
مرة في الشهر:
 

رحلة (عىل سبيل المثال مع األصدقاء

(إىل الحديقة ، جولة بالدراجة ، التنزه
اقرأ كتاب

ما الذي يساعدني عندما أكون متوترًا جًدا:
 

معالجة المشكلة مباشرة

تمرين التنفس

تمرين االسترخاء

استدعاء أفضل صديق

لقاء مع االصدقاء
المشي الكبير

للجري

االستماع إىل الموسيقى المفضلة

اكتب مذكرات

  الطعام المفضل

يمكن أن تبدو خطة طوارئ اإلجهاد عىل النحو

التالي:

يمكن لخطة طوارئ اإلجهاد أن تذكرك باألشياء التي يمكن أن

تساعدك بسرعة عىل الشعور بالتحسن وتقليل التوتر عندما تكون

تحت ضغط كبير.

في البداية  من المنطقي أن ننظر إىل سبب التوتر.ومن ثم  يمكنك

بالتفكير فيما إذا كان يمكنك التخفيف من هذا السبب أو التحايل
عليه وكيفية ذلك. عىل سبيل المثال ، يمكنك محاولة قول "ال ، ال
.يمكنني / ال أريد فعل ذلك" أو معالجة المشكلة مباشرًة

خطة طوارئ اإلجهاد هي قائمة باألشياء التي ساعدتك بالفعل في

.األوقات العصيبة وتقدم لك الخير
ستجد في الخلف خطة طوارئ فارغة للتوتر يمكنك ملؤها بنفسك

.وتعليقها في مكان بارز في منزلك ، عىل سبيل المثال

يمكن أن تساعدك خطة الوقاية من اإلجهاد في الحياة اليومية لضمان الراحة واالسترخاء بانتظام. الراحة مهمة لمنع تراكم

التوتر (المزيد). تم تصميم الخطة لتذكيرك بأخذ فترات راحة منتظمة ، وقضاء بعض الوقت لنفسك ، والقيام بأشياء
تبعث عىل االسترخاء أو المرح. يمكن أن يشمل األشياء التي تريد القيام بها بانتظام ، عىل سبيل المثال كل يوم  كل عطلة

نهاية األسبوع أو حتى مرة واحدة في الشهر.
ستجد عىل الجزء الخلفي خطة فارغة للوقاية من اإلجهاد يمكنك ملؤها بنفسك. يمكنك بعد ذلك  عىل سبيل المثال ،

.تعليقه حيث يكون مرئًيا بوضوح في شقتك. سوف يتم تذكيرك به دائما
يمكن أن تبدو خطة الوقاية من اإلجهاد كما يلي:
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خطة الوقاية من اإلجهاد    

وخطة طوارئ اإلجهاد                

خطة الوقاية من اإلجهاد

خطة طوارئ اإلجهاد

كل يوم:

 
لتذهب للمشي

اكتب مذكرات

تمرين تنفس قصير

النوم الكافي

كل نهاية اسبوع:

 
رياضات

لقاء األصدقاء / األسرة
طهي الطعام المفضل



مرة في الشهر:

 ...................................................

 ...................................................

 ...................................................

...................................................

 

تمرين: خطة الوقاية من اإلجهاد

وخطة طوارئ اإلجهاد                

ما الذي يساعدني في الكثير من التوتر:

 ..........................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

..........................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

 ..........................................................

تذكرني خطتي الشخصية للوقاية من اإلجهاد في الحياة اليومية بأخذ فترات راحة منتظمة  وأخذ بعض الوقت لنفسي

والتعافي.

 
ماذا احب ان افعل؟

ما هي األنشطة أو األشخاص أو الحيوانات أو األماكن التي تمنحني القوة أو الطاقة؟
ما الذي يساعدني عىل تصفية ذهني؟
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كل يوم:
 

 ...................................................

 ...................................................

...................................................

...................................................

كل نهاية اسبوع:
 

...................................................

...................................................

...................................................

 ...................................................

خطة الوقاية من اإلجهاد

خطة طوارئ اإلجهاد

تهدف خطة الطوارئ الشخصية للتوتر إىل تذكيرني باألشياء التي يمكن

أن تساعدني عندما أكون متوترة للغاية ، حتى أتمكن من التحسن بسرعة

.وتقليل توتري
 

لقد تغلبت بالفعل عىل عدد من التحديات في حياتي. ما ساعدني بعد

.ذلك يمكن أن يساعدني أيًضا اآلن وفي المستقبل
 

ما الذي ساعدني حتى اآلن مع الكثير من التوتر؟
كيف يمكنني االسترخاء بسرعة؟

ماذا يمكنني أن أفعل ألبعد عقلي عن األشياء؟
مع من يمكنني التحدث عن مشاكلي؟

من هناك من أجلي ويمكن أن يدعمني؟


