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 "؟  19"كوفيد  هل أنت عالق في مكان ما بسبب فيروس كورونا المستجد 
 أمور يمكن أن تساعدك في التعامل مع األزمة 10فيما يلي  

 

" إلى قلب الحياة رأًسا على عقب بالنسبة لألشخاص المتواجدين حول العالم،  19أدت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 

 والوضع الحالي معقد خصوًصا للعديد من العاملين في المجال اإلنساني مثلك. 

 

مة. قد تكون عالقًا في بلد مختلف، أو غير  ربما تكون قد أجلت إجازتك من العمل أو ألغيت رحالتك المخطط لها بسبب هذه األز

 قادر على العودة إلى الوطن أو اإلجالء بسبب حظر السفر. أو ربما قد يتم توجيهك لإلجالء عندما تريد البقاء في مكانك حقًا.

 

ناك الكثير من من المحتمل أنك تشعر بمزيج من اإلحباط والقلق واإلرهاق بشأن كل ذلك. هذه المشاعر طبيعية. في النهاية، ه

 األمور التي قد تشعر حيالها بالقلق وعدم اليقين، وهناك العديد من األمور التي ال يمكنك التحكم فيها خالل الوضع الحالي. 

 

" وبشأن االقتصاد العالمي. ال يمكنك 19فال يمكنك التحكم فيما سيحدث بشأن اكتشاف أي لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 

ستقرر الحكومات القيام به بشأن حدود الدول والبلدان، والوقت الذي يمكنك خالله السفر مرة أخرى. ال يمكنك التحكم فيما 

 التحكم في قرارات إعداد البرامج التي ستتخذها قيادة لجنة اإلنقاذ الدولية في األيام القادمة.  

 

 ولكن هنا الخبر السار… 

 

 فيها. التحكم ال يزال هناك العديد من األمور التي يمكنك 

 

يمكنك التحكم في طريقة قضاء وقتك، والوسائط التي تستخدمها، واألمور التي تركز عليها. يمكنك التحكم في وجهة النظر التي 

 تتبناها، واألنشطة التي تختار القيام بها لدعم رفاهيتك الشخصية والحفاظ عليها خالل هذه األيام الصعبة. 

 

ون قلقًا ومرتبًكا، قد يكون من الصعب جدًا تذكر أو تحديد األمور التي يمكنك القيام بها لرعاية في األوقات الصعبة عندما تك

نفسك والتعامل مع الضغط العصبي بشكل فعال. لذا إليك عشرة أساليب مستندة إلى األبحاث يمكنها مساعدتك في التعامل مع 

 لمقبلة.الضغط العصبي والحفاظ على مرونتك خالل األيام واألسابيع ا

 

 فيها التحكم  يمكنك ال التي واألخرى فيها التحكم  يمكنك التي األمور اقبل.  1
 

هناك أمور كثيرة تحدث في العالم اآلن خارجة عن سيطرتك وسيطرة قيادة لجنة اإلنقاذ الدولية. قد يبدو المشهد العالمي 

 والسياسي وذلك الخاص بالمنظمة مهددًا وال يمكن التكهن به. 

 

قدر اإلمكان، حدد األمور التي يمكنك التأثير فيها والتحكم فيه، وتلك التي ال يمكنك القيام بذلك حيالها. ثم دّرب نفسك على 

 التركيز على األمور التي يمكنك التحكم فيها. 

 

غط، وأنهم يبذلون تذكر أيًضا أن مديرك وقيادات لجنة اإلنقاذ الدولية من المحتمل أن يتعرضوا أنفسهم لقدر كبير من الض

 قصارى جهدهم التخاذ قرارات حكيمة. احرص على التواصل مع زمالئك )وأسرتك( بصبر وتعاطف. 

 

 المريحة وغير القوية المشاعر ببعض تشعر أن توقع.  2
 

ت، ستشعر توقع أن تشعر ببعض المشاعر المعقدة والقوية المرتبطة بهذه األحداث، سواء اآلن أو في المستقبل. خالل هذا الوق

على األرجح بمشاعر أكثر )وأكثر قوة( من الضغط العصبي، والضيق، واالكتئاب، والتهيج، واليأس، والذعر، والقلق،  

 والحزن.  

 



 2 

بالنظر إلى ما يحدث في العالم )وبالنسبة لك شخصيًا(، فهذا أمر عادي وطبيعي. عندما تنتابك هذه المشاعر القوية والصعبة، فقد  

لن تستطيع التخلص منها مطلقًا. يمكن أن يكون تذكير أنفسنا بالرسائل الجوهرية التي سنخبر بها أي طفل صغير يبدو أيًضا أنك 

تأتي المشاعر القوية وتنصرف مرة أخرى في الوقت المناسب. انتظر أمًرا مفيدًا، تماًما مثلما هو األمر بالنسبة لنا نحن الكبار: 

  قليالً، وستتحسن األمور مرة أخرى.

 

 األساسية المبادئ إلى عد. 3
 

أوالً وقبل كل شيء، انتبه إلى المبادئ األساسية للرعاية الذاتية. تدعم هذه األسس بقوة جسمنا وذهننا في التأقلم بشكل فعال مع  

األزمة، والسيطرة على الضغط العصبي، وتحسين المزاج، ومعالجة المعلومات، واتخاذ قرارات سليمة. إلى أي مدى تسير 

 ك األمور في هذه األشياء الثالثة؟مع

قد يساعد الحصول على قسط كاٍف من النوم في الوقت الحالي في الحد من متابعة األخبار والعمل في المساء  ؟هل تحصل على قسط كاٍف من النوم ✓

( ال 1يلي أمران يمكن أن يساعدا في ذلك: فيما  وفي إيجاد طرق للتهدئة و"صرف انتباهك " عن األمور التي تشغل تفكيرك قبل النوم بشكل متعمد.

( اقرأ، أو شاهد، أو افعل شيئًا ال عالقة له بالوباء قبل أن تحاول 2" في وقت متأخر من المساء؛ و19تتحدث عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 

  النوم.

ستساعدك ممارسة التمارين الرياضية على  فحّرك جسمك! حتى إذا كان عليك أن تكون مبدًعا،  هل تقوم بممارسة بعض التمارين الرياضية كل يوم؟ ✓

انقر  .استنفاد بعض المواد الكيميائية التي ينتجها جسمك في حالة الضغط العصبي وستساعدك على الشعور بهدوء أكثر وتقلل من شعورك بعدم الحيلة

  .التمارين الرياضية التي يمكنك ممارستها داخل المنزل هنا للعثور على عادات

إذا كنت تتناول طعاًما غير صحي من حيث الجودة  يعمل الطعام )والشراب( الذي تُدِخله في جسمك على تزويدك بالطاقة. هل تتناول طعاًما صحيًا؟ ✓

 لديك خيارات محدودة بشأن الطعام الذي يمكنك تناوله في الظرف الحالي.قد تكون  أو النوع، فلن يستطيع جسمك وذهنك االستجابة والعمل بكفاءة.
 مع ذلك إن أتيح لك االختيار فاختر الطعام الصحي.

 

 لك بالنسبة المهمين األشخاص مع اتصال على ابق. 4
 

ابق على اتصال مع األشخاص الذين تعرفهم! حتى إذا كنت ال تستطيع التواجد في المكان الذي تريد أن تكون متواجدًا فيه اآلن،  

أو كان ال يمكنك االقتراب جسديًا من اآلخرين، فال يزال بإمكانك االتصال بهم بشكل مبتكر. خالل أوقات الضغط العصبي 

 لذا استخدم التكنولوجيا وابق على اتصال مع األسرة واألصدقاء.   أن نتواصل مع أحبائنا.جدًا م الشديد والعزلة الجسدية، من المه

 

 جديدة روتينية وأعمال جديد هيكل إنشاء. 5
 

عندما تشعر بأن العالم مخيف وبأنه ال يمكن التكهن بما سيحدث فيه وكنت ال تستطيع القيام بما تقوم به عادةً، فإن أحد أفضل  

 القيام بها لمساعدة نفسك في التغلب على هذا الشعور هو اتباع أعمال روتينية واضحة المعالم في حياتك.  يمكنكلتي األمور ا

 

إذا تغيرت العديد من أعمالك الروتينية المعتادة )على سبيل المثال، إذا كنت تعمل اآلن من المنزل أو دار الضيافة بدالً من 

ي يمكنك القيام بها هو إنشاء بعض الهياكل لنفسك. قّسم اليوم وضع جدوالً زمنيًا لألنشطة المكتب(، فإن أحد أفضل األمور الت

التي ستقوم بها خالله. نّظم وقتك. أنشئ قوائم مهام قابلة لإلنجاز. وال تنس إدراج بعض أنشطة الرعاية الذاتية في تلك القائمة، 

 وليس فقط مهام العمل.

 

 األخبار عن وابتعد جانبًا هاتفك اطرح. 6
 

بالتأكيد، أنت بحاجة إلى البقاء مطلعًا على األخبار ولكن بقدر معين. من ناحية ثانية، أثبتت األبحاث بأنه كلما زاد استخدامك 

لوسائل اإلعالم المعنية بتغطية هذا الوباء، زاد االحتمال بأن تصاب بصدمة وتشعر بعدم األمان. لذا ضع حدودًا لكمية األخبار 

 عليها وتعّود على قضاء بعض الوقت يوميًا بدون استخدام الهاتف.   التي تتطلع

 

https://www.fitnessblender.com/videos
https://www.fitnessblender.com/videos
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قد تندهش حين تعلم بأن االبتعاد عن الهاتف وطرحه جانبًا ليس أمًرا سهالً. ومع ذلك، هناك سيل ال نهاية له من المعلومات 

مًرا ضروريًا لمنح نفسك استراحة من واألخبار الطازجة التي تدفق في الوقت الحالي، ويعد االبتعاد عن الهاتف بشكل دوري أ

 ذلك النوع من التفاعل وخلق متنفس لذهنك كي يستريح. 

 

 واالستمتاع المرح على تساعدك طرق عن ابحث. 7
 

قد يبدو األمر في الغالب سخيفًا عند التحدث عن "المرح" واالستمتاع في حين يواجه العالم تحديًا ضخًما، أليس كذلك؟ ولكن 

بصفتك عامالً في المجال اإلنساني، فإن تضارب المشاعر لديك بشأن هذا التوتر الخاص ربما ال يكون جديدًا بالنسبة لك. وأنت 

 كون بمثابة ماراثون أكثر منه سباق قصير، حتى بمجرد مرور فترة األزمة األولية. تعلم أيًضا أن هذا الوباء سي

 

من ثم إذا كنت تستمتع ببعض أجزاء الرحلة، فستتمكن من الجري لمسافة أبعد وأسرع )وفي حالة معنوية أفضل(. لذا ابحث عن  

في يومك. قد يعني هذا مشاهدة حلقة من   طرق تساعد على المرح، واالستمتاع، واالسترخاء، وصرف االنتباه بعض الشيء

شيء ممتع )ويفضل أال يكون مثيًرا لالنفعال بشدة( على التلفزيون ليالً بعد انتهاء عمل اليوم أو قد يعني شيئًا مختلفًا تماًما. لكن 

 البحث عن بعض الوقت لقضائه في المرح هو أمر مهم حتى )ربما بشكل خاص( خالل هذه األوقات. 

 

 تناسبك التي القلق مع التعامل أساليب سةممار.  8
 

سيعاني معظمنا من مزيد من بعض القلق والضيق خالل هذا الوقت. قد نشعر بالقلق حيال إصابة األحباء بالفيروس أو إصابتنا 

 القائمة طويلة.نحن به. قد نشعر بالقلق بشأن أفراد األسرة، والوظائف، والموارد المالية، والبرامج التي ندعمها ... 

 

إذن، ماذا يمكنك فعله؟ حسنًا، باإلضافة إلى تنفيذ النصائح األخرى التي ناقشناها، فالوقت يعد اآلن مناسبًا التباع أساليب محددة 

 تعمل بشكل رائع على تهدئتنا عندما نشعر بالقلق. 

 

مر رائع. فاتبع تلك األساليب. بخالف ذلك، اختر أحد إذا كنت قد اتبعت في الماضي أساليب معينة وتعلم أنها تؤتي ثمارها، فهذا أ

هذه الخيارات الثالثة أدناه )أو خيارات أخرى تعرفها( وجّربها. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من المعلومات التي يمكنها 

وفي أماكن أخرى   موقع واجب العنايةإرشادك بخصوص هذه األساليب، فهناك الكثير من الموارد المتاحة عبر اإلنترنت في: 

 على الويب: 

 

إن التنفس بعمق وببطء )أخذ نفس عميق وبطيء ثم ترك هذا الزفير يخرج ببطء أكثر( يرسل رسالة واضحة إلى جسمك مفادها أنك التنفس العميق:  ✓

  إنها طريقة بسيطة للغاية، لكنها واحدة من أسرع الطرق وأكثرها فعالية لتهدئة نفسك. االسترخاء.لست في خطر وأنه يمكنك 

عندما تشعر بأن ذهنك بدأ ينشغل باألمور المظلمة والمخيفة، فقم بصرف انتباهك عن تلك األمور ورّكز فقط على تركيز االنتباه على أمور معينة:  ✓

 مهمتك التالية.

 تدرب على أن تكون حاضًرا تماًما في األمر التالي الذي عليك القيام به. إلى األمر التالي. ال تدع ذهنك ينجرف 

لصرف  أمًرا مفيدًا. –تجاهل التفكير في الغد واألسابيع أو األشهر القليلة المقبلة  –يمكن أن يكون صرف االنتباه صرف االنتباه عن أمور معينة:  ✓

عام و   100األشخاص الذين عاشوا قبل  —فّكر في الماضي  والمخيفة، فّكر في المحيطات والجبال أو انظر إلى النجوم.انتباهك عن األمور المظلمة 

ع السحب في األفق وستتمكن حينها من الشعور بأن المطر قادم. فّكر فيما عاناه أجدادك. عام. 1000قبل   انظر إلى اللوحات. فّكر في طريقة تَجمُّ
 اقرأ كتابًا أو شعًرا. ى.استمع إلى الموسيق

 

 مستشار مع التواصل. 9
 

يوفر استشارات مجانية لموظفي لجنة ( EARPيوجد لدى لجنة اإلنقاذ الدولية برنامج توفير المساعدة والمرونة للموظف )

يمكن أن يكون التحدث إلى مستشار  اإلنقاذ الدولية وأسرهم، وهذه االستشارات متاحة عن طريق الهاتف أو مكالمات الفيديو.

لذا إذا شعرت بأنه يمكنك االستفادة من التحدث إلى  وسيلة جيدة لمعالجة بعض أفكارك ومشاعرك المتعلقة بوضعك الحالي. 

  IRC@konterrasupport.netأخصائي دعم، فأرسل بريدًا إلكترونيًا مطالبًا فيه بحجز موعد لجلسة إلى 

https://doc.rescue.org/digital-health-and-wellbeing-resources/
mailto:IRC@konterrasupport.net
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 ذاتية رعاية خطة وضع. 10
 

من المرجح أن تدعم نفسك جيدًا إذا وضعت خطة   بسبب اإلجهاد الذي تعاني منه، من المهم أن تدعم نفسك خالل هذه الفترة.

النصائح التي ناقشناها، ثم أجب عن األسئلة  للبدء، راجع جميع  ال يجب أن يشمل وضع خطة الرعاية الذاتية أي تعقيدات. عمل.

 التالية: 

 

 ما نوع "الروتين" اليومي و"الجدول الزمني" الذي أرغب في وضعه؟ •

 من هم أفراد األسرة واألصدقاء الذين أريد التواصل معهم بشكل خاص في األسبوعين المقبلين؟ •

 أين ومتى ساّطلع على األخبار؟ •

 ة هذا األسبوع؟كيف سأمارس بعض التمارين الرياضي •

 ماذا سأفعل لالستمتاع بوقتي؟ •

 ماذا سأفعل لمساعدة نفسي على االنفصال واالبتعاد عن أجواء العمل، ومتى؟ •

 ما األمور التي يُفضل مناقشتها مع مستشار أو مدرب؟ هل أحجز موعدًا لجلسة استشارية؟ •

  قلق، أو التشتيت، أو االرتباك الشديد؟ما هي األساليب التي ينبغي أن أجربها أوالً إذا وجدت نفسي أشعر بال •

 

 …ختامية مالحظة
 

في غضون ذلك، كن لطيفًا مع نفسك  ينتهي وستعود الحياة إلى إيقاعها الطبيعي بصورة أفضل. سوفتذكر أن هذا الوباء 

 نفسك واآلخرين بلطف.لذا عامل  الكل يعاني من الضغط العصبي ويكافح من أجل التركيز والحفاظ على توازنه. واآلخرين.

وإذا كانت هناك طرق محددة يمكن للجنة اإلنقاذ الدولية أن تدعمك بها بشكل أفضل، فأخبرنا بها عن طريق إرسال بريد 

   DutyOfCare@rescue.orgإلكتروني إلى 

 


