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الصليب األحمر اللبناني 
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مؤسسة الترقي االجتماعي 
مؤسسة مخزومي 

ميدير 
وكالة األنروا 

تصميم الدليل
Limelight Productions | www.limelightprod.com

*مالحظة: المنظمات التي شاركت في سياق مجموعات العمل المركزة التي عقدت في المرحلة التحضيرية لتطوير الدليل عقب دعوة كافة 
المنظمات في مجموعة العمل الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفس-اجتماعي 



د.ربيع الشماعي
رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية ‐ وزارة الصحة العامة

يهدف البرنامج الوطني للصحة النفسية  في وزارة الصحة العامة الى إصالح الرعاية الصحية 
النفسية في لبنان وتوفير خدمات مجتمعية  تتخطى العالج الطبي،  وذلك بما يتوافق مع 

حقوق اإلنسان وأحدث األدلة العلمية من أجل أفضل التدخالت.

بفرصة  لبنان  سكان  كل  “سينعم  تقول  التي  النفسية،  للصحة  الوطني  البرنامج  برؤية  عماًل 
، تم وضع استراتيجيتان وطنيتان “إستراتيجية  التمتع بأفضل صحة نفسية ورفاهية ممكنين” 
بين  المشتركة  اإلستراتيجية   “ و   “  2٠2٠-2٠15 لإلدمان  المواد  واستخدام  النفسية  الصحة 
الوزارات لمكافحة المخدرات واإلدمان في لبنان 2٠16-2٠21” والتي يجري تنفيذهما بنجاح منذ 

إطالقهما.

للرعاية  وطني  دليل  أول  أبعاد  منظمة  مع  بالتعاون  النفسية  للصحة  الوطني  البرنامج  طور 
النفسية  الصحة  رفاهية  تحسين  بهدف  األمامية  الخطوط  في  والعامالت  للعاملين  الذاتية 

لمقدمي الخدمات العاملين في مجال الحماية والعنف القائم على النوع االجتماعي.

الذاتية و تزويد مقدمي  الرعاية  الدليل الى  رفع مستوى الوعي حول  نسعى من خالل هذا 
لتحسين  الذاتية  المساعدة  وأدوات   ، لدعمهم  العلمية  األدلة  إلى  تستند  بتقنيات  الخدمات 

نوعية حياتهم وزيادة مقاومتهم أثناء تقديم الخدمات للمستفيدين. 

أود أن أنوه بكل العمل والوقت الذي تم  وضعه إلعداد هذا دليل من قبل جميع األشخاص من 
البرنامج الوطني للصحة النفسية ومنظمة أبعاد. كما أود أن أعبر عن امتناني للدكتور وسام خير 

لقيادته هذا العمل من المفهوم إلى التطوير. 

كلمة البرنامج الوطني للصحة النفسية
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اآلنسة غيدا عناني
مؤِسسة و مديرة منظمة أبعاد

منظمة أبعاد هي منظمة مدنية ,غير سياسية وغير ربحية أنشئت في العام 2٠11 ، تهدف إلى 
تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
من خالل تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين عبر تقديم الخدمات المباشرة وبرامج الوقاية 

والحماية ، جنبَا إلى جنب مع تمكين الفئات المهمشة مثل النساء واألطفال. 

استنادًا إلى أطر التعاون القائمة مع وزارة الصحة العامة ، تقوم أبعاد ، بدعم من وزارة الشؤون 
الخارجية الهولندية ، بتنفيذ مشروع نسيج. هذا األخير يهدف إلى تعزيز اآلليات الوطنية للوقاية 
، وترسيخ  النوع االجتماعي  القائم على  العنف  الناجين من  النساء والفتيات  وتمكين وحماية 
الشراكات القطاعية مع الوزارات المعنية )وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات(.

 ، والدولية  اإلقليمية  المحلية،  الكيانات  قدرات  وبناء  لدعم  واستراتيجيتها  رؤيتها  من  كجزء   
وتعزيز الصحة النفسية والرفاهية ، قامت منظمة أبعاد، بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة 
الذاتية الوطني للعاملين و العامالت في الخطوط األمامية.  الرعاية  ، بتطوير دليل  النفسية 
نهم من توفير حزم الرعاية الذاتية المتكاملة عند تدريب مقدمي  الدليل يساعد المشرفين ويمكِّ

الخدمات والعاملين والعامالت في الخطوط األمامية. 

تسعى منظمة أبعاد للحفاظ على اتجاهها العام أثناء تطوير مواردها وأدواتها ، لدعم استمرارية 
واستدامة أهدافها وبشكل جماعي معالجة اهتمامات المجتمع.

كلمة منظمة أبعاد

مالحظة: يرجى أخذ العلم أنه تم استخدام المصطلحات الواردة في هذا الدليل بصيغة 
كلي  إلى  يتوجه  أنه  على  التأكيد  مع  القراءة،  تسهيل  بهدف  المؤنث(  )صيغة  موحدة 

الجنسين دون أي تمييز.



ما تفعله يوازي 
باألهمية ما 

تشعر به

باول )1(
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المقّدمة

الرعاية والخدمة”. يعود  الذاتية بين “المتخصصات من مقدمات  الرعاية  غالبًا ما يتم تناول موضوع 
مع  يأتي  فإنه  ذلك،  ومع  الخدمات؛  مقّدمات  لمختلف  بالفائدة  والمجتمعات  األفراد  مع  العمل 
تحديات خاصة بالنسبة للمتخصصات العامالت مع الناجيات من الصدمات، والعنف، وسوء المعاملة 
تختبرينه  أو  ترينه  أو  تسمعينه  بما  تتأثري  فقد  مباشر،  بشكل  منخرطة  تكوني  لم  إذا  حتى   .)3  ،2(
أثناء تقديم المساعدة. وإّن العامالت في الرعاية في الخطوط األمامية يخاطرن باستنزاف الموارد 
الداخلية إذا لم يعتنين بأنفسهن بالقدر الكافي. يمكن أن تستمر التفاعالت العاطفية واالنفعالية إلى 
ما ال نهاية، ويمكن أن تتراكم على مدى فترة زمنية طويلة. عندما يشهد الفرد ألم ومعاناة اآلخرين، 
قد يؤدي األمر به إلى التخدير العاطفي، واستخدام استراتيجيات التكيف السلبية، وحتى إلى االنهيار 
العاطفي واالنفعالي. على الرغم من أن هذه قد تعتبر ردود فعل عادية في مثل هذه الحاالت، إال 

أنه يمكن منعها وإدارتها.

من المهم أن تولي المساعدات االجتماعيات اهتمامًا إضافيًا برفاهيتهن، لكي يُكنَّ قادرات عاطفيًا 
وجسديًا على مساعدة اآلخرين. أنت أيضًا بحاجة إلى االهتمام برفاهية زمالئك المساعدات.

التكّيف  واستراتيجيات  الذاتية  الرعاية  حول  التوجيه  األمامية  الخطوط  العامالت في  توّفر  ما  عادًة 
الذاتية  الرعاية  يهملن  األحيان  كثير من  أّنهم في  غير  بدعمهم،  يقومون  الذين  لألشخاص  السليمة 
ألنفسهن. تكمن الخطوة األولى في االعتراف بتأثير هذا العمل على عقلك، وجسمك، وروحك. وإّن 
فهم تأثير اإلجهاد واإلرهاق، والصدمة غير المباشرة، واإلجهاد العاطفي، والتفاعل المفرط باإلضافة 
التكّيف الضرورية  آليات  الذاتية، تعّد من ضمن  الرعاية  إلى تقدير أهمية المشاركة في استراتيجيات 

للعامالت في الخطوط األمامية فيما يتعلق بالمرونة الجّيدة والرفاهية األفضل.

ومنذ  المساعدة؛  بتوفير  لبنان  على   2٠٠6 العام  حرب  منذ  األمامية  الخطوط  في  العامالت  تقوم 
ذلك الحين، فاقم الوضع الجيوسياسي في المنطقة مرحلة عدم االستقرار السياسي واألمني الذي 
تشهده البالد. كما أّدت األزمة السورية إلى نزوح عدد هائل من الالجئين وإلى زيادة في الطلب على 
الخدمات وباألخص فيما يتعلق بالحماية والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي، ما تسّبب في 
زيادة الضغوط على النظام الصحي والقوى العاملة. ونتيجة لذلك، ُطلب من العامالت في الخطوط 
يترافق  اإلرهاق.  إلى  األوقات  تؤدي في معظم  إضافية وعاطفية وهي  بمهمات  القيام  األمامية 
ذلك مع محدودية المصادر لدعم فرق العمل، وانخفاض مستوى اإلعداد السابق للتوظيف لما دون 
إدارة اإلجهاد والضغط. وعليه،  التدريب حول ممارسات  إلى نقص في  باإلضافة  المستوى األمثل، 
تم تدريب متطوعين ومتطوعات اللبنانيين والسوريين لتوفير مساعدة وتوجيه أوليين إلى األشخاص 

المحتاجين للخدمات الصحية، والصحة النفسية، والدعم النفسي ـ االجتماعي.

وتماشيًا مع االستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في لبنان )2٠15 ـ 2٠2٠(، يجيب هذا الدليل على 
هدف فريق العمل المعني بالصحة النفسية والدعم النفسـ  االجتماعي وهو “تطوير وتقديم تدخالت 
 )MHPSS( رعاية وعناية لألشخاص العاملين في قطاع الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي
وقطاع الحماية”. كما يهدف إلى منع اإلرهاق، وتحسين رفاه الموظفات، وإدارة المواقف الصعبة 

الناجمة عن ظروف العمل.
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يقدم القسم األول من هذا الدليل، تحديد أهمية الرعاية الذاتية وتعريفها. في حين سيتناول القسم الثاني، كيفية تأثير 
سلوك المستفيدة وكيف يمكن أن تؤثر طبيعة هذا العمل عليك كمساعدة. سيوفر هذا القسم أيضًا تحديد عالمات 
وأعراض اإلجهاد والضغط واإلرهاق. وفي القسم الثالث، ستتعّرف إلى المجاالت واالستراتيجيات المختلفة للرعاية الذاتية 

التي يمكنك استخدامها لتعزيز الرفاهية وإدارة اإلجهاد والضغط الذي قد يكون نتيجة طبيعة العمل أو عوامل أخرى.

يتناول هذا الدليل موضوع الرعاية الذاتية ويستند إلى تقنية “القبول وااللتزام بالعالج” )ACT(1 )4(. يقّدم الجدول رقم 1 
الحيثيات المتعلقة بهذه التقنية. يستهدف هذا الدليل األشخاص الذين يكونون على اتصال مع األفراد المنكوبين. ويقّدم 

إطار عمل للرعاية بالذات.

أهداف الدليل

ما هو موضوع هذا الدليل؟

العالج” تزام ب لمحة عن “القبول واالل

ما هو “القبول وااللتزام بالعالج”؟

النفس  علم  على  القائم  النفسي  التدخل  إلى  يستند  نفسي  تدّخل  بأنه   )ACT( بالعالج”  وااللتزام  “القبول  يعّرف 
السلوكي الحديث، الذي طوره عالم النفس ستيفن هايز في الواليات المتحدة األميركية. يشجع الشخص على قبول 

ما هو خارج عن سيطرته الشخصية وااللتزام بالعمل الذي يحسن ويثري حياته.

يهدف ACT إلى مساعدة الناس في الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة من أجل حياة غنية وكاملة وذات مغزى، وذلك 
من خالل:

تزويد الشخص بالمهارات النفسية لمساعدتهم على التعامل بفعالية مع أفكارهم ومشاعرهم المؤلمة حتى 	 
يكون لها تأثير أقّل على الشخص )مهارات تركيز الذهن(؛

مساعدة الشخص على توضيح ما هو مهم ومفيد حقا بالنسبة له، ثم استخدام تلك المعرفة لتوجيه وإلهام 	 
وتحفيز الشخص على تغيير حياته لألفضل.

1 مزيد من المعلومات عن القانون يمكن إيجادها عبر الرابط التالي:
https://www.actmindfully.com.au/acceptance_&_commitment_therapy 

اإلطار رقم 1:
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ACTالمبادىء األساسية لـ
كيف يبدو؟ ماذا يعني؟ التكتيك األساسي

إستعيضي عن "إني فاشلة"، بـ"لدي أفكار 
غير آمنة"

راقبي أفكارك، لكن ال تعامليها كحقائق 
موضوعية

االنحالل المعرفي
)راجعي انتشار األفكار الصفحة 3٠( 

"أنا متوترة جدًا في الوقت الحالي. لكن ال 
بأس، سأستمر"

إفسحي المجال لمشاعرك، ولكن ال تثبتي 
عليهم

القبول
)4As-26 راجعي الصفحة(

"أستطيع أن أالحظ مشاعري الخاصة دون 
أن أفرط في تحليلها"

تطوير مهارات الوعي الذهني الكامل االتصال مع اللحظة الراهنة 
)راجعي الصفحة 24 تركيز كامل للذهن(

"أنا دائما أنا، إن كنت متوترة أم ال" أنت عبارة عن مسار واعي مستمر، وليس 
فقط مشاعرك اللحظوية

مراقبة النفس
)راجعي الصفحة 24 تركيز كامل للذهن(

"أنا أؤمن بالعطاء. يمكنني أن أعطي حتى 
عندما أشعر بالسوء"

ما هو أكثر شيء في العالم يعني لكي؟ 
عيشي من أجله 

القيم
)راجعي الصفحة 3٠ ـ إيجاد المعنى 

الروحي(
"سواء كنت متوترة أم ال، سأحضر مسرحية 

أطفالي في المدرسة"
وضع أهداف ذات مغزى، واتخاذ إجراءات 

لتحقيقها
العمل الملتزم

)As 4-26 راجعي الصفحة(

وهكذا، تم تطوير هذا الدليل بناًء على مراجعة مكتبية واسعة تبعها تصميم منهجي نوعي يتكون من سلسلة مناقشات عقدت أثناء 
الفردية مع األفراد المحوريين. هدفت نقاشات المجموعات  العامالت في الخطوط األمامية والمقابالت  المركزة مع  المجموعات 
الرعاية  حول  )المدراء(  والمشرفات  األمامية  الخطوط  في  للعامالت  الحالية  المعرفة  حول  المعلومات  لجمع  والمقابالت  المركزة 
الذاتية، والتحديات التي يواجهونها في الميدان، واحتياجاتهم من حيث الرعاية الذاتية، وكذلك توقعاتهم من دليل الرعاية الذاتية. تم 

تلخيص النتائج الرئيسية من نقاشات المجموعات المركزة والمقابالت في الملحق “أ”.

يستهدف هذا الدليل المتخصصات العامالت في قطاعات حماية الطفل أو العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
والموظفات  االجتماعي  النفسي  الدعم  موظفات  مثل  المستفيدات،  مع  مباشر  وتماس  اتصال  على  هم  والذين 
النفسيات  المعالجات  النفس،  وعلماء  الحالة  على  والعامالت  االجتماعيات  والعامالت  الحاالت  ومديرات  المسؤوالت 
والمشرفات على حماية الطفل، والموظفات المسؤوالت في حماية الطفل، والمشرفات في قسم العنف القائم على 

أساس النوع االجتماعي، والموظفات المسؤوالت في قسم العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، إلخ

مع ذلك، يمكن لجميع المختصات العامالت في الخطوط األمامية واللواتي يتعاملن مع مختلف أنواع الضغوط الناتجة 
عن العمل اإلنساني استخدام هذا الدليل.

الرعاية  جلسات  لتسيير  استعداد  على  هن  اللواتي  المتخصصات  والمشرفات  المدربات  قبل  من  استخدامه  يمكن  كما 
الذاتية لموظفي الخطوط األمامية كّل في منظماتهم.

من يستطيع استخدام هذا الدليل؟
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الفصل 1

مقّدمة لمفهوم الرعاية الذاتية

1.1 الحيثيات 

كان هناك اهتمام متزايد في العقد الماضي في مستويات اإلجهاد والضغط والصدمات التي يعاني منها العامالت في الخطوط 
األمامية. ومن المتفق عليه أّن العمل الميداني اإلنساني مهنة كثيرة المخاطر ومن تحدياتها تعرض العامالت في الخطوط األمامية 
للمخاطر التي تؤثر على سالمتهن وصحتهن ورفاهيتهن. تشمل التحديات والمشاكل التي تواجهها العامالت في المهن المرتبطة بأطر 
العالج المختلفة، اإلرهاق والحزن ومشاعر االكتئاب، والقلق، ومشاكل العالقات، واإلجهاد العاطفي، وغيرها )2، 3(. ورغم أّن هذه 
التحديات تعتبر طبيعية ومتوقعة في هذا النوع من المهن، يمكن أن تسبب مشاكل في حال عدم التعامل معها بشكل صحيح. يعتبر 
هذا األمر صحيحًا بشكل خاص للعامالت في المجال اإلنساني اللواتي يتعرضن أكثر من غيرهم وبشكل مزمن للصدمات المهنية، والتي 

.)6 ,5( )PTSD( يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة باالكتئاب والقلق واضطراب اإلجهاد ما بعد الصدمة

إذا كانت العامالت في الخطوط األمامية ال يساعدن أنفسهن، فكيف يمكنهن مساعدة اآلخرين؟ من المنظور األخالقي، ال بد من 
الذي قد يؤثر على مسار  النفسي واإلرهاق، األمر  الذاتية ألنهن عرضة لإلجهاد  الرعاية  المتخصصات” على االنخراط في  “مساعدة 
العمل العيادي )7(. في الواقع، استنادًا إلى األبحاث، كما هو مشار إليه في نقاشات المجموعات المركزة والمقابالت، فإن الضغوط 
والصدمات واستنزاف العمل في هذا المجال باإلضافة إلى التحديات التنظيمية الوظيفية تعوق تقديم الخدمات الفعالة للمستفيدين 
)5(. ويمكن اعتبار الرعاية الذاتية كشكل من أشكال الوقاية من إيذاء المرضى ألنفسهم، كما هو منصوص عليه في مختلف قوانين 
أخالقيات عمل المتخصصات في مجال الصحة النفسية )8(. تتطلب الممارسة األخالقية، في الواقع، مساعدة المتخصصات لرصد 
“حالتهم البدنية والنفسية واالنفعالية/العاطفية لضمان توفير الخدمات المختصة والكافية للعمالء”)9(. وكما تقع على عاتق العامالت 
مسؤولية المشاركة في الرعاية الذاتية، يعّد من واجب المنظمات أيضًا دعم موظفيها في هذه العملية، كشكل من أشكال المساءلة 

تجاه الموظفين والمستفيدين.

1.2 تعريف الرعاية الذاتية

التالية: ما هو  ال يوجد تعريف واحد حالي للرعاية الذاتية ومتفق عليه في مختلف المؤلفات. قد تختلف التعريفات وفقا للجوانب 
الذي يحفز سلوكيات الرعاية الذاتية؛ من هم الذين ينخرطون في الرعاية الذاتية؛ وإلى أي مدى يشارك المتخصصين في مجال الرعاية 

الصحية )1٠(.

لقد تطور تعريف الرعاية الذاتية بشكل هائل في العقود السابقة. ففي السبعينيات من القرن الماضي، ركزت تعريفات الرعاية الذاتية 
في الغالب على الجوانب المتعلقة بالصحة أو المرض. بالنسبة للصحة، تركز الرعاية الذاتية على تعزيز الصحة والوقاية من األمراض. 
هذا  تطور  عالجها.  بخيارات  المتعلقة  القرارات  واتخاذ  وشدتها  لألعراض  التنّبه  على  الذاتية  الرعاية  تنطوي  بالمرض،  يتعلق  وفيما 
التعريف في الثمانينيات ليشمل التركيز على االستقاللية. عّرفت منظمة الصحة العالمية في عام 1983 الرعاية الذاتية بأنها »األفعال 
التي يقوم بها األشخاص والمجموعات، بغرض تعزيز الصحة وإنعاشها، والوقاية من األمراض، والتقليل من المرض« )11(. باإلضافة إلى 

ذلك، تشمل الرعاية الذاتية في هذا العقد الرعاية باآلخرين خاصة في سياق حاالت الطوارئ.

حددت منظمة الصحة العالمية، في فترة التسعينيات، الرعاية الذاتية على أنها »ما يفعله الناس ألنفسهم لتأسيس صحتهم والحفاظ 
عليها، ومنع المرض والتعامل معه« )12(. يشمل هذا التعريف النظافة )الشخصية والعامة(، والتغذية )نوع وجودة الطعام(، ونمط 
الحياة )النشاط البدني، والترفيه، وما إلى ذلك(، والعوامل البيئية )الظروف المعيشية، والعادات االجتماعية، وما إلى ذلك(، والعوامل 

االجتماعية واالقتصادية )مستوى الدخل، والمعتقدات الثقافية، وما إلى ذلك( والتطبيب الذاتي.

تطور تعريف الرعاية الذاتية في األلفية الجديدة بشكل أكبر ليشمل إعادة التأهيل باإلضافة إلى اإلشارة بوضوح إلى دور المتخصصين 
في مجال الرعاية الصحية الذين يستطيعون دعم األفراد في الرعاية الذاتية.
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وتماشيًا مع هذا، يتم اختيار سلوكيات الرعاية الذاتية من قبل الناس للحفاظ على المعيشة اإليجابية وتعزيز صحتهم )13(. يعتبر األمر 
الشائع بين جميع هذه التعريفات هو إمكانية تنفيذ أنشطة الرعاية الذاتية من قبل الفرد، مع أو من دون تلقي الدعم المتخصص، 
وتستند إلى الخبرة العملية والخبرات الماهرة وغير الماهرة. تبنى الرعاية الذاتية على أساس فردي ويتم تطويرها وفقًا »الحتياجات 
إلى دعم مادي ونفسي وعاطفي  الذاتية  الرعاية  الشخص، ومعتقداته، ومصالحه، وأسلوب حياته، وروحانيته« )14(. يمكن تصنيف 
وروحي وشخصي ومتخصص يهدف إلى الحد من اإلجهاد والضغط واإلرهاق وتعزيز الرفاهية لكل من المستفيدين والعمال )7، 14، 15(.

في  والمشاركة  الشخصية،  النظافة  مع  والتعامل  التمارين،  وممارسة  الصحي،  الطعام  تناول  الذاتية  الرعاية  أنشطة  أمثلة  تشمل 
األنشطة الترفيهية، وأخذ العطل، وممارسة الهوايات، والمشاركة في العالج النفسي الشخصي أو التأمل، وممارسة التأمل الذاتي، 
ن أنشطة الرعاية الذاتية هذه األفراد من زيادة فهمهم لممارسة العديد من  والمشاركة في أنشطة أخرى لتعزيز الصحة )16، 17(. وتمكِّ

مهام الحياة المتعلقة بالوجود المستمر والوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.

تطور تعريف الرعاية الذاتية تدريجيًا من إشارة بسيطة إلى الصحة والمرض في السبعينيات إلى تعريف أكثر شمولية في نهاية العقد 
األول من القرن الحادي والعشرين يتضمن جوانب مهمة مثل: )1( يمكن لألفراد أن يقدموا الرعاية الذاتية ألنفسهم وكذلك لآلخرين؛ 
)2( الرعاية الذاتية لتعزيز الصحة والصحة النفسية والتعامل مع المرض واإلعاقة؛ و )3( الرعاية الذاتية التي يقوم بها الشخص وحده أو 

بالتعاون مع متخصص.

1.3 متّصل )CONTINUUM( الرعاية الذاتية

من أجل فهم أفضل لمفهوم الرعاية الذاتية، من المفيد النظر إلى الرعاية الذاتية باعتبارها تسلسل مستمر للرعاية. يتم تنفيذ الرعاية 
الذاتية لتلبية االحتياجات األساسية اليومية، ومنع المرض، والحفاظ على الصحة، والصحة النفسية، والرفاهية. يمكن تنفيذ أنشطة 
الرعاية الذاتية من قبل األشخاص والعائالت والمجتمعات، ألنفسهم أو لدعم اآلخرين. على طول هذا السلسلة، قد يتم أو ال يتم 
التعاون مع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية. باإلضافة إلى ذلك، في مكان ما على طول هذه السلسلة، قد يعاني األفراد من 
الرعاية الذاتية الخاصة بهم وقد يتطلب أيضًا مساعدة من التخصصين من أجل  مرض أو إصابات تستلزم زيادة أو تغيير في أنشطة 

التعامل مع الوضع.

متصل الرعاية الذاتية )18(2

الرعاية الطبية البحتة
المسؤولية المهنية

 الرعاية الذاتية البحتة
الشخص المسؤول

متصل الرعاية الذاتية

الرعاية داخل المستشفى الظروف طويلة األمد الوعكات الصغرى العيش بشكل سليم

الصدمة 
الكبيرة

الوعكات 
الصغرى

الوعكات التي 
يمكن إدارتها ذاتيًا

أسلوب
الحياة

الخيارات 
اليومية

الرعاية النفسية 
اإللزامية

الظروف
 الحادة 

الظروف 
الطويلة األمد 

رعاية الذاتية )18(    الصورة رقم 1 | متصل ال
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بالمسؤولية  ويبدأ  الذاتية،  الرعاية  مقياس  المتصل  هذا  يوّضح 
مثل  الناس،  يتخذها  التي  اليومية  الحياة  نمط  وخيارات  الفردية 
المتصل،  وكما هو موضح في  البدني.  والنشاط  الصحي  األكل 
فإن الرعاية الذاتية تعتني بأمراض بسيطة أو وعكات، أو ظروف 
من  الخروج  بعد  ورفاهيته  الفرد  صحة  أو  األمد،  طويلة  صعبة 
الرعاية الصحية الثانوية أو الثالثية. يمكن لألفراد إدارة أعراضهم 
إلى  اللجوء  دون  الطويل  المدى  على  ظروفهم  أو  الثانوية 
التدخالت المتخصصة. ويمكن لمتخصصات الرعاية الصحية أيضًا 
توجيه ودعم األفراد وتدريبهم أثناء مشاركتهم في الرعاية الذاتية. 
على مدى السلسلة، يمكن أن تتحول المسؤولية نحو رعاية أكثر 
تخصصًا في ظل وجود ظروف رئيسية. قد يعود هذا التحول مرة 
التعافي. ولكن  بداية مرحلة  الفردية عند  المسؤولية  إلى  أخرى 
حتى مع المساعدة المتخصصة، ال تزال فّعالية الرعاية تعمل من 

خالل الشخص المسؤول عن تحديد الرعاية واستيعاب النفوذ.

وتتراوح الرعاية الذاتية بين الخيارات اليومية للفرد إلى التدخالت 
من أجل إدارة الظروف طويلة األمد، كما هو موضح في سلسلة 

الرعاية الذاتية )الصورة 1(. 

يمكنك ممارسة الرعاية الذاتية لمنع ظهور وتطور 
حالة صحية معينة مثل اإلجهاد والضغط، واإلرهاق، أو 

حتى االكتئاب والقلق، 
على سبيل المثال: تقليل عامل اإلجهاد والضغط. 

ولكن يمكنك أيضًا ممارسة الرعاية الذاتية إلبطاء 
تقدم حالة صحية معينة بعد ظهور عوامل الخطر و/ 

أو األعراض.
على سبيل المثال: إدارة اإلجهاد والضغط

يمكنك أيضا استخدام الرعاية الذاتية إذا كنت قد 
طّورت حالة صحية بالفعل من أجل منع التدهور 

والتركيز على التعافي.
على سبيل المثال: المشورة

يمكن التقرير
بشأنها والبدء

بها من قبل الفرد
أو اتباع 

النظام المقّرر

شخص 
يقدم الرعاية 

)متخصص/ة( 

من قبل األفراد

الرعاية الذاتية

يمكن لسياق 
الرعاية أن

 يقدم من قبل

رعاية ـ عملية ال رعاية الذاتية ـ الصورة رقم 2 | ال

نصيحة!
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الفصل الثاني

تأثير المحن النفسية على العامالت 
الميدانيات

يشكل الضغط اليومي في العمل مصدرًا رئيسيًا لإلجهاد والضغط التي تعاني منها العامالت والمساعدات. يبرز ذلك بشكل خاص 
خالل األزمات. تعتبر المسؤوليات الهائلة، وعدم وجود توصيف وظيفي واضح، وساعات العمل الطويلة، والعمل في المناطق غير 
العامالت في  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  بالوظيفة  الصلة  ذات  العوامل  على  األمثلة  من  االتصاالت،  اآلمنة، وسوء  وغير  المستقرة 
الخطوط األمامية. قد تصبح العامالت الميدانيات اللواتي يتعاملن مع مرضى الصدمات النفسية مشحونات عاطفيا ويزدن من مخاطر 

تعرضهن لمشاعر وأعراض مشابهة مثل األشخاص الذين يساعدونهن.

الخاصة بهم وأسلوب  التكيف  الجميع استراتيجيات  أن لدى  إال  أن تكون متشابهة،  العاطفية يمكن  الفعل  أن ردود  الرغم من  على 
االستجابة؛ حيث أّن األشخاص الذين يتعرضون للمواقف نفسها لن يتفاعلوا بنفس الطريقة. لذلك، أن تكوني على دراية بما يمر به 
الشخص، يعتبر أمرا فائق األهمية. يوّضح هذا القسم الظروف التي يمكن أن يتعّرض لها العامل في الخطوط األمامية: 1- اإلجهاد 

التراكمي/ اإلرهاق. 2. اإلجهاد العاطفي؛ 3- الصدمة غير المباشرة 4- التفاعل المفرط؛ وكذلك العالمات واألعراض )21-19(. 

2.1 اإلجهاد التراكمي/اإلرهاق

تمت دراسة مفهوم اإلرهاق في األصل في مجاالت الخدمات اإلنسانية مثل الصحة وعلم النفس والعمل االجتماعي والتعليم )22(. 
تلبية  القدرة على  اإلنساني، وعدم  التواصل  المفرط والمستمر لإلجهاد والضغط، وتحديات  للتعرض  بكونه استجابة  اإلرهاق  يعّرف 
المتطلبات المنتظمة. يّتصف اإلرهاق "باإلنهاك العاطفي، والشعور بأن أفكار المرء غير حقيقية أو ال تنتمي لنفسه )وتعرف أيضًا باسم 
إلغاء الشخصية(، وإنجازات شخصية أقل" )23(. يرتبط اإلرهاق أيضًا بانخراط أو توظيف عاطفي عاٍل في ظل غياب الدعم االجتماعي 
الكافي أو الرضا الوظيفي. قد تتسبب مثل هذه الحاالت في زيادة نقاط الضعف وتترك الشخص عرضة للضغوط التراكمية واإلرهاق.

عادة ما يحدث اإلرهاق في مكان العمل بسبب عبء العمل المفرط مع عدم كفاية الموارد، والتحكم المحدود والمساءلة العالية، 
باإلضافة إلى التقدير والرضى المنخفضين، أو الصراعات بين األشخاص أو العزلة االجتماعية، أو عدم المساواة أو المعاملة غير العادلة، 

والشعور غير الواضح بالغرض أو القيم )24(.

إن اإلرهاق له تأثيرات خطيرة على العقل والجسم. كما أنه يؤثر على السلوكيات بطرق 
مختلفة. في البداية يمكن أن يسبب فقدان االهتمام أو الحماس لتولي أدوار معينة. 
تدريجيا، قد يسبب اإلرهاق فقدان الموظفات لطاقتهم في القيام بالمهام اليومية، 
مما يجعلهم يشعرون بالتشاؤم، اليأس، العجز، واالنزعاج. يمكن لهذا الشعور أن يشكل 

تهديًدا على صحة الفرد وعمله وعالقاته.

تعتبر بعض الوظائف أكثر إلهامًا من غيرها، ولكن المطالب التي تتجاوز الموارد يمكن 
الدعم  دراية بمدى  أدناه. كوني على  البياني  الرسم  أن تخفف من حافزنا، كما يظهر 
الذي تتلقينه، وإذا كنت تشعرين باالنتقال إلى منطقة اإلرهاق الحمراء، فقومي بمنح 

األولوية للرعاية الذاتية )الصورة 3( )25(.

نكون أكثر عرضة لخطر اإلرهاق حين 
يتم الضغط علينا أكثر من الالزم 

ومساعدتنا بشكل قليل!

نصيحة!
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2.2 اإلجهاد العاطفي

يحدث اإلجهاد العاطفي عندما تشعر المساعدة بعدم القدرة على التعاطف مع المستفيدة أو لديها قدرة واستعداد منخفضين لتحمل 
األلم والضيق من المستفيدة. ويرتبط في الغالب بالعامالت في العالجات العيادية ومع المستجيبات األوائل لألحداث المؤلمة )24(.

يمكن تعريف اإلجهاد العاطفي بكونه سلوكيات وأفعال ومشاعر طبيعية متتالية تظهرها العامالت استجابة للمحتوى الصادم الذي 
تكشفه المستفيدة )26(. 

قد يحدث اإلجهاد العاطفي عندما تعاني العامالت من زيادة عبء العمل على مدار فترة زمنية أو عندما تشعرن بعدم القدرة على 
مساعدة المستفيدات أو االستجابة الحتياجاتهم. كما وجدت األبحاث أن سوء ممارسة الرعاية الذاتية، وعدم وجود الدعم االجتماعي، 
وفشل السيطرة على ضغوط العمل، وانخفاض مستوى الرضا عن العمل، كلها أسباب مرتبطة مباشرة بزيادة اإلجهاد العاطفي )27(.

2.3 الصدمة غير المباشرة 

إلى قصص  أو يستمعن  العامالت  تختبر فيها  التي  العملية  الثانوية، هي  الصدمة  باسم  أيضًا  المباشرة، والمعروفة  الصدمة غير  إّن 
األحداث المؤلمة من قبل المستفيدات اللواتي تساعدهن، مما قد يؤدي إلى تطور أعراض الصدمة الثانوية لدى العامالت أنفسهن. 
ف الصدمة غير المباشرة بأنها القدرة على الشعور بمشاعر الشخص وفهم شعورهم كما لو كان الشخص نفسه  وعلى هذا النحو، ُتعرَّ
الصدمات غير  تؤثر  آخرين.  التي وقعت ألشخاص  الصادمة  أو معرفة األحداث  أن يحدث كنتيجة لمشاهدة  رد فعل يمكن  )26(. هو 

المباشرة على التجارب الداخلية وعلى آراء العامالت.

تثير  أن  المستفيدات  أحد  لقصة  يمكن  الوقت؛  بمرور  تتراكم  أن  يمكن  أو  المباشرة عن طريق حدث صادم  غير  الصدمة  إثارة  يمكن 
استجابات صادمة لدى الفرد الموجود في الخطوط األمامية الذي يتلقى ويستمع إلى القصة، ويمكن أن يؤدي التعرض المستمر إلى 
نفس المادة المؤلمة مع مستفيدات مختلفات في حاالت مختلفة إلى صدمة نفسية. على هذا النحو، يمكن لهذه األخيرة أن تكون 
عملية بطيئة تدريجية ويمكن أن تصبح "طبيعية" للعامالت. ونتيجة لذلك، قد ال تدرك العامالت أنهن يعانون من صدمة غير مباشرة. 

إذا لم يتم تخفيف األعراض أو العواقب العاطفية فإنها تؤثر على الرفاهية والمهارات المهنية للعامل.

P
ضغط أقل

تحفيز أعلى

ضغط أقل

تحفيز أقل

ضغط أعلى

تحفيز أقل

ضغط أعلى

تحفيز أعلى

O

م
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المواقف 	  والدعم:  الموارد 
العمل  صاحب  أنشأها  التي  والخبرات 
تلبية  على  العامالت  تساعد  والتي 
ذلك:  على  األمثلة  ومن  المتطلبات. 
المفيدة،  الفعل  الجيد، وردود  الدعم 

وحرية إدارة الوقت الخاص.

التي 	  الضغوط  العمل:  متطلبات 
ـ  تدعونا إلی استخدام طریقتنا وطاقتناـ 
الجسدیة والعقلیة والعاطفیة ــ والتي 
یمکن أن تکون مجهدة للغایة إذا کنا 

مرهقين وتم دعمنا بشکل غیر کاف.

اكر الصورة رقم 3 | منطقة اإلرهاق كما صّورها أرنولد ب
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2.4 التفاعل المفرط

عادة ما يحدث التفاعل المفرط عندما تصبح العالقة بين العاملة والمستفيدة أعمق من العالقة المهنية بين المساعدة والمستفيدة. 
يصبحون قريبين وأصدقاء شخصيين بداًل من مستخدمة الخدمة ومقدمة خدمة.

يمكن أن يظهر التدخل المفرط مع المستفيدة من خالل:

عدم وضوح الحدود، فعل الكثير، والشعور بأنها ليست كافية بشكل دائم.	 

التفكير في كثير من األحيان بالمستفيدة بعد العمل.	 

توفير رعاية خاصة أو قضاء المزيد من الوقت مع المستفيدة ورعايتها أكثر من غيرها.	 

زيادة الشعور بالمسؤولية اتجاه المستفيدة واالنزعاج إذا حدثت أي عوائق تحول دون العالج.	 

قضاء فترات الراحة والوقت خارج العمل مع المستفيدة والسعي للتواصل االجتماعي من خالل تبادل عنوان البريد اإللكتروني 	 
أو أرقام الهواتف.

االنخراط في المحادثات الشخصية.	 

التبعية المتبادلة )مثل االعتماد على ردود الفعل من المستفيدة لتشعر بأنها تستحق، مما يسمح بمزيد من التواصل، والقيام 	 
بأكثر مما يجب على المساعد فعله(.

الحصول على تعليقات من اآلخرين على السلوك غير المالئم مع المستفيدة.	 

رفض تسليم رعاية المستفيدة إلى موظفة آخر عند الحاجة )28(.	 

تّعد كل مساعدة اجتماعية في دائرة خطر اإلرهاق، واإلجهاد العاطفي، والصدمة غير المباشرة، والتفاعل المفرط. ويعتبر التعرف على 
العالمات واألعراض، الخطوة األولى التي يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك!

2.5 العالمات واألعراض

إلى مجاالت  المفرط، متعددة ويمكن تقسيمها  المباشرة والتفاعل  العاطفي والصدمة غير  إن عالمات وأعراض اإلرهاق واإلجهاد 
مختلفة، أي روحية ومهنية وفيزيولوجية ونفسية. تختلف األعراض مع اختالف األشخاص. ومع ذلك، يمكن لمجموعة من األعراض 
التالية أن تشير إلى وجود الظروف المذكورة أعاله. وكلما تمكّنا من التعرف على العالمات واألعراض، كلما زاد تعزيزنا للرفاهية ومنعنا 

المحن من التنامي.

يوضح الجدول أدناه العالمات واألعراض في كل مجال.
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عالمات وأعراض اإلرهاق واإلجهاد العاطفي والصدمة غير المباشرة والتفاعل المفرط

المهنية

صعوبة في التعامل مع المهام
تغييرات كبيرة في جدول العمل )الزيادات أو

النقصان في وقت العمل(.
االستمرار في العمل في المنزل وعدم إنجاز العمل

الروح  وانخفاض  بالنتائج  المباالة  وعدم  للعمل،  الحماس  تقليل 
المعنوية.

الفشل في تحقيق المهام ذات األولوية الهامة.
التنفيذ الالوعي لألفعال التلقائية واالبتدائية

االبتعاد عن زمالء العمل، وزيادة النقد بطريقة غير مناسبة
زيادة األخطاء والحوادث

االستياء من العمل
السخرية حول دور العمل

عدم الثقة في اإلدارة واألقران والمشرفين
زيادة اإلجازات المرضية/ التغيب عن العمل

أن تكون أكثر اعتمادا على المشرفين
مقاومة للذهاب إلى العمل.

سرعة التغير )29(

الروحية 

مشاعر الفراغ
فقدان المعنى

اإلحباط وفقدان األمل
السخرية

الشك
العزلة وفقدان اإلحساس باالتصال

فقدان الحماس/ فقدان المثالية
الغضب من الله

النفسية

اإلدراكية:
ضعف التركيز

اليأس والعجز 
صعوبة اتخاذ القرارات

النسيان ومشاكل الذاكرة
 إلقاء اللوم المفرط

االرتباك واألفكار غير المنتظمة 
األحالم المتكررة أو الكوابيس 

تداخل األفكار )األفكار الالإرادية(
 الشعور بالذنب واالستياء والعار

العاطفية: 
تقلب المزاج

زيادة الحساسية تجاه األحداث الثانوية
الشعور بالعاطفة المفرطة

الحزن واإلحباط
الغضب

الكآبة
التخدير العاطفي والشعور باالستنزاف

العالقات الشخصية واالجتماعية:
الشعور بالمشاكل بشكل غير واعي والقلق الشديد

)الشعور بأن "شيء ما خطأ، ليس كما ينبغي أن يكون"(
االنعزال عن اآلخرين

الالمباالة والملل
فشل االتصاالت واالنسحاب.

الفيزيولوجية

في  )حتى  إجهاد  أو  استنزاف  أو  منخفضة  طاقة 
الصباح، مباشرة بعد االستيقاظ(

الصداع
اضطرابات النوم )النعاس المستمر، الرغبة في النوم 

طوال اليوم(.
التغيرات في الشهية )زيادة أو نقص تناول الطعام(

اضطرابات المعدة )اإلسهال والغثيان( 
من  وغيرها  والرقبة،  الظهر  )آالم  الجسم  آالم 

األوجاع(
رعشة العضالت والتوتر

عدم القدرة على االسترخاء والراحة 
عدم انتظام دقات القلب )سرعة دقات القلب(

ـ االجتماعية الجدول رقم 1 | العالمات واألعراض للمحن النفسية ـ
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تحديد المخاطر

إلى أي مدى أنت في خطر؟ تتضمن اإلشارات التالي:

االفتقار إلى السيطرة في عملك.	 

الخلط بين التوقعات التي يصعب تحقيقها.	 

ثقافة عمل غير سليمة، مثل رب عمل متسلط أو زمالء عمل يطعنون بالظهر	 

مكان عمل ال يتناسب مع قيمك ومهاراتك واهتماماتك وشخصيتك.	 

وتيرة عمل غير مريحة، إما مملة جدا أو محمومة للغاية.	 

ساعات عمل مفرطة، مما يمنحك القليل من الوقت للتعافي وإيجاد التوازن في العمل.	 

إحساسك بالهوية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملك.	 

العمل في مهنة متطلبة عاطفيًا مثل الرعاية الصحية، والتدريس.	 

االفتقار إلى أشخاص يدعمونك في مكان العمل أو خارجه.	 

تمرين

فكري في موقف وجدت فيه تحديًا عاطفيًا وأثر عليك بطريقة ما:

1. ماذا كان وضع المستفيدة الذي أثرت عليك؟

2. كيف أثرت عليك؟

3. ماذا فعلت أو ما الذي تفعلينه اآلن لمحاولة التعامل مع هذا؟

أكثر  تربطك  التي  المواقف  أكثر من غيرها، وفي  أثرت عليك  التي  المواقف  التفكير في  حاولي 
بقيمك، مشاعر اإلنسان األساسية، المحفزات الشخصية أو غيرها.

االنتباه إلى استراتيجيات التكيف السلبية

انتقاد النفس )الكالم السلبي عن الذات(	 

زيادة االعتماد على مواد مثل التبغ أو الكحول أو األدوية الموصوفة	 

المخاطرة )القيادة بتهور(	 

تجنب األصدقاء والعائلة	 

الصراخ على زوجك أو أطفالك أو أصدقائك	 

النوم طوال اليوم	 

إظهار العدوانية تجاه الغير	 

نصيحة!
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الفصل 3

مجاالت وأدوات الرعاية الذاتية 

تشير العديد من الدراسات إلى أن عملية الرعاية الذاتية هي مجموعة مكتسبة من المهارات بداًل من كونها خاصية شخصية. في هذا 
القسم، ستجدي أدوات تساعدك على اكتساب المهارات الضرورية لتطبيق الرعاية الذاتية.

من أجل فهم أفضل للرعاية الذاتية، من المهم معرفة ما ال تضمنه الرعاية الذاتية.

ما ال تتضمنه الرعاية الذاتية!

الرعاية الذاتية:

ليست خطة استجابة للطوارئ	 

ال تفّعل عندما يصبح اإلجهاد مفرطًا	 

ال تشمل التصرف بشكل أناني والتفكير بأّن "كل شيء يدور حولي"	 

ليست إضافة المزيد من المهام إلى قائمة "المهام" الخاصة بك	 

O

يمكن أن تساعدك الرعاية الذاتية على أن تصبحي أكثر مرونة وتجددي معنوياتك.

دعونا نبدأ بـالجوانب األساسية الثالث للرعاية الذاتية:

لالحتياجات الخاصة بك، والحدود، والعواطف، والموارد. ممارسة الوعي الذاتي
ابحثي عن العالمات المبكرة لإلرهاق، واإلجهاد العاطفي، والصدمة الثانوية أو 
غير المباشرة ، والتفاعل المفرط، بحيث تركز على الرعاية الذاتية لمنع المزيد من 

المشاكل المستقبلية. تطوير عادة "االطمئنان على نفسك".

والترفيه.  والراحة  االجتماعية  والحياة  واألسرة  العمل  ومهامك:  أنشطتك  بين 
خارج  وممتعة  معنى  ذات  حياة  لديك  يكون  أن  تستحقين  بأنك  نفسك  ذّكري 

العمل.

إقامة عالقات إيجابية مع الزمالء في العمل، واألصدقاء والعائلة للحصول على 
الدعم وتجنب العزلة

ج
التواصل مع 

العالقات الداعمة

أ
الوعي

ب
التوازن 



ط األمامية
طو

ي الخ
ت ف

ال
دليل حول الرعاية الذاتية   للعاملين والعام

19

إّن مهارات الرعاية الذاتية التي ستتعلميها في هذا الفصل تدور حول تلك المفاهيم الثالثة. وباإلشارة إلى متصل الرعاية الذاتية الذي 
ورد سابقًا، يمكن أن تبدأ الرعاية الذاتية بنفسك أو بمساعدة شخص آخر، سواء كان مقدمة رعاية متخصصة أو غير ذلك. على مدى 
 4 المختلفة في  التقنيات  تجميع هذه  يمكن  بنفسك.  اإلعتناء  على  تساعدك  التي  التقنيات  أنواع  جميع  يمكنك ممارسة  المتصل، 

مجاالت؛ )1( الفيزيولوجية؛ )2( المهنية؛ )3( النفسية؛ و)4( الروحية.

3.1 فيزيولوجيا: كيف تعتنين بجسمك؟

يسلط هذا القسم الضوء على أهمية األنشطة البدنية وعادات األكل والنوم السليمة.

حاولي أن تأخذي وقتًا لتناول الطعام والراحة واالسترخاء، حتى ولو لفترات قصيرة من الزمن.	 

اتبعي نظام غذائي صحي ومعتدل. تناول األطعمة الغذائية المتنوعة. األكل ببطء وبتركيز. يساعد األكل بتركيز على التواصل مع 	 
جميع الحواس أثناء تناول طعام معين. محاولة األكل ببطء، ومالحظة رائحة وطعم الطعام والشعور بالطعام.

كوني فعالة؛ إن ممارسة نشاط بدني منتظم )على األقل 15٠ دقيقة من النشاط البدني المكثف والمعتدل طوال األسبوع أو 	 
ما يعادله( )3٠(.

إنخرطي في نمط نوم منتظم )حوالي 7 إلى 9 ساعات من النوم كل يوم( )31( ؛ )راجعي بعض النصائح الشخصية للنوم في اإلطار 	 
رقم 2(.

قللي من تناول الكحول أو الكافيين أو النيكوتين وتجنبي األدوية التي ال يصفها الطبيب.	 

قومي بممارسة تقنيات التنفس )راجعي اإلطار رقم 3 أدناه لتقنيات التنفس(.	 

 تقنيات النوم الصحية2

تقنيات النوم الصحية

تعني تقنيات النوم الصحية العادات المناسبة للنوم. تتضمن بعض التقنيات التالي:

روتين وقت النوم: وجود جدول زمني محدد وعادات وقت النوم المحددة مثل الذهاب إلى الفراش عندما 	 
يكون الشخص متعبًا واستخدام السرير للنوم فقط )وليس لمشاهدة التليفزيون أو القراءة أو األكل( وكذلك 

االستيقاظ في نفس الوقت في الصباح

تقليل الضوضاء:	 

ο التأكد من أن غرفة النوم هادئة، مريحة، مظلمة، ودرجة حرارة مريحة
ο  إزالة األجهزة اإللكترونية )مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية وما

إلى ذلك( من غرفة النوم
تجنب الوجبات الثقيلة الكبيرة، والطعام الحار، وشرب الكحول، والقهوة، أو الشاي والمنبهات األخرى، باإلضافة 	 

إلى النيكوتين قبل النوم.

التمرين المنتظم: أن تكوني نشيطة أكثر بدنية خالل اليوم	 

اإلطار رقم 2:
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3.2 مهنيًا ــ االعتناء بنفسك في مكان العمل

تعتبر التحديات التي تواجهها الموظفات اللواتي يعملن في البيئات اإلنسانية هائلة. إن مواجهة هذه التحديات من خالل التوصيات 
التالية يعتبر أمرًا ضروريًا لصحة الموظفات ورفاهيتهن وإنتاجيتهن

ممارسة إدارة الوقت. حاولي الحفاظ على ساعات عمل معقولة حتى ال تصبحين مرهقة للغاية. تأكدي من أن لديك مهام عمل 	 
واقعية ومتوازنة )32(.

من 	  ليس  أنه  تذكري  يواجهونها.  قد  التي  المشاكل  جميع  في  الناس  مساعدة  تستطيعين  ال  عندما  باإلحباط  تشعرين  قد 
مسؤوليتك حل جميع المشاكل؛ افعلي ما يمكنك لمساعدة الناس على مساعدة أنفسهم.

اإلقرار بما استطعت القيام به لمساعدة اآلخرين، حتى ولو بطرق صغيرة.	 

تعلمي كيفية التفكير في ما قمتي به من األفعال الجيدة، وقبول ما لم تقمي به بشكل جيد للغاية والقيود المفروضة على 	 
ما يمكن أن تقدميه في ظل الظروف.

تحدثي عن تجربتك مع مشرف/ة أو زميل/ة.	 

دعم األقران: التحدث إلى زميل/ة في الخطوط األمامية لمعرفة كيف تقوم بذلك؛ إيجاد طرق لتبادل الدعم )33(.	 

دعم األقران يعني تقديم المساعدة إلى صديق/ة أو زميل/ة  في العمل يعاني/تعاني من أعراض اإلجهاد. يعتمد 
الدعم الفعال على العالقة والتواصل.

... في حال لجأ لي أحد زمالئي للحصول على الدعم، ماذا يجب أن أقول وماذا ال ينبغي أن أفعل؟ يجب علينا تدريب 
األحكام  يطلقون  أشخاصًا  وليس  داعمين  أشخاصًا  يكونوا  بأن  الدعم  زمالئهن  أحد  يطلب  عندما  الموظفات حتى 

المسبقة - عاملة في الخطوط األمامية.

 تقنيات النوم الصحية3

تقنيات التنفس

تعلمي كيف تأخذين نفًسا أعمق لدى اتباع الخطوات التالية:

اتخاذ وضعية مريحة. يمكنك االستلقاء على ظهرك في السرير أو على حصيرة على األرض ؛ أو يمكنك الجلوس . 1
على كرسي مع دعم كتفيك والرقبة والرأس على ظهر الكرسي.

ضعي يدك على بطنك أسفل أضالعك مباشرة ومن جهة أخرى على صدرك.. 2

يتحرك . 3 أن  ينبغي  ال  للخارج.  يدك  وادفعي  تنتفخ  ببطنك  أشعري  تتنفسي،  عندما  األنف.  التنفس من خالل 
صدرك.

الزفير من خالل شفتيك كما لو كنت تصّفرين. عندما تتنفسين، اشعري ببطنك ترتاح.. 4

قومي بهذا التنفس 3 إلى 1٠ مرات. خذي وقتك مع كل نفس.. 5

الحظي كيف تشعرين في نهاية التمرين.. 6
يمكنك إغالق عينيك أثناء القيام بهذا التمرين. عندما تتنفسين، تخيلي أن الهواء يمتلئ بشعور من السالم والهدوء. 

وعندما تقومين بالزفير، تخيلي أن الهواء الذي يخرج من صدرك يأخذ اإلجهاد والتوتر معه.

اإلطار رقم 3:
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الحفاظ على الحدود الموضوعة بين المهني والشخصي. كيف؟ إبقاء العالقة مهذبة ولكن مهنية؛ تجنب التعبير عن العواطف 	 
أو السلوكيات الشخصية مع األشخاص الذين قد يكونوا قريبين في مكان العمل. التأكد من التصرف بشكل مهني ومهذب مع 

أشخاص ال تتوافقين معهم بالضرورة على المستوى الشخصي )34(.

تعزيز العالقة الشخصية بين الزمالء بشكل إيجابي، والتشديد على اإلحترام واإلنفتاح، والقدرة على تقديم مالحظات بناءة حول 	 
العمل، ومعالجة االختالفات في الرأي بطريقة ناضجة ومحترمة، والتعامل مع النزاعات التي قد تنشأ بطريقة مباشرة ومفتوحة، 

بنية فهم منظور اآلخر.

تخصيص بعض الوقت لشرح وجهة نظر المرء بهدوء والتوجه نحو الحل )35(.	 

تجنب النميمة على اآلخرين، فذلك يخلق جوًا سليًا في الفريق وسيؤدي األمر بالتأثير سلبيًا عليك )36(.	 

التحدث إلى المدير/ة، أو أحد موظفي/ات الموارد البشرية أو أحد الزمالء، إذا كانت مهام العمل تبدو كثيرة، أو إذا كان هناك 	 
نزاع، يمنع التعامل مع أحد الزمالء )37(.

المشاركة في األنشطة مع زمالء العمل مثل تناول الغداء أو أثناء االستراحة.	 

بالنسبة للعديد من المنظمات، تعتبر رفاهية مزودي الخدمات الصحية ذات أهمية كبيرة، لذلك تعتبر برامج مساعدة الموظفات في 	 
استراتيجياتها بمثابة حجر األساس لمساعدة هؤالء المزودات على التعامل مع المشاكل الشخصية وخلق بيئة عمل متوازنة )38(.

تتكون برامج مساعدة الموظفين من التالي:

التدريب على التدخل في األزمات	 

تدريب المرونة	 

تقييم المخاطر	 

وضع السياسات )على سبيل المثال؛ ظروف العمل، تنظيم الدعم، تغيير الرعاية المقدمة، تغيير جداول العمل(	 

خدمة المتابعة )إحاطات اإلشراف، التقييم، التدريب، التدريب على مهارات التواصل، الدعم من األقران(.	 

3.3 نفسيًا: كيف تعتنين بنفسك عقليًا وعاطفيًا؟
يمكن أن يؤثر اإلجهاد والضغط في مكان العمل على الرفاهية العاطفية للعاملة المتخصصة في الرعاية الصحية من خالل الحد من 
فعاليتها والتأثير السلبي على جودة حياتها بشكل عام. فيما يلي سنقدم استراتيجيات حول كيفية الوقاية من اإلجهاد والضغط وتعزيز 

الحياة الصحية.
قبل التعامل مع االستراتيجيات، من المهم أن نعترف أنه من الصعب والمخيف أن تواجه مشاعرك الخاصة.

الماضية(؛ في بعض األحيان تميل إلى أن تكون 	  الحالية وحتى  تذكري أن مشاعرك هي استجابات طبيعية لألحداث )األحداث 
مكثفة ومؤلمة. من المهم أن تفهمي ما الذي تمرين به.

فّكري في األمور التي ساعدتك على التأقلم في الماضي وما يمكنك القيام به للبقاء قويًا.	 

تذكري أن تتكلمي مع نفسك بطريقة ودية، على نحو مشابه عندما تدعمين صديقًا/ًة )راجعي تمرين التعاطف الذاتي في اإلطار 	 
رقم 4(.

تذكري أيضًا التحدث مع األصدقاء واألحباء أو األشخاص اآلخرين الذين تثقين بهم للحصول على الدعم عند الحاجة. ال تنتظري 	 
حتى تصل األمور إلى نقطة االنهيار.
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أ- التركيز الذهني الكامل:
يعّرف التركيز الذهني الكامل بكونه تنظيم االنتباه والتركيز، مع سلوك من الفضول واالنفتاح والقبول. هناك طرق مختلفة لالنخراط 
في التركيز الذهني الكامل والعديد من الطرق المختلفة لممارسة التركيز الذهني، مع اختالف مجاالت التركيز )39(. فيما يلي بعض 

األمثلة على التقنيات التي يمكن أن تساعد على ذلك:

التركيز الذهني

اليقظة الذهنية

تتضمن هذه التقنية البحث في الداخل لمراقبة ما يحدث في الذهن من أفكار. يمكن تطبيق هذه التقنية من خالل 
التركيز على شيء واحد في داخل الفرد والعودة إليه حتى عندما يتشتت االنتباه. للحفاظ على التركيز، قد يكون من 

المفيد استخدام حافز معين )مثل التنفس( للبقاء في اللحظة الراهنة.

بشكل عام، يمكن وصف اليقظة الذهنية أنها بمثابة النظر إلى األفكار والمشاعر خارج نطاق التجربة الذاتية المعتادة 
ومراقبة األفكار كتيار من الوعي دون إرفاق ذلك بالحكم. تعني اليقظة الذهنية النظر إلى األفكار كما لو كانت تمر 

كالغيوم من دون أية أحكام وال أي تحليل. فكري فيهم كما لو كانت بعيدة عنك.

عند تطبيق التركيز الذهني من زاوية اليقظة الذهني، يجب محاولة رؤية النشاط العقلي كما لو كان ينتمي إلى شخص آخر.

كمثال حول كيفية التحول من التركيز على اليقظة الذهنية، استخدمي الدليل التالي:

"ابدأي من خالل أخذ عقلك للداخل للحظة من خالل التركيز على التنفس. خذي أنفاسًا عميقة من البطن. إسترخي... إتركيه... إستمري... 
في التنفس كما ترغبين.

نهر، وتطل على  المزاجية واألحاسيس كأشياء تطفو في مجرى  أفكارك ومشاعرك وحاالتك  إلى  أنظري  للخارج.  اآلن خذي عقلك 
المشهد وتختفي عن األنظار. ببساطة راقبي دون أن تقومي بأي حكم أو تحليل. ببساطة شاهديها تمر.

اآلن قومي بانتزاع شيء من هذا المجرى وركزي عليه )على سبيل المثال حلم معين، ذكرى معينة، ألم ، إلخ(. دعي األحاسيس واألفكار 
األخرى تمر في الخلفية. الحظي أي أفكار أو مشاعر جديدة تنشأ من مالحظة هذا الغرض. اجلسي مع هذه األفكار والمشاعر للحظة.

عندما تكوني على استعداد لترك هذا الشيء وراءك ، ببساطة  ضعيه على ورقة لتطفو في اتجاه المجرى.

كيف يمكنك تحسين وعيك؟ جربي التمرين التالي:

شاهدي ببساطة

يتضمن هذا التمرين أنت وأفكارك. بداًل من التركيز على أفكارك أثناء صعودها إلى السطح، دعيها تمر كالغيوم في 
السماء.

امتنعي عن ربط األحكام التقييمية بأفكارك )على سبيل المثال ، "أنا فظيعة للتفكير في ذلك" أو "يا لها من فكرة 
لطيفة! أنا شخص جيد"(.

إذا كان ذلك مساعدًا لك، فيمكنك تحديد أو حتى نطق كل فكرة أو شعور أو إحساس عند ظهوره )بمعنى: "ألم في 
العنق ، شطيرة ، أفضل صديق ، غضب، وخز ، معدة فارغة، شطيرة مرة أخرى ، جدتي، وأنا أفتقدها" ...(
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القلق أو الحّث على "االنزالق"

التأمل لدى المشي

ُأنظري الى افكارك ومشاعرك كأنها "تنزلق" أو "تطفو" على موجة.

إجعلي وعيك مّتقدًا بإشارات تنبيه للمشاعر السلبية لدى اقتراب مشاعر القلق، التشنج، أو الغضب.

تخّيلي أّن الشعور السلبي المتوّجه نحوك يكبر كموجة شيئًا فشيئًا كلما يقترب نحوك، ومن ثم يصل إلى القّمة عندك، 
ومن ثم يتالشى كلما ابتعد عنك.

تخّيلي أّنك تركبين الموجة وهي تمّر، ودعي المشاعر السلبية تذهب معها.

احرصي على االحتفاء بقدرتك على التخلص من المشاعر هذه، ولكن عليك التنبه أّن المزيد من المشاعر ستأتي في 
النهاية وتذّكري أن تركبي الموجة مجددًا عندما تمّر.

الى  انتبهي  تتمشىين.  بينما  جسدك  في  أحاسيسك  وعلى  المشي  على  رّكزي  مألوف.  مكان  إلى  بالمشي  قومي 
كتفيك: هل هي مشدودة؟ مرتخية؟ قوية؟ الحظي األحاسيس في قدميك بينما تطأ األرض. قومي بمالءمة تنفسك 

مع خطوات قدميك.

الكامل  الذهني  التركيز  لممارسة  تذكرها  يسهل  أداة  إنها  الذات".  مع  "التعاطف  هي  استخدامها  يمكنك  التي  التقنيات  احدى  إّن 
والتعاطف عبر الخطوات األربعة التالية:

ر‐ االعتراف بما يجري

لدى "االعتراف" نعني: االعتراف بالمشاعر واألفكار أو السلوكيات التي تؤثر علينا بشكل واٍع. االعتراف يمكن أن يكون مالحظة ما 
حدث بشكل بسيط.

ا‐ السماح بحدوث التجربة، كما هي

لدى "السماح" نعني: ترك المشاعر واألفكار والسلوكيات التي أدركناها في الخطوة 1 أن تنوجد ببساطة دون أي محاولة إلصالحها 
أو تجنبها. واذا علقنا في الحكم الذاتي، فال يعني هذا  أننا يجب أن نشعر بعدم الجدارة، على العكس فإّن االعتراف بحكمنا والمشاعر 

المؤلمة المنبثقة هي أفضل طريقة لتخطي األمر.

ي‐ التحقق بلطافة

انتباهنا أكثر على التحقق. وللتحقق، اعتمد على الحشرية الطبيعية لديك  عندما نعترف بما يجري ونسمح للتجربة بالحدوث، يصبح 
-الحاجة إلى معرفة الحقيقة- ورّكزي انتباهك على تجربتك الراهنة. "قد تسألين نفسك: ما هو الذي يستدعي انتباهك أكثر؟  كيف 
التحقيق،  يكن  اكثر؟ مهما  يحتاجه  الذي  الشيء  هو  ماذا  مني؟  الهش  المكان  هذا  يريد  ماذا  أؤمن؟  بماذا  يتفاعل معها جسدي؟ 
فسيكون تحّولي إذا مضيت بعيدًا عن التصور المفاهيمي ورّكزت على انتباهك األولي لما تحسين به في جسدك. لدى التحقق، من 
المهم مقاربة تجربتك بطريقة غير حكمية ولطيفة. يساعد هذا السلوك على خلق شعور كاٍف باألمان، مما يسهل التواصل بصدق مع 

آالمنا، ومخاوفنا والخزي الذي قد نشعر به. 
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تمرين التعاطف الذاتي )40(4

استراحة التعاطف الذاتي

عندما تشعرين باإلجهاد وتحتاجين إلى الراحة، فإّن أّول شخص يستطيع أن يمدك بشعور الراحة هو أنت. إّن التعاطف 
مع ذاتك هو المفتاح للتخلص من اإلجهاد.

عندما تكوني مجهدة قومي بالخطوات التالية:

اإلطار رقم 4:

التعاطف مع الذات 

ر

ا

ي

ن

االعتراف بما يجري 

السماح للحياة أن تسير كما تريد

التحقق بلطافة

عدم التشخيص

قومي بفعل شيء واحد كل مرة. 1

قومي بذلك ببطء وبتأٍن. 2

ال تقومي بكافة المسؤوليات دفعة واحدة. 3

اتركي مساحة بين األمور. 4

قومي بقضاء على األقل 5 دقائق يوميًا بدون أن تفعلي . 5
شئًا

توقفي عن القلق بشأن مستقبلك-رّكزي على الحاضر. 6

عندما تتكّلمين مع شخص ما، كوني حاضرة. 7

تناولي الطعام ببطء تذوقيه. 8

 ضع/ي يديك على قلبك

 أو قومي بأي وضع مريح وقولي 
"ألكون متعاطفًة مع ذاتي" أو 

"ألملك الصبر والقوة" أو أي تأكيد 
آخر للذات.

ذّكري نفسك 
باإلنسانية المشتركة

أخبري نفسك "إّن المعاناة هي جزء 
من الحياة" أو "يشعر الجميع بهذا 

الشعور أحيانًا"

تعّرف على
 ماهية الشعور  

أنت تعاني. استخدمي عبارة من مثل 
"هذا إجهاد" أو "هذا مؤلم"

ن‐ عدم‐التشخيص

يبدأ التعاطف بشكل تلقائي عندما نعترف أننا ال نشعر بخير و/أو عندما نعاني. وتكتمل الصورة لدينا عندما نقوم عن عمد بتغذية حياتنا 
الداخلية بالرعاية الذاتية. وللقيام بهذا، حاولي أن تشعري ماذا يحتاج منك الجزء المجروح، والخائف أو الموجوع ومن ثم قدمي الرعاية 
التي قد يستجيب لهذه الحاجة. وللقيام بذلك، هل تحتاجين الى رسالة تعزيز وإعادة الطمأنينة؟ للحّب؟ للرفقة؟ للسماح؟ حاول أن 

تمّيزي أي فعل متعمد للرعاية يساعدك على الراحة، أو أن تلي أو تفتحي قلبك؟ )4٠(

نصيحة!
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ب- إدارة اإلجهاد:
قد تشعرين أن التوتر واإلجهاد في حياتك أصبح خارج نطاق السيطرة. إّن األحداث الضاغطة أو غير السعيدة، مثل اإلعياء في العمل، 
وكذلك األحداث السعيدة، مثل حفالت الزفاف، يمكن أن تسبب التوتر واإلجهاد. من شأن ذلك أن يجعل رحلتك في الحياة أكثر صعوبة. 
عليك أن تعرفي أنه بإمكانك دائًما القيام بشيء ما للتحكم في طريقة ردة فعلك على التوتر واإلجهاد. عندما تتجاوز مستويات التوتر 
واإلجهاد قدرتك على التكّيف، فأنت بحاجة إلى استعادة التوازن. كيف ذلك؟ يمكنك تقليل عوامل التوتر واإلجهاد، أو زيادة قدرتك 
على التكّيف، أو كليهما. تتكون إدارة التوتر اإلجهاد من تحديد العوامل المسببة لها والتخلص من عوامل اإلجهاد السلبية، وتطوير 

آليات فعالة للتكيف. حاولي استخدام واحدة من النقاط األربعة التالية إلرشادك: تجّنب - غّير – إقبل - تأقلم

كما سترين في الجدول أدناه، حين يتم تجنب عوامل اإلجهاد أو تغيرها، سيتغّير الوضع، في حين أنك عندما تتقبلين أو تتأقلمين مع 
اإلجهاد، فإنك تغيرين رد فعلك تجاه عوامل اإلجهاد.

في بعض الحاالت، ينجح التجّنب، بينما في حاالت أخرى، قد ال يكون أمامنا من خيار سوى قبول األشياء كما هي.

تذكري، لن يختفي التوتر واإلجهاد، ولكن مع الممارسة، يمكنك تعلم إدارة التوتر واإلجهاد وتقليل الشعور باإلحباط الذي يسببه.

لننظر إلى التقنيات المختلفة في الجدول أدناه.

الجدول رقم 2 |

1-تجّنبي عوامل التوتر واإلجهاد

تجّنبي اإلجهاد غير الضروري والمواضيع الساخنة.	 
حاولي تجّنب الكثير من اإلجهاد

تعلمي كيف تقولين ال:	 
لديك بالفعل الكثير من المسؤوليات والمطالب في وقتك. ال تتحملي مسؤولية أكثر مما تستطيع إدارته بشكل 

معقول.

تجنبي األشخاص الذين يشددون عليك ويزعجونك:	 
على سبيل المثال، إذا كان أحد زمالء العمل يزعجك، فحاولي تقييد االتصال بينكما فقط للضرورة.

السيطرة على البيئة المحيطة بك:	 
على سبيل المثال، إذا كانت حركة المرور جنونية، يمكنك محاولة المغادرة مبكًرا للعمل أو اتخاذ مسار مقصودًا 

بشكل أقل حتى إذا كان أطول.

قومي بتنظيم قائمة المهام الخاصة بك:	 
تنظيم يومك من خالل سرد المهام حسب األهمية ؛ ابدأي بإكمال المسؤوليات األكثر إلحاًحا أواًل، مع حفظ 

المسؤوليات األخرى لوقت الحق أو اطلبي المساعدة من زميل في العمل.
C  )أ-ب-ج( وفًقا لمستوى األهمية؛ في األيام  B و  A و  أيًضا تصنيف قائمة المهام الخاصة بك مع  يمكنك 

."C" المحمومة، اختاري عدم إكمال المهام التي تندرج تحت

غّيري الوضع

2. تغيير عوامل اإلجهاد

قومي بالتعبير عن مشاعرك وإيصالها بشكل صريع بداًل من تعبئتها: استخدم عبارات الـ"أنا" ، مثل "أنا 	 
أشعر باإلحباط من عبء العمل والمواعيد النهائية على المدى القصير. هل هناك شيء يمكننا القيام به لموازنة 

األمور؟"

كوني على استعداد لتقديم تنازالت.	 

كوني أكثر حزمًا؛ قومي بوضع الحدود مقدمًا:	 
على سبيل المثال، من خالل الدردشة مع أحد الزمالء دون توقف، يمكنك بدء المحادثة بأدب مع "ليس لدي 

الكثير من الوقت" أو "ليس لدي سوى دقائق قليلة قبل أن أرى مستفيًدا آخر".

قومي بإدارة وقتك:	 
قومي بتجميع المهام المتشابهة مثل تجميع مكالماتك الهاتفية والمهام المرتبطة بالكمبيوتر والمهام األخرى 

المشابهة. هذا سيؤدي إلى زيادة الكفاءة وسيكون لديك وقت إضافي.

غّيري الوضع
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3-قبول عوامل اإلجهاد

اقبلي األشياء التي ال يمكنك تغييرها.	 

ال تحاولي السيطرة على ما ال يمكن السيطرة عليه.	 

تدربي على التحدث اإليجابي عن الذات والتركيز على الجوانب اإليجابية في حياتك: تذكري أن 	 
إحدى 

األفكار السلبية يمكن أن تؤدي إلى األخرى، ومن السهل للغاية أن تفقد الموضوعية عندما تشعرين 
أن  حاولي  أنا فظيعة"،  الموقف.  هذا  مع  التعامل  كيفية  أعرف  أكن  "لم  التفكير  من  بداًل  بالتوتر. 

تقولي" لقد ارتكبت خطأ، لكنني مرنة، سوف أتخطى األمر ".

استخدمي حس الفكاهة.	 

شاركي مشاعرك مع اآلخرين:	 
تحدثي عن الضغوطات مع شخص تثقين به لتخفيف اإلجهاد.

تعلمي كيف تغفرين:	 
التجربة والممارسة ولكنه قد يحررك من  الغفران  الطاقة. وقد يتطلب  الكثير من  الغضب  يتطلب 
المزيد من الطاقة السلبية. إذا كنت تشعرين بالغضب تجاه شخص ما، فحرري نفسك منه واغفري 

له وتخطي الموضوع.

تعلمي من أخطائك:	 
إستفيدي من "الدروس المستفادة"؛ في حين ال يمكن تغيير حقيقة أن المماطلة قد تؤذي األداء، 

يمكن في المستقبل الحرص على إعطاء النفس الوقت الكافي إلنجاز المهمة.

4. التكيف مع عوامل اإلجهاد

انظري إلى المنظور األوسع:	 
من شأن ذلك أن يساعد على وضع األمور في نصابها. تذكري أن تسألي نفسك: "هل سيكون هذا 
األمر مهم حقًا بعد سنة أو خمس سنوات؟" الجواب هو عادة ال. عرض الضغوطات من هذه الزاوية 

يمكن أن يجعل الحاالت أقل إرهاقًا

قومي بضبط المعايير الخاصة بك وبتوقعاتك:	 
ال تسعى إلى الكمال من أجل العمل مع أقل قدر من اإلحباط.

كوني أكثر مرونة:	 
حاولي أن تنظري إلى الموقف من منظور جديد. على سبيل المثال، بداًل من الشعور باإلحباط بسبب 
التوتر  إدارة  نصيحة  لممارسة  كفرصة  األمر  إلى  انظري  للغاية،  ذات صعب  التعامل مع مستفيدة 

واإلجهاد.

ممارسة تقنية "تجميد-األفكار"	 
أنه ألمر  على  المجهد  الوضع  اعتبار  ارفضي  حدوثها.  عند  الكئيبة  األفكار  إيقاف  أو  تجميد  حاولي 

سلبي، وسيتوقف عن كونه سلبًيا.

اعتمدي اقتباسًا ما: 	 
في  عقلك  في  بتكراره  وقومي  هذا"  يمضي  "سوف  أو  هذا"  مع  التعامل  "يمكنني  مثاًل  اكتبي 

المواقف الصعبة.

غّيري رّدة فعلك
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نشر األفكار

التخلي 

ضعي حكمك الذاتي السلبي في جملة قصيرة - في شكل "أنا X". على سبيل المثال ، أنا فاشلة أو لست ذكية . 1
بما فيه الكفاية.

قومي باالنخراط مع هذه الفكرة لمدة عشر ثوان. بعبارة أخرى، آمني بهذه الفكرة ألقصى درجة ممكنة.. 2

اآلن قومي بإعادة التفكير بالفكرة بصمت مع هذه العبارة: "أنا أفكر في..." على سبيل المثال ، أفكر في أنني . 3
فاشلة.

قومي بإعادتها مرة أخرى، ولكن هذه المرة أضيفي هذه العبارة "أالحظ أنني أفكر في ..." على سبيل المثال، . 4
أالحظ أنني أفكر في أنني فاشلة. 

يهدف هذا التمرين إلى اختبار ما يحدث عند التمسك باألفكار المزعجة:

ما هي الفكرة التي تجدين صعوبة في تركها؟. 1

ما هو شعورك حيال ذلك؟. 2

كيف يتغير سلوكك؟. 3

كيف يبعدك ذلك عن قيمك؟. 4

ما هي الكلفة التي تكبدتها حتى اآلن من الشخص الذي تريدين أن تكوني عليه؟ . 5

ما الوسيلة األكثر وضوحا للرد على هذه الفكرة والتي تجعلك أقرب إلى قيمك؟. 6

ما هو الشعور المزعج الذي تحتاجين للتخلي عنه واالستجابة له بطريقة أكثر وضوًحا؟. 7



الفرد الذي يسأل 
"لماذا" في 

حياته، قد يتحّمل 
أي "كيف"

فريدريك نيتشه
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تذكري دائمًا أن المعنى من الحياة له ثالث ميزات أساسية

الغاية: عبر تقييم أهدافك في الحياة وتلك التي تحفز أعمالك وتوجه اختياراتك. 1

االستيعاب: القدرة على فهم تجربة حياتك ورؤيتها كجزء من كّل متماسك ومتسق. 2

الشعور باألهمية: إن وجودك له قيمة بالنسبة لآلخرين وله قيمة بحد ذاته)42(. 3

المهم هو تحديد ما يهمك أكثر في الحياة وما هي الغاية األسمى أو الصورة األشمل التي تشعرين بأنك تنتمين إليها. إذا 
استطعت فعل ذلك، فقد تبدو الضغوطات اليومية أقل أهمية .

يمكنك أيضا استخدام األساليب المذكورة أدناه لتحسين التغذية الروحية الخاصة بك. من األفضل معرفة األساليب التي تناسبك.

استكشاف الجوهر الروحي الخاص بك:. 1

من خالل استكشاف جوهرك الروحي، قد تسألين نفسك أسئلة حول الشخص الذي أنت عليه والمعنى من وجوده. اسألي نفسك: من 
أنا؟ ما هو هدفي؟ ما هو أكثر شيء اقّدره؟ من شأن هذه األسئلة أن تقودك إلى طريق تساعدك على التعمق في ذاتك وتسمح لك 

بمالحظة أشياء عن نفسك ستساعدك في تحقيق إنجازاتك.

ابحثي عن معاني أعمق:. 2

إن البحث عن معاٍن أعمق في حياتك وتحليل األنماط الحالية سيساعدك على أن تتحكمي في مصيرك. إّن إدراك هذا األمر يعتبر مفيًدا 
في تحقيق حياة سعيدة وصحية.

التعبير عنه:. 3

سيساعدك التعبير عما يدور في ذهنك في الحفاظ على ذهن متقد. بعد يوم عمل طويل أو حدث مهم، قد تشعرين باالرتباك وعدم 
القدرة على فهم مشاعرك. بتدوين أفكارك، قد تتمكنين من التفكير بشكل أوضح والمضي قدًما.

3.4 روحيًا: إيجاد المعنى

أن  الذاتية  للرعاية  الروحي  للعنصر  يمكن 
يكون الجزء األكثر خصوصية من األحجية لدى 
للرعاية  األربعة  األبعاد  جميع  وضع  محاولة 
يعيشوا  أن  الناس  يحب  عموما،  مًعا.  الذاتية 
تحقيق  يتم  عندما  معنى وهدف.  ذات  حياة 
إلى  االنسجام  تضيف  فإنها  األهداف،  هذه 
حياة المرء، وحياة اآلخرين الذين يحيطون بهم.

قد يجعلك اإلجهاد غير سعيدة ولكن عليك 
ليست  السعادة  أن  االعتبار  بعين  تأخذي  أن 
المقياس الوحيد للرفاهية. من المهم أيًضا أن 

يكون لديك "معنى في الحياة" )41(.

كيف تصنع المعنى

معنى من خالل القيم اإلبداعية. 1
صنع أو تحقيق شيء نشعر به يعتبر أمرًا ذا قيمة

المعنى من خالل القيم التجريبية. 2
األلب  جبال  في  الشمس  غروب  رؤية  عند  جبل  متسلقة  تخيلي 

وشعوره لدى الوصول إلى القمة 

المعنى من خالل القيم المتعلقة بالمواقف. 3
يمكننا أن نجد المعنى حتى في الوضع الحزين والمجهد، من خالل 

النظر على سبيل المثال أننا نقوم بشيء ذا قيمة.

نصيحة!
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خذي الوقت للتأمل:. 4

على الرغم من صعوبة إدارة وقتك ومهامك اليومية، من المهم القيام بتخصيص وقت للتواصل مع نفسك. سواء في الصباح عند 
االستيقاظ أو أثناء استراحة الغداء أو قبل النوم، خذي 5 إلى 1٠ دقائق للتأمل كل يوم. إن دمج التأمل واالسترخاء في نمط حياتك من 

شأنه أن يحرر عقلك ويعزز عالقة أقوى مع الجانب الروحي.

تغيير الموقف تجاه كيفية النظر لألشياء، خاصة عند مواجهة عوامل التوتر والضغط واإلجهاد.. 5

دعونا نأخذ مثاال على كيفية التعامل مع المستفيدة ذات الحالة الصعبة:

اعتبارات هامة لدى التعامل مع المستفيدات ذوات الحالة الصعبة

حين تتعاملين مع موقف مسبب لإلحباط، تذكري دائًما أن تأخذي نفًسا عميًقا قبل أن تتفاعلي وفكري في تأجيل المناقشة 
حتى تهدئين، ذلك إذا كنت شديد الحساسية أو تشعرين بانزعاج كبير. في ذلك الوقت استخدمي الطرق التالية:

التركيز على مسألة محددة ‐ ال تقومي بالتصعيد أو ببدء هجوم شخصي	 

ناقشي كيف يجعلك هذا السلوك تشعرين وليس ما فعلته المستفيدة من أخطاء. على سبيل المثال "أشعر باإلحباط 
عند تعدين بالقيام بشيء ما ولكن من دون متابعة." دون اللجوء إلى التهديدات أو اإلهانات أو اللوم.

االستماع بطريقة غير دفاعية ومن دون ردود فعل أو مقاطعة.	 

حتى إذا كنت ال توافقين، حاولي االستماع إلى وجهة النظر األخرى دون عدوان )التعبير بنبرة الصوت أو لغة الجسد(. 
تخيلي درعًا أو حاجزًا بينك وبين المستفيدة ذا الحالة الصعبة. يمكن أن يساعدك ذلك في تخيل حدود الحماية حتى ال 

تغمرك العواطف القوية من المستفيدة.

فهم المشاعر وراء الكلمات.	 

من األسهل التحلي بالصبر عندما تفين مشاعرك والشخص اآلخر. حاولي أن تشعري ما إذا كان المستفيدة خائًفا وقلًقا، 
أو ال تشعر باألمن وغير ذلك ... وانتبهي إلى األفكار التداخلية الشخصية وأعراض القلق وسوء النوم.

االستجابة مع الشفافية والتعاطف.	 

ال تقومي بالتعميم، في محاولة لوصف كل شيء من حيث الحلول أو العالجات. تحّدثي عن احتياجاتك، على سبيل 
المثال، "أقّدر حقًا أنك ال تصرخين في وجهي حتى لو كنت أخيب ظنك". إذا كان المستفيدة راغبًا في االمتثال، أظهر 
التقدير وأثبتي صوابية جهوده: "شكًرا لعدم الصراخ علّي. أقدر حًقا تفهمك". هذا سيقلل من اإلساءة ويساعد اآلخرين 

على االعتراف بأفعالهم االستفزازية.

طلب الدعم إذا استمرت المشاكل.	 

راجع الملحق ب لتقييم مستوى الرعاية الذاتية لديك.

" تروج العديد من األديان لممارسات الحد من اإلجهاد التي قد تحسن الصحة، مثل االمتنان، الصالة أو التأمل"
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في الختام ، يمكن تلخيص جميع تقنيات الرعاية الذاتية كما هو مبين في الهرم التالي:

التركيز الذهني 
وضبط النفس

الدعم االجتماعي

التمرين والنشاط البدني

السلوك

الراحة التغذية

الروحانية

رعاية الذاتية لجورج إيفرلي3  الصورة رقم 4 | رم ال

تشكل الروحانية، في قاعدة الهرم، أساًسا جيًدا للرعاية الذاتية. من ثم يليها السلوك الذي يعتمد على روحانيتك. إن إدراك المرء لنفسه 
وتغير موقفه تجاه الطريقة التي يدرك بها األشياء، خاصة عند مواجهة عوامل التوتر والقلق والضغط واإلجهاد، هو مفتاح الرعاية 
الذاتية الجيدة. ثم هناك التغذية الجيدة والراحة وكذلك التمرينات التي تشّكل أساسًا للرعاية الذاتية. يلعب الدعم االجتماعي أيًضا دوًرا 
كبيًرا ؛ يمكن أن يأتي الدعم على شكل صداقة أو دعم عائلي أو غير ذلك. إّن األمر الذي يساعدك على التعامل مع عواطفك في قمة 

الهرم هو ضبط النفس والتركيز الذهني )38(.

https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-public-health-preparedness/training/online/self-care.html  3
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الملحق أ ‐ نتائج مجموعات النقاش المرّكزة والمقابالت 

تم تلخيص النتائج األساسية لمجموعات النقاش المرّكزة والمقابالت أدناه:

أعربت العامالت في الخطوط األمامية عن مجموعة من التحديات والصعوبات المتعلقة بهذا النوع من الوظائف، وهي المكونات 
اإلدارية/التنظيمية، واإلرهاق، والشعور بالذنب لعدم تمكنهن من تقديم "المزيد من الدعم"، والمفاهيم الخاطئة الشخصية والتحيزات، 

فضاًل عن اإلجهاد الذي يشعرون به عندما تشارك العاملة نفس القصة مع المستفيد/ة.

وتتراوح تعريفات الرعاية الذاتية المقدمة من المشاركات بين جهود العامالت الخاصة بتحسين رفاهيتهم ورعايتهم الذاتية، إلى واجبات 
المنظمة في تزويدهم بالتدريب والمهارات الالزمة، باإلضافة إلى القيام ببعض األنشطة التي تهدف إلى تحسين رفاه الموظفات. كما 
تمت أيضًا مناقشة أهمية دعم العامالت لبعضهن البعض حيث أن التحدث إلى الزمالء يمكن أن يكون مفيدا للغاية ولكن يمكن أيضا 

أن يكون حكمي، وبالتالي تبرز هنا أهمية التدريب.

تبين أن المديرات والمشرفات على وعي بالسياق الصعب الذي يعمل فيه موظفات الخطوط األمامية. وقد أظهروا موقًفا داعًما 
واعتبروا أن الرعاية الذاتية عنصرًا أساسيًا لرفاهية عمالهم وشعورهم بالتقدير.

يعرف  بحيث  والتنبيهات  اإلشارات  تضمين  إلى  الحاجة  عن  المشاركات  أعرب  فقد  الذاتية،  الرعاية  دليل  من  للتوقعات  بالنسبة  أما 
الشخص متى يطلب المساعدة. كما أشاروا إلى ضرورة إضافة المهارات الشخصية اللينة مثل التواصل وحل النزاعات واإلدارة الذاتية 

وإدارة الغضب ... إلخ. وباإلضافة إلى ذلك، تم أيضا التأكيد على أهمية دعم األقران.

الملحقات

"يشمل مجالنا أكثر من مجرد الخدمات التي نقدمها، فهناك جزء كبير يتعلق باإلنسانية" – امرأة عاملة اجتماعية في 
الخطوط األمامية.

رأيهم حول  أخذ  )بعد  الفريق من حين آلخر  روح  تعزز من  بأنشطة  للقيام  الموظفين  المنظمات دعوة  "يجب على 
تفضيالتهم( – امرأة عاملة في الخطوط األمامية.

"يمكن للمنظمات أن تزودنا بمساحة لمشاركة األفكار والتحديات ونقاط الضعف الشخصية مع متخصص/مستشار 
ومساعدتنا في إدارة التحديات بشكل فردي وفًقا لنصيحة المستشار" – امرأة عاملة في الخطوط األمامية.

"يتشارك المستفيدات ومقدمات الخدمات في بعض األحيان نفس المشكلة )الموت أو العنف الجنسي القائم على 
أساس النوع االجتماعي(، ويجب أن نتعامل مع مثل هذه الحاالت بأكثر الطرق موضوعية" " – امرأة عاملة في الخطوط 

األمامية.

"الرعاية الذاتية هي الدعم الذي أقدمه لنفسي لكي أتمكن من دعم اآلخرين. يمكن أن يكون نفسًيا من خالل فهم 
شعوري تجاه أشياء معينة ولماذا أشعر بهذه الطريقة، ويمكن أن يكون عبر الترفيه عن طريق القيام بأشياء أستمتع بها 

مثل السفر، والتنزه، والرقص وما إلى ذلك”- امرأة عاملة في الخطوط األمامية.

"ينبغي توفير الدعم النفسي للعاملين االجتماعيين في مجموعات الدعم أو في اجتماعات فردية" - مدير.

"أعتبر الرعاية الذاتية بمثابة مساحة شخصية حيث يمكننا التحدث إلى أخصائي أو المشاركة في مجموعات الدعم 
للتخلص من األحداث المجهدة والتي تحصل معنا أثناء العمل" – امرأة عاملة في الخطوط األمامية.
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الملحق ب ‐ أداة تقييم الرعاية الذاتية  

أداة التقييم الذاتي: الرعاية الذاتية  

تقدم أداة التقييم هذه نظرة عامة على االستراتيجيات الفعالة للحفاظ على الرعاية الذاتية. سوف يستغرق ملئها حوالي 5 إلى 1٠ 
دقائق. سوف يسمح ذلك لك بتقييم الرعاية الذاتية الجسدية والنفسية والعاطفية والروحية والرعاية الذاتية في أماكن العمل. إّن 
التي تمارس فيها  لبنان. ومع ذلك، يمكن استخدامها كمثال، لمساعدتك في تحديد المجاالت  هذه األداة غير مصادق عليها في 
الرعاية الذاتية الجيدة ومجاالت التحسين. بعد االنتهاء من التقييم الكامل، اختر عنصًرا واحًدا من كل مجال ستعمل على تحسينه )43(.

كم مرة تفعلين األمور التالية؟ )قّيم ، باستخدام المقياس أدناه(:

5 = كثيرا
4 = في بعض األحيان

3 = نادرا
2 = أبًدا

1 = لم أفكر بهذا أبدًا

الرعاية الذاتية النفسية

�تخصيص وقت للتأمل الذاتي 

�الذهاب بشكل إرادي لرؤية طبيب نفسي أو مستشار  

�كتابة وتدوين اليوميات  

�قراءة شيء ال عالقة له بالعمل 

�القيام بشيء ما ال تتقنيه  

�اتخاذ خطوة لتقليل التوتر في حياتك 

�أفكارك،   أحالمك،   - الداخلية  تجربتك  مالحظة 
صورك، مشاعرك

�مشاركة اآلخرين بجوانب مختلفة عنك 

�أو   الذهاب إلى متحف فني،  بأمور جديدة –  القيام 
أداء، أو حدث رياضي، أو معرض، أو حدث ثقافي آخر.

�أن تكوني فضولية 

�أن تقولي ال لمسؤوليات إضافية في بعض األحيان 

�القيام بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق 

�أخرى: 

الرعاية الذاتية الجسدية

�والغداء   اإلفطار  المثال  )على سبيل  بانتظام  الطعام  تناول 
والعشاء(

�تناول الطعام الصحي 

�القيام بالتمرين 

�القيام برفع األوزان 

�الحصول على رعاية طبية منتظمة للوقاية 

�الحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة 

�أخذ إجازة مرضية  

�الحصول على التدليك أو غيره من العالجات الجسدية 

�هل النشاط البدني هو متعة بالنسبة لك 

�الحصول على ما يكفي من النوم 

�ارتداء المالبس التي تحبها 

�أخذ اإلجازات 

�أخذ رحالت يومية، أو إجازات صغيرة 

�والبريد   الهواتف  مثل  المجهدة  التكنولوجيا  عن  االبتعاد 
اإللكتروني ووسائل اإلعالم االجتماعية ، إلخ.

�غير ذلك: 

.1996 ,Adapted from Saakvitne, Pearlman, and Traumatic Stress Institute Staff, Transforming the Pain: A Workbook on Vicarious Traumatization 4
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العناية الذاتية الروحية

�تخصيص وقت للصالة، التأمل  

�قضاء بعض الوقت في الطبيعة 

�أو   المجتمع  أو  الروحي  التجمع  في  المشاركة 
المجموعة

�االنفتاح على مصادر لإللهام 

�تثمين التفاؤل واألمل لديك 

�الوعي بجوانب الحياة غير المادية )غير الملموسة( 

�االنفتاح على الغموض، وعلى ما ال تعرفه 

�تحديد ما هو مفيد لك ومعرفة مكانه في حياتك 

�الغناء 

�التعبير عن االمتنان 

�طقوس   على  تنطوي  التي  بالمناسبات  االحتفال 
ذات مغزى بالنسبة لك

�تذكر وإعادة إحياء ذكرى األحباء الذين توفوا 

�رعاية اآلخرين 

�امتالك خبرات مميزة 

�المساهمة أو المشاركة في القضايا التي تؤمنين بها 

�الموسيقى   إلى  واالستماع  الملهم  األدب  قراءة 
الملهمة

�أخرى: 

الرعاية الذاتية العاطفية

�قضاء بعض الوقت مع اآلخرين الذين تستمتع برفقتهم 

�البقاء على اتصال مع األشخاص المهمين في حياتك 

�الحديث   أو  الداعم  الداخلي  )الحوار  بلطف  نفسك  معالجة 
الذاتي(

�الشعور بالفخر من الذات 

�إعادة قراءة الكتب المفضلة، ومشاهدة األفالم المفضلة 

�  ، والناس   ، واألشياء  الراحة،  أنشطة  عن  والبحث  تحديد 
والعالقات، واألماكن

�السماح للنفس بالبكاء 

�القيام بالبحث عن األشياء التي تجعلك تضحك 

�التعبير عن غضبك بطريقة بناءة 

�اللعب مع األطفال 

�أخرى: 

الرعاية الذاتية في مكان العمل/الرعاية الذاتية المهنية

�أخذ الوقت لتناول الغداء 

�أخذ الوقت للدردشة مع زمالء العمل 

�تخصيص وقت إلنجاز المهام 

�المشاركة في مشاريع أو مهام مثيرة وتعزز النمو وتكون مثمرة 

�وضع حدود مع العمالء والزمالء 

�موازنة حجم الحاالت حتى ال يكون يوم واحد "غير محتمل!" 

�ترتيب مكان عملك بحيث يكون مريًحا  

�الحصول على إشراف أو استشارة منتظمة 

�التفاوض على احتياجاتك 

�امتالك مجموعة دعم األقران 

�أخرى: 
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حاول اإلجابة عن األسئلة التالية لمساعدتك في المزيد من الرعاية الذاتية:

هل كانت هناك مفاجآت؟ هل قدم التقييم أي أفكار جديدة لم تكن قد فكرت بها من قبل؟	 

من بين األنشطة التي ال تقومين بها اآلن، ما هي األنشطة التي تهمك بشكل خاص؟ كيف يمكنك دمجها في حياتك في وقت 	 
ما في المستقبل؟

ما هو النشاط أو الممارسة التي ترغبين في "تجربتها من أجل التحكم بحجم األعمال" ابتداًء من اآلن أو في أقرب وقت ممكن؟	 

 قائمة هيدينغتون للرعاية الذاتية وأسلوب الحياة 

يرجى مالحظة ما یلي: ال يعتبر هذا االمقياس أداة تشخيص سريري وقد تم تقديمه ألهداف تعليمية فقط. إنه یحدد فقط أكثر عالمات 
التوتر شيوعًا. فإذا كانت لديك أي مخاوف حول وضعية صحتك النفسية, فعليك استشاررة متخّصص في الصحة النفسية.

المناسب  العدد  أكتب  إليك؟  بالنسبة  العالمات صحيحة  التي كانت فيها هذه  المرات  الماضي، ما ھي عدد  الشهر  التعليمات: في 
لوضعيتك على السطر المقابل لكل سؤال.

٠ | أبداً   1 | نادراً      2 | في بعض األحيان     3 | غالبًا     4 | دائمًا

أتمتع على األقل بيوم كامل دون عمل كل أسبوع. 1

أخصص بعض الوقت لنفسي كي أكون هادئًا وللتفكير والتأّمل والكتابة و/أو الّصالة . 2

ال اعمل أكثر من ثماني ساعات في اليوم عندما ال أكون في مهمة خارج مقرر عملي. 3

أمارس الرياضة لمدة 25 دقيقة على األقل وخمسة أيام في األسبوع. 4

أمارس نشاطا أجدد فيه متعة)مثال: أن ألعب لعبة، أن أذهب لمشاهدة فيلم، أن أقرأ كتابا إلخ(. 5

أن أمارس استرخاء العضالت، اليوغا، والتمّدد، والتأّمل، والتنّفس البطيء. 6

أتقاسم ما أحّس به مع أحد أصدقائي على األقل أو مع شريكي في الحياة . 7

أنام جيدا وأحصل على ما بين ساعات من الّنوم في الّليلة الواحدة. 8

أختار بعناية ما آكله وأتبع حمية غذائية متوازنة. 9

أشرب على األقل لتریين من الماء في اليوم . 1٠

إجماال لدي تجارب عاطفية إيجابية أكثر من السلبية . 11

يمكنني وبانتهاء يوم من العمل أن أترك جانبا ما سببه لي من ضغط . 12

أن أتباطأ مع إحساسي بالتعب واإلنهاك وإمكانيية تعرضي للمرض . 13

هناك أشخاص یعتنون بي وأنا أثق بهم وبإمكاني أن أتحدث معهم إذا أردت ذلك . 14

أقوم بشيء أراه خاّلقا ومعّبرا. 15

 أشعر أن لدي التدريب والمؤهالت الالزمتين كي أحسّن آداء عملي . 16

أدافع عن نفسي بقولي 'ال' عند الحاجة لذلك . 17

آخذ استراحة قصيرة في عملي كل ساعتين وأقوم بتبديل المهام بشكل منتظم. 18

أقضي الوقت مع آخرين أثق بهم والذین يمثلون جزءًا من مجموعة لها معنى وأهداف )مثال: مجموعة في كنيسة، زمالء في . 19
العمل، مجموعة لتبادل الكتب(

أشعر بالراحة حول قدرتي على التواصل مع اآلخرين . 2٠

أقضي وقتي وأنفق طاقتي فيما أعتبره حقيقة ضروريًا في حياتي . 21

أعتقد أن لدي القدرة على تحقيق األهداف المرجوة حتى عندما أتعرض لصعوبات . 22

أضع أهداف واقعية في حياتي وأعمل على تحقيقها. 23
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أتمتع بعطلة جيدة . 24

أنا قادر على تجاوز األخطاء االتي قمت بها. 25

أنا قادر على إدارة الخالفات بطريقة بّناءة . 26

أنا قادر على التخّلي على األحقاد . 27

أشرب أكثرر من 1-2 من المشروبات الكحولية، وأدّخن، وأستعمل عقاقير منّشطة أخرى:. 28

)٠( في أغلب األیام     )1( 3-6 مرات في األسبوع     )2( أقل من 3 مرات في األسبوع      )3( أبدًا تقريبًا

 

مجموع االنقاط: ___________

المبادئ االتوجيهية للتفسير

یعكس الحصول على عدد إجمالي داخل هذا النطاق إمكانيية ضعف مهارات العناية بذاتك وضعف استرراتيجية التوازن في حياتك٬ وأنه 
يمكنك اإلستفادة من تطوير مخطط لتغيير نمط حياتك وتحسيين العنایية بنفسك.

یعكس الحصول على عدد إجمالي داخل هذا النطاق أن مهارات العناية بذاتك واستراتيجية التوازن في حياتك هي عادية ٬ وأنه يمكنك 
اإلستفادة من تطوير مخطط من أجل تغيير نمط حياتك خاصة إذا كنت تعييش ضغطًا أكثر من المعدالت التي يعيشها الكهول عادة.

إن الحصول على عدد إجمالي داخل هذا النطاق ليعكس مهارة حسنة في العناية بالذات وحسن اختيار استراتيجية التوازن في حياتك. 
لكن يمكنك اإلستفادة باإلعداد لمرحلة الضغط عالية اإلجهاد بإضافة تطبيقات أخرى.

يعكس الحصول على عدد إجمالي داخل هذا النطاق أن مهارات العناية بذاتك واستراتيجية التوازن في حياتك هي جيدة لبناء القدرة 
على التكيف مع الوضع.

قائمة بما يمكنك القيام به لتحسين العناية بذاتك )تضم أمرين أو ثالثة أمور(:

:59-3٠

:84-6٠

85 فما فوق

29 – ٠
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