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  املنزيل احلجر فرتة يف االطفال عند السلوكية املشكالت بعض تظهر قد  •
 ويف وحده البقاء من اخلوف االخوة، بني الشجار البكاء،العدوانية، كالعناد،

 الطفل هتدئة جيب وعليه ...نوم اضطرابات كوابيس،  الالارادي الظالم،التبول
 ... والتقبيل كاالحتضان  اجلسدي وباالتصال املتكرر والتطمني بالكالم

 بعض وجتاهل التسامح على والعمل للعقاب بديلة أخرى طرق عن البحث  •
 البحث فعلينا ،الطفل على الصعبة الفرتة هذه يف املرغوبة غري السلوكية التصرفات

 املنزلية كالرياضة  .حركي احلس التفريغ امكانية له وتوفر انتباهه جتذب أمور عن
   .واملرح املتعةب الطفل يشعرل  املشاركة االسرة فيه تستطيع نشاط باعتبارها مثال

 مهام اجناز عند املكافآت وتقدمي والثناء باملدح والتشجيع التعزيز نستخدم  •
 .جيدة بسلوكات القيام أو معينة

 مشاهدة لعب، دراسة، ) اليومي روتينهم تنظيم يف االطفال نساعد أن ميكن •
  أشغال رسم، رياضة، القرآن، من آيات حفظ املنزلية، املهام مشاركة تلفاز،
 باستخدام ورقة على بتنظيمها ويقومون عديدة خيارات هلم فنضع (.....يدوية

 .وامللصقات واالشكال االلوان
 وهذا االطفال أمام الزوجني بني املشاحنات بعض املنزيل احلجر أثناء نالحظ •

 هذه جتاوز على قدرهتم من ويعرقل االسري اجلو وعلى نفسيتهم على سلبا يؤثر
  عن بعيدا هلا حلول واجياد اخلالفات مناقشة الوالدين على يتوجب لذا االزمة،

   .االطفال
 
 
 
 

تعليم الطفل للنظافة الشخصية وطرق الوقاية املعروفة جيب أن نستخدم نربة أثناء •
الطفل ويكون ذلك من خالل اللعب، لكي ال خنيف ومشجعة، صوت هادئة 

 .وتصبح روتني ثابت لديه



 :ارشادات نفسية للوالدين من أجل الحفاظ على الصحة النفسية للطفل/ ثالثا
جيب أن نفكر باجيابية فاحلجر املنزيل يعد فرصة للتقارب االسري أين نفهم   •

 ...مثالكاللعب اجلماعي   لالسرةونستغل ذلك يف أنشطة مجاعية  .أكثرأطفالنا 
نقوم مبسابقة داخل االسرة  استخدام الرسم كوسيلة لتفريغ مشاعر الطفل فمثال   •

 .سم يعرب عن الوقاية من فريوس كورونار  ألمجل
 
 
 
مع الطفل عن خماوفه والتحاور على الوالدين ختصيص وقت يف اليوم للتحدث   •

 .حول هذا الفريوس ومشاعره
 .والوفياتباإلصابات من تعريض الطفل لألخبار واملعلومات املتعلقة احلد   •
 .أو يوميات حول ما يعيشه يف هذه الفرتةكتابة قصة من الطفل  نطلب   •
حناول أن نبقي االطفال على اتصال بأصدقائهم سواء عرب اهلاتف أو شبكات  •

 .التواصل، وحياولون التحدث مع بعضهم البعض حتت رقابة االهل
جيب أن نركز على أمهية اجلانب الديين يف جتاوز هذه االزمة فيجب أن يدرك  •

 .ليس بعقاب من عند اهلل وإمنا ابتالء منتحن فيه بهالطفل أن ما منر 
 

 يقولون مثال الوالدين بعض فنجد الوقاية، طرق تعليمه أثناء الطفل ختويف•
 اشكاالت يطرح قد ما وهذا.“كورونا  سيقتلك يديك تغسل مل ان’’:للطفل
 ..القلق ،الفوبيا القهري، الوسواس اضطراب كظهور مستقبال  مرضية

 لتخويف وخطرية خاطئة ردع كوسيلة  كورونا ملصطلح االهل استخدام  •
 اليك لتأيت كورونا  سأنادي ":كمثال مرغوب غري بسلوك قيامه عند الطفل

 ."لك مااقوله تفعل مل اذ وتقتلك

 :تمهيد       
 املتعلقة املخاوف من العديد كورونا  وباء تفشي ظل يف الطفل يعيش     

 يعيشها اليت واخلوف عاهلل فحالة له، بالنسبة مرئي ريغ أنهو  خاصة بالفريوس،
  ادارة يف الوالدين فعجز ،للطفل النفسية الصحة على احلال بطبيعة  تؤثر الكبار

 السلوكية املشكالت ظهور على يساعد أن ميكن مقصود، غري بشكل املخاوف
 عن االجابة املطوية هذه يف سنحاول وعليه لديه، النفسية االضطرابات وحىت
  هذه جتاوز على الطفل مساعدة نستطيع خالهلا من اليت املهمة التساؤالت بعض
   األزمة
   المستجد؟ كورونا  بفيروس المتعلقة المعلومات لطفلل نشرح كيف/أوال

 ثقة مصدر فهما معلومة أي فهم على ملساعدته الوالدين اىل الطفل حيتاج  •
 وفقا وجنيبه أوال لتساؤالته نستمع ان جيب بالشرح القيام عند وعليه له، بالنسبة

 .وسنه سؤاله طبيعة حسب تكون واملعلومات باله، يف خيطر ملا
  االغتسال فعند النظافة، من وخياف جدا ضعيف الفريوس أن خنربهم أن  •

   .عليه لنفوز االيادي غسل لعبة معه سنلعب
 أنفسنا حنمي أن علينا أنه وخنربه املنزل يف بقاءه سبب للطفل نشرح أن جيب  •

 فكرة من أكثر الفريوس انتشار فكرة على بذلك نركز) بيننا، الوباء هذا ننشر وال
 .الصرب وعلينا مؤقتة لفرتة سيكون املنزيل احلجر وهذا (والوفاة املرض

 كورونا؟  فيروس من والهلع بالخوف الطفل يصاب قد لماذا/ثانيا 
 ما وهو أطفاهلم، نفسية على كورونا  فريوس من االهل وقلق خوف ينعكس قد  •

 .عندهم واملخاوف اهللع زرع اىل يؤدي
 من التأكد وعدم والوفيات االصابة حاالت عن الطفل أمام االهل حتدث  •

 عند املوت قلق ذلك عن ينتج قد الفريوس هذا حول الشائعات وتتبع املعلومات
 .إليه املقربني أحد يفقد أو ميوت أن من وخوفه الطفل

 كان  وان خاصة املنزيل، احلجر سبب حول للطفل مقنعة تفسريات إعطاء عدم •
 وحش عن عبارة كورونا  وكأن فريى املنزل، خارج كثريا  يلعبون الذين االطفال من

 .حيبها أشياء من حرمه خميف
 


