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كيف يمكن ": 19-كوفيد"بعد جائحة 
تحسين الصحة النفسية؟

"19-كوفيد"ة عصر لسلس
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

%25زيادة معدالت القلق واالكتئاب عالميًّا بنسبة 

لصبحة الاالكيبة كانت مشكالت الصحة النفسية، مثل؛ القلق واالكتئاب سببباا ئييسابا لكشبكالت ا▪

فكنب  الابباأل ا ول للحايحبة،. ومببذ كلببق، فقب  ا ساست سببو اا؛"19-كوفيب "حتب  ببببل يفشبئ ةايحببة 

، وفبئ الوالابات %25 است ما الت القلق واالكتئاب فئ ةكيذ أنحبا  الابالب سنسببة سباحقة سل بت 

مقائنبةاسبال ين نبن أنبرال القلبق أو االكتئباب أانبا  الحايحبة، 10من كبل 4الكتح ة ا مراكية، أسلغ 

.2019أشخاص فئ الفترة من اناار إل  اونيو 10سواح  من كل 

خاص الب ان وكان من سين الفئات ا كثر يضرئاا الشباب والنسا ، وب  يزامن االئيفاع فئ نب س ا شب▪

.ااانون من ا مرال النفسية مذ وةوس فحوات فئ خ مات الرنااة النفسية أاضاا

، اككبببن 2022اوليبببو 16فبببئ  ببب ا السبببياا، أنلنبببت الوالابببات الكتحببب ة ا مراكيبببة أنببب  انتببببائاا مبببن ▪

شبراان الحيبباة "؛ للوصببول إلب  شبببكة 988للكبواننين ا مببراكيين الضب ى نلبب  االابة أئببباأل فقبى، 

ننببب ما احتببباةون إلببب  ( U.S. National Suicide Prevention Lifeline" )البببوننئ لكنبببذ االنتحبببائ

.الكسان ة أانا  ا  مات النفسية

يمكن تحسين الصحة النفسية؟كيف ": 19-كوفيد"بعد جائحة 

قوو ة "، والكُانببون سببب (The Conversation" )كونفر اشببنكا "أشببائ الكقببال الصبباسئ نببن صببحيفة 
إلب  أن   ، "االستراحات القصيرة والحركة والممارسات األخرى في تحسين الصوحة النسسوية

.مكائسة الرااضة مذ ا حبا   ئ إح ى نرا سنب الصحة النفسية
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

بعض العادات والممارسات الي مية لتحسين الصحة النسسية 

أست إلبب  يفببابب  اببائ الشبباوئ سالوحبب ة، ولكببن ا ةببرا ات " 19-كوفيبب "يُشببير ا سحبباى إلبب  أن  ةايحببة ▪

تكبانئ، اليومية الص يرة، مثل؛ الكشئ لكسبافة بصبيرة، أو االسبتراحة مبن وسبايل التواصبل االة

والتببئ ية،الصببحة النفسببمببن أو حتبب  القيلولببة، واالستشببائات والاببال  النفسببئ اككببن أن يُحس ببن

:اككن يناولها كالتالئ

ف مببن اككببن لتقليببل وبببت يصببفا وسببايل التواصببل االةتكببانئ أن اخفبب:االسووتراحة القصوويرة▪

مشببانر الازلببة والوحبب ة والحسبب ، فقبب  أ هببر الا ابب  مببن ال ئاسببات أنبب  حتبب  االسببتراحة لكبب ة 

اككببن أن يببإسى إلبب  يقليببل التببوير، و ابباسة ( Facebook" )الفيسبببو "خكسببة أابباأل أو أسبببوع مببن 

" سببناب شببات"و( Instagram" )ا نسببتحراأل"و" الفيسبببو "الرضببا نببن الحيبباة، فقبب  أسى اسببتخ األ 

(Snapchat ) سببببايق فقبببى اوميابببا لكببب ة االابببة أسببباسيذ إلببب  انخفبببال الشببباوئ سالوحببب ة 10لكببب ة

.واالكتئاب

ط البب نئ لب   نا  نالبة وايقة سين التكائان والصحة النفسية، فالنشبا:أهمية التمارين للدماغ▪

فبئ ولوةيابا، مكائسة التكائان سانتظاأل فبئ ي يبر الب ماي سيوحيث يُسهب الا ا  من اآلاائ ا احاسية؛

 ئ وأن نقببوأل سفاببل أكبببر بببالب ااببة، ننبب ما نكببون أبببل حكاساببا، احببف أن نكببون ل،فببا  مببذ أنفسببنا، 

.مككن من الرااضة

ائة نبببان  ا شبببخاص الببب ان احتببباةون إلببب  الابببال  واالستشببب: العووووا واالستاوووارات النسسوووية▪

ن  بب   النفسببية لفتببرة نوالببة مببن وصببكة الاببائ االةتكانيببة الكتالقببة سببا مرال النفسببية، ولكبب

ئ الخ مات ضبروئاة لحكاابة صبحتنا ويحسبينها، وبب  أ هبرت نقبوس مبن البحبث أن  الابال  النفسب

كبببا أن  ك. فا بببال فبببئ يخفيبببف أكثبببر أشبببكال الكاانببباة النفسبببية شبببيوناا، مثبببل، القلبببق واالكتئببباب

الرفا يببة، االستشببائة الكسببتن ة إلبب  نلببب الببنفي ا احبباسئ اككببن أن يكببون فا الببة فببئ يحسببين

.و ااسة ن ة صفات حكي ة، مثل؛ التساما، والرحكة، واالمتنان

نلبب  الببرنب مببن أن ا مببر ببب  ال اكببون سايكاببا ماقولاببا أو حتبب  مراحاببا، فبب ن :عوودا القيوواا بوو    ووي ▪

يبببق سشبببكل كبيببر فببئ يحقالتبببانإ، والسببكاف لنفسبببق سوبببت ئاحببة مخصبببع، اككببن أن اسببان 

.السرنة والكفا ة ةز اا ال اتحزأ من حيايناسا ما أصبحت السالأل النفسئ، خاصة 

األ ففئ   ا الاصر ال ى ااكل نل  م ائ السانة نوال أااأل ا سببوع، بب  ابب و احتكبال نب أل القيب▪

سأى شئ  نير وابائ ونير ماقول، لكن   ا ا مر أصبا أكثر أ كيبة مبن أى وببت مضب ؛ حيبث إن 

الواببذ، وفئ. مساواة ن أل القياأل سأى شئ  مذ ن أل ا نتاةية انب نن فهب بصير النظر لإلنتاةية

إسى نبب أل يُشببير ا سحبباى النفسببية إلبب  أن نبب أل القيبباأل سببأى شببئ  ضببروئى لإلسبب اع واالستكببائ، وببب  ابب

.نشاط الشخع الظا ر فئ الوابذ إل  يكوان ئؤى أو اخترانات أو ألحان ة ا ة

Source: Kim, J. M. McAdams “The power of short breaks, movement and other practices on improving mental health – 4 essential 
reads.” The Conversation, July 27, 2022.




