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Abstract

امل�ستخل�ص

The Corona (COVID-19) pandemic has left, and continues
to leave, its health, economic, social and psychological effects
on the whole world, causing paralysis and disrupting people’s
lives. It has also caused threats to their psychology and other
psychological effects resulting from compelling them to stay
confined to their homes as a form of quarantine and their
inability to go out only in cases of necessity. The most important
of these threats are the restrictions imposed on family members
and their psychological repercussions, social divergence in daily
interactions between individuals that is considered an important
social process in human life, changing economic lifestyle, the
spread of rumors and the negative impact of the media, and
concern about providing needs at home, and psychological
pressure on the elderly. Home quarantine has its effects and
repercussions on the personal psychological behavior of
people as theories explain, including phobia of isolation and
mental illnesses, fear and increased doubts about the validity
of information and its impact, eating disorders, and aggression.
Individual treatment for dealing with the psychological effects
of home quarantine should be through psychological preparation
for dealing with crises, acts of obedience to God and increased
periods of worship, social acclimatization to situations during
home quarantine, strengthening a positive relationship with
the wife and children, electronic communication and social
activities, and good balanced eating. The study recommended

لقد تركت جائحة كورونا ـ وال تزال ـ �آثارها ال�صحية واالقت�صادية
واالجتماعية والنف�سية على العامل �أجمع بطريقة كبرية؛ ما ت�سبب يف �شلل
 ونتجت عنها مهددات و�آثار نف�سية ناجمة عن،وتعطيل مفا�صل حياة النا�س
،ا�ضطرار النا�س للحجر املنزيل وعدم قدرتهم على اخلروج �إال لل�ضرورة
ومن �أهم هذه املهددات القيود املفرو�ضة على �أفراد الأ�سرة وانعكا�ساتها
 والتباعد االجتماعي يف التعامل اليومي بني الأفراد مبا يتعار�ض،النف�سية
 وت�شابه،مع التوا�صل الذي يعترب عملية اجتماعية مهمة يف حياة الإن�سان
 وتغري منط،ظروف احلجر املنزيل بظروف العقوبات ال�سالبة للحرية
، وانت�شار ال�شائعات والت�أثري ال�سلبي لو�سائل الإعالم،احلياة االقت�صادية
 وال�ضغط النف�سي على كبار،والقلق ب�ش�أن توفري االحتياجات املنزلية
 وللحجر املنزيل ت�أثرياته وانعكا�ساته على ال�سلوك النف�سي،ال�سن وغريها
املف�سرة لل�ضغوط النف�سية
 كما ت�شري النظريات،ال�شخ�صي للنا�س
ّ
 واخلوف وزيادة، ومن ذلك رهاب العزلة والأمرا�ض النف�سية،واالجتماعية
. والعدوانية، وا�ضطرابات الأكل،ال�شك يف �صحة املعلومات وت�أثريه
ويتلخ�ص العالج الفردي للآثار النف�سية الناجتة عن احلجر املنزيل
 واحلر�ص على الطاعات وزيادة،يف التهيئة النف�سية للتعامل مع الأزمة
 والتكيف والـت�أقلم االجتماعي مع ظروف،فرتات العبادة هلل تعاىل
 والتوا�صل، وتعزيز العالقة الإيجابية مع الزوجة والأبناء،احلجر املنزيل
 وقد �أو�صت، والأكل اجليد املتوازن،الإلكرتوين والأن�شطة االجتماعية
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مهددات ال�صحة النف�سية املرتبطة باحلجر املنزيل �إثر فريو�س كورونا امل�ستجد COVID-19

الدرا�سة ب�ضرورة الوعي ب�أهمية ال�صحة النف�سية ومدى ت�أثريها على حياة
الإن�سان ،و�إدراك مفهوم الوعي الذاتي النف�سي و�أهميته ،وزيادة املعرفة
عن كل ما ميكن �أن يهدد ال�صحة النف�سية ،وعقد دورات متخ�ص�صة يف
الثقافة النف�سية جلميع فئات املجتمع.

 .1مقدمة

يف الربع الأخري من العام املا�ضي  ،2019اجتاحت العامل جائحة
وباء كورونا امل�ستجد  ،COVID-19التي تركت ـ وال تزال ـ �آثارها
ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية والنف�سية على العامل �أجمع،
بطريقة تكاد تكون غري م�سبوقة ،ومل حت�صل حتى يف �أكرب احلروب
العاملية ،وذلك نظ ًرا النت�شارها يف جميع �أنحاء العامل ،وما ت�سببت
به من �شلل وتعطيل ملفا�صل احلياة يف كل البالد بطريقة قل مثيلها،
وبالرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها الب�شرية بعلمائها ودولها
ومراكز �أبحاثها املتطورة للق�ضاء على هذه اجلائحة؛ ف�إنها ال تزال
قائمة ،ومل يتمكن العامل �إىل الآن من التو�صل �إىل عقار نهائي فعال
للق�ضاء على الفريو�س ،على الرغم من وجود عدة حماوالت يف هذا
ال�صدد.
وبالإ�ضافة للآثار ال�صحية واالقت�صادية التي تركها ـ وال يزال ـ
هذا الوباء ،فهناك الآثار واملهددات النف�سية الناجمة عن ا�ضطرار
النا�س للحجر املنزيل ،وعدم قدرتهم على اخلروج �إال لل�ضرورة يف
كثري من دول ومناطق العامل ،ال �سيما و�أن هذا الأمر غري معتاد وال
م�ألوف جليلنا احلايل ،وال حتى اجليل الذي قبله من كبار ال�سن،
وبالتايل كان لذلك ا�ستحقاقاتٌ ومهددات نف�سية تفر�ض نف�سها
على النا�س وعلى �سلوكياتهم ونف�سياتهم؛ ما ي�ستدعي بح ًثا ودرا�سة
وا�ستق�صا ًء لهذه املهددات النف�سية من جهة ،ولأف�ضل الطرق
والآليات للتعامل معها واحلد من انت�شارها �أو عالجها ،وذلك بواقعية
وطرق علمية ت�ستند للمعلومات وامل�صادر العلمية ،و�أحدث الدرا�سات
يف هذا ال�ش�أن ،مبا ميثله ذلك من �أهمية و�ضرورة حتتّمها وتفر�ضها
طبيعة امل�ستجدات والأحداث التي جتري ،والتي ن�س�أل املوىل عز وعال
�أن يزيحها و ُيخ ّل�ص الب�شرية منها يف �أ�سرع وقت� ،إنه �سميع جميب.
�أهمية الدرا�سة

تنبع �أهمية الدرا�سة من خطورة جائحة كورونا وانت�شارها الكبري
وال�سريع ،الذي �سبب �صدمة للعامل ،و�أدى لنتائج خطرية على �شتى
امل�ستويات ،وانعك�س على اجلانب النف�سي ال �سيما مع ا�ضطرار النا�س
للحجر املنزيل ،كما تنبع الأهمية من اجلدة واحلداثة يف املو�ضوع
الذي مل َ
يحظ باالهتمام الكايف.
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the necessity of awareness of the importance of mental health
and the extent of its impact on human life, and awareness of
the concept of psychological self-awareness and its importance,
increasing knowledge about all that could threaten mental
health, and holding specialized courses in mental culture for all
groups in society.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز املهددات النف�سية
الناجتة عن احلجر املنزيل خالل فريو�س كورونا .وو�ضع احللول
املقرتحة ملواجهة املهددات النف�سية الناجتة عن احلجر املنزيل.
والتعريف ب�أهم اجلهات التي قدمت مناذج من اخلدمات والتدخالت
النف�سية واملجتمعة املحلية للتخفيف من هذه الآثار واملهددات.
منهج الدرا�سة
�سيتم تناول املو�ضوع من خالل املنهجني الو�صفي والتحليلي
بهدف تو�صيف الظواهر والآثار واملهددات من جهة ،وحتليلها
وا�ستخال�ص �أبرز النتائج واحللول لها من جهة ثانية.
ت�سا�ؤالت الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة للإجابة عن ثالثة ت�سا�ؤالت هي :ما �أبرز مهددات
ال�صحة النف�سية الناجمة عن احلجر املنزيل؟ ،وما �أف�ضل احللول
والآليات املقرتحة ملواجهة املهددات؟ ،وهل هناك جهات حملية
قدمت مناذج خلدمات وتدخالت نف�سية وجمتمعية للتخفيف من
املهددات؟
الإ�سهام العلمي للدرا�سة

تعترب هذه الدرا�سة �إ�ضافة جديدة للمكتبة العلمية والنف�سية؛
وذلك حلر�صها على جمع وا�ستق�صاء املهددات والآثار النف�سية
لفريو�س  COVID-19امل�ستجد ،وو�ضع الآليات املقرتحة لتجاوزها
من خالل تعاون وتكامل الوزارات واجلهات ذات العالقة ،وبالتايل
فالدرا�سة جمعت بني اجلانبني :العلمي والنف�سي من جهة ،والعملي
التنفيذي من جهة �أخرى؛ مما مييزها من بع�ض الدرا�سات التي
تناولت املو�ضوع ب�شكل نظري �أو علمي تخ�ص�صي فقط.

 .2المبحث األول :التعريف بفيروسات كورونا

فريو�سات كورونا هي ف�صيلة فريو�سات وا�سعة االنت�شارُ ،يعرف
�أنها ت�سبب � ً
أمرا�ضا ترتاوح من نزالت الربد ال�شائعة �إىل الأمرا�ض
الأ�شد حد ًة ،مثل متالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية (،)MERS
ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم �سار�س ،وفريو�س كورونا

�سعيد �سامل بن حم�سن الأ�سمري

امل�ستجد COVID-19 - ،وهو �ساللة جديدة من الفريو�س مل ي�سبق
اكت�شافها لدى الب�شر ،وفريو�سات كورونا حيوانية املن�ش�أ� ،أي �إنها
املف�صلة �إىل �أن
تنتقل بني احليوانات والب�شر ،وقدخل�صت التحريات ّ
فريو�س كورونا امل�سبب ملر�ض �سار�س قد انتقل من قطط الزباد �إىل
الب�شر ،و�أن فريو�س كوروناامل�سبب ملتالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية
MERS-CoV قد انتقل من الإبل�إىل الب�شر ،وي�سبب فريو�س كورونا
املُكت�شف �أخ ًريا مر�ض ( COVID-19منظمة ال�صحة العاملية،
�2020أ).
ومر�ض فريو�س كورونا امل�ستجد COVID-19 هو «مر�ض مُعدٍ
ي�سببه �آخر فريو�س مت اكت�شافه من �ساللة فريو�سات كورونا ،ومل يكن
هناك �أي علم بوجود هذا الفريو�س اجلديد ومر�ضه قبل بدء تف�شيه
يف مدينة (ووهان) ال�صينية يف كانون الأول /دي�سمرب  .2019وقد
حت ّول  COVID-19الآن �إىل جائحة ت�ؤثر على جميع �أنحاء العامل
(منظمة ال�صحة العاملية�2020 ،أ).
�شيوعا للمر�ض يف احلمى وال�سعال
«وتتمثل الأعرا�ض الأكرث
ً
اجلاف والتعب ،وقد يعاين بع�ض املر�ضى من الآالم والأوجاع� ،أو
احتقان الأنف� ،أو �أمل احللق ،وي�صاب بع�ض النا�س بالعدوى ،ولكن
ال تظهر عليهم �سوى �أعرا�ض خفيفة جدا ،ويتعافى معظم النا�س ـ
نحو  80%ـ من املر�ض دون احلاجة �إىل عالج يف امل�ست�شفى .وترتفع
�أخطار الإ�صابة مب�ضاعفات وخيمة بني كبار ال�سن ،والأ�شخا�ص الذين
يعانون م�شكالت طبية � ً
أ�صل» (منظمة ال�صحة العاملية�2020 ،أ).

 .3المبحث الثاني :مهددات الصحة النفسية
الناشئة عن الحجر المنزلي

هذا املر�ض يعترب ا�ستثنائ ًّيا ب�سبب ت�أثرياته ال�صحية و�سرعة
انت�شاره الكبرية على م�ستوى العامل التي �أحدثت هزة كبرية غري
م�سبوقة على م�ستوى العامل يف الع�صر احلديث ،و�أدى لوفاة و�إ�صابة
ماليني الب�شر؛ ما حدا بالدول �إىل اتخاذ �إجراءات �سريعة وغري
م�سبوقة متثلت يف فر�ض حظر التجول وو�ضع قيود كبرية على حرية
التنقل واحلركة للنا�س ،وتوقفت �أغلب مظاهر احلياة يف ظاهرة غري
م�سبوقة؛ وعليه ،ف�إن ت�أثريات وتداعيات هذا املر�ض جتاوزت اجلانب
ال�صحي �إىل جوانب كثرية يف احلياة كاجلانب االقت�صادي الذي ت�أثر
ب�شكل كبري ،واجلانب االجتماعي ،واجلانب النف�سي ،ومن هنا تهدف
هذه الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على املهددات النف�سية النا�شئة عن
احلجر املنزيل للنا�س املفرو�ض عليهم ب�سبب هذا املر�ض وتداعياته،
ولعل من �أهم املهددات النف�سية املرتبطة باملر�ض:
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 .1 .3القيود المفروضة على أفراد األسرة

�أدّى فريو�س كورونا �إىل �إجبار النا�س على االلتزام بقيود عديدة
مل ت�ؤخذ باحل�سبان حلماية �أنف�سهم و�أ�سرهم من املر�ض ،ف�أ�صبح
على كل فرد م�س�ؤولية اتباع �إجراءات الوقاية ،كالبقاء يف املنزل وعدم
اخلروج �إال لل�ضرورة الق�صوى ،الأمر الذي �أدى �إىل عدم القدرة على
ممار�سة املهنة ب�شكل مريح ،بالإ�ضافة �إىل احلر�ص على تعقيم كل
ما ي�أتي من اخلارج ،وزيادة احلذر عند التعامل مع �أفراد الأ�سرة،
كل هذه الإجراءات ت�ؤدي �إىل �شعور الإن�سان بالتق ّيد وعدم احلرية،
خا�صة و�أن اخلروج من املنزل يف �أي وقت والتعامل ب�شكل مبا�شر
مع الآخرين كان من امل�س ّلمات والأمور املفروغ منها ،وبالتايل ف�إن
عزل ال�سكان وحظر خروجهم وتنقلهم �سي�ؤدي بالت�أكيد �إىل عواقب
على �سالمتهم النف�سية ،مثل :الإحباط �أو امللل والقلق ب�ش�أن �إ�صابة
ال�شخ�ص �أو �إ�صابة من حوله باملر�ض.
وقد مت �إجراء  24درا�سة تتعلق بال�سار�س والإنفلونزا والإيبوال،
وجدت  23منها �صلة بني احلجر والآثار النف�سية ال�ضارة؛ وذلك �أن
الإن�سان بطبيعته ال يقدر على حتمل مثل هذه القيود ،ال �سيما �إذا
اجتمع مع مدة غري معلومة وو�ضع �صحي خطري ،وبالتايل يكون حتت
�ضغط وحتدٍ نف�سي كبري ،فاحلرية وال�شعور بالأمان من حاجاته
الأ�سا�سية ،وللتخفيف من �أثر ذلك على النا�س؛ ال بد من ا�ستخدام
الإقناع والت�أثري ً
بدل من االقت�صار على الفر�ض والإجبار ،فذلك يزيد
من �إح�سا�سهم بال�سلطة ،ويقلل من العجز من خالل �شعورهم ب�أنهم
م�شاركون ن�شطون يف ظروف جمتمعهم ،وهذا مفهوم نف�سي مهم،
ً
�ضغوطا خارجية ف�إن �شعور الفاعلية مي ّكنه من
فعندما يواجه الإن�سان
ناج �أكرث من كونه �ضحية؛ ما يزيد �إح�سا�سه بال�سيطرة،
ال�شعور ،وك�أنه ٍ
ومن �سبل جعل النا�س يوافقون على احلجر املنزيل� ،إبقا�ؤهم على
اطالع حول عواقب ك�سر احلجر ،و�شرح كيف ميكن للعزلة �أن تفيد
املجتمع ،فيتحول احلجر من �إزعاج خميف �إىل فعل �إيثار حقيقي،
و�شكل من �أ�شكال تقرير امل�صري يف مواجهة �ضغوط هائلة (UKRI,
.)2020
 .2 .3التباعد االجتماعي في التعامل اليومي بين
األفراد

مع �إدراك قدرة فريو�س كورونا امل�ستجد COVID-19على
االنت�شار ب�شكل كبري و�سهولة انتقال العدوى به؛ �أ�صبح التباعد
االجتماعي خطوة �أ�سا�سية للحماية من املر�ض ،وهذا التباعد يعترب
من �أ�صعب اخلطوات و�أكرثها ت�أث ًريا على ال�صحة النف�سية؛ �إذ ُيع ّد
التوا�صل االجتماعي من الأ�سا�سيات يف حياة الإن�سان« ،فاالت�صال
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هو هواء احلياة الإن�سانية االجتماعية وال تكون �إال به ،وتنبثق �أهمية
التوا�صل من ارتباطه باحلاجات الإن�سانية ،فالإن�سان كائن يتحرك
مدفوعا بحاجاته الف�سيولوجية؛ مثل الطعام وال�شراب،
يف احلياة
ً
وحاجاته النف�سية واالجتماعية � ً
أي�ضا ،وغال ًبا ما يكون التوا�صل هو
الطريق لإ�شباع هذه احلاجات» (�سليمان�2014 ،أ� ،ص ،)73 .و ُيع ّد
التوا�صل عملية اجتماعية ت�ؤدي دو ًرا مه ًّما يف حياة الإن�سان ،ابتدا ًء
ب�إ�شباع احلاجات الإن�سانية وانتها ًء بتقدير الذات الذي ال يتم �إال من
خالل التفاعل مع الآخرين� ،سواء يف املدر�سة �أو العمل وغريها ،فهو
وظيفة رئي�سة يف �أي بناء متكامل� ،سواء �أكان هذا البناء بيولوج ًّيا �أو
�سيكولوج ًّيا (ال�صوايف.)2015 ،
ولذا ُيعد انعدام التوا�صل من �أكرث الأمور ت�أث ًريا على ال�صحة
النف�سية ،ومع ظروف احلجر املنزيل ،انخف�ضت ن�سبة التوا�صل ب�شكل
كبري جدًّا ،وهو ما �سي�ؤدي �إىل ظهور العديد من امل�شكالت النف�سية
(قمحية.)2017 ،
 .3 .3تشابه ظروف الحجر المنزلي بظروف العقوبات
السالبة للحر ّية

ي�شهد العامل اليوم حتد ًيا نف�س ًّيا كب ًريا يف ظل ا�ضطرار مليارات
الب�شر لاللتزام مبنازلهم ،فعلى الرغم من كون احلجر املنزيل فر�صة
ثمينة ال�ستغالل الوقت والقيام بعدة �أمور مل يكن لها الوقت الكايف
يف الأيام العادية� ،إىل جانب دوره العظيم يف احتواء الفريو�س؛ ف�إن
الكثريين يرون �أنه ال يختلف عن ال�سجن يف تقييده للحرية ،ومنعه
القيام بالعديد من الأمور دون قلق �أو خوف ،فقد �أ�صبح من املحتم
عليهم ممار�سة جميع الأعمال والن�شاطات يف مكان واحد ُينع
اخلروج منه؛ ما جعل البع�ض ي�شعر باخلوف على ح ّريته التي تعترب
من �أهم احلاجات الإن�سانية؛ نظ ًرا لأنها ترتبط ب�إح�سا�س و�شعور
الإن�سان الداخلي؛ ولذلك فهي حاجة نف�سية يف املقام الأول (�سليمان،
2014ب).
و�صحيح �أن احلجر يق ّيد الفرد عن القيام ببع�ض الأمور لفرتة
م�ؤقتة؛ �إال �أنه ال ميكن مقارنته بال�سجن احلقيقي؛ فاحلجر له
�إيجابيات عديدة قد تكون فر�صة ثمينة ال تتكرر ب�سهولة؛ فالعديد
منا كان يرغب يف احل�صول على بع�ض �أوقات الفراغ ال�ستغاللها يف
الراحة� ،أو تطوير النف�س والرجوع �إىل الذات واالهتمام بالهوايات� ،أو
لق�ضاء وقت �أطول مع العائلة ،بالإ�ضافة �إىل تقوية الإميان وحت�سني
العالقة باهلل تعاىل ،وقد جاءت هذه الفر�صة املتمثلة باحلجر املنزيل
لتتيح للنا�س الكثري من الأوقات التي ميكن ا�ستغاللها لتحقيق ما
�سبق ،وبالتايل فينبغي للنا�س النظر للن�صف املمتلئ من الكوب،
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والعمل على اقتنا�ص هذه الفر�صة وا�ستح�ضار �إيجابياتها وفوائدها
وا�ستثمارها.
 .4 .3تغ ّير نمط الحياة االقتصادية وتأثيره

لقد �س ّبب فريو�س كورونا تراج ًعا اقت�صاد ًّيا على امل�ستويني املحلي
والعاملي؛ وذلك ال�ضطرار �أغلب القطاعات االقت�صادية والتجارية
للتوقف عن العمل يف �إجراء وقائي للحد من انت�شار الفريو�س ،كما
�أُغلقت املطارات وتوقفت حركة الطريان ب�شكل �شبه تام ،وقد قالت
�إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية التابعة للأمم املتحدة يف
تقريرها عن احلالة والتوقعات االقت�صادية يف العامل� :إن االقت�صاد
العاملي �سيتقل�ص بن�سبة  3.2%يف عام  ،2020وذكر التقرير �أن هذا
التق ّل�ص �سيت�سبب بخ�سائر تبلغ حوايل  8.5ترليون دوالر� ،أي ما يعادل
حوايل � 4أعوام من املكا�سب التي حتققت (�سي �إن �إن بالعربية)2020 ،
الأمر الذي �أدى �إىل تعليق عدد كبري من الوظائف عند الكثري من
النا�س ،وبالتايل انخفا�ض الدخل ال�شهري وعدم ثباته ،وقد ذكرت
منظمة العمل الدولية �أن �أكرث من  1من بني كل � 6شباب يف العامل
قد توقفوا عن العمل منذ تف�شي فريو�س كورونا ،بينما انخف�ضت
�ساعات عمل من بقوا يف وظائفهم بن�سبة  ،23%وقال املدير العام
ملنظمة العمل الدولية (منظمة العمل الدولية ،)2020 ،غاي رايدر:
«�إذا مل نتخذ �إجراءات كبرية وفورية لتح�سني و�ضعهم ،فقد يبقى
�إرث الفريو�س معنا لعقود� ،إذا كانت مواهبهم وطاقتهم مقيدة بجانب
االفتقار �إىل الفر�ص �أو املهارات ،ف�سوف تُتلف كل م�ستقبلنا وجتعل
�إعادة بناء اقت�صاد �أف�ضل بعد � COVID-19أكرث �صعوبة» (�سي �إن
�إن بالعربية.)2020 ،
وت�ؤثر البطالة بدورها على ال�صحة النف�سية للفرد العاطل عن
العمل ،و�أ�سرته من حوله �أو امل�س�ؤول عنهم ،وقد �س ّبب هذا التحول
االقت�صادي ال�ضخم �أث ًرا كب ًريا يف �صحة الأفراد النف�سية ،ف�أوجد
حالة من القلق وال�شعور بعدم اال�ستقرار عند الكثريين ،وذلك �أن
الو�ضع االقت�صادي له دور كبري يف ا�ستقرار ال�صحة النف�سية ،وقد
�أبرزت منظمة ال�صحة العاملية حمدّدات ال�صحة النف�سية من خالل
عوامل اجتماعية ونف�سية وبيولوجية متعددة يرجع �إليها الدور الرئي�س
يف حتديد م�ستوى �صحة الفرد النف�سية يف مرحلة ما ،وذكرت ً
مثال
على ذلك ال�ضغوط االقت�صادية ،التي تُعترب من الأخطار التي ُتدق
بال�صحة النف�سية للأفراد واملجتمعات املحلية (منظمة ال�صحة
العاملية.)2018 ،
و ُيع ّد عدم ا�ستقرار الو�ضع االقت�صادي م�صد ًرا قو ًّيا للقلق،

�سعيد �سامل بن حم�سن الأ�سمري

واخلوف من فقدان الوظائف� ،أو االنهيار الكامل يف الدخل بالن�سبة
للعاملني حل�سابهم اخلا�ص ،وت�ؤدي اخل�سارة املالية �إىل �ضائقة
اجتماعية واقت�صادية طويلة الأمد ،وقد ُوجد يف درا�سات تف�شي
الأمرا�ض ال�سابقة �أنها عامل خطر لأعرا�ض اال�ضطراب النف�سي
والغ�ضب والقلق بعد عدة �أ�شهر من فرتة احلجر �(.)UKRI, 2020
 .5 .3وسائل اإلعالم والشائعات وتعزيز الفكر
السلبي

�أدى انت�شار وباء كورونا �إىل تعر�ض الأفراد ملواقع التوا�صل
االجتماعي وو�سائل الإعالم ب�شكل كبري ،واملبالغة يف متابعة الأخبار،
مبا فيها من �شائعات و�أخبار كاذبة ومغلوطة تعمل على بث اخلوف
يف نفو�س النا�س ،وهو ما ي�ؤثر على ال�صحة النف�سية ب�شكل كبري ،من
خالل زيادة القلق واخلوف وال�شعور بعدم الأمان.
وال�شائعات يف العادة تزيد وتنت�شر وتالقي �أر�ضية �أكرث خ�صوبة
يف �أوقات الأزمات من �أوبئة وحروب وغريها ،وتزداد وتنتع�ش عندما
يكون هناك «التبا�س» يف الفهم واملعرفة الكاملة يف حيثيات الأمور
داخل املجتمع (الزعبي ،)2020 ،وقد ذكرت منظمة ال�صحة العاملية
�أن التدفق �شبه املتوا�صل لتقارير �إخبارية عن مو�ضوع معني ميكن �أن
يت�سبب يف �شعور �أي �شخ�ص بالقلق �أو الكرب جتاهها؛ لذلك ،ال بد من
التما�س �أحدث املعلومات والإر�شادات العملية يف �أوقات حمددة فقط
خالل اليوم من املتخ�ص�صني يف جمال ال�صحة ومن املواقع املوثوقة،
وليكن هدفك الأ�سا�سي من احل�صول على املعلومات هو �أن تتمكن
من اتخاذ خطوات عملية لإعداد خططك وحماية نف�سك و�أحبابك،
وجتنب اال�ستماع �إىل ال�شائعات التي ت�سبب ال�شعور باالنزعاج
(منظمة ال�صحة العاملية 2020 ،ب).
وقد �أكد املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية �أن ال�شائعات
التي يجري تداولها من خالل و�سائل ومواقع التوا�صل االجتماعي حول
فريو�س كورونا امل�ستجد قد يكون لها انعكا�سات �سلبية على ال�صحة
النف�سية لأفراد املجتمع؛ ما ي�ؤدي بدوره �إىل ظهور ا�ضطرابات نف�سية
كالقلق واالكتئاب وان�سداد ال�شهية �أو فتحها؛ لذا فمن ال�ضروري �أن
يقوم الفرد با�ستقاء املعلومات والإر�شادات ال�صحية املتعلقة بفريو�س
كورونا من اجلهات الر�سمية املخت�صة واملوثوقة ،وعدم االن�سياق وراء
الأخبار التي ت�شتمل على تهويل و�شائعات ،و�أن يتم الرتكيز دائ ًما على
الأخبار الإيجابية ،كارتفاع حاالت ال�شفاء وانخفا�ض ن�سبة الوفيات،
واجلهود الكبرية املبذولة من الدولة ملكافحة الفريو�س (املركز
الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية.)2020 ،
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 .6 .3االحتياجات المنزلية والقلق بشأن مسألة
توفيرها

�إن �أزمة انت�شار وباء كورونا وما فر�ضته من حجر منزيل وتعليق
وظائف للكثريين ،و�إغالق احلدود وغريها ،جعلت النا�س يف حالة من
القلق ب�ش�أن م�س�ألة توفري الأ�سا�سيات يف املنزل ،فقد �أ�صبح النا�س
يفكرون ب�شكل رئي�س حول كيفية ت�أمني كل ما قد يحتاجون �إليه من
غذاء ودواء واحتياجات �أخرى خالل فرتة احلجر تغنيهم عن اخلروج
من املنزل �أطول فرتة ممكنة ،بالإ�ضافة �إىل االعتقاد اخلاطئ لدى
البع�ض بعدم القدرة على ت�أمني هذه االحتياجات يف امل�ستقبل يف ظل
الأزمة؛ ما دفعهم �إىل �شراء وتخزين ال�سلع ب�شكل مبالغ فيه ،فبد�أت
تظهر الرفوف الفارغة يف الأ�سواق الغذائية ،وازداد التزاحم عندها
و�أ�صبح القلق من اجلوع �أكرب من املر�ض وانت�شار العدوى بينهم،
ور�أينا يف كثري من ن�شرات الأخبار ومواقع التوا�صل االجتماعي �صو ًرا
لرفوف املحالت التجارية وهي خالية من كل �شيء ،بع�ض ّ
حملت
املواد الغذائية يف �أمريكا وكندا وبع�ض دول �أوروبا بيعت حمتوياتها
ب�شكل كامل! �إن اخلوف من املجهول وحالة الاليقني التي تنت�شر وقت
الأزمات ،يجعالن النا�س يعتقدون �أنه ال بد لال�ستجابة �أن تعادل
ج�سامة احلدث وخطورته ،وبالتايل ال بد من �شراء كميات كبرية من
�أي �سلعة متوافرةً � ،إذا فالغمو�ض الذي �أثناء انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد يدفع الكثري للإفراط يف الإنفاق حماولني عن طريق ذلك
بذل كل ما يف و�سعهم لتهدئة املخاوف والقلق؛ كما �أن من العوامل
الأخرى التي قد تدفع الكثري للتهافت على ال�شراء هو اخلوف من
ت�ضييع الفر�ص ،فقد يعرتيهم اخلوف �إذا ما اعتقدوا �أنهم �ض ّيعوا
فر�صة �شراء �سلعة ما ،حيث تخربنا نظرية الندرة �أننا عندما نعتقد
وجود ما هو نادر �أو متاح لفرتة ق�صرية من الزمن ،ف�إن عقلنا �سيعطيه
تقدي ًرا �أعظم ووز ًنا �أكرب مما ميلكه ،فنعتقد �أ ّنه ال بد من ا�ستغالله
قبل �أن يختفي من ال�سوق (�أبو خريان.)2020 ،
 .7 .3عدم االستقرار المنزلي نتيجة بعض الظروف
المرافقة

يف ظل �أزمة كورونا� ،أ�صبح عمل رب الأ�سرة من املنزل ،ودرو�س
الأطفال جميعها عرب �شبكة الإنرتنت ،وا�ستمر كل فرد يف الأ�سرة
بالقيام بجميع ن�شاطاته دون اخلروج من املنزل؛ ما �أدى �إىل زيادة
التعامل واالحتكاك مع �أفراد الأ�سرة ،الذي ُيع ّد من الأمور الإيجابية
بوجه عام� ،إال �أنه مع طول مدة احلجر وتزايد �أوقات الفراغ� ،إىل
جانب عدم ا�ستقرار الو�ضع املادي والقلق ب�ش�أن الإ�صابة باملر�ض،
ازداد ال�ضغط النف�سي والتوتر الذي ّ�سبب بع�ض امل�شكالت الأ�سرية.
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وميكن �أن يكون احلجر املنزيل مع �أفراد العائلة �إيجاب ًّيا �أو
�سلب ًّيا ،ففي اجلانب الإيجابي هي فر�صة للعائالت لاللتقاء وتقوية
الروابط ،ولكن وجود النا�س م ًعا ب�شكل �إجباري طيلة الوقت ميكن �أن
ي�ضع ً
�ضغطا كب ًريا على العالقات بينهم ،لذلك كان للحجر املنزيل
دور كبري يف زيادة امل�شكالت الأ�سرية عند البع�ض (،)UKRI, 2020
ويعود ذلك لأ�سباب عديدة منها:
ـ ملفات مغلقة بني الزوجني منذ فرتة طويلة مت فتحها هذه الفرتة،
نتيجة توافر الوقت واجللو�س م ًعا فرتة �أطول.
ـ الهلع والتوتر النف�سي الذي يدفع البع�ض لأن ُيف ّرغ طاقته يف
الآخرين.
ـ ال�شعور بامللل من ق�ضاء وقت طويل يف املنزل مع نف�س الأ�شخا�ص
ونف�س الروتني.
ـ كرثة التذمر واحلديث ال�سلبي امل�ستمر عن �سوء الو�ضع وال�ضجر،
وهو �أمر مزعج للآخرين وموتّر للجو.
ـ امل�شكالت املادية التي تعترب من �أكرث الأمور امل�ؤثرة ب�شكل
ملحوظ على العالقات الأ�سرية (النعيمي.)2020 ،
 .8 .3ضعف التثقيف النفسي ومهارات التعامل مع
الضغوط

يف ظل االهتمام املتزايد بال�صحة اجل�سدية �إثر انت�شار وباء
كورونا ،ف�إنه ينبغي عدم �إهمال �أن االهتمام بال�صحة النف�سية ال
يقل �أهمية؛ ذلك �أن التوتر واخلوف ي�ؤثران ب�شكل كبري على مناعة
الإن�سان (فرويز ،)2020 ،وقد ذكرت منظمة ال�صحة العاملية �أن
العافية النف�سية هي جزء ال يتجز�أ من ال�صحة ،وتع ّرف على �أنها
«حالة العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية ،وي�ستطيع مواكبة
�ضغوط احلياة العادية ،ويكون قاد ًرا على العمل الإيجابي واملثمر،
وميكنه الإ�سهام يف جمتمعه» ،وتوفر العافية النف�سية ركيزة للم�شاعر
والأفكار واالنطباعات واملعارف وعالقات التوا�صل وال�سلوكيات
الإيجابية ،ومن ثم ،فالعافية النف�سية لي�ست فقط مرغوبة يف حد
ذاتها ،ولكنها تُعد � ً
أي�ضا م�صد ًرا جللب وحماية وتراكم ر�أ�س املال
الب�شري واملادي والطبيعي واالجتماعي (منظمة ال�صحة العاملية،
.)2018
ومن �أهم العوامل امل�ؤثرة على �صحة الإن�سان النف�سية هي الثقافة
النف�سية ،ومدى فهم الإن�سان لنف�سه وعواطفه �أو ما يعرف بالوعي
الذاتي ،و�إن اكت�ساب الإن�سان للوعي الذاتي ومعرفة املزيد عن �صحته
النف�سية ي�ؤدي �إىل �شعوره باالطمئنان والثقة الكبرية بالنف�س والقدرة
على التحكم يف النف�س ،وبالتايل ي�صبح �أقل عر�ضة للت�صرف بتهور �أو
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بطريقة مدمرة لنف�سه �أو لعالقاته ،وبالوعي الذاتي ن�ستطيع �أن نفهم
العالقة بني م�شاعرنا ،وما نف ّكر به ،وما نفعل �أو نقول� ،أو نقرر ،لذا
فهو نوع خا�ص من الفطنة (.)Kohn et al., 2017
لذا فالبد للإن�سان �أن يحر�ص على �إعطاء �أهمية �أكرب للثقافة
النف�سية ،ويحر�ص على اكت�ساب الوعي الذاتي والنف�سي ،فعندما
يدرك الإن�سان نف�سه ،ويكون واع ًيا لكل ما ي�شعر به ي�صبح �أكرث قدرة
على مواجهة ال�ضغوط وتخطيها ب�شكل �أ�سرع (.)Goleman, 2020
 .9 .3الضغط النفسي على كبار السن

جن�سا ،ي�صاب به
مير العامل بوباء ال ي�ستثني فئة �أو عم ًرا �أو ً
اجلميع بدرجات متفاوتة ،وقد ن�شر حالة من القلق والذعر يف نفو�س
الكثري من النا�س ،وقد كان معظم �ضحاياه هم كبار ال�سن ،.خا�صة
مع انت�شار امل�شكالت ال�صحية لديهم ب�شكل �أكرث من غريهم ،فالكثري
منهم يفقد القدرة على احلركة� ،أو ت�صبح حركته حمدودة ،ويعتمد
البع�ض على الآخرين لتلبية احتياجاتهم ،كما يعاين بع�ضهم من
م�شكالت ج�سدية وعقلية ونف�سية تتطلب رعاية طبية طويلة الأمد ،وال
بد من م�ساعدة كبار ال�سن خا�صة عند وجود م�شكالت نف�سية لديهم،
وذلك �أنهم غال ًبا ما يرتددون يف طلب امل�ساعدة.
وقد دعت اجلمعية ال�سعودية وقار مل�ساندة كبار ال�سن �إىل �ضرورة
حماية كبار ال�سن من جائحة «كورونا ،ال �سيما الذين لديهم �أمرا�ض
مزمنة وال يتمتعون مبناعة قوية ،و�أكدت اجلمعية �أهمية مراعاة
ال�سالمة النف�سية عند زيارتهم ،وعدم نقل الأخبار ال�سيئة عن املر�ض
لهم ،حماي ًة لهم من حاالت الهلع واخلوف والقلق ،وتذكريهم ب�أهمية
املحاذير ال�صحية التي تقدمها احلكومة ووزارة ال�صحة للتعامل معه
(ال�سبيعي.)2020 ،
ومبا �أن كبار ال�سن �أكرث عر�ضة للأ�ضرار النف�سية خالل فرتة
وباء كورونا ،فال بد من زيادة الرعاية واالعتناء بهم ،وذلك بتقدمي
الدعم العملي والعاطفي هاتف ًّيا� ،أو من خالل �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،وتقدمي حقائق ب�سيطة لهم ع ّما يجري ومعلومات وا�ضحة
عن كيفية احلد من خطر العدوى بعبارات يفهمها كبار ال�سن ،وال بد
� ً
أي�ضا من تقدمي التعليمات بطريقة وا�ضحة وخمت�صرة وحليمة ،كما
�أن ت�شجيع كبار ال�سن على ممار�سة الأن�شطة الروتينية املعتادة� ،أو
ا�ستحداث �أن�شطة جديدة ،مبا يف ذلك التمارين املنتظمة �أو التنظيف
والقيام بالأعمال املنزلية �أو الر�سم �أو الغناء والرتكيز على الهوايات
املمتعة والتوا�صل بانتظام مع الأهل والأحباب ،والبعد عن الإفراط
يف متابعة الأخبار وكل ما يدعو للقلق ي�ساعد على حت�سني حالتهم
النف�سية (منظمة ال�صحة العاملية2020 ،ب).

�سعيد �سامل بن حم�سن الأ�سمري

 .4المبحث الثالث :أثر الصحة النفسية والحجر
المنزلي على السلوك النفسي الشخصي

كما �أن للحجر املنزيل ت�أثرياته ومهدداته على ال�صحة النف�سية؛
وانعكا�سا على ال�سلوك النف�سي ال�شخ�صي للنا�س ،وهذا
ف�إن له �أث ًرا
ً
�شيء طبيعي ،وت�سل�سل منطقي للأمر ،فاحلجر ي�ؤدي �إىل �آثار
على ال�صحة النف�سية ،وهذه بدورها تنعك�س على ال�سلوك النف�سي
ال�شخ�صي وتظهر �آثارها عليه ،ومن هنا كان علينا يف البداية �أن
املف�سرة لل�ضغوط النف�سية واالجتماعية
نتحدث عن النظريات
ّ
النا�شئة عن احلجر املنزيل ،و�آثار احلجر املنزيل على ال�سلوك
النف�سي ال�شخ�صي.
 .1 .4النظريات المفسرة للضغوط النفسية
واالجتماعية الناشئة عن الحجر المنزلي
 .1 .1 .4نظرية الشعور بالتماسك

ظهرت حركة جديدة لعلماء النف�س تتجه �أكرث نحو درا�سة ت�أثري
العوامل النف�سية على احلالة ال�صحية للإن�سان وحماولة اكت�شاف
املتغريات التي تط ّور �صحة الإن�سان وحتافظ عليها ،فظهر مفهوم
م�شاعر التما�سك الذي يبحث يف الق�ضايا املرتبطة بال�صحة للإجابة
عن ت�سا�ؤالت عدة منها :ملاذا يظل النا�س �أ�صحاء على الرغم من وجود
العديد من العوامل املهددة لل�صحة؟ كيف ي�ستطيع بع�ض الأ�شخا�ص
التعايف من املر�ض؟ ما خ�صائ�ص الأ�شخا�ص الذين ال ي�صابون
بالأمرا�ض على الرغم من تعر�ضهم ل�ضغوط نف�سية قا�سية و�شديدة؟
هذه الق�ضايا وغريها �ش ّكلت منطلق الأعمال النظرية والتطبيقية
لعامل النف�س  ،Antonovskyوعلى الرغم من �أن العوامل والظروف
اخلارجية كاحلروب والفقر وامل�شكالت االجتماعية وما �شابه ذلك
تعر�ض �صحة الإن�سان للخطر ،ف�إننا جند فرو ًقا بني الأفراد يف احلالة
ال�صحيةً � ،إذا ،الظروف اخلارجية ال�ضاغطة مت�شابهة والفروقات
ّ
تت�ضح بني الأفراد يف مدى جودة ا�ستغالل الفرد ملوارده الداخلية �أو
عوامل املقاومة من �أجل احلفاظ على �صحته (حدة.)2018 ،
ومن خالل الدرا�سات التي �أجراها  Antonovskyعلى �أ�شخا�ص
حققوا درجات من ال�صحة النف�سية بعد التع ّر�ض لل�ضغوط والأزمات،
�صاغ نظريته حول ال�شعور بالتما�سك باعتباره �أحد تلك املوارد النف�سية
التي حتافظ على �صحة الإن�سان ،ومفهوم م�شاعر التما�سك كما ذكره
 Antonovskyي�صف لنا قدرة الفرد على ا�ستيعاب �ضغوطات احلياة،
ومن ثم مواجهتها ب�صورة فاعلة من خالل املوارد النف�سية؛ ما ي�ؤدي
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�إىل احلفاظ على ال�صحة (حدة .)2018 ،وقد ع ّرف
يعب عن
م�شاعر التما�سك على �أنها «عبارة عن توجه نحو احلياة ّ
املقدار الذي ميتلك فيه الفرد ال�شعور امل�ستمر والدائم والدينامي يف
الوقت نف�سه بالقدرة على التنب�ؤ بعامل قدراته الداخلية واخلارجية،
ً
احتمال كب ًريا ب�أن تتطور الفر�ص بال�شكل املنا�سب الذي
وب�أن هناك
يتوقعه الإن�سان» (حدة� ،2018 ،ص.)181 .

Antonovsky

 .2 .1 .4نظرية التفاعل االجتماعي

ُيعد التفاعل االجتماعي من �أكرث املفاهيم انت�شا ًرا يف علم
االجتماع وعلم النف�س على ال�سواء ،وهو الأ�سا�س يف درا�سة علم
النف�س االجتماعي الذي يتناول درا�سة كيفية تفاعل الفرد يف البيئة،
وما ينتج عن هذا التفاعل من قيم وعادات واجتاهات ،وهو الأ�سا�س
يف قيام العديد من نظريات ال�شخ�صية ونظريات التع ّلم ونظريات
العالج النف�سي (عزوزي.)2011 ،
و ُيع ّد التفاعل االجتماعي �أحد �أهم املهارات التي ال بد على الفرد
من �إتقانها للتعاي�ش مع �أفراد املجتمع الذي ينتمي �إليه ،وهو ب�شكل
عام نوع من امل�ؤثرات واال�ستجابات ،والتفاعل االجتماعي ال ي�ؤثر على
الأفراد فح�سب ،بل ي�ؤثر كذلك على القائمني بالربامج �أنف�سهم ،في�ؤدي
ذلك �إىل تعديل طريقة عملهم مع حت�سني �سلوكهم تب ًعا لال�ستجابات
التي ي�ستجيب لها الأفراد ،وقد ُع ّرف التفاعل االجتماعي بطرق عدة
من �أبرزها تعريف (�أتاواي )1970 ،ب�أنه« :اال�سم الذي ُيطلق على �أي
عالقة حتدث بني الأ�شخا�ص يف جمموعات� ،أو بني املجموعات بع�ضها
ببع�ض باعتبارها وحدات اجتماعية» ،بينما ع ّرفه «�أوبنك» ب�أنه« :قوة
العمل اجلماعي الداخلية كما يراها الذين ي�سهمون فيها» ،وع ّرفه
«كولب وول�سن» ب�أنه «ما يحدث عندما يو�ضع �شخ�صان �أو جماعتان
على ات�صال فيما بينهما ،ويحدث تغيري يف �سلوكهما» ،ونلحظ على
تعريف وول�سن �إ�ضافة معنى زائد عن التعريفات ال�سابقة ،فهو ال
يقت�صر من وجهة نظره على العالقة التي حتدث بني الأ�شخا�ص
واملجموعات ،ولكنها تتعداها للت�أثري �أو التغيري الذي يحدث يف
ال�سلوك ب�سبب هذه العالقة (لغويني.)2017 ،
 .2 .4رهاب العزلة واألمراض النفسية

عموما ب�أنه كل ما يعوق الفرد عن الفاعلية
ُيع ّرف املر�ض النف�سي ً
وعن التوا�صل ال�سليم مع النف�س ومع املجتمع ب�شكل كلي ،وهو منط
�سيكولوجي ينتج عن ال�شعور بال�ضيق �أو العجز ،وال ُيعد جز ًءا من
النمو الطبيعي للمهارات العقلية �أو الثقافة ،وميكن تعريف املر�ض

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

272

مهددات ال�صحة النف�سية املرتبطة باحلجر املنزيل �إثر فريو�س كورونا امل�ستجد COVID-19

النف�سي � ً
أي�ضا ب�أنه ا�ضطراب وظيفي يف ال�شخ�صية ،يبدو يف �صورة
�أعرا�ض نف�سية وج�سمية �شتّى منها القلق ،واالكتئاب ،والو�ساو�س
وغريها (عو�ض.)2015 ،
ويف الو�ضع احلايل لأزمة كورونا ،ودون �سابق �إنذار ،ويف غ�ضون
�أ�سابيع ،وجد املاليني من النا�س يف جميع �أنحاء العامل �أنف�سهم وقد
تبدّلت �أمناط حياتهم التي طاملا اعتادوا عليها ،فقد و�ضعت جمموعة
طوعا �أو كرهً ا يف حماولة
كبرية من النا�س نف�سها يف حجر منزيل ً
الحتواء تف�شي فريو�س كورونا  ،COVID-19و�أ�صبحوا حبي�سي
اجلدران ،يبد�ؤون عملهم وينهونه من املنزل ،وهذا �أمر �صعب خا�صة
على �أولئك الذين اعتادوا على احلركة والعمل والتنقل.
ويرى الأخ�صائيون يف ال�صحة النف�سية �أن احلجر ال�صحي
املفرو�ض على �أكرث من مليار �شخ�ص حول العامل ب�سبب جائحة
فريو�س كورونا ،لي�س �أم ًرا ً
مو�ضوعا ي�ستهان به؛ �إذ �إنه
�سهل وال
ً
�إجراء ا�ستثنائي وغري م�سبوق يقيد احلريات الفردية ،وهذا الو�ضع
يت�سبب مب�شكالت نف�سية للعديد من الأ�شخا�ص ،خا�صة بالن�سبة
للذين يف�شلون يف التعاطي ب�شكل �إيجابي مع هذا الظرف (بي بي �سي
عربي ،)2020 ،ويف ظل الو�ضع اجلديد الذي مل ي�ألفه الكثري ،يقلق
الأطباء النف�سيون من موجة كبرية من الأمرا�ض النف�سية الناجتة عن
امل�شكالت املرتاكمة التي �سببها احلجر املنزيل ب�سبب جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد ،وبح�سب ا�ستطالع �أجري �أخ ًريا ،ك�شف �أطباء عن
ارتفاع حاالت الطوارئ التي حتتاج �إىل الدعم النف�سي ،وقالت
الربوفي�سورة ويندي برين رئي�سة الكلية امللكية للأطباء النف�سيني يف
بريطانيا «�إننا ن�شهد بالفعل الت�أثري املدمر ملر�ض  COVID-19على
ال�صحة العقلية ،مع معاناة املزيد من النا�س من الت�أزم» (Roxby,
.)2020
وقد �أظهرت �إحدى الدرا�سات التي �أجريت يف والية �أمهرة يف
�إثيوبيا �أن  33%من ال�سكان يعانون من �أعرا�ض مرتبطة باالكتئاب،
وهو ما يعادل ثالثة �أ�ضعاف ما كان قبل تف�شي الوباء ،و�أظهرت
درا�سات �أخرى �أن معدل انت�شار اال�ضطراب العقلي يف خ�ضم الأزمة
كان بن�سبة  60%يف �إيران و  45%يف الواليات املتحدة ،كما �أظهر
ا�ستطالع �أجري على  1300طبيب �صحة نف�سية من جميع �أنحاء
بريطانيا �أن  43%منهم لديهم ارتفاع يف احلاالت التي تتطلب
م�ساعدة عاجلة (مونت كارلو الدولية.)2020 ،
ويف �إيطاليا و�إ�سبانيا� ،أفاد الآباء �أنه �أثناء وجودهم يف احلجر
املنزيل خالل تف�شي وباء كورونا ،وجد  77%من الأطفال �صعوبة يف
الرتكيز ،فيما �أ�صيب  39%بالقلق واال�ضطراب ،كما �أن  38%منهم
يعانون من الع�صبية ،بينما يعاين  31%من م�شاعر الوحدة ،بح�سب
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�إيجاز منظمة ال�صحة العاملية والأمم املتحدة.)UKRI, 2020( .
وقال �أحد الأطباء النف�سيني« :يعاين العديد من مر�ضانا من
ا�ضطرابات نف�سية؛ وذلك نتيجة مبا�شرة ال�ضطراب ناجت عن فريو�س
كورونا امل�ستجد ،على �سبيل املثال العزلة االجتماعية ،وزيادة التوتر،
ونفاد الأدوية» (.)Roxby, 2020
 .3 .4الخوف وزيادة الشك في صحة المعلومات
وتأثيره

الحظ علماء االجتماع وعلماء علم النف�س االجتماعي Social-

� -phsycologyأن هناك � ً
أمناطا �سلوكية ونف�سية جماعية مرتبطة
ب�أوقات الأوبئة ،كالطاعون� ،أو وباء الإنفلونزا الإ�سبانية؛ ما دفع �إىل
درا�سة �أمناط ا�ستجابات املجتمعات خالل �أوقات انت�شار الأوبئة،
وظهر يف هذا الإطار مفهوم �سيكولوجية الأوبئة( (�Epidemic phsy
 )cologyالذي يدر�س �سلوك املجتمعات مع تف�شي الأوبئة.
وت�شهد املجتمعات موجات من اخلوف اجلماعي حتت ت�أثري
الأوبئة ،كما حتدث ثورة يف التف�سريات املرتبطة ب�أ�سباب املعاناة
اجلماعية فرتة الوباء ،تت�سبب يف زخم من ال�سلوكيات والإ�سرتاتيجيات
واملحاوالت البائ�سة ملواجهة الوباء ،خا�صة و�أن الأوبئة تُعد بطبيعتها
� ً
أمرا�ضا جديدة ال تتوافر ب�ش�أنها معلومات كافية ملكافحتها والوقاية
منها ،وبالتايل ال يوجد عالج لها (احلفناوي.)2020 ،
�إن املرء �أثناء انت�شار الأوبئة ال يواجه فقط �أخطار انعدام اليقني
( )Uncertaintyاملرتبطة باحتماالت �إ�صابته باملر�ض من عدمه؛ بل
يواجه � ً
أي�ضا عب ًئا �أثقل يرتبط بحالة كاملة من املجهول(  (�The Un
 ،)knownوهو الذي يت�سبب يف ت�صاعد م�شاعر اخلوف والقلق التي
قد تكون �أكرث خطورة على حياة الفرد ،ولذلك ف�إن الوباء ال يرتبط
بامل�صابني فقط ،بل �إنه ي�شمل املجتمع كله بدرجة �أو ب�أخرى ،بت�أثريه
النف�سي املرتبط ب�سرعة انت�شار الوباء ،وعدم القدرة على تو ّقع متى
وكيف ينتهي ،مع عدم وجود �سقف وا�ضح �أو يقني بظهور دواء معالج،
وذلك �أن حداثة الوباء مل ت�سمح بوجود كم ونوعية املعلومات التي من
�ش�أنها بث الطم�أنينة ،بل �إن املعلومات املتوافرة عن الوباء و�سرعة
انت�شاره ،تعزز املخاوف �أكرث بني املجتمعات (احلفناوي.)2020 ،
ويف الظروف الراهنة ،ومع �سيطرة القلق واخلوف على النا�س
ب�سبب فريو�س كورونا  ،COVID-19ي�شري البع�ض من حولنا �إىل �شدّة
الوباء وخطورته ،ويف املقابل يحاول �آخرون مواجهة القلق والتخفيف
منه ،ويف مثل هذه احلاالت ومع عدم اليقني والرتدد وت�ضارب
املعلومات ،نلج�أ ب�شكل ال �شعوري �إىل مالحظة ت�صرفات الآخرين
و�شعورهم ،لكي نقرر املنا�سب ونفعله نحن ،وتتم مالحظة الآخرين
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غال ًبا عن طريق و�سائل الإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،فهي
تُغرقنا بالأخبار عن ردود �أفعال النا�س وت�صرفاتهم جتاه هذا الوباء،
فحني نرى يف ن�شرات الأخبار وو�سائل التوا�صل االجتماعي �صور
أنا�سا ميل�ؤون عربات الت�سوق بطريقة غري
رفوف املتاجر الفارغة ،و� ً
عقالنية ،نعرف كيف يف ّكر الآخرون ،وكيف هي ت�صرفاتهم ،فينتابنا
فو ًرا ال�شعور باخلوف والقلق ،و�أن علينا �أن نقوم بال�شيء نف�سه الذي
يقومون به .م�شاهد الرفوف الفارغة ،وما تن�شره و�سائل الإعالم،
والكلمات امل�ستخدمة يف و�صف فريو�س كورونا مثل :الفتاك واجلائحة
املميتة وغريها ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر �أعداد امل�صابني التي تتزايد ب�شكل
خميف كل �ساعة ،ت�ستحوذ على تفكرينا وتعزّز حاالت اخلوف والذعر
اجلماعي ،ويف هذه احلاالت ،ت�سيطر االنفعاالت علينا ب�شكل كبري
فتتحكم بنا وبقراراتنا ،وتبعدنا عن التفكري ب�شكل عقالين منطقي،
فنخ�سر القدرة على التحليل املو�ضوعي ،وي�صبح اخلوف معد ًيا ك�أي
وباء ،وينت�شر بني الأفراد ب�سرعة كبرية ويتح ّول �إىل كتلة من امل�شاعر
ال�سلبية امل�شرتكة التي تنت�شر بني اجلماعات (�أمني.)2020 ،

 38%من امل�شاركني فيه� :إنهم �أفرطوا يف تناول الطعام� ،أو تناولوا
�أطعمة غري �صحية خالل ال�شهر ال�سابق مار�س 2020 ،بعد تعر�ضهم
لل�ضغوط النف�سية (.)Roux, 2020
وتُعد ا�ضطرابات الأكل من الأمرا�ض النف�سية التي تنجم عنها
معدالت عالية من الأمرا�ض امل�صاحبة لها واملهددة للحياة وحاالت
الوفاة �أحيا ًنا ،وتعود لأ�سباب طبية نف�سية (.)AED, 2016
�إن الذين يعانون ا�ضطرابات الأكل لديهم معدالت عالية من
اال�ضطرابات النف�سية ،مبا يف ذلك القلق واالكتئاب وا�ضطراب
الو�سوا�س القهري و�سلوكيات �إيذاء الذات ،ويذكر املر�ضى وجود
�أعرا�ض اكتئاب �أو غري ذلك من الأمرا�ض النف�سية ،بالإ�ضافة �إىل
�أن معدالت وفيات املر�ضى الذين يعانون من ا�ضطرابات الأكل هي
الأعلى من �أي ا�ضطراب نف�سي �آخر (.)AED, 2016
ويعد االكتئاب والقلق والتوتر ،واحلزن ال�شديد �أو اخلوف
ال�شديد ،من الأ�سباب التي قد ت�ؤدي �إىل حدوث �أحد ا�ضطرابات
الأكل (جنار.)2019 ،

 .4 .4اضطرابات األكل (الشره والسمنة أو فقدان
الشهية)

 .5 .4العدوانية في التعامل مع اآلخرين

ظهرت يف الآونة الأخرية نكات مت تداولها بني النا�س عن زيادة
�أوزانهم نتيجة احلجر املنزيل الذي فر�ضه فريو�س كورونا امل�ستجد
 ،COVID-19ولكن قد تعك�س هذه النكات خماوف الكثريين حول
�أ�ساليب الت�أقلم مع العزلة واحلجر املنزيل ،وقد ذكرت كورتني وارين،
�أخ�صائية نف�سية بوالية ال�س فيغا�س الأمريكية� ،أن هناك الكثري من
الأبحاث التي �أثبتت �أن التعر�ض لل�ضغوط النف�سية �أوقات الأزمات
تغيا يف �أمناط تناول الطعام ،ولذلك يجد الكثري من النا�س
ي�سبب ّ ً
الآن يف ظروف احلجر املنزيل املفرو�ض� ،صعوبة يف مقاومة الرغبة
يف تناول الطعام ،وهناك ثمة دوافع نف�سية ت�ؤدي بنا �إىل البحث عن
الطعام عند انقالب العامل ر� ًأ�سا على عقب ،فقد يالحظ الإن�سان
�أنه ي�شتهي الأطعمة الغنية بال�سكريات وال�سعرات احلرارية العالية
حال تعر�ضه لل�ضغوط النف�سية؛ وذلك لأن هذه الأطعمة متد اجل�سم
بالطاقة ب�صورة فورية لفرتة ق�صرية ،ويرجع ذلك �إىل �أن اجل�سم
يفرز هرمون الكورتيزول املرتبط بزيادة ال�شهية ا�ستجابة لل�ضغوط
النف�سية ،وحت ّفز ال�سكريات �إفراز الدوبامني الذي هو �أحد النواقل
الع�صبية املرتبطة بال�سعادة ،وتقول «وارين» �:إن الأكل بنهم و�شراهة
يح ّفز مركز املتعة يف الدماغ ،وين�أى بك نف�س ًّيا عن امل�شاعر ال�سلبية
التي تنتابك هذه اللحظة (.)Roux, 2020
ا�ستطالعا للر�أي قال
وقد �أجرت اجلمعية الأمريكية لعلم النف�س
ً

فر�ضت �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد  COVID-19العديد من
القيود على جميع النا�س ،تلك القيود التي منعت من القيام ب�أمور
تعترب من امل�س ّلمات ،كاخلروج من املنزل دون �أي قلق ويف �أي وقت،
والقيام بالن�شاطات االجتماعية دون حذر �أو �شعور بالريبة من
ال�شخ�ص املقابل الحتمال �إ�صابته باملر�ض ،وعندما �أ�صبحت هذه
امل�س ّلمات ممنوعات� ،شعر العديد بالعجز وال�ضغط النف�سي نتيجة
عدم القدرة على القيام ب�أحد حقوقه ،وهو ما قد ي�ؤدي �إىل ت�ص ّرف
البع�ض بعدوانية مع الآخرين ،وقد �أجمع الأطباء على �أن الإن�سان
عندما يجد نف�سه عاجزً ا عن احل�صول على ما يريده ،ف�إنه قد
يت�صرف بعدوانية و�سلوك عنيف (عبد املنان.)2012 ،
وي�سعى املرء يف حياته من �أجل حتقيق التوافق النف�سي
واالجتماعي ،ويواجه العديد من امل�شكالت التي تخل من توازنه
وجتعله يف حالة من التوتر واال�ضطراب ،في�سعى �إىل حل هذه
امل�شكالت وا�ستعادة توازنه بطريقة بناءة ،و�إن مل ي�ستطع ،ي�صبح
يف حالة من التوتر والإحباط ،ويلج�أ �إىل طرق �سلبية خاطئة يف حل
م�شكالته ،منها العدوان.
والعدوان ظاهرة قدمية قدم الإن�سان على الأر�ض ،قال تعاىل:
} ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ (البقرة ،)30 :و ُيعد ال�سلوك
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مهددات ال�صحة النف�سية املرتبطة باحلجر املنزيل �إثر فريو�س كورونا امل�ستجد COVID-19

العدواين ظاهرة خطرية ،و�أحد دروب ال�سلوك ال�سلبي الذي يك�شف
عنه الفرد عند تفاعله مع الآخرين ،وقد بد�أ يحظى باهتمام علماء
الرتبية وعلماء النف�س ،نظ ًرا لأن ال�سلوك العدواين غال ًبا ما ي�ؤدي
�إىل م�شكالت نف�سية واجتماعية لدى الفرد؛ لأنه مرتبط ب�أ�ساليب
�سلوكية تد ّمر الذات والآخرين ،فهو يتم ّيز بانفعاالت �شديدة تعترب
من العوامل التي تعوق تك ّيف الفرد االجتماعي والنف�سي وت�ؤثر على
عالقاته وقدراته ،وقد د ّلت الدرا�سات على وجود عالقة �إيجابية بني
العدوان واال�ضطرابات النف�سية ،فالأفراد �شديدو العدوان يت�سمون
بالقلق ،وانخفا�ض تقدير الذات (الزعبي.)2015 ،

 .5المبحث الرابع :العالج الفردي لآلثار
النفسية الناتجة عن الحجر المنزلي

حتتم علينا الآثار واملهددات النف�سية املرتبطة باحلجر املنزيل
العمل على عالجها بجميع الطرق املمكنة ،ال �سيما و�أن �آثارها
ومظاهرها وانعكا�ساتها كما الحظنا كثرية ومت�شعبة وخطرية ،وحري
بنا القول� :إن العالج يبد�أ من الفرد ذاته ،فهو املحور وهو الأ�سا�س يف
�إرادة التخل�ص من �أي مهددات نف�سية ،وبدون تعاون الإن�سان وجتاوبه
لن يكون للجهود اخلارجية ت�أثري كبري ،ومن �أهم الأ�ساليب والطرق
للعالج الفردي للآثار النف�سية الناجتة عن احلجر املنزيل ما يلي:
 .1 .5التهيئة النفسية للتعامل مع األزمة

ق�ضاء كامل اليوم يف املنزل ،والتدفق الهائل للأخبار وال�شائعات
عن فريو�س كورونا امل�ستجد  ،COVID-19واخلوف امل�ستمر من
الإ�صابة باملر�ض و�إ�صابة الآخرين ،وانقالب العامل ر� ًأ�سا على عقب،
كل ذلك و�ضع العديد من النا�س حتت �ضغط كبري ومفاجئ� ،أ ّثر ب�شكل
ملحوظ على �صحتهم النف�سية ،و�أ�صبح اال�ست�سالم لهذه الظروف
واملخاوف من �أخطر ما ميكن �أن ي�صيب الإن�سان ،وي�ؤثر ب�شكل مبا�شر
على �صحته النف�سية ،لذا كان ال بد من معرفة كيفية اال�ستعداد
النف�سي لهذا الظرف وحماية النف�س من اال�ست�سالم للهلع وال�ضغط
الناجم عن وباء كورونا.
وتعترب املناعة النف�سية خط الدفاع الأول جتاه فريو�س كورونا
امل�ستجد  ،COVID-19فالفريو�س �إىل الآن ال يوجد له عالج جاهز،
وعالجه الوحيد هو املناعة اجل�سدية ال�سليمة ،وترتبط املناعة
اجل�سدية ب�شكل وا�ضح و�صريح باملناعة النف�سية ،ف�إن ق ّلت املناعة
النف�سية �أ�صبحت املناعة اجل�سدية عر�ضة لأن تق ّل وت�ضعف � ً
أي�ضا،
وبالتايل ي�صبح الإن�سان �أكرث عر�ضة للإ�صابة باملر�ض ،و�إن متت
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الإ�صابة ت�صبح ن�سبة ال�شفاء �أقل (هارون.)2020 ،
�إن وعي الفرد ملا يح�صل حوله من انت�شار الفريو�س وما مير به
تغيات وظروف ،والفهم املعتدل لكل التطورات واحل�صول
العامل من ّ
على املعلومات املوثوقة بهدف التم ّكن من اتخاذ خطوات عملية
للحماية من املر�ض ،من �أهم الأمور حلماية مناعتنا النف�سية (منظمة
ال�صحة العاملية2020 ،ب) ،كما �أن تهيئة مكان احلجر املنزيل قد
ي�ساعد الفرد على ال�شعور بالأمان .وتكون تهيئة مكان احلجر بتوفري
الغذاء الكايف فيه ،واحلر�ص على نظافته الكاملة ،وتو ّفر �أماكن تهوية
ودخول �أ�شعة ال�شم�س ،والت�أكد من توافر الإنرتنت للتوا�صل مع اجلميع
والبقاء على ات�صال مع ما يجري من �أحداث (حمزة.)2020 ،
 .2 .5الحرص على ّ
الطاعات وزيادة فترات العبادة
والدعاء هلل تعالى

ُيعد الدين من حاجات الإن�سان الأ�سا�سية ،وحاجته �إليه �أعظم
من حاجته للعالج والغذاء كما قال ابن الق ّيم رحمه اهلل (ال�سحيم،
 .)2012و�أما �أ�سباب احلاجة له فمتنوعة وكثرية ،وتن ّوعت �إجابات
الباحثني حولها ،ولك ّنهم جممعون على هذه احلاجات .يقول
معجم «الرو�س» للقرن الع�شرين�« :إن الغريزة الدينية م�شرتكة بني
كل الأجنا�س الب�شرية ،حتى �أ�شدّها همجية ،و�أقربها �إىل احلياة
احليوانية ....و�إن االهتمام باملعنى الإلهي ومبا فوق الطبيعة هو �إحدى
النزعات العاملية اخلالدة للإن�سانية (ال�سحيم.)2012 ،
ومن �أبرز �أ�سباب حاجة الإن�سان �إىل الدين ،هو حاجته �إىل ركن
�شديد ي�أوي �إليه ،و�سند متني يعتمد عليه �إذا ح ّلت ب�ساحته امل�صائب،
�أو وقع به ما يكره �أو ما يخاف ،فهنا ي�أتي دور العقيدة الدينية ،متنحه
القوة عند ال�ضعف ،والأمل �ساعة الي�أ�س ،والرجاء حلظة اخلوف،
وال�صرب عند ال�ض ّر� ،إن الإميان باهلل تعاىل وبرحمته وعدله ،وبالعو�ض
واجلزاء عنده ،يهب الإن�سان ال�صحة النف�سية والقوة الروح ّية ،فيغمر
التفا�ؤل روحه ،وينظر للحياة مبنظار م�شرق ،و ُيخ ّفف عنه ما يكابد
يف حياته الفانية الق�صرية (ال�سحيم ،)2012 ،واللجوء �إىل قوة
عظمى هو راحة يف كثري من الأحيان ،وال�صالة تنجح يف جميع حاالت
احلزن ،خا�صة مع االكتئاب (.)Goleman, 2020
وهناك درا�سات �أثبتت �أن زيادة الإميان ي�ؤدي �إىل انخفا�ض
االكتئاب والتوتر والقلق واالنتحار والإدمان ،وخف�ض ن�سبة �أمرا�ض
الأوبئة الدموية وال�ضغط (الفتيحي.)2017 ،
ومن فوائد الأزمات واالبتالءات �أنها تذ ّكر النا�س بخالقهم،
ومبدى �ضعفهم وحاجتهم ملن يعينهم على حت ّمل �أعباء احلياة وكدّها.
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فما احلياة � ّإل �شقاء وعناء ،قال تعاىل} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{
(البلد.)4 :
وعندما ي�شت ّد الكرب ويكرث البالء يوقن الإن�سان حاجته ملن يلج�أ
�إليه وي�ستعني به ،وال ملج�أ وال منجا � ّإل �إىل اهلل ،لذا كان ال بد من
التوجه �إليه بقلوب خمل�صة طالبة النجاة من هذه الأزمة .قال اهلل
ّ
تعاىل} :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ{ (الأنبياء:
 ،)35فعلى على امل�ؤمن � ًأول �أن ي�صرب على البالء وير�ضى ب�أمر اهلل
تعاىل ،و�أن يدرك الرحمة من خالل البالء ،فالإميان بق�ضاء اهلل
تعاىل وقدره -خ ًريا كان �أو �ش ًّرا -هو �أحد �أركان الإميان ،والإن�سان
قبل �أن ي�ؤمن به وي�س ّلم له ال يعترب من امل�ؤمنني ،وال يدخل يف زمرتهم.
كما �أن الإميان بق�ضاء اهلل تعاىل يه ّون على النف�س ويذ ّكرها ب�أن
هناك مد ّب ًرا لكل ما ت�شعر به (�إ�سالم ويب.)2002 ،
 .3 .5تعزيز العالقة اإليجابية مع الزوجة واألبناء

�أ�صبح التوا�صل بني �أفراد الأ�سرة م�ضاع ًفا مع احلجر املنزيل ،وهو
ما ميكن �أن يكون له فوائد على ال�صحة النف�سية فقط �إذا مت ا�ستغالله
بالطريقة ال�صحيحة ،وذلك �أن ال�صحة النف�سية يف ظل البقاء يف
املنزل مع العائلة قد تنتع�ش ،وذلك ب�سبب �إعادة �إحياء الدفء املفقود
والتوا�صل املرغوب.
وتختلف امل�ساحات داخل البيوت ،ومن ثم �أماكن اخل�صو�صية
املتاحة فيه ،وعلى الرغم من �أن الكثري من النا�س يتحدّث بحما�س
�شديد عن هذا التقارب الذي طال انتظاره ،وذلك الدفء املن�شود ،ف�إن
ال�سر لإنقاذ العالقات من االنهيار خالل فرتة وباء كورونا يكمن يف
حتقيق معادلة التقارب مع املحافظة على التباعد قدر الإمكان ،فعلى
الأزواج ،وكذلك الأبناء �أن يحاولوا قدر امل�ستطاع اال�ستفادة من هذا
التقارب املفرو�ض بفعل الوباء ،هذا التقارب الذي كان يفتقده الكثري،
لكن ويف الوقت نف�سه ،عليهم تخ�صي�ص وقت وم�ساحة للخ�صو�ص ّية
ً
حفاظا على ال�صحة النف�سية ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اخل�صو�صية
تعترب من املفاهيم املغلوطة يف جمتمعنا ،ي�ساء فهمها من قبل الكثريين،
فيعتربونها واالنعزالية �أو غرابة الأطوار وجوهً ا لعملة واحدة ،ولكنها
يف حقيقة الأمر �ضمان لل�صحة النف�سية (خريي.)2020 ،
 .4 .5التواصل اإللكتروني واألنشطة االجتماعية
ومشاركة اآلخرين

�إن ما فر�ضه فريو�س كورونا امل�ستجد  COVID-19من حجر
منزيل وتباعد اجتماعي� ،أ ّثر ب�شكل كبري على العديد من النا�س
بدرجات متفاوتة .وكان ال بد من �إيجاد و�سائل بديلة تخفف من وط�أة
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التغي غري املرغوب .وكانت مواقع التوا�صل االجتماعي الو�سيلة
هذا ّ
الأمثل للتخفيف من �أثر التباعد االجتماعي ال�سلبي ،كما �أن القيام
بالن�شاطات البدنية ي�ؤدي �إىل �إفراز هرمون الإندروفني ،الذي بدوره
يزيد من ن�سبة ال�سريوتونني يف اجل�سم الذي ي�ؤدي �إىل حت�سني الطاقة
النف�سية ،وبالتايل الطاقة اجل�سدية (هارون.)2020 ،
 .5 .5األكل الجيد والمتوازن

يف ظل احلجر املنزيل الذي �سببه فريو�س كورونا امل�ستجد
 ،COVID-19ف�إن الغذاء هو من �أمثل الو�سائل لتح�سني احلالة
املزاجية وتخفيف التوتّر؛ �إذ ميكن للتغذية �أن ت�ؤثر على احلالة
النف�سية �أو املزاجية �إما �سل ًبا �أو �إيجا ًبا .وقد �أكدت بع�ض الدرا�سات
ذلك الأثر ،وي�ستند علم الأغذية الذي ي�ؤثر يف احلالة املزاجية �إىل
تغيات يف
التغيات الغذائية ميكن �أن حتدث ّ
املفهوم القائل« :ب�أن ّ
الدماغ ،ومن ناحية كيميائية وف�سيولوجية ،هذا ي�ؤدي �إىل �سلوك
خمتلف لدى الأفراد (ويب طب.)2016 ،
حت�سن من احلالة
ومن الأمثلة على بع�ض الأغذية التي قد ّ
املزاجية :فواكه البحر �أي املحار ،ال�سردين ،ال�سلطعون ،الأ�سماك
التي تعي�ش يف املياه املاحلة ،واملياه العذبة ,املك�سرات والبذور ,اللحوم
قليلة الدهون ،مثل حلوم البقر قليلة الدهون ،والدجاج بدون جلد،
والديك الرومي ,احلبوب الكاملة ،مثل املكرونة املكونة من القمح
الكامل ،والأرز البني ،وال�شوفان وغري ذلك ,الفا�صوليا والبقوليات,
منتجات الألبان قليلة الد�سم (ويب طب.)2016 ،
وب�شكل عام ،ف�إن منط احلياة ال�صحي الذي ي�شمل احل�صول على
�ساعات كافية من النوم ،وعالقات اجتماعية متكاملة ،وابتعاد عن كل
ما ي�سبب الإجهاد والتوتر ،واتباع نظام غذائي �صحي ،له دور كبري يف
الوقاية من اال�ضطرابات النف�سية (املالكي.)2015 ،

 .6المبحث الخامس :نماذج من الخدمات
والتدخالت النفسية والمجتمعية المحلية

ملواجهة املهددات والآثار النف�سية الناجتة عن احلجر املنزيل
لفريو�س كورونا ب�شكل خا�ص ،هناك جهود وجهات حملية وطنية
ت�سعى لرت�سيخ هذه املفاهيم وتو�ضيحها من جهة ،والعمل على
تطبيقها وتر�سيخها يف �أو�ساط املجتمع وبث الوعي بها من جهة
�أخرى ،ومن هذه اجلهات:
 .1 .6المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

وقد كان للمركز الوطني دور كبري يف امل�ساعدة النف�سية فرتة
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جائحة كورونا امل�ستجد COVID-19؛ فقد قام بتنفيذ العديد من
احلمالت التوعوية لتعزيز الوعي النف�سي ،بالإ�ضافة �إىل تقدميه
�أكرث من  31900ا�ست�شارة نف�سية هاتفية حيال جائحة فريو�س كورونا
امل�ستجد واال�ضطرابات النف�سية التي �س ّببها .وذلك من بداية �شهر
فرباير  2020حتى مايو ( 2020املركز الوطني لتعزيز ال�صحة
النف�سية.)2020 ،
وقد ا�شتملت احلمالت التوعوية التي نفذها املركز على فيديوهات
ق�صرية ،وبث مبا�شر على مواقع التوا�صل االجتماعي لأهم مو�ضوعات
ال�صحة النف�سية املتعلقة بجائحة فريو�س كورونا مثل :ا�ضطرابات
القلق ،وتو�صيات للعاملني يف جمال ال�صحة النف�سية ،والطرق املثلى
لتوعية الأطفال بفريو�س كورونا ،واالهتمام بكبار ال�سن ،وتعزيز
�أمناط احلياة الإيجابية (املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية،
.)2020
 .2 .6جمعية المسؤولية المجتمعية

قامت اجلمعية بالعديد من الأن�شطة خالل جائحة كورونا ،منها
دورة بعنوان «حقوق العاملني و�أ�صحاب العمل يف ظل جائحة فريو�س
كورونا» ،كما �أطلقت اجلمعية مبادرة «معكم �أينما كنتم» بال�شراكة
مع وزارة ال�صحة التي تهدف من خاللها لتخفيف الآثار النف�سية
واالجتماعية على املواطنني واملواطنات العائدين من خارج الوطن،
ويتلقون العناية يف املحاجر ال�صحية .ووفرت اجلمعية يف هذه املبادرة
العديد من الدورات منها دورة «العادات الع�شر لل�شخ�صية الناجحة»،
ودورة «لكي يكون لك �أثر» (جمعية امل�س�ؤولية املجتمعية.)2020 ،
 .3 .6مؤسسة األميرة العنود الخيرية

�أ�سهمت امل�ؤ�س�سة يف الدعم النف�سي خالل جائحة كورونا ،وذلك
عن طريق عقدها للعديد من الندوات واملحا�ضرات الإلكرتونية حول
ال�صحة النف�سية و�أهميتها وكيفية تعزيزها مع خمت�صني وا�ست�شاريني
منها حما�ضرة «الإيجابية يف احلياة» ،ولقاء «ت�أثري كورونا على
ال�شباب» وغريها (م�ؤ�س�سة الأمرية العنود اخلريية.)2020 ،
 .4 .6جامعة الملك سعود

طرحت جامعة امللك �سعود مبادرة لدعم امل�شروعات البحثية
العاجلة على فريو�س كورونا بهدف �إيجاد احللول املنا�سبة للم�ساعدة
يف مكافحة هذه اجلائحة بجميع الأفكار والطرق املمكنة .وت�ضمنت
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املبادرة تقييم الأثر النف�سي للجائحة على املر�ضى واملمار�سني
ال�صحيني ،وتقييم الأثر االقت�صادي واالجتماعي النت�شار الفريو�س
و�أثر و�سائل التوا�صل (مبادرة جامعة امللك �سعود لبحوث فريو�س
كورونا.)2020 ،
 .5 .6جمعية «وعي»

�أطلقت جمعية وعي مبادرة الدعم النف�سي للمبتعثني خالل
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ،وترعى اجلمعية تقدمي حما�ضرات
�إلكرتونية وجل�سات دعم نف�سي جماعي و�إر�شاد نف�سي فردي مع �أكرث
خمت�صا وخمت�صة يف جماالت الطب النف�سي وعلم النف�س
من 18
ً
العالجي (الديب.)2020 ،

 .7التوصيات

يف ختام هذه الدرا�سة ،نقدم جملة من التو�صيات نرى �أنها ذات
ت�أثري وفائدة ملواجهة املهددات النف�سية للحجر املنزيل ،منها:
ـ قيام اجلهات املخت�صة يف وزارتي ال�صحة والإعالم واجلهات
والهيئات املخت�صة بن�شر الوعي بخ�صو�ص �أهمية ال�صحة
النف�سية ومدى ت�أثريها على حياة الإن�سان ،ومفهوم الوعي الذاتي
النف�سي و�أهميته وت�أثريه وطرق اكت�سابه.
ـ ت�شكيل فرق عمل من اجلهات ذات العالقة حل�صر مهددات
ال�صحة النف�سية للحجر املنزيل يف جائحة كورونا و�أي ظروف
م�شابهة م�ستقبلية ،وو�ضع �آليات ملواجهتها.
ـ قيام اجلهات واجلمعيات املعنية بال�صحة النف�سية بعقد دورات
متخ�ص�صة يف الثقافة النف�سية جلميع فئات املجتمع.
ـ زيادة التوعية ب�أثر الدين على ال�صحة النف�سية و�إ�سهام امل�ؤ�س�سات
الدينية والعلماء يف حتقيق ذلك.
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