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إدارة الوقت



ورقة نصائح إلدارة الوقت

إنيشء روتني يومي
ليس من الرضوري أن يكون هناك جدول زمني صارم، ولكن حاويل تحديد أوقات منتظمة لتناول الطعام 

والعمل واالسرتخاء.
• باعدي األشياء، وضعي فجوات بني األنشطة

• ال تبالغي يف االلتزام

• انتبهي من املشتتات واملقاطعات
ابحثي عن أداة إلدارة يومِك وتنظيمه )عىل سبيل املثال: املفكرات أو التقوميات »الرزنامات«(

• ضعي مساحة يف الجدول الزمني لـــ:

• العمل / املدرسة

• وقت الدراسة

• الصحة

• االنشطة االجتامعية / الرتفيهية / املرح

• االنشطة الروحية

• املهام املنزلية

• املواعيد

• فرتات الراحة خالل اليوم



ضعي قوائم املهام، وصنفي املهام من عاجل 



ورقة نصائح إلدارة الوقت

ضعي جدول وجبات الطعام بشكل أسبوعي

 

 

 االحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ورقة نصائح إلدارة الوقت

ضعي قوائم للرشاء

 

 

 االحد السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



اإلجهاد هو أحدى الطرق التي تستجيب بها أجسادنا للرصاعات اليومية 

ومتطلبات الحياة. القليل من التوتر قد يكون صحيًا - فهو يبقينا يقظني 

ومنتجني. ومع ذلك، عندما نواجه الكثري من التوتر، ميكن أن يؤدي ذلك إىل 

أعراض جسدية وعاطفية وسلوكية خطرية.

• األعراض الجسدية: الربو، الصداع، الصداع النصفي، آالم الظهر، التعرق، 

الغثيان، عرس الهضم، آالم الصدر والتعب

• األعراض العاطفية / املعرفية: القلق، التهيج، الغضب، فقدان الحافز، صعوبة 

الرتكيز، عدم استقرار الحالة املزاجية، ومشاكل الذاكرة

• األعراض السلوكية: قضم األظافر، التفكري املستمر يف الضغوطات، التململ، 

طحن األسنان، اضطراب النوم والنظام الغذايئ ومامرسة الرياضة، النزاعات بني 

االفراد، االنسحاب االجتامعي، املامطلة والتسويف

أعراض اإلجهاد



أعراض القلق ونوبات الهلع

• األعراض الجسدية: التعرق، رسعة التنفس، وتسارع رضبات القلب

• األعراض العاطفية: الشعور بالخوف، القلق الشديد املتكرر، والشعور باليأس



نصائح إلدارة اإلجهاد

 تحدث عن مشاكلك حتى لو لن يتم حلها

 حدد أولويات مسؤولياتك - قم بوضع قامئة مهام وشطب املهام عند إكاملها!

 ركز عىل األساسيات - تناول الطعام الصحي، ونم بشكل صحيح، ومارس الرياضة، واعنت بنفسك

 وازن بني وقتك وطاقتك يف مجاالت حياتك املهنية والعائلة والصداقات والهوايات

 خصص وقتًا لنفسك دون انقطاع

 ضع األمور يف نصابها - يف بعض األحيان قد تبدو املشاكل أكرب مام هي عليه.



استكشاف اإلجهاد

ما هي بعض العوامل التي تساهم يف توترك؟

مصاعب الحياة اليوميه:
أمثلة: حركة املرور، األعامل املنزلية، مشاكل العمل، الواجبات املنزلية، قلة النوم، وقت فراغ 

محدود، الخالفات مع أفراد األرسة

التغيريات الرئيسية يف الحياة: 
أمثلة: والدة طفل، االنفصال / الطالق، وظيفة جديدة، وفاة أحد األحباء، تغيري مكان السكن، مرض 

/ إصابة خطرية

ظروف الحياة:
أمثلة: الفقر أو املشاكل املالية، اإلعاقة، املرض املزمن، العالقات املتضاربة، القيم التي تتعارض مع 

الثقافة، التمييز، عدم الرضا الوظيفي، العيش يف مكان غري آمن



استكشاف اإلجهاد

ما هي بعض العوامل التي تحميك من التوتر؟

رفع املعنويات بشكل يومي: 
أمثلة: تناول وجبة طعام جيدة، قضاء الوقت مع العائلة / األصدقاء، األنشطة الرتفيهية، التواجد يف الطبيعة

 اسرتاتيجيات التكيف الصحية: 
أمثلة: مامرسة الرياضة، التحدث عن املشاكل، الرعاية الذاتية، كتابة اليوميات، تقنيات االسرتخاء

 عوامل الحامية: 

أمثلة: االستقرار املايل، الصحة البدنية الجيدة، األرسة الداعمة، الدافع للنجاح، التعلم



مترين التواجد اآلين )عيش اللحظة(

تكونني بالخارج، أو تحتاجني  إىل إنعاش نفسك خالل يوم العمل، فإن عملية 

التنفس املتعمدة هي طريقة رائعة إلضافة بعض االسرتخاء إىل يومك.

يوجد أدناه مترين التواجد اآلين القائم عىل الحس باستخدام املحفزات 4-5-

3-2-1. ميكنك القيام بهذا التمرين يف أي مكان - إذا كنت تريدين التنويع، 

فحاويل القيام به يف الداخل أوالخارج. إذا كنت تشعرين  بالقلق عند تواجدك 

بالخارج، فمجرد القيام بتمرين واحد، ميكن أن يساعدك عىل عيش اللحظة يف 

اي مكان تتواجدين فيه.

• خمس أشياء ميكنك رؤيتها

• أربع أشياء ميكن أن تشعرين بها

• ثالث أشياء ميكنك سامعها

• شيئني ميكنك شمهام

• يشء واحد ميكنك تذوقه



تساعدنا عجلة العناية الذاتية يف تحديد 

املجاالت يف حياتنا التي تساعدنا عىل تجديد 

أنفسنا عندما نشعر بالتوتر. امأل دائرتك 

الخارجية باختياراتك من الصفحة السابقة 

وامأل الدائرة الداخلية بأنشطة لكل من هذه 

املجاالت.

                
        

   

ية
ص

شخ

روحية

عاطفية

جسديةنفسية

فية
احرتا

عجلة العناية الذاتية



اآلخرونأنا 

الوعي الذايت

- تفهمي

- أقّري

- تأقلمي

- أعيدي التوازن

املعرفة الواعية بشخصية الفرد ومشاعره ودوافعه ورغباته. الوعي الذايت يتضمن مراقبة توترنا 

وأفكارنا وعواطفنا ومعتقداتنا. بشكل أسايس، الوعي الذايت هو حالة نفسية يصبح فيها املرء 

محور االهتامم، ويصبح الوعي الذايت منسوًجا مع الشخص ويظهر يف مراحل مختلفة تعتمد عىل 

الظرف وعىل والشخصية.

ثالث مستويات من الوعي الذايت:

- الخواطر والعواطف

- املعتقدات واملواقف

- السلوكيات والقرارات



 الوعي الذايت نشاط

هذا النشاط سيساعدك عىل أن تصبحي أكرث وعياً بذاتك. اكتبي إجاباتك يف كل 

مربع. مبجرد أن متلئي كل دائرة بإجاباتك، ابحثي عن املناطق املتداخلة. وحيث 

تتداخل إجاباتك ستجدين املهارات األساسية واملحاور يف حياتك.

 

ما هي االشياء التي ترعرعتي عليها؟ ماذا يقول الغرباء عنك؟

 

ماذا فعلت خالل السنوات الخمس إىل العرش املاضية؟ ما الذي ميكنك التحدث عنه دون عناء ليلة عطلة السبت؟



نشرة عن التعاطف مع الذات من 
 كولورادو سبيريت

  

  الذات مع للتعاطف الثالثة العناصر

 compassion.org-https://self/ || فين كريستين الدكتورة قبل من التعريف
 

 

 إنسانية تجربة هي المعاناة أن يتدرك أن باآلخرين، ينتهتم كما بنفسك ةمهتم يتكون أن: عناصر ثالث من الذات مع التعاطف يتكون
 .إنكارها أو قمعها أو تضخيمها دون كشاعرم تراقبي وأن وحدك، لست وأنك عالمية

 

  كورونا جائحة فترة خالل الذات مع التعاطف
 داعي أن ؛ العن ذلك المشاعر التي تنشأ يوراقباستكشفي مشاعرك، خذي نفساً عميقاً عدة مرات 

تتصرفي بتلك المشاعر، فقط راقبي )على سبيل المثال: أشعُر باإلحباط، لقد كنُت سريعة االنفعال اليوم، 
 هذا توتر(

 

 الوعي الذهني / اليقظة

؛ "هل لي أن أكون لطيفة مع نفسي"، "هل يمكنني اللطف والدفء ووفريتحققي من صحة مشاعرك، 
 قلبكقبول نفسي كما أنا"؛ ضعي يدك على 

 

 اللطف مع الذات

هذا وقت صعب للغاية،  ة،أنا لست وحيدهذه المشاعر هي ردود فعل طبيعية على موقف غير طبيعي. 
 يشعر اآلخرون بنفس الشيء أيًضا

 

 االنسانية المشتركة

 

 خططي لطرق االعتناء بنفسك بتعاطف وتعمد؛ ابحثي عن التعاطف والدعم من اآلخرين.

 

 االجراء)+( 

 

  الذات مع بالتعاطف المتعلقة االبحاث
 أقل أفضل وعوارض صحة نفسية وسالمة عقليةبين و التعاطف مع الذاتوثيق بين ط اارتبدراسة بحثية على وجود  98أكدت أكثر من 

&  Bluthللقوة / المرونة في مواجهة مختلف أحداث الحياة الصعبة ) عظيم. لقد ثبت أن التعاطف مع الذات مصدر ةض النفسيامرلال
Neff ،2018 اإلنترنتموقع (. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول البحث التجريبي الذي يدعم التعاطف مع الذات عبر 

 /research-rg/thecompassion.o-https://self  

اللطف مع الذات

التركيز على االنسانية المشتركة

اليقظة/ الوعي الذهني 



نشرة عن التعاطف مع الذات من 
 كولورادو سبيريت

 

 

 عليك؟ عزيز شخص/  صديق مع ينتتعامل كيف: ١ رقم نشاط

 العزيزذلك الشخص استجابتك لفي كيفية  ي. فكرالمعاناة حيث يشعر باألسى أو عليك عزيز شخصفيه  يمر في موقف ي. فكر1
 (.ستقولينه وستفعليهأو ما الذي شعورك )بما في ذلك 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 ؟لذلكعادة  تستجبينما. كيف  لسببأو المعاناة  باألسىفيه  شعرت موقففي  ي. اآلن فكر2

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

نفس في هذا االختالف؟ ماذا سيحدث إذا استجبت لمعاناتك ب ساهم، فما الذي قد الجواب بنعم؟ إذا كان الفرقهل الحظت . 3
 ؟ينها لمن تحبفي ينالطريقة التي تستجيب

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

األحباء واألصدقاء وأفراد  في التعامل مع خاصةرات أفضل مهاويتمتعون ب آلخرينل يشعر الكثير من الناس بالراحة في تقديم التعاطف
 ه لنفسك.ي. التعاطف مع اآلخرين هو نقطة انطالق مثالية لتحويل التعاطف تجاه نفسك وتقديم الدفء والدعم الذي تستحقلاألسرة واألطفا

 

 متعاطفة رسالة كتابة: 2 النشاط

ً من نتعانيفي شيء ما  يفكر  .معاناةال هاألفكار / المشاعر التي تدور في ذهنك حول هذ يواكتب ه حاليا

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 ،به ينشخص يرى كل ما تمر ،أنت بالضبط كمايحبك  شخص محب ولطيف وعاطفيلنفسك من منظور حب رسالة إقرار أو  ياآلن اكتب
 ها أعاله؟يالمتعاطف إذا كان قادًرا على معرفة األفكار / المشاعر التي كتبت الشخصمهما حدث. ماذا سيقول هذا كما أنت قبلك تشخص ي

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 .بلطف عاطفتك ينشعرنفسك ت يأجعلالقراءة و يثم أعد قليالً  يابتعدبعد الكتابة، 

 علقي هذا االقرار/ الرسالة في مكان واضح ليكون تذكير مستمر لك.

 )compassion.org-https://self/(كريستين نيف وهي متاحة على اإلنترنت  * تم تطوير التمارين بواسطة الدكتورة
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الكفاءة الذاتية



هناك طريقة رائعة لتذكري نفسك بهذه الجمل التشجيعية وهي تعليقها يف أماكن واضحة يف 

منزلك مثل مرآة الحامم أو الباب أو طاولة الرسير. ميكنك قراءتها أو قولها بصوت عاٍل!

اكتبي جملة تشجيعية إيجابية خاصة بك!

عقيل ميلء باألفكار الرائعة.

أنني…

أنا أعرف…

أنا أحب…

انا اخرتت…

أنا وجدت…

أنا أعتقد…

لدي…







التخيل عن ما ال أستطيع السيطرة عليه

التخيل عن ما ال أستطيع السيطرة عليه هو مليئ بنقاط الضعف أوالً والضغوطات ثانياً 

ممتلئ = اعتالل الصحة العقلية  ممتلئ = اعتالل الصحة العقلية 


