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 1עמ'  

 األوالد في أعقاب أحداث الكورونا مخاوفالتعامل مع  -رسالة لألهل

 

 ،األهل األعّزاء

الخوف، اإلساءة، عدم . هذا الشعور يثير مخاوف كثيرة منها القلق، الكورونا فيروس نعيش هذه األّيام واقًعا غير مألوف بسبب انتشار 

 
ّ
بات هذا الواقع ويتأث

ّ
تي يسمعونها من  ه من خاللرون مناألمان، والقلق من القادم. األوالد والبالغون أيًضا يعيشون مرك

ّ
التجربة والرسائل ال

ُيضعف  بيئتهم وذويهم. إضافة إلى املعلومات الكثيرة التي يسمعها األوالد وأبناء الشبيبة ومعظم املعلومات ال تالئم جيلهم وغير موثوقة مّما

كن أن يزيد قلقهم وتخّوفهم، مّما والتعامل معها بشكل مفيد. على ضوء ذلك من املم وواضحة قدرتهم على رؤية األمور بصورة متوازنة

 يؤدي إلى الشعور بالعجز.

 التعامل مع األوالد. ا تسهيلإليكم بعض التسهيالت التي من شأنه

 :يجب االنتباه إلى

 

، بشكل هادئ ودون الدخول إلى التفاصيل. محادثة مباشرة وتالئم جيلهم، تقديم التحّدث مع األوالد بشكل واضح عن الوضع .1

 ا لتفكير البالغين.أن يتّم النظر إلى األحداث وفًق  ون بطريقة هادئة ومتوازنة. من املهّم املعلومات يك

، في بعض األحيان يتحّدث األهل بمواضيع صعبة أمام األوالد االمتناع عن التحّدث في املواضيع غير املالئمة أمام األوالد .2

. الولد معرفة أّن الفهم الجزئي واالنكشاف للهجة الحديث قد تضّر باعتقادهم أّن األوالد ال يفهمون ما الذي يجري، من املهم 

ذي يستوعب بعض رسائل الحديث الكالمّي وجزء منه
ّ
ر فيه ويرسم صورة بذهنه تؤدي إلى تخّوفات أكثر  ،ال

ّ
من املمكن أن يفك

ع الحالي فقط والتشديد على طرق ضو أن يفهم األوالد ال محادثات البالغين تكون بين البالغين فقط. من املهّم . من الواقع ذاته

ع بما سيكون.
ّ
 التعامل وعدم التوق

ذاته من املمكن  حّتى عندما ينكشفون لألخبار فهذا بحّد تحديد مشاهدة األخبار في التلفزيون وشبكات التواصل االجتماعّية.  .3

ذين 
ّ
ر وقلق )كذلك للبالغين(. األشخاص ال

ّ
يشعرون دائًما بالقلق، انكشافهم الدائم أن يؤدي إلى عدم الشعور بالطمأنينة، توت

تقليص وضبط أوقات املشاهدة عند الصغار والتحّدث مع الكبار حول أضرار االنكشاف  لألخبار قد يزيد من تخّوفهم. من املهّم 

 الزائد لألخبار.
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 2עמ'  

املحافظة على الروتين في البيت.  املهّم ، من الصحيّ  في حال كنتم أنتم أو أوالدكم في الحجر . املستطاع ر املحافظة على الروتين قد . .4

ومن ضمنها الفّعالّيات الرياضّية. الروتين  الصّحّي، ة للفرد املوجود في الحجر دمن املفّضل بناء برنامج فّعالّيات يومّي وساعات محّد 

ل نقطة قوّ 
ّ
 ة.يعّزز األمن، بالرغم من التغيير الحاصل فهناك جوانب كثيرة في حياتنا تبقى كما هي وتشك

ضبط النفس وتقوية الشعور باألمان واألمل في  أنشطة مختلفة وأداءات هاّمة، خاّصة إذا كانت مرتبطة بالتعامل مع الحدث، .5

الوضع الراهن. أداءات كثيرة، حّتى لو كانت صغيرة، من شأنها أن تساهم في تعزيز القدرات والتعامل مع الحاالت املختلفة. أداءات 

 تجهيز األكل، إبداع، عالقة مع البيئة العائلّية واالجتماعّية من خالل الوسائط التكنولوجّية. مرتبطة بترتيب املنزل،

ل خطًرا على تعزيز العالقات االجتماعّية والتكاتف االجتماعّي يساعدان على الدعم والشفاء، .6
ّ
زيادة  انتشار فيروس الكورونا يشك

العزلة بسبب التخّوف من العدوى. ولكن باإلمكان في هذه األوقات بذل جهد من أجل إقامة عالقات اجتماعّية ومنع العزلة. من 

الباب، التواصل معهم عبر مقّدمة تذكير األوالد بكيفّية مساعدة أصدقائهم املتواجدين في الحجر الصحّي )وضع األكل عند  املهّم 

نسبة الخطر لديه أقل من الشخص القلق  تكون  ة أو الهاتف(. أثبتت األبحاث الجديدة أّن الفرد الفّعالالشبكات االجتماعيّ 

 واملتوتر.

جاهات لعب، إنتاج، مشاهدة، مشاهدة أفالم، طبخ، رحالت.... من شأنها املساعدة. إذا شارك األهل في هذه  توجيه األفكار .7
ّ
الت

 األنشطة فستكون أكثر متعة.

 تساعد على التهدئة، بث الفرح وتجنيد قوى إضافية للتعامل مع الوضع. ضحك والتعامل بلطف مع املوضوعالفكاهة وال .8

ا همةم ،كثيرااالنتباه للولد املستصعب  .9  في األنشطة، ليس لديه شهية لألكل، يتحّدث عن جدًّ
ً

. املنطوي على نفسه، يشارك قليال

تي الخوف وال يمكنه النوم، يجب عدم تجاهله ودعمه. 
ّ
بالهدوء في هذا الوضع، الشعور  تساعده علىابحث معه عن األمور ال

قوا األقوا
ّ
 تعّزز وترفع من وضعه النفس ّي وعل

ً
موه أن يتنّفس عميًقا وبادلوه العملّية، اقترحوا عليه أفكاًرا تالئمه، صيغوا جمال

ّ
ل عل

 في مكان بارز في البيت.

تي تتطلب استشارة ومساعد .10
ّ
ة يمكنكم التوّجه إلى الجهات املساعدة واالستعانة باملؤّسسة التربوّية )مرّبية، في كّل الحاالت ال

 مستشارة، اختصاص ّي نفس ّي(.

بهم في ظل الواقع الجديد 
ُ
ذي يهّدد صّحتنا، وامل

ّ
وبقدرات أوالدنا  كبالغين لنا كأهل أن نّتكل على حدسنا وأن نثق بقدرتنا من املهّم ال

 في كيفّية التعامل مع الوضع الراهن.

 الصّحة الدائمة. لجميعنتمّنى ل

 "ביחד לפחד יותר הרבה קל, הפחד רגעי על קצת לי ספר"
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 3עמ'  

 

 (קליינשטיין ורמי פייגנבוים מירי) 
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 4עמ'  

 

  

 


