
والضغوطات رالتوتّ عامل مع التّ   
 

، برنعدام الصّ ا، كلالشراهة في األأو  نعدام الشهيةا ،ة النومقلّ  ،الغضب واالنفعال ةعسر  ،سيانالنّ 
 للقيام بأي عمل. غبةافع والرّ فقدان الدّ  ،نوبات الصداع

 
 إذا كنت التحت ضغط؟ وما هي العالمات التي تظهر عليِك؟  نعندما تكوني ينكيف تشعر 
، فجميعهم ك في العملوزمالء كمثل عائلتك وأصدقاءلي هؤالء القريبين منِك تعرفين اسأ

 .ضك للضغوطات!تعرّ العالمات عند ظهر عليك تأن يقولوا كيف  نيستطيعو 
 

  ؟رالتوتّ  هوولكن ما 
 

 . بين بهاطالَ مُ التي نحن مور الكثيرة على الضغوطات التي نقع تحتها واألفعلنا  هو ردّ ر التوتّ 
 

 أن نعرف أربعة أشياء هامة: علينا ينبغيالتوتر بشكل أفضل ولكي نفهم 
 

 :ء طبيعي من الحياةز ج ماهوالضغوطات ر التوتّ  .1
 اطنا، أمّ زنا وتعطينا الدافع وتنشّ تعتبر مفيدة لنا ألنها تحفّ إن كمية محددة من الضغوطات 

تكون غير مفيدة بالمرة. طغى علينا فهي ا يجب وتايد علينا الضغوطات أكثر ممّ ز عندما تت
   م جدًا أن نتعلم مهارة التعامل مع التوتر الناتج عن الضغوطات. مهومن ال

 
 

 :يجابية مثلما يأتي من أمور سلبيةمن الممكن أن يأتي التوتر واإلجهاد من أشياء إ .2
، مثل فواتير نا نتيجة ضغوط سلبيةانصيبجهاد قد يُ ي بعض األحيان نظن أن التوتر واإلف

يجابية قد مور اإلننسى حقيقة أن األو  متحانات في دراستنا، مشاكل صحية.سدادها، ايجب 
ل لبيت اقتنزواج، أو شراء سيارة جديدة، أو االعداد لحفل ب في إجهادنا أيضًا مثل اإلتتسبّ 

  شياء قد تصيبنا بالتوتر الشديد. فهذه األجديد. 
 اعدك على التعامل معه بشكل أفضل.م تحديد مستوى التوتر الذي تعانين منه سيستعل إَن 

 



 :والتوتر الضغوطاتتراكم  .3
جهاد التي نشعر بها هي نتيجة تراكم الضغوطات علينا في هذا الوقت. إن كمية التوتر واإل

بالتوتر  بسيط والذي يضيف قدر ضئيل من الضغط عليناوهذا يفسر كيف يشعرنا طلب 
م كيف نواجه تعل  نّ في هذا الوقت. إ عديدةا بالفعل واقعين تحت ضغوطات ذا كنّ إ ،الشديد

ال و طاقتنا  عدم استنفاذفي حياتنا سيساعدنا على  الضغوطاتونتعامل مع مستويات التوتر و 
 كليًا.لتوتر ايطغى علينا 

 
 :أزمةلمحنة و يقود  الضغوطاتعدم التعامل مع التوتر و  .4

يؤدي لالضطراب النفسي قد بشكل كبير في حياتنا  الضغوطاتنتيجة التعرض للتوتر و  إنّ 
 ة صحية.اجهاد في حياتنا هو المفتاح لحيفالتعامل مع التوتر واإلالصحة.  ولتدهور

 
 
 
 

والضغوطات أريد أن أتعلم كيف أتعامل مع التوتر  
 
 
 
 
   



. وستساعدنا هذه والضغوطاتمهارات في التعامل مع التوتر  ست إلى  اً سننظر سويّ 
 جهاد وماذا نفعل بصدده.أين يأتي هذا اإل ارات أن نفهم بشكل أفضل منالمه

 :دي األسبابالمهارة األولى: حدّ 
 

ب وًال أن تدركي ما الذي يسبّ يجب أ الضغوطاتلكي تستطيعي التعامل مع التوتر و 
خر يأتي من : واحد يأتي من أسباب خارجية واآلالتوتر. يوجد نوعان من التوترهذا 

 دواخلنا.
 

 :التوترالخارجية التي تسبب  اتطو بعض األمثلة لمصادر الضغ
التغييرات الكبيرة (مثل الوالدة، الوفيات، تغيير السكن، بدأ وظيفة  ،العائلة واألصدقاء

 ،معين) مثل االختالف مع شخص ما على أمرٍ خرين (التفاعل مع اآل ،جديدة)
 .أزمات ومشاكل متعددة ،عدم وضوح المستقبل ،مشاكل في العمل ،ظروف المعيشة

 
تأتي بسبب الضغط الذي نتعرض : فهي شخصية و صادر الضغوطات الداخليةمأما 

بعض األمثلة  ليكِ له بسبب طريقة تفكيرنا تجاه أمٍر ما وكيف نشعر تجاهه. إ
  :للضغوط الداخلية

اتجاه  ،التوقعات الغير واقعية ،الصراع الروحي ،النفسيالصراع  ،تدهور الصحة
 .األلم العاطفي ،القلب السلبي

 
ن من ضغوطات. هل من الممكن أن تكتبي قائمة تواجهينه اآلفكري فيما 

ألسباب كم من هذه الضغوطات جهاد؟ واإل التوترلك ب بالضغوطات التي تتسبب
ريقة تفكيرك بالنسبة ألمور طبداخلي وشخصي ومرتبط سببه خارجية وكم منها 

أول مهارة تحتاجين أن تتعلميها لتواجهي  رك ويجهدك هود ما يوتّ يعديدة؟ إن تحد
 وتتعاملي معه. التوتر

لى المهارة الثانيةاذهبي إ  



  :التوترعن  الثانية: التعامل مع المحنة واألزمة الناتجَتين المهارة
 

هي الكلمة التي تصف األلم النفسي الذي نختبره عندما نصل  التعاسةإن المحنة أو 
، فيطغى ل الضغوطات أكثر من ذلكلمرحلة حيث نشعر أننا غير قادرين على تحمّ 

صاب باالضطراب الشديد. فالمشاعر السلبية هي نتيجة ونُ  جهادعلينا التوتر واإل
قتحام تبدأ في ا هذه المشاعر السلبية قد نّ أ الّ طبيعية عندما يحدث أمر سيء. إ

   نتعامل معها.ذا لم نتعلم كيف ر علينا إتنا وتصبح ذات تأثير مدمّ حيا
 

حساس بالمحنة والكرب؟ يمكننا أن نتعلم هذا اإلهل تعلمين أن الرب يسوع واجه 
يسوع مع المحنة والكرب الكثير مما يخبرنا به الكتاب المقدس عن كيف تعامل 

 بالموت على الصليب. هيم علكِ م ظلمًا وحُ هِ ت عندما ا
 
 :لقد سمح المسيح لنفسه أن يشعر بالمحنة .1

اجلسوا «قال للتالميذ: لى ضيعة يقال لها جثسيماني فحينئذ جاء معهم يسوع إ
يحزن  ي زبدي وابتدأخذ معه بطرس وابنَ ثم أ »صلي هناكههنا حتى أمضي وأ

 ويكتئب
 37 – 36: 26 ىمتّ  

2.  المسيح بوضوح بما كان يحدث في داخله أقر: 
 »نفسي حزينة جدًا حتى الموت، امكثوا ههنا واسهروا معي«م: فقال له

 38: 26 ىمتّ 
 مشاعر عن ايوحنّ  التلميذ هلسجّ  نفسها ماخر وفي الفترة الزمنية آ ونقرأ في َمَثلٍ 

 مه: عندما أعلن المسيح أن يهوذا سيسلّ نفسه ظهر النمط المسيح والتي تُ 
 نّ الحق الحق أقول لكم: إ«ب بالروح، وشهد وقال:ا قال يسوع هذا اضطر لمّ 

 » !منيمنكم سيسلّ  واحداً 
 21: 13 حّنايو 

 



 :كتئابه هللار المسيح عن حزنه واعبّ  .3
ن ات للقادر أم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعذ قدّ الذي في أيام جسده إ

 جل تقواهله من أ عَ مِ صه من الموت وسُ يخلّ 
 7: 5 رانّيينعب 

 :المه مع أصدقائهشارك المسيح آ .4
 »سهروا معينفسي حزينة جدًا حتى الموت، امكثوا ههنا وا«م: فقال له

 38: 26 ىمتّ  
 :األلمب بوا لهلقد غفر المسيح لمن تسبّ  .5

ين صلبوه هناك مع المذنبَ » جمجمة«لى الموضع الذي يدعى ولما مضوا به إ
يا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال «فقال يسوع: خر عن يساره، عن يمينه واآل واحداً 

 اعليهذ اقتسموا ثيابه اقترعوا وإ ». يعلمون ماذا يفعلون
 34 - 33: 23 قالو  

  
: أن تسمحي لنفسك أن تشعري بالمحنة، تحديد باع هذه الخطوات الخمساتّ  إنّ 

رك، ومشاركة مصدر هذه المحنة، التعبير عن شعورك هللا الذي يحبك ويهتم بأم
وا من أجلك وأخيرًا أن تغفري لهؤالء ن تطلبي منهم أن يصلّ مع أصدقائك وأمشاعرك 

   .بي على محنتكالذين جرحوك، كل هذه الخطوات ستساعدك أن تتغلّ 
 

 ية بسبب هذه المحنة فيأصبحت حبيسة مشاعر سلبية ومؤذتشعرين أنك  إذا كنت
خرى بعض الحلقات األ فمن الممكن أن تجدي المساعدة في ،حياتك هذا الوقت من

والتعامل  مواضيع مثل التعامل مع صغر النفس وحرية الغفران ن. ستجديالتي نقدمها
  مع االعتداء الجنسي على موقع معرفة على الرابط التالي:

help-www.maarifa.org/self 
 
 

لى المهارة الثالثاذهبي إ  



 عتني بنفسكالمهارة الثالثة: ا
 

هي أن تعتني بنفسك. فالحصول والضغوطات المهارة الثالثة في التعامل مع التوتر 
على القدر الكافي من النوم وتناول وجبات متوازنة، وممارسة بعض التمرينات 

ك لمواجهة التوتر عدّ الرياضية والحصول على وقت للراحة سيساعدك ويُ 
ضاء وقت مع من تحبين وقضاء وقت في الصالة هللا وقراءة . وأيضًا قوالضغوطات

 أن تكوني مستعدة نفسيًا وروحيًا لمواجهة الضغوطات.كلمته ستساعدك 
 

أن تحت ضغط من مختلف الجهات  واقعة نتكوني وبينمانه قد يبدو من الغريب أ
ولكن لكي تستطيعي السيطرة والتعامل مع التوتر يجب أن  تفعلي مثل هذه األمور،

 .بنفسك أوالً  نتتأكدي أنك تهتمي
 
 
 

لى المهارة الرابعةاذهبي إ  
  



 اتكدي أولويّ المهارة الرابعة: حدّ 
 

إدارة الوقت.  يحسنتُ ن هي أ والضغوطات التوترعلى مواجهة  كالمهارة الرابعة التي ستساعد
ة جدًا في اء الهامّ يشاأل ينحشر ت ، تجدين نفسكشياء التي يجب إنجازهااألد العديد من و وجمع ف

 .وقت محدود
 

 اآلنولوية من وقتك ، فهل األشياء التي تأخذ األالماضيةلى حياتك عندما تنظرين بشكل عام إ
ًا تريدين أن تقضي وقتك فيها؟ فهل مثًال تقضين أوقات؟ و ألولويةا هاعطيتيشعرك بالسرور ألنك أتُ 

 ؟همنوتعانقيلهم  نتستمعيو  سعيدة مع أصدقائك وعائلتك؟
 

في يوم من األيام كان  ؟عن للرب يسو يكانتا تلميذت نمريم ومرثا اللتيهل تعلمين قصة األختين 
مريم للرب يسوع، شتكت مرثا أختها ، وابينهما اختالف في وجهات النظر حول األولويات

د ما الرب. ما هي االختيارات التي اختارتها مريم لتحدّ لى القصة والحظي كيف جاوبها استمعي إ
 هي األمور الهامة بالنسبة لها؟

 
خت تدعى مريم وكانت لهذه أ ة اسمها مرثا في بيتهاته امرألَ بِ وفيما هم سائرون دخل قرية فقَ 

خدمة كثيرة ا مرثا فكانت مرتبكة في مّ وأ التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كالمه

 »يعيننن تُ ل لها أخدم وحدي؟ فقُ أختي قد تركتني أ نّ بالي بأا تُ مَ يا رب أ«الت: فوقفت وق

لى واحد. ولكن الحاجة إ مور كثيرةطربين ألجل أنت تهتمين وتضمرثا مرثا أ«جاب يسوع: فأ

 »فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها
 42 - 38: 10 قالو  

 
مور الهامة وقت في حياتك؟ وما وهل لم يعد لهذه األمور الهامة بالفعل بالنسبة لِك؟ األ ما هي

  شياء الهامة في حياتك؟نه لتتأكدي أنه يوجد وقت لهذه األالتغيير الذي ستصنعي
 
 

ذهبي للمهارة الخامسةا  



 والضغوطاتالمهارة الخامسة: خفض مستوى التوتر 
 

، وفي المهارة الخامسة سنفكر التوترفي المهارة األولى تعلمتي أن تحددي أسباب 
ن لقائمة التي كتبتيها التي يمكنك أفي ا الضغوطات والتوترمعًا ما هي أنواع 

جهاد ألننا أخذنا في بعض األحيان ينتهي بنا الحال إلى التوتر واإل. ؟تتخلصي منها
ا نّ ستطيع أن نقول "ال" عندما يطلب مببساطة لم نألننا  ،على عاتقنا مسؤوليات كثيرة

وفي بعض األوقات ال نستطيع أن نقول "ال" عندما يجب أحدًا أن نفعل أمرًا ما. 
ا أو نضايقه أو نهينه. ل الشخص الذي طلب منّ ذنخ ن، ألننا ال نريد أعلينا ذلك

ما فوق طاقتنا فإننا في الوقت  م أننا عندما نوافق على فعل أمرٍ يجب علينا أن نعل
الطرق التي نستطيع بها  ىحدمسؤوليات التي بحوزتنا بالفعل. فإى عن اللّ خنتنفسه 

 م أن نقول "ال" بالشكل المناسب.التوتر هي أن نتعلّ من  لنقلّ أن 
 

ص من بعض التوتر تخلّ ن كان باإلمكان الأمر آخر نستطيع أن نفعله هو أن نرى إ
ل بعض في تحمّ يشاركنا خر شخص آ ا عن طريق إيجادتناإلجهاد في حياو 

جب عالقات يأو  ألمور التي يجب أن نوقفها تمامًا،نه توجد بعض ام أأَ  المسؤوليات،
ري إذا كان هناك فكّ  التوتر فيها. ففي كل ما يسبب لك قلّ أن ًننهيها أو نقضي وقتًا أ

   .ن تفعليه لتغيير هذه األشياءما يمكن أ
 

له هو أن نغير من موقفنا تجاه حيان يكون أهم شيء يجب أن نفعوفي بعض األ
ال مر. ونستطيع أن نفعل ذلك عندما نرتب أولوياتنا بحرص. فعلى سبيل المثاأل

كة وحدك كل اليوم لتهتمي بأحد حباط واالستياء ألنك مترو تشعري باإل نفبدًال من أ
تذكري أن هذا أمرًا قد ن تفمن الممكن أن يساعدك أ ،قرباء المتقدم في العمراأل

أنك سبب بركة و  بذلك سعيدة وأنت تتوقفي عن فعله ن تفعليه واخترتي أالّ قررتي أ
  .لهذا الشخص



وليس لك دخل فيها وال تستطيعي أن تفعلي أي  التوترألشياء التي تسبب لك أّما ا
ه أحمالك واطلبي منه أن يساعدك، فهو شاركيفضعيها أمام اهللا و شيء بصددها، 

 يحفظ وعوده لك من خالل كلمته.
 

نه كم عليه أل لقين كل همّ مُ  7فتواضعوا تحت يد اهللا القوية لكي يرفعكم في حينه 
 هو يعتني بكم

 7 - 6: 5 رسبط 1
 
 بديق يتزعزع إلى األدّ ع الصّ دَ ال يَ  ك فهو يعولك.على الرب همّ  لقِ أَ 

 22: 55 مورمز 
 

 ولقد أخبر المسيح أيضًا تالميذه:
احملوا نيري عليكم  29 .ريحكمقيلي األحمال وأنا أُ يا جميع المتعبين والثّ  ليّ تعالوا إ

ن يري هيّ ن نِ أل  30 ني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكمي أل موا منّ وتعلّ 
 ملي خفيفوحِ 

  30 - 28: 11 ىمتّ 
 
 
 
 

لى المهارة السادسةاذهبي إ  
 
 
 
 
 



األفكار و ، حقيقيالغير  التوترصي من المهارة السادسة: تخلّ 
 :الغير مؤكدة التي تجلب القلقاالفتراضية 

 
تر الغير حقيقي والذي من طريقة أخرى للتعامل مع التوتر هي أن تتخلصي من التو 

وهذه بالعادة تكون ضغوطات داخلية وليدة خيالنا وما . الممكن أن يطغى عليك
يقلقنا. فمن الممكن أن نقضي الكثير من الوقت واقعين تحت ضغط بسبب ما يمكن 

ما قد  بصددأن يحدث في المستقبل. وقد تكون هذه الضغوطات مبررة أو غير مبررة 
السلبية عن ت كل أنواع التخيالو نصنع في خيالنا أ ،يحدث في المستقبل القريب

نا في القلق والتوتر بسبب ونصرف وقتنا وطاقت غلب الظنمواقف لن تحدث على أ
   مور.هذه األ

 
التوقف عن القلق هو اختيار يجب أن و باهللا. الثقة  هو عدم المعنى الحقيقي للقلق

أن نثق به ونحن نتعلم نختاره ونقرره في أذهاننا وقلوبنا. إن اهللا يعرفنا وهو سيساعدنا 
 ثر. أك
 

  م المسيح تالميذه عن القلق:علّ  ذامااقرأ 
 
ول لكم: ال تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون وال ألجسادكم بما قذلك أل

انظروا إلى  فضل من اللباس؟ تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أ

السماوي طيور السماء: إنها ال تزرع وال تحصد وال تجمع إلى مخازن وأبوكم 

ن يزيد على يقدر أ ذا اهتمّ ن منكم إوم فضل منها؟ يقوتها. ألستم أنتم بالحري أ

ملوا زنابق الحقل كيف تنمو! ال ولماذا تهتمون باللباس؟ تأ واحدة؟ قامته ذراعاً 

نه وال سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة ولكن أقول لكم إ تتعب وال تغزل

لبسه اهللا هكذا في التنور يُ  كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غداً  نْ فإ منها



فال تهتموا قائلين: ماذا نأكل أو  يمان؟لبسكم أنتم يا قليلي اإليُ  فليس بالحري جداً أ

ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها األمم. ألن أباكم السماوي يعلم 

فال  زاد لكمه وهذه كلها تُ وال ملكوت اهللا وبرّ لبوا ألكن اط لى هذه كلهاأنكم تحتاجون إ

  هيوم شرّ لن الغد يهتم بما لنفسه. يكفي اتهتموا للغد أل 
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 منه أن يساعدك كي يواطلب ي هللا من أجل ضغوطاتك وقلقك الغير مبررصلّ 
 .منه يصتتخلّ 

 
نستطيع  أن نسمع منك. تواصلي معنا حتى ، فنحن نحبواصلي معنا وأخبرينا عنكت

 .والضغوطاتي معك بصدد المواقف التي تسبب لك التوتر أن نصلّ 
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