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حول هذا الكتيب

املحتوى
تتطلب منا األوقات الصعبة الكثري من العمل والجهد كأفراد،

يحتوي الكتيب على نصائح وإرشادات للمهنيني الذين يضطرون

وخاصة اآلن باعتبارنا مهنيني عاملني يف قطاع الرعاية الصحية.

للعمل تحت ضغط كبري .وسيسعدنا إن كانت هناك نصيحة واحدة

وملساعدتكم يف رعاية أنفسكم كمهنيني عاملني يف قطاع الرعاية ،من

تساعدكم من بني كل هذه النصائح .وإن كانت لديكم نصائح

املهم أن تحصلوا على نصائح واضحة وعملية حول كيفية التعامل

إضافية ،فريجى إخبارنا بذلك (انظر بيانات النرش) .ويف حال مل يكن

مع بعض املواقف الصعبة اليت تواجهكم خالل هذه األوقات
االستثنائية .وهذا يعين التأكد من أنكم كمهنيني ،يمكنكم التعامل

ً
مفيدا لكم يف الوقت الحايل ،فاحتفظوا به يف مكان
هذا الكتيب
ً
قريب إذا احتجتم إىل الرجوع إليه الحقا.

مع التحديات الجسدية والعاطفية والنفسية اليت تنتظركم كل يوم
ولهذا السبب قمنا بتأليف هذا الكتيب.

يعكس هذا الكتيب سنوات عديدة من الخربة يف التدريب والتوجيه
والتعليم .وقد تمت كتابته كدليل عملي وقصري ،لذا تم حذف األدلة
العلمية واملراجع من النص من أجل الوضوح.
وقد أعد الكتيب وكتبه يف األصل خرباء هولنديون وتمت ترجمته إىل
اللغة اإلنجلزيية من النسخة الهولندية.

6

7

كيف تم تقسيم الكتيب؟
يتكون الكتيب من ثالثة أجزاء تشري إىل ثالثة مراحل زمنية:
الجزء األول يساعدك يف االستعداد ملا سيأيت.

والجزء الثاين يقدم نصائح عندما تعمل يف منتصف األزمة.

أما الجزء الثالث فيوفر نصائح حول التعامل مع ما حدث وتأثريه

عليك بمجرد انتهاء األزمة.

وبالنسبة إىل كل جزء من األجزاء الثالثة ،يتم الرتكزي على مساعدتك
لرعاية نفسك ورعاية زمالئك ورعاية عائلتك يف املزنل.
وأخريًا ،نقدم يف الجزء الرابع نصائح محددة للتفاعل مع أطفالك

خالل هذه األوقات االستثنائية.

8

الجزء األول

نصائح
لالستعداد
لما
سيأتي
9

التحضري ملا هو قادم
«اعنت بنفسك» هي عبارة قولها أسهل من تنفيذها .وهو الحال بشكل
ِ
خاص خالل هذه األزمة إذا كنت تعمل يف مجال الرعاية الصحية حيث
باتت الكثري من األمور اآلن على املحك.
التحضري ملا هو قادم هو «فحص النظام» الخاص بك .سيساعدك ذلك
يف أن تكون أ كرث وعيًا بكيفية ردك وما عليك القيام به يف مواقف معينة.
ً
تركزيا وأ كرث قدرة على العمل
سيساعدك هذا التحضري على أن تكون أ كرث
ً
الحقا .ربما تفكر اآلن« :ليس هناك وقت لذلك على اإلطالق! نحتاج إىل
كل الجهود واملساندة باستمرار!» لكن التحضري الجيد أمر حيوي لتكون
ً
مستعدا ملبارشة العمل عند الحاجة وبالطريقة املطلوبة .يف ما يلي بعض
النصائح اليت يمكن أن تساعدك يف التحضري.

كيف يمكنين االستجابة عندما
أواجه مواقف صعبة؟
هذه ليست املرة األوىل اليت تواجه فيها مشاكل كبرية ومعقدة .مع القليل
ً
عادة
من التأمل الذايت الصادق ،قد تعرف غالبًا الطريقة اليت تتفاعل بها
يف املواقف الصعبة.
هناك ثالث استجابات دفاعية أساسية للظروف العصيبة :الهروب

وضع الشلل ،يمكنك ،على سبيل املثال ،التأ كد من استيعابك لنظرة عامة
حول املوقف الذي تعيش فيه.
عالوة على ذلك ،من املفيد أن تعيد التفكري يف رد فعلك يف املواقف
العصيبة األخرى .اكتب قائمة بردود أفعالك عندما كنت تحت الضغط.
اسأل نفسك «كيف كان رد فعلي؟» .عندما تفكر يف نفسك ،فكر يف كيفية
الترصف بشكل أفضل أو مختلف يف هذه املواقف الصعبة .اسأل نفسك
«ما الذي أحتاجه ملساعديت على التفاعل بشكل مختلف».
على سبيل املثال ،إذا كنت تعلم بأنك تصبح فوضو ًيا تحت الضغط
يمكنك إنشاء قائمة ملساعدتك يف تنظيم ما تحتاج إىل القيام به خالل تلك
املواقف.
يمكنك ً
ً
جيدا من كل ما تفعله .فإن كنت تعلم ،على سبيل
أيضا التحقق
املثال ،أنك قد أن تصبح ً
فظا إىل حد ما تحت الضغط ،فحاول تذكري
نفسك بأن املرىض أو الزمالء يف حاجة ً
أيضا إىل التعامل معهم بلطف.

واملواجهة والسكون .من املفيد أن تكون على دراية بالطريقة الذي
ستستجيب بها وبكيفية استجابتك ألزمة ما.
إذا كنت تعرف كيف تميل إىل االستجابة عند حدوث أزمة ،ستكون على
استعداد أفضل ملساعدة نفسك يف حالة األزمات واالستجابة بشكل أ كرث

ً
ً
أحيانا أن ترتيث وتبدأ بالعد إىل 10
مقاتل ،فمن األفضل
فعالية .إذا كنت

قبل اتخاذ أي إجراء .وإذا كان لديك ميل إىل الهروب ،فمن املفيد أن تذكر
ً
دائما أفضل مسار تتبعه .وإن وجدت نفسك يف
نفسك بأن الخوف ليس
10

11

كيف يمكنين االستعداد للعناية بنفيس يف األوقات الصعبة؟

.5

أنت تعلم أنك ستكون تحت الضغط ،لذا استعد ملساعدة نفسك حىت
تتمكن من االستمرار عندما تشتد األمور صعوبة.
1.

كيفية التعامل مع جميع الضغوط اليت تراكمت يف عملك يمكن أن
تكون هذه الخطة كالتايل :كيف أتأكد من انطاليق إىل العمل بكامل
ً
متماسكا وقو ًيا يف عملي؟ أو كيف أتأكد من ترك
طاقيت أو كيف أبقى
عملي يف مكان العمل وعدم جلب متاعب العمل إىل املزنل؟
2.

إذا كنت تحت ضغط شديد ،أن تتوقف بني الحني واآلخر ،للتأمل
والتنفس ،أو إيجاد طريقة للتوقف يف لحظة صمت.

ضع خطة لالسرتخاء .ضع خطة ،حىت وإن كانت يف أقىص
زوايا ذاكرتك .الغرض من خطة االسرتخاء هو التأكد من أنك تعرف

.6

.7

املواقف الجديدة عليك؟ ما الذي تتطلع إليه بثقة وماذا تخىش؟ كيف تريد
أن تتفاعل؟ وهل تعلم ،إذا نظرت بصدق داخل نفسك ،كيف من املحتمل

الرياضة أو اليوغا قد تساعدك على االسرتخاء ،ولكن الحقيقة أنه

أن تستجيب؟ خذ لحظة لتصور كل هذا بوضوح والنظر بدون أحكام
مسبقة .كن فضوليًا .فكر يف ما قد تحتاجه يف مثل هذه املواقف .كل يشء
ً
الحقا ،ستكون قد
تختربه يف خيالك يمكن أن يساعد .يف حالة حدوث ذلك

شعارًا احتفظ به معك يف جميع األوقات وهو كالتايل :كلما زاد التوتر،
كلما احتجت إىل ممارسة الرياضة أو اليوغا .اسأل نفسك ً
أيضا من

اختربت هذا املوقف بالفعل يف خيالك .سيجعلك هذا أفضل استعدا ًدا

يمكنه تشجيعك عندما ال تشعر برغبة يف ممارسة الرياضة أو اليوغا،

ملوقف صعب إذا ظهر.

واطلب من هذا الشخص املساعدة والتشجيع عندما تحتاج إليه.
.8

.4

ضع قائمة باملوسيقى أو املقاطع الرائعة اليت ستساعدك على االسرتخاء.
يمكن أن تساعدك قراءة الشعر ً
أيضا .أو يمكنك عرض الصور اليت تعيد
إليك الذكريات الجميلة .كما يمكنك تركزي انتباهك على النباتات
ومشاهدتها تنمو بمرور الوقت .يمكنك ً
أيضا العثور على نباتات افرتاضية
على اإلنرتنت يمكنك االعتناء بها وتنميتها.

12

طقوس وصولك إىل العمل .اعتد على بدء يومك من خالل تصور ما قد
تواجهه وكيف ستتعامل معه.

الذي لطاملا رغبت يف قراءته وامنح نفسك بعض الوقت للجلوس
وقراءته .ساعد نفسك على إبعاد تفكريك عن عملك واالسرتخاء.

ً
الحقا؟ تخيل كيف تذهب إىل العمل ،وكيف
ما الوضع الذي سأكون فيه
تصل إىل هناك وما املواقف اليت قد تنشأ يف العمل .ما املواقف املألوفة وما

كلما زاد الضغط ،فإن ميلنا إىل االسرتخاء يقل عما ينبغي .لذا ،إليك

.3

ابدأ بكتابة يومياتك .من الطرق املجربة واملختربة للتخلص من التوتر أن تدون
أفكارك .حاول أن تكتب بإيجاز عما مررت به أو ما يدور يف ذهنك كل يوم.

مارس بعض التمارين أو اليوغا .قد يكون من الواضح أن ممارسة

ال تنس هواياتك .رفه عن نفسك وافعل أشياء أخرى واشرت الكتاب

خطط للحظات الصمت .إن عدم فعل أي يشء على اإلطالق يمكن أن
جيدا ً
ً
جدا بالنسبة إليك .هناك احتمال كبري يف حال كنا
يكون أمرًا
مشغولني ً
ً
دائما بفحص هواتفنا املحمولة .ومن املهم،
حقا ،أننا سنقوم

.9

فكر يف العودة إىل املزنل .أنه يومك من خالل طقس معني ينبهك بنهاية
ِ
اليوم ،على سبيل املثال ،نبه نفسك بالتوقف عن إجراء مكاملة هاتفية يف
السيارة أو عن طريق إيقاف تشغيل األخبار .قبل العودة إىل املزنل ،اسأل
نفسك :كيف أريد العودة إىل املزنل ويف أي حالة مزاجية؟ امنح نفسك
الوقت الكايف للعودة إىل املزنل بوعي وانفتاح على رشيك الحياة وأفراد
العائلة واألصدقاء .اسأل نفسك« :ماذا علي أن أفعل للتخلص من أعباء
عملي (قدر اإلمكان) قبل أن أعود إىل املزنل؟”
13

.10

وسائل التواصل االجتماعي وضغط األقران .اعلم أنه يف األوقات
مرضا ً
العصيبة قد تكون األخبار املزيفة ً
أيضا .ال تدع الخوف من اآلخرين

.15

الفرتة الصعبة .ارشح عيوبك يف املواقف العصيبة حىت يتمكن صديقك

ً
موقفا صعبًا .إذا لزم األمر،
من إعادتك إىل دورك املهين يف حال واجهت
ً
أوقاتا معينة لالتصال بصديقك .تأ كد من أن كالكما ال يقع يف
حدد

واألخبار املزيفة املحتملة تؤثر فيك.
.11

.12

ً
صديقا مقر ًبا خالل هذه
ليكن لك صديق مقرّب .قم بدعوة زميل ليصبح

ً
خططا للمستقبل .ما املطاعم اليت سزتورها مرة
قائمة األهداف .ضع

فخ االستسهال بالقول إن «األمور تسري على ما يرام» ،واسأال ً
حقا عما

أخرى ،أين ستذهب الحتساء القهوة أو أين ترغب يف الذهاب يف عطلة؟

يحتاجه الشخص اآلخر .ولكن قبل كل يشء ،على كل منكما التعرف

من الذي تريد مقابلته وماذا تريد أن تفعل بشكل مختلف من اآلن
ً
فصاعدا؟ ما األمر الذي لطاملا كنت تريد فعله ومل تفعله؟

على مشاكل اآلخر إذا كان هناك توتر ،واتفقا على كيفية دعم بعضكما

كيف ستنظر لهذه الفرتة بعد انقضائها؟ فكر يف ما تريد أن تخربه

البعض للتغلب عليها.
.16

ألطفالك (أو أحفادك) عن هذه الفرتة يف غضون  10سنوات ،وكيف

خذ فرتات راحة .خطط لقضاء بعض الوقت مع مجموعة حىت لو كان
ذلك افرتاضيًا فقط ،لتناول القهوة أو الراحة.

ترصفت .ثم اخترب نفسك :هل تفعل اآلن ما تريد القيام به؟ هل أنت

.13

من تريد أن تكون اآلن؟ ما مدى إخالصك لنفسك؟

.17

ما هو الهدف األسمى يف حياتك؟ ما هي القيمة اليت أضفتها ،ما سبب

كيف يمكنين إعداد حيايت املزنلية؟

وجودك وهدفك يف الحياة؟ ماذا عليك أن تفعل يف هذه الحياة؟ وما
الذي عليك فعله يف الوقت الحايل؟ ال تجعل الهدف األسمى كبريًا ً
جدا
ً
شاقا .فكر يف ما هو مهم بالنسبة إليك .غالبًا ما يكون هذا ضمن
أو

.18

وخاصة ما قد تحتاجه .فقبل كل يشء ،يف األزمة ،ستعمل وتعمل تحت
ضغط كبري وقد تحتاج ً
أيضا إىل املزيد من الرعاية والدعم عند العودة

التعبري .ولكن يف كثري من األحيان ال ترى ما هو واضح أمامك وأنت تقفز

ً
مهما بشكل خاص إذا كان أفراد األرسة اآلخرون
إىل املزنل .قد يكون هذا
يعملون ً
أيضا تحت ضغط شديد .ومهما كان األمر ،من املهم أن تتفقوا

سعيًا نحو أهداف جميلة ولكنها بعيدة يصعب الوصول إليها.

ً
معا على مىت وكيف يمكنكم دعم بعضكم البعض.

ملاذا مهنة الرعاية؟ اسأل نفسك ملاذا توجهت نحو مهنة الرعاية يف املقام
األول وملاذا تستمر يف العمل يف قطاع الرعاية الصحية.

كيف أر يد التعامل مع زماليئ يف هذه األوقات الصعبة؟
ً
جميعا يف
من املفيد إجراء االستعدادات للتعامل مع زمالئك ودعمهم .أنتم
مركب واحد وقد تحتاجون ً
حقا إىل دعم بعضكم البعض.
14

التجهزي .من الجيد إعداد رشيك الحياة أو أفراد األرسة ملا قد يحدث .دعهم
يعرفون كيف تترصف تحت الضغط (إذا مل يكونوا يعرفون ذلك بالفعل)

واضحا ً
ً
جدا أمامك ،إن جاز
عملك أو أنشطتك .عادة ما يكون األمر

.14

اعتنوا ببعضكم البعض.

.19

ً
مقدما كيف ومىت تريد أن يناقش رشيك الحياة أو
التواصل .ناقش
أفراد األرسة يومك معك .اذكر ما تفضله :هل أنت شخص يحب
التحدث عن يومك ،أو تفضل عدم التحدث عن العمل عند عودتك
إىل املزنل؟

15

.20

ً
مقدما ما هي األمور
ما الذي علي قوله وما الذي علي تجنب قوله .فكر
اليت من الحكمة مشاركتها مع رشيك الحياة أو أفراد األرسة حول ما تمر
به .كيف تظن أنهم سيتعاملون مع قصصك؟ مع من يمكنك مشاركة
ً
ممكنا يف املزنل؟ بالنسبة إىل األشخاص الذين
قصصك ،إذا مل يكن ذلك
يعيشون بمفردهم ،من املهم أن تجد طريقة إلخبار قصتك لشخص ما.

.21

اذكر ما تحتاجه ً
حقا .قل ما تحتاجه بوضوح .إذا كنت ال تعرف بالفعل،
قل بصوت عال ما تفكر فيه.
ٍ

.22

ولكن اسأل ً
أيضا ما الذي يحتاجونه منك يف هذه األوقات االستثنائية.

.23

الهاتف املحمول .من الحكمة أن تشري إىل مدى سهولة الوصول
إليك ومىت ال يمكن إزعاجك ً
حقا .على سبيل املثال ،قد تكون فكرة
جيدة «اعتماد بروتوكول خاص إلمكانية الوصول» إليك.

.24

وسائل التواصل االجتماعي .أخرب عائلتك  /أفراد أرستك بما قد
ينبغي مشاركته أو عدم مشاركته على وسائل التواصل االجتماعي
يف ما يتعلق بقصصك من املستشفى.

.25

كيف يمكنك مساعدة من يبقون يف املزنل عندما تعمل؟ هم على األرجح
ً
مسبقا ووضع
سيكونون قلقني وهذا منطقي .حاول مناقشة هذا األمر
ترتيبات حول املساعدة اليت قد يحتاجون إليها .على سبيل املثال ،يمكنك
االتفاق معهم على أنه إذا تم إجراء ثالث مكاملات من املزنل ،فستكون هذه
إشارة لك بأنه عليك الرد .هناك خيار آخر وهو االتفاق على كلمة رس
لإلشارة إىل أن الوقت غري مالئم اآلن (وهذا األمر أ كرب من مجرد عبارة
«ليس اآلن!»).

.26

الجزء الثاين

نصائح
عندما تكون
في
وسط
األزمة

اعتنوا ببعضكم البعض.
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خالل األزمة

.31

اآلخرين وعلى املوقف .الفكاهة سالح قوي يف املواقف الصعبة ويمكن أن

ً
جيدا ،ونعرف أنماط استجابتنا تحت الضغط ،ونعلم ما
لقد استعدينا

تساعدنا على االسرتخاء.

يجب أن نفعله بشكل أفضل وما نحتاج إليه .ولكن مع ذلك يمكن أن
يتطلب األمر أ كرث مما تستطيع تحمله .لذا ما الذي يمكنك فعله لجعل
األمر على قدر احتمالك؟

.32

ً
أول ،اعنت بنفسك .ال يمكنك االعتناء باآلخرين إال إذا كنت تعتين
ِ
بنفسك ً
أيضا .ربما ال يحتاج هذا إىل مزيد من التوضيح .ومثال على
ذلك أنه على منت الطائرة تقوم بوضع قناع األكسجني الخاص بك
ً
أول يف حالة الطوارئ قبل أن تبدأ يف مساعدة اآلخرين.

.28

االنتباه إىل بعضكم البعض .من الطبيعي أن تسأل زميلك عما
إذا كانت األمور تسري على ما يرام ً
حقا وإذا ما كان يف حاجة إىل يشء ما.

.29

اطلب الدعم واملساعدة .من املهم طلب املساعدة يف األوقات الصعبة.

املوقف .إذا مل يكن األمر كذلك ،تجنب هؤالء األشخاص أو تحدث
معهم حول سلوكهم .نربة التشكيك( ،مثال« :لقد جربنا ذلك من قبل»)
ونربة التهكم (مثال« :قلت لك من قبل») أو نربة التربير للذات (مثال:
«لو كنت مكان الحكومة») ،تحرمنا من األمل ،واألمل هو ما نحتاجه.
.33

ً
سائل الحماية واإلرشاد يف هذه
ربك أو اطلب املساعدة ممن تؤمن به

كانت هذه الشائعات مفيدة ،وإذا ما كانوا جاهزين ،ومىت يمكنهم العودة
إىل العمل .ضع يف اعتبارك أن زميلك (زمالءك) قد يحتاجون إىل نوع من
الدعم أو املساعدة ،وانظر إذا كنت الشخص املناسب لتلبية هذه الحاجة.
بالطبع ،يمكن أن تكون الشائعات وسيلة لالسرتخاء أو الراحة ،ولكن تأ كد
من أنك ال تزيد الوضع أو الشعور السليب سوءًا .كلنا مسؤول عن استمرار

ً
دائما -
عمل الجميع .جعل اآلخرين يقومون بأعمالهم ليس أمرًا محبو ًبا
خاصة يف األوقات الصعبة  -ولكنه يساعد ً
حقا.
.34

نفسك تترصف يف هذه الحالة .يف بعض األحيان يكون الحصول على هذه

التكاتف .يجب تجنب االتصال الجسدي يف الوقت الراهن ،غري أنه ال

املسافة هو ما تحتاجه إلعادة كل يشء إىل نصابه.

يزال بإمكانكم التكاتف مع بعضكم البعض من خالل الوقوف بثبات
يمكنك إظهار القرب من قلبك والتعاطف مع اآلخر.

راقب املوقف كطرف خارجي .فكر كيف سيكون األمر إذا نظرنا إىل هذا
املوقف من منظور شخص غريب .القيام بذلك سيساعدك على تصور

األوقات العصيبة.

والنظر إىل بعضكم البعض مبارشة وجهً ا لوجه .فمن خالل نظرتك

انصح زمالءك .إذا وقع الزمالء يف فخ جو سليب كالرثثرة كثريًا والتأثري
بالسلب على بعضهم البعض ،فتحدث معهم حول هذا األمر .اسألهم إذا

ً
شخصا ال يمكن
لن تكون ذا فائدة ألي شخص إن كنت ترى نفسك

االستغناء عنه مع تحميل نفسك فوق طاقتها يف الوقت نفسه .يمكنك
ً
أيضا التفكري يف هذه املساعدة على سياق أوسع :أقم صالتك أو ادع

.30

قاوم الطاقة السلبية من اآلخرين .العواطف معدية ً
أيضا .حاول أن
تحس إن كانت طاقة شخص آخر تساعدك أو تساهم يف تخفيف وطأة

ما الذي يمكنك فعله عندما تصبح األمور
(تقر ي ًبا) أ كرث مما تستطيع تحمله؟
.27

استمتع بالنكتة .قبل كل يشء ،استمر يف الضحك على نفسك وعلى

.35

الطعام والرشاب .يبدأ بعض األشخاص يف تناول الطعام والرشاب بكرثة،
بينما ينىس اآلخرون تناول الطعام بالكامل .حافظ على توازن جيد
لنفسك يف هذا األمر.
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.36

ً
عميقا وافتح عينيك وعد إىل العمل.
نفسا
قصرية .خذ ً

العب لعبة .ممارسة األلعاب أمر مريح للغاية .يمكنك القيام بذلك مع
اآلخرين أو بمفردك .اللعب مع أشخاص آخرين ،بالطبع ،هو أكرث متعة،
بل إنه األفضل ألنه يرصف أفكارك عن العمل أو مخاوفك.

.37

.38

.41

ً
مرتفعا ً
ً
ومشتتا لالنتباه ،وربما
جدا،
الصوت .إذا كان الصوت من حولك
غري محتمل ،فتخيل وجودك داخل وعاء زجاجي .يتحرك هذا الوعاء معك

د ّون ذلك .ال تنس أن تكتب األحداث يف دفرت يومياتك ،إذا كنت قد

ويحميك باستمرار .ال يتوقف الصوت ،ولكنه اآلن خارج الوعاء ،وهو هادئ

خططت للقيام بذلك.

داخل الوعاء .العامل يتسابق يف الخارج ،ولكن داخل الوعاء يوجد هدوء.

اجعل الحياة محتملة .يف لحظات الحياة اليت ال تطاق يمكنك جعل

.42

الحياة صعبة أو بسيطة ،أنه كالنظر إىل نصف الكوب املمتلئ أو الفارغ.

تحدد أفكارنا سلوكنا .ما الذي يجعلنا غري سعداء؟ هل لدينا تأثري على ما
ً
سعيدا (أو غري
يجعلنا غري سعداء؟ هل أفكارك حول الحدث تجعلك

اجعل الحياة أبسط وأسهل مما هي عليه .التحلي باإليجابية سيساعدك

سعيد) ،أم أن مشاعرك تثريها األفكار ،أو العكس؟ يف كثري من األحيان

أكرث .ونحن ال نتحدث عن إنكار التحديات اليت تنشأ يف مسارنا وما تجلبه

ليس لدينا أي تأثري على الحدث نفسه ،ولكن لدينا خيار حول كيفية
ً
سهل ،لكن النصائح الواردة يف هذا
استجابتنا ملا يحدث لنا .هذا ليس

ويعزز التعاون.

الكتيب قد تساعد .على سبيل املثال ،أوقف األفكار اليت ال تساعد

علينا .غري أن التحلي باإليجابية يحفزك على التعامل مع العوائق بوعي

استسلم للحدث أو املوقف .تقبل األمر كما هو .غري طريقة تفكريك أو تأ كد
.39

تمرين التنفس .طريقة جيدة لالسرتخاء هي تقنية التنفس :5 × 3

من التفكري يف أشياء أخرى .ففي النهاية ،القلق ال يساعد .على سبيل

استنشاق الهواء وحبس النفس ملا يصل إىل  5مرات ،والزفري وحبس

املثال ،يمكن أن يساعد تمرين التحديد/عدم التحديد يف ذلك.

أنفاسك ملدة تصل إىل  5مرات ،ثم كرر كل خطوة ملدة  5دقائق .هناك
العديد من الساعات الذكية اليت يمكن أن توجهك يف هذا وهناك ً
أيضا

التفكري بطريقة «إطار اللوم» أو «إطار الحل» .يف األساس ،يمكنك إلقاء

العديد من تطبيقات التنفس واالسرتخاء.

.43

نظرة على كل مشكلة بطريقتني :األوىل هي إلقاء اللوم «ملاذا حدث
الخطأ؟» ،والطريقة الثانية هي إيجاد حل «كيف سنحل هذا الخطأ؟» يف

.40

ممارسة التحديد/عدم التحديد .يعيد هذا التمرين توجيه التحكم يف
جسمك ومشاعرك وعقلك إىل ذاتك .خذ  5دقائق ،أغمض عينيك ،خذ
بعض األنفاس العميقة وركز انتباهك .افحص جسمك بعناية من أعلى

املواقف اليت نحتاج فيها لحل املشكالت وإيجاد املواقف العملية الفورية،
ً
قد يستغرق األمر ً
طويل للتحليل وإيجاد حل للمشكلة .ومع ذلك،
وقتا
ً
هناك طريقة يمكنك من خاللها الوصول إىل حل برسعة .بدل من السؤال

إىل أسفل .اسأل نفسك :كيف حالك؟ ثم قل لنفسك« :لدي جسد وأنا

«ملاذا تأخرت؟» ،يمكنك أن تكون ّ
بنا ًء بالسؤال «كيف يمكنك الوصول إىل

أكرث من ذلك» .ال تأبه لجسدك وركز على مشاعرك واسأل :ماهي املشاعر

هنا يف الوقت املحدد» .أو يمكنك إيجاد حل عن طريق تحويل تركزيك

الظاهرة واملشاعر املخفية؟ راقب هذه املشاعر ،لكن ال تحكم عليها .ثم قل

بوعي من «كيف كان بإمكانك فعل يشء كهذا؟» إىل «كيف يمكنك الحد

لنفسك« :لدي مشاعر وأنا أكرث من ذلك ».افعل اليشء نفسه مع

من الرضر؟» املزية الحقيقية يف استخدام إطار الحل هي أنه يزيل اللوم

أفكارك :راقبها وقل لنفسك« :لدي أفكار وأنا أكرث من ذلك» .ثم تواصل

ويركز يف إيجاد حل ملشكلة بشكل بناء ومفيد لجميع املعنيني.

مع الصمت ،تذكر أنك جزء من الكون وأنك لست وحدك .خذ اسرتاحة
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.44

التوتر واالسرتخاء والنوم .عندما تشعر بالتوتر ،تشعر به عادة يف مكان ما

ج)

يف جسمك .يمكن أن يكون يف رقبتك وكتفيك ،أو ربما يف معدتك أو فكك،

فهذا يساعد .هل لديك مشكلة يف النوم؟ إذا فعلت ذلك ،جرّب تمرين

أو يف وجهك أو يديك .يمكن أن يظهر التوتر يف أي مكان يف جسمك .من
ً
جيدا للتعامل مع اإلجهاد ،ولكن يفضل أال
الناحية العملية ،جسمنا مجهز

االسرتخاء .ابدأ باالستلقاء أو الجلوس مع دعم ظهرك .تأ كد من أن تجلس
مع دعم ظهرك أو استلق حيث يمكنك النوم بسالم .أغلق عينيك وركز على
ِ
إرخاء جفونك .ازفر ،انتظر لحظة ودع جسمك يقرر مىت تتنفس مرة أخرى.

ً
دائما (أو من املمكن)
يكون ذلك طوال الوقت .ليس من الرضوري

االسرتخاء التام ،ولكنه يساعد على إدراك املكان الذي تشعر فيه بالتوتر يف

ليس عليك فعل ذلك بنفسك ،فالجسد يرتب ذلك .اآلن اسرتخ وأرح
ِ
وجهك  -جمجمتك ،دماغك ،جبهتك ،عينيك .إذا كانت جفونك تريد اآلن

جسمك بالضبط ،بحيث يمكنك أن تدرك مكان التوتر.
أ)

فتحها مرة أخرى ،فما عليك سوى تحريرها وإغالقها برفق مرة أخرى .أرخ
ِ
عظام وجنتيك .اشعر بلسانك واسرتخ ،واشعر بشفتيك والعضالت حول
ِ
ً
قليل ،اخفض طرف
فمك .انتبه إىل فكك واسرتخ .عندما تفتح فمك
ِ
لسانك بني أسنانك واسرتخ .أرح رقبتك ،وحلقك .أدر رأسك للخلف
ِ
ولألمام مع إرخاء رقبتك .إذا مل يفلح ذلك يف الحال ،فركز انتباهك بلطف

قم بعمل فحص للجسم .أثناء عملك ،يمكنك إجراء فحص صغري
للجسم .تخيل أنفاسك تتدفق عرب جسدك .رسيعة أو بطيئة ،ال يهم -
طاملا أنك تتخيل أنفاسك تمر عرب جسمك بالكامل .ربما يمكنك أن تشعر
ً
وأيضا حيث
باملكان الذي يمكن أن تتدفق فيه أنفاسك بحرية وكاملة،
ً
قليل يف املكان الذي أحسست فيه بتقييد
تتقلص أنفاسك .تنفس أ كرث

على وجهك ورقبتك وتخيل أن جميع عضالتك مسرتخية  -أو على األقل

أنفاسك .ال تجرب نفسك .إن كان هذا املكان ال يزال محجو ًبا يف مكان ما،

تخيلها وهي تبذل قصارى جهدها لالسرتخاء .تتخيل نفسك اآلن يف

ً
صحيحا ،وليس بالرضورة
فقط أخرب نفسك أنه بخري .هذا ليس بالرضورة

ب)

النوم .ال يمكنك االستمرار بدون نوم .حىت لو كنت تنام لفرتة قصرية فقط،

الطبيعة .أنك يف قارب يهزت برفق على بحرية ،أو يف أرجوحة شبكية يف غابة.

ً
خطا .تقبل األمر كما هو .ومن خالل االنتباه إىل هذا املكان والتضييق اليت

أنت هناك وحدك .يحملك القارب أو األرجوحة ،وبينما تتخيل الصورة

يرتدد فيه ،فإنك توافق على ما تشعر به ،وهذا هو الحال الذي عليك تقبله.

اسحب كتفيك ألسفل .ثم اترك كتفيك ،واسرتخ .تشعر بالشمس على
ِ
برشتك ،وتسمع تموج املاء قريبًا ،وتحس كيف تشعر باالسرتخاء بينما ال

ً
ساكنا .اشعر كيف تقف على
اسرتخ يف اللحظة الحالية ،أينما كنت قف

يتعني عليك القيام بأي يشء اآلن .املياه املتدفقة تبدو أبعد وأبعد ...

باطن قدميك .بعض الناس يقفون يف مكان ما بني الخارج والداخل من
أقدامهم ،والبعض اآلخر يقف أ كرث على الكعب أو مؤخر القدم .أي مكان

.45

ً
أحيانا الخوض
تجنب اإلرهاق العاطفي .من أجل رعاية شخص يعاين ،عليك

جيد ،اشعر بباطن قدميك على األرض لبضع ثوان .ثم قف على أصابع
ٍ
قدميك للحظة ،وتمدد ،واخفض قدميك ببطء إىل األرض .ثم عندما

املعاناة ً
أيضا .إنها ليست معاناتك يف املقام األول ،ولكنها أمر جانيب ،وبالتايل

يف هذه املعاناة .نحن كائنات اجتماعية ،وتشعر اآلن ببعضها من خالل هذه

تزنلهما إىل األرض ،حاول الهبوط على كامل قدميك .يمكن أن يستقر

ستصبح جزءًا منك .بعد كل يشء ،يمكنك أن تشعر به .لن يكون باإلمكان

ً
تماما على األرض .ستشعر باسرتخاء مهدئ يف
كل من أخمص القدمني

ً
تماما عن معاناة اآلخرين ،ولكن من غري الحكمة االندماج فيها.
االبتعاد

قدميك وساقيك وظهرك .بعض الناس يمكن أن يشعروا بذلك -

وهذا يخلق التوتر والشعور باإلرهاق ،ويسمى “اإلرهاق العاطفي” .ومن

مع القليل من الرتكزي  -يف الجزء الخلفي من رؤوسهم وهو شعور نشط

أجل مواصلة العمل والقدرة على االستمرار ،تحتاج إىل املرونة .إليك بعض

ومريح .اآلن استمر يف امليش ودع نعال قدميك تهبط على األرض عن

األشياء اليت يمكن أن تساعد .تحدث إىل زميل ،وإذا لزم األمر ،اشتىك مما

طريق فتحها بالكامل .يستغرق هذا التمرين  15أو  20ثانية فقط.

تشعر به ،وأنك تشعر بخيبة أمل ،وأنك مرهق ،وأنك تشعر بالصدمة ،وأنك
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ً
أحيانا يساعد اللعن وتفريغ الغضب
حزين ،وأنك خائف ،وأنك غاضب.

بالذنب أ كرث إذا كان يجب أن نختار بوعي بني الشخص الذي ستتم

بشأن الوضع برمته .ومع ذلك ،ال تقم بالشتم أو بث مشاعر سلبية.

مساعدته ومن لن يحظى باملساعدة؛ عندما يتعني علينا تحديد الشخص

ً
مرتاحا ،وشاركه.
اكتشف ما إذا كان ذلك يريح زميلك أو إذا كنت

الذي مل يعد له مكان هنا ،وعندما يتعني اتخاذ القرارات من خالل رضورة

راقبا بعضكما البعض ،وإن كان ذلك فقط من خالل رفع اإلبهام أو عرب

االختيار يف سيناريوهات الكوارث .املنطق والرتشيد ال يساعد على تهدئة تلك
املشاعر .كن على علم أننا قد نواجه إصابات نفسية .االتفاقات والربوتوكوالت

التواصل بالعني أو إعطاء إيماءة أثناء مرورك يف الرواق .يمكن أن يساعد
ً
أيضا على إغالق عينيك للحظة والتنفس .فكر يف من هو ركزية الدعم

اليت يتم اتباعها بشكل صحيح لن تشفي إصاباتنا النفسية الخاصة .من

االجتماعي خارج العمل.

املهم أن تدرك أن كل ما تفعله أو ال تفعله يحدث يف ضوء يشء أ كرب منك.

قد يكون هذا رشيكك أو أطفالك أو أصدقائك أو حىت زمالئك يف املدرسة
ً
زميل اعتاد أن يضحك منذ فرتة طويلة .إذا كان لديك حيوان
السابقة أو

يحدث يف ضوء الرعاية الصحية بأ كملها أو الطب ،يف ضوء فلسفة الحياة،
أو إرادة هللا أو الحياة نفسها .على الرغم من أن هذا التصور يمكن أن

ً
دائما يشء أ كرب من
يختلف من شخص آلخر ،فمن املهم أن نتذكر أنه يوجد
ً
مسؤول .أنت لست كل
ذاتك تخدمه .بهذا املعىن ،أنت لست مذنبًا أو

أليف ،فكر يف اللحظات اللطيفة اليت تقضيها معه .اعرتف أنك تعاين من
معاناة جانبية بسبب اإلرهاق العاطفي .قبل كل يشء ،أدرك أنك تعمل
ً
حدودا ملا يمكنك تحمله عند الخوض يف معاناة
بشكل طبيعي وأن هناك

الرعاية الصحية أو الدواء نفسه ،لست الحياة أو اإلرادة اإللهية ،أنت أداة

اآلخرين .ال يهم ما هي حدود األشخاص اآلخرين ،مثل حدود زمالئك،

وجزء من املوقف ،وقد بذلت كل ما كان عليك تقديمه .البايق مرتوك للطب
والحياة والكون وإلرادة هللا.

فهذا هو الحد الخاص بك.

ً
حدودا تأخذ شكل خط مريئ يف مكان ما يف جسمك أو
تخيل أن هناك
حولك .تخيل أنك تحافظ على مشاعر غري سارة تجاه معاناة اآلخرين
وراء هذا الخط .إذا كنت قد حرضت دورة الستحضار الذهن أو يشء
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الخوف والشجاعة .الشعور بالخوف يعين أن دماغك يريد حمايتك  -ضد
الخطر ،ضد الغموض ،ضد العدوان ،ضد الذنب أو الفشل .الخوف ً
أيضا

مشابه ،أو تحدثت مع مدرب أو معالج عن التوتر أو الصالبة ،أو تحدثت

عملي ً
جدا ،مثل حمايتك أنت أو أحبائك من العدوى بالبكترييا أو
الفريوسات .قد يكون لديك ً
أيضا خوف من املواجهات مع املرىض و  /أو

فكر يف التقنيات اليت تعلمتها واسمح لنفسك بتجربتها يف العمل.

أرسهم .أو من القرارات اليت عليك اتخاذها واليت قد تبدو صعبة يف التغلب

مع مدرب عن املعاناة الجانبية واملرونة ،تذكر موضوع ذلك الحديث.

عليها .االستمرار يف الشعور بالخوف يسمى الشجاعة .أنت شجاع إذا كنت
.46

اعلم أنه سيكون هناك شعور بالذنب والفشل .هناك حد ملا يمكننا القيام
به كمهنيني عاملني يف مجال الرعاية الصحية .الناس يموتون ،هناك عدد
أقىص من الناس يمكننا مساعدته .سواء أردنا أم ال ،يف الحالة القصوى
ً
شخصا ملصريه ،بينما يف الوضع “الطبيعي”
كمهنيي رعاية علينا أن نرتك

تجرؤ على االعرتاف بخوفك ،وال تزال تتخذ الخطوة التالية .تساعد العديد

من األشياء يف التعامل مع هذا القلق ،وما يناسبك يعتمد ً
أيضا ،على سبيل
ً
دائما وهو ذو أهمية
املثال ،على تجربتك وآرائك وشخصيتك .ما يساعد

نفسية كبرية هو مشاركة خوفك وشجاعتك .يمكنك القيام بذلك مع زميل،

لن يكون هذا هو الحال .مع ما لدينا وما يمكننا تقديمه ،نقدم أقىص

ويف املزنل مع بالغني آخرين (ولكن يمكنك مشاركته مع األطفال فقط إذا

قدر ممكن للمريض .ال يمكننا ببساطة أن نقدم أ كرث من الحد األقىص

كنت تستطيع إدارة مخاوفك) ،أو حىت مع حيوانك األليف .إذا كنت تنتمي

وقد يكون هذا أمرًا رهيبًا.
ً
من هنا تنشأ مشاعر النقص ،وأحيانا مشاعر الفشل والذنب .نشعر

إىل مجتمع ديين ،اتصل بشخص من هذا املجتمع وتحدث معه .زميل

24

مؤمن ،خطيب أو رجل دين أو إمام ،يريد أن يستمع إليك إذا كنت ترغب يف
25

مشاركة ما تشعر به .ولكن من املهم أن تعرف أنه يجب عليك املشاركة.
حىت إذا مل تجد ً
حل ،فقد لفتت االنتباه وأهم يشء هو أنه يمكنك التعبري
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يعاين زميلك ً
أيضا من الضغط ويمكنه أن يفقد السيطرة .هذه حقيقة يجب أن
ً
ً
أحيانا .عليك أن
تماما ،قد يبالغ زميلك يف رد الفعل
تأخذها بعني االعتبار .مثلك

ً
وحيدا يف الواقع ،إال أنه
عما تشعر به .على الرغم من أنك قد تظل

تبدي التعاطف أو الدعم أو استخدم نصيحة أخرى من هذا الكتيب .وتذكر أنه

سيساعدك على الشعور بالدعم والتواصل مرة أخرى .إذا كنت قد

من األفضل يف بعض األحيان أن تبتعد وفوق كل يشء عدم اإلجابة.

تحدثت مع معالج أو مدرب أو زميل موثوق به حول مشكالت عقلية أو
نفسية أعمق يف املايض ،وإذا كانت لديك ذكرى جيدة لهذا الحديث
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فاتصل فقط ،فهذا الشخص سيتحدث إليك بحب .حىت لو مر وقت
طويل وقد ال يعرف هذا الشخص حىت من أنت بالضبط مرة أخرى -
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سوف يستمع ويتحدث إليك .شجاعتك تستحق الثناء من اآلخرين

ما الذي يمكنك فعله ملساعدة الزميل الذي وصل إىل حده األقىص؟ تحقق ً
أول
مع نفسك إن كانت لديك الطاقة وإذا ما كنت الشخص املناسب للمساعدة.

وكذلك من نفسك .تجرأ على تلقي املديح على شجاعتك وعملك

زميلك .قبل كل يشء ،اسأل زميلك عن احتياجاته واستمع ،وال تترسع

ً
قسطا من
الجاد بسخاء .كائف نفسك بما تختربه شخصيًا كجائزة .خذ
ً
الحقا) ،وتناول املعجنات
الراحة ،ودخن (اإلقالع عن التدخني سيأيت

بجوار شخص دون التحدث .قد يكون اقرتاح شخص آخر يمكن لزميلك

(فقدان الوزن يمكن أن ينتظر) ولكن تذكر أن الكحول واملخدرات تأيت
بنتائج عكسية يف نهاية املطاف .تذكر أن لديك زمالء شجعان ً
أيضا.

االتصال به أفضل نصيحة يمكنك تقديمها .هذا مهم بشكل خاص إذا كان
شخصا اتكاليًا أ كرث من املعتاد ،أو كان عدوانيًا ،أو ً
ً
قلقا ،أو ال مباليًا ،أو غاضبًا،

لحظتك املناسبة للتوقف .اعرف مىت تشري إىل الزمالء  /اآلخرين عندما

سيحني الوقت لطلب املساعدة الخارجية.

باإلجابة بنصيحة جيدة .يف بعض األحيان يكون من املفيد الجلوس بهدوء

أظهر لهم أنك ترى وتقدر ذلك ً
أيضا.
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االعتذار .ماذا لو فقدت أعصابك؟ اعتذر فقط وقل أن األمر كان فوق قدرة تحملك.

يحني وقت التوقف .ال تستمر عندما تصل إىل الحد الخاص بك .إذا كنت
تعرف ما هو الحد الخاص بك ومىت يجب عليك الخروج ً
حقا ،فمن

ً
ً
شخصا يخيب
وحيدا ،أو غري مأمون الجانب ،أو سلبيًا ،أو كئيبًا ،أو كان
أو
ً
ً
يائسا .يف هذه الحالة
حزينا ،أو مرتبكا أو
أمله بسهولة ،أو انهزاميًا ،أو
ً
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الحكمة اإلشارة إىل تلك اللحظة بوضوح .ال حاجة لنا باألشخاص

النسبية .تذكر ،أنت مجرد ترس صغري يشكل جزءًا من مشكلة عاملية أ كرب
ال يمكنك حلها بمفردك .أنت لست الوحيد الذي يتعامل مع هذا األمر.

ً
جميعا يف حاجة إىل
املنهكني الذين ال يمكنهم العودة ملتابعة مهامنا .نحن

عليك فقط القيام بدورك يف مكانك ،ال أ كرث وال أقل .إنه جهد مشرتك.

الراحة من وقت آلخر.
.55

القواعد األساسية لالنسجام والراحة .ربما يكون من املفيد أن تضع يف
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أقم صالتك .حىت لو مل تفعل ذلك من قبل.

اعتبارك أن “أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم ،ستتم مكافأتهم” .وإذا

.50

اعنت بنفسك.

تحب أن تتعرض له”.

كيف تتعامل مع زمالئك عندما تكون تحت
ضغط شديد؟
26

ً
دائما الرجوع إىل قاعدة “ال تعرض اآلخرين إىل ما ال
مل يفلح ذلك ،يمكنك

.56

جميعا إىل املساعدة ويمكننا ً
ً
معا القيام باملزيد.
اعتنوا ببعضكم البعض .نحتاج

27

التقييم :كيفية التعامل مع ما حدث
فقط عندما تنتهي األزمة أخريًا وتهدئ العاصفة ،ستتمكن ً
حقا من رؤية ما

الجزء الثالث

حدث عندما كنت تعمل بجد .ربما مل تعد ترغب يف النظر إىل الوراء ،ولكنك
تريد التطلع إىل األمام .قد يكون األمر مؤملًا ً
ً
ومزعجا للغاية وقد اكتفيت
جدا

نصائح
لما
بعد
انتهاء
األزمة

منه .ومع ذلك ،فإن أخذ وقت كاف للتقييم له تأثري مريح على نفسك وعلى
ٍ
بيئتك واملؤسسة.
إن النظر إىل ما حدث يتطلب شجاعة .ماذا حدث بالضبط؟ من كنت لنفسك
ولآلخرين؟ ما مدى والئك لنفسك؟ من غريك يمكن أن تكون؟ ماذا فعلت
وفيم فشلت؟ التقييم هو فرتة الحداد واالعرتاف واالحتفاء بما كان وما يمكن
أن يكون .أنه بمثابة الحصول على اعرتاف بمن كنت وماذا فعلت .عندما تأخذ
ً
وقتا يف التقييم ،فإنك تنئش نقطة تحول من املايض ،يف املستقبل ،ويف الوقت
الحارض .وهذا األمر يعطي رؤية أوضح للمسار الذي تريد العودة إليه.

كيف نتعلم من األزمة ً
معا برفقة زمالئنا؟
.57

استخالص املعلومات .تنظيم اجتماعات الستخالص املعلومات ولحظات ملراجعة

أ.

الحضور .ببساطة من خالل الترصف بوعي والتواصل مع اآلخرين ،نستقر ونبدأ

األقران ً
معا .تتكون هذه االجتماعات من ثالث مراحل:

يف التعايف والتعلم .كل واحد من املشاركني يتحدث عند تسجيل حضوره ويعطى
الوقت الكايف لرسد قصته .الحقائق أقل أهمية هنا بكثري مما يشغل هذا
الشخص حاليًا وما يشعر به .يف مرحلة “املشاركة واملقارنة واالستكشاف” هذه،
يمكنك الحصول على فرصة لسماع صوتك ،وتعلم أنك لست الوحيد ،ولكن
اآلخرين لديهم صوت “كذلك” .وتكتشف كيف يعمل زمالؤك .غالبًا ما ستجد
ً
أيضا بعض الحلول األولية لنفسك.
ب.

املعالجة .بمجرد تسجيل الحضور ،يمكنك بدء املعالجة والتعلم من اآلخرين
كزمالء بشأن الضغط الذي واجهته والصعوبات اليت واجهتها .ومن املهم منح
“املساهم” كل الوقت الذي يحتاجه ليقول ما يريد أن يقوله دون إزعاج،

28

29

والتحدث بشكل كامل عن مشكلة ما ،وطرح املشكلة على الطاولة.
فقط أعط املجال لآلخرين وخذ وقتك يف الحديث ،أو أتح املجال
ِ
للصمت إذا لزم األمر.
ج.

كان وكيف مرت التجربة.

نهاية االجتماع .فكر يف كيفية سري االجتماع .خذ وقتك يف نهاية كل
اجتماع لتقييم اآليت :كيف فعلنا ذلك؟ ما الدرس الذي سنحمله معنا؟

.58
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إحياء الذكرى .كمؤسسة ،من املهم إحياء اللحظات املهمة ،والتفكري يف ما
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التقييم يف املزنل .يمكنك ً
أيضا تطبيق جميع االقرتاحات املذكورة أعاله يف

بأي شعور سنغادر هنا اآلن؟ ودعوا بعضكم البعض بطريقة ودودة

نموذج معدل يف املزنل مع رشيك حياتك أو أفراد العائلة .خصص بعض

وشخصية واشكروا بعضكم على كل الدعم املقدم والرؤى املشرتكة.

الوقت هناك للنظر إىل الوراء ومعالجة األمر والتعلم واالحتفاء بالتجربة.

التقييم .أسئلة التقييم املعروفة هي :ماذا فعلت أنا  /أنت؟ وهل قمنا
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ً
خططا للمستقبل .و ...
ضع

املرة القادمة؟ والطريقة األكرث ً
أمانا هي :ما الذي يمكن تحسينه؟ يمكنك
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اعتنوا ببعضكم البعض.

بعمل جيد؟ وماذا يمكنين  /يمكننا أن أفعله  /نفعله بشكل أفضل يف
القيام بذلك دون ذكر األسماء واألرقام بالرضورة.
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الدروس املستفادة .من املهم بشكل خاص أن ننظر إىل الدروس
املستفادة .ما تعلمته وما تعلمناه كفريق وكمؤسسة من هذه التجربة.
فكر مليًا يف ما يمكنك فعله بشكل أفضل إذا حدث ذلك مرة أخرى؟

ً
دائما تكييف أو إنشاء سيناريوهات بنا ًء على هذه الدروس.
من املفيد
.60

الشكر واملكافأة .دع املجلس يشكر جميع الناس ويضع بعض املوظفني
تنس أن تشكر زمالئك و  /أو أحبائك.
الخاصني يف دائرة الضوء .ال َ

.61

الرعاية الالحقة .بالنسبة لكثري من الناس يمكن استبدال األحداث الكارثية
واملجهدة برسعة بالعمل العادي .رأيهم هو أن كل يشء كان يف املايض،
ً
قدما .ومع ذلك ،بالنسبة إىل بعض األشخاص غالبًا ما
وهم يمضون

تدور هذه األحداث بصمت يف الخلفية لفرتة طويلة بعد وقوعها .وبسبب
وصمة العار والخجل من التأثر بهذه الطريقة قد ينغلق األشخاص على
أنفسهم أ كرث من ذلك .تختلف طريقة تعامل شخص ما مع حدث مرهق
من شخص آلخر .مرة أخرى ،تلتئم بعض الجروح ببطء ،كن حذرًا واعتنوا
ببعضكم البعض .ال ترتدد يف طلب املساعدة إذا لزم األمر.
30
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الجزء الرابع

نصائح
للتعامل
مع
أطفالك
32

33

التعامل مع األطفال يف األوقات االستثنائية
يتناول هذا القسم األخري السؤال حول أفضل السبل للتعامل مع أطفالك .أنت مرهق،
وعملت بجد ،ولكن أطفالك يحتاجون ً
أيضا إىل االهتمام .من خالل جميع وسائل
اإلعالم ،يعرفون أو يشعرون أن هذا أ كرث بكثري من مجرد يوم عادي مزدحم باملشاغل.

الجوار .غالبًا ما يسمعون أ كرث مما نظن .شارك ،لكن باعتدال ،إذا كان لديك أطفال.
امنعهم من جعل تجربتك قصتهم أو نسجها بخيالهم وتحقق مما إذا كانوا قد فهموها.
.71

وضعهم يف حياتك .فهذا يمنعهم من تصوير األمر بشكل أسوأ بكثري يف مخيلتهم.

ً
ً
خاصا.
اهتماما
تتطلب األوقات الصعبة من اآلباء واألطفال
.66

حب غري مرشوط .اعرف تأثري هذا الحدث على الطفل والشكوك اليت يمكن أن

.72

تجلبها للطفل .يجب أن يكون الحب غري املرشوط األساس الصلب للعالقة بني

.68

االهتمامات مع أقرانهم ،والبحث عن املعلومات بأنفسهم .هذا يعين أنه يمكنك

مع األخذ بعني االعتبار نفسك وطفلك .يجب على اآلباء بالطبع أن يكونوا
قادرين ً
أيضا على إظهار ضعفهم وشكوكهم .ليس عليك إنكار مخاوفك
يف كيفية التعامل مع تأثري عملك يف املزنل وأطفالك.

إرشاكهم أ كرث يف ما يحدث.
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املعتاد ألن املدارس مغلقة.

يرجى االنتباه إىل ما يلي:
أ.
ب.

يشعر أطفالك بما تشعر به،

ج.

يمكن ألطفالك أن يتفاعلوا مع شعورك يف سلوكهم وعواطفهم.

.69

مشاركة املخاوف .من املهم أن يتمكن طفلك من مشاركة مخاوفه .استمع

.74

االهتمام .من األفضل أن تعطي طفلك  15دقيقة من انتباهك الكامل ً
بدل
ً
مشتتا بني طفلك وهاتفك.
من ساعة يكون انتباهك

.75

مهتما ،واعطه ً
ً
أيضا الثقة بأننا
الراحة والثقة .قم بتهدئة طفلك إذا كان

لطفلك .ما األسئلة اليت لديه أو لديها حول عملك؟ هل هناك يشء
يقلقهم سمعوه يف األخبار؟
.70

.76

زمالئك ،إلخ .ويفضل أن تفعل ذلك عندما ال يكون األطفال (الصغار) حولك يف
34

ً
جميعا نعمل بجد للتوصل إىل إنهاء هذا الوضع بنجاح.

أفكار متفائلة .ساعد طفلك على التفكري يف املساعدة والتحلي باألمل ً
بدل من
األفكار املخيفة.

مىت تشارك مشاعرك مع األطفال؟ ال تخفي مخاوفك وعواطفك ،ولكن
شاركها ،ويفضل أن تكون مع البالغني ،مثل رشيك حياتك ،أو صديقك ،أو

أصدقائهم وصديقاتهم ووسائل التواصل االجتماعي .تأ كد من أن أطفالك ال يخافون
بسبب األصدقاء الذين ال يفهمون املوقف ويعبثون بأفكار بعضهم البعض يف وسائل
التواصل االجتماعي .اعلم أنه من املحتمل أنهم سيقضون على اإلنرتنت ً
وقتا أ كرث من

العودة للبيت .عندما تأخذ مخاوفك وأحزانك (جزئيًا) إىل املزنل معك،
يمكن أن تكون رسيع االنفعال أو شارد الذهن بشكل أ كرب.

عاما .مع األطفال حىت سن ً 12
الذين تزيد أعمارهم عن ً 12
عاما ،تتحدث عن

باألشياء الجادة فقط عندما تكون حقيقة ،وليست مجرد تكهنات .يمكن لألطفال
األكرب ً
سنا وضع األمور يف نصابها ،والتعاطف معهم ،ومناقشة املشاكل أو

العصيب؟ هل يمكنين االعتماد عليهم؟ طمنئ طفلك.

وخوفك وحزنك .ال أمام نفسك وال أمام محيطك .ولكن من املهم التفكري

ً
12عاما وأولئك
كم العمر وماذا أقول؟ كدليل ،يمكنك التميزي بني األطفال حىت سن
املوضوعات اليت يفهمها الطفل واليت تتعلق بعامله الخاص .يفضل أن تخرب األطفال

الوالدين والطفل يف هذه الحالة .هل يمكنين الوثوق بوالدي يف هذا الوقت

.67

ً
ً
ً
ً
وواضحا مع األطفال حىت يعرفوا
صادقا
وواضحا .من املهم أن تكون
صادقا
كن

.77

الروتني اليومي .خالل األزمات ،يعاين أطفالك ً
أيضا من الكثري من التغيري يف
35

روتينهم اليومي .اتبع الروتني املنتظم يف املزنل قدر اإلمكان وفكر يف البديهيات
الثالث “القديمة” :الراحة والنظافة واالنتظام .إن وجود نظام أسايس يف
اليوم يوفر نظرة عامة وبالتايل يوفر الدعم يف وقت تسود فيه الشكوك واملخاوف.
.78

ً
مبدعا بشأن
الهوايات واملرح واالسرتخاء أمور مهمة .حاول أن تكون
إمكانيات الرتفيه واالسرتخاء عندما تكون النوادي الرياضية ،على سبيل
املثال ،مغلقة وال يوجد مزيد من الرتفيه خارج املزنل.

.79

االستيعاب .أظهر ً
ً
فهما لخيبات أملهم بشأن فقدانهم لفرص
أيضا
التدريب ،واللعب والخروج والحفالت ،وإيجاد بدائل مثل التخطيط للطهي
ً
معا ،أو العمل يف الحديقة ،أو إنشاء مرشوع حريف لعدة أيام.

.80

املشاعر .فكر يف ما قد يشعر به أطفالك .يساعد التعرف على عواطفهم

ً
مطروحا
وتسميتها على فهمها وقبولها .ما تشعر به مسموح له أن يكون
أيضا .دع طفلك ً
ً
أيضا يعرب عن عواطفه ،فال بأس بإظهار ذلك سواء أ كنت

ً
ً
ً
سعيدا .اكتشفوا ً
معا ما يساعدهم :قد يكون
خائفا أو غاضبًا أو
حزينا أو

شكر
وتقدير

ذلك بالتحدث أو الجري أو الرقص أو البكاء أو رسم صورة .يمكنك أن
تكون القدوة يف التعبري عن مشاعرك بطريقة مناسبة.
.81

االسرتخاء .كيف يمكن لطفلك االسرتخاء بشكل أفضل؟ فكر ،على سبيل املثال ،يف
الحديث عما حدث يف ذلك اليوم ،أو ممارسة لعبة ،أو امليش ،أو التدليك أو القراءة.

.82

ً
تماما إىل وقت لالسرتخاء والتعايف من
الوقت .يحتاج أطفالك مثلك
همومهم ومشاعرهم.

.83

املبادرة .فكر بتشجيع أطفالك على اتخاذ مبادرات صغرية بأنفسهم ،مثل التحدث
مع أجدادهم يف مكاملة فيديو ،والتسوق للجريان غري القادرين على ذلك أو رعاية
حديقتهم .إنها طريقة رائعة لتعليمهم أن يعطوا معىن للعمل الجماعي وأن
يكونوا بجانب األشخاص اآلخرين.

.84

وأخريًا ،اعنت بنفسك وبمن حولك.
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De verveelkleurplaat: aanmaak-boekjes voor de openhaard
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