
 : الجائحة   فترة   خالل   العمل   بيئة   إلى   العودة 

 الجديدة   العادات  مع   نفسيًا   التكيف 
 

مع الوقت الذي تنتهي فيه أوامر الحجر المنزلي وتبدأ المجتمعات في العودة للحياة الطبيعية من جديد، يبدأ الموظفون في  
لشيء عما كانت عليه قبل الجائحة وذلك  بعض ا مختلفةالعودة إلى مكاتبهم. إال أنه سيكون هناك بعض األمور التي قد تبدو 

خالل فترة الست حتى االثنى عشر شهًرا المقبلة على األقل. خالل فترة وجيزة، سرعان ما ستتغير التوقعات بشدة بشأن كيفية 
    تعاملنا في العمل أو في األماكن العامة.

 
بدء الجائحة، وسنشهد أيًضا خالل المرحلة المقبلة أثناء ي منذ الجسد لقد تعددت اآلراء وتباينت بشكل كبير بشأن مسألة التباعد

العودة إلى العمل العديد من التباينات والمواقف. البعض سيتوق بشدة إلى العودة إلى العمل من مكان العمل. إال أن هذا لن  
   يكون ذلك دأب الجميع. فمع البعض، قد تصيبهم العودة إلى العمل بالخوف أو الذعر.

 
  إلى لتعود المنزلي حرمك تارًكا مكتبك، إلى والعودة المنزلي الحجر  من للخالص تشعر بالتأهب )أو التشوق!( و كنتحتى ل

  في فعله متوقع هو ما كل على تعرفت لو يحبذا لذا، . المخاوف بعض نفسك في ويثير مألوف غير شعور فهو العامة األماكن
 وغيرنا انفسنا  لمساعدة فعله يمكننا الذي  وما الغير، من أو منا تصدر قد تيلا  فعالاأل ردود  أو المشاعر وأنماط العمل مكان

 .  الظروف هذه في  لك مساعدة كوسيلة المصدر هذا  ُحرر. الظروف مع للتكيف
 

 العمل بيئة إلى العودة عند باختالف ونشعر نبدو أن المتوقع من
 

قاذ الدولية العديد من الخطوات للحفاظ على صحة الموظفين ة اإلنذت لجنلتيسير عملية االنتقال إلى العمل من مكان العمل، اتخ
وسالمتهم وكذلك توفير دليل إرشادي مفسر بشأن كيفية التعامل في مثل هذه الظروف. وعلى النهج نفسه الذي سلكناه في  

 ة إلى مكان العمل. العود ها عندتغيير سلوكياتنا االجتماعية في األماكن العامة في األشهر األخيرة، سنتبع التغييرات نفس
 

على مدار البضعة أشهر األخيرة، كثير منا سلك خطوة التباعد الجسدي وقضاء مزيد من الوقت في منازلنا ومع عائالتنا على 
عكس من ذي قبل. لقد بدأنا ارتداء الكمامات للحد من تفشي الفيروس وكذلك الوقوف بعيًدا عن بعضنا البعض. وأصبح  

وغسيلها بعناية من الممارسات المعتادة. فهذه الممارسات الجديدة، وغيرها، ستطبق في مكان العمل أليدي هرات ااستخدام مط
 بحذافيرها.

 
 وربما. أقل  أو% 50 إلى المكاتب في الموظفين  عدد كثافة نسبة لخفض نسعى حيث العمل، في الموظفين  عدد يقل أن يتوقع

  المسافات لتحديد  أشرطة تُستخدم أن ويتوقع. الكمامات ارتداء البديهي من حصبسي. األيام حسب أعمالهم العمل زمالء يتناوب
  فسيُسمح المصاعد، أما. للمكاتب بالدخول يُسمح حتى الحرارة درجات تقاس ربما. واالنتظار الوقوف وقت األشخاص بين

 من المكاتب بتنظيف يُنصح. يرةالكب مبانيال داخل  للتحرك أطول ستكون االنتظار أوقات أن أي فيها، فقط شخصين بركوب
 ستختلف العمل مكان في  الحوارات .وتطهيرها المكاتب تنظيف في  للمساعدة( الشخصية المتعلقات  ذلك في بما) الفوضى

  آمن عمل مكان تهيئة في المشاركة إلى جميعًا سنحتاج .الفيروس تفشي من للحد   أقدام 6 األشخاص بين المسافة تكون بحيث
 .التغييرات هذه تجاهل يمكن ال بحيث حياةلا ستختلف .وصحي

 

  مواجهتها؟ يُتوقع التي األفعال وردود المشاعر أنواع ما
 

.  اآلن عليها نريده التي  الحالة  على آمنًا يعد لم  العالم بأن تخبر ودالالت بل تغيرات سنشهد العمل، مكان إلى سنعود عندما
 .  ما حد إلى  والقلق باالضطراب الشعور ويصيبنا البداية، في األقل على بالغربة، الشعور يُتوقع

 
  نشعر الذي بالخطر اإلحساس مع تتفاعل عقولنا  الحالي، الوقت في . ذلك وراء النافعة العصبية العلوم من الكثير هناك ولكن

  عن  ؤولةالمس عقلنا أجزاء إلى( تتجاوز الحاالت، بعض وفي) قوية رسائل حمايتنا عن المسؤولة العقل أجزاء وترسل به،
 للضغط نتيجة الكيميائية  المواد من المزيد تنتج أجسادنا تأهب، حالة في  زلنا ما نحن. المشاعر وضبط والمنطقية العقالنية

 . وتصرفاتنا مشاعرنا في  ذلك يُترجم ثم العصبي،



 
 :  العمل مكان إلى العودة حالة  في نواجهها أن يتوقع التي األفعال  وردود المشاعر بعض هي ها
 

 صحتنا  على للحفاظ نفعله بما والوعي  بالحذر اإلحساس من مزيد سيعترينا :والقلق والوعي الحذر من أكثر رشعو •
 .  الغير من القرب تجربة أو التفكير حيال والقلق بالتهديد شعور أيًضا ينتابنا ربما .ولغيرنا الشخصية وسالمتنا

  أو الذراع على الضرب أو  الخد  على  بالقبلة او ضن،لحبا) بالتالمس البعض بعضنا ترحيب على أعتدنا ربما :التقيد •
. البعض بعضنا بلمس لنا يسمح الذي بالقرب بالوقوف  اآلن بعد لنا يُسمح لن  العاجل القريب في أنه إال(. باليد المصافحة 

 بشأن لتعليماتاب بالتقيد نشعر قد.  كذلك مألوفة غير تبدو قد اليومي الروتين من تعد عليها أعتدنا أخرى كثيرة وأموًرا
 .  القيود تلك جراء والضيق بالسخط أيًضا نشعر  وقد. الممارسات من وغيرها تالكماما وارتداء الجسدي التباعد

  في التركيز على قدرتنا  تقل للمخاوف، نستسلم عندما: والعبء الحمل بزيادة والشعور والذاكرة التركيز وضعف الشرود •
 .قبل من عهدناه كما سهالً  ليس العمل في التركيز نجد قد  العمل، مكان في للعمل مجدًدا للعودة نتهيأ عندما  .العادية المهام

 . المعتاد عن " الطاقة بنفاد"  أو  الزائد بالحمل شعور ينتابنا أننا  أيًضا نجد قد

 بيراتعت خالل من سيما ال - لفظ بأي التلفظ دون البعض لبعضنا المعلومات من كبيًرا كًما نوصل ما عادة :االرتباك •
 فقد العينين، منطقة أسفل تكمن وجهنا على والتلميحات المشاعر  نقل في نستخدمها لتيا العضالت معظم أن  حيث. الوجه
 بالعمل زمالئك عيون في تحملق نفسك تجد قد. الصامت  التواصل من مهم جزء على الكمامات ارتداء جزئيًا يقضي
.  عليه للتعرف مكشوفًا تُرك الذي الوجه من الوحيد الجزء لكونه نظًرا ،الصامتة التلميحات عن الناتج الفعل رد اللتقاط

 الجزئية التعبيرات تلك  على نعتمد أحيانًا  فنحن المشاعر، من الكثير نقل تستطيع العينين تحيط التي العضالت أن وبما
 أو باإلزعاج يصيبنا إخفاؤه أو متصاال التلميحي النظام هذا فَْقد. الوجه لتلميحات ترجمتنا لتكملة الوجه  بباقي المصحوبة

 وبالمثل، .الوجه تلميحات خالل من عادةً  عنه تعبر بما" تلفظك"  صعوبة  إلى  يؤدي قد. كبير حد إلى ويربكنا أعصابنا ثيري
 .غيره عن بديهيًا أمًرا التفاهم سوء يكون أن يُتوقع .يعنيه ما أو  ما شخص عنه يعبر ما استيعاب عليك يصعب قد

  أن الطبيعي من.  للعمل العودة من األولى األسابيع في سيما ال األسىو بالحزن الشعور يتوقع :واألسى لحزناب الشعور •
 الذين لهؤالء". العادية الروتينية االمور"  حيال باألسى تشعر وأن اآلخرين وبين بينك تألفه الذي التواصل شكل تفقد

 القيود بعض مع سيما ال صعوبة تواجهوا أن يُتوقع االجتماعي، مستالال  إلى فطريًا يميلوا أو واالجتماعية بالود يتسموا
 . والتعليمات

 عمليًا،. حدة أكثر انفعاالتنا تصبح والقلق، والضغط االستقرار بعدم شعورنا عند :الطبع وحدة واالنزعاج االنفعال سرعة •
 . التفاهم سوء ومرات دقيووال الصعوبات مواجهة في حدة أكثر نصبح ما  سرعان أننا الغالب في هذا يعني

 

 للعمل؟ العودة ظروف مع للتكيف ولغيرنا ألنفسنا نقدمه أن يناعل يجب ما
 
 : الموسم  هذا خالل العمل بيئة إلى العودة عند أكثر بفعالية التكيف في تساعدنا التي االستراتيجيات بعض هي ها
 

  إذا القلق والتوتر.جميعًا مشاعر  مسبوقة سنشهد فيهاهذه الظروف غير ال :كبير وتعاطف فعالة بطرق القلق إخماد توقع •
زمالء العمل )أو  نالحظ عندما  نفاجئ لن والعصبية، االنفعال وسرعة  والتوتر الذهن شرود في زيادة سنشهد أننا توقعنا

  نواجه أننا رضناوافت توقعنا وإذا أنفسنا( بانفعاالت تبدو أنها غير متناسقة مع الموقف أو كأنها أكثر حدة أو أقل لطفًا.
  أن  يحاولون أو عملهم مسؤولية من يتنصلون الذين الزمالء  من غيرهم عن التأثر وسريعي بالضغط نيشعرو عمل زمالء

 .    العصيبة الدقائق  في والصبر والتعاطف والعاطفة بالتفهم حينئذ سنتحلى علينا، الحياة يصعبوا

ط على مسألة التحكم أكثر في  فق مر به اآلن، من السهل أن نركزخالل الفترات التي تشبه ما ن :تذكر الصورة األكبر •
 للعدوى، المجتمعي االنتقال مناطق المناطق، بعض في للكمامات ارتدائنا ضرورة أثناء المثال،  سبيل على  أسلوب الحياة.

غة  هذه الفترة من المبالتذكر أن ما نشهده في  . للبعض وسًطا حالً  ذلك  يكون قد. خيار الدولي اإلنقاذ  لجنة لدى  يكون فلن
ال تنس أن الجهود المضنية التي نبذلها اآلن في الحفاظ على    .لن تبقى طويالً راس والقيود أمر ال بد منه ولكنها في االحت

  المسافات فيما بيننا، وااللتزام بالكمامات والتدرج في ساعات العمل سيساعد على مرور األزمة بأمان بأكبر قدر ممكن.
يل إدارة كثافة أعداد المرضى بالمستشفيات المحلية وكذلك في سالمة  ي العمل، سنساعد في تسهصرفاتنا فمن خالل ت

 أطبائنا وطاقم التمريض ومجتمعاتنا.



  أن  مزعًجا يكون قد  الفيروس، من الماضية  األولى األيام مدار على: الجديدة والقيود التعليمات مع سنتكيف أننا تذكر •
 اعتدنا مثلما تماًما ذلك، على ستعتاد أنك  إال. المثال سبيل على بكمامة، مغطى وجه بنصف الناس من كبيًرا عدًدا  نرى
 .  المجتمع في الكمامات يرتدون الناس مشاهدة على

 تغيرت الذي الموسم هذا خالل: كبير بشكل منك الناس واقتراب بالخطر عرتش عندما (الغير ومع نفسك مع) بالصبر تحل •
  المثال، سبيل على. تغافلها من بد وال علينا ستمر لحظات سنشهد مقدمات، بدون األفعال وردود األفعال من عاداتنا فيها
 إال ليس بمالمسته، ما شخصب للترحيب تلقائيًا فيها نتحرك مواقف نواجه وقد الترحيب،  عادات  على  القضاء الصعب من

  بمجرد للخلف الرجوع سوى عليك ما ذلك، حدوث  حالة  في  .آمن بشكل بذلك القيام اليوم بعد يمكننا يعد لم أننا لتذكر
  من االجتماعي التباعد بشأن المستجدة القواعد بهذه البعض بعضنا لنذّكر نعمل جميعًا نحن. االعتذار تقديم ثم تذكرك
 قتراباال  وعدم االجتماعي التباعد  أهمية عن لطيفة كتلميحة الكف، ورفع ورفعها باليد بسيطة اتإشار  استخدام خالل
 الطرق هذه مع نتكيف جميعًا ألننا نظًرا األمر بداية في  الغريبة التصرفات بعض مواجهة يُتوقع. البعض بعضنا من بشدة

 األمر هذا تأخذ وال تجاهك كفه أحدهم  رفع إذا إطالقًا يضيرك ال لذا العمل، مكان في واالجتماعات الترحيب من الجديدة
 .   شخصي بشكل

  إلى إال غيرك مع أو نفسك مع فًظا كونك يؤدي لن.  خطاؤون كلنا :األخطاء وقوع حالة في غيرك ومع نفسك مع تلطف •
 تتجه من يتفهم. المثال سبيل على التباعد،  قواعد عن فيها سهوت التي األوقات في تكترث ال. ضغط فوق ضغط زيادة
 .  حياتك طوال ذلك تفعل لطالما ألنك تفعله ما وتصافحه  إليه

 بالتوتر بالفعل معظمنا يصاب عندما الفترة هذه خالل سيما ال: األحرى على يًابديه أمًرا سيصبح التفاهم ءسو أن تذكر •
  تواجه أن الطرق بشتى حاول ذلك، تخطي على للعمل.  غيره عن بديهيًا أمًرا التفاهم سوء سيصبح الكمامات، ويرتدي

 .  معانيها استيعاب من  والتأكد الصورة توضيح على  لللعم  اآلخرين على وتعيدها أسئلة تطرح وأن وضوح، بكل نفسك

  بعض إيجاد في ترغب قد الكمامات، فيه  نرتدي الذي  الموسم هذا  خالل :المفقودة الصامتة التلميحات عن بدائل إيجاد •
 مختفيةال التلميحات تلك لتجسيد األلفاظ بعض إضافة   خالل من الكمامة مع نفتقدها التي الصامتة التلميحات عن البدائل

 مهاراتنا استغالل إلى سنحتاج المثال، سبيل على .ومشاعرك أفكارك يفهمون أنهم وتأكد يروها، اآلخرون يعد لم التي
 ألفاظنا  على نعتمد قد .ووداًعا  أهالً   قول عن بديلة أقل تالمس ذات مختلفة ترحيب وسائل على والعثور اإلبداعية
 .أحدهم رؤية عند به نشعر ما لنقل المعتاد من أكثر باأليدي وإشاراتنا

  أعد تبدأ، أين من تحديد في والحيرة االنتباه تشتت أو الذهن بشرود تشعر عندما سيما ال :صغيرة أجزاء إلى العمل تقسيم •
  واستخدم واضحة، مهام قوائم أعد . التنفيذ سهلة ومهام صغيرة أجزاء  إلى وقسمه به ستقوم الذي بالعمل قائمة

  بسهولة عملك مسؤوليات تتولى حتى المعالم  واضحة طريق ارطة خ ارسم ثم التركيز على اعدكتس أخرى استراتيجيات

 يصبح الضغوط، من مزيد من معاناتنا ظل وفي الموسم هذا  خالل :النفسي الضغط مع للتعامل الممارسات أفضل تطبيق •
 التعامل استراتيجيات بعض هي ها. صيةالشخ سالمتنا على  للحفاظ سلوكياتنا حيال الحذر نتوخى أن وحتميًا بل ضروريًا

 : الموسم هذا خالل تطبيقها في ترغب قد التي الضغوط مع

o االستمتاع  على  وأجسادنا عقولنا يساعد االسترخاء مع عميق نفس أخذ :عميقة أنفاس بأخذ يومك ابدأ 
 مع االنفاس تقاطال.  جسدك من النفس لتُخِرج بهدوء 4 حتى عد ثم نفًسا، وخذ بهدوء 3  حتى عد.  بالراحة

 .عقولنا  استرخاء على يساعد االسترخاء

o األغذية الكاملة هي األغذية التي تحتوي   تناول إفطاًرا غنيًا باألغذية الكاملة.   :استهل صباحك ببداية قوية
جّرب أن تبدأ يومك بتناول ثمار الفاكهة أو المكسرات أو شرائح    على مكون واحد: أي طبيعية.

 تناولنا ألغذية غير معالجة في استرخاء أجسادنا. يساعد عدم   يض.الخضروات أو الب

o :عندما تصاب باإلحباط أو التوتر في مكان العمل، قد يصعب  استخدام سماعات األذن لسماع الموسيقى
سيسمح لك توصيل سماعات األذن بالكمبيوتر بسماع موسيقى هادئة    عليك التغلب على هذا الشعور.

 ه. لتك المزاجية هذتساعد على تبديل حا

o أن خيار هناك كان لو :أخرى بطرق رياضية بتمارين قم وكذلك ذلك، على قدرتك عند الساللم استخدم  
 مع المصعد أمام االنتظار فترة جراء اإلحباط ويجنبك الوقت األمر هذا عليك  فسيوفر الساللم، تستخدم
ضية التي تساعدنا في  للتمارين الريا بعض الوقت توفير من تأكد. نفسه الوقت في القلب ضربات تنشيط

 التقليل من إفراز المواد الكيميائية المرتبطة بالتوتر التي نفرزها جميعًا بشكل كبير!



o لقد أجرى معظمنا مكالمات مرئية مع أصدقائنا المقربين   :ابق على تواصل مع دائرة معارفك المقربين
عالقاتنا أمر ال غنى عنه   ان العمل.لة عودتك إلى مكاستمر على ذلك في حا  وزمالئنا في العمل واألسرة.

 في الحفاظ على صحتنا العامة وسعادتنا.

o تشتت أو الثقيل بالحمل الشعور  حالة في  سيما ال وأفكارك مشاعرك تسجيل يحبذ :يومية مذكرات سجل 
 . مكتوبة كلمات إلى أفكارنا ترجمة عن  ينتج سحري عالج هناك.  االنتباه

o ضبط حالة تحقيق كيفية بشأن نصائح تتطلب كنت أو الجديدة بالضغوط تأثرت سواء :رياستشا إلى تحدث  
  موعًدا حدد.  الجديدة المرحلة هذه خالل الدعم لك  EARP توفرهم التي االستشاريون فسيقدم النفس،

 .  مجانًا شخصيًا

 

 ينللمدير مالحظة
 

 النحو على الظروف هذه مع التكيف في  العمل فريق ومساعدة العمل إلى العودة عند الوضع ترتيب في فعال دور للمديرين
 قدوة يكونوا أن عليهم  أن كما العمل، بيئة في والالئق المسؤول التعامل لقواعد نموذج بوضع المديرين ننصح حيث. األمثل
 وضعها التي السلوكيات تطبيق في يخفق الذي  العمل وفريق. والسالمة  بالصحة صةالخا الجديدة التعليمات اتباع في لغيرهم

 . بالقواعد يلتزموا حتى غيرهم  عن  أقل  حوافز سينال بالصحة  للنهوض المديرون
 

 العمل بيئة في" الجديدة العادات"  مع التكيف لمناقشة االجتماعات في  وقت تحديد في المديرون يرغب قد  ذلك، على عالوة
 كان مثلما تماًما. ويسر بمرونة الجديدة  المرحلة إلى االنتقال سهولة كيفية تتناول التي باألفكار للمشاركة العمل فريق وةودع

  قدرتهم من العمل فريق سيستفاد. كبيًرا تغييًرا العمل بيئة إلى العودة أيًضا ستكون كبيًرا، تغييًرا المنزلي االنعزال إلى االنتقال
 .البعض بعضهم مع التغييرات هذه شأنب التحدث على

 
. باألزمة تأثرنا كيفية في كبيًرا تأثيًرا مخاوفنا مع التعامل كيفية تشكل قد ولكن المخاوف، الظروف هذه مثل ظروف تثير

 تتعلق التي األفكار بشفافية يشاركوا بأن العمل فرق يوصى. وباء أي مواجهة بدون حتى المفرط  للقلق عرضة  يكون بعضنا
 أسئلة بقائمة االجتماعات باستهالل يوصى  وجماعية، فردية اجتماعات  خالل. علينا  طرأ الذي الوضع هذا خالل التكيف ةكيفيب

 :يلي ما منها موجزة
 

 اليوم؟  حالك كيف •

 لك؟ بالنسبة العمل بيئة إلى العودة كانت كيف •

 سليم؟  بشكل الوضع مع تتكيف هل •

 قبل؟  من به تشعر تكن ولم سبوعاأل هذا انتابك  الذي المألوف غير الشعور ما •

 مساعدة؟ من لك  أقدمه ما هناك هل •
 

  والمشاعر  األفكار مشاركة يمكننا عندما.  العمل بيئة في قوية مجتمعية عالقات وإرساء الرعاية ثقافة نشر يمكننا معًا،
 مشاعرنا نكتم أو فينخ اعندم. المخاوف على والقضاء بيننا التعاطف روح نشر على  ذلك يساعد بشفافية، والتصرفات

  مشاركة يحبون ال الذين األشخاص  المثال، سبيل على . بالتوتر عالقة  لها مرجوة غير أعراض  إلى ذلك يؤدي الطبيعية،
 مديرين، بصفتكم. الجسم في عام  واضطراب المعدة وآالم الصداع منها التي التوتر ألعراض عرضة أكثر هم مشاعرهم
  موقع مثل المساعدة المصادر العمل لفريق  توفروا أن تنسوا وال والرعاية،  للحوار بيئة هيئةلت وسعكم في ما ببذل نوصيكم

 والمرونة المساعدة ري توف  برنامج من كل خالل المتوفرة االستشارات وخيارات  Duty of Care العناية واجب ويب
  أسئلة  عن االستفسار  حالة في Staff Health Advisor ليةالدو اإلنقاذ بلجنة الموظفين صحة شارومست EARP للموظف 

 .  الجائحة  خالل والسالمة بالصحة تتعلق
 
 احتياجاتنا رعاية في جهدنا قصارى بذلنا إذا ولكن الجائحة، رةفت يف نعيشها التي القلق نوبة على يقضي ما لألسف يوجد ال

  لجنة لجعل قدمتموه ما كل على جميعًا نشكركم. أمامها عودنا وسيشتد معًا الفترة  هذه على سنتغلب اآلخرين، مع والتعاطف
 .   لموظفيها بالرعاية مفعمة عمل بيئة الدولية اإلنقاذ
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