
كیف نشرح لألوالد موضوع 
فیروس كورونا؟

فريال أبو العمل: اعداد
المرشدة االجتماعیة



مقدمه

 في الشارع، الصخب اإلعالمي والمحادثات
كلھا تمطر ,البیت، الروضة، والمدرسة 

ال .بمعلومات حول فیروس كوروناأوالدكم  
كیف يواجھون معلومات األوالد دائما يعرف 
.كھذه، قد تكون مخیفة لھم أحیانًامركبة 

والتحدث ھكذا تساعدونھم على المواجھة 
.عن مشاعرھم ومخاوفھم



األوالدالحديث عن كورونا مع 

 ون تساعدتتحدثون عن مواضیع صعبة، حین
إذا لم .ابنكم على أن يواجه صعوبات الحیاة
، نهلسيفھم ابنكم الوقائع بطريقة مالئمة 

لذا .أسوأ من الواقعأمور يمكن أن يتخیل 
المفتوح حول شجعوھم على التواصل 

عه في وسأن ابنكم يتعلم مواضیع صعبة، 
ويفھم أنكم موجودون .دائًما أن يتكلم معكم

.ماأمر لإلصغاء إذا أقلقه ومستعدون 



كیفیة البدء بالحديث
 ةالمحتملعن فیروس كورونا وعن عواقبه تكلمتم أنكم إن تظنون ،

فيالولد بإفراغ ما يسر أن الواقع يرجح في .ابنكمتحزنوا يمكن أن 
أن يكون األسلوب الذي تستخدمونه لمعالجة يجب .داخله

.نموهومرحلة مالئم لسنه الموضوع 
 ضل يفالروضة أو أصغر، سن على سبیل المثال، إذا كان ابنكم في

كونوا واعین لما بنفسه، أن تنتظروا حتى يطرح الموضوع ھو 
وھكذا .، اإلنترنت، أو من إخوته األكبرالتلفزيونيسمعه أو يراه في 

.تعرفون بشكل أفضل إذا كان يمكن أن يقلقه أمر ما
إذا كان ابنكم في المدرسة، قد يسمع أموًرا صعبة من زمالئه أو

يمكن أن تختاروا طرح جزء من الموضوع قبل أن يسأل .صفهفي 
ه أو حدث أمر في بیئتسلوكه ما على تغیر إذا طرأ خصوًصا عنه، 

ن الصف او احد مالصحي أو إصابة زمیل له في مثل الحجر القريبة 
.اسرته



ائل حین يكبر ابنكم كفاية ويبدأ باالھتمام بوس
داث اإلعالم، سیبدأ بقراءة األخبار وباالھتمام باألح

الجارية، أقوال المشاھیر، والنقاشات المختلفة
حتى إذا لم .في وسائل التواصل االجتماعي

ل أن يفضكثیًرا بھذه المواضیع، تھتمون تكونوا 
 إذا مثالً تعرفوا حديث الساعة في وسائل اإلعالم 

صحي أو ُأصیب حجر كان أحد المشاھیر في 
م ھكذا تعرفون تقريبًا ما يسمعه ابنك.بالفیروس

وإذا .بالمواضیع التي يطرحھا للنقاشتفاجأون وال 
ي طرحتم أنتم بعض المواضیع، يمكنكم توجیھه ف

.المواضیع األكثر تعقیًدا



إدارة المحادثات

عبة قبل التفكیر في بعض المواضیع الصيفضل 
مستعدون فھكذا تكونون .أن يسأل عنھا ابنكم

.أحد ھذه المواضیعيطرح حین 
دارة إلیكم بعض األفكار التي تساعدكم على إ

:المحادثات



 للحزن أو الخوف في عائلتكممثیر إذا حدث أمر ،
يشمل .أوالً يجب أن يسمع ابنكم ذلك منكم 

الحجر مثلذلك األحداث التي قد تؤثر فیه كثیًرا 
الصحي أو المكوث في المستشفى ألحد 

البنكم كي خصصوا وقت .، أخیه، أو أختهوالديه
.يتحدث بأفضل طريقة بالنسبة له

م أن حین تطرحون أنتم المواضیع الصعبة، يمكنك
.نتكونون فیه أنتم وابنكم ھادئیوقت تختاروا 

أن تعرفون مكان خصوصي أن تختاروا يمكنكم 
.ابنكم يشعر بالراحة فیه



 مكانقدر اإلبدقة وصدق مع ابنكم وتحدثوا كونوا صريحین.
خطیر، ويمكن أن يؤدي إلىالفیروس : يمكن أن تقولوا 

الذين يشفى ولكن في معظم الحاالت، , شديدمرض 
.قلیلةبه خالل أيام أو أسابیع يصابون 

فابنكم بحاجة إلى الوقت .عودوا إلى الموضوع بعد فترة
.بإمكانه أن يطرح علیكم أسئلةأن له أوضحوا .لیستوعب

رحه بعد أسبوع، إذا لم يطمجددا بالموضوع يفضل تذكیره 
.ھو

 حافظوا .إلى ابنكم بعد أن تبدأوا المحادثة بصدقأصغوا
بكم أن يجدر .وتحدثوا بمستواهمعه تواصل بصري على 

.قلتموهمشاعره أمامه، حتى تفحصوا ھل فھم ما ترددوا 
.ةيتجاوبون بطرائق مختلفمختلفین أن األوالد تذكروا 

ال يتجاوب ربما .فعل صحیح أو غیر صحیحرد فلیس ھناك 
على لیرد الوقت لبعض بل يحتاج الفور ابنكم على 

.أقوالكم



 ،سن في الحسبان وخذوا اشرحوا المسألة ببساطة
:  عمرهيمكن أن تقولوا لولد في الثانیة من الولد، 
أموًرا سنجد منه وال نخرج البیت اآلن أن نبقى بعلینا 

ابن السابعة فیمكن أن تعطوه أما .مًعاممتعة نفعلھا 
س كورونا ھو فیروفیروس : المعلومات مثالالمزيد من 

من أجل .السنلألشخاص الكبار في معد، خصوصا 
لى وللحفاظ ع، كثیرين ألشخاص منع انتقال العدوى 

صاب يصحتنا، سنبقى في البیت حتى نرى أن ال أحد 
.بالفیروس

 نة أو فعلكم على األمور المحزرد ابنكم يقلد أن يتوقع
مع ذلك، ال .لذا يجدر بكم أن تبقوا ھادئین. الصعبة

.خطأ في اإلعراب عن المشاعر وإظھارھا البنكم



كي تنقلوا المشاعر واألفكاراستخدموا اللعب 

 عن مشاعرھم ويواجھوھايعبروا اللعب لألوالد أن يتیح.
ما عندعن مشاعره يعبر يصبح أسھل على ابنكم أن ربما 

.يلعب وكیف يلعببما يختار دعوه .القرار بیدهيشعر أن 
:يمكن أن يتعرف ابنكم إلى مشاعره عبر

التلوين والرسم.
 بر االستماع إلى الموسیقى، القفز، والتعبیر عيمكن

.الجسمحركات 
 مثل اللعب بالرمل أو الوحل في يوسخ اللعب الذي

حديقة المنزل
 األغراضاللعب مع الدمى أو.
التنكر.



المثال الشخصي

محادثة حول تديرون سمعكم ابنكم ذا ا
، آخرينما حدث معكم، سواء معه أو مع 

.منكم كیف يفعل ذلكيتعلم 
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