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:ملخص
ما٦ .ؿُتٟخهاصًت ؤو اظخماُٖت ؤو ه٢اهذ ا٧  ؾىاء، بلى الٗضًض مً ألاػماث19 -ُضٞى٧ ؤصي اهدكاع ظاثدت
 هٓغا،غص آلزغ جبٗا للؿً والجيـ وصعظت الىعيٞ ً م٠ ازخل،غاص م٘ هظه الجاثدتُٞت حٗامل ألاُٟ٦ ؤن
ً لضًىا مٗلىماث واضخت٨ً ً مؿخٗضًً لها) والجهل بُبُٗتها (بط لم٨الجاثدت لم هٞ( اظإةٟلٗىهغ اإلا
 حؿلُِ الًىء ٖلى ظاهبحن مهمحن لخجاوػ ألاػمت والخٗاٌل مٗها بطا،٫ا٣ هظا اإلا٫ مً زال٫ وؾىداو.)ٖنها
 بلى بٌٗ ألابدار التي١ خُض ؾيخُغ.س ي والجاهب الاظخماعيٟ؛ هما الجاهب الى٪خًذ الًغوعة طل٢ا
ض حؿاٖض في جدؿحن٢ تراخاث٢ بلى ا٫ مً ؤظل الىنى، بالضعاؾت19 -ُضٞى٧ جىاولذ مىيىٕ ظاثدت
 الخىُٖت٤ٍىعوها ًٖ َغ٧ حروؽٞ ان مً اهدكاع٩ضع ؤلام٢  والؿُُغة،غاصٞ الاظخماعي لؤل-س يٟاإلاٗاف الى
.ٗاالث الؿلبُتٟ والاهٝم في اإلاساو٨والخد
.19 -ُضٞى٧ غص؛ الجاثدت؛ٟ الاظخماعي؛ ال-س يٟ اإلاٗاف الى:الكلمات املفحاحية
Abstract
The spread of the COVID-19 pandemic has led to many crises, whether
economic, social or psychological. Additionally, the way people deal with this
pandemic differed from person to person based on age and gender and degree
of consciousness, due to the element of surprise (we weren't prepared for the
pandemic) and ignorance of its nature (because we did not have clear
information about it). Through this article, we will try to highlight two
important aspects to overcome the crisis and coexist with it if necessary; are the
psychological aspect and the social aspect. Where we will address some studies
that have dealt with the subject of the Covid-19 pandemic, in order to offer
suggestions that can help improve the psycho-social livelihoods of individuals,
and control the spread of the Corona Virus as much as possible; through
awareness and control of fears and negative emotions.
Keywords: Psychosocial life; person; pandemic; covid- 19.

عفيفة جديدي
مقذمة:
اهدكغث ظاثدت ٧ىُٞض٧ 19 -اهدكاع الىاع في الهكُم ،وػاصث مً مٗاهاة الضو ٫والكٗىب
الًُٟٗت ،بل جًغعث منها ختى جل ٪الضو ٫اإلاخ٣ضمت وال٣ىٍت؛ هدُجت إلاا ٞغيخه مً خض
وج٣لُو لليكاَاث الا٢خهاصًت والخجاعٍت ،وخٓغ للخى٣الث الجىٍت والبدغٍت والبرًت.
و٢ض ؤصي اهدكاع هظا الىباء بلى مًاٖٟاث هٟؿُت واظخماُٖت ٖلى ال٨باع والهٛاع ،وحؿبب
في خاالث مً الخىجغ والهل٘٦ ،ما امخضث آزاعه بلى الٗال٢اث بحن ألاٞغاص؛ ٞبٗض ؤن ٧ان ل٩ل
واخض منهم صوعه ومغ٦ؼه في اإلاجخم٘ (ؾىاء في الىُْٟت ؤو صازل ألاؾغة ؤو في اإلااؾؿت
الخٗلُمُت ؤو الخ٩ىٍيُت) ؤيحى مُ٣ضا بًىابِ وبظغاءاث اختراػٍت ،خضث مً خغٍخه في
الخغ٦ت واليكاٍ الظي ٧ان مٗخاصا ٖلُه ،لُجض هٟؿه مدبىؾا بحن ؤعبٗت ظضعان هدُجت
الدجغ اإلاجزلي .مما ياٖ ٠مً اإلاساو ٝوؾبب الىؾاوؽ والهىاظـ ،زانت لضي الظًً
ٌٗاهىن مً اٖخال ٫في الصخت الىٟؿُت٦ .ما ؤصي بلى بغوػ الخالٞاث واإلاكا٧ل بحن ؤٞغاص
ألاؾغة الىاخضة هدُجت وظىصهم م٘ بٌٗ باؾخمغاع ،زانت بطا ٧اهذ اإلاؿا ً٦يُ٣ت
وٍىٗضم ٞيها الًٟاء اإلاسهو ل٩ل ٞغص.
ّ
ل٣ض زلٟذ ؤػمت ٧ىُٞض19 -مؿخىٍاث ٚحر مؿبى٢ت لالخخُاظاث في مجا ٫صٖم الصخت
الىٟؿُت والضٖم الىٟس ي-الاظخماعي لضي ضخاًا الٟحروؽ وٖاثالتهم والٗاملحن في مجا٫
الصخت وٚحرهم ممً ٌؿخجُبىن للخهضي للجاثدت ،و٦ظلٖ ٪امت الىاؽ .و٢ض ٞا٢م هظا
الىي٘ ال٨غب الىٟس ي آلال ٝالىاؽٞ ،اآلزاع اإلاجخمٗت لُ٣ىص ؤلاٚال ١واوٗضام الخٟاٖل
الاظخماعي والًٛىٍ الا٢خهاصًت ّ
جىظه يغباث للصخت الىٟؿُت للىاؽ وٞغم خهىلهم
ِ
ٖلى الغٖاًت الصخُت( .اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ)2020 ،
و٢ض ؤظغٍذ بٌٗ الضعاؾاث خى ٫جإزحر ظاثدت ٧ىعوها ٖلى ألاٞغاص في مسخل ٠ألانٗضة،
هظ٦غ مً بُنها:
* دساظة (أميطىش وظكاي )0202 ،خى ٫آزاع ظاثدت ٧ىعوها ٖلى ؤؾاجظة وبصاعَي الخ٩ىًٍ
اإلانهي ،خُض بل ٜحجم الُٗىت ٞ132غصا ،جم اهخ٣ائهم مً بٌٗ ماؾؿاث الخ٩ىًٍ اإلانهي
الخابٗت لىالًت جحزي وػو .جم الخىنل بلى الىخاثج آلاجُت:
 مؿخىي آزاع ظاثدت ٧ىعوها ٖلى ؤٞغاص الُٗىت مخىؾِ ،واخخلذ آلازاع الىٟؿُت اإلاغجبتألاولى زم الاظخماُٖت وجلتها الا٢خهاصًت.
 جىظض ٞغو ١في مؿخىي آلازاع بضاللت الجيـ لهالح ؤلاهار ،والخالت الاظخماُٖت لهالحاإلاتزوظحن .في خحن ال جىظض ٞغو ١صالت في مهام الٗمل (ؤؾاجظة/بصاعٍحن) وفي الخالت
الصخُت٦ .ظل.٪
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وؤ٦ض الباخشان ٖلى يغوعة الخدلي بالغوح اإلاٗىىٍت والىٓغ بلى الخُاة بخٟائ ٫وؤمل٦ ،ظل٪
يغوعة اخترام ؤلاظغاءاث الصخُت وجُبُ٣ها بدظاٞحرها ،وٖضم التهاون م٘ الىي٘ الخالي في
ْل جإػمه.
* دساظة للباحثين (العضٍض وخماد )0209 ،خى ٫آلازاع الىٟؿُت والاظخماُٖت الىاججت ًٖ
الدجغ الهحي اإلاُب ٤في ْل اهدكاع ٞحروؽ ٧ىُٞض ،19-خُض ؤٖض الباخشان اؾخبُاها
بل٨تروهُا لهظا الٛغى ،وجم جُبُ٣ه ٖلى ٞ 145غصا .و٢ض جبحن مً الىخاثج ؤن للدجغ الهحي
آزاع هٟؿُت واظخماُٖت ٖلى اإلاىاًَ الجؼاثغي؛ خُض ؤن ؤ٦ثر مً هه ٠ؤٞغاص الُٗىت
( )%59.5ؤٖغبىا بإن مكاٖغ الًٛب ػاصث خضتها ؤخُاها في ٞترة الدجغ الهحي٦ ،ما قٗغ
 %64.5منهم باإلالل و %82اهخابهم ؤخُاها الكٗىع بالخى٦ ،ٝظل ٪قٗغ  %53.2منهم بدالت
مً الا٦خئاب ؤخُاها بِىما ٧ %30.6اهذ خالت الا٦خئاب لضيهم صاثمت .ؤًًا ٖاوى ؤخُاها
 %65.5منهم مً ألاع ١ؤزىاء الدجغ.
* دساظة الباحث (عبذ هللا جىصة )0209 ،خى ٫مىيىٕ الصخت الىٟؿُت في ػمً ظاثدت
٧ىعوها ،خُض هضٞذ الضعاؾت بلى الى٢ىٖ ٝلى وا ٘٢الصخت الىٟؿُت في الجؼاثغ في ْل
اهدكاع ظاثدت ٧ىعوها ،وجضاُٖاث الدجغ اإلاجزلي وهىُٖت بغامج الضٖم الىٟس ي الاظخماعي التي
ٖملذ الخ٩ىمت الجؼاثغٍت ٖلى ج٣ضًمها ألٞغاص اإلاجخم٘؛ مً ؤظل جس ٠ُٟوَإة ألاػمت
الىٟؿُت ٖليهم والتي ؤٞغػتها الجاثدت .وجد٣ُ٣ا لهظا اإلا٣هض الٗلمي ،اؾخٗاهذ الضعاؾت
باإلاىهج الىنٟي الخدلُلي؛ مً زال ٫جدلُل ألاصب الىٓغي الؿاب ٤خى ٫اإلاىيىًٕٞ ،ال
ٖلى الى٢ىٖ ٝلى هخاثج ظملت مً الضعاؾاث اإلاُضاهُت التي ؤظغاها ٖضص مً الخبراء في
اإلاُضان والهُئاث الضولُت اإلاهخمت باإلاىيىٕ .ومً اؾخيخاظاث الضعاؾت ،ؤن الخ٩ىمت
الجؼاثغٍت ٞكلذ في مىا٦بت جضاُٖاث الجاثدت في الجاهب الىٟس ي ألٞغاص اإلاجخم٘؛ وهى ما
جترظمه وجحرة جؼاًض الايُغاباث الىٟؿُت لضيهم ٖلى ازخالٞها مىظ بضاًت اهدكاع الجاثدت.
وٍا٦ض ؤن الصخت الىٟؿُت زال ٫ظاثدت ٧ىعوها٢ ،ض اهتزث بك٩ل واضح لضي ٧ل
اإلاجخمٗاث بال اؾخصىاء ،وٖملذ ٖلى ْهىع وجٟا٢م ٖضص مً الايُغاباث الىٟؿُت ٧ال٣ل٤
والا٦خئاب والُإؽ ،بل ٖملذ ٖلى الغ ٘ٞمً مؿخىٍاتها بلى مٗضالث ُ٢اؾُت عهُبت ،ظٗلذ
مً الخمخ٘ بصخت هٟؿُت ؾلُمت لضي الجمُ٘ ٖلى اإلاد ،٪في ْل التراخي وؤلاهما ٫اإلاسجل
مً ٢بل ٖضص مً الخ٩ىماث والضو- ٫بالخهىم في الٗالم الىامي -في الخٟ٨ل بهظا الجاهب،
هدُجت ال٣هىع الىاضح لضيها بؿبب ُٚاب ؤًت اؾتراجُجُت خى ٫طل.٪
وقذ أظهشت دساظة اظحقصائية حذًثة أجشتها ششكة إبعىط في ظبعة بلذان (كيييا،
اليمً ،بىغالدٌش ،الىيجش ،كىلىمبيا ،الفلبين وإًطاليا) بحكليف مً اللجىة الذولية،
022
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عفيفة جديدي
هزا التزاًذ في الكشب الىفس ي الزي جشعش به املجحمعات املحلية .وجشمل أبشص هحائج
الذساظة ما ًلي( :اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ)2020 ،
  %51مً البالٛحن ً٣ىلىن بن ؤػمت ٧ىُٞض 19-ؤزغث ًؾلبا ٖلى صختهم الىٟؿُت؛
 ًخ٢ ٤ٟغابت زلثي اإلاكاع٦حن في الضعاؾت مً البلضان الؿبٗت ؤن الاهخمام بالصخت الىٟؿُتوالبضهُت ؤنبذ ؤ٦ثر ؤهمُت آلان مما ٧ان ٖلُه ٢بل ؤػمت ٧ىُٞض19-؛
ً
ج٣غٍبا ؤن الٗاملحن في الخُىٍ ألامامُت واإلاؿخجُبحن
 ٌٗخ٣ض زالزت مً ٧ل ؤعبٗت مكاع٦حنألاواثل لجاثدت ٧ىُٞضً ،19-دخاظىن بلى صٖم في مجا ٫الصخت الىٟؿُت ؤ٦ثر مً الصخو
الٗاصي .
وج٣ىً ٫ى٧ى هِبىصا (ألازهاثُت الىٟؿُت واإلاخدضزت باؾم مجلـ الٗالط الىٟس ي باإلامل٨ت
اإلاخدضة)" :ؤن ايُغاب ال٣ل ٤الٗام ٌٗض واخضا مً اإلاكا٧ل الىٟؿُت التي ٢ض جىدكغ في
ألاًام اإلا٣بلت .بط ٌٗاوي ال٨شحرون في مجخمٗاجىا اإلاٗانغة مً ال٣ل ٤بالٟٗل ،ل ً٨وباء ٧ىعوها
ال٣اجل٢ ،ض ًٟا٢م ال٣ل ٤واإلاساو ٝلضي ألاشخام الظًً ًمُلىن للكٗىع بال٣ل .٤وختى
بٗض اهدؿاع الىباء ،ؾِكٗغ البٌٗ ب٣ل ٤مٟغٍ زىٞا مً ْهىع ؾاللت ؤزغي مً
الٟحروؽ")2020 ،BBC( .
وهدُجت لدجم وجإزحر الىباءٞ ،ةن هظه اإلاؿإلت ال ج٣خهغ ٖلى ؤنها مؿإلت صخت ٖامت .ِ٣ٞ
بن الىباء والاؾخجاباث الالػمت الخخىاثه ،ؾخازغ ٖلى الخُاة الاظخماُٖت والا٢خهاصًت
والؿُاؾُت ،خُض ؤصث الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى الخى٣ل بؿبب الخباٖض الاظخماعي بلى ج٣لُو
الٗغى والُلب الا٢خهاصًحن ،مما ؤزغ بكضة ٖلى ألاٖما ٫والىْاث .٠وؾُ٩ىن هظا الخإزحر
ؤ٦ثر نٗىبت ٖلى الؿ٩ان ألا٦ثر يٟٗا( .عٍمغػ وقالٌكغ)2020 ،
وٍبضو مً زال ٫هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت ،حجم ألايغاع اإلاسخلٟت (صخُت ،هٟؿُت،
اظخماُٖت وا٢خهاصًت) التي ؾببتها هظه الجاثدت ،وهظا ٌؿخضعي يغوعة ؤلاؾغإ في بًجاص
خلى ٫لهظه ألاػمت بٛغى الخس ٠ُٟمً آزاعها الىٟؿُت والاظخماُٖت ٖلى ألاٞغاص
واإلاجخمٗاث ٖمىما .ولً ًخد ٤٣هظا الهض ٝبال ببظ ٫الجهىص ٧ل في مجا ٫ازخهانه،
والٗمل ٖلى وي٘ اؾتراجُجُت مكتر٦ت بحن مسخل ٠الهُئاث اإلاخسههت للخس ٠ُٟمً
مٗاهاة اإلاىاَىحن.
 .9الىضعية الىفعية لألفشاد جشاء اهخشاس الىباء:
حٗض الصخت الىٟؿُت مُلب ظمُ٘ الكٗىب؛ بط ال ًسٟى اعجباَها بالصخت الجؿضًت
والٗ٣لُت ،وؤهمُتها في جُىع الٟغص وهجاخه في الخُاة الخانت والٗامت .بال ؤن اهدكاع الىباء
ؾبب ايُغابا لضي ؤٚلبُت ألاٞغاص (وهظا ما ؤوضخخه هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت الظ٦غ) ،مما
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اوٗ٨ـ ٖلى ؾلىُ٦اتهم الُىمُت ؾىاء في م٩ان الٗمل ؤو الضعاؾت ؤو في الٗال٢ت م٘ ؤٞغاص
ألاؾغة ؤو اإلاٗاع( ٝألاهل وألانض٢اء والجحران).
وٍغي ؾدُ ًٟجاًلىع (مال٦ ٠خاب "ٖلم هٟـ ألاوبئت" وؤؾخاط ٖلم الىٟـ بجامٗت بغٍخِل
٧ىلىمبُا) ،ؤن ما ًتراوح بحن  %15 - 10مً الىاؽ ،لً حٗىص خُاتهم ٦ؿابٖ ٤هضها ،بؿبب
جإزحر الجاثدت ٖلى صختهم الىٟؿُت .وؤزاعث ماؾؿت "بال ٥صو "ٙاإلاؿخ٣لت لبدىر الصخت
الىٟؿُت مساو ٝخى" ٫ألا٢لُت التي ؾخٗاوي مً ال٣لَ ٤ىٍل ألامض" .وخظعث مجمىٖت مً
ألازهاثُحن الصخُحن الباعػًٍ مازغا في الضوعٍت الُبُت البرًُاهُت مً ؤن "آزاع الجاثدت
ٖلى الصخت الىٟؿُت مً اإلاغجح ؤن جب٣ى لٟترة ؤَى ٫م٣اعهت بأزاعها ٖلى الصخت البضهُت".
()2020 ،BBC
ً
ً
(ٖالم ؾلى٧ي في ظامٗت ؤعٍؼوها ألامغٍُ٨ت) ،ؤن هىا ٥جىىٖا هاثال
وٍىضح ٦غَـ ؾُجغًٍ ِ
ً
في ٢ضعة الىاؽ ٖلى الخٗامل م٘ الٗؼلت الاظخماُٖت والكٗىع بالخىجغ٢ ،اثال ؤهه مً اإلاهم ؤن
ً
مكضصا
هخظ٦غ ؤهه لِـ ٧ل َمً ًسىى ألاػمت الخالُت ً٩ىن بمؿخىي الصخت الٗ٣لُت طاجه،
ٖلى ؤن الصخو الظي ٌٗاوي بالٟٗل مً مك٨الث م٘ ال٣ل ٤الاظخماعي ،والا٦خئاب،
ً
والكٗىع بالىخضة ،وحٗاَي اإلاسضعاث ،ؤو ٚحرها مً اإلاك٨الث الصخُت ،ؾُ٩ىن ؤ٦ثر ٖغيت
للخإزغ بةظغاءاث الخباٖض الاظخماعي ٖلى هدى ؾلبي( .بلح)2020 ،
وٍ٣ى ٫ظىقىا مىعٚاوؿخاًً (هاثب مضًغ مغ٦ؼ صعاؾاث ال٨غب الخالي للهضمت Angoisse
 post- traumatiqueفي الىالًاث اإلاخدضة)" :ؤن آلازاع الؿلبُت لل٩ىاعر ٖلى الصخت الىٟؿُت
جُاٖ ٫ضصا ؤ٦بر مً الىاؽ وجضوم لٟتراث ؤَى ٫بمغاخل مً ؤزغها ٖلى الصخت البضهُت.
ولهظا مً اإلاخى ٘٢ؤن وكهض ػٍاصة في اخخُاظاث الغٖاًت الىٟؿُت التي ٢ض حؿخمغ لٟترة َىٍلت
بٗض اهدؿاع الىباء" .وَكحر مىعٚاوؿخاًً بلى اؾخٗغاى للضعاؾاث امخض ٖ 25اما ًٖ جإزحر
خاصزت حكغهىبُل الىىوٍت في ؤو٦غاهُا ،بط الخٔ الباخشىن اعجٟإ مٗضالث الا٦خئاب
وايُغاب ما بٗض الهضمت بحن ؤو ٫اإلاؿخجُبحن لل٩اعزت بٗض ٖ٣ضًً مً و٢ىٖها،BBC( .
)2020
وَٗخبر (الكغماوي )2020 ،ؤهه لٟ٨الت جلبُت اخخُاظاث ألاشخام واإلاجخمً٘ ،جب بصماط
الضٖم الىٟس ي والاظخماعي في الاؾخجاباث التي جلبي اخخُاظاث ألاٞغاص واإلاجخمٗاث في
ْغو ٝألاػماث وال٩ىاعر الُبُُٗت والىباثُت اإلاسخلٟت ،وٍجب ؤن ًهاخب هظا زضماث
مىظهت وؤ٦ثر جسهها في مجا ٫الصخت الىٟؿُت والضٖم الىٟس ي والاظخماعي ،وؾِؿاٖض
بصماط الاٖخباعاث الىٟؿُت والاظخماُٖت في اإلاجاالث ألازغي ٖلى الخٗامل الجُض م٘ ال٩ىاعر
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والخٟاّ ٖلى ألاٞغاص مً الايُغاباث التي جدهل لهم بؿبب الخى ٝوالهل٘ مً اهدكاع
ألامغاى وال٩ىاعر اإلاسخلٟت.
وٍخيبإ ٖلماء الىٟـ بإن ؤخض اإلاكا٧ل الىٟؿُت -التي مً اإلاغجح ؤن حؿخمغ ٖلى اإلاضي
الُىٍل بٗض وباء ٧ىعوها اإلاؿخجض -هي ايُغاب الىؾىاؽ ال٣هغي .وٍ٣ى ٫جاًلىع مٟؿغا،
ؤن ايُغاب الىؾىاؽ ال٣هغي هى مدهلت لٗىامل وعازُت وبُئُت .وٍ٣ى" :٫بن ألاشخام
الظًً لضيهم اؾخٗضاص وعاسي لئلنابت بإهىإ مً ايُغاب الىؾىاؽ ال٣هغي (مشل وؾىاؽ
الخلىر والهىؽ بالخىُٓ ،)٠مً اإلاغجح ؤن ًهابىا بااليُغاب ؤو جخٟا٢م ؤٖغايه بؿبب
الًٛىٍ الىٟؿُت مً الجاثدت .و٢ض ًهاب بٌٗ هاالء بغهاب الجغازُم اإلاؼمً ما لم
ًخل٣ىا ٖالظا هٟؿُا مالثما")2020 ،BBC( .
بن ألاػماث التي ًخٗغى لها ألاٞغاص (بازخالَ ٝبُٗت هظه ألاػماث ومهضعها) ،حٛحر مً
ؤؾلىب الِٗل وَغٍ٣ت الخ٨ٟحر؛ مما ًاصي بلى اػصًاص خاالث ال٣ل ٤والا٦خئاب ٢ض جهل بلى
الاهُىاء واٖتزا ٫آلازغًٍ٦ ،ما ٢ض ًاصي طل ٪بلى بهما ٫الىاظباث اإلاىىَت بهم؛ مً عٖاًت
ؤؾغهم والاهخمام بخىٞحر مخُلباث الِٗل ال٨غٍم .لظلً ٪جب الاٖخىاء بالجاهب الىٟس ي،
وجدهحن ألاٞغاص مً زال ٫الخضزل اإلاب٨غ لخىُٖتهم وبض الُمإهِىت وبٗض ألامل في مؿخ٣بل
ؤ٦ثر بقغا٢ا.
 .0مارا عً ألاطفال باعحباسهم ًمثلىن ششٍحة واظعة مً أفشاد املجحمع:
ألاَٟا ٫ؤًٖاء ؤؾاؾُىن في اإلاجخم٘ ،وهم ٞئت جخٟاٖل ب٣ىة م٘ ألاخضار اإلادؿاعٖت؛
زانت وؤن هظا الىباء ًب٣ى ٚامًا مً خُض ٢ىة وؾغٖت اهدكاعه والٟئاث اإلاٗىُت باإلنابت
به٦ .ما ؤن جضاُٖاث ؤلاظغاءاث اإلاخسظة للؿُُغة مً اهدكاع الجاثدت حٗض مغب٨ت ومبهمت
لؤلَٟا٫؛ ٖ ٠ُ٨ٞلى الُٟل ؤن ًب٣ى في البِذ صون ؤن ٌؿخُُ٘ الظهاب للمضعؾت ؤو ؤن
ًماعؽ وكاَاجه اإلاٗخاصة (اللٗب ،مماعؾت الغٍايت ،الُ٣ام باليكاَاث الٟىُت .)... ،وهظا
ألامغ بضوعه ًازغ مً الىاخُت الىٟؿُت والاظخماُٖت بياٞت بلى جإزغ اإلاؿخىي الخدهُلي
لؤلَٟا.٫
و٢ض جدضزذ ال٩اجبت ٞالحرًا ؾاباجحر -في ج٣غٍغ وكغجه مجلت "ال مىتي بؽ مغاُٞىؾا"
ؤلاؾباهُت -ؤن ألاَٟا ٫الٟئت ألا٦ثر جًغعا مً اإلاغىٞ .هم ًىاظهىن الىا ٘٢الجضًض بهمذ،
زانت وؤنهم ٌٗاهىن مً ؤ٢س ى جبٗاجه ،وهي خغمانهم مً الٟهى ٫الضعاؾُت٣ٞ .ض اهُ٘٣
ؤ٦ثر مً  300ملُىن جلمُظ خى ٫الٗالم ًٖ صعاؾتهم ،في و٢ذ جداو ٫مٗٓم الضو ٫خل
اإلاك٩لت بخ٣ضًم الضعوؽ ٖبر ؤلاهترهذ .ل ،ً٨الٟجىة الغ٢مُت جٟغى هٟؿها ،بط ال جمل٪
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ظمُ٘ الٗاثالث الىؾاثل الالػمت لظل ،٪بياٞت بلى ٖضم ظاهؼٍت ال٨شحر مً اإلاضاعؽ للخٗلُم
ًٖ ُبٗض( .الصخاٞت ؤلاؾباهُت)2020 ،
وفي بخهاثُت ؤزغي ،حؿببذ ظاثدت ٧ىُٞض19-في اهُ٣إ ؤ٦ثر مً  1.6ملُاع َٟل وقاب
ًٖ الخٗلُم في  161بلضا؛ ؤي ما ً٣غب مً  %80مً الُالب اإلالخد٣حن باإلاضاعؽ ٖلى
مؿخىي الٗالم .وظاء طل ٪في و٢ذ وٗاوي ُٞه بالٟٗل مً ؤػمت حٗلُمُت ٖاإلاُتٞ ،هىا ٥ال٨شحر
مً الُالب في اإلاضاعؽ ،ل٨نهم ال ًخل٣ىن ٞيها اإلاهاعاث ألاؾاؾُت التي ًدخاظىنها في الخُاة
الٗملُت .وٍٓهغ ماقغ البى ٪الضولي ًٖ "٣ٞغ الخٗلم" -ؤو وؿبت الُالب الظًً ال ٌؿخُُٗىن
ال٣غاءة ؤو الٟهم في ؾً الٗاقغة – ؤن وؿبت هاالء ألاَٟا٢ ٫ض بلٛذ في البلضان مىسًٟت
ومخىؾُت الضزل ٢بُل جٟش ي الٟحروؽ  .%53وبطا لم هباصع بلى الخهغ٣ٞ ،ٝض جٟط ي هظه
ً
الجاثدت بلى اػصًاص جل ٪الىدُجت ؾىءا( .ؾاُٞضعا)2020 ،
وفي ج٣غٍغ لؤلمم اإلاخدضة (ناصع في قهغ ؤوث مً الٗام  ،)2020حؿببذ ظاثدت ٧ىُٞض 19-في
ؤ٦بر اهُ٣إ للخٗلُم في الخاعٍش ،خُض ٧ان لها ختى آلان بالٟٗل جإزحر قبه قامل ٖلى َالبي
الٗلم واإلاٗلمحن خى ٫الٗالم ،مً مغخلت ما ٢بل الخٗلُم الابخضاجي بلى اإلاضاعؽ الشاهىٍت
وماؾؿاث الخٗلُم والخضعٍب الخ٣جي واإلانهي والجامٗاث وحٗلم ال٨باع وميكأث جىمُت
اإلاهاعاث .وبدلى ٫مىخه ٠ؤٞغٍل ٧ ،2020ان  %94مً َالبي الٗلم ٖلى مؿخىي الٗالم ٢ض
جإزغوا بالجاثدت ،وهى ما ًمشل  1.58ملُاع مً ألاَٟا ٫والكباب مً مغخلت ما ٢بل الخٗلُم
الابخضاجي بلى الخٗلُم الٗالي في  200بلض .وجسخل ٠ال٣ضعة ٖلى الاؾخجابت إلٚال ١اإلاضاعؽ
ازخالٞا هاثال خؿب مؿخىي الخىمُت؛ ٗٞلى ؾبُل اإلاشا٧ ،٫ان  %86مً ألاَٟا ٫في الخٗلُم
الابخضاجي زاعط اإلاضاعؽ مً الىاخُت الٟٗلُت في الغب٘ الشاوي مً الٗام  2020في البلضان التي
جىظض بها مؿخىٍاث مخضهُت للخىمُت البكغٍت ،م٣ابل  ِ٣ٞ %20في البلضان التي جىظض بها
مؿخىٍاث ٖالُت ظضا للخىمُت البكغٍت( .ألامم اإلاخدضة ،2020 ،م)4
ل٣ض جٟا٢مذ مٗاهاة ألاَٟا ٫الىٟؿُت زال ٫هظه الجاثدت ،زانت بٗض ٞغى ؤلاٚال١
الكامل وٞغى الدجغ اإلاجزلي؛ خُض ػاصث ٖؼلتهم ًٖ الٗالم الخاعجي بٗض ٚل ٤اإلاضاعؽ
وصوع الخًاهت وؤما ً٦الدؿلُت ،باإلياٞت بلى ػٍاصة مكا٧لهم الىٟؿُت والاظخماُٖت
والٗ٣لُت في ْل ٖضم وظىص ؤي صٖم هٟس ي ؤو اظخماعي ماهل مً ٢بل اإلادُُحن بهم،
٦ظل ٪ػٍاصة الٗى ٠اإلاماعؽ ٖليهم مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ؤو اإلادُُحن بهم٦ ،ما هجض
ػٍاصة الخى ٝلضيهم مً اإلاؿخ٣بل وٖضم الُ٣حن ُٞه( .ظىػة)2021 ،
وجغي ) (Ravizza & al, 2021ؤن الدجغ ًم ً٨ؤن ًىُىي ٖلى آزاع بًجابُت٦ ،ما ًم ً٨ؤن
ًاصي بلى آزاع ٧اعزُت ،ؤبغػها ما ًلي:
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 الحأثيرات على ألاطفال :يهض ٝالدجغ الهحي لخإمحن خماًت الُٟل وٖاثلخه مً الٟحروؽ،ول ً٨مشل مٗٓم الخضابحر الصخُت له آزاع ظاهبُت ُٛ٦اب الخٗلُم الخًىعي ،وازخٟاء
بً٣إ الخُاة اإلاىخٓم ،و٣ٞضان الاجها ٫بمجمىٖت ألا٢غان ؤو الخىجغاث بؿبب الازخالٍ.
باليؿبت للمغاه٣حن والكباب ،عبما حؿبب الخى ٝمً البُالت والهٗىباث في جُىعهم اإلانهي
في ٢ل ٤بيافي ٦بحر .ومً ألاٖغاى التي ًبضيها ألاَٟا ٫بك٩ل مخ٨غع هي :التهُج ،ه٣و
الاهدباه ،ؤلاعها ،١ايُغاباث الىىم واهسٟاى الكهُت .باإلياٞت بلى طل ،٪هجض ػٍاصة في
زُغ الاهخداع وؤٖغاى حكبه ايُغاب ما بٗض الهضمت والؿلى ٥ؤلاصماوي وختى الظهاوي.
 الحأثيرات على العائالت :الًٛىَاث الغثِؿُت للٗاثالث هي اإلالل ؤو الخؿاعة الا٢خهاصًتؤو ٖضم الاؾخ٣غاع اإلانهي ؤو َىٞ ٫ترة الدجغ .باإلياٞت بلى طل٧ ،٪ان ٖلى ألاؾغ مىاظهت
جدضًاث ظضًضة ،مشل الخٗلُم اإلاجزلي والخٗاٌل )ٖ (Cohabitationلى مضاع  24ؾاٖت في
الُىم في ؾُا٣ٞ ١ضان اإلاٗاًحر اإلاٗخاصة٧ .اهذ هىا ٥مك٩لت بياُٞت لآلباء وألامهاث الظًً
لضيهم ؤَٟاٌٗ ٫اهىن مً ايُغاباث هٟؿُت ؤو بٖا٢اث و٦ظل ٪للٗاثالث اإلاىٟهلت خُض ٢ض
جخدى ٫الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بالخًاهت بلى ؾاخت خغب بحن الىالضًً .ؾاهمذ هظه الٗىامل
ً
ؤخُاها في جضهىع اإلاىار الٗاَٟي لؤلؾغة .في هظه الخاالث٢ ،ض ًىاظه ؤٞغاص ألاؾغة
اإلاسخلٟت
نٗىبت في بصاعة ٖىاَٟهم ،والتي ًم ً٨ؤن حٗؼػ ْهىع ؤو اهخ٩اؽ الايُغاباث الىٟؿُت
و٦ظل ٪الٗى ٠ألاؾغي.
ً
وًٍ٘ ٧لُميـ )  (Clemensجهمُما ) (Modélisationو٣ٞا لشالزت ؾِىاعٍىهاث ٖاثلُت:
)(Ravizza & al, 2021
 اإلاجمىٖت ألاولى مً ألاَٟا ٫الظًً ٌِٗكىن في ؾُاٖ ١اثلي ؾلُم وملتزمىن بغٞاههم٢ ،ضاػصهغث بلى خض ما وجىَضث الغوابِ ألاؾغٍت.
ً
ظؼثُا بالدجغ اإلاجزلي بؿبب مدضوصًت الىنى ٫بلى
 اإلاجمىٖت الشاهُت مً ألاَٟا ٫جإزغثالخٗلُم ٖبر ؤلاهترهذ (ألؾباب ماصًت ؤو ه٣و الضٖم ألابىي) والخٟاٖالث الاظخماُٖت
والٗاثلُت ال٣ٟحرة.
 في اإلاجمىٖت ألازحرةٖ ،اوى ألاَٟا ٫مً ؤيغاع ٦بحرة؛ ٣ٞض ٖاهىا مً الخىجغاث صازل ألاؾغةؤو ُٚاب ٧امل ًٖ الخٗلُم؛ هاالء ألاَٟا٣ٞ ٫ضوا ؤمً ألاؾغة وعبما حٗغيىا لؿىء اإلاٗاملت
صون ببال ٙالؿلُاث الٗامت.
بن جٟاٖل ألاَٟا ٫م٘ هظا الىباءً ،خىٖ ٠٢لى مضي حٗاون ؤٞغاص ألاؾغة وٞهمهم للترُ٦بت
الىٟؿُت ألَٟالهم؛ ٞاألؾغ التي جيخهج الخىاع والى٣اف البىاء هجض ٖاصة ؤن ؤبىاءها ؤ٦ثر
وُٖا وٞهما لؤلمىع ،وؤ٦ثر ج٣بال للخُٛحراث التي جُغؤ ٖلى هٓام الخُاة الُىمي .بِىما ألاؾغ
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التي ال حصج٘ ٖلى الخىاع وَؿىص لضيها ألاؾلىب الدؿلُي ؤو ؤلاهما ٫في الخٗامل م٘ ؤبىائها،
ً٩ىن ؤَٟالهم عاًٞحن للخُٛحراث الُاعثت ٖلى خُاتهم وإلاسخل ٠ؤلاظغاءاث الى٢اثُت التي
ٞغيتها الجاثدت.
وؤقاعث (صومي )2020 ،ؤن مسخهحن في ٖلم الىٟـ وألامغاى الٗهبُت٢ ،ض خظعوا مً
آزاع الاوٗؼا ٫بحن ؤعبٗت ظضعان والابخٗاص ًٖ ألانض٢اء وم٣اٖض الضعاؾت التي بضؤث جٓهغ
ٖلى ؾلىُ٦اث ألاَٟا ،٫خُض وظض ألاولُاء نٗىبت بالٛت في ج٣ىٍم ؾلى ٥نٛاعهم الظًً
ؤصمىىا الؿهغ وألالٗاب ؤلال٨تروهُت وؤلاهترهذ .وٍبضو ؤن الخغوط مً هظه الضوامت لً ً٩ىن
٢غٍبا خؿب اإلاسخهحن –ختى م٘ ع ٘ٞالدجغ -بطا لم ًخضاع ٥ألاولُاء ألامغ ٢بل ؤن ً٣ٟضوا
الؿُُغة جماما ٖلى ؤَٟالهم.
ُ ً
و٢ض ازخاعث مٗٓم البلضان ههجا مخٗضصة الىؾاثِ حكمل الخ٨ىىلىظُا الٗالُت،
والخ٨ىىلىظُاث الخ٣لُضًت ال٣اثمت ٖلى اليكغ الىعقي .ولؼٍاصة بم٩اهُت الىنى ،٫ج٣ىم بٌٗ
الخ٩ىماث بخىػَ٘ ؤظهؼة ع٢مُت وجدؿحن زُاعاث الاجها .٫وهظا هى الخا ٫في ٦غواجُا،
خُض وا ٤ٞم٣ضمى زضماث الاجهاالث الؿلُ٨ت والالؾلُ٨ت ٖلى جىػَ٘ بُا٢اث ٖ SIMلى
الُالب طوي الضزل اإلاىس٧ ٌٟي ًخم٨ىىا مً الىنى ٫بلى ؤلاهترهذ مجاها .وباإلاشلٞ ،ةن
٧اػازؿخان جدُذ بم٩اهُت الىنىٚ ٫حر اإلادضوص بلى  380مً اإلاىهاث واإلاىاعص الخٗلُمُت
اإلادلُت مً زال ٫زُت عؾىم مُٗىت "بُلُم" (اإلاٗغٞت) التي جىٞغها ظمُ٘ قغ٧اث الاجهاالث
اإلاخى٣لت للُالب واإلاٗلمحن( .قمبـ وآزغون)2020 ،
وفي مداولت لضٖم الغٞاهُت الٗاَُٟت لؤلَٟا ٫ؤزىاء الجاثدتً ،ىص ى مغ٦ؼ جضعٍب بجامٗت
ماؾاقىؾدـ بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت (Child Trends and Child Trauma Training
) Center of Massachusetts Universityبما ًلي(INESSS, 2020, pp. 11-12) :
• بصعا ٥ؤن الاؾخجاباث للىباء ٢ض جسخل ٠مً َٟل بلى آزغ.
• الخإ٦ض مً وظىص والض ؤو وص ي مخٟهم وؾغَ٘ الاؾخجابت؛
• جمُحز اإلاؿاٞت الجؿضًت ؤزىاء الاوٗؼا ٫الاظخماعي ).(Isolement social
• جىٞحر اإلاٗلىماث اإلاىاؾبت لٗمغ الُٟل.
• زل ٤بِئت ماصًت وٖاَُٟت آمىت مً زال ٫مماعؾت الاؾترياء ) (l’apaisementواجبإ
عوجحن ًىمي واخترام ال٣ىاٖض.
ً
• بب٣اء الُٟل مكٛىال.
• بُٖاء مؼٍض مً اإلاؿاولُت بلى الُٟل بطا ٧ان طل ٪مم٨ىا.
• ببغاػ ال٣ىة وألامل وؤلاًجابُت في اإلا٣ضمت.
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 .3العالقات الاجحماعية خالل الجائحة:
ٖالم الاظخمإ الٟغوس ي بمُل صوع٦هاًم ٖباعة "الاهٟٗا ٫الجماعي"
٢بل مئت ٖام ،اؾخسضم ِ
لىن ٠ؤلازاعة الٗاَُٟت اإلاكتر٦ت التي ًمغ بها الىاؽ زال ٫الاخخٟاالث الضًيُتً .ىُب٤
اإلاٟهىم طاجه ٖلى ألاخضار الغٍايُت؛ بط ٌٗاوي اإلاخٟغظىن في الى٢ذ هٟؿه مً نٗىص
(ٖالم الاظخمإ في ظامٗت
اإلاكاٖغ وهبىَها في ؤزىاء اللٗبت٦ ،ما ً٣ى ٫ماعٍى ؾمىِ ٫
ً
هاعٞاعص) ،وٍىضح" :بنها جطخم ؤلاخؿاؽ بك٩ل ٦بحر باليؿبت ل ٪في خحن حٗمل ؤًًا ٖلى
ً
مًُٟا ؤن مشل هظه ألاخضار حؿاٖض ٖلى بىاء الخماؾ،٪
حٗؼٍؼ ٨ٞغة ؤه ٪ؤ٦بر مً هٟؿ،"٪
وٖلى الغٚم مً ؤهه ال ؤخض ًخى ٘٢ؤن ًنهاع اإلاجخم٘ إلاجغص ؤن البُىالث الغٍايُت ٖل٣ذ
مىاؾمهاٞ ،باليؿبت للٗضًض مً مدبي الغٍايت وٖكا ١اإلاىؾُ٣ى وعواص اإلاهغظاهاثٞ ،ةن
ً
ال٣اثمت اإلاتزاًضة لؤلخضار اإلالٛاة ٧اهذ جمشل آلُت للخإ٢لم م٘ ؤٖباء الخُاة ،وؾِخٗحن ٖليهم
الِٗل ً
ما٢خا مً صونها( .بلح)2020 ،
ل٣ض ؾبب اهدكاع الجاثدت اعجبا٧ا ٦بحرا لضي ألاٞغاص ،زانت وؤن اإلاجخم٘ الجؼاثغي –ٖلى
ٚغاع الٗضًض مً اإلاجخمٗاثً -خمحز بدب الاظخماٖاث الٗاثلُت والل٣اء م٘ ألانض٢اء ،بياٞت
بلى الخجمٗاث اإلاسخلٟت (مباعٍاث ٦غة ال٣ضم ومسخل ٠الخٓاهغاث الغٍايُت ،الخٟالث
اإلاىؾُُ٣ت والٛىاثُت زانت في مىؾم الانُُا ،ٝمسخل ٠اليكاَاث الجمٗىٍت ؾىاء ٧اهذ
ؾُاؾُت ؤو ز٣اُٞت ؤو زحرًت) .خُض حٗخبر هظه الل٣اءاث صاٖما هاما لصخت ألاٞغاص بضهُا
وهٟؿُا ،وُٚابها ًاصي بلى زلل واٖخال ٫في ؾلى ٥ألاٞغاص.
والخباٖض الاظخماعي هى ببؿاَت ُّ
ججىب الخجمٗاث والاجها ٫الىزُ ٤باآلزغًٍ .وَٗخبره
الخبراء في مجا ٫الصخت ً
ؤمغا بال ٜألاهمُت إلبُاء وجحرة اهدكاع الٟحروؽ ،وجٟاصي بعها١
هٓم الغٖاًت الصخُت ،وعبما خماًتها مً الانهُاع في خالت اعجٟإ مٗضالث ؤلانابت بلى
مؿخىي ال ًم ً٨الخٗامل مٗه بٟ٨اءة .ول ٠ُ٦ ً٨لىا ؤن هخ ٠ُ٨م٘ هظا الٓغ ٝالُاعت
م٘ ُّ
ججىب ؤي آزاع ؾلبُت ٖلى الىٟـ ؤو اإلاجخم٘؟ بخضي الضعاؾاث الٗلمُت التي ؤظغٍذ
خى ٫هظا ألامغ ،هي صعاؾت مغظُٗت ؤظغتها ٖام  ،2015ظىلُان هىلذ -لىوؿخاص (باخشت
ٖلم الىٟـ في ظامٗت بغٍجهام ًىهج ألامغٍُ٨ت  )Brigham Young Universityوػمالئها،
واعج٨ؼث ٖلى ٖمل جدلُل بٗضي  Meta-Analysisلىخاثج ٖضص مً صعاؾاث ؾاب٣ت خى ٫آزاع
الٗؼلت الاظخماُٖت اإلاؼمىت .ج٣ى" ٫هىلذ– لىوؿخاص" :بهه ُٞما ًخٗل ٤باآلزاع الؿلبُت التي ٢ض
ً
ججاوبا م٘ ظاثدت ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض" ،ؾُٓل ألامغ بمجزلت
ٌؿببها الخباٖض الاظخماعي،
ً
ؾاا ٫مٟخىح" ،مًُٟت ؤن لضيها في هظا الهضص ٞغيِخحن جدىاٞؿانٞ ،هي ٢ل٣ت مً ؤن
ًّ
ًاصي طل ٪بلى جٟا٢م ألامىع باليؿبت ألولئ ٪الظًً ٌٗاهىن
ٗٞلُا مً مكاٖغ الٗؼلت
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والىخضة ،ول٨نها حكضص -في الى٢ذ طاجهٖ -لى ؤهه ٢ض ً٩ىن هُ٣ت جدٟحز آلزغًٍ ٖلى
ً
ً
الخىانل اإلاجخمعي ،مٟؿغة طل ٪بإن الاخخما ٫ألا٦ثر جٟائال هى ؤن الىعي اإلاتزاًض بُبُٗت
الىباء ؾُض ٘ٞالىاؽ بلى الب٣اء ٖلى اجها ٫واجساط بظغاءاث ؤزغي بًجابُت( .بلح)2020 ،
وٍظ٦غ (ظىػة )2021 ،ؤن الجؼاثغ (ٖلى ٚغاع بٌٗ الضو ٫والخ٩ىماث) لم ج٩ل٠
هٟؿها ٖىاء الاهخمام بخضاُٖاث ظاثدت ٧ىعوها ٖلى خُاة ألاٞغاص بك٩ل ظضي وخ٣ُ٣ي ،بل
٧ل ما ٢امذ به هى لجىئها بلى ٞغى بظغاءاث الدجغ اإلاجزلي والهحي والخباٖض الاظخماعي
وجُُ٣ض خغ٦ت ألاٞغاص -بال بترزُو مً َغ ٝالهُئاث الغؾمُت ،-في خحن جغ٦ذ اإلاىاَىحن
ًىاظهىن مهاٖب الخُاة بةم٩اهُاتهم الظاجُت ،وهى ما حؿبب في مًاٖٟاث ٦بحرة في ُُٟ٦ت
يمان اؾخمغاع وظىصهم .ل٣ض ؾاهمذ هظه ؤلاظغاءاث في ٞغى ٖؼلت ووخضة ٢اؾُت ٖلى
ألاٞغاص زهىنا ٦باع الؿً ،خُض ؤن ٣ٞضانهم لؤلظىاء ألاؾغٍت واٞخ٣اعهم ألنض٢ائهم
وبنابتهم باألمغاى اإلاؼمىت٧ ،ل طل ٪ظٗل مً الهٗب ٖليهم جٟ٨لهم بإهٟؿهمًٞ .ال ًٖ
٧ل طل ،٪ؾاهم الدجغ في الخإزحر ٖلى الصخت الىٟؿُت للٟغص بما ًهله مً ؤزباع ؾِئت
خى ٫زُىعة الٟحروؽ واهدكاعه ،ؤو ما ًهله ًٖ الخالت الهٗبت لبٌٗ ؤٞغاص ؤهله ،ؤو
وٞاة البٌٗ منهم ختى مً صون بم٩اهُت خًىع مغاؾُم الض.ًٞ
وفي صعاؾت مُضاهُت للباخض (خماصي ،)2020 ،خى ٫ال٩لٟت الاظخماُٖت ألػمت ظاثدت
ٞحروؽ ٧ىعوها في الٗغا ،١وظض ؤن  %79.2مً مجمىٕ الُٗىت ج٩ىهذ لضيهم خالت مً
الغهاب الاظخماعي لضي ؾماٖهم بإزباع جىؾ٘ ظاثدت اإلاغى ،وؤن وؿبت ٢ %55.1ض ؤقاعوا
لٗضم مىاظهتهم مك٨الث ؤؾغٍت بؿبب الب٣اء في البِذ ،وؤن وؿبت ٢ %44.9ض ؤقاعوا
لخٗغيهم مك٨الث ؤؾغٍت و٧ان مً ؤ٦ثرها الخال ٝبحن ألابىاء وآلاباء .وؤن ٧ل اإلابدىزحن ٢ض
ٖاهىا ؤيغاعا وج٩الُ ٠مالُت واظخماُٖت هدُجت ب٣ائهم في البُىث٦ ،ما ٖاهىا مً ال٣ل٤
والخى ٝمً جغ ٥الٗمل والخٗغى للبُالت وال٣ٟغ( .في الٗؼٍؼ وزماص ،2021 ،م)434
وهىا ٥الٗضًض مً الدؿائالث جدخاط بلى بظاباث قاُٞت ،ومً طل :٪هل مً صوع
خ٣ُ٣ي ألهماٍ الخىانل ؤلال٨ترووي التي ججخاح ٧ل م٩ان في الٗالم آلان في هظه اإلاٗغ٦ت ٚحر
اإلاخ٩اٞئت؟ وهل ًم ً٨للخ٨ىىلىظُا اإلاؿاٖضة ٖلى حٗىٌٍ بٌٗ ؾلبُاث الخباٖض
الاظخماعي؟ هل ًم ً٨ؤن حؿاٖض جُبُ٣اث الغؾاثل الىهُت والبرًض ؤلال٨ترووي والخىاعاث
والاظخماٖاث الاٞترايُت بحن ألانض٢اء ؤو ػمالء الٗمل ٖلى الب٣اء في خالت اجها ٫م٘
(ٖالم اظخماعي وَبِب في ظامٗت ًُل
اإلاجخم٘ اإلادُِ بىا٣ً .ى ٫هُ٩ىالؽ ٦غَؿخاِ٦ـ ِ
ألامغٍُ٨ت)" :هدً مدٓىْىن ألهىا وِٗل في ٖهغ حؿاٖضها ُٞه الخ٨ىىلىظُا ٖلى عئٍت
ؤنض٢اثىا وؤٞغاص ٖاثلخىا والاؾخمإ بليهم ،ختى ٖىضما جدباٖض اإلاؿاٞاث بُيىا"( .بلح)2020 ،
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وج٣ى ٫هِبىصا ؤن ألازهاثُحن الىٟؿُحن ًسكىن ؤًًا مً اهدكاع الىخضة اإلاؼمىت ؤو
"اوٗضام الهض "ٝفي الخُاة بؿبب بظغاءاث الخباٖض الاظخماعي ؤزىاء الجاثدت٣ٞ .ض ؤعٚم
الخباٖض الاظخماعي البٌٗ ٖلى الابخٗاص ًٖ ال٨شحر مً مٗاعٞهم ،و٢ض ًجضون نٗىبت في
جغمُم ٖال٢اتهم بإنض٢ائهم بٗض اهدؿاع الىباء .و٢ض اوسخب آزغون َىٖا مً الٗالم
الخاعجي واهٟ٨ئىا ٖلى ؤهٟؿهم بدشا ًٖ ألامان في ٖاإلاهم الخام .و٢ض ًجضون نٗىبت في
الخغوط مً الٗؼلت ومسالُت آلازغًٍ .وحكحر هِبىصا بلى ؤن يٛىٍ الىباء ٢ض جهبذ ؤقض
جإزحرا ٖلى ؤولئ ٪الظًً مغوا بخجاعب ماإلات في اإلااض ي ،مًُٟت٢" :ض حؿخضعي الًٛىٍ
ط٦غٍاث الهضمت قٗىعٍا ؤو القٗىعٍا ،وٖىضها ؾخهبذ اإلاكا٧ل الىٟؿُت َىٍلت ألامض".
()2020 ،BBC
ُ
وباإلياٞت بلى طل٢ ،٪ض جلبى اخخُاظاث اإلاخًغعًٍ الىٟؿُت والاظخماُٖت بٟ٨اءة ؤ٦بر
ًٖ َغٍ ٤الضٖم الىٟس ي والاظخماعي في الدكغَٗاث الىَىُت ،و٢ىاهحن ال٩ىاعر وألاػماث
الىباثُت والٟحروؾُت وبصماظها يمً حكغَٗاث الضو ٫واإلاىٓماثُ ،وَؿخٗان بالضٖم الىٟس ي
في مجمىٖت مً ألاوكُت ؤلاوؿاهُت طاث الهلت بالخإهب إلاىاظهت الجىاثذ الىباثُت
والٟحروؾُت ٦ما هى الخا ٫آلان في مىاظهت ظاثدت وباء ٧ىعوها ،ومىاظهتها مً زال٫
ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت الصخُت والىٟؿُت ،والصخت في خاالث الُىاعت وبغامج الى٢اًت مشل
اإلاكاعَ٘ اإلاخٗل٣ت بصخت اإلاجخمٗاث( .الكغماوي)2020 ،
وباليؿبت للكباب ،حٗض الخيكئت الاظخماُٖت والخُاة الجماُٖت ؤبٗاص مهمت ًجب
مغاٖاتها في جىمُتهم وهطجهم وقٗىعهم باإلهجاػ .وٍىلي اإلاغاه٣ىن ٖلى وظه الخهىم
ؤهمُت ٦بحرة لكب٩اتهم الاظخماُٖت ،مما ٌؿاهم بك٩ل ٦بحر في همىهم وعٞاههم .بط ًمً٨
لبٌٗ اإلاباصعاث ؤن جىٞغ الىنى ٫بلى مؿخىي مٗحن مً الخُاة الاظخماُٖت ،م٘ اخترام
جضابحر الخباٖض الجؿضي ،مشل(INESSS, 2020, pp. 13-15) :
• اجعاع الذائشة الاجحماعية؛ ٟٞي م٣اَٗت هُىبغووؿىٍ ٪ال٨ىضًت (Nouveau-
) Brunswickجم ون ٠الخضابحر ل٩ل مغخلت مً مغاخل  ٪ٞالدجغ (ؤو الخس ٠ُٟمىه) ،بما
في طل ٪جضابحر للخض مً الٗؼلت الاظخماُٖت للٗاثالث .بمجغص اهسٟاى مؿخىي مىدجى التزاًض
في ٖضص الخاالث بمغوع الى٢ذ إلاضة  4-2ؤؾابُ٘ ،بط ًم ً٨للٗاثلت ؤن حك٩ل "٣ٞاٖت" م٘
ٖاثلت ؤزغي لخ٣لُل الٗؼلت الاظخماُٖت .باإلياٞت بلى طلٌُ ،٪ؿمذ بالخجمٗاث التي جًم 10
ؤشخام ؤو ؤ٢ل م٘ مغاٖاة الخباٖض الجؿضي .بٗض هظه اإلاغخلت ،بطا لم جٓهغ مىظت ظضًضة
إلاضة ؤؾبىٖحن بلى ؤعبٗت ؤؾابُ٘٣ٞ ،ض حكمل "ال٣ٟاٖت" الٗاثلت وألانض٢اء اإلا٣غبحن الظًً
ج٣ط ي مٗهم الى٢ذ باهخٓام .في هظه اإلاغخلتٌُ ،ؿمذ ً
ؤًًا بالخجمٗاث التي جًم 50
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شخها ؤو ؤ٢ل في هظه اإلا٣اَٗت ،م٘ مغاٖاة الخباٖض الجؿضي .وفي بؾباهُا ٌُؿمذ بالل٣اءاث
م٘ ألانض٢اء ؤو الٗاثلت ختى ٖكغة ؤشخام ،في اإلاجز ٫ؤو في الكاعٕ في مغخلتها ألاولى مً
 ٪ٞالدجغ.
• الحطىع وألاوشطة الاجحماعية؛ خُض ً٣ترح بٞىعٍبي ومٗاوهىه (Efuribe et ses
) collaborateursبالىالًاث اإلاخدضة ،ؤن الكباب ًجب ؤن ٌكاع٧ىا بك٩ل ؤ٦بر في ال٣غاعاث
التي جازغ ٖلى خُاتهم ،وال ؾُما في جُىٍغ وجىُٟظ بغامج وؾُاؾاث صخت اإلاغاه٣حن .وبالخالي،
٢ض ًمشل هظا الىباء ٞغنت لخُىٍغ آلُاث مؿخضامت للمكاع٦ت في بىاء الكباب وبقغا٦هم
بك٩ل ٦بحر ،ال ؾُما في الخضابحر ؤو مكاعَ٘ بٖاصة الخىُٓم ؤو اإلاماعؾاث لخماًت صختهم
وعٞاههم .وفي م٣اٖ ٫لمي ًضعؽ الغوابِ بحن الخجاعب الاظخماُٖت ؤلاًجابُت (ج٣ضًم
اإلاؿاٖضة ؤو جل٣يها) ،والصخت الٗ٣لُت والخٗل ٤باإلاجخم٘ م٘  437مغ ً
اه٣ا جتراوح ؤٖماعهم بحن
 13و ً 20
ٖاما ،جم بظغائها في الىالًاث اإلاخدضة في ؾُا٧ ١ىُٞض .19 -بغػث هخاثج مشحرة
لالهخمام؛ ٞالجضًغ بالظ٦غ ؤن ؤ٦ثر الؿلىُ٦اث الاظخماُٖت ؤلاًجابُت التي ؤبلٖ ٜنها اإلاغاه٣ىن
٧اهذ ج٣ضًم الضٖم لؤلنض٢اء ؤو الجحران ؤو ألا٢اعب الظًً ٧اهىا ٢ل٣حن بكإن الىباء ،م٘
 ٪90مً الكباب الظًً ً٣ضمىن ٖلى ألا٢ل بٌٗ الضٖم٦ .ما جًمً الؿلى ٥الاظخماعي
ً
قُىٖا ج٣ضًم هضًت لؤلنض٢اء ؤو الٗاثلت ؤزىاء الدجغ الهحي.
ؤلاًجابي الشاوي ألا٦ثر
خاثمة:
مً زال ٫ما ؾبًٓ ،٤هغ لىا حجم جإزحر الىباء ٖلى مسخل ٠ؤٞغاص اإلاجخم٘؛ ؾىاء في الجاهب
الىٟس ي ؤو في الجاهب الاظخماعي٣ٞ .ض ؾبب اهدكاع الىباء ػٍاصة في خاالث الخى ٝوال٣ل٤
والا٦خئاب٦ ،ما ؤصي بلى حُٛحر في الٗاصاث الاظخماُٖت ٧الل٣اءاث الٗاثلُت ؤو م٘ ألانض٢اء،
وػٍاعة اإلاغض ى ؤو خًىع اإلاىاؾباث (٧األٞغاح وخٟالث الخسغط ،وٚحرها) .مما ص ٘ٞبلى الٗؼلت
الاظخماُٖت والهل٘ الضاثم مً اهخ٣ا ٫الٗضوي بليهم ؤو الدؿبب في ه٣لها بلى آلازغًٍ.
ل ً٨ؤقاعث هِبىصا بلى ؤن الىباء اوٗ٨ـ بًجابا ٖلى الصخت الىٟؿُت لبٌٗ الىاؽ ،وجغي
ؤن ججغبت الدجغ الهحي زٟٟذ مؿخىٍاث ال٣ل ٤لضي بٌٗ الظًً ٧اهىا ٌٗاهىن مً
الًٛىٍ الىٟؿُت في الٗالم الخاعجي ٢بل الىباء .وطل ٪ألنهم ؤخؿىا بالخغٍت وألامان ٖىض
ً٢ائهم ؾاٖاث ؤَى ٫في اإلاجز .٫وجغي ؤن الى٢ذ ؤلايافي الظي ؤمًاه البٌٗ في اإلاىاػ٫
شجٗهم ٖلى الخغم في جد ٤ُ٣الخىاػن بحن الخُاة الٗملُت والخُاة الٗاثلُت ؤو الخمهل ٖىض
مسالُت آلازغًٍ؛ بىي٘ خضوص بحن الخُاة الصخهُت والخُاة الاظخماُٖت .واؾخٛل البٌٗ
الخباٖض الاظخماعي لترجِب مىاػلهم والخسلو مً الٟىض ى .وج٣ى ٫هِبىصا بن اإلاؿاخاث
002

جمةل ضيـــــاء للبحوث النفس ية والرتبوية  ،)2( 2جانفي 2222

عفيفة جديدي
اإلاىٓمت في مىاػلهم اوٗ٨ؿذ بًجابا ٖلى صختهم الىٟؿُت .وٍغي الخبراء ؤن مماعؾت
الهىاًاث في و٢ذ الٟغا ٙؤلايافي ،ؤؾهمذ في ػٍاصة الكٗىع بالغيا وزٟٟذ الًٛىٍ
الىٟؿُت لضي ال٨شحرًً)2020 ،BBC( .
في هظا ؤلاَاع٣ً ،ضم هاوي هجري (ؤؾخاط مكاع ٥في ٢ؿم ٖلم الىٟـ بالجامٗت ألامغٍُ٨ت
بال٣اهغة) مجمىٖت مً الىهاثذ للمؿاٖضة في الخد٨م في مكاٖغ ال٣ل ٤والخىجغ بؿبب
اهدكاع ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض ،ومنها( :بلح)2020 ،
 الخ٣لُل مً الخٗغى لؤلزباع الؿلبُت ،التي ٢ض جاصي بلى ػٍاصة ؤلاخؿاؽ بالهل٘ ،و وي٘
خض ؤ٢ص ى إلاٗغٞت ألازباع ًٖ جُىع الٟحروؽ ،ولُ 30 ً٨ص٣ُ٢ت في الُىم مشال.
 يغوعة الاؾخمغاع في الخٟاّ ٖلى الغوجحن الُىمي ،مشل الاؾدُ٣اّ في اإلاىٖض هٟؿه.
ومداولت الٟهل بحن الالتزاماث الٗاثلُت والتزاماث الٗمل ؤزىاء الٗمل في اإلاجز.٫
ُّ
 مداولت حٗلم هىاًاث ظضًضة ؤو زل ٤عوجحن ظضًض ختى اهتهاء هظه الٟترة ،ؤو ؤصاء بٌٗ
اإلاهماث اإلااظلت.
 ازخُاع الاهدُاػ بلى الخٟائ ،٫بالغٚم مً الىي٘ الخالي ،والالخٟاث بلى ُ٢مت اللخٓت
الخالُت وبلى ُ٢مت الصخت٦ .ظل ٪مداولت الابخٗاص ًٖ ألاشخام الؿلبُحن وًٖ مهاصع
الخىجغ.
 مً اإلام ً٨حسجُل م٣اَ٘ مً الُٟضًى م٘ ؤٞغاص الٗاثلت والخدضر ًٖ ُُٟ٦ت
مىاظهتهم لهظه ألاػمتٞ ،مشل هظه الُغ ١حُٗي ؤلاوؿان ً
هىٖا مً الخد٨م وألامل.
 الخٗبحر ًٖ مكاٖغ الًٛب ؤو آلاالم الىٟؿُت والخدضر ٖنها؛ ألن ال٨بذ ٢ض ًاصي بلى
الا٦خئاب ؤو ػٍاصة ألامغاى الىٟؿُت التي ٢ض ال جٓهغ آزاعها آلان.
وٍ٣ترح (الكغماوي )2020 ،وي٘ اؾتراجُجُت قاملت للضٖم الىٟس ي والاظخماعي وبعقاصاث
جىُٟظها ،ووي٘ آلُاث واضخت للمىاظهت وخماًت ألاٞغاص وحٗؼٍؼ صختهم الىٟؿُت
والجؿضًت في مىاظهت الجاثدت ،مً زال:٫
 مىهج و٢اجي يهض ٝبلى خماًت ألاٞغاص وحٗؼٍؼ الش٣ت لضيهم وال٣ضعة الىٟؿُت في الخدمل
واإلاىاظهت ،ألن الضٖم الىٟس ي اإلاب٨غ هى ٖامل و٢اجي ٌؿاٖض ألاشخام ٖلى الخ٠ُ٨
بُغٍ٣ت ؤًٞل م٘ الٓغو ٝوَٗؼػ ٢ضعتهم ٖلى الخٟاٖل بك٩ل ؤًٞلٞ ،ةهما ٫عصوص الٟٗل
الاهٟٗالُت ٢ض ًسل ٤ضخاًا ؾلبُحن بضال مً ضخاًا هاقُحن.
 مؿاٖضة مباقغة لؤلشخام مً زال ٫ج٣ضًم اإلاٗلىماث والخش ٠ُ٣الىٟس ي والهحي في
الخٗامل م٘ ألاػماث وال٩ىاعر.
جمةل ضيـــــاء للبحوث النفس ية والرتبوية  ،)2( 2جانفي 2222

001

املُعاش النفيس -الاجامتعي ل ألفراد يف ظل جاحئة كوفيد01 -
 اإلاؿاٖضة ٖلى جىٞحر الاخخُاظاث الىٟؿُت والاظخماُٖت لؤلٞغاص (الخاظاث
الٟحزًىلىظُت ،اخخُاظاث الؿالمت وألامان ،الاخخُاظاث الىٟؿُت ،اخخُاظاث الخب
والاهخماء ،اخخُاظاث الخ٣ضًغ ،اخخُاظاث جد ٤ُ٣الظاث ،اخخُاظاث ؾمى الظاث ،الخاظت
بلى ج٣ضًم زضمت للمهلخت الٗلُا والٗامت).
 جدؿحن الؿماث الخُىٍت لؤلشخام ٖلى اإلاضي ال٣هحر ألهه م٘ عصوص ألاٗٞا ٫البؿُُت
واإلاباقغة ٢ض جخُىع بلى مك٨الث طاث هدُجت ؾلبُت م٘ الؼمً.
 الخضزل الىٟس ي اإلاب٨غ مً قإهه ؤن ًس ٠ٟمً الخىجغ بك٩ل ٦بحر وٍدض مً جُىع عصوص
الٟٗل البؿُُت بلى عصوص ٗٞل خاصة.
ل٣ض ٖاٌل ؤلاوؿان ألاهىا ٫واإلاهاثب وألاػماث مىظ ؤن زل ٤هللا ؾبداهه وحٗالى ألاعى وما
ٖليهاٞ ،ما خضر ؾاب٣ا (مً ؤمغاى وخغوب و٧ىاعر َبُُٗت) وما وِٗكه خالُا (مً ؤػمت
ٖاإلاُت وباثُت صخُت) هى بةعاصة هللا ومكُئخه .لظلٖ ٪لى ؤلاوؿان –بياٞت بلى اإلا٣ترخاث
الؿاب٣ت -ؤن ًخضاع ٥ما ٞاجه مً ج٣هحر؛ وطل ٪مً زال ٫ج٣ىٍت ٖال٢خه بالخال ،٤والبدض
ًٖ الخلى ٫اإلاىيىُٖت والٟٗالت لهظه الجاثدت التي ؤوصث بدُاة ؤػٍض مً  5مالًحن شخو
في الٗالم ،هاهُٖ ًٖ ٪ضص ؤلاناباث الظي ظاوػ  260ملُىن مهابٞ .خ٣ىٍت الجاهب
الغوحي ؾُٗؼػ ال مدالت مً الصخت الىٟؿُت والجؿضًت٦ ،ما ؤهه يهظب الىٟـ وٍضٖم
ؤوانغ الخ٩اٞل والتراخم وؤلاًشاع ،م٘ يغوعة الخٟاّ ٖلى الىٓاٞت الصخهُت وهٓاٞت
اإلا٩ان ٧ي ال هتر ٥باعة لى٣ل الٗضوي٦ .ظلٖ ٪لى الجمُ٘ ٦-باعا ونٛاعا -ؤن ًخٗىصوا ٖلى
الخضابحر اإلاىص ى بها ،لخهبذ همِ خُاة وعص ٗٞل َبُعي (٧اعجضاء ال٣ىإ الىاقي وججىب
اإلاهاٞدت والٗىا ،)١زانت وؤن بىاصع اهٟغاط ألاػمت ما ػالذ لم جخطح بٗض ،وفي هظه
الخالت ٖلُىا الخٗاٌل م٘ هظا الىي٘ والخٗىص ٖلى ؤلاظغاءاث ؾالٟت الظ٦غ.
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