
 

 إدارة حالة الذعر وهلع الشراء

 ببعض محافظات الوطن ،  (91المستجد )كوفٌد البالد بعد التأكد من إصابة عدد ال بأس به من األشخاص بفاٌروس كورونافً  ئحالة الطوار  تم إعالنلمد  

 .من خارج فلسطٌن بالفاٌروس بعد مخالطتهم الشخاص مصابٌنوذلن 

وعدم  الهدوءالتزام الى  والدعوة المسؤولٌن بغض النظر عن تاكٌد،  والتموٌنٌةرة من المواد الغذائٌة عملٌات شراء بكمٌات كبٌتبعت التمارٌر فً ولت الحك 

 .فً مكافحة هذه االزمة الهلع

 دوافع الشراء 

 إنفاق المال..أمٌل كاذب من اجل استعادة السٌطرة

هو البماء فً المنزل - الحكومات والجهات الطبٌةكما تصّر العدٌد من  -فً حٌن أّن رد الفعل األمثل 

ن هذه أال إافة لبل كّل شًء. وغسل الٌدٌن والحفاظ على النظ ،وتجنّب التجّمعات ،لدر اإلمكان

أّن غسل  البعض إذ ٌعتمد. ال تتناسب مع حجم الظرف بالنسبة إلى الكثٌرٌن من الناس جراءات لدإلا

وعادّي ال ٌلٌك بمدى الخطر وال جسامة الكارثة الحاصلة. ولهذا ٌفّضلون إنفاق  بدٌهً الٌدٌن هو إجراء

.المال على شراء سلع ٌأملون أْن تحمٌهم من المرض  

 الخوف من إضاعة الفرص التً قد ال تتكرر

ا فرصة شراء لد أضعن اعتمدنا أنّنا الملك وٌتلبّسنا الخوف إذا فمد ٌعترٌنا .الفرص إضاعة فت على الشراء وهو الخوف منتهاال هم إلىلد ٌدفع مهم فً نظر الناس عامٍل آخر

لن ا ٌملكه فً الوالع، لذفإّن عملنا سٌعطٌه وزناً وحجماً أكبر وتمدٌراً أعظم ممّ . نتٌجة لهذه األفكار والمعتمدات لفترة لصٌرة من الزمن فمط اً متاح لد ٌكون سلعٍة أو منتجٍ ما

 .من السوقءه وجوده لبل اختفا استغاللفإن سلوكنا ٌدفعنا إلى 



لد ووالتسوق الالعمالنً بكمٌات تفوق الحاجة،  بسبب زٌادة الطلب، منها زٌادة األسعار له عوالبه ومساوئه، ق المصحوب بالهلع والخوف التسوّ وهنا تجدر اإلشارة إلى أن 

 يٌؤدّ ،  إن نمص السلع فً السوق وشّح المواد الغذائٌة والتموٌنٌة ماعدة بسٌطة وواضحة للغاٌة. والٌؤدي ذلن إلى عدم كفاٌة ووفرة السلع، وعدم تغطٌتها لجمٌع فئات المجتمع

 ٌبدأ المستهلكون بالشعور الزائف أنها ستنمص وتنفد، وهذا بدوره ٌزٌد من مشاعر الملك هذه األسعار. وحٌن تتضاعف لد ٌصل إلى الضعف رتفاع حاد فً أسعارهاى اإل

 .والخوف

 

 طرٌقة عمل أدمغتناراء هذا السلوك هو إن الدافع و

رة على الرد فً المجتمع الحدٌث ، تكمن العدٌد من المخاطر فً كل زاوٌة. عندما ٌشهد الناس حالة طوارئ أو ٌرون شخًصا ٌتضرر، فإن أدمغتنا تكون مجب"

 ".بطرٌمة معٌنة

ٌؤدي الى  بدوره وهذا. على تحلٌل السلون وتفسٌره ٌعملمشاعر ومناطك النظام المعرفً من الدماغ الذي ٌتعامل مع ال اجزءفإن  وفً أولات الشن وعدم الٌمٌن ،

وضع البماء  أو(fight or flight ) متال او الهروبه الى تفعٌل وضع المما ٌؤدي بدور (groupthink behavior )جماعً وسلون التفكٌرال  (panic)الذعر

 (survival mode) .على لٌد الحٌاة لدى األفراد

 

 طرق إلدارة االفراد إلستجابة وضع القتال أو الهروب 7ٌجب التركٌز على 

 .مة ، وإعطاء لٌمة لمشاعر الخوفزعتراف بوجودنا المشترن بهذه األنحتاج لال .9

،وكذلن السٌطرة علٌهاالموالف التً ٌصعب حترام بعضنا البعض ، والتأكٌد على الشعور بعدم الراحة أو الملك عند المرور بمثل هذه نحن بحاجة ال .2

 .لزم االمر إذامالحظة الشعور بعدم الراحة والملك عند االخرٌن ، واحترام رغبتهم بعدم الخوض بالحدٌث عن ذلن الشعور
 .ن مسؤولٌة تمع على كل فرد بشراء ما ٌحتاجهلهنا .3

 .راد توسٌع مصادر معلوماتهم ، وتجنب المصادر غٌر الموثولةفٌجب على األ  .4

  .ن التفكٌر ببث شكاوي االخرٌن ، وخاصة على االنترنت ، حٌث أن ذلن ٌؤدي الى تولٌد المزٌد والمزٌد من التوترٌجب التولف ع .5

دعونا نهتم بصحتنا العملٌة والمجتمع الذي نعٌش فٌه كما  ،عند شعورن بأن هنان من ٌحتاج لمساعدة تخصصٌة أطلب المساعدة من ذوي االختصاص .6

 .ضنا البعض ٌمكننا أن نلعب دورا مهما فً بناء مجتمع أكثر مرونة فً مواجهة األزمةنهتم بصحة أجسادنا ، مع بع

  والت، للمحافظة على جهاز المناعة.توجٌه األفراد لالهتمام بنوعٌة المأكوالت ولٌس بكمٌة المأك .7



 اوم الفٌروس، وتقوي جهاز المناعةلتً تقعلى ذلك الجدول التالً، الذي ٌظهر المأكوالت الصحٌة ا ومثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أكدوا أن تناول األغذٌة التً تحتوي على العناصر الغذائٌة من هذا المجال إن األطباء والخبراء فً ،ل على تعزٌز المناعةٌعم ل األطعمة الصحٌةتناوأن 

 .، لكن تناولها بطرٌقة معتدله وعدم اإلكثار منها.الطبٌعة، تعمل على زٌادة كرات الدم البٌضاء التً تكافح العدوى وتحمً من اإلصابة بالفٌروس هامصادر

عناصر غذائٌة من مصادرها 

الطبٌعٌة، تقوي مناعة الجسم 

 وتكافح فٌروس كورونا

 

 

بالزنكطعمة غنٌة أ  

 

  
 

الجبنة ،البٌض، الحلٌب  
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