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Abstract:  

 Covid-19 can be considered the most serious global health crisis to 

hit humanity since the Second World War. It has not only affected 

the health aspect, but also various aspects of economic, social, 

educational, political and even cultural life, resulting in high levels of 

stress and anxiety in a difficult test of our ability to adapt to the 

unknown. There is no doubt that the mental and psychic health of 
individuals has been affected by the Covid-19 pandemic and by the 

exceptional and unprecedented measures that restrict individual 

freedoms, such as quarantine, social distancing contrary to the 

social nature of human beings, as well as therapeutic and preventive 

protocols as a means of responding to the spread of the virus, which 
have caused and continue to cause psychological problems for 

individuals who do not respond positively to this crisis and who are 

in a fragile psychological situation. 

This article discusses the mental health effects of this pandemic, 

such as anxiety disorders, OCD, PTSD and depression, highlighting 

the main psychological and physical symptoms that can result from 
the fear of inter-individual transmission and quarantine.  It also 

discusses the best ways and strategies for coping with this 

pandemic, as well as the most important psychological techniques 

that are part of cognitive-behavioural psychotherapy, including 

physical techniques such as relaxation and breath control, cognitive 
techniques such as cognitive reconstruction, as well as emotional 

techniques such as mindfulness, which help to mitigate the 

psychological effects and build psychological immunity for an 

effective response to the pandemic. 

Key words: Covid-19 Epidemic; Home Quarantine; Psychological 

Implications; Cognitive Behavioral Therapy; Mental Health. 
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وس كورونا  الصحة النفسية وفير

 

ع حاتم وهيبة   3قير

 4 حفاف حسيبة

 
 الملخص

ية منذ الحرب أخطر  19-يمكن اعتبار وباء كوفيد أزمة صحية عالمية عصفت بالبشر
العالمية الثانية، حيث لم يقترص أثرها عىل الجانب الصحي بل مست مختلف جوانب 
بوية والتعليمية والسياسية وحتر الثقافية مما أدى إىل  الحياة االقتصادية واالجتماعية والتر

ي اختبار صعب لمدى قدرتنا ع
 
ىل التكيف ومواجهتنا ارتفاع مستويات الضغط والقلق ف

 19-للمجهول. وال شك أن الصحة النفسية والعقلية لألفراد قد تأثرت بجائحة كوفيد
 ، ىلي

وباإلجراءات االستثنائية غتر المسبوقة والمقيدة للحريات الفردية كالحجر الصحي المت  
، وكذا  ي

والتباعد االجتماعي الذي يتناقض مع الطبيعة االجتماعية للكائن اإلنسان 
وس، مما تسبب وال زال ال وتوكوالت العالجية والوقائية كوسيلة للتصدي النتشار الفتر تر

ي مع هذه األزمة  ي التعاطي بشكل إيجانر
 
يتسبب بمشاكل نفسية لألفراد الذين يفشلون ف

ي وضعية نفسية هشة. 
 
 والذين يتواجدون ف

كاضطراب   عىل الصحة النفسية 19-تتناول هذه الورقة البحثية تداعيات وباء كوفيد
القلق، اضطراب الوسواس القهري، اضطراب الضغط ما بعد الصدمة واضطراب 
ي قد 

االكتئاب، وذلك من خالل تسليط الضوء عىل أهم األعراض النفسية والجسدية التر
. كما  ىلي

تنجر عن المخاوف من انتقال المرض من فرد آلخر وعن الحجر الصحي المت  
اتيجيات  للتعامل مع هذه الجائحة وكذا ألهم التقنيات تتطرق ألفضل الطرق واالستر

ي منها التقنيات 
 
ي إطار العالج النفسي السلوكي المعرف

 
ي تدخل ف

النفسية العالجية التر
ي وكذلك 

 
ي التنفس، التقنيات المعرفية كإعادة البناء المعرف

 
خاء والتحكم ف الجسدية كاالستر

ي من شأنها ال
تخفيف من اآلثار النفسية واكتساب التقنيات االنفعالية كالوعي الكامل والتر
 .ةمناعة نفسية لمواجهة فعالة للجائح

؛ انعكاسات نفسية؛ عالج سلوكي 19-وباء كوفيد: الكلمات المفتاحية ىلي
؛ حجر صحي مت  

؛ صحة نفسية ي
 
 .معرف

 
 

 : المقدمة
ي وباء كوفيد

حيث استيقظ العالم  ،19-شهدت شعوب الكرة األرضية كافة والجزائر خاصة وضعية غتر مسبوقة إثر تفسر
ي 
وس كورونا التر ي وقلبت جميع الموازين المتعارف عليها، فلم يعد  عىل وقع جائحة فتر

ة للوعي اإلنسان  شكلت صدمة كبتر
العالم بعدها كما كان من قبل، حيث شهدنا ونشهد آثارها الصحية واالقتصادية واالجتماعية و النفسية، ورغم الجهود 

ية  الحتواء هذه األزمة الصحية العالمية، فإن الجائحة ال تزال قائمة ولم يتمكن العلماء إىل حد المبذولة من طرف البشر
وس رغم تعدد التجارب والمحاوالت.   الساعة من تطوير لقاح فعال للقضاء عىل الفتر

وس قد غتر حياتنا اج  وس كورونا قضية بيولوجية ترتبط بصحة اإلنسان، إال أن وجود هذا الفتر تماعيا ومع أن فتر
ي أحدثها 

وال يزال  –واقتصاديا وسياسيا وتعليميا وثقافيا ونفسيا، فإىل جانب االنعكاسات الصحية واالقتصادية التر
وس كورونا، -يحدثها وهذا األمر هو، عىل   هذا الوباء، نجد آثار نفسية، بحيث أن هنالك الكثتر مما ال نعرفه عن فتر

ي القلق والذعر المح
 
ي نشهدها قد ينجر عنها ضغط األرجح ما يساهم ف

ات اليومية التر يط بهذا المرض، كما أن التغيتر
ي يمكن اعتبارها استجابات طبيعية   نفسي ومجموعة من المشاعر السلبية مثل القلق

أو الضيق، الهلع  و االكتئاب والتر
ي المواقف مثل وباء كوفيد للتغيتر 

 
 .19 -وحاالت شائعة إىل حد ما ف
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الورقة إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية: ما هي االنعكاسات النفسية لجائحة كورونا؟ من هم  ونسىع من خالل هذه
إدارة الضغوط الناجمة عن الوباء وعن  األشخاص األكتر عرضة لمعايشة هذه الضغوط؟ وما هي التقنيات المساعدة عىل

؟   ىلي
 الحجر الصحي المت  

وسات كورونا -1  التعريف بفير
  

ً
ي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان. ومن المعروف أن عددا

وسات التر وسات كورونا هي ساللة واسعة من الفتر فتر
د الشائعة إىل األمراض األشد وخامة  اوح حدتها من نزالت التر

وسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتر من فتر
س( والمتال ق األوسط التنفسية )متر وس كورونا مثل متالزمة الشر زمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فتر

 مرض كوفيد
ً
 .19-الُمكتشف مؤخرا

وسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم  19-مرض كوفيد وس تم اكتشافه من ساللة فتر هو مرض معد يسببه آخر فتر
ي ديسم

 
ي مدينة ووهان الصينية ف

 
وس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه ف  19-. وقد تحّول كوفيد2019تر بوجود هذا الفتر

 .اآلن إىل جائحة تؤثر عىل العديد من بلدان العالم

 لمرض كوفيد
ً
ي  19-تتمثل األعراض األكتر شيوعا

 
األخرى األقل  الحىم واإلرهاق والسعال الجاف. وتشمل األعراض  ف

، ولكن قد ُيصاب بها بعض 
ً
: اآلالم واألوجاع، واحتقان األنف،  شيوعا داع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والص المرض 

. وعادة ما  وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي  واإلسهال،  تكون هذه  أو تغتر لون أصابع اليدين أو القدمير 
 . ي   ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إال  األعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريحر

ً
)منظمة  بأعراض خفيفة جدا

 (.2020المية، الصحة الع

 تداعيات وباء كورونا عىل الصحة النفسية -2
بعد أن مسنا الوباء كما مس كل بقاع العالم، أصبحنا نعيش حالة من الهوس لمعرفة كل أخباره ومدى انتشاره وعدد 

ي مواجهة أسوأ األمور أال وهو خطر اإلصاب
 
ة والموت، المصابير  وعدد الضحايا، هو بمثابة امتحان لنفسيتنا فهي اآلن ف

ين يعيشون حالة قلق كبتر وذعر خاصة أننا نتساءل ماذا  ي تجعل الكثتر
وهي أكتر المخاوف النفسية لدى األشخاص والتر

 نفعل لو أصيب شخص عزيز وفقدناه؟
ىلي الذي طبق كوسيلة للحد من انتشار وباء كوفيد

ي يفرضها عىل نمط حياتنا  19 -كما أن الحجر المت  
مع كل القيود التر

ي األكل، إدمان الشاشات( قد تكون له عواقب سلبية عىل صحتنا )نق
 
، اضطراب النوم، قلق، إفراط ف ص النشاط الحركي

ي الحجر الصحي تبعا لمنظمة الصحة العالمية )
( تقييد 2020الجسدية والنفسية، منها الضغط، القلق واالكتئاب. ويعت 

. والهدف هو منع 19-ما تعّرضوا لإلصابة بعدوى كوفيدهم أنفسهم ولكنهم رب األشخاص غتر المرض   األنشطة وعزل

ي الوقت الذي ال تكاد تظهر أي أعراض عىل الشخص. 
 
 انتشار المرض ف

ته المجلة الطبية  ما ” األثر النفسي للحجر الصحي وكيفية الحد منه“بعنوان The Lancet ”ذا لنسيت“كما أكد تقرير نشر
ي ذلك أعراض الضغط ما بعد ذهبت إليه األبحاث السابقة حول اآلثار ال

 
ىلي بما ف

نفسية المدمرة للحجر الصحي المت  
ة الحجر الصحي والمخاوف من  .الصدمة واالرتباك والغضب داد كلما طالت فتر وأشار التقرير إىل أن حدة الضغوطات ستر 

عزلهم بمجموعة  العدوى واإلحباط وعدم كفاية اإلمدادات والخسارة المالية. كما رجح أن يصاب األشخاص الذين تم
ي ذلك االضطراب النفسي واضطراب المزاج واألرق والضغط والقلق والغضب 

 
واسعة من االضطرابات النفسية بما ف

ي واالكتئاب والتوتر
 .واإلرهاق العاطف 

يش أنه  ي خدمات الصحة “ويرى األمير  العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتتر
 
بعد عقود من اإلهمال وقلة االستثمار ف

 .”يثقل اآلن كاهل العائالت والمجتمعات بضغوط نفسية إضافية 19-العقلية، فإن وباء كوفيد

حتر عندما تتم السيطرة عىل الوباء، فإن الحزن والقلق واالكتئاب سيواصل التأثتر عىل األشخاص “وأضاف 
 .”والمجتمعات

ي منها 
ي يعان 

األشخاص الذين يخشون من أنهم أو أحباءهم  وسلط تقرير األمم المتحدة الضوء عىل الضغوط النفسية التر
وس ة من األشخاص الذين فقدوا عملهم أو أنهم  .سيصابون أو يموتون بالفتر وأشار أيضا إىل التأثتر النفسي عىل أعداد كبتر

 .معرضون لفقدانه، وانفصلوا عن أحبائهم أو عانوا من تدابتر اإلغالق الصارمة
ي وقالت ديفورا كيستيل رئيسة قسم الص

 
ي منظمة الصحة العالمية خالل مؤتمر صحاف

 
حة العقلية وتعاطي المخدرات ف

نت  نحن نعلم أن األوضاع الحالية والخوف وحالة عدم اليقير  واالضطراب االقتصادي، قد تسبب ضائقة “عتر اإلنتر
 .”نفسية

ي تفيد بارتفاع حاالت االنتحار بير  العاملير  
ة إىل التقارير التر ي مجال وتابعت كيستيل مشتر

 
ي أن العاملير  ف ي المجال الطتر

 
ف

هم للخطر”ضغوط هائلة“الرعاية الصحية والمستجيبير  األوائل الذين يعملون تحت   من غتر
 .، معرضون أكتر

ي تور بفرنسا:" هذه الوضعية تخلق حالة قلق قوية إزاء الوباء
 
وغموض فيما  حسب وسام الحاج طبيبة أمراض عقلية ف

ح يتعلق بمدة الحجر"، وقد  يتولد عن هذا القلق غضب قد يزيد من العنف، وقد يتطور القلق ليصبح اكتئاب. وتشر
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Anne Giersch  اسبورغ: " ما تصفه األدبيات حول ي ستر
 
ي للفصام ف

ي والمرض 
 
ي المعرف مديرة مختر علم النفس العصتر

، كما أن اإلغالق و  ار بسبب نقص االتصال االجتماعي التباعد االجتماعي يؤثران عىل الموضوع هو خطر االكتئاب، االجتر
يا نتيجة لزيادة الشعور بالذعر والضغط.  روتير  الناس بمنعهم من رؤية األصدقاء والعائلة، مع إمكانية حدوث هستتر
والمصابون بأمراض عقلية ونفسية، وباألخص من يعانون من الوسواس القهري هم األكتر عرضة لهذه المشاعر خالل 

، مما يست ىلي
 وجب توفتر الدعم النفسي الالزم". الحجر المت  

( أنه من المحتمل أن يكون عدد األفراد الذين سيبدون معاناة نفسية 2020وقد جاء عن الرابطة الكندية لعلم النفس )
وس كوفيد ، وقد حددت األشخاص الذين يتأثرون أكتر بالضغط خالل 19-أكتر من عدد األشخاص الذين سيصابون بفتر

 : ي
 
 األزمات ف

 وس كوفيد المسنير   األشخاص  عرضة لفتر
 ؛19-واألشخاص المصابير  باألمراض المزمنة، وهم أكتر

 ؛  األطفال والمراهقير 

 ي مقاومة كوفيد
 
 وآخرين من مقدمي الرعاية الصحية أو 19-األشخاص الذين يساهمون ف

، كاألطباء، الممرضير 
ي الصفوف األمامية؛

 
 المتدخلير  ف

 العقلية ومن مشاكل اإلدمان عىل المواد المؤثرة نفسيا؛ األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة 

  ة أو ي اآلونة األختر
 
األشخاص الذين يميلون إىل القلق خصوصا عىل صحتهم، أو الذين عايشوا حدث صدمي ف

؛ ي
ي الماض 

 
 ف

 ؛  األشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو الذين يفتقدون إىل السند االجتماعي

 ت نفسية بحيث تتفاقم المعاناة النفسية الموجودة قبل الحجر. األشخاص الذين يعانون من اضطرابا 

 19 -االضطرابات النفسية المصاحبة النتشار وباء كوفيد -2-1

ة اإلغالق والحجر الصحي  19-قد يصاحب انتشار وباء كوفيد ي نتيجة تراكم المشكالت أثناء فتر
اضطرابات نفسية تأنر

، ونذكر من بينها:  ىلي
 المت  

ي الفرد مستوى خفيف من القلق كما اضطراب القلق:  .1
القلق يعتتر استجابة طبيعية للوضعية المعاشة حيث يعان 

وس أو القلق  ي صحته وإمكانية تشخيص إصابته بالفتر
 
يمكن أن تجتاحه موجات من القلق لما يتابع األخبار، أو لما يفكر ف

واستحواذ فكرة العدوى عىل الفرد عىل صحة من يحب ومن إصابة أحد األشخاص المقربير  بالعدوى، مع الخوف 
والتوقعات لألفكار السلبية. هذا القلق ينتج عنه عالمات جسدية أو وظيفية مثل تسارع نبضات القلب، صعوبة 

 .  التنفس، التوتر العضىلي واضطرابات الجهاز الهضىمي

رة اضطراب الوسواس القهري: قد تتفاقم أعراض الوسواس القهري وتتضاعف المخاوف والترصفات  .2 القهرية غتر المتر
بسبب رهاب الجراثيم والتلوث، فإن األشخاص الذين لديهم استعداد لإلصابة بأنواع من اضطراب الوسواس القهري 
مثل وسواس التلوث والهوس بالتنظيف، من المرجح أن يصابوا باالضطراب أو تتفاقم أعراضه بسبب الضغوط النفسية 

ن اضطراب الوسواس الناتجة عن ترتيبات الحماية الذاتية  طوال اليوم من غسل اليدين وتعقيم وارتداء للكمامة. وقد يقتر
 ومن األماكن المزدحمة.    القهري بأعراض اضطراب القلق االجتماعي بسبب الخوف الشديد من المواصالت العامة

ر صحتهم النفسية ويصبحون عرضة لخطر  .3 اضطراب الضغط ما بعد الصدمة: هناك فئة من األشخاص تترص 
ي قد تصيب الفرد بعد التعرض لخطر الموت أو 

اإلصابة باضطراب الضغط ما بعد الصدمة وهو من االضطرابات التر
ة، و صنفته الجمعية األمريكية للطب العقىلي ضمن اضطرابات القلق ال ي يصاحبها أعراض لجروح خطتر

شديدة التر
مزعجة تتفاوت شدتها من فرد آلخر: وتظهر أعراض اضطراب الضغط ما بعد الصدمة عند المريض بعد التعرض 
للصدمة بمدة قد تبدأ من شهر وتستمر لعدة سنوات، ومن بير  هذه األعراض: ذكريات مزعجة وغتر إرادية متعلقة 

ات مزاجية حادة، ا ي حاالت اكتئاب متكررة و شديدة عند تذكر الصدمة، التوتر باألحداث الصدمية، تغتر
 
لدخول ف

ي األفكار السلبية والمتشائمة، األحالم المزعجة و الكوابيس التكرارية، األرق أليام طويلة، عدم القدرة عىل 
المستمر ،تبت 

 American Psychiatric يهاـ العودة للحياة الطبيعية بعد انقضاء األزمة، العزلة االجتماعية، استجابات هلع مبالغ ف

Association) ،2015351-350، ص) 

 ومن بير  الفئات األكتر عرضة الضطراب الضغط ما بعد صدمة كورونا: 

 من فقد شخص عزيز عليه أو عائلته بأكملها بسبب الوباء؛ -
ة العالج؛ -  من تعرض لمواقف مزعجة أو مؤلمة نفسيا وماديا وجسديا أثناء فتر

ي القطب؛الذين يعانون من ا -
 ضطراب ثنان 

، خاصة الذين مروا بتجارب سيئة، مثل عدم التمكن من إنقاذ حياة المرض  أو  - العاملون بالمجال الصحي
 التعرض لضغوط شديدة أثناء العمل؛

ي من اضطراب القلق المزمن؛  -
 من يعان 
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ة.  - ىلي بدرجة كبتر
 األشخاص الذين أثر عليهم الحجر المت  

. فيحس المريض منهم أنه اضطراب االكتئاب: يرتكز المحت .4 وى الفكري لمرض  االكتئاب عىل فكرة وقوع فقدان كبتر
وع هام نتائج سلبية، ويرى نفسه مفتقدا للصفات  وريا لسعادته أو طمأنينته. ويتوقع من أي مشر قد خش شيئا يراه ض 

ة لال  كتئاب: الحزن، واإلحباط، الالزمة لتحقيق أهداف ذات شأن. وتؤدي التوقعات السلبية إىل االنفعاالت الممتر 
ي موقف بغيض ومشاكل عصيبة، تتبدد دافعيته 

 
ي حير  يقوى فيه اإلحساس بالتورط ف والتبلد. فضال عن أن االكتئانر

، 2000التلقائية البناءة، وربما غلبه ميل قاهر إىل الهرب من هذه الحالة غتر المحتملة عن طريق االنتحار )آرون بيك،
 . )99ص

و  ي فتر
بت من الحياة اليومية، وجعلت المستقبل غتر نتج عن تفسر ـّ ات جذرية صع س كورونا عزلة وتباعد اجتماعي وتغيتر

مفهوم أو مفقود، حيث توفرت معظم المكونات العاطفية لالكتئاب، وهي الحزن والتهيج والفراغ واإلرهاق، تستحوذ 
دد االكتئاب قدرتنا عىل حل المشكالت عىل الجسم، وتقّوض الدافع وتؤثر عىل النوم والشهية، ويب هذه األعراض

  .وتحديد وتحقيق األهداف والقيام بالوظائف بشكل فعال

ة من الناس قد يصابون باالكتئاب، حيث توصلت  19-الهائلة الناجمة عن أزمة كوفيد وتشتر الضغوط إىل أن نسبة كبتر
ي بل Sciensanoدراسة استطالعية أجراها معهد الصحة العامة الفيدراىلي 

 
-( حول الصحة خالل وباء كوفيد2020جيكا )ف

ي 30، إىل أن 19
% من الشباب الذين شملتهم الدراسة يعانون اضطرابات اكتئابية، وقد كانت أكتر أعراض االكتئاب التر

أبداها أفراد  عينة الدراسة: الشعور بالذنب، التعب، الحزن، استحقاق العقاب، الغضب. وأسند الباحثون هذه النتيجة 
ار األحداث الماضية، وشعور األشخاص إىل ا ي زمن األوبئة والكوارث، حيث تضخيم األخطاء واجتر

 
لطبيعة اإلنسانية ف

ي واجباتهم الدينية واألخالقية. 
 
هم ف  بأنهم يستحقون ما يتعرضون له نتيجة أفعالهم غتر المسئولة وتقصتر

ة الوباء   وال ورة التكفل النفسي باألشخاص خالل فتر ، تم اللجوء إىل االستشارة النفسية عن واستجابة لرص  ىلي
حجر المت  

صبت شهر 
ُ
ي ن
بعد من خالل تنصيب عدة خاليا لإلنصات والمرافقة النفسية للمرض  عتر أنحاء الوطن، منها تلك التر

ي الجامىعي بقسنطينة والمكونة من 
ي عىل مستوى المركز االستشفان 

ي مجندين طيلة أيام  30ماي الماض 
ي نفسان 

أخصان 
، من بينها 500االستشارات عن بعد أكتر من  بوع لمساندة األشخاص الذين يواجهون صعوبات. وقد بلغ عدداألس

 اتصاالت من شباب دون سوابق مرضية اشتكوا من أعراض اكتئابية أو هذيان حاد. 

األشخاص، وقد خففت لكن مع هذا، تجدر اإلشارة إىل أن هذه الجائحة قد انعكست إيجابا عىل الصحة النفسية لبعض 
ىلي مستويات القلق لدى األشخاص الذين كانوا يعانون من الضغوط النفسية الخارجية قبل 

تجربة الحجر الصحي المت  
ي المنازل شجعهم عىل الحرص عىل تحقيق التوازن بير  الحياة المهنية والحياة 

 
الوباء، فالوقت الذي أمضاه البعض ف

.  ومنح لهم فرصة لالستفادة العائلية  من الدفء العائىلي
 التقنيات النفسية المساعدة عىل مواجهة الوباء-3

وري من أجل الحفاظ عىل الصحة البدنية، فالصحة النفسية تؤثر  ال شك أن الحفاظ عىل الصحة النفسية والعقلية ض 
، فإذا حدث وأن أصبنا بالعدوى فإن المناعة مرتبطة بقوة نفسية الفرد وايجابيته  بشكل مباشر عىل الجهاز المناعي

. والجتياز أزمة كورونا بسالم، نحتاج  ي هذا الظرف الصعب، أال وهي المرونة وتوازنه النفسي
 
إىل شحذ مهارة أساسية ف

ي تعرفها 
 من محنة قد تكون صدمية بقوة متجددة.  Marie Anautالنفسية التر

ً
عىل أنها القدرة عىل الخروج منترصا

ي 
ي الذانر

 
ي مواجهة الخطر والتطور السوي عىل الرغم من المخاطر والتعاف

 
بعد وتتضمن المرونة النفسية التكيف ف

 .) 7، ص2005الصدمة )
خاء والتنفس العميق والتأمل والوعي التام، وسيلة للسيطرة عىل  ي السلوكي مع تقنيات االستر

 
وُيعتتر العالج المعرف
الجسدية ومساعدة الفرد عىل مواجهة المواقف الضاغطة باتخاذ تدابتر إيجابية وتعلم سلوكيات -االستجابات االنفعالية 

 جديدة توافقية. 
ي تمنع الفرد من التمتع ويــه

ي السلوكي إىل تغيتر األفكار السلبية المسببة للقلق والخوف والحزن التر
 
دف العالج المعرف

ي 
بحياته إىل أفكار إيجابية عن طريق تثقيف الفرد نفسيا عن حالته وتنمية وعيه بذاته باكتشاف أفكاره ومشاعره التر

 تساعده عىل تغيتر حياته لألفضل. 
 الجسدية التقنيات -3-1
خاء -3-1-1  تقنية االسير

ي تخفيض القلق وتطوير الصحة النفسية، 
 
خاء ف يجمع علماء العالج النفسي والسلوكي عىل فائدة التدريب عىل االستر

ي حاالت 
 
ي التوتر العضىلي تتوقف أساسا عىل شدة االضطرابات االنفعالية، فاألشخاص ف

 
ومن الثابت أن الزيادة الشديدة ف

خاء بأنه توقف كامل لكل االنقباضات والتشنجات العضلية المصاحبة  التوتر والقلق تنهار مقاومتهم، لذا ُيعرف االستر
ي 
 
ي حالة من التوتر الشديد الذي يصطحبه استثارة ف

 
للتوتر، وهناك بعض األفراد ممن يعيشون طول الوقت تقريبا ف
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ي من مظاهرها جمود عضالت بعض األعضاء وارتفاع الضغ ط، وزيادة نبضات القلب، واضطراب انتظام الجهاز العصتر
 ( 1980التنفس.)عبد الستار ابراهيم،

خاء إىل تقليل أو حذف التوتر خاء عضىلي  وتهدف تقنية االستر
، كما  والوصول إىل رفاهية الجسم والروح واستر وعقىلي

 (181، صChapelle F. & al.  ،2014تهدف إىل التواصل مع أنفسنا والتعامل مع انفعاالتنا. )
ي ) خاء جاكوبسون التدريحر خاء شيوعا نجد استر (، وهو طريقة نشطة، تقوم عىل أساس 1987ومن أكتر أشكال االستر

( ي لـشولتر 
، للحث 1958التناوب بير  تقلص وتمدد العضالت والتدريب الذانر ي

اح ذانر (، وهو تقنية سلبية باستخدام اقتر
خاء   (.61، صMikolajczak) ،2013عىل مشاعر الثقل والحرارة وتعزيز حالة االستر

ي التنفس -3-1-2
 
 التحكم ف

ي حالة 
 
ة ف ها( ويستخدم بكتر ويــهدف إىل مواجهة التنفس الشيــــع وآثاره المحسوسة )الدوار، اإلحساس باالختناق، وغتر
ي التنفس يه

 
ي إدخال الكثتر من األكسجير  )بسبب استجابة القلق(، والتحكم ف

 
دف نوبات الهلع. التنفس الشيــــع يتمثل ف

إىل تقليل هذه الكمية. وتتضمن هذه التقنية إبطاء التنفس والتنفس من البطن )البطن يرتفع وينخفض أثناء الشهيق 
ي شكل "مستطيل"، حيث يستغرق الزفتر مدة أطول من 

 
( مع عدم أخذ أنفاس عميقة أثناء الشهيق والتنفس ف والزفتر

يل بوفيه،  (.126-125، ص2019الشهيق )ستر

 ت المعرفيةالتقنيا -3-2

ي الغالب هي نتيجة لطريقة تفكتر خاطئة وهذا، أي أن الحدث 
 
من وجهة نظر بيك، المشاعر السلبية من حزن أو قلق ف

 :  ليس هو السبب المباشر للمشاعر السلبية وإنما نمط التفكتر المستعمل لتحليل الحدث، ومن بير  أخطاء التفكتر
كتر  عىل الجوانب  -

ة الذهنية وهي التر  السلبية وتجاهل اإليجابيات؛الفلتر
التضخيم أو التقليل: تضخيم السلبيات وتصغتر االيجابيات أو تهويل التحديات والمشاكل والتقليل من  -

 القدرات الذاتية؛

، توقع أن األسوأ سيحصل حتما.  - ي التشاؤمي
 التفكتر الكارنر

ي وتهدف التقنيات المعرفية إىل تغيتر المعارف المختلة )األفكار، المعتقد
 
ات، المخططات( وذلك بالعمل عىل األفكار ف
ي هي أصل كل 

ي تشكلها، أو عىل المخططات الالواعية التر
(، أو عىل التشوهات المعرفية التر ي

 
حد ذاتها )إعادة البناء المعرف

(. ونذكر من بير  التقنيات  ي
 
ي قد تساعد ع-ما سبق، أو عىل بعض الوظائف المعرفية الهشة )إعادة الربط المعرف

ىل التر
ي تسمح بالحد من  -مواجهة الضغوط المتعلقة بجائحة كورونا

( التر تقنية إيقاف التفكتر )أو التوقف عن التفكتر
ي تمتر  العديد من اضطرابات القلق )اضطراب الوسواس القهري، اضطراب القلق(. 

ارات واألفكار المتطفلة التر اإلجتر
ي هذه األفكار اإلجتياحية

 
ي تعلم التحكم ف

 
، وذلك بعد تحديدها. هذه التقنية يمكن أيضا أن تتضمن يتمثل ذلك ف

ء آخر(  ي
ء آخر، مثال، عن طريق إضافة سلوك معير  )التحرك من مكانه، القيام بسر ي

ي شر
 
"تشتيت االنتباه"، ليفكر ف

يل بوفيه، ة بعد إشارة "توقف". )ستر  (.109/123/124، ص 2019مباشر

 التقنيات االنفعالية -4-3
 الوعي الكامل تقنيات تأمل  -4-3-1

ي محيطه، 
 
ي يختارها )تنفسه، األصوات الموجودة ف

ي توجيه انتباه المريض بطريقة إرادية نحو أحد العناض التر
 
وتتمثل ف

 بشكل كامل )الوعي الكامل( 
ً
 عليه. إذن، يجب أن يكون الفرد واعيا

ً
إحساساته الجسدية، أفكاره، انفعاالته،...(والبقاء مركزا

ي تمر بالفرد، تقبلها دون الحكم عليها، ثم إعادة تركتر  االنتباه عىل  بهذا العنرص. يتمثل
ي إدراك العناض التر

 
هذا التمرين ف

، فيما يخص الجانب  ي واالنفعاىلي
 
العنرص الذي هو موضوع التمرين. تؤثر أساليب تأمل الوعي الكامل عىل الجانبير  المعرف

، فإن الوعي الكامل بالحالة االنفعالية ا يل االنفعاىلي لحالية يؤثر عىل شدة االنفعال المزعج ويقلل من شدته وتكراره )ستر
 (.129-128، ص2019بوفيه،

ار األفكار المرتبطة  ي فخ اجتر
 
ي تفادي الوقوع ف

 
ىلي ف

ة الوباء والحجر الصحي المت   ي فتر
 
وقد تفيد تمارين الوعي الكامل ف

وس كورونا وما ينجر عنه من انفعاال   ت سلبية.   بخطر العدوى واإلصابة بفتر
 
 لخاتمة: ا

علينا عىل األجدر انتظار انتهاء هذه األزمة الصحية حتر يتست  لنا تقدير انعكاسات هذه الجائحة عىل الصحة النفسية 
ي المستقبل، حيث 

 
ي الوقت الحاض  وف

 
، حيث أن آثار وباء كورونا عىل الصحة النفسية قد تكون عميقة ف للجزائريير 

ي العزل 
 
ي هي بمثابة عواصف تجتاح الصحة النفسية لألفراد، كما يجب يجب اإلمعان ف

، الوحدة والقلق التر االجتماعي
 مراقبة معدالت القلق، االكتئاب ومحاوالت االنتحار. 
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