
الرفاه العاطفيمن أجل صحتك
بفضل الصحة العاطفية يمكننا بمواجهة
الشعور دون  وتوتراتها  الحياة  ضغوط 
باإلرهاق، والحفاظ عىل عالقاتنا الشخصية
والقيام باألنشطة العادية بطريقة مناسبة.

بالرضا الشعور  يعني  العاطفي  الرفاه 
والعناية بأفكارنا لكيال ترض بنا واالستمتاع
واملشاركة الصغرية  اليومية  املتعة  بأوقات 

مع اآلخرين واالستماع إىل من حولنا…
دائًما توجد  العاطفي.  االضطراب 
حياتنا: يف  طبيعي  بشكل  الصعوبات 
الفهم واألمراض والخسائر املشاكل وسوء 

وما إىل ذلك.
الناس من  للكثري  يمكن  املشاكل  أمام 
واإلحباط والقلق  بالتوتر  يحسوا  أن 

التي اللطيفة  غري  العواطف  حتى 
من بدال  تجنبها  نحاول  ما  كثريا 
االستماع إىل ما يقال لنا، فهي إشارة
إىل حدوث يشء ما يف داخلنا وهذا ما

يساعدنا عىل ما ييل:
• تقييم الوضع

• تحديد ما إذا كان األمر مهما ويؤدي
إىل تحسني وضعنا

• معرفة وضع عالقاتنا
• إخبار اآلخرين عن حالنا وعما نريده

• التعلم من التجارب
• اتخاذ القرارات املناسبة

والنشاط الرتكيز  ونقص 
للقيام الالزم  والتحفيز 
يتعلق اليومية.  باملهام 

مؤقتة باستجابة  األمر 
بما ترتبط  الحاالت  أغلب  يف 

نعانيه من صعوبات ومصاعب.
بمثابة أنها  عىل  العواطف  توصف 
ونتحرك نعمل  تجعلنا  التي  «الطاقة» 
فإن وأوضاعها،  الحياة  ظروف  ملواجهة 
االستجابة ولهذه  لها  يستجيب  الشخص 
ال العواطف  أن  بمعنى  محالة،  ال  نتائج 
بعض يف  ذلك  بدا  ولو  العدم،  من  تنبع 

األحيان.
جميع العواطف مفيدة ورضورية للحياة،

ماذا تقول لنا العواطف؟
العواطف واملشاعر التي نحس بها متنوعة، بعضها
أكثر لطفا ومتعة (الفرح والهدوء واألمن واملفاجأة
لطفا أقل  اآلخر  والبعض  وإلخ)  واملودة  والحب 
ومتعة (الخوف والغضب والقلق والشعور بالذنب

والحزن والخزي واإلحباط والكراهية وإلخ).
ولها القدر  بنفس  مفيدة  العواطف  هذه  جميع 

دالالت مختلفة:
نعمل ويجعلنا  املخاطر  أمام  يهيئنا  الخوف: 

برسعة.
القلق: يهيئنا أمام التهديدات واملخاطر املستقبلية.
الغضب: يساعدنا عىل الدفاع عن أنفسنا ويجعلنا

نقول «ال» وندافع عن حقوقنا.
الحزن: يف مواجهة الخسارة يقودنا إىل التقليل من

النشاط لكي نقدر عىل تحملها.
املفاجأة: تسهل القيام باإلجراءات املناسبة ملواجهة

التغيريات غري املتوقعة مع تركيز انتباهنا عليها.
روابط وننشئ  ونتطور  ننمو  يجعلنا  الفرح: 
اجتماعية ونبدع ونشارك ونكتشف ونحفز ونبذل

جهودا.

الصحة العاطفية

التعامل مع العواطف
كيف نتعامل معها؟

أن الرضوري  من  الذاتية،  الرعاية  إىل  استنادا  العاطفية  التجارب  مع  للتعامل 
نكون واعني بما يحدث لنا وأن نتعامل مع أحاسيسنا (ما نشعر به والعواطف

واألعراض الجسدية) واألفكار (ما نفكر فيه) والسلوكيات (ما نفعله):

العواطف الشديدة:
• يجب تحديدها وإطالق اسم عليها واالنتباه إىل األفكار والسلوكيات التي

تواكبها.
نشعر يجعلنا  ورفضها  تجنبها  ألن  عليها  الحكم  دون  قبولها  ينبغي   •

بشعور يسء.
• يجب التعامل معها والتحدث إىل أشخاص موثوق بهم.

األفكار املؤذية.
• يجب إدراك ما هو مبالغ فيه: «إنه أمر فظيع، إنه مستحيل، ال أستطيع، أنا

عاجز عن ذلك، بالتأكيد ستسري األمور بشكل غر مرض».
• تحديد األفكار التي تؤذينا ومحاولة ترشيدها.

السلوكيات
القصري، املدى  عىل  تساعدك  قد  التي  التجنب   / الهروب  سلوكيات  تفادي   •
(استهالك واضطرابات  مشاكل  ظهور  إىل  تؤدي  املتوسط  املدى  عىل  ولكنها 
املخدرات واملرشوبات الكحولية واألكل دونما سيطرة وإيذاء النفس وما إىل ذلك)

• محاولة حل املشكلة املوجودة.



تدبري الهموم
• يجب التعامل مع األوضاع واملشاكل بقدر ما تحدث ومحاولة عدم

تضخيمها.
• ينبغي قبول أن بعض األوضاع تتوقف عليك والبعض اآلخر ال.

حل املشاكل
• املشاكل جزء من الحياة وتؤثر عىل رفاهيتنا.

القرارات واإلجراءات، ولكن يف بعض اتخاذ  املفيد  • ألجل حلها من 
والخوف الترسع  مثل:  بذلك،  للقيام  وعراقيل  عقبات  نجد  األحيان 
من ارتكاب األخطاء وتأجيل القرارات وإيجاد الحلول ومحاولة حل
أفعالنا ردود  إىل  االنتباه  علينا وعدم  تتوقف  ال  التي  املشكالت 

العاطفية.

والنوم األكل  يف  الذاتية:  الرعاية  بناء عىل  صحي  حياة  أسلوب  اتباع 
والنشاط البدني … فهذا يجعلنا أقل عرضة للخطر.

تنظيم كل األمور اليومية
• إجراء أنشطة روتينية تحول دون أنماط الحياة املستقرة.

• القيام بأنشطة ممتعة: الرسم والطبخ والقراءة والخياطة ومشاهدة
التلفزيون والسينما وما إىل ذلك.

واألصدقاء حولنا  من  األشخاص  مع  التواصل  باآلخرين:  االتصال 
إذا والعائلة واملشاركة يف األنشطة االجتماعية والتعليمية. ويف حالة ما 

كنا نمر بوقت عصيب، ينبغي أن نتحدث إىل شخص نثق
به ونشارك معه مشاكلنا، فهذا ما يمكن أن يساعدنا.

بواسطة زيادته  ومنع  املفرط  القلق  تدبري 
أشياء توفر لنا الراحة.

• ليس من الواجب أن نحاول القيام بكل
يشء دفعة واحدة.

لالسرتخاء: بسيطة  طرق  إيجاد  ينبغي   •
االستلقاء وإغالق العيون والتنفس ببطء.

الجمعيات املجتمع:  يف  املوجودة  املوارد  يف  الدعم  التماس   •
الرتبوية الذاتي والخدمات االجتماعية واملراكز  الدعم  ومجموعات 

والتعليمية وما إىل ذلك.
للغاية شديدة  أعراض  ظهور  عند  املهنية  املساعدة  طلب   •
املرشوبات استهالك  وزيادة  اليومية  األنشطة  أداء  يف  وصعوبة 
يف وصعوبة  الطبيب  استشارة  دون  األدوية  وتناول  الكحولية 

التواصل مع اآلخرين وعدم االسرتاحة بشكل مالئم

الذين املختلفني  االختصاصيني  من  فريق  يوجد  الصحي  املركز  يف 
يستطيعون مساعدتنا وإحالتنا إىل مساعدة متخصصة إذا لزم األمر.

للتعامل مع االضطراب العاطفي من املهم:
من لنتمكن  بهم  املوثوق  األشخاص  من  املساعدة  طلب   •

االستجابة الحتياجاتنا األساسية وحل املشكالت.
يف تساعدنا  أن  يمكن  التي  املعلومات  من  مزيد  عن  البحث   •
والتنظيم الذاتية  الرعاية  واالنزعاج:  لالضطراب  الذاتية  اإلدارة 
اجتماعية صحية والحفاظ عىل عالقات  املشكالت  العاطفي وحل 

وإلخ.
الصحية (مراكز  محيطنا  يف  املتوافرة  الخدمات  إىل  التوجه   •

وخدمات البلدية وإلخ) التباع أنماط حياة صحية.
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جميع العواطف مفيدة ورضورية للحياة.
الوضع نتعامل مع  إىل ما يقول لنا اآلخرون لكي نستمع من املهم أن

ونعتني بأنفسنا.

ماذا يمكن أن يساعدنا؟

طلب املساعدة

للمزيد من املعلومات


