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"المجتمع في تحقيقه واستدامتهاالستقرار األسري ومسؤولية مكونات"المحور األول

الرحيمالرمحنبسم اهلل الرمحن 

فيالعلميةمراتالمؤتمنالعديدبنتظيمالخالقوالتعاونالنشاطهذاعلىالمجتمعيةللمسؤوليةالدوليةللشبكةوالتقديرالشكر

...وأدوارأطركوروناجائحةبعدفيماالعربيةاألسرةاستقرارمسؤوليةالمؤتمرعنوانمجالفيوالسيماالمجاالتشتى

علىوالقادرةانفسهعنالتعبيرعلىالقادرةالمجتمعيةالمؤسساتقوةلناتتبينوالكوارثالملماتفيأنهإلىاإلشارةمنالبدبداية

.المتخصصةالجهاتمعوالتنسيقالفوريوالتحركالعملسرعةخاللمنللمجتمعجديدواقعخلقأجلمنواجتهادبجدالعمل

إلىاأيضوالمشاركةعمليةحلولوتقديماألزمةإدارةعلىالمدنيالمجتمعمنظماتقُدرةمدىالجائحةهذهخاللمنلنايتبينالثاني

ذههجراءبالمجتمعألمتالتيوالنفسيةاالجتماعيةاآلثارعلىالقضاءأجلمنومبتكرةناجحةحلولوضعفيالمجتمعاتجانب

.الجائحة



:املختلفةالقطاعاتبنيالشراكةإختبار

لمجتمعامنظماتمثلاألخرىوالقطاعاتالحكوماتبينالشركاتقوةلمدىالعالممستوىعلىاالختباراتاكبرمنكوروناجائحةتعتبر

يفوالنجاحالخللمكامنعلىوالوقوفوتحليلهااألدوارهذهرصدأنشكفالاإلنسانيةاإلغاثةومؤسساتالخاصوالقطاعالمدني

اعيةاالجتماللُحمةمنمزيدا  هناكوتجعلالعالممستوىعلىالمجتمعاتتُثريسوفالتجربةهذهأنشكالالجائحةهذهفيدورها

أنتستطيعبحيثاألزماتحالةفيمستقبليةأدوارلهاونرتباألدوارهذهنُقيملكيالقطاعاتكلدورعلىالوقوفمنفالبدواإلستقرار

.والمؤسساتالمنظماتهذهبهاطلعضتمعينةومسؤولياتمحددةبرامجفيوالحكوماتالمؤسساتتشارك



الطبيةيزاتالتجهفرغموالوقائيالصحيالجانبوباألخصعديدةنواحيمنا  ئمهييكونلمالعالمبأنالمستجدكورونانبي  لقد

لمستلزماتامنالعديدفيالعالماحتياجاتتلبيةتستطيعلمأنهاإالالعالممستوىعلىوالمختبراتوالمصانعوالمستشفيات

منياستراتيجمخزونلوضعالصحيالجانبفيالخاصالقطاعمعشراكةتعقدأنالحكوماتمنيتطلبمماواألدويةالصحية

.العالميهددوباءأيوجودحالفيالطبيةوالمستلزماتاألدوية

والعمرانيةاديةاالقتصالجوانبعلىالتركيزفكانالتنميةانساقإتساقهناكيكنلمبأنهأيضاالجائحةهذهخاللمنلنايتبينكما

منلمستقبلافيفالبدالتنميةثغراتإحديعدالخللوهذاالتنميةمساراتفيالخللمننوعهناكجعلالذياالمرفقط،والصناعية

فيسيماوالالمجاالتكافةفيالتنميةمساراتوربطالثغراتسدعلىوالوقوفتحسستالتيوالشراكاتالرؤىهذهوضع

.والوقائيوالصحيالطبيالمجال



أنطيعنستلكيالمجتمعمكوناتكلفيهاتشركأنيجبوالتيالشراكاتمبدأإعمالمنالبدأنهالجائحةهذهفيالمهموالجانب

لهاوهلاتالمؤسستلكمنالمبذولالُجهدوحجملدورعلميتقييممنبدايةفالبداألمد،بعيدةواستدامةمتميزعملفريقنخلق

منرهالغيدورتفردلمالحكوماتوأيضاالعربيالوطنمستوىعلىالحكوماتعلىاألكبرالعبءوقعفلألسففعليةإسهامات

.جداقليلةفهيشراكاتهناككانتوإذاالقطاعات

دوارأهناكلكنالحكومةدورالمطلوبفقطليسالنه،أيضاوالعكسالحكوماتمعبالشراكةالمؤسساتهذهإلتزامنأملهوالذي

نأيستطيعونالذينأيضاكمتطوعيناألفرادومنالخاصوالقطاعالجهاتمنكثيرومنوالمنظماتالخاصالقطاعمنأيضا

.الوباءلهذاالتصديأجلمنوضعتالتيوالخططالبرامجمنالعديدفيواالشتراكالتوعيةأجلمنمعينبدوريقوموا



:املطلوبةللشراكةكنموذجاإلغاثيةاملؤسساتدور

اصالخبالقطاعالعاملينالعمالمنالعديدعناإلستغناءتمفعندماالشراكةهذهفعاليةعلىاالماراتدولةمنمثالهناك

الغذائيةاتالمعونبتقديمواإلنسانيةاإلغاثيةالمؤسساتقامتاالماراتففيالعالممستوىعلىالمشروعاتتوقفبسبب

موتدعللعمالالدعمتقدملكياإلماراتدولةمستوىعلىالعمالمناآلالفعشراتإلىاإلنسانيةالمساعداتمنوغيرها

طاعالقدعمفيواإلنسانيةاإلغاثيةالمنظماتدورلنايتبينوهنااألزمةهذهجراءمنيتضررالذيأيضاالخاصالقطاع

مالوعموظفينفهناكلألزماتضحايادائماهناكألنمطلوبةاألزماتفيالشراكاتفهذهالحكوميةالتوجهاتودعمالخاص

زمةاألهذهتخطيعلىمساعدتهممنفالبدالجائحةهذهبسببورواتبهمرزقهممصدروفقدواووظائفهممقدراتهمفقدوا



للعديداالزمةفياالغاثيةالمساعداتقدمايضا  االحمرالهاللمثلاالماراتدولةفيالخيريةالجمعياتمنالعديدعملتكما

لباغفياذرعلهاالحمرفالهاللالمجالهذافيمتميزةخبراتهناكانفالشكالطبيةالمساعداتسيماوالالعالمدولمن

اقطارينبوالتسامحالتعاونقيموتعزيزالمجتمعتماسكفييصبوهذاالممكنةبالسرعةاالغاثةمنمكنهالذياالمرالدول

.الوباءهذاعلىالقضاءسبيلفيللتضامنالعالم



:احلكوميةاملبادرات

وهذه"كوروناجائحةظلفيمتماسكمجتمعلبناءمبادرات"بعنواناستثنائيةمبادراتوضعفياإلماراتدولةحكومةقامت

العديدوضعتمحيثالمبادرةهذهفيالقطاعاتمنالعديدتشركأنواستطاعتالفترةهذهفياألهميةغايةفيكانتالمبادرة

مجالفيوخاصةالخاصالقطاعاشراكأنفيشكوالالجائحةهذهمنالحدبغيةوالوقايةالتوعيةواألنشطةالبرامجمن

التعليميفالخاصالقطاعوكانبعدعنوالتعلممنازلهمفيبالجلوسالطلبةالتزامتمبحيثالخاصةالمدارسخاللمنالتعليم

أيضاكوميةالحالمدارسأنأيضاشكوالتامةبانسيابيةبعدعنالتعليميطبقأنواستطاعالجانبهذافيسريعةاستجابةله

ونانظامخاللمنالدراسيالعامفيالتعليمتواصلأناإلماراتدولةفيالمدارسكلواستطاعتالجانبهذافيبأدوارقامت

.التعليممنالطلبةيحرمولمالذكيةوالتطبيقاتالين



:الغذائياألمنتعزيزمبادرة

اوئيةالغذاالموادنقصمنالمستوردةالدولتعانياالزماتوقتففيالمحدودةالزراعيةاإلنتاجيةذاتالدولمنالعربيةالدولتعتبر

جداالمهمةاالمورمنوهوالغذائياألمنتعزيزعلىالعملالخليجدولفيوبدأتللدولة،وصولهاعلىالقدرةعدماواسعارهاتزايد

دخولفيتعذريجعلمماالطيرانحركةوتوقفتالزراعياإلنتاجعلىالقدرةالمصانعمنالكثيرفقدوالكوارثاالزماتظلفيخاصة

تجربةفياستراتيجيغذائيمخزونهناكيكونأنالمهممنكانلذلكاألساسيةاالحتياجاتمنوغيرهاواللحوموالسلعالغذائيةالمواد

علجمماللقلقداعيالانالمناسباتمنالعديدفيالحكومةوأعلنتغذائياستراتيجيمخزونلديهاأنالشأنهذافياإلماراتالدولة

فيجانبالهذامنالقلقيجبوالمتوفرالغذائيالمخزونبأناإلماراتدولةفيوالقياداتالحكومةإعالنبعدخاصةيتبددوالخوفالقلق

ففي،فقطمستهلكينوليسمنتجيناصبحبحيثالزراعيالجانبفياستثماراتهامنتعززانالعربيةالدولكلعلىيجبالمستقبل

تستوردةدولألنهااقتصادهاويتأثرواألوبئةاألمراضبسببكثيراتتأثرالتيالدولهيتنتجالالتيالدولبأندروسنتعلماألزمات

.الحكوماتعلىوالضغوطاتاالزماتفيتزداداألسعارحتىكليبشكلاالستيرادعلىوتعتمد



:الوطينالتطوعمبادرة

خدمةفيالتطوعمجالفيعمليةبأدوارأيضاوالقيامالبرامجوبثالتوعيةبدوروحدهاتقومأنيمكنالأنهإالالحكوماتلدىاإلمكانياتكانتمهما

آلالفأتاحماماإلماراتبدولةاألزمةادارةاستراتيجيةفياألفكارأنجحمنكانالتطوعبابفتحفلذلكأيضا،الوطنيوالتعقيموالمصابينالمواطنين

.قياسيزمنفياإلماراتمدنكافةتعقيمفيالمساعدةمنومكنهمالوطنيالتعقيمبرنامجفياإلنخرطالمتطوعينمن

منثراكتجرياإلماراتجعلمماكورونافيروسعلىالفحوصاتإجراءأجلمنميدانيةمستشفياتإلقامةالتعاونفيالتطوعيةالجهودساعدتكما

.وجليواضحبشكلاإلصاباتعددفيوتحديدتقييمهناكجعلمامنقياسيةفترةفيوالمقيمينللمواطنينفحص2,000,000

التطوعباباإلماراتفتحتكماالمجاالتكافةفيساهمواالذينالتطوعجيوشقدراتوتطويرالتدريببرامجوضعتبأناألمرفيالجميلمنولعله

يقومأنمنمكنهمالمجالهذافيالمتقاعدينمناآلالفجعلمماالمجاالتكافةفياإلداريةالصحيةوالخبراتوالصحيالطبيالجهازمنللمتقاعدين

منفرقهناكتكونبأنالمستقبلفيأكثرلتفعيلالمطلوبالدورهووالعالقةالشراكةفهذهالمجال،هذافيالحكوماتمعالتعاونمتميزبدور

وقتفيجنودنجعلهموأنونأهلهمندربهمأننستطيعفعاللكيالقطاعاتكافةومنالتخصصاتكافةمنوالكوارثلألزماتمتخصصينالمتطوعين

.الحاجة



:للتنميةأبوطيبصندوقمبادرة

القطاعاتلدعمدرهممليار1,000,000,000مبلغتخصيصعنأعلنفلقدالسياديةالصناديقمنالوطنيأبوظبيصندوق

راكاتالشهذهخاللمنالوطنياالقتصادودعمالشركاتهذهلدعموذلككوروناجائحةمنالمتضررةواالقتصاديةالصناعية

واالستقرارالحكومةتوجهاتدعمفيالحكوميةشوفالقطاعاتإسهاممدىالدعموهذاالدورهذاخاللمنلناتبينوهي

وبمطللذلكالدولة،فيوالتجاريةاالقتصاديةوالقطاعاتالمؤسساتبأغلبيطيحأنكادالذيهووالتجارياالقتصادي

تدعمنأفيجبالعربيالوطنمستوىعلىالوطنيةالنفطشركاتسيماوالالدعموتقديمالعمالقةالمؤسساتتلكتعاون

توىمسعلىوتجارعالميةعربيةومؤسساتوأسواقنفطيةمؤسساتفهناكالجائحةهذهمنالمتضرراالقتصاديالقطاع

.الشراكةهذهخاللمناإلستدامةوتتحققالشراكةتتحققلكيوجهاكملعلىأدوارهامنيعززفالدعمالعربيالوطن



:والتشريعيةاألمنيةاحلماية

جعلمماةواألوبئاألمراضتفشيأوقاتسيماوالوالكوارثالطوارئبأزماتالمتعلقةوالقوانينالتشريعاتفيالقصورمواطنمنالعديدكوروناجائحةكشفت

إيقافهايجبتيالاالمورفمنالدولةبقوانينبااللتزاممبالينوالغيرالمستهترينتجاهالعقوباتوتشديدالمشاكلبتالفيالخاصةالقوانينسنفيتسارعهناك

-الشائعاتنشر:هيلهامناسبهقوانينوسنوتجريمها

هورظوخاصةالمشاكلمنكثيرإلىاإلنسانيواألمنالمجتمعيالسُلميعرضممااإلشاعاتتنتشروغيرهاوالحروبواألوبئةالكوارثزمنفيانهالمعروف

اإلصاباتنسبةيلتهوأوالجانببهذاالمتعلقةالطبيةوالوصفاتوالعالجاتاالدويةووصفكورونااثارعالجفيمتخصصينبأنهموالمُدعينوالناصحينالُمنظرين

زعزعتأوالمؤسساتتلكمنللنيلمقرضةإشاعاتهذهأنويتضحمستشفيات،أوموبؤةبأنهامعينةمناطقوصمأوالمقرضةاإلشاعاتجانبفيتدخلهذهكل

علىحرصاباتالعقوتشديدوتمكوروناجائحةفترةفيالجانببهذامتعلقةقوانينوضعتملذلكالمجتمعوتماسكالوطنتهددالمقرضةاالشاعاتفهذهاالستقرار

االمورنموغيرهاالسجنإلىوكبيرةغراماتإلىأصحابهايعرضفقدالتثبتدوناإلجتماعيالتواصلشبكاتفيمعلوماتأينقلوعدمالمجتمعياالستقرار

أنتحاولنيالمدالمجتمعمؤسساتهناككانتلذلكالمجتمعحمايةفيكبيردورلهاكانالتشريعاتوهذهالتواصلشبكةفيالمخالفينوضبطالشائعاتمنللحد

عليهاوصالمنصوالعقوباتالقانونطائلةإلىيتعرضوااللكياإلشاعاتنقلفياإلنخراطعدمأهميةعلىوتؤكدالعقوباتبهذهبالوعيالجمهوروتوعيتثقف

.حديثا  



:الوطينالتعقيمأوقاتيفالتجولمنع

العدوىيتفشعدمعلىحرصااالفرادأواإلنسانيوالتباعدالتجولبحظرمتعلقةقوانينالعربيةالحكوماتأغلبوضعت

العقوباتهمعليوتطبقاألوقاتبهذهيلتزمونالالذيناألفرادتُجرملكيقانونيةرادعةقوانينووضعالمجتمعافرادبين

توجهاتالهذهدعمفيساهمتالقوانينهذهوبالتالياالفرادهؤالءنعاقباننستطيعلنالقوانينهذهالعقوبةهذهفبدون

اغلبفيفشاهدناصارمةإجراءاتوهناكحازمةقوانينوهناكرادعهناكألنكبيربشكلمنضبطيناألفرادوجعلت

يضتقوعلىاثرهينعكستشريعيفراغتركوعدماالمنحفظمنهاالمرادجديدهتشريعاتبسنبادرتانهاالحكومات

.المجتمعيالسلمويهددالمجتمع



:االسريالتماسكلدعماألسرةمسؤولية

للوباءالتصدياجلمنتبذلالتيالوطنيةالجهودلصالحيصباألسرةافرادفوعيالمجتمعفياالساسيةالخليةهياالسرة

االسرةاالفرادالوعيالىاالشارةمنفالبد

خرقيجبفالهابوااللتزامكورونابسببُسنتالتيالقوانينمراعاةبأهميةاالبناءتثقيفمنبدء  كبيرةالوالدينفمسؤولية

أيضاوالمجتمعمأمنفياألسرةافرادكانكلماوجهاكملعلىبدورهميقومواوالوالدينمنضبطةاألسرةكانتفكلماالقوانين

بيجعالميةأزمةهذهأنالوالدينخاللمناألسرةأفرادلدىنرسخهاأنيجبالتيالثقافةفمنالعدوى،منمأمنفييكون

:التاليةالجوانبخاللمنالوباءلهذاللتصديالحللبناتإحدىيكونونأناألسرةأفرادعلى



والتيلفةالمختاإلعالمأجهزةخاللمنيومياتبثالتيالصحيةوالشروطالقانونيةواللوائحالحكوميةالقراراتفيالتامااللتزام▪

فرصيضيقمنهمبالمطلوبوتوعيتهمالنهجبهذاالتزامهمفيالوباءلهذاللتصديالحكومةوقوانينالحكومةجهودتحدد

كورونابفايروساإلصابات

رةاألسأنباعتبارالخاصوالقطاعالمجتمعومنظماتالحكوميةالمجتمعمؤسساتمعشركاءبأنهماألسرةأفرادعلىالتأكيد▪

فيالمؤسساتعنهاتعلنأوالدولةتنتهجهاالتيالتطوعيةالجهودفيتساهمأنأيضامنهاوالمطلوبالمجتمعمؤسساتإحدى

.الوباءهذاعلىالقضاء

يمالمفاههذهيضعواأناألسرةأفرادعلىفيجباإلجتماعيالتواصلخاللمناإلشاعاتينقلواالالاألسرةأفرادمنالمطلوب▪

فيويحمليهفموثوقغيرخبرأينشربعدمأبنائهابتوعيةاهتمتأسرةكلفلوالشائعاتتنتشرلكيالاعينهمنصبوالثقافة

.ومةالحكجهودتعزيزفييصبمماالكاذبةاوالمقرضةاالخبارإشاعةوعدممجتمعهمحمايةمنلتمكننامقرضةاشاعاتطياته



الشبابيةللالشمعالجلوسأووالدخولالخروجوقوانينالمروريةبالقوانينوااللتزاموالتجوالالقوانينكسروبعدمللحظرباالمتثالمطالبيناألسرةأفراد▪

والتعقيموالقفازاتالكماماتلبسمنوالوقائيةالصحيةالمعاييرببعضأيضاوااللتزاموالمحالتالمراكزمثلالمحظورةاألماكنإلىالذهابوعدمكالسابق

.اإلصاباتمنمأمنفيوأفرادهااألسرةهذهيجعلمما

بالقوانينواستهتارهمأفرادهالبعضاالنضباطعدمبسبباألسرةأفرادمنالعشراتبينللعدوىانتشارهناكجعلالقوانينوخرقبالتباعدااللتزامعدم▪

رااللتزامفهدمأسريةتجمعاتفيالجلوسوعدمالتباعدبمبدأوااللتزامالالزمةاالحتياطاتاخذبدونوالمخالطة هناكصلتوحاألسرةأفرادعلىالمشاكلج 

نحافظلكيزمةاألبهذهالخاصةالقوانينومراعاةااللتزامويجبأزمةفينعيشأنناباعتبارالسابقةوالتقاليدالعاداتبعضإلغاءفيجبافرادهابينوفيات

حاولوايوأنمتضامنينيكونواأناألسرةأفرادعلىلذلكاألسرةأفرادعلىالكوارثيجرالذيهومنضبطغيرالفرديكونفقداألسرةافرادصحةعلى

.األزمةهذهفيالمرعيةوالقوانينبالتعليماتيتقيدوالكياألسرةأفرادعلىالضبطيمارسواأنالسبلبكلالوالدينخاصة

بعدعنسةالدرامعللتفاعلالذكيةاألنظمةخاللمنالعلميالتحصيلفيتوجيهمأجلمناألطفالابنائهميساعدواأنهمأيضامطالبيناألموخاصةالوالدين▪

طالبةومبعدعنتعملالتيالعاملةاالموبالذاتخاصةاألمعلىكبيرةضغوطاتوقعتوبالتاليالوالدينوجودخاللمنإاليتحققأنيمكنالاالمروهذا

.الدراسةترةفطوالمدرسيهممعاليناونوجسديا  ذهنيا  متواجدينيكونواأنومساعدتهمالتحصيلنحوتوجههملكيطواللساعاتأيضا  أبنائهابتعليم



:املديناملجتمعمنظماتإسهام

ولميالمدنالمجتمعمنظماتوتراجعتاالدواربكافةالحكومةانفردتلذاالعالممستوىعلىالدولاربكممامفاجئبشكلكوروناوباءبرز

هواالمروهذاالممكنةبالسرعةاألزمةهذهإدارةتتولىأنالحكوماتمنالمطلوبفكانالجائحةهذهفيفعالبشكلالمساهمةمنتتمكن

وتنظيمالتوعيةفيوالمشاركةالتنفيذفيالمشاركةعلىالمنظماتدورفإنصبالجهوددعمفيالمشاركةمنالمنظماتمنالعديدحرمالذي

الكوارثنةلجخاللمنالسياسةصنعفيوالتخطيطالقرارصنعفيلتشاركالعليااللجانفيالمشاركةهوالمأمولالدورلكنبعد،عنورش

كوروناجائحةلالتصديفيوالمنبثقةالمتخصصةاللجانالىإلضافتهامستقبال  المختصةالجهاتالىالكتابةمنللمنظماتفالبدواالزمات

يختارانجبياجتماعيةلجنههناككانتواذااالطباءجمعيةمنأيضاعضواختياريتمانفيجبطبيةلجانهناككانتاذاالمثالسبيلفعلى

.،،الخاالجتماعيينجمعيةمن

تخصصةالمخدماتهاتقدملكيبالمجتمعطارئأيفيمستقبالأدوارهاتفعيلفيالنظرفيجببفعاليةالمشاركةمنالمنظماتُحرمتلقد

.المطلوبالتخصصيالمجالفيطويلباعلهمالذينالخبراءأعضائهاخاللمنخبراتهاوتعكس



اخلامتـــة

فكرفيونقصالطبيةالكوادرفيونقصوالتشريعاتوالقوانينالخدماتفيالقصورمواطنمنالعديدكوروناوباءتفشيبي نلقد

بكلوروباوأأمريكاأننتصورنكنفلمالعالممستوىعلىسريعبشكلالقراراتاتخاذفيقصورابرزجماعيوأسلوببشكلالمجابهة

مرتهنةهامصانعوانواللقاحاتاالدويةايجادتستطيعوالالطبيةوالمستلزماتاألدويةمناحتياجاتهمتلبيةعنعاجزةتقفإمكانياتها

المواطنيننمالطبيةفالكوادرالطبيةبالجوانباهتمامناعدمكعربأيضالنابينتكماكالصين،بالتصنيعتقومالتيهيأخرىدولالى

فلألسفخصصةالمتالبحثيةالمراكزإنشاءويجبالمطلوبةالطبيةوالتخصصاتالطبدراسةالىالطلبةتوجيهفيجبشديدنقصبهيوجد

وحجمبراتالمختتفيدناإنمااالسلحةتلكتفيدناالاآلزماتوقتانالدولتعيأنفيجبوالحروبالتسلحعلىالموازناتأغلبتُصرف

وقصورىالعدوبسببحتفهمالقواحيثلمصيرهمالسنكبارتركتالجائحةبسببالدولفبعضالموجودةاألسرهعددالمستشفيات

.حتفهمالعجزةدارفيالسنكبارمناالالفلقيحيثوايطاليااسبانيافيحصلكماأوروبافييحدثلألسفوهذاالخدمات



لتصريحاتاأنالىباإلضافةالدولمنالعديدوبينالعالميةالصحةمنظمةبينالثقةفيكبيرشرخهناكانالوباءهذالنابينلقد

كافةقييمتوايضالالزمةادارتهاوأسلوبلدورهاتقييمإعادةالمطلوبلذلكتهتزبهاالثقةجعلالعالميةالصحةلمنظمةالمتضاربة

ضدللتسلحوسياساتهاوبرامجهاخططهاصياغةتُعيدانيجباذادوارهافاعليةومدىوالحكوماتوالمنظماتوالمؤسساتالدول

.بالبشريةالمتربصةواالخطاراألوبئةهذه

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



NOT	ALONE	MENTAL	HEALTH	2020
م٢٠٢٠ ةیسفنلا ةحصلاب ةیعوتلل كعم نحن ةلمح

INITIATIVES	ON	COVID-19	PANDEMIC
انوروك ةحئاج راشتنا فورظ لظ يف ةماقملا تاردابملا



NOT	ALONE	MENTAL
HEALTH	CAMPAIGN	OMAN

The	first	mental	health	campaign	in	the	Sultanate	of	Oman,	
founded	in	2014	by	Her	Highness	Sayyida Basma	Al	Said.

A	Platform	where	people	across	the	globe	and	all	ages	talk	
about	their	mental	health	experiences	and	issues.

A	unique	approach	in	spreading	mental	health	awareness	
through	arts,	stories,	walkathons	and	psychological	services	
on-wheels.

 ةیسفنلا ةحصلاب ةیعوتلل كعم نحن ةلمح
 نامُع ةنطلسب

  م٢٠١٤ ماع تأشن ةنطلسلاب ةیسفنلا ةحصلاب ةیعوتلل ةلمح لوا -
 .دیعس لآ ةمسب ةدیسلا ومسلا ةبحاص دی ىلع
 
 نأ مھرامعا فلتخمب و ملاعلا لوح نم دارفألا عیطتسی ةصنم يھ -
 .ةیسفنلا مھتالكشم و مھبراجت نع اھب اوثدحتی
 
 و نفلاك هركتبم ھفلتخم قرطب ةیسفنلا ةیعوتلل رشنل دیرف جھن يھ -
 ةلقنتملا ةیسفنلا تامدخلا و يشملا تاریسم و صصقلا



NOT	ALONE	MENTAL HEALTH	CAMPAIGN	 
DURING	COVID-19	PANDEMIC	CRISIS

Not	Alone	provides	psychological	and	emotional	
support	to	families	and	communities	in	the	best	
way	possible. Alternative	solutions	such	as	virtual	
services	to	reach	out	to	more	people.

 فورظ لظ يف ةیسفنلا ةحصلل كعم نحن ةلمح
 انوروك ةحئاج

	لكشب	تاعمتجملل	يسفن	معد	و	تامدخ	كعم	نحن	ةلمح	مدقت
	میلسلا	يرسالا	ءانبلا	معد	فدھب	صاخ	لكشب	رسألل	و	ماع



THE	FIRST	AID	MENTAL	HEALTH
Messaging	Support	Line

Our	aim	is	to	connect	every	texter	to	a	professional	
promptly	to	receive	crisis	help	for	free.	

Started	last	19th March,	2020	and	still	ongoing.

Services	available	daily	in	various	languages	(morning	and	
evening)	to	provide	psychological	and	emotional	support	
for	emergency	cases	who	suffer	in	the	pandemic	including	
family	problems	can	be	accessed	worldwide!

يسفنلامعدلاطوطخ-ةیلوألاةیسفنلاتافاعسإلا

 صصختملاب يسفن معد ىلا جاتحی دق صخش لك لصاوت وھ انفدھ
.ةیباتكلا لئاسرلا ربعً اناجم ھمعدی و هدیب ذخأی نا عیطتسی يذلا  

 
 نآلا ىتح م٢٠٢٠ سرام نم ١٩ خیرات نم معدلا طوطخ يف انأدب

 معدلا میدقتل كلذو ةعونتم تاغل ةدعب ًءاسموً احابص ایموی كلذ و
تامزأ و ةیسفن تالكشم نم اوناعی نمم ھبلطی نم لكل عیرسلا  

 
. يرسألا ملقأتلا تالكشم ریبك لكشب تنمضت ةحئاجلا لالخ   



An	interesting	aspect	that	we	have	not	understood	
for	a	long	time	may	be	the	beginning	to	draw	
attention	to	another	positive	aspect	of	our	lives

We	encouraged	kids,	teens	and	adults	to	share	
their	daily	routine	during	the	lockdown	period	with	
the	aim	of	educating	individuals	and	families	in	
adjusting	to	the	new	norm

#STAYATHOME	VIDEO	CAMPAIGN
ویدیفلا عطاقمب ةیعوتلا تیبلاب_سلجا#

 لوح هابتنإلا تفلب انمق اننا ةفلتخملا ةعتمملا بناوجلا نمو
 لالخ دارفألا اھیلا تفتلی نا نكمی يتلا ةیباجیالا بناوجلا

. رظحلا فورظ  
 

 مھبتاورب تائفلا و رامعالا فلتخمب دارفالا نم ددع انكراش
 دجی نم ةیعوت فدھب رظحلا ءانثا ةفلتخملا مھبساكمو يمویلا

. لمألا نم ةلعش هءاطعا و ملقأتلا يف ةبوعص



Her	Highness	Sayyida Basma	Al	Said	shares	on	
how	to	look	after	yourself	and	your	mental	
health	during	such	unprecedented	times.

https://www.cosmopolitanme.com/beauty/how-to-
take-care-of-your-mental-health-during-a-pandemic

WRITTEN	INTERVIEW 
           ةبوتكم تالباقم

 فدھب تاصنم ةدع يف ةمسب ةدیسلا ومسلا ةبحاص تثدحت
 ةیاعر و ةحئاجلا ةرتف لالخ ةیسفنلا ةحصلا ةیمھأب ةیعوتلا
 ءانبلا رثأت اھمھأ نم ناك عیضاوم ةدعل تقرطت امك ، تاذلا
  .ھیلع ظافحلا ةیفیك و ةیلاحلا فورظلاب يرسألا



   WRITTEN	INTERVIEW 
  ةبوتكم تالباقم                   

“Think	slowly.	This	is	an	opportunity	for	women	to	
heal	families.	Home	is	the	new	norm.	We	need	to	
think	of	it	that	way	and	it	should	have	hope.	We	
have	to	live	in	the	now;	the	more	you	do,	the	
more	realistic	you	are.”

- HH	Sayyida Basma	Al	Said

https://en.vogue.me/culture/women-healing-families-
pandemic-coronavirus/

 لزنملا ، مھتالئاع يفاعتل ءاسنلل ةصرف ةذھ ، لمأتب اوركف "
 نا بجیو ةقیرطلا ةذھب ركفن نا انیلع ، دیدجلا رایعملا وھ
 املك ؛ رثكأ تلعف املك ، نآلا شیاعتن نا انیلع .لمأ انیدل نوكی
  " ةیعقاو رثكأ تحبصأ
 

دیعس لآ ةمسب ةدیسلا ومسلا ةبحاص -



Extending	our	helping	hand	to	all	𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀
by	providing	𝗳𝗿𝗲𝗲 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 in	order	
to	help	take	care	of	their	mental	well-being	
during	this	difficult	times.

FREE	PSYCHOLOGICAL	
FIRST-AID	FOR	ALL	FRONTLINERS

ىلوألاطوطخلايفنیلماعلالكلةیناجمةیسفنةیلواتافاعسا

 نع ىلوالا طوطخلا يف نییبطلا نیلماعلا لكل انمعد تامدخ ددمن
 يطخت ىلع مھتدعاسمل مھل ةیناجم ةیسفن تاسلج ریفوت قیرط
.مھل يسفنلا معدلا میدقت و ةیلاحلا ةلحرملا تابوعص



FREE	PSYCHOLOGICAL
FIRST-AID	FOR
THE	ELDERLY
O𝗹𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝘀,	whose	routines	and	
usual	support	systems	may	be	
disrupted	were	also	provided	a	𝗳𝗿𝗲𝗲
𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴.

نسلارابكلةیناجمةیسفنةیلواتافاعسا

 ةیسفن تاسلجو تامدخ میدقتب انمق امك
 تائفلا رثكا مھنا ثیح نسلا رابكل ةیناجم
. ةیلاحلا ةمزألابً ارثأت



Our	Mental	Health	In	QuarantineOur	Mental	Health	At	Work Being	Mindful	in	Difficult	Times

FREE	VIRTUAL	TALKS
FOR	COVID-19
DISCUSSION

لمعلايفةیسفنلاانتحصيحصلارجحلالالخةیسفنلاانتحص ةبعصلا تاقوألا يف ماتلا يعولاب فصتت نا

ةیعوتللةیناجمةیضارتفاتارضاحم
انوروكةحئاجلظيف



1st Not	Alone	Virtuals:
Share	a	Short	Story	– 16th May

Not	alone	gave	the	opportunity	to	everyone	to	share	
their	quarantine	life,	how	does	it	affect	their	mental	
health	&	ways	they	cope	with	it.

Some	of	the	chosen	storytellers	is	a	father,	mothers,	
and	daughters

انكراش-ىلوألاةیضارتفإلاكعمنحنصصق
ویامنم١٦-كتصق

 ریثأت كلذل ناك فیكو مھتبرجت و رظحلا ةایح ةكراشمل دارفألا عیمجل ةصرفلا كعم نحن ةلمح تطعا
 و قئاوعلا مھأ نع اوثدحت و ةلفط و مأ و بأ كراش نیثدحتملا نمض نم ثیح ، ةیسفنلا مھتحص ىلع
 معد و ةكراشملا لالخ نم مھسفنأل معد نم ھیف امل ، اھوطخت فیك و اھوھجاو يتلا باعصلا
 . ةرتفلا هذھ يف ةاجنلا حیتافم مھأ مھئاطعا لالخ نم نیعمتسملل



Young	Minds	Weekly	Virtual	
Group	Sessions

Teens	across	the	globe	have	been	provided	a	safe	
zone	to	express	their	feelings	and	thoughts	being	
away	from	their	peers	due	to	the	pandemic,	while	
being	moderated	by	a	psychologist

نیعفایلاةیعوبسإلاةیضارتفإلاةیعامجلاتاسلجلا

 و مھرعاشم نع ریبعتلل ةصرف ملاعلا لوح نیعفایلا ةئفل انرفو
 ةئف نا ىرن ثیح ، يحصلا رجحلا ةرتف لالخ مھتالكشم و مھراكفا
 يف اھب مامتھإلا و ھیاعرلا بعصی يتلا تائفلا مھأ نم يھ نیعفایلا
.مھمعدو مھتیاعر و مھب مامتھألا ةیمھا تءاج انھ نمو ، ةرسألا ءانب



The	first	of	Its	kind	Mental	
Health	Webinar	in	the	
Sultanate	of	Oman
held	on	the	29th	&	30th	of	May	2020,	a	month	
known	for	raising	awareness	for	mental	health.	

The	event	took	place	virtually	on	zoom,	keeping	in	
mind	an	accessible	platform	for	everyone	to	use	
worldwide.	

نامعةنطلسيفھعوننملوألا
دیدجٍدغليفاعت	"ىقتلم "

  ةیسفنلا ةحصلاب ةیعوتلل رھش وھو ویام رھش نم ٣٠ و ٢٩ـلا يف ھتماقا تمت
 

. ملاعلا لوح دارفألا عیمجل لوصولل ، مووز ةصنم ىلعً ایضارتفا ىقتلملا ناك



The	'Not	Alone'	campaign	was	honored	to	have	a	total	of	32	
Speakers	(both	local	&	international)	during	this	2	days	event	
and	were	joined	by	over	350	participants.	

The	campaign	hosted	guests	from	different	countries	such	as	
Egypt,	Kuwait,	Bahrain,	Germany,	India,	Iran,	United	Kingdom,	
Philippines,	Saudi	Arabia	and	Oman.

 و نییلود و نییلحم ثدحتم ٣٢ ةكراشمب تفرشت كعم نحن ةلمح
  روضحلا نمً ادرف ٣٥٠ نم رثكا
 
 تیوكلا ، رصم : لثم لودلا فلتخم نم نیكراشم ةیلاعفلا تلبقتسا
 ةیدوعسلا ةكلمملا ، نیبلفلا ، ایناطیرب ، دنھلا ، ایناملا ، نیرحبلا ،
. ناُمع ةنطلسو ،



art	&	mindfulness	could	help	
individuals	to	make	a	best	of	

difficult	times

addressed	topics	on	businesses,	
relationships	and	mental	health	

in	the	aftermath.

mental	health	of	different	types	
of	children	in	the	aftermath	

were	discussed

	نم	نیغلابلا	ةئف	عیضاومل	قرطتلا	مت
	اھب	يسفنلا	بناجلاو	لامعأ	و	تاقالع

ةرتفلا	ةذھ	لالخ	يفاعتلاو

	ةیسفنلا	ةحصلا	عیضاوم	ةشقانم	تمت
	مھیفاعت	و	لافطألل

	دارفألا	نودعاسی	نونفلا	و	ماتلا	يعولا
تاقوألا	بعصأ	يف	ملقأتلل



The	team	
behind	the	
success	of	
Not	Alone:	
Healing	Beyond	
Aftermath

فلخمئاقلاقیرفلا
ىقتلمحاجن

	:ةیسفنلاةحصلا
دیدجٍدغليفاعت



Media	Coverage

https://www.instagram.com/p/CBArKZmFb
4K/?utm_source=ig_web_copy_link

ةیمالعإلاةیطغتلا

ناُمع رابخأ -  
  يراد ناُمع -    



Media	Coverage

TIMES	OF	OMAN	
(LOCAL	COVERAGE)

https://timesofoman.com/article/3016016/o
man/webinar-on-care-during-covid-19-
stresses-togetherness

ةیمالعإلاةیطغتلا



  ) ةیلحم ( ةیمالعإلا ةیطغتلا
ةینورتكلإلا ةیؤرلا ةدیرج

https://alroya.om/p/263967



 ةیمالعإلا ةیطغتلا
  ) ةیلودلا (
 
 و تیوكلا نویزفلت
نیرحبلا نویزفلت

https://youtu.be/g-EwUerOqDk



Virtual	Bus:	
A	Not	Alone	Journey	
A	digital	journey	that	can	always	turn	to	your	inner	
wisdom	for	clarity,	solace,	and	empowerment.

 - ةیضارتفإلا كعم نحن ةلفاق
 ةلحر يھ كعم نحن
 لجأ نم كلخادب امئاد بھذت ةیضارتفا ةلحر
  رارقتسإلا و نیكمتلا و حیضوتلا



All	rights	reserved.
Not	Alone	Mental	Health	2020

ةظوفحمقوقحلاعیمج
٢٠٢٠ةیسفنلاةحصلابةیعوتللكعمنحن
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 م2020ملتقي وجائزة المسؤولية المجتمعية لألسرة العربية لعام 

استعراض وتحليل أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة باألبعاد االجتماعية 

 .واالقتصادية المعززة لإلستقرار األسري

  سعادة الدكتورة أميرة الفاضل

 مفوضة الشؤون االجتماعية بمفوضية اإلتحاد االفريقي
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 مم المتحدة بشأن األسرةألعض المعلومات األساسية عن سياسات اب

 لألسرة. ا  دولي عاما   م1994أعلنت األمم المتحدة عام  -1

 

باإلضافة إلى ذلك ، تحتفظ مفوضية االتحاد األفريقي باتصال وثيق مع مركز االتصال  -2

 المعنية باألسرة في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة

(UNDESA)  في نيويورك ، ومع الباحثين حول األسرة في أفريقيا ، الذين هم

وبالمقارنة بغيرهم من الفئات االجتماعية في مجاالت التنمية ، صغيرة جد ا من حيث 

ا مثل تلك التي تجري أبحاث ا حول كبار السن )علم الشيخوخة( في القارة.                                                         العدد ، تمام 

 بعض المعلومات األساسية عن سياسات االتحاد األفريقي بشأن األسرة

ُوضعت خطة عمل االتحاد األفريقي بشأن األسرة في أفريقيا ، التي اعتمدت في عام  -1

 وطورت الخطةلالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية لألغذية ، م 2004

تطوير الهياكل والسياسات والبرامج  نحوحاد األفريقي لتوجيه الدول األعضاء في االت

الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه األسر األفريقية. وشملت هذه التحديات: عدم 

كفاية أحكام الحماية االجتماعية لألسر ، وارتفاع معدالت البطالة ، وعدم المساواة بين 

د ، وتفكك األسر ، والعواقب السلبية الجنسين ، والهجرة من الريف إلى المدينة ، والتشر

                                                                      لوباء فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز في ذلك الوقت.

 

للتعامل بفعالية مع هذه التحديات ، تشير خطة العمل إلى أهمية اتباع نهج متكامل يضع و -2

أجندة التنمية الشاملة ويدعو إلى "تعزيز وصياغة وتنفيذ ورصد األسرة في مركز 

السياسات لضمان حماية ودعم األسرة األفريقية لتمكينها من لعب دورها الحيوي بشكل 

 .أكثر فعالية في تنمية أفريقيا

 

وشملت المجاالت ذات األولوية التي تتطلب اهتماما عاجال في الخطة ما يلي: التخفيف  -3

الصحية ، بما في ذلك الصحة  لشؤون، والحصول على التعليم العالي ، وا من حدة الفقر

والوفيات )فيروس نقص  إلنتشار المرضاإلنجابية والتركيز على األسباب الرئيسية 

المناعة البشرية / اإليدز والمالريا والسل( ، فضال عن تعزيز العالقات األسرية لدعم 

دامة البيئية المتعلقة بالعائالت مثل المياه بعضها البعض ، ومجموعة من قضايا االست
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والصرف الصحي والتغذية واألمن الغذائي وكذلك توفير المأوى المالئم وملكية 

 .األراضي

 

أشار استعراض منتصف المدة لخطة عمل االتحاد األفريقي بشأن األسرة إلى العديد من  -4

 اإلقبال علي العقود والوثائق التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة ، بما في ذلك تدني مستوى

الدولية واإلقليمية ذات الصلة من جانب الدول األعضاء ، ونقص الموارد البشرية 

والمالية والبني التحتية الالزمة لتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج فضال عن نقص 

 الوعي العام بقضايا األسرة.

 

قي الموقف األفريقي الموحد استعداد ا بعد ذلك ، اعتمد المجلس التنفيذي لالتحاد األفري -5

( ، حيث سلط الضوء على فقر م2014للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية لألسرة )

 العائالت األسرة وضرورة الموازنة بين العمل ووقت األسرة والتضامن بين األجيال في

 .ةفريقياأل

 

األسراألفريقية إحدى االستراتيجيات ذات األولوية في تنفيذ إطار  تقوية لقد أصبحت -6

الشاملة  السياسة االجتماعية ألفريقيا،وتشكل سياسة األسرة مرة أخرى الركيزة األولى

األجندة  األفريقي،وهي لالتحاد للسياسات االجتماعية ألحدث وثيقة للسياسة االجتماعية

كل ذلك في خدمة الحفاظ على األسر  2020ايرفي فبر اعتمدت، التي 2063االجتماعية 

 .مع ا

 

، تم تحديد حقوق األسرة في الميثاق األفريقي  1981على الصعيد القانوني ، في عام  -7

؛ عالوة على ذلك ، تم تضمين  2و  1، الفقرتان  18لحقوق اإلنسان والشعوب ، المادة 

( في مشروع بروتوكول الميثاق األفريقي 9مادة منفصلة حول حماية األسرة )المادة 

االجتماعية والضمان االجتماعي ، للنظر فيه من قبل  لحقوق المواطنين في الحماية

 م.                                              2021جمعية رؤساء الدول والحكومات لالتحاد األفريقي في يناير
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 الملتقى:فيما يتعلق بمحاور ورش 

تحتاج األسرة إلى  : استقرار األسرة ومسؤولية مكونات المجتمع في تحقيقه واستدامته -1

وصوال  إلى  فيدمجموعة كاملة من وسائل الراحة والخدمات المجتمعية ، من الماء إلى الغذاء الم

وشبكة  الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات االتصاالت

 التيأمان من تدابير الحماية االجتماعية لمساعدة أفراد األسرة على توفير احتياجاتهم األساسية 

دعم والتمتع والنمو مع بعضهم البعض. يجب على الحكومات أوال  توفير الرعاية ومن مكنهم ت

على األسر مع ا قيادة كافية وفعالة ، وتشجيع قيادة المجتمع المدني ومبادراته ، ليس فقط للحفاظ 

ا لتقوية األسر لتشكيل نسيج اجتماعي قوي ال يسمح ألي شخص في المجتمع بالوقوع  ، ولكن أيض 

، أي ، حتى ال يترك أحد خلفه. يجب أن تحتوي جميع القوانين والسياسات على فقرة  رخفي الش

ستدامة لألسرة في إلزامية حول تأثيرها على األسرة ، وعلى البيئة بالطبع ، لحماية التنمية الم

                                                              المستقبل. 

استقراء اآلثار االجتماعية والنفسية واالقتصادية والتربوية لوباء كورونا على األسرة  -2

                                                                                               :األفريقية

على الصحة النفسية لألسر حيث ستظهر مشاعر انعدام األمن والخوف ستؤثر جائحة كورونا 

عليم. ، بما في ذلك الت تهاوالقلق وتتوج بحاالت من عدم اليقين بشأن الصحة ودخل األسرة وتنمي

الضروريات األساسية بشدة من المرض ،  وفيروستتضرر األسر التي تكافح بالفعل من أجل ت

وقيود الحركة وفقدان الدخل الالحق ، وخلق دائرة مفرغة من الصدمات االقتصادية والصحية ، 

                                                                                    . والفقر

وسيكون األثر األكثر تدميرا على تناقص أو فقدان دخل األسر ، بما في ذلك دخل األسرمن  

في البلدان األخرى ، بسبب األزمة االقتصادية الثانوية. وقد  هاالتحويالت المدفوعة من أفراد

عها. يؤثر هذا بدوره على سكن األسرة أو المأوى في ذلك اإليجار أو السندات التي ال يمكن دف

ا  سوف تتأثر التغذية األسرية والقدرة على تحمل التكاليف الصحية بشكل سلبي ، ألن هذه أيض 

.               النفقات عادة  ما تكون من مصروف الجيب في معظم المجتمعات األفريقية والعربية

ل األكبر بعد عمليات اإلغالق ومع تقلص االقتصادات وتصاعد البطالة ، سيهاجر اآلباء واألطفا

                                                                   .لدخلبحثا عن مصادرل سنا  
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في هيكل األسرة اإلفريقية في مرحلة ما بعد جائحة  تي ستحدثأبرز مالمح التغيرات ال -3

                                   :كورونا وانعكاساتها على واقع اتجاهات االستقرار األسري

، كوروناعواقب االنكماش االقتصادي في البلدان األفريقية والدول العربية الناتجة عن جائحة إن  

الناقصة ستسود. وقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة اآلباء على تلبية  هي أن البطالة الهائلة والعمالة

احتياجات أطفالهم ، وعدم تلقي األطفال ما يكفي من التغذية والرعاية الصحية والدعم ، والتسرب 

قد ال يعيش الزوجان مع ا وضهم لمخاطر الحماية. بسبب هجرة اليد العاملة ، وتعرسة ، ارالدمن 

على اإلنترنت والهواتف المحمولة للبقاء على اتصال مع بعضهما  وسيضطران إلى االعتماد

قد ترتفع معدالت الطالق مع عواقب وخيمة على األطفال خاصة أيضا  البعض وأطفالهما. 

مع معدالت الحمل بين المراهقات ومحاوالت االنتحار ويتوقع زيادة سريعة العواقب االقتصادية ، 

د العنف القائم على نوع الجنس ، واالغتصاب ، وتشويه بين األطفال ، باإلضافة إلى تصاع

تصاعدت  والتياألعضاء التناسلية لإلناث ، وزواج األطفال ، والعنف ضد األطفال والنساء ، 

                                                          .منذ بداية الوباء

                                                                                      

ضوء المتغيرات المحلية والدولية  علي مقترح منهجي لتعزيز استقرار األسرة األفريقية -4

 للكورونا:لمرحلة الوباء الالحقة 

مع ا من نوع األسرة النووية. ومع  ستلتقي العائالت اإلفريقيةكورونا  من المتوقع أنه بعد أزمة

ذلك ، مع غياب اآلباء أو األمهات بسبب التزامات العمل ، فإن أفراد العائلة األكبر سنا / األجداد 

أو الشباب / األشقاء األكبر سنا الذين يدرسون أو يطورون المهارات الوظيفية ، قد يتولون  /

عملية وعملية وواقعية ، وإذا تمكن جيل سيصبح دور رب األسرة هذا أكثر ورئاسة األسرة. 

الشباب من أداء هذا الدور ، فقد يفشلون في التمسك بالقيم والمعايير الثقافية والدينية المتوقعة 

فيما يتعلق بالسلوك والممارسات داخل العالقات وفيما بينها. وفي هذا الصدد ، يقترح أن تنشئ 

لمجتمع المدني مثل المنظمات الدينية الحكومات شراكات وثيقة وحاسمة مع منظمات ا

،المجتمعات الثقافية والهياكل التقليدية وكبار السن / المنظمات العليا لتعزيز العالقات بين األجيال 

                                                                   .والهوية والمعايير الثقافية
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المبادرات المسؤولة التي تم إطالقها خالل جائحة كورونا لتعزيز فرص تطوير واستدامة  -5

  :                                            استقرار األسرة ... نماذج للممارسات المسؤولة

بعض اآلباء فعموما ، أفادت مرحلة اإلغالق في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي األسر. 

أجبرت العائالت  (،كماسريأيستعمل يده اليسري )يعرفوا أبد ا أن طفلهم يمزحون قائلين إنهم لم 

ا بعض األمثلة الجيدة من أل تستمع على أن تكون مع بعضها البعض و فراد األسرة. هناك أيض 

خالل عمليات المحتاجة  سرنظام الزكاة في السودان واألوقاف في السنغال التي قدمت الدعم لأل

ا. إنشاؤه اإلغالق ويمكن  فإن جائحة  لم شمل األسرة جزء فوائد إعادةا على أساس أكثر انتظام 

 كورونا جلبت ما يلي ويمكن أخذه في اإلعتبار لتقوية األسر علي المدي البعيد:     

 

ضمان أمن الدخل لألسر الضعيفة وتأمين الوصول إلى السلع والخدمات األساسية )الصحة ــ 

والسكن الالئق( وحماية قدراتها البشرية وسبل عيشها ، والتي والتعليم والمياه والصرف الصحي 

 :                                                                                           تشمل

مفوض )إلى  ت ليتم نقلهاالمعلومات التي جمعولعائالت، الحالة االجتماعية ل باإلضافة إلى تقييم *

تخطيط وتنظيم قطاعات الخدمات أـ  : من أجل (السلطات المحلية أو المسؤول المعينالمنطقة / 

تخطيط مشروعات التدريب وتقديم  -ب، بما في ذلك القطاع الخاص واالقتصاد غير الرسمي ؛ 

  .                                                                                            الخدمات

تسهيل إنتاج ونشر عليهم وسائل اإلعالم اإللكترونية ومقدمو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  *

البرامج لدعم الصحة العقلية لألسر ، على سبيل المثال موضوعات حول اليقظة الذهنية ومهارات 

ت األبوة واألمومة والصفاء وتوضيح القيمة وتقديم المشورة عبر اإلنترنت لعالج اضطرابا

 .                                                                      تعاطي المخدرات

برامج لبناء قدرات الكوادر اإلفريقية المسئولة عن األسرة لتحقيق االستقرار األسري في  -6

                                                                        :مرحلة ما بعد جائحة كورونا

ا. (5)تنطبق المبادرات المذكورة في الفقرة    ممارسات )فرص يمكن إضافة  حيث هنا أيض 

لخدمات رعاية الصحة  لمريعكشف الغياب افإن الوباء والمجتمع(. ومع ذلك ،  العربية الثقافة

وتعافوا منه ، يعانون العقلية في معظم المجتمعات ، أيضا  األشخاص الذين أصيبوا بالكورونا 

، وكذلك أفراد أسرهم ، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى بها والنفور منهممن الوصم 

                                                                                        . الطويل
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                                                                                           :التحول الذكي للمجتمعات وتأثيره على نظام قيم األسرة اإلفريقية في مرحلة ما بعد الجائحة -7

إن أزمة اغتنم الفرصة لتثبيت قيم الرعاية واالعتبار والتي نحتاجها جميع ا. مكافحة الوصم! 

كورونا كانت قوية  ومساوية وبعد كل شئ تعافي الناس ... أغنياء ... وفقراء... في جناح ذات  

                                                            المستشفي.                                

مراجعة وتحليل أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة باألبعاد االجتماعية  -8

                                                         :واالقتصادية التي تعزز استقرار األسرة

في جميع أنحاء  سرلها تأثير على األ 17، فإن جميع أهداف التنمية المستدامة الـ  الحقيقةفي 

تشكل أهداف التنمية المستدامة دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية والعالم. 

. ويبدأ كل م2030عام البالسالم واالزدهار بحلول  يتمتعون  الناس تأكيد أن جميعالكوكب و

 فاهداأل هيالت ،سرة. ومن بين جميع أهداف التنمية المستدامة ، األكثر صلة بالعائاألشيء مع 

: المساواة بين الجنسين ، الهدف 5: ال فقر ، الهدف 1، الهدف  عدم التفاوتات: الحد من 10رقم )
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استقراء لآلثار 

النفسية لجائحة 

كورونا على األفراد 

واألسرة العربية



محاور الورقة
اآلثار النفسية لجائحة كورونا على األفراد واألسرة العربية

لماذا الخوف من المرض؟

اآلثار النفسية لشائعات وباء كورونا

كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم

الحجر الصحي والعزل اإلجتماعي

اآلثار النفسية للحجر الصحي والعزل اإلجتماعي

آثار إيجابية ألزمة كورونا

توجيهات عامة لألُسر خالل جائحة كورونا

الصحة النفسية لألفراد خالل جائحة كورونا

الصحة النفسية لألطفال خالل جائحة كورونا

الصحة النفسية لكبار السن خالل جائحة كورونا

الصحة النفسية للخاضعين للعزل خالل جائحة كورونا

توجيهات منظمة الصحة العالمية تجاه جائحة كورونا



الصحة النفسية

ليست"اأنهعلىالنفسيةالصحةالعالميةالصّحةمنّظمةتٌعّرف

والعافيةمنحالةهيبلالنفسية،االضطراباتغيابمجّرد

ةالخاصإمكاناتهإدراكفردكلفيهايستطيعالرفاة،تحقيق

يدومفمنتجبشكلوالعملالعاديةالتوتّرحاالتمعوالتكيّف

."المحليمجتمعهفيواإلسهام

قدماوإننفسيااضطرابابالضرورةتعنيالالنفسيةالمشاكلو

وفظروتحتمعيّنةوضعيةفيضغطعنناتجاتّوتراتكون

فيالالحهوكمامّؤقتةصحيةأومهنيّةأواقتصاديةأواجتماعية

..كوروناوباءالعالمفيهايواجهالتيالفترةهذه



الصحة 
ةالنفسي

اآلثار 
اإلجتماعية

اآلثار 
الصحية

اآلثار 
الروحية

اآلثار 
ةاإلقتصادي

اآلثار 
ةالتعليمي



لىإتدهورهايؤديوالتيأساسيدفاعخطهيالنفسيةالصحةانالمعلوممن

.االنسانمناعةانخفاض

قوةبكلولينتشراألرضبقاعمعظمليغطي19كوفيدكورونافيروسجاء

لنفسيةاالصالبةوتعزيزالنفسيةالصحةعلىالتركيزمنالبدولذاوجبروت،

.معهوالتعايشالواقعتقبلفيوالمجتمعاتاالفرادلدى

الدعمغيابمنيعانوناألشخاصمنكبيراعدداهناكأنعلىالدراساتأكد

.أمدهايطولقدأزمةآثارلتفاديالالزمالنفسي

اآلثار النفسية لجائحة كورونا على األفراد واألسرة العربية



يزداديةوالعصبالنفسيةبالضغوطاتاإلحساسأنإلىالنفسيونالخبراءيشير

وقتفيالسيماوالمجتمعات،األفرادتواجهالتياألزماتخاللطبيعيبشكل

لدىاالهتماميستدعيبشكلتزدادأنهاكماالوبائية،األمراضانتشارأوالحروب،

.طربةمضشخصياتلديهمأونفسيةمشكالتمنباألساسيعانونالذيناألشخاص

اآلثار النفسية لجائحة كورونا على األفراد واألسرة العربية



كتئابلالمحفًزاعاماًل يشكلأنالمستجدكورونالفيروسيمكن

وأالحرمانأوالصحيالحجرأوللعزلةنتيجة،الخوفووالقلق

بعضوهناك.المثالسبيلعلىالخوفأوالجسديالتوعك

نوتتضمباالكتئاب،اإلصابةخطورةمنتزيدقدالتيالعوامل

طوضغوأاالجتماعيةوالعزلةأالماضيفياالكتئابمعالمعاناة

.األخرىالمستمرةالحياة

اآلثار النفسية لجائحة كورونا على األفراد واألسرة العربية



ةالفئات األكثر عرضة للمخاطر النفسي

األطفال. العنفالمدارس،إغالق)والعائالتالسن،وصغار،1

.(الذاتيوالعزلالمستشفياتإلىالذهابمنالخوفاألسري،

المسنون. .(قدالفالوحدة،العزل،)صحيةمشكالتيعانونوَمن2

الذين. العالجعنالتوقف)النفسيةالصحةفيمشكالتيعانون3

.(نفسيةانتكاساتوحدوث

الصفوف. العدوى،منمخاوف)الطبيةالطواقممناألمامية4

.(العملبسببوالتوتر

أصحاب. .(االقتصادياألمانعدم)المتدنيةالدخول5

الناس. .الجائحةبسببوظائفهمفقدواالذين6

السجناء. .(االجتماعيالنبذ)والالجئونوالمشردون،،7



"  ةأمراض نفسيتسونامي "حذّر أطباء من

المنزلي والعزلة اإلغالق والحجر بسبب 

.اإلجتماعية والخوف من المجهول

اآلثار النفسية لجائحة كورونا على األفراد واألسرة العربية





لماذا الخوف من المرض؟



لماذا الخوف من كورونا؟

اإلعالميالفزع.

لُمقلقةاواإلشاعات  الخاطئة،والتحليالت  المغلوطة،المعلومات  انتشار.

عمالتعايشفيصعوبةيجدونالمرضفيبالتفكيرالمنغمسون

.العامالوضع

تةمتفاوالنفسيةوأثارهمألوفغيرسلوكللمجتمعالصحيالحجر.

بالغموضمحاط(19-كوفيد)والمجهولمنللقلقيميلونالبشر.

بالمرضاإلصابةترقّب.

المؤامرةنظريّات.

  جتماعياالوالتواصل  الحديثةاإلعالموسائل  طريقعنالعالمانفتاح

.رقابةدونمن



فاةوفيويتسبباالنتشار،بسرعةيتصففيروسالكوروناألنتخافالناس

كوكذلمتباينةأعراضهحولوالمعلوماتاآلن،حتىعالجلهيوجدوالالكثيرين،

دونكافةالعالمدولفيبانتشارهعالميةجائحةالفيروسهذاأصبحوقد.أسبابه

حدأأوأصبتلوماذا:الجميعويتساءلالبشر،كللدىاللحظةوحديثاستثناء،

ر؟والحجاإلغالقهذامتىإلىمحيطنا؟فيالفيروستفشىلوماذاأسرتي،أفراد

ً حيزاً الجائحةهذهفاحتلت حاالتيستدعيمماللبشر،الجمعيةالذهنيةفيواسعا

ماو،"فوبياكورونا"البعضعليهأطلقحتىوالهلع،والذعر،بالخوف،الشعور

ً اآلخرالبعضاعتبرهوقد.قهريةوساوسمنيصاحبها ً حدثا لألفراد،صادما

جاءهوفالنفسية،الصالبةمنمناسبغيرمستوىلديهمالذينأولئكلدىوبخاصة

ً وأحدثمفاجئة،بصورة .إنسانلكلوتهديداً إرباكا

لماذا الخوف من المرض؟



اآلثار النفسية لشائعات وباء كورونا



بطريقةرتنشماغالبااالجتماعيالتواصلوسائلبجميعالمنتشرةالشائعاتكثرة

اوياتاالحصائبعضاوالبحتةالعلميةالمالمحبعضعليهايضفىقدأيمقنعة

هياوعالواقبانهاويقتنعيتقبلهابصورةللمتلقيتصلومنهاالمشاهدبعض

راءاتواإلجالعدوىانتشاركيفيةعنالتوعيةتكثيفوجبلذاعلمية،حقيقة

داتالمستجمتابعةعلىالحرصواألسرةالفردواجبومناالحترازية،الوقائية

منظمةاوموقعالصحةكوزارةموثوقةمصادرمن19-كوفيدمرضفاشيةعن

.الشائعاتونشرتلقيلتفاديالعالميةالصحة

لماذا الخوف من المرض؟



اآلثار النفسية لشائعات وباء كورونا

سميةالجاإلنسانصحةعلىتأثيرهفيخطرهينحصرالعالميكوباءكورونا

فراداألعلىنفسيةآثارمنعليهيترتبلماذلكمنأكثرإلىأثرهيمتدإنما

تماعياالجالتواصلوسائلفيهتلعبعصرفيأنناوخاصةالشائعاتبسبب

لذعرواالهلعمنحالةلتوجدفائقةبسرعةالشائعاتنشرفيكبيراً دوراً 

.والمرضىالسنكباروخاصةالمواطنينبينوالخوف

بينفوالمخاوالتوتروالقلقزيادةفيتتمثلللشائعاتالنفسيةاآلثارإن

ً كونهالفيروسهذامنوالمقيمينالمواطنين المصدر،مجهولفيروسا

.بهالمتعلقةالتفاصيلحولعامبشكلجهلوثمةومستجداً 



هل ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في نشر 
الذعر والخوف؟

التواصلوسائلجمهورفإنرواتها،هماألخبارآفةوألن

ديثالحيجريفيماالمسؤوليةمنكبيراجانبايتحملاالجتماعي

زمة،األخاللالوسائلتلكاستخدامأفرزهاسلبية،جوانبمنعنه

وفالخلبثسعيإلىشائعات،نشرإلىمفبركة،أخبارنشرمن

منحالةفياألزمةوضعتهمالذينالناس،نفوسفيوالذعر

غيراأساسهفيتكونربمامعلومةبأيةللتشبثيدفعهمالقلق،

.صحيحة



شكلبسواء)يتضمنوذلكوالقلق،بالتوترالفرديشعرأنوباءأيفيالشائعمن

دانفقأولآلخرينالعدوىنقلأوبالوباءاإلصابةمنالخوف(مباشرغيرأومباشر

الحجرأنظمةبسببالحمايةومقدميالمقربينعناالنفصالمنوالخوف.األحبة

.العزلببسبواالكتئابوالوحدةوالمللبالعجزالشعورأيًضاالتأثيراتومن.الصحي

المنتجاتتخزينعلىالمستهلكينتهافتيفسرما)جوًعاالموتمنوالخوف

.(األساسية

خاصواألشالسنكبارمثلالهشة،للفئاتوالنفسيالجسديالوضعتدهورمنالخوف

.اإلعاقةذوي

لالعممنوالطردالعزلأثناءالعملعلىالقدرةوعدمالعيشسبلفقدانمنالخوف.

اآلثار النفسية لوباء كورونا



 العربي يقول الطبيب

كثر سينا قبل أابن الشيخ 

حول أفضل من ألف عام 

أسلوب لمحاربة الموت 

الطاعون حينهااألسود أو 

( بد من تحرير أنه ال

الناس من خوفهم 

فالمرض يصيب 

(الجبناء

لماذا الخوف من المرض؟



كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم



كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم

منوناكورفايروسيخلفهأنيمكنماوقععلىاليومالعالميعيشال

مازالوأوخضعوشخص،مليار3حواليعلىنفسيةأضرار

تهدفةالمسالفئاتنوعيةعلىبلفحسب،الصحيللحجريخضعون

.المرضانتهاءبعدحتىالنفسيةالصحةبانهيار

أكبريعيشاليومالعالموأن...للعالمنفسيةتجربةأكبرهواإلغالق

.اإلطالقعلىنفسياختبار

الغضببالمتعلقةالنفسيةالمشاكلمنالعديدسيواجهونالعالمسكان

منالخروجيمكنالوأنهالمنازل،فيعزلهمبسببالخوفووالقلق

والمنظماتالحكوماتاهتمامخاللمنإالالنفسيةالحالةهذه

وليساألزماتخاللللسكانالنفسيبالدعمالصحيةوالهيئات

.الكوارثبعدبمعالجتهااالكتفاء



لمنبالنسبةٌمرضيةغيرتجربةيشكلعموماالصحيالحجر

وفقدانواألصحابواألقارباألهلعنالعزلأنوله،يخضعون

أنيمكنهاعواملكلهاوالمللالمرضتطوراتمنواالرتيابالحرية

.مأساويةحاالتتسبب

هماغيرهمنأكثرالنفسيةالصحةفيلمشاكلالمعرضةالفئاتأن

.والمسنونواألطفالالصحيةالرعايةمجالفيالعاملون

عنعزلهمتمالذيناآلباءمنالمئةفي28أنصادرةأبحاثأشارت

مات،بالصدالمرتبطةالعقليةالصحةاضطراباتمنيعانونأبنائهم

نميعانونالمعزولينالمستشفياتموظفيمنالمئةفي10ونحو

.عاليةاكتئابأعراض

كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم



ناءبإلىتسارعاللكنهاالمستشفياتبناءإلىتسعىالعالمدول

.للجائحةالوخيمةاآلثارلمعالجةالنفسيالدعموحدات

والمخاوفالصحيالحجرفترةطالتكلماستزدادالضغوطاتحدة

.الماليةوالخسارةاإلمداداتكفايةوعدمواإلحباطالعدوىمن

واسعةبمجموعةعزلهمتمالذيناألشخاصيصابأنالمرجحمن

يالنفسواالضطراباإلجهادذلكفيبماالنفسيةاالضطراباتمن

واإلرهاقوالغضبوالقلقوالضغطواألرقالمزاجوانخفاض

.والتوترواالكتئابالعاطفي

كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم



صعبماليوضعفيأنفسهموجدواالناسمنوواسعاكبيراقطاعاأن،

فيوضعياتهمتتفهملمالتيعائالتهموأمامأنفسهمأمامأحرجهمما

.الحاالتمنالكثير

داخلالعالقاتتوتيرمنزادتعائليةمشاكلخلقتالماليةالصعوباتإن

.النفسيةالمشاكلوضاعفتاألسر

عزيزشخصفقدانعنإيالمايقلالالوظيفةفقدانأنالنفسعلماءيرى

لصدمةبابدءابالحزنمرتبطةانفعاليةبمراحليمرالمرءأنإلىمشيرين

عنةالناتجالنفسيةالمحنةأنويؤكدون.والمساومةالغضبثمواإلنكار

ولفردايعيشهاالتيالغموضحالةظلفيمضاعفةتكونالوظيفةفقدان

.كوروناجائحةزمنفياألسرة

كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم



والوحدةاالجتماعيالعزلفياإلمعان"إن،

يفة،الوظفقدوالماليةوالمشاكلوالتوتروالقلق

احقيقيخطراتشكلقويةعواصفبمثابةهي

."وأسرتهالنفسيةاإلنسانصحةعلى

كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم



الحجر الصحي والعزل اإلجتماعي



هوالعامالصحيالحجر

دولفيالمتبعاإلجراء

خضمفيالعالممنكثيرة

للحدالمشتركةالمحاوالت

الضارياالنتشارمن

.كورونالفيروس

يرالكثيتطلبالحجرهذالكن

للوقايةوالوعيالجهدمن

النفسياالنهيارمن

.والعصبي

الحجر الصحي والعزل اإلجتماعي



بسببالعالمحولشخصمليار3منأكثرعلىالمفروضالصحيالحجر
أنهإذبه،يستهانموضوعاوالسهالأمراليسكورونا،فيروسجائحة
لالدوفيحتىالفرديةالحرياتيقيدمسبوقوغيراستثنائيإجراء

.الديمقراطية

نسبةبالخاصةاألشخاص،منللعديدنفسيةبمشاكليتسببالوضعهذا
.الظرفهذامعإيجابيبشكلالتعاطيفييفشلونللذين

الصحيرللحجنتيجةأسابيعأوأياملعدةالبيتجدرانبينالقسرياالنغالق
تفشيالحتواءخطوةفيالعالمعبرالبلدانمنالعديدفيالمفروض
.الناسلعامةبالنسبةاعتياديغيرأمرهوكورونا،فيروس

ونيخضعلمنبالنسبةمرضيةغيرتجربةهوعموماالصحيالحجر"أن
اناإلنسأنخاصةوالقلق،والتوتربالوحدةالناسبإحساستسبّبلها،
ً مؤهلوغيربطبعهاجتماعيكائن اعدالتبإجراءاتمعللتعايشطبيعيا

.الفيروسفرضهاالتياالجتماعي

تطوراتمناالرتيابالحرية،فقدانواألحباب،األهلعنالعزل"ويعتبر
."ةسلبينفسيةآثارفيتتسببأنيمكنهاعواملكلهاوالملل،المرض،

الحجر الصحي والعزل اإلجتماعي



فينيعيشووأصبحواعليه،اعتادواالذياليوميروتينهماألفرادفقدلقد

الزياراتوألغيت،ومحدودداخلياجتماعينمطضمنبيوتهمداخلعزلة

ةالجماعيواألنشطةواللقاءاتواالجتماعاتالفعالياتوتحولتوالرحالت،

واألفراح،الزواجطقوسوتغيرتمعتادة،تكنلمإلكترونيةنماذجإلى

نعدلمفتعدلتاالستهالكيةوسلوكاتناالنعي،وطرقوالدفنالجنائزوطقوس

ً نمضي تغيرتاعباداتنوحتىالترفيه،أوالتسوقوأماكنالمطاعم،فيوقتا

منيرالكثوغيرتتغيرت،التسليمطريقة.المنزلعلىبهاقيامناوأقتصر

ً ذلكفانعكسرزقه،مصدرالبعضفقد.االجتماعيةوسلوكاتناعاداتنا سلبا

.الذاتيةهويتهمعلىوحتىاالجتماعية،وروابطهماليوميروتينهمعلى

اآلثار النفسية للحجر الصحي والعزل اإلجتماعي



هممواقعأوالعمرية،فئاتهمتباينتمهماالعالمسكانمعظمجعلالواقع،هذا

ً يواجهونواالجتماعية،االقتصاديةمستوياتهمأوالوظيفية، فسيةنضغوطا

يوبالتالحياتهم،مسارعلىأثرتبأخرى،أوبدرجةواقتصاديةواجتماعية

علىيُصعبقداالجتماعي،وانضباطهموالذهنية،النفسيةحالتهمعلى

النفسيةتهممناعالستثمارالنفسيوبناءهمتوازنهميستعيدواأنمنهمالكثيرين

رشعولديهميتطورأوالمتخصصين،منمساعدةدونلديهمالدفاعوآليات

وصوالً الطاقة،وفقدانالمدركة،الذاتيةكفاءتهمفيوانخفاضالدائمبالتهديد

بعدماواضطرابجسمية،-النفسواالضطراباتالقهريةالوساوسإلى

.متفاوتةبدرجاتاالكتئابوحتىالصدمة،

اآلثار النفسية للحجر الصحي والعزل اإلجتماعي



بيةسلنفسيةآثارإلىالمعزولينأوالمحجوريناألفرادهؤالءيتعرضكما

ة،النفسيواالستشارةالخدمةلهمويقدمبجانبهميقفمنإلىبحاجةوهم

يتعلقفيماخاصةمؤجل،أذىوبدونسالسةبكلاألزمةهذهمنللخروج

التي،العزلداخللوجودهملديهم،”االجتماعيةالوصمة”بـالبعضبشعور

 ً سلوكياتالبعضوجودنتيجةوتأتيالحجر،بعدالوقتبعضتستمرماغالبا

ديةنقتعليقاتوإبداءوالشك،بالخوفومعاملتهمتجنبهم،فيالمجتمعية

أييصيبوقدعابرأمرالمرضأنعلماوريبة،بخوفمعاملتهموتمت

.العالمفيشخص

اآلثار النفسية للحجر الصحي والعزل اإلجتماعي



الحجرانتهاءبعدالوقت،منفترةبعدتظهرقدالتياألعراضمن،

لدىةخاصالمباشر،االتصالبتقليلالمتمثل،”تجنبيسلوك“وجود

ةالعاموالساحاتاألماكنجميعتجنبمنومنهمالحجر،فيالعاملين

.الصحيالحجرلفترةالتاليةاألسابيعفي

وصفواالمشاركينمنالعديدأنكذلك،أخرىدراساتأظهرتفيما

رالحجفترةبعداألجلطويلة(الوسواسية)السلوكيةالتغييرات

فيتأخروامنومنهمالحشود،وتجنباليدينغسلمثلالصحي،

.الحقةعدةألشهرالطبيعيةالحياةإلىالعودة

دبعفيماتظهرالتياآلثاربعضمنأنإلىذاتهاالدراساتوتشير

لالتواصوتقلصالمعتاد،الروتينوفقدانالذاتيهوالعزلالحجر

اطواإلحبالمللزيادةفييسهمالذياآلخرين،معوالبدنياالجتماعي

.العالمبقيةعنبالعزلةوالشعور

اآلثار النفسية لما بعد الحجر الصحي



القلق من الحياة ما بعد : فيروس كورونا
اإلغالق؟

ورونا،كوباءإنتشارإثرفرضتهاالتيالقيودالدولبعضتخففبينما

اةالحيمنالقلقوهيأالجديدةظاهرةبزوغالعقليةالصحةخبراءيالحظ

.اإلغالقبعدما

عرضالتيخافونالاإلغالقبعدماالحياةمنبالقلقيشعرونالذينهؤالء

."بالوباءاإلصابةيخافونبلهلع،لنوبات



لنفسياالدعمتقديمتمإذاالوباءبزوالتزولاألحيانمعظمفيالتأثيراتأن

عنديراتالتأثتستمرقدولكنالوباءفترةأثناءصحيحةبصورةواالجتماعي

اصواألشخالسنكبارمثلالهشةالفئاتخصوصاالمجتمعشرائحبعض

رةفتخاللالكافيةوالرعايةالدعمتقديميتملمإذااألطفالواإلعاقةذوي

الوراثيةالناحيةمنقابليةلديهمالذيناألشخاصوأيًضاالجائحة

فسيهناضطراباتمنيعانونكانواالذيناألشخاصأوالنفسيةلالضطرابات

.السابقفي

اآلثار النفسية لما بعد الحجر الصحي





آثار إيجابية ألزمة كورونا على األفراد واألسر

 الصحيحةتعلم األمور من خالل  نفسية للفرد والمجتمع مناعة.

 الشخصيةعلى الصحة الحفاظ.

 المجتمعالمسؤولية تجاه تعلم.

 األزماتاإليجابي مع التعامل.

 الحياةالمرونة اإليجابية مع تغير الروتين في تعلم.

 من أوقات الفراغ االستفادة .

 عليها واختفت مع وضع الطوارئاألفراد في فيما اعتاد الزهد.

 مشاركة الناس إنجازاتها وابتكاراتها تبعث في النفس الطمأنينة
.والسرور

د األسرةل توطيبمشاركة جميع أفراد ( مفيد وممتع)جدول نشاط ضع و
.ةالنظرة السلبية لألزمات إلى نظرة إيجابياألسرية وتحويل العالقة 

 اإلجتماعيةتقدير العالقات.



جائحة كورونا فرصة لبناء مناعة نفسية

اراآلثمنالتخفيفاولحمايتةاتباعهاالشخصبإمكانمختلفةطرقهنالك

مشاعرنمتخففلكيبهمتثقأشخاصمعالتحدثمثلتحدثقدالتيالنفسية

.والخوفالقلق

طةواألنشالرياضةوممارسةصحيةوجباتكتناولصحيحياةاسلوباتباع

.النوممنكافيقسطعلىوالحصول

االجتماعيالتواصلطريقعنأصدقائكوأحبائكمعالتواصل.

ائحةجفترةفياألطباءمنالنصائحاكثرمنهوالتدخينعناالمتناعانكما

.كورونا

علىتتغلبلكياألخبارمتابعةفيتقضيهالذيالوقتمنالتقليلمحاولة

.باالطمئنانلتشعرموثوقةمصادرمنالمعلوماتوجمعبالقلقالشعور

علىلتساعدجديدةأنشطةاواستكشافالهواياتممارسةعلىالمحافظة

.القلقهذاعلىالتغلب



توجيهات عامة لألُسر خالل جائحة كورونا 



تفاءلوا تصحوا
التوقيتهذافيشحذهاإلىاألسرةتحتاجهاالتياألساسيةالمهارة

.النفسيةوالمرونةالهدوءهيالصعب،

واقفالمتغييرعلىالقدرةأنهاعلىاألزماتأوقاتفيالنفسيةالمرونة

أوجديدةأحداثظهورعندالصحيحةاإلجراءاتوإتخاذإيجابيةبصورة

األزماتمعأكبربسهولةالتعاملالمهارةهذهلناوتتيح.متوقعةغير

.الزمنمنطويلةفتراتإلىالحاجةدونالصعبة،والمواقف

توجيهات عامة لألُسر خالل جائحة كورونا 



قبلمنمدروسيوميروتينجدولأومحكمةخطةوضعأهمية

أفراديعجمفيهيتشاركوأنالنفسيةالتأثيراتمنللوقايةاألسرة

.األسرة

اهميسذلكإلنإيجابيةنظرةإلىلألزماتالسلبيةالنظرةتحويل

.النفسيةالضغوطاتتقليلفيفعالبشكل

توجيهات عامة لألُسر خالل جائحة كورونا 



توجيهات عامة لألٌسر خالل جائحة كورونا 

ألخباراعنواالبتعادوممتعةمفيدةبأشياءوقتهااألسرةشغلتأن

.السلبية

الفئةوهماألسرةأفرادمنالمتضررينومراعاةمتابعةأهمية

تئابواالكالقلقمنتعانيالتيوالمحتجزةبالفيروسالمصابة

وأثرالمرضفيبالتفكيرالمنغمسوناألشخاصأووالخوف،

لوضعامعتعايشهمصعوبةإلىأدىممانفسياتهمعلىتفكيرهم

.العام

أيمنيعانونوالذينللمحتاجينالنفسيالدعمتقديمضرورة

شرنعنفضال،(واالكتئابوالخوفالقلق)مثلنفسيةأضرار

فيإهمالهاوعدمالنفسيةالصحةعلىالمحافظةبأهميةالوعي

.عامبشكلاإلنسانمناعةعلىتؤثروكيفالراهنةالظروفظل



علىذلكيؤثرالنوم،فياضطراباتمنيعانونالذيناألفراد

مشاعرإيجادإلىاالضطراببهمفيؤديوسلوكياتهممشاعرهم

يوتؤدسلبيةالنتائجفتكوناآلخرينتجاهوالعنفالعدوانية

.عقباهتُحمدالماإلىبصاحبها

ن،يعرفومماقلقهممنأكثرالمجهولمنللقلقيميلونالبشرأن

ه،سببهومايعرفأحدفالالغموض،منبكممحاطالمرضوحاليًا

منكثيًرايثيروهذااألكيد،العالجأوالمؤثرةاألعراضشدةأو

.المجتمعاتواألسرلدىالقلق

لديهاالتياألسرفيوخاصةاإلنسانعنديزيد(والغضبالعنف)أن

.بحكمةمعهالتعامليجبو،أسريعنفتاريخ

توجيهات عامة لألُسر خالل جائحة كورونا 



نأوخاصةً الصعبة،األوقاتهذهمثلفياألسرتآُزرضرورة

اللخالضغوطاتمنالكثيرتتحملحاليًّاوالزوجةالعاملةالمرأة

لألمهاتالمساعدةتقديمضرورةنؤكدعلىلذاكورونا،جائحة

.لهنالتقديروإظهارالمنزلفيوالزوجات

توجيهات عامة لألٌسر خالل جائحة كورونا 



اآلثارمنتقللالتياألنشطةمنمجموعةالواحدةاألسرةتحددأنالجيدمن

واألسرةأفرادنبيالترابطفيتتمثلايجابيةنتائجتعكسبحيثللعزلالنفسية

لفئةاحسباألطفالألنشطةوقتيحددأنيمكنكذلكمشتركة،أنشطةممارسة

أومناقشته،وكتابقراءةأوجماعي،بشكلالرياضةممارسةأوالعمرية،

أواالهتمامالطبخممارسةأوجماعي،بشكلالعباداتمختلفأوالقرانقراءة

.األدوارتوزيعمعبالمنزل

توجيهات عامة لألٌسر خالل جائحة كورونا 



وااللتزامالموثوقة،المصادرمنالفيروسبهذاالوعيأهمية

.والمسؤوليةاالختصاصجهاتبتعليمات

تيالالظروفتالئمالتياألنشطةممارسةخاللمنالسلوكتعديل

.عليهمفُرضت

الهادفةالقصصوروايةالألسرةأفرادمعالحديثتبادل.

راألفكاومواجهةالقاهرة،أفكارهمووقفذواتهم،ضبطعلىالعمل

.إيجابيةصورةفيصياغتهابإعادةالسلبية

يفالمضيئةبالجوانبباألخذمتعددةزوايامناألحداثإلىالنظر

معالبيتفيوجودهماستثمارخاللمنيعيشونهالذيالواقع

.وتدعيمهاالجتماعيالنسيجبناءإلعادةالعائلة

توجيهات عامة لألٌسر خالل جائحة كورونا 



أنيؤكدونالذينالخبراءنصيحةفيالعزاءاألسرةتجدقد

.ونسيعيشكورونابفيروسيصابونالذيناألشخاصغالبية

اليدنصابوأنتؤكدالتيالعلميةاألدلةمنباالرتياحتشعرقد

ىعلالقضاءوالبشرةلتنظيفيكفيالحمامسائلأوالعادي

.الفيروس

تراجعسيوأنهمحالالقادمكورونالقاحبأنباإلطمئنانتشعرقد

عامللكنهوالمطارات،والفنادقوالمطاعمالحدودوستفتح

.فقطالوقت

توجيهات عامة لألُسر خالل جائحة كورونا 



الصحة النفسية لألفراد خالل جائحة كورونا



قلقنأالالمطلوبليس"للفرداإليجابيةالذاتيةالصورةتعزيز..

يملتقيثمينةفرصةهي.القلقهذامعنتعاملكيفالمهملكن

هبالتحكميمكنماعلىوالتركيزترتيبها،وإعادةاألولويات

."إبداعيةبطرق

الصحة النفسية لألفراد خالل جائحة كورونا



النفسياإلجهادأوالالعقالنيالتفكيرأواألفعالردودفيالمبالغةعدم.

التصالاوسائلعبرتبثالتيواإلشاعاتوالتوتروالقلقالخوفمصادرعناالبتعاد

.والتوترالقلقتسببالتياالخبارومتابعةقراءةوتجنبالحديثة

ضمنجديدةمهاراتتعلمأوالمتوافرة،اإلمكاناتضمنالمعتادةهواياتهمممارسة

.الواحدةاألسرةداخلجماعيةأوفرديةأجواء

بياإليجاالتفكيرعلىتساعدالتياإليمانيةواألجواءبالمعطياتاألخذضرورة.

والتنفيسراألفكاعنالمناسبالتعبيرخاللمنالسليمةبالسبلاالنفعاليالتنفيس

.اآلخرينمعوالمشاعراألفكارهذهومشاركةالمشاعر،عن

وتروالتالقلقحدةخفضإلىوصوالً األبدان،وسالمةالصحيةبالتغذيةاالهتمام

.والهلعوالخوف

حدثالهذامعوإيجابيةبفاعليةللتعاملالنفسيةوالصالبةالذاتمفهومتعزيز

يةواالجتماعوالجسديةالنفسيةتبعاتهاوبالتاليكورونا،جائحةفيالمتمثل

.واالقتصادية

خالل جائحة لألفراد بالصحة النفسية عامة لالهتمام نصائح 

كورونا 



ادةزيإلىتؤديقدالتيالسلبية،لألخبارالتعرضمنالتقليل

.بالهلعاإلحساس

هذهانتهاءحتىجديدروتينخلقأوجديدةهواياتتعلُّممحاولة

.المؤجلةالمهماتبعضأداءأوالفترة،

ترالتومصادرعنوالبعدالسلبييناألشخاصعنالبعدمحاولة.

الذاتخارجوالخروجاآلخرين،مساعدةمحاولة.

ألنعنها؛والتحدثالنفسيةاآلالمأوالغضبمشاعرعنالتعبير

القدالتيالنفسيةاألمراضزيادةأواالكتئابإلىيؤديقدالكبت

.اآلنآثارهاتظهر

المنزلفيالرياضيةالتمارينمننوعأيممارسة.

خالل جائحة لألفراد بالصحة النفسية عامة لالهتمام نصائح 

كورونا 



فتراتلالجلوسوعدمالمنزل،فيالجلوسأثناءالشخصيةبالعنايةااللتزام

.ممتعةاتلنشاطوالتخطيطمبكرةساعاتفيواالستيقاظالنوم،بألبسةطويلة

ضدهماألالدفاعخطيعتبرالذيالبدنيةالمناعةدعمفيفعالالجيد،النومأن

.ًراباكواالستيقاظيومكلالنوممنجيدقسطأخذيجبلذلك.الفيروسات

المسجلةالمقاطعومشاهدةوالمزاحالعصيبةاألوقاتخاللالضحكأن

ماغالديساعدأنيمكناالجتماعيالتواصلوسائلفيالمضحكة(الفيديو)

.االسترخاءإلىاإلنذارحالةمنالخروجعلى

خالل جائحة لألفراد بالصحة النفسية عامة لالهتمام نصائح 

كورونا 



الصحة النفسية لألطفال خالل جائحة كورونا



تطورالومراحلالعمريةبالفترةترتبطلألطفالالنفسيةالحالة

.بهايمرونالتيالعمرية

أننويمكجداً واسعبخياليتمتعونالسادسةعمرقبلاألطفال

عمالقوحشأنهمثلالمذكورالفيروسعنخياليةأفكاراً يٌكونوا

.ويأكلهباإلنسانيفتكالشكلقبيح

الصحة النفسية لألطفال خالل جائحة كورونا



طرقإيجادعلىاألطفالمساعدة

ثلممشاعرهمللتعبيرعنإيجابية

.والحزنالقلقوالخوف

فيروسمناقشةالوالدينعلى

أطفالهممعالمستجدكورونا

.مألعمارهومناسبةصادقةبطريقة

فإنمخاوف،األطفاللدىكانإذا

.همقلقمنتخففقدمعًامعالجتها

يهإليتحدثَمنإلىيحتاجالطفل

يالتاألسبابلهويشرحبوضوح،

.المنزلفيبقاءهاستدعت

نصائح عامة لالهتمام بالصحة النفسية لألطفال خالل 
جائحة كورونا 



نصائح عامة لالهتمام بالصحة النفسية لألطفال خالل 
جائحة كورونا 

نروتيإنشاءأو-اإلمكانقدراليوميةالحياةفيمألوفروتينعلىالحفاظ

.المنزلفياألطفاليبقىأنيجبإذاخاصة-جديد

لكذكانلوحتىاآلخرين،معواالختالطاللعبمواصلةعلىاألطفالتشجيع

.االجتماعيالتواصلفيمهاراتهمعلىللحفاظفقطاألسرةداخل

علقالتمنمزيدإلىاألطفاليسعىأنالشائعمنواألزمات،التوترأوقاتفي

.اآلباءمنتطلباأكثريكونواوأن

ولحاألطفالمشاعرحولتلميحاتالكبارستعطياألطفالسلوكياتمراقبة

.الصعبةاألوقاتتلكأثناءالمشاعرهذهمعالتعاملكيفية



نصائح عامة لالهتمام بالصحة النفسية لألطفال خالل 
جائحة كورونا 

ناسبةمجذابةأنشطةتوفيرأوالرسمأواللعبمثلإبداعية،أنشطةفياالنشغال

عنبيرالتععمليةتسهلأنلألنشطةيمكن.تعليميةأنشطةذلكفيبما-لألطفال

مشاعرهمعنالتعبيراستطاعواإذاباالرتياحيشعرونفاألطفال.المشاعر

.وداعمةآمنةبيئةفيوالتواصل

درقعنهماألطفالانفصالوتجنبوعائلتهموالديهممنبالقرباألطفالإبقاء

.اإلمكان

ضمانيجبالصحي،الحجربسببوالديهعناالنفصالإلىالطفلأضطرإذا

ابعمتيعادلهماأواالجتماعياألخصائيوأنالمناسبة،البديلةالرعايةتوفير

لياءأومعاألطفالتواصلانتظاممنالتأكديجبذلك،علىعالوة.بانتظامللطفل

أخرىاتصالوسائلأويوميًامرتينفيديوأوهاتفيةمكالماتطريقعناألمور،

.االجتماعيالتواصلوسائلمثل-لعمرالطفلمناسبة



الصحة النفسية لكبار السن خالل جائحة كورونا



قولتالتيالمعطياتخاللمنبهمتلصقأصبحتالتيالوصمةظلوفيالسن،كبار

بينهمالوفياتنسبوارتفاعكورونا،فيروسبأعراضلإلصابةعرضةاألكثربأنهم

عةالمناأنمعالنفسيةمناعتهمانخفاضوتوقعاألدنى،العمريةبالفئاتمقارنة

ً ترتبطأنهاإالبالعمرارتباطهامنالرغموعلىالنفسية فقدديدة،عأخرىبعواملأيضا

ً هميكونون ة،النفسيلالضطراباتفريسةللوقوعأعلىبدرجةمعرضونأيضا

ً يكونالذيالموتوقلقبالوحدة،الشعوروبخاصة الذيرالتنمإن.منهمللعديدمالزما

والمصابونالعمال،وبخاصةأخرىفئاتوشملالبلدان،بعضفيعليهموقع

ً شكلذلككلخالطهم،ومنفيهمالمشتبهأوبالفيروس، جاههم،تإنسانيغيرسلوكا

ً وانعكس التعامليفوالرئيساألولالدفاعخطتمثلالتيالنفسية،مناعتهمعلىسلبا

.وأعراضهكورونافيروسمع

نصائح لالهتمام بالصحة النفسية لكبار السن خالل 
جائحة كورونا 



نصائح لالهتمام بالصحة النفسية لكبار السن خالل 
جائحة كورونا 

أكثريصبحونإدراكيةمشاكلمنيعانونأوعزلةفيالذينخاصة-السنكبار
الحجريفالشخصهذاوجودأثناءأوإنتشارالمرضأثناءوضغًطاوغضبًاقلقًا

.الصحي

نوالمختصيواألصدقاءالعائلةخاللمنلهموالعاطفيالعمليالدعمتقديم
.النفسيةبالصحة

ةكيفيحولواضحةمعلوماتإعطاء-يجريماحولالبسيطةالحقائقتبادل
يعانونسواءومفهومواضحبأسلوبالسنكبارمع-العدوىمخاطرمنالحد
لزمكلماالمعلوماتوتكرارإدراكي،ضعفمنيعانونالأوإدراكيضعفمن

شراكإأنكما.صورأوكتابةً المعلوماتعرضأيًضاالمفيدمنيكونقد.األمر
الناسوالمساعدةالمعلوماتتوفيرفياألخرىالدعموشبكاتاألسرةأفراد

.-ذلكإلىومااليدينغسلمثل-الوقايةتدابيرلممارسة

كلعلىالحصولمنالتأكديجبمزمن،مرضمنيعانيالشخصكانإذا
.األقلعلىشهرلمدةتوافرهامنوالتأكدحاليًايستخدمهاالذياألدوية



نصائح لالهتمام بالصحة النفسية لكبار السن خالل 
جائحة كورونا 

رالحجوفيالمنزل،فيبسيطةيوميةجسديةبتمارينالقيام

.لسنالكبارالمللوتقليلالحركةعلىللحفاظذلكالعزلأوالصحي

يفالمساعدةأواإلمكانقدرالعاديةوالجداولالروتينعلىالحفاظ

ينالتمارذلكفيبماالجديدة،البيئةتناسبجديدةجداولإنشاء

يةالمنزلاألعمالأووالقراءةاليوميةواألعمالوالتنظيفالمنتظمة

.أنشطةمنغيرهاأو

عبر-واألصدقاءاألهلمعمنتظماتصالعلىالسنكبارإبقاء

أواالجتماعيالتواصلوسائلأواإللكترونيأوالبريدالهاتف

.الفيديو



االصحة النفسية للخاضعين للعزل خالل جائحة كورون



روتينعلىالحفاظخاللمنالمناعيجهازكقوةزيادةعلىاحرص

.الصحيالطعاموتناولالمنتظمالنوم

العالقاتعلىوالحفاظومعارفكأصدقائكمعالتواصلفياستمر

.بكالخاصةاالجتماعية

العزلفيمعكالمتواجدينمعالخالفاتحدوثتجنب.

عةألشالكافيالتعرضمعالمنزل،حوشداخلالرياضةبممارسةعليك

.للعزلالسلبيةالتأثيراتمواجهةعلىقدرةمنلهالماالشمس

للعزلبأنالشعوربحالنفسياختصاصيأوطبيبمعالتواصلضرورة

.النفسيةكصحتعلىكبيراتأثيراالمنزلي

نصائح للخاضعين  للعزل لالهتمام بصحتهم 
النفسية خالل جائحة كورونا 



نصائح للخاضعين  للعزل لالهتمام بصحتهم 
النفسية خالل جائحة كورونا 

الحتواءالجسدياالتصالمنالحدالصحيةالسلطاتأمرتإذا

يدالبرأوالهاتفعبراتصالعلىالبقاءيمكنكالمرض،انتشار

.الفيديوأواالجتماعيالتواصلوسائلأواإللكتروني

والمشاعرالعاطفيةلالحتياجاتالتوترأوقاتخاللاالنتباه.

نصابهافيووضعهااألمورمنالتهويلعدم.

كنتإذا ً بكطبياستشرالمزمنة،العضويةاألمراضبأحدمصابا

.نفسكتلقاءمنالعالجاتإيقافتحاولوالالخاص،

ورالشعحالالسن،وكبارالصغارمخالطةعناإلمكانقدراالبتعاد

.الحرارةدرجةبارتفاع



انتظامبالعالجاتأخذفياستمرسابقاً،نفسيمرضلديككانإذا.

المسكناتتتناولال ً يكونقدهافبعضطبية،استشارةبعدإالإطالقا
.التكاثرعلىالفيروسويساعدضاراً،

للةالمضالمغرضةاإلشاعاتوتتبعوالمبالغةالتهويلعنابتعد.

التدخينعناالمتناع.

االستغفاروكثرةالروحيالجانبعزز.

ة،اإليجابيوالطاقةالمعنويالدعممنمزيداً بكالمحيطينامنح
.السنوكباراألطفالخاصة

كن ً ً متفائالً دائما .يكلدالمناعيالجهازكفاءةلرفعإيجابيا

أفرادباقيعنوالتوترالقلقأعراضتخفيففيالمساهمة
.العائلة

نصائح للخاضعين  للعزل لالهتمام بصحتهم 
النفسية خالل جائحة كورونا 



وف بعض الوسائل التي تساعد في تقليل مستوى الخ
والقلق لدى المصابين و المخالطين وأسرهم

كتبالوقراءةوالتأليفكالرسماألسرة،محيطفيالمحببةالهواياتممارسة

.المؤجلةاألعمالوإنجاز

فرادألكافةالكافيالهادئالنوممعالغذاءفيصحيحياةنمطباتباعالبدء

.العدوىمقاومةعلىالمناعةجهازقدرةرفععلىيساعدفهواألسرة،

بينهمفيماالدعمتقديمخاللمناألسرةداخلالعالقاتتوطيد.

المذكراتفيتعلمه،تمقدجديد،شيءوأيواإلنجازات،األحداثتدوين

.األزمةانتهاءبعدمنهالالستفادةاليومية،

الكتبلقراءةوقتتخصيص.

الفيروس،لمواجهةالمنزلخارجالعائليةاالجتماعاتتجنب ً علىوحرصا

.السنكبارسالمة

الخوفبالشعوراستمرإذاالنفسي،المجالفيالمختصينمناالستشارةطلب

.األسرةلدىوالقلق



توجيهات منظمة الصحة العالمية تجاه جائحة كورونا



والقصصالمعلوماتتوصيلفيطريقةإيجادمحاولةإلىدعت

دموعالفايروس،ومواجهةبمكافحةمتعلقجانبأيحولاإليجابية

منتعافواالذيناألشخاصأصواتوتوصيلنقلفيالتردد

.جابيإيبشكلعليهاالجمهوروإطالعتجربتهمنشروفيالفايروس

ىعلالحصولعلىتعتمدالاإلنسانيةالصحةأنالخبراءأوضح

ىعلالحصولعلىأيضاتعتمدولكنهافحسب،الصحيةالرعاية

النفسحمايةوطرقالتهديداتطبيعةبشأنموثوقةمعلومات

.والمجتمعواألسرة

ةالشفافيبمبدأتلتزمأنالمختصةالرسميةالجهاتمنمطلوب

.الوباءهذاحولبأولأوالً الصحيحةالمعلوماتونشروالوضوح

توجيهات منظمة الصحة العالمية تجاه جائحة كورونا



توجيهات منظمة الصحة العالمية تجاه جائحة كورونا

شاربانتالمحيطةوالظروفاألموروفهمالسليمالتفكيرأنالمنظمةاعتبرت
لىعالمحافظةمنجزءهوالصحيح،بالشكلالعالمأنحاءكلفيالفايروس
منالنوعهذاخاللحمايتهاتجبوالتيلإلنسانوالنفسيةالعقليةالصحة
.األزمات

فيمراراالستسيكفلوالعقليةالنفسيةالصحةسالمةعلىالمحافظةأنأكدت
ازنةمتونفسيةبصحةواحتوائها،األزمةاجتيازبعدالحياةمسيرةمواصلة
.والمجتمعالفرداستقرارتضمنوسليمة

وتروالتالقلقتسببالتياألخبارومتابعةقراءةبتجنبالمنظمةنصحت
إلىتوجهالتياإلخباريةوالتقاريرالمعلوماتقراءةإلىدائماوالتوجه
ومنأنفسناحمايةفياتباعهاالمطلوبوالواضحةالمفيدةالعمليةالخطوات
العالميةالمنظمةمثلالموثوقةالمصادرمناألخباربجمعوالقيامتحب،
،النهارخاللمرتينأومرةفقطوذلكالوطنيةالصحيةوالسلطاتللصحة
وضرورةالموثوقة،غيرالمصادرمناألخبارعلىباالطالعالسماحوعدم
.والشائعاتالمغلوطةالمعلوماتاكتشافمننتمكنحتىاليقظة



كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين والقلق حول نصائح 

واالكتئاب خالل جائحة كورونا



نأيعيوأنالمزاجية،حالتهتدنيأووقلقهبمشاعرهيعترفأنالمرءعلى:االعتراف

لنودّ اجميعً كناأننارغمممكنًاأمًراليسالظروفهذهفياليقينمنكبيرةدرجةتحقيق

.ذلك

والعَْجزحولتدورالتيوالسلبيةالُمقلقةاألفكارتحديدينبغي:السلبيةاألفكارمعالتعامل

بتحليلحيُنص.واالكتئابالقلقزيادةفيمحوريًادوًراتلعبفهيمعها،والتعاملالخوف

الذاتيةاتالتصريحمنواالنتقالاالعتبار،بعينوأخذهاالسلبيةاألفكارتدحضالتياألدلة

.طبيعيبشكل  األعمالومزاولةالتوتربتخفيفتسمحالتياإليجابيةتلكإلىالسلبية

فيماالذاتتثقيفطريقعنباألماناإلحساستعزيزيمكن:باألماناإلحساستعزيز

ثبُتَتوقد.موثوقةمصادرعلىباالعتمادالمستجدكوروناوفيروسالنفسيةبالصحةيتعلق

خطرمنتقللالتيوالتدابيرالصحية،الشخصيةالنظافةعاداتتلعبهالذيالدورأهمية

.األمانباإلحساستعزيزفيالعدوى،بمكافحةالمعنيةالجهاتتنشرهلماوفقًااإلصابة

كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين والقلق حول نصائح 

واالكتئاب خالل جائحة كورونا



وجالخرمنالتمّكنعدمحالفياآلخرينمعللتواصلجديدةطرقبإيجادينصح:التواصل

عموالتراسلالفيديوومكالماتالنصيةوالمحادثاتالهاتفيةاالتصاالتمثلالمنزل،من

فكارناوأمشاعرناومناقشةيوميبشكلاآلخرينمعالتواصلالمفيدفمنواألقارب،األصدقاء

.معهم

سنففيوعمليصحييوميروتينعلىبالحفاظيُوصى:صحييوميروتينعلىالحفاظ

ويعتنأنكما.اإلمكانعندالبدنيالنشاطوممارسةكافيةنومساعاتعلىكالحصولالوقت،

لتجنبساعدةمعواملَ تعدّ بها،بالقيامنستمتعالتيللنشاطاتالوقتوتخصيصاليوميةالمهام

.الرتابة

كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين والقلق حول نصائح 

واالكتئاب خالل جائحة كورونا



جتماعياالالتواصلوسائلتفقدفياإلفراطبتجنبيُنصح:العمليةاإلجراءات

.التوتروالقلقعلىتحّرضموثوقةغيرمواقعمنتصلالتياإلشعاراتوإيقاف

لكعمليةونصائحبخطواتتزّودناالتيالمعلوماتعلىالتركيزينبغيإذ

التييةاإليجاباألخبارعلىالضوءتسليطالمفيدومن.الفترةهذهفيوألحبائك

بشكلياالتكنولوجواستخدامالمرض،منالمتعافينقصصمثلاألمل،علىتبعث

.األمورزماموامتالكالسيطرةوحسالمجتمعياألمانلتعزيزإيجابي

كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين والقلق حول نصائح 

واالكتئاب خالل جائحة كورونا



بشكل  وتفقدهاالموثوقةالمصادرتحديديجب:الموثوقةالمعلوماتمصادر

لمكافحةالوطنيةوالمراكزالعالميةالصحةمنظمةمثلاليوم،خاللمعتدل

.الوطنيةالصحيةالخدماتأوالمحليةالصحةووزارةاألمراض

علىوالسيطرةاالسترخاءبأساليباالستعانةيمكن:الهدوءعلىالحفاظ

فيالتالعضاسترخاءمعثابتبشكلكالتنفسالهدوء،علىللمحافظةالغضب

ةالرياضممارسةأواليوغاإلىذلكعنعوًضااللجوءيمكنأو.نفسهالوقت

.االسترخاءعلىشخصيًاتساعدكمطريقةأيأووالهوايات،

كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين والقلق حول نصائح 

واالكتئاب خالل جائحة كورونا



فياألهميةبالغأمًراالذاتيالوعييعدّ :اآلخرينمعباإليجابيةالتحلّي

صابتهإأوماشخص  فسعالُ المجتمع،فيباآلخرينالوصماتإلحاقتجنب

أنعناًل فضالمستجد،كورونابفيروسإصابتهبالضرورةيعنيالبالحمى

أنإدراكويجب.عامبشكل  كبير19-كوفيدمرضمنالتعافياحتمال

وأنهمأ،خطأيّ يقترفوالمالصحيبالحجروالُملزمينالمصابيناألشخاص

بعرقفيروسالربطتجنبإلىإضافةً ورأفتنا،وتعاطفنامساندتنايستحقون

.معينةجنسيةأو

كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين والقلق حول نصائح 

واالكتئاب خالل جائحة كورونا



رونانريد أسرة سعيدة ومستقرة وآمنة في زمن جائحة كو







عنوان البحث
عليمية استقراء لالثار االجتماعية والنفسية واالقتصادية والت

لجائحة كورونا على االسرة العربية

تقديم

صالح محمد الغضوري. د

مل مدير ادارة الشؤون االجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الع
ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية



مقدمة
كانون فيميةالعالالصحةمنظمةعنهاعلنتقدعالميوباءالىتتعرضفانهاالظروفهذهلظفيوبالعالماالسركباقيالعربيةاالسرة
م2020يناير/الثاني

قدومااالسري حتىاواالجتماعياوالمؤسسياوالمنزليالعزلحاالتمنطبيعيةغيرظروفيعيشونباتواالعربيةاألسرةأفراد-
.والسلوكياتوالتقاليدالعاداتبعضفيتغيرمنعليهيترتب

الصحةعلىروناكو قيروسلوباءالعميقةاالثارمنواالقتصادالنفسوعلماءاالطباءتحذيرفيالعربيةاالسرةتحدياتتبدأهناومن-
والمستقبلالحاضرفيواالقتصاديةوالتعليميةاالجتماعيةوالعالقاتالنفسية

منهاالرسميرة،وكبيصغيرةمشاريعوأصحابالمجتمعمنفئاتعننتكلمفنحناالولالمتضرروهواإلنسانعلىمبنياالقتصادان-
.كثيراسيتضررالفئاتهذهجميعدخلوان.العربيالعالمفيالعمالةمنكبيرةنسبةتستحوذالتيالرسميوغير

وظيفة،مليون 1.7لخسارةمرشحةالعربيةالمنطقةأن،(االسكوا)آسيالغربيواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةعنصادرتقريرأوردكما-
.ودوليا  إقليميا  كورونافيروستفشيبسبب

يمتقيأولفيكورونافيروستفشينتيجةوظيفة،مليون 25لفقدانمرشحةالعالمحولالعملسوق إنالدوليةالعملمنظمةاعلنتكما-
.للمنظمةمبدئي

.هذازماننافياالخطرهيهائلةازمةوالجامعاتالمدارساغالقأحدثلقد-
خاللمنلهاحلولالووضعالعربيةاالسرةعلىاالثارتلكلمثللالنتباهالعربيالوطنفيالمسؤولةوالجهاتالسلطاتندعوهناونحن-

.والمتخصصينوالباحثينالخبراء



:البحثأهمية
وانالمجتمعصلحصلحتفانالمجتمع،بناءفياالولىواللبنةاالساسبوصفهاالعربيةاالسرةاهيةمنالبحثاهميةتاتي

.المجتمعفشلفشلت
كورونافيروسءوباتفشيجراءالعربيةاالسرةعلىالمترتبةوتعليميةواالقتصاديةونفسيةاالجتماعيةاالثاررصد•

.تجاوزهاعلىاالسرةقدرةومدى(19كوفيد)
جميعمعتمروالمسالمباشرللتعاملاالضطرارالمنزل،فيالوقتكلقضاء)العربيةلالسرةالتحدياتمنمجموعةبروز•

.(شخصلكلالحقيقيالدوراخذالوقت،هذااستثماراالسرة،افراد
.(19كوفيد)كوروناازمةلمواجهةالعربيةاالسرةمنالمتوقعالدورهووما•



:كوروناجائحةمواجهةفيالعربيةاالسرةدور
فاالدوار.يةكوناواسريةاوشخصيةسواءالحياة،مناحيشتىفيابتالءاتالىاالنسانيتعرصاناالليةالحكمةاقتضت

:االزمةلمواجهةاتخاذهايجبوالتيلالسرةالمهمةوالسلوكيات
.المصابيناالشخاصالىاالشارةعندجنسيةاوعرق بايالمرضهذانلصقالانيجب-
بون مصااشخاصهمبل.(كورونااسراوكوروناضحايااوكوروناحاالت)بالمصابيناالشخاصالىاالشارةتجنب-

.(19كوفيد)كورونامرضمنيتعافون اشخاصاو،(19كوفيد)كورونابمرض
.والتوترالقلقتسببالتياالخبارسماعحتىاوقراءةاومشاهدةاومتابعةمنالتقليل-
الخطواتاتخاذمنتتمكنانذلكمنهدفكوليكنبها،موثوق مصادرمنالمرضهذاعنالمعلوماتعلىالحصول-

.ومجتمعكواسرتكنفسكلحمايةوالصحيةالعملية
الىيحتاجون قدنوالذيواالصدقاء،والجيراناالقاربلمساعدةنتجهالصحية،االشتراطاتجميعونطبقانفسنانحميانفبعد-

.الهاتفعبرعليهماالطمئنانخاللمنلهمومساندينداعمينونكون .المساعدةمنمزيد
.االملعلىوالباعثةااليجابيةالتجاربعلىالضوءتسليطعلىاعمل-
.الناسارواحالنقاذبهيقومون الذيالدورعلىوشكرهممعهم،والعاملينالصحيةالرعايةمقدميتكريم-
.جداكبيرةباهللثقتناوليكناالبناءتفوسفيالدينيالوازعتقوية-



:االسريةاالزماتادارةاساليب
كجائحةلالحاصالسلبيللحدثاالستجابةوسرعةباالستعداديحدث،مامعوالتعامليحدثالقدلمااالستعدادهياالزمةادارة

.راراالضللسيطرةمنسقةاجراءاتتنفيذاالزمةادارةتتطلبكماوتفاقمها،االزمةتصاعدمنللحدوذلك(19كوفيد)كورونا
.عليهاوالتغلبالمشكلةمواجهةمناالسرةتمكنالتيالحسنةالتصرفاتهياالزمةادارةفيالفعالةاالساليب
اوالحدث،علىتراضواالعوالسخطالتخبطفيهايظهرالمناسبة،وغيرالسيئةالتصرفاتهياالزمةادارةفيالفعالةغيراالساليب

.واالنهزاماالستسالم
.وصعوبتهااالزمةشدةعلىوليساالزمة،معالتعاملفيوكفائتهااالسرةقدرةعلىيعتمداالسريةاالزماتفادارة

:علىيعتمداالزماتادارةفانلذلك
.معهاوالتعاملاالزمةإدارةعنالمسؤوالنفهماالوالدينشخصيةنضج-
.وناجحةفعالةباساليبالضاغطةواالحداثاالزماتمواجهةتستطيعالمترابطةالقويةاالسريةالعالقات-
.االزمةتجاوزمنسيمكنهموعمالقوالالوالدين،وخصوصااالسرةافرادعنداالسالميالدينبتعاليموااللتزامباهللااليمان-
.والجيرانواالصدقاءاالقاربمناالسرةافرادعليهايحصلالتيالمعنويةاوالماديةاالجتماعيةالمساندة-
.المتخصصينقبلمنلالسريقدمالذياالسري والتوجيةاالرشاد-



:مواجهتهاوكيفية(19كوفيد)كوروناجائحةجراءالعربيةاالسرةعلىالمترتبةاالجتماعيةاالثار
وسلوكياتاالسرةعلىالمؤثرهواالسري الجومفهوماناالوعاداتهم،وتقاليدهماطباعهماختالفعلىالعربيةاالسران

اجتماعيةنشئةتوانماطوصحيحهسليمةاجتماعيةتنشئةانماطفهناك.االجتماعيةوالمشكالتاالحداثتجاهاالبناءواتجاهات
.منحرفةخاطئة

.حققتهاالتيزاتهامنجكلتطمسوقدمستقبلهاتهدداجتماعيةمشكالتمنالعربيةاالسربعضتواجههمااحدعلىيخفىوال
لهذهاالجتماعيةاراالثقياسفييفيدناالعربية،االسرةلدىكوروناجائحةعنالمترتبةاالجتماعيةالمشكالتعلىفالتعرف
.الجائحة



:وهياساسيةانواعابعةالىاالجتماعيةالمشكالتتصنيف
الغذاء،ان،االسك)مشكالتمثلكبيراتاثيراالمجتمعافرادعلىتؤثرالتيوهي:اساسيةحياتيةمشكالت-

.(االجتماعيةالرعايةالصحة،التعليم،
المؤسساتوضعفاالنتاجية،وانخفاضلالفراد،الدخلمتوسطانخفاضوتشمل:اقتصاديةمشكالت-

.المدخراتوضعفاالقتصادية،
لحلهاون ويسعالمجتمعافرادبوطأتهاويشعراالفراد،حياةفيالمشبعةغيراالحتياجاتك:اسريةمشكالت-

.(طالقمالية،ازمةاالدمان،،االسري التفكك)
اتوالسياسالمدني،المجتمعومؤسساتمنظماتمنالمجتمعببناءيتصلماكلوهي:مجتمعيةمشكالت-

.العامةوالسياساتوالتشريعاتواللوائحاالجراءاتمنالمجتمعية



:العربيةاالسرهتواجةالتياالجتماعيةالمشاكلاهم
ينبالصراعالبطالة،الدارسة،منوالتسربالفشلالفراغ،وقتالسؤولية،منالتهرب):الشبابمشكالت-

(العنفالتسول،،السنكباروبينبينهمالنظروجهاتاختالفوالحديثة،القديمةالقيم
.وظيفتةخسارةاوللمرضاالسرةمعيلتعرض،انقطاعةاوالدخلقلة:االقتصادية:االسريةالمشكالت-

.االطفالالسلوكسوءالتشرد،االباء،انحرافالتربية،سوء:التربوية
.المسكنفقدالمسكن،تهالكالمدينة،عنالمسكنبعدالمسكن،ضيق:السكنية

.االعاقةاالمراض،:والصحية
.الطالقاالبناء،اواالزواجبينوالتفاهمالتوافقسوء:العاطفية

تعليم،الالغذاء،االسكان،)مشكالتمثلكبيراتاثيراالمجتمعافرادعلىتؤثرالتيوهي:حياتيةمشكالت-
اخري مشكالتعليهاويترتبووظائفةالمجتمعبناءعلىتؤثروالتي(االجتماعيةالرعايةالصحة،
.واالمراضاالوبئةوانتشارواالميةالجريمةمعدالتكارتفاع



:وكيفية مواجهتها( 19كوفيد )االثار النفسية المترتبة على االسرة العربية جراء جائحة كورونا 
مفهومتحديدويمكن.واالجراءاتالقراراتالتخاذالالزمالوقتعنصرواهميةوالتوتربالخطراالحساسباالزمةيرتبطماعادتا

.للفردالنفسيةالحالةتغيراوالداخليةالنفسيةبالضغوطالنفسيالجانبمناالزمة
.تقريرهافيالعالميةالصحةبمنظمةالنفسيةالصحةقسممديرةكيستيل،ديفوراوقالت

.نفسيةمشاكلتسببوغيرهااالقتصاديواالضطراباليقينوعدموالخوفالعزلةان-
دوليعجمفيالحكوماتوعلىالنفسيةاالمراضمنيعانون الذيناالشخاصعددفيكبيرةزيادةحدوثعلىاكدتكما-

.للفيروساستجاباتهاصدارةفيالمسالةهذهتضعانالعالم
الرعايةمجاليفاالولىالصفوففيوالعاملين،المعزولينوالشبابالطفاللالنفسيللدعمومتزايدةمستمرهحاجةهناك-

.يموتون وهموالمصابينالمرضيمناالالفمعويتعاملون يرون والذينالصحية
.لالمستقببشانوالخوفوالقلقبالياسالناستصيبالمرضهذاحولوالشائعاتالخاطئةالمعلوماتكثرةان-
الهاتفطريقعن"الطارئةالنفسيةالصحة"خدمةتوفيربضرورةالتقريرطالبواخيرا-



:االسرةتواجهالتيالنفسيةاالضطراباتهم
.والجسديةالنفسيةالحالةفيضعفاوهبوطمعللمزاجاضطراب:االكتئاب-
متشائمانهحيثوااللم،والضيقالكدرمنالكثيرلهويسبباالنسانيتملكالذيالشديدالغامضالخوفمنحالة:القلق-

.دائمبشكلالشرويتوقع
يستطيعواله،عليويستحوذيالزمةالمريض،لدىبقوةيظهرجبري وسلوكوقهريةمتسلطةافكارهو:القهري الوسواس-

.نفسهبهتوسسماقاوماذاوالتوتربالقلقويشعرفائدته،وعدموسخفهبغرابتهوتبصرهوعيهرغممقاوته
نفسية،بابهااستكون عضويةمرضيةاعراضشكلعلىوتظهرالجسمعلىتؤثرالتياالمراضهي:سيكوسوماتيةامراض-

النصفي،الصداعاالمساك،اواالسهالحاالتعشر،واالثنيالمعدةقرحةالدم،ضغطارتفاعالقلب،ضرباتاضطرابمنها
.المفاصلاالمالجلدية،االمراضبعض

.الكأبهالعزلة،االرق،الشديدة،العصبيةالصداع،الموت،اواالمراضمنالخوفالتشتت،-

.وتشخيهااكتشافهاالسهلمنليسالحاالتمنكثيرانالظروفهذهمثلفيالحقيقيةوالمشكلة



:العربيةلالسرةالنفسيةالصحة
االيمانبتنميةةالنفسيالصحةالكتساباستعدادمناكللدىالن.تماماانعدمتاوتماماالنفسيةصحتهكملتانسانيوجدال

الالنفسيةالصحةو .الخلقويسيءباهللااليمانيضعفمابعملالنفسيةالصحةوهنالكتسابواستعدادالخلق،وحسنباهلل
.والنفسالناسومعهللامعالخلقبتحسينتكتسبولكنتوهب
:كورونافيروسازمةنواجهكيف

.الواضحةواالضطراباتالكبيرةواالنحرافاتالفجة،واالخطأالزائدةالتوتراتعناالبتعاد-
.واالسرةوالروحوالنفسالجسمحاجاتتحصيلفياالعتدال-
.الناسمعالتوافقحسن-
.الدولةفياالمرأوليوطاعةالمسايرة-
.بهالظنوحسنالناسعنباهللاالكتفاء-
.والمواهبالقدراتمنواالستفادهالنفستنميةفياالجتهاد-
.والناساسرتهمعالخيربعملواالخالصاالستمتاع-
.والسرتهلههللاقسمةبماالرضا-



:مواجهتهاوكيفية(19كوفيد)كوروناجائحةجراءالعربيةاالسرةعلىالمترتبةاالقصاديةاالثار
يزيدماباصابةمتسبباانتشارة،وتسارع(19كوفيد)كورونافيروسجائحةعن2020فبرايرفيالعالميةالصحةمنظمةاعلنتمنذ
.العالميةةالتجار حركةبتوقفللدولاالقتصاديةالخسائرتتزايدالعالم،حولشخصالف400مناكثرووفاةشخصمليون 7عن
العديدانكماديا،واقتصاسياسيادائمةتحوالتالىستؤديكوروناجائحةانوالسياسياالقتصاديالمجالفيالباحثون يؤكد-

.بتاتاتعودلنالمفقودةالوظائفمن
.الناسحياةمنمهمبجانبالرتباطهاالعامةاالنسانيةالمشكلةمنمهمجزءاالقتصاديةالمشكلةتشكللذلك-



:االقتصاديةالصحيةاالزمةبهذهالعربيةاالسرتتاثركيف
.الحادباالنخفاضميزايتهاوتاثرلالسرةالمعيشيالمستوى تغير-
.المقدمةالخدماتعلىجديدةورسومالضرائبفرضزيادة-
.والعمالوالمقاولينوالشركاتوالكبيرةالصغيرةالمحالتاصحابتاثر-
والعمالالموظفينلبعضتسريحهناكيكون قدبلاالسواقفيجديدةعملفرصطرحعدم-
.االجئينمعاناتوزيادةالفقيرة،لالسروالمساعداتالدعماوجهانقطاع-

:االقتصاديةزمةال اهذهنواجهكيف
.الصحيةالنظمودعموالضروريةاالحتوائيةالتدابيرفياالستمرار-
.لدولةامةالعالماليةمستوى علىالتوقيتوجيدةوموجهةكبيرةاجراءاتخاللمنوالشركاتاالفرادمنالمتضررينحماية-
.الدولةفيالماليالنظامعنالضغطتخفيف-
.والبناءالتعافيلمرحلةالتخطيطيجباالحتواء،بمرحلةالدولبهتمرالذيالوقتفي-
واالبناءمهاتواالاالباءاهتمامواعادةواالسري،االجتماعيللتقاربسانحةالفرصةاناجدالصعبةواالوقاتالظروفهذهوفي-

.لالسرالشملولمالرقابيالدوروتعظيماالسريةبالعالقات



:العربيةلالسرةالنصائحبعض
.وبفعاليةاالسرةافرادجميعفيهايشاركانعلىلالسرةميزانيةتكوين-
.الميزانيةخطةوضعمسؤليةاالسرةافرادجميعيتحمل-
.والشرباالكلمناالساسيةالحاجاتلشباعاوالالمصاريفتوجية-
.والمتابعةالضبطليسهلاسبوعيمصروفاتجدولوفقالميزانيةتحديديفضل-
.لالدخارالميزانيةمنيسيرجزءتقتطعانيفضلخانقماليوضعمنتعانياالسرةكانتحالفي-
.القصوى الطواري حالفيفقطتكون والتيلالسرةالرئيسيةوالمدخراتاالستثماراتالىاللجوءتجنب-
.الضروريةغيرالمصروفاتمناالمكانقدرالتقليل-



:مواجهتهاوكيفية(19كوفيد)كوروناجائحةجراءالعربيةاالسرةعلىالمترتبةالتعليميةاالثار
التعليمنظامتفعيلاال(19كوفيد)كورونافيروسازمةمواجهتفيسبيلامامهميكنلمواالجنبيةالعربيةالدولجميع

الدولفيوالطالبالمعلميناغلبعندمانوعاجديدةتجربةيعدوالذيااللكتروني،التعليماوالمنزليالتعليماوبعدعن
.العربية
النشاطاتعهممومشاركتهومناقشتهرفاقهمعالمدرسيالصففيالطالبووجوداالساسفياجتماعيةعمليةالتعليم

.يتعلمهلماتعزيزي دورهومنظمةمجموعاتضمنالمدرسية
وانتشارالزماتاوقتفيسيماالملحةضرورةواصبحوالطالب،للمعلمينبالنسبةجديدفهوااللكترونيالتعليماما

.االجتماعيالتباعدتتطلبوالتيواالوبئةالفيروسات
:كورونافيروسانتشارازمةفيالتعليملقطاعالتحدياتاهم

ماايالتعليم،عنطالبمليار1.6مناكثرانقطاعالىادتكوروناجائحةانالدوليالبنكعنالصادرالتقريريبن-
.م2020مارس28تاريخحتىالعالمحولبالمدارسالملتحقينالطالبمن%80يقارب

.عالميةتعليميةازمةمنالبلدانبعضفيهتعانيوقتفيالجائحةهذهجائتوقد-
امتالكهمعدماوتباالنترناتصالهمصعوباتعنفضال  كتبا  واللدراسةمكتبا  يملكون الاالطفالمنالعديدهناك-

المامول،النحوعلىابائهممنمساندةاييجدالقدومنهمالمنزل،فيللكمبيوتر



:العربيةاالسرةتواجهالتيالتعليميةوالمعوقاتالتحديات
.توقف التعليم وحرمان الطالب من النمو والتطور وخصوصا الفئات المحرومة-
.عدم استعداد االسرة لتعليم ابنائها عن طريق التعليم االلكتروني وخصوصا االسرة المحرومة-
هم في التعلم العزلة االجتماعية وفقد الكثير من الطالب عالقاتهم االجتماعية مع زمالئهم في المدرسة والتي كان لها دور م-

.والتطور 
.التعليمفيااللكترونيعدم تعود الطالب على استخدام النظام-
.عية والماليةعدم وجود العدالة  واالنصاف لطالب من حيث توفر التقنية والتكنولوجيا الحديثة او وجود التحديات االجتما-
المراحل الدراسية عدم قدرة اولياء االمور على المشاركة في تعليم ابنائهم من خالل استخدام تكنولوجيا التعليم خصوصا في-

.االولى
.لتعليمالجديدالنظاممعالمعلمينتفاعلاختالف-



:االلكترونيالتعليممميزات
توفيروفيهاب،المناسبالشكلاستيعابهاامكانيةمعالتعليمي،والمحتوى المعلوماتمنكبيرةكميةالىالوصولسهولة-

.والمالوالجهدللوقت
البريداونقاشحلقةالكترونيةدائرةطريقعنوالمدرسةوالمدرسينالطلبةوبينانفسهم،الطلبةبيناالتصالامكانية-

.االلكتروني
شعرهميممامنظم،بشكلوالمقترحاتاالراءلتبادللهمالفرصةواتاحةوالحواراتالنظروجهاتفيالطالبمشاركة-

.والقلقالخوفحاجزوكسربالمساواه 
.وقتاسرعفيللمعلمالوصولسهولةمعاالسبوع،ايامكلوعلىاليومطوالالدراسيةالمناهجتوفر-
.البيئةعلىوالمحافظةالحمايةمفهومتنميةمعوالتعليمية،االداريةالمصروفاتمنالكثيرتوفير-
المسموع،رئي،المالثالثالمدخالتخاللمناستيعابهودرجةولقدراتهلهالمناسبباالسلوبالعلميةالمادةالطالبتلقي-

.المقروء
.تاثيرهاىومدالنتائجومعرفةالعكسيةبالتغذيهيسمحانهكماالنفس،علىواالعتمادالتفكيرتنميةفييسهم-



:االلكترونيالتعليمعيوب
العلومتدريساهدافلجميعيصلحال-
كمبيوترالاجهزتامامطويلوقتقضاءبسبببالملل،والشعورالتعلمنحوالدافعيةضعفالىيؤديقد-

.االلكترونيةوالمواقع
الخاصةالفئاتذوي ومناالعاقةذوي لالشخاصمناسبغير-
واالفكاراالراءعنالتعبيرصعوبة-
.االنسانيالعاملوفقدانوالمتعلمينالمعلمينبينالمباشرالتعاملضعف-
باالنترنتصاللالتالعاليةوالسرعةالحاسوباجهزةوتوفيرالتقنيةالناحيةمنقويةتحتيةبنيةالىالحاجة-
والتدريببرمجياتالوانتاجالبرامجوتصاميمالتجهيزاتمنااللكترونيالتعليملمنظومةالعاليةالماديةالتكلفة-

.البثتوقفاواالعطالمعوالتعاملالدوريةوالصيانة
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:إعداد

حسين العثمان. د

عميد كلية اآلداب والعلوم

اإلنسانية واالجتماعية

2020يونيو 20-19لألسرة العربية ملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية

Email:   halothma@sharjah.ac.ae

Mobile: 0509950461

ة مقترح منهجي لتعزيز استقرار وتماسك األسر

العربية لمرحلة ما بعد جائحة كورونا



Family Strengthsمفهوم تماسك األسرة 

صفات 

qualities

رضا األسرة 
عن نفسها

المحبة

اإلستقاللية
الفردية دون 
الشعور 
بالعزلة

الترابط 
العاطفي

Emotional 
bonding

العناية بين
أعضاء 
األسرة

القدرة على 
التكيف مع 
التوترات



المنظورات

العالقات األسرية( منظورات)نماذج 

قوى األسرة

Family Strengths

نسق األسرة 

Family System



نسق األسرة 

نسق األسرة

لالتواص

تسهيل مشاعر 
اإللتصاق و العمل
بنجاح لحل 
المشكالت

المرونة

ر القدرة على التغي
مع تغير ظروف 

الحياة

التماسك

العالقات
الحميمة

اإلرتباط الشعور



التركيز على جوانب القوة لألسرة

لتكون األسرة نموذج

الرفاه 
الروحي

إدارة األزمة 
و التوتر

قضاء الوقت
التواصل 
اإليجابي

اإلحترام
التقدير و 
التعاطف



األسرة ومحيطها

األسرة ال تعيش في بيئة منعزلة•

المجتمع
المحلي

المجتمع األسرة



التحديات التي تواجهها األسرة

مالحظاتالتحدياتم

زيادة األنفاق1

المنزليةالعمالةاألعتماد على 2

صراع القيم3

ارتفاع تكاليف الزواج4

الطالق5

اإلفتقار للوقت6

البطالة7

المخدرات8

ارتفاع وزن األطفال9

أمراض السكري و الضغط10



مالحظاتالتحدياتم

اإليدز11

الفقر12

ضعف العالقات القرابية13

نترنتقضاء األطفال وقتاً كبير على األ14

الطرقحوادث15

التوتر16

تعدد الزوجات17

الزواج من أجنبيات18

تغير أدوار األسرة19

العنف األسري20

جائحة كورونا وتداعياتها-21



بناء األسرة القوية

أبعاد قوة 

أسرتي

التقدير 

والرعاية قضاء وقت 

بين أفراد 

األسرة

التشجيع

اإلحترام

التواصل
التكيف مع 

المتغيرات

الروحانية

االرتباطات 

األسرية 

المجتمعية

أدوار 

واضحة



التقدير والرعاية. 1

أيام 

االهتمام

إشاعة الشعور 

باللطف

مذكرات الحب 

والمودة

أنتبه ألبنائك

عبر عن عواطفك 

باالتصال البدني

عامل األطفال 

بنفس االحترام 

الذي تعامل فيه 

الكبار

قل ألطفالك من وقت 

آلخر

بأنهم محل تقديرك

احترم مشاعر 

األطفال 
وقدراتهم

استجب ألطفالك 

بالصبر والتفهم

ة يقوم أفراد األسر•

ة بعمل أشياء إيجابي

تظهر مدى االهتمام 
والرعاية



قضاء الوقت بين أفراد األسرة. 2

قضاء الوقت 

بين أفراد 

االسرة

الوقتبعضقضاءإن•

نيكوقداألسرةأفرادمع

 ً ً أوصعبا لذايراً،كبتحديا

يعجممعاالتفاقينبغي

نرتبأناألسرةأفراد

 ً دأفراتجمعأنشطةمعا

ً األسرة سويا



التشجيع. 3

الذيناألسرةأفرادأن•

همبعضتشجيعيتشاركون

حساً يخلقونالبعض

فيويساهمونباالنتماء

أنفسهموتطويرتنمية

.كأفراد

عالتشجي

مشاركة 

اإلنجازات

عشاء 

احتفالي

هويات محببة



اإلحساس القوي •

راد باالنجاز يبقي أف

حدة األسرة معاً يداً وا
مع الفرح والشدائد

االلتزام واالنجاز. 4

استكشاف 

التقاليد 
العائلية

في ظل شجرة 
العائلة



إن القدرة على •

مع (التأقلم)التكيف 

ة التغيرات الحياتي

تساعد األسرة على 

التعامل مع األحداث 

اليومية وضغوطها 
غير المتوقعة

:مع المتغيرات( التكيف)القدرة على التأقلم . 5

أفعل 
مثلما 
أفعل

استعد لما هو غير متوقع

مهارات 
أمان

مهارات 
منزلية

تحضير 
الواجبات

مهارات 
اجتماعية

مهارات 
مالية



ضهم إذا كان ألفراد األسرة أن يتواصلوا ويتفاهموا مع بع•

.البعض، فإن تفاعالً مميزاً سوف يحدث بينهم

حيط معظم يوجد بالفعل القليل من التفاعل والتشارك في م•

. األسر

ه وجدت بعض الدراسات أن متوسط الوقت الذي يقضي•

ا دقائق فقط يومياً، كم5الزوجين معاً في الحوار قد يساوي 

يوم أقل من تشير نفس الدراسة بأن األم تتحدث ألبنائها في ال

دقيقة 15–10ساعة بينما يتحدث األب ألبنائها ما بين 

 ً .يوميا

التواصل. 6



االستماع: إن من أهم وسائل التواصل ومهاراته

يمكن لألهل معرفة أبنائهم بشكل أفضل عن طريق االستماع لهم أكثر 
من الحديث معهم

أعمل على تقوية ثقة أبنائك بأنفسهم من خالل توضيح مدى أهمية ما 
يقولون لك وباستماعهم إليهم

األسر القوية ال تحدث بالصدفة بل هي خالصة مجهود أفراد األسرة 
موكل األسر قد تكون قوية أو متماسكة بالتواصل الفعال والبناء بينه

شارك أحاسيسك وأفكارك وأحالمك ومخاوفك مع أفراد األسرة



التواصل

التواصل

هيا نتواصل تحقيق أسرتي

“أنا”رسائل 
حاجة األسرة 

للتواصل والتحاور



(:التدين)الروحانيات 

الحوار بين أفراد العائلة حول 
المعتقدات الدينية

الحوار حول القوة اإللهية التي 
تعطي البشر اإلحساس بالدعم 

والمسؤولية والقوة

ممارسة العبادات

السلوكيات التي تحتاجها 
األسرة في التفاعل والتواصل 

بين أفرادها إلرضاء هللا 
سبحانه وتعالى

يؤسس اإليمان باهلل في قلوب 
أفراد األسرة قيم الصبر 

والتسامح واإليجابية والدعم 
لكل فرد من أفراد األسرة



(:التدين)الروحانيات 

التدين

أنماط دينية

األولى فاألولى



:المجتمع والروابط األسرية. 8

من صفات األسر القوية 

التواصل مع المجتمع 

وتشكيل قاعدة دعم من 

األصدقاء واألقارب اإلهتمام ”يتعلم األطفال 

من خالل “ باآلخر

مشاهدتهم ومالحظتهم 

للنموذج الذي يرونه من 

األباء

األفعال أفضل من 
األقوال



:أمثلة حية ونموذجية لألطفال يمكن أن يحتذي بها

جديدترحيب الوالدين بالجار ال•

زيارة المريض•

(الخ.. مال، مالبس )التبرع للفقراء •



المجتمع والروابط األسرية–تابع . 8

العالقة مع المدرسة



األدوار المحددة. 9

إن األسررررررررررر القويررررررررررة •

تتشررررررررارك مسرررررررر وليات 

المنرررزل والعمرررل كفريرررق 

ألداء المهمررات المنزليررة، 

ل ونتيجررة لررذلك يعرررف كرر

واحرررد دوره فررري المنرررزل 

رف بوضوح وبذلك يتصر

بسرررررهولة وقرررررت الحاجرررررة 

إليهم

متعة 
التربية 
األسرية

الواجبات 
اليومية



ي بعد ما المطلوب لتأصيل مفهوم االستقرارا والتماسك األسر•
جائحة كورونا؟

إعداد سياسات اجتماعية أسرية1.

دان إعداد وتصميم استراتيجيات وطنية لألسرة في البل2.
العربية

بي إعادة النظر في منهجية اإلرشاد األسري في العالم العر3.
وفق منهج التماسك األسري

يب اعتماد منظمة األسرة العربية كم سسة إقليمية للتدر4.
.لنشر منهج السياسات واالستراتيجيات







بعد االطالع على بعض الدراسات المسحيّة التي أثبتت أن

و المسؤولية : وهييةعربالاألسرة سمات أبرز 

التخطيط للحاضر والمستقبل

التقاليدواالحترام واتباع والدعم والتواصل 

الصمودوالحب والقدرة على 



بعد االطالع على بعض الدراسات المسحيّة التي أثبتت أن

التقدير والمحبة واالهتمام باآلخر : في األسرة العربية وهيالقوة سمات أبرز 

واالحترام والمرح وروح الفكاهة واحترام الفردية وتبادل المديح والمشاركة 

والصدق والجدارة والثقة بالمشاعر وتجنب اللوم والقدرة على إيجاد تسوية 

والمشاركة والقيم األخالقية المشتركة والتعايش مع األرض وتقبل التغييرات والقدرة
.على التكيف وتخطي األزمات معا

فهل تغيرت هذه السمات أثناء و ما بعد جائحة كرونا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  





-:تغيرات في السمات النفسية -1

حيث سيخرج جيل يخشى من المجازفة و يعيش في الماضي السوي و األصل في أن األنسان. -أ

قبل هو هو من يتعلم من الماضي ويستثمر الحاضر ويخطط للمستقبل و من ال يخطط للمست

.يخطط لفشله

توقع زيادة نسب االضطرابات النفسية  أو السلوكية عند األوالد بسبب الهلع الذي يغرسه -ب

.الوالدين في األوالد و العالج الوسطية و عدم التهويل

نقل فيروسات  الوهم و السلبية و الخوف والرعب و االحباط بين األسر  التفائلو ديننا دين. -ت

ائلوالتفالوهم نصف الداء ) واألمل و اإليجابية و الحب و تذكوا دائماً قول العالمة الرازي 

(.نصف الدواء و الصبر هو طريق الشفاء

ات، و هذا ما دفع الحكومات لمكافحة الشائع-:بناء الثقافة األسرية على معلومات خاطئة-2

(فسألوا أهل الذكر( ) فتبينوا . ) ومواقع نشر المعلومات الكاذبة و الثقافة الخاطئة



-:تغيرات في السمات الثقافية-1

و هذا ما دفع الحكومات-:الثقافة األسرية على معلومات خاطئةبناء -أ

فة نشر المعلومات الكاذبة و الثقاو مكافحة مواقع لمكافحة الشائعات، 

(.فسألوا أهل الذكر( ) فتبينوا . ) الخاطئة

عد و تطبيق سياسية التبا-:تعطيل كثير من العادات والتقاليد-ب

.االجتماعي كثقافة بديلة

دين و الجمع و الجماعات وصالة العي. ) تعطيل بعض الشعائر الدينية-ج

(الحج والعمرة 



-:تغيرات في السمات اإلدارية-1

تغير الفكر اإلداري على المستوى الدولي و المحلي وتطبيق س ياسة -أ

م. العمل في المنزل

-ب



شاكل في أّن كل المات المَسحية على مستوى بعض الدول العربيةالدراسقد أثبتتو

ة لها، وفي العالم تبدأ من داخل األسرة أو تنتهي فيها، وتكون أحياناً األسرة هي المسبب

ي، لذلك أحيان كثيرة تكون مجبرة على التعامل مع المشاكل التي يلقيها العالم الخارج

د على تقويتها تسعى المجتمعات الستيعاب األسر على اختالفاتها الكبيرة وتحميها وتساع
أو البلد بهاالمحيطةالمجموعة مستوى على .العائلي أو القبليأوسواء بالتدخل األسري 

.الدوليأو المجتمع 





لتواكب قدرة على الصمود في المجتمع، ومع تغير العالم تتكيف األسراألكثر هي المؤسسة األقدم و األسرة 

ا  األسرة  لتكون وقد مرت على األسرة العربية تحديات عبر التاريخ كثيرة و يجب أن تصمد فيهالجديدةالتحديات 

وف و رغم الظرالمجتمعالذي تنطلق منه إجراءات دمج األطفال في المهد واالجتماعية األكثر حميمية، بيئة ال

تحمل ويمكن للزواج الصحي واألسرة المتماسكة أن يشكال مصدراً يساعد في، الحروب والكوارث واألوبئة 

.األجيالالصعوبات التي تسوقها الحياة، والعالقات غير الصحية تولد مشاكل صعبة تتناقلها 



-:تجربة خليجية وعربية  مشاريع ما بعد الصدمات 

مكتب األنماء االجتماعي الكويتي نموذج

وذلك . حيةسياسية أو اقتصادية أو حتى صسواءاقياس و محاولة إعادة و ترميم الذات الكويتية بعد أي أزمة 

.  بعد الغزوا العراقي للكويت



د البشرية، ليكون رؤيته التميز واالرتقاء بخدمات النفسية، واالجتماعية، واألُسرية، والتربوية وتنمية الموار

ت اإلرشادية كيان استشاري رسمي بالدولة إلى جانب تعزيز دوره ليكون المرجع المؤسسي في تقديم الخدما

جتمع بفئاته العمرية بهدف اإلسهام الفعال في البناء التنموي للم. واالستشارية االجتماعية، والنفسية والتربوية

ية متقدمة المختلفة من خالل االهتمام بالفرد واألسرة التي هي نواة المجتمع، وتقديم خدمات نفسية واجتماع

لتوافق ذات منحى تنموي؛ لضبط التوازن لجميع أفراد األُسرة من أجل تحقيق جودة الحياة على صعيد ا

عي النفسي واالجتماعي من جهة والرضا النفسي من جهة أخرى، ودعم االستقرار األسري واألمن االجتما

تقاس بمتانة الوطني؛ لبناء مجتمع حضاري يتمتع بمستوى عالي من الصحة النفسية، حيث أن عظمة األمم ال

.اقتصادها فقط بل بمتانة نسيجها االجتماعي







فكر التوعوي ترسيخ مفهوم الصحة النفسية عند أفراد المجتمع بفئاته العمرية المختلفة وتنمية الورسالته 

واجتماعي الوقائي من أجل أسرة ذات بيئة سليمة، وتدريب وتطوير األفراد والمؤسسات من أجل توافق نفسي

دراتهم متميز، وتهيئة الموارد البشرية وتحفيز طاقاتهم الكامنة ومساعدتهم الكتشاف ذواتهم واالرتقاء بق

تي لذلك يسعى المكتب من خالل األدوار المتعددة ال. للوصول إلى أقصى ما يمكن من الراحة واألمان الداخلي

ني كبير، يقوم بها أن يكون شريكاً أساسياً في العملية التنموية من حيث ما يقدمه من دور اجتماعي وإنسا

الل جلسات وتقديم أفضل الخدمات اإلرشادية واالستشارية النفسية، واالجتماعية واألسرية والتربوية، من خ

ج العالج النفسي، واألسري، واالجتماعي، ومعالجة مشكالت الطفولة والمراهقة والشباب على أحدث نتائ

ص ذو البحوث والدراسات العلمية، مع مراعاة قيم ومعايير مجتمعنا وعاداته وتقاليده، بواسطة فريق متخص

خبرة مهنية وكفاءة عالية، ومن خالل أحدث العالجات الرائدة واألدوات وكذلك األساليب الحديثة في هذا 

المجال





برامجصياغة -:أوالً 

تثري وأن و ثقافة الحوار، و إدارة األزمات، ،صياغة برامج اجتماعية تعزز التماسكأهمية 

كل لالسياسات الحكومية واالجتماعية واالقتصادية والخدمات األسرية والتعليم والعالج الزوجي 

و رعاية ناء برامج اجتماعية وسياسات أسرية بهدف دعم ببتقوية ارتباطهاى علاألسر والعمل 

ووالمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل المالية،عن بعد الكترونياً،تعليم األبناءو، برامج الزواج

لمواجهة عائلي التركيز على التدخل العالجي وهو عبارة عن نقاش زوجي واالقتصادية 

كتشاف ا، و والعمل على تحسين المهارات والتواصل وحل النزاعات،التحديات األسرية

.المواهب، واستثمار الطاقات



 ً -:لإلصالح و التقويم والعالجمتنوعةبرامج-:ثانيا

منها عالجية و اإلصالحية و تقويمية األسر المتنوعة برامج المراكز التي تقدم من عدد  إقامة 

دعم والذين يهملون أبناءهم أو يستخدمون العنف معهم، واالنحرافات السلوكية لألبناء، آلباء ل

وبرامج مجتمعية لتعليم اآلباء ، وظائفهممن ذوي الدخل المنخفض، وآباء فقدوا اآلباء 

دور وانشاء ، يةالزوجالحياة وبرامج إثراء ، كيفية تطوير مستوى دخلهم بعد الدوامالموظفين

.المؤقتةحضانات األزمات ومراكز العناية 



آلثار السلبية للطالق، أن تهتم وسائل اإلعالم بتخصيص برامج يومية أو أسبوعية توضح األسس التي تقوم عليها األسرة في اإلسالم، وتبين ا

 .ونشر الوعي بين أفراد المجتمع والتركيز في ذلك على فئة الشباب ألنهم هم أكثر فئة متأثرة بذلك

ت الزوجية إنشاء مكاتب مختصة بشؤون األسرة يشرف عليها علماء الشريعة واالجتماع والتربية، وتكون مهمتها التدخل لحل المشكال-

 .والحيلولة دون وصول األمر إلى القاضي للطالق



انوية ضرورة إدخال بعض البرامج النظرية والعملية في مناهج السنوات النهائية في المرحلتين الث-

 .سعيدةوالجامعية، تكون مختصة باألسرة على نحو ينمي المفاهيم الصحيحة ويعد األبناء لحياة زوجية

ة مكاتب التوجيه واالستشارات األسري-مراكز التنمية االجتماعية  :أن تقوم المؤسسات االجتماعية مثل-

ط ودورها في االندماج داخل المجتمع، وعمل روابط بين األسر وبعضها البعض لخلق المزيد من الرواب

 .االجتماعية والتوعية بوظائف األسرة، وكيفية تنظيم الحياة العائلية من جميع النواحي





2030تعزيز مفاهيم أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
الداعمة لالستقرار األسري 

إعداد 

فيصل بن فرج المطيري . د

أستاذ تعليم الكبار والتنمية البشرية المشارك



:مقدمة

أسهمتاقتصاديةأزمةعليهاترتبوالتي19-كوفيدجائحةفيالمتمثلةالصحيةاألزمةهذهلتأثيرنتيجةاألوقاتأصعبمنبوقتاأليامهذهفياألسرةتمر

.العالممستوىعلىاالجتماعيةاألزمةحدوثفيبدورها

كانتلماكأنهذلكتقويتها،علىوتعمل.األسرةتحميالتياالجتماعيةالسياساتفياالستثمارأهميةعلىالضوءسلطتقد19-كوفيدجائحةأنشكوال

.بالعكسوالعكسوقاومتهااألزماتمعالتعاملعلىقادرةكانتكلماقويةاألسرة

الوقتفسنفيأنهاكما،األذى،منوتحميهمأفرادهاتأويفهياألزمات،منأفردهاحمايةفياألكبرالعبءتتحملالتيهياألسرةأنفييتمثلوالسبب

.العملمسؤولياتأداءتواصل

اقتصاداتنابهالتعمالتيالنظمفيالتفكيرإلعادةحقيقةفرصةأصبحتأنهاإالالبالغضررهامنالرغمعلىاليومالعالمبهايمرالتياألزمةهذهأنوالحق

.صنافهاأبمختلفاألزماتمعللتعاملالمجتمعاتتهيئةعلىقادرةتكونبحيثالنظمهذهتحويلعلىللعملكبيربشكلملحاألمروأصبحومجتمعاتنا

.الفكرةهذهلتحقيقاألمميةاألهداففيالمتضمنةالمفاهيممناالستفادةيمكنكيفمناقشةرقةالوهذهفينحاولالمنطلقهذاومن



؟2030المستدامةللتنميةالمتحدةاألممأهدافهيما

2030المستدامةللتنميةالمتحدةاألممأهدافخطةانطالقنقطةبمثابـة2015فيانتهتالتياإلنمائيـةاألهدافتعد.

2015أغسطسفيوانتهت2015ينايرفي2015عامبعدلماالتنميةخطةحولالمفاوضاتبدأت.

تدامةالمسللتنميةالمتحدةاألممأهدافهوالمعالمواضحكبيرأمميمشروعإطالقالعالمدولأعلنتالمتحدةلألممتاريخيةقمةوفي2015العاممنسبتمبرفي

."2030لعامالمستدامةالتنميةخطة:عالمناتحويل""عنوانتحت،2030

العالممستوىعلىالمشتركةالتنميةجوانبلجميعشاملةتكونتكادهدفا 17ًلتحقيقالسعيفيتتمثلخطةعنعبارةوهي.

2030عامحتىالعالممستوىعلىالمستدامةالتنميةخطةهيوالتياألمميةاألهدافهذهلتحقيقالعملسريانرسميابدأ،2016ينايرمناألولفي.



أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة أرقام وغايات ؟ 

هدف17•

مقصد169•

مؤشر232•

والبيئية تعالج القضايا االقتصادية واالجتماعية•

بشكل مترابط

تدعو إلى خلق الشراكات وتعاون جميع •

أصحاب المصلحة
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التي تعنى بموضوع األسرة2030تحليل األهداف األممية 
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:بالهدفمتصلةوحقائقأرقام

فيشخصبليون1.2يعيش

.فقر

خمسةكلمنواحديعيش

الناميةالمناطقفيأشخاص

دوالر1.25منأقلعلى

.يوميا

لدانالبفيالفقرمعدالتتقع

منتعانيوالتيالهشة

.النزاعات

الهدف:مقاصد

-2030عامبحلولكانواأينماالمجتمعمكوناتلجميعالفقرعلىالقضاء.

-2030عامبحلولالنصفبمقدارالفقريعانونالذيننسبةتخفيض.

-2030عامبحلولللفقراءتغطيةتحققاجتماعيةحمايةنظماستحداث.

-المواردعلىالحصولفيالحقوقبنفسالمجتمعمكوناتجميعتمتّعضمان

.2030عامبحلولاالقتصادية

-لةالمتصالمتطرفةبالظواهرتأثّرهامنوالحدالصمودعلىالفقراءقدرةبناء

.2030عامبحلولبالكوارث

-ءاتإجراوتيرةتسريعأجلمنالفقراءلمصالحمراعيةتنميةسياساتأطروضع

.الفقرعلىالقضاءالرامية



:بالهدفمتصلةوحقائقأرقام

للنموغذاءلديهميوجدالالذينعدد

ماليين805الصحي

13.5%فيالعالمفيالجوعىمن

.الناميةالبلدان

حاالتمن%45التغذيةسوءيشكل

األطفالوفيات

مستوىعلىطفلمليون66يحضر

.جوعىوهمالدراسةالعالم

40لنسبةالعيشسبلالزراعةتوفر%

.العالمسكانمن

الهدف:مقاصد

بحلولالعامطوالالغذاءمنيكفيهمماعلىالجميع،حصولضمان

.2030عام

2030عامبحلولالتغذية،سوءأشكاللجميعنهايةوضع.

2030بحلول عام مضاعفة اإلنتاجية الزراعية.



:بالهدفمتصلةوحقائقأرقام

علىالحصبةلقاحاتساعدت

.الوفياتعددتخفيض

عفيضالفقرأطفالوفاةاحتماالت

.األغنياءأطفالعنداحتمالها

لقىيتالناميةالمناطقنساءنصف

نيحتاجوالتيالصحيةالرعاية

.إليها

عددلاألسرةتنظيمفيتقدمحصل

.األسرمنأكبر

الجديدةاإلصاباتانخفضت

.العالمفيباإليدز

ةالناجمالوفياتمعدلانخفضت

%25بنسبةالمالرياعن

الهدف:مقاصد

عامبحلولالصحةرعايةخدماتعلىالجميعحصولضمان

2030.

وفاةحالة70منأقلإلىالنفاسيةللوفياتالعالميةالنسبةخفض

.2030عامبحلولمولود100.000لكل

يمكنالتيالخامسةسندونواألطفالالمواليدلوفياتنهايةوضع

،2030عامبحلولتفاديها

إلىالمرورحوادثعنالناجمةواإلصاباتالوفياتعددخفض

.2030عامبحلولالنصف

لألمراضواألدويةاللقاحاتمجالفيوالتطويرالبحثدعم

.المعديةوغيرالمعدية

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/


:بالهدفمتصلةوحقائقأرقام

مالتعليفيالمسجلينعددبلغ

مليون58ويبقى٪،90االبتدائي

.المدرسةخارجطفل

البالغينمنمليونا781هناك

غيرالشبابمنمليون126و

فياألساسيةبالمهاراتملمين

لنساءانسبةتزيدوالكتابة،القراءة

%60علىمنهم

الهدف:مقاصد

عامحلولبوفعال،جيّدبتعليمالمجتمعمكوناتجميعتمتّعضمان

2030.

ةالمبكرالطفولةمرحلةفيالرعايةعلىالجميعحصولضمان

.2030عامبحلولاالبتدائيقبلوالتعليم

حلولبالعاليوالتعليمالمهنيالتعليمعلىالجميعحصولضمان

.2030عام

واإلعاقة،ن،الجنسيبينالفروقتراعيالتيالتعليميةالمرافقبناء

.واألطفال

2030عامبحلولالمؤهلينالمعلمينعددزيادة.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/


:بالهدفمتصلةوحقائقأرقام

حواجزيواجهنالفتياتتزالال

بعضفيبالتعليمالتحاقهنتعوق

.العالممنالمناطق

بلدا46فياآلنالنساءتحصل

المائةفي30علىتزيدنسبةعلى

.الوطنيةالبرلماناتمقاعدمن

الهدف:مقاصد

مكانكلفيالنساءضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاء.

الشخصجنسعلىالمبنىالعنفأشكالجميععلىالقضاء.

ادةالقيفيللمشاركةوالمرأةالرجلبينالفرصتكافؤضمان.

الجنسينبينبالمساواةالنهوضفيتسهمالتيالتشريعاتتعزيز.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/


:بالهدفمتصلةوحقائقأرقام

مستوىعلىشخصمليون884اليزال

.مأمونةشربمياهعلىيحصلونالالعالم

خدماتإلىشخصبليون2.6نحويفتقر

.األساسيةالصحيالصرف

المتوسطفيطفل5000يومكليموت

والصرفبالمياهمرتبطةألمراضنتيجة

.الصحي

مصادرمنمصدرأهمهيالمائيةالطاقة

.المتجددةالطاقة

في70زهاءالريأغراضفييُستخدم

.المتاحةالمياهكلمنالمائة

الهدف:مقاصد

امعبحلولالمأمونةالشربمياهعلىالجميعحصولهدفتحقيق

2030

ولبحلالصحي،الصرفخدماتعلىالجميعحصولهدفتحقيق

2030عام

2030عامبحلولالمياهنوعيةتحسين

2030عامبحلولجميعفيالمياهاستخدامكفاءةزيادة

بحلول،المستوياتجميععلىالمياهلمواردالمتكاملةاإلدارةتنفيذ

2030عام

ياهالمإدارةتحسينفيالمحليةالمجتمعاتمشاركةوتعزيزدعم

.الصحيوالصرف

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/


:بالهدفمتصلةوحقائقأرقام

مليون202زهاءالعالمفيالبطالةبلغت

منمليون75قرابةمنهم،2012عامعاطل

.والشبابالشابات

مستوىدونعاململيون900قرابةيعيش

يوميا،دوالرانوهوالفقرحد

عملفرصةمليون470إلىحاجةثمة

لعملاسوقإلىحديثاالداخلينلصالحعالميا

.2030و2016عاميبينالفترةفي

الهدف:مقاصد

أقلفيسنويااألقلعلى%7بنسبةالمحليالناتجنموعلىالحفاظ

نمواالبلدان

االقتصاديةاإلنتاجيةمنأعلىمستوياتتحقيق.

التنميةنحوالموجهةالسياساتتعزيز.

هالكاالستمجالفيالعالميةالموارداستخدامفيالكفاءةتحسين

.واإلنتاج

2030عامبحلولالمجتمعمكوناتلجميعالالئقالعملتوفير

الالعملجميعوآمنةسالمةعملبيئةوتعزيزالعملحقوقحماية.

الناميةللبلدانالتجارةأجلمنالمعونةدعمزيادة.

الشبابلتشغيلعالميةاستراتيجيةتفعيل.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/


:بالهدفمتصلةوحقائقأرقام

فيتوجداألسرمنالعظمىالغالبية

.الدخلعتوزيفيالتباينفيهايزيدمجتمعات

معينةبةعتبعديضر،التباينأناألدلةتبين.

يفالتبايناحتواءمنعديدةبلدانتمكنت

.حدتهخفضأوالدخل

دحإلىاالجتماعيةالحمايةنطاقتوسيعتم

.العالميالصعيدعلىكبير

الهدف:مقاصد

لجميعلوالسياسيواالقتصادياالجتماعياإلدماجوتعزيزتمكين

2030عامبحلول

جالنتائفيالمساواةانعدامأوجهمنوالحدالفرصتكافؤضمان.

تعزيزوالعالميةالماليةوالمؤسساتاألسواقورصدتنظيمتحسين

التنظيماتتلكتنفيذ

الناميةللبلدانوالتفضيليةالخاصةالمعاملةمبدأتنفيذ.

الرسميةاإلنمائيةالمساعدةتشجيع.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/


:بالهدفمتصلةوحقائقأرقام

بليون1.3يعادلماإلقاءيتمسنويبشكل

مامةالقحاوياتفيدوالرترليونقيمتهطن

.العالممستوىعلى

120العالمسيوفربكفاءة،الطاقةاستعمال

العالممستوىعلىسنويادوالربليون

الهدف:مقاصد

بحلولينالمستدامواإلنتاجاالستهالكلبرامجالعشرياإلطارتنفيذ

2030عام

لولبحاإلمداد،وسالسلاإلنتاجمراحلفياألغذيةخسائرمنالحد

2030عام

دورةطوالوالنفاياتالكيميائيةللموادبيئياالسليمةاإلدارةتحقيق

2020عامبحلولعمرها

مستدامةممارساتاعتمادعلىالشركات،تشجيع.

ولوياتواألللسياساتوفقاالمستدامة،العامالشراءممارساتتعزيز

الوطنية

واإلنتاجكاالستهالأنماطلتحقيققدراتهالتعزيزالناميةالبلداندعم

استدامةاألكثر

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/


التوصيات 

البعد المحليتمويل التنميةالبياناتالقطاعاتالسياسات

عنىتاألدلةعلىقائمةسياساتصياغةعلالعمل

.األسرةبتطوير

اتالسياسصياغةفياألسريةالمكوناتإشراك

.والتقييمالمتابعةوآليات

ذاتًالعالقةًبنموالتركيزًعلىًالقطاعاتًالمهمة

.المكوناتًاألسريةً

دعمًسياسةًتعليميةًتسهمًفيًإيجادًمخرجات

.متماشيةًمعًحاجاتًالناسًفيًعالمًاليوم

يًفبناءًشراكاتًمثمرةًبينًالقطاعًالعامًوالخاص

مجالًالتنميةًاألسرية

علىًإيجادًبيئةًممكنةًللحصولًعلىًالبيانات

تًالمستوىًالمحليًوتصنيفهاًحسبًًالمحددا

التيًتمرًبهاًاألسرةًمثلًالعمرًوالجنسً

واإلعاقةًوالبعدًالمناطقي

سرًالعملًعلىًبناءًصيغًلتمويلًبرامجًتنميةًاأل

وفقًالظروفًالخاصةًبكلًمجتمعً

شآتًبناءًالقدراتًفيًالمجاالتًالمختلفةًودعمًالمن

المتوسطةًوالصغيرة

ادًانطالقًالسياساتًالمنظمةًلتنميةًاألسرًمنًاألبع

المحلية

كلًبناءًمنظومةًللمبادراتًعلىًالمستوىًالمحليًبش

مؤسساتي

دًفيًجهوالتأكيدًعلىًإشراكًكلًأصحابًالمصلحة

تنميةًاألسرةً







األسرة العربية ما بعد جائحة كورونا؛
تعليميةاآلثار االجتماعية واالقتصادية والنفسية وال

بروفيسور
العيــاشي عنصــــــر

أستاذ علم االجتماع، جامعـــة الشارقـــة
اإلمارات العربية المتحدة
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مقدمة
االجتماعيةاآلثار-1

االقتصاديةاآلثار2.
النفسيةاآلثار-3

التعليميةاآلثار-4
خالصة

07-Jun-20 L. Anser 3



"!العالم بعد كورونا لن يكون نفسه قبل كورونا"❑
لم يحدث أن أغلق حوالي أربع مليار من البشر على أنفسهم في الحجر الصحي في نفس الوقت❑
ألف نسمة، 663ماليين و6عند كتابة هذه الورقة، تجاوز عدد اإلصابات ❑
ألف مصاب362ماليين و3ألف نسمة، بينما تعافى أكثر من 392فيما تجاوزت الوفيات ❑
.أما بالنسبة آلثار الجائحة فال يمكن سوى تخمينها لصعوبة تقديرها بموضوعية ودقة❑
.ة والنفسيةلكن المؤكد هو أنها ستكون عديدة وعميقة وتشمل المستويات السياسية، االقتصادية، االجتماعي❑
.  تسعى هذه الورقة إلى توصيف وتحليل تلك اآلثار على مستوى األسرة في المنطقة العربية❑

07-Jun-20 L. Anser 4
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، أو (من خالل الميالد)األسرة مجموعة من األفراد الذين تجمعهم رابطة أو صلة الدم "❑
ل ، أو سبل تحصي(أو الكفالة/ أو التبني و/ من خالل الزواج و)التوافق والمصلحة 

".أو بعض هذه العوامل مجتمعةالرزق والسكن المشترك،
ستة أنواع من الوظائف . Ogburn and Nimkoffونيمكوفأوغبرن يحدد كل من ❑

والوظائف لألسرة هي؛ الوظائف الوجدانية، والوظائف االقتصادية، والوظائف الترفيهية،
الحمائية، والوظائف الدينية والوظائف الثقافية

07-Jun-20 L. Anser 6



:  فيقسم وظائف األسرة الى مجموعتين كبيرتينMacIverماكيفرأما 

غيرها؛دون األسرةبهاتختص:األساسيةوظائفالمجموعة❑
.اآلمنالمسكنتوفير/وتربيتهماألطفالإنجاب/الجنسيةللحاجاتالمنظماإلشباع•

:هيأخرى مؤسساتبهاتقومأنيمكن:الثانويةالوظائفمجموعة❑
.الصحيةالرعاية/الترفيهية/والثقافية/والدينية/االقتصادية•

07-Jun-20 L. Anser 7



:إيجابيةآثار❑
األسريةللعالقاتالدفءعودة▪
سرةاألءأعضابينالتماسكتعزيز▪
والتكافلالتضامنمشاعرتقوية▪
والرعايةالحمايةعملياتتعزيز▪

:آثار سلبية❑
ظهور النزعة الفردانية▪
زيادة حدة التوترات والقلق▪
،ارتفاع في معدالت العنف األسري ▪
.قتزايد مظاهر التفكك ونسب الطال▪

العربيةاألسرةعلىاالجتماعيةاآلثار-1

07-Jun-20 L. Anser 8



اآلثار االقتصادية على األسرة العربية  2.
االقتصاديالنشاطوتوقيفالغلقسياسةاعتماد•
النفط،سوق انهيارمعالوطنيالدخلتراجع•
العامواإلنفاقاالستثماراتتراجع•
المؤسساتوإغالقاالقتصاديالكساد•
البطالة،معدالتوارتفاعالوظائففقدان•
الفقروتوسعاالجتماعيالتفاوتحدةزيادة•

07-Jun-20 L. Anser 9



اآلثار النفسية على األسرة العربية -3
االجتماعيوالتباعدالصحيالعزل▪
التوترات،حدةزيادة▪
العصبي،واالنهيارالنفسيةالضغوط▪
االنتحاري والسلوكالكآبةزيادة▪
.األسري والعنفالمنزليةالنزاعات▪
االجتماعيةالعالقاتإضعاف▪
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اآلثار التعليمية على األسرة العربية -4
بعدعنالتعليمسياسةاعتماد❑
األساسيةاألسرةمساهمة❑
ربيةالعالمجتمعاتبينوالتكنولوجيةالتحتيةالبنيةتطورمستوياتتباين▪
(التخوم/المراكز/الريف/الحضر)العربيةالبلدانفيالتنميةتوازن عدم▪
(مشيةوالهاالميسورة/المرفهةالشرائح)الثروةتوزيعوسوءاجتماعيتكافؤعدم▪
األسرةومساهمةبعدعنالتعليموالتحدياتالفرص:الخالصـــة▪

07-Jun-20 L. Anser 11



االهتمام والمتابعةشكر على
للتواصل؛

lanser@sharjah.ac.ae
lanser0252@gmail.com
https://independent.academia.edu/LayachiAnser
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استعراض وتحليل أهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة 

باألبعاد االجتماعية واالقتصادية 

 األسري. لالستقرارالمعززة 

       

طرق التفكير التي تتعامل بها   ة حوكم 
األمم المتحدة مع كافة القضايا وقضايا  

 االسرة خاصة 
 علي شراب

 ى الحكمةإلمؤسس منهج الطريق 
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 مقدمة 
عبرت عن نفسها بأنها للبشرية و  أهداف التنمية المستدامة    نصت على،  2030وثيقة  

جمعاء وتهدف الى مواصلة االنسان حياته الى حياة افضل ، بل وتحويل العالم الى 
مكان أفضل للحياة . على الرغم من األضواء البراقة التي احتلتها الوثيقة . وذلك 

 االحتفاء الذي رأى منها الخالص والحل لكل مشكالت العالم . 
ها الكثير من السموم والعديد من المخاطر وسنستعرض في اال انها تحمل في طيات

هذه الورقة تلك السموم والمخاطر التي في ظاهرها النبل والعدل والمساواة وفي 
 باطنها مخالفة كبيرة لكل سنن الكون والحياة والمجتمع والدين .

 

 مفاهيم براقة   – االستدامة  
فت التنمية المستدامة بأنها "إدارة  (FAO)  مؤتمر منظمة الزراعة و األغذية العالمية َعرَّ

قاعدة الموارد وصونها وتوجيه عملية التغير البيولوجي والمؤسسي على نحو يضمن 
والمقبلة بصفة مستمرة في كل   إشباع الحاجات اإلنسانية لألجيال الحاضرة

 .1القطاعات االقتصادية ، وال تؤدي إلى تدهور البيئة وتتسم بالفنية والقبول"
الذي انعقد في جوهانسبورغ في  المستدامة ةالمؤتمر الدولي للتنمی  عرفها فيما

بأنها: "االلتزام بإقامة مجتمع عالمي منصف یدرك ضرورة كفالة الكرامة   2002العام  

 
 1990مؤتمر منظمة الزراعة واألغذية العالمية عام  1
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و احترام اإلنسان   اإلنسانیة للمجتمع ، حیث یمثل السالم واألمن واالستقرار
 .2 الحق في التنمیة و احترام التنوع الثقافي" الحریات األساسیة بما فیهاو
 

ْف التنمية أيضا بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على االستمرار  وأيضا ُتَعرَّ
والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحدث من خالل 

ذي يمكن أن يتحقق إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها لذلك التوازن ال
من خالل اإلطار االجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة األفراد من خالل 
النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تحافظ على تكامل اإلطار 

 البيئي.
 

نظرنا لهذه التعريفات نجدها تتحدث بتلك المفاهيم البراقة التي يطرب لها كل اذا 
قلب ويبحث عنها كل عقل . انها تدعو الشباع الحاجات ، االنصاف ، الكرامة 

 اإلنسانية، السالم واالمن واالستقرار ، الحريات واحترام االنسان .
 

 لماذا ال نرى ذلك على الواقع ؟ 
ثائق عن النظر للواقع بانصاف ثم قياس مدى تحقق األهداف لماذا تنفصل تلك الو

 المرجوة ؟
 

 
 ( 4/9/2002 -  26/8)جوهانسبيرغ،  المستدامة تقرير عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية  2
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 مفاهيم التنمية المستدامة المتعلقة " باألسرة " 
ويهمنا في هذه الورقة ان  التنمية المستدامة تشمل سبعة مفاهيم أساسية

 . 3 نسقطها على االسرة اجتماعيا واقتصاديا وان لم تنص الوثيقة على ذلك حرفيًا 
 

 أوال :االعتماد المتبادل
وهذا يعني أنه ينبغي علينا فهم كيفية وجود عالقات مترابطة بين افراد االسرة على 
جميع المستويات من حيث البعد المادي او الجسدي ، البعد العاطفي الوجداني ، 

 .البعد االيماني الروحي  ،البعد العقلي الفكري 
 

 المسؤليات داخل االسرة  :ثانيا
فرد من االسرة تحملها داخل االسرة لضمان المسؤوليات التي يتعين على كل  

 االستقرار االسري ثم المجتمع لضمان أن يصبح العالم مكانًا أفضل.
 

 الحقوق داخل االسرة: ثالثا
فهم االحتياجات األساسية لألسرة واآلثار المترتبة على اإلجراءات المتخذة اسريا  

 قادمة.اقتصاديا ومجتمعيًا اليوم لتلبية احتياجات األجيال ال
 

 
 علي شراب  –نظرة على مشكالت العالم  –الطريق الى الحكمة  3
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 رابعا: التنوع
احترام وتقدير االختالفات الثقافية واالجتماعية بين األجيال داخل االسرة الواحدة 

 والمجتمع.
 

 : جودة الحياةخامسا
االعتراف بأن تحقيق المساواة والعدالة على مستوى االسرة عناصر أساسية الستمرار 

 جميع أنحاء العالم.التغيير وهي أيًضا احتياجات أساسية يجب تلبيتها في 
 

 سادسا: التنوع
يجب االعتراف بالمناهج المختلفة لتحقيق االستدامة والتغيير المستمر لألوضاع 

لالسرة   المرجوحواالعتراف بأساليب التعلم المستدامة والمرنة التي تحقق األهداف  
 اجتماعيا و اقتصاديا.

 
 التغير المستدام :سابعا

مستمر، وقلة الموارد التي تدعم االستمرار له تأثير سلبي على الحياة في حالة تغير 
 أسلوب حياة البشر. مما يؤثر على االسرة واستدامة االستقرار.
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 ابعاد التنمية المستدامة الخاصة األسرة  
 :هنا نحول ابعاد التنمية االجتماعية الى ما يختص باألسرة فقط

 الجانب االجتماعي:
يركز البعد االجتماعي للتنمية المستدامة على أن اإلنسان يشكل جوهر االسرة وهو  

جوهر التنمية المستدامة ، االسرة هي المجتمع األول الذي تظهر فيه ابعاد التغيير 
واستمراره وال بد ان نركز على االهتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير 

 ة إلى جميع المحتاجين لها .الخدمات االجتماعية االسري
 

 البعد االقتصادي:
عني االستدامة استمرارية الرفاه االقتصادية من خالل توفير مقومات الكرامة تُ  

وبذلك تتحقق   اإلنسانية بأفضل نوعية، مثل: الطعام، النقل، المسكن والصحة.
 الكرامة لألسرة، فال يمكن فصل االنسان عن اسرته ومجتمعه وبيئته.

 
 اهم المبادئ التي تعمل عليها اهداف التنمية المستدامة فيما يختص باألسرة 

بعد قراءة المبادئ التي تعمل عليها اهداف التنمية المستدامة نجد انها لم تركز على 
وان لم   باألسرةتنتج المبادئ التالية فيما يختص  االسرة بشكل مباشر ولكن منها نس

 تنص الوثيقة عليها حرفيًا:
 .المساواة بين افراد االسرة الواحدة .1
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. البد من تحقيق التنمية بحيث يتم إشباع االحتياجات أسرياالعدالة بين الجنسين  .2
 المختلفة لألجيال الحالية والمستقبلية بطريقة منصفة.

الفقر وتقليص الفوارق في مستويات المعيشة االسرية في الحد والقضاء على  .3
 أنحاء العالم أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

 العدالة االجتماعية لألسرة  .4
تلعب المرأة دورًا حيويًا في اإلدارة االسرية والتنموية، ومشاركتها الكاملة هي  .5

 أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
 الصراع بطبيعته مدمر للتنمية المستدامة. تقليل الصراع االسري، .6
 

 اهم االستراتيجيات التي تعمل عليها اهداف التنمية المستدامة فيما يختص باألسرة 
 االستراتيجية الخاطئة –الهدف النبيل 
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 تحت مجهر الحكمة   4هداف التنمية المستدامة أ بعض  
 

 5هم القضايا التي تهم االسرةأ
لماذا هذا يشكل  اآلليات االستراتيجيات الهدف 6القضية

 مشكلة؟
نشر وتعميم 

خدمات 
الصحة 

الجنسية 
واإلنجابية 

Sexual 
and 

Reproduct
7ive Health 

تهدف الى 
ضمان 

الحصول على 
خدمات رعاية 

الصحة 
الجنسية 

واإلنجابية، 
وإدماج 
الصحة 

اإلنجابية في 
االستراتيجي

ات والبرامج 

كفالة توفير حصول األزواج 
واألفراد على الصعيد 
العالمي على الخدمات 
الوقائية المناسبة وبأسعار 
زهيدة فيما يتعلق باألمراض 

تنتقل عن طريق التي 
 االتصال الجنسي،

وتوسيع نطاق توفير 
المشورة وخدمات 
التشخيص والعالج الطوعية 

 .والسرية للمرأة

1- 
التعليم 

الجنسي 
تخدام باس

وسائل 
منع 

 .الحمل
توفير  -2

وسائل 
منع 

الحمل 
مجاًنا أو 

للممارسات   نعم 
الجنسية.. ال  

 للزواج المبكر 
 
 

 

 
   2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  4
 د كاميليا حلمي – للتنمية المستدامة وأثرها على األسرة واألخالق 2030خطة  5
 المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (،  1995إعالن ومنهاج عمل بكين ) 6
  ، برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفصل السابع، الحقوق اإلنجابية1994قرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة ت 7

 الحقوق اإلنجابية والصحة اإلنجابية - والصحة اإلنجابية، ألف
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الوطنية 
بحلول عام 

 م2030

كفالة تزويد الدوائر الصحية 
بالواقيات الذكرية ذات 
النوعية الرفيعة، وباألدوية 
الخاصة بعالج األمراض التي 
تنتقل عن طريق االتصال 

 .الجنسي

بأسعار 
 زهيدة.

إباحة  -3
اإلجها

ض 
قانوًنا 

للتخلص 
من 

الحمل 
غير 

المرغوب 
 فيه.

 
القبول   -3

بالتنوع 
في 

الممارس
ات 

المطالبة 
بمساواة 

األنواع 
)الجندر( 

Gender 
8Equality 

المساواة بين 
الرجل والمرأة 
في كل 

الواجبات، 
بتمكين كل 
نوع لتأدية 

 عمله.

يتم تطبيق مصطلح 
»مساواة الجندر« األول: 
تحقيق التساوي المطلق بين 
الرجل والمرأة في كل 

 المجاالت.
والثاني: هو مساواة كل  

والشواذ( األنواع )األسوياء 
 في الحقوق والواجبات.

الهدف نبيل  
وبعض مطالباته  

 مناقض الفطرة 

 
 2007/ 5/  23منظمات الدولية، بحوث ودراسات، محمد شريح، مفهوم الجندر ودوره في نشاط ال 8
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الجنسية 
بقبول  –

الطرفين 
أيا كان 

 نوعهم.
 

 نظرة تشخصية 
 من منظور مشروع " الطريق الى الحكمة " 

 
 9تكون األرض مريضة؛ فال تنتظر ثمارًا يانعة"حين "

إن الفكر الذي ُينتج مشكالت يظنها حلوال؛ من الطبيعي أن يثمر كوارث إنسانية 
 وبيئية..

لنلق نظرة تشخيصية ناقدة ومختصرة على األهداف، والمفاهيم التي قامت عليها  
 تلك األهداف، واإلستراتيجيات وتطبيقاتها على أرض الواقع:

 
 أين تكمن المشكلة..؟ 

 بين نبل الهدف و سوء التطبيق
 

 
 علي شراب  – منهج الطريق الى الحكمة  9
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 أوال : مصطلحات فضفاضة
وثيقة األمم المتحدة الخاصة بالتنمية بالمستدامة حوت الكثير من المصطلحات 
البراقة مثل : العنف ، التطرف ، السالم ، اإلرهاب ، العدالة ، لكن لم تحدد لهذه 

 المفاهيم معاني واضحة مما يجعل تفسيرها حسب االجتهادات .
 متى يكون العنف عنف ؟

 متى نقول ان السالم تحقق ؟
 وكيف ؟ –حقق العدالة متى تت

 .كل هذه أسئلة ال تشملها المفاهيم المتفق عليها بالوثيقة 
 

 ثانيا : مفاهيم خيالية
القضاء على   الطرح لمفاهيم كبيرة قد يكون تحقيقها بشكل كامل ضربًا من الخيال ،

 الفقر ، الصحة لكل من بالعالم ، لعالم افضل ، ألسرة منتجة ، لعدالة اجتماعية 
 اين هي األرقام التي يدعّون تحقيقها؟

 
 ثالثا : مفاهيم غير مقبولة

لقد حوت الوثيقة كثير من المفاهيم واالطروحات دون مرجعية واضحة حتى يتم 
اواة الجندريه ، الممارسات الجنسية بال االتفاق عليها . مثل حق اإلجهاض ، المس

 زواج .
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 رابعا : وهم الموافقة
توحي كثير من الفقرات بأنها وثيقة توافقية بين كل الشعوب . وان هذه المعاهدات 

 مقبولة من كل الدول .
 

 خامسا : تجاهل األديان والسنن الكونية 
تم اغفال األديان كمتغير اجتماعي مهم . رغم ان األمم المتحدة تركز دائما على مراعاة 
االختالف والتنوع البشري ، اال انها تسوق لبعض األفكار التي ال تتفق مع األديان 

 واألخالق وتعتبرها حق من الحقوق اإلنسانية الواجب تطبيقها .
 

 سادسا : عدم مراعاة الخصوصية
هدف والقول بأنها تراعي خصوصية كل بلد ودولة ولم تراعي  17عند اختيار 

الخصوصية الدينية والمجتمعية والدستورية و القانونية للدول . فذلك يعتبر اجبار 
 .لتعميم فكرة دون مراعاة خصوصيتها

 
 سابعا : اغفال االهتمام باالسرة

مع جوهرة االسرة . على الرغم من التطرق لكثر من التحديات اإلنسانية . وكون المجت
لم يتم التطرق لكثير من القضايا االسرية الهامة ، مثل ، حقوق المرأة مثال ، حقوق 
الطفل ، حقوق التنوع بين اسر المجتمع . بل تم التركيز على مواضيع خاصة اقل 

 أهمية وتأثير على االسرة . 
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 ثامنا : ال يتم تحقيق التنمية اال بالسالم
ان "فال سبيل لتحقيق التنمية المستدامة دون سالم" ، هل هذا نصت الوثيقة على  

يعني اهمال كل التنمية في الدول التي بها صراعات . وتجاهل التغيير االجتماعي 
الصراع . مما يؤدي الى تدهور وضع االسرة وبالتالي   قواالقتصادي االسري في مناط

 تدهور وضع االنسان .
 

 
 لماذا حدثت المشكالت؟ 

شك أن األهداف التي وضعتها األمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بداية ال
 بالتنمية المستدامة، كبيرة وجميلة وخاّلقة.. 

ولكنها تعاني من مشكالت في التصور األساسي للمفاهيم والمبادئ تتضح 
 :10المشكالت في

 التعارض مع سنن الكون. .1
 العامة.وترك المشكالت  –التركيز على المشكالت الفرعية  .2
 
 
 
 

 
 علي شراب  – منهج الطريق الى الحكمة  10
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 واالنسان التعارض بين الكون  
 
 

 خصائص الكون السلوك االنساني األثر

 مترابط منفصل تنافر

 شمولي جزئي

 دقيق عمومي ضبابية

 متوازن التطرف اختالل

 متكامل منفرد تعارض

 منسجم تصادم صراع

تشت
 ت

 بسيط التعقيد هدر
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 :11  الحلول المقترحة 
 يركز على احترام الفطرة ومرجعياتها. ، : تأسيس فكر منهجي أواًل 

وعدم الخروج عنها الى اجتهادات اإلنسان التي تتمتع بأقصى قد من القصور في 
 التعامل مع المشكالت..

 
 فالفطرة في منظور " الطريق الى الحكمة " هي: 

 "استخدام المسخرات ) الموارد ( في حدود األدوار التي ُخلقت من أجلها"
 

وهذا يعني أن نقوم بتصور الطبيعة الفطرية لمكونات "لألسرة"؛ في إطار من األدوار 
 لك.التي ُخلقت من أجلها، مع مراعاة الظروف واألحوال ومتطلبات العصر بعد ذ

 
وسأذكر أهم متطلبات تكوين هذا الفكر؛ الذي يضع األهداف التنموية؛ لكافة  

 المجتمعات في أنحاء العالم.. 
 

 االتفاققبل الخوض في وضع األهداف واستراتيجياتها وتطبيقاتها البد من أوال: 
على مرجعيات فكرية مشتركة بين كافة المجتمعات، ومحترمة من كافة األديان 

بناءا   و  والحضارات القديمة والحديثة، والتي أثبت التاريخ رسوخها في حل المشكالت  
 االستراتيجياتعليها يتم وضع األهداف، وُترسم 

 
 علي شراب  –التعامل مع المشكالت  – منهج الطريق الى الحكمة  11
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 : هي ونعتقد أن المرجعيات التي يتفق عليها كل حكماء األرض 

 القبول المطلق للمشتركات بين الشرائع السماوية، وما يتفق معها من األديان .1
 واأليدلوجيات األخرى، فيما يتعلق باألسرة والعالقات

 
ذكر ابن خلدون  النظر باحترام شديد للقوانين التاريخية عند وضع تصور األهداف  .2

 في مقدمته عن سبب انهيار الحضارات وربها انهيار القيم الدينية واألخالقية ، 
 وذكر ذلك أيضا المؤرخ ارلوند توينبي بأن الحضارة تنتهي ما ان تنتهي االخالق . 

 حضارة تقدما كلما ضعفت العقيدة الدينية .وذكر ذلك ابن الوردي كلما زادت ال
 وهذا أمر ال يعارضه أحد من كبار فالسفة التاريخ..

 
التقدير العالي لمفاهيم "حكماء الحضارات" الكبار ) وليس الفالسفة (، فيما  .3

 . يخص االسرة والعالقات والقوانين والنظم التي تجعلها مستدامه
 
ست المفاهيم والممارسات التي تدعو لها األبحاث العلمية ) المحققة ( التي در .4

  . األهداف في وثيقة األمم المتحدة لالهداف المستدامة
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 اختيار وصناعة الفكر الذي يحمل خصائص فكر الحكماء الثالثة الكبرى:ثانيا: 
 التغيير العميق الذي يشمل المنظورات الفكرية العمق : .1
 الشامل : الذي يشمل كل جوانب الحياة  .2
 المستمر : كما تعرفه األمم المتحدة بالمستدام .3
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 خاتمة 
 المشكالت تعلمنا الخير من الشر .

 المشكالت تخبرنا باالتجاة الصحيح .
 المشكالت تخبرنا بحجم الثمن .

 المشكالت تجبرنا على المراجعة .
 المشكالت مؤشر يدلنا على اخطائنا فنغيرها .

 حتى يتغير العالم الى االفضلو 
 وال زخرفة المفاهيم ، اذا لم يكن الفكر هو المحرك للتغيير  –ال يكفي نبل األهداف 

 ال يكفي ان نضع استراتيجيات تصرف مليارات وال نجد أي تغيير حاصل
 ال يكفي ان نهتم بالقضايا التي تثير جدال بين الناس ونتجاهل بناء االنسان الذي يجادل 
ال يكفي ان نقول نحن نحارب الفقر ، دون ان نقول اننا سنبني انسانا قادرا على العمل 

 واإلنتاج 
ال يكفي ان نقول اننا نسعى للعدالة االجتماعية، دون تأسيس انسان يؤمن بذلك 

 األثر قبل مجتمعه.فنرى على اسرته 
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الشارقة-منظمة األسرة العربية 

م2020ملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية لألسرة العربية لعام 
م2020يونيو20-19مسؤولية استقرار األسرة العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا في الفترة من 

المحور الثالث
األسري األستقرارأبرز سمات التغيرات الحاصلة في بنية األسرة العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وانعكاساتها علي واقع اتجاهات 

:علمية بعنوان ورقة 
جائحة كورونا على استقرار االسرة السودانية بوالية الخرطومتاثير

ايمان احمد محمد علي/ اعداد دكتورة 

م2020



المستخلص 
كروناجائحةوجوديفاألسرةواقععلىالضوءإلقاءاليالورقةهدفت.الخرطومبواليةالسودانيةاألسرةاستقرارعلىكوروناجائحةتأثيرالورقةتناولت

الكشفوتحاول،سرةاألواقععلىحقيقيةصورةتعطيكونهافيالورقةاهميةتكمن.كروناجائحةظهوربعداألسرةوظائففيالمؤثرةالعواملعنوالكشف
التحليلي،الوصفيالمنهجالباحثةاستخدمت.كوروناجائحةوجودظلفياالجتماعيةالحياةمجالفيمنهاواالستفادةوظائفهاتغيرفيالمؤثرةالعواملعن

العينةاختيارتموقدةالثانويالمعلوماتجمعفيوالمراجع،والمصادراألوليةالمعلوماتجميعفياالستبيانعليباالعتمادوذلك،الدراسةلموضوعلمناسبتة
عززكورونافيروسارانتشأزمةبسبباألسري التقاربأن:اهمهاالنتائجمنلعددالتوصلتمالتحليلوبعدالخرطوم،بواليةأحياءخمسةمنقصديةبطريقة

ساعاتهم،معا  اركون يتشواحد،بيتفيأفرادهانصابباكتمالتجتمعاليوماألسرةأن.األسريةالروابطتقويةمنوزادواألبناء،األزواجبينالعالقاتمن
وتعقيمغسلومنهامة،السليالصحيةوالسلوكياتالعاداتعلىالمحافظةبأهميةأبنائهابتوعيةقامتاألسرةأناتضح.االجتماعيةالحياةويتقاسمون وأيامهم،

فترةلخالطالقحاالتتوجدال.األمراضمنللوقايةنفوسهمفيالنظافةثقافةوغرساألكلوقبلغريبجسمأيمالمسةوعدماللعببعداليدين
لتفاعلابنفساألسرةمعالتفاعليستمرسوفكروناجائحةانتهاءبعدالمبحوثينمن%80أكد.الحظرفترةخاللاالسرةداخلعنفحاالتالتوجد.الحظر

ضرورة.األبناءمعخصوصا  الزوجينبينواالنسجاموالتوافقالتآلفاستمرارضرورة:منهاالتوصياتمنبعددالباحثةاوصت.الحظرفترةحدثالذي
معمشتركةمنزليةةأنشطخاللمنأعمارهممعتتناسبالتيالمهاراتبعضوإكسابهملألوالد،والمهاماألدواروتوزيعجيدبشكلالوقتالستثمارالتخطيط
جائحةتاثيرحوليةالعربالدولمستوىعلىواسعةدراساتإجراءضرورة.الرياضيةاألنشطةلممارسةأوقاتوتخصيص.وهواياتهمرغباتهم،حسبالوالدين،

.الحظرفترةخاللوااليجابياتالسلبياتومعرفةالعربيةاالسرةاستقرارعلىكرونا



بسم هللا الرحمن الرحيم

جائحة كورونا على استقرار األسرة السودانية بوالية الخرطومتأثير 
:مقدمة

قبلمنالعالميشهدفلمخ،التاريمرعلىمثلهاعنيسمعواولمقبلمنالحاليةاألجيالتعرفهالمربمااستثنائيةحالةاألرضيةالكرةسكانمعظماليوميعيش
الشعوبعلىلصحياوالحجرالحظرفرضعلىالحكوماتأجبرالذياألمراألرضية،الكرةعلىمجتمعاأوبلدايتركوالوالسرعةالكثافةبتلكالعالميسودوباء

هذةالسابق،ومنيفتكنلماجتماعيةظروفاأوجدالذياألمرالصورة،بتلكأجمعالعالمحركةتتوقفأنأحديتصورلم.مسبوقةغيربصورةعليهللسيطرة
.األسراستقرارعلىكروناجائحةتأثيراالجتماعيةالظروف

نشأتهابدايةمناألسرةمرتوقداألرضعلىلإلنسانهللاخلقمعظهرالذياالجتماعيالنظامفيوحدةهيأواجتماعينظامالزمنقديممناألسرة
حيثمنأوببعضعضهاباألسرةبينأوأفرادهابينالعالقاتمستوىعلىأووهيكلهاحجمهامستوىعلىسواءالكبيرةالتطوراتمنبعددالمعاصروقتناوحتى

.وأدوارهاووظائفهاأهدافها
األسرةبناءفيارزبأثرلإلسالموكانتقدمه،ومستوىوحضارتهعقيدتهحيثمنفيهتنشأالذيالمجتمعتعكسمرآة مراحلهاكلفياألسرةكانتوقد

زوجةأمرفيالقيامةيومىإليتلىقرآنحتىاللبناتهذهأهمهيبلاإلسالميالمجتمعلبناتأهمأحداألسرةباعتبارقيامهاتنظمالتيوالمعاييرالضوابطووضع
لَ َللّاه ِمعَ سَ َقد  }:تعالىقالالمجادلةسورةوهيكاملةسورةفيوزوجتهزوجبينشخصيأمرأوبسيطأمرأنهالبعضيرى أمرفيزوجهاتناقشكانت تهَجاِدلهكَ اّلِتيَقو 

ِجَهاِفي َتِكيَزو  َمعه َوَللّاه َللّاِ ِإَلىَوَتش  ]١]،{َبِصير  َسِميع  َللّاَ ِإنّ َتَحاوهَركهَماَيس 



التنميةجالمأوالتربيةمجالفيسواءأحدينكرهاالبمهمةتقوموهيهذايومناوحتىالسالمعليهآدمخلقمعاألولىبداياتهافياألسرةنشأتومنذ
.وحمايتهمالناشئةرعايةمجالفيكبيربأثروقامتوجرائمهماألحداثمنالحدمجالأواالجتماعيةأواالقتصادية

أنالثابتأنغيرعليهاالقضاءتريدالتيالشرسةالهجماتمنموجةإلىالماضيالقرن منالثانيالنصففيوخصوصااألسرةتعرضتوقد
.الزوجيةأوالنوويةباألسرةوالمسمىجداالصغيرشكلهافيكانتوإنحتىقائمةستظلاألسرة

رهومانتناولسوفالورقةهذهوفي ايجابياتو سلبياتهيومامعها،األسرةتعاملتوكيفوالمجتمعيةاألسريةالعالقاتعلىكوروناجائحةتأثي 
.الخرطوموالية–السودانفياالستثنائيةالحالةتلك

https://arabic.sputniknews.com/world/202003311045029819-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%9F/


:الورقةاهداف
.كروناجائحةوجودفياألسرةواقععلىالضوءإلقاء1.
.كروناجائحةظهوربعداألسرةوظائففيالمؤثرةالعواملعنالكشف2.
.داخلهافيالمؤثرةالعواملبكلاألسروعيرفعفيالمساهمة3.
.العربيةالدولفياألسرةوظائففيكوروناجائحةأحدثتهاالتيالتغيراتلتحليلالورقةتسعىكما4.

:الورقةأهمية
مجالفيمنهاتفادةواالسوظائفهاتغيرفيالمؤثرةالعواملعنالكشفويحاول،األسرةواقععلىحقيقيةصورةيعطيكونهفيالموضوعاهميةتكمن
والخارجيةداخليةالالعواملفيالتحكملمحاولةبرنامجتصميمفيالبحثنتائجمناالستفادةيمكنكورونا،كماجائحةوجودظلفياالجتماعيةالحياة

.كروناجائحةانتهاءبعداألسرةوظائفتغيرفيالمؤثرة



:المنهجية
والمراجع،والمصادريةاألولالمعلوماتجميعفياالستبيانعليباالعتمادوذلك،الدراسةلموضوعلمناسبتةالتحليلي،الوصفيالمنهجالباحثةاستخدمت

.تغييرأوتعديلدون الواقعفيهيكماالظاهرةيتناولالذيالمنهجهوالوصفيوالمنهجالثانوية،المعلوماتجمعفي

:البحثعينة
حافةالصالخرطوم،اركويت،محلية،العمارات،المعمورةأحياءخمسةمنقصديةبطريقةالعينةاختيارتموقدأسرة(50)منالحاليةالدراسةعينةتكونت

.الظاهرةتجانسومديوالدقةالجهدالوقتوتوفيرالتصنيفامكانيةذلكيناسبلماحيكلمنأسر(10)بواقع



:والمصطلحاتالمفاهيم
كورونا؟فيروسهوما

لدىتسببروناكو فيروساتمنعددا  أنالمعروفومن.واإلنسانللحيوانالمرضتسببقدالتيالفيروساتمنواسعةساللةهيكورونافيروسات
الحادةالتنفسيةالمتالزمةو (ميرس)التنفسيةاألوسطالشرق متالزمةمثلوخامةاألشداألمراضإلىالشائعةالبردنزالتمنحدتهاتتراوحتنفسيةأمراضالبشر

.19-كوفيدمرضمؤخرا  المهكتشفكورونافيروسويسبب.(سارس)الوخيمة

؟19-كوفيدمرضهوما
ومرضهالجديدالفيروسهذابوجودعلمأيهناكيكنولم.كورونافيروساتساللةمناكتشافهتمفيروسآخريسببهمعدمرضهو19-كوفيدمرض

.العالمبلدانمنالعديدعلىتؤثرجائحةإلىاآلن19-كوفيدتحّولوقد.2019ديسمبر/األولكانون فيالصينيةووهانمدينةفيتفشيهبدءقبل
.الفيروسهذايسببهالذيالمرضعلىCOVID-19واسمالكورونافيروسعلىSARS-CoV-2اسم(WHO)العالميةالصحةمنظمةأطلقت

اختيروقد.اإلنجليزيةباللغة"Disease/مرض"اختصارلكلمة"D/د"وحرففيروسلكلمةاختصار"VI/في"وحرفيكورونا،لكلمةاختصار"CO/كو"حرفي
.عنهاسلبيةانطباعاتوإعطاءالمواقعأواألشخاصمنمعينةمجموعاتإلىاإلشارةلتجنباالسمهذا



:األعراض
بعض.خاصعالجإلىالحاجةدون يتعافون ومتوسطةإلىخفيفةتنفسيةأمراضمنCOVID-19بفيروسالمصابيناألشخاصمعظمسيعاني

االفيروسيسببعندما.أعراضلديهمليسبالفيروسالمصابيناألشخاص والقشعريرةوالتعبجافالوالسعالالجسموألمالحمىالشائعةاألعراضتشمل،أعراض 
اCOVID-19يسبب،األشخاصبعضفي.الرائحةوفقدانالشهيةوفقدانالحلقوالتهابوالصداع وضيقالشديدوالسعالالعاليةالحمىمثلحدةأكثرأعراض 

.الرئويااللتهابإلىغالب ايشيرمما،التنفس
اCOVID-19بـالمصابون األشخاصيعاني التنفسيالجهازأعراضمعهذهتحدثقد.كليهماأو(GI)معويةمعديةأعراضأوعصبيةأعراضمنأيض 

األشخاصلدىتظهرالتيالمحددةالعصبيةاألعراضتشمل.األشخاصبعضلدىالمخوظائفعلىCOVID-19يؤثر،المثالسبيلعلىبدونها،أو
والهذيان،باكواالرت،والدوخة،والقدميناليدينفيالتنميلأووالوخز،العضالتوضعف،التذوق علىالقدرةوعدم،الرائحةفقدانCOVID-19بـالمصابين

.الدماغيةوالسكتة،والنوبات،
االنزعاجأوالبطنوآالمواإلسهالوالقيءوالغثيانالشهيةفقدانمثل،(GI)الهضميالجهازأعراضمناألشخاصبعضيعاني،ذلكإلىباإلضافة

COVID-19يسببالذيالفيروسعنالكشفتم.والسعالالجسموآالمالحمىمثلأخرى أعراضظهورقبلاألعراضهذهتبدأقد.COVID-19بـالمرتبط
.بانتظامالحمامتجهيزاتوتطهيرالحمامإلىزيارةكلبعداليدينغسلأهميةيعززمما،البرازفي



-COVIDيسبب،األشخاصبعضفي.الجسموآالمالرائحةوفقدانالشهيةوفقدانوالتعبالجافوالسعالالحمىCOVID-19لـالشائعةاألعراضتشمل
ا19 .الرئويااللتهابإلىغالب ايشيرمماالتنفس،وضيقالشديدوالسعالالعاليةالحمىمثلحدةأكثرأعراض 

ااتصل.قصيرةمنيةز فترةخاللبسرعةاألعراضساءتإذاطبيبكأخبر.بسرعةسوء ايزدادثم،تقريب اأسبوعلمدةخفيفةأعراضمنالشخصيعانيقد أيض 
ضغطأوألمأوالتنفسفيصعوبة:التاليةالطارئةاألعراضمنأيمنتعانيCOVID-19بـمصابينأسرتكأفرادأحدأوأنتكنتإذاالفورعلىبالطبيب

.مزرق وجهأوشفاهأوالشخصإثارةعلىالقدرةعدمأواالرتباكأوالصدرفيمستمر
:السنكبار

الجهازوأمراضوالسكري الدمويةواألوعيةالقلبأمراضمثلكامنةطبيةمشاكلمنيعانون والذين،خطيرةبأمراضالسنكباريصابأنالمرجحمن
والسرطانالمزمنةالتنفسي



:الوقاية
،العامةألماكنافيالخروجعندقناعوارتداء،الجسديواإلبعاد،المتكرراليدينغسلمثلوقائيةصحيةتدابيراتخاذعمرأيمناألشخاصعلىيجب●

.لآلخرينالعدوىانتشارفرصوتقليلأنفسهمحمايةعلىللمساعدة
اعلمعلىتكون أنهيوإبطائهالمرضانتقاللمنعطريقةأفضلإن● .انتشارهوكيفيةيسببهالذيوالمرضCOVID-19بفيروسجيد 
.وجهكلمسوعدممتكرربشكلالكحولعلىيحتويالذيالفركاستخدامأويديكغسلطريقعنالعدوىمنواآلخريننفسكاحِم●
.الواحدةالمرةفياألقلعلىثانية20لمدةوالصابون بالماءكثير ايديكاغسل●
.مغسولةغيربأيد  وفمكوأنفكعينيكلمستجنب●
.المرضىمعالوثيقاالتصالتجنب●
.العطسأوالسعالعندبمنديلوأنفكفمكغطي●
.النفخأوالعطسأوالسعالبعداألنسجةاستخدامتعيدال●
.متكرربشكللمسهايتمالتياألسطحوتطهيرتنظيف●
.اآلخرينحوليكون عندماالقماشمنوجهبغطاءوأنفكفمكبتغطيةقم●
.لألعراضمنتبه اوكنصحتكراقب●
.منزلكخارجاآلخرينوبينبينكمسافةضع●



:العالج
.المحتملةالعالجاتلتقييمالجاريةالسريريةالتجاربمنالعديدهناك،ذلكومع.COVID-19لـمحددةعالجاتأولقاحاتتوجدال،الوقتهذافي

.السريريةالنتائجتوفربمجردمحدثةمعلوماتتقديمالعالميةالصحةمنظمةستواصل

:األسرةمفهوم
وأهلالرجلعشيرةنىبمعواألسرةبهم،يتقوىألنهاألدنون ورهطهعشيرتهبمعنىالرجلأسرة:بمعنىالعربلسانفيوردكمااللغويةالناحيةمناألسرة

الخلقة،حالةفيكمامنهخالصالطبيعيةيكون ما.أسيرةأخذهوأسرهقيده،وإساراأسرةأسريقال.القيديعنيلغةواألسر(األسر)مشتقةاللغةفيواألسرة.بيته
صناعياأومصطنعة(دالقي)أو(األسر)يكون أو.الخ.والنحافةوالبدانةوالقصركالطولالفسيولوجيةوالخصائصالصفاتمنلمجموعةأسيرةاإلنسانيكون حيث

حيثومن.األسرةاشتقتي االختيار األسرةهذاومن.بدونهمهددايعيشألنهإليهويسعىلنفسه،اإلنسانيرتضيهاختياريا(األسرة)يكون أو.الحربفيكاألسر
علىينبئلألسرةياللغو المفهومفإنلذلك،المسئوليةأياإلنسانعلىالملتقيالعبءمنهيفهمهناوالقيداألسرةفإنعشيرته،والرجلأهلاألسرةكانت

.المسئولية
وأكزوجالمحدوددورةولكليؤلفون التبنيأوالدموالزواجيربطهماألفرادمنمجموعةبأنها1953األسرةكتابهمافيولوكبيرحسمنكليعرفهاكما
.مشتركةثقافةمكونينأختأوأخأوأمالزوجة،



:األسرةوظائف
:(اإلنجاب)البيولوجيةالوظيفة.1

.بينهماالعالقاتوتقويةالجنسياإلشباعلتحقيقللزوجيناألساسيةالوظائفمنوهياألسرة،بهاتقومالتيالفطريةالوظيفةوتعتبر
:االجتماعيةالتنشئةوظيفة-2

وهيحياتهمنىاألولالسنواتفيخاصة,الطفلتنشئةفيهامادورااألسرةتلعبإذ.لألسرةاألساسيةالوظائفمنللطفلاالجتماعيةالتنشئةتعد
الوظيفةباعتبارهااعيةاالجتمالتنشئةإلىاالجتماععلماءويشيرواضحة،بصورةالخارجيبالمجتمعاحتكاكهويقلالمنزلفيالطفليقضيهاالتيالمرحلة
بعملياتيتعلقفيماالمجتمعتوقعاتوتختلفعليها،القائميناتجاهاتتعكسالتنشئةعمليةخصائصأنحيث،األسري النظامتمسالتيوالهامةالوحيدة
يقعأخرى مجتمعاتهنالكأنحينفيبهاالسلطةومراكزاألسرةوداخلواألماألبمنكليحتلهاالتيبالمكانةوترتبطاألسري النظامعاتقعلى،التنشئة

وتعنيوالكامنةظاهرةال:همابطريقتينالتنشئةعمليةوتتم.المسؤوليةهذهمنجزءااألسرةوتتحمل،المجتمعفيأخرى أنساقعلىالعمليةهذهمسئولية
طواللسلوكهعامةدالشخصويتخذهاالمجتمععنهايرضىوالتيالسلوكمنمعينةأنماطعلىالطفلتدريباالجتماعيةالتنشئةلعمليةالظاهرةالوظيفة
والمهني،واالجتماعيافيوالثقاالقتصاديومستواهماالوالدينخبرةتعكسبحيثأخرإلىفئةمنتتغيراالجتماعيةالتنشئةطرق أنفيهشكالومماحياته،
أسرةمواقفتفاوتبينتالتيالمسائلوتلكالشخصية،وتكاملالمناقشة،وحريةالرأيوإبداعوالجنسالسنإلىوالنظرةاألبناء،معاملةبأسلوبذلكويرتبط

.بشأنهاالمختلفةالطبقات



:االقتصاديةالوظيفة-3
هياأنبعدوذلكيرةكببدرجةاستهالكيةوحدةإلىفيهااألسرةوتحولتالحضريةالمجتمعاتفياالقتصاديةاألسرةوظيفةعلىالصناعياإلنتاجقضى

األسرةمحيطخارجملللعالسعيعلىاألسرةأفرادأجبرممامنها،نسبياأقلبأسعاروالخدماتالسلعوتوفيراأللياإلنتاجبعملياتتقومجديدةمنظماتالمجتمع
األفرادأنتشرفيالحر أوالزراعيالعملفيسواءواحدسقفتحتيعملون األسرةأفرادجميعكانأنوبعد.خارجيةاقتصاديةعالقاتوروابطنشأةإلىذلكوأدى
المكانهياألسرةتعدمولالفرديةالروحونمتالعمل،وفرضالحركةمرونةأمامهوتيسرتاالقتصادياستقاللهتحقيقالفردواستطاعمتعددةأماكنفيالعملوراء

العملميدانإلىالمرأة تفنزلمعيشتهامستوىرفعفياألسرةورغبةالمعيشةنفقاتفيالمستمرةللزيادةونتيجة.ألفرادهاالماديةالحاجاتيشبعالذيالوحيد
األسرةبدأتثمومنمستقالاقتصاديةكيانالنفسهافحققتزوجها،علىعبئاتعدلموبالتاليالمعيشة،مسئوليةتحملفيزوجهاومساعدةاألسرةإعادةفيوشاركت

.المساواة قدمعلىوالزوجةالزوجمنكليقفحيثظهور،فيالديمقراطية
:التعليميةالوظيفة-4

القدرةتنميةفيكبيربقدرتساهمةفاألسر أبنائها،لتعليموالدائمةالمستمرةوالمتابعالدائمباإلشرافتقومفاألسرةوالتعليمي،العقليالنموفيهامةوظيفةلألسرة
.واتجاهاتهاومعاييرهاالثقافينظامهاوفقوالسلوكالحديثوآداباللغةأبنائهابتعليممطالبةاألسرإنكماأبنائها،عندالتفكيرعلى

فيأطفالهاةمتابععلىباإلشرافتقومأنهاحيثالمجال،هذافيالفعالدورهالألسرةزالفماالمدرسة،إلىالمنزلمنالتعليمانتقالمنالرغمعلى
.المدرسةفيالطفلتأخرأوتقدممدىيحدداناللذانهمافالوالدينالدروس،وفهمالمنزليةالواجبات



:واألخالقيةالدينيةالوظيفة-5
عنالفرائضوأداءصالةاليتعلمون مثالفاألبناء,الدينيةالتعاليموإلىالدينيةالقيمإلىالطفلحاجاتوإشباعلتحقيقوالمالئماألولالمناخهياألسرةأن

يكتسبأنإلىنمومراحلأثناءعدبفيمايتدرجثمالمنزلفيللوالدينتقليدهطريقعنالصالةفرائضإجابةفيالصغيريبدأوقدالوالدينفيالمتمثلةاألسرةطريق
بهوالمحيطينوالديهعنالصغيرفيتعلمالسليمة،االجتماعيةالتنشئةإطارفيذلكويتمالمختلفة،الدينيةالشعائرمنوغيرهاالصالةوهيهامةعادةاقتناععن
.ذلكشابهوماالرذائلونبذللفضائلحبه

:(العاطفية)النفسيةالوظيفة-6
لجميعالعاطفيلإلشباعالرئيسيالمصدرتكون صغيرةأوليةوحدةيخلقممامستقلمنزلفيواألبناءاآلباءوبينالزوجينبينالعميقالتفاعلبهاونعني

وأن.النفسيةوصحتهتقبليةالمسالطفلشخصيةفيكبيرأثرلهالطفلوالوالدينبينالعاطفيالتجاوبأنالمختلفةالنفسيةالدراساتأثبتتوقد.األسرةأعضاء
إذلالنتماءحاجةيفالطفلأنكما.بالتعاسةوالشعورالثقةوفقدانالنفسيالخلقإلىيؤديحيثاألطفال،علىخطراالعواملأشدمنوالحبالعطفمنالحرمان

األسرة،طريقعنتشبعأنينبغيتيالالسيكولوجيةحاجتهطفلفلكل.االجتماعيةمكانتهلهوتتحققوتقدرهتتقبلهأسريةجماعةإلىينتميعندمابنفسهثقتهتزداد
.السويوالنموليمةالسالجسديةللصحةضروريةالخ..ومسكنوملبسمأكلمنالمختلفةاالجتماعيةالحاجاتأنوكماسليمة،نفسيةبصحةيتمتعأنلهقدرإذا



:الثقافيةالوظيفة-7
واللغةوالدينوالعرفدالتقاليووالقيمالعاداتمنالمعقدالكل)هذاعنتعبروالتيالثقافةأنحيث.األسرةوظائفأهممنالثقافيةالوظيفةتعتبر

خاللمناألبناءإلىرالعناصهذهتنقلفهي.الحاليةظروفهوتعيشإليهتنتميالذيالمجتمعمنالعناصرهذهتكتسباألسرةفإن(وغيرهاوالتعليم
المعارفمنالكثيرألطفالاتكسبالثقافيةالوظيفةأننجدحيثالتعليمية،الوظيفةمنأشملالثقافةفوظيفةإذن.االجتماعيةوالتنشئةالتربيةعمليات

تلعبوالتيالهامةناصرالعهذهمنإطارفياألسري الكياناستمراريةإلىتؤديبدورهاوالتيالمتوارثةوالروحيةالدينيةالقيمفيهمتؤصلكماوالتجارب
.اإلنسانيةالشخصيةوتكوينتشكيلفيأساسيادوراأيضا



:جائحة كورونا علي استقرار األسر السودانية بوالية الخرطومتاثير
الخرطومتاريخ:أوالا 

أنإالللبالد،عاصمةاتخذتحيثه السودانفيالمصري العثمانيالحكمفترةأثناءعشرالتاسعالقرنمناألولىالعقودإلى،كعاصمةالخرطومتأسيستاريخيرجع
منكبيرةأعدادإلىباإلضافةوخارجهالسودانداخلمنالسكانيةوالمجموعاتاإلثنياتمختلفسكانهاويمثل.بكثيرذلكمنأبعدبشري استيطانكموقعتاريخها

.السياسيينالوافدينمنوغيرهمالالجئين
الدراسةمجتمعوصف:ثانياا 

والجماعاتلدياتالببهتقومبماأشبةنحوعليللمواطنينالعامةالخدماتتقديممهمةاالداريةالوحداتهذةتتولياداريةوحداتستهمنالخرطوممحليةتتكون 
.الخرطومفياداريةسلطةأعلييمثلالواليةواليأناالالمعتمديسميرئيسالمحليةادارةعلي،ويشرفأخري عواصمفيالحضرية

االستبانةنتائجوتفسيرمناقشة:ثالثاا 
أن%100بنسبةاجاباتهموأفادتكوروناجائحةمعالتعاملفيدورهالمعرفةالخرطومبواليةأسرة(50)علىالكترونياتوزيعهاتماستبانةإعدادتم

تماستثنائيةأجواءفياالجتماعيةالحياةويتقاسمون وأيامهم،ساعاتهم،معا  يتشاركون واحد،بيتفيأفرادهانصابباكتمالتجتمعاليوماألسرة
لمأمرنسبيا ،ويلةطألوقاتوواحدسقفتحتاألسرةأفرادجميعوجودأنعامبشكلوالتماسكوالترابطاألسري،االنسجامذاكرةفيلتدوماغتنامها

عتادا  يكن فرّب استثمارها،أحسناامإذااألسرةأفرادتسعدجميلةومواقفإنجازات،إلىحتما  ستتحولالتيالتحدياتمنمزيدا  يخلقماالسابق،فيمه
العربيةالدولأغلبفيالمترابطالمجتمعيالنسيجتميزكانتلطالماتقليديةاجتماعيةمسؤولياتأماملوجهوجها  أصبحواواألبناء،والزوجة،األسرة،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86


بمقدارقاسيواألجواء،الظروف،هذهإدارةفياألسرةوتميزنجاحأناألسرية،المهامأداءفياألدواروتبادلالقيم،وتعزيزوالتعاون المشاركةخاللمن
.عامبشكلالعالمو الخصوصوجهعليالسودانيعيشهاالتيالمرحلةهذهفيالعامالظرفصعوبةرغمأفرادهانفوسفيتزرعالتيواإليجابيةالحب،

المستقبل،فيهمتواجهقدالتيالحياتيةالمشكالتتخطيفيتساعدهمالتياإليجابيةللجوانباألبناءتوجيهعلىساعداالسرةوجودأن%85أكد
وغسلتنظيفيفالنفسعلىواالعتمادجماعي،بشكلالغذائيةالوجباتوتناولالمنزل،فيجماعةاألسرةصالةخاللمنواالجتماعيةالدينيةالقيموغرس

الشخصيةافةالنظخاصةإليهم،المعديةاألمراضانتقالمنلوقايتهماتباعهايجبالتيالصحيةباألمورأبنائهمبتوعية%75أكدكمااليومية،مستلزماتهم
.األوبئةفترةفياالجتماعيوالتباعد

مشيرا  اتهم،بواجبالقيامومشاركتهماألعمال،بعضعلىوتدريبهمقرب،عناألبناءسلوكعلىالتعرفأكدوا%85أنالمبحوثينإجاباتخاللمنتبين
.يدرسهاالتيالموادإلىويتعرفابنه،حقيبةفيمايرى الدراسيةالصفوفإلىأبنهالتحاقمنذمرةألولأنهإلى

علىكبيربشكلماداالعتومنهامراجعتها،تمتكوروناوباءتفشيبعدولكنالسابق،فيتمارسكانتالتيالصحيحةغيرالممارساتمنالعديدهناك
.المطاعمفيالطعاموتناولالسريعة،الوجباتطلبعنواالبتعادالمنزلية،الوجبات



كانواأنهمإلىالفتينمهارتهم،وتنميةهواياتهم،إلىوالتعرفمتنوعة،منزليةأنشطةوممارسةاألبناء،معالعالقةتوطيدفيالوقتاستغاللتملقد
فيالمستقبليةالحياتيةراتالمتغيمنالكثيراتبعهاالمرحلةتلكأن.العملبعديوميبشكلمعهمواالجتماعأصدقائهمومقابلةالعملبينوقتهمجلّ يقضون 

دون ومندقاء،أصمعالبيتخارجالوقتهدرعنواالبتعادمنتظمة،أوقاتفيالوجباتوتناولاليومية،ونشاطاتهمألعابهم،األبناءمشاركةيخصما
وقتزيادةالياديمماوالجامعاتالمدارسفييطبقلمااللكترونيالتعليمنظاموانتعليميةبرامجأياعتماديتملمجميعهمأكدواولكن.لألبناءاالنتباه

كما،العنفمرحلةاليتصلوالعاديةمشاحناتأنهاعلىأكدوا%15الانكمااالسرةداخلعنفحاالتتوجدالانه%85أكد.ابنائهملدىالفراغ
ولكناألبناءبينبسيطةتوتراتهناكاناكدوا%70،أخرى أسرفيمشابهةبحاالتيسمعواولمالفترةهذةخاللتتملمالطالقحاالتان%100أكد
تتمكانتانهمسراالاربابمنالمبحوثيناكد.باستمراراالبناءمتابعةعليساعدالمنزلفيوجودهماناكدواواالمهاتاالباءالنسريعامعالجتهاتتم

.االسرةمعالتفاعليستمرسوفكروناجائحةانتهاءبعدالمبحوثينمن%80أكدالمتاحةاالعالموسائلكلعبركروناجائحةلفيروسمتابعتهم



:الخاتمة
تحدياتفيصمدتولمعالمية،صحيةنظممعهاوانهارتكبيرة،بأعدادإصاباتوخلفتالعالم،اجتاحتكورونافيروسجائحةالنتشارالحاليةاألزمةأنرغم

العالميسعىحيثولي،الدالمستوىفيإيجابيةتأثيراتالوباءلهذاأنغيركافة،والدولالمجتمعاتعلىكثيرةأمورا  كوروناوفرضومتقدمة،كبيرة،دولالمواجهة
الصحيالدعمفيا  بعضبعضهاالدولتساعدحيثوالمحلية،اإلقليمية،المستوياتعلىعليه،للقضاءناجحعالجعنوالكشفمواجهته،فيوالتضامنللتوحد

األسرةأفرادبينالتواصلدةوزيااألسري،التضامنالفيروس،منللوقايةالمنازلفيالبقاءفرضهاالتياإليجابياتومنالجائحة،هذهعنالناتجةللتداعياتللتصدي
.المجتمعأفرادتالحمفيالتكنولوجيةالتواصلوسائلاستخداموتكثيفبعيد،زمنمنذمرةألولالواحدة،
،الدولفيالمجتمعادأفر تعاملعلىانعكسالذياألمرواالستباقية،بالحكمة،لهمشهودتعاملالعالم،اجتاحتالتيالفيروسيةالجائحةمعالرشيدةالقيادةوتعامل

وإتاحةالسلوك،تغييرامنهاإليجابية،الممارساتمنالعديدأفرزماالحكومة،قراراتمعوالمجتمع،األسرةأفرادتكاتففيالرئيسيالمحركهياإليجابيةكانتحيث
الحكوماتووضعتة،اليوميالحياةمنجزءا  كانتالتيالسلبيةالعاداتبعضوتغييراألبناء،ومهاراتهواياتإلىأكبربشكلوالتعرفالذات،لتطويرالفرصة

.اإللكترونيةوالمواقعكية،الذالتطبيقاتعبركافة،المعامالتإنجازعنفضال  تعليمية،محاضراتاإللكترونيةالمنصاتعبرونشرتبعد،عنوالعملالتعليمبرامج
بأجيالهاأفرادها،بيناسعالو الترابطعلىاالسرةتقوموانالمهاراتلتطويرالقصوىاالستفادةفيالوقتواستغاللاألبناءمعالتعاملفياليوميةالممارساتأهمومن

بأسرهم،مرتبطةتظلمأوضاعهفاناالجتماعية،الرعايةأنظمةمنيستفيدون الذينالمسنينمنضئيلةنسبةوجودظلوفي.واألحفادواألبناءاألجدادأحيانا،الثالثة
.ودينيةثقافيةقيممنظومةتعززهبلاالجتماعي،النظامميكانيزماتفقطتمليهالترابطوهو



.األجيالبينوالعالقةاألسرةدورصلبهاوفياالجتماعيةالرعايةنظممستقبلعلىبصماتهاتتركأندون تمرلنالحاليةاألزمةوان
اإلنمائي،المتحدةاألممدوق صنتقاريرتؤكدهاوالتيالعربية،البلدانفيعاماستينأعمارهمتتجاوزالذيننسبةفيالنمومؤشراتاالعتباربعينأخذناوإذا

.األسرةبدوراالكتفاءوعدمالسن،كبارلرعايةإجتماعيةبدائلإيجادأجلمنسيتوسعالبحثفان



والتوصياتالنتائج 

:النتائجاوالا 

.األسريةالروابطتقويةمنوزادواألبناء،األزواج،بينالعالقاتمنعززكورونافيروسانتشارأزمةبسبباألسري التقاربأن1.

.اعيةاالجتمالحياةويتقاسمون وأيامهم،ساعاتهم،معا  يتشاركون واحد،بيتفيأفرادهانصابباكتمالتجتمعاليوماألسرةأن2100%.

مالمسةوعنداللعبعدباليدينوتعقيمغسلومنهاالسليمة،الصحيةوالسلوكياتالعاداتعلىالمحافظةبأهميةأبنائهمبتوعيةقامتاألسرةأناتضح3.
.األمراضمنللوقايةنفوسهمفيالنظافةثقافةوغرساألكلوقبلغريبجسمأي

.الحظرفترةخاللطالقحاالتتوجدال4.

.المتاحةاإلعالموسائلكلعبركروناجائحةلفيروسمتابعتهمتتمكانتانهماالسراربابمنالمبحوثيناكد5.

.الحظرفترةحدثالذيالتفاعلبنفساألسرةمعالتفاعليستمرسوفكروناجائحةانتهاءبعدالمبحوثينمن%80أكد6.

.الحظرفترةخاللاالسرةداخلعنفحاالتتوجدال7.



:التوصياتثانياا 
.األبناءمعخصوصا  الزوجينبينواالنسجاموالتوافقالتآلفاستمرارضرورة1.
منزليةأنشطةلخالمنأعمارهممعتتناسبالتيالمهاراتبعضوإكسابهملألوالد،والمهاماألدواروتوزيعجيد،بشكلالوقتالستثمارالتخطيط2.

.الرياضيةاألنشطةلممارسةأوقاتوتخصيص.وهواياتهمرغباتهم،حسبالوالدين،معمشتركة
لعدماليوميةبرامجالتنويععلىوالعملالمشاركةعلىوتحفيزهمالمسابقات،بعضتنظيمخاللمناألبناءمعللتسليةأوقاتتخصيصمنالبد3.
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 أأبرز سامت التغريات احلاصةل يف بنية الأرسة العربية 

 يف مرحةل ما بعد جاحئة كوروان 

 عىل واقع اجتاهات الاس تقرار الأرسيوانعاكساهتا 

 



 ورقةال محاور

 مفهوم التغيير :مقدمة      
 هل التغيير صراع أم حوار بين الماضي و المستقبل 1       
 على استقرارهاوانعكاساتها سمات التغيير في بنية األسرة العربية  2       

 سمات التغيير باألرقامــــ                     
 طبيعة العالقة بين األسرة والدولة 3      

 اقتراحات:  خاتمة    

            



األسرة هي اخللية األوىل اليت يتكون منها اجملتمع،وهي أساس االستقرار يف   
 .احلياة االجتماعية

، فإن هبااألسرة باعتبارها نظاما اجتماعيا تؤثر يف بقية النظم األخرى وتتأثر 
   .فسدصلحت صلح اجملتمع كله وإن فسدت 

 .فال استقرار دون االستثمار يف القيم، واألسرة هي حاضنة هذه القيم
 



يف حياة اجملتمع نتيجة  للعوملة  متسارعةوتطورات  تغيراتهناك  
والثورة العارمة يف جمال االتصاالت واملعلومات والتقنية، األمر الذي 

 .األثر بشكل مباشر وواضح على أمناط حياة األسرة بصفة عامة





 

 
 

التغيري هو انتقال من حال إىل حال، يثري عند البشر ردود فعل خمتلفة بني 
تعليق آمال مثالية عليه أو اخلوف املَرِضي منه، وهناك رد فعل ثالث يكون 

  .معتدال
حتدث يف النظام مجزرة فالتغيري يف اإلطار العام هو جتربة تكتنفها خماطر وهو 

االعتيادي لألفراد واملنظمات واجملتمعات، ويولد ارتباكا وفوضى وتصدعا 
وتوترا يف هذا النظام االعتيادي، لكن اخلرب اجلميل أن هذا االرتباك والتوتر 

 (االنتقال من الضوء إلى الظالم أو العكس) :االنتقاليكون فقط يف مرحلة 
                   

 

 



وبدون تكلفة، هي فترة قد  انتقاليةبدون مرحلة  تغييرفال 
   .التغييرتمتد وقد تقصر حسب عمق 



بهذا  الوعيالصحيحة لقيادة التغيير هو البداية إذا 
منه من أجل التغيير نحو  التحررالخوف من المستقبل، و 

 .األفضل



 فهل العالقة بين الماضي والمستقبل
 
 

  ؟صراع عالقة أمحوار عالقة  
 
 
 





هو الطاقة احملركة لكل العوامل االجتماعية، فاألصل يف احلياة هو  لصراعا
الصراع مثلما أن األصل يف املوت هو غياب الصراع، فعندما يغيب التدافع  

 .األشياءوروح وثقافة وقيم التغيري تفسد األشياء ويفسد نظام 
فاحلياة  بصفة عامة واحلياة األسرية بصفة خاصة حتتاج إىل هذا الصراع  

بني ماضيها وحاضرها من جهة، وبني املستقبل من جهة أخرى والذي 
ترغب أو جترب على الدخول إليه، ومن األفضل أن تدخل إليه برغبتها غري 

 .الصحيجمربة كما حدث هلا يف فرتة احلجر 
 فالصراع والتغيير سنة الحياة                      

 

 التدافع أو الصراع إلنجاح التغيير 



يف ظل هذه احملنة املنحة، حتتاج مؤسسة األسرة  إىل فقه التهديدات والفرص حىت 
ال تضيع الفرص اليت تصادفها، وتتوقف عن السباقات احملمومة حنو  الكماليات 

والعودة إىل االساسيات والضروريات، فالرغبة يف احلياة هي دائما األقوى، وهنا يربز 
   .نعيشهااجلانب اإلجيايب لألزمة اليت 



فحاجة األسرة  العربية إىل اليقظة اجتاه التهديدات املقنعة، أقوى من حاجتها 
اىل اليقظة اجتاه التهديدات السافرة، كما أن حاجتها إىل رصد الفرص املقنعة 

 .أقوى من حاجتها إىل رصد الفرص السافرة
   :والفرصقوانين فقه التهديدات 

قانون الصدمة وهي يف اإلطار العام تؤمل حلظة وقوعها،وبعد سنوات وعقود  1
   .حينهاننتبه أهنا كانت فرصا ومل تكن هتديدا كما اعتقدنا عند الضربة يف 

التهديدات العظيمة جدا هي نفسها الفرص : والفرص قانون تناسب التهديدات  2
    .جداالعظيمة 





 تغيرات على مستوى تركيبة األسرة العربية 
أصبحت أغلبها نووية متتد يف جمتمع افرتاضي موازي للمجتمع التقليدي املكون ـ 

يف  التمظهرفعرب التاريخ البشري الطويل وصل االنسان إىل : من األسرة والعائلة
وسط اتصايل جديد ليس له عالقة بالوسائط االتصالية السابقة سوى أنه جيمع 
بني خمتلف أنواعها يف آن واحد، لذا فنحن أمام انسان آيل، إنسان حاسوب أو 

 .جوال ذكي
 

  

 



االجتماعية اجلديدة يف جمتمع التواصل االلكرتوين سيكون  التشكالتمن مث فإن 
هلا األثر الكبري يف بناء الشخصية املستقبلية للمجتمعات البشرية ألن املقاييس 

على األفراد ال ميكن أن تنطبق على هذه  هباالتقليدية اليت ميكن أن حيكم 
 .الشخصية، فقد تظهر مفاهيم ومقاييس جديدة ألخالقيات االتصال البشري



 

 .العريبماليني طفل متشرد يف شوارع العامل  10و7مابني ـــ 
من نسب عقود  40%حوايل )العريب ارتفاع نسب الطالق يف العامل  ـــ

   (.الزواج
 .ارتفاع نسب العنف األسري جبميع أنواعه ـــ

  تغيرات على مستوى أمن األسرة 



  يالصح احلجر خالل األسري العنف معدل ارتفاع على مؤشرات تسجيل مت حيث
 محاية إىل ودعا ،غوترييش أنطونيو املتحدة لألمم العام األمني إليه نبه أمر هوو 

 املنزيل العنف حاالت تزايد عن تقارير وسط األسري، العنف من والفتيات النساء
 .احلجر هذا هذا خالل واألسري

الثقافية ة نظوماملحجم وكثرة وتنوع املسؤوليات اليت تتحملها النساء يف حبكم و 
العالقات االجتماعية القائمة، فمن الطبيعي أن يتفاقم الضغط وشبكة العربية 

 .الوضعية الضاغطةهذه ظل يف يف بيئتهن األسرية النساء النفسي على 
 



 من بيتها وأفرغت العربية األسرة وأمان أمن هزت اليت املتغريات أهم ـــ
 هو ـــــ االجتماعي التواصل وسائل استهالك وقت اتساع حبكم ــــ العواطف

 إليه الدخول على العربية األسرة أجرب والذي  السريع التكنلوجي التطور
 .املفروض الصحي واحلجر كورونا  جائحة مع بقوة

  السليب االستهالك بسبب الروح، العربية األسرية العالقات فقدت ولألسف
 كان  الذي االجتماعي الفراغ مللء األصل يف أُعدت اليت املعاصرة للتقنيات

 .االجتماعي الفراغ ومعها التقنية فاستوردنا الغريب، اجملتمع يعانيه



وإعالمنا العريب قصر يف بناء ثقافة اجملتمع يف كيفية استخدام واالستفادة 
من وسائل التواصل االجتماعي، كما أن اجملتمع التعليمي أيضا مل يسد 

 .فراغ التوجيه هلذه التقنيات يف صفوف املتعلمني
الذين مدمني االنترنيت  ظاهرة أفرزت كثرة تعود استخدام االنرتنيتهكذا   

  الواقعفأصبحوا بعيدين كل البعد عن إدراك  عنه،ال يستطيعون االستغناء 
من خالل الصور واألدوار التخيلية  إال معه ومن مث فهم ال يتعاملون ،الفعلي

ثقافة االستهالك وبريق ، لتؤدي هبم (االنرتنت)الشبكة اليت تفرضها عليهم 
 .همشاعر مو   همفكار أو  همقيم تسليعإىل  االعالنات















 (املراهقني ) الشباب من مستخدمي املواقع االجتماعية من فئة   80%
 سنة 17إىل  13ممن ترتاوح أعمارهم من   33%
سنة ال خيربون ذويهم عما يفعلونه        17إىل  16ممن ترتاوح أعمارهم من   48%

 على االنرتنيت
 سنة  29إىل  15يف قطر هم مابني  الفيسبوكمن مستخدمي   70%
 من املراهقني يستخدمون االنرتنيت دون أهاليهم   79%

 















، لذا جند يف  ضعيفا هناك وعي يف العامل العريب بأن األسرة الضعيفة تنتج جمتمعا 
يف الشارقة، )لألسرة كثري من الدول العربية وزارات خاصة باألسرة  وجمالس عليا 

، لكن هذا الوعي تنقصه النظرة الشمولية ملؤسسة األسرة (...األردنيف قطر، يف 
حلقوقها يف أفرادها، فاألسرة  مل تكن ضمن  التجزيئيةدومنا الرتكيز على النظرة 

األولويات يف العامل العريب، ومل تكن كذلك يف املعادالت واحلسابات اإلمنائية 
واالقتصادية والسياسية للحكومات العربية، كما أهنا مل تدخل أيضا يف حسابات 

   .األساسياتاالهداف اإلمنائية لألمم املتحدة ومل تكن من 
 

 



 على االسرتاتيجيات احلكومية تعزيز خروج املرأة للعمل بدعمها ومتكينها من
 ...(العمل دور احلضانة، أوقات ) ملشاكلها خالل اجياد حلول 

وأيضا تشجيع عملها عن بعد وما يرتتب عنه من التوقعات اإلجيابية على األسرة 
شغلها عن بعد مع احلياة  مالءمةواجملتمع يف إطار سياسة عمومية جديدة، مع 

 .أدوارهااخلاصة دون خلق تزاحم وتراكم جديد يف 
    

 



 :لجوجليقول الرئيس التنفيذي  للمجلس اإلداري 
  انتباههم،فقط بعد أن نلفت ” 

 يمكننا أن نأمل في كسب 
 “وعقولهم قلوبهم 



 االستثمار اجليد يف تربية األبناء وإبعادهم عن سيطرة وسائل التواصل خصوصا
أن األسرة باعتبارها املؤسسة احلاضنة لكل العمليات الرقمية واملستوعبة لكل 

تداعياهتا وأثارها، وجدت نفسها اليوم مع الواقع اجلديد الذي فرضه احلجر الصحي 
أمام حتديات مواكبة احلياة والتسوق الرقمي ورعاية  األبناء واملتابعة الصحية عن بعد 

،فمناقشة السبل وتدبرييا ولوجيستيكياومتطلبات العملية التعليمية عن بعد ماديا 
أداة لتجويد العالقات والروابط األسرية واالجتماعية عوض تعميق  الرقمنةجلعل 

والعامل االفرتاضي، وما خيلفه ذلك من أمراض  احلقيقيانفصال إنساين بني العامل 
 .العريبنفسية جديدة ينبغي أن يصبح أولوية يف هنج السياسات العمومية يف العامل 

 

 





من اجلرمية  واحلمائيةتيسري سبل التمكني من املعلومات القانونية  1
 .األسرياإللكرتونية والضامنة لألمن املعلومايت 

توفري الربامج اإلعالمية املوجَهة لألسرة ودعم االنتاج السينمائي  2
 .األسرياألسري لرفع درجة الوعي ونشر قيم التكافل والتالحم 

 التمدرسإلجناح  والبيداغوجية اللوجستيكيةتوفري الدعامات  3
 .ماليااألسري الرقمي ودعمه 

 .اعتماد معيار األسرة كوحدة قياسية للتنمية اجملتمعية الشاملة 4



 

ـ دخول المرأة للعمل بشكل قوي، في غياب استراتيجيات تشجع 

 تفعيلإنتاج تشريعات لحلول مشاكلها كأم وزوجة عاملة، وكيفية 

هذه الحلول في الميدان بحيث تكون صديقة أكثر مع مؤسسة 
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: فكرة البرنامج 

.تطوير قدرات الكوادر العربية المسؤولة نحو األسرة 



:الهدف 

 اإلسهام في تحقيق االستقرار األسري.

 اإلسهام في بناء مجتمع متماسك منتج.

 تعزيز ثقافة التأقلم مع التحديات.



؟لمن هذا البرنامج 

:يستهدف البرنامج فئتين من الناس 



 الفئة األولى :

استيعابًا المعنية بشكل مباشر بالتعامل مع األسرة بناًء والكوادر 

:لمشكالتها وتشمل هذا الفئة

 العاملين في مراكز االستشارات األسرية.

 المصلحين االجتماعيين.



الفئة الثانية  :

ا لمشكالتها بشكل غير مباشر مع األسرة بناًء واستيعابً المتعاملين 

:وتشمل 

 المعلمين.

 الخطباء والدعاة.



املواضيع املقترحة املجال

.مقاصد األسرة في الشريعة اإلسالمية -

اإليمانيالروحي

.مصفوفة قيم األسرة املتماسكة -

.املسؤولية األسرية وتبعاتها الدنيوية واآلخروية -

.معاني اللجوء إلى هللا تعالى -

.الرسائل األخالقية املستفادة من الجائحة -

: مجاالت البرنامج 



املواضيع املقترحة املجال

.واألزماتالفارقةالضغوطمعاإليجابيالتعامل-

النفسي

مععاملالتفيالشخصيةوالصالبةالنفسيةاملناعةزيادة-

.املستقبلية،الحياتيةاملواقف

لهلعواالقلقخبراتمعاإليجابيالتفاعلعلىالتدريب-

.الصدمةبعدماواضرابات

ملايةاالكتئاباالعراضمنالتخلصكيفيةعلىالتدريب-

صيةالشخبحياتهممعهاالتوافقوكيفيةالجائحةبعد

.املسترشدينلدىواالسريةواالجتماعية

: مجاالت البرنامج 



املواضيع املقترحة املجال

املسافاتعلىوالحفاظالزوجينبينالحوارإدارةمهارات-

.االسرةفيفردلكلاآلمنة

.االسرةفياألدوارتوزيع-االجتماعي

.موحدتربوي نظامبناء-

: مجاالت البرنامج 



املواضيع املقترحة املجال

.االزماتظلفياملالإدارة-

االقتصادي
.العمللفاقديالبديلةالخطط-

: مجاالت البرنامج 
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التنبؤات الغريبة

يجتاح العالم وتعجز وباء "

"مواجهتهاإلنسانية عن  
TED-2015غيتس على منصة  بيل 



معدالت النمو االقتصادي قبل كورونا وبعده

اآلثار
ةاالقتصادي

 World Economic Outlookآفاق االقتصاد العالمي تقرير -

2020كانون الثاني /عن صندوق النقد الدولي في ينايرالصادر 

UNICTADمنظمة التجارة والتنمية التابعة لألمم المتحدة-

بعد كورونا

، %2.5من تراجع في مستوى النمو إلى أقل -

خسارة االقتصاد العالمي ترليون دوالر-

كساد حاددول عديدة في موجة دخول -

قبل كورونا

(2021% )3.4إلى ( 2020% )3.3إلى ( 2019% )2.9من 

السبب المباشر

٪ من إجمالي 60الوباء تساهم بأكثر من بانتشار المتأثرة الدول -

الناتج العالمي

٪ من إجمالي الصادرات 41٪ من الناتج الصناعي، و 65-

.  المصنعة

ل التوريد أساسيًا في سالسدوراً الصين وأمريكا واليابان تلعب -

.العالمية



اآلثار
ةاالقتصادي

توقف اإلنتاج

شرق آسيا، )تعطل مراكز اإلنتاج الصناع•
..(أمريكا، ألمانيا

تعطل سالسل 
ةالتوريد العالمي

دة ترك أ• ثره توقف اإلنتاج في الدور المور ِّ
على التصنيع

تراجع حجم 
الطلب

الكساد االقتصادي وتراجع حجم التجارة •
العالمية

العوامل المؤثرة في القطاع الصناعي



اآلثار
ةاالقتصادي

توردأكبر مصدر وثاني أكبر مسالصين ثم الواليات المتحدة -

للدراساتمركز الجزيرة 

:تراجع معدالت النمو-

جانب . بسبب تعطل اإلنتاجالعرض 1

جانب الطلب . بسبب الحجر2

وباء عالمي . الحدودانتقال الفيروس عبر بسبب 3

تأثير ما سبق . ةالسياحصادرات النفط وعائدت على 4

الترفيهوصناعة 

حالة كساد وجمود. ، صرف عمال، إغالق المصانع:5

...،فرض حظر التجول، غالق الحدود، والمطارات

العوامل المؤثرة في قطاع التجارة

:في العالم العربي-

مليار دوالر28الصادرات انخفضت -

مليار دوالر42خسر العالم العربي -



يهتالعوامل المؤثرة في القطاع السياحي وصناعة الترف

اآلثار
ةاالقتصادي

إغالق مراكز الترفيه

إغالق المطارات

منع السفر

حظر التجول

مليار دوالر50-30حجم الخسائر تيجة حظر السفر 



القاتلةالجائحة

اآلثار
النفسية

؟19-ما هو كوفيد
هل هو مرض طبيعي؟•
أم أنه نتيجة نتيجة صراع اقتصادي•

أو سياس ي؟



التغيير الصعب

اآلثار
النفسية

التحد ِّي

األمان



اآلثار النفسية لجائحة كورونا

الجسديالجانب

الصداع•

اضطرابات •
النوم

فقدان الشهية•

زيادة الوزن•

يالجانب النفس

القلق•

المخاوف•

فقدان األمل•

احتقار الذات•

االكتئاب•

الجانب العقلي

النسيان•

عدم التركيز•

ضعف القدرة •
على اتخاذ القرار

التشتت•

الجانب المهني

اضطراب •
األداء

تأخر العمل•

االنقطاع•

انقطاع الراتب•

اآلثار

يةالنفس



حظر التجول والحجر المنزلي

اآلثار
االجتماعية

:  اإليجابيةاآلثار -
منع العدوى -
ي إفساح املجال للقطاع الصح-

ليواجه
:اآلثار السلبية-

قرالبطالة وارتفاع معدالت الف-
ظاهرة العنف املنزليزيادة -
الطالقارتفاع معدالت -



اآلثار االجتماعية العالمية للجائحة

اآلثار
االجتماعية

من المدخنين انخفض معدل التدخين لديهم% 39-

.ارتفعت كميات تناول الطعام لديهم% 32-

من أفراد المجتمع أكدوا أن وزنهم ازداد% 29.4-

لةمن المجتمع يؤمنون بأن الحجر المنزلي وسيلة فعالة لحماية العائ% 98-

المنزليحرصون على ارتداء القفازات والكمامات عند الخروج من % 83-

الحجربعد نشاطهم البدني قل % 30-

ساعات بعد الحجر7أكثر من ينامون نسبة األفراد الذين زادت % 70إلى 63-

والليمونزادت نسبة استهالكهم للحمضيات مثل البرتقال % 62-

لديهمازدادت معدالت شرب المياه % 50.2-

بشرب شاي األعشاب بدؤوا % 38.4-

19يد كوفالفيتامينات والمعادن يقوي الجسم ضد يعتقدون أن تناول % 94-

بالضغوطاتيشعرون % 67.2-

الحجأكثر عن حياتهم قبل غضب بنوبات يشعرون % 42-

.ةاألزملألفضل بعد سيتغير أسلوب حياتهم الصحي يعتقدون أن % 55-

2020نيسان -األعلى لشؤون األسرة في الشارقة المجلس 



آثار الجائحة على العالم العربي

اآلثار
ةاالجتماعي

عربيمليون فقير 93-

(مليون8.3. )شخصمليون 101إلى ارتفاع الفقراء -

هدر الغذاء-

ال بد من التضامن الشامل-

(المساواة والمشاركة)التكامل في برامج االستجابة المجتمعية -

آثار سلبية على النساء: األمم المتحدة-

دخلهن أقل-

فقدن وظائفهن نتيجة الحجر أكثر من الرجال-

يجبرن على التزام البيوت قريباً ممن يضطهدهن-

(.صحة% 69رعاية شخصية، و% 88)يعملن أكثر في الخطوط األمامية -

شتيروال د. د: لألسكواالتنفيذية األمينة 



الجوع يهدد اللبنانيين

اآلثار
االجتماعية

أزمة أقتصادية خانقة ألجأت مئات األولوف إلى الشارع-

تخزين القمح والحبوب + اتجاه الناس للزراعة -

2020من اللبنانيين تحت خط الفقر قبل نهاية % 40البنك الدولي -

من العاملين األكثر فقراً يعملون في وظائف موسمية% 80-

%60انفخاض قيمة الليرة بنسبة + 2020عام % 27التضخم -

%25ارتفاع أسعار الغذاء والدواء بنسبة تجاوزت -

مشكلة البنوك-

.حكومة عاجزة-



من آثار الواقع االقتصادي والنفسي في لبنان

اآلثار
االجتماعية

تهأحرق نفسه في ساحة عامة ألنهم منعوه البيع على عرب-

سيارة أجرة سيارتهسائق أحرق -

بائع خضار يلقي خضرواته في الشارع-

ترأب يقتل نفسه ألن ابنته طلبت منه شراء منقوشة زع-

.يتالبعامل يعرض كليته للبيع ليتمكن من دفع إيجار -



السكتة القلبية

اآلثار
االجتماعية

"  التآزر االجتماعي"و " األسرة"كانت 

صمام أمان املجتمع املغربي في 

د مواجهة االنهيار االقتصادي املؤك

ن واملشكالت االجتماعية الناتجة ع

.البطاقة وانعدام فرص العمل
1995-الدولي امللك الحسن الثاني والبنك 



Face-to-Face

• Regular 

Classroom

Hybrid

• Face-to-Face

• online

100% Online

• Virtual 

Classroom

اآلثار
يةالتعليم

عملية االنتقال في أسلوب التعليم



المشكالت التي واجهت التعليم عن بعد
اآلثار
يةالتعليم

مشكالت

يمكن 

معالجتها

مشكالت

يمكن التخفيف من

وطأتها

مشكالت

ير خارج القدرة على التأث

فيها



تشعُّب مهام ِّ المعلم
اآلثار
يةالتعليم

ابتكار أساليب تواصل

إعادة احتساب الوقت

التجديد في جداول المهام  

التواصل اإللكتروني

برامج وتطبيقات

المواءمة مع الكتاب

تطويع الهاتف لمهام تعلُّمية

المقومات الشخصية



صراع القوى: التغيير

اآلثار

يةالتعليم

القوى الدافعة 
للتغيير

ة القوى المناهض
للتغيير



لبنان نموذجاً في التعليم

اآلثار
التعليمية

خاصمن التعليم % 70-

والرسميالتعليم الخاص نوعية -

طالب150.000نزوح توقع -

50.000إلى 40.000قادرة على استيعاب الدولة -

االستئجارللبناء أو تحتاج -

والفلسطينيالسوري الطالب -

.ل6.000.000الطالب كلفة -

مقترحات المعالجة-

باإلغالقمهددة المدرسة الخاصة -



سامي الخطيب
9613900457



االستقرار األسري

ودور المجتمع في تحقيقه

حامد اإلدريسي.تقديم د

مستشار أسري

رئيس مركز األسرة العربية للمسؤولية المجتمعية



عناصر المداخلة

تعريف االستقرار األسري•

االستقرار األسري والسعادة الزوجية•

دور المجتمع في تحقيق االستقرار األسري•

دور األسرة الكبيرة–

دور التعليم–

دور القانون–

دور المؤسسات  الدينية–



تعريف االستقرار األسري



االستقرار األسري والسعادة الزوجية



دور المجتمع في تحقيق االستقرار األسري



 

 

 

ٌّة لعام  م 2020 ملتقى و جائزة المسإولٌة المجتمعٌة لؤلسرة العرب

 

المحور الّرابع   

ة   ٌّ مقترح منهجً لتعزٌز استقرار األسرة العرب

ٌّة   ٌّة و العالم ٌّرات المحل       فً ظلّ المتغ

        لمرحلة ما بعد كورونا

 إعداد

ٌّف   الدكتورة نجوى باللّط

ٌّة ة المجتمع ٌّ  رئٌسة مركز المرأة للمسإول

ٌّة   ٌّة االجتماع ٌّة للمسإول                      بالشبكة اإلقلٌم

 

 

 

 

 

 

 



 

التخطٌط 

 

مقدمة  

 اآلثار العاّمة ألزمة كورونا  -1

األوضاع األسرٌة فً أزمة كورونا - 2

الّسبل الكفٌلة لتحقٌق االستقرار األسري ما بعد جائحة كورونا - 3     

ٌّة  : المسلك الصّحً  - الصّحة الجسد

ٌّة                                 الصحة النفس

ٌّة  : المسلك المالً  - كٌفٌة إدارة المٌزان

ة التخطٌط المالً   ٌّ                             أهم

المشاكل و البدائل  : المسلك االقتصادي         -  

عالقة  العمل التطّوعً باالستقرار األسري : المسلك االجتماعً        - 

التعلٌم و التعلّم عن بعد فً ظل ما بعد أزمة كورونا  :   المسلك العلمً         - 

 

        الخاتمة  

 

 

 

 



  مقّدمة

اً للتنمٌة بمختلف أوجهها   Covid-19 ٌشكل الوباء العالمً المستجد ّ ٌّ تحد

ٌّة فً  .العالم وخاّصة العربٌة منها بلدان  كلّ وللنظم الصح

ة إلى التؤثٌرات ٌّ السلبٌّة على مختلف اإلقتصادات  تشٌر الّدراسات اإلستشراف

 ،هذا إلى هممالٌٌن لوظائفالفقدان بسبب  القتصادي ،العالمٌّة وتراجع النمو ا

 النفسٌة التً طالت جلّ شرائح المجتمع  السلبٌة على الصحٌةجانب اآلثار

 . اإلنسانً

ٌّة على المستوى المحلًّ و العالمً Covid-19خلّف   :  كارثة مال

 خسائر ضخمة لكافة دول العالم  -

 جمود الحركة االقتصادٌة  -

بقاء الّناس فً البٌوت   -

ٌّة والشركات و البنوك والمصانع والمدارس  - غلق المحالت التجار

والجامعات 

المالحظ أّن هذه الكارثة لم تحدث منذ مائة سنة  

توجهت البلدان لضّخ األموال لتغطٌة الخسائر ،لكن لو استمّر وباء كورونا  فإّن 

. الحكومات ستجد نفسها عاجزة عن االستمرار فً تقدٌم اإلعانات و المساعدات

وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن البلدان األكثر ضررا فً أزمة كورونا تلك البلدان 

ٌّة وأغلبها من البلدان العربٌة  التً تعانً من كوارث طبٌعٌة و أزمات سٌاس

. ،وهً مهّددة فً هذه المرحلة بالفقر و الجوع 

وال مجال للحكومات بتحقٌق انتعاشة اقتصادٌة و النهوض بمجتمعاتها إال بوضع 

ٌّة  زا هاما كآلٌة لتطبٌق البرامج التنمو ٌّ خّطة شاملة ٌؤخذ فٌه دور األسرة ح

ة التً ٌتكّون منها كلّ مجتمع  ٌّ ٌّة األساس . باعتبارها الخل

 

 



ٌّة فً أزمة كورونا   وضع األسرة العرب

 

مجتمع متماسك - األسرة المتماسكة َ

 تفّكك المجتمع  –اهتزاز األسرة و تفّككها 

ساهم انتشار وباء فً التؤثٌر على االستقرار العائلً بطرٌقة مباشرة 

. و غٌر مباشرة 

التزام األسر بالبٌوت أثناء فترة الحجر الصحً  -

الذي هو فً الحقٌقة ٌطلق علٌه تباعد )تطبٌق التباعد االجتماعً  -

 (جسمً فً المقابل هناك تواصل اجتماعً 

  االنقطاع عن العمل من جهة  -

من طرف الحكومة أو من جهة الخواص مع توفٌر الراتب : خٌار

الشهري  

من جهة الذٌن ٌدٌرون القطاع الخاص التوقف عن العمل : قرار 

توّقف الراتب  

هذه التدابٌر و اإلجراءات أّدت إلى حدوث كارثة مالٌة ،حٌث تّم 

حفظ :مقاصد الشرٌعة )التضحٌة باالقتصاد من أجل حٌاة اإلنسان 

،والمالحظ أّن حفظ النفس شامل لكلّ (النفس مقّدم على حفظ المال 

شرائح المجتمع وأفراد العائلة وال مجال للتضحٌة بكبار السّن كما 

اقترح البعض من ساسة الغرب وهذا غٌر إنسانً و غٌر أخالقً 

. باإلضافة إلى أّنه غٌر شرعً و غٌر دٌنً 

 

 

 

 



 

بعض لذا وجد  وضع جدٌد وغرٌب على العائالت، الصّحًحجر الٌعتبر 

 إّن االنقطاع عن الّدراسة والعمل... األفراد  صعوبة فً التعامل معه

ساهم بنسبة تواجد أفراد األسرة على مساحة مغلقة ولفترات طوٌلة و

ٌّة، حٌث أن التقارب المكانً  بٌن أفراد كبٌرة فً  توّتر العالقات العائل

ّنفسً، الّضغط ال مّما ٌترّتب عنهاألسرة ٌإدي إلى تماس مباشر بٌنهم، 

لمرأة ا عنف جسدي ضد إلىالذي سرعان ما تحّول فً بعض البٌوت 

 لوالطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  السبل الكفٌلة لتحقٌق االستقرار األسري بعد جائحة كورونا -3

 

ة   ٌّ الصّحة النفس

فً وصف اآلثار السلبٌة اللبنانً، تقول كرٌستال النوار " إم تى فً"فً موقع 

إن للمشاكل العائلٌة فً أزمة كورونا و وانعكاسها على الصحة النفسٌة للطفل 

مل عدة االبعض ٌتغاضى عّما ٌعٌشه الطفل من أزمات نفسٌة تختلف تبًعا لعو"

وحسب الفئة العمرٌة، إال أّنه األكثر تؤّثًرا بالّضغط النفسً والعصبً الذي ٌعٌشه 

فحتى لو لم ٌستطع الّتعبٌر، . األهل فً المنزل من دون أن ٌدرك أحد هذا األمر

ٌّة وكل  ال ٌظّنَن أحد أن التوّتر الناتج عن الحجر المنزلً والخالفات الزوج

الّضغط النفسً والمشاكل المشابهة تمر مرور الكرام، بل تبقى محفورة فً 

 ."أعماق الطفل وتظهر بشكٍل قد ٌفاجئ الجمٌع

ٌّة   لذا البّد أن من العمل على بناء جهاز مناعة قوّي لمقاومة الّضغوطات النفس

 التوّتر موجود لكن طرٌقة التعامل معه غٌر صحٌحة  -

 طرٌقة الكبت سٌئة فٌها تعبٌر عن الهروب من المشاعر  -

عدم مواجهة المشاعر ٌإدي إلى تخدٌرها وٌظهر ذلك من خالل ممارسات  -

 معٌنة مثل اإلفراط فً األكل أو اإلفراط فً النوم أو اإلفراط فً الكالم 

 :أفضل طرٌقة لمواجهة التوّتر و القلق  -

االعتراف بؤّن الوضع ٌستحق التوتر وهً أّول مرحلة من التعبٌر عن  -

 الذات

 (االنتقال بالقلق من حالة انفعالٌة إلى حالة عقلٌة )تحدٌد مصادر القلق  -

 االطالع علً أسباب القلق والتوتر ٌجعل العقل قادرا على التفكٌر-  -

 (ربط األسباب بمسبباتها)وإٌجاد الحلول لمعالجة الوضع 

 االعتراف و الوعً  بمصادر التوّتر وضرورة تقبل هذه المشاعر  -

 



: وتكون مقاومة ضغوطات التوتر  القلق بـ 

ممارسة الرٌاضة بشكل منتظم   -

القٌام بتمارٌن االسترخاء بؤنواعه المختلفة   -

انتظام الصلوات   -

 انتظام الوجبات  -

 ضرورة بث رسائل اٌجابٌة  -

 عدم تثبٌط المعنوٌات  -

 التعامل باٌجابٌة مع األطفال و الزوجات و كبار السنّ  -

الّسلوك االجتماعً  االٌجابً ٌنطلق من داخل األسرة  = 

 

ة  ٌّ : الصّحة الجسد

 

تناول الطعام الصّحً   -

مثل الخبز و الحبوب ،  )التمّتع بتشكٌلة متنوعة من األطعمة المغذٌة  -

الفواكه و الخضراوات ، منتجات األلبان مثل الحلٌب و الجبن واللبن 

الرائب ، المكسرات و البقول مثل مثل الحمص و الفاصولٌا و العدس و 

 (اللحوم الخلٌة من الشحم، السمك ، الدجاج و االبٌض

حلٌب الثدي هو األفضل للطفل وهو ٌشكل جمٌع الطعام و الشراب الذي  -

 ٌحتاجه الطفل فً األشهر الستة األولى 

 التعود على شرب الماء بكثرة  -

 اجتناب تنال األطعمة الدسمة مثل الهامبورغر وشرائح البطاطا -

 التقلٌل من من المشروبات ذات الكمٌات الكبٌرة من السّكر المضاف -

 تحذٌر األطفال  من اقتنائهم لبعض المشترٌات  -

 تعوٌد األبناء على ضرورة غسل أٌدٌهم قبل تناول الطعام  -

 العناٌة بمراقبة الوضع الصحً لؤلطفال  -

ًّ لؤلسرة ٌساهم فً منع المشاكل الصحٌة الطوٌلة األمد  إّن توفٌر الّطعام الصح

. مثل السمنة المفرطة و ارتفاع ضغط الدم 

 



: المسلك المالً 

 بالمجال االقتصادي وخلّف خلال على مستوى التصّرف  Covid19أضّر وباء 

المالً فً مٌزانٌة األسرة بسبب االنقطاع عن العمل ،واالنقطاع عن الّدراسة 

. وكثرة الطلبات و زٌادة المصارٌف 

ٌّة األسرة   هذا الوضع الجدٌد استوجب الّنظر فً إعادة برمجة مٌزان

إدارة مٌزانٌة األسرة فً مرحلة ما بعد جائحة كورونا  

بعد أزمة كورونا ظهر صنفٌن من المعّطلٌن عن العمل  لذا وجب اتباع الحلول 

: اآلتٌة لكل من الحالتٌن

 

البقاء فً البٌت دون راتب مواصلة العمل فً البٌت مع الراتب  

إعداد مٌزانٌة شهرٌة أو أسبوعٌة  -
المحافظة على المدخرات  -
حذف الكمالٌات  -
النفقة خارج المّدخرات  -
التخطٌط للضائقة المالٌة  -
ضبط النفقات  -

تسدٌد الفواتٌر بالتقسٌط 
العٌش فً ظروف مالئمة لتخطً 

المرحلة 
 

 (سٌاحة-تجارة)فقدان األعمال -
زٌادة فً درجة الفقر -

ضبط النفقات 
تسجٌل النفقات  

محاولة إٌجاد شغل عن طرٌق النت 
ممارسة أشغال ٌدوٌة لالسترزاق 
دور الحكومات لدعم هذه األسر  

 

 

 

 

 



: المسلك االقتصادي 

اضر الحجر الصحً وبقاء الناس فً بٌوتهم بالحركة االقتصادٌة فً كل بلدان 

العالم ،وشرعت الحكومات فً إنشاء خلٌة أزمة لبحث سبل النجاة من الكارثة 

. المالٌة 

: هنا تجدر اإلشارة إلى اّن الشركات الناجٌة من األزمات المالٌة تتمثل فً 

 (فال بضاعة و ال مصارٌف تدفع)الشركات المتعلّقة بالخدمات 

 (رغم قلة األرباح لٌس هناك خسارة )التجارة االلكترونٌة 

عدم القدرة عن االستغناء  (زٌتون ، نخٌل )قطاع الّزراعة ناجح زمانا و مكانا 

عن الغذاء  

ٌّة   (الدجاج - البقر–الغنم  )الثروة الحٌوان

ٌّة   التربٌة السمك

المشارٌع الّصغرى مثل المصانع الصغٌرة  

 (الّشقق  الشالٌهات الصغٌرة )قطاع اإلٌجار 

والستدامة نجاح هذه المشارٌع ضرورة المحافظة على راس المال  

و تقلٌل المصارٌف فكلما نقصت المصارٌف زادت األرباح  

دعم مشروع األسر المنتجة من خالل التدرٌب و التطوٌر و المتابعة لمشارٌع 

المنزل المنتج   

قدرة األسر المنتجة على توفٌر مصدر دخل ٌمكنها من تغطٌة احتٌاجاتها 

التحّول باألسر من وضع المساعدة إلى  المشاركة الفاعلة فً التنمٌة 

 

 

 



المسلك االجتماعً  

بقدر ما أضّر انتشار وباء كورونا بالمجال االقتصادي العالمً بقدر ما ساهم 

على نطاق واسع فً دعم روابط األخوة اإلنسانٌة عن طرٌق حركة المساعدات 

ٌّة فً كلّ االتجاهات ،والتضامن المجتمعً بكل أنواعه فً شّتى بلدان  الدول

. العالم 

 هو ممارسة تتطلب ثقافًة ووعٌاً بما ٌقدم لنا ولآلخرٌن، ألن يالتطوعإّن العمل 

 خلق العطاء العظٌم وٌعتبر عمالً سامٌاً مصدره  وألجلنا، نابع مّناالتطّوع هو 

 .وجمٌالً 

ثقافة التطوع من أهم الوسائل المفٌدة لتنمٌة شخصٌة الفرد؛ من خالل  إنّ 

ًّ عند األفراد ٌّة، والتكوٌن االجتماع  . المساهمة فً دعم التنشئة الثقاف

 ثقافة التطوع إلى تحقٌق مجموعة من المهارات، والمعارف، والقٌم رمًت

 .  المرتبطة بؤفعال الخٌر المقّدمة لتوفٌر الخدمات

ٌُسهم بأّن   قدر كبٌر فً تخلٌص الفرد من المشاعر السلبٌة العمل التطوعً 

وهو ما كالحزن و القلق و العزلة وكلما زاد عطاإه كلما زاد شعوره بالسعادة ،

ٌجعل المتطوع ٌعٌش سكٌنة النفس، وطمؤنٌنة القلب، وٌتنعم بالصحة النفسٌة؛ 

ر سعادته َة طاقة مختَزنة تعكِّ . فلٌس َثمَّ

كما ٌشعر العمل التطّوعً الفرد بامتالكه للوقت  وعدم إحساسه بالفراغ ،وٌعله 

. قادرا على إدارة وقته فً المصلحة و نفع غٌره

إّن العمل على نشر ثقافة العمل التطّوعً داخل األسر ٌمّكن من إشاعة روح 

التضامن بٌنهم و ٌقضً على أسباب الفرقة و التباغض ،وٌساهم فً بناء 

وحدة متكاملة فً الذات و " شخصٌات متوازنة باعتبار أّن الشخصٌة هً 

ٌّة  االجتماعٌة  ٌّزات الجسمٌة و العقلٌة و المٌزاج تتجلى من "الصفات والمم

. خالل سلوكات الفرد و ردود أفعاله تجاه موقف ما

  العمل التطوعً لخلق روح إنسانٌة تعاونٌة بٌن أفراد هدفيعلى هذا األساس و

 لمجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة،األسرة الواحدة و ا



 

التعلٌم و التعلم عن بعد فً ظل وما بعد أزمة كورونا :   المسلك العلمً  - 

 

ٌّة فً مختلف بلدان العالم فً   آلٌة  أزمة كوروناالتجات جلّ المإسسات التعلٌم

 ٌّتبعها المعلّمون والطالب عند وجود ناجعةوسٌلًة ن بعد إذ ٌعّد التعلّم عالتعلٌم و

تلّقً أو بسبب ظهور أزمات اقلٌمٌا او دولٌا ، بهدف التباعد الجغرافً بٌنهم 

 تواصل تكنولوجً عبر شبكة اإلنترنت، وهو من ن خالل توّفرة ميّ المواد التعلٌم

الظواهر الحدٌثة التً رافقت التطّور التكنولوجً الكبٌر فً هذا العالم، والهدف 

لمواصلة إتمام البرامج   إٌجاد الحلّ المناسب من هذه الظاهرة هويالرئٌس

ٌّة ،هذا إلى جانب  إتاحة الفرصة للّراغبٌن بالتعلّم  المقّررة فً المإّسسات التعلٌم

ٌّة مع عدم قدرتهم على الّسفر و الحصول على الّشهادات العلٌا من جامعات عالم

ٌّة  ،وقطع المسافات ٌُعّد مهًما إلأوإّما ألسباب ماد ٌّة، كما  ٌّة ألسباب صح  ستمرار

جارًٌة من غٌر انقطاع عند حدوث األزمات العالمٌة وإبقائها المسٌرة التعلٌمٌة 

 استحسنه جمٌع التً تحول دون وصول الطالب إلى مدارسهم، وهنا الحلّ األمثل

ة التربوٌة  من اولٌاء و معلّمٌن و متعلمٌن و مشرفٌن  ٌّ . أطراف العمل

و ان التعلٌم عن بعد  ٌجّنب األسر  معاناة التفكٌر فً مستقبل األبناء فً ظل 

االزمة االقتصادٌة وٌساعدهم على ادخار جزء من المصارٌف المخصصة 

. للدراسة لتغطٌة احتٌاجات االسرة الضرورٌة  بعد ازمة كورنا 

 

 

 

 

 

 

 



 

الخاتمة 

ن االستقرار األسري إذا هو بناء عالقة زوجٌة تقوم على السكٌنة والثبات إ

 العالقة بٌن ما قامتوالهدوء والتوازن والتكامل بٌن الرجل والمرأة، فإذا 

الزوجٌن على هذه المقومات فإن بناء الحٌاة الزوجٌة ٌكون على أساس من 

ٌّة سواء كانت اجتماعٌة او االستقرار  ، لكن تؤثر األسرة باألحداث الخارج

ٌّة أدخل إرباكا على  نمط عٌشها ،وجعلها تعانً من  سٌاسٌة ، محلٌة او عالم

أزمات متنّوعة اجبرها على مراجعة قراراتها و مخّططاتها  

هذا فً ما ٌتعلق باألسر التً تعٌش أوضاعا عادٌة ، فما بالك بتلك التً شّردتها 

الحروب و أضّرتها الكوارث الطبٌعٌة ،فوجدت نفسها بال عائل وال بٌوت و ال 

. مصدر رزق ،سوى خٌام تؤوٌهم و مساعدات ٌقتاتون منها 

فؤّي حدٌث عن االستقرار داخل األسرة المهددة بالفقر و الجوع ؟ وأي معنى 

. لوجود مجتمعات ذات اسر فاقدة للحّد األدنى من العٌش وهو األمن و الغذاء 

  

 

 

 

 

 



استعراض وتحليل أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة ذات الصلة باألبعاد 

اإلجتماعية و اإلقتصادية المعززة 
لإلستقرار األسري 



أهداف األمم المتحدة بين الشريعة 
واإلستقرار األسري 

تقديم 

حياة يوسف مالوي / د

الزمالة المهنية في مجال المسؤولية المجتمعية 

ية رئيس مركز إجالل لخدمات كبار السن بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماع



موضوعات الورقة 

لمحة عن أهداف التنمية 

المستدامة اإلجتماعية 

المتعلقةواإلقتصادية

باألسرة 

1
الممارسات 

اإلسالمية ألهداف 

التنمية المستدام 

2
األسرة ما بين  

جائحة كورونا 

وأهداف التنمية

3

التوصيات 

4



ورائناأحداً نرتكالأن:املستدامةالتنميةخطة
في مقر األمم المتحدة في نيويورك اعتماد   2015سبتمبر27-25في 

من 193واعتمادها من قبل خطة جديدة طموحة التنمية المستدامة

.قاعدة العالم واإللتزام بها 

.غاية 196هدف و17تضمنت 



؟هبذاًالعددًاجلديدةاألهدافاعتمدتملاذا
. التحديات المعقدة التي توجد في عالم اليوم تتطلب تغطية مجموعة واسعة من القضايا وجود -1

.الحاجة لمعالجة األسباب الجذرية للمشاكل وليس فقط من األعراض-2

ومشاركة الخبراء من المجتمع المدني وجهات متنوعة وعملية التفاوض بيهم  193التعاون الدولي بين -3
ة وبالتالي ظهور تلك األهداف اإلنمائي.أدى ذلك إلى تمثيل مجموعة واسعة من المصالح ووجهات النظر



مباذاًتتميزًهذهًاألهدافً
شموليتها 1

:مةالمستداللتنميةالمترابطةالعناصرتعالجفهي
ةالبيئوحمايةجتماعياإلواإلدماجقتصادياإلالنمو

اتساع نطاقها  2

البلدان2015لأللفيةاإلنمائيةاألهدافإستهدفتقد

حينفيفقرااألكثرأولئكسيماالنامية

األغنياءكله،للعالم2030المستدامةالتنميةأهداف

والفقراء



عبد " تعاريف التنمية واختلفت تبعا ألوضاع المفكرين وجنسياتهم فقد عرفتعددت •
عي وظائفه بالبناء االجتماالتنمية ما هي إالّ عمليات تغيير اجتماعي تلحق " )الباسط حسن

بدراسة بهدف إشباع الحاجات اإلجتماعية لألفراد وتنظيم سلوكهم وتصرفاتهم ،وهي تعني
اعية فهي تتناول كافة جوانب الحياة اإلقتصادية واإلجتممشاكلهم مع اختالفها، وبذلك 

وغيرها، فتحدث فيها تغيرات جذرية شاملة عن طريق المجهودات المخططة والمعتمدة 
(  وجماعات لتحقيق هدف معينوالمنظمة ألفراد

المالحظة•

تمع التركيز على الجانب االجتماعي واألسرة بجميع أفرادها تشكل هي إحدى مكونات المج•

التغيير الجذري لتحقيق أهداف معينة •



مفهوم التنمية المستدامة 

نًإهناًتلكًالعملياتًاليتًميكنًم)١٩٥٦وعرفتهًهيئةًاألممًاملتحدةًللتنميةًيفًعامً•
ةًواإلجتماعيةًخالهلاًتوحيدًجهودًاملواطننيًواحلكومةًًلتحسنيًاألحوالًاإلقتصادي

اةًاألمةًواملسامهةًيفًيفًحياإلندماج،ًملساعدهتاًعلىًوالثقافيةًيفًاجملتمعاتًاحمللية
(.تقدمهاًأبقصىًقدرًمستطاع



مة أبعاد التنمية المستدا



أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجانب االجتماعي 
واالقتصادي المرتبطة باألسرة  

القضاء على 

الفقر بجميع

أشكاله في كل

مكان

القضاء على 

ر الجوع وتوفي

األمن الغذائي 

والتغذية 

المحّسنة 

وتعزيز 

الزراعة 

المستدامة

ضمان تمتّع 

الجميع بأنماط

عيش صحية 

ي وبالرفاهية ف

جميع األعمار

م ضمان التعلي

الجيد المنصف

والشامل 

يز للجميع وتعز

م فرص التعلّ 

مدى الحياة 

للجميع

تحقيق 

المساواة بين 

الجنسين 

وتمكين كل 

النساء 

والفتيات

السالم والعدل 

والمؤسسات
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ممارسات اإلسالم في معالجة الفقر والجوع 
بأنه العوز والحاجة. الفقر كما ذُكر في المعجم الوسيط•

( عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة)وعرفه البنك الدولي •

االوقاف القروض الزكاة الصدقة  الحث على 

العمل 

عليه صلى هللا-عن المقدام بن معد يكرب عن النبي . وقد حث المصطفى عليه السالم إلى ضرورة العمل والسعي إليه

(.ِه السالُم كان يأكُل من عمِل يِدهما أََكَل أََحٌد طعاًما قطُّ، خيًرا من أن يأكَل من عمِل يِده، وإنَّ نبيَّ هللِا داوَد علي:)قال-وسلم 

12345



القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي –2الهدف 
والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

قرأ أن تطعم الطعام وت»: فقد قال صلى هللا عليه وسلم في إجابة هذا السؤال•
(.12: صحيح البخاري)« السالم على من عرفت ومن لم تعرف

من : ))قالعن ترك األرض بوًرا من غير زرع، ف-صلَّى هللا عليه وسلَّم-ونهى •
.  ((كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإْن أَبَى فليمسك أرضه

[رواه البخاري، ومسلم]•



مليون فقير ( 101,4)تقلص الطبقة المتوسطة في المنطقة العربية  ليصبح -1
مليون فقير بسبب الجائحة (8.3) بعد إضافة

مليون عربي بحاجة للمساعدات   االنسانية ( 55) سيهدد  وباء كورونا -2

.مليون شخص أضافي من نقص التغذية ( 1.9) سيعاني -3



املمارساتًاإلسالميةًلضمانًمتّتعًاجلميعًأبمناطً–3اهلدفً
عيشًصحيةًوابلرفاهيةًيفًمجيعًاألعمار

صحةعلىالمحافظةعلىالسماءشرائعوجميعالغراء،اإلسالميةالشريعةحثت•
وال»:تعالىهللافقال،اإلنسانهالكفيسببا  يكونوممااألمراضمنوالوقايةاألبدان،
.«195»البقرةسورة«التهلكةإلىبأيديكمتلقوا

قالفالطاعونفقالاألوبئةنقلتمنعفعالةطريقةالسالمعليهالرسولوضعوكذلك•
بأرضوقعوإذاتدخلوهافالبأرضبالطاعونسمعتمإذا»:وسلمعليههللاصلىهللارسول
ومسلمالبخاريرواه«منهاتخرجوافالبهاوأنتم



املمارساتًاإلسالميةًلضمانًمتّتعًاجلميعًأبمناطً–3اهلدفً
عيشًصحيةًوابلرفاهيةًيفًمجيعًاألعمار

يكتفولموالمكان،والثوبالبدننظافةوعلىوالطهارةالنظافةعلىاإلسالموحث•
نممرضيوجدوالاألمراضسائرمنالعالجإلىدعابلفحسبالوقايةبجانباإلسالم

الةالصعليهقالحينذلكبينقدوسلمعليههللاصلىالرسولألنلهعالجالاألمراض
البخاريرواه«دواءلهأنزلإالداءمنهللاأنزلما»:والسالم



وتعزيزًضمانًالتعليمًاجليدًاملنصفًوالشاملًللجميع–4اهلدفً
فرصًالتعّلمًمدىًاحلياةًللجميع

ح اإلسالم دين العلم فأول آية نزلت من القرآن ، تأمر بالقراءة التي هي مفتا

.5-1/العلق( اقرأ باسم ربك الذي خلق ،:)العلوم قال تعالى

:  مقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل: فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال

ر له كلُّ شيٍء؛ حتى طلُب العلِم فريضةٌ على كّلِ مسلٍم، وإنَّ طالَب العلم يستغف))

3914صحيح الجامع لأللباني (( الحيتان في البحر



وتعزيزًضمانًالتعليمًاجليدًاملنصفًوالشاملًللجميع–4اهلدفً
فرصًالتعّلمًمدىًاحلياةًللجميع

ليه جاءت امرأة رسول هللا صلى هللا ع: عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال

ا نأتيك يا رسول هللا، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك ي: وسلم فقالت وم 

النبي ، فاجتمعن فأتاهن((اجتمعن يوم كذا وكذا: ))فيه، تعلمنا مما علمك هللا، قال

.صلى هللا عليه وسلم فعلمهن مما علمه هللا الحديث



القرآن في-تعالى-خلق هللا تبارك وتعالى الرجل والمرأة، وجعلهما شطرا النوع اإلنساني، ودليل ذلك قول هللا 
ْوَجْيِن الذََّكرَ  : )الكريم (إنَّما النساُء شقائُق الرجال)الم و قال عليه الصالة والس( َواأْلُنثَى  َوأَنَّهُ َخلََق الزَّ

وا بالنِّساِء استوصُ : )بالنساء خيراً، في آخر وصاياه يوم حجة الوداع، فقال-عليه الصالة والسالم-أوصى النبي 
(.خيًرا

اولهإليها،يتقدمفيمنرأيها،أخذالوليعلىفأوجبوإجبار،إكراهدونلزوجهااالختيارحريةلهاجعل

تنكحوالر،تستأمحتىاأليمتنكحال":-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقالاألب،رضيهولورده،فيالحق

."تستأذنحتىالبكر

صفيةوالسيدةالسالمعليهالرسولمعحدثكمامعهمالتشاور

اءًوالفتياتحتقيقًاملساواةًبنيًاجلنسنيًومتكنيًكلًالنس–٥اهلدفً



لهانوسوالشراءالبيعوتعامالتالتجارةأباحفقدبأنواعهالرزقلكسبوالسعيالعملعلىالناساإلسالمحث

اَلةِ يَ نُودِ إَِذاآَمنُواالَِّذينَ أَيَُّهايَا):تعالىوقوله،والمشتريالبائعحقوقلحفظالقوانين عَْوافَاسْ اْلُجُمعَةِ يَْومِ ِمنِللصَّ

ِلُكمْ اْلبَْيعَ َوذَُرواَللاَِّ ِذْكرِ إِلَى  
 
اَلةُ قُِضيَتِ فإذا*ونَ تَْعلَمُ ُكنتُمْ إِنلَُّكمْ َخْيرٌ َذ فَْضلِ ِمنْ اْبتَغُواوَ اأْلَْرِض فِيفَاْنتَِشُرواالصَّ

جمعة،الصالةمناالنتهاءبعدوالتجارةوالشراءبالبيعللناساإلذنفيصريحةٌ فاآلية9اآليةالجمعةسورة(َللاَِّ 

اليدمدحدق-وسلمعليههللاصلى-والمصطفى،والتجارةبالسعيهللافضلوالتماسالربح،علىالحصولبهدف

ً المسلميكونأنإلىودعاالعاملة،المنتجة المقدامنعصحيحهفيالبخاريروىكماالنصوصمنكثيرفيمنتجا

يِده،عملِ منيأكلَ نأمنخيًراقطُّ،طعاًماأََحدٌ أََكلَ ما):قال-وسلمعليههللاصلى-النبيعنالكندييكربمعدبن

(يِدهعملِ منيأكلُ كانالسالمُ عليهِ داودَ هللاِ نبيَّ وإنَّ 

تعزيزًالنموًاالقتصاديًاملطردًوالشاملًللجميع–8اهلدفً
ئقًللجميعواملستدام،ًوالعمالةًالكاملةًواملنتجة،ًوتوفريًالعملًالال



بهمشفقةوالالعملمنيطيقونالماتكليفهمعدمـوسلمعليههللاصلىـالنبيسنةفيوالعمالالخدمحقوقومن

..أعمالمنيكلفونفيماومساعدتهم،عليهموالتصدقواإلنفاقبل،

ديكمأيتحتهللاجعلهمخولكمإخوانكم).قالأنهـوسلمعليههللاصلىـالنبيعنـعنههللارضيـذرأبيعن،

أعينوهمفكلفتموهمفإن،يغلبهمماتكلفوهموال،يلبسمماوليلبسهيأكلممافليطعمهيدهتحتأخوهكانفمن

(البخاري()

تعزيزًالنموًاالقتصاديًاملطردًوالشاملًللجميع–8اهلدفً
ئقًللجميعواملستدام،ًوالعمالةًالكاملةًواملنتجة،ًوتوفريًالعملًالال



 وله أن الشرع أيَّد حق الحياة لجميع البشر فمنع قتل النفس بدون وجه حق لق( 2012:محمد)كر

ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ )تعالى  َم َللاَّ َطانًا فاََل يُْسِرف ِه ُسلْ  ۗ َوَمن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِليِّ َواَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

(33:اإلسراء ء()فِّي اْلقَتِْل ۖ إِنَّهُ َكاَن َمنُصوًرا

 ْم َخْشيَةَ إِْماَلٍق ۖ نَْحُن َواَل تَْقتُلُوا أَْواَلَدكُ )وكذلك حرمت الشريعة االسالمية قتل األوالد لقوله تعالى

(31.اءاإلسر( )نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاُكْم ۚ إِنَّ قَتْلَُهْم َكاَن ِخْطئًا َكبِيًرا

لى هللا عليه قَبَّل رسوُل هللا ص: وحث اإلسالم على الرفق باألبناء وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال

إنَّ لي عَشرةً من الولد ما : ْقَرعُ وسلم الحسَن بَن علّيٍ وعنده األَْقَرُع بُن حابِس التَّميميُّ جالساً فقال األَ 

رواه ((  يَْرَحُم ال يُْرَحمُ َمْن ال: ))فنظر إليه رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ثُمَّ قال! قَبَّْلُت منهم أحداً 

البخاري ومسلم 

السالمًوالعدلًواملؤسسات:١٦ًاهلدفً



ك وقد جعلت الشريعة اإلسالمية المساوة من األسس والمبادئ العامة التي تحكم العالقات والسلو

م االنساني فالمساواة في الحقوق والواجبات بين الناس جميعا من حيث المسؤولية والجزاء أما

َما نَّ )القضاء وفي الحقوق والحريات العامة وال تمييز بين لون أو عرق أو جنس لقوله تعالي 

 َ 10.الحجرات() لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوا َللاَّ

 وقصة فاطمة المخزومية

السالمًوالعدلًواملؤسسات:١٦ًاهلدفً



دريب والتعليم تقرير مستقبل الت-اإلدارة بعد كورونا -بناء على ما ورد في سلسلة تقارير تحليل الواقع •
يا الصادر من  معهد اإلدارة العامة بسلطنة عمان المبنية على تقرير لجنة االمم المتحدة لغربي اس

وتقرير برنامج االمم المتحدة االنمائي في الدول العربية وغيره 

مليون فقير بعد إضافة      ( 101,4)تقلص الطبقة المتوسطة في المنطقة العربية  ليصبح -1

مليون فقير بسبب الجائحة (8.3) 

مليون عربي بحاجة للمساعدات االنسانية ( 55) سيهدد  وباء كورونا -2

.مليون شخص أضافي من نقص التغذية ( 1.9) سيعاني -3

األسرة  بين جائحة كورونا وأهداف التنمية



ماذا تحتاج  النتيجة  على األسرة األهداف

+الجوع + الفقر

التمتع بالصحة 

+والرفاهية 

+التعليم الجيد 

النمو االقتصادي

ت الفتياتمكين + 

وتحقيق المساوة

العدل والسالم + 

دين وانشغال الوال-مشاكل نفسية–تسريح من العمل –بطالة 

ربوية بتأمين لقمة العيش عن األبناء فبالتالي قد تظهر مشاكل ت

يادة ز-توجه األبناء للعمل وبالتالي ترك التعليم  –وسلوكية  

ن الخوف م–اإلصابة ببعض األمراض كسوء التغذية –الديون 

بية عدم تل–األمراض لعدم القدرة على تلقي رعاية صحية جيدة 

سرب الت–االحتياجات الضرورية ألفراد األسرة المتوسطة أو أقل  

لقي عدم ت–اجبار األبناء على العمل وترك الدراسة –عن التعليم 

–القتصادي التضحية بالتعليم األهلي نتيجة التغير ا–تدريب جيد 
مل تلبية احتياج بعض األبناء على حساب اآلخرين مثل أن يك

ظهور بعض المشاكل في األسرة ثم–البعض والبعض يعمل 

استخدام العنف مع –للمجتمع كالسرقة لتامين االحتياجات 

زيادة الدين على األسرة وقد –األخرين داخل وخارج األسرة 

يترتب عليه السجن عند عدم السداد

الدعم من الجهات الحكومية و الخيرية -

التفكير في تحسين موارد الدخل وتنويعها -

األسر المتوسطة وأقل بقليل -تقليل المصاريف-

االقتراض الحسن للبدء بمشروع كالزراعة --

ر الشديد االلتجاء للطب البديل في بعض الحاالت المضية في حالة الفق--

االستغناء عن رفاهية التعليم-

استخدام بدائل للتعليم النظامي والمكلف -

الدعم النفسي للوالدين واالبناء للحفاظ على األسرة -

رية التشاركية بين أفراد األسرة في الحوارات واتخاذ القرارات المصي-

لهم 

ن به وما تغير نمض التفكير في المصروفات والتفريق بين ما يرغبو-

يحتاجونه 

لى تعويد األبناء على تحمل المسؤولية يسعد على تخفيف العبء ع-

الوالدين  



ألسرة حث جميع الجهات الحكومية واألهلية والقطاع الثالث على استحداث نظم وتدابير لحماية ا-•
ً ) من تداعيات جائحة كورونا وما بعدها من جميع النواحي  (نفسياً واجتماعيا، اقتصاديا

قيام البنوك كجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه األفراد تقديم القروض الحسنة لدعم-•
.المشروعات التي تخدم األسرة أو القروض الزراعية وغيرها 

.تبني حمالت توعوية منظمة هادفة و ممنهجة لدعم استقرار األسرة •

ل على على الجهات الصحية استحداث وتطوير برامجها الستيعاب أكبر عدد ممكن لألفراد للحصو•
رة على الرعاية الصحية خصوصا مع زيادة الفقر وتناقص الطبقة المتوسطة وبالتالي عدم القد

الحصول على الرعاية الصحية المدفوعة  

التوصيات



ائل على وزارات التربية والتعليم استحداث برامج تعليم مجانية واستخدام طرق ووس•
طلب على حديثة لنشر التعليم وذلك لتوقع اخفاض الدخل المدي لألسر وبالتالي سيقل ال

.التعليم المفتوح 

رة التركيز على ذوي اإلعاقة وكبار السن والعناية بهم وتقديم الخدمات المساندة لألس•
.للتخفيف من وطأة جائحة كورنا 

على الجهات المعنية واألفراد خلق فرص عمل وتدريبهم على ذلك •

تابع
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التحول الذكي للمجتمعات وآثاره على منظومة قيم األسرة العربية
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فهد سعاد. د

الفريح 

مستشار حتليل

نظم معلومات 

استشاري تدريب

سفريةاملؤهــــــل

مؤسســة  

ورئيســـة 

KVCAS

جوائز
دولة الكويت

االمارات

البحرين

أمريكا

مصر

PhD:

• SW

• CD

MBALS

BsComputer

املسئولية اجملتمعية•

مرضى السلياك•

3
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ام  األسرة هي املؤسسة الرتبوية األوىل املسؤولة عن تنشئة األفراد على احرت

القيم السائدة فيها واحرتام األنظمة االجتماعية ومعايري السلوك واحلفاظ 

على حقوق اآلخرين ونبذ السلوكيات اخلاطئة

4
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بس  واألسرة هي الدرع احلصينة، واشتق تعريفها من األسر وهو القيد والشد واحل

:  ىلقال تعا. وأسرة الرجل عشريته ورهطه األدنون ألنه يتقوى بهم. واالستسالم

.وقيل من األزر مبعنى املؤازرة. 28/اإلنسان”َأْسَرُهْم َوَشَدْدَنآّنْحُن َخَلْقَناُهْم “

5
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 تصدر عنها األسرة هي املسئولة عن تعزيز القيم األخالقية والعادات الفطرية واملكتسبة اليت

أفعال اإلنسان يف عالقته مع الناس وُتسَتمد من القيم اإلميانية،

مرحلة  أما عن السن املناسبة لغرس هذه القيم فقد أمجعت الدراسات أن الرتبية تبدأ يف

نني ، إذ الطفولة املبكرة واملتأخرة بل أثبتت بعض الدراسات أنها تبدأ قبل ذلك وهو ج

.يته املستقبليةخالل هذه الفرتة تكون لدى الطفل قابلية التعلم والتقليد ومنها تتكون شخص

6
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القيم و جمموعة األحكام واملعايري النامجة عن األسرة كذلك اليت حتدد 

تصورات افرادها للكون واإلله واإلنسان واحلياة،

واليت تتكّون نتيجة واملواقف احلياتية املختلفة، 

سلوكهم وبذلك يتمّكن افرادها من حتديد أهدافهم وتوجهاتهم اليت تتجّسد يف

العملي بصورٍة مباشرٍة أو غري مباشرٍة

7
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(يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّـَه َوكونوا َمَع الّصاِدقنَي)الصدق •

[  ١٤]،(َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي)الرمحة •

وتشمل أي حٍق متعلق بالذمم،: األمانة•

وهما يدّلان على سعة وكثرة العطاء: الكرم واجلود•
اليت حتّقق تنمية الفضائل وعناصر اخلري: التطهري؛ أي تطهري النفس من اآلفات والعيوب املعنوية، والثاني: التزكية و حتمل معنيان؛ األول•

َواْلِحْكَمَة َوِإن ِكَتاَب ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلُأمِّيِّنَي َرُسوًلا مِّْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْل: )الصفاء وصالح الدنيا واآلخرة يف النفس، قال تعاىل

(.َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل مُِّبنٍي

وُيقصد به جمانبة الظلم واجلور، والتوّسط يف األمور، والتزام احلق،: العدل•
أّنه جلب  اإلحسان ب-رمحه اهلل-كأّن املرء يراه، وقد عّرف العز بن عبد السالم -تعاىل-وُيقصد به يف الشريعة اإلسالمية عبادة اهلل : اإلحسان•

[٢١.]منفعٍة أو دفع مفسدٍة

أروع األمثلة يف الصرب؛ فصرب على ضيق احلياة وشدتها، وعلى -صّلى اهلل عليه وسّلم-ضرب رسول اهلل : الصرب•

ويقابله يف اللغة الرغبة، وُيقصد به عدم امليل إىل الشيء: الزهد•

أّما يف االصطالح فيطلق على اإلعراض عن احلياة الدنيا وما فيها من ملذاٍت وشهواٍت، وُعّرف أيضًا بأّنه طلب راحة احلياة اآلخرة •

خفض اجلناح ، مع-تعاىل-بالتواضع، بالتواضع انكسار القلب وخضوعه هلل -عليه الصالة والسالم-لرسوله -تعاىل-ورد األمر من اهلل : التواضع•

ومن جمموعة 

القيم اليت 

:جبلنا عليها
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!كورونا تغزو العامل
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غيريالعامل العربي غالبا يرفض التو 
رة لكن البد من اختاذ اخلطوة واملباد

.حنو هذا التغيري

الكون واقع حتت ضغط التغيري

و التحول الذكي للمجتمعات

10
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ة وال نلوم البعض ألننا شاهدنا مناذج وأمناط تربوية سلوكية بعيدة عن ثقاف

حنالل  جمتمعاتنا ومنهجها القويم اعتمدت ثقافات مستوردة تبعث على العنف واال

واالسرتخاء واالعتماد على الغري، مما يعين نذير خطر على األجيال القادمة
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لى التعامل عن بعض موظفيها الغير قادرين عبالفعل بعض المؤسسات استغنت 
مع الوضع العالمي الجديد نحو استخدام التكنولوجيا 

12
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:العوائق 

غياب التخطيط االستراتيجي •

التدريب الكافي قلة •

القواعد و طرق االستخدام عدم تفصيل •

الخاصة / الجامعات الحكومية•

الميزانية •

العالقات واألشخاص المؤثرين•

البيئة المحيطة وقوانينها المستجدة•

المنافسين •

فقد االرشاد •

(عاطفية) قرارات فردية •
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معرفة مراحل انجاز العمل•

موارد مادية وبشرية•

المعرفة النفسية للبيئة المحيطة•

مهارات لغة الجسد•

مهارات تواصل عالية•

كاريزما•

14
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:ادخل التجربة وتعلم منها

فقدان الميدانية ويمكن تعويضه / العمل بطريقة عملية •

ا الخوف من خوض التجربة يجعلك في زاوية ال تستطيع ان تتحرك منه•

تقييم التجربة واخذ التغذية الراجعة •

٪  في البداية ٥٠نجاح التجربة بنسبة •

يعتبر نجاح 

15

Dr. Suad Alfuraih



عالمنا االن هو عالم المهارات وعالم المعرفة•

خالل جائحة كوروناتعطيل مهارات التعلم•
هاراتيتسبب يفقدان الطلبة للكثير من الم

ليةللمسئوهمستشعاريؤدي الاشراك الطالب •

تماعية اشراك التعليم في بؤرة المسئولية االج•

16
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بط االستبيانرا
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:من أنواع التنشئةجملموعتنييتعرضونوالدناأ

االسريةالتنشئة•

االجتماعيةالتنشئة•
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العامل بعد جائحة كورونا

(توصيات)

Dr. Suad Alfuraih 42



األخالق ال ُتكتسب بالنصائح العابرة بل بالقدوة واملثل األعلى. 1.

دراسة املواقع و طرق حجبها . (الرقابة الذاتية)2

وضع اسرتاتيجيات املرحلة املقبلة و وضع قرارات مجاعية أسرية تشاورية. 3

تفصيل هذه القواعد و طرق التنفيذ . 4

التدريب املستمر والصرب وبذل اجلهد. ٥.

رعاية األبناء وإحاطتهم باحلب واحلنان. 6

ادراج امليزانية االزمة لتحقيق هذا التغيري. 7

العالقات واألشخاص املؤثرين. 8

البيئة احمليطة وقوانينها املستجدة. 9
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  َراسة  حالة
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جاسم طالب يف املرحلة اجلامعية،

:قبل اجلائحة

كان يذهب حلضور حماضرات مواده املسجلة بانتظام•

حيرص على انهاء مجيع متطلبات الدراسة أوال بأول•

حيرص على التواجد فبل موعد حماضراته بوقت كاف•

درجاته جيد جدا يف أغلب املواد•



  َراسة  حالة
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جاسم طالب يف املرحلة اجلامعية،

:أثناء اجلائحة

الليل تساوى بالنهار•

وقت الفراغ كبري جدا وغري مستغل بصورة مقيدة•

حتميل برامج ألعاب خمتلفة•

م  قضاء معظم الوقت على األجهزة واللعب ليال و نهارا والوقت غري منظ•

على االطالق

عصبية ونرفزة أغلب الوقت•



  َراسة  حالة
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جاسم طالب يف املرحلة اجلامعية،

بعد إقرار الدراسة عن بعد يف جامعته

كان حيرص على حضور حماضرات مواده املسجلة بانتظام•

حيرص على انهاء مجيع متطلبات الدراسة أوال بأول•

حيرص على التواجد يف موعد حماضراته•

درجاته جيد جدا يف أغلب املواد•



سعــاد فهــد الفريــح. د
شركة الفريح لالستشارات

(يابانياللجودةاعلم)جودة التطوير الذاتي بمنهجية كايزن  مدرب  •
استشاري في الشبكة االقـليمية للمسؤولية المجتمعية•
مستشار دولي في تطبيقـات التنمية المستدامة•

شكرا حلسن استماعكم

Dr. Suad Alfuraih
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 المتحدث

 المستشار فواز بن محمد الدخيل

 بالتنمية البشرية والمسؤولية المجتمعية 



تتحدث منظمة الصحة العالمية  المكتب اإلقليمي 

لشرق المتوسط انه يوجد في أنحاء العالم كافة أكثر 

مليون شخص من ذوي اإلعاقة وهم  1000من 

أي )٪ من سكان العالم تقريباً 15يشكلون نسبة 

وسيستمر عدد (. أشخاص 7شخص معاق من كل 

المصابين بالعجز في االرتفاع بسبب شيخوخة 

السكان وتفاقم المعاناة من الحاالت الصحية المزمنة 
 .في العالم



الحظت الجمعية  2013وفي عام 

العامة لألمم المتحدة أن ما يقدر 

من ذوي اإلعاقة % 80بحوالي 

 يعيشون في البلدان النامية



 أنواع األسر
 األشخاص  

 ذوي اإلعاقة

 اسرة 
 تزوج أو تزوجت

 من ذوي اإلعاقة 

 اسرة 
 ولد لديها 

 طفل أو طفلة 
 من ذوي اإلعاقة 

 اسرة 
 اصبح االب 

 من ذوي اإلعاقة 

 اسرة 
 اصبحت االم

 من ذوات اإلعاقة 

 اسرة 
 اصبح الولد 

 من ذوي اإلعاقة 

 اسرة 
 اصبحت البنت 
 من ذوات اإلعاقة





هي أول ردة فعل لألسرة عندما ترزق بمولود باحتياجات خاصة، تتميز هذه الصدمة بمشاعر 

فقدان ) القلق، الشعور بالذنب ، االرتباك، العجز ، الغضب ، عدم التصديق ، اإلنكار و القنوط 

، و بعض األهل يغوصون في مشاعر من الحزن العميق و الحيرة و انعدام القدرة على (األمل

التفكير و الشعور بالحرمان و فقدان شيء عزيز، و في هذه األوقات تكون األسرة بأمس الحاجة 

للدعم و اإلرشاد، فتوعيتهم بفرص أبنائهم العالجية و التعليمية و االجتماعية هي من أكبر 

إال أن اإلرشاد يجب أن يعي مراعاة مشاعر . العوامل المؤدية إلى تجاوز األهل لهذه المرحلة 

األسرة و التأكد من وعي األسرة إلى أن هذه اإلعاقة لم تكن نتيجة إلهمال من قبلهم و االبتعاد عن 

 استخدام ألفاظ توحي باألمر من ضروريات مساعدة األسرة في تقبل الحقيقة 



سورة " )ما أصاب من مصيبة إال بإذن هللا و من يؤمن باهلل يهد قلبه و هللا بكل شئ عليم:" قال تعالى

، في هذه المرحلة يتقبل األهل الواقع و يبدأون في شحذ طاقاتهم لمساعدة الطفل، فقد أدركوا ( 11آية:التغابن

احتياجاته و تفهموا حالته و بذلك بدأوا يسعون لتعلم المزيد عن طرق المساعدة و التفاعل أكثر مع البرامج 

المساندة، هنا يبدأ األهل في العمل من أجل الطفل و ليس أنفسهم و يبدأ البحث الفعلي عن إيجاد فرص 

 .تعليمية و طبية و عالجية و برامج تدريبية و فرص اجتماعية و مهنية
ال توجد طريقة واحدة لتفاعل األسر مع وجود طفل باحتياجات خاصة، فردة فعل كل أسرة تعتمد على التكوين 

النفسي لألسرة و مدى اإلعاقة و كمية الدعم الذي تتلقاه األسرة من األقارب واألصدقاء واألخصائيين، و على 

الرغم من وجود بعض التشابه في ردود الفعل إال أن األسر التي تتمتع بوضع اقتصادي و اجتماعي و أسري 

مريح تكون في األغلب أقدر على التعايش بشكل فعال مع وجود ظروف خاصة بينما تعاني األسر ذات 

األوضاع االجتماعية و االقتصادية واألسرية السيئة من مزيد من الضغوط و المشاكل و عدم القدرة على 
 .التكيف



في هذه المرحلة قد يشعر األهل بالخوف أو القلق من عدم قدرتهم 

على أداء األدوار المتوقعة منهم بالشكل المناسب مما يجعلهم 

شديدي الحساسية و يقضون أغلب أوقاتهم في الحسرة و الحزن 

على حالهم و ندب حظهم ، إال أنهم سيدركون وجود شخص 

 . بحاجة لعناية مختلفة في المنزل



في هذه المرحلة يتجنب األهل تصديق الواقع 

المؤلم بالنسبة لهم فبعضهم يسعى إليجاد سكن 

داخلي للطفل أو ينقطع عن زيارة الطفل في 

المستشفى، كما يشهد األهل في هذه المرحلة 

 .محاولة التهرب من مواجهة األقارب

استراتيجيات العمل مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة، ترجمة، عبد العزيز السرطاوي، أيمن خشان، وائل أبو : بيكمان، بايوال ج

 (.2003الطبعة األولى، )دبي  -دار القلم :جودة

 (.2000الطبعة األولى، ) األردن  -دراسات و بحوث في التربية الخاصة، دار الفكر : الروسان،فاروق



 مرحلة
  صدمة 

 :األهل
o تأجيل تصديق الواقع 
o العمل بجد لتطوير الحالة 

 :اإلرشاد النفسي
o االنصات والقبول 
o العمل مع األسرة 



 مرحلة 
 الغضب 
 و الرفض

 :األهل
o تحويل الغضب للذات 
o الشعور باإلحباط من مقدمي الخدمة 

 :اإلرشاد النفسي
o تشجيع األهل على التحلي بالصبر 
o إعطاء األهل نماذج ايجابية لدور األهل 



 مرحلة 
 حماولة تغيري 

 الواقع

 :األهل
o تأجيل تصديق الواقع 
o العمل بجد لتطوير الحالة 

 :اإلرشاد النفسي
o اظهار تفهم لحالة األهل 
o ايضاح أن مشاعر األهل طبيعية 



 مرحلة
 االكتئاب  

 واالحباط

 :األهل
o الشعور بعدم جدوى مجهودهم 
o الحزن على عدم وجود طفل طبيعي 

 :اإلرشاد النفسي 
o التركيز على االيجابيات 
o التأكيد على أن الجهود ستثمر 



 مرحلة
 تقبل  

 احلقيقة

 :األهل 
o ادراك احتماالت المساعدة 
o تنظيم الوضع األسري 

 :اإلرشاد النفسي
 o تشجيع التعامل مع أسر أخرى 
o مدح األهل عند مالحظة أدنى تطور 





يعطي ويبين الحق ألسرة الطفل 

االشتراك في البرامج المناسبة 

ويوضح حقوق ذوي االعاقة 

 الطريقة السهلة

اعطاء األسرة كتب ومعلومات عن 

االعاقة وتمكينهم من حضور الدورات 

المتخصصة لإلعاقة وتعريفهم التعريف 

 الكامل عن االعاقة 

مساعدة األسرة على تقبل اإلعاقة 

واعطائهم صور او فيديوهات لمعاقين 

 انجزوا وتخطو االعاقة

 والواجب عليهم التعايش مع الضغوط



وفي الختام هذه تغريده لموقه األمم المتحدة قبل أسبوع 

يتحدثون بها عن الهدف العاشر من اهداف التنمية 

 المستدامة 

وهي المساواة وكيف أن األشخاص ذوو اإلعاقة هم 

 19من بين أكثر الفئات ضعفا خالل جانحة كوفيد 

ويعد الحد من أوجه عدم المساواة أمرا بالغ األهمية 

إلعادة بناء االقتصادات والمجتمعات مع عدم ترك أحد 

 خلف الركب 



mailto:Klam_alglob@hotmail.com
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.مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الحياة األسرية عناصرها ومبادئها

.أسباب تبني إدارة الجودة الشاملة في الحياة األسرية

مقاييس إدارة الجودة الشاملة في الحياة األسرية

الدراسة االستطالعية 
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مقاييس جودة األسرة  في فترة جائحة كورونا

رةنماذج لتطبيقات مقاييس جودة األس 05



ومبادئ إدارة الجودة عناصر -2
.الشاملة في األسرة

في بمفهوم إدارة الجودة الشاملةتعريف -1
.الحياة األسرية 

الشاملة الجودة : أوالا 

إدارة  الحياة األسريةفي 



المفهوم 

إدارة الجودة 

في الحياة الشاملة 

اإلسرية

الحفاظ على التحسين المستمر ألفراد األسرة

إلشباع الحقيقي والكافي من خالل ا

ورغباتهمالحتياجاتهم  

ومتوازنمن أجل مجتمع آمن 

.ومتطور في الدنيا واآلخر







تبني ادارة الجودة الشاملة في الحياة أسباب : ثانيا  
األسرية 

1
بني علمالفرق 

االدارة وعلم 
اإلجتماع 

2
لم بني عالعالقة 

االدارة وعلم 
االجتماع

3
رة تطبيق إداأسباب 

اجلودة الشاملة على
إدارة األسرة 

4
و التحول حنفوائد 

ة إدارة اجلودة الشامل
يف إدارة األسرة 





اإلدارة وعلم االجتماععلم العالقة بين 

اإلداري جيب أن ينطلق من
خاللمن دراسة اجملتمع 

ات لسلوكيات وتوجهفهمه
ع، وتطلعات هذا اجملتم

اح ليستطيع أن يضمن النج
.ملشروعه

عمار توزيع السكان وتوزيع األ
واهتمامات اجملتمع وأذواق 

ا تفيد اجملتمع كلها على بعضه
اإلداري يف رسم سياسة 

.املنشأة



رةأسباب تطبيق إدارة الجودة الشاملة على إدارة األس

ة الحاجة المتزايدة لدمج وظائف األسر

دة داء األسرة وجوأالمختلفة لتحسين 

.أداء كل وظيفة

دارة الجودة إكون فلسفة ومبادئ 

ات الشاملة ينطبقان على جميع المنظم

.بالشكاألسرةبل أهمها ومن ضمنها 



ماذا سنستفيد من تحول أسرة تقليدية

إلى أسرة ذات جودة؟ 



العمل بنظام اجلودة الشاملة يف إدارة األسرة العمل ابلنظام األسري التقليدي

كي يتم التحسني املستمر، وال يتوقف على وقوع مشكلة* التحسني وقت احلاجة أي وقت وقوع املشكلة * 
حلها

جودة أعلى تعين تكلفة أعلى* 
هدر مليزانية األسرة من أجل حتقيق سعادة مؤقتة 

جودة أعلى تعين تكلفة أقل* 
ملسات بسيطة عائلية من أجل حتقيق سعادة دائمة

البحث عن املشكالت املتعلقة ابلنتائج * 
عالج املشكالت األسرية بعد وقوعها

تها حىت ال البحث عن املشكالت املتعلقة ابلعمليات، ومن مث معاجل* 
يتكرر وقوعها 

اعتماد منهج الوقاية خري من العالج

بهااالفرتاض أبن األخطاء لن حتدث، ويتم التخطيط لتجن* يتم تصيد األخطاء ومعاجلتها* 
املهم إرضاء مجيع أفراد األسرة دون تفرقة* املهم إرضاء الوالدين أو األجداد قبل كل شيء

ة وحتقيق هو املسئول عن إدار ( اجلد/ األب) األكرب سناً يف األسرة * 
وظائف األسرة  

ف األسرة كل فرد مشارك يف األسرة،  فهو مسئول عن حتقيق وظائ* 
بغض النظر عن جنسه أو عمره

فوائد التحول حنو إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة األسرة



التوازن الذي تطمح له األسرة مفهوم -1

احلاجة الذي تطمح له األسرة  مفهوم -2
سننيوأهم من تكلم عن نظرية احلاجات عرب ال

ياة ادارة اجلودة الشاملة يف احلمقاييس -3
األسرية 

(املفهوم واألمهية ) 

ادارة اجلودة الشاملة مقاييس :اثلثاً 
احلياة األسرية يف 



التوازن بشكل عام يعين الوصول إىل حالة مستقرة، 
رار وعدم التوتراحلالة ليست ابلضرورة مثالية دائماً ولكنها توحي ابالستقوهذه 

فسعلم النفيستعمل•
سي مصطلح التوازن النف

لعادية للتعبري عن احلالة ا
.لإلنسان العادي

من علم االقتصاد ويكثر 
استخدام مصطلح التوازن 

ني لوصف األوضاع املقبولة ب
العرض والطلب والتوازن يف

وازن بني التنمية االقتصادية والت
ن الصادرات والواردات والتواز 

التجاري

علم ويستخدم 
ح مصطلاالجتماع

عي التوازن االجتما
لوصف اجملتمع

راتاخلايل من التوت

أيضًا علم السياسةويستخدم •
الة مصطلح التوازن لإلشارة إىل احل
كون املستقرة على أسس عقالنية في

ت النظام قائماً على توازن السلطا
لطة كإشارة لنظام ال خيضع هليمنة س

واحدة كما يستخدم مصطلح قوى 
ة سياسية متوازنة ويشري إىل حال

تطرفمستقرة ال تسيطر عليه قوى ال

مفهوم التوازن 



تقار احلاجة مبعناها الواسع تدل على حالة من النقص واالف
االضطراب اجلسمي والنفسي، أو 
.والضيقر وتولد نوعاً من التوتعالجها، أومل يتم إشباعها إن 

؛اأوعالجهوتزول تلك األعراض مبجرد أن يتم إشباعها 
.يبحث عن إعادة التوازنآخر، أي أن الفرد مبعىن 

مفهوم احلاجات



لالحتياجات النفسية(  Henry Murray( )موراي)نظرية 

William James( وليم جيمس)

Erich Fromm( إلريك فروم)نظرية احلاجات 

احلاجات العريضة للسلوك النفسي للمتعلمJulian Rotter( جوليان روتر)

 Existence،Relatedness and Growth Theoryنظرية احلاجات املعدلة 
ERG:

 Self Determination Theoryنظرية حمددات الذات 

أهم من تكلم عن احتياجات اإلنسان من علماء ومفكرين

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Murray
http://psychology.about.com/od/profilesofmajorthinkers/p/jamesbio.htm


ةالعاطف-العقل-اجلسد-الروح: التوازن بني احلاجاتCovey Theoryنظرية كويف التوازن 

لالحتياجات David McClellandنظرية ماكليالند 

(Porter Need Theory)( )نظرية بورتر يف احلاجات  

"(احلوافز/ الصحية "نظرية العاملني )  Frederick Herzberg( فريدريك هريزبرج)

مدرسة تنمية املقياس البشري

واحتياجاته الستة( Anthony Robbinsتوين روبنز )
Nohria( م2008)األقراص األربعة احملركة للدوافع واحلاجات البشرية  Lawrence 

 The Institute forواالحتياجات اإلنسانية التسعة (  م2001)معهد التميز لإلدارة 
Management Excellence

أهم من تكلم عن احتياجات اإلنسان من علماء ومفكرين

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg


مقاييس إدارة اجلودة الشاملة يف احلياة األسرية
التوازنجلةعيديرمدروسونظامأداةهياألسريةاحلياةيفالشاملةاجلودةإدارةمقاييسمفهوم

،األسرةيف
حي،الرو املقياس)وهي،املختلفةالشخصيةجوانبمعمنسجمةمقاييس6منتتكونواليت

.(املاديياساملقواالجتماعي،املقياسواجلسدي،املقياسوالفكري،املقياسوالنفسي،املقياسو

وإىلتفضيل،أواءاستثندوناألسرةأفراداحتياجاتلكافةاحلقيقياإلشباعحتقيقإىلتسعى
أبناء،ء،آاب،أجداد)األسرةأفرادمجيعمشاركةتضمنمتماسكةوعائليةوأسريةزوجيةثقافةنشر

األسرية،اجلودةإدارةعمليةيف(أحفاد
وفعاليةةبكفاءاألسرياالنسجامبتحقيقالكفيلةوالرفاهيةالرقيمنحالةإىلللوصول

اإلجيايب،املستمرالتحسنيوخلق
.اخلارجيةوبيئتهاالداخليةبيئتهابنياألسريالتوافقمنحالةإىلوالوصول



لماذا مقاييس إدارة الجودة الشاملة

بالذات؟ 



ومبدأ الشورى حتقيق الدميقراطية اإلسالمية املبنية على مبدأ القوامة
.  على نطاقي األزواج واألجداد

آابء، متتاز ابلشمولية ألهنا تشمل كل أفراد األسرة من أجداد، و 
.  وأبناء، وأحفاد

قيقي تساعد على الوقوف على السبب احلقيقي أو اخللل احل
.مبوضوعية وبدون تداخل األسباب األخرى

رة على وسيلة فعالة الستغالل كافة الطاقات البشرية يف األس
، واألبناء، اختالفها وتنوعها سواء تلك الطاقات من األجداد، واآلابء

.  واألحفاد
:إمكانية تطبيقها على مجيع مراحل وحاالت األسرة

يف احلالة تقلب: تذبذب.كثرة املشاكل: تدين.محاس للتغري: رقي
:مجود.السلبية واإلجيابية

.-طالق-ختلف وانفصال: روتني قاتل، تراجع

ألسريةاأمهية ومميزات اللجوء إىل مقاييس إدارة اجلودة الشاملة يف احلياة 



ألسريةاأمهية ومميزات اللجوء إىل مقاييس إدارة اجلودة الشاملة يف احلياة 

ا كافة اجلوانب إمكانية تطبيقها على تربية األبناء ملراعاهت•
.الشخصية والفروق الفردية

سري جبميع إمكانية اللجوء إليها يف حتسني التخطيط األ•
(.يةاالسرتاتيجية، التكتيكية، التنفيذ)أنواعه 

ء، واألبناء، تساهم يف تعزيز التآلف بني األجداد، واآلاب•
ن األسري واألحفاد بتناسق اتم، يف سبيل حتقيق األم

.  املطلوب
شكل كاٍف حتقق اإلشباع احلقيقي الحتياجات األسرة ب•

.  ووافٍ 
ن أي الوصول إىل وضع مستقر إىل حدٍ  ما بعيداً ع•

تفكك اختالل أو خلل أو تقلبات سلبية قد تؤدي إىل
.األسرة



(أمهية ومميزات اللجوء إىل مقاييس إدارة اجلودة الشاملة يف احلياة األسرية

ائلية أو القضاء على التدخالت السلبية اخلارجية سواء أكانت ع
.كورةغري عائلية عرب حتصني أفراد األسرة ابلنظرايت املذ 

ات األفراد العدل واملساواة يف تقدمي اخلدمات مبا يتناسب مع حاج
.كل على حدًه مع مراعاة الفروق الفردية لكل فرد

جهات النظر توفري البياانت الكمية والنوعية الكافية الستعراض و 
.املختلفة يف األسرة

رد من أفراد التوازن بني احلقوق والواجبات الشرعية اخلاصة لكل ف
.األسرة، األجداد، اآلابء، األبناء، واألحفاد

ز السلطة القضاء على السلطة اهلرمية العمودية واألفقية، وتعزي
.اهلرمية أبنواعها 

موارد من الوسائل املميزة لتحقيق أعلى درجات االستثمار يف
.األسرة البشرية وغري البشرية



فيديو 



إدارة الجودة مقاييس 

الشاملة في الحياة األسرية



الوصول إىل أسرة تصنيفات األسرةاملقياس
متوازنة

ودة الوصول إىل اجل
اة الشاملة يف احلي

األسرية

مبدأ اجلودة 
يف الشاملة املعتمد
كل جانب 

املقياس 
الروحي 
الداخلي

:املتعصبة
معرفة 

متشددة 
ومبالغة يف

ظهراً التطبيق م
.وفعالً 

:  السطحية
تعرف الدين
ها نوعاً ما لكن
رايً تطبقه ظاه

.وليس فعالً 

:  امللتزمة
معرفة اتمة
للدين 

وااللتزام 
ابلعبادات

.الدينية

ار االستقر املقصود هنا 
زوجية يف احلياة الالروحي 

واألسرية،
 تعاىل،ابالمتثال أبوامر هللا

واالنتهاء بنواهيه، 
.وااللتزام ابلعبادات

ىصلهللارسولقال
إن  ":وسلمعليههللا
إذاب  يُح تعاىلهللاه 

أن  اًل عمأحدُكم  عمحله 
."يُتقحنههُ 

ليات الرتكيز على العم
والنتائج معاً،

العمليات هي 
هي اإلتقان، والنتائج

االرتقاء ابجلانب 
.الروحي



ة الوصول إىل اجلودازنةالوصول إىل أسرة متو تصنيفات األسرةاملقياس
ة الشاملة يف احليا

األسرية

ة مبدأ اجلودة الشامل
انب املعتمد يف كل ج

املقياس 
النفسي 

يت هي ال: املضطربة
ابلسماتتتصف 

سبب السلبية واليت ت
ياً أو ألفرادها أملاً نفس
هين تعوق تكيفهم امل
واألسري 

واالجتماعي 
وحىت والزواجي

.النفسي

هي ما : السوية
عليها يتفق اجملتمع

ي أهنا األسرة املرض
كرايً عنها سلوكياً وف

.وشعورايً 

قادرة على إشباع كاٍف 
:يقيةللحاجات النفسية احلق

لدى أفرادها إتباع بشكل
واٍف يكفل  الوصول إىل
اء الشخصية السوية والقض
ن على أي اضطراب مينعه م

يف منه حتقيق ذاته، أو التخف
سواء أكان االضطراب  

.مورواثً أو مكتسباً 

أعلى درجات حتقيق 
التوافق الداخلي 

تمرة بصفة مس: واخلارجي
فرادها بتغيري سلوكيات أ
ة حىت مع املؤثرات املختلف

إىل االستقرار يصل 
النفسي والتكيف 
.االجتماعي واألسري

.الرتكيز على العميل
اد العميل هو مجيع أفر 

ضمن األسرة، والرتكيز يت
فسيحتقيق التوافق الن



ة الوصول إىل اجلودازنةالوصول إىل أسرة متو تصنيفات األسرةاملقياس
ة الشاملة يف احليا

األسرية

ة مبدأ اجلودة الشامل
انب املعتمد يف كل ج

املقياس 
الفكري 

غري واعيةأسرة 
معرفة أبمهية  

ة  واكتساب الثقاف
،الزوجية واألسرية 

بشكل وتعمل 
اة متخبط يف احلي

.ةواألسريالزوجية 

واعيةأسرة 
ة  أبمهيومدركة  .واألسريةالزوجية الثقافة  واكتساب معرفة 

الدؤوبالسعي 
يملالستفادة من التعل

ألسرة، املتوفر يف بيئة ا
من دورات وحماضرات 

وغريها، الكتساب 
لق املعرفة الكفيلة خب

االستقرار والتوازن 
عمل الزوجية واألسرية وال

.هبذه املعرفة

الدؤوبالسعي 
فهوم النابع يف نقل م

، التعلم الذايتأمهية 
ي يف خلق وعودوره

ني بمتوارثثقايف 
د أفراد األسرة بقص
.رالتحسني املستم

.رالتحسني املستم
املبينمشولية التحسني

على رؤية طويلة 
املدى متوارثة من 

.جيل إىل جيل
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.الصحيحة

باع ختصيص وقت كاٍف إلش
.ماً تلك احلاجات كيفاً وك

منهج حياة صحي من 
ة أجل حتقيق العافي

والسالمة حىت يبلغ
. العمرالفرد أقصى 

ل الوقاية من األخطاء قب
وقوعها،

ياة الوقاية هي منهج احل
الصحي، واألخطاء هي

.األمراض اجلسدية
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، جنسي لدى كال الطرفني
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متوازنة

ودة الوصول إىل اجل
اة الشاملة يف احلي

األسرية

مبدأ اجلودة 
يف الشاملة املعتمد
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املقياس 
االجتماعي

ل تفض:أسرة منغلقة
التعايش مع العامل
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مل التعايش مع العا
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الوصول إىل الشراكة 
.اجملتمعية

.عاملةتعبئة خربات القوة ال
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املقياس
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املصروفات 
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ات يفوق احتياج
.يةاألسرة احلقيق

:األسرة البخيلة
وفري املبالغة يف الت

رة يف ميزانية األس
مبا يتعارض مع 
ة احتياجات األسر 

.احلقيقية

األسرة ذات 
دي الوعي االقتصا

لديهم تصور :
واضح مليزانية

األسرة احلالية 
.واملستقبلية

زام خبطة االقتصاد املتزن اباللت
مالية مدروسة من أجل 

الوصول إىل 
.االكتفاء الذايت

اليةالرفاهية املحتقيق 
واليت تعين هنا لني
العيش وسعته 
قيق وحببوحته، مع حت

ة مشاريع أسرية مرحب
.ومستمرة

ًا اختاذ القرار استناد
على احلقائق،

القرار هو الوصول إىل
الرفاهية املالية، 
زام واحلقائق هي االلت

.ابخلطة
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األسرية

لة مبدأ اجلودة الشام
املعتمد يف كل 

جانب 

املقياس
الروحي 
اخلارجي

أسرة ليس هلا 
هي اليت: امتداد

لى تركز اهتمامها ع
الدنيا أكثر من 

.اآلخرة

ي ه: أسرة هلا امتداد
وبصمة اليت ترتك أثراً 

ة من األعمال الصاحل
يف الدنيا من أجل

.اآلخرة

املماتبعدبصمةترك
لالرسو حلديثمصداقاً 

إذا:وسلمعليههللاصلى
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ات الرتكيز عل العملي
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يف

ائج عمل اخلريات، والنت
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.واآلخرة



استطالعية دراسة : رابعا  











نماذج: خامسا  
لتطبيقات

جودةمقاييس
األسرة













مقاييس :سادساً 
جودة األسرة 
ة يف فرتة جائح

كوروان



:الرؤية
محاية اجليل احلايل ضمان

القادمملستقبل اجليل 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/g/gugggar&psig=AOvVaw2KKNpid0FzVYx_bSNSKdMK&ust=1589610880970000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMihypigtekCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/g/gugggar&psig=AOvVaw2KKNpid0FzVYx_bSNSKdMK&ust=1589610880970000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMihypigtekCFQAAAAAdAAAAABAR


:الرسالة 

مع الوصول ابحلالة الصحية للمجت
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التوصيات



01

التوصيـــــــــــــــات
تعزيز الرتكيز على أفراد األسرة

، حل ستماعاال، التقبل )احلقيقية احتياجات أفراد األسرةإبشباع االهتمام•
(.املشاكل، املرونة

ى مبدأ والتأكيد علتقبل أي اقرتاحات جديدة من أفراد األسرة•
.  املشاركة والتشاور

ابستشعار مدى رضى أفراد وسائل تربوية هتتمعلى تطويرالعمل•
.األسرةقبلمناخلدمات املقدمة إليهماألسرة عن

ة اليت ختلق بتجنب األساليب الرتبوية التقليدياالهتماموضرورة•
.فجوة بني اآلابءواألبناء



العمليات والنتائج معاً علىالرتكيزتعزيز02

بني أفراداألسرة، وإشراكاجلماعيالعملتطويرخاللأفراد األسرة، ومنبنيالصراعاتلح•
.مجاعيبشكلومناقشتهاللمشاكلاحللول املناسبةإجياديفأفرادها

يفأيضاً رأيهموإبداءهبايقوموناألدوار اليتأداءأبنشطة حتسني طرقافراد اإلسرة إشراك•
.األدوارهذه
،التمكني، والتفويض"املشاكلعند مواجهةأفراد األسرة الصالحيات للتصرفوإعطاء•

.، ومشاركتهم يف اختاذ القرارات كل حسب عمره وجنسه وقدراته"والالمركزية
ومنح،حتدي الذاتودعم،أفراد األسرة وذلك من خالل تطوير وحتسني العالقات بينهمحتفيز•

.أداء أفرادهاكفاءةرفعهبدفوذلكاملتميزلألفراد واجلماعات مقابل اإلجنازواملعنويةاملكافآت املادية

التوصيـــــــــــــــات



تعزيز الرتكيز على التحسني املستمر واالتصال الفعال03

.ةاخلدملتحسنياألسرةاالهتمام بدراسة أوضاعتعزيز•
.أفراد األسرةورغباتحاجاتيفملتابعة التغرياتآليةإجياد•
أفراد تعديل األهداف اإلسرتاتيجية وفًقا حلاجات ورغبات•

.ةاألسر 
.مستمربشكلاالهتمام بتحديث التكنولوجيا اليت ختدم األسرة•
خطط لتوزيع األدوار، بوضع)ة املنزليواألعمالاألنشطةتقنني•

(.سرةواملشاركة يف حتسني التواصل الفعال بني أفراد األ

التوصيـــــــــــــــات



على احلقائقاملبنيةتعزيز الرتكيز على اختاذ القرارات04

ةألسر االحتياجاتاملوردينلتقييممتقدمةأساليبإجياد•
.األسريةاالحتياجاتموّرديوحتليلدراسةو 

األدوارأداءختصاليتالالزمةاملعلوماتتوافرمدىدراسة•
كلإلجنازالالزمالوقت:مثلخدماهتاوتقدمياألسرةيفواملهام
.األسرةداخلنشاط

واملوارداألسرة،أفرادملتطلباتوفقاً األداءأواملهمةختطيط•
ثقةورفعمالعاالرضاحتقيقأجلمنالعمليةوالقدراتاملتاحة،

.املوارداستخداممنممكنحدّ وأبقلوأبسرتهبنفسهالفرد

التوصيـــــــــــــــات



عالجالوقاية خرٌي من ال"بدأ الرتكيز على م05
إجـراءاتيشـتمل علـىرقـايبنظـامالرتبويـة بوجـوداألخطـاءبتخفـيضاالهتمـامتعزيـز•

تفتيشــية وتصــحيحية بــدال مــن أن يكــون نظامــاً رقابيــاً يشــتمل علــى إجــراءاتوقائيــة
.وبوليسية

أبهنـم اداة قيـاس تقـدم األسـرة، القناعـةنظام رقايب يغرس يف تفكري أفراد األسـرةتكوين •
.اورفع كفاءهتازايدة إنتاجه

تُعّد من أهـم الطـرق حيث أن املالحظةنظام رقايب يقوم على املالحظة الدائمةتشكيل•
النصـــح بـــم وأبســـطها الـــيت ميكـــن مـــن خالبـــا االتصـــال املباشـــر أبفـــراد األســـرة وتوجيـــه

.ومكافأهتم على جهدهم أو معاقبتهم على إمهابم
.ملتابعة اإلجيابيةنظاماً رقابياً يقوم على عملية التقييم والنقد واالرقايبيشمل هذا النظام•

التوصيـــــــــــــــات

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.iconfinder.com/icons/299063/heart_icon&psig=AOvVaw2Gouhd88hQpUR8IRlCDFfQ&ust=1589617834605000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiCooG6tekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.iconfinder.com/icons/299063/heart_icon&psig=AOvVaw2Gouhd88hQpUR8IRlCDFfQ&ust=1589617834605000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiCooG6tekCFQAAAAAdAAAAABAD
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