
كيف يمكنك الخروج منها..
وما الفرق بينها وبين السالم الداخلي؟

يشعر الكثيرون من الناس بالخوف وعدم األمان من تغيير الواقع الذي يعيشوه ، والذي  اعتادوا عليه ، وإن كانوا ال يشعرون 
بالسعادة أو اإلنجاز الحقيقي سواء في عملهم أو عالقاتهم ، فالكثيرون يحافظون على نفس العالقات ، ونفس العمل ، 

ونفس المواقف بدون إجراء أي تغيير يُذكر ، وذلك ببساطة ألنهم يخافون من المجهول إن حاولوا الخروج من مايسمى منطقة 
الشعور باألمان في الدماغ التي يمكن وصفها من وجهة نظر علم النفس بأنها تمثل الحدود اإلصطناعية العقلية التي 

يخلقها اإلنسان بنفسه في عقله ، وتجعله يشعر ضمن إطارها باألمان والراحة ، بينما يشعر خارج إطارها بعدم الراحة واألمان ، 
فكيف يمكننا توسيع حدود هذه المنطقة والخروج منها إلى عالم أكثر رحابة وانفتاح ، واختبار تجارب وعالقات جديدة ؟

عندما تشعر بالراحة المزيفة التي تمنعك من تجربة كل جديد..

منطقة الشعور باألمان
Comfort Zone
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“Comfort Zone”  كمصطلح نفسي 
هناك تعريفات متعددة لما يسمى في علم النفس منطقة الشعور باألمان أو “Comfort Zone“  ، فهي حالة سلوكية مصطنعة يخلقها الفرد في 

عقله لتجنب الشعور بالقلق والتوتر ، وذلك باستخدام مجموعة محددة من السلوكيات لتقديم مستوى ثابت من اإلنجاز ، وتوصف شخصية الفرد 
وفقًا لهذه المنطقة ، ويمكن تعريف“ Comfort Zone“  أيضًا بأنها نوع من التّكيف العقلي الذي يجعل الفرد يخلق حواجز أو حدو عقلية مصطنعة 
، وتخلق تلك الحدود إحساسًا مزيفًا لديه باألمان والراحة ، وبالتالي يميل الشخص الذي أسس في عقله “Comfort Zone “ ، في محور ما من حياته ، 

للبقاء في تلك المنطقة بدون تقديم أي خطوة لألمام خارجها ، فالخروج من تلك المنطقة يتطلب من الشخص تجريب سلوكيات وتجارب وخبرات 
جديدة في المحيط الذي يعيش فيه  ، واختبار استجابات جديدة .

إن  معظم األشخاص تقريبًا يحبون في الحقيقة خلق تلك المنطقة داخلهم بنسبة كبيرة طيلة الوقت ، فنحن قد ال نحب اختيار عمل جديد أو خوض 
عالقة جديدة ، وذلك ببساطة ألننا قد نعتبر ذلك العمل مرهقًا لنا ، أو نعتبر تلك العالقة غير آمنة أو مريحة لنا ، وبالتالي نفضل الحفاظ على ما نحن 

عليه كي نحافظ على شعورنا باألمان واإلستقرار .

The comfort zone
It is a behavioural state within which a person operates in an anxiety-neutral condition, using a limited set of behaviours to deliver a 
steady level of performance, usually without a sense of risk .A person’s personality can be described by his or her comfort zones. A 
comfort zone is a type of mental conditioning that causes a person to create and operate mental boundaries. Such boundaries create an 
unfounded sense of security. Like inertia, a person who has established a comfort zone in a particular axis of his or her life, will tend 
to stay within that zone without stepping outside of it. To step outside their comfort zone, a person must experiment with new and 
different behaviours, and then experience the new and different responses that occur within their environment.
All of us like to operate within a comfort zone a large percentage of the time. We don’t choose a job because we are looking forward 
to it being stressful, and most people choose their vacations with an eye toward relaxation.
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ما الفرق بين 
منطقة الشعور باألمان “comfort zone” والسالم الداخلي ” peace of mind”؟

يشير هذا المصطلح إلى حالة السالم العقلي والروحي الذي يعيشه اإلنسان ، وذلك عبر امتالك المعرفة واإلدراك السليم لكيفية الحفاظ 
على قوة النفس في مواجهة الصعاب وصخب الحياة والتوتر ، ويعتبر البقاء في حالة سالم عند الكثيرين هو البقاء في حالة صحية من  

التوازن واإلستقرار النفسي والعقلي ، ويرتبط سالم العقل عمومًا بالشعور بالغبطة والرضى والراحة ، وتعتبر المفردات مثل سالم العقل 
، السكينة ، الهدوء عبارة عن توصيفات للسلوكيات الخالية من آثار التوتر ، و في بعض الثقافات يعتبر السالم الداخلي حالة من الوعي 

والتنوير يمكن صقلها عبر ممارسة أشكال مختلفة من التدريب مثل الصالة ، التأمل ، اليوغا وغيرها .
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مرونة التفكير ضرورية لإلنطالق
 Comfort Zone منطقة الشعور باألمان
في الحقيقة هي انعكاس لصورة الفرد 

عن ذاته ، وكيف يفكر ، وكيف يشعر ، وكيف 
يتوقع األشياء من حوله ، فعندما يشعر 

اإلنسان بموقف ما بعدم الراحة ، أو يشعر أن 
الموقف ال يتناسب مع توقعاته المسبقة ، 

يحاول عمل أي شيء يمكنه عمله من أجل 
أن يسترد الشعور باإلطمئنان ، ولألسف إذا 
اختار الشخص البقاء ضمن حدود منطقة 

Comfort Zone فلن يستطيع اكتشاف 
إمكانياته الحقيقية ، وقدراته وطاقاته ، 

ولن يستطيع النجاح في أي شيء بدون 
المغامرة بالخروج من تلك المنطقة ، 

واختبار عوالم جديدة ، في حين عندما يتخذ 
اإلنسان القرار لإلنطالق ، وتجاوز الظروف 

والعالقات والمواقف الذي اعتاد عليها 
دومًا ،  فهو يتحرك خارج منطقة الشعور 

باألمان المصطنعة ، ويدخل مسار التنمية 
الشخصية ، وهذا المسار الجديد يدفع 

اإلنسان بالتأكيد لمرونة أكثر في التفكير 
، وتجاوز الحدود واإلنطالق إلى عالم أوسع 

وأكثر تنوع في كل شيء.

التطرف والمبالغة ليسا الهدف
عندما نقول على اإلنسان الخروج من 
منطقة الشعور باألمان ال نعني بهذا 

الميل نحو التطرف أو المبالغة في اختبار 
أشياء جديدة خارجة عن شخصية اإلنسان ، 
فليس المطلوب مثاًل تسلق قمة إيفرست 

أو عمل أشياء خطيرة ، إنما المطلوب 
هو فقط الخروج قلياًل عن األشياء التي 

اعتدنا عليها وتآلفنا معها ، واختبار مواقف 
وعالقات وأشخاص جدد يمنحونا الكثير من 

المكاسب على كافة المستويات ، مثاًل 
تعّلم لغة جديدة ، مهارة جديدة ، ممارسة 

رياضة جديدة ، ممارسة مهنة جديدة ، فكل 
تلك الخطوات هي طرق للخروج من منطقة 

. Comfort Zone

” Comfort Zone” تمثل 
الحدود اإلصطناعية العقلية 
التي يخلقها اإلنسان بنفسه 

في عقله ، وتجعله يشعر 
ضمن إطارها باألمان والراحة
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واجه مخاوفك خطوة 
بخطوة

هذه  واحدة من أفضل الطرق للخروج 
من منطقة Comfort Zone ، ألن الخوف 

من العوامل األساسية التي تعيق تقدمنا ، 
واختبارنا لمواقف جديدة ، ومواجهة الخوف 
يساعدك على توسيع تلك المنطقة شيئًا 
فشيئًا ، وبخطوات بسيطة ، فإذا كنت مثاًل 

شخصًا لديه فوبيا اجتماعية من مواجهة 
الناس ورفضهم لك ، يمكنك عبر خطوات 
بسيطة التغلب على هذا الخوف كالتالي 

: في البداية قل لألشخاص مرحبًا ، أو ابدأ 
بالتحدث مع األشخاص على النت بداًل من 

المواجهة المباشرة ، أو عبر الرسائل الفورية 
،  ثم ابدأ باإلنخراط بالمحادثات المباشرة في 

العمل الختبار قدرتك على التواصل ، وهكذا ...

اخرج من الروتين وجرب 
شيئًا جديداً أوغريبًا

 حاول أن تكسر عاداتك اليومية التي 
اعتدت عملها منذ سنين طويلة ، وابحث عن 

طرق مبتكرة للقيام بأنشطة جديدة أو غريبة عن 
شخصيتك ، فعندما تختار مثاًل ممارسة أشياء 

غريبة ال تتماشى مع شخصيتك وميولك فأنت 
توسع بذلك تجاربك بشكل كبير ، وتجعل 

األشخاص من حولك يتفاجأون مما تفعله ، وإذا 
كنت مثاًل شخصًا يحب الجلوس واإلستقرار حاول 

أن تستريح من القراءة واستخدام الكومبيوتر 
، واتجه إلى ممارسة األنشطة الجسدية التي 

تمنحك المتعة وتدفعك للمشاركة مع اآلخرين 
، وإذا كنت شخصًا نشيطًا جداً تعّلم كيفية 

الجلوس واإلستقرار واإلسترخاء .

اطلع على األشياء التي 
لم تألفها من قبل

 اقرأ كتبا جديدة مختلفة عن ميولك 
العادية بالقراءة ، تابع أفالم األكشن في السينما 

إذا كنت من محبي الرومانسيات والعكس 
صحيح ، استمع ألنواع جديدة من الموسيقا ، مثاًل 

الروك إذا كنت تحب موسيقا الجاز ، واقرأ السير 
الملهمة ، وكل شيء جديد في العالم من 

حولك .

ثقف نفسك
الجهل بالمعلومات المختلفة يخلق  

لدى الشخص مخاوف وهمية ، فقد 
ال تكون األشياء على الواقع صعبة ومخيفة كما 

يتصورها العقل مسبقًا ، لذلك عندما تثقف 
نفسك وتكون واسع اإلطالع على كل شيء 

، تستطيع تبديد الكثير من المخاوف والقلق 
خاصًة عندما تكتشف األمور على حقيقتها .

طرق تساعدك لتوسيع منطقة 8
توسيع منطقة Comfort Zone هو جزء هام من التنمية البشرية ، وكل خطوة تقوم بها في هذا الصدد تدفعك لخطوة أهم وأكبر :

Comfort Zone

12

4

3

عناوين فرعية:

حاول أن تكسر عاداتك اليومية التي اعتدت عملها منذ 
سنين طويلة ، وابحث عن طرق مبتكرة للقيام بأنشطة 

جديدة أو غريبة عن شخصيتك

الجهل بالمعلومات المختلفة يخلق لدى الشخص مخاوف 
وهمية ، فقد ال تكون األشياء على الواقع صعبة ومخيفة كما 

يتصورها العقل مسبقًا
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ترجمة سماح عماش

التعرّف على األشخاص الجدد 
يمنحك الكثير من الفوائد 

مثل تبادل اإلهتمامات 
المشتركة ، اإلطالع على آراء 

وأفكار وتجارب مختلفة

اغمر عقلك بالذكريات 
اإليجابية 

عندما يُقدم الكثيرون منا على تجربة 
جديدة أو عمل شيء ما ، قد نبدأ تلقائيًا باسترجاع 
الذكريات والتجارب السلبية في عقولنا ، وننسى 
بالمقابل استرجاع اللحظات والمواقف واألحداث 

اإليجابية التي تحفزنا أكثر ، لذلك حاول تجنب 
ذلك الفخ ، واغمر عقلك بكل ماهو إيجابي ، فكر 

مثاًل باألوقات التي استطعت فيها الخروج من 
منطقة Comfort Zone ، وركز على األوقات التي 

حصلت فيها على أفضل الفرص ، وحققت فيها 
أفضل اإلنجازات .

اشحن  نفسك باستمرار
 هذه بعض الخطوات تساعدك على 
شحن نفسك بصورة إيجابية ترفع من 

معنوياتك وتجعلك تقبل على التغيير بسالسة :
- استمع للموسيقا المحفزة التي ترفع 

المعنويات .
- استخدم جسمك بإيجابية 

  الطريقة التي تستخدم بها جسمك تؤثر على 
مشاعرك ، فعندما تحرك جسمك بثقة تشعر 
بالثقة ، وعندما تحرك جسمك بحماس تشعر 

بالحماس أكثر .
- استخدم الخيال والتأمل

 أغمض عينيك ، وتخيل كيف ستتجلى األشياء 
العظيمة من حولك ، وكيف ستشعر بالحماس 

والفرح .
- تعّلم التنفس الصحيح

 التنفس الصحي يمنحك االسترخاء والهدوء 
بسرعة كي تخفف من مخاوفك وقلقك .

  شارك في أعمال التطوع 
  المشاركة في أعمال التطوع تجعلك 

تتعرف على أشخاص جدد ، وتختبر 
أشياء جديدة ، وستشعر أيضًا بالراحة لمساعدة 

اآلخرين .

 تعرّف على أشخاص جدد
 التعرّف على األشخاص الجدد بالطريقة 

المعتادة ) المقابلة المباشرة( يمنحك 
الكثير من الفوائد مثل تبادل اإلهتمامات 

المشتركة ، اإلطالع على آراء وأفكار وتجارب 
مختلفة ، ويمكن أيضًا التعرف على أشخاص 

مهمين عبر قراءة سيرهم الذاتية ، أو قراءة كتب 
ألشخاص مهمين ولديهم تجارب وخبرات متفردة 

أهم الفوائد التي تجنيها من 
Comfort Zone توسيع

- تنمية وتعزيز التجربة في الحياة ، وزيادة 
اإلستمتاع بها .

- تحفيز نشاط الدماغ وتعزيز الصحة النفسية .
- زيادة الثقة بالنفس.

- تعزيز مرونة التفكير والسلوك.
- المساعدة في منع اإللتصاق بالروتين اليومي 

واإلصابة باإلحباط واإلكتئاب.
- خلق التحدي لتحسين النفس.

- منع ضمور العقل والتحفيز على تفعيله 
باستمرار .

5

6
7

8
الخوف من العوامل 

األساسية التي تعيق تقدمنا 
، واختبارنا لمواقف جديدة ، 
ومواجهة الخوف يساعدك 

 Comfort Zone  على توسيع
شيئًا فشيئًا
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COMFORT ZONE
اختبار

هل أنت مجازف أم متمسك بمنطقة اآلمان لديك؟
نقدم لك هذا االختبار البسيط الكتشاف إلى أي مدى أنت متمسك بمنطقة الشعور باألمان لديك ، فهل أنت من األشخاص الذين يبحثون دومًا 
عن السبل اآلمنة في الحياة ، أم أنك من األشخاص الذين يجازفون بتهور ويحبون خوض المغامرات الطائشة ، أم أن مغامراتك هي من النوع 

المتوازن بال تهور؟؟؟

عدم المغامرة يعني عدم التغيير 
تقول مدربة التنمية الشخصية جوليا آرمسترونك “ إذا لم تغامر وتستغل فرص الحياة ، فإن حياتك لن تتغير أبدًا، ولكن إذا أقحمت نفسك 

بصورة إجبارية في المغامرات الجديدة ، قد يكون هذا بحد ذاته طريقة للهروب من الصعوبات في حياتك بداًل من التعامل معها ، لكن أحيانًا 
مجرد تجريب الفرص ، ومحاولة تجريب أشياء مختلفة يمكن أن يكون كل ما ترغبه بالفعل “

5 أسئلة تكشف نمط شخصيتك
يتضمن هذا االختبار 5 أسئلة تشرح مواقف حياتية مختلفة ، تخيل كل موقف ، أو ارجع بذاكرتك إلى أوقات عشت فيها مثل هذه المواقف تمامًا 

أو ما يشبهها ، وفكر كيف يمكن  أن تتصرف في كل موقف من المواقف التالية ، ثم ضع لكل سؤال 1-4 نقاط نوضحها كالتالي:

 تشعر أنك سئمت من عملك الحالي 
، وتشعر باإلشتياق لممارسة مهنة 

أو عماًل جديدًا ، ويشير لك صديق ما 
بأنه يمكنك عمل دورة كاملة في مجال 

عملي آخر تستطيع ممارسته ، ويقترح 
عليك بأن تترك عملك ، وتجرب  مجااًل 

جديدًا ، فهل تفعل بنصيحته؟  

تجد أن عالقتك العاطفية منذ السنة 
الماضية ال زالت تمر بفترات صعبة 

، وينبغي عليك مواجهة الحقائق 
الصعبة ، فالعالقة غير ناجحة ، فهل تتجرأ 

وتنهي العالقة تمامًا ؟ 

تشعر أن حياتك ال تسير بنجاح كما 
تريد وترغب ، فاألحداث السيئة 

تتوالى بعضها وراء بعض ، فأنت 
فقدت وظيفتك ، ومن المرجح أن تنفصل 

عن شريكك ، وتعيش حياة اجتماعية 
مملة ، وصديقك قرر مؤخرًا مغادرة المكان 

دون سابق إنذار ، فهل تفعل مثله عندما 
تضيق الدنيا بك وترحل دون سابق انذار؟ 

تعرفت على زميل جديد ، وهذا 
الزميل سيسافر لقضاء إجازة طويلة 

في نهاية اإلسبوع ، وكان من 
المرجح أن يرافق زميلك الجديد صديق 

له يرافقه بالرحلة ، لكنه انسحب فجأة 

، لذلك يطلب منك هذا الزميل باندفاع 
أن ترافقه أنت في الرحلة ، حتى لو كان 

كالكما بالكاد يعرف اآلخر ، فهل تقبل 
عرضه أم ترفض ألنك ال تعرفه جيدًا؟

الحظت أن أختك قد اختارت شخصًا 
غير مناسبًا لها أثناء مرورها بأوقات 

عصيبة، فما مدى احتمال أن يكون رد 
فعلك ايجابيًا؟

13

4
5

2

• من غير المرجح ) مستبعد جدًا ( ) درجة واحدة(
• من غير المحتمل) درجتان(

• من المرجح إلى حد ما) 3 درجات(
•مرجح جدًا) 4 درجات(

Comfort Zone هي 
انعكاس لصورة الفرد عن 
ذاته ، وكيف يفكر ، يشعر ،

و يتوقع األشياء..
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نتائج اإلختبار 
اجمع عدد النقاط الكلي

 لكل سؤال :

إذا لم تغامر وتستغل فرص الحياة ، فإن 
حياتك لن تتغير أبدًا، ولكن إذا أقحمت 

نفسك بتهور في المغامرات   ، قد يكون 
هذا   طريقة للهروب من الصعوبات

إذا كان مجموع  نقاطك
مابين 10-5

أنت شخص متمسك بمنطقة الشعور 
باألمان الخاصة بك 

التفسير : 
 أنت شخص كاره للمجازفة ، ومنشأ هذا النفور يعود إلى 

تجاربك المبكرة التي عشتها في طفولتك ، فقد تكون نشأت 
لدى أبوين يكرهان خوض المغامرات ، واستغالل الفرص 

الجديدة لجهلهم بما تخفي وراءها ، وتمسكهم بما هم عليه 
، وبالتالي تولد لديك الشعور بالخوف من كل شيء جديد ، أو 

ربما يكون والداك عاشا تجارب ومغامرات أتت بنتائج عكسية 
غير محمودة ، مما جعلهما ينفران من خوض المجازفات ، 

وبالتالي هذا األمر وّلد لديك الخوف من تكرار نفس المواقف 
والتجارب التي اختبروها ، أو قد يكون خوفك وقلقك من 

المغامرات له عالقة بطبيعة شخصيتك ، أو ربما تكون قد 
تعرضت لحاالت معينة من التخويف كتركك لوحدك خارج 

المدرسة ، وبالتالي البقاء داخل منطقة الشعور باألمان 
الخاصة بك يشكل لك نوعًا من الغالف اآلمن ، لكنه بنفس 

الوقت يجعلك قليل التجارب والخبرة واإلنجاز ، لذلك حاول 
أن تخوض بعض المغامرات المعقولة أو اآلمنة إلى حد ما ، 

فنحن ال نطلب منك أن تكون مثاًل من النوع الذي يقفز بدون 
أن ينظر أمامه .
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ترجمة / سماح عماش

إذا كان مجموع نقاطك
 مابين 15-11

 أنت شخص تجازف إنما 
بحكمة وتوازن

التفسير :
 أنت من األشخاص الذين ال يستسلمون 

لظروفهم غير المناسبة ، فعندما تشعر بأن 
مجاال معينا في حياتك ال يسير كما تريد 

وترغب ، تسعى للتغيير بالشكل المناسب 
،  و بحكمة ووعي ، أي بعد دراسة كافة 

التفاصيل بعناية ، وهذا قد يعود ألن أبويك 
يتصرفان بنفس الطريقة ، أو ربما تكون 

قد تعلمت أسلوب خوض المجازفات من 
تجاربك الخاصة ، وقد تكون أنت بطبيعتك 
شخصًا يحب خوض المجازفات ، لكنك في 

نفس الوقت تعرضت لبعض السلبيات 
خالل التجربة ، مما جعلك تفضل التروي 

والدراسة المفصلة قبل القيام بالمغامرة 
، لكن بشكل عام طريقتك في المغامرة 

هي جيدة ، فأنت لست شخصًا متهوراً ، وال 
شخصًا يبقى متمسكًا بروتين حياته إلى آخر 

لحظة من عمره .

إذا كان مجموع نقاطك
مابين 20-16

أنت شخص مجازف بتهور 
التفسير : 

 أنت شخص مندفع ، وقد يعود هذا لكيمياء دماغك ، وفي هذا الصدد ، بين بحث متضمن دراسة أجرتها جامعة كامبريدج أن هرمون الدوبامين له دور ، 
فاألشخاص الذين لديهم مستويات قليلة من هذا الهرمون قد يكونوا أكثر اندفاعًا وتسرعًا من غيرهم ، وقد تكون أيضًا حالة اإلندفاع لديك أمراً مكتسبًا 

، ال شك أن القيام ببعض المجازفات أحيانًا يجعلك تتطور بصورة أكبر ، وتحصد نتائج ثمينة ، لكن بنفس الوقت خوض المجازفات الخطيرة غير 
المحسوبة سواء على الصعيد المالي ،  العاطفي ، أو الجسدي يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة على حياتك ، لذلك ننصحك أن تضغط أحيانًا على زر 
التوقف عن المجازفات الخطيرة غير المدروسة ، ومحاولة األخذ بعين اإلعتبار كافة األوضاع المحيطة قبل اتخاذ أي فرصة جديدة ، فقد تكتشف أنه ينبغي 

عليك أحيانًا خوض القليل من المخاطر .
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