(نشرة استشارية مجانية
ً
تحوي هيكال لخارطة طريق
للتعامل مع األزمة)
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• الشك أنك شاهدت بعض أفالم املغامرات أو الخيال العلمي أو سمعت عنها،
والتي يقوم فيها مجموعة من األبطال بمواجهة خطر كوني أو جائحة عاملية،
هل فكرت يوماً أنك يمكن أن تكونً في وضع مشابه يصبح دورك فيه محورياً
وعمالً بطولياً للمحافظة على العالم؟
• رغم تخصص شركة تبصير في تقديم الخدمات االستشارية واإلدارية
للشركات واملؤسسات العامة ،إال أن واجبنا في أزمة كورونا هذه هو
املساهمة بما نستطيع ملساعدة األفراد كذلك إلدارة هذه األزمة على
مستواهم الشخص ي ومستوىً األسرة ،حاولنا في هذه النشرة تقديم هيكل
لخارطة طريق يمكن ألي فرد االستعانة به لتنظيم أفكاره وأفكار أفراد
أسرته ،والتعاونً معهم إلدارة وتجاوزً هذه األزمة بأقل األضرار.
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نظرية ،حيث
• حاولنا أن تكونً هذه النشرة تطبيقية عملية أكثر من كونها معلومات ً
لن تقدم حلوالً جاهزة بقدر ما ستكو ًن أداةً فعالةً يمكنك استخدامها بسهولة
لتصميم خارطة خاصة بك وبأسرتك ،سنقدم في كل جزء جانباً عملياً على شكل
أسئلة يمكنك اإلجابة عليها في جداولً يتم تعبئتها ،وننصح باستخدام هذه الخارطة
عبر ورشة عمل مع أفراد األسرة املوجودين في املنزلً (مع أخذ االحتياطات الصحية
وترك مسافة كافية بين األشخاص) ،ويمكن السماح ألفراد العائلة بالبحث عن
أجوبة مناسبة عبر اإلنترنت أثناء الورشة ،وتحديد وقت مناسب لذلك.

• إن لم تكن صاحب تأثير كبير في البيت فتحدث مع من يملك هذا التأثير إلقناعه
بعقد ورشة العمل هذه ،إنه نوعً من استغالل املوارد املتاحة ،أليس كذلك؟
ً
ً
ز
وتذكردائما :نجاحك في تجاو أي أزمة يعتمد كثيرا على كيفية إدارتك لها
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ً
أوال  :إدارة الوعي
ميزهللا تعالى اإلنسان بالعقل ،ولذلك فإن استخدام العقل لفهم وتحليل أي أزمة وتصميم حلول لها
هو ما يشكل الفارق بين اإلنسان وغيره من املخلوقات ،إن أول خطوة لتجاوزأزمة كورونا هي الوصول
إلى مستوى الوعي الالزم واملشترك مع كافة أفراد األسرة ،ستجد فيما يلي أبرزجوانب إدارة الوعي التي
ننصحك بها

(اسأل نفسك و أفراد أسرتك األسئلة املصاحبة ،واجمع أبرزاألجوبة)
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إدراك الصورة الكبيرة :
• ما املآالت التي يمكن أن تصل إليها أزمة كورونا؟
• ما أسوأ ما يمكن أن يحصل لألسرة وللمجتمع؟
• ما هو السيناريو الذي ترجحه مسيرة الوباء؟

• ما هي اآلثار االقتصادية واالجتماعية املتوقعة؟
• كيف تؤثر طريقة تفكيرنا ( )Mindsetفي مواجهة الوباء؟
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املسؤولية :
• هل تأثير سلوكك الفردي في هذه األزمة محوري؟
• هل يمكن أن تؤثر على صحة شخص آخر يبعد عنك آالف الكيلومترات في هذه األزمة؟
• ماذا تعرف عن الحالة  31في كوريا الجنوبية؟
• هل يعني انتقال الوباء إلى بعض الفئات في املجتمع احتمال وفاتهم بشكل كبير؟
• هل التحكم في سلوكك الفردي اآلن لم يعد حرية شخصية ألنه يؤثر على صحة من
حولك؟
• ماذا تعرف عن حملة "كلنا مسؤول"؟
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التكيف :
• ما أهمية التكيف لإلنسان على مر العصور؟
• هل أمكن له البقاء طوال التاريخ لو لم يمتلك القدرة على التكيف؟
• ماذا يعني التكيف؟
• هل ُّ
تقبل التغييرات غير املرغوبة جزء من التكيف؟
• ما الذي سنخسره إذا عجزنا عن التكيف؟

• هل الفشل في التكيف يؤدي إلى الحزنً واالكتئاب؟
• هل من الطبيعي وجود صعوبات في التكيف وفشل أحيانا؟

• هل يعتبر الصبر مفتاح التكيف؟
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إدارة التواصل :
ى عالً من التواصل وتبادل املعل ًومات
• ما أهمية الحفاظ على مستو ً
بين أفراد األسرة؟
• ما هي حسابات الجهات الرسمية التي يجب الحرص على متابعتها في
وسائل التواصل االجتماعي؟

• ما هي الوسائل والبرامج اآلمنة للتواصل االجتماعي مع أفراد العائلة
اآلخرين الذين ال يقيمو ًن معنا في املنزل؟
• ما آداب استخدام برامج التواصل الجماعي؟

• كيف نحافظ على الخصوصية أثناء التواصل بالفيديو؟
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توزيع األدوار :
• كيف يمكننا داخل األسرة توزيع األدوار خالل هذه األزمة؟
• هل بقاء األب في املنزلً يؤدي إلى تدخله في كثير من األمور؟
•

كيف يمكن معالجة تداخل األدوار بين أفراد األسرة؟

• هل األزمة فرصة للتدرب على توزيع األدوار وتحمل كل عضو ملسؤولية
الدورً املنوط به؟
• هل من الصواب بقاء األسرة دونً قائد في هذه األزمة؟

• ما أهم ما يجب على أفراد األسرة تجاه القائد؟
• هل يقوم القائد بالفصل في األمورً املختلف عليها بشدة؟
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توحيد املفاهيم :
• ما أهمية إيجاد لغة مشتركة بيننا؟
• هل نحن متفقو ًن على تعريف "الضروري" و"غير الضروري" في
أسباب الخروج من املنز ًل مثال؟
• ما معنى "الحد األدنى" عند كل منا؟

• هل لألسرة صالحية معاقبة املفرطين في القيام بـ"الحد األدنى"؟
• ملاذا من املهم التناز ًل عن املفاهيم الخاصة لصالح املفاهيم
املشتركة مع األسرة عند حدوث األزمات؟
• ما أهمية مواجهة األزمة بأسرة موحدة؟
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التكافل االجتماعي:
• ماعالقة التكافل االجتماعي بمواجهة وباء كورونا ؟
• ماهو واجبنا تجاه أفراد عائلتنا الذين يسكنونً بعيداً عنا ؟
• هل سيؤثر علينا فشل أسرة في الحي في الوقاية من الوباء ؟
• ما مخاطر اضطرار أحد الجيران للخروج لطلب الرزق أثناء األزمة؟
• كيف يمكن مساعدة اآلخرين دو ًن كسر قاعدة التباعد االجتماعي؟
• هل يمثل دعم الجهات الخيرية وسيلة للتكافل االجتماعي في األزمة؟

• هل يعد التكافل االجتماعي في األزمات وسيلة لتحقيق اآلمان االجتماعي؟
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العالقة مع هللا سبحانه وتعالى:
• ما هو الخط الفاصل بين القضاء والقدر وبين األخذ باألسباب؟

• ما عالقة "ال يكلف هللا نفساً إال وسعها" بمواجهة كورونا حاليا؟
• هل يمكن االحتراس من كورونا بنسبة %100؟
• هل اللجوء إلى هللا تعالى يعبر عن حقيقة نقص احترازاتنا البشرية مهما حاولنا؟
• هل معنى التوكل أن تأخذ بأسباب ما تملك وتفوض هللا تعالى فيما ال تملك؟
• هل نحتاج لالتفاق على ما هو سبب وما هو تكلف في مواجهة كورونا؟
• ماهي اإليجابيات التي يمكن ملسها من بقاء األسرة في املنزلً وقتاً أطول؟
• هل قدر أزمة كورونا كله شر؟
• ما الذي يمكن أن يرد القدر؟ ما هي أذكار الصباح واملساء؟
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ً
ثانيا  :إدارة الصحة
أزمة كورونا هي أزمة صحية ،ولذا فإن اإلدارة الصحية السليمة هي أحد أهم أركان إدارة
هذه األزمة ،الجوانب التالية ستساعدكم في إدارة صحية مثلى ملواجهة وباء كورونا

(اسأل نفسك و أفراد أسرتك األسئلة املصاحبة ،واجمع أبرزاألجوبة)
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الصحة النفسية :
• ما عالقة التماسك النفس ي بمواجهة كورونا؟
• ما أثر الحالة النفسية على جهاز املناعة في الجسم؟
• ما أثر التفاؤ ًل والثقة باهلل على صحتنا؟
• كيف يمكن تعزيز األفكار اإليجابية في هذه األزمة؟
• هل نسبة الشفاء من الوباء مؤشر مطمئن؟

• هل هناك أطعمة صحية تساعد على تحسين املزاج وتهدئة األعصاب؟
•

ما عالقة املرح ونشر أجواء الفرح بتعزيز املناعة؟
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التعامل مع حاالت االشتباه:
• كيف يمكن القيام بفحص كورونا في املنزل؟
• ماهو أو ًل إجراء للتعامل مع الحاالت املشتبه إصابتها بكورونا؟
• ماهو الرقم املوحد لالتصال بوزارة الصحة للحصو ًل على التوجيهات ؟
• هل يوجد في املنز ًل غرفة يمكن استخدامها لعز ًل املصاب ؟
• كيف يمكن منع االحتكاك مع املصاب إليقاف العدوى؟

• كيف سيتم تزويد املصاب باملؤونة خالل فترة العز ًل بأمان ؟
• كيف يمكن تقديم الدعم النفس ي للمصاب خالل فترة العز ًل ؟
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937

النظافة والتعقيم :
• هل يطبق الجميع تعليمات النظافة الشخصية؟
• هل يوجد من يحتاج إلى املساعدة في ذلك؟
• هل تم االتفاق على اإلجراءات واالحتياطات للداخل والخارج من
املنزل؟ هل يتم تطبيقها؟ هل يتعهد الجميع بذلك؟

• هل تم عمل جدو ًل يومي لتنظيف املنز ًل وتعقيمه؟
• هل تم تحديد أكثر األماكن واألشياء التي يشترك الجميع في ملسها؟
• هل يوجد في املنز ًل أشخاص لديهم حساسية من املنظفات؟
• ما هي البدائل بالنسبة لهم؟ هل يتم تهوية املنز ًل جيدا؟
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العناية بأصحاب األمراض املزمنة :
•

املزمنة؟
هل يوجد في املنزلً مريض بالسكريً أو غيره من األمراض ً

•

هل تتوفر باملنزلً كمية كافية من أدويتهم لتجنب الخروج لشرائها
بقدر اإلمكان؟

•

هل يوجد في املنزلً حقيبة إسعافات أولية؟

•

هل لدى أفراد األسرة معرفة باإلسعافات األولية واإلجراءات املطلوبة
في حال تعرض هؤالء املرض ى إلصابات داخل املنزل؟

•

هل تم أخذ احتياطات إضافية لعدم حدوث أي إصابات لهم في ظل
عدم النصح بالتوجه للمستشفيات حالياً إال للضرورة؟
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التغذية الصحية :
•

ما عالقة التغذية الصحية واملتوازنة بتقوية الجهاز املناعي؟

•

ما عالقتها بتحسين املزاج وزيادة الحيوية؟

•

هل كثرة األكل تتعارض مع التغذية الصحية؟

•

ما هي العناصر األساسية للغذاء التي ينصح باحتواء الوجبات عليها؟

•

ما عالقة الخضروات والفواكه بتعزيز مناعة الجسم ضد كورونا؟

•

ما عالقة شرب املاء بصحة الجسم وحيويته؟
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النوم الكافي :
• هل تم تحديد ساعة الخلود إلى النوم ليال؟
• هل ينام الجميع قدراً كافياً من ساعات الليل؟

• ما عالقة السهر بضعف املناعة ضد كورونا؟
• هل تم تحديد ساعة االستيقاظ لجميع أفراد العائلة؟
• هل نتعامل بمرونة في تحديد األوقات كما في أيام اإلجازات؟
• ملاذا يمكن أن يصبح التشدد في تحديد أوقات نوم واستيقاظ
مبكرة جداً مضرا؟
20

التعرض للشمس :
•

كيف يمكن تعويض نقص التعرض للشمس أثناء البقاء في املنزل؟

•

هل يعاني أحد أفراد األسرة من نقص حاد في فيتامين د ؟

•

ما هي األغذية التي تحتويً على كمية كبيرة من فيتامين د ؟

•

هل يمكن التعرض للشمس عبر نوافذ املنزل؟

•

ما هي األوقات األفضل في اليوم للتعرض للشمس؟
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ممارسة الرياضة :
•

ما عالقة االحتفاظ بلياقة جيدة بمواجهة فيروس كورونا؟

•

الرياضة؟
هل تتوفر باملنز ًل أدوات ومساحات مناسبة ملمارسة ً

•

هل لدينا أمثلة لتمارين رياضية يمكن ممارستها في املنزل؟

•

هل يمكن االتفاق على تمرين عائلي مشترك يوميا؟

•

هل يمكن إجراء مسابقات وتحديات رياضية آمنة في املنزل؟
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ً
ثالثا  :إدارة املوارد
حد ما لعبة عض األصابع ،من يستطيع الثبات واملقاومة ألطول
املعركة مع كورونا تشبه إلى ٍ
فترة ممكنة سينتصر ،لذا فإن إدارة املوارد تكتسب أهمية خاصة في األزمات ،نعرض لكم
فيما يلي أهم جوانب إدارة املوارد التي ننصحكم باالهتمام بها في أزمة كورونا:

(اسأل نفسك و أفراد أسرتك األسئلة املصاحبة ،واجمع أبرزاألجوبة)
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وضع تصورزمني لألزمة :
•

إلى أي مدى زمني ستستمر األزمة وفقاً آلراء الخبراء؟

•

ما املواسم الدينية والفصلية القادمة التي يمكن أن تمتد إليها األزمة؟

•

ما املدة التقريبية التي سيستغرقها العالم للعودة إلى نشاطه املعتاد؟

•

كيف سيؤثر طولً األزمة على السلوك االستهالكي للناس؟
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حصروتصنيف االحتياجات :
• ما هي أهم االحتياجات الغذائية والطبية والصحية التي يجب توفرها في
املنز ًل طوال األزمة؟
• ماهي أهم االحتياجات من األدوات؟
• ما هي الكميات املطلوبة من كل صنف؟

• ما هي االحتياجات املعتادة التي يمكن االستغناء عنها خالل األزمة؟
• هل تم أخذ االحتياجات الصحية الخاصة باألطفال والنساء في الحسبان؟
• ما هي أهم األدوية املطلوبة؟
• هل لدينا إمكانية لتخزين طويل املدى؟
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توفيراالحتياجات األساسية :
• هل تم شراء االحتياجات األساسية لفترة زمنية معقولة وفقاً لتصورنا الزمني لألزمة؟
• هل تم جدولة مواعيد الشراء وتحديد أماكن التموين؟
• من سيقوم بالشراء وما هو الوقت املناسب للشراء؟

• ملاذا تعتبر املبالغة في شراء الحاجيات سلوكاً غير مناسب في األزمات؟
• ما األثر الذي يمكن أن يحصل عند توجه الناس كلهم لشراء مبالغ فيه؟

• ملاذا يعد شراء الكثير من احتياجاتنا غير األساسية غير مفيد في األزمات؟
• كيف يمكن أن تتحو ًل املشتريات غير الضرورية إلى عبء في األزمات؟
• ملاذا يجب التركيز على االحتياجات طويلة املدى والقابلة للتخزين بسهولة؟
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وضع سياسة االستهالك :
• هل من الحكمة في األزمات االستمرار في نفس نمط االستهالك
املعتاد؟
• ملاذا يجب أن نحدد قوانين االستهالك أثناء األزمة؟

• هل لدينا تصو ًر عن القدر اليومي الكافي من الطعام لكل فرد؟ هل
لدينا تصو ًر عن كمية االستهالك اليومي للمنظفات؟ كيف يمكن
تقليل هذه الكميات دو ًن ضرر؟
• من يملك صالحية السماح بأي استهالك إضافي أكثر مما يتم
االتفاق عليه؟ هل يمكن إعادة تدوير بعض األدوات أثناء ا ًألزمة؟
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التوزيع الزمني للموارد :
• ملاذا تكتسب املحافظة على املوارد أهمية خاصة في األزمات؟
• ملاذا يجب أن نوسع مفهومنا "للمحافظة على املوارد" ليشمل كل املوارد
املوجودة في املنزل؟
• هل تعطل شاحن جوال مثالً في األزمة شبيه بتعطله في األيام العادية؟
• ملاذا يجب تحديد ساعات محددة الستخدام بعض األجهزة سريعة التعطل؟

• ما أثر إغالق األسواق ومحالت الصيانة على أهمية املحافظة على امل ًوارد؟
• هل تم وضع حد استهالك يومي أو أسبوعي لكل املوارد الغذائية والصحية
وساعات قصوىً الستخدام األدوات؟
28
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البنود
إدارة الوعي

إدارة الصحة

إدارة املوارد
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أهم القرارات  /االتفاقات

املسؤول عن التنفيذ

مبروك  ..أنت اآلن تمتلك خارطة متفقا ً عليها من جميع أفراد األسرة،
الخطوة التالية هي المتابعة اليومية لتطبيق األفكار التي وردت في هذه

الخارطة ،كما نقترح أن يتم االجتماع أسبوعيا ً لمتابعة ومراجعة الخارطة
واستعراض أهم األحداث المتعلقة بها.
نشكرًلكمًمساعدتناًفيًتحسينًخدماتناًلكمًعبرًتعبئةًاستبيانًسريعًعلىًالرابطًالتالي
https://forms.gle/4rMUvor9FyxMg71XA
.

.
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ar.tubseer.com :

www.tubseer.com

@Tubseer
Tubseer
Tubseer
info@tubseer.com
Saudi Business Center, Madinah Road
Jeddah City, Kingdom of Saudi Arabia

ًًطريقًاملدين ة،املركزًالسعوديًلألعمال
ًاململكةًالعربيةًالسعودية،مدينةًجدة

