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 كيف نجتاز فرتة الحظر املنزيل بسبب فريوس

كورونا                            بسالم

 الحظر املنزيل و الحجر الصحي هي حاالت استثنائية مل يختربها او
 مير بها اغلبية األشخاص, هذه التدابري املتخذة ميكن ان  تؤثر نفسيا

 عىل األشخاص املعرضني لها. هناك دراسات عن تدابري سلوكية و
 عقلية  واضحة و مثبته علميا تساعد عىل اجتياز هذه الظروف

الصعبة.

 استنادا عىل (BÖP) قامت رابطة علامء النفس النمساويني املهنية
 هذه الدراسات العلمية بتوفري منشور يحتوي عىل معلومات

تدعمك يف التغلب و تحدي هذه الظرف الصعبة
 ومبا اننا كبرش نختلف عن بعضنا البعض لذا وجب التنبية الن

 يختار كل منا ما يناسبه من النصائح و التوصيات التي يتضمنها
هذا املنشور.

فكر يف نقاط قوتك:

 تساعد التجارب االيجابية عىل اجتياز املحن. املخزون الداخيل من.
 التجارب الشخصية أإلجابية التي مررت بها يف حياتك و كل املشاكل التي

 تجاوزتها و قمت بحلها بأإلضافه اىل قوتك و مهاراتك شقفك هي كلها
مصادر متوفرة و هي مخزون طاقة ايجابية قم بتنشيطها و استخدامها.

 خطط ليومك بصورة دقيقة بقدر االمكان:

 التخطيط و التنظيم املسبق يجنبك اإلحساس بفقدان السيطرة عىل 
الوضع و العجزو اإلرتباك, و تجعلك ميلء بالنشاط.

 استخدم وسائط التواصل اإلجتامعي و وسائل االعالم بطريقة

 واعية و هادفة:
 الحقائق تساعد عىل ضبط املشاعر،  واملعلومات الجادة و الواضحة

 تعطيك األمان و تساعدك عىل التوجه الصحيح. رجاء تجنب اإلستخدام
املتواصل لهذه الوسائط.

التزم بربنامج يومي معني:

 تنظيم الوقت يساعد عىل تجنب الفوىض ،يعطي االمان ويدعمك يف
 االوقات العصيبة.الربنامج اليومي ميكن مقارنته عىل سبيل املثال : عدم

 املكوث مبالبس النوم يف املنزل بل ارتداء املالبس كام يف يوم العمل
 العادي, مامرسة العادات اليومية كاملعتاد كاوقات األكل و النوم و العمل

او الدراسة نظم جدولك اليومي و ما يتامىش و الظرف الحايل.

 الحركة والنشاط:

 للحركة و الرياضة تأثري ايجايب عظيم عىل الذهن ،واثبت علميا تأثريها
 أإليجايب عىل النفس. ميكن ان متارس الرياضة ايضا يف مساحة صغرية، كام

 ان أإلنرتنيت يوفر مقاطع فيديو لربامج تدريبات رياضية. كل أمل عضيل
 ناتج عن مترين ريايض هو نجاح.

حافظ عىل التواصل االجتامعي عن طريق مكاملات الفيديو:

 ارتباط با خانواده و گروه دوستان به شام توان می دهد. برای اینکار از 
 ،التواصل مع العائلة واالصدقاء يوفر الدعم الالزم لتجاوز االوقات الصعبة

استخدم دردشة الهاتف و الفيديو لهذا القرض.

نصائح عملية عامة.

Helpline 01/504 8000, helpline@boep.or.at

الخدمات أإلستشاريه لرابطة علامء النفس النمساوين املهنية تقدم املساعدات برسعه و كفاء

املساعدة و الدعم النفيس يف األوقات الصعبة
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تدابري ضد الخوف والقلق الشديد

 تدابري للتعامل مع االطفال واملراهقني

۱

۲۲

قلل من استخدام وسائط التواصل اإلجتامعي و وسائل االعالم:
 تابع األخبار الخاصة بفريوس الكورونا بوعي و إختصار.اإلتطالع عىل الصور و املواضيع
املتكررة حتى و إن كانت من مصادر موثوقة ليست مفيدة بل هي مؤذية و مرهقة.

ابتعد عن صانعي الذعر:
    إنتبه وضع حدود لقراءة و متابعة االخبار عن فريوس كورونا الواردة عن طرق    

الرسائل النصية و الربيدية و الفيديوهات و الواتساب.

ركز عىل االيجابيات:
 الرتكيز عىل  أإليجابيات يهديء من روعك و يساعد عىل أإلستقرار النفيس. تحدث بهذا

الخصوص مع األخصائني و انتبه للمحتوى أإليجايب للمحادثة.

خذ مشاعرك بعني االعتبار:
 تنتابنا جميعا مشاعر مختلفة يف هذا الظرف غري املألوف مثل: أإلرتباك, الخوف و

 اإلجهاد و التوتر النفيس و هذا يشء مفهوم جدا و لكن اذا زادت عن حدها ستغمرنا
 ويكون لها تأثري سلبي. لذا خذ وقتك لتفهم مشاعرك  لتستطيع التعبري عنها و البوح

 عنها. البعض يكتب عن مشاعره, كن مبدعا مثال مارس الرسم, املوسيقى, التأمل.

تحدث عن مشاعرك مع االخرين:
 اذا احسست بالحوجه للحديث عن ما ينتابك من مشاعر الجأ ملن ميكنه مساعدتك و

أإللتزام بالربنامج  اليومي املعتاد.
ضع ساعات واضحة ومحددة للدراسة و العمل واوقات الفراغ.

 ضع ساعات محددة تسمح لك وللرشيك و لكل أفراد أألرسة الحصول عىل مساحة
خاصة به.

قم مبامرسة أنشطة مشرتكة مع العائلة.
إنسحب اثناء التوترات و الصدامات لتقليل اومنع حدوث املشاكل و الخالفات.

مكن طفلك من مامرسة الرياضة قدر أإلمكان و بقدر ما يسمح به الوضع لديك.

 ان مل يكن لديك من ميكنك التحدث اليه الجأ اىل الخرباء يف هذا أألمر عىل سبيل املثال:
 او معالج نفيس متوفر هاتفيا او عن طريق  (BÖP) خط املساعدة الهاتفي الخاص ب

تطبيق الواتساب.

ال تجعل التفكري يف فريوس الكورونا هاجس يالزمك:
 إن التفكري العميق هو احدى إسرتاتيجيات التعامل مع املواقف العصيبة و لكنه يؤدي
يف كثري من األحيان اىل نتائج عكسية عندما يصبح هاجسا و يخلق ضغوطات اضافيه.

 لذلك فكر يف اشياء ميكنك فعلها عندما تنتابك هذه املشاعرعىل سبيل املثال: بعض
أألشخاص يلجأون  ملا ميدهم بأحساس الراحة كالقراءة او الكتابة.

مارس متارين االسرتخاء البسيطة:
 الخوف و أألسرتخاء ال ميكن حدوثهام يف نفس الوقت. لذا قم مبامرسة متارين أإلسرتخاء

التي تقلل من مشاعر الخوف. ستجد يف أإلنرتنيت كثري من هذه التامرين.

تذكر أن هذا الوضع سوف يزول:
 من املهم أن ندرك أن أنتشار فريوس الكورونا سوف ينتهي حتام. أستخدم طرق بسيطة

 لتقليل خطر إصابتك باملرض, عىل سبيل املثال: غسل اليدين بإنتظام, تجنب أإلتصال
البرشي الوثيق بالناس. خطط لنشاطات لتامرسها بعد إنتهاء أألزمة.

خططوا سويا لإلستفاده من الوقت املتوفر بأفضل طريقة ممكنه.
خطط سويا مع طفلك لتقليل فرتات استخدام التلفزيون و الهاتف و الكمبيوتر.

إستخدم كلامت مناسبة لعمر طفلك لرشح الوضع الحايل.
 تقبل  طفلك عندما يصبح ملحا و كثري الطلبات أكرث من املعتاد و حاول تلبية هذه

 أإلحتياجات ألنه يحتاج يف هذا الوقت تحديدا لألمن و أألمان. ال تتشدد و تغاىض قدر
 أإلمكان عن تطبيق القوانني الرتبوية الكبرية و العقوبات و التوبيخ وحاول دعم طفلك

بشكل إيجايب من خالل الثناء عليه و مدحه لتحفيزه عىل أإللتزام بالسلوك املطلوب.

 يف مثل هذه الظروف أإلستثنائية ميكن ان تنشأ ضغوط جديدة وانفعالت و عواطف غري معتادة، ويستغرق هذا االمر بعض الوقت لنعتاد
عىل هذه الظروف والتحديات الجديدة.

 الحظر يشكل عبء كبري. و الهدف أألسايس يف فرتة الحظر هي مواجهة و التعامل مع هذه الفرتة بأقل قدر ممكن من
 الضغوظات. إن فرتة الحظر ليست فرتة لتحسني العالقات و الوضع العائيل. و ال يجب الرتكيز يف هذه الفرتة عىل تربية

أألبناء أو محاولة معالجة املشاكل و الصدامات القدمية مع رشيك/رشيكة الحياة.
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الخطوط الهاتفية املختصة بهذه أألوضاع:
 Gewaltschutzzentrums مراكز الحاميه ضد العنف

Männerberatung إستشارات الرجال
Kinderschutzzentrum مراكز حامية أألطفال

Psychosozialen Dienst الخدمات أإلجتامعيه النفسيه
Rat auf Draht خط أإلستشارات لألطفال و املراهقني (بدون أإلفصاح عن أإلسم)

احصل عىل املساعده اذا تعرضت للعنف:
 هذا ينطبق عليك شخصيا إذا تعرضت للعنف. تحصل عىل املساعده و من املهم ان

 تعرف انك لست وحدك. انت لست وحدك حتى يف فرتة الحظر املنزيل او الحجر
 الصحي و يوجد دامئا من يساعدك. احصل عىل املساعده من أألصدقاء و من

أألستشارات التلفونية من مراكز الحامية ضد العنف و حامية أألطفال و الشباب.
 يف حاالت العنف املفرط ميكنك اللجوء اىل البوليس و مساعدة الشباب 

 وقبل كل يشء :احصل عىل املساعدة يف الوقت املناسب و ال تنتظر حتى فوات االوان.
 كل النصائح املزكورة سابقا مثل كيفية التعامل مع الخوف و امللل و القلق, و عىل وجه
 الخصوص تلك النصائح املتعلقة بالترصف ضد الرصاعات وألخالفات تساعد عىل التعامل
 مع املشاعر السالبة و الضيق و التوترالنفيس الذي ينشأ يف ظل هذه املواقف و الظروف

 الصعبه قبل أن تتحول اىل عنف.

ضع ساعات واضحة ليقيض كل منكم وقت خاص به و لوحده بعيدا عن اآلخرين.
اسمح لكل فرد من أفراد العائله مبساحة خصوصية

 تحدث عن الترصفات املزعجة و املثرية للغضب قبل ان تتفاقم اىل ما يؤدي للعنف و
الخالفات.

متىش مبفردك حول املنزل او يف الطبيعة.

القيام باعامل يومية ثابته.
 ابدأ بإنجاز أألعامل و املشاريع التي قمت بتأجيلها سابقا. و أيضا أألعامل الصغريه ميكن

إنجازها يف هذا الوقت.

عرف العنف و إعرتف به حتى بالنسبة لك شخصيا:
  للعنف اشكال عديدة :الرضب ،الرصاخ ،التقليل من قيمة الشخص وتجاهله لفرتة

 طويلة. كن صادقا مع نفسك و ترصف مبا يلزم عند ادراكك ان املوقف اصبح فوق
طاقتك لإلحتامل و انك سوف تترصف بعنف.

قم بإتصال تلفوين إلراحة نفسك:
 اتصل بصديق او صديقه ملجرد الحديث مع شخص غري املتواجدين حولك. أذهب اىل

غرفة أخرى و تنفس بعمق اذا كان هذا ممكنا.
 إذا مل يكن ذلك كافيا الرجاء أإلتصال ب

 هنا تجد املزيد من املعلومات

ال تدع للعنف مجاال:
 املشاعر السالبة و التوتر و العدوانية هي امور طبيعيه يف املواقف غري املألوفه و

 الطارئه. انه ليس سيئا ان يشعر أإلنسان مبشاعر عدوانيه, ولكن اليسء مامرسة هذه
 املشاعر ضد اآلخرين.

عندما يحدث العنف:
 ال تتجاهل العنف عند ظهوره يف العائلة ،وخاصة عندما يكون العنف من أألشخاص
 البالغني ضد االطفال والشباب بل تحدث عنه, النه رمبا تكون انت الشخص الوحيد
 اللذي ميكنه حامية الطفل يف هذه املواقف. احصل عىل املساعدة و التوجيهات من

 كون يوميا مع العائلة فريق لحل أألزمات او مؤمتر صغري للسؤال عن حال و احتياجات
كل فرد منهم.

كن مراعيا لآلخرين ألن الظرف الحايل ميثل تحدي لجميع من باملنزل
 عند اللزوم ميكنك الحصول عىل أإلستشارات التي تحتاجها من أإلخصائني عرب الخط

الساخن للحاالت الطارئة
 هنا تجد مذيد من املعلومات

01/504 8000 (BÖP)

(BÖP) Hotline - 01/504 8000

www.boep.or.at

www.boep.or.at

.Jugendhilfe

حدد يوميا هدف تتطلع إلنجازه.
 كن عىل تواصل مع االشخاص الذين تهتم بأمرهم تبادل معهم أإلمور أإليجابية و

خططوا سويا لنشاطات و برامج تقومون بها بعد إنقضاء فرتة الحظر.

 عند التواجد مع آخرين يف أألماكن الضيقة ينشأ ما يسمى                             وايضا نسبة لعدم التعود قضاء وقت طويل مع اآلخرين
 ميكن ان يؤدي ذلك اىل نشوء خالفات يف العالقة مع الرشيك و العالقة مع العائلة. وكل هذا ميكن ان يؤدي اىل العنف.

من املحتمل ان تجد نفسك بصورة مفاجأة مع وقت طويل مل تتعود عليه: التستطيع
الذهاب اىل العمل او مامرسة أألنشطة املعتادة. املهم يف هذه أألوقات الحفاظ عىل

برنامج يومي و وضع اهداف ميكن تحقيقها.

 التواجد مع اآلخرين يف اماكن ضيقة و عدم إمكانية الحصول عىل الخصوصية ميكن أن يؤدي اىل الغضب و العدوانية. تصدى بوعي و
فاعليه للتصعيد يف مثل هذه املواقف. هنا بعض الخيارات التي ميكنك أإلستفاده منها و تطبيقها.

تدابري ضد حدوث الخالفات و الرصاعات

تدابريملكافحة امللل

تدابري ضد العنف

۳

٤

٥

 „Dichtestress“ 


