
 
 

 

 ما هي الصحة النفسية؟ 

 في مرحلة ما بسبب أحداث أو ظروف معينة تحدث في حياتنا.  الضغط النفسي لدينا جميعًا صحة نفسية وقد نعاني جميعًا من 

الصحة العقلية تعني أكثر من مجرد غياب المرض العقلي. وهذا يعني أن يكون لديك شعور عام بالرفاهية والقدرة على التعامل مع  

دوًرا مهًما في عالقاتنا ، ويسمح لنا بالتكيف مع التغيرات في حياتنا وتمكيننا من  تلعب الصحة العقلية تحديات الحياة اليومية. 

 االستمتاع بالحياة! 

هذه المشاعر ولكن إذا بدأت في اعتراض طريق الحياة ، فقد    قد نختبرهبوط في صحتنا العقلية أمر طبيعي. معظم الوقت الو  صعودلا

 تحتاج إلى طلب بعض الدعم. 

وذكر الدكتور بروك تشيشولم ، من منظمة الصحة العالمية ، أنه "بدون الصحة العقلية ال يمكن أن تكون هناك صحة جسدية  

 يؤثر أحدهما على اآلخر.  - ". الصحة البدنية والصحة العقلية يسيران جنبًا إلى جنب حقيقية

 

 ما هي الصحة النفسية السيئة؟ 

 .ليس مخجل أبداً من وقت آلخر. هذا  لنفسيةكلنا نواجه مشاكل مع صحتنا ا

نشعر بها جميعًا كجزء من الحياة   يؤثر اعتالل الصحة العقلية على أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا. وهي تتراوح من المخاوف التي 

 اليومية إلى ظروف طويلة األمد. 

كل تجربة من اعتالل الصحة العقلية هي فريدة من نوعها. سيواجه واحد على األقل من كل أربعة أشخاص مشكلة في الصحة العقلية  

 في مرحلة ما من حياتهم. تتحسن الغالبية العظمى منهم. 

قلية مع حياتك ، فقد حان الوقت للبحث عن المساعدة والدعم. الحصول على المساعدة في وقت مبكر  عندما تتداخل مشاكل الصحة الع

 يجعل من المرجح أن تحصل على الشفاء التام. 

الصحة العقلية أيًضا بالتغيير االجتماعي السريع ، والظروف المجهدة ، والتمييز بين الجنسين ، واالستبعاد  اعتالالت ترتبط 

 وأسلوب الحياة غير الصحي ، واعتالل الصحة الجسدية ؛ آثار الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان.االجتماعي ، 

 

 عندما تواجه أيًا من المشكالت المذكورة أعاله ، قد تالحظ بعض التغييرات التالية في نفسك: 

 • زيادة القلق 

 االحساس بالتوتر •

 نفسك أو في اآلخرين • تجد نفسك تتحقق بشكل مفرط من األعراض الجسدية في 

 • سرعة االنفعال  

 • الشعور بعدم األمان أو عدم االستقرار

 • الخوف من أن تكون األوجاع واآلالم الطبيعية مرًضا خطيًرا 

 • صعوبة في النوم 

 • الشعور بالعجز أو انعدام السيطرة 

 • وجود أفكار غير منطقية 

 

 هذا أمر طبيعي ومفهوم في ظل هذه الظروف. 

 تهتم بصحتك العقلية في أوقات التوتر أو التغيير؟كيف 



 
 

 

لحظات  هناك الكثير من األشياء التي يمكننا القيام بها كل يوم لمراعاة صحتنا العقلية. هذا يمكن أن يجعلنا أكثر قدرة على اجتياز 

 . الضعف 

النشاط والطيبة والتعاطف مع نفسك ، كلها   إن القيام بأشياء مثل التحدث عن ما يحدث لك ، وتناول الطعام بشكل جيد ، والحفاظ على

 طرق جيدة لرعاية صحتك العقلية. 

 

 حافظ على روتينك الصحي. 

 في يومك.  روتين الجيدفي األوقات الصعبة ، من األفضل أن تتمكن من االحتفاظ ببعض ال

القيام ببعض األشياء التي تستمتع بها  من المهم االنتباه إلى احتياجاتك ومشاعرك ، خاصةً في أوقات التوتر. قد تكون قادًرا على

 من خاللهاز وتجد االسترخاء

 على سبيل المثال ، يمكنك محاولة: 

 الرياضة بانتظام ، وخاصة المشي  ة • مارس

 • حافظ على روتين النوم المنتظم 

 • الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن

 • تجنب الكحول الزائد 

 التنفس / التمدد / اليوجا  • ممارسة تقنيات االسترخاء مثل تمارين

 • قراءة كتاب / فعل شيء تجيده 

 • البحث عن تمارين عبر اإلنترنت أو دروس اليوغا أو الحفالت الموسيقية أو الخدمات الدينية أو الجوالت المصحوبة بمرشدين

 • تحسين مزاجك من خالل القيام بشيء إبداعي

 

 ابق على اتصال باآلخرين

التوتر ، يمكن أن يكون األصدقاء والعائالت مصدًرا جيًدا للدعم. من المهم أن تبقى على تواصل معهم ومع اآلخرين في  خالل أوقات 

 حياتك. إذا كنت ال تستطيع أن تكون معهم ، فحاول االتصال بطرق أخرى ، على سبيل المثال: 

 البريد اإللكتروني •

 • وسائل التواصل االجتماعي

 مكالمات فيديو •

 تصاالت هاتفيةا •

 رسائل نصية  •

 تتيح لك العديد من تطبيقات مكالمات الفيديو إجراء مكالمات فيديو مع عدة أشخاص في نفس الوقت. 

. لست مضطًرا ألن تبدو قويًا أو أن تحاول  لتوترتذكر أن التحدث عن األشياء مع شخص ما يمكن أن يساعد في تقليل القلق أو ا

 التعامل مع األشياء بنفسك. 

 اعترف بهذه المشاعر. ذّكر نفسك واآلخرين باالعتناء بصحتك البدنية والعقلية. 

 

 



 
 

 

 

 اطلب المساعدة 

تذكر أننا جميعًا نختبر مشاعر الحزن والتوتر والقلق والخوف. ولكن إذا شعرت أنه بعد مرور بعض الوقت ال يمكنك التخلص من  

يمكن أن يكون عامالً في الرعاية   -طبيعي ، تحدث إلى شخص واطلب المساعدة  ال شعور الالحياة إلى ب المشاعر السيئة ، وال تعود 

، طبيبك أو شخص تثق به. اطلب منهم مساعدتك في العثور على مستشار أو طبيب نفسي يمكنك  الصحية أو أحد أفراد األسرة

 التحدث إليه. 

 

https://www.who.int/mental_health/ 

health/-mental-on-/www.shine.ie/informationhttps:/ 

health/-mental-your-after-https://www2.hse.ie/looking 
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