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يمكن أن تساعد القراءة على تحسين الصحة العقلية والشعور بالرضا

يمكن أن تساعد الموسيقى على االسترخاء وتحسين حالتك المزاجية

�يمكن لكل من الكتابات الخيالية وغير الخيالية بشأن الصحة العقلية تأييد التجارب التي يخوضها القراء مع تحديات الصحة العقلية، 	 
وتخفيف الشعور بالوصم، وبناء القدرة على التكيف )المصدر(. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الخيال له فائدة كبيرة في زيادة 
المشاركة الوجدانية وتعزيز المهارات االجتماعية لدى القراء، والتي من شأنها تحسين العالقات، والمصادر الهامة للدعم العاطفي 

والشعور بالرضا )المصدر(.
 	 Reflections on" لمعرفة الكتب الموصى بقراءتها وشاهد Spaces to Thrive اتخاذ إجراء: اطلع على قائمة القراءة من�

Mental Health and Writing" )تأمالت في الصحة العقلية والكتابة(، وهي محادثة افتراضية لـ ThriveNYC مع 
المؤلفين الذين كتبوا عن الصحة العقلية واألمراض العقلية.

أشارت التقارير إلى أن قرابة %40 من البالغين في الواليات المتحدة يشعرون بالوحدة بعض الوقت أو طوال الوقت حتى قبل تفشي 
جائحة COVID-19. ويؤدي الشعور بالوحدة والعزلة االجتماعية إلى مجموعة من اآلثار السلبية، بما في ذلك تفاقم أعراض االكتئاب 

والقلق وغيرهما من األمراض العقلية )المصدر(. قد تساعد األنشطة اإلبداعية على زيادة التواصل االجتماعي البّناء مع اآلخرين، وتخفيف 
الضغوط، ومساعدة األشخاص على فهم عواطفهم والتحكم فيها )المصدر(.

�خلصت دراسة أُجريت في عام 2013 إلى أن االستماع إلى الموسيقى قد يخفف في الواقع من استجابة الفرد للضغط عند التعرض 	 
لموقف مؤلم أو أزمة )المصدر(. 

ل قائمة أغاٍن تساعد على االسترخاء.	  ل لحضور حفلة Concert in Motion االفتراضية أو نزِّ �اتخاذ إجراء: سجِّ

السرد القصصي المرئي بشأن الصحة العقلية واألمراض العقلية، سواء في فيلم أو في الفنون 
البصرية، قد يساعد على تخفيف شعورك بالوحدة

�يمكن أن يجد األشخاص الذين يتعرضون إلحدى مشكالت الصحة العقلية أو يتعافون منها المواساة واإللهام في السرد القصصي 	 
)المصدر(. وتحمل القصص التي تتحدث عن استعادة الصحة العقلية أهمية خاصة لألشخاص الذين يعانون من العزلة االجتماعية أو 

تنقصهم شبكة دعم اجتماعي متسقة )المصدر(.
�اتخاذ إجراء: شاهد فيلًما من Unlonely Film Festival. في كل فيلم، يشمل هذا الموقع أسئلة للمناقشة وأنشطة لمساعدتك على 	 

استكشاف الموضوعات على نحو أكثر عمًقا.
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https://www.psychologytoday.com/us/blog/talking-about-men/201905/can-reading-books-improve-your-mental-health
https://www.scientificamerican.com/article/novel-finding-reading-literary-fiction-improves-empathy/
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental-health-virtual-events
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental-health-virtual-events
https://www.nypl.org/thrive/books
https://www.nypl.org/thrive/books
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental-health-virtual-events
https://www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-isolation
https://artandhealing.org/the-unlonely-project-background/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3734071/
https://artandhealing.org/stuck-at-home-story-playlists/
https://artandhealing.org/stuck-at-home-story-playlists/
https://www.concertsinmotion.org/our-programs/calendar-of-events/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MHRJ-08-2017-0034/full/html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0706743719846108
https://artandhealing.org/stuck-at-home-double-feature-2/
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�لقد ارتبط تسجيل يوميات عن األمور التي تمتن لها بتحسين الحالة العقلية )المصدر(. في إحدى الدراسات التي أعقبت هجمات 	 
الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك، وجد الباحثون أن التمتع بالمشاعر اإليجابية، كاالمتنان، بعد األزمة وفر الحماية لألشخاص 

من اإلصابة بأعراض االكتئاب )المصدر(.
�اتخاذ إجراء: إذا لم يكن لديك نظامك الخاص في تسجيل اليوميات، يمكنك البدء بسهولة باتباع التوجيهات المقدمة من 	 

.Foundation for Art and Healing

يمكن للكتابة وتسجيل اليوميات تعزيز المشاعر اإليجابية كاالمتنان وبناء القدرة على التكيف

يمكن لممارسة الفنون التخفيف من القلق وحاالت الشعور بالوحدة 

�في إحدى الدراسات، أدى الرسم دوًرا هاًما في تخفيف الشعور بالوحدة بين المراهقين )المصدر(. وفي دراسة أخرى، ساهمت 	 
ممارسة الفنون في تحسين حالة البالغين األكبر سًنا )المصدر(.

�اتخاذ إجراء: ابدأ في تحدي نشاط افتراضي مع مجتمعك للبقاء على اتصال، ولو كنت بعيًدا.	 
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https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/12/24/678232331/if-you-feel-thankful-write-it-down-its-good-for-your-health
https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.365
https://artandhealing.org/stuck-at-home-story-words-matter/
https://artandhealing.org/the-unlonely-project-background/
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/evidence-review-impact-participatory-arts-older-people
https://artandhealing.org/stuck-at-home-challenges/
https://artandhealing.org/stuck-at-home-challenges/

