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تواجه كثيرات مّنا صعوبة في التأقلم من جديد مع الحياة الروتينّية والواجبات الوظيفّية بعد انقضاء 
أشهر الصيف، بخاّصة أّن الموسم يكون مزدحمًا باألنشطة والخروجات والرحالت واألسفار. ويؤّثر ذلك في 

كثير من الحاالت على اإلنتاجّية في العمل وعلى الصّحة النفسّية بشكل عام. لذلك، استشرنا كوتش 
اللياقة العقلية دارين القطب )إنستغرام: @Dareenalkotob( لنتحّدث معها أكثر عن هذا الجانب الحياتي 

األساسي ولنتّطلع على مجموعة من النصائح التي تبعد عّنا هذه األحاسيس واألفكار السلبّية. 

بعد أشهر الصيف
عّززي صّحتك النفسّية وباشري العمل بكّل نشاط

اليف ستايل لياقة

حمل األوزان لـ20 

دقيقة يومّيًا يحّسن 

الذاكرة على المدى 

الطويل بنسبة 10%

واقع نعيشه معظمنا...
ننتظر ب�صوق كبري حلول مو�صم ال�صيف كّل عام، لأّنه 

وامل�صاريع.  الأن�صطة  من  بكثري  بالفعل  مزدحمًا  يكون 

�صلبية  مب�صاعر  مّنا  كثريات  ت�صعر  نهايته،  يف  لكن، 

خمتلف  مع  جديد  من  التاأقلم  يف  �صعوبات  ويواجهَن 

الإيجابّية  الروتينّية. فكيف ن�صمن  اجلوانب احلياتّية 

ت�صاعدنا  التي  اخلطوات  هي  وما  الفرتة  هذه  خالل 

عملنا  يف  ف��ّع��الت  فنكون  وطاقتنا،  ن�صاطنا  لتعزيز 

واملهام التي يتوّجب علينا اأداءها؟

خطوات أساسّية لتعزيز اإليجابّية
على  يعتمد  احل��ي��اة  يف  ���ص��يء  اأّي  اأّن  تعلمني  ل  ق��د 

ل�صت  اأّن��ك  مثاًل  ق��ّررت  فلو  نّتخذها.  التي  ال��ق��رارات 

ت�صتطيعني  واأّنك ل  ل�صت �صعيدة  واأّنك  يف حالة جّيدة 

فتبقني  الأفكار  بهذه  عقلك  يتقّيد  العمل،  اإىل  العودة 

بعبارات  واملت�صائمة.  ال�صلبية  ال��دّوام��ة  ه��ذه  رهينة 

له  العقل ي�صّدق كّل ما نقوله  اإّن  القول  اأخرى، ميكن 

�صواء كان ذلك �صحيحًا اأو ل. فلو رّددت مثاًل اأّنك غري 

ذاك،  اأو  الأمر  بهذا  القيام  عن  عاجزة  واأّنك  �صعيدة 

امل�صاعر  هذه  من  التخّل�ص  على  عقلك  ي�صاعدك  لن 

ال�صلبية ولن تعودي اإىل حياتك بتفاوؤل واإيجابية.

لذلك، وّجهي طاقتك واهتمامك وتركيزك نحو عي�ص 

املا�صية  اللحظات  تذّكر  مع  منه  وال�صتفادة  احلا�صر 

دون  من  اإّن��ا   – احلالة  هذه  يف  ال�صيف  اأ�صهر  اأي   –

�صجن نف�صك يف اإطارها. ومن الأ�صئلة التي ت�صتطيعني 

النوم  )ج��ودة  �صّحتي  هي  كيف  نف�صك:  على  طرحها 

مهّمة  اأجنزها  التي  الأم��ور  هل  الغذائي(؟  والنظام 

بالن�صبة اإيّل؟ ما الذي ي�صغل عقلي خالل العمل؟ كيف 

اأقّيم �صلوكي؟ ما هي العبارات التي اأتلّفظ بها اأكرث من 

�صواها )ل اأ�صتطيع، اأريد ذلك غري اأّنني عاجزة...(

في  اإلنتاجّية  على  وتأثيرها  النفسّية  الصّحة 
العمل

اأّي  حتّدثنا القطب يف هذا الإطار عن اللياقة البدنّية 

ففي  واقعنا.  تعك�ص  التي  اأفكارنا  اإدارة  فّن  اأو  مهارة 

الواقع، توؤّثر اأفكارنا على ردود اأفعالنا وعلى م�صاعرنا 

و�صلوكّياتنا وقراراتنا. وحني نقول قرارات، نعني اأي�صًا 

يف  اأعيننا  نفتح  عند  نّتخذها  التي  تلك  اأّي  اأ�صغرها 

فمنذ  م�صاًء.  فرا�صنا  اإىل  نعود  حّتى  الباكر  ال�صباح 

حلظات ال�صباح الأوىل، ت�صتيقظني وتقّررين اأي لبا�ص 

�صتتاأّلقني به وكيف �صتم�صني وقتك ومع من �صتتحّدثني 

وغري ذلك....

وكما يقول املثل: »اأنت ما اأنت عليه اليوم ب�صبب اختياراتك 

بالأم�ص، واخليارات التي تّتخذها اليوم �صتجعلك ما اأنت 

عليه غدًا«. بالتايل، كّلما ح�ّصنت لياقتك البدنية وطريقة  جانين عّساف

يلهيك  فهذا  الآخرين،  ولوم  القدر  لوم  توّقفي عن   .1

عن نف�صك وعن عملك

وكيف  ال��ي��وم  عليه  اأن��ت  م��ا  على  مقارنتك  رّك���زي   .2

تريدين اأن تكوين يف امل�صتقبل

3. توّقفي عن التفكري مبا م�صى

بالتعليقات  ا�صتبدليها  النتقادات،  توجيه  بدًل من   .4

الإيجابّية واملدح

5. اجعلي البت�صامة �صديقة دائمة لك

6. خاطبي الآخرين واأتيحي لهم فر�صة احلوار معك

لو  حّتى  به،  تقومني  ت�صّرف  اأّي  م�صوؤولّية  حتّملي   .7 
ً
كان خطاأ

8. تعّلمي من اأخطائك، فال تتكّرر مّرة ثانية

تفكريك اأو نظرتك لالأمور، كّلما اّتخذت قرارات اأف�صل 

تنعك�ص ب�صكل اإيجابي على حياتك يف العمل.

اإليك بع�ص اخلطوات ال�صرورية يف هذا الإطار:

مدّربة اللياقة العقلية
دارين القطب
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مارسي الرياضة 
والتمارين بشكل 

منتظم

رّكزي على
ما تريدين أن تكوني 

في المستقبل

ضعي خّطة غذائّية 
لتلتزمي بها

تشاركي مع 
اآلخرين أحاديث إيجابية 

بدون انتقادات

نصائح

اليف ستايل لياقة

اإىل النادي الريا�صي للم�صاركة  وتبدئي مثاًل بالتوّجه 

من  اطلبي  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  ال�صفوف.  بع�ص  يف 

هذه  يف  ترافقك  اأن  �صديقاتك  اأو  قريباتك  اإح��دى 

العادة، فتت�صاركان التحفيز معًا.

ماذا عن تأثير اّتباع نظام غذائي سليم؟
التنا�صق  الواقع  يف  اللياقة  تعك�ص  القطب،  بح�صب 

وامل�صاعر.  وال���روح  والعقل  اجل�صم  ب��ني  وال��رتاب��ط 

على  بالفائدة  نعود  باأج�صامنا،  نعتني  حني  لذلك، 

وداخلنا.  م�صاعرنا  على  اأي�صًا  هذا  وينعك�ص  عقولنا 

نظام غذائي  اّتباع  اإّن  القول  الإطار، ميكن  ويف هذا 

ال�صحية  احل��ي��اة  م��ن  يتجزاأ  ل  ج���زءًا  ُيعترب  �صليم 

ت��ن��اول  اإىل  ن��ح��ت��اج  اأّن��ن��ا  ه���ذا  وي��ع��ن��ي  ع���ام.  ب�صكل 

الأطعمة  تكون  اأن  على  وم��ت��وازن��ة،  متنّوعة  وجبات 

وخمتلف  واملعادن  بالفيتامينات  غنية  نختارها  التي 

الأخرى.  الغذائية  العنا�صر 

حان  قّط،  �صّحيًا  الغذائي  نظامك  يكن  مل  حال  ويف 

الوقت لتغرّييه وت�صعي خّطة عمل لتلتزمي بها خالل 

م�صار  وحّددي  اأّوًل،  اأهدافك  �صعي  املقبلة.  الأ�صهر 

تعرت�ص  ق��د  التي  العوائق  ودّوين  الغذائّية  اخل��ّط��ة 

اإىل  وتعمدي  لحقًا  بها  دراية  على  فتكونني  طريقتك 

جتاوزها ب�صهولة. 

دور الرياضة في تعزيز اللياقة العقلّية
ت��دّر  فالريا�صة  ال�صليم!  اجل�صم  يف  ال�صليم  العقل 

لك  نعّدد  الفوائد  من  مبجموعة  العقلّية  ال�صّحة  على 

اأبرزها:

فهل  التفكري.  طريقة  وحت�صني  ال��ذاك��رة  تعزيز   .1

تعلمني اأّن حمل الأوزان مثاًل ل�20 دقيقة يومّيًا يح�ّصن 

الذاكرة على املدى الطويل بن�صبة %10؟

تقّوي  الريا�صة  اأّن  ة  بخا�صّ بالذات،  الثقة  تعزيز   .2

الع�صالت وجتّمل مظهر القوام

3. حت�صني جودة النوم وانتظامه

4. رفع م�صتويات طاقة اجل�صم

5. تعزيز قدرة اجل�صم على التحّمل، فت�صبحني قادرة 

اأكرث على اإدارة التوّتر وال�صغوطات بطريقة �صّحية

6. تعزيز القدرة على البتكار

اإىل  ال�صّحية  ال��ع��ادة  ه��ذه  بعد  ُت��دخ��ل��ي  مل  ح��ال  يف 

اأن�صطة  ممار�صة  باختيار  اأّوًل  نن�صحك  حياتك، 

يومّياتك  خالل  الن�صاط  تعزيز  حماولة  ثّم  حتّبينها 

لنف�صك  حججًا  ت�صعي  ل  الأ���ص��ك��ال.  م��ن  �صكل  ب���اأّي 

للغاية«.  متعبة  »اإّنني  اأو  للريا�صة«  وقتًا  اأملك  »ل  مثل 

لذلك، ا�صعدي ال�صّلم درجة درجة اأّي ابدئي ممار�صة 

الريا�صة والتمارين تدريجّيًا. ابدئي مثاًل بنزهة يومّية 

الأّي���ام  ال��وق��ت م��ع م��رور  ت��زي��دي  اأن  ل���20 دقيقة قبل 

اليف ستايل لياقة

 BOXING
تساعدك رياضة البوكسينغ على تقوية عضالت الجسم وتمرين عضالت القلب وإحداث التوازن في الجسم 

وتصحيح وضعّيته أيضًا. إذًا، إن كنت تبحثين عن رياضة تساهم في خسارة وزنك وتحسين مزاجك، فما عليك 
سوى ممارسة هذا التمرين. أّما بالنسبة إلى المالبس، فننصحك باختيار سروال ليغينغ أو شورت واسع وآخر 

ضّيق تحته، باإلضافة إلى حمالة صدر رياضية وقفازات مناسبة. أّما الحذاء، فانتقي ما يناسبك ويريحك!
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   1 Versace   2 Paco Rabanne   3 Adidas by Stella McCartney   4 Sweaty Betty at farfetch.com   5 Nike
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