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رؤيتنا

شباب قادر ومسيطر على الضغوطات النفسية خالل األزمات.ـ

من نحن ؟

رسالتنا
مساعدة الشباب في التعامل مع الضغوطات النفسية خالل األزمات.ـ

أهدافنا
١  ـ تعزيز الصحة النفسية للشباب .ـ

٢ ـ توضيح خطورة الوضع الراهن من الناحية النفسية بالطرق العلمية 

المبتكرة.ـ

٣ ـ خلق جيل شبابي واعي فكريًا لمواجهة المشاكل النفسية في الوقت

الحالي و المستقبل.ـ 

 

ضمــن الشــباب،  إلــى  الشــباب  مــن  متطــوع،   18 تجمــع  شــبابية  مبــادرة   ُمتنّفــس 
 مســابقة "المتطوعــون فــي رمضــان" التــي تقــام ســنويًا والتــي تنظمهــا   الشــبكة
 العمانيــة للمتطوعيــن "تعــاون". تهــدف مبــادرة ُمتنّفــس علــى تعزيــز الصحــة النفســية
 وخلــق جيــل شــبابي واعــي فكريــًا لمواجهــة المشــاكل النفســية وتوضيــح خطــورة
 الوضــع الراهــن مــن الناحيــة النفســية. ســتذهب األجســاد حتمــًا ولكــن االفــكار إن حيــت
 ســتخلد دومــًا ُمتنّفــس| تــم اختيــار هــذا اإلســم مــن فكــرة ومعنــى للراحــة النفســية
ــل فــي الشــباب والتقليــل مــن ــاة لبــث روح التفائ ــه الكلمــة مــن حي  واألمــل ومــا تحمل
 الضغوطــات النفســية. لكونهــا مجــرد فكــرة ابتكــر رواد مبــادرة ُمتنّفــس شــعارها ذات
منــه ونســتمد  الحيــاة  لنــا  يعيــد  داللــة  لــه  لــون  فــكل  المنســجمة   األلــوان 

الطاقة.ـ
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دالئــل الشعار

اللون االزرق يدل على الثقة 

اللون البرتقالي يدل على الحماس واالثارة

اللون االخضر يدل على الحياة والتجدد

 فمــا قيمــة البــذر ان لــم يغــرس ومــا قيمــة الفكــر ان لــم يمــارس أســتلهم
 الشــكل الخارجــي للشــعار مــن االبتــكار والتجديــد فهــو شــكل غيــر منظــم امــا
الشكل الداخلي أستهلم من رياضة اليوجا تحت مظلة فكرة الراحه والتنفس



3

أرقــام تهمــك

ــطة فــي حــل االســتبانات لموضــوع الصحــة
ِ

 بعــد المبــادرات الســريعة والنش
 النفســية فــي ظــروف األزمــة الحاليــة، نعــرض لكــم النتائــج التــي توصلنــا اليهــا

بعد تحليل الردود واإلجابات ل100مشارك، وهي كالتالي:ـ
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متابعة ومراقبة كل مايخص جائحة كورونا يزيد من
الضغوطات النفسيه ؟

نعــم
69.7%

ال
30.3%

باعتقادك ما هو التأثير النفسي الذي سببه كورونا لفئة
الشباب !؟

تنوعت بنسب متفاوتــه في
ملل وفراغ، اكتئاب، الخوف والهلع

80 %
زيادة االهتمام ومحاسبة النفس

20 %
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ماهي المصاعب التي واجهتك في الحجر الصحي؟

16

25

34

عدم الخروج
النوممن المنزل

ال توجد
مصاعب أو ال شي

الدراسه عنالملل
بعد

الخوف والقلق

ما هي األنشطة التي تقوم بممارستها للحفاظ على
صحتك النفسية خالل هذه األزمة ؟

ممارسة الرياضة في المنزل
او في القرية

42٪

قراءة القرآن الكريم
وممارسة القراءة بشكل عام

10٪

قضاء وقت مع األهل
15٪
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هل لديك معرفة بالمساعدات والخدمات المتوفره التي
تساعدك في تحسين الحاله النفسيه ؟  اذكرها

51%

 ليس
لديهم

فكرة !!ـ

49%

القراءة
الرياضة

الورشـ
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!اختر الشخصية التي تمثلك ؟

رياضة ونشاط

15.3٪

31.6٪

33.7٪

7.1٪

2٪

7.1٪

3.1٪

اهتمام وتثقيف

أكـــل ونـــوم

تفكير  ووسواس

قلـــق وخــوف

متابعة األخبار والشائعات

مــلل وفــراغ
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ما هي الشخصية التي تريد أن تكون
عليها في المستقبل؟

رياضة ونشاط

30٪

70٪

0٪

0٪

0٪

0٪

0٪

اهتمام وتثقيف

أكـــل ونـــوم

تفكير  ووسواس

قلـــق وخــوف

متابعة األخبار والشائعات

مــلل وفــراغ
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خذ المعلومة
من مصادرها
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ما هي 
اآلثار النفسية للحجر الصحي وجائحة كورونا على الشباب؟

 الخضــوع للحجــر المنزلــي يمكــن أن ينتــج منــه العديــد مــن اآلثــار النفســية
 كالشــعور بالغضــب، القلــق، العزلــة، أو الشــعور باليــأس واالكتئــاب، جــراء
.التقيد وفقدان األنشطه الخارجية وانعدام التواصل االجتماعي مع اآلخرين
 وإلــى جانــب الشــائعات والتهويــالت، فــإن فــزع النــاس مــن كورونــا ينبــع مــن
 أن اإلنســان يخــاف ممــا يجهلــه أكثــر مــن األمــر الــذي يعرفــه، وهنــاك نســبة

 من الغموض والمجهول في مرض كورونا تثير التوجس لدى الناس.ـ
و الحاليــة  للجائحــة  اإلجتماعــي  النفســي  المفهــوم  مــن  إقتربنــا  لــو   و 
 تداعياتهــا نجــد أن الخــوف مــن أي وبــاء يرتبــط بعــدم وجــود فهــم واضــح
 للمــرض الجديــد و الغمــوض المصاحــب لهــذا المــرض أكثــر ممــا هــو ناجــم

عن عدد الوفيات التي يتسبب بها.ـ
 ال يتوتــر النــاس لخشــيتهم مــن المــوت أو الضــرر الجســدي فقــط، بــل أيضــا
 لخشــيتهم مــن التعطــل عــن العمــل واإلنعــزال واإلســتبعاد اإلجتماعــي إن
 أشــيع أنــه مريــض أو محجــور صحيــا، فيخــاف مــن خســارة وظيفتــه، ويخشــى
 أن يكــون مصــدرا للعــدوى، فيقــوم بعضهــم بالتنصــل مــن الحجــر الصحــي

وإخفاء قدومه من دولة إنتشر فيها المرض.ـ
فهــؤالء أصــال،  قلقــة  شــخصيات  ذو  األشــخاص  بعــض  هنــاك  أن   كمــا 
الوســواس مــن  يعانــون  مــن  لديهــم و خصوصــا  جليــا  القلــق   ســيتفاقم 
 القهــري وقلــق صحــي متعلــق باألمــراض فــي ظــل وجــود الفيــروس فــي

األجواء، وكأنه أصبح محفزا لظهور أعراض وسواسية أخرى.ـ
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كيف
تتعامل مع مشاعر القلق والتوتر حول فايروس كورونا المنتشر؟

١. االطالع على آخر اخبار فيروس كورونا وابتعد عن الشائعات
 ٢. خــذ اســتراحة مــن التغطيــة اإلعالميــة أو وســائل التواصــل االجتماعــي إذا

.وجدت نفسك تشعر بالذعر من األخبار أو مقال قرأته للتو عبر اإلنترنت
 ٣. الوعــي الذاتــي أمــرا هامــا لتخفيــف القلــق العــام، ركــز علــى مــا يمكنــك

القيام به
٤. عمل جدوال زمنا لحياتك

 ٥. التركيــز علــى األنشــطة التــي تجعلــك تشــعر بالســعادة - مثــل قــراءة
 كتــاب أو مشــاهدة برنامجــك المفضــل أو ممارســة لعبتــك المفضلــة مــع

عائلتك.ـ

 المهــم هــو المحافظــة علــى الروتيــن ألنــه ينظــم الحيــاة، أمــا الفــراغ فيزيــد
مرنيــن نكــون  أن  علــى  تســاعدنا  بدائــل  إيجــاد  علينــا  لــذا  التشــوش،   مــن 

ومنتجين كي ال نقع ضحية لفريسة القلق والتوتر الناتج عن الفراغ.ـ
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ما هي 
والمحافظة على الصحــة النفسية خالل األوضــاع الحاليــة؟التقنيات والتمارين الي تساعد على التخفيف من التوتر

١. ممارسة رياضة التأمل أو اليوجا
٢. الضحك (النه الضحك يهدئ الضغط  العصبي)ـ

٣. التواصل مع اآلخرين يخفف التوتر والضغط
٤. اخذ قسطا من الراحة والنوم الكافي

 ٥.االســترخاء وتجنــب الضغــط علــى نفســك بالتخطيــط ألعمــال تنجزهــا
فوق طاقتك

 ٦. عــدم كبــت العواطــف والتعبيــر عــن المشــاعر مــن خــالل عمــل ســجل
وكتابة األحداث.ـ

٧.اللجوء لمختصين لو األمر ازداد سوء
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ما هي 
طرق التعامل مع العصبية والغضب المفاجئ خالل الحجر ؟

 ١. عمل تمارين التنفس (عن طريق أخذ نفس عميق ومن ثَم إخراجه
 دفعة واحدة هذا يساعد في إخراج  العصبية و الغضب من الَشخص

والتخلص من الطاقة السلبية المتراكمة من المشاكل والضغوط).ـ
 ٢. االبتعاد عن السبب المؤدي إلى المشاكل والضغوط النفسية

والعصبية.ـ
 ٣. التركيز على حل المشكلة وعدم الّتفكير في المواقف المسببة

للعصبية.ـ
 ٤. الضحك والفرح حيث إن الغضب والعصبية عبارة عن طاقة سلبية

 ينبغي أن تجول إلى طاقة ايجابية.ـ
 ٥. الهدوء والتعبير االيجابي واستخدام كلمات مناسبة حتى ال تصل

للغضب.ـ
٦. تطوير مهارة االستماع والحوار.ـ

٧. ممارسة الرياضة.ـ

 ايضا جاء في األثر أن اإلنسان إذا كان قائمًا فليجلس وإذا كان قاعدا
 فليضطجع حتى تهدأ النفوس وتعود الحالة االنفعالية إلى وضعها

الطبيعي، ثم يتم النقاش بهدوء وطمأنينة.ـ
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ما هي 
خـــالل االوضــــاع الحاليــة ؟النصائح الموجهه للشباب للحفاظ على الصحة النفسية

 أوال، عليك التفكير في ماهية خوفك ومدى واقعية الظروف
 التي تمر بها. كن على يقين أنك لست "عالقا في الداخل"، بل
 هذه فرصة للتركيز والعمل على نفسك. وأيضا قم بترتيب
 األولويات وعمل جدول منظم إلنجاز بعض المهام وتعبئة

 وقت الفراغ والملل مثل: الرياضة، القراءة ،الرسم، تصميـــم
 بـــرامج ،اكتب أحــداث كــورونا، مشاهده كـل مــا يبث االمل

والسعادة والضحك في داخلكـ.
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ما هي 
المحيطـــة و المحبطــــة؟طريقة الحفاظ على الجانب االيجابي و عدم التأثر بالسلبيات

 الحد من االطالع على مواقع التواصل االجتماعي قدر االمكان
 والقيام بجمع األخبار من المصادر الموثوقة وذلك فقط مرة أو

 مرتين خالل اليوم، أيضا قيامك بالدعم المعنوي والنفسي
 لآلخرين، يمنحك إحساسا بالثقة والتحكم. وأخيرا ال تنغمس

 بعمق في التفكير بفيروس كورونا والمفتاح األساسي لتخطي
 هذه المرحلة هو العمل على فهم مخاوفك، ووضعها في

.سياقها الصحيح حتى ال تمنعك من عيش حياتك بطريقة صحية
ـ

 كما عليك إدراك  وتقبل ما ال تستطيع التحكم به في الوقت
 الحالي، و أيضا التركيز على االشياء اللتي بإمكانك ان تتحكم بها،

 مثال: انت ال استطيع التحكم بالمدة التي ستسمر بها األزمة،
ولكن تستطيع التحكم بموقفك نحو الفيروس وروتينك اليومي.ـ
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ما هي 
مقترحاتك لآلباء في التعامل مع األبناء في ظل األزمات والحجر المنزلي ؟

١.  تقوية العالقات األسرية وخلق حوار هادف مع األبناء.ـ 
٢.  التقرب إلى عقول األبناء واستثمار طاقاتهم ومواهبهم.ـ 
يــة   ٣.  تكليــف األبنــاء ببعــض المهــام المنزليــة الضرور

 ومتابعتهــم  وتشــجيعهم كــي نقضــي علــى االتكاليــة
والســلبية.ـ

٤.  جدولة وترتيب الحياة من جديد.ـ 
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ما هي 
الحلول التي تقترحها ألصحاب (ما عندي هواية وما اعرف ايش اسوي)  ؟

 هــذه الفتــره فرصــة الكتشــاف الــذات فيجــب اســتثمار هــذه الفرصــة
 بأقصــى درجــة ممكنــة وتعلــم شــي جديــد ومثيــر بالنســبه لــك جديــر

بسد  ذلك الفراغ، فبادر في اكتشاف ذاتك.ـ
 تعلم نشاط أو مهارة جديدة بتوفر الوسائط التعليمية كـ اليوتيوب -
 شــارك أفــراد اســرتك عندمــا يمارســون هوايتهــم (لعبــة أو الطبــخ أو -

الرسم).ـ
 اســترجع مــا بــدأت بــه وَلــم يكــون عنــدك الوقــت الكافــي إلنجــازه مثــل-

قراءة كتاب أو مشروع قد بدأت به.ـ
 وتكمــن اهميــة الهوايــات للفــرد فــي تحســين الصحــة النفســية مــن

خالل :.ـ
  التقليــل و التحكــم فــي القلــق و التوتــر مــن خــالل االنشــغال بانشــطة -

ذات معنى للفرد والتقليل من فرص التفكيرباالمور السلبية .ـ
مخرجــات - باســتغالل  للفــرد  االقتصــادي  العــبء  مــن    التخفيــف 

الهوايات كمورد اقتصادي رديف .ـ
  تعــد الهوايــات عامــل مســاعد فــي تحســين التفاعــل االجتماعــي بيــن -
 الفــرد و افــراد االســره وبيــن الفــرد وبيــن مــن يشــتركون معــه نفــس

الهواية .ـ
 للفرد , وهذا يقلل " Self-esteem  تساعد على تحسين " احترام الذات -

من احتماليه تعرضه للمشكالت النفسيه.ـ
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الجوانب الخمس
في تحسين الصحة

النفسية
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التواصل
 التواصل هو االقتران واالتصال والصلة والترابط وااللتئام والجمع"

 واإلبالغ واالنتهاء واإلعالم، وتعني إنشاء عالقة ترابط وإرسال
وتبادل."ـ

عالقـة التواصل بالصحة  النفسية:ـ

 التواصل وسيلة جيدة لتخفيف الضغط النفسي؛ حيث تُتيح لَك
ُقَك، إضافة إلى توفير الدعم ومساعدتَك على ا ُيَؤرِّ  تشتيت االنتباه عمَّ

ل تقلُّبات الحياة.ـ  تحمُّ

ــ عمل جلسة حوارية بين أفراد العائلة.  
ــ مشاركة شخص قريب لك بصورة قديمة او موقف قديم.  
 ــ االتصال بشخص من العائلة أو األصدقاء لم تتواصل معه منذ  

 مدة.ـ
 ــ اتصال جماعي لمجموعة أشخاص تعزهم.ـ 
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التّعلم الذاتي 
 هو اكتساب الفرد للمعلومات، والمهارات، والخبرات بصورة ذاتّيّة"

 وُمستقلة عن أي مؤسسة تربوّية وباالعتماد على نفسه، إذ تعتبر
هذه العملية نشاطًا واعيًا ينبع من اقتناع ودوافع داخلية لدى الفرد"ـ.

عالقة التعلم بالضغوطات النفسية:ـ 

 عند الشعور بالضغوطات النفسية، كالقلق والفراغ والملل  
 والخوف واالكتئاب، تّعلم مهارة جديدة تميل اليها وتُشعر باالنجذاب
 لها ، اآلن يمكنك استخدام اإلنترنت واألشخاص الموهوبين للتعلم ،

 فمنها سوف يقل لديك شعور الضغط النفسي كالرسم، الطبخ،
 الخط العربي، لغة جديدة، نوع من الفنون، العزف وغيرها من الفرص

بانتظارك.ـ
 

ــ جالس الموهوبين من عائلتك في مهارة معينة وتعلمها  
ــ يمكنك استخدام اإلنترنت وتعلم مهارة تستهويك  
 ــ تعلم لغة جديدة  
 ــ طور معلوماتك باللغة العربية وعالمها الواسع  
 ــ جرب نشاط جديد لم تعتد عليه او لم تجربه في حياتك  
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الرياضة
 مجهود جسدي عادي أو مهارة تَُماَرس بموجب قواعد ُمتفق عليها"
 بهدف الترفيه أو المناَفسة أو الُمتعة أو التميز أو تطوير المهارات

أو تقوية الثقة بالنفس أو الجسد ".ـ

عالقة الرياضة بالضغوطات النفسية:ـ  
 يشغلك أي نشاط رياضي تقوم به عن اي ضغط نفسي تشعر به ،

 حيث عند القيام بنشاط رياضي تستخرج الطاقة السلبية من
 جسدك ويتحسن مزاجك ، أيًضا تقوم بزيادة الثّقة بالنفس وراحة

البال.ـ

ــ يمكنك الهرولة في المنزل في مساحة واسعة  
 ــ عمل العديد من التمارين في المنزل لمدة نص ساعة على األقل  
 ــ متابعة الحسابات الرياضية التي تساعدك على اختيار التمارين  

.المناسبة
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الــعطاء
 هو احدى الفضائل اإلنسانية، وهو أن تبادر بتقديم كل ما تسطيع"

بكل حب دون انتظار مقابل من الشخص الُمعطى".ـ

عالقة العطاء بالضغوطات النفسية:ـ  
 ينتشلك العطاء من ضغوطاتك النفسية كالقلق والخوف

 واإلكتئاب وغيرها.. حيث تستشعر جوهره المكنون في الرضا
 النفسي واالنغماس في األعمال الخيرية، وشعور بالسعادة

الموهوبة وزيادة الترابط ، ونيل رضا الخالق.ـ

 ــ يمكنك مشاركة معرفتك ومهاراتك مع اآلخرين ، قد تساعدني  
في مساعدة شخص ما في استغاللها لكسب رزقه

 ــ عمل حلقة تعليمية لألطفال عن معنى الصدقة وقيمتها في  
 اآلخرة وفي نفس الُمعطي واصنع معهم "حصالة خير" لجمع

الصدقات.ـ
 ــ قم بتجميع مبالغ بشكل دوري من أصدقائك وأفراد اسرتك  

 وساهم في مساعدة أسر متعففة
 ــ ازرع شجرة ظل ولك اجر من يستظل بها  
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االنتباه واليقظة
 "تعني المعرفة المباشرة لما يجري داخلنا وخارجنا لحظًة بلحظة"

 اي هي القدرة على االنتباه إلى ما يحدث اآلن، في هذه اللحظة، دقيقًة تلو األخرى، 
 بدال من التفكير في الماضي أو القلق بشأن المستقبل.ـ

عالقة اليقظة والحضور الذهني بالصحة النفسية : ـ 
 يمكن إلدراك اللحظة الحاضرة أن يساعدنا في التمتع بالعالم من حولنا أكثر وفهم أنفسنا بشكل

 أفضل, كما يمكن لليقظة أن تساعدنا في التعامل مع مشاكلنا بشكل أكثر إنتاجيًة حيث يمكننا أن

 نسأل: "هل محاولة حل هذه المشكلة عن طريق إطالة التفكير بها هو أمر مفيد أم أنني عالق في

 أفكاري؟" ايضا اليقظة واالنتباه للحظة الراهنة تملك قوًة هائلًة في مقاطعة وضع "التحكم اآللي"

 الذي ننخرط به في كثير من األحيان يومًا بعد يوم في التفكير عن أمور تقلقنا وتزيد من مشاعر

الخوف والتوتر.ـ

ــ يمكن لتمارين التأمل واالسترخاء أن تعزز حالة اإلدراك لدى الشخص.ـ  

ــ التأمل قد تكون له آثار وقائية لألشخاص الذي تنتابهم مشاعر القلق والتفكير المتكرر وتشتت االنتباه.  

ــ مراقبة األحاسيس المنبعثة من األشياء، الطعام الذي نأكله، والهواء المتحرك حول أجسامنا أثناء السير.ـ  

ــ هناك قنوات عديدة على اليوتيوب التي ممكن أن تساعدك مثل قناة أستاذ عصام رضا البلوشي.  

ــ مارس اليوغا التي توفر سلسلة من الوضعيات التي تمد وتثني الجسم مع التركيز على الوعي بالتنفس.ـ  

ــ احرص على تخصيص وقت هادئ في يومك المزدحم.ـ  

ــ يمكنك ممارسة الرسم والتلوين والكتابة أو ما شابه كطرق تساعدك على التركيز في اللحظة الراهنة.ـ 
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لفتات ثمينة فـي
الصحة النفسية 
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 لفته نفسية ماتعة في االنستا

omanpsychiatrists@ أطباء الطب النفسي والسلوكي

youth_omn_psych@فريق سايكولوجية الشباب التطوعي

Nadinemsakr@ مدربة يوجا

تطبيقات مفيدة على الهاتف المحمول

Head and space 

nafas تطبيق نفس

Eleven تمارين رياضية

psywindows@ نوافذ نفسية
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 على اليوتيوب

 Issam Redhaقناة عصام رضا (للتأمل واالسترخاء)ـ

nafseeti Oman

 مواقع الكترونية

/https://www.psychcovid19oman.comموقع تطمن للدعم النفسي

/https://www.wahaj-oman.comمنصة وهج

/https://www.webteb.comويب طب

Mind organization https://www.mind.org.uk/

Mental health foundationhttps://www.mentalhealth.org.uk/  

https://www.who.int/arمنظمة الصحة العالمية
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" من ال يشكر الناس ال يشكر هللا "ـ
وهذا العمل نتاج التواصل والدعم من قبل المختصين

فجزيل الشكر لــ 

الدكتورة نوال المحيجرية - طبيبة نفسية

 مياسة الكندي- اخصائية نفسية

رجاء عبدهللا السعيدية - اخصائية نفسية وتعديل سلوك

 عبير المجيني – اخصائية نفسية

 رحمة الحارثية – اخصائية نفسية

 Tamsyn Pereira - child and young adult psychologist

 شيخة العبدلي - اخصائية عالج وظيفي

 انوار الرحبي - اخصائية عالج وظيفي

 يحيى شاميه - اخصائي عالج وظيفي
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| أعضــاء ُمتنفس

هنــاء بنت مسلــم البدويــة
أزهــر بن فــائز بن جمعــة النــاعبــي

ميثم بن أحمد بن خميس الشيدي
 أصيلة علي حسن المعمرية

يوسف بن ربيع الصلطي
سناء سيف راشد الغافرية

بيان سيف راشد الغافرية
وجدان خليفه حسن العمرانيه

آيات علي بني عرابه
موزة بنت تميم ناصر الخروصية

آيات علي بني عرابه
محمد بن خميس بن ساعد الرواحي

ميعاد عبدهللا الجابري
 اثير احمد المحاربي

أنوار طالب الرحبي
 خالد عبدهللا سالم المهري

سالم علي سالم الفارسي
أسعد راشد خميس العلوي

بلقيس جمعه مبارك ال عيسى
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| صديق ُمتنفس

عندما تصلك هذه المجلة مررها لمن تحب . .ـ    
لتنفع بها وتنال أجر مشاركة العلم 


