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 المقدمة -1

 

( حول العالم إلى مكوث الناس في منازلهم، في وقت أُغلقت 19-أدى تفشي جائحة "كورونا المستجد" )كوفيد

العامة، واهتزت اقتصادات كبرى تحت وطأة انتشار العدوى بالفيروس، وفي ظل كل الحدود وتوقفت الحياة 

هذه التطورات بات من الصعب على اإلنسان أن يعيش كل هذه األحداث تتكشف أمامه دون أن يتملكه 

الحزن والقلق وتنال منه الكآبة، وصوالً إلى تراكمات الضغوط النفسية التي تصل تأثيراتها في حاالت عدة 

 على الصحة الجسدية كتوهم اإلصابة بالمرض. 

 

وال تقل مسألة العناية بالصحة النفسية أهمية عن العناية بالصحة الجسدية، وباألخص في أوقات األزمات. 

 ً ما تكون الحالة النفسية عامالً رئيسياً في المساعدة بالعالج بل أنها تكون نصف العالج في حاالت  ودائما

لتوتر والقلق عامالن أساسيان في ضعف المناعة لدى اإلنسان، مما يجعل جسمه أكثر كثيرة، بخاصة وأن ا

 عرضة لألمراض.

 

وساهم انتشار جائحة "كورونا" بزيادة المخاوف النفسية من اإلصابة بالفيروس، األمر الذي يؤدي إلى 

عور بالضغوط النفسية ضعف المناعة لمواجهة المرض إذا ما تم اكتسابه. ما يؤدي إلى زيادة التوتر والش

والعصبية في أوقات األزمات، وذلك ما يستدعي ضرورة االبتعاد عن أسباب التوتر والقلق، مقابل تعزيز 

 النظرة اإليجابية والتخفيف من الجلوس أمام شاشات األخبار ومتابعة التفاصيل من خالل الهواتف الذكية. 

 

تشار جائحة "كورونا" ساهم بشكل كبير في ظهور توهم ولعل الصخب اإلعالمي العالمي الذي بات يرافق ان

اإلصابة بالمرض، والمتمثل بزيادة المخاوف من اإلصابة بالفيروس، وهذا بشكل أو بآخر يهيئ الفرد لتقبل 

 الفيروس ويضعف المناعة لمواجهته إذا ما تم اكتسابه.

 

د نتلقاها في حيز واسع من ساعات إن االبتعاد عن االنصياع للهلع في السلوك ومظاهر التهويل التي ق

األخبار الطويلة والتي باتت تتركز منذ منتصف شهر آذار الماضي على متابعة أدق تفاصيل "كورونا" 

وتأثيرها على نفسية المتلقي، وذلك في وقت صار يتوجب  اإلعالميةبغض النظر عن مراجعة المضامين 

حة؛ ألن خطر المعلومة الخاطئة ال يقل أثراً عن فيه أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة ضرورة مل



تداعيات الفيروس الخطير، حيث بات األخذ بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والموثوقة وبخاصة 

الصحية منها، أمراً لزاماً على مختلف شرائح المجتمع من أجل بيئة سكانية متعافية من هذه الجائحة. وهنا 

همية ما ينشر في وسائل اإلعالم على اختالفها من توعية وتثقيف صحي على اعتبار البد من اإلشارة إلى أ

 ما ينشر شكال من أشكال الوقاية من اإلصابة.

 

وتؤكد دراسات في علم النفس أن عديد األشخاص يعانون من الخوف والذعر في كثير من الظروف، ما 

لتوتر والقلق، حيث أصبحت وسائل التكنولوجيا يتطلب نشر اإليجابية واالبتعاد قدر اإلمكان عن أسباب ا

الحديثة وتطبيقات المراسلة الفورية وصفحات مواقع التواصل االجتماعي من أسرع طرق انتشار األخبار 

بين األفراد، وفي كثير من األحيان تكون المعلومات المتداولة مغلوطة تماماً، لذا فإنه البد من االعتماد على 

 استقاء األخبار والمعلومات المتعلقة بجائحة "كورونا".القنوات الرسمية في 

 

هذا و تعج مختلف الوسائل اإلعالمية بكل شاردة وواردة حول كورونا، ما قد ينتج عن ذلك نوع من اإلجهاد 

النفسي لدى المتابعين لما تحمله تلك الرسائل اإلعالمية من أخبار سلبية، ويزداد األمر سوءا لدى الناس 

ون باألصل من مشكالت واضطرابات نفسية، وتشير الدراسات إلى أهمية الوعي في هذه الذين يعان

الظروف من خالل أن يعي الشخص ما يدور حوله، حيث تؤكد أيضاً "منظمة الصحة العالمية" على 

 ضرورة االبتعاد عن األخبار المتعلقة بـ "كورونا" والتي تتناول حجم االنتشار وعدد الوفيات حول العالم،

 فيما تدعو إلى متابعة المحتوى المتعلق بالحماية من المرض واتخاذ اإلجراءات الوقائية.

 

 مواجهة الضغوط النفسية أوقات األزمات  -2

 

تمثل الضغوط خطراً على صحة الفرد وتوازنه، كما تهدد كيانه النفسي، وما ينشأ عنها من آثار سلبية، كعدم 

اء والعجز عن ممارسة مهام الحياة اليومية، وانخفاض الدافعية القدرة على التكيف وضعف مستوى األد

للعمل والشعور باإلنهاك النفسي. فإن أساليب التعامل مع هذه الضغوط هي الحلول السحرية إلعادة التوافق 

عند اإلنسان إذا ما استدل على معرفة األسلوب المناسب لشخصيته، فحينما يتعامل اإلنسان مع الموقف فإنه 

 يب بطريقة من شأنها أن تساعده على التجنب أو الهروب أو من تقليل األزمة ومعالجة المشكلة. يستج

 

 أساليب التعامل مع الضغوط النفسية -أ

 

إن التصور العام عن أساليب التعامل مع الضغوط شامل ويحتاج إلى تفصيل أكثر، ويرى بعض علماء 

أنها: وسيلة تعديل أو محو الموقف الذي يزيد من حدة  النفس بأن أساليب التعامل مع الضغوط تعتمد على

المشكلة التي تسبب الضغط، وكذلك وسيلة التحكم اإلدراكي واستدعاء الخبرات لتحييد المشكلة، وهي أيضاً 

 وسيلة التحكم بالنتائج االنفعالية للمشكلة ضمن حدود االستجابة الناجحة للحل.

 

 أساليب التعامل مع الضغوط النفسية، والتي تتمثل بـ أن نوجز فيما سيتقدم أبرز  ويمكن

 



 .أ التصدي للمشكلة.1

 

وهو أسلوب من أساليب التعامل مع الضغوط، يلجأ إليه بعض الناس وفقاً لنمط الشخصية، ويهدف هذا 

 األسلوب إلى تخفيف العقبات التي تحول بينه وبين التكيف واالتزان.

سلوب من أساليب التعامل يلجأ له المثقفون كاستجابة آللية التعامل مع وبينت الدراسات النفسية أن هذا األ

الضغط، إضافة إلى المعرفة المسبقة لمصدر الضغط لدى الفرد، ويعتمد هذا األسلوب أساساً على قوة 

 الشخصية والشجاعة في مواجهة المواقف النفسية والتوترات الناجمة عن مصدر الضغط وشدته.

 

 االجتماعي. طلب اإلسناد -.أ2

 

هو محاولة البعض للحصول على مساعدة اآلخرين اجتماعياً أو نفسياً، طبياً، مادياً، تبعاً لتقديرات المعنيين 

أنفسهم. إذ يلجأ البعض إلى األهل أو األقرباء في بعض المجتمعات للحصول على الدعم األمني عند الشعور 

 بالتهديد لسبب معين. 

 

سناد االجتماعي حيث تشير نتائج الدراسات العلمية إلى أن هذا اإلسناد مخفف ويسعى البعض إلى طلب اإل 

 للضغط ويقلل من تأثيره السلبي في الصحة النفسية والجسمية.

 

 ضبط النفس. -.أ3

 

يلجأ إليه بعض الناس عندما يتعاملون مع مواقف من شأنها أن تؤثر على التحكم والسيطرة، ولكن تتولد 

نابعة من العقل، بمعنى آخر فإنهم يعالجون الموقف بخبرات وقوة إرادة رغم التوتر لديهم مشاعر قوية 

واإلثارة، إال أن التحكم وتقليل وطأة األحداث التي تبعث على الضيق؛ تظل مفتاح حل المشكلة لديهم من 

 خالل السيطرة والقدرة على ضبط االستجابة االنفعالية. 

 

في حينه، وقد يكون لذلك فائدته في الصحة النفسية والجسمية، أما إذا فشل ويعتبر هذا األسلوب مريحاً للفرد 

 فإنه يؤدي إلى حاالت مرضية خطيرة.

 

 التجنب والهروب. -.أ4

 

عندما ال يجد الفرد اإلمكانات المتوفرة لديه والكافية للتعامل مع الضغط السائد، فبإمكانه وفي بعض األحيان 

 ه ثانية، أو التهيؤ له، ويحدث هذا على مستوى األفراد.تجنب التعامل لحين استجماع قوا

 

أما إذا فشل في تجنب الموقف الضاغط ولم يستطع مقاومته، فإنه يلجأ إلى العقاقير. والكثير من الذين 

يتعاطون العقاقير، يجدون فيها وسيلة للهروب من المواجهة، فقد يختار البعض هذا األسلوب على وفق نمط 

 شخصيته.



 

 اإلبدال. -.أ5

 

بهدف التكيف مع الضغوط النفسية أو تخفيف شدتها، يمكن التحكم باالستجابات الناتجة عنها عن طريق 

اإلبدال، فالضغوط وازدياد التوتر يجد مصرفاً له على مستوى الجسد، وثمة ظواهر للتدليل على ذلك مثل 

وكثرة التدخين أو اإلفراط في النشاط الجنسي، فكل التبول وكثرة التغوط واإلفراط في األكل أو األكل بنهم 

 تلك األفعال يمكن اعتبارها تفريغات جسدية يتفاوت وعي الناس لها.

 

 الخيال والتمني  -.أ6

 

يلجأ إليه بعض الناس عندما ال يستطيعون المواجهة، فيتخذون الهروب من األحداث المحيطة بهم والمثيرة 

 فبعض الناس تنتابهم أحالم يقظة كثيرة وبالتالي ينسحبون من الحياة الفعلية.  للقلق والتوتر، متوّهمين الحل،

 

ويعني هذا األسلوب أيضاً رغبة الفرد على مستوى المتخيل فقط بأن يبتعد عند تعرضه لموقف ضاغط عن 

 واقع هذا الموقف وظروفه، مثل تخيل العيش في مكان أو زمان غير الذي هو فيه أو حدوث معجزة تخلصه

 مما هو فيه من ظروف وأزمات.

 

 

 آليات الدفاع في مواجهة الضغوط النفسية: -ب

 

إليها  يلجؤونأول من أدخل مفهوم آليات الدفاع أو الحيل الدفاعية هو سيغموند فرويد، ويرى أن الناس 

شويه لحماية أنفسهم وتساعدهم على معالجة الصراعات واإلحباطات؛ وهي أساليب عقلية ال شعورية تقوم بت

الخبرات وتزييف األفكار والصراعات التي تمثل تهديداً، وهي تساعد الناس على خفض القلق حينما 

 يواجهون معلومات تثير التهديد.

 

 الكبت. -.ب1

 

عملية عقلية الشعورية يلجأ إليها الفرد للتخلص من شعور بالقلق والضيق الذي يعانيه بسبب ورود عوامل 

هذه اآللية فإن اإلنسان يحرر نفسه ولو مؤقتاً من الضغوط المتسلطة  وباستخدام متضاربة األهداف في نفسه،

 ال يطيقه.  عبئاعليه وتشكل 

 

ورغم االختالفات من فرد آلخر في إدراك الضغوط واستخدام هذه اآللية، إال أنه ليس كل الناس يلجئون إلى 

للجوء إلى استخدام اآلليات الدفاعية، الكبت عندما يتعرضون لموقف ضاغط، أو محاولة الهروب منه با

فبعض الناس لهم قدرة المواجهة وتحمل الموقف، ويرى علماء النفس والصحة النفسية بأن الكبت الناجح هو 



الذي يؤدي إلى حل الصراع وتوازن المتطلبات والرغبات اللذين يحققان الصحة النفسية. أما الكبت الفاشل 

 ل.فهو الذي يؤدي إلى حالة االختال

 

 التعويض. -.ب2

 

حيلة دفاعية الشعورية يلجأ إليها اإلنسان حينما يبتغي سلوكاً يعوض فيه شعوراً بالنقص، وقد يكون هذا 

 الشعور وهمياً أو حقيقياً.

 

 التوحد. -.ب3

 

يختلف التوحد عن المحاكاة أو التقليد، حيث يكون األول )التوحد( عملية الشعورية، في حين الثاني 

ة أو التقليد( هو عملية شعورية واعية، ويكون الفرد في هذه اآللية اندفاعي يسعى ألن يجعل نفسه )المحاكا

على صورة غيره، وهذا يتطلب ضماً غير واع لخصائص شخصية اآلخر إلى نفسه، وتشمل هذه 

 الخصائص السلوك واألفكار واالنفعاالت العاطفية. 

 

 التسامي. -.ب4

 

األكثر  هيإليها اإلنسان عندما تضيق عليه األمور ويزداد التوتر بأعلى درجات الشدة، آلية دفاعية يلجأ 

انتشاراً، وبواسطتها يستطيع اإلنسان أن يرتفع بالسلوك العدواني المكبوت إلى فعل آخر مقبول اجتماعياً 

فعال تم التسامي بها وشخصياً، فمثالً النتاجات الفكرية واألدبية والشعرية والفنية؛ ما هي إال مظاهر أل

 من دوافع ورغبات داخلية مكبوتة في النفس إلى أعمال مقبولة وتجد الرضا من أفراد المجتمع. وإعالءها

 

 

إن هذه اآللية تخفف من شدة الصراعات والتوتر الداخلي لدى اإلنسان من خالل تحويل تلك األفكار 

 ً ، كما أنها تمكن الفرد من اإلبقاء على هذه والصراعات إلى مجاالت مفيدة وسليمة ومقبولة اجتماعيا

 الصراعات مكبوتة وبعيدة عن الوعي.

 

 الخيال. -.ب5

 

وهو جزء مهم من الحياة العقلية لإلنسان، ويصدر الخيال من العمليات العقلية المعرفية المتمثلة في اإلدراك، 

الفرد أن يتجنب الشد والضغط الواقع عليه من الخ. في الخيال يستطيع … التفكير، التذكر، االنتباه، النسيان 

 البيئة الخارجية، ويؤدي إلى تخفيض توتر بعض الدوافع من خالل تبديدها.

 

إن الخيال يظل قابعاً داخل عقل اإلنسان وبه يجد العديد من الحلول إذا ما استخدمت استخداماً أمثل في 

لية عمليات عقلية أخرى في إعانة الفرد على تحمل الوصول إلى نتائج تحقق الراحة النفسية، وتخدم هذه اآل



صراعاته النفسية واإلبقاء عليها مقيدة بحيث ال تطغى على الوعي وال تؤدي إلى انهيار التوازن النفسي 

 الداخلي للفرد.

 

 

 دور اإلعالم وقت األزمات -3

 

تستجيب لحاجة الجماهير تعتبر األزمات مادة غنية لوسائل اإلعالم؛ حيث تحظى األزمات بتغطية موسعة 

للمعرفة، كما يكون اإلعالم محوراً رئيسياً من محاور استراتيجية مواجهة األزمة، فدوره يدور حول التأثير 

 في تشكيل معارف واتجاهات الرأي العام تجاه األزمة.

 

 األزمات وبعداإلعالم أثناء  -أ

 

 زمة تمر بثالث مراحل:يرى علماء في وسائل اإلعالم الجماهيرية أن دورة حياة األ

 ما قبل وقوع األزمة  -

 مواجهة األزمة حال وقوعها -

 إجراءات ما بعد األزمة،  -

 بينما يرى علماء آخرون أن دورة حياة األزمة تمر بخمس مراحل رئيسية، هي: 

 مرحلة إشارات اإلنذار، 

 مرحلة االستعداد والوقاية، 

 مرحلة استعادة النشاط،  -مرحلة احتواء األضرار

 حلة استيعاب الدروس المستفادة.مر

 

ينطلق دور اإلعالم في المراحل المختلفة لألزمة من ثالثة مبادئ رئيسية، هي: إدارة القضايا التي تثيرها 

 األزمة، التخطيط لمنع األزمة، اإلنجاز والعمل على انحسار األزمة.

 

 في؛ اتجاه إخباري: هذا وتتركز جهود اإلعالم وقت األزمات في اتجاهين رئيسيين، يتمثالن

استخدام هذا االتجاه قبل األزمة وفي أثناء األزمة وبعد األزمة، وذلك بهدف نقل أخبار األزمة،  ويجري

 ويجري التركيز في هذا االتجاه على تعريف بهذه األزمة وواقعها وتتابع أحداثها ونتائجها.

 

وتوجيهية تؤدي إلى توفير الدعم والمؤازرة اتجاه إرشادي توجيهي: بمعنى أن تكون مهمة اإلعالم إرشادية 

 لجميع شرائح الجمهور.

 

 فيما يمكن أن نُبرز عناصر االتصال ودورها في المراحل المختلفة في األزمة على النحو اآلتي:

المرسل: وهو الذي تتحدد مهامه وقت األزمات من خالل معرفة ودراسة طبيعة وخصائص الجمهور  - 

 واإللمام بمفهوم األزمة وأهمية الدور اإلعالمي في التعامل معها.الذي يتوجه إليه، 



 

الرسالة اإلعالمية: التي يجب أن تثير اهتمام الجمهور لتنشيط عنصر المشاركة، وإبراز المطلوب من  -

الجمهور لإلسهام في مواجهة األزمة وتداعياتها، باإلضافة إلى ضرورة البساطة والوضوح في صياغة 

 الرسالة.

 

الوسيلة اإلعالمية: ينبغي على المرسل فهم خصائص كل وسيلة من الوسائل، مع الحرص على تحقيق  -

 مبدأ الوحدة والتنوع في أداء وسائل اإلعالم إلدارة األزمات.

 

المستقبل: يرتبط نجاح اإلعالم في التعامل مع األزمات بمدى قدرة الجمهور على االستجابة للرسالة  -

 زها والتفاعل معها وفقاً لثقافته ومفاهيمه ومعتقداته.اإلعالمية وفك رمو

 

 عناصر التخطيط اإلعالمي في إدارة األزمات: -ب

 

تختلف الخطط اإلعالمية إلدارة األزمات باختالف طبيعة ونوع األزمة من ناحية، وطبيعة وإمكانيات الجهة 

شتركة يجب أن تقوم عليها أي التي تواجه موقف األزمة من ناحية أخرى، ولكن هناك عناصر أساسية م

 خطة إعالمية إلدارة األزمة، هي:

 

 تحديد األهداف العامة والخاصة للخطط اإلعالمية في المراحل المختلفة لألزمة. -

 

 تحديد الجماهير المستهدفة. -

 

 تحديد الوسائل واإلمكانيات المتاحة. -

 

 إعداد الرسالة اإلعالمية. -

 

تبطة باألزمات ترفع من درجة التوتر والالعقالنية عند الجمهور، ومن ثم يكون إن التهديدات واألخطار المر

أكثر عرضة لالستهواء والوقوع تحت تأثير الشائعات، فمن الضروري تكرار الرسائل التحذيرية، وكلما 

 زادت المصادر التي يسمع منها الفرد رسالة التحذير والدفاع، زاد االعتقاد في مصداقيتها؛ ولذلك فإن

استخدام مصادر وقنوات إعالمية متعددة يزيد من احتمال وصول التحذير أو المعلومة بالنظر إلى فئات 

 مختلفة من الجمهور، كما أنه يؤدي إلى التغلب على حاالت التشتت المعتاد التي تنتاب بعض فئات الجمهور. 

 

هم، والقيام به عند وقوع األزمة، من المفترض أن يتم إعالم أفراد المجتمع وتوعيتهم بالدور المطلوب من

وهذا يؤدي إلى المساعدة بدرجة كبيرة على مواجهة األزمة، ومن ثم يتطلب إعداد وتنفيذ خطط إعالمية في 

 أثناء مراحل األزمة، وذلك من خالل اآلتي:

 



اتباع تغطية مرحلة ما قبل انفجار األزمة: ويتم تنفيذ اإلجراءات التالية: إشباع رغبة الجمهور للمعلومات، 

 إعالمية تفسيرية، تناول األبعاد المختلفة لألزمة، تحليل أسباب األزمة. 

 

يجب الحرص على المواكبة الدائمة والدقيقة للتغير الحاصل في ميدان األزمة، ومعرفة  وهنامرحلة األزمة: 

التوقف فجأة عن االهتمام  مرحلة ما بعد األزمة: يتم فيها أوالً عدممواقف األطراف المختلفة المعنية، وفي 

باألزمة، وعدم ترك الجمهور في فراغ، مع التدرج في تخفيف التغطية اإلعالمية لألزمة، ضرورة التركيز 

في هذه المرحلة على استخالص العبر والدروس المستفادة من األزمة، مع ضرورة إجراء عملية تقييم 

 اوب الجمهور معها.شاملة، عن مدى واقعية وسائل اإلعالم المختلفة، وتج

 

 تعويض المشاكل النفسية خالل أزمة كورونا 

 

 األكل االنفعالي -أ

 

بحسب موقع "شوسن إلبو"، فإن دراسة أجريت في كوريا الجنوبية، وجدت أن الناس يلتهمون كميات أكبر 

 من الطعام حين يبقون في البيوت ويشعرون بالملل.

 

سنة،  50و 20أشخاص تتراوح أعمارهم بين  4010المستجوبين وصلت إلى وشملت الدراسة عينة من 

 ممن اضطروا إلى البقاء في البيوت بسبب قيود التنقل التي فرضتها السلطات لكبح انتشار الفيروس.

 

في المئة أن  39في المئة من المستجوبين إن وزنهم زاد، خالل الشهرين األخيرين، فيما أكد  43وقال 

 في المئة فقط خسروا وزنا. 18غير، لكن وزنهم لم يت

 

في المئة، بينما  47وأردفت الدراسة أن النساء أكثر تأثرا بالزيادة في الوزن، وبلغت نسبة المتضررات 

 في المئة. 36اقتربت النسبة وسط الرجال من 

 

من جراء البقاء وقال أغلب المشاركين في الدراسة إن وزنهم زاد بسبب قلة الحركة وزيادة تناول الطعام، 

 في البيت طيلة أسابيع، السيما أن الكثيرين يضطرون للعمل عن بعد من داخل البيوت.

 

ويوصي الخبراء بعدم اإلفراط في تناول الطعام، خالل فترة الحجر، فضال عن ممارسة بعض الحركات 

عامة أمرا محظورا أو مقيدا والتمارين الرياضية القابلة للتطبيق داخل البيت، ما دام الخروج إلى األماكن ال

 في أغلب دول العالم، خالل الفترة الحالية.

 

يمكن أن يكون الطعام أحد أسهل الطرق وأكثرها فورية لجعلنا نشعر بتحسن في األوقات العصيبة، إال أن 

خبراء أكدوا أن تناول الكثير من الطعام بسبب الضغط النفسي يمكن أن يضعف الجهاز المناعي ويزيد من 



وء الحالة المزاجية، في الوقت الذي تكون فيه حماية أجسامنا والبقاء إيجابيين أمراً مهماً خالل هذه س

 المرحلة. 

 

إلى ذلك فإن تناول األطعمة والوجبات السكرية يمكن أن تسبب التهاباً جسدياً يزيد من التعب  وباإلضافة

 والقلق واالكتئاب. 

 

في أدمغتنا، إال أن  والسيروتونينر بتحسن من خالل إطالق الدوبامين على الرغم من أن الطعام يجعلنا نشع

عن فرط تناول الطعام، يمكن لكل منا أن يسأل نفسه؛ هل أنا على وشك  وللتوقفإن التأثير يتالشى بسرعة. 

أن  إذا كان الجواب هو األخير، يجب أو ألنني أشعر بالتوتر أو الحزن؟ جسديًا،تناول الطعام ألنني جائع 

تفكر في اللجوء إلى مصادر راحة األخرى، مثل تمارين التنفس، والرياضة، واليوغا، والتفاعالت 

وممارسة أي هواية، إضافة لذلك ينبغي االلتزام بجدول الطعام المعتاد من وجبتين أو ثالث  االجتماعية،

 تغير الروتين اليومي. وإنوجبات في اليوم، حتى 

 

التي تثبت أن التعرض للضغوط النفسية في أوقات األزمات يؤدي إلى تغيير أنماط  هناك الكثير من األبحاث

 تناول الطعام، ولهذا يجد الكثيرون اآلن صعوبة في مقاومة الرغبة في تناول الطعام.

 

ثمة دوافع نفسية تحملنا على البحث عن الطعام عندما ينقلب العالم رأسا على عقب، فقد يالحظ الكثيرون 

هون األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والغنية بالسكريات عندما تتعرض للضغوط النفسية، ألن أنهم يشت

 هذه األطعمة تمد الجسم بالطاقة الفورية لفترة قصيرة.

 

ويرجع ذلك إلى أن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول، الذي يرتبط بزيادة الشهية، استجابة للضغوط النفسية. 

ات تحفز إفراز الدوبامين، أحد النواقل العصبية المرتبطة بالمكافأة والسعادة. حيث ومن المعروف أن السكري

ينشط األكل بشراهة مركز المتعة في الدماغ، وقد ينأى بالفرد نفسيا عن المشاعر السلبية التي تنتابه في تلك 

 اللحظة. ومن الشائع أن يلجأ أي شخص إلى الطعام بحثا عن المتعة.

 

عاملين رئيسيين يسببان الضغوط النفسية؛ وهما الشعور بغموض المستقبل والعجز عن السيطرة على هناك 

األمور، كما هي الحال في الوقت الراهن، لذا يكون األكل االنفعالي، أي األكل استجابة لالنفعاالت، أحيانا 

 يكون الوسيلة الوحيدة للتأقلم مع األوضاع العصيبة.

 

 اضطراب القلق  -ب

 

ي خضم جائحة عالمية، فإن عدم المعرفة الكاملة بفيروس "كورونا" بالنسبة للعديد من األفراد هو أمر ف

، أو حتى كيف يمكن أن تسوء األمور الحقاً، وهذا وعائلتهبغاية الصعوبة، حيث ال يعرف كيف سيتأثر منه 

ن األشياء التي يمكن للفرد القيام بها يمهد للتسبب بالكارثة واالندفاع إلى القلق والفزع، ولكن هناك العديد م

 إلدارة القلق والمخاوف.



 

ولكن من المصادر الموثوقة والتي تبتعد عن التهويل  دما يستجومن الضروري البقاء على إطالع بكل 

والتضخيم، من أجل التمكن من اتباع احتياطات السالمة الموصى بها واضطالع كل فرد بدوره إلبطاء 

التاجية، غير أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تحدث، باإلضافة إلى التغطية انتشار الفيروسات 

 المثيرة التي تغذي الخوف فقط، لذا فإنه من المهم فهم ما نقرأه وما نشاهده.

 

ويعتبر القلق هو استجابة طبيعية للتهديد أو إلى الشدة النفسي، ويعاني منها الجميع في بعض األحيان، وللقلق 

الطبيعي جذوره في الخوف، وهو يؤدي وظيفة البقاء على قيد الحياة المهمة؛ فعندما يواجه شخص ما وضعا 

مأزوماً مثل مواجهة جائحة "كورونا" فإن القلق يحفز استجابة المواجهة أو الِفرار، وفي هذه االستجابة، تمدّ 

عة من التغيُّرات الجسدية، الجسم  بما يلزم من ا ة للتعامل مع مثل هذه الحالة. مجموعةٌ متنّوِ  لطاقة والقوَّ

 

ة النفسيَّة، ولكن هذه  وتعدُّ اضطراباُت القلق أكثر  شيوعاً من أّيِ فئة أخرى من اضطرابات الصحَّ

ك من المرضى الذين يعانون منها، وبذلك نادرا ما يجِري عالجها.  االضطرابات غالباً ما ال تُدر 

 

األحداث المحيطة بانتشار فيروس "كورونا"، فمن المفهوم الشعور بزيادة الضغط ظهور  ومعلذا فإنه 

النفسي، وذلك يرتبط بعدة عوامل يأتي أبرزها بسبب تغير المعلومات بسرعة والتي يمكن أن تكون ُمربكة 

 وحتى مخيفة. 

 

وفيق بين العمل، أو كان األمر يتعلق بأفراد األسرة المعرضين للخطر أو المرضى، أو محاولة الت وسواء

خالل رعاية األطفال أو التعليم المنزلي أثناء إغالق المدارس، أو ببساطة التكيف مع وضع جديد غير 

 مألوف، يمكن أن يتراكم التوتر بسهولة ويؤثر سلباً جسدياً وعقلياً.

 

 التغلب على القلق -

 

نه ال يزال من الممكن ممارسة التمارين رغم إغالق الصاالت الرياضية وإرشادات التباعد االجتماعي، إال أ

الرياضية، مثل المشي أو الجري، فضالً عن ممارسة اليوغا والتمارين الرياضية الخفيفة في المنزل كوسيلة 

 لتنشيط الجسم وتهدئة العقل.

 

مل كذلك فإن الحفاظ على وجبات خفيفة صحية ستساعد على تغذية الجسم، وتسليحه من الناحية الغذائية للتعا

 بشكل أفضل مع اإلجهاد، بحيث يحافظ تنظيم مستوى السكر في الدم على استقرار الجسم والعواطف. 

 

وفي الوقت الذي ينبغي المحافظة فيه على االطالع بآخر األخبار والتطورات المتعلقة بـ "كورونا"، فإن 

جب إيجاد توازن في التعرض استمرار متابعة األخبار قد يؤدي إلى مزيد من حالة القلق، وهنا يتو إزعاج

 لكمية األخبار التي تناسب كل فرد. 

 



في المقابل فإن تعزيز التواصل مع اآلخرين سيساهم في الوقوف بوجه الخوف والعزلة الذي يتسبب بما 

في تبديد القلق والخوف الذي يمكن أن يؤدي إلى االكتئاب.  اإللكترونية"كورونا"، حيث تبرز أهمية الشبكة 

الحالة يكون الفرد بحاجة إلى استمرارية التواصل مع أفراد العائلة واألصدقاء والزمالء بشكل منتظم في هذه 

 عبر اإلنترنت. 

 

إن القلق المستمر والتفكير السلبي وتوقع األسوأ دائماً يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة العاطفية والجسدية. ما 

  والصداع.ألرق يؤدي للشعور بالقلق وعدم االستقرار، ويُسبب ا

 

ويمكن للقلق المستمر أن يُبقي المصاب به مستيقظاً في الليل ويجعله متوتراً وحاداً خالل النهار. إن 

المعتقدات السلبية حول القلق قد تبعث على التفكير بأن القلق مستمر ضار، وأنه سيؤثر على الصحة 

 الجسدية. 

 

 

 

 المصادر 

 
https://www.arabmediasociety.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/ 

 

https://www.helpguide.org/articles/anxiety/dealing-with-

uncertainty.htm?fbclid=IwAR3Zs9qg6EqwmjKv62OMcqXs1ypnQHx825_WBEi0m5N3TbSYkrqBrHg8Rtw 

 

https://annabaa.org/nba55/asaleb.htm 

 

https://health.clevelandclinic.org/5-ways-to-manage-stress-during-the-coronavirus-outbreak/?fbclid=IwAR2NVuyU-

R7DfG2tZNWzu1wEvrGTvZC7kkqnaaTnCkv4_SQW7Fv9_WXl0MY 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-

anxiety.html?fbclid=IwAR1oR5s7B2KmzAlHTBdIPMzwnD01ULFNM0h6_p_bn9iuv1AQFjXSab-Til4 

 

https://www.arabmediasociety.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/
https://www.arabmediasociety.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/
https://www.arabmediasociety.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/
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