل في ذلك ، يمكن 
أن يكون من األسهل مواجهة كل تحد 

جديد. ”

- كيلي ماكغونيجال
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