
   

(Arabic) 
 

دلیل كبیر أطباء كالیفورنیا: تخفیف الضغط النفسي أثناء مرض  
   (COVID-19) 19-كوفید

 



(Arabic) 

أھمیة إدارة الضغط النفسي أثناء ھذه الفترة 

تمثل صحة وسالمة ما یقرب من 40 ملیونا من سكان كالیفورنیا األولویة رقم واحد لوالیتنا. وھذا یشمل العافیة الجسدیة والنفسیة لجمیع األفراد. نحن ندرك أن 
سیاسات الصحة العامة والتدخالت الالزمة إلبطاء انتشار COVID-19 تؤثر على جمیع جوانب المجتمع وحیاتنا الیومیة. یؤدي االرتباك الیومي، إلى جان ب 

الخوف من عدم معرفة ما ھو آت، إلى زیادة الضغط النفسي والقلق لدى الكثیرین.  

یتعاون سكان كالیفورنیا معا لممارسة التباعد الجسدي إلبطاء انتشار فیروس كورونا المستجد. في الوقت الذي نتخذ فیھ التدابیر للحد من آثار مرض كوفید-19  
(COVID-19) المباشرة على مجتمعاتنا ونظم الرعایة الصحیة، من المھم أیضا التقلیل من اآلثار الصحیة الثانویة المترتبة على ھذه الجائحة. فشیوع الضغ ط 

النفسي والقلق حیال COVID-19، الذي یزید من حدتھما الضائقة االقتصادیة بسبب فقدان األجور والوظائف واألصول المالیة، واإلغالقات الجماعیة 
للمدارس، وإجراءات التباعد االجتماعي الالزمة قد یؤدي إلى زیادة الحاالت المرضیة المرتبطة بالضغط النفسي.  

أثناء ھذه الفترة، قد ینتج جسمك ھرمونات الضغط النفسي بنسبة أكثر أو أقل مما ھو صحي. یمكن أن یؤدي ذلك إلى تفاقم مشاكل الصحة البدنیة و/أو النفسیة، 
مثل داء السكري وأمراض القلب والقلق واالكتئاب والتدخین أو التعاطي غیر الصحي للكحول أو العقاقیر األخر ى.  

یمكن أن تظھر الضغوط النفسیة على أجسامنا ونفسیاتنا وسلوكیاتنا بطرق عدیدة مختلفة. على سبیل المثال في أجسامنا، قد تكون التغییرات في أنماط النوم 
والشھیة والصداع وآالم المعدة أو تغیرات حركة األمعاء واالرتفاع المفاجئ في ضغط الدم كلھا عالمات على استجابة مفرطة النشاط للضغ ط النفسي. ف ي 

عواطفنا وسلوكیاتنا، قد نشعر بمزید من االنفعال أو نعاني من تغیرات في المزاج أو قلق أو اكتئاب أو زیادة تعاطي المخدرات أو الغضب. من المھم أن تعرف 
أن ھذه التغییرات لیست "مجرد تخیالت لدیك". قد تكون عالمات على رد فعل بیولوجي یحدث في أدمغتنا وأجسام نا بسبب الضغط النفسي المشترك الذي 

نواجھھ جمیعا. إذا كنت قد عانیت من محنة كبیرة في الماضي، خاصة خالل السنوات الحرجة من الطفولة، فقد تكون أكثر عرضة لإلصابة بالمشاكل الصحی ة 
والسلوكیة في فترات الضغط النفسي. 

الخبر السار ھو أن ھناك أشیاء بسیطة یمكنك القیام بھا كل یوم، في المنزل، لحمایة صحتك. یمكن أن یساعدك الدلیل التالي في إدارة االستجابة للضغط النفس ي. 
قد تبدو أنھا أشیاء بسیطة للوھلة األولى، لكنھا قائمة على األدلة وثبتت فعالیتھا. یمكن للعالقات اآلمنة والمستقرة والراعیة أن تحمي أدمغتنا وأجسامنا من 

التأثیرات الضارة للضغوط النفسیة والمحن. یمكن أن تساعد التغذیة الصحیة وممارسة التمارین الریاضیة  بانتظام والنوم المریح وممارسة الحضور الذھن ي 
والبقاء على اتصال مع دعائمنا االجتماعیة والحصول على رعایة صحیة نفسیة في تقلیل ھرمونات الضغط النفسي وتحسین الصح ة. 

خذ وقتك وصمم بر نام جا یناسبك وكن لطیفا مع نفسك، بینما نمر جمیعا بھذا التحدي مع ا. 

مكافحة الضغط النفسي في المنزل 

الخطوة 1: الوعي - كیف یظھر الضغط النفسي على جسمن ا 
أوال، یجب أن نتحقق جمیعا من أنفسنا وأن ندرك كیف یظھر الضغط النفسي على أجسامنا. التغییرات في أنماط نومك أو شھیتك أو الصداع أ و   -

تغیرات حركة األمعاء أو ارتفاع الضغط أو سكر الدم كلھا عالمات على استجابة مفرطة النشاط للضغط النفسي. 

إدارة الضغط  إذا كان لدیك مرض مزمن أو حالة مرضیة قائمة، فأنت بحاجة إلى إیالء اھتمام خاص لحالتك والتأكد من تتبع أي تغییرات مھمة. تعد  -
 ى للمساعدة في إدارة حالتك. ات أھمیة قصو ذ سيالنف

یمكن أن یؤثر الضغط النفسي على صحتنا بشدة. على سبیل المثال، إذا كنت مصابا بالربو، فقد تجد نفسك تستخدم األلبیوتیرول مرات أكثر؛ وإذا كنت   -
مصابا بداء السكري، فقد ترتفع نسبة السكر في دمك؛ وإذا كنت تحاول إدارة تقلبات ضغط الدم، فقد  تكون مرتفعة اآلن.  

الخطوة 2: قم بإعداد خطة لنفس ك 
من المھم وضع خطة تناسبك بشكل واقعي حول ما یمكنك فعلھ أو ما ستفعل ھ.   -

فكر فیما یناسبك عادة عندما تشعر بالتوتر وقم بإعداد قائم ة.    -
أثناء وضع خطتك، تأكد من تضمین عناصر من الفئات الست إلدارة الضغط الن فسي للمساعدة في تنظیم نظام االستجابة للضغط النفسي لدیك. الفئات   -

الست ھي : 
العالقات الداعمة - الحفاظ على التواصل مع مجتمعاتنا   .1

التمارین - 60 دقیقة یومًیا (ال یجب أن تكون كلھا في مرة واحدة )   .2
النوم الصحي - مارس عادات صحیة جیدة للنوم، بما في ذلك الخلود إلى ال نوم واالستیقاظ في نفس الوقت كل یوم، والتأكد من أن مكان   .3

نومك معتدل البرودة وھادئ وخال من عوامل التشتیت. تجنب الكافیین بعد الظھیرة أو عند المس اء. 
التغذیة    .4

دعم الصحة  النفسیة والسلوكی ة   .5
الحض ور الذھني - مثل التأمل والصالة   .6
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یتضمن ھذا الدلیل "نماذج الرعایة الذاتیة" التي یمكن أن تساعدك على البدء في وضع برنامجك.     -

الخطوة 3: وضع برنامج ك 
تأكد من أنك تمارس برنامجك كل یوم ومرتین في الیوم إذا كنت بحاجة إلى ذلك.    -

راجع نفسك بانتظام لترى كیفیة شعورك النفسي والجسدي. اطرح على نفسك أسئلة مثل: كیف ھي حالة صدري، معدتي، ساقي، رأسي، إلخ.    -
ًدما وافعل ذلك. دع خطتك تتطور للتأكد من أنھا تناسبك. إذا لم یكن األمر  حلل برنامجك. إذا كنت بحاجة لتغییر بعض األمور المتعلقة بھ، فام ضي ق  -

كذلك، غیر التفاصیل، ولكن تأكد من بقاء عناصر من الفئات الس ت.  

ست استراتیجیات لمكافحة الضغط النفسي 

یمكن للعالقات اآلمنة والمستقرة والراعیة أن تحمي أدمغتنا وأجسامنا من التأثیرات الضارة للضغوط النفسیة والمحن. یمكن أن تساعد التغذیة الصحیة وممارسة  
التمارین الریاضیة بانتظام والنوم المریح وممارسة الحضور الذھني والبقاء على اتصال مع دعائمنا االجتماعیة والحصول على رعایة صحیة نفسیة في تقلیل  

ھرمونات الضغط النفسي وتحسین الصحة . 

عالقة داعمة:     .1
حافظ على عالقاتك الداعمة باستخدام الحاسوب أو ما شابھ أو مع من تعیش معھم في المنزل. أوقف تشغیل الوسائط واألجھزة لقضاء وق ت  أ. 
ممیز معا في إبداع بعض األعمال الفنیة أو الرقص أو الطھي أو القراءة مع أحبائك. اب ق على اتصال مع الموجھین واألصدقاء والعائلة عبر 

الھاتف أو محادثات الفیدیو، بما یتضمن المدارس والمنظمات المجتمعیة أو الدینیة. 

تمرینات یومیة :    .2
شارك لمدة 60 دقیقة في نشاط بدني كل یوم. وال یجب أن تكون المدة كلھا في مرة واحدة. أقم حفلة رقص في  غرفة نومك، أو قم بـ 35  أ. 

 Tik Tok بین الحین واآلخر، أو  أقم مسابقة  بطو ق الھوال ھوب لمدة 20 دقیقة، أو قم بتصویر فیدیو (jumping jacks) تمرین قفز
ومشاركتھ، أو قم بالمشي السریع حول الحي مرتین، أو الجري، أو مارس الیوجا قبل النوم، أو قم بـ 10 تمارین ضغط، أو نط الحبل 

المزدوج على الطریقة الھولندیة، ویمكن أن تستمر القائمة أكثر من ذلك. الخالصة - حرك جسمك وارفع معدل ضربات قلبك للتخلص م ن 
التوتر. 

اسأل األصدقاء عن الموارد التي یستخدمونھا أو اتصل باإلنترنت وابحث عن روتین التمارین الریاضیة في المنزل وشاھد النتائج وما یمكن  ب.  
أن یناسبك. 

نوم صحي :   .3
ٍ اف من النوم. قد یكون ذلك صعًبا بشكل خاص في ال وقت الحالي، ولكن من األشیاء التي تساعد على ذلك ھي النوم  احصل  على قسط ك أ. 
واالستیقاظ في نفس الوقت كل یوم. أغلق األجھزة اإللكترونیة قبل النوم  بنصف ساعة على األقل. اشرب بعض الماء الدافئ أو الشا ي 

الساخن وا قرأ كتابا بعد الصعود إلى السریر. تجنب الكافیین بعد الظھیرة وعند المساء. تأكد من أن مكان نومك معتدل البرودة وھادئ وخال  
من عوامل التشتیت واألجھز ة. 

التغذیة :    .4
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ال یتعلق ھذا بخسارة الوزن. ولكن یتعلق األمر بالتأكد من حصولك على  التغذیة المناسبة للمساعدة في التغلب على الضغط النفسي. حافظ   أ. 
على مواعید منتظمة للوجبات الرئیسیة، حتى ال تتناول وجبات خفیفة طوال الیوم. قلل من الكربوھیدرات المكررة والدھون العالی ة 

واألطعمة عالیة السكریات وقلل من تناول الكحو ل.  
ًصصا من الفاكھة وا لخضروات یومًیا وكذلك األطعمة الغنیة بأحماض األومیج ا 3 الدھنیة بما  تنص القاعدة العامة على تناول من  5 إل ى 9 ح ب.  

یشمل األسماك والمكسرات واأللیاف.  

دعم الصحة النفسیة والسلوكیة :   .5
المشاركة في رعایة الصحة النفسیة. حدد موعدا للجلسات المرئیة أو الھاتفیة للعالج النفسي والرعایة النفسیة وعالج اضطرابات تعاطي   أ. 

المخدرات عند اإلمكا ن.  
قلل من مطالعة األخبار أو أي محتوى إعالمي آخر یزعج ك.  ب.  

إذا لم یكن لدیك موعدا منتظما أو لم تكن على اتصال بأخصائي صحة نفسیة سابقا، إلیك بعض الموارد لمساعدتك على البدء.  ج. 

الحضور الذھني والتأمل والصالة:    .6
Calm و Headspace مارس الحضور الذھني، مثل التأمل أو الیوجا أو الصالة لمد ة 20 دقیقة مرتین في الیوم. تعد التطبیقات مثل تطبیقي أ. 

طرقًا سھلة ویسھل الوصول إلیھا للبدء. كما یمكن العثور على التأمالت على اإلنترنت أیضا.  
یمكن أن یساعد الحضور الذھني في تقویة مسارات الدماغ التي تخفف من حدة االستجابة للضغط النفسي، مما یساعدك على تنظیم  ب.  

استجابتك للضغط النفسي بسھولة أكبر.  

أشیاء علیك أن تحد منھا 

األخبار – احرص على منح نفسك استراحة من مطالعة األخبار على مدار 24 ساعة وتنبیھات األخبار. فذلك یحدث حقا فرقا في صحتك الجسدیة   -
والنفسی ة.  

المواد المخدرة - نظرا ألن أجسامنا قد تفرز ھرمونات الضغط النفسي أكثر من المعتاد، فنحن أكثر عرضة لإلدمان على المخدرات. من المھم أن   -
تضع ھذا في االعتبار وتتأكد من أنك تنظم بشكل فعال الكمیة ال تي تتناولھا من المواد التي قد تسبب اإلدمان.  

األطعمة عالیة السكریات/ عالیة الدھون - تؤدي زیادة إفراز ھرمون الكورتیزول المسبب للضغط النفسي إلى زیادة الرغبة في تناول األطعمة التي   -
تحتوي على نسبة عالیة من السكریات والدھون. حتى لو كنت في السابق معتادا على تناول األكل الصحي، فقد تجد نفسك ترغب في تناول رقائق  

البطاطس وكعك الشوكوالتة والصودا وغیرھا من الوجبات الخفیفة غیر الصحیة. ال یزید الضغط النفسي الرغبة الشدیدة في تناول ھذه األنواع من 
األطعمة فحسب، بل یمكن أیضا أن تجعل ھرمونات الضغط النفسي أجسامنا أكثر مقاومة لھرمون األنسولین، مما یزید من خطر اإلصابة بداء  

السكري من النوع 2، لذا حاول عدم االنغماس كثیرا في تناول ھذه األطعم ة.  

أمور علیك أن تتبناھا 

بعضنا البعض – اثبت علمیا أن اتصاالتنا الشخصیة الداعمة تساعد في التخفیف من آثار الضغط النفسي على أدمغتنا وأجسامنا. إن البقاء على اتصا ل   -
مع أحبائنا ومجتمعاتنا با ستخدام الحاسوب أو ما شابھ ھو عالج حقیقي. إذا رأیت جیرانك وأنت في الخارج، تذكر االستمرار في التباعد الجسدي، 

ً مھما من أجل رف ع  ولكن قل مرحبا واسأل عن حالھم. عندما تكون في محل بقالة، اشكر العاملین ھناك وانخرط في محادثة معھم. األمر ل یس
المعنویات فحسب، ولكن البقاء على اتصال عاطفي مع بعضنا البعض أمر حیوي لصحتنا. 

أنفاس عمیقة - لیس من الضروري أن تكون متمرسا في الیوغا لمعرفة قوة النفس العمیق النقي. تنفس ببطء؛ تنفس كثیرا. األنفاس العمیقة ھي أیضا   -
لحظات رائعة للتحقق من أ جسامنا ومعرفة أین وكیف نش عر.  

الخروج في الھواء الطلق - بینما یتعین علینا ممارسة التباعد الجسدي، فإن الخروج في الھواء الطلق والعثور على مساحة خضراء، حتى لو كانت ف ي   -
ساحتك الخلفیة، أمر مفید للغایة لعافیتنا. استمتع بأشعة الشمس على وجھك واستمع إلى غناء الطیور وشاھد الزھور تتفتح.  

الترطیب - حافظ على نسبة الماء في جسمك. اشرب 8-10 أكواب من الماء یومیا.    -
اللعب - العثور على طرق للعب  والضحك مھم جدًا لصحتنا النفسیة والبدنیة. أوقف تشغیل األخبار وشاھد فیلما مسلیا، أو األفضل من ذلك، كن مبدعا   -

واصنع فیلما مسلیا مع أفراد أسرتك. ا تصل بصدیق وتحدثا عن األوقات التي ضحكتما فیھا بشدة، واكتشف االنطباعات التي یمكنك القیام بھا، وتظا ھر 
بأن األرضیة ھي حمم ساخنة. ھذه أوق ات عصیبة، ولكن ال ی زال بإمكانك أن تكون مضحكا.  

طلب المساعدة أو تخصیص بعض الوقت – اجعل التواصل منفتحا في منزلك حول األوقات التي نحتاج فیھا إلى المساعدة. سو اء كان لدیك كلمة سر   -
خاصة  أو مجرد تذكیر لنفسك. إذا كنت بحاجة الستراحة، فعبر عن ذلك وخذ االستراحة. إذا كنت تمر بوقت عصیب حقا أو تشعر بعدم األمان في 

المنزل أو تفكر في إیذاء نفسك أو أي شخص آخر، فھذا لألسف أمر شائع بشكل متزاید في الوقت الحالي. إلیك الخدمات واألرقام التي یمكنك االتصا ل 
بھا للحصول على الدعم.   

https://covid19.ca.gov/resources-for-emotional-support-and-well-being/
https://covid19.ca.gov/resources-for-emotional-support-and-well-being/
https://covid19.ca.gov/resources-for-emotional-support-and-well-being/
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نموذج الرعایة الذاتیة للبالغین  

أثناء ھذه الفترة، قد ینتج جسمك ھرمونات الضغط النفسي بن سبة أكثر أو  أقل مما ھو صحي. یمكن أن یؤدي ذلك إلى مشاكل الصحة البدنیة و/أو النفسیة، مثل د اء 
السكري وأمراض القلب والقل ق والتدخین أو التعاطي غیر الصحي للكحول أو العقاقیر األخرى. یمكن للعالقات اآلمنة والمستقرة والراعیة أن تحمي أدمغتنا 
وأجسامنا من الت أثیرات الضارة للضغوط النفسی ة والمحن. یمكن أن تساعدك النصائح التالیة في إدارة االستجابة للضغط النفسي. یمكن أن تساعد التغذیة الصحیة   
وممارسة التمارین الریاضیة بانتظام والنوم المریح وممارسة الحضور  الذھني والبقاء على اتصال مع دعائمنا االجتماعیة والحصول على رعای ة صحیة نفسیة   

في تقلیل ھرمونات الضغط النفسي  وتحسین الصحة.   

إلیك بعض األھداف التي یمكنك وضعھا لدعم صحتك. [ ضع عالمة على األھداف التي تختارھا لنفسك أو  اكتب أھدافا أخرى تناسبك في كل  فئة.]  

التخطیط  للرعایة  الذاتیة. لقد وضعت ھدفًا لـ..... ..   ❏
بناء روتین لمكافحة الضغط النفسي     ❏

الحد من وقت الشاشة/ األخبار ألقل   من __ ساعات في  الیوم  ❏  
وضع خطة لما یمكن أن أفعلھ عندما أشعر بالضغط النفسي أو الغضب أو االرتباك ❏  
التخطیط مع شریك حیاتي أو أصدقائي أو عائلتي للحصول على الدعم عندما أحتاج إلیھ ❏  
ّكیف  ❏ تحدید نقاط قوتي ومعرفة المزید عن  كیفیة بناء القدرة على الت  
االتصال بالرقم 211 إذا كنت بحاج ة للمساعدة في تلبیة االحتیاجات األساسیة مثل الغذاء والم أوى ❏  

أنشئ ھدفك الخاص: ______________________________________    ❏

عالقات  داعمة. لقد وضعت  ھدفًا لـ.......   ❏
قضاء المزید من الوقت الممیز مع األحباء، مثل:    ❏

ًضیا عبر اإلنترنت. ❏ تناول وجبات منتظمة مع أسرتي أو  مع من ھم خارج منزلي افترا  
أن یكون ھناك وقت منتظم "لعدم استخدام اإللكترونیات" للتحدث والتواصل مع بعضنا البعض ❏  

تخصیص وقت لالتصال أو المحادثات المرئیة مع األصدقاء والعائلة للحفاظ على نظام دعم صحي لنفسي   ❏  
التواصل بانتظام مع أفراد من مجتمعي لبناء اتصاالت اجتماعیة ❏  
طلب المساعدة إذا شعرت بعدم األمان الجسدي أو النفسي في عالقاتي  ❏  

❏ 800-799-SAFE (7233) الخط الساخن الوطني للعنف المنزلي ھو  
❏ 800-656-HOPE (4673) الخط الساخن الوطني لالعتداء الجنسي ھو  
للوصول إلى خط نصي لألزمات، أرسل كلمة HOME إلى 741-741 ❏  

أنشئ ھدفك الخاص: ______________________________________    ❏
 

التمرین. لقد وضعت ھدفًا   لـ....... ❏  
الحد من وقت الشاشة ألقل  من __  ساعات في الیوم    ❏

المشي لمدة 30 دقیقة على األقل كل   یوم   ❏
معرفة نوع التمارین التي أستمتع بھا وممارستھا بانتظام ❏  

أن شئ ھدفك الخاص: ______________________________________    ❏

التغذی ة. لقد وضعت ھدفًا لـ.. .....   ❏
تناول وجبة إفطار صحیة یومًیا (تحتوي على البروتین أو الحبوب الكاملة أو الفاكھ ة أو جمیعھا ) ❏  
شرب المیاه بدال ً من العصیر أو الصودا ❏  

الحد من تعاطي الكحو ل   ❏
الحد من األطعمة عالی ة السكر و/أو ا لدھون ❏  



(Arabic) 

تناول 5 خضروات و/أو فواكھ یومًیا على األقل  ❏  
اختیار الخبز المصنوع من القمح الكامل وا ألرز البني بد الً من الخبز األبیض أو األرز   ❏  
أنشئ ھدفك الخاص: ______________________________________  ❏  

 
النو م. لقد وضعت ھدفًا لـ.. ..... ❏  

االنتظام في الخلود إلى الفراش في  نفس الوقت كل لیلة  ❏  
تھیئة مكان معتدل البرودة وھادئ  ومطمئن للنوم ووضع روتین للنوم یساعد على االسترخ اء ❏  
ً یال ❏ استخدام الحضور الذھني أو غیره من أدوات تقلیل الضغط النفسي إذا كان القلق یجعلني مستیقًظا ل  

إیقاف تشغیل األجھزة اإللكترونیة قبل النوم بـ 30 دقی قة على األقل    ❏
أن شئ ھدفك الخاص: ______________________________________    ❏

 
الحضور الذھني. لقد وضعت ھدفًا لـ ....... ❏  

ًسی ا ً❏ تخصیص بعض الوقت خالل الیوم لمالحظة كیف أشعر  جسدیا ونف  
ممارسة التنفس بذھن حاضر أو أي طریقة أخرى للتھدئة أثناء المواقف العصیبة ❏  
كتابة قائمة من خمسة  أشیاء أو أكثر  أنا ممتن لھا كل یوم ❏  

إنشاء روتین منتظم من الصالة و/أو  التأمل أو الیوجا    ❏
تنزیل تطبیق للیقظة الذھنیة وممارسة تمرین الحضور الذھني 20 دقیقة  في الیوم  ❏  

أنشئ ھدفك الخاص: ______________________________________    ❏

الصحة النفسیة. لقد  وضعت ھدفًا لـ.......   ❏
معرفة المزید عن خدمات الصحة النفسیة و/أو تعاطي المخدرات (مثل االستشارات  ومجموعات الدعم واألدویة ) ❏  

تحدید مكان أخصائي صحة نفسیة أو مجموع ة دعم في المنطقة .   ❏
تحدید موعد مع أخصائي صحة نفسیة  ❏  

إذا شعرت  وكأنني أمر بأزمة، فسأحصل على المساعد ة   ❏
❏ 800-273-TALK (8255) ھو (Lifeline) الخط الوطني لمنع االنتحار  
للوصول إلى خط نصي لألزمات، أرسل كلمة HOME إلى 741-741 ❏  
خط SAMHSA لالضطرابات الناتجة عن الكوارث 800-985-5990 ❏  

أنشئ ھدفك الخاص: ______________________________________    ❏
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