عالمات و اعراض الضغط النفسي:

متى جيب ان تطلب املساعدة؟

 عالَات جطدية ناالمل يف املعدة ،األزٖام  ،تػٓخ
عطالت ،أضطساب ايٓوّ ،االّ املفاصٌ ،صداع.

 .1اذا احططت إ ايطػط ايٓفطي يؤثس عًى صحتو
ادتطدية وايٓفطية.

بالتنسيق مع

 عالَات ذٖٓية نصعوبة يف ايرتنيص ،عدّ ايكدزة عًى
أختاذ ايكساز.

 .2االحطاع بايتػتت وايتفهري يف تسى املدزضة او اهلسوب
او ايراء ايٓفظ.

 عالَات ْفطية نايكًل و اذتصٕ و ايطحس و ايعصبية.

 .3االحطاع باذتصٕ وايبهاء وعدّ وجود َعٓى يًحياة.

منظمة وضان لضخايا انتواكات حقوق االنسان
Wchan Organization

 عالَات ضًونية ناالفساط يف ايتدخني و تعاطي ايهحوٍ،
ايتٗوز.

 .4فكدإ ايػٗية وصعوبة ايٓوّ.

 عالَات اجتُاعية ناالْطواء عًى ايرات و االبتعاد عٔ
االخسئ.

 .5ضيطسة االفهاز املتطًطة واهلواجظ وايتصسف بػسابة.

منظمة الرؤيا العاملية
World Vision International

for Victims of Human Rights Violations

الضغط النفسي
Stress

 عدّ ايكدزة عًى أدازة ايعٌُ ايسوتيين و اييوَي.
 أضطسابات خمتًفة َٔ ايٓاحية ادتٓطية.

ما هو الضغط النفسي؟
ٖو زد فعٌ طبيعي يتحدي جطدي أو عاطفي وٖو حيدث
عٓدَا تهوٕ اضرتاتيحيات ايتهيف غري َتواشْة َع املوازد
ايالشَة.

كيف يتليف الناس عادة مع الضغط النفسي؟

كيف تتعامل مع الضغط النفسي:

الضغط اليومي :ميجٌّ ذيو ايتحديات اييت تواجٗٓا يف

التليف الصخي – املواجوة :ايطعي يًعجوز عًى حًوٍ ،طًب

اذتياة وتبكيٓا َٓتبٗني وحرزئ ،واييت بدوْٗا تصبح

املطاعدة ،ايكياّ بعٌُ َٓاضب مما يطٌٗ ايتكدّ حنو االَاّ.

 .1ختطيط وتٓعيِ وحطٔ إدازة ايوقت ،ني ال ْػعس
بايطػط ايٓفطي.
 .2ختصيييو وقييت نيياف يًساحيية واألضييرتخاءَ ،جييٌ ايٓييوّ

أنواع الضغط النفسي:
•

اذتياة ممًة وال تطتحل ايعيؼ يف ايٓٗاية بايٓطبة
يًهجريئ َجٌ االيتصاّ بايدواّ ايسمسي.
• الضغط النفسي الرتاكمي :حيدث ذيو عٓدَا تتواصٌ
َصادز ايطػط َع َسوز ايوقت وتتداخٌ َع األمناط
االعتيادية يًعٌُ واذتياة اييوَية نرتانِ واجبات ايعٌُ
و املٓصٍ.
• الضغط النفسي احلرج :ميجٌّ تًو اذتاالت اييت ال
يطتطيع فيٗا األفساد تًبية املطايب ايواجبة عًيِٗ يف
حني يعاْوٕ بدْيًا وْفطيًا نايوقوف َهتوف االيدي اَاّ
حادث َعني.

أهم أسباب حدوث الضغط النفسي لدى اإلنسان:
•
•
•
•
•
•
•

ايتػيريات اذتياتية وَهإ ايطهٔ واحمليط
املػانٌ األضسية و قواْني األضسة ايصازَة
ضػوط ايعٌُ
املػانٌ االقتصادية
اختالف ايعادات وايتكاييد
ايتعسض يإلصابة أو املسض
ايفػٌ بايعٌُ أو بايدزاضة

التليف الغري صخي  -التحنـّب :إٕ جتٓب َواجٗة ايوضع

قد يؤدي إىل االْهاز و االْفصاٍ مما يؤدي ألفهاز ضًبية و
انتئاب

واألضتيكاظ يف وقت َٓاضب.
 .3تٓاوٍ ْعاّ غرائي َتواشٕ وصحي.
 .4قييِ باألغييياء اييييت فيٗييا ضييعادة نُُازضيية اهلوايييات و
االعُاٍ ايرتفيٗية.
 .5ممازضة ايتُازئ ايسياضية بػهٌ َٓتعِ.
 .6ايتحدث إىل صديل َوثوم و ايتعبري عٔ َا يف داخًو.
 .7أعد أعُايو ايسوتيٓية قدز املطتطاع ،و َازع عُأل
يوَي ًا يػعسى باألزتياح َجٌ األغتطاٍ.
 .8تعصيص ايكدزة عًى ايتعاٌَ َع ايػدائد ،وإجياد َعٓى
أنرب يف اذتياة وشزاعة ايتفاؤٍ.
 .9احملافعة عًى ايتواصٌ َع ايٓاع و حتطني ايعالقات
ايػدصية واالجتُاعية.
 .11ممازضة تكٓيات االضرتخاء َجٌ ايتٓفظ ايعُيل ،ايتأٌَ.
 .11أضتددّ َصادزى ايسوحية نايطكوع ايديٓية.
 .12ال تعتُد عًى املطهسات و ايهحوٍ أو املددزات ،الٕ
اضتدداّ املواد ٖو ْوع َٔ اهلسوب.
 .13طًب املطاعدة َٔ ذوي االختصاص.

