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 اآلباء يعرفه أن يجب الذي ما - كورونا

 
ويتبع  .القليل اال عنه لميعال  أويعرفه  ال,ما  خطرشعوره ب حياته في االنسان هجهايو ما اصعب

ا تهديدله  مسببا   ينتظره الفرد الذي المجهول حيال والعجز والهلع الخوف هذا الشعور حالة من

 صراعنا او خوفنا حدة يزيد ما اكثران ف. وحياة االخرين من حوله  حياته على وشيك او فعلي

 عندمايزداد االمر تعقيدا  وبذلك. احبائناو اسرتنا افرادواوالدنا   الخطر يهدد حينما ألما   النفسي

 كلماف, ظاهرة ما تهدد وجودناحول  بها موثق الغيرو صحيحه الغير االخبارو الشائعات تكثر

 حصانتناوتعزز  بانفسنا ثقتنا تزداد, ايه منهمسبباته وكيفية الوق شخصناو الخطر على تعرفنا

  طبيعيهو امر " كورونا" فيروس من الخطرب الشعور ومن الجدير ان ننوه بان  .النفسيه

 وبذلك يقلواتخاذ سبل الوقايه منه  خطورته تقليل  امكانية عن والبحث  يساعدنا على مواجهته

 ايضا ان نتخذ المسؤوليه على انفسنا بعدمومن المهم  .حيال هذا الوباءالنفسي  العجزنا بشعور

وعن  الفيروس هذاحول  غير علم ومعرفه عن الناس بين تداولت التي الشائعات وراء االنجرار

وحتى  ،حول هذا المرض والغموض الكامله الرؤية وضوحعدم خاصه عند اضراره ونواتجه  

 في هلعا  ذعرا و سبب مما ؛ المرضيتوصل العلماء واالطباء للقاح كفيل لعالج هذا  لميومنا هذا 

 الطفالنا  العون ان نقدمكاباء  عليناف. بطريقه سريعه وسلبيه الشائعات انتشارب مما ادى المجتمع،

في  . والتفكيريه اللغويهو, العقليه موقدراته اعمارهمبما يتناسب مع   ايواجتماع عاطفياو ذهنيا

في  طرات تغيرات جديه وحاسمه خاصة عندما حاجتنا امس  االن في همف,الصعبه  فترههذه ال

والعمل ثاال على ذلك توقف الحياه اليوميه  كالتعليم والمدارس ما. والدنأوحياة  تنا اليوميهحيا

 . بمرونه د حريه الحركه وعدم الخروج من البيتيتقيو, والتجمعات العائليه وغيرها

 

 

 :التاليه ت علينا ان نتعامل مع اوالدنا بالطرقفي هذه الحاال .

 بلغه مبسطه ومفهومه. هيه منالوقكيفية اان نشرح لهم طبيعة هذا المرض واوال : 

 

 ؟اإلصابة بفيروس كورونا

من شخص آلخر من خالل إفرازات الجهاز التنفسي ، خاصة من خالل  كورونايروس ينتقل ف

ألسطح لفترة يمكن للفيروس أن يعيش على ااضافة لذلك االتصال المباشر أو السعال والعطس، 

 .مثل هذه العدوى  ويسببمعينة من الزمن ، 

 



2 

 

 ؟هل األطفال محميون من فيروس كورونا

ا! وقد وجد عدد من األوراق  لكورونايصاب األطفال بفيروس ا مثل البالغين ، ولكنهم أقل مرض 

لى البحثية أن نسبة األطفال المصابين بأمراض شديدة هي صفر. في دولة إسرائيل ، تم التعرف ع

ا بفيروس كورونا ، دون مريض متوسط  18طفال  دون سن  25  أو شديد.عام 

 

 ؟كيف يمكنني تشخيص ما إذا كان الطفل مصابًا بالكورونا أو فيروس آخر

( من إفرازات الجهاز التنفسي من PCRعن طريق اختبار المواد الوراثية للفيروسات )اختبار 

 المسالك الهوائية العلوية أو السفلية. 

 ؟كيف يتم عالج المرض

هناك عالج داعم ، لكن جدير بالذكر ان . ضد الفيروساو لقاح ال يوجد حتى اآلن عالج محدد 

السوائل لمن يعانون من الجفاف ، والمضادات الحيوية ألولئك الذين يعانون من عدوى  -مثل 

ا لعدم وجود عالج  ، يجب تركيز االنحتى بكتيرية ثانوية ودعم تنفسي لمن يحتاجون إليه. نظر 

 الوقاية من المرض.

 

 ؟ما الذي يمكن فعله لتقليل فرص إصابة أطفالنا بفيروس كورونا

 بشكل عام ، تجنب التعرض للمرضى أو أولئك الذين عادوا من البلدان التي انتشر فيها المرض.

ثانية  20دة باإلضافة إلى ذلك ، يجب اتباع النظافة الشخصية بما في ذلك تعقيم اليدين )النقع لم

في الصابون والماء أو بواسطة مطهر إذا لم يكن ذلك ممكن ا( ، والعطس / السعال في الكوع ، 

 وتجنب مالمسة الوجه )بما في ذلك األذنين واألنف والفم( وإعادة الترطيب إذا لزم األمر.

 

 ؟همشاعر وباء الكورونا والتعبير عنكيف تتحدث مع الطفل عن ثانيا : 

ا احترام حاجة طفلنا للحديث عن الحدث والسماح له بأن يشعر بحرية مشاركة يجب علين -1

 خبراته ومشاعره.

المعلومات عندما  هإعطاءوسيزود طفلنا بمعلومات صادقة وجيدة , في أوقات الحدث المستمر -2

 كثيرة للغاية. المعلومات بال الثقل عليهيكون مستعدا  لتلقيها وعدم 

إلى المواضيع التي هو على استعداد للتوسع فيها من خالل استكشاف يمكن للطفل أن يوجهنا -

 .قد اختاره الفضول واألسئلة حول موضوع معين
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، من المهم أن تشرح للطفل كيفية فهم المعلومات. يمكنك البدء مثال عام: أثناء  سماع االخبار

ان   ومحدودة مثل: "عندما تسمع  تعليمات حول الحجر والبقاء بالبيت، عليك بشرح واضح

اسأله اضافيه الطفل في حال طرح و ,تشرح للطفل اهمية البقاء بالبيت والهدف من ذلك

 : ذلك " يمكن تفسير ؟ بالبيت وعدم الخروج منه نبقى"لماذا يجب أن  مثل: لالستيضاح 

,  ونشدد على اهميه االمر لنا ولالخرين ,(عن مصادر العدوى قدر االمكان نا نريد ان نبتعدأن)

 . ال يدوم زمنا طويالحال وان نوكد ان هذا ال

المدرسة. بهذه الطريقة يمكننا استخدام والبساتين في  الناطفيجب علينا معرفة ما قيل ال -3

 .لديهم المفاهيم التي يعرفونها بالفعل ، وتهدئة المخاوف التي أثيرت

 اإلجابة عنها. في هذه الحاالت ، عض األحيان يطرح األطفال أسئلة ال نعرف في ب 4-

اشعار الطفل انك تفهمه وتستمع هكذا يمكنك ". باالستمرار في التعبير عن نفسهللطفل يسمح 

 . "الفكاره وتشاركه مخاوفه 

 ثم في الوقت نفسه ، مشاعره طبيعة من أجل التحقق من على مشاعركعرف تدع طفلك ي -5

 كعائلة مساعدة بعضكما البعض. كيف يمكن شارك طفلك 

على مواجهة الصعوبات. هذا طفلك بقدرة   ثقتك على التأقلم. عبر عن بقدرهيتمتع األطفال  6-

 .ويدعم الحصانه النفسيه لديه لطفلك طور القوى الداخليهويعزز وييشجع االعتقاد 

لذي يعيشه ويعطي جوابا ليس له عالقه قد يستخدم الطفل جمال ليس لها عالقه بالواقع ا -7

بالحدث الذي هو فيه ,مثاال على ذلك: الطفل كسر الهاتف عن غير قصد حينها يشعر الطفل بالندم 

 ويقول ان السبب في ذلك ناتج عن عدم غسل يديه .

في هذه الحاله يجب تصحيح مفاهيم الطفل واعادته للواقع عن طريق التركيز على الحدث نفسه 

 ( وعدم ربط ادخال االحداث في بعضها البعض.التلفون المكسور)

 

 طرق أخرى لمساعدة طفلنا:

كم بحب وهمشعرتوان  حياه  طبيعيهفي  طفلكمأن يكون  على قدر االمكانان تحافظوا عليكم  -1

 . لهم كموقرب

 .قدر االمكان  البتعاد عن المشاكل اليوميه بين افراد االسرهاو خلق بيئة آمنة لطفلك -2

 لطفل.ا يريحثابت هو مهدئ والمألوف والروتين فال. اليومي ول الحفاظ على روتين طفلكحا– 3
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تجنب الصالبة بناء  على المبادئ التعليمية ، وتقبل أن تحدث بعض التغييرات بشكل مؤقت ،  -4

على الروتين والقواعد المعتادة. على سبيل المثال ، إذا كان طفلك  مع الحفاظ على الحد األقصى

 . له للنوم مناسبهني من مشكلة في النوم ، يمكنك محاولة مساعدته وإيجاد طرق يعا

لسماح له بالنوم في ا، على سبيل المثال ،  نظام اليوميمن المهم عدم كسر ال في نفس الوقت

 سرير الوالدين.

. على العقلي والجسديوالنشاط متعه فكر في األنشطة والمهام التي ستجعل الطفل يشعر بال- 5

 .عمر الطفل وقدرتهل سبيل المثال ، فكر في مهمة صغيرة قد تكون مناسبة

 .يوم  مثال عدد الوفايات كل مؤلمهاالخبار ال الحد من تعرض طفلك لتقارير 6

 ."للمرضىيجب منع األطفال من مشاهدة الصور الصعبة " 

قت من التقارب ـ السعي لتوفير وقت "واحد لواحد" كلما أمكن ذلك ، والسعي لجعل هذا الو 7

 والشراكة ممكنا .

عن طريق  شجع أطفالك على ممارسة الرياضة واللعب مع األصدقاء في سنه قدر اإلمكان 8

 . الحاسوب

ه والعدوانيه والميول الى نوبات االنطوائي يظهر بعض االطفال سلوكيات غير سويه مثلقد  -9

  باحتواءهاب االنتقاد ، وقم ، تقبل هذه المواقف على أنها مؤقتة ، وتجنغضب ال اراديه

تتم احيانا ،  جسديا مثل الضم كي يشعر اكثر باالمان ويتجاوز ضغوطاته والتقرب من الطفل

 .مشاركة الطفل اثناء اللعب

تمنح افراد االسره بالتعبير والتحدث عن عواطفهم خالل يمكنك رسم لوحة عائلية مشتركة ،  10

 شاعر الطفل وعالمه الداخلي وتقديم المساعده له.الذي يساعد بالوصول الى مالنشاط هذا 

ا بالقوة الملموسة. على سبيل  12 استخدم عالم خيال الطفل للتعبير عن أفكاره ومنحه إحساس 

صنع  كم كاباء، فيمكن المرض السحر لحماية نفسه مناستخدام إذا تحدث الطفل عن  المثال ،

ا أ  لهم أو اقرعصا سحرية معه ،   . حمون انفسهمي األبطال وكيف عنخياليه قصص 

 

 د. عادل جدعان

 اخصائي نفسي

 عرعره-مدير مركز الخدمات النفسيه عاره 


