
 مرونته   تعزيز عافية الضابط و 
 ة عمل الشرط   بيئة   ف   

 

 

 

 

  وعدم   التوتر أوقات    ف     ميكن أن يكون للضغوط اليت يواجهها ضباط الشرطة آاثر خطرية على الصحة والعافية بشكل عام. 
 والبدنية.    لتحديد أولوايت عافيتهم العقلية   اختاذ خطوات عملية على الضباط    جيب   اليقني، 

اآلخرين  ◼ مع  املقربني منك.    عب   التواصل  العالقات االجتماعية مع  احلفاظ على 
خصص وقًتا للتواصل مع األصدقاء والعائلة للحفاظ على قوة شبكة الدعم اخلاصة 

الشبكات االجتماعية أو   بك وإبقاء أفرادها على علم إبخبارك. فكر ف استخدام
 أماكن املدينة للبقاء على اتصال مع جمتمعك. 

الذهن  ◼ ما   من خالل   ممارسة  على  والتعرف  تعيني  قصرية إلعادة  راحة  فرتات  أخذ 
حتتاج إىل القيام به للتعامل مع عواطفك. تشمل أنشطة الذهن إجياد الوقت لنفسك 

 تستمتع هبا.  وممارسة التنفس العميق واملشاركة ف األنشطة اليت 

 ممارسة الرايضة أو الذهاب للنزهة ◼
 استمع إىل املوسيقى  ◼
 اقرأ كتابً  ◼
 محاًما أو دًشا لالسرتخاء  خذ  ◼
 أحبائك قضاء بعض الوقت مع  ◼
 التأمل أو ممارسة اليوغا ◼
 كن مبدًعا من خالل الفن ◼
 سجل أفكارك ف جريدة يومية ◼

املعلومات قد   كثرةلكن    مواكبة االحداث أمر مهم ،  ألن  التعرض املفرط  جتنب 
دة النشرات  االمتناع عن مشاه  حاول ف املنزل.    العامة ؤثر على العافية  تو   تسحقك

 . لك بعيًدا عن مهوم العمل ختصيص وقت قم واألخبارية ف املنزل 

التحدث إىل من حولك، مثل زمالئك  من خالل    اطلب املساعدة عند احلاجة ◼
القيادة، موظفي  أو  القساوسة،أو    الضباط،  أو  التنفيذية،  أو    القيادة  العائلة،  أو 

 تذكر أنك لست وحدك.   1به.    ميكنك الوثوقالطبيب النفسي، أو أي شخص 
 

 

 

 
 الضغط على الوظيفة

يتفاعل اجلميع بشكل خمتلف مع املواقف العصيبة. تعتمد كيفية استجابة الفرد على خلفيته  
قد يتفاعل املستجيبون األوائل بقوة أكب   وشخصيته، بإلضافة إىل اجملتمع الذي يعيش فيه.

بسبب   الصعبة  التجارب  الرتاكمي  مع  والتعرض  العامة،  السالمة  على  احلفاظ  مسؤولية 
 لألحداث املؤملة، واالهتمام أبحبائهم ف املنزل. 

 
 انتبه إىل صحتك العقلية 

تساعدك  أن  العناية بصحتك ميكن  والعاطفية.  العقلية  إىل صحتك  االنتباه  الضروري  من 
الوقت ف  العاجلة  لالحتياجات  واالستجابة  بوضوح  التفكري  ،   على  ف  املناسب  سواء 

العمل أو ف املنزل. ف حني أن بعض املواقف قد تبدو ساحقة وخارجة عن السيطرة، فإن  
 التوتر.  من تقليلالعلى   كالرتكيز على ما ميكنك التحكم فيه سيساعد

غرضك ◼ على  الرتكيز  ذلك    أعد  حتقيق  ميكن  اإلرهاق.  جتنب  ف   من خالل للمساعدة 
اليوم أن يساعدك على استعادة  تقييم أتثري روتينك  من طاقتك.   ي عليك، والذي ميكن 

 بني الألمور اليت جيب مراعاهتا ما يلي:
 ملاذا إخرتٌت مهنة الشرطة؟ ◼
 كيف يساهم عملي ف جعل حياة اآلخرين أفضل؟  ◼
 يوم؟ كل كيف ميكنين إضافة املزيد من املعىن إىل ما أقوم به  ◼
من  اعتن  ◼ املغذي،   خالل   جبسمك  الطعام  تناول  مثل  عادات صحية  على  احلفاظ 

بقدر كبري والنوم  الرايضة بنتظام،  املاء بصفة منتظمة، وممارسة    االبتعاد ، و  وشرب 
 ف تناول الكحول. إلفراط عدم  و ،  عن النيكوتني 

 
 
 

 
1 https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp 
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 وارد السالمة والعافية ف الوكالةم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملن حولكإنتبه 

التعاطف والرمحة. إذا كنت تشعر أبنك على حافة اهلاوية أو اإلجهاد، فإن من حولك   مارس
 قد يكون كذلك. َقدم الدعم لآلخرين ألهنم قد يستجيبون لإلجهاد بشكل خمتلف عنك. 

أصيب   ◼ طبيعية،  كارثة  وقوع  االجتماعي  12بعد  الدعم  ذوي  األفراد  من   ٪
٪ من األفراد الذين يتحصلون 2.5املنخفض بضطراب ما بعد الصدمة مقارنة بـ  

 2الدعم االجتماعي. على الكثري من
 

حتلي بلصب لنفسك وأحبائك. ميكن أن تؤدي الضغوطات اليومية ملهنة الشرطة، إىل جانب 
بلتحلي  نفسك  ذّكر  املنزل.  توتر ف  إىل  امليدان،  أحبائهم ف  األسرة حول  أفراد  من  القلق 

 بلصب واالستماع. 
أن   ◼ السلبيةميكن  املشاعر  من  املتعمد  التنفس  العداء   ،  يقلل  ذلك  ف  مبا 

 3ويقلل من عالمات اإلجهاد الفسيولوجية. ، والشعور بلذنب والتهيج

متطلبات    عب، قد ٌتصَ   ف بعض األحيان  شبكة الدعم اخلاصة بك.  فراد  أب  تصل بنتظامإ
 البقاء على اتصال مع الزمالء والعائلة واألصدقاء. العمل وااللتزامات الشخصية

ف ◼ الزمالء  طرف  من  املتبادل  الدعم  يساهم  الشرطة،  عمل  إطار  تقليل    ف 
 4الضائقة النفسية عند مواجهة األحداث املؤملة.

 5بية اخلارجة عن إرادتك.مارس االمتنان والرتكيز على اخلري ف حياتك بداًل من املواقف السل
ملدة   ◼ النوم  على  يساعدك  قد  له  تشعر بالمتنان  فيما  اليومي  التفكري    31إن 

 6دقيقة أطول ف الليلة الواحدة.
 

 

 
 

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17606382 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28626434 
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25476966 
5 http://www.mindfuljunkie.com / 
6 CountingBlessings.pdf-https://greatergood.berkeley.edu/images/application_uploads/Emmons 
 

 OSW@theiacp.orgالتابعة للجمعية الدولية لقادة الشرطة أو االتصال بنا على  صفحة موارد السالمة والعافيةيرجى زايرة  ملزيد من املعلومات، 
برامج مكتب العدل    عنصر من عناصر هو    املساعدة القضائية   مكتب املساعدة القضائية.     مكتب   اليت ٌمنحت من قبل   VI-BX-K001-2017رقم    بفضل املنحة   املشروع   هذا   مت دعم 

العدل،  لوزارة  أ   التابع  يشمل  العدالة   مكتب   يضاوالذي  األحداث   مكتب و    ، لعدالة ل   الوطين   املعهد و    ، إحصاءات  مكتب مسارت  و    ، اجلرمية   ضحااي   مكتب و    ، الوقاية   اجلنوح و    قضاء 
 (SMART وجهات  .)   وزارة العدل للوالايت املتحدة االمريكية سياسات النظر أو اآلراء الواردة ف هذه الوثيقة هي آراء املؤلف وال متثل بلضرورة املوقف الرمسي أو  . 
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