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االجتماعيهالمرشدة 

في فترة مستفزة سلوكيات 
كورونا



مقدمه

لىعالبيتفيالطويلةاأليامتنطوي
حدعلىواألوالدللبالغينتحديات
إصرار،بكاءتواجهونربما.سواء

تنتهى،إلحاحالطلبيات,متواصل
قدماغضبوانفجاراتمستمر
لتعاملايمكنفكيف.بالضغطيصيبكم

؟بناءبشكلابنكمسلوكمع



األوالدمبادئ إلدارة سلوك 

غييراتوالتالضغط،،المتوترالجوعلىاألوالدفعلرديتفاوت
البكاءبلالستفزازالمثيرسلوكهميبدأقدإذالروتين،في

اتالسلوكيهذهيميز.غضببانفجاراتوينتهيالمتكرر
البعضيكونقدفيماغيرها،منأكثرمعينةنمومراحل
.كورونافيروسلمواجهةالمريرالواقععلىفعلرداآلخر
تجنبههياستفزازيسلوكمعللتعاملطريقةأفضل
تكررلتقليعلىيساعدأنيمكنالبناءالفعلفرد.مسبق

ليهاعالولدمكافأةوتجنبلالستفزازالمثيرةالسلوكيات
.قصددون



علىتساعدكمأنيمكناألدواتمنعددهناك
كمابنيتصرفحينوسليمثابتبشكلالتجاوب
ددعيوجهمركزيمبدأثمة.لالستفزازمثيربشكل
االنضباطاستخداممبدأهواألدواتهذهمن

نريدالتيللتصرفاتاالهتمامإيالء:اإليجابي
صرفاتللتنمنحهالذياالنتباهمنوالتقليلتعزيزها،
كلبشاإليجابياالنضباططرقاستخدام.السلبية
المثيرةالتصرفاتتقليلعلىيساعدثابت

نكميمكهكذا.الطويلاألمدعلىوتجنبهالالستفزاز
:ذلكفعل



أنشئوا روتين ثابت

نألبسالسة،أمورهميديرواأنعلىاألسرةأفرادالروتينيساعد
متىاألسرة،أفرادوباقيهويفعلهالذيمايعرفمنهمكال

.مانباألشعورويمنحهمسلوكهميوجهلروتيناألوالديحتاجوكيف؟
راألكباألوالدأما.وللنوملالستحمام،،للعبللوجبات،وقتحددوا
.والراحةاألصدقاءمعللتحدثللدراسة،وقتلهمفحددواسن

األجزاءفيوفكروا،حددتموهالذيالروتينعناألوالدمعتحدثوا
.نهاعمسؤوليةيتحملأنللولديمكنالتيالعائليالروتينمن
اصخبشكلمهمالروتيناالستقرار،بعدمتتميزالفترةهذهفي
اليومي،البرنامجفياستقرارإيجادعلىاألوالديساعدكي

نعالناتجةاألزماتوتجنب،آلخرنشاطمنأكبربسهولةاالنتقال
الصغاراألوالدحاجاتتحديدعلىروتينوضعيساعدكم.الملل
أكبرمحفزتكونأنيمكنالتيالتعب،أوالجوعحاالتوتجنب
.لالستفزازمثيرةعديدةلتصرفات



عائليةحددوا قواعد 

قواعداألوالدمعتحددواأنيمكنكمالثابت،للروتينباإلضافة
لحفاظامعبعضهممعأمورهميتدبرواأناألسرةألفرادتتيحعائلية،
واضحةقواعدوجوديساعد.حاجاتهموتلبيةالجميعكرامةعلى
الحدوديتعلمواأنالمراهقةحتىالثالثةسنمناألوالدوثابتة

ياغةصالناجعةالقواعدتتضمن.تصرفاتهمعنمسؤوليةويتحملوا
.انتهاكهاعواقبتحديدمعفيه،المرغوبالسلوكحولواضحة
علىوتساعدكميتوقعوه،أنيجبالذيماألوالدكمتوضحفهي
عززتالطريقة،بهذه.عليهتردونالذيوماتتوقعونهماتتذكرواأن

وأالنزاعات،االنفجارات،منععلىوتساعدالهادئالسلوكالقواعد
غارالصاألوالدتساعدواكيالقواعداستخدموا.األوالدبيناإلصابات
الئموا.بيتكمفيوالمقبولةالمتوقعةالسلوكياتهيماتذكرعلى

والمناقشةاإلصغاءمعللشباب،المتغيرةللحاجاتالقواعد
.يةواستقاللذاتيانضباطتطويرعلىتساعدوهمكيالمشتركة،



استخدموا المكافآت

السلوكتغييرنريدحينالمدحأهميةعلىأكدنامهمانبالغال
انتقادكلمقابلمدحمراتستهيبهافالموصى.االستفزازي

تحبونهاالالتيللتصرفاتاالستجابةفخفيالوقوعيسهل.البنكم
لوتىحتحبونها،بطريقةابنكمفيهايتصرفأوقاتعنابحثوا.فقط
.فوراباهتمامهتستأثرواأنوحاولواصغير،نجاحاألمركان

.ابنكمسلوكفيتحبونهمابدقةتصفواكيالمدحاستخدموا
أجلمنفقط،إنجازاتهالجهودهعلىالولدمدحأيًضايمكن

امدحوا.المستقبلفيأكبرجهودبذلمواصلةعلىتشجيعه
علىغيرالصالولدامدحوا.العائليةوالقواعدبالروتينااللتزاملتعزيز
التزامهعلىوالشاب،للحماموالدخولاللعبةإيقاففينجاحه
لمالشبابأنبدالووحتى.بنفسهحددهاالتيالنومبساعة
بعديمكن,لرضاكيحتاجونيزالونالفإنهمبكم،متعلقينيعودوا

يرصغأمرأوإيجابيةنتيجة,مكافآتاستخداماإليجابيالسلوك
.ابنكمبهتدللون



استخدموا بدائل

ازي،االستفزالسلوكمعللتعاملالطبيعيةالطرقإحدى
.بدائلاستخدامهيمبكرة،أجيالفيلألوالدسيماال

يتؤدحاالتتطوريمنعأنيمكنابنكمانتباهفتحويل
أومحبطابنكمأنتالحظونحين.استفزازيلسلوك
رحوااقت.بالتدهوراألمورتبدأأنقبلتدخلواالصبر،عديم
عنجديدشيئعلموهجديد،نشاطأولعبةابنكمعلى
غرفةإلىابنكمأخذالمكانتغييريمكن.معهالتياللعبة
أكبر،عمروفي.أخرىمورألانتباههيتحولكيأخرى
آخرءبشيالقياماقتراحأوالنقاشموضوعتغييريمكن
.الولدعلى



ضروريةالعقوبات 

هدفبالقواعد،النتهاكأوالئقغيرلسلوكسلبيةنتيجةالعقاب
أنمهمالعقاباستخداملدى.مقبولغيرالسلوكأنالتوضيح
فضيرحينمثال.واضحةالعقابوبينالسلوكبينالعالقةتكون
لنإنهلهالقوليمكنذلك،منهتطلبونحيناالستحمامالولد
اكهنتكونالوحين.النومقبلقصةلسماعوقتلديهيتبقى
بعضمنحرمانهيمكنللعمل،منطقيةأوطبيعيةنتيجة

.الحاسوبعلىاللعبأوالتلفزيونمشاهدةمثلاالمتيازات،
هيالفعلردفيتستخدمأنيمكنالتياألخرىاألدواتوإحدى
حددةملمنطقةالولدإبعادالطريقةهذهتتضمن؛المستقطعالوقت
االهتماموعدم،(األلعابمنوخال  آمنمكاناختياريجب)مسبًقا

فقطناجعيكونالعقوباتاستخدامأنالتذكرمهم.دقائقلبضعبه
جابياإليوالجوالمدح،اإليجابي،االنضباطبأدواتموازنتهتتمحين
.فيهالمرغوبالسلوكهوماالولدتعلمالتي



أوالسلبيةالنتيجةنوعأيمنالعقاباستخدام
وليسهادئين،تكونونحينالمستقطعالوقت
مشعرتإذا.السيطرةوعدمالصوابفقدانبسبب
كيبعمقالتنفسحاولواالغضب،أوبالضغط
وااخرجنافع،ذلكيكنلموإذا.تردواأنقبلتهدأوا
خيصرحين.السيطرةتستعيدواكيالغرفةمن

االستفزازيالسلوكيتكرر،ويهددونالوالدون
ثلمالجسدية،العقوباتأبًداتستخدمواال.عادة

الجسديفالعقاب.القرصأوالصفع،الضرب،
الجسديالحلأنويعلمهماألوالديؤذيأنيمكن
.مقبول



مراحل النمووتصرفات إستفزازية 

المتواصلالبكاء:الرضع

نأجداصعبيكونقدولكنالبكاء،عبرالرضعيتواصل
.ئتهلتهدفعلهيمكنالذيومارضيعكميبكيلمتفهموا
/الحرأوبالبرديشعر/متعب/جائعيكونحينالرضعيبكي
يحتاجوحينما،شيءيزعجهأوباأللميشعر/خائف
دفقطويلة،لمدةرضيعكمبكىكانإذا.والمحبةللدفء

هناكأنتكتشفونوقد.الشديدبالضغطتشعرون
عدبساعاتفيكماللبكاء،الرضيعفيهايميلساعات
أنيمكنالبيت،فيأكبربأوالداالهتماملدى.الظهر

.خاصبشكلمستفزالرضيعبكاءمعالتعامليكون

فعله؟يمكنالذيفما



عن ر تذكروا أن الرضع يشعر بضيق الوالدين ويعب
.ذلك بالبكاء

 أن تفحصوا إذا كان رضيعكمحاولوا:

األخيرة؟وجبته مر منذ من الوقت كم :جائع –
نومه؟اقتربت ساعة هل :متعب –
هل تضغط وسخه؟ حفاظه هل :غير مرتاح –

المالبس عليه؟ أو هل هو في الوضعية نفسها 
.؟منذ وقت طويل

كل يساعدكم الروتين الثابت على تحديد أوقات األ
ى والنوم بسهولة، وعلى التعرف بشكل أفضل إل

.الفوارق بين أنواع البكاء المختلفة



هتحريكحاولواالرضيع،تهدئةفيتنجحوالمإذا
األطفالحمالةلكمتتيح,األطفالحمالةعلى

.أخرىبأمورللقياميديكماستخدام

عد،بالبكاءتحملتستطيعونالأنكمشعرتموإذا
ضعواأوآخربالغشخصمنمساعدةاطلبوا
.قصيرةاستراحةوخذواآمنمكانفيالرضيع
لنكاءالبفبعض.يبكيرضيعبهزتقومواأنإياكم
.السيطرةواستعيدوانفساخذوايضره؛

أوبخيرليسالرضيعأنمنتخشونكنتمإذا
البكاءجانبإلىظهرتإذاأواأللم،منيعاني
.األطفالطبيباستشيرواأخرى،أعراض



الغضبنوبات 

األوالدمن%90يختبرقدسنوات،ثالثإلىونصفسنةسنفي

علىفعلردالغضبنوبةتكونقد.يوميبشكلغضبنوبات
هذافي.مواجهتهفيينجحالأنهابنكميشعروضععلىإحباط
وحاجاتهرغباتهعنالتعبيرفييفشلابنكميزالالالعمر

وبةن.بعدتتطورلمالسيئةالمشاعرمعتعاملهومهاراتبالكلمات،
الصراخ،البكاء،يشملأنيمكنللغضبانفجارهيالغضب
داألوالبعضولدىاألغراض،تكسير،األرض،الرفسعلىاالنبطاح
أوين،جائع،متعبينمضغوطين،األوالديكونحين.التنفستوقف

أنمكنيبحيثاإلحباط،معالتعاملأكثريستصعبونقد،مستفزين
سبببيختبرونأوالدهناك.وصعوبةتكرراأكثرالغضبنوباتتكون

.غيرهممنأكثرغضبنوباتطبعهم

اجربو،حدتهاخفضمحاولةأوالغضبنوباتتجنبأجلمن
:التاليةالنشاطات



رةاإلثاأوالتعب،الجوع،حاالتتقليلحاولوا
.الزائدة

اوحاولوبالتراكماإلحباطيبدأحينانتبهوا
أوجديدةلعبةابنكمعلىاعرضوا:التدخل
.والمكانالجوغيروا.مهدئنشاط

طيطوالتخالغضبنوباتمحفزاتتمييزحاولوا
تالتحدياقللوامواجهتها؛لكيفيةمسبق

يخففأنيمكنمافيفكرواواإلحباطات،
.ابنكمعن

فيينجححينحوافزوامنحوهالولدامدحوا
يواجهحينبحماسجاوبواهادئالبقاء

.بنجاحاإلحباط



؟تتجاوبون حين تحدث نوبة الغضبكيف 

صوتنبرةعلىوحافظوا،ببطءتصرفواهادئينابقوا
.الوضعيفاقمأنيمكنفالغضب.وهادئةمنخفضة

تىحمعهتتحدثواأوإليهتنظرواالابنكم،سلوكتجاهلوا
أننيمكالغضببنوبةفاالهتمام.الغضبنوبةتنقضي
هبهذباهتمامكماالستئثارفيينجحأنهيظنيجعله
.الطريقة

نوبةبسببمبتغاهعلىابنكمحصولعدممنتأكدوا
رواأصاللعبة،إليقافالوقتحانأنهقررتمفإذا.الغضب
المكانفيوضعوهااللعبة،أبعدوا،بلطفذلكعلى

.إليهيصلأنيستطيع

المشكلةتتفاقمالحتىثابتفعلكمردليكن.



األوالد يتذمرون

بوطلاإلصرارفيويستمرالاإلجابةابنكميرفضحين
وينجحباإلرهاقتشعرونعليها،الحصوليمكنهالأمور

وصخصطويل،لوقتالرفضيستصعبونفاألهلاإلصرار؛
مافيغضب،ونوبةلصراخرفضهميؤديأنيخافونحين
ونتعلمكنتمإنحتى.فوريسرورالطفليمنحالقبول

المطاف،نهايةفيلتوقفهسيؤدياإلصرارتجاهلأن
رفيع.ذلكتفعلواأنكثيرعليكميصعبأنهتشعرون
دقمبتغاه،لتحقيقفعالةطريقةهواإلصرارأنابنكم
يمكنفكيف.أطولولمدةأكثرأحيانفيويتذمريزعج
؟التذمروتيرةخفض

يصرأنكبيراحتمالهناكأنتعرفونحينقواعدخددوا
،الولدسيشاهدهاالتيالبرامجعددمسبققرروا.الولد

طفقباإلصراربدأحالفيالفعلردسيكونماذاوأوضحوا
.بعدواحدةحلقة



بالطلعنيتوقفأوبالقواعدالولديلتزمحينالمدحاستخدموا
أنا:مثال.إيجابيةحوافزوامنحوهانتبهتمأنكملهبينوا.ترفضونحين
أنتطلبأندونالمشترياتترتيبعلىساعدتنيألنكفخور
حقجبنضتصرفتأوللحفلة،اشتريتهاالتيالحلوياتاآلنتأكل
.عاملنلعبالوقتبعضلديناسيكون!اآلنالحاسوبأطفأتحين

أويطلب،يصرخ،يتذمر،حينقراركمتغيروالنأنكملهأوضحوا
يالتالطريقةعنراضينتكونواحتىال,أونعمتجيبواال.يهدد
.بهايطلب

قراركمتغيرواوالذلكتقصدونحينفقطالقولوا.

أنكماتذكروالبكاء؛ونوباتالغضبنوباتبعدباالستسالمتغرواال
ذواخذلك،ينفعلمإذا.الطريقةبهذهالسلبيالسلوكتعززونقد

يمكنكمالحاجة،دعتوإذا.ابنكمتصرفوتجاهلواعميقنفس
.يهدأكيالمستقطعبالوقتاالستعانة



النزاعاتالشباب وإدارة 
قةالمراهسنيبلغحينابنكموبينبينكمالنزاعاتتزداديرجح.

.يهاعلتتوافقونالالتياألمورتزداد،إستقالليةرحلتهمنكجزء
منيتجزأالجزءهيوالنزاعاتوسليمة،طبيعيةعمليةهذه

تزيدأوهاوتمتنبابنكمعالقتكمتقويأنيمكن.اللصيقةالعالقات
.األسرةأفرادبهيشعرالذيالضغطمستوىالكثيرةالنزاعات
ناجعبشكلالمواجهةعلىتساعدكمالنزاعاتإدارةومهارات
.الحياةفيهامةمهاراتابنكمتعليموعلى

طرةالسيعنتنازلواصغيرة،أمورعلىتتخاصمواالمعارككماختاروا
.ةوالسالماألمنمثلحق،المهمةللمواضيعبطاقتكمواحتفظوا،

أفضلبشكلتفهمواكي،المراهقةسنفيكنتمكيفتذكروا
.الكاملةللصورةرؤيتهوصعوبةابنكمنظروجهة

ادثةمحإدارةعلىوقادرينهادئينوابنكمأنتمتكونونحينتكلموا
أصغوا،بصري،تواصلعلىحافظوا.غضبدونلطيف،جوفي

.واحترامبجديةابنكممعالتعاملعلىواحرصوا



 ا ال تقسوقاسي فعلكم رد ما أو كان للحظة إذا فقدتم السيطرة
ن أاعتذروا وحاولوا .الجميععلى أنفسكم، فهذا طبيعي ويحصل مع 

.تبدأوا من جديد

 ،هة بانفتاح مع وجوتعاملوا ، انتظروا لينتهيأتيحوا له أن يتكلم
وا ابنكم من التحدث معكم بصراحة، عليكم أن تكونيتمكن . نظره

ال . ال تعجبكمأمور تسمعون حين مستعدين لمواجهة مشاعركم 
يجب الرد على الفور، إذ يمكن أن تعاودوا الحديث بعد التفكير 

.وتكوين رأي في الموضوع

 وجهة نظركم ببساطة وإيجازوأوضحوا ما تريدون قوله فكروا في.

 سلوكه يؤثر ابنكم بصراحة كيف وأخبروا عن مشاعركم تحدثوا
.لهكذا يفهم ابنكم أنكم تهتمون به، اآلن وفي المستقب. فيكم

 افعلوا ذلك بهدوء، متفهمين ومحترمين ابنكمال، تقولون حين
الحفلة، ولكنهذه أن تذهب لكثير أنك تريد أفهم : مثل. ورغباته

.الهو حاليا الجواب . ليست هناك اآلن طريقة لحضورها بشكل آمن



حتاجيالتيالمساحةوامنحوهأمله،خيبةعنيعبرأنالبنكمأتيحوا
.إليها

أنهوعلمومفاوضات،ابنكممعأديروا.للتسوياتمستعدينكونوا
.النزاعاتلحلجيدةطريقةهيالتسوية

هةمواجلهأتيحواولكنيهدأ،كيلمساعدتكميحتاجكانانتأكدوا
.ذلكيفضلكانإذابنفسههوالمسألة

والتستريحدقائقبضعخصصواشديد،غضبعنابنكمعبرإذا
.بمشاعرهتهتمونأنكملهوبينواإليهأصغوا.الوضعيهدأحتى
.أخرىلمواضيعالتطرقوعدمالنزاعموضوععلىالتركيزحاولوا

مهددوشاتمبالممتلكات،األذىملحقعنيفالمراهقأصبحإذا
نلأنكمأخبروه.مقبولغيرالتصرفهذاأنواضحوليكن،حداضعوا

بحلتسرونلكنكمكهذا،وضعفييكونحينمعهتتكلموا
عواقبثمةأنيعرفأنهمنتأكدوا.يهدأحينمعهالمشكلة
طضبفيقدوةوكونواهدوئكمعلىالحفاظعلىاحرصوا.لسلوكه
.بالغضبوالتحكمالنفس



بأنفسكماهتموا 

فيسيماالمرهق،عملواألمومةاألبوة
وقتوبقضاءبالتوترتتميزالتيالفترةهذه
لالهتماموقتخصصوا.األوالدمعطويل

صحي،طعامبتناولواهتموابأنفسكم،
واف  قسطونيلجسماني،نشاطممارسة

ال،جدامنهكونأنكمشعرتموإذا.الراحةمن
.مهنيةمساعدةطلبفيتترددوا


