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»حماية أطفالنا من كورونا« شعار دعونا إليه وعملنا عليه منذ انتشار اجلائحة في مارس 2020، وخالل 

هذا الوقت وعبر صفحات مجلة خطوة - في األعداد السابقة - قدمنا املعلومة الدقيقة والرسالة االرشادية لكل 

القائمني على الطفل في مواجهة هذا الفيروس اللعني، كما عاهدنا أنفسنا أن نستمر في نشر املعرفة والتوعية 

وبناء الشراكات من أجل حتقيق هذا الشعار. واليوم تطور هذا الشعار ليكون »كورونا من أزمة إلى فرصة«، 

سعيًا منا في كل توجهاتنا القادمة للعمل حول كيفية اخلروج من نفق األزمة - التي متثل أكبر أزمة إنسانية 

تشهدها البشرية في العصر احلديث - إلى مرحلة التعافي واالنطالق بتمكن نحو فرص للمستقبل... فرص 

تقوم على بناء عالم ما بعد كورونا... يتمتع فيه األطفال بحقوقهم، ويكتسبون تنشئة أكثر شمواًل واستدامة، 

ويصبحون أكثر متكنًا من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. 

ومن هذا املنطلق جاء ملف هذا العدد اجلديد من مجلة خطوة ليحمل عنوان »تنشئة الطفل في زمن كورونا«، 

إلى بر  التعامل معها، حماية ألطفالنا، ووصواًل بهم  تلك اجلائحة وكيفية  تأثيرات  بالبحث والدراسة  ليتناول 

األمان فيما بعد تلك اجلائحة، وذلك إلى جانب ما يقدمه العدد من مقاالت وعروض وجتارب وأنشطة تصب كلها 

في حتقيق الهدف من مجلة خطوة؛ لتظل أداة ارشادية من وإلى كل املتعاملني والعاملني مع طفل هذه املرحلة 

العمرية املهمة. 

وسيتناول العدد القادم من املجلة )العدد 4١( امللف ذاته، ليستمر في طرح ما يتعلق بتنشئة الطفل في زمن 

كورونا، باعتبارها قضية حاكمة في مستقبل األطفال ولكونهم أكثر املتأثرين بها اليوم وغداً.

وفقنا هللا دوماً لما فيه خ�ي وصالح الطفل.

أ.د. حسن البيالوي

ف العام عىل مجلة خطوة الم�ش

افتتاحية العدد

ة. ل ج م ن رأي ال ورة ع �ف ال ِّ ب �ب ع ا، وال ت ه ي ب ات ن آراء ك ة ع ل ج م ي ال
ورة �ف ش ن م ات ال وع وض م ِّ ال �ب ع ت

»خطــوة« مجلــة علميــة تعنــى بمرحلــة الطفولــة املبكــرة )مــن ســن امليــالد - ٨ ســنوات(، تنشــر الفكــر 
ــة  ــي اتجاهــات إيجابي ــرة، وتنم ــة املبك ــة الطفول ــني بمرحل ــن وإىل املمارســني واملعني ــوي املســتنري م الرتب
لتنشــئة الطفــل يف الوطــن العربــي، وفــق مقاربــة حقوقيــة تنمويــة يف ضــوء متطلبــات مجتمــع املعرفــة.
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الربامج املحوسبة يف مرحلة
الطفولة املبكرة  

هبوط  أو  ارتفاع  أن  التاريخ  علمنا  ولقد 

الدول ال يتوقف على ما وصلت إليه من تقدم، 

ف  التكيُّ على  الدول  هذه  بقدرة  رهٌن  هو  إمنا 

وامتالكها  تعيشه،  الذي  العصر  متغيرات  مع 

العاملة  القوى  بينها  ومن  التقدم،  أسباب 

هنا  ومن  التقدم  هذا  حتقيق  على  القادرة 

تأتي أهمية التعلُّم اإللكتروني، وتهدف البرامج 

ْوَسبة إلى تزويد األطفال باملهارات واملعارف  امُلَ

العملية  في  احلاسوب،  بإمكانات  املتعلقة 

خاص.    بوجه  التعليمية 

ويشهد العصر احلديث تقدًما وتطورًا في 

شتى العلوم، وتواكب هذه التطورات واألحداث 

د. محمد محمود العطار
أستاذ رياض األطفال املساعد - كلية التربية - جامعة الباحة - السعودية

ِبَنة األولى لكل دعائم  ة لكونها اللَّ املجاالت العلميَّ

العلم التي ينطلق منها كل جديد وحديث.

األطفال  لعب  يعكس  احلالي  وفي عصرنا 

أصبح  فقد  العصر،  هذا  ات  يَّ تكنولوچـ

استخدام احلاسوب في لعب األطفال وتعليمهم 

في  األطفال  عند  والتعليم  اللعب  أدوات  من 

احلاضر. وقتنا 

    وُتعدُّ برامج األطفال املوسبة من أهم 

من  العديد  األطفال  لدى  ي  تنمِّ التي  الوسائل 

ة  ي م الأه َة  غ ال ب ًة  ل رح م رة  ك ب م ال ة  ول ف ط ال ة  ل رح م دُّ  ع تُ

اء  ن ب م  ت ي ة  ل رح م ال ذه  ه ي  ف ف رد،  ف ال ة  ي ص خ ش ن  وي ك ت ي 
�ف

ة  يَّ س ف ن ة وال يَّ ل ق ع ة وال يَّ م س ج ب: ال وان ج ع ال ي م ي ج
ل �ف ف ط ال

ب  وان ج أن  ن  ع ًل  ض ف ة،  يَّ ق ُل ُخ وال ة  يَّ ن دي وال ة  يَّ اع م ت والج

ض  ع ب ىل ال ا ع ه ض ع د ب م ت ع ا ت ه واع ف أن ل ت خ م ل ب ف ط و ال م ن

ا  وات م ن ي س
ة �ف روض ل ال ف ع ط ل م ام ع ت إن ال ا ف ن ن ه ر؛ وم الآخ

ة  ف ل ت خ م ال و  م ن ال ب  وان وي ج ت ح ي أن  ي  غ ب ن ي ة  درس م ال ل  ب ق

ة  ط ش م الأن ي ظ ن ب ت طل ت ا ي م ؛ م �ي أث ل وت ام ك ت ن  ا م ه ن ي ب ا  وم

رة  كِّ ب ُم ال وات  ن س ال ذه  ه ي 
�ف ال  ف لأط ل دم  ق تُ ي 

�ت ال ات  �ب خ وال

ات  اق ف ط ي وظ ن ت ِس ح ذي يُ ادف ال ه ط ال ي ط خ ت اة ال راع ع م م

اظ  ف ح ة ال ي م م أه ة رغ روض ل ال ف اط ط ش ع أن ن واق ل، وال ف ط ال

َة  �ب ٍم وخ علُّ ت اَط  ش ن ون  ك ي ل ه  وجَّ يُ أن  ي  غ ب ن ي ه  ت يَّ ائ ق ل ت ىل  ع

ي 
ة �ف ول ف ط ات ال م وِّ ق ُم ظ ب ف ت ح ة ت رن ج م رام لل ب ن خ ٍم، م علُّ ت

ا أو  ده ي ي ق ا دون ت ه ات اج ي ح ِّ �ب ل ا وت ه ص ائ ص ة وخ ل رح م ذه ال ه

ي  م ي عل ردوده ت ا م ًه وجَّ ا ُم ادًف ا ه اطً ش ون ن ك ل ي ا، ب ه ق ي ي ض ت

ن  وم ة،  زون خ م ال ل  ف ط ال ات  اق ط ل لك  ه ت اس رد  ج م س  ي ول

واء  س ب  ع ل ال ي  ه ل  ف ط ال اة  ي ح ي 
�ف دة  ائ س ال ة  ط ش الأن م  أه

ه. وج �ي م أم غ ا  ًه وج ان م أك

من أهم األنشطة 
يف حياة الطفل هي اللعب 

سواء أكان موجهًا
أم غري موجه



املفاهيم والقدرات واملهارات املستهدفة في تلك 

البرامج، كما أنها تساعد على تيسير عملية 

اجلسمية  اجلوانب:  جميع  وتنمية  َتعلُّمهم 

واللغوية؛  واملعرفية  واالجتماعية  واالنفعالية 

تشرك  التي  املوسبة  البرامج  تلك  وخاصًة 

بيئته  مع  للتواُصل  الطفل  مدارك  معظم 

أن  املوسبة  للبرامج  ميكن  كما  امليطة، 

ومهارات  والبحث  اإلبداع  الطفل  لدى  ي  تنمِّ

حل املشكالت والتفكير الناقد، ومهارات اتخاذ 

ة. االجتماعيَّ والقدرات  الذات  وتقدير  القرار، 

لطفل  ْوَسبة  امُلَ البرامج  أهمية  وتبرز 

ٍه ثقافيٍّ تعليميٍّ ترفيهيٍّ يفرض  الروضة كتوجُّ

اتها  وتكنولوچيَّ املعلوماتية  عصر  في  نفسه 

البداية  تكون  حيث  التقدم،  فائقة  أو  املتقدمة 

املرحلة  هذه  في  البرامج  هذه  مع  للتعامل 

األطفال. منو  من  واحلرجة  املهمة  ة  التكوينيَّ

ما  وبكل  بالطفل  املتزايد  االهتمام  ونتيجة 

ُيقدم له من برامج تعليمية وترفيهية على تنوع 

توفير  على  مقصورًا  األمر  يُعد  لم  أشكالها؛ 

هذه البرامج للطفل فحسب، بل أصبحت جودة 

هذه البرامج وما تقدمه من استفادة له محلَّ 

واألفراد  والهيئات  اجلهات  من  للكثير  اعتباٍر 

الطفل. بشئون  املَعنيِّني 

البرامج  أكثر  من  املوسبة  البرامج  وُتعدُّ 

أعمارهم  في  األطفال  من  إقبااًل  تلَقى  التي 

املبكرة؛ مما دفع العديَد من الشركات التجارية 

نوعيات  تصميم  إلى  األكادميية  واملؤسسات 

منها تهتم بتنمية قدرات الطفل املختلفة ومبا 

يتوافق مع جوانب النمو اخلاصة بهذه املرحلة؛ 

بهذه  تتعلق  توافر معايير  يتطلَّب  الذي  األمر 

والفنية. التربوية  الناحيتني:  من  البرامج 

معايري اختيار الربنامج املحوسب 
امُلوجَّه للطفل:

البرامج  اختيار  عند  االهتمام  يجب 

تتمثل  نقاط مهمة  املوسبة لألطفال ومراعاة 

الطفل،  لنُموِّ  املناسبة  البرامج  اختيار  في 

واالهتمام بكيفية توظيفها واستخدامها ملقابلة 

احتياجات الطفل، ومالحظة الطفل ملعرفة هل 

لعملية  ُمعوِّقة  أم  مفيدة  البرامج  هذه  كانت 

اختيار  ملعايير  عرٌض  يلي  وفيما  مه،  تعلُّ

للطفل: ه  املُوجَّ املوسب  البرنامج 

ب  اس ن م ال ب  وس ح م ال ج  ام ن �ب ال ار  ي ت اخ  -

ل: ف ط ال ر  م ع ل

ُيراعى اختيار البرنامج املوسب املناسب 

لعمر الطفل، وذلك ليتوافق مع قدراته في هذه 

الطفَل  ذلك  سيصيب  وإالَّ  العمرية،  املرحلة 

بامللل إذا كان البرنامج يناسب قدراِت مرحلٍة 

كان  إذا  باإلحباط  ُيصيبه  أو  منه،  أقل  ٍة  ُعمريَّ

منه. أكبر  ًة  ُعمريَّ يالئم مرحلًة 
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نشاط الطفل يف الروضة  
ينبغي أن يكون نشاط 

تعلم وخربة تعلم



ة  رص ف ال ب  وس ح م ال ج  ام ن �ب ال اء  ط إع  -

ه: �ي س ي 
�ف م  كُّ ح ت ل ل ل  ف ط ل ل

آلخر  جزٍء  من  االنتقال  للطفل  فيتيح 

بالبرنامج دون أي صعوبة؛ ألن من خصائص 

األطفال في هذه املرحلة الرغبة في االكتشاف 

والتجريب.

ج  ام ن �ب ال دام  خ ت واس ل  ي غ ش ت ه  ول ه س  -

ل: ف ط ال ل  َب ِق ن  م ب  وس ح م ال

حيث تقوم املعلمة أو أحد اآلباء في البداية 

بتقدمي البرنامج للطفل وتشرح له كيف يعمل، 

بنفسه  تشغيله  ذلك  بعد  للطفل  ُيتاح  ثم 

بصورٍة  سواء  استخدامه  وكذلك  بسهولة، 

آخر. طفل  مع  أم  مستقلٍة 

ارة  إث ىل  ب ع وس ح م ال ج  ام ن �ب ال ة  ظ اف ح م  -

ه: ل ه  دام خ ت اس اء  ن أث ل  ف ط ال ام  م ت اه

أن  على  الطفل  يساعد  أن  البرنامج  على 

الكافي  الوقت  له  ويتيح  نشًطا  متعلًما  يكون 

للطفل. امللَل  يسبب  ال  حتى  الكتشافه 

ب: وس ح م ج ال ام ن �ب ودة ال - ج

تقدميه  سيتم  الذي  البرنامج  تقييم  يجب 

والصوت،  الصور  جودة  حيث  من  لألطفال 

بجودة  البرنامج  يتميز  أن  ُيراعى  بحيث 

في  صعوبًة  الطفل  يواجه  ال  حتى  الصوت 

باع التعليمات أو يؤثر على قدرته في السير  اتِّ

في البرنامج؛ وكذلك أن تكون الصور من حيث 

ومناسبًة  واضحًة  واحلركة  واأللوان  احلجم 

البرنامج. ملضمون 

ا: يًّ ل اع ف ب ت وس ح م ج ال ام ن �ب ون ال ك - أن ي

الة  الفعَّ الطفل  مشاركة  يشجع  بأن  وذلك 

البرنامج،  ومشاهدة  فقط  اجللوس  وليس 

فالبرنامج الذي يتيح للطفل درجًة من التفاعل 

على  ويحافظ  اكتشافه،  في  الرغبة  لديه  يثير 

في  يستغرقه  الذي  الوقت  طوال  اهتمامه 

استخدامه.

ىل  ب ع وس ح م ج ال ام ن �ب ة ال ط ش د أن م ت ع - ت

ة: �ي ب ورة ك ص ب ب ع ل ال

الذي  املوسب  البرنامج  اختيار  ل  ُيفضَّ

واالكتشاف  اللعب  أنشطة  على  أكثر  يركز 

خاصًة  األخرى؛  األنشطة  من  أكثر  والتجريب 

الرَّْوَضة حتى  ًها لطفل  إذا كان البرنامج ُموجَّ

ي لديهم  للتعلُّم وينمِّ ة األطفال  يزيد من دافعيَّ

االبتكار. روح 

ة: يَّ اذب ج ال ب ب ْوَس َح ُم ج ال ام ن �ب ف ال �ي م ت - أن ي

ُيتيح البرنامج املوسب الذي يجذب انتباه 

املختلفة،  املتعددة  الوسائط  خالل  من  الطفل 

كاملؤثرات الصوتية والرسوم املتحركة ولقطات 

الڤيديو والصور الثابتة واملتحركة؛ إثارة اهتمام 

الطفل وتشجيعه على االستمرار في استخدام 

البرنامج.

اء  ن ل أث ف ط ل دة ل اع س م اد وال رش م الإ دي ق - ت

ج: ام ن �ب دام ال خ ت اس

التشغيل  أثناء  الطفل  إرشاد  يتضمن  أن 

باستخدام الصور والرسوم مصاحبًة بالتعليق 

الصوتي.

ج  ام ن �ب ال ف  ي وظ ت ل ة  م عل م ل ل ادات  إرش  -

درس: ال ة  اع ق ي 
�ف ب  وَس ح ُم ال

العملية  في  محوريٌّ  دوٌر  لها  املعلمة  إن 

ومن  التعليمية،  املنظومة  في  بل  التعليمية 

القدرة على  املعلمة  لدى  تتوافر  أن  هنا يجب 

التكنولوچيا  حب  أن  حيث  التكنولوچيا،  حب 

دور  أهمية  وإدراك  اإلبداع  في  يساعدها 

يحبون  األطفال  يجعل  وهذا  التكنولوچيا؛ 

الطفل  يحب  فعندما  احلاسوب.  استخدام 

قواعد  تطبيق  في  يساعدهم  فإنه  احلاسوب 

الوصول  وعند  حياتهم،  في  املنطقي  التفكير 

إلعداد  بداية  هذا  يكون  املرحلة  هذه  إلى 

علماء املستقبل، كما يجب أن تقترب املعلمة 

مع  وتتحاور  تتفاهم  وأن  األطفال  نفسية  من 

احلياة  إلى  ونظرتهم  ومشاعرهم  أفكارهم 

يجب  كما  تراها،  كما  وليس  هم  يرونهم  كما 

أن  يجب  أي  رسالة؛  تكون صاحبة  أن  أيًضا 

ى فكرًة أو رسالًة معينًة ُتسهم في إعداد  تتبنَّ

الطفل وبنائه؛ لكي يستطيع أن يواجه حتديات 

واملستقبل، احلاضر 
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هناك معايري يجب  
مراعاتها عند اختيار 

الربنامج املحوسب للطفل



وهناك إرشادات للمعلمة لتوظيف 
الربنامج املحوسب يف قاعة الدرس؛ 

منها ما يلي:
- حتدد املعلمة املهارة التي ستركز عليها 

من خالل البرنامج.

الطفل  لدى  ي  تنمِّ أن  للمعلمة  ميكن   -

معاجلة  مهارات  وخاصًة  املهارات؛  من  العديد 

البرامج  استخدام  خالل  من  املعلومات 

امُلوَسبة، كما ميكنها أن ُتشعر الطفل بقيمة 

اخلبرات التي يكتسبها من خالل هذه البرامج 

ته للتعلُّم من خالل  مبا يساعد على إثارة دافعيَّ

هذه البرامج، ويشجعه على أن يكون متعلًما 

استخدامها. عند  إيجابًيا  ومشارًكا  نشًطا 

- تعرف نقاط الضعف والقوة لدى الطفل 

احتياجاته. يقابل  الذي  البرنامج  الختيار 

الستخدام  الفرصَة  الطفَل  تعطي   -

وجتريبه. واكتشافه  البرنامج 

-  تالحظ الطفل أثناء استخدام البرنامج 

امُلوَسب.

املنازعات  لَفضِّ  الضرورة  عند  تتدخل    -

التي حتدث بني األطفال على أخذ الدور، عند 

مجموعات.  في  للبرنامج  األطفال  استخدام 

فعلينا  املستقبل  ُبناة  هم  اليوم  أطفال  إن 

ة  مساعدتهم لتنمية مداركهم حول أهمية التقنيَّ

في  ُتسهم  والتي  البشرية  حياة  في  احلديثة 

التعليم  بتكنولوچيا  فاالهتمام  األمم،  م  تقدُّ

واملعلومات في العملية التعليمية ُيسهم بشكٍل 

املستقبل. قادة  إعداد  في  كبيٍر 

ل  م ع ال ب  ج ي  .. ًرا  آخ س  ي ول ًا  �ي وأخ

ة  ي م أه ب ور  الأم اء  ي أول ة  ي وع ت ىل  ع

ع  م ه  ج رام وب ب  اس ح ال دام  خ ت اس

داِد  إع ي 
�ف ة  ي م أه ن  م ه  ل ا  م ل ال؛  ف الأط

ة  ج رم ب ة  ي ف ي ك م  علُّ ت ىل  ع ادٍر  ق ٍل  ي ج

ي  ق ت �ف ل ة؛  ف ل ت خ م ات  يَّ ج رم ب داد  وإع

ال  ج م ي 
�ف ة  يَّ رب ع ال ا  ن ات ع م ت ج م ب

ه. ج رام وب ب  اس ح ال
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سيدعم  الذي  املالئم  البرنامج  تختار   -

الطفل. لدى  تنميتها  املطلوب  املهارة 

اكتشاف  في  مناسًبا  وقًتا  تقضي   -

للطفل. تقدميه  قبل  البرنامج 

على املعلمة دورًا مهمًا يف  
التوظيف األمثل للربامج 
املحوسبة يف قاعة الدرس
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وسائل اإلعالم وتشكيل الصورة 
الذهنية عن ذوي اإلعاقة  

الصورة الذهنية.. األهمية واملفهوم:
ة  اق ع الإ ذوي  ن  ع ة  ي ن ذه ال ورة  ص ال دُّ  ع تُ

ع  م ت ج م ال م  ه ت ي 
�ت ال ة  م ه م ال ا  اي ض ق ال ن  م

رأي  ال ر  ك ف ي 
�ف ا  ًم ه ُم ًا  ف ِّ �ي ح ل  غ ش وت  ، ي

ا�ف س ن الإ

ع  م ت ج م وى ال ت س ىل م ك ع ان ذل واء أك ام، س ع ال

ذه  ه ع  ب ن وت  . دولي ال ع  م ت ج م ال أم  ىلي  ح م ال

دِّ  ي َح
ة �ف ي ن ذه ورة ال ص ة ال ي م ن أه ة م ي م الأه

ي 
�ت ال ة  ق ري ط ال ىل  ع ر  ؤث ت ا  ه أن ث  ي ح ا؛  ه ذات

وٍع  وض ا إل م ه رون ب ظ ن راد وي ا الأف ه ك ب ل س ي

رد  ف ال ف  واق م �ي  س ف ت ي 
�ف م  ه تُس ا  م ك ا،  م

اة  ي ح ال ي 
�ف ه  وك ل س اط  م وأن ه  ت ف س ل وف ه  وآرائ

ف  ل ت خ ىل م ا ع ه ن س ع ك ع ن ا ي ة، وم ي اع م ت الج

ة. ي اف ق ث ة وال ادي ص ت ة والق ي اس ي س اع ال الأوض

من  ة«  الذهنيَّ »الصورة  مصطلح  ب  ويتركَّ  

الشكل  عن  عبارة  هي  التي  »الصورة«  كلمة 

فهي  »الذهنية«،  وكلمة  م،  املُجسَّ التمثال  أو 

حضور  أو  الذهن،  في  تنطبع  التي  الصورة 

عقلي  تصوُّر  فهي  الذهن.  في  الشيء  صورة 

نحو شخٍص أو شيٍء معني، ونعني بالصورة 

بأنها  اخلاصة؛  اإلعاقة  ذوي  عن  الذهنية 

الصورة واالنطباع املُتكوِّن في ذهن الفرد عن 

ذوي اإلعاقة سواء أكانوا فائقني أم ُمَعاقني، وقد 

تكون هذه الصورة إيجابية أو سلبية، تكونت 

وانفعاالته؛  الفعلية  الفرد  خبرات  خالل  من 

تكون  أو   ،Image الذهنية  الصورة  ى  فُتسمَّ

إيجابية أو سلبية تكونت من خالل االنطباعات 

خلفيات  إلى  واملستنده  املباشرة  غير  الذاتية 

اإلرث الثقافي والتراكم املعرفي، والتي ُتطلقها 

د. أحمد عبد الرحيم العمري
أستاذ علم نفس الطفل املساعد - كلية التربية للطفولة املبكرة - جامعة القاهرة - مصر

نتيجة  أخرى  مؤسسات  أو  هيئات  أو  جماعة 

ى  قة التي حتملها عنها؛ فُتسمَّ األحكام املُسبَّ

أنها  Stereotype؛ مبعنى  ة  النمطيَّ الصورة 

حقيقية. وليست  ُمشوَّهة  صورة 

مصادر تكوين الصورة الذهنية:
أنواع  الذهنية  للصورة  بأن  يعني  وهذا 

من  معينة  تراكمية  عبر  تتبلور  ومراحل 

التشكل، واالستدماج، والتعميم، وتشترك فيها 

مصادر تكوين متعددة منها، ما نسمعه وما 

الصورة الذهنية عن ذوي  
اإلعاقة هي الصورة أو 

االنطباع املتكون يف ذهن 
الفرد عنهم



نتعلمه.  ما  أو  في جتاربنا  نخُبره  ما  أو  نراه 

 وبشكٍل عاّم، فالصورة الذهنية اإليجابية أو 

السلبية التي تتولَّد عن ذوي اإلعاقة اخلاصة، 

ما هي إال نتاج تفاعل ثالثة عوامل تتمثل في: 

املستخدمة  واللغة  واملدرسة،  اإلعالم،  وسائل 

في  اإلعاقة  ذوي  إلى  لإلشارة  األفراد  بني 

اإلعالم  وسائل  وتأتى  واألحاديث،  املخاطبات 

تدخل  أنها  بخاصة  العوامل  هذه  مقدمة  في 

ومن حيث  املختلفة،  احلياة  ى جوانب  في شتَّ

كونها العامل املؤثر في تشكيل املَُناخ املدرسي 

توجه  واجتاهات،  عام  رأي  من  يتضمنه  مبا 

بل  الفكرية،  منطلقاتهم  وحتدد  به  العاملني 

ُتعدُّ من أهم الوسائل الفعالة في نشر القَيم 

واالجتاهات وتغيرها، وتعزيز السلوك اإليجابي 

السلبي  السلوك  إقصاء  وكذلك  وتكريسه؛ 

اللغة  في  اإلعالم  تؤثر وسائل  كما  وتهميشه. 

املستخدمة بني أفراد املجتمع لإلشارة إلى ذوي 

اإلعاقة في املخاطبات واألحاديث، مبا متثله من 

وسيٍط ناقٍل للكلمات والعبارات واإلشارات التي 

ُتستخدم لإلشارة إلى تلك الفئات، بل وُمطوِّر 

منها.  للجديد  وُمستحِدث  لها 

دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الصورة 
الذهنية عرب األزمنة املختلفة: 

َر التاريخ البشري أدى اإلعالم دورًا رئيًسا  وَعْب

يحملها  التى  الذهنية  الصور  تشكيل  في 

أفراده عن األفراد واجلماعات؛ وكذلك القضايا 

ية. فقبل  التي تقع خارج نطاق جتاربهم احِلسِّ

للرسوم  كان  احلديثة  االتصال  وسائل  ظهور 

ْعر والرواية  والنقوش احلجرية ومن بعدها الشِّ

ة في  والقصص واحلكايات الشعبية، أدواٌر ُمهمَّ

تشكيل الصورة الذهنية عن األفراد واجلماعات 

القدمية،  الثقافية  احِلَقب  تلك  واحلضارات في 

الة واملُكتشِفني في  الرَّحَّ ُمدوَّنات  كما أَْسهمت 

الصور  تشكيل  في  الالحقة،  الزمنية  املراحل 

عنها.  كتبوا  التي  واألمم  للشعوب  النمطية 

ومع ظهور الطباعة في القرن اخلامس عشر، 

تكوين  في  الًة  فعَّ وسيلًة  الصحافة  أصبحت 

الصور الذهنية لألفراد واجلماعات واملجتمعات، 

وخالل القرن العشرين جاءت اإلذاعة والتلفزيون 

كمنافس قوي في هذا املضمار ، وهو ما تلعبه 

في  احلديثة  اإللكترونية  االتصال  وسائل  اآلن 

والعشرين.  الواحد  القرن 

لة عن  امُلشكَّ الذهنية  الصورة  خصائص 
اإلعاقة: ذوي 

والصورة  ٍة  بعامَّ الذهنية  الصورة  وتتميز 

بخاصة،  اإلعاقة  ذوي  عن  لة  املُشكَّ ة  الذهنيَّ

سم بها  بالعديد من السمات املختلفة التي تتَّ

والتي تصبغها بدرجٍة من األهمية واخلطورة، 

وبناء  العام  الرأي  بتشكيل  يتعلق  فيما 

املختلفة  الفئات  بتلك  والقضايا  االجتاهات 

إلخ،  كرمية....  وحياة  وزواج  وعمل  تعليم  من 

دقيقة،  غير  عام  بشكل  الذهنية  فالصورة 

الصورة  أن  هو  أساًسا  ذلك  مرجع  ولعل 

الذهنية مجرد انطباعات ال ُتصاغ بالضرورة 

تبسيًطا  وُتعدُّ  موضوعيٍّ  علميٍّ  أساٍس  على 

للواقع، بل قد يصل األمر إلى تكوين إدراكات 

التي  الذهنية  فالصور  األفراد،  لدى  متحيزة 

ب  ُتبنى أساًسا على درجٍة من درجات التعصُّ

ز أو املبالغة، تؤدي إلى إصدار أحكام  أو التحيُّ

متعصبة ومتحيزة وغير حقيقية. وكذلك متيل 

فيه  املُبالَغ  التعميم  الى  الذهنية  الصورة 

لذلك فاألفراد  ة؛ ونظرًا  الفرديَّ الفروق  وجتاهل 

أفراد  فرد من  أن كل  ة  آليَّ بطريقة  يفترضون 

اجلماعة موضوع الصورة تنطبق عليه صورة 

اجلماعة ككل، على الرغم من وجود اختالفات 

أنها  كما  أفرادها،  بني  فردية جوهرية  وفروق 

متيل إلى الثبات ومقاومة التغيير. وهي بذلك 

ات التي قد تصُدر  ميكنها أن ُتنِبئ بالسلوكيَّ

األفراد  املجتمع مستقباًل، جتاه  عن جماهير 

الذهنية. الصورة  تلك  موضوع  اجلماعات  أو 

اإلعالم وتشكيل الصورة الذهنية 
اإليجابية عن ذوي اإلعاقة:

واجلماعات  األفراد  تطلُّعات  وتختلف  هذا، 

باختالف  املختلفة  اإلعالم  وسائل  من  عة  املُتوقَّ
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فاإلنسان  املجتمع،  داخل  ووضعهم  مكانتهم 

أو ال  مهاراٍت مميزًة  أو  قدراٍت  الذي ال ميتلك 

أيِّ  يبحث عن  أو قصوٍر  يعاني جوانَب عجٍز 

شيٍء يجعله مميزًا ومختلًفا عن اآلخرين، في 

ا ُيبرز  حني يبحث الشخص املبدع واملتفوق عمَّ

زه، بينما يبحث املَُعاق عن أي شيء يجعله  مَتيُّ

مساحة  وذاك  هذا  وبني  العاديِّني،  فئة  ضمن 

تضيف  واحلساسية،  االختالف  من  كبيرة 

عبر  ُيقدم  أن  يجب  فيما  ة  امِلَهنيَّ عمًقا شديد 

تلك الوسائل اإلعالمية املختلفة، بحيث يعكس 

املجتمع. أفراد  جميع  وتطلُّعات  آمال 

ومن هنا تبدو مسألة تقدمي وسائل اإلعالم 

ًة لألشخاص ذوي اإلعاقة تعكس  صورًة حقيقيَّ

في  غايًة  إجحاف،  أو  مبالغة  بال  واقعهم 

األهمية ملا ُتسهم به في غرس وتشكيل صورة 

ز، باإلضافة  صادقة بعيدة عن املبالغة أو التحيُّ

إلى ما ُتسهم به من دور في تصحيح الصورة 

أبناء  من  الفئات  هذه  عن  املُكوَّنة  ة  النمطيَّ

املجتمع. 

صورة ذهنية تركز على اجلانب االجتماعي، 

في  يكمن  والعجز  االختالف  أن  يرى  الذي 

املختلفة  االجتماعية  والسياقات  الظروف 

وعقباٍت  قيوًدا  تضع  والتي  لإلعاقة،  ئة  واملُهيِّ

أمام  علمية  رؤًى  إلى  تستند  وال  ُمبرَّرة  غير 

مشاركة املعاق في فعاليات احلياة االجتماعية. 

مشكالت  أن  إلى  األبحاث  من  العديد  وتشير 

إلى  ترجع  ال  والتواُفقية  احلياتية  اإلعاقة  ذوي 

طريقة االختالف أو نوع اإلصابة أو اإلعاقة في 

التي  الطريقة  إلى  باألساس  تعود  بل  ذاتها، 

إليهم. املجتمع  بها  ينظر 

النفسي،  اجلانب  على  ترتكز  ذهنية  صورة 

ة  الذى يعمل على بناِء اجتاهاٍت وميوٍل إيجابيَّ

ل اآلخر بصرف النظر عن مدى اختالفه  نحو تقبُّ

وتباينه، أو تعيد تشكيل تلك االجتاهات وامليول 

ٍز  التي جتبر اآلخر من خالل ما ميتلك من متيُّ

أو قصوٍر ما أن يكون خارج منظومة املجتمع 

السائد.

فى  املبكرة  الطفولة  مرحلة  أهمية 
عن  اإليجابية  الذهنية  الصورة  تشكيل 

اإلعاقة: ذوي 
وتأتي مرحلة الطفولة كنقطة ارتكاٍز لتقدمي 

حجر  من  متثله  ملا  اإليجابية؛  الصورة  هذه 

لَْورة وتشكيل وعي األفراد وتكوين  الزاوية في َب

ب عليها من بناٍء للصور  اجتاهاتهم، وما يترتَّ

الذهنية لديهم على ُأُسس سليمة من جانب، 
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يلعب اإلعالم دورًا 
مؤثرًا يف تشكيل 

الصورة الذهنية عن 
ذوي اإلعاقة



وحملدودية الفروق بني األطفال العاديِّني وذوي 

جانٍب  من  العمرية  املرحلة  هذه  في  اإلعاقة 

آخر؛ مما ُيسهم في سهولة إدراك تلك الفروق 

استيعاب  نحو  الطريق  وميهد  مها  وَتفهُّ

املراحل  في  الفروق  لتلك  ردة  املُطَّ الزيادة 

التالية. ة  الُعْمريَّ

األسرة،  على  يقع  ذلك  حتقيق  سبيل  وفي 

رعايته«،  على  والقائمة  اإلعاقة  ذوي  »صوت 

منها: نذكر  والواجبات،  املهام  من  العديُد 

دور األسرة يف توجيه وتشكيل 
الصورة الذهنية اإليجابية لذوي اإلعاقة 

باملجتمع عرب وسائل اإلعالم:
معه  والتعايش  هو  كما  االبن  ل  تقبُّ  -1

ة وبأنه إنسان عادي، مع مراعاة وضعه  بأرَيِحيَّ

واحتياجاته.

خالل  من  واملعرفة  بالعلم  التسلُّح   -2

يتعلق  ما  كل  في  والبحث،  الع  واالطِّ القراءة 

بطبيعة وخصائص واحتياجات وطرق التعامل 

ألبنائهم.  اخلاص  االحتياج  مع  الصحيح 

وعدم  االحتياجات  ذي  بالطفل  اخلروج   -3

إخفاؤه. أو  منه  اخلجل 

4- إخبار األقارب واجليران بطبيعة االحتياج 
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اخلاص لدى االبن، وما ميتلك من جوانب قوة 

وما يعاني من جوانب نقص.

ة  اإلعالميَّ الرسائل  على  الضوء  تسليط   -5

ًة عن أبنائهم  اخلاطئة التي تعكس صورًا سلبيَّ

وتصويبها. 

والندوات  املؤمترات  في  االشتراك   -6  

وتصحيح  اخلاصة،  اإلعاقة  بذوي  اخلاصة 

والسماح  عنهم  اخلاطئة  واملعتقدات  األفكار 

آرائهم. عن  بالتعبير  ألبنائهم 

أبنائهم  لدى  ز  التميُّ جوانب  اكتشاف   -7

وتدعيمها. صقلها  على  العمل  مع  وإبرازها، 

الدراسة  في  األقران  مع  أبنائهم  دمج   - 8

العمل  ومجاالت  واملطاعم  والنوادي  واألنشطة 

بهم  املجتمع  تعريف  بهدف  وذلك  املمكنة؛ 

لهم. وتقبُّ معهم،  التعامل  على  وتعويدهم 

مدني  مجتمع  وجمعيات  روابط  تكوين   -9

ضاغطة؛  كقوة  متثلهم  اإلنترنت  على  ومواقع 

وكحائِط  أبنائهم  واحتياجات  بحقوق  للمناداة 

َصدٍّ ضد أي محاوالت للتجاهل أو التهميش أو 

املغاالة أو االضطهاد؛ وكذلك االهتمام بالتوعية 

بالتعاون مع وسائل اإلعالم بشكل  املجتمعية 

خاص. 

اجلمعيات  بني  التعاون  تعزيز   -10

وبني وسائل  اإلعاقة  بذوي  ة  املَْعنيَّ واملؤسسات 

اإلعالم.

عند  عنهم  ممثلني  بوجود  املطالبة   -11

اخلاصة  اإلعالمية  للحمالت  التخطيط 

ذوي  عن  اإلعالم  يكون  بأن  وكذلك  بأبنائهم؛ 

اإلعاقة جزًءا أساسيًا من السياسة اإلعالمية 

العامة.

بَبثِّ  إلزام وسائل اإلعالم  العمل على   -12

واالبتعاد  ومعلومات صحيحة  تثقيفية  برامج 

عن كل ما ُيقلل من شأن ذوي اإلعاقة اخلاصة، 

تلك  ومضمون  شكل  في  التنوع  مراعاة  مع 

في  الكبير  التنوُّع  مع  يتواكب  مبا  الرسائل، 

من  الرسائل  لتلك  ني  املُتلقِّ وميول  اجتاهات 

املجتمع. أفراد 

ضرورة االهتمام  
باإلعالم عن ذوي 
اإلعاقة كجزء من 

السياسة اإلعالمية 
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دليلك لتصميم غرف أطفالك  

ه  ت رف ن غ ره ع وُّ ص ول ت ه ح ي ث إل دُّ ح ت ب ال ج ده. ي ري ا ي مَّ ُث ع ح ب ك، ال ل ف وم ط َرف ن ق ُغ ي س ن د ت ن ًدا ع م ج ه م ن ال م

ه. ل ض ف ذي ي ور ال ك دي ا ال ة، وم اص خ ال

ي  ه ال  ف الأط رف  غ ف ة.   ث ال ث ال ر  م ع ن  م اث  والأث وان  الأل ارات  ي ت اخ ي 
�ف ال  ف الأط اك  إ�ش ب  ج ي الأم  ي 

ز�ت زي ع م  ع ن

ل  ف ل ط ات ك اج ي ت ة اح رف غ ورات ال ك ي دي ِّ �ب ل ب أن ت ج ك ي ذل م؛ ل ه ات ظم أوق ع ا م ه ي ون ف ض ق ي ي
�ت ة ال اص خ م ال ه ت ك ل م م

ه؛  ت ب وه ه وم ت واي م ه دع ا ي ل م ة ك رف غ وي ال ت ح ب أن ت ج ون، ي ن ف ب ال ح ل ي ف ط ان ال إذا ك ه، ف ات ه وهواي ول ي م ا ل ًق ب ط

ب أن  ج ة ي ال ح ذه ال ي ه ف وم ف عل ي ال ِّ �ب ح ن ُم ان م ذا. وإذا ك ك ال، وه غ ال والأش م م والأع رس ل ص ل صَّ خ ان ُم ك ن م م

ل  ي ص ح ت م وال علُّ ت ىل ال زه ع فِّ ح ور تُ ك دات دي وم، ووح عل ي ال ن وح ورات م ك ات دي م ي ة ت رف غ ورات ال ك ىل دي ر ع ط ي س ت

ه. ات ام م ت اه م  دع وت

رانـا إميــل
مهندسة معمارية وتصميم داخلي - مصر



األلوان ميكن أن تؤثر على املزاج والسلوك، 

وعلى  نحٍو جيد،  على  األطفال  وحتفز طاقات 

العكس أيًضا بعض األلوان قد تترك أثرًا سلبًيا 

عليهم، وقد جتعلهم ال يشعرون باالرتياح. كما 

دت بعض  أن األلوان تؤثر على الصحة، فقد أكَّ

معينة؛  أللوان  التعرُّض  أن  ة  العلميَّ الدراسات 

قوة  ويزيد من  النوم،  ن عادات  ُيحسِّ أن  ميكن 

الذاكرة، بل وُيحسن من األداء الدراسي.

واآلباَء  األمهاِت  الدراسات  بعض  وأوصت 

خاصة،  األطفال  غرف  ألوان  اختيار  عند 

تؤثر  التي  األلوان  باختيار  عامة  املنزل  وغرف 

املزاجية  الناحية  من  إيجابًيا  األطفال  على 

ب تلك التي تؤثر عليهم سلًبا. والسلوكية، وجتنُّ

لديها  البرتقالي  كاألحمر  النارية  فاأللوان 

معدل  وزيادة  اجلسم  تنشيط  على  القدرة 

تشير  ذلك،  ومع  والتنفس.  القلب  ضربات 

بعض األبحاث أن التعرض لها يشجع السلوك 

أنه  كما  التركيز،  على  القدرة  وعدم  العدواني 

العصبي. األطفال  نظام  إجهاد  في  يتسبب 

لدى  الشعور  ز  فُيحفِّ األصفر  اللون  أما 

ط العقل؛  األطفال بالبهجة والسعادة، كما ُينشِّ

مما يحثُّ على التفكير وحتفيز اإلبداع. ولكن 
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لون غرفة طفلك تؤثر  
على مزاجه وسلوكه



األصفر  اللون  ِحدَّة  من  التقليل  دائًما  ُيفضل 

حيث  الغرفة،  في  األبيض  اللون  مع   ودمجه 

إثارة  في  ب  يتسبَّ قد  بكثرة  اللون  انتشار  إن 

األطفال ودفعهم للصراخ والبكاء. ويأتي اللون 

الوردي، على الرغم من أن هذا اللون عادًة ما 

ًئا  ُمهدِّ شعورًا  ُيضفي  فإنه  بالفتيات،  يرتبط 

اجلميع. على 

كما أن اللون األزرق يتميز بتأثيره اإليجابي 

على  يعمل  حيث  األطفال؛  ات  سلوكيَّ على 

ة، ويعمل  التقليل من الشعور بالقلق والعدوانيَّ

على خفض ضغط الدم وُمعدَّل ضربات القلب. 

ويساعد هذا اللون أيًضا األطفال الذين يعانون 

أخرى؛  ة  سلوكيَّ مشكالٍت  أو  الغضِب  نوباِت 

في  به  ُينصح  ولذلك  ئة؛  ُمهدِّ آثار  من  له  ملا 

عدائية.  ميول  أي  لديهم  الذين  األطفال  غرف 

األزرق شعورًا  اللون  يخلق  ذلك  إلى  باإلضافة 

ة. الشهيَّ ط  وُيثبِّ بالرفاهية 

ز قدرة الطفل  ونرى، أن اللون األخضر ُيحفِّ

أثٍر ُمهدِّئ؛ حيث وجد  التعلُّم؛ ملا له من  على 

العلماء أن هذا اللون له أثر على حتسني سرعة 

الهدوء  ُيشيع  اللون  هذا  إن  والفهم.  القراءة 

باستخدام  ُينصح  ولذلك  املنزل.  في  والسالم 

الهدوء  إلضفاء  األطفال  ُغرَف  في  اللون  هذا 

حولهم. والطمأنينة 

اللون األبيض ُيعدُّ لوًنا مريًحا بالنسبة إلى 

عمرًا؛  األصغر  األطفال  وخصوًصا  األطفال؛ 

والراحة في األجواء. الطمأنينة  يبعث  حيث 

  

عوامل األمان يف غرفة طفلك
احرصي  لطفلك،  غرفًة  ين  تعدِّ كنِت  إذا 

على اختيارات عوامل األمان في الغرفة، مثل 

حادَّة،  جوانب  دون  املنخفض  الفراش  اختيار 

عدم  لضمان  احلواجز  ذي  الفراش  شراء  أو 

األثاث  تقليل  حاولي  أيًضا  الطفل.  سقوط 
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البد من مراعاة عوامل 
األمان يف غرفة الطفل



الوسائد  واختيار  اإلمكان  بقدر  بالغرفة 

َعب  شوَّة كبديٍل لقطع الديكور واللُّ واأللعاب امَلْ

بالغرفة  أماٍن  عامَل  ل  ُتشكِّ حيث  ة؛  التقليديَّ

خاصًة عند سقوط الطفل، كما متنحه مساحة 

كبيرة للحركة، كما ُيفضل أن تكون أرضيات 

غرف األطفال من األخشاب حتى تكون لطيفة 

لالصطدامات  ة  ومُمتصَّ للعب  ومالئمة  عليهم 

أيًضا  وميكن  ودافئة،  حميمية  وكذلك  نة،  وليِّ

اد.  السجَّ استخدام 

تخصيص مساحة للعب
نوم  ُغرَف  تنسيق  عند  العوامل  أهم  من 

ِللَّعب.  مساحٍة  تخصيُص  هو  األطفال، 

تشكل  التي  األُُسس  أهم  من  ُيعدُّ  اللعب 

غرفة  مساحة  كانت  فإذا  الطفل.  شخصية 

ُمتعدِّد  األثاث  اختيار  األطفال صغيرًة ميكنِك 

كبيرًة ميكن  مساحًة  يوفر  والذي  االستخدام، 

تخصيصها للعب الطفل؛ حيث يتم دمج قطع 

عناصر ديكور الغرفة مًعا في قطعة واحدة أو 

اثنتني، مثل: أن يتم دمج املكتب باملكتبة مثاًل، 

أو دمج املكتبة مع سرير الغرفة أو في حالة 

لدينا  وليس  الغرفة  في  طفل  من  أكثر  وجود 

هنا  فيمكن  سريرين  لوضع  كافية  مساحة 

مراعاة  مع  بدورين،  لسريٍر  استخداُم تصميٍم 

للسرير  الصعود  وسهولة  سرير  لكل  الراحة 

بسهولة. األعلى 
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مهم جدًا تخصيص  
مساحة للعب، فهي من 

األسس التي تشكل 
شخصية الطفل
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التلقِّي وفجوة  للطفل  امُلوجَّه  الخطاب  فجوة 

ة  ب اط خ ة وم اب ت ك ل ة ل ل ؤهِّ ات ُم �ب ة أو خ ويَّ رب ة أو ت يَّ س ف ارف ن ع دراٍت أو م ا أي ق م ل دون ف ط ل ة ل اب ت ك ال ال ج ض م ع ب م ال ح ت ق ي

�ي  غ ات  يَّ وك ل اج س ت وإن ة  يَّ س ف ن ال ات  ه وُّ ش ت ال ن  م وع  ن ه  ن ع م  ج ن ي ا  م م وع؛  وض م ال ة  اط س وب رس  ُي ب ًدا  ق ت ع م ل،  ف ط ال ذا  ه

ض  ع ب ن ال ظ د ي ات، وق اب ت ك ذه ال ل ه ث ه م ي ح إل م ط ا ت س م ك ل، ع م ع ك ال ع ذل ل م اع ف ت ن ال راض ع ع ا الإ ه لُّ ا، أق ه ي وب ف رغ م

و  ارص ه ع م ا ال ن م ال ي ع
ًل �ف ث رسح م م ال ة ك ف ل ت خ م ط ال ائ وس ل وال ائ وس �ب ال ة ع يَّ درام ال ال م ة الأع ع اب ت راءة أو م ق ع ال ي ج ش أن ت

ن  ل م م ح ا ت م ي، ب اع م ت ل الج واص ت ل ال ائ ل وس ام ك دي أم ي ل ق ت رسح ال م اب وال ت ك ص دور ال ل ق ث ت ي ودة، ح ج د ال دي ل ش ع ف

ب  ج ي ل ي
�ت ة ال ق ي ق ح ن ال ك ، ل �ي ث د وم دي و ج ا ه ل م م ك دي ق ا وت ه وع ن ي وت ارج خ م ال ال ع ع ال ل م واُص ت ي ال

رْسٍ �ف راءاٍت ويُ إغ

ث  ي ا؛ ح ًي ارث ك ذا  ض ه ع ون ب ك ي د  ل ق ب ارئ،  ق ال ة  اف ق ث ل ة  اف ل إض ث م ي ا  م ا  ل درام ت ك س ي اب ول ت ل ك س ك ي ه ل أن ا،  ه ال ف إغ

ا  م ي، أو رب ع م ت ج م ه ال وجُّ ت ل اًدا ل ض ًدا أو ُم ي ع �ف أو ب ع م اج ال ت اول أو إن ن ت ة ال ي اح ن ن ا م اَذًج ا أو س ًي ح ط ا س ه ض ع ون ب ك ي

ر  وىل أم ت ن ي ل م ه ك ي وج ب ت ذا وج ة؛ ل ريَّ ْم ُع ة ال ل رح م ل م ل لئ �ي م ون غ ك ارئ، أو أن ي ق ل ال ف ط ة ال يَّ وچ ول ك ي س ب ل اس ن �ي م غ

ًة  ص اب ق ت ك ذا ال ان ه واء أك اب، س ت ك وى ال ت ح ا م ه ي ل ون ع ك ب أن ي ج ي ي
�ت دات ال دِّ ح ُم ال ٌم ب ل ه ع دي ون ل ك ل أن ي ف ط ل ة ل اب ت ك ال

ور.. ص �ي م ًرا أم غ وَّ ص ة، ُم ي رسح دًة أم م ي ص أم ق

أشرف دسوقي علي
كاتب - مصر
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السطحية وامُلباشرة
تختلط في عاملنا العربي املعايير التي حتكم 

عملية التأليف والكتابة للطفل، ويخوض بعض 

اب مجال كتابة الطفل رغبًة في االنتشار  الُكتَّ

كائن  الطفل  أن  منهم  ظًنا  السريع،  والوجود 

هذا  إلي  االلتفات  وال ميكنه  التجريب  يحتمل 

اعتراض،  أي  ُيبدي  لن  الطفل  أن  أو  التحايل 

في  وترحاب،  ببساطٍة  األمر  سيستقبل  بل 

حني أن الطفل - في مختلف سنوات عمره - 

ل والرفض، حتى ولو  قادر على التمييز والتقبُّ

للُمنَتج  قبوله  مبرر  تقدمي  على  قادرًا  يكن  لم 

اإلطاحة  في  رفضه  يتلخص  فقد  رفضه،  أو 

بالعمل في الهواء أو اإلعراض عنه أو أن يشير 

حني  الكبار  ره  ُيقدِّ ال  ما  وهو  غضب،  إشارة 

يتخذون قرار الكتابة للطفل هرًبا من مواجهة 

فيحتمي  الفشل،  من  واخلوف  ونقدهم  الكبار 

بكتابة ساَذجة للطفل، ظًنا منه أنه ال محاسبة 

وال عقاب، وإن كان هؤالء ال يستمرون طويًل في 

على  استفتاء  أكبر  هو  فالطفل  الصدد،  هذا 

وال  املجاملة  يعرف  ال  رداءته،  أو  العمل  جودة 

أو  للطفل،  الكتابة  في  الشروع  فقبل  النفاق، 

َمْسرَحة هذه الكتابة، يجب حتديد عدة خطوط 

عريضة: 

ة التي ستتجه إليها  أولهـــا: املرحلة الُعْمريَّ

هذه الكتابة،

ثانيهــا: الهدف من الكتابة، 

ثالثهــا: الوسيلة التي سُتتخذ للتحدث مع 

وإلى الطفل، 

رابعهـا: األدوات املستخدمة في التفاعل مع 

الطفل.

ما،  قيمٍة  لَبثِّ  املسرح  نستخدم  وعندما 

نزعٍة  دون  مًعا،  وغايًة  وسيلًة  نعتبره  نا  فإنَّ

وأن  حيويته  املوضوع  ُتفقد  مباشرة،  ٍة  خطابيَّ

وهي  واملتعة،  التسلية  أهدافه  من  جزًءا  يكون 

الطفل  يفضلها  أو  يدركها  قد  التي  األهداف 

نفسه، بل ويعتبرها غايته، دون التفكير كثيرًا 

في مسألة التعلُّم أو الغاية التربوية من العمل 

املسرحي، حتى لو كان مشارًكا فيه بالتمثيل 

َيعتبر  وعندما  الكتابة،  حتى  أو  اإلخراج  أو 

ساحًة  الطفل  اب  الُكتَّ من  قليل  غير  عدٌد 

أنها  يدَّعون  التي  ألعابهم  ملمارسة  سهلًة 

الكتابة  في  رغبًة  بأقلمهم  فيمسكون  كتابة، 

ة فكرة وبسطها، معتقدين  حني أيَّ للطفل ُمسطِّ

األطفال،  ملخاطبة  ملئمًة  تكون  بذلك  أنها 

وإعادة  القدمية  املوضوعات  فاستسهال 

د الكاتب عناء التفكير  تدويرها - حتى ال يتكبَّ

والبحث عن موضوعات جديدة أو ُطرق مغايرة 

في التناول - فيقدم لطفل هذه األيام ما قدمته 

ُته منذ خمسني عاًما، وهو ما ُقدِّم جَلدَّته  له جدَّ

أن  فنجد  وهكذا،  أخرى  عاًما  خمسني  منذ 

تكاد  بل  ومتشابهة،  مكرورة  كلها  احلكايات 

ًة دون أي خيال أو إضافة  تكون ُنسًخا كربونيَّ

أو  التراث  إعادة صياغة  أن  شكَّ  وال  حقيقية، 

احلفاظ عليه بإعادة َنْسِخه مرًة ومراٍت هو شيء 

ولتعريف  ة،  الُهِويَّ على  حفاًظا  األهمية  شديد 

الطفل بجذوره وأصوله ومعتقداته، لكن بشرط 

ى من  ُمتبّنً ُمعلًنا  أن يكون ذلك هدًفا معروًفا 

هيئة أو مؤسسة، وأالَّ ُينسب ملؤلٍف جديٍد لم 

اقتبسه،  بل  يكتبه 

لعنة البساطة
اجلملة  بساطة  أهمية  عاقل  ينكر  ال 

حتقيق  في  واملسرحية  والقصصية  الشعرية 

وحملها  صياغتها  سلسة  عبر  أهدافها، 

وجدان  إلي  مباشرة  تتجه  واضحة  لرسالة 

مما  مباشرة،  عقله  تخاطب  أن  قبل  املتلقي 

الطريق  وسلوك  واملُباَشرة  الوضوح  يعني 

هو  املصطلحات  بني  اخللط  لكن  املستقيم؛ 

اليوم،  بها  منرُّ  التي  املعاناة  في  املتسبب 

ال  واملُباَشرة  السطحية  تعني  ال  فالبساطة 

بسيطة  الفوارق  تكون  وقد  السذاجة،  تعني 

جًدا بني هذه املصطلحات، لكن اخللط بينها 

ُيحدث نتائج شديدة التباين؛ خاصًة أن طفل 

بل  عشرات،  على  لع  اطَّ قد  عادًة  األيام  هذه 

والتي  واملسموعة  املرئية  املواد  وآالف  مئات 

وضاقت  تخصه،  أن  قبل  الكبار  تخص 

الفوارق بني عالم الكبار وعامله الصغير؛ حتى 

هناك  بأن  االدِّعاء  الصعب  من  أصبح  إنه 

األطفال!  عليه  لع  يطَّ لم  للكبار  ًها  موجَّ عمًل 

ي،  التلقِّ وفجوة  اخلطاب  فجوة  حتدث  وهنا 

التلقي«  »سوء  بصدمة  الكاتب  ُيصاب  وقد 
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البساطة يف الكتابة  
للطفل ال تعني السطحية 

أو السذاجة خاصة مع 
طفل اليوم



تلقي  بصدمة  نفسه  الطفل  إصابة  من  أكثر 

الِقيمي  لديه حَيل بسيطة حلكمه  بل  العمل، 

الرفض  عن  والتعبير  كالرفض  العمل  على 

عن  واإلعراض  السخرية  أقلُّها  طرق،  بعدة 

العمل وعدم التواصل معه، وقد يكتفي الطفل 

بالتعليق املختصر على ما يتابعه من أعمال 

كقوله: »لم أحبه أو كرهته، أو َدْعَك من هذا«، 

في  وارد  وينفريد  لدي  الرأي  هذا  ورمبا جند 

له  يتقبَّ »ما  قائلة:  الطفل«،  »مسرح  كتابها 

لدى  تافًها  يبدو  اخلامسة،  سن  في  األطفال 

عشرة«. احلادية  أطفال 

أهمية العروض املسرحية
خلل  من  الكثير  يحقق  أن  للطفل  ميكن 

املشاركة في عرض مسرحي، أو حتى مجرد 

املشاهدة، عندما تتحقق عدة عناصر في هذا 

العرض؛ مثل: أصالة الفكرة ووضوحها، جاذبية 

العرض، احترام عقل الطفل وعدم اعتباره كائًنا 

صغيرًا  رجًل  اعتباره  يجب  ال  كما  ساَذًجا، 

معه  التعامل  من  ُبدَّ  ال  بل  امرأًة صغيرة،  أو 

على أنه »طفل« وطفل فقط، ليس شيًئا آخر، 

كائًنا  وليس  ُمسّن،  كائٍن  من  مسًخا  ليس 

أبلهَ، وهنا تكُمن قدرة الكاتب واملمثل واملخرج 

الطفل  ة  ُهويَّ حتديد  على  ككل  العمل  وفريق 

ذلك  ليتمكن  وُعمرًيا؛  واجتماعًيا  سيكولوچًيا 

ه بشكٍل صحيٍح إلى وجدان  الفريق من التوجُّ

للراشدين. املغاير  املتميز  الكائن  هذا  وعقل 

التكنولوجيا وتغري منظومة القيم
طفل  هو  األخيرة  العشر  السنوات  طفل 

مختلف عن كل من سبقوه من األطفال، فهناك 

»ذكريات«  مظاهر  من  بعًضا  عاصروا  أطفال 

ووسائل  أللعاب  وظلل  حياة،  وبقايا  مضت، 

ة، أما طفل السنوات العشر األخيرة  تكنولوچيَّ

فهو طفل »جديد« ليست لديه ذكريات تقليدية 

عن اللعب واألدوات التي عاصرها أطفال أكبر 

أفكاٍر  ُيكتب عن  فلن يستوعب ما  قليًل،  منه 

ستكون  أنها  كما  يعاصرها،  لم  وموضوعاٍت 

بالنسبة إليه نوًعا من األشياء الغامضة املُملَّة 

لم  بل  لم ميارسها  ألعاب  فهناك  املثيرة،  غير 

لتنتج  التكنولوچيا  تسارعات  فلقد  يعاصرها، 

احملمول  ووقوع  وجذًبا،  ًة  حيويَّ أكثر  ألعاًبا  له 

بني يديه أتاح له نطاًقا أكثر اتساًعا وأُفًقا غيَر 

ووسائل  ألعاب  عن  اهتمامه  وحتول  محدود، 

وإثارًة  حداثًة  أكثر  وألعاب  وسائل  إلى  قدمية 

َمُلواًل،  طفًل  األيام  هذه  طفل  وُيعدُّ  ومتعة. 

بل  والتجديد،  للتغيير  محب  بسرعة،  يسأم 

وقد  للتجديد  يسعى  األطفال  هؤالء  بعض 

يكون مبتكرًا، فيضيف اجلديد للعبة أو يسعى 

أصبحت  وتطبيقات  كثيرة  برامج  باستخدام 

على  علوة  اخلاصة،  لعبته  البتكار  يديه  ملك 

وما  االجتماعي  كالُبعد  جديدة  أبعاد  دخول 

واسٍع  انتشاٍر  حتقيِق  من  الطفل  إليه  يطمح 

عبر وسائل التواصل االجتماعي، والبعد اآلخر 

وهو حتقيق املكسب املادي من ترويج لعبته/ 

ابتكاره، وهي أفكار أصبحت تنتشر كالنار في 

للتعليم  اتهامنا  رغم  أننا  ننسى  وال  الهشيم، 

الطفل،  حق  في  بالتقصير  والثقافة  واإلعلم 

فإن التعلُّم الذاتي أصبح هو وسيلة الطفل في 

لع على املواقع  التواُصل مع العالم، فأصبح يطَّ

الترجمة  وسائط  وعبر  أخرى،  بلغاٍت  املكتوبة 

ُوِلد  قد  طفل  فهو  وُيسر،  سهولة  بكل  املتاحة 

التاب؛ حتى  أو  واملوبايل  اإلنترنت  إيقاع  على 

إن الكمپيوتر ذاته لم يُعد ميثل له أي نوع من 

احلنني أو الدهشة؛ كذلك ال يرتبط هذا الطفل 

بوسائل اإلعلم التقليدية كاإلذاعة والتليفزيون 

أدنى  دون  عليها  مير  بل  واملجلت،  واجلرائد 

تها وما  اهتمام أو رغبة في التعرُّف إلى ماهيَّ

الذي تقدمه، فهي لم تُعد، بل ال متثل شيًئا من 

عامله احلالي تقريًبا؛ خاصة في زمن الكورونا 

ل لتواصل مغاير سوف تنبني عليه  الذي أصَّ

في  والتواصل  للتصال  معايير جديدة  وعبره 

اب  املستقبل القريب. وهنا على قادة الفكر وُكتَّ

التوقف  بالدولة  املختلفة  واملؤسسات  الطفل 

إلعادة التفكير في كل ما ُيقدم للطفل وكيفية 

تقدميه وإضفاء طابع اإلثارة والدهشة إلى ما 

على تضمني  للطفل من محتوى، علوة  ُيقدم 

التي  ات  ة واملعتقدات والسلوكيَّ املُجتمعيَّ القَيم 

حتى  بها؛  مواطنيها  ي  حتلِّ في  الدولة  ترغب 

شاذٍَّة  وأفكاٍر  ملعتقداٍت  فريسًة  الطفل  يقع  ال 

تباُين  مراعاة  مع  املجتمع،  أفكار  عن  وغريبٍة 

ا  عمَّ واختلفها  القَيم  منظومة  وتطوُّر  األجيال 

ات  كانت عليه في عصور سابقة، وتطوير تقنيَّ

الوسائط التي تخاطبه حتى ال تكون هذه في 

واٍد والطفل في واٍد آخر.
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»تنشئة الطفل يف زمن كورونا«

ملـــف العـــدد

تنشئة الطفل يف زمن كورونا.. عنوان ملف هذا العدد الذي جاء ليقدم لنا عبر مجموعة من املوضوعات تأثيرات جائحة كورونا على 

األطفال نفسّيًا وتربوّيًا واجتماعّياً، والسبل التي ميكن من خللها تنشئة أطفالنا باتباع عدد من اآلليات اجلديدة أو تلك التي نحتاج 

العودة لها، ومن بينها التعليم عن بعد، توطيد األواصر األسرية، والدعم النفسي ألطفالنا، وتبني ممارسات سليمة مثل النظافة الشخصية 

والتباعد االجتماعي وتنظيم الوقت واكتساب مهارات احلوار والتفكير النقدي واإلبداعي وخلفه. 

ضم ملف هذا العدد أربعة موضوعات متعددة الزوايا، تناولت موضوع ملف العدد على النحو التالي: 

بعنوان  موضوعه  باألردن  التربوية  اإلدارة  في  الدكتوراه  على  احلاصل  وس  ال�ف سامح محمد  الدكتور  قدم   -

»التنشئة الطفلية في زمن كورونا« ليتناول تأثيرات تلك اجلائحة، معواًل على دور الوالدين في دعم وحماية 

األطفال في هذه الظروف غير املسبوقة، وألن نهج تربيتنا ألطفالنا في هذا التوقيت هو الباقي بعد زوال 

اجلائحة.  

-  وحتت عنوان »ماذا نفعل مع أطفالنا في زمن جائحة كورونا« تشير الباحثة املغربية الدكتورة عواطف كركيش 

إلى أهمية التربية في هذه الظروف، وأنه على األسرة تقدمي معلومات تتناسب مع سنهم حول الفيروس، 

مع مراعاة التخفيف من معاناتهم أو من حدة التغييرات التي ميرون بها خلل فترة اجلائحة. 

ي فتتناول في موضوعها »تصور جديد لتعليم األطفال مع أزمة 
- أما الباحثة املغربية الدكتورة هدى الميمو�ف

فيروس كورونا املستجد«، واملبني على أهمية التعليم عن بعد خلل فترة اجلائحة، باعتباره السبيل لتلقي 

التعليم مع تهيئة بيئة الطفل لذلك.   

- وجاء بعد ذلك موضوع »كورونا وجهان لعملة واحدة« للدكتورة هند حجازي مدرس التربية بجامعة دمنهور، 

مستعرضة سلبيات وإيجابيات جائحة كورونا، ومقدمة مجموعة من اإلرشادات للوالدين التي تسهم في 

توعية أطفالهم بالسلوكيات واملمارسات الصحية السليمة خلل اجلائحة. 

ويختتم امللف بشعر عن كوفيد - ١٩ املستجد للشاعرة السورية ناهدة شبيب.   -



 التنشئُة الطفليَُّة يف زمن الكورونا

واألطفاُل بوصفهم 

ًة ال حصَر  فئًة عمريَّ

لها من أكثِر الفئاِت 

جائحة  من  تضرُّرًا 

ًة  ـَ خاّصـ ا؛  ـ كورونـ

ـت  ـ ـ ـ حتَوّل ـا  بعدمـ

نعيٍم  من  حياتهم 

ظلِّ  في  جحيٍم  إلى 

ما فقدوه من وسائل 

رفيه، واالنطالق في اآلفاِق حتقيًقا مليوالتهم  التَّ

روَح  ال  ة  عبثيَّ حياتهم  أصبحت  إذ  وأهوائهم؛ 

فيها بعدما أُغلقت أبواُب املدارِس في وجوههم، 

حياتهم  وحتوَّلت  منازلهم،  في  بالبقاء  وُألزموا 

واضطراٍب  قلٍق  إلى  مرجتاٍة  غيِر  حلظٍة  في 

وخوٍف.

وفي ظلِّ ما حلَق األطفال من ضرٍر كورونيٍّ 

عظمى،  مسئوليٌة  الوالدين  عاتق  على  وقعْت 

ة في التصدي لوباٍء  في منح أطفالهم قوة ذاتيَّ

ب،  ق ىل ع ا ع ات رأًس ع م ت ج م ع ال ي م ي ج
ة �ف ام ع اة ال ي ح ا ال ورون وس ك �ي اء ڤ ب وب ل د ق ق      ل

ن  رص م ب ِح ال م ل ا ب ه ل وَّ ًا، وح
ا�ش ب ًا م �ي أث ا ت ه ي ر ف اة إلَّ وأثَّ ي ح الت ال ج ن م اًل م ج ك م �ت م ي ول

يُّ  ف خ ُّ ال ي
ا�ئ وب دوُّ ال ع م ال اج ا إن ه م راب، ف ط و�ف والض ف ة ال ال اِت إىل ح ب ثَّ رار وال ق ت ة الس ال ح

ىل  ع ع م ت ج م ال ا  ه ع ات م ب ي 
�ت ال ة  درج ل ل ا؛  ًح ا وواض ًي ل ه ج �ي أث ت دا  ب  َّ �ت م ح اَل ع ال  19- د  ي وڤ ك

اد،  ص ت الق ة  ل ج ت ع ل طَّ ع ت ا  دم ع ب ادي  ص ت الق ى  َح ن م ال ي 
�ف ًة  اصَّ ار؛ وخ م دَّ وال اِر  ي ه الن ة  افَّ ح

اًء  ن م؛ وب ال ع وى ال ت س ىل م ة ع ل ام ع ات ال س ؤس م ن ال �ي م ث ك ي ال
ٍل �ف ام ٍل ك ك ش ل ب م ع ف ال وقَّ وت

ِل..  م ع ن ال ف ع �ي ل طَّ ع اروا ُم م، وص ه ال م اِس أع ّن ن ال �ي م ث ك د ال ق ه ف ي ل ع

د. سامح محمد الضروس 
دكتوراه في اإلدارة التربوية - األردن
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إنذاٍر،  سابِق  دون  للمجتمعات  تسلَّل  خطير 

ة  مغبَّ في  منهم  والتقرُّب  باحتضانهم  وذلك 

العالم  يشهده  لم  عصيٍب  استثنائيٍّ  ظرٍف 

أجمع من قبل، جاءْت على إثره قراراٌت حاسمة 

والتباُعد االجتماعّي،  ّي،  املنزل بدًءا من احلجِر 

ة  الفعاليات االجتماعيَّ ِف  وتوقُّ املدارِس،  وإغالق 

وأشكالها. صورها  بجميِع 

وقد كاَن للَحْجِر املنزلّي خالَل فترة التحذيرات 

األولى من ظهور الوباء نتائج إيجابية، إذا ما 

جائحة كورونا 
قلبت حياة 

األطفال 
وأصابتهم 

بالقلق 
واالضضطراب 

والخوف
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املتمثل  العائلّي  األُنِس  زاوية  من  لها  نظرنا 

في بقاِء أفراد األسرة أطوَل فترٍة ممكنٍة حتَت 

حالَة  لألسِر  أعاد  ا  ممَّ واحٍد؛  عائليٍّ  سقٍف 

ِكينة، وجعل أفرادها على قلٍب  الطمأنينة والسَّ

القادمة  ام  األيَّ لهم  تخبئُه  ما  منتظرين  واحٍد، 

بها.   ؤ  التنبُّ من سيناريوهات ال ميكن 

وقد أثارت اجلائحة مخاوَف اآلباء واألمهات 

في  التفكير  إلى  ودفعتهم  أبنائهم،  على 

كيفية التعاطي معها للحفاظ على االستقرار 

اإلصابة  من  وحمايتهم  ألبنائهم،  النفسّي 

وعدم واالرتباك  والقلِق  اخلوِف  بحاالت 

فاألطفـال ي،  ـ الذاتـ باألمـن  ور  ـ الشعـ

ة بحاجٍة إلى  ة والفسيولوچيَّ بطبيعتهم  التكوينيَّ

أجواٍء من االرتياح 

ة واالنفتاح  واحلريَّ

ى  على احلياة؛ حتَّ

ى لهم النموُّ  يتأتَّ

اجلسديُّ والنفسيُّ 

والعصبيُّ واحلركيُّ 

بشكلِه السليم. 

األطفال  يكن  ولم 

اِم  األيَّ مع  لتصبَح  دقيقة؛  بصورٍة  ة  الصحيَّ

وليتحَوّل  العام،  االنسجاِم  أشكاِل  من  شكاًل 

باِت  الثَّ حاالِت  من  حالٍة  إلى  فوليُّ  الطُّ القلُق 

الوبائّي،  املستجّد  مع  والتعايِش  واالستقراِر 

ل العلماِء إلى لقاٍح ناجٍع ُيعطى  إلى أْن يتوصَّ

جمعاء. للبشرية 

بأطفالهم  الوالديِن  اهتماُم  الضرورة  ومن 

بالبحِث عن مصادِر اإلبداِع  ا،  إبداعًيًّ اهتماًما 

لصقلها  بها؛  الطفُل  ز  يتميَّ الّتي  واملوهبة 

جانًبا  ميلك  طفٍل  فكلُّ  املناسبة،  ريقة  بالطَّ

إلى  حتتاُج  التي  زة  املميَّ اإلبداِع  جوانِب  من 

املساِر  في  ُهها  ويوجِّ ويرعاها  يكتشفها  َمن 

ُب وقًتا وجهًدا كافيني  حيِح، وهذا كلُّه يتطلَّ الصَّ

ة على أكمِل وجٍه، وهنا يجُب  للقياِم بهذه املهمَّ

أيِّ  دعِم  في  الرائِد  بدورهم  اآلباُء  يقوَم  أن 

كانوا  ا  عمَّ عوًضا  ألبنائهم،  إبداعيٍّ  مشروٍع 

وأماكن  النوادْي  في  أو  املدارِس  في  ْونه  يتلقَّ

وبينها؛  بينهم  حيَل  الّتي  الهوايات  ممارسة 

بسبب فرِض قيوِد احَلْجِر والتباُعد االجتماعّي 

الوباِء. النتشاِر  أساسًيا  مضاًدا  ُتعدُّ  التي 

زمن  في  األطفاِل  تنشئِة  تقنياِت  أهمِّ  ومن 

جائحة  أحدثتها  التي  رات  التغيُّ عن  مبنأى 

كورونا، فالكثير منها المست اجلائحة حياتهم 

بشكٍل مباشٍر، إذ لم يكن باإلمكان إخفاُء حالة 

بأسباِب  وإقناعهم  عنهم،  ة  احلياتيَّ رات  املتغيِّ

باللعِب مع  ماح لهم  إغالِق املدارِس، وعدم السَّ

ة، والذهاب  أقرانهم، وممارسة نشاطاتهم اليوميَّ

ملدارسهم بكامِل النشاِط واحليوية، ناهيَك عن 

داهمت  جائحٍة  مع  الكبير  اإلعالمي  التعاطي 

العالم، وخلَّفت ماليني الضحايا من املصابني 

املعقوِل  من  يكن  فلم  والَوَفيات،  واملخالطني 

وأبصاِر  بضخامته  احلدِث  بني  ستاٍر  وضُع 

األطفاِل. 

املالزم  القلِق  شعور  فإنَّ  آخر،  جانٍب  ومن 

للوالدين واألسرة قد ألزَم اجلميع أْن يكونوا على 

دِق،  درجٍة عاليٍة من الصراحة واإلفصاح والصِّ

وذلك لتحقيق التأقلم والتماشي مع التحذيرات 

ة الالزمة ملنِع انتشاِر الوباِء، أو اإلصابِة  الصحيَّ

م على الوالدين أْن يزرعوا في قلوِب  به؛ مما حتَّ

درجاِت  بأعلى  ي  والتحلِّ القوَِّة  غراَس  أبنائهم 

ادرة  الصَّ بالتعليمات  وااللتزام  فِس  بالنَّ الثقة 

باملمارساِت  د  والتقيُّ ة؛  املختصَّ اجلهاِت  عن 

الحجر املنزلي 
ساهم يف بقاء 

األسرة معًا 
وأسهم يف بث 
روح الطمأنينة 

والسكينة
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مهاراِت  وتنمية  ا  نفسًيًّ دعمهم  الكورونا 

الهدوِء،  على  واحلفاظ  الذاِت،  على  االعتماد 

بعدِم  ي  الصحِّ اإلهمال  مخاطِر  واستشعاِر 

غسٍل  من  ة  الشخصيَّ بالنظافة  االلتزاِم 

ماِت ولبٍس للكّماماِت  للُمعقِّ لليدين واستخداٍم 

هم للرِّياضة  ازاِت، باإلضافِة إلى تعزيِز حبِّ والقفَّ

نْي،  املناسَبِ واملكان  الزمان  في  وممارستها 

وبالشكل الصحيح؛ ملا لها من دوٍر في تقويِة 

األوَّل  فاِع  الدِّ خطَّ  ُتعدُّ  التي  اجلسم  مناعة 

كورونا. لڤيروس 

املمارساُت  األطفال  لدى  خ  تترسَّ ى  وحتَّ

ُة املرافقُة للوقاية من اإلصابة بڤيروس  الصحَيّ

لألطفال  قدوًة  يكونوا  أْن  الكبار  على  كورونا، 

أمامهم  فيطبقوا  املبكرة،  حياتهم  ِسِني  منذ 

كيفية  األطفال  ويعلِّموا  فعله،  يتعنيَّ  ما 

وا  يلحُّ أالَّ  ذلك  االعتناء بصحتهم، مراعني في 

ة  حرِّيَّ لهم مساحَة من  ويتركوا  األطفاِل،  على 

ة،  حيَّ الصِّ باملمارساِت  القيام  ة  لكيفيَّ االختيار 

كاستخداِم اللعِب والغناِء واملشاركة في اختياِر 

ل  حتمُّ على  وتعويدهم  ية،  حِّ الصِّ األدوات 

املواقِف.     بعِض  في  املسئولية 

باالغتراِب في ظلِّ  َيشعَر األطفال  ى ال  وحتَّ

ُيعطوا  أن  اجلميع  على  الطارئة،  األزمِة  هذه 

ا يجوُل بخواطرهم،  األطفال فرًصا للتعبير عمَّ

ٍر  توتُّ على  ا  مبنًيًّ التعبير  ذلك  كاَن  لو  ى  حتَّ

هل تقييد حركة األطفال،  وقلٍق، فليَس من السَّ

ممارسة  من  وُضحاها  ٍة  عشيَّ بني  ومنعهم 

أو  ة،  والبدنيَّ ة  واحلركيَّ ة  الفكريَّ نشاطاتهم 

حضوِر مباراٍة أو حفلِة عيِد ميالٍد، أو اخلروِج 

بالدهم. ربوِع  حوَل  رحلٍة  في  أقرانهم  برفقِة 

وباِء كورونا يحوُم  القلُق من  ى ال يظلَّ  وحتَّ

ة  في أجواِء األطفاِل، تقُع على اجلهاِت املختصَّ

اِم  أيَّ من  فاتهم  ا  عمَّ لبة  الطَّ تعويِض  مهامُّ 

في  كائٌن  والبديل  املدرسة،  حرِم  في  دراسٍة 

ي  لتلبِّ جاءت  التي  ُبعٍد  عن  علُّم  التَّ منظومة 

في  هم  حقِّ على  احلصول  من  األطفال  حاجَة 

ة، وحتصيِل املعارِف  راسيَّ امهم الدِّ استكمال أيَّ

ة الّتي ُتسِهم في بناِء مستقبٍل مشرٍق  العلميَّ

لهم.

ى ال يكون البقاء في املنزل أمرًا مرهًقا  وحتَّ

ألطفالهم  ئوا  يهيِّ أن  الكبار  على  لألطفال، 

ر لهم وسائل الراحة واألمان  فرًصا أخرى توفِّ

في  البقاِء  حالُة  تتحوَّل  ال  ى  حتَّ واالستمتاع؛ 

ات؛  احلرِّيَّ تقييد  أشكاِل  من  شكٍل  إلى  املنزل 

ل احلدِث، والتأقلم  وبالتالي تضعُف فرصة تقبُّ

مالئمٍة  بطرٍق  بالتفكير  هنا  وُينصح  معه، 

على  االنكماِش  في  النفسّي  احلاجِز  لكسِر 

االجتماعي  التباُعد  ملقولة  حتقيًقا  الذات، 

عالقات  إقامة  عن  التام  االنفصال  خالل  من 
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اجتماعية مباشرٍة مع الناِس، وهذا ما َيْصُعُب 

ُيستبدل  أن  وجَب  لذا  به؛  األطفال  إقناع 

االفتراضّي  االتصاُل  املباشر  باالتصال 

االجتماعّي،  التواصل  ات  منصَّ خالل  من 

الرسائل  استخدام  أو  الهاتفية  املكاملات  أو 

الدردشة.  وحوارات  ة  النصيَّ

وكْي ال يفقَد األطفاُل األمل املنتظر بالعودة 

ال  التي  ِة  الُغمَّ هذه  وزواِل  ة،  الطبيعيَّ للحياة 

أْن  الكباِر  على  ستستمرُّ،  متى  إلى  ُيعرُف 

مرٍّ  كلَّ  أَنّ  عن  وتأكيٍد  إقناٍع  بكلِّ  ثوهم  يحدِّ

سيمرّ، وال بَد للحياِة أْن تعوَد ملا كانْت عليِه، 

العسِر  بعِد  وما  الفرج،  يتبعها  األزمات  وأنَّ 

األطفاِل  تعرُِّض  عدِم  مراعاِة  مَع  اليسر،  إال 

ملوجاِت التَّصعيد النفسّي املتأتية من األخباِر 

إْن  ما  والتي  ناِت،  التكهُّ على  ة  املبنيَّ تة  املُشتِّ

في  تنتشَر  ى  حتَّ مخوَّلة  غير  جهٌة  تطلُقها 

اِر  النَّ انتشاَر  االجتماعّي  التواُصل  فضاءاِت 

الهشيم.  في 

وتنشئتهم  احلياة،  هذه  ربيُع  هم  فاألطفاُل 

املجتمِع  على  تعود  صاحلًة  سليمًة  تنشئًة 

باخليرِ، وفي ظلِّ ما اعترى العالَم من ضائقٍة 

ٍة لم تكن باحُلسبان يبقى األطفال هم  إنسانيَّ

را، فحياتهم ال تكتمُل  الفئة األكثر ضررًا وتأثُّ

وكلُّ  املتنوعة،  الهوايات  وممارسة  اللَِّعِب  دوَن 

أقرانهم  مع  األطفاِل  امتزاج  على  يعتمد  ذلك 

والسعادِة  واملرِح  اللعِب  من  حلقاٍت  في 

كانوا  حيثما  املكانّي  ووجودهم  والسرور، 

الفرِح  من  مزيًدا  ويضيف  عبًقا،  ُيضفي 

واالبتهاج، فلوال األطفاُل لم يكن للحياِة معًنى، 

فهم نافذُة األمِل ملستقبٍل قادٍم ُيبنى بسواعد 

الصاعدة. األجياِل 

ا  ومن أجِل ذلك على املجتمعاِت أْن تقَف صًفًّ

يحتاُج  وباٍء خطيٍر  واحًدا حلمايِة األطفاِل من 

األطفاِل،  مع  التعامِل  في  اٍت  أولويَّ وضِع  إلى 

خشيَة أن يكونوا ضحايا لوباٍء ال ُيرَْى بالعني 

لْت  املُجرَّدة كما كانوا ضحايا للحروِب الّتي قتَّ

رْت من األطفال أعداًدا ال حصَر لها  وشرَّدْت ودمَّ

على مرِّ تاريٍخ طويٍل.

أعنِي  وفي  معنا،  حاضرين  األطفاُل  فليبَق 

ى ال نخسرَهم ويضيعوا  الرعايِة واالهتماِم، حتَّ

 ، شكٍّ بال  سيزوُل  كورونا  فوباُء  نواظرنا،  أماَم 

تنشئِة  في  بعناه  اتَّ الَّذي  الّنهُج  يبقى  ولكن 

األجياِل  حديَث  اجلائحة  هذه  في  أطفاِلنا 

جهوٍد  إلى  حتتاُج  ة  احلاليَّ فاملرحلُة  القادمة، 

األطفال؛  مع  التعاُمل  في  الكباِر  من  فٍة  مكثَّ

ساملنَي  بهم  نصَل  كْي 

األماِن،  برِّ  إلى 

على  نتركهم  وال 

ريِق  ـ الطـ ة  ـ قارعـ

َق  ـ ـ القل ـون  يعانـ

واحلرمان،  واليأَس 

أمانٌة  فأطفاُلنا 

أعناِقنا. في 

على الوالدين 
دورًا يف الحفاظ 
على االستقرار 
النفسي ألبنائهم 
وحمايتهم من 
اإلصابة بالخوف 
والقلق واالرتباك 
يف ظل جائحة 
كورونا



ماذا نفعل مع أطفالنا
يف زمن جائحة كورونا؟

د. عواطف كركيش 
باحثة وكاتبة - املغرب
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إن التنشئة االجتماعية تربية مقصودة ومعيارية، تساعد الفرد على 

لها واالنخراط فيها لضمان استمرارية التركيب  فهم ثقافة مجتمعه وتقبُّ

االجتماعي، ولألسرة دور مهم في هذه العملية التربوية االجتماعية، هذا 

االندماج  حتقيق  تروُم  ة  شموليَّ ة  عمليَّ هي  أخرى  جهٍة  ومن  جهة  من 

للطفل. اإليجابي  والتفاعل  االجتماعي 

ي في زمن جائحة كورونا أثرًا سلبًيا  لقد خلَّف متديد احَلْجر الصحِّ

التمديد  لهذا  أن  علًما  األسرة،  ونعني  واجلماعة،  الفرد  نفسية  على 

رغم  الصحي  احلجر  زمن  نستغل  فكيف  استغاللها.  وجب  ات  إيجابيَّ

اجلائحة؟ زمن  هو  اآلن  عاملنا  وحيث  الوالدين  على  األمر  صعوبة 

من املعروف أن النفس تتوق إلى االختيارية في الفعل والسلوك املتوافق 

ة على  مع الضوابط االجتماعية، وملا كان احَلْجر الصحي له داللته املُهمَّ

ة، وجب على  املستوى الصحي والوقائي في ظل تلك اجلائحة الكوروناويَّ

كل أسرة أن حتوِّل الضغط النفسي إلى تدبير إيجابي للوقت والفعل؛ 

خاصًة لنفسية الطفل الذي قد ال يستوعب مدى أهمية الوقاية من خالل 

هذا احلجر حلبه للعب واملرح والتسلية.

وللتخفيف من ظروف معاناة الطفل ال ُبدَّ من األساليب احلوارية في 

ي مهاراته االجتماعية،  م تدنِّ تنشئته وبناء شخصيته، وعلى الوالدين َتفهُّ

نفسه؛  في  بالثقة  للشعور  فقدانه  وكذا  النفسي  استقراره  وصعوبة 

التواُصل مع اآلخرين بعد احلجر الصحي. وبالتالي عدم القدرة على 

دور األسرة النفسي تجاه الجائحة
ة، الوظيفة النفسية، واملتجلية في توفير  ومن الوظائف األسرية املُهمَّ

باحلب  األطفال  شعور  وزيادة  العاطفي،  واالستقرار  باألمان  اإلحساس 

واحلنان والراحة النفسية من خالِل تدبيٍر أمثَل للحجر الصحي وإبعادهم 

للحركة  الطفل شخصية فاعلة أسير  التوتر والرفض، حيث  عن أجواء 

كفيل  االبن  الطفل  مع  والتحاور  واحترامها،  فهمها  يتعيَّ  لذا  واللعب؛ 

ى على احلق في السؤال. بإسعاده ألنه تربَّ

إن الطفل العنيد، والطفل العصبي، كما الطفل املُتمرِّد غير املستجيب 

ملا ُيطلب منه، املتأثر بأصدقاء السوء وبثقافة الشارع السلبية وسلوكيات 

املنحرفي في املدرسة واحلي؛ وكذلك األطفال املضطربون نفسًيا وعاطفًيا 

نتيجة مشاكل أسرية أو غيرها نتيجة تعنيف أو ما َشاَكل ذلك.. كلها 

ظواهر اجتماعية خلَّفها القهر االجتماعي ويجب التعامل مع هذه الفئة 

والتقرُّب  الثقة، كما أن احلوار  بناء  بطريقٍة خاصٍة تؤسس وتقوم على 

من الطفل أجنع السبل لتغيير سلوكياته غير املنضبطة، حيث املبادرة 

ة. ة أضحت ُمقارَبة شموليَّ احلواريَّ

الكبار حول  يقوله  ملا  كبيرًا  اهتماًما  ُيوُلون  األطفال  أن  في  وال شك 

ڤيروس كورونا، وكما تقول الدكتورة كارين روجرز املتخصصة في علم 

التي  األشياء  أهم  »من  أنـچيليس:  بلوس  األطفال  مبستشفى  النفس 

يجب أخذها في االعتبار أن األطفال يعتمدون على البالغي لفهم العالَم 



إليهم بشكٍل مباشر وأيًضا طمأنتهم قدر اإلمكان.

ويجب  تقدمي حقائق دقيقة ومناسبة لكل عمر حول ڤيروس كورونا 

فقبل التحدُّث إلى األطفال، يجب على البالغي فهم احلقائق واالستعداد 

ملشاركة املعلومات الدقيقة بطريقٍة ميكن لألطفال فهمها.

ومن املهم تعريف األطفال بأن معظم األطفال ليسوا ُمعرَّضي بشكٍل 

خاصٍّ لإلصابة باجلائحة. كما ميكن للبالغي إخبار األطفال أن معظم 

األطفال ال ميرضون بشدٍة من الڤيروس. وذلك سيساعدهم على تقليل 

الشعور بالقلق.

للطفل مخاوف خاصة
فإن  للغاية؛  وغامًضا  جديًدا  يزال  ال   19- كوڤيد  ڤيروس  ألن  ونظرًا 

العلماء ليسوا متأكدين من السبب وراء قلة عدد األطفال الذين تظهر 

إال  األطفال  تعرض  عدم  سبب  أو  بالڤيروس،  اإلصابة  أعراض  عليهم 

ألعراض خفيفة؛ ولكن من املعروف علمًيا أن األطفال أقلُّ عرضًة لإلصابة 

الكبار. البالغي  من  بالڤيروس 
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من حولهم. لذا؛ سيشعر األطفال بالقلق بشكٍل أكبَر أو أقل بناًء على 

املوجودين حولهم معهم«. الكبار  تواُصل  كيفية 

ى َمرَضًيا كوڤيد  فمع استمرار انتشار ڤيروس كورونا اجلديد، واملُسمَّ

-19، من املهم أن يتواصل البالغون بكلِّ هدوٍء مع األطفال واملراهقي؛ 

وضع  على  لهم  البالغي  مساعدة  إلى  سواء  َحدٍّ  على  يحتاجون  فهم 

التجارب  ميتلكون  ال  »إنهم  حيث  الصحيح،  منظوره  في  املوقف  هذا 

احلياتية الكافية لوضع شيء مثل ڤيروس 

كورونا في سياقه املناسب. إنهم يحتاجون 

حًقا إلى البالغي لتفسير املعلومات لهم؛ 

خاصة وأن األطفال غالًبا ما يكونون أكثر 

ضبًطا ملا يحدث بشكٍل أكبر مما يتصوره 

البالغون.

ما  غالًبا  األطفال  بأن  علٍم  على  ولَنُكْن 

يستمعون إلى محادثات الكبار حتى عندما 

ال يبدو األمر كذلك، فمن األفضل التحدُّث 

على الوالدين 
التخفيف من 
معاناة الطفل 

ومساعدته 
يف الحصول 

على االستقرار 
النفسي
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ي«،  كما ميكن للكبار أيًضا التحدث إلى األطفال حول »الَعزْل الصحِّ

انتشار  منع  في  للمساعدة  أكثر  الداخل  في  سنبقى  أننا  يعني  مما 

اجلراثيم، والتأكد من حصول املرضى على املساعدة التي يحتاجونها 

الرعاية الصحية. من األطباء والعاملي في مجال 

به ضغوًطا  املتعلقة  ڤيروس كورونا واإلجراءات  ي  تفشِّ ل  وبينما شكَّ

األطفال  يجُد  الكبار،  عالم  على  ونفسية  واجتماعية  اقتصادية  كبيرة، 

أنفَسهم احللقَة األضعَف نفسًيا للتعامل مع هذا الوضع اجلديد الذي 

تغير فيه كل شيء أو كاد. وفي مثل هذه األوقات يلجأ األطفال للبالغي 

لفهم ما يجري حولهم وَبثِّ الطمأنينة في نفوسهم الصغيرة.

احلزن  جلب  ألنه  كورونا؛  ڤيروس  »أكره  تقول:  طفلًة  سمعت  لقد 

الطفلة  تلك  ص  تلخِّ هكذا  ومذعورين«،  خائفي  الناس  وجعل  للعالم، 

ابنة السنوات العشر معرفتها عن هذا الڤيروس الذي مأل الدنيا وشغل 

الناس. وقد ال تدرك هذه الطفلة، وكثيرون غيرها من أطفال العالم كافًة 

لكنهم يرون أمامهم عاملًا مذعورًا،  املتعلقة بڤيروس كورونا؛  التفاصيل 

استقبال  أو  زيارة  يستطيعون  ال  البيوت،  في  »محبوسون  فيه  الناس 

أحد«.

تعلم  هي  اخلاص.  خوفها  الطفلة  حتمل  اخلوف  هذا  كل  وسط 

البالغي، أو مما تبادلته من حوارات مع  ن حولها من  ا تسمعه ممَّ ممَّ

ُعرضًة  أقل  العشر  بسنواتها  أنها  مدرستها،  إغالق  قبل  أصدقائها، 

وَجدَّتي.« َجدِّي  على  خائفة  »أنا  تردد  لكنها  بالڤيروس؛  للتأثر 

ي  وفي ضوء إصابِة مجتمعاٍت بأكملها بالقلق واخلوف في ظل تفشِّ

في  يختلفون  الذين  األطفال،  على  القلق  هذا  ينعكس  كورونا،  ڤيروس 

طرق التعبير عن هذه املشاعر بحسب فئاتهم العمرية وتبًعا لالختالفات 

الفردية بي طفٍل وآخر.

دعم مشاعر األطفال وتغيُّراتها
الطب  إدارة  من  رابا،  وإليزابيث  دالتون  لويز  أجرتها  دراسة  أشارت 

النفسي بجامعة أكسفورد، إلى أن األطفال يتمتعون بقدرٍة فائقٍة على 

واخلوف  القلق  مظاهر  إدراك  سرعة 

البادية على مالمح آبائهم أو َمن يقومون 

برعايتهم، وقد يقلقون لقلق آبائهم سواء 

خوًفا من املرض أم من فقدان الوظيفة 

املنزلي. العزل  بسبب ضغوط  أم 

وأشارت الباحثتان إلى بحٍث آخر عن 

وأمهاتهم  آباؤهم  يعاني  الذين  األطفال 

أو  البشرية  املناعة  نقص  مرض  من 

الصغار  هؤالء  يظن  فقد  السرطان. 

أو  لسلوكياتهم  نتيجة  هو  املرض  هذا  أن 

أنفسهم. على  باللوم  يلقون  وقد  أفكارهم، 

عن  واملراهقون  األطفال  يعجز  وقد 

ذلك  يؤدي  وقد  حريتهم،  تقييد  استيعاب 

األََمد. طويلة  ة  سلوكيَّ مشاكل  ظهور  إلى 

إلى أن اآلباء واألمهات  الباحثتان  ولفتت 

حول  املعلومات  من  يكفي  ما  لديهم  ليس 

التعامل  وكيفية  لألطفال  النفسية  الصحة 

االحتياجات  إن  رابا،  تقول  حيث  معها. 

الوقت  في  أُهملت متاًما  لألطفال  النفسية 

املواد  كثرة  من  الرغم  فعلى  احلالي. 

فإن اإلرشادية حول اآلثار البدنية للمرض وطرق  العدوى،  تفادي 

ة لم تقدم إال القليَل من اإلرشادات حول كيفية  ة احلكوميَّ احلمالت الصحيَّ

ة. النفسيَّ الضغوط  مع  التعامل 

وهناك مجموعة من األعراض التي ميكن لآلباء واألمهات أن يدركوا من 

خاللها وقوع أطفالهم حتت وطأة القلق. من بينها:

ة كأَْن يصبح الطفل أكثر عصبية أو أسرع استثارة،  -  أعراض مزاجيَّ

أو أن يبكي بكاًء غير ُمبرَّر أو يغلب عليه احلديث عن اخلوف.

ت. -   نقص االنتباه وضعف التركيز وسهولة التشتُّ

رات سلوكية واضحة كزيادة احلركة أو نقصانها، كثرة اجلدال،  -  تغيُّ

أو  بالوالدين  التعلق  وزيادة  األقران،  مع  اللعب  في  الرغبة  انخفاض 

أحدهما.

-  اضطرابات النوم.

 - سمات ُعصابية مثل قضم األظفار ومص اإلبهام وغيرها.

وتختلف طرق التعامل مع هذا القلق أيًضا من طفٍل إلى آخر، لكن 

وبشكٍل عامٍّ تقدم منظمة األمم املتحدة لألمومة والطفولة - اليونيسيف 

- ُطرًقا ميكن من خاللها لآلباء واألمهات دعم أطفالهم للتعامل مع ما 

ميرون به من مشاعر خالل هذه املرحلة، تشمل مراقبة البالغي لسلوكهم 

ومحاولة البقاء هادئي قدر املستطاع، إضافًة إلى تشجيع األطفال على 

التعبير عن مشاعرهم وطمأنتهم من خالل احلديث إليهم حول الڤيروس 

ة. بهدوٍء ورَويَّ

عن  األطفال  نظر  صرف  محاولة  إلى  البالغي  املنظمة  تدعو  كما 

واالستمرار  إليهم،  بة  ُمحبَّ أنشطة  مبمارسة  واخلوف  القلق  مشاعر 

باحلياة الطبيعية قدر اإلمكان للتخفيف من ِحَدة التغييرات التي ميرون 

بها.

يجب تقديم 
حقائق دقيقة 

ومناسبة لعمر 
الطفل حول 

فريوس كورونا 
املستجد

على لسان طفلة:
»أكره فريوس 

كورونا ألنه 
جلب الحزن 

للعالم وجعل 
الناس خائفني 

ومذعورين«



تصور جديد لتعليم األطفال
مع أزمة فيـروس كورونا املستجد

إغالق  إسهام  مدى  حول  واسٌع  جدٌل  أُثير 

ڤيـروس  أن  ومبا  الوباء.  احتواء  في  املدارس 

كورونا املُستجّد لم يظهر إلَّ منذ أشهر فقط، 

الية أيٍّ من التدابير  فال توجد أدلة قوية تثبت فعَّ

عليه. للسيطرة  اتخاذها  التي مت 

الصحة  إدارة  من  أرميتاچ،  ريتشارد  إن 

العامة وعلم األوبئة بجامعة نوتنجهام، يقول إن 

ة التي أُثيرت حول جدوى  هذه التساؤلت العلميَّ

إغالق املدارس ل ينبغي أن ُتتخذ ذريعًة إلعادة 

فتح املدارس قبل األوان، إذ إن غياب األدلة ليس 

دليال على انعدام اجلدوى.

العدوى  انتقال  مخاطر  أن  املعروف  ومن 

لكن  واملغلقة،  املزدحمة  األماكن  في  تزيد 

باملرض  لإلصابة  ُعرضًة  أقل  األطفال  أن  رغم 

ة. النفسيَّ باألمراض  اإلصابة  مخاطر 

ي أوجه  ق احَلْجر الصحِّ ع أن ُيعمِّ ومن املُتوقَّ

حول  واألغنياء  الفقراء  بني  املساواة  انعدام 

ويقول  لسنوات،  تداعياته  تستمر  وقد  العالم، 

أرميتاچ إن األطفال األقل حًظا سيكونون األكثر 

تضررًا من الوباء؛ ألنهم سيتأخرون دراسًيا عن 

نهم املوارد القليلة املتاحة لهم  أقرانهم، ولن ُتكِّ

من ُمواَكبة أقرانهم دراسًيا بعد انحسار الوباء.

ويصف بعض اخلبراء، مثل ومي ڤـان لنكر، 

في  لوڤـان  بجامعة  الجتماعي  اإلخصائي 

اجتماعية  »أزمة  بأنه  الوضع  هذا  بلـچيكا، 

وشيكة.«

فرص  من  ُيحرموا  لم  األطفال  أن  واملشكلة 

إغالق  أمُد  طال  كلما  بل  فحسب،  التعليم 

والقلق  الأطفـال  الخـوف عىل  بسبب  ة  الف�ت بالرغم من صعوبة هذه 

ڤيـروس  أزمة  أظهرت  وس غ�ي معروف،  ي مواجهة ڤ�ي
�ف المستقبل  بشأن 

دول  ه  توجُّ ضوء  ي 
�ف سيَّما  ل  بُعد،  عن  للعمل  الحاجة  أهميَة  كورونا 

العالـم نحو التعايش مع الأزمة، ومن هنا أدركت الدول بأن تكنولوچيا 

المعلومات هي السبيل الأمثل للَحدِّ من مخاطر انتشار الوبـــاء، إذ تبنَّت 

تقوم  بُعد  ناجزٍة عن  بيئِة عمٍل  تكويُن  الدول سياساٍت من شأنها  غالبية 

للمعلومات.  الآمن  التبادل  عىل  رئيٍس  بشكٍل 

ون  ي زمننا الحالي أنفسهم عندما يك�ب
هل سيصف الأطفال والمراهقون �ف

الوبــاء  ذكرى  حياتهم  عىل  تُخيِّم  الذين  الضائع«  الجيل  »أبناء  بأنهم 

العالمي؟

د. هدى امليموني 
باحثة وكاتبة - املغرب
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اك مقارنًة باملعلمني في الفصول، يبدو أن  الفتَّ

لدى  مفرطًة  استجابًة  استحثَّ  قد  الڤيـروس 

األطفال. من  قليٍل  عدٍد 

العدوى  نشر  في  األطفال  ُيسهم  وقد 

مثل  املجتمع،  في  ضعًفا  األكثر  الفئات  بني 

أجدادهم؛ خاصًة وأن األطفال قد ل يحرصون 

ة. الشخصيَّ النظافة  على 

ولهذا؛ فأغلب الظن أن حياة معظم األطفال 

لن تعود لطبيعتها في األشهر القليلة املقبلة. 

ستؤدي  الدراسة،  عن  النقطاع  إلى  وإضافًة 

في  الُعزْلَة  تفرضها  التي  ة  النفسيَّ الضغوط 

ي، إلى تبعاٍت جسيمة، مثل  ظل احَلْجر الصحِّ

والجتماعي.  والعاطفي  املعرفي  النمو  تأخر 

وقد تزيد هذه الضغوط في مرحلة املراهقة من 



املدرسية  اإلجازات  بفترات  مقارنًة  كثيرًا  أدنى 

ملمارسة  الفرصة  لهم  ُتتاح  لن  ألنهم  املعتادة؛ 

املوسيقا  دروس  مثل  ة،  التثقيفيَّ األنشطة 

مات  والرحالت إلى املتاحف واملكتبات أو املُخيَّ

ة. إذ سُيحرم األطفال من فرصة تثبيت  الصيفيَّ

املعلومات التي تعلموها في املدرسة وتوسيع 

حولهم. من  العالم  وفهم  العلمية  مداركهم 

األطفال  ُحرم  الدراسي،  التحصيل  وبخالف 

أيًضا من فرص الدعم النفسي بسبب احَلْجر 

الصحي. فإن املعلمني في الغالب هم أول من 

النفسية  الصحة  تدهور  عالمات  يالحظون 

النفسي،  الدعم  على طلب  ونهم  ويحثُّ للطالب 

املشورة  خدمات  املدارس  من  الكثير  ر  وتوفِّ

النفسي. والعالج 

إذ يتلقى على سبيل املثال 13% من املراهقني 

في الوليات املتحدة دعًما نفسًيا من املدارس.

ُبعد،  عن  النفسي  الدعم  خدمات  ويكتنف 

ويقول عزرا غولبرستاين،  العيوب.  الكثير من 

مينيسوتا:  بجامعة  العامة  الصحة  كلية  من 

على  تنطوي  النفسية  الصحة  خدمات  »إن 

الكثير  تتوافر في  ة، ول  درجٍة من اخلصوصيَّ

من املنازل املساحة الكافية التي تسمح بهذه 

اخلصوصية«.

والعنف  اإليذاء  حالت  نسبة  ترتفع  وقد 

انعدام  بسبب  عنها؛  املُبلَّغ  غير  املنزلي 

واإلخصائيني  واملدرسني  الطالب  بني  التواصل 

كثيرًا  املدرسة  »إن  أرميتاچ:  ويقول  النفسيني. 

من  التالميذ  إليه  يفرُّ  الذي  امللجأ  تكون  ما 

اآلمن.« وغير  فيه  املرغوب  وغير  ر  املُنفِّ املنزل 

ويقول ڤـان لنكر: »عندما ُتقيد حركُة أناٍس 

تزيد  ة،  ُمكتظَّ منازل  في  احلرمان  من  يعانون 

املنزلي«. العنف  فرص 

تكنولوجيا املعلومات تحدُّ مخاطر الوباء
التاجي  الڤيـروس  جائحة  أجبرتنا  لقد 

ٍة وُضحاها على إعادة تقييم  كورونا بني عشيَّ

منوذجنا التعليمي احلالي، حيث أدت اجلائحة 
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تعلَّموه  ما  منهم  الكثير  سينسى  املدارس، 

قبل الوباء. إذ أشارت دراساٌت إلى أن معظم 

األطفال ُيبدون حتسًنا أثناء الفصول الدراسية، 

كبيرًا،  تراجًعا  وأحياًنا  يتراجع،  أداءهم  لكن 

ة الطويلة، ول سيما في  أثناء اإلجازة الصيفيَّ

الرياضيات.

ة خُلصت إلى أن الوقت  هناك دراسة نرويجيَّ

مستوى  على  يؤثر  التعليم  في  نقضيه  الذي 

عن  النقطاع  فإن  البلوغ،  مرحلة  في  ذكائنا 

على  جسيمٌة  َتِبعاٌت  له  سيكون  الدراسة 

طيلة  ستالزمهم  للطالب  املعرفية  القدرات 

حياتهم.

ل  قد  ُبعٍد  عن  التعليم  أن  ماركوت  ويرى 

في  فاتتهم  التي  الفرص  عن  األطفال  يعوض 

ويقول  الدراسة.  عن  النقطاع  من  الفترة  هذه 

وقت  وقضاء  اآلخرين  مع  عالقات  إقامة  إن 

والتركيز  الزمالء  مع 

أسهل  الدروس،  في 

يكون  عندما  كثيرًا 

غرفة  في  الطالب 

واحدة.

ويقول ماركوت إن 

أن  نخشاه  ما  أكثر 

الطالب  أداء  يتراجع 

مستويات  إلى 

إلى إغالق املدارس في 191 دولة - أي كل دول 

ر على  العالم باستثناِء عدٍد قليل - وهو ما أثَّ

مليار طفل.  1.6

معاناة؛  األمر  ُيعدُّ  كثيرين  إلى  بالنسبة 

شة التي تخشى أن يتخلف  خاصًة األَُسر املُهمَّ

ذلك،  ومع  الدراسي  التحصيل  في  أطفالها 

نادرة.  فرصة  يقدم  رمبا  هذا  إن  خبراء  يقول 

وقد  بني عشيٍة وضحاها،  العالم  تغير  لقد 

فصول  في  شامٍل  لتغييٍر  دافًعا  هذا  يكون 

الدراسة جلعلها أفضل للجميع. فإن منوذجنا 

يقفون  ُمعلِّمني  القائم على  للتعليم -  احلالي 

أنهم  املفترض  من  الطالب  من  صفوٍف  أماَم 

عقود. منذ  يتغير  لم   - باهتمام  يستمعون 

ومع   ،19  - كوڤيد  مرض  انتشار  قبل 

رات السريعة في مجال التكنولوچيا، كان  التغيُّ

املعرفة  هذه  دمج  ميكننا  كيف  حول  السؤال 

ومع  اآلن  التعليمية.  أنظمتنا  في  اجلديدة 

استئناف الدراسة في بعض البلدان بعد شهور 

ا ميكن أن يتعلمه  ف، يسأل الناس عمَّ من التوقُّ

أقوى.  اخلروج  أجل  من  التجربة،  من  أطفاُلنا 

حسب  التدريس،  عدل  الصطناعي  الذكاء 

من  الرَِّتيبة  املهام  ونقل  تلميذ،  كل  قدرة 

هذا  نفسه،  الوقت  وفي  اآللت،  إلى  املعلمني 

ن من جعل التعلُّم جتربًة  الواقع الفتراضي َمكَّ

ومثيرة. غامرًة 

في جميع  التالميذ  من  العديد  يشعر  فقد 

أنحاء العالم بامللل وعدم اإلقبال على التعلم عن 

بعد أثناء اإلغالق، لكن العديد منهم يشعرون 

فعاًل باملَلَل والنفصال عن نظام التعليم احلالي 

أيًضا.

من  متنوعة،  مجموعة  استخدام  مت  لقد 

متصلة  غير  وأخرى  اإلنترنت،  عبر  ات  املنصَّ

التفكير  مثل  مواضيع  لتدريس  باإلنترنت؛ 

بالصورة األشمل، واإلبداع اجِلْذرّي، والتعاطف 

األخالقي  والستخدام  باآلخرين،  والشفقة 

للتكنولوچيا.

ُمتعدِد  منهٍج  ي  تبنِّ عن  الدفاع  يتم  كما 

التعليم عن 
بعد لن يعوض 

األطفال عن 
ممارسة 

األنشطة 
التثقيفية يف 

املدرسة



لألطفال  املدارس  أهمية  مدى  ككل،  واملجتمع 

الدعم  لهم  تقدم  حيث  الدروس،  عن  بعيًدا 

واحلماية. واملياه  والتغذية  العاطفي 

وعلى الرغم من أننا بعيدون كل البعد عن 

للحكومات  ميكن  للتعليم،  مختلٍف  منوذٍج 

بدائل  عن  للبحث  الوباء  دروس  استخدام 

. أفضل

العالم  في  والطلبة  التالميذ  ماليني  إن 

العربي أُجبروا على استكمال عامهم الدراسي 

ُتعدُّ جديدة عليهم تاًما ُبْعد، في جتربٍة  عن 

ة مواد  لْفزَة التعليميَّ وفيما تبثُّ محطاُت التَّ

حصصهم  ببث  معلمون  بادر   ، لهم  دراسية 

ملواقع  املباشر  البث  خدمة  عبر  التعليمية 

عربيٌة  حكوماٌت  وتبنَّت  الجتماعي،  التواُصل 

البدائل  هذه  فأيُّ  مستقلة.  ًة  تعليميَّ اٍت  منصَّ

العربي. للطالب  الوصول  على  أقَدر 

القواعد ميكن، في   إن هناك مجموعة من 

باعها، جعل عملية التعليم املنزلي أكثر  حال اتِّ

سالسًة وإمتاًعا لألطفال وذويهم، وتشمل هذه 

اخلطوات:

- التهيئة النفسية: حيث ينظر الكثير من 

األطفال في العالم إلى فترة إغالق املدارس على 

أنها إجازة للعب والستمتاع؛ لذا من الضروري 

مستمرة  الدراسة  بأن  نفسًيا  األطفال  تهيئة 

ولو عن ُبعد، عن طريق اللتزام قدَر املستطاع 

بروتنٍي شبيٍه بذلك الذي كان متبًعا أيام الدوام 

أقلَّ  ساعاِت  تخصيِص  مع  وإنه  املدرسي، 

للدراسة يجعل العملية ممتعة قدر اإلمكان.

بد أن يحاول األهُل  إذ ل  ة:  املاديَّ التهيئة   -

قدر املستطاع تأمني كل ما يلزم للطفل من كتب 

للدراسة، فإن هذا األمر  وأدوات ساعة جلوسه 

ويقلل  تركيزه  الطفل من احملافظة على  ن  مُيكِّ

ت انتباهه، كما يجعل احلدود بني وقت  من تشتُّ

اجللوس إلى الدرس ووقت اللعب واضحة.

بصحته  والهتمام  الطفل  وقت  تنظيم   -

للترفيه  وقٍت  وبتخصيِص  ة  والنفسيَّ ة  البدنيَّ

العائلة. مع  وقٍت  وقضاِء 
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التالميذ  لتقييم  وأسلوٍب  التخصصات، 

والطالب ليس من خالل المتحانات، ولكن من 

الذي  والتأثير  يبتكرونه  وما  مشاريعهم  خالل 

العالم. على  إحداثه  مُيكنهم 

ٍر جديٍد للمدارس؛  نحن نحتاج إلى طرِح تصوُّ

لكي ل تكون فقط مثل هذه الصوامع املعزولة، 

حيث ُيحاصر األطفال، ولكن دمجها كمساحٍة 

ميكنهم من خاللها النخراط مع الُقوَى العاملة. 

إن أحد اجلوانب املشرقة لألزمة احلالية هو 

ُبعد،  للعمل عن  أن األطفال يتم إعدادهم اآلن 

فالكثير منهم يطوِّرون مهاراٍت مثل إدارِة دورٍة 

عبَر اإلنترنت، والتحدُّث رقمًيا، والتعاون رقمًيا، 

رمبا في مشروعات محتملة.. ولكن هل يفعل 

ميكنهم  الذي  وما  صائب؟  هو  ما  املعلمون 

ة؟ الظروف احلاليَّ حتقيقه في ظل 

املدارس  فتح  أعيد  املاضي،  يونيه  بحلول 

مليار  من  أكثر  لكن  دولة،   70 نحو  في 

ملنظمة  وفًقا  بعد،  ملدارسهم  يعودوا  لم  طفل 

حيث  اليونيسيف. 

يقول روبرت چينكينز، 

في  التعليم  مدير 

اليونيسيف، إن هناك 

بذلتها  جيدًة  جهوًدا 

احلكومات  بعض 

للوصول إلى التالميذ 

اإلغالق. أثناء 

ويضيف: »لدينا بعض األدلة على أننا نصل 

إلى أطفاٍل لم يتمَّ الوصول إليهم عندما كانت 

املدارس مفتوحة« أما اآلن فلدينا فرصٌة تتكرر 

الفتح  إعادة  عملية  في  جيل،  كل  واحدًة  مرًة 

ة ودعم األطفال.« لتجاوز األنظمة املدرسيَّ

دولة،  فإن من بني 127  لليونيسيف،  ووفًقا 

من  مزيًجا  تستخدم  إنها  منها   %90 تقول 

األدوات للوصول إلى التالميذ، من املوارد عبر 

املطبوعة. العمل  أوراق  إلى  اإلنترنت 

متوافرًا  ليس  باإلنترنت  التصال  لكن 

. للجمي

فإن أقل من نصف األشخاص في 71 دولة 

في  البلدان  غالبية  وفي  باإلنترنت.  متصلون 

أربعِة  كل  من  واحٍد  إلى  األمر  يقلُّ  أفريقيا، 

أشخاٍص فإن ضعف الوصول إلى التكنولوچيا 

َفْيض. َغْيٍض من  ليس سوى 

قواعد تجعل التعليم املنزلي أكثر 
سالسًة

ومع بدء املدارس في الترحيب بالطالب مرًة 

التعليم  مدير  چينكينز  روبرت  يعتقد  أخرى، 

احلكومات  على  يجب  أنه  اليونيسيف  في 

ة  الجتماعيَّ احلماية  خالل  من  األَُسر،  دعم 

األطفال  ذهاب  لضمان  ة؛  النقديَّ والتحويالت 

املدارس. إلى 

ويرى چينكينز أن كوڤيد - 19 أظهر لآلباء، 

الخرباء: الوضع 
يف ظل جائحة 

كورونا ينذر 
بأزمة

اجتماعية



فجوة  تضييق  في  املعلمون  يساهم  وقد 

بدائل  توفير  خالل  من  الدراسي،  التحصيل 

أو  الكمپيوتر  استخدام  تتطلَّب  التي  للمهام 

اإلنترنت. شبكة 

ق احلكومات أنظمة، مثل املكتبات  وقد ُتطبِّ

الكتب  على  األطفال  لة؛ لضمان حصول  املُتنقِّ

أن  املدارس  على  وينبغي  يحتاجونها.  التي 

من  تأثرًا  أكثر  كانوا  الذين  األطفال  تتابع 

خاصة  تدابير  وضع  إمكانية  وتدرس  األزمة، 

فاتهم. ما  تعويض  في  ملساعدتهم 

يتحدثوا  أن  عليهم  واألمهات  اآلباء  إن 

التي  املشاعر  حول  أطفالهم  مع  بصراحٍة 

ڤيـروس  جائحة  بسبب  األسرة  أفراد  تعتري 

الضغوط  جتاهل  فإن  املستجد،  كورونا 

ة. عكسيَّ نتائج  إلى  سيؤدي  واملخاوف 

كما إن قدرة األطفال على التأقلم مع العالم 

تبعاتها،  على  بهم  وتغلُّ كورونا  جائحة  بعد 

واألمهات  اآلباء  جهود  تضاُفر  ستتطلَّب 

واألطباء  الجتماعيني  واإلخصائيني  واملعلمني 

والسياسيِّني النفسانيِّني 
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إن بقاء العائالت في منازلها وحتوُّل كثيرين 

فرصًة  يشكل  قد  املنزل،  من  العمل  إلى 

ودعمهم  أبنائهم  مع  أطوَل  وقًتا  األهل  لقضاء 

يشير  كما  عنهم.  والترفيه  وتعليمًيا  نفسًيا 

التواُصل  وسائل  من  الستفادة  إمكانية  إلى 

افتراضًيا،  ولو  قريبني،  البقاء  في  الجتماعي 

العزل  ينتهي  أن  إلى  واألصدقاء،  األحبة  من 

فرضها  التي  الجتماعي  التباُعد  وإجراءات 

في  البشر  طريقة  على  كورونا  ڤيـروس 

بينهم. فيما  التواصل 

ٍة نافعة ُربَّ ضارَّ
مع  أطول  أوقاًتا  ميضون  اآلباء  أصبح  لقد 

األمر  أن  ول شك  اإلغالق،  فترة  خالل  أبنائهم 

التي  بالطريقة  يتعلق  واألبناء  اآلباء  لدى  كله 

األمور،  بها  نرى 

فمن يريد أن يراها 

فرصًة لقضاِء وقٍت 

العائلة  مع  أطوَل 

هذا،  له  سيتحقق 

ومن يريد أن يراها 

كذلك. ستكون  وعزلٍة  حبٍس  فترَة 

اختبرها  التي  املنزل  من  التعلُّم  جتربة  إن 

للمرة األولى أٌب مع ابنتيه البالغتني من العمر 

اختصرت  سنوات،  وعشر  سنوات،  سبع 

اليوم  الذي كان يضيع في  الوقت  الكثير من 

رابعة عصرًا، فالدراسة  ـ املدرسي املمتد حتى ال

من  أكثر من 3 ساعات  تتطلب  ل  املنزل  من 

ز. املُركَّ التعليم 

قضاِء  فرصَة  لآلباء  َضَمن  الوقت  هذا  كل 

يكن  فلم  البعض،  بعضهم  مع  أطوَل  ساعاٍت 

عمٍل  ويوِم  دراسيٍّ طويٍل  يوٍم  بعد  املمكن  من 

ُمنهٍك أن ميارسوا الرياضة كأسرة يومًيا، أما 

اآلن فاألسرة بالكامل تارس رياضة املشي ملدة 

ساعة ونصف الساعة كل يوم.

كذلك أصبح لألطفال وقٌت للَِّعب مع األطفال 

اهتماماتهم  عن  إليهم  والتحدث  أقرانهم 

خمس  إلى  أربع  عن  تقلُّ  ل  ملدٍة  ومشكالتهم 

ساعات يومًيا، وهو أمر كان »مستحياًل« خالل 

على  حكرًا  الطهي  يُعد  ولم  العادية.  األيام 

طقًسا  أصبح  وإمنا  األسبوع،  نهاية  عطالت 

األسرة. أفراد  كل  فيه  يشارك  ممتًعا  يومًيا 

جائحة كورونا 
فرصة

لتقديم تصور
جديد للتعليم
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كورونا... وجهان لعملة واحدة
إيجابيات.. فريوس كورونا، وسلبياته.. على طفلك 

د. هند حجازي
مدرس بكلية التربية - جامعة دمنهور - مصر

القلق 
والضغط 
النفسي

االنقطاع
املفاجئ 

عن
املدارس

نقص
الغذاء

قضاء 
األطفال وقت 

كبري أمام 
الكمبيوتر 

والتلفاز

ارتفاع
عدد

الوفيات

سلبيات كورونا

ا؟ ورون وس ك �ي ا ڤ م

ا،  ورون ات ك وس �ي ة ڤ الل ن س ه م اف ش ت م اك وس ت �ي ر ڤ ه آخ ب ب س ٍد ي ْع رٌض ُم و م د -19 ه ي وڤ رض ك  م

ة  ح ائ د- 19 الآن إىل ج ي وڤ ول ك ح د ت �ب 2019، وق م س ون الأول/ دي ان ي ك
ة �ف ي ن ي ص ان ال ة ووه ن دي ي م

َّ �ف �ش ف ت

م. ال ع دان ال ل ن ب د م دي ع ىل ال ر ع ؤث ت

ا:  وًع ي ل ش رى الأق راض  الأخ ل الأع م ش اف، وت ج ال ال ع سُّ اق، وال ره ى، والإ مَّ ُح :  ال ي
ه �ف راض ل أع ث م ت ت

أو  ٍوق  ذَّ ال ة  اسَّ دان ح ق ال،  وف ه س ق، والإ ل ح ال م  ة، وأل َم ح ت ل ُم ال اب  ه ت وال داع،  ص ف،  وال الأن ان  ق ت اح

ًدا. ة ج ف ي ف راض خ أع روا إل  ب ع ش دوى دون أن ي ع ال اس ب ن ض ال ع اب ب ّم،  ويُص شَّ ال

ي 
�ت ال ة،  �ي غ ص ال َات  �ي ط ُق ال ق  ري ط ن  ع ٍص  خ ش إىل  ٍص  خ ش ن  م اٍس  أس ٍل  ك ش ب  19  - د  ي وڤ ك �ش  ت ن وي

م. ل ك ت ي أو  س  ط ع ي أو  ل  ع س ي ا  دم ن ع ه  م ف أو  ه  ف أن ن  م  19  - د  ي وڤ ك ب اُب  ص م ال ُص  خ ش ال ا  رزه ف يُ



د  ج ت س م ال ا  ورون ك وس  �ي ف ل أن  ك  ش ل 

ا: ه م أه م؛  ال ع ال ىل  ع ة  �ي ث ك ات  ي ب ل س

 - عدد الوفيات.

- انقطاع األطفال املفاجئ عن مدارسهم، وعن 

أصحابهم.

شاشة  أمام  كبيرًا  وقًتا  األطفال  قضاء   -

ِللَّعب،  واملوبايل؛  والتابلت،  الكمپيوتر، 

الدرامية  واألعمال  األفالم،  ومشاهدة 

والكارتونية؛ بسبب منعهم من اخلروج من 

املنزل.

- أخبار التواُصل االجتماعي املليئة بقصص 

ع، والقلق. املوت، والذعر، ونقص الغذاء املُتوقَّ

فلم تُعد صورة العائلة السعيدة التي يستمتع 

أفرادها بقضاء الوقت مًعا على حالها؛ بسبب 

انقطاعهم عن العمل، والضغط النفسي الواقع 

عليهم بسبب ذلك الوباء املرعب.

ات كورونا فهناك إيجابيات  وبعيًدا عن سلبيَّ

حالة  من  الرغم  فعلى  حلياتنا؛  أُضيفت  عدة 

الذعر التي أصابت العالم بسبب ذلك الڤيروس 

األمور  بعض  اكتشاف  على  ساعد  فإنه 

ومنها: اإليجابية؛ 

عودة )َلمة العيلة(:
ففرضت  األَُسري،  الترابط  كورونا  أعادت 

التواصل  فرص  فزادت  املنزلي؛  العزل  حتمية 

روح  بثَّ  الذي  األسري  احلوار  وزاد  األسري، 

أفراد  نفوس  في  واألمل  واحلب،  الطمأنينة، 

األطفال. وخاصة  األسرة؛ 

عودة عادات النظافة الشخصيـة:
والصابون  باملاء  باستمرار  األيدى  غسل 

وذلك  مرة،  كل  في  ثانية   20 عن  تقلُّ  ال  ملدٍة 

غريب،  جسم  أي  مالمسة  وعند  اللعب،  بعد 

مة،  وقبل األكل؛ لقتل الڤيروسات، فالبيوت ُمعقَّ

والكحول؛ وكذلك  املطهرات،  ونظيفة؛ تستخدم 

منتظم،  بشكل  الرياضة  مبمارسة  االهتمام 

اليومي. الصحي  الطعام  وتناول 
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عودة 
التوازن 
البيئي

عودة 
عادات 
النظافة 
الشخصية

عودة
لـمـة
العيلة

التباعد
الجسدي

تقدير
دور 

الطبيب

التعليم
عن
بعد

إيجابيات كورونا



عودة التوازن البيئي:
بعد  التلوث  وانخفض  البيئة،  فتحسنت 

توقف املصانع، وكثير من وسائل املواصالت، 

األوزون. طبقة  ن  وحتسُّ

عودة التعليم عن بعد:
على  القدرة  عدم  حلَّ  ُبعد  عن  فالتعليم 

ات  املنصَّ توافرت  كما  لبلد،  بلٍد  من  السفر 

واملواقع  ة،  االفتراضيَّ والفصول  ة،  التعليميَّ

فتواصل  التابلت،  وامتحانات  ة،  التعليميَّ

األطفال مع معلميهم؛ فقل كسل األطفال؛ لعدم 

فت التكنولوچيا في  ذهابهم للمدرسة، كما ُوظِّ

التعليم مبا ُيسهم في تخفيض تكاليف التعلم 

يوم. بعد  يوًما  تزداد  التي 

م أهمية التباعد اجلسدي مع اآلخرين. - تفهُّ

- تقدير لدور الطبيب، وتضحيته بوقته من 

أجل الوطن.

ب. ق ىل ع ا ع اَة رأًس ي ح ب ال ل اء ق ا وب ورون ك ف

ع  .. م ِّي ر�ب ُم ل الأب، والأم، وال ام ع ت ف ي ي ك ف

رف؟ ظ ال ذا  ه

األبناء  توعية  في  ُمهًما  دورًا  األسرة  تلعب   -

ة،  الصحيَّ واملمارسات  ات  السلوكيَّ باع  باتِّ

األطفال. نفوس  في  النظافة  ثقافة  وغرس 

قدرات  لم حتترم  فإن  طفلك:  قدرات  احترم   -

طفلك  سيتحول  كورونا؛  ظل  في  طفلك 

ُمتسلِّط. عنيٍف  لطفٍل 

أطفالك،  مع  العائلي  ط  النشِّ باحلوار  اهتمِّ   -

تساؤالتهم. جميع  على  وجاوب 

إلشباع  أطفالك؛  مع  أطول  وقًتا  اقض   -

والطمأنينة. للحب،  حاجاتهم 

أنشطة  في  الزائد  الطفل  نشاط  استغل   -

والتقاط  النسيج،  أعمال  مثل:  مختلفة؛ 

بالكاميرا. الصور 

انية في كثيٍر  ل لطفلك في الدورات املجَّ - سجِّ

من املواقع؛ الستغالل وقته.

مهاراته  لتنمية  النوم؛  قبل  لطفلك  اقرأ   -

للغوية. ا

لنشرات األخبار املستمرة  ُتعرِّض طفلك  - ال 

على مدار اليوم حول ڤيروس كورونا؛ حتى 

ال يصاب بالذعر.

أصدقائه  مع  التواُصَل  لطفلك  اسمح   -

مثل:  االجتماعي؛  التواصل  وسائل  عبر 

واملوبايل. اإلنترنت، 

م وقت طفلك من خالل إبقائه منشغاًل  -  نظِّ

مدار  على  املختلفة  ة  الترفيهيَّ باألنشطة 

اليوم، من: رسم، متثيل، غناء، إلقاء؛ حيث 

مواهبه. الكتشاف  وسيلةً  األنشطة  تلك  ُتعد 

-  امنح طفلك قسًطا كافًيا من النوم.

- راجع مع طفلك بعض دروسه عبر اإلنترنت.

ص لطفلك ساعتني على مدار اليوم؛  -  خصِّ

املختلفة؛  اإللكترونية  األجهزة  الستخدام 

استيَشْن. والپالي  واملوبايل،  اآليباد،  مثل: 

ة،  املنزليَّ أعمالك  يشاركك  طفلك  اجعل   -

اجعليه  أسرتك،  أفراد  بني  العمل  م  وقسِّ

يغسل  املائدة،  يحضر  املطبخ،  يدخل 

ألعابه؛  يرتب  حجرته،  ب  يرتِّ أسنانه، 

بها،  يلتزم  يومية  مهمة  عليه  أن  فيشعر 

املسئولية. فيتعلم 

بطريقة  الوباء  حول  أطفالِك  مع  حتدَّث   -

وعيهم  ليزداد  ألعمارهم؛  مناسبة  مبسطة 

يصيب  مرض  إنه  لهم:  وقول  بالڤيروس، 

اجلهاز التنفسي ناجم عن ڤيروس كورونا 

وقد  جاف،  وسعال  ى  بُحمَّ يبدأ  اجلديد، 

بعض  ويحتاج  التنفس،  في  لضيق  يؤدي 

وينتقل  املستشفى،  إلى  للذهاب  املرضى 

عبر الرذاذ؛ وذلك ألن أفضل مصدر يثق به 

الوالدان. هو  األطفال 

وكيف  ة،  الشخصيَّ النظافة  طفلك  علِّم   -

املناديل؛ وكذلك  ويتخلص من  يده،  يغسل 

ألنها  والفم؛  واألنف،  العني،  ملس  ب  جتنُّ

منافذ ميكن للڤيروس الدخول من خاللها؛ 

نقل  لتجنب  الكمامة؛  لبس  أهمية  وكذلك 

لآلخرين. العدوى 

 - علِّم طفلَِك إذا ظهر عليه بعض األعراض، 

أو  عال  السُّ أو  الصداع  أو  ى  احُلمَّ مثل: 

املنزل  يلتزم  س،  التنفُّ ضيق  أو  الرَّْشح 

وعلى  نفسه  على  حفاًظا  منه  يخرج  وال 

اآلخرين.

د  ق ف ة،  �ي ث ك اء  ي أش ا  ورون ك ن  م ا  ن م علَّ ت

ا،  ن وك ل س ب  ذِّ ه وتُ ا،  ن م علِّ ُت ل ا؛  ورون ك اءت  ج

س  ي ول ب  ذَّ ه ُي ل ان؛  س ن الإ ىل  ت ب يُ د  ق ا  م رب ف

. ب ذَّ ع ُي ل
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اغسْل يديَك يا حمْد
واحفْظ نظافَة اجلسْد

باملاِء والصابوِن قْد
ميوُت ذاَك امُلستَجّدْ

م يديك جيدْا َعقِّ
ْم وال متُدْد يدْا سلِّ

ْم..... وباعْد باملدى َكمِّ
حتمي الَوَرى من الّندْم

نا اُزنا يف كفِّ قفَّ
والعناَق بيننْا

حرًصا لزمنا بيتنا
خيٌر لنا من األلمْ 

ال تلعنبَّ باحَلَصى
وبالتراِب والعصا

فاَز الذي ما قد عصى
بابا وماما يا َحَمْد
ٌة وجّدْ  لديَك جدَّ
ال تقربنَّ منهما

َغضٌّ لديهُم اجلسْد
َمى ليسوا ُقساًة كالدُّ

)كوڤيُد( ما استثنى أحْد
وطاَف يف كلِّ بلْد 

يف عوِن واحٍد أحْد
نحمي البالَد واحِلَمى

كوفيد ١٩
ناهدة شبيب

شاعرة - سوريا

تعاونوا فاألمُر َجّدْ
اِء اجلسْد  نبري من الدَّ
ڤيروُس لم يرحم أحْد

َما ُرْحماَك يا ربَّ السَّ

يُن قْد أوصى البشْر الدِّ
أن يحذروا عند اخلطْر

يف حفظنا اهلُل أمْر
من فضله نرجو املََدْد

.... راياُتنا منصورٌة
يف حرصنا ممهورٌة

ولم تنْم مقهورٌة
َند عنٌي .... وباهلل السَّ



زيزو موهوب زمانه
تجربة يف مسرح الطفل

؛  ي
دا�ئ ت ادس االب س ف ال ص ي ال

ا �ف ا وأن ن ي ل رة ع رَّ ق ت ُم ان ال ك ف لئط ة ل ي ك ري ة أم ه رواي ت ب بَّ ذي س ر ال ح س ال ف ب �ت ب أن  أع ج  ي

�ب  ي ع
�ف اه م ف ت ؤلِّ ُم م ال إن اس ف ف لئس ب«، ول ُل االئرن ا »ذي ه م ة واس ي رب ع ة ال غ ل ًة إىل ال م ج �ت ة م رواي ت ال ان ام 1961، ك أي ع

ل  ات، داخ وان ي ح ل ذيول ل ع ال ن ص ل ي ر إىل رج ف واالآخ �ي ح ف ال �ي ب ب ذه ة ي اب غ ي ال
ٍ �ف �ي غ ٍب ص ول أرن دور ح ي ت وات. وه ن س ال

إن  رٍة ف لِّ م ي ُك
ب، و�ف لئرن ل ل ذي �ي ال ي غ ت ل ب رج وم ال ق دة، وي ائ ل ف ه أق ار أن ب ت اع �ي ب ص ق ه ال ُل ه ذي ب ج ع ب ال يُ ذا االئرن ه، ه وخ ك

ف  ؤل م ة أن ال رواي ن ال ت م م عل د ت ر، وق واٍن آخ ي ح ٍل ل دي ٍل ب ىل ذي ل ع ص ح ود كي ي ع ب، وي اع ت م ه ال ب ل ب س د ي دي ج ل ال ذي ال

ا.  ه ي ل ه هللا ع ق ل ي خ
�ت ورة ال ص ال ر�ف ب ي أن ي ح ن ال ائ ك ىل ال ا أن ع ن �ب خ كي أراد أن يُ ري االئم

محمود قاسم 
كاتب - مصر
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وعندما جاءتني فكرة روايتي »زيزو موهوب 

رغم  يطاردني  كان  األرنب  ذيل  فإن  زمانه«، 

والشخصية.  املوضوع  اختالف 

 كان هناك روبوت في مدينة البشر اآلليِّني 

حيث   ،2027 عام  األحداث  تبدأ  زيزو،  اسمه 

يرى أنه ميكن أن يصل إلى مكانة البشر، أن 

يكون موهوًبا، وعندما عرف أن العالم »األستاذ 

للروبوت  املواهب  برمجة  عمل  يستطيع  م«  عالَّ

فإنه ذهب إليه في املعمل، في أطراف املدينة، 

وكيف  له،  املتاحة  املواهب  عليه  يعرض  وراح 

واملكانة  باملال  لصاحبها  تأتي  املوهبة  أن 

إلى  يتعرَّف  زيزو  وبدأ  والشهرة،  االجتماعية، 

البشر. يحبها  التي  املواهب 

يكون  أن  زيزو  الروبوت  اختار  البداية  في   

ث،  هناك وسط حتذيرات األستاذ عارف بالتريُّ

الولوعة  زيزي  بالفتاة  يلتقي  األدب  نادي  وفي 

بالشعر، التي جتدها فكرًة مدهشًة أن تسمع 

زمانه،  موهوب  زيزو  الروبوت  للشاعر  قصيدة 

إنه شديد احلماس، ورغم أن ليس لزيزو مكاٌن 

في األمسية فإنه يفرض نفسه على اجلميع، 

القصيدة.  إلقاء  في  ويبدأ 

سرعان ما ينقلب املوقُف على زيزو؛ فليس 

ما يقوله شعرًا، لكن زيزي شديدة االقتناع مبا 

سمعت، ويتم طرد الشاعر املُبرَمج، وتصحبه 

مصنع  إلى  التالي  اليوم  في  ويعود  الفتاه، 

م أن يجعل  املواهب، ويطلب من البروفسور عالَّ

منه ممثاًل؛ كي يصيَر جنم اجلماهير.

فإن  اجلديد  للجيل  املكتوبة  الرواية  وفي 

زيزو يتردد على العاِلم اإللكترونّي عارف أربع 

مرات كي يغير من املوهبة االصطناعية التي 

ويرى  يفشل،  مرة  كل  ففي  بها،  برمجته  تتم 

إنه األصلَح للموهبة األخرى، وفي كل مرة فإن 

الفتاة البدينة تكون مبشاركته، تطمع في أن 

موهبته  متتدح  وهي  فرصتها،  على  حتصل 

يلقي  أن  بعد  فهو  ُخَيالء،  يزيُده  ما  اجلديدة 

شعرا إلكترونًيا في األمسية الشعرية، يقابله 

اجلمهور باالستهجان والسخرية، وهو يتعامل 

اإلعجاب مبا  جنون  أنه  على  االستهجان  مع 

يفعل، ويتهم اآلدميِّني بأنهم ليس لديهم تذوق 

للشعر اإللكترونّي، َهَوس العالم اجلديد. وفي 

األمسية خطف النجم الشهير، املمثل األنظار 

من زيزو، وشعره، فيدرك أن الشهرة احلقيقية 

والتلفزيون؛  السينما  في  للممثلني  تتحقق 

األستاذ  معمل  إلى  زيزي  خلفه  ومن  ويسرع 

مبوهبة  ُيبرمجه  أن  منه  ويطلب  عارف، 

اجلديد  زيزو  يخرج  ثواٍن،  وبعد  التمثيل، 

أي  يريد  التمثيل،  ُقَشْعريرَة  أصابته  وقد 

التصوير  مكان  إلى  ويسرع  يؤديه،  كي  دور 

يجعله  أن   املخرج  من  ويطلب  الفتاة،  ومعه 

ميثل، وأمام اإلحلاح ُيسند إلى زيزو دور ممثل 

وقد  والشعراء،  ْعر  الشِّ حتب  فالناس  شاعرًا، 

العام 2027،  في  أحداثها  تدور  الرواية  جعلت 

األولى  املئوية  بالذكري  مصر  ستحتفل  حيث 

الختيار الشاعر أحمد شوقي أميرًا للشعراء، 

املوهبة  صاحب  زيزو  فإن  املناسبة  وبهذه 

اإللكترونية االصطناعية يحلم أن يكون األمير 

اجلديد للشعر، باعتباره أول شاعر إلكترونّي، 

وسرعان  الصادق،  اإلحساس  عن  يعبر  وأن 

ما يدخل زيزو حتت سيطرة املُبرِمج العبقري، 

كتابة  مبوهبة  تزويده  ويتم  عارف،  األستاذ 

الشعر، في البداية ينتاُبه صداع، ثم ما يلبث 

يسمعه  وأن  قصيدة،  إلقاِء  شهوُة  تأتيه  أن 

أمسيًة  هناك  أن  األخبار  وتصله  الناس، 

إلى  ويسرع  األدب،  نادي  في  سُتقام  ًة  شعريَّ



إلكترونّي. ويوم املعرض فإن 

مختلف،  باسٍم  يظهر  زيزو 

لفتاة  لوحة  ويعرض أضخم 

مشاهدتها  ميكن  بدينة، 

الفن  إنه  مراحل،  على 

اجلديد  املُبرَمج  اإللكتروني 

رية  السخـ يجلـب  الذي 

. ا حبنـ لصا

أجواء  أبرز  هذه  كانت 

الرواية، وعندما بدأت كتابة 

سُيخرجها  التي  املسرحية 

الدكتور  األكادميي  األستاذ 

كان  اخلير.  أبو  محمد 

مواهب  نختار  أن  علينا 

هذه  وتكون  زيزو،  برمجة  بها  تتم  اصطناعية 

مشاهدي  األطفال  قلوب  من  قريبًة  املواهب 

ثم  ليكون شاعرًا،  املسرح، فتمت برمجة زيزو 

ُمغنًيا يغني الغناء اجلديد، وأيًضا ممثاًل، وفي 

كل مرة فإن زيزو يرتكب الكوارث، فهو شديد 

البرمجة هي املوهبة احلقيقية. وفي  الثقة أن 

فترة عرض املسرحية كان هناك اجلدل الكبير 

العاملي  البطل  بني  ْطرجَن  الشِّ مباريات  حول 

ينتصر  هذا  الكمپيوتر،  وبني  كاسباروڤ، 

َخْصَمه مرة، وفي املسرحية  يغلب  مرة، وذاك 

فإن زيزو يؤمن أن البرمجة أفضل من املوهبة 

على  تعتمد  التي  املوهبة  وأيًضا  الطبيعية، 

أمام  زيزو  املمثل  يقف   إن  فما  الدراسة، 

أنه  القناعات   عليه  تسيطر  حتى  الكاميرا 

األول  الفنان  وأنه  زمانه،  في  األكبر  املوهوب 

العالم. في  املوهوب 

املسرحية تنتصر للطبيعة، وترى أن املوهوب 

أن  وعليه  مبوهبة  اللُه  رزقه  من  هو  احلق 

الثاني  النصف  األفكار في  يصقلها، وحسب 

ات، فإن املسرحية تنتهي، وزيزو  من التسعينيَّ

التغير. إلى  يسعى 
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املخاطر، وأن يرمي بنفسه من الطائرة احمللقة 

في اجلو فهو في األصل روبوت، ويوافق زيزو 

تكون  أن  على  فتصرُّ  الفتاة  أما  الدور،  على 

الطائرة  من  بأنفسهما  االثنان  ويرمي  معه، 

فوق  فيسقط  االندماج،  حاالت  أعلى  وسط 

يلتقطها مغناطيس عمالق،  اخُلرْدة  كومة من 

البدينة.  وتختفي 

أن  شك  وال  حدث،  ماذا  يعرف  أحد  ال 

يظهر  حتى  غامًضا،  مصيرًا  القت  البدينة 

زيزو في معمل األستاذ عارف. يطلب منه أن 

ُيبرمجه ليكون أول فنان روبوت يرسم اللوحات 

ة،  ة، وعن طريق الشاشات اإللكترونيَّ اإللكترونيَّ

لرسم  ويستعد  إلكترونّي،  أول معرض  ينظم  

حائط  على  ُتعرض  التي  األضخم  اللوحة 
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ُعرضت املسرحية على املسرح العائم لفترٍة 

طويلٍة في صيف عام 1997 وأخرجها الدكتور 

محمد أبو اخلير، وكتب أشعارها أحمد زرزور، 

وقام وجدي العربي بدور زيزو، وكانت البطولة 

النسائية من نصيب الفنانة عزة لبيب، وشارك 

حسن  منهم  املمثلني  من  عدٌد  البطولة  في 

فيما  الطفل  مسرح  إدارة  تولى  الذي  يوسف 

الذي  املوهوب  جبر  سيد  املمثل  وأيًضا  بعد، 

لم يأخذ ما يستحق من األدوار والشهرة حتى 

اآلن. 

بعد ثالثة أعوام من العرض الناجح، اقترح 

املخرج أن أكتب اجلزء الثاني للمسرحية، وكان 

الفترة  تلك  العنوان هو: »زيزو ديـچتال«، ففي 

حياتنا،  في  ة  اإللكترونيَّ املصطلحات  انتشرت 

مع تطوُّر االتصاالت، وأجهزتها، كان املصطلح 

مناسًبا للرُّوُبوت الرََّقمي املبرمج، الذي يريد أن 

يجرب على نفسه املزيد من املواهب التي  تتم 

بالبرمجة.

وهكذا كتبت مسرحية »زيزو ديـچتال«، وهي 

الثاني  اجلزء  عمل  يتم  لألطفال  مسرحية  أول 

لها، وهي الوحيدة حتى اآلن في تاريخ مسرح 

بعد  الثانية  املسرحية  ُعرضت  حيث  الطفل، 

فترٍة وجيزٍة من املسرحية األولى، التي جاء في 

القومي  املركز  عن  الصادر  الثقافي  التقرير 

أعلي  حقق  األول  اجلزء  أن  الطفل،  لثقافة 

تاريخه. طوال  الطفل،  ملسرح  إيرادات 

كان مجدي فكري هو الوجه اجلديد لزيزو، 

والغريب أن وجدي العربي لم يتخلَّ عن شاربه 

له  روبوت  أول  ليكون  األولى،  املسرحية  في 

شارب في أي عمل فني، وتكرر األمر بالنسبة 

يستطع  ولم  الثانية،  املسرحية  بطل  إلى 

حيث  املمثل،  على  مطالبه  يفرض  أن  املخرج 

لم يكن العربي يصلح لهذا النوع من األدوار 

م.  عالَّ األستاذ  دور  وكرر سيد جبر  املُتطوِّرة، 

هي  حيويًة  النص  منح  أسباب  من  وكان 

أحمد  كتبها  التي  واالستعراضات  األغنيات 

ن املسرحية األولى منير الوسيمي،  زرزور، وحلَّ

عالء  األسبق  املذيع  الثانية  املسرحية  ن  وحلَّ

أمني.

عام  يوليو  في  األولى  املسرحية  ُعرضت 

1997، على املسرح العائم، وبعيًدا عن املبالغة 

فإن حفل االفتتاح كان بهيًجا للغاية، حضره 

الكثير من جنوم مسرح الطفل، ورئيس هيئة 

العرض  وظل  خشبة،  سامي  الناقد  املسرح 

حتى بداية العام الدراسي، ومت عمل العروض 

ألطفال املدارس؛ ما أنعش اإقبال على العمل، 

الدكتور حمدي  أبرزهم  النقاد من  عنه  وكتب 

الذين  أحد  وهو  الوفد،  جريدة  في  اجلابري 

الطفل.  لثقافة  القومي  املركز  رئاسة  ْوا  تولَّ

 2 رقم  املسرحية  أو  الثاني  العرض  أن  كما 

ُعرضت في املوسم الدراسي في العام 2001، 

فهل يعود هذا الزمن الذي نعيشه وظهر فيه 

الروبوت املوهوب زيزو في زمٍن جديٍد نعيشه 

التي تكلم عنها  مثل ظهور اآليباد، واألجهزة 

املسرحي. والنص  األدبي  العمل 



دور »الكوميكس« يف توجيه الطفل
يف أزمة »كورونا«

حلقات »ذاكر وشهرية وباهر« نموذجـًا

الصحيحة..  املعلومات  توافرت  إذا  ولكن 

اًل  فعَّ تغييٍر  عامَل  الطفل  يصبح  أن  ُيكن 

داخل ُأسرته ومجتمعه.. فالتواُصل ثقافًيا مع 

األطفال بطريقة مناسبة وفًقا ملرحلة العمر لها 

مردودها اإليجابي الشامل.. ومن هنا يجب أن 

الطفل.  مع  التواصل  يكون 

وشهيرة  »ذاكر  الكوميكس  حلقات  ومع 

املبادرة  كانت  َدى..  النَّ َقْطر  مجلة  في  وباهر« 

تقدمي ست  فتم  األزمة..  مرحة وممتعة تخص 

حلقات على مدار 3 أشهر وقتما كان التركيز 

اإلعالمي املُكثَّف على أعداد املصابني والَوَفيات 

األطفال  يواكب  أن  ُبدَّ  ل  فكان  العالم..  في 

احلدث من خالل مجلتهم الثقافية، ومن خالل 

بة لديهم في أسلوٍب تربويٍّ  شخصياتهم امُلبَّ

وثقافيٍّ وترفيهّي في آٍن واحد.
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رشا منري 
رسامة وكاتبة - مصر
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لدى  »كورونا«  أزمة  أحداث  ملواكبة  سريعة 

ممتعة  كانت  احللقات  أن  وبخاصٍة  األطفال.. 

فضوله..  وتثير  الطفل  انتباه  جتذب  وشائقة 

سريًعا.   بها  التأثر  يكنه  َثمَّ  ومن 

ه من ِقبل رئيس التحرير  من هنا كان التوجُّ

م بالتفاق مع الكاتب: أحمد  الكاتبة: جنالء عالَّ

كانت  التي   - احللقات  مسار  بتحويل  زحام 

ُتقدم لألطفال مواقف عامة - إلى تقدمي مواقف 
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: ي
ىل الآ�ت ات ع ق ل ح زت ال ك وارت

ة الوقاية من ڤيروس   1. تعريف األطفال ماهيَّ

كورونا.

اخلاطئة  ات  السلبيَّ إلى  األطفال  توجيه   .2

مع  تعاملهم  في  الناس  بعض  تصرف  في 

األزمة.

3. تعزيز أهمية البقاء في البيت بعيًدا عن 

التجمعات.

4. اإليجابية في كيفية إدارة وقت الفراغ في 

البيت.

لتعليمات  وفًقا  ُبعد  عن  الدراسة  تعزيز   .5

والتعليم.   التربية  وزارة 

اإليجابى  والتصرف  التعاون  تعزيز   .6

األزمة. مواجهة  في  السليم 

ية الواقية عند خروجهم لشراء  الكمامات الطبِّ

حاجياتهم.. والتزموا بعدم الدخول إلى السوپر 

ماركت في حالة وجود زحام.. ورفضوا ما يفعله 

ألن  احتياجاتهم  عن  فائض  شراء  من  آخرون 

هذا خطأ يزيد من األزمة.  

غسل  بضرورة  عليهم  بالتأكيد  األم  وقامت 

أيديهم وطهارتها.. وقام الطفل »ذاكر« بإرسال 

عن  العاملية ألصدقائه  الصحة  وزارة  تعليمات 

التأكيد  الكاتب  أراد  )وهنا  اإلنترنت  طريق 

للحاسب اآللّي في  على الستخدام اإليجابي 

األزمة(.

وأخيرًا علَّقوا على باب منزلهم لفتة موجهة 

»ممنوع  عليها  مكتوب  »كورونا«  لڤيروس 

الدخول«.

»غًدا دراسة«.. كانت هذه احللقة قائمًة على 

في  اجللوس  من  األطفال  من  كثيٍر  استياِء 

أصدقائهم  لقاء  في  الشديدة  ورغبتهم  البيت، 

بأي طريقة في ظل أجواء التأكيد على التباعد 

لياًل..  التجوال  وحظر  الجتماعي 

ومن هنا كانت فكرة الكاتب إثارة املوضوع 

وهو   - »باهر«  األكبر  الطفل  لسان  على 

حيلة  خالل  من   - ُمتمرِّدة  ة  ُفكاهيَّ ة  شخصيَّ

ل - وهي نشر إشاعة على  ة - كما تخيَّ ذكيَّ

7. تخفيف ِحدَّة التوتر واخلوف لدى 

الطفل والتزامه بالتعليمات. 

»ممنوع الدخول«.. حتت هذا العنوان 

وشهيرة  »ذاكر  حلقات  أولى  ُقدمت 

كانت  كورونا..  بجائحة  ة  املَْعنيَّ وباهر« 

هى  احللقة  حولها  تدور  التي  القصة 

كورونا. ڤيروس  من  الوقاية  طرق 

املنزل  تطهير  ا  ضرورّيً فكان 

بالكحول.. وكان هذا من خالل استعانة 

ة،  خرافيَّ ة  بشخصيَّ »باهر«  األكبر  األخ 

مت  »شاطر«  واسمه  ّي«  آل »إنسان  في  تتمثل 

 - هنا  الكاتب  )ويؤكد  املدرسة  في  اختراعه 

في  العلم  أهمية  على   - مباشر  غير  بشكل 

الڤيروسات(. مواجهة 

شهيرة«   - »ذاكر  األطفال  ارتدى  وبالطبع 



العجيبة«.. وإلثارة متعتة  »نادي الختراعات 

األطفال وفضولهم.. قدَّم الكاتب هنا شخصية 

األخ  »ذاكر«  يقوم  حيث  العجيب«..  »الختراع 

األصغر واملَُعاق حركًيا بتقدمي طلب الشتراك 

طريق  عن  العجيبة«  الختراعات  »نادي  في 

اإلنترنت.. ومن َثمَّ وجب على ُكلٍّ من »شهيرة 

وباهر«  أن يطلبا اختراًعا ما.. 

بالتعليم  اخلاصة  األحداث  الكاتب  ويواكب 

وهي كتابة »أبحاث« وتقديها للمدرسة عوًضا 

التزاًما بالبقاء في  عن امتحانات نهاية العام 

املنزل.. ولهذا تطلب الطفلة »شهيرة« اختراًعا 

يكتب لها األبحاث بدًل منها.. فيرفض »نادي 

الختراعات العجيبة« طلبها - في توجيٍه غيِر 

على  وأن  للغش  رفضه  في  للطفل  مباشٍر 

بدوره.  قيامه  الطفل 

أخاه  ر  ُيذكِّ اختراًعا  فيطلب  »ذاكر«،  أما 

الصحة  منظمة  بتعليمات  »باهر«  األكبر 

العاملية بالوقاية من وباء كورونا؛ ألنه كثيرًا ما 

التعليمات. ينسى 

مع  العجيب«  »الختراع  يظهر  هنا  ومن 

ره مبا نسيه من  ُكلِّ خطوٍة للطفل »باهر« ُيذكِّ

تعليمات الوقاية.. فتارًة ُيذكره بضرورة ارتدائه 

از عند اخلروج.. ثم ُيذكره  للكمامة الطبية والقفَّ

بضرورة وجود مسافة ل تقلُّ عن مترين بينه 

وبني أي شخص في الشارع.. ثم ُيذكره بوجوب 
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احلظر  برفع  الجتماعي  التواصل  صفحات 

املدرسة..  إلى  النتظام  وإعادة 

إبراز  على  السيناريو  في  الكاتب  واعتمد 

املنشور  اخلبر  من  ن  التيقُّ ضرورة  أهمية 

مثل  في  الجتماعى  التواصل  وسائل  في 

وراء  الجنراف  وعدم  الصعبة..  الظروف  هذه 

صحتها  من  د  التأكُّ ووجوب  الكاذبة  األخبار 

ة املوثوق فيها، مثل قنوات  من املصادر اإلعالميَّ

الرائدة. واجلرائد  امللية  التلفزيون 

التأكيد  وكان  اخُلْدعة  اُكُتشفت  وبالطبع 

على أن البقاء في املنزل ضرورة حلمايتهم من 

الوباء.. ومن جهٍة أخرى، فإن األخوين »ذاكر- 

على  حفاًظا  بهذا  سعيدين  كانا  شهيرة« 

اآلخرين. وصحة  صحتهم 

التي  احللقات  أجمل  من  فكرة«..  »عندي 

عن  البحث  في  إيجابًيا  دورًا  للطفل  جتعل 

لالستمتاع  فراغه  وقت  قضاء  في  لنفسه  حل 

ببقائه في املنزل بسبب أزمة كورونا.. ومن هنا 

مشروع  في  »ذاكر«  حركًيا  املُُعاق  الطفل  ر  فكَّ

املادي  والربح  والبتكار  بالتسلية  عليهم  يعود 

تصنيع  في  خبرة  لديه  أن  حيث  البسيط.. 

ة..  القماشيَّ العرائس 

ظهرت  املشروع  جتهيز  مراحل  خالل  ومن 

بسبب  امَلالِّ  غلِق  مثل  املشكالت،  بعض 

ولهذا كان  املنزل..  بالبقاء في  البائعني  التزام 

األطفال يستخدمون عقلهم في التفكير خارج 

الصندوق لنجاح مشروعهم الذي به سيقضون 

املنزل. في  ممتًعا  وقًتا 

الوسطى  األخت  مشاركة  كانت  هنا  ومن 

شراء  وهي  جديدة،  فكرة  في  »شهيرة« 

أما  اإلنترنت..  طريق  عن  احلياكة  مستلزمات 

»باهر« األخ األكبر، فقد كان له دوره في ابتكار 

الطبية  الكمامة  بارتداء  والتزامه  الدعاية  ورق 

املَارَّة...  على  الورق  لتوزيع  الشارع  نزوله  عند 

وعندما لم يجد أي إنسان - في موقٍف فكاهّي 

- بسبب التزام الناس بالبقاء في املنزل، كان 

دور »ذاكر« في التفكير في بيع العرائس عن 

اإلنترنت. طريق 
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دون  بعيٍد  من  باإلشارة  صديقه  مصافحة 

رَشِّ  بضرورِة  ُيذكره  ثم  تقبيل..  أو  مالمسٍة 

استخدامها  أثناء  بالكحول  ة  الورقيَّ العمالت 

في شراء احتياجاته من السوق.. وعلى حذائه 

عند عودته إلى املنزل.. ثم ُيذكره بوجوب غسل 

والصابون. باملاء  جيًدا  ووجهه  يديه 

وأخيرَا.. في حواٍر فكاهيٍّ بعيًدا عن اللتزام 

ـ »باهر«؛  بكل هذه التعليمات الصارمة املرهقة ل

يقرر إلغاء هذا »الختراع العجيب« والبقاء في 

املنزل.

أحد  يبحث  عندما  باهر«..  عن  »ابحث 

ية ول  أصدقاء الطفل »ذاكر« عن الكمامات الطبِّ

من  في شرائها  ويفكر  الصيدلية  في  يجدها 

»ذاكر«  له  يوضح  هنا  املجهولة..  األماكن  أحد 

فعله. خطأ 

جتد  ول  كحول  زجاجة  إلى  حتتاج  وعندما 

فاكهة  شراء  في  ترغب  وكذلك  الصيدلية  في 

املفيد  سي  بڤيتامني  مليء  ألنه   - البرتقال 

لتقوية مناعة اجلسم وهي مطلوبة ملواجهة وباء 

الكورونا الشرس - ول جتده أيًضا.. يكتشف 

»ذاكر« أن أخاه األكبر »باهر« وراء اختفاء هذه 

األشياء »الكمامة - الكحول - البرتقال«.. فقد 

من  خوًفا  غرفته  في  وتخزينها  بشرائها  قام 

عدم قدرته على احلصول عليها بعد ذلك عند 

احتياجها.

وهنا يعالج الكاتب قضية »احتكار« السوق 

ممارسة  خطأ  على  د  ويؤكِّ فكاهيٍّ  شكٍل  في 

اآلخرين..  بصحة  يضرُّ  الذي  الفعل  هذا 

ونتيجًة لذلك قامت األم بإيجاِد َحلٍّ لتصحيح 

بتوزيعها  األطفال  يقوم  أن  وهو  البن،  موقف 

على اجليران وَمن يحتاجها من غير القادرين 

على شرائها.. وهذا توجيه أيًضا بشكل غير 

»التبرُّع«.  ملفهوم  مباشر 

احللقة  هذه   أن  رغم  لين«..  أون  »خروف 

فإن  األضحى..  عيد  مبناسبة  خاصة 

للمستشفيات  التبرُّع  أهمية  بني  ربط  الكاتب 

ألزمة  مواكبًة  العام  هذا  اخلروف  شراء  مببلغ 

الثالثة  األطفال  تقدير  إلى  إضافًة  كورونا.. 

بلقب  »ذاكر وشهيرة وباهر« لألطباء بوصفهم 

األبيض«. »اجليش 

هنا لم يفكر األطفال في أنفسهم لالستمتاع 

بالعيد.. وإمنا فكروا في اآلخرين وأن الهتمام 

من  أهم   العام  هذا  القادرين  غير  بصحة 

اإلطعام. 

ة للطفل وتفاعله مع الشخصيات  لهذا.. فإن حلقات »الكوميكس« مبا فيها من جاذبيَّ

ال في تعريف الطفل  املَِرَحة أو اخلارقة التي لها البطولة في القصة.. كان لها دورها الفعَّ

َة وباء »كورونا«.. وماهية طرق الوقاية منه.. ماهيَّ

وكان للرسوم دورُها في املتعة واإلثارة.. فقد قمت برسم ڤيروس »كورونا« بأسلوٍب مرٍح 

وُمفرحًة  زاهيًة  األلوان  كانت  وكذلك  باخلوف..  الطفل  يشعر  ل  التعقيد حتى  عن  بعيًدا 

للطفل.



عرائس العصي 

ْم.  يسعد مجلة »خطوة« أن ُتقدِّم عبر صفحاتها هذا النشاط الذي يحمل عنوان: اصنْع .. العْب .. تعلَّ

حتى تستطيع كل أم/ أو معلمة أن تقوم بهذا النشاط - خطوة خطوة - مع الطفل، وُتتيح له فرص 

اللعب بأبسط اخلامات وأقل اإلمكانات املمكنة.

صدام العدلة
فنان عرائس - اليمن
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ْم اصنْع .. العْب .. تعلَّ

الخامات املستخدمة:
ن ُمقّوى A4 - قلم َرصاص - ألوان  ورق ُملوَّ

خشبيَّة - مَقّص - أعواد الشواء - خيوط 

وف - شريط ساتان - الصق شمعّي. الصُّ



45العدد  ٤٠ - ٢٠٢٠

طريقة التصنيع

اْطِو الورقة باجتاه العرض على هيئة . 1

أسطوانة ُقْطرها 10سم وَثبِّتها مستخدًما 

ن جسم العروسة، ثم الصق  الالصق لتكوِّ

عود الشواء من الداخل ليمثل املقبض.

ُقْم باختيار لون ورق مناسب بطول 7 × . 2

30سم لتكوين وجه العروسة والصقه أعلى 

اجلسم األسطوانّي.

ها  بعدد . 3 ارسم كًفا على الورق وُقْم بَقصِّ

أربع قطع لكل كف قطعتان.

اتان بطول 15 سم، وقم . 4 ُقّص شريط السَّ

بتثبيت الطرف األول في  جسم العروسة 

من اليمني واآلخر من جهة اليسار ليمثل 

ذراع العروسة.

َأِضف اآلن عوَد الّشَواء في منتصف ُكلِّ . 5

َكفٍّ كما في الصورة.

اآلن اْرُسم مالمح الوجه باستخدامك أقالم . 6

التلوين.

ُقْم باختيار األلوان املناسبة من الصوف . 7

لتصميم شعر العرائس، ثم الصقه على 

رأس العروسة كما في الصورة.

العروسة اآلن جاهزة.. 8



تزامًنا مع انتشار ڤيروس »كورونا« بسرعٍة 

من  العديد  اعتمد  العالم،  أنحاء  جميع  في 

اٍت وإجراءاٍت عديدًة الحتواء  البلدان استراتيـچيَّ

اإلجراءات  هذه  أولى  وكانت  اجلائحة،  هذه 

إغالق املدارس، وتبنَّت الدول واحدًة تلَو األخرى 

سياسات عدة؛ منها )الفصول معطلة، التعليم 

غير املنقطع، التعليم الهجني، التعليم عن ُبعد 

املسميات(. وغيرها من 

حيث  »الصني«  الدول  هذه  أولى  وكانت 

ة إلى ضخِّ التكنولوچيا  دعت احلكومة الصينيَّ

إجنازاٍت  حتقيق  مت  وبالفعل  التعليم،  في 
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إرشادات حول التعلم النشط يف املنزل أثناء 
اضطراب التعليم:

تعزيز مهارات التنظيم الذاتي للطالب أثناء 
COVID-19 تفشي الفريوس

زينب مكي
كاتبة - مصر

لتكنولوچيا  ة  التحتيَّ البنية  في  حقيقيًة 

ة  الرَّقميَّ م  التعلُّ وموارد  واالتصاالت  املعلومات 

املعلومات؛  تكنولوچيا  في  املُعلِّمني  ومهارات 

حيث استخدم املعلمون العديد من األساليب 

خالل  استمرارالتعلُّم  على  للحفاظ  واملناهج 

املاضي؛  الدراسي  العام  من  األخيرة  األشهر 

للمزج بني التعليم املتزامن وغير املتزامن من 

خالل استخدام برامج وأدوات التعلُّم املتعددة 

اإلنترنت. عبر 

وفي الواقع، عندما بدأ الطالب يتعلم في 

املنزل باستخدام املوارد واألدوات املختلفة عبر 

التحديات  العديد من  اإلنترنت، ظهرت  شبكة 

للطالب من مختلف األعمار؛ منها على سبيل 

املثال  )ضعف قدرة األطفال على ضبط النفس، 

ة، وعدم  رهم في تقدمي واجباتهم املدرسيَّ وتأخُّ

وإدمان  احملدد،  الوقت  في  للنوم  استعدادهم 

ة »الهواتف احملمولة  األطفال لألجهزة اإللكترونيَّ

ومترُّد  ذلك...«،  إلى  وما  اللوحية  واألجهزة 

النتائج  من  والقلق  لآلباء  ومخالفتهم  األطفال 

األخيرة  السنة  طالب  خاصًة  التقييم؛  وطرق 

ة(. والثانويَّ ة  اإلعداديَّ املدارس  في 

خالل  ومن  املشكالت،  هذه  على  وبناًء 

شارك  اإلنترنت  على  تنظيمها  جرى  ندوة 

والباحثني  الدوليِّني  الشركاء  من  العديد  فيها 

الدولي  اليونسكو  »مركز  قدم  واملوظفني، 

الريفي،  التعليم  مجال  في  والتدريب  للبحث 

لتكنولوچيا  اليونسكو  و»معهد  اليونسكو« 

 ،)IITE UNESCO( املعلومات في التعليم

اليونسكو«، و«معهد التعلُّم الذكي في جامعة 

الرابطة  مبشاركة  الصني«،  للمعلمني،  بكني 

 ،)IASLE( الذكية  التعلُّم  لبيئات  ة  الدوليَّ

عرض كتب

اء  ح ع أن ي م ي ج
ة �ف رسع ا« COVID-19 ب ورون وس »ك �ي ار ف ش ت ع ان ا م ن زام ت

دة  دي ع راءات  وإج ات  ي ج ي ات �ت اس دان  ل ب ال ن  م د  دي ع ال د  م ت اع م،  ال ع ال

دارس،  م ال الق  إغ راءات  ج الإ ذه  ه أوىل  ت  ان وك ة،  ح ائ ج ال ذه  ه واء  ت لح

ة،  طل ع ول م ص ف ا )ال ه ن دة م ات ع اس ي رى س و الأخ ل دة ت دول واح ت ال ن ب وت

ا  ه �ي وغ د  ع ب ن  ع م  ي عل ت ال  ، ف �ي ج ه ال م  ي عل ت ال ع،  ط ق ن م ال �ي  غ م  ي عل ت ال

ات(. ي م س م ال ن  م



التعلم،  في طرق  التفكير  وتنفيذ  اإللكتروني، 

املنظومات  واستدامة  الطالب  سالمة  لضمان 

ة. العربيَّ الدول  في  ة  والتعليميَّ ة  التربويَّ

وتوقع الكتاب الذي جاء في 85 صفحة من 

 ،2020 مارس  في  والصادر  املتوسط،  الَقْطع 

العربية  اللغة  إلى  بترجمته  وقام 

والترجمة  للتعريب  العربي  املركز 

أن  بدمشق،  والنشر  والتأليف 

سيناريوهات  ثالثة  هناك  يكون 

أثناء  املنزل  في  منوذجية  َتعلُّم 

قد  الأول:  السيناريو  الفترة،  هذه 

متابعة  في  الطالب  بعض  يرغب 

متقدمة  معارف  على  احلصول 

جيدة،  دراسية  عادات  ولديهم 

املنزلي  للتعلم  سيناريو  وهو 

يتمحور حول الدراسة، وهذا ميثل 

سيحضرون  الذين  الطالب  حالة 

أو  الكليات  في  القبول  امتحان 

الثانوية  باملدرسة  القبول  امتحان 

وفي هذه احلالة، سيكون النشاَط 

الرئيَس الدراسُة إلى جانب األكل 

والنوم.

: قد ُيدمن  ي
وفي السيناريو الثا�ف

باألجهزة  اللعب  الطالب  بعض 

ومشاهدة  واأللعاب  احملمولة 

القليل  ويخصصون  التلفزيون 

وهو  والقراءة،  للدراسة  الوقت  من 

املنزلي. للتعلم  خطير  سيناريو 

وهو  الثالث:  السيناريو  أما 

التواُصل حيث ميكن  القائم على 

للطالب أن يتواصلوا مع أولياء األمور 

األلعاب  بعض  وممارسة  املنزل  في  واإلخوة 

الرياضية في املنزل؛ وكذلك قراءة الكتب أيًضا.

واملقدمة  التنفيذي  ص  املُلخَّ جانب  وإلى 

ة  انقسم الكتاب إلى ثالثة أجزاء، هي: الوقائيَّ

 ،19  - كوڤيد  ڤيروس  ملواجهة  واالستعدادات 

إغالق  أثناء  َنِشًطا  ًما  ُمتعلِّ تصبح  وكيف 

الدراسة  أثناء  املدرسة، واحلفاظ على الصحة 

املنزل. في 

في الجزء الأول، قدم الكتاب شرًحا علمًيا 

وكونه   ،COVID-19 ڤيروس  حول  ًطا  ُمبسَّ
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والعلوم  والثقافة  للتربية  ة  العربيَّ واملنظمة 

الكتاَب  هذا   ،Edmodoو  ،)ALECSO(

الدول  في  للطالب  مرجعًيا  دلياًل  ُيعدُّ  الذي 

ة، ميكنهم من خالله الوقاية من ڤيروس  العربيَّ

أجنح  واكتساب   ،COVID-19 »كورونا« 

الذاتي،  التنظيم  مبهارة  املرتبطة  األساليب 

التي  التحديات  ملواجهة  ِشط  النَّ م  والتعلُّ

التعلم،  َجْدولَة  األزمة من خالل  فرضتها هذه 

واختيار مصادر التعلم واستلهام الدراسة من 

اللعب، واالنخراط في التعلم من خالل املراقبة 

والتقييم  التعلم  على  القدرة  وتنمية  الذاتية، 



ة وفًقا لتعريف منظمة  أحد الڤيروسات التاجيَّ

عن  الكتاب  حتدث  كما  له،  العاملية  الصحة 

)النقل  إلى  الڤيروس حيث قسمها  نقل  طرق 

باالتصال(. والنقل  بالهواء  والنقل  املباشر، 

وتناول هذا اجلزء من الكتاب أيًضا أعراض 

إلى:  قسمها  والتي   COVID-19 ڤيروس 

والتعب  ى  احُلمَّ تشمل  »شائعة«  أعراض 

التدريجي،  س  التنفُّ وضيق  اجلاّف  َعال  والسُّ

ة«،  »غيرالنمطيَّ األعراض  بعض  إلى  باإلضافة 

بداية  في  الهضمي  اجلهاز  اضطرابات  مثل 

والضعف،  الشهية،  فقدان  مثل  اإلصابة، 

والغثيان والقيء، واإلسهال، إلخ؛ وكذلك بعض 

في  الصداع  مثل  العصبي  اجلهاز  أعراض 

بداية اإلصابة، وظهور أعراض في العيون مثل 

خفيف  عضلي  ألم  ووجود  املُلْتِحمة،  التهاب 

الظهر. أسفل  أو  األطراف  في 

وحتت عنوان: »حماية نفسك« تناول الكتاب 

بشكٍل  »الكمامات«  األقنعة  استخدام  كيفية 

يتم  ومتى  وخلعها  ارتدائها  وطريقة  صحيٍح، 

ارتداؤها، كما شرح الكتاب تفصيلًيا وبالصور 

طريقة غسيل األيدي بشكٍل صحيٍح وفًقا ملا 

موضًحا  العاملية،  الصحة  منظمة  نشرته 

اليدين  غسل  يجب  التي  واملناسبات  األوقات 

وقتها.

تعلم  بأنشطة  القيام  الطالب  من  يتطلب  أنه 

أنشطة  أي  يفعلونه؛  ما  في  والتفكير  هادفة 

حل  أو  التحدث  أو  الكتابة  حول  تتمحور 

مع  يتعارض  وهو  التفكير،  أو  املشكالت 

فيها  يكون  التي  ة«  »التقليديَّ التعليم  أمناط 

خبير،  من  للمعرفة  سلبًيا  ًيا  ُمتلقِّ الطالب 

عملية  فهو  الذاتي«  »التنظيم  مصطلح  أما 

أن  أي  وتقوميهما؛  والسلوك  بالتعلُّم  م  التحكُّ

م اإلجراءات لتحقيق  ه وُينظِّ الفرد ُيراقب وُيوجِّ

املعلومات. على  احلصول  أهداف 
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وقدم الكتاب بعض اإلرشادات إذا اشتبهَت 

في   ،COVID-19 بڤيروس  بإصابتك 

وارتداء  املزدحمة،  األماكن  ب  جتنُّ مقدمتها 

العائلة،  عن  الُبعد  على  واحلفاظ  القناع، 

على  واحلفاظ  جيدة،  تهوية  على  واحلفاظ 

ة في  النظافة الشخصية، وطلب الرعاية الطبيَّ

. ملستشفى ا

الكتاب  من  واألكبر  الثاني  القسم  وتناول 

فكرة كيف تصبح متعلًما نشًطا أثناء إغالق 

هو  النشط  التعلم  إن  موضًحا  املدرسة، 

بشكٍل  الطالب  فيها  يشارك  للتعلم  طريقة 

مبعنى  التعلم،  عملية  في  جتريبيٍّ  أو  نشٍط 

العناصر الرئيسية الستة لتعلم النشاط يف املنزل

النشط  للتعلُّم  عناصر   6 الكتاب  وحدد 

فى املنزل؛ هي: َجْدولَة التعلُّم واللعب، اختيار 

فريق،  في  واللعب  الدراسة  التعلم،  مصادر 

جودة  من  ق  التحقُّ الة،  فعَّ التعلم  ة  عمليَّ َجْعل 

تعلمته. ما  ومراجعة  بنفسك  التعلم 

التي  التحديات  بعض  الكتاب  د  حدَّ كما 

املنزل،  فى  التعلُّم  أثناء  الطالب  يواجهها 

ملساعدتهم  النصائح  من  مجموعًة  ًما  ُمقدِّ

هذه  مع  التعامل  على  اآلباء  ومساعدة 

يات. لتحد ا

وملا كان التعلم ليس مهمة شاقة فحسب 

ة  ُخطَّ وضع  فإن  املدارس،  غلق  أثناء  خاصة 



بشكل  واللعب  للتعلم  الفعالة  اإلدارة  لتحقيق 

للطالب  النصائح  بعض  الكتاب  قدم  متوازن، 

واآلباء إلنشاء خطط تعلم فعالة توفر التقييم 

مشيرًا  والتحفيز،  املكافأة  وكذلك  والتقومي 

التعاوني«  »التعلم  إلى  التفصيل  من  بشيٍء 

بشكٍل  واللعب  الدراسة  حتقيق  وكيفية 

وكيفية  امللتزم«  »التعلُّم  وكذلك  جماعي؛ 

التحقق  وكذلك  فعالة؛  التعلم  عملية  جعل 

اآلباء في  بنفسك ومشاركة  التعلم  من جودة 

املناسبة  والظروف  اجلو  وتهيئة  التقييم،  هذا 

النشط. للتعلم 

الكتاب،  من  واألخير  الثالث  اجلزء  وفي 

تناول الباحثون موضوع احلفاظ على الصحة 

أن  على  دين  ُمؤكِّ املنزل،  في  الدراسة  أثناء 

البقاء في املنزل والتعلم عن ُبعد عبر اإلنترنت 

املعلمني  لوجه مع  تفاعالت وجًها  وعدم وجود 

لدى  والضغط  القلق  زيادة  إلى  يؤدي  قد 

حمايه  جانب  إلى  أنه  إلى  مشيرين  الطالب، 

أن  يجب   COVID-19 ڤيروس  من  الطالب 

تأتي الصحة العقلية قبل اإلجناز األكادميي.

من  مجموعة  خالل  من  ذلك  ويكون 

الرياضة  ممارسة  رأسها  على  اإلجراءات؛ 

املعتدلة في الهواء الطلق أمر ضروري ملساعدة 

على  للمحافظة  نشيًطا،  البقاء  على  الطالب 

ة، كما ميكن أن يؤدي  ة والعقليَّ صحته البدنيَّ

تغيير  إلى  املنزل  في  الطالب  وجود  ازدياد 

من  العديد  إلى  بدوره  يؤدى  ما  احلياة؛  منط 

املشكالت املتعلقة بالصحة العقلية والنفسية 

واألطفال،  للمراهقني  خاصًة  واالجتماعية 

ذلك. مراعاة  فيجب 
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تحت رعاية األمري عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز 
وبمناسبة اليوم العاملي للطفل انعقاد مؤتمر

»جائحة كورونا وحقوق الطفل: من أزمة إىل فرصة«
املؤتمر أوصى بضرورة التعاون ملواجهة

تأثريات كورونا على األطفال 
عرض : إيمان بهي الدين

رئيسة حترير مجلة خطوة

عرض مؤتمرات وندوات
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تداعيات جائحة  يئن من وطأة  والعالم  العام، 

املكتسبات،  من  العديد  قوضت  التي  كورونا 

وصحية  واجتماعية  اقتصادية  أزمة  وخلفت 

تداعياتها على مدى أجيال  كبيرة، ستستمر 

وأجيال. وأضاف سموه بأنه »حني نتحدث عن 

تأثيرات جائحة كورونا نشير إلى تلك الكارثة 

جل  أوضحت  حيث  املسبوقة،  غير  االنسانية 

صورة  وجود  إلى  واإلقليمية  الدولية  التقارير 

الصحية  التداعيات  حول  وضبابية  مقلقة 

فهناك  األطفال،  على  واالجتماعية  والتعليمية 

والتطعيمات،  الصحية  اخلدمات  في  تعطيل 

مع خطر ارتفاع نسب وفيات األطفال الرضع، 

عودة  مع  التعليمية  العملية  توقف  واحتمالية 

يعني  مما  كورونا،  جائحة  من  الثانية  املوجة 

يالقي  أمر  بعد، وهو  التعليم عن  إلى  العودة 

العديد من التحديات في دول عدة لعدم توفر 

مقومات البنية التكنولوجية لذلك، إضافة إلى 

تزايد احتمالية حدوث أزمة غذائية واقتصادية 

تفاقم  عن  ناهينا  املدقع،  الفقر  نسب  ترفع 

عمل  نسبة  تزايد  منها  اجتماعية  مشكالت 

وكذلك  منها  األسوأ  األشكال  خاصة  األطفال 

املبكر،  للزواج  الفتيات  تعرض  حاالت  ارتفاع 

والهلع  والقلق  العنف  مستويات  وتفاقم 

واخلوف، هذه الصورة ال تعني إال أمرا واحدا 

هو احلاجة إلى العمل معا حتى بعد التعافي 

من جائحة كورونا«. دعا في ختام كلمته كل 

بالعمل  والتنمية  الطفولة  بقضايا  املعنيني 

والتعاون والتكاتف من أجل التعافي من هذه 

املناحي،  كافة  في  قادم  ما هو  وإنقاذ  األزمة، 

واستدامة  وشموال  عدالة  أكثر  عالم  لنؤسس 

ومراعاة للبيئة وقدرة على اإلبداع، وليحيا فيه 

والنماء. واحلماية  بالصحة  متمتعني  أطفالنا 

املدير  شيبان  تيد  السيد  حتدث  كما 

الشرق  افريقيا  لشمال  لليونيسف  اإلقليمي 

خاللها  أشار  للمؤمتر  كلمة  موجها  األوسط 

إلى أن كوفيد - 19 يؤثر على حياة كل طفل 

تعرض  في  الوباء  تسبب  حيث  املنطقة،  في 

بزيادة  للوفاة  51000 طفل دون سن اخلامسة 

قدرها 40% عما قبل اجلائحة، مع حرمان 9 

شلل  لقاحات  من  املنطقة  في  طفل  ماليني 

أكبر  حدوث  إلى  إضافة  واحلصبة،  األطفال 

التاريخ  في  التعليم  أنظمة  في  اضطراب 

احلديث، مع اإلشارة إلى العواقب االجتماعية 

على  القائم  خاصة  العنف  ومنها  للجائحة 

استمراية  دعم  إلى  ودعا  االجتماعي.  النوع 

التعليم  التاحة  الرقمية  الفجوة  وسد  التعلم 

لكل طفل، وتعزيز النظم الصحية واالجتماعية 

ضعفا. األكثر  األسر  إلى  للوصول 

التعليم  وزير  شهاب  مفيد  الدكتور  وعقب 

العالي السابق وأستاذ القانون الدولي، مبينا 

ما كشفت عنه الدراسات العلمية احلديثة من 

القلق  أعراض  عن  التغاضي  بشأن  حتذيرات 

نتيجة  األطفال  تصيب  قد  التي  واالكتئاب 

االنغالق والعزلة التي فرضتها كورونا، مما قد 

تشعرهم  النفسية  الصحة  ملشاكل  يعرضهم 

األمان. وعدم  باخلوف 

بعنوان«  األولى  العلمية  اجللسة  جاءت 

تأثيرات  مواجهة  في  التكنولوجية  اإلمكانيات 

التحديات  األطفال:  على  كورونا  جائحة 

حسن  الدكتور  أدارها  والتي  والفرص«، 

للطفولة  العربي  املجلس  عام  أمني  البيالوي 

الدكتور يسري اجلمل  والتنمية، وحتدث فيها 
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وقد جاءت فكرة هذا املؤمتر مواكبة ملناسبة 

اليوم العاملي للطفل الذي يأتي كل عام لتعزيز 

الترابط الدولي، والتوعية بني األطفال في جميع 

هدف  حتت  رفاههم،  وحتسني  العالم،  أنحاء 

آمنني  األطفال  جميع  فيه  يكون  عالم  إقامة 

بأن  وادراكا  تطلعاتهم،  على حتقيق  وقادرين 

والعالم   ،2020 العام  هذا  تأتي  املناسبة  هذه 

األصعدة  كافة  على  إنسانية  أزمة  بأكبر  مير 

بسبب جائحة كورونا، والتي نتج وما زال ينتج 

ونفسية  واجتماعية  اقتصادية  تداعيات  عنها 

وتربوية متعددة، سيكون األطفال أول املتأثرين 

بها، وسعيا نحو تسليط الضوء على تأثيرات 

جائحة كورونا على حقوق األطفال، مع العمل 

على أن يتم استثمارها لتتحول من أزمة إلى 

األفضل،  إلى  التغيير  نحو  حقيقية  فرصة 

وإلعادة بناء عالم ما بعد كورونا... عالم أكثر 

التي  اجلهود  مع  وتواصال  واستدامة،  شموال 

والتنمية،  للطفولة  العربي  املجلس  بها  يقوم 

جانب  إلى  واملعرفة،  التوعية  نشر  أجل  من 

الشراكة والتعاون والدعم، من أجل جتاوز هذه 

وتداعياتها. األزمة 

افتتح أعمال املؤمتر صاحب السمو امللكي 

العزيز  عبد  بن  طالل  بن  العزيز  عبد  األمير 

خاللها  أكد  بكلمة  املجلس  رئيس  سعود  آل 

هذا  يأتي  للطفل  العاملي  اليوم  بأن  سموه 



األسبق. والتعليم  التربية  وزير 

الثانية  العلمية  اجللسة  تطرقت  حني  في 

والنفسية  االجتماعية  التأثيرات  موضوع 

جلائحة كورونا على حقوق األطفال في املنطقة 

أمني  مقدادي  محمد  الدكتور  قدمها  العربية. 

باململكة  األسرة  لشؤون  الوطني  املجلس  عام 

الهاشمية. األردنية 

لطرح  الثالثة  اجللسة  تخصيص  ومت 

التجارب الرائدة، حيث حتدث ناصر القحطاني 

العربي  اخلليج  لبرنامج  التنفيذي  املدير 

للتنمية )أجفند(، عن جهود البرنامج التنموية 

جائحة  تداعيات  ومواجهة  األطفال  مجال  في 

نائب  مجاهد  محمد  الدكتور  قدم  ثم  كورونا، 

جتربة  الفني  والتعليم  والتعليم  التربية  وزير 

منظومة التعليم قبل اجلامعى فى مصر في 

ظل جائحة كورونا، في حني تناول قيدار أيوب 

باملفوضية  اإلقليمي  التنسيق  أول  مسئول 

السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني جهود 

ظل  في  الالجئني  األطفال  حلماية  املفوضية 

كورونا، واختتمت تلك اجللسة بجهود املجلس 

في مجال مواجهة تداعيات جائحة كورونا على 

مجال  في  اخلبيرة  عسيران  حياة  الدكتورة 

فيما  الدولية،  العمل  مبنظمة  األطفال  عمل 

ناقش الدكتور غسان عيسى منسق الشبكة 

وخصص  املبكرة،  الطفولة  لتنمية  العربية 

احملور الرابع ملناقشة موضوع املجتمع املدني 

)احلركة  كورونا  تأثيرات  مواجهة  في  ودوره 

الدكتور  طرحه  منوذجا(،  العربية  الكشفية 

الكشفية  املنظمة  عام  أمني  حمدى  عمرو 

العربي. الكشفي  اإلقليم  ومدير  العربية 

وفى مداخالت عبر زووم، من جانبه، أشار 

الدكتور عبد احلى عبيد عضو مجلس الشيوخ 

ورئيس اجلامعة العربية املفتوحة مصر إلى أن 

تكنولوجيا التعليم عن بعد والتعليم أون الين 

يعترضها بعض التحديات، نظرا لوجود فئات 

العملية  تؤهلها الستقبال  التى  املوارد  المتلك 

الدكتور  دعا  حني  في  الكترونيا،  التعليمية 

تواصل  مبادرة  إطالق  إلى  البحيري  جيفارا 

ودعم لألطفال تعتمد على بث رسائل موجهة 

للطفل بشأن كيفية استخدام التكنولوجيا فى 

مداخلة  ركزت  فيما  كورونا.  تداعيات  مواجهة 

الدكتور الطيب آدم ممثل اليونيسيف فى دول 
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االستراتيجي  التوجه  على  استنادا  األطفال 

للمجلس من خالل منوذج تربية األمل قدمها 

املهندس محمد رضا فوزي مدير إدارة البحوث 

باملجلس. املعرفة  وتنمية  والتوثيق 

عربية  جتربة  استعراض  املؤمتر  وتضمن 

قدمتها  والتنمية،  الطفولة  مجال  في  ملهمة 

أطفال  رعاية  جمعية  رئيسة  مصطفى  نوال 

األمير  جائزة  على  واحلاصلة  السجينات، 

طالل العاملية للعام 2019، حيث شرحت كيف 

فى  ورسالتها   ، اجلمعية  إنشاء  فكرة  بدأت 

املجتمع.

 وفى اجللسة احلوارية التي عقدها املؤمتر 

وأدارها اإلعالمى إميل أمني مت مناقشة أربعة 

محاور رئيسية: دار أولها حول تأثيرات جائحة 

بالشرح  تناولها  كورونا صحيا على األطفال، 

بوحدة  الطبي  املسئول  صديق  خالد  الدكتور 

اإلقليمى  باملكتب  املراهقني  األطفال  صحة 

العاملية،  الصحة  مبنظمة  املتوسط  لشرق 

تأثيرات  موضوع  على  الثاني  احملور  وركز 

جائحة كورونا على األطفال في ظروف صعبة 

)األطفال العاملني والالجئني منوذجا(، وتناولته 



اخلليج العربى عن األثر النفسى واإلجتماعى 

الدكتور  وحتدث  الطفل،  على  كورونا  جلائحة 

اخلامس  محمد  بجامعة  األستاذ  أوزي  أحمد 

باملغرب عن تأثيرات اجلائحة تربويا، في حني 

أكدت الدكتورة الباحثة عزة كامل عن املسئولية 

كورونا  فرضتها  التى  العزلة  بعد  اإلجتماعية 

عبد  أحمد  الدكتور  وأشار  األطفال،  على 

الناظر منسق املشاريع مبركز تدريب وبحوث 

لرعاية  املركز  إلى جهود  )كوثر(  العربية  املرأة 

الطفل  عن  التحدث  الميكن  أنه  مشددا  املرأة 

دون التطرق للمرأة، عالوة على ما أشار إليه 

الذي  عيشة  بسام  األستاذ  احلقوقي  اخلبير 

من ضرورة اعتماد املقاربة احلقوقية الشاملة، 

عن  خارجًا  طفٍل  أي  ترك  عدم  من  والتأكد 

 ،2030 عام  نحو  اخلطا  نخّط  ونحن  الركب 

وكذا من اإلعالمية الدكتورة ملياء محمود التي 

طالبت باالستثمار في مواجهة جائحة كورونا.

البيالوي  حسن  الدكتور  املؤمتر  واختتم 

بكلمة،  للطفولة  العربي  املجلس  عام  أمني 

بدعوة  أوصى  املؤمتر  أن  إلى  مشيرًا 

واجلهات  واخلاص  املدني  والقطاع  احلكومات 

من  للتخفيف  اجلهود  كافة  بذل  إلى  املانحة 

أثر اجلائحة وتوفير الرعاية واإلمدادات حلماية 

األطفال، والعمل على تعزيز اإلطار املؤسسي 

والتشريعي من حيث القوانني واألنظمة الوطنية 

العنف   - االحتجاز   - التشرد  اإليواء-   -

العاملني   - اللجوء   - القسري  واالستغالل 

اجلهد  كل  وبذل  ...الخ(،  خطرة  مهن  في 

منتظم،  بشكل  التعليم  إلى  األطفال  لعودة 

كل  وفي  الالزمة،  الوقائية  التدابير  اتخاذ  مع 

القدرات  تنمية  على  العمل  ينبغي  األحوال، 

لبث  التكنولوجية،  بالبنية  النهوض  أجل  من 

استخدام  ورفع  التعليمية  العملية  فى  احلياة 

التكنولوجيات احلديثة مثل الواقع االفتراضى 

حتسني  أهمية  على  والتأكيد  املعزز،  والواقع 

مجاالت  في  العلمي  البحث  ودعم  متويل 

والتعاون  املستجد،  كورونا  فيروس  مواجهة 

العلمية خلدمة  امليادين  اإلقليمي والدولي في 

النفس  علم  خبراء  مطالبة  وأخيرا  اإلنسانية، 

لعالم  والدراسة  البحث  من  مبزيد  واالجتماع 

ما بعد كورونا وما سيحمله من تداعيات على 

املستقبل.  في  الطفل 

للمزيد:

www.arabccd.org
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الضغوط  من  واحلماية  املؤسساتية،  واألطر 

بحيث  والنفسية،  واالجتماعية  االقتصادية 

وإصالح  العمل  سوق  سياسات  إصالح  يتم 

إلى  والوصول  االجتماعية  احلماية  سياسات 

اخلدمات األساسية، مبا فيها التعليم والرعاية 

ومن  والضعيفة  الهشة  للفئات  االجتماعية 

)احلروب  ظروف  في  خاصة  الطفل،  بينها 

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة يضــئ مقــره باللــون األزرق 

بمناســبة اليــوم العاملــي للطفــل، الــذي يحتفــل بــه العالــم يف ٢٠ 

نوفمــر/ تشــرين الثانــي مــن كل عــام، لتعزيــز الرتابــط الدولــي، 

واذكاء الوعــي بــن أطفــال العالــم وتحســن رفاههــم.



ورشة عمل حول التعاطي اإلعالمي لتداعيات جائحة 

كورونا على حقوق الطفل 

بمشاركة ٢5٠ إعالميـًا من ٤٠ دولة

نظم املجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع احتاد وكاالت أنباء 

دول منظمة التعاون اإلسالمي )يونا(، يوم 15 يوليو 2020، ورشة عمل حول 

الطفل«،  حقوق  على  كورونا  جائحة  أزمة  لتداعيات  اإلعالمي  »التعاطي 

والقنوات  واإلذاعات  األنباء  وكاالت  منسوبي  من  إعالميًا   250 لفائدة 

التليفزيونية والصحف واملنصات االليكترونية من 40 دولة، وذلك بالشراكة 

مع إدارة اإلعالم باملنظمة واحتاد اإلذاعات اإلسالمية.

العام  األمني  البيالوي  حسن  الدكتور  من  كل  الورشة  أعمال  افتتح 

مساعد  اليامي  محمد  واألستاذ  والتنمية  للطفولة  العربي  للمجلس 

التعاون  منظمة  دول  أنباء  وكاالت  احتاد  كلمة  في  املكلف  العام  املدير 

اإلسالمي )يونا(، وقدم الدكتور أحمد زايد أستاذ علم االجتماع بجامعة 

الصحية  التأثيرات  إلى  متطرقا  محاضرته  خاللها  املصرية  القاهرة 

والنفسية والتربوية جلائحة كورونا على األطفال، وداعيا إلى استحداث 

التعاون مع األطفال  بروح  والعمل  الوباء،  بعد  ما  للتعافي ملرحلة  خطة 

ونشر  بينها،  التضامن  وتعزيز  األجيال،  بني  الفجوات  لسد  واملراهقني 

التي  الضعف  ونقاط  األخطار  حول  لألطفال  مالئمة  مجتمعية  رسائل 

يواجهونها، واستحداث اجللسات ومجموعات الدعم على اإلنترنت. وطرح 

من  مزيدا  تتضمن  كورونا  أزمة  بعد  الطفل  لواقع  سيناريوهات  ثالثة 

الدولية، ومزيدا من االهتمام باألطفال في  االهتمام باألطفال وباملواثيق 

باألسرة.   االهتمام  من  ومزيدًا  خاصة،  ظروف 

التوعية  في  اإلعالم  دور  أهمية  على  مناقشاتها  في  الورشة  تطرقت 

تداعيات  ملواجهة  االستثنائية  الظروف  هذه  ظل  في  الوعي  وتشكيل 

جائحة كورونا، خاصة مع األطفال، وطالبوا بضرورة التكاتف والتعاون 

بعد  ما  للعمل  اخلاص  والقطاع  املدني  واملجتمع  الدولة  مؤسسات  بني 

كورونا، بحيث ميكن أن تتحول تلك األزمة إلى فرصة حقيقية ملواجهة 

اجلائحة. خلفتها  التي  والتداعيات  السلبيات 
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-  أال يزيد حجم املقال أو املادة العلمية على ست صفحات A4 )1200 – 1500 كلمة(.

-  أن تعتمد األصول العلمية املتعارف عليها في الكتابة للمواد املراد نشرها،

وبلغة عربية مبسطة.  

-  يفضل أن تدعم املقاالت املقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب

املعنى للقارئ.  

-  املجلة ال تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.

-  املجلة ال تنشر املوضوعات املقتبسة أو املستنسخة أو املنقولة من موضوعات منشورة على مواقع التواصل االجتماعي.

-  يحق للمجلة أن تطلب إجراء تعديالت شكلية أو شاملة على املواد املقدمة للنشر.

- املجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.

ب املجلة بنشر مراجعات الكتب اجلديدة سواء باللغة العربية أو األجنبية؛ شريطة أال يتجاوز تاريخ صدورها ثالث  -  ترحِّ

سنوات سابقة.

-  تقبل املجلة عرض الرسائل العلمية )املاجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.

ب املجلة باملناقشات العلمية ملا ينشر فيها أو في غيرها من احملافل العلمية واألكادميية )الندوات، املؤمترات،  -  ترحِّ

العمل....(. ورش 

ب املجلة بنشر خبرات املعلمات واملمارسني التربويني وأولياء األمور واألطفال أنفسهم؛ مبا يحقق االهتمام  -  ترحِّ

   والوعي بقضايا الطفولة. 

ـ  يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.
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