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 مقدمه:
أصبحت السؾجة الثانية مؽ جائحة 

في ذروتيا، وال تبدو نيايتيا في  الكؾرونا
األفق. األطفال معرضؾن لسعمؾمات عؽ 
مرضى مقّربيؽ مشيؼ، وكذلػ عؽ الدخؾل 
في حجر صحي، إلغاء السشاسبات 
والشذاطات، وإغالق األماكؽ التي كانؾا 
معتادون عمى زيارتيا. السعمؾمات تغسرنا 
وتربكشا نحؽ أيزا. كيف نذرح السؾضؾع 

 بذكل صحيح؟



ثر روتين الكهرونا فينا كيف يؤ 
 واألطفال؟

يؾفر الروتيؽ أمانا وشعؾرا بالديظرة. نحؽ 
نعرف ما الذي يشتغرنا، وقادرون عمى 
االستعداد. فالروتيؽ يمبي االحتياجات 
األساسية، مثل الشؾم واألكل، إضافة إلى 
التعمؼ والحياة االجتساعية. وىؾ ىام بذكل 
خاص لألطفال، ومؽ شأنو أن يؾفر 



الذعؾر بالديظرة واألمان ضسؽ عدم 
 الذي يسرون بو. اليقيؽ

نحؽ نتبع روتيؽ حياة  ،في ىذه األيام
فيروس الكؾرونا يخمط اعتياديا. ولكؽ 

أحيان قريبة ث تغييرات في ويحد األوراق
 ث ذلػ أحيانا دون في روتيؽ الحياة، ويحد

 .تحذير مدبق
عت حتى اآلن، وفق السعمؾمات التي جس

يذكل فيروس الكؾرونا خظرا لإلصابة 



بالسرض، ال سيسا لدى البالغيؽ والفئات 
الدكانية السعرضة لمخظر. تكسؽ الرعؾبة 
األساسية التي يؾاجييا الذبان األصحاء 
واألطفال، في كدر الروتيؽ: القمق بذأن 
األجداد والعائمة السعرضة لمخظر، 
التغييرات في العادات اليؾمية، ومؾاجية 

 عدم اليقيؽ.
ي الحجر ىشاك احتسال كبير أن ندخل ف

الرحي أحيانا، بدبب اإلصابة بالفيروس 
أو ارتفاع وتيرة التعرض لو، عشدىا ستظرأ 



جزء مؽ تغييرات عمى البرامج، وسيمغى 
 وغيرىا. الشذاطات واألطر التربؾية

 

كيف يمكن مداعدة األطفال عمى مهاجهة التغييرات 
 التي تحدث في أحيان قريبة في روتين الحياة؟

 
 الهاقع وفق عمر األطفالتقديم الذرح عن 

عشدما تتحدثؾن مع أطفالكؼ، عميكؼ أن 
تقارنؾا العيش في عل الكؾرونا مع حالة 

 معروفة مؽ الحياة. 



ىؾ الخظر الكامؽ في  مثال جيد عمى ذلػ
ارة الدفر بالديارة. إذ إن الدفر بالدي

يدبب أحيانا حادث طرق، مع ذلػ 
نؾاصل الدفر. نحؽ نتعمؼ وسائل الحذر، 

ؼ باستعسال الخؾذة، حزام األمان، فشيت
نعبر مسر السذاة، ونؾلي انتباىا لإلشارات 
الزؾئية والالفتات السرورية. نحؽ نتعمؼ 

األكثر أمانا  مع أطفالشا ما ىي الظريق
ونتدرب عمى السدرسة،  لىالمذىاب 

ق الذرطة قؾانيؽ الذىاب فييا معا. تظب



السرور التي تذكل وسيمة حساية إضافية. 
نعسل في عل الكؾرونا أيزا: ىشاك ىكذا 

احتسال لإلصابة بالفيروس، ولكششا نحافع 
عمى أنفدشا لتقميص ىذه اإلصابة. فشحؽ 
نحافع عمى الشغافة الذخرية ونتبع 
القؾاعد، التي تتغير بيؽ حيؽ وآخر وفق 

 حجؼ اإلصابة بالسرض.
ثسة مقارنة أخرى قد تكؾن مالئسة لمعيش 

. كسا مدل الؾضع األمشي في البفي ع
، إذ ام بوعميشا القييتعيؽ  نعرف ما الذي



إن ىشاك مجاال محسيا خاصا يتزسؽ كل 
ي تزداد فييا ما نحتاجو. في الفترات الت

، نقمل الخروج غير اليام مؽ وتيرة الكارونا
السشزل، ُتغمق أطر مختمفة، وغير ذلػ. 
ىكذا تدير الحياة في عل الكؾرونا: 

ونحؽ يتزسؽ السشزل كل ما نحتاجو، 
نعرف ما الذي عميشا القيام بو في حال 
اضظررنا إلى البقاء في السشزل الذيؽ 

 يحسيشا.
 



 التعرض لهسائل اإلعالم
 

تتظرق وسائل اإلعالم بظبيعة الحال إلى 
الجؾانب اإلشكالية في ىذه الفترة. يعرف 
البالغؾن غالبا ما ىي السحتؾيات ذات 

عمى السعمؾمات  الرمة، ويحرمؾن 
السالئسة. ولكؽ ىذه القدرة ليدت متظؾرة 
إلى حد كاف لدى األطفال، ليذا قد 
يذعرون بالقمق بدبب التعرض السفرط 
وغير السحدد لمسحتؾيات السذكؾرة في 
وسائل اإلعالم. مؽ السيؼ في ىذه الفترة، 



الحد مؽ التعرض لؾسائل اإلعالم، وتقديؼ 
لتي الذرح لألطفال عؽ السحتؾيات ا

يتعرضؾن ليا وفق أعسارىؼ. إذا تعرض 
األطفال لسعمؾمات غير مالئسة، اشرحؾىا 
ليؼ بكمسات بديظة مؾضحيؽ أنشا طالسا 
نعسل وفق القؾاعد، فإن خظر تعرضشا 

 لمفيروس مشخفض.
 
 

 



 رالتخطيط المبك
 

فترض أن يقمل االستعداد الذاتي ي
القمق، وأن  والعائمي لسؾاجية الكؾرونا

وتأقمسا أفزل مع ىذه  يتيح مرونة أكثر،
 الفترة.

 روا معا في حاالت قد تؾاجيؾنيا: فك
تقييدات الخروج مؽ السشزل.إغالق 

دخؾل أحد الؾالديؽ السؤسدات التربؾية.



أو أحد األطفال أو كل األفراد العائمة في 
 حجر صحي.

روا برنامجا مع األطفال، وفق حز
اإلمكانيات البديمة أعسارىؼ، ووفق كل 

 تسمة.السح
ؽ سيدخل يؾصى بأن يتزسؽ البرنامج م

في حجر صحي مشفرد وأيؽ، إمكانية 
التعمؼ عؽ ُبعد، إمكانية القيام بشذاطات 

اظ عمى وفق عسر الظفل، وسائل لمحف



مثال: عبر  عالقات اجتساعية وعائمية
 . لعاب، مكالسات الفيديؾ، وغير ذلػاأل

مدبق، تقمل القمق إن حقيقة وجؾد برنامج 
مؽ األمؾر غير السعروفة، لديكؼ أنتؼ 

 وأطفالكؼ عمى حد سؾاء.
 

تتزسؽ ىذه الفترة تحديات وصعؾبات 
كثيرة. يذكل الحؾار السفتؾح والرريح، 

ئؼ لعسر األطفال ومدتؾاىؼ، مفتاح السال



لمحفاظ عمى أجؾاء إيجابية والتعبير  رئيدي
 .عؽ الرعؾبات


