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 مقدمه:
كؾرونا تثيخ السؾجة الثانية مؽ جائحة 

صعؾبات متعمقة بالحجخ الرحي لجى 
ؾيمة، االبتعاد عؽ األطفال. األيام الظ

مة التي عة، والتغييخات الياالعائمة السؾس
يؤثخ جسيعيا ججا تظخأ عمى روتيؽ الحياة 

 في مداج الظفل وأدائو.
 كيف يسكؽ القيام بحلػ بذكل صحيح؟ 
 

 



كيف يؤثر الحجر الصحي فينا 

 نحن وأطفالنا؟
 

الفتخات التي ُجِسعت معمؾمات عؽ عجد 
ج فييا األطفال عؽ والجييؼ، سؾاء حجث عُأب

 نتعمؼ نحؽ  ذلػ بدبب حخب أو وباء. 
مؽ ىحه السعمؾمات أن تأثيخات الحجخ 
الرحي الذعؾرية والدمؾكية لجى البالغيؽ 
واألطفال، تجوم ألشيخ وسشؾات. البالغؾن 
واألطفال الحيؽ اجتازوا الحجخ الرحي 



معخضؾن لمقمق، التؾتخ، العربية، األرق، 
االبتعاد االجتساعّي، واالكتئاب بعج الحجخ 

 الرحي أيزا. 
خض ابشيؼ لسخيض الؾاِلجون الحيؽ تع

مراب بالكؾرونا بذكل مؤكج، عمييؼ 
اتخاذ قخار صعب وىام حؾل الحجخ 

 الرحي الحي سيتبعؾنو:
  ىل أصبح ابشيؼ كبيخا وبالغا إلى حج كاف

بحيث يسكشو أن يكؾن في الحجخ الرحي 
 وحجه؟



  ىل سيجخل إلى الحجخ الرحي مع
أحج والجيو؟ ىل سيجخل كل أفخاد 

 ي معا؟العائمة إلى الحجخ الرح
 

قدم لكم بعض النقاط أعندما يتعين عليكم أن تقرروا، 
 التي يجدر بكم أخذها بالحدبان:

 

 ُعمر الظفل/ة
الوالد أو مقدم الرعاية األساسي للطفل 

يشكالن جزءا ال يتجزأ من تطوره وقدرته 

فهم العالم، ومواجهة وعلى تهدئة نفسه، 

الصعوبات. كلما كان الطفل أصغر سنا، 

فإن تأثيرات  ه ومعتمدا أكثر على والدي



الحجر الصحي السلبية عندما يكون وحده 

في الغرفة، حتى إذا تمت تلبية احتياجاته 

الجسمانية قد تكون أكبر وأصعب. يواجه 

األطفال في سن الروضة أو في الصفوف 

االبتدائية صعوبة األولى من المدرسة 

الحجر الصحي، حتى  أكبر في مواجهة

 أنه قد يلحق ضررا كبيرا بتطورهم. 

ليست هناك طريقة فعلية  في الواقع

إلدخال األطفال في سن الروضة أو 

المرحلة األولى من المدرسة االبتدائية في 

حجر صحي منعزل عن سائر أفراد 

 العائلة.

أخرة المت االبتدائية األطفال في المرحلة



قادرون على مواجهة هذه الفترة بشكل 

 جيد. 

مهاراتهم و تعتمد هذه القدرة على طبيعتهم

التي اكتسبوها لمواجهة الحجر الصحي 

والصعوبة الشعورية، وعلى قدرة العائلة 

على توفير الدعم عن بُعد أيضا، وقبول 

 هذا القرار.
 

 طبيعة األطفال
األطفال الحداسؾن، ذوو صعؾبات 

ابة بذكل أقؾى أو ميل لالستجاجتساعية 
معخضؾن لخظخ أعمى مؽ ناحية شعؾرية 



لإلصابة باالكتئاب،العربية، واالبتعاد 
بدبب الحجخ الرحي. إذا  جتساعياال

كان ابشكؼ حداسا غالبا، ويعاني أكثخ مؽ 
رعؾبات االجتساعية اآلخخيؽ مؽ القمق، ال

فيؾ يحتاج إلى دعؼ أكبخ أو الذعؾرية 
عشجما يتعيؽ عميو أن ومدانجة مؽ بالغ 

 يكؾن في الحجخ الرحي.
 والعالقة الدعم لتلقي واالستعداد النضوج

 بُعد عن



تتظؾر قجرة األطفال عمى تمقي الجعؼ، 
والتخمص مؽ العدلة في إطار العالقة عؽ 
ُبعج مع مخور الدشؾات. قج تكؾن محادثة 
ىاتفية بيؽ طفل عسخه عامان حتى ثالثة 

جيسة األىسية، أعؾام مع ججتو ىامة أو ع
 9فيسا قج تكؾن محادثة بيؽ طفل عسخه 

بمقاء   سشؾات مع صجيقو ىامة ججا، وأشبو
بيشيسا. حاولؾا أن تفكخوا كيف يدتجيب 
ابشكؼ غالبا عشج استعسال وسائل 
االتراالت حفاعا عمى العالقة بيشو وبيؽ 



أفخاد العائمة عؽ ُبعج، وىكحا تعخفؾن إذا 
خ الرحي. كان ابشكؼ ناضجا أكثخ لمحج

يبجو أن الظفل القادر عمى الحفاظ عمى 
عالقة مع أفخاد العائمة واألصجقاء عبخ 
مكالسة ىاتفية أو مكالسة فيجيؾ، سيكؾن 
 مؽ األسيل عميو مؾاجية الحجخ الرحي.

 المبنى العائلي
 

يشير الواِلدون إلى ضائقة أكبر عندما 

يدخل أحد الوالدين إلى الحجر الصحي مع 

اآلخر  فيما يعتني الوالدأحد األطفال 



عندما يخضع  بسائر األطفال. بالمقابل

ال للحجر الصحي، يكون عدد من األطف

ولكن التأثيرات الشعورية  العبء أكبر

على األمد الطويل تكون أقل. حاولوا أن 

تفكروا في التأثيرات العائلية لدى الوالد 

اآلخر واإلخوة اآلخرين لكي تقرروا هل 

ر الصحي مع أحد سيخضع ابنكم للحج

الوالدين، أم أن العائلة بأكملها ستدخل في 

حجر صحي نظرا للثمن المحتمل على 

األمد الطويل. الحجر الصحي ليس تجربة 

هلة، ولكن عندما يكون هذا الحجر س

حيث شكل أفضل يمكن مواجهته ب عائلي

إن مواجهته تكون أسهل، أقل ضررا، 

وتتميز أحيانا بتجارب، ذكريات، 



ت ال يمكن تحقيقها دون التكتل ونجاحا

 العائلي.

 

ما الذي يمكن القيام به تقليال لخظر األضرار على 
 األمد الظهيل نتيجة الحجر الرحي؟

 

 

 اشرحوا البنكم الواقع الجديد وفق مستواه

أحج األمؾر التي تخفع خظخ التعخض 
لمتؾتخ الشفدي ىؾ نقص الفيؼ لمؾاقع 
والذعؾر بعجم اليقيؽ. حاولؾا أن تذخحؾا 
البشكؼ، وفق عسخه، ما ىؾ الدبب لجخؾلو 



في الحجخ الرحي، كؼ يؾما عميو أن 
يبقى في غخفة مشعدلة، وما الحي يجؾز أو 
ال يجؾز لو القيام بو مع سائخ أفخاد 

جب أن يكؾن الذخح واضحا العائمة. ي
وبديظا، ولكؽ شخيظة أن يعدز األمان 
وأال يذكل تيجيجا عمى حياة ابشكؼ أو حياة 

 العائمة القخيبة.

 أنِذئها روتيًنا



ل الرغار ال يفيسؾن بسا أن األطفا
يسكؽ  مرظمحات مثل يؾميا أو أسبؾعيا

اضح. في ىحا أن تدتعيشؾا بججول أيام و 
ذاطات أو مؾا نالججول، يسكؽ أن تجخ

مأكؾالت تتيح اتباع الشغام والحفاظ عمى 
الخوتيؽ والشذاطات. شاركؾا ابشكؼ في 
 كتابة ججول السؾاعيج واختيار الشذاطات.

واصمؾا الحفاظ عمى الشغافة الذخرية 
واالستحسام يؾميا، استبجال السالبذ، الشؾم 



السشتغؼ، وتشاول األطعسة في ساعات 
 ثابتة، قجر السدتظاع. 

ىحا الخوتيؽ ابشكؼ عمى الخخوج مؽ يداعج 
الرحي والعؾدة إلى روتيؽ حياتو  الحجخ

 بديؾلة. االعتيادي
 اهتمها بهجهدكم برفتكم والدين

 

يجب عميكؼ برفتكؼ والجيؽ أن يخافق 
أحجكؼ ابشكؼ في الحجخ الرحي في حال 
كانت ىحه الخظؾة مسكشة، وبسؾجب 



تعميسات وزارة الرحة. في مثل ىحه الحال 
أيزا، يجب الحفاظ عمى التؾاصل مع 
اإلخؾة والؾالج اآلخخ قجر السدتظاع. قج 
يكؾن الحجخ الرحي مع طفل في غخفة 

ؾبات لمؾالج مغمقة مرجر تؾتخ وصع
والظفل عمى حج سؾاء، ليحا يدتحدؽ 
االستعجاد لو مدبقا، وتحجيج األوقات 

التي ُيجخى السعّجة لمشذاطات السختمفة، 
دوا بألعاب جدء مشيا مع الؾالجيؽ. تدو 

يحبيا ابشكؼ، ويسكؽ أن يمعب بيا وحجه، 



ويقؾم بشذاطات إبجاعية مختمفة، وكحلػ 
كان  حجدوا وقتا لسذاىجة الذاشات إذا

ابشكؼ معتادا عمى ذلػ، وغيخىا. حجدوا 
قخاءة ا وقتا مذتخكا مع أحج الؾالجيؽ أيز

قرة، ألعاب تتزسؽ مالمدة جدسانية أو 
حخكات مثل الخقص، وتساريؽ المياقة 
البجنية. شاركؾا ابشكؼ أيزا في كتابة 

 ججول السؾاعيج واختيار ىحه الشذاطات.
تعلمها معا كيف يمكن أن تهدأوا 

 وا على أنفدكموتديظر 



تشظؾي ىحه الفتخة عمى صعؾبات كثيخة 
لجى الؾالجيؽ واألطفال. فالتغييخات الدخيعة 
في واقع الحياة، الرغيخة والكبيخة عمى حج 

إلى خخق التؾازن وإثارة  سؾاء، قج تؤدي 
 التؾتخ والقمق.

يؾاجو ابشكؼ تؾتخا وواقعا متغيخا ومبيسا. قج 
ؼ، وفي ال تالحغؾن ىحه األمؾر لجى ابشك

الؾقت ذاتو قج يبجي ابشكؼ سمؾكا استثشائيا 
عربية، انظؾاء أو تعمقا متدايجا بأحج 



والجيو الحي يتؾاجج معو في الحجخ 
 الرحي.

برفتكؼ والجيؽ، أنتؼ قادرون عمى عخض 
الؾاقع عمى ابشكؼ، بذكل ىادئ ومتدن، 
وتؾفيخ معمؾمات حقيقية لو مؽ جية، 

ه. ومؽ جية أخخى مالءمتيا مع مدتؾا 
اىتسؾا بأن تكؾنؾا تحت خجمتو، داخل 
الغخفة أو خارجيا، أن ترغؾا إلى 
مذاعخه، تعخبؾا عؽ تعاطفكؼ، وتعدزوا 
أمانو وثقتو. حاولؾا أن تذجعؾا ابشكؼ عمى 



أن يخبخكؼ كيف يذعخ، وشاركؾه أنتؼ 
بأنكؼ تسخون بيحه  أيزا بأنكؼ تسخون بيحه

الفتخة لمسخة األولى وال تعخفؾن كل 
ؽ أن تعمسؾا ابشكؼ )وأن تتعمسؾا شيء.يسك

أنتؼ أيزا( ألعابا تداعج عمى ضبط الشفذ 
واإلصغاء أو تساريؽ اليؾجا لألطفال، التي 
تداعج ابشكؼ عمى أن يؾاجو بذكل أفزل 

 مذاعخ القمق أو عجم اليجوء


