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النف�س املطمئنة

مسئولياتنا  وتتعدد  تتزايد 
جدًا  كثيرًا  املعاصرة  الحياة  في 
ينسون  الناس  معظم  أن  لدرجة 
واحتياجاتهم  بأنفسهم  العناية 
ــذه  الــشــخــصــيــة. وتــنــطــبــق ه
األمهات  على  باألخص  الحالة 
عليهم  يــكــون  ــن  ــذي ال واآلبــــاء 
مسئوليات  األحــيــان  أغلب  فــي 
جانب  ــى  إل بأبنائهم  العناية 
في  اليومية  الحياتية  مشاغلهم 
الشخصية  جــوانــبــهــا،  مختلف 
تتعدد  وبينما  والــعــامــة.  منها 
القيام  الواجب  األعمال  وتتنوع 
على  يصعب  ــد  ق عــمــومــا،  بــهــا 
الالزمة  األولوية  إعطاء  البعض 
واحد  لكل  الشخصية  للواجبات 
وصحته  جسمه،  نفسه:  تــجــاه 
ورياضته(،  )تغذيته  البدنية 
ــيــمــه، وصــحــتــه  ــه وتــعــل ــل ــق وع
وعالقاته  وروحانياته،  النفسية، 

االجتماعية، إلخ. 

ا لكل واحد 
ً

في مقالة سابقة كتبت: »من املهم جد
على  أوقــات  من  تستلزمه  وما  واجباته  تطغى  أال 
حياته الشخصية، ذلك ألن عناية الفرد بنفسه أوال 
نه من تقديم كل عناية واجبة 

ِّ
ً هي املفتاح الذي يمك

لكل متطلبات الحياة األخرى.«
 في منتهى البساطة ملا يمكن 

ً
ولعلي أضرب مثال

أن يحدث في حياة أي فرد: أعمال كثيرة مطلوبة، 
بيته  من  بالخروج  يسرع  نفسه  الشخص  فيجد 
حتى  ودون  فطور  دون  الصباح  في  مبكرًا  للعمل 
كلمات  مجرد  حتى  ودون  الصباحي،  الحمام  أخذ 
قلت  هل  زوجــتــه..  مع  الخير(  )صباح  بسيطة 
أهم  هي  بل  جدًا  مهمة  وجبة  الفطور  نعم  فطور؟ 
منتهى  في  أيضًا  غذائنا  ونوعية  اليوم،  وجبات 
ما  على  احرص  قديمًا:  مرة  قلت  وكما  األهمية، 
تضعه في بطنك، والعملية باختصار هي مدخالت 
على  نظرة  ى 

َ
ألق هل   ،Out putو  In put ومخرجات 

أبنائه قبل الخروج وهم مازالوا في فراشهم؟ هل 
استطاع في غمرة هذه العجلة قراءة أخبار الصباح 
آخر  وكمثال  وهــل؟..  وهل؟  وهل؟  يخرج؟  أن  قبل 

الجهاز  أطباء  ينصح  أيضًا  البساطة  منتهى  في 
فالتبول  أنفسهم،  يالحظوا  بأن  الناس  الهضمي 
فما  مرات  أربع  متوسطه  يوميًا  العادي  الصحي 
االنتباه  الشخص  من  يتطلب  كثر  أو  ذلك  عن  زاد 
متوسطه  الصحي  العادي  التبرز  أن  كما  لنفسه، 
مرتني يوميًا .. أكاد أسمع أحدهم يقول: »إيه يا عم 
َده؟«. وأجيب فأقول: إن  َده؟ هّو حد فاضي للكالم 
 
ً
أعضاء أجسامنا هي أدوات في حياتنا، إنها فعال

عمله  الحرفة  صاحب  يؤدي  فكيف  حياتنا.  أدوات 
النجار  يستطيع  هل  أدواتــه؟  صيانة  دون  بإتقان 
والشاكوش،  واملتر،  املنشار،  دون  بعمله  القيام 
واملبرد، واملخرطة، والكّماشة، والفارة، والزردّية، 
العناية  دون  نحيا  كيف   .. إلــخ.؟  السنفرة،  وورق 

بأدوات حياتنا؟   
كيف تفيدنا العناية بأنفسنا؟

م به أن اإلنسان منا يصبح أقل قدرة في 
َّ
من املسل

دين 
َ
نف

َ
التعامل مع أحداث الحياة عندما نكون مست

جسديًا وعاطفيًا. كما أننا نصبح أكثر مرونة وأكبر 
نشعر  عندما  الحياة  ضغوط  مواجهة  على  قدرة 
بأننا في أحسن حاالتنا الجسدية واملعنوية. رسالة: 
ط جسمك )داخليا وخارجيا( بحمام ساخن أو 

ِّ
نش

أي عمل تقوم به لتنشيط نفسك. إن تخصيص وقت 
للعناية بالنفس له فوائد متعددة:

العناية بالنفس تؤثر في صحة البدن: 
النفس  تدليل  مــن  شــيء  ــؤدي  ي ال  ربما  مــثــال: 
في  رئيسية  تحسينات  إلى  السابق  املثال  في  كما 
 من التغذية الصحية 

ٌ
الصحة العامة مثلما تفعل كل

والتمرينات الرياضية، إلخ، لكن االسترخاء الذي 
فعل  »رد  إلى  يؤدي  أن  يمكن  دافئ  حمام  يحدثه 
االسترخاء« الذي يمكن أن يمنع الضغوط املزمنة 
من إتالف صحتك، فالعناية بالنفس، هي بصورة 
ما، شيء طيب تفعله لنفسك داخليًا وخارجيًا. كيف 
هذا  الفعل  رد  يحدث  االسترخاء«؟  فعل  »رد  يعمل 
عندما لم يعد الجسم في حاجة للحذر، ويعود أداء 
الجهاز العصبي الالإرادي إلى طبيعته. وهو الوجه 

العناية بالذات .. لماذا؟
لنعيش حياة أفضل وأجملأهمية العناية بأنفسنا 

طه عبدالباقى الطوخى
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املعاكس لرد الفعل الحادث في مواجهة الضغوط، 
وببساطة فأنت بهذا تطفئ مفتاح النور. وملزيد من 
االسترخاء«  فعل  »رد  أثناء  النقطة:  هذه  توضيح 
الفيزيولوجية، بما  ينتقل الجسم من حالة اإلثارة 
وضغط  القلب،  ضربات  معدل  زيــادة  من  تشمله 
الدم  تدفق  وزيــادة  الهضم،  عملية  وبطء  الــدم، 
مثل  هرمونات  إفــراز  ــادة  وزي الجسم،  ألطــراف 
األخرى  األفعال  وردود  والكورتيزول،  األدرينالني 
الحياة  أحداث  مختلف  ملواجهة  الجسم   

ّ
تِعد التي 

اليومية، ينتقل إلى حالة االسترخاء الفيزيولوجي، 
القلب  ونبضات  الــدم  ضغط  من   

ٌ
كل يعود  حيث 

إلى  الــهــرمــونــات  ومستويات  الهضم  وعملية 
أوضاعها الطبيعية. 

العناية بالنفس تؤثر في الصحة العاطفية: 
يمكن  بنفسك  للعناية  وقــت  تخصيص  إن 
بــأنــك أنت  ــن مــن حــولــك  ــري ــرك واآلخ

ّ
ــذك ي أن 

واحتياجاتك الشخصية هي أشياء مهمة أيضًا.
عليك  تضفي  أن  يمكن  بجسمك  عنايتك  إن 
إحساسا أفضل عن نفسك وعن حياتك، كما أنها 
ر نفسك. وهذا 

ِّ
تعطي رسالة إلى اآلخرين بأنك تقد

بالخير  أفضل  شعور  في  يسهم  أن  يمكن  بــدوره 
والسعادة للجميع على املدى الطويل.

رعاية  تقديم  من  نك 
ِّ
تمك بالنفس  العناية 

أفضل للغير: 
باحتياجاتهم  الــوفــاء  يهملون  الــذيــن  الــنــاس 
أنفسهم  يضعون  أنفسهم  تغذية  وينسون  الخاصة 
وانخفاض  التعاسة  من  أعمق  مستويات  خطر  في 
ومن  وأيضًا،  باالستياء.  والشعور  الــذات،  تقدير 
الذين  للناس  أحيانًا  يحدث  قد  ــرى  أخ ناحية 
يقضون بعضا من وقتهم الخاص يعتنون بآخرين 
الداخلي  االحتراق  من  لنوع  يتعرضوا  أن  يمكن 
ب  يصعِّ وبما  أنفسهم  من  يعطونه  ما  كثرة  بسبب 
وبأنفسهم.  بالغير  العناية  صعوبة  ويزيد  عليهم 
الحالة  هــذه  على  البشرية  نفس  خبراء  ويطلق 
التكلفة  أو  النفسي  التعب  الرحمة« أي  »تعب  تعبير 
النفسية الناتجة عن أفعال العطاء. إن تخصيصك 
وقتًا للعناية بنفسك بانتظام يمكن أن يجعلك أكثر 

قدرة على تقديم رعاية أفضل لآلخرين. 
أهمية العناية بالنفس:

القيام  لُحسن  الزم  ــيء  ش بالنفس  العناية 
ضغوط  مواجهة  على  القدرة  ولتحسني  باألعمال 

للتركيز  طرق  عدة  الحقيقة  في  وتوجد  الحياة، 
على العناية بالنفس، وكثير منها يتطلب تخصيص 
من  املناسب  القدر  على  للحصول  الكافي  الوقت 
وضمان  الصحي،  للغذاء  أولوية  وإعطاء  النوم، 
الفراغ،  وقــت  ألنشطة  املطلوب  الــتــوازن  تحقيق 
وتخصيص وقت للعالقات االجتماعية واألصدقاء. 
إغفالها  يتم  ما  كثيرًا  التي  األشياء  أبسط  ومن 
بيتك  والتغاضي عنها األنشطة الشخصية لك في 

ومع عائلتك.
أنشطة  في  أسبوعيًا  تقضيها  قليلة  ساعات  إن 
وقت الفراغ والهوايات الشخصية هي طريقة فعالة 
الحياة  ضغوط  إدارة  وحسن  على/  للتغلب  جدًا 

وذلك لعدة أسباب:
 - أنها تعطيك فسحة للتخلص من اإلجهاد

لبعض  بنفسك  لالنفراد  الفرصة  تعطيك  أنها   -
الوقت

-  أنها تضفي عليك بعض مشاعر تسكني النفس
-  أنها تتيح لك وقتًا للتأمل املفيد

وفوق كل هذا وذاك، إليك عزيزي القارئ، بعض 
تغني  أن  يمكن  التي  بالنفس  العناية  ممارسات 
حياتك، فلن تفيدك كل أنشطة تخفيف اإلجهاد في 
العالم إذا لم تعِط نفسك العناية الواجبه بها. لن 
يفيدك التأمل إذا لم تنم جيدًا بالليل. وما يحدث 
تغفو  فقد  التأمل  تحاول  عندما  أنك  الواقع  في 
الوقت ألنك أهملت إعطاء جسمك حاجته  لبعض 

من النوم الليلي.
إجهادك  أو  ضغوطك  من  يخفف  لن  وباملثل، 

كل  مــرة  )الجيم(  األلــعــاب  صالة  إلــى  ذهابك 
د جسمك بالوقود الالزم والغذاء  فترة، إذا لم تزوِّ
من   

ً
ــدال ب األلــعــاب  ملمارسة  الــضــروري  الصحي 

في  األكل  واستسهال  الجاهز  األكل  في  االنغماس 
إذا  تخسره  سوف  الذي  ما  والدليفري.  املطاعم 
أخذت معك إلى العمل صندوقا صغيرا به حاجتك 
من أطعمة تم إعدادها بطريقة صحية في املنزل؟ 
إذا كنت تريد تحقيق الخير لنفسك فأنت محتاج 
حتى   

ً
أوال جسمك  احتياجات  بتلبية  العناية  إلى 

تؤتي أنشطة تخفيف الضغوط ثمارها.
تحت  األبحاث  أحد  في  مرة  قــرأت  ما  وحسب 
العناية  ف  عرَّ

ُ
ت بالنفس«  العناية  »تنمية  عنوان 

بالنفس على أنها: »عملية متعددة األبعاد ومتعددة 
تعزيز  باستراتيجيات  الهادف  لالرتباط  األوجه 
وإنماء األداء الصحي ألنشطة الحياة ورفع مستوى 

الخير والسعادة لإلنسان«.
إن العناية بالنفس هي شيء حيوي للغاية لتحقيق 
يتمكن  ال  التي  الحياة  ضغوط  مواجهة  في  املرونة 

اإلنسان من القضاء عليها.
أن  يعتبرون  الــنــاس  مــن  كثيرا  فــإن  ولــأســف 
منها  أكثر  الرفاهية،  من  نوع  هي  بالنفس  العناية 
فهم  وبالتالي،  اإلنسان.  حياة  في  وأولوية  ضرورة 
دين 

َ
نف

َ
ُمست ودائمًا  دائمًا،  ُمتَعبني  أنفسهم  يجدون 

تحديات  مع  للتعامل  مجّهزين  وغير  ومقهورين، 
التي ال مفر من حدوثها وال يمكن  الحتمية  الحياة 

أحيانًا اجتنابها.
عادال  تقييما  منا   

ٌ
كــل يضع  أن  جــدًا  املهم  من 

مجاالت  مختلف  في  بذاته  للعناية  وموضوعيا 
تعتني   

ً
فعال أنــك  ضمان  تستطيع  حتى  الحياة 

بروحك،  بنفسيتك،  بجسمك،  بعقلك،  بنفسك: 
إلخ.

العناية بالذات جسديًا:
 منا إلى العناية بجسمه إذا كنا نريد أن 

ٌ
يحتاج كل

أن  نفهم  أن  وعلينا  جيد.  بشكل  الجسم  هذا  يعمل 
هي  والروح  والنفسية  والعقل  الجسم  بني  العالقة 
نعتني  عندما  فنحن  جدًا.  وقوية  متشابكة  عالقة 
بأجسامنا فإننا في الواقع سنتحرك بشكل أفضل 
بالسعادة  أيضًا  وسنشعر  أحسن  بشكل  وسنفكر 

والرضا النفسي.
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الجيد،  النوم  بالجسد:  العناية  وتشمل  هــذا، 
والنشاط  والذكية(،  )الواعية  الجيدة  والتغذية 
األخرى  باالحتياجات  والعناية  املالئم.  الحركي 
في  الدواء  وأخذ  امليعاد،  في  الحضور  ألجسامنا. 
صحتك  وإدارة  تمامًا،  وصفه  تم  وكما   ، موعده 
جيدًا هي كلها أجزاء من العناية الجسدية بالنفس. 
بأجسامنا  عنايتنا  مستوى  تقييم  نحاول  وعندما 

ربما يفيدنا أن نسأل أنفسنا:
-  هل تحصل على النوم الليلي بالقدر املناسب؟

بالوقود  جسمك  إمداد  إلى  تغذيتك  تؤدي  هل   -
الالزم له؟

 - هل تعتني بصحتك؟
 - هل تمارس الرياضة بشكل كاٍف؟

العناية بالذات اجتماعيًا:
في  ــي  وه ــدًا  ج مهمة  االجتماعية  الــعــالقــات 
من  نجد  فقد  بالنفس،  العناية  مفتاح  الحقيقة 
الصعب علينا في حياتنا املعاصرة املشغولة دومًا، 
ومع كل متطلبات الحياة تخصيص بعض األوقات 
جيدًا  األمر  في  نفكر  عندما  ولكن  الناحية.  لهذه 
نجد أن العالقات الوثيقة مع آخرين هي أمر مهم 
إلقامة  الطرق  أفضل  ومن  وسعادتنا.  لخيرنا  جدًا 
والحفاظ على عالقات قوية هي تخصيص الوقت 

والطاقة الالزمة لذلك.  
ولعل البعض يتساءل: كم ساعة علّي أن أخصصها 
كل أسبوع للناحية االجتماعية من حياتي؟ وتختلف 
باختالف  كثيرًا  الــســؤال  ــذا  ه على  ــات  ــاب اإلج
ظروفه  إنسان  فلكل  السائل.  ــوال  وأح شخصية 
احتياجاتك  تكتشف  أن  هو  والحل  واحتياجاته. 
وأن تخصص الوقت الكافي لخلق وتكوين األوضاع 
تقدير  نستطيع  وكــي  لــك.  األفضل  االجتماعية 
أن  علينا  اجتماعيًا،  بأنفسنا  عنايتنا  من  موقفنا 

نأخذ في اعتبارنا النقاط اآلتية:
واالجتماع مع  الكافي ملقابلة  الوقت  - هل نعطي   

الناس وجهًا لوجه؟
-  ماذا نفعل لتقوية عالقاتنا بأصدقائنا وأفراد 

عائلتنا؟
العناية بالذات نفسيًا:

تتأثر صحتنا النفسية كثيرًا جدًا بطريقة تفكيرنا 
عنايتنا  إن  عقولنا.  في  نضعها  التي  واألشــيــاء 
بصحتنا النفسية تتضمن أن نفعل ما يجعل أذهاننا 
تعمل بصورة حسنة، مثال ذلك التمرين على تجميع 
يدهشنا  أن  واليجب  )الــبــازل(،  الصورة  أجــزاء 
يجنيها  أن  يمكن  التي  العديدة  الفوائد  نعرف  أن 
الذاكرة  تقوي  فهي  هذه  البازل  ألعاب  من  منا  أٌي 
وتعزز مهارات حل املشكالت، كما أنها تزيد القدرة 
الكلمات  أو معالجة  املكاني،  البصري  التفكير  على 
املتقاطعة بما لها من فوائد متعددة أيضًا تعليمية، 
الدماغ  شيخوخة  وتقاوم  الذكاء،  تقوي  أنها  كما 
وبذلك فهي تقي من ألـ زهايمر، باإلضافة إلى أنها 
 
ً
ن املزاج وبذلك فهي تخفف الضغوط، فضال تحسِّ
علم أنفسنا 

ُ
عن أنها تزيد االنتباه للتفاصيل، أو أن ن

عن أشياء تمتعنا، مثل قراءة قصة أو كتاب جيد، أو 
زيارة متحف مثال، أو مشاهدة أفالم ممتعة يمكن 

بأن  للقول  بي  حاجة  وال  عقولنا.  وتغذي  تلهمنا  أن 
ميولنا  باختالف  تختلف  األنشطة  هذه  مجاالت 

واهتماماتنا وأذواقنا، إلخ. 
فعل  أيضًا  بذواتنا  النفسية  العناية  وتتضمن 
أشياء تساعدنا في الحفاظ على صحتنا النفسية. 
النفس  مع  الذاتي  التعاطف  ممارسة  ذلك:  مثال 
وإيجابية  صحية  داخلية  حوارات  بإجراء  وقبولها 
مع النفس. وربما يفيدنا كثيرًا االطالع على الفوائد 

العديدة للتحدث مع أنفسنا إيجابيًا. اسأل نفسك:
أنشطة  فــي   

ً
مشغوال كافيًا  وقتًا  تقضي  هــل    -

تحفزك نفسيًا؟
-  هل تأخذ املبادرة وتفعل أشياء استباقية للبقاء 

سليمًا نفسيًا؟
 العناية بالذات روحيًا:

النواحي  ضمن  من  أن  العلمية  األبحاث  ظِهر 
ُ

ت
أو  الــديــن  الصحية  الحياة  ألنــمــاط  الرئيسية 
هام  أمر  أيضًا  هي  الروح  تغذية  إن  الروحانيات. 
عميقة  أحاسيس  وتنمية  كاملة  حياة  ملمارسة  جدًا 
مع  التواصل  أو  الحياة،  من  الغرض  وفهم  بمعنى 
قراءة  أو  التأمل  ممارسة  ذلك  في  ويستوي  العالم. 
الشريفة  النبوية  األحاديث  أو  القرآن  من  شيء 
على   

ً
مثال ة 

ّ
الحاث اإلسالمي  التاريخ  حكايات  أو 

الصلوات  املواظبة على حضور  أو  مكارم األخالق، 
الدينية الجماعية، أو الصالة منفردًا أحيانًا حسب 

ظروفك .. إلخ.
وأيضًا، عند التفكير في الناحية الروحية، يمكننا 

أن نسأل أنفسنا: 
وتجاربك  حياتك  عن  نفسك  مع  تتحدث  كيف   -

وخبراتك؟
شِعرك 

ُ
ت روحية  بممارسات  نفسك  تشغل  هل   -

بالرضا واإلشباع؟
العناية بالذات عاطفيًا:

مع  التواكب  نستطيع  وحتى  جميعًا،  لنا  املهم  من 
أحيانًا  يراودنا  ما  مع  التعامل  نحسن  أن  الحياة، 
من األحاسيس العاطفية غير املريحة مثل الغضب 
العناية  تتضمن  قد  أخرى،  ومرة  والحزن.  والقلق 
 نمارسها بانتظام وتساعدنا 

ً
بالذات عاطفيًا أفعاال

وسواء  مشاعرنا.  عن  والتعبير  على/  التعرف  في 
عما  لك  مقرب  صديق  أو  زوجتك  مع  تتكلم  كنت 
محبب  نشاط  لتمارس  جانبًا  تتنحى  أو  به،  تشعر 

إيجاد  في  كثيرًا  يساعد  فهذا  ما،  هواية  أو  إليك 
منفذ ألحاسيسنا أو التنفيس عن هذه األحاسيس، 
من املهم لنا جدًا أن ندمج العناية بأنفسنا عاطفيًا 
في حياتنا. ويمكن أن تساعدنا إجابة األسئلة اآلتية 

أثناء تأمالتنا في تقدير موقعنا بهذه الناحية:
-  هل تتبع طريقة صحية ملمارسة عواطفك؟

دِخل في حياتك أنشطة تساعدك على أن 
ُ

ت - هل 
تشعر دائمًا بالتحفيز؟

خطة العمل للعناية الذاتية:
وطاملا  لتحقيقه.  عمل  خطة  يحتاج  هــدف  كل 
بذواتنا،  العناية  لتحسني  ألنفسنا  هدفًا  وضعنا 
فيجب أن نضع خطة عمل نتبعها لنصل إلى ما نريد. 
وتختلف خطة العمل هذه طبقًا لظروف واحتياجات 
العمل  خطة  تختلف  قد  املثال،  سبيل  فعلى  منا.  كٍل 
طوال  ومتحمس  متحفز  جامعي  لطالب  الالزمة 
فهو  صاخبة  اجتماعية  حياة  في  ومنشغل  الوقت 
بجسمه.  الذاتية  العناية  على  للتركيز  أكثر  محتاج 
كبيرا  متقاعدا  رجال  أن  نجد  قد  آخر  جانب  وعلى 
أنشطة  يدمج  أن  إلــى  أكثر  يحتاج  قد  السن  في 
الرضا  مــن  ــوع  ن لتحقيق  حياته  فــي  اجتماعية 

واإلشباع النفسي.
ر ويحدد بالضبط 

ِّ
لذا، فعلى كل/ أٍي منا أن يقد

أي مجاالت العناية بالذات في حياته محتاج أكثر 
التحديد  يقتصر  وال  االهتمام.  إليالئه  غيره  من 
متغيرة  الحياة  أن  ذلك  ــدة،  واح مرة  على  هذا 
ولكل وضع أو مرحلة في الحياة متطلباتها، فعلينا 
والتحديد  التقدير  هذا  نعيد  أن  كذلك  والحال 

مرات ومرات.
أو  معينة  ناحية  أهملنا  قد  أننا  نكتشف  وعندما 
املناسبة  الخطط  نضع  أن  علينا  حياتنا،  في  أكثر 
)التغيير(  املسعى  هذا  في  ننجح  وحتى  للتغيير. 
د خطوة 

ِّ
يمكننا أن نتبع سياسة الخطوة خطوة. حد

واحدة صغيرة يمكنك البدء بها على الطريق حتى 
وضع  يمكننا  ذلك  بعد  بنفسك.  العناية  تستطيع 
الجدول الزمني الالزم للقيام بالخطوات التالية. 
قد تشعر بضيق الوقت في مرحلة ما، لكن إعطاء 
األولوية للعناية بالذات هو شيء واجب كما تقدم، 
قادرًا،  ستكون  أنك  ستجد  بنفسك  تعتني  فعندما 
الله، على عيش حياة أفضل وأسعد وأجمل.  بعون 

والله أعلم.


