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نها،عسمعتأوالعلميالخيالأواملغامراتأفالمبعضشاهدتأنكالشك•

املية،عجائحةأوكونيخطربمواجهةاألبطالمنمجموعةفيهايقوموالتي

ًفكرتهل
 
ًيهفدوركيصبحمشابهوضعفيتكوًنأنيمكنأنكيوما

 
محوريا

ً
 
ًوعمال

 
العالم؟علىللمحافظةبطوليا

ريةواإلدااالستشاريةالخدماتتقديمفيتبصيرشركةتخصصرغم•
هوهذهكوروناأزمةفيواجبناأنإالالعامة،واملؤسساتللشركات

علىاألزمةهذهإلدارةكذلكاألفرادملساعدةنستطيعبمااملساهمة

هيكلتقديمالنشرةهذهفيحاولنااألسرة،ومستوًىالشخص يمستواهم

أفراداروأفكأفكارهلتنظيمبهاالستعانةفردألييمكنطريقلخارطة

.األضراربأقلاألزمةهذهوتجاوًزإلدارةمعهموالتعاوًنأسرته،
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حيثية،نظًرمعلوماتكونهامنأكثرعمليةتطبيقيةالنشرةهذهتكوًنأنحاولنا•

ًتقدملن
 
ًستكوًنمابقدرجاهزةحلوال

 
ًأداة

 
هولةبساستخدامهايمكنكفعالة

ًجزءكلفيسنقدموبأسرتك،بكخاصةخارطةلتصميم
 
ًجانبا

 
شكلىعلعمليا

الخارطةهذهباستخداموننصحتعبئتها،يتمجداوًلفيعليهااإلجابةيمكنكأسئلة

صحيةالاالحتياطاتأخذمع)املنزًلفياملوجوديناألسرةأفرادمععملورشةعبر

عنثبالبحالعائلةألفرادالسماحويمكن،(األشخاصبينكافيةمسافةوترك

.لذلكمناسبوقتوتحديدالورشة،أثناءاإلنترنتعبرمناسبةأجوبة

إلقناعهرالتأثيهذايملكمنمعفتحدثالبيتفيكبيرتأثيرصاحبتكنلمإن•

كذلك؟أليساملتاحة،املوارداستغاللمننوعً إنههذه،العملورشةبعقد

 
ً
 على كيفية إدار : وتذكر دائما

ً
تك لهانجاحك في تجاوز أي أزمة يعتمد كثيرا
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م حلول لها ميز هللا تعالى اإلنسان بالعقل، ولذلك فإن استخدام العقل لفهم وتحليل أي أزمة وتصمي

لوصول هو ما يشكل الفارق بين اإلنسان وغيره من املخلوقات، إن أول خطوة لتجاوز أزمة كورونا هي ا

ة الوعي التي إلى مستوى الوعي الالزم واملشترك مع كافة أفراد األسرة، ستجد فيما يلي أبرز جوانب إدار 

ننصحك بها

 
ً
إدارة الوعي: أوال
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أفراد أسرتك األسئلة املصاحبة، واجمع أبرز األجوبة) (اسأل نفسك و



:الكبيرةالصورةإدراك
كورونا؟أزمةإليهاتصلأنيمكنالتياملآالتما•

وللمجتمع؟لألسرةيحصلأنيمكنماأسوأما•

الوباء؟مسيرةترجحهالذيالسيناريوهوما•

املتوقعة؟واالجتماعيةاالقتصاديةاآلثارهيما•
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:املسؤولية
محوري؟األزمةهذهفيالفرديسلوككتأثيرهل•

آالفعنكيبعدآخرشخصصحةعلىتؤثرأنيمكنهل•

األزمة؟هذهفيالكيلومترات

الجنوبية؟كوريافي31الحالةعنتعرفماذا•

وفاتهممالاحتاملجتمعفيالفئاتبعضإلىالوباءانتقاليعنيهل•

كبير؟بشكل

نهأًلشخصيةحريةيعدلماآلنالفرديسلوككفيالتحكمهل•

حولك؟منصحةعلىيؤثر

7



:التكيف
العصور؟مرعلىلإلنسانالتكيفأهميةما•

تكيف؟العلىالقدرةيمتلكلملوالتاريخطوالالبقاءلهأمكنهل•

التكيف؟يعنيماذا•

لهل• التكيف؟منجزءاملرغوبةغيرالتغييراتتقبُّ

التكيف؟عنعجزناإذاسنخسرهالذيما•

واالكتئاب؟الحزًنإلىيؤديالتكيففيالفشلهل•

؟وفشلالتكيففيصعوباتوجودالطبيعيمنهل•
 
أحيانا

التكيف؟مفتاحالصبريعتبرهل•
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:التواصلإدارة
ًمستوًىعلىالحفاظأهميةما• ماتاملعلًووتبادلالتواصلمنعال 

األسرة؟أفرادبين

فيهامتابعتعلىالحرصيجبالتيالرسميةالجهاتحساباتهيما•

االجتماعي؟التواصلوسائل

عائلةالأفرادمعاالجتماعيللتواصلاآلمنةوالبرامجالوسائلهيما•

املنزل؟فيمعنايقيموًنالالذيناآلخرين

الجماعي؟التواصلبرامجاستخدامآدابما•

بالفيديو؟التواصلأثناءالخصوصيةعلىنحافظكيف•
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:األدوارتوزيع
األزمة؟هذهخاللاألدوارتوزيعاألسرةداخليمكنناكيف•

األمور؟منكثيرفيتدخلهإلىيؤدياملنزًلفياألببقاءهل•

األسرة؟أفرادبيناألدوارتداخلمعالجةيمكنكيف•

سؤوليةملعضوكلوتحملاألدوارتوزيععلىللتدربفرصةاألزمةهل•

به؟املنوطالدوًر

األزمة؟هذهفيقائددوًناألسرةبقاءالصوابمنهل•

القائد؟تجاهاألسرةأفرادعلىيجبماأهمما•

بشدة؟عليهااملختلفاألموًرفيبالفصلالقائديقومهل•
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:املفاهيمتوحيد
بيننا؟مشتركةلغةإيجادأهميةما•

في"الضروري غير "و"الضروري "تعريفعلىمتفقوًننحنهل•

؟املنزًلمنالخروجأسباب
 
مثال

منا؟كلعند"األدنىالحد"معنىما•

؟"األدنىالحد"بـالقيامفياملفرطينمعاقبةصالحيةلألسرةهل•

اهيماملفلصالحالخاصةاملفاهيمعنالتنازًلاملهممنملاذا•

األزمات؟حدوثعنداألسرةمعاملشتركة

موحدة؟بأسرةاألزمةمواجهةأهميةما•
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:واألسباباألقداربينالعالقة
باألسباب؟األخذوبينوالقدرالقضاءبينالفاصلالخطهوما•

ًهللايكلفال"عالقةما•
 
؟كورونابمواجهة"وسعهاإالنفسا

 
حاليا

؟%100بنسبةكورونامناالحتراسيمكنهل•

اولنا؟حمهماالبشريةاحترازاتنانقصحقيقةعنيعبرتعالىهللاإلىاللجوءهل•

لك؟تمالفيماتعالىهللاوتفوضتملكمابأسبابتأخذأنالتوكلمعنىهل•

كورونا؟مواجهةفيتكلفهووماسببهوماعلىلالتفاقنحتاجهل•

شر؟كلهكوروناأزمةقدرهل•

ًاملنزًلفياألسرةبقاءمنملسهايمكنالتياإليجابياتماهي•
 
أطول؟وقتا

واملساء؟الصباحأذكارهيماالقدر؟يردأنيمكنالذيما•
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أزمة كورونا هي أزمة صحية، ولذا فإن اإلدارة الصحية السليمة هي أحد أهم أركان إدارة

نا هذه األزمة، الجوانب التالية ستساعدكم في إدارة صحية مثلى ملواجهة وباء كورو 

 
ً
ةإدارة الصح: ثانيا
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أفراد أسرتك األسئلة املصاحبة، واجمع أبرز األجوبة) (اسأل نفسك و



:النفسيةالصحة
كورونا؟بمواجهةالنفس يالتماسكعالقةما•

الجسم؟فياملناعةجهازعلىالنفسيةالحالةأثرما•

صحتنا؟علىباهللوالثقةالتفاؤًلأثرما•

األزمة؟هذهفياإليجابيةاألفكارتعزيزيمكنكيف•

مطمئن؟مؤشرالوباءمنالشفاءنسبةهل•

اب؟األعصوتهدئةاملزاجتحسينعلىتساعدصحيةأطعمةهناكهل•

املناعة؟بتعزيزالفرحأجواءونشراملرحعالقةما•
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:والتعقيمالنظافة
الشخصية؟النظافةتعليماتالجميعيطبقهل•

ذلك؟فياملساعدةإلىيحتاجمنيوجدهل•

منوالخارجللداخلواالحتياطاتاإلجراءاتعلىاالتفاقتمهل•

بذلك؟الجميعيتعهدهلتطبيقها؟يتمهلاملنزل؟

وتعقيمه؟املنزًللتنظيفيوميجدوًلعملتمهل•

ملسها؟فيالجميعيشتركالتيواألشياءاألماكنأكثرتحديدتمهل•

املنظفات؟منحساسيةلديهمأشخاصاملنزًلفييوجدهل•

؟املنزًلتهويةيتمهللهم؟بالنسبةالبدائلهيما•
 
جيدا
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:املزمنةاألمراضبأصحابالعناية
منة؟املًزاألمراضمنغيرهأوبالسكرًيمريضاملنزًلفييوجدهل•

لشرائهاالخروجلتجنبأدويتهممنكافيةكميةباملنزًلتتوفرهل•

اإلمكان؟بقدر

طلوبةاملواإلجراءاتاألوليةباإلسعافاتمعرفةاألسرةأفرادلدىهل•

املنزل؟داخلإلصاباتاملرض ىهؤالءتعرضحالفي

لظفيلهمإصاباتأيحدوثلعدمإضافيةاحتياطاتأخذتمهل•

ًللمستشفياتبالتوجهالنصحعدم
 
للضرورة؟إالحاليا
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:الصحيةالتغذية
؟املناعيالجهازبتقويةواملتوازنةالصحيةالتغذيةعالقةما•

الحيوية؟وزيادةاملزاجبتحسينعالقتهاما•

الصحية؟التغذيةمعتتعارضاألكلكثرةهل•

عليها؟اتالوجبباحتواءينصحالتيللغذاءاألساسيةالعناصرهيما•

ا؟كورونضدالجسممناعةبتعزيزوالفواكهالخضرواتعالقةما•

وحيويته؟الجسمبصحةاملاءشربعالقةما•
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:الكافيالنوم
؟النومإلىالخلودساعةتحديدتمهل•

 
ليال

ًالجميعينامهل•
 
ًقدرا

 
الليل؟ساعاتمنكافيا

كورونا؟ضداملناعةبضعفالسهرعالقةما•

العائلة؟أفرادلجميعاالستيقاظساعةتحديدتمهل•

ت؟اإلجازاأيامفيكمااألوقاتتحديدفيبمرونةنتعاملهل•

يقاظواستنومأوقاتتحديدفيالتشدديصبحأنيمكنملاذا•

ًمبكرة
 
؟جدا

 
مضرا
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:للشمسالتعرض
املنزل؟يفالبقاءأثناءللشمسالتعرضنقصتعويضيمكنكيف•

؟دفيتامينفيحادنقصمناألسرةأفرادأحديعانيهل•

؟دفيتامينمنكبيرةكميةعلىتحتوًيالتياألغذيةهيما•

املنزل؟نوافذعبرللشمسالتعرضيمكنهل•

للشمس؟للتعرضاليومفياألفضلاألوقاتهيما•
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:الرياضةممارسة
ا؟كورونفيروسبمواجهةجيدةبلياقةاالحتفاظعالقةما•

ياضة؟الًرملمارسةمناسبةومساحاتأدواتباملنزًلتتوفرهل•

نزل؟املفيممارستهايمكنرياضيةلتمارينأمثلةلديناهل•

؟مشتركعائليتمرينعلىاالتفاقيمكنهل•
 
يوميا

زل؟املنفيآمنةرياضيةوتحدياتمسابقاتإجراءيمكنهل•
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ملقاومة ألطول املعركة مع كورونا تشبه إلى حٍد ما لعبة عض األصابع، من يستطيع الثبات وا

رض لكم فترة ممكنة سينتصر، لذا فإن إدارة املوارد تكتسب أهمية خاصة في األزمات، نع

:فيما يلي أهم جوانب إدارة املوارد التي ننصحكم باالهتمام بها في أزمة كورونا

 
ً
إدارة املوارد: ثالثا

21

أفراد أسرتك األسئلة املصاحبة، واجمع أبرز األجوبة) (اسأل نفسك و



:لألزمةزمنيتصور وضع
ًاألزمةستستمرزمنيمدىأيإلى•

 
الخبراء؟آلراءوفقا

األزمة؟هاإليتمتدأنيمكنالتيالقادمةوالفصليةالدينيةاملواسمما•

املعتاد؟هنشاطإلىللعودةالعالمسيستغرقهاالتيالتقريبيةاملدةما•

الناس؟حياةعلىاألزمةطوًلسيؤثركيف•
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:االحتياجاتوتصنيفحصر 
فيرهاتوفيجبالتيوالصحيةوالطبيةالغذائيةاالحتياجاتأهمهيما•

األزمة؟طوالاملنزًل

األدوات؟مناالحتياجاتأهمماهي•

صنف؟كلمناملطلوبةالكمياتهيما•

ة؟األزمخاللعنهااالستغناءيمكنالتياملعتادةاالحتياجاتهيما•

سبان؟الحفيوالنساءباألطفالالخاصةالصحيةاالحتياجاتأخذتمهل•

املطلوبة؟األدويةأهمهيما•

املدى؟طويللتخزينإمكانيةلديناهل•
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:األساسيةاالحتياجاتتوفير 
ًمعقولةزمنيةلفترةاألساسيةاالحتياجاتشراءتمهل•

 
لألزمة؟لزمنيالتصورناوفقا

التموين؟أماكنوتحديدالشراءمواعيدجدولةتمهل•

للشراء؟املناسبالوقتهوومابالشراءسيقوممن•

ًالحاجياتشراءفياملبالغةتعتبرملاذا•
 
األزمات؟فيمناسبغيرسلوكا

فيه؟مبالغلشراءكلهمالناستوجهعنديحصلأنيمكنالذياألثرما•

؟األزماتفيمفيدغيراألساسيةغيراحتياجاتنامنالكثيرشراءيعدملاذا•

األزمات؟فيعبءإلىالضروريةغيراملشترياتتتحوًلأنيمكنكيف•

هولة؟بسللتخزينوالقابلةاملدىطويلةاالحتياجاتعلىالتركيزيجبملاذا•
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:االستهالكسياسةوضع
الكاالستهنمطنفسفياالستمراراألزماتفيالحكمةمنهل•

املعتاد؟

األزمة؟أثناءاالستهالكقوانيننحددأنيجبملاذا•

هلرد؟فلكلالطعاممنالكافياليوميالقدرعنتصوًرلديناهل•

يمكنفكيللمنظفات؟اليومياالستهالككميةعنتصوًرلدينا

ضرر؟دوًنالكمياتهذهتقليل

تميمماأكثرإضافياستهالكبأيالسماحصالحيةيملكمن•

زمة؟اأًلأثناءاألدواتبعضتدويرإعادةيمكنهلعليه؟االتفاق
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:للمواردالزمنيالتوزيع
األزمات؟فيخاصةأهميةاملواردعلىاملحافظةتكتسبملاذا•

وارداملكلليشمل"املواردعلىللمحافظة"مفهومنانوسعأنيجبملاذا•

املنزل؟فياملوجودة

ًجوالشاحنتعطلهل•
 
عادية؟الاأليامفيبتعطلهشبيهاألزمةفيمثال

طل؟التعسريعةاألجهزةبعضالستخداممحددةساعاتتحديديجبملاذا•

ارد؟املًوعلىاملحافظةأهميةعلىالصيانةومحالتاألسواقإغالقأثرما•

حيةوالصالغذائيةاملواردلكلأسبوعيأويومياستهالكحدوضعتمهل•

األدوات؟الستخدامقصوًىوساعات
26
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يذاملسؤول عن التنفاالتفاقات/ أهم القرارات البنود

إدارة الوعي

إدارة الصحة

إدارة املوارد
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رة، أنت اآلن تمتلك خارطة متفقاً عليها من جميع أفراد األس.. مبروك

وردت في هذه الخطوة التالية هي المتابعة اليومية لتطبيق األفكار التي

الخارطة الخارطة، كما نقترح أن يتم االجتماع أسبوعياً لمتابعة ومراجعة

.واستعراض أهم األحداث المتعلقة بها

.
.
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