
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  الكورونا فيروس بخصوص عملية أفكار

 معه التعامل وطرق

 

  :الوثيقة مضمون

 .الكورونا فيروسللتأقلم الفعال مع  عملية توصيات  .2      االستمراريةآلية  .1

 

ريحي "كورونا" ألجزاء وفي اللغة اإلنجليزية يستعمل المصطلح التش "تاجال" تعني (كورونا)في الالتينية,  

هي مهمتنا جميعاً في الحد من سيطرة الملكة "كورونا" على حياتنا وعليه, إن . الجسم التي تشبه التاج

 .الوقت الراهن

 

 كورونا؟ال فيروس يخيفنا لماذا

اال أن تعايشه مع عدم  عجز.تجعله يشعر بالته على مجريات حيااالنسان سيطرة إن الشعور بعدم يقين و

اليقين ال يمنعه من أن يكون خبيراً في التعامل معه, فهو الكائن الوحيد الذي  أثبت على مر العصور أنه 

 مثال: الصعوبات النابعة من هذه الظروف,قادر على تحمل 

 .ناجحين أشخاصاويصبحون  نكبروين، يولدو سوف أبناءنا أن نؤمن جميعنا :الوالدة -

  لهذا؟" تأمين خطة" لدينا هل 

 .ونحبهم األطفال نلد فإننا ذلك ومع ,ال بالتأكيد

 همحبعديدة إلى جانب  مخاوف يواجهون الزفاف وشك على الذين العالم في األزواج غالبية :واجالز -

 . يتطلقون أو ينفصلون المتزوجين من متزايدة نسبة. اآلخر مع االرتباط في تهمورغب

  ؟ههذ اليقين عدم تجربة في الدخول من يمنعنا هذا هل

 ! ال

, اذ ال تشغلهم المهمة على بالسيطرة شعور ويرافقهم سياراتهم السائقين معظم قودي :السيارة قيادة -

 أو 80 أو 60 بسرعة يسافرون أنهم بفكرة أو ،مليمترات بضعة ُسمكه صندوق في يجلسون أنهم حقيقة

  .منها أعلى أو السرعة بهذه تسير مقابلهم تيةاآل السيارة أيًضا الوقت نفس فيو ساعة/  كم 90

 .اليقين عدمونشعر ب نخاطر أخرى مرة هكذا



 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 القيام على ما شخص أجبرنا إذا لكن .آلخر عمل مكان من لالنتقال استعداد على نحن :العمل مكان -

 .السيطرة وانعدام شديد زعاجناب نشعر فإننا نريده، ال شيء فعل على أجبرنا أو بهذا

 

 كورونا؟فيروس ال في حقاً  المخيف مااذاً, 

 .مرئي غير أنه إال ، هانتشار لكيفية تفسير على حصلنا أننا من الرغم على• 

 .ياإلعالم التضخيم• 

 سكانية مجموعات على في الماضي قضت أخرى بأوبئة فيروس والفترة الراهنةال ربط• 

 كثيرة.

 .من خالل المكوث في الحجر الصحي الحركة حرية من الحرمان• 

 ضد الفيروس. لقاح وجود عدم• 

 مسبب للموت.• 

ه والدت منذه يرافق الذي الخوف إّنه. اإلنسان يشعر به خوف أعمق هو الموت من الخوف

وال  حتمي أمر هو الموت أنسن الخامسة حتى السابعة, يدرك  عند بلوغ االنسان. تقريباً 

يقتصر على أحد. رغم خوفه الكبير من الموت, يبذل االنسان جهوداً اللهاء نفسه عن التفكير 

  به وإدارة حياته كأنه لن يكون.

 الرغم على وإدارتها هحيات في بالتحكملإلنسان  تسمح التي االستمرارية آلية تسمى اآللية هذه

 يوماً ما. موتسي هبأن العميقةته معرف من

 

 عملية؟ إجراءات إلى إلستمراريةا تحويل يمكننا كيف

 االستمرارية في الحياة اليومية:

الكتساب  الطبيعة تعلم قوانين نسان، يحاول االذ فجر التاريخمن استمرارية التفكير الواقعي:

المحافظة على ووتجارب الماضي المنطق والواقع فهم . بالمستقبلالخبرة ومحاولة التنبؤ 

 .توقعهعلى جعل العالم منطقًيا ويمكن  االنسان ساعدي الحياةروتين معين في 

 



 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

نجاة االنسان متعلقة بانتمائه لدوائر  :االجتماعية االستمرارية

عائلته الخاصة والموسعة، زمالءه في المدرسة والعمل  ;اجتماعية

 لقاء توقع لذا. وقتال طوال ثابتة الدوائر هذه. ودائرة اصدقاءه

 لدى االنسان خلقت معهم المتجددة واللقاءات األشخاص هؤالء

 . االستمراريةالسيطرة وب شعوًرا

 

 تستمر تهحيا فيأدوار االنسان  معظم :وظيفةوال الدور استمرارية

 ،البطال ،خاأل ،بناأل دور بتنبؤ الغد. اً شعور لديه وتخلق عديدة لسنوات

 هدور عرفي هوألن .ذلك إلى وماأب  ،زوج ،مختلفة تمؤسسا في عضو

 محدد أوتوماتيكي بشكل عديدة مرات تصرف, فإنه يمنظومة كل في

 .زمنال بمرور مستقر نهأ له خيلوي

 

الصورة التي و الداخلية ة االنسانهذه هي استمراري :التاريخية/ االستمرارية الشخصية 

عتبر ي إلى أي مدى ,شكل وجهه، الذاتية هصورت ،همعتقدات ;على مر السنين نفسه عرف بهاي

ه أناالنسان علم يوة ثابت ه األمور ليستعلى الرغم من أن هذ. اً..مغامر ،اً ، حذرمتفائالً نفسه 

شعوًرا باألمان  هعادة ما تكون بطيئة جًدا وتعطي تغييراتهذه ال لكنيتغير نفسيا وجسديا, 

 !أتوقع نفسي أستطيع أن .واالستمرارية

 

 

 

 

 

 



 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 اليقين؟التهديد وعدم ي حالة ماذا يحدث لنا ف

أزمة تعطل  أدى الىكورونا فيروس الإن حدًثا صحًيا مثل 

حالة من  أمام جأةف ووضعه باالستمرارية إحساس االنسان

 .غداليتنبأ لم يعد  أن األمسباً شعورمنحه عدم اليقين و

ارية الواقع والتفكير الذي يرافق االنسان إن انقطاع استمر

في حياته العادية أدى الى شعوره باالرتباك وعدم فهم ما 

 عن مساره الطبيعي. قد انحرفيحدث وكأن العالم 

عن العالم  االنعزال لذا فإن .بالوحدة االنسان شعري، ةاالجتماعي ستمراريةعندما يتم قطع اال

إضافة الى خوفه من ردة فعل  ةاالجتماعي تهعزليزيد من الحجر الصحي  والمكوث في

  األشخاص الآلخرين في حال اكتشفاهم الصابته بالفيروس.

ال مختلفة ن أنفسهم في بيئة اجتماعية األشخاص الذين تتم إحالتهم إلى المستشفى يجدو

 الطبيعية, وهكذا أيضا المنعزلين في الحجر الصحي. ن أدوارهمفقدويلذا قوانينها،  عرفوني

في معظم هذه الحاالت تسبب اإلعاقة باالستمرارية شعوراً بالعجز والسلبية عند هؤالء 

 األشخاص.

 على وشك أنهو غريب عن نفسه عندما يشعر الفرد بأنهتنقطع االستمرارية التاريخية 

أو  متعب /خائف شخصكأن يكون  اذ انه غير قادر على تعريف مشاعره وأفكاره، الجنون

 .تألمم

  

 

 



 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 الذي يمكن فعله؟ما 

  :استمرارية التفكير الواقعي

والتفسيرات غير المهنية بالتأثير على لإلشاعات على االنسان فهم الحقائق وعدم السماح 

 . حياته

 :من المهم جًدا

 . الطبية العياداتاقم العمل في واالصغاء لتعليمات وزارة الصحة وط .1

. خاص عمالأجدول ، اصنع لنفسك "حجر منزلي"ذا كنت في ا ;بناء روتين حياة جديد .2

. ظم حياتكتنتولكن المواظبة عليه ستجعلك ترى كم س ،في البداية سيبدو األمر غريبا

 /الحاسوب /وقتا لالستيقاظ، للوجبات، للرياضة في البيت، لمشاهدة االنترنت حدد

فترة  يهالفترة الزمنية المعدة للحجر الصحي( أسبوعان ). نشرة األخبار وساعة النوم

، أو أي من األشياء ترتيب وتنظيف البيت لللعب,يمكن إضافة وقت  لذاة. طويل زمنية

هناك ) لمن يجيده التأمل واالسترخاء ويمكن أيضاً . منذ فترة طويلة تم تأجيلهاالتي 

 .(لالسترخاء YOUTUBEالكثير من األمثلة في 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

مع العائلة  التواصلعلى  حافظ :االستمرارية االجتماعية

, الشبكات االجتماعية, من خالل الهواتف الذكية واألصدقاء

 ..غيرهارسائل البريد اإللكتروني والواتساب و

 أخرى مختلفة طلبيات أو طعام طلبيات على التوصية يمكنك

 حجر في كنت إذا بيتك باب أمام تركها سيتم, االنترنت عبر

 من ىتر مجموعة أي أو FACE TIME أو ZOOM أو SKYPE مجموعة إنشاء أيضا يمكنك. صحي

 ليسوا الذين أولئك أن تذكرو كعمالأ جدول في اوقت هذا. خصص لعائلتكو أصدقاءك خاللها

 ال. طويل لوقت دائما معك التواصل على قادرين ليسوا منزلية عزلة أو صحي حجر في

 .للتواصل بادر بل نبالخذال تشعر

 

المهم جًدا أن نحاول تنظيم من  :وظيفةاستمرارية الدور وال

إذا لم تكن في عزلة، . األدوار ضمن هذا الروتين القسري

وإذا كنت بحاجة إلى معلومات  .حاول الحفاظ على روتين

. عملك عن تابع فيه األخبار والمستجدات لئال يشغلك هذاحدد الوقت الذي ت، للشعور بالتحكم

  .أن تكون فعاال هو أمر يساعدك جداً 

من المهم . طفال أيضاولأل لبالغينلنفسك، ل ، حاول تحديد األدوارحجر صحيإذا كنت في 

ينقلنا الدور من . صغيرة مهماتهم لو كانت ، حتىيكون لألطفال دور ومسؤوليةأن  جداً 

أيًضا اتخاذ قرار بشأن النشاط  ميمكنك ،لذلك. السلبية إلى النشاط ويخلق شعوًرا بالسيطرة

 اختالقأيًضا م ويمكنك[ من أعراض المرض ونتعان ونواإذا لم تك]زل الرياضي في المن

األسماك، وما إلى  يطعمالنباتات المنزلية كل يومين، يسقي  ذيال بنت أو الولدمثل ال]أدوار 

وشعورا  سيعطيهم دوًراتحضيرها أيضا، فهذا في وار األدوقائمة  فيأفراد األسرة  واشارك[ ذلك

 .بااللتزام



 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  :التاريخية/ االستمرارية الشخصية 

 .باألشياء التي لم تتغير بشخصيتك سكذكر نفت أن المهم من -

القيام  كشعر بالراحة ويمكنت كتجعل كقوم بها في روتينتهناك أي عادات  تساءل إذا كان -

 .اآلن أيضا بها

 . اآلنه استخدام يمكنك وكيف كما الذي ساعدكيف تعاملت مع مواقف سابقة،  تذكر -

 يومياً. شعر بالسعادةيجعلك ت (على األقل)واحد  بأمرم ق -

 .لعبال/ القراءة / األفالم  مشاهدة عن طريقالوقت مرر  -

 أكد لنفسك ولعائلتك أن هذا الوباء عابر وخطط برامج ممتعة للفترة القادمة. -

 فافعل! تساعدك،اذا شعرت أن الصالة  -

 

ستمرارية االفي الحفاظ على بعض ت أكثر نجح تذكر أنك كلما

 .كحياتعلى بالسيطرة سيزيد احساسك 
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