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 رئيس املؤمتر
 أ.د/ حممد السيد عبدالرمحن

عميد كلية التربية جامعة الزقازيق األسبق -النفسية أستاذ الصحة   

 ورئيس تحرير املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية

 

 مقرر املؤمتر
 د. فكري لطيف متويل

 رئيس مجلس أمناء املؤسسة

 

 أمني عام املؤمتر
 د. السيد النحراوي

 رئيس مجلس إدارة مجموعة قادرون

 

 األمني املساعد للمؤمتر
اخلري أمحدأبو أ/   

 املدير العام ملجموعة قادرون

  



 
 دور مهنة الخدمة االجتماعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا أ.د/ مدحت محمد أبو النصر

 ( وأثارها "بين اإليجابية والسلبية" 19الكورونا ) كوفيد  ا.د/ زينب محمود شقير

 أ.د / فوقية حسن رضوان 
المعلم لوسائط االتصال و التواصل اإللكترونية واقع استخدام 

 وفيروس كورونا المستجد

 أ.د/ نواف ملعب الظفيري

 د. أحمد محسن السعيدي

مستوى الوعي بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه لدى ذوي 

 صعوبات التعلم بدولة الكويت

 أ.د/ عادل محمد العدل
لدى طالب ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق المستقبل 

 (COVID-19)19الجامعة بعد جائحة كورونا كوفيد

 د/ محمود سعيد إبراهيم الخولي
فعالية اإلرشاد النفسي في الحد من الوسواس القهري في ظل 

 (COVID-19)  19جائحة فيروس كورونا كوفيد

 د. مرزوق سعيدة  
-Covidالعمل الجمعي التطوعي خالل جائحة فيروس كورونا 

 الجزائر  -في والية باتنة  19

 د. خليدة مهرية 
تداعيات أزمة الكورونا والحجر الصحي على الصحة النفسية  

 للفرد

 د/ سمية محمد برهومي
على األمن النفسي  19تأثير االبتعاد االجتماعي في زمن كوفيد 

 لدى الكفيف

 عليه احمد يحي الشمراني

 موسى مجدوع موسى العرياني

منظومة  -منصات التعليم عن بعد )بوابة المستقبل فاعلية استخدام

التعليم الموحدة( في تنمية التحصيل المعرفي وخفض مستوى 

 قلق االختبار لدى طالب وطالبات المرحلة المتوسطة بجدة

 د. رفيف سمر الفيصل
التعليم عن بعد ... الحل لمواجهة كورونا " دراسة وصفية 

 لتجربة كلية الخوارزمي الدولية "

 د / عائشـة عبد الحميد
األساس القانوني والتنظيمي للتعليم االفتراضي ) الرقمـي ( في 

 ( 19كوفيد  –) التجربـة الجزائرية ضد وباء كورونا وقت األزمـات 

 

  د.السيد النحراوي: بناء وعي األطفال بفيروس كورونا

   بين المكسب والخسارةأبو الخير أحمد: كورونا والتربية الخاصة 

 أيمن جمال البرعي: كورنا والتربية الخاصة

 خالد عبد المنعم: تداعيات أزمة كورونا وآثارها المترتبة على الصحة النفسية للفرد

 د. مي جمال الدين: كورونا.. القيامة الصغرى

 عال داوود: عاصفة ترابية



                                                        

 

 باسم قنديل: طوفان كورونا والتربية الخاصة

 ريهام غانم: ما ترتب ع كورونا

 يوم تجديد  15محمد منصور: 

 هدى طالل: تفقــدوا من تحبون

 حسناء القوني: انقشاع الغيم، وتجدد األمل

 إيناس أحمد: دور األهل في عملية تأهيل أبناءهم في ظل فيروس كورونا

 سحر البنا: أجازه المائة يوم

 شيماء جمال: لحين إشعار آخر

 عبد المنعم : من واقع تجربتيرحاب 

 شيماء بديع: هدوء البركان

 رشا الغندور: الجائحة المانحة

 د عبد الباسط عباس محمد: تأثيرات أزمة كورونا على األطفال

 هدير عاشور: كورونا يهدد مربع التربية الخاصة

 مليكة منصوري )الجزائر( : كورونا هل هي نقمة أم نعمة؟

 تجربة األم والمعلمة في موريتانياعائشة حماد.. 

 تجربة شيري أكاديمي مع فيروس كورونا

 د. حفظ هللا رفيقة : المشكالت النفسية لألطفال في زمن الحجر الصحي وسبل الوقاية منها

 أ.د/ راندا الديب  : مبادرة " خليك بالبيت فيد واستفيد "

 

 

 

 

 

 



 

  



                                                        

 

 اشكالية املؤمتر :

إيمانا بأن البحث العلمي هو األداة الفعالة، املنوط بها تطوير األمم وتأمين          

، يحاول منهجاالشعوب، وبأن الخروج من األزمات وتداعياتها يتطلب جهدا علميا 

 . التعاطي مع املشكالت تفسيرا، وتأويال، وتنبؤا.. في إطار مؤسس ي تفاعلي متعاون ومثمر

هم، وتعريفا بجهودهم الخالقة واملبدعة في التعامل واعترافا بدور العلماء ومكانت 

 مع األزمات وتداعياتها كٌل في تخصصه ومجاله..

"، ومؤشراتها، وتداعياتها 19ورغبة في التعرف على مظاهر أزمة كورونا "كوفيد  

على مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية؛ وبخاصة مجالْي: التربية الخاصة، والصحة 

ت مجموعة قادرون للتدريب والتربية الخاصة، باملشاركة مع النفسية.. فقد أرتأ

املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب، أن تعقد مؤتمرها الدولي "االفتراض ي" األول 

بعنوان )تداعيات أزمة كورونا على مجالْي: التربية الخاصة والصحة النفسية( وهو 

مع تعليمات منظمة الصحة العاملية، املؤتمر الذي يعقد، في شكله االفتراض ي، تماشيا 

واملنظمات الدولية بتفعيل مبدأ "التباعد االجتماعي" من أجل سالمة وأمن البشرية، 

وهو في اآلن نفسه، يحاول االستفادة من التقنيات والوسائط املتعددة وتفعيلها في 

 تواصل النشاط البحثي العلمي في مجال العلوم اإلنسانية دون توقف.

 

 اف املـؤمتـــر:أهــــد

 يسعى هذا املؤتمر إلى تحقيق األهداف التالية:

  على القدرات النفسية واملعرفية 19التعرف على تأثيرات أزمة كورونا "كوفيد "

 واملهارية واللغوية لذوي اإلعاقة، سلبا وإيجابا.

  التعرف على تداعيات أزمة كورونا على املؤسسات التربوية ومراكز التربية

 الخاصة

 تعرف على الجهود واملبادرات التي يقدمها األفراد أو املؤسسات التربوية في مجال ال

 اإلرشاد األسري والصحة النفسية في ظل هذه األزمة



  ،تحسين فرص التواصل بين الباحثين واملؤسسات البحثية واملراكز العلمية

 واستمرارية تطوير القدرات البحثية

 في مجال التربية الخاصة والصحة النفسية  تشجيع الباحثين والدارسين العاملين

 على ابتكار طرق تواصل وتأهيل بديلة في وقت األزمات والكوارث

  اء، في وقت توظيف مستحدثات العصر التقنية في خلق جو علمي تفاعلي بنَّ

 األزمات، تفاديا للمخاطر الناجمة عن التواصل املباشر.

 

 احملـــاور:

 كورونا على جمالْي: الرتبية اخلاصة جماال وموضوعا، ويتضمن:احملور األول: تداعيات أزمة 

تداعيات أزمة كورونا على املؤسسات التربوية العاملة في مجال الطفولة واإلعاقة  .1

 )مراكز التربية الخاصة، املؤسسات والجمعيات، دور الرعاية والحضانات(

والسمعية، تداعيات أزمة كورونا على ذوي اإلعاقة )الذهنية، والحركية،  .2

 والبصرية، والتوحد...( سلبا وإيجابا.

الدور التربوي للتكنولوجيا والوسائط املتعددة في إيجاد وسائل تأهيل بديلة لذوي  .3

 اإلعاقة وقت األزمات والطوارئ 

 الدعم النفس ي واإلرشاد األسري والتربوي ألسر ذوي اإلعاقة وقت األزمات .4
الصحة النفسية والعالج النفسي يف ضوء املداخل  احملور الثاني: تداعيات أزمة كورونا على

 واالجتاهات املعاصرة، ويتضمن:

 اضطرابات الضغوط التالية للصدمة: أطرها النظرية ومداخلها العالجية.  .1

 األزمات النفسية وتأثيراتها ومداخل عالجها.  .2

 االضطرابات النفس/ جسدية املصاحبة لألزمات واألحداث الصادمة.  .3

 اعي األخالقي وسيكولوجية التمكين والتحصين النفس ي. التعلم االجتم .4

عالجات املوجة الثالثة لتطور العالج املعرفي السلوكي وتطبيقاتها في عالج  .5

 االضطرابات النفسية املرتبطة بالصدمات النفسية. 



                                                        

 

املشكالت النفسية املتوقعة لدى األطفال واملراهقين في ظل جائحة مرض كورونا  .6

– 19 . 

لصدمات النفسية من منظور علم نفس دراسة اإليجابية في الطبيعة األزمات وا .7

 البشرية والوجود اإلنساني. 
 احملور الثالث: التعليم عن ُبعد خيارا اسرتاتيجيا وقت األزمات، ويتضمن:

دور املنصات التعليمية في توفير مصادر تعليمية متنوعة بديلة تتناسب مع  .1

 .الظروف الطارئة

ُبعد في رفع املستوى الثقافي والعلمي واالجتماعي لدى أفراد أهمية التعليم عن  .2

 املجتمع.

قرار الجمعية العمومية لألمم أهمية، ودور التعليم في حاالت الطوارئ، في ضوء  .3

واملعنون بـ "الحق في التعليم في حاالت  64في الدورة رقم  64/290املتحدة رقم 

 الطوارئ"

 .تلفة وآليات تعاملها واستيعابها ألزمة كوروناتقييم تجارب األنظمة التعليمية املخ .4

 .بعد عن التعليمبرامج  مع وتفاعلهم الطالب جاهزية .5

جاهزية البنية التقنية ألنظمة التعليمية ومدى استعدادها لتفعيل التعليم عن  .6

 بعد.

 طرق وآليات تقويم الطالب في التعليم عن بعد. .7

 

 ملاذا افرتاضية املؤمتر؟

من الفضاء االفتراض ي، عبر الغرف الصوتية املتداولة مجاال يتخذ هذا املؤتمر  

للمشاركة والنقاش البحثي الفعال، تفاديا لخطورة عقد االجتماعات واللقاءات، 

وتحقيقا للتواصل اآلمن عبر وسائل تواصل بديلة ذات فاعلية، تجيد استخدام 

في األيام املخصصة  وبناء عليه، فإن هذا املؤتمر يعقد جلساته، ونقاشاته، التقنيات.

النعقاده عبر وسائل التواصل السمعي/البصري، من خالل توظيف الوسائط 

 ، والتي سوف يعلن عن آلياتها تباعا قبل انعقاد املؤتمر.Multimediaاملتعددة 



  الفئات املستهدفة للمشاركة

 السادة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات املصرية والعربية والدولية 

  وطالب الدراسات العليا في مجاالت اإلرشاد النفس ي والصحة النفسية الباحثون

 والتربية الخاصة

 العاملون في مجال التربية الخاصة 

  املعلمون وهيئة االشراف التربوي 

 .األخصائيون االجتماعيون والنفسيون 

 .ممارسو الصحة النفسية 

 املهتمون بمجالْي: التربية الخاصة والصحة النفسية 
 



 على َمجالْي: تداعيات أزمة كورونا الأول (الافتراضي)تمر الدولي المؤ

 التربية الخاصة والصحة النفسية 
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 المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب            ة         قادرون للتدريب والتربية الخاص مجموعة

 www.aiesa.org         

 دور مهنة اخلدمة االجتماعية يف مواجهة جائحة فريوس كورونا

 اعداد
 أ.د/ مدحت محمد أبو النصر

 أستاذ تنمية وتنظيم املجتمع بقسم املجاالت كلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان

 

 لمستخلص : ا
، أعلنت منظمة الصحة العاملية أن فيروس كورونا 2020في شهر مارس 

يعتبر جائحة عاملية ، نظرا لكونها أكبر أزمة صحية  COVID 19 19املستجد كوفيد 

واجتماعية شهدها القرن العشرين مع تداعيات سلبية وهائلة وخطيرة على حياة 

شعوب العالم. وتعد مهنة الخدمة االجتماعية أحد املهن اإلنسانية الرئيسية التي تهتم 

نسان على تعزيز قدراته وتنمية باألفراد والجماعات واملنظمات واملجتمعات وتساعد اإل

موارده واشباع حاجاته وحل مشكالته ، بما فيها مواجهة األوبئة واألزمات الصحية مثل 

األزمة الحالية املترتبة التي جائحة فيروس كورونا. والبحث الحالي يهدف إلي توضيح دور 

خالل  مهنة الخدمة االجتماعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، وسيتم ذلك من

 استعراض املحاور التالية :

بخصوص جائحة فيروس  IFSWإعالن االتحاد الدولي لألخصائيين االجتماعيين  -1

 كورونا ، ومطالبه من حكومات العالم.

 دور مهنة الخدمة االجتماعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا. -2

 بعض املهام املهنية لألخصائي االجتماعي في مكافحة فيروس كورونا. -3

نهاية تم تقديم مجموعة من التوصيات واملقترحات يمكن أن تساهم في تفعيل دور  وفي

 مهنة الخدمة االجتماعية في مواجهة فيروس كورونا.

http://www.aiesa.org/
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 ن اإلجيابية والسلبيةـ( وأثارها بي 19الكورونا ) كوفيد 

 اعداد
 ود شقيرمد/ زينب مح.ا

 امعة طنطاج –كلية التربية  - أستاذ التربية الخاصة والصحة النفسية

 

 لمستخلص : ا
هدف ورقة البحث الوصفى التحليلى الحالى إلى محاولة أيضاح املحاور األساسية 

 التالية:

 إيضاح مفهوم الجائحة والكورونا وأنواعها. -

 الوقوف على األثار اإليجابية : االقتصادية واالجتماعية والنفسية للكورونا. -

 واالجتماعية والنفسية للكورونا.تحديد األثار السلبية : االقتصادية  -

 إبراز دور الحكومة ومؤسسات املجتمع املدنى وأفراد املجتمع فى مواجهة أزمة كورونا. -

التعرف على مالمح األزمة وطرح الحلول اإليجابية لحلها خاصة ما يتعلق بالتعليم  -

وغير  والعمل والحالة الصحية العضوية والنفسية لجميع أفراد املجتمع املصابين

 املصابين.

 وقد خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات التى ينبغى تفعيلها.  

 ال للتهويل وال التهوين وعدم املغاالة فى التصرفات التى قد تضر بالصحة. .1

يجب على جميع البلدان تحقيق توازن جيد بين حماية الصحة، والتقليل من  .2

 ق اإلنسان.االضطرابات االقتصادية واالجتماعية، واحترام حقو 

البحث عن حلول بديلة لتحقيق العملية التعليمية وتفعيلها مثل التعليم عن ُبْعد  .3

 ..وغيرها.

الدعم النفس ى للمرض ى وأسرهم للتخفيف من حدة االضطرابات النفسية التى  .4

 يعانون منها.

 على حمايتهم . .5
ً
 تقوية املناعة النفسية لدى أفراد املجتمع حفاظا

http://www.aiesa.org/
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لوسائط االتصال و التواصل اإللكرتونية  واقع استخدام املعلم

 وفريوس كورونا املستجد

 اعداد
 أ.د / فوقية حسن رضوان

 مصر -جامعة الزقازيق  –كلية التربية 

 لمستخلص : ا
مليار  105م  إلى انقطاع 2020تشير احصائيات اليونيسكو الصادرة فى نهاية أبريل 

 عن مؤسسات التعليم ، كما 63طالب، 
ً
أكدت املنظمة أن ما يعادل نصف  مليون معلما

عدد هؤالء الطالب ال يملكون االحتياجات الالزمة للتعليم عن بعد. هذا باإلضافة عن 

ومن هنا تأتى أهمية هذه  واقع التعليم للشاهد واملشهود السابق لجائحة كورونا،

ية فى الورقة البحثية فى التأكيد على دخول املعلم واملتعلم مجتمع املعرفة اإللكترون

ُعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة ملحة من 
َ
الوقت اآلنى وامتالك أدواتها التى لم ت

وخرجت النتائج تؤكد أجل عدم إعاقة العملية التعليمية بجميع مراحلها الدراسية  .  

% من الفئة األولى ليس لدهم الرغبة أو القدرة على االتصال أو التواصل مع  90أن 

% من الفئة الثانية 92و% يحاول وسرعان ما يفشل. 10أنواعها  والوسائط اإلكترونية ب

 لديهم 5لديهم معلومات بسيطة مرتبطة بأحد الوسائط من أجل الترقية  و 
ً
% تقريبا

معرفة إلكترونية تؤهلهم إلستخدام الجيل الثالث فى عملية التقويم أى القياس املستمر 

% منهم لديهم القدرة على 3. حوالي إلنجازات الطفل داخل الفصل )التقويم املحسوس(

التعامل مع الجيل الرابع ،أى القياس الذكى بتفسير البروفيل الفردى وتقديم اإلرشاد 

للمتعلم على أساس خبرتهم فى املدارس الخاصة سابقا.  .  وفى سياق هذا تأتى هذه 

  -الورقة البحثية للتأكيد على املحاور التالية :

 إلكترونية وواقع التعليم عن بعد فى املؤسسات التعليمية . واقع البنية  التحتية ا

 واقع عملية التواصل واالتصال لدى املعلمين واملتعلم فى املراحل الدراسية املختلفة.

http://www.aiesa.org/
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مستوى الوعي جبائحة فريوس كورونا والوقاية منه لدى ذوي 

  صعوبات التعلم بدولة الكويت

 اعداد
 محسن السعيدي د. أحمد - .د/ نواف ملعب الظفيريأ

 الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب –كلية التربية األساسية 
 

 لمستخلص : ا
هدفت الدراسة الحالية التعرف على مستوى الوعي بجائحة فيروس كورونا 

( من الطلبة ذوي صعوبات التعلم 18املستجد والوقاية من اإلصابة به، وذلك لدى )

 من إعداد الباحثين في الفترة من بدولة الكويت، وقد 
ً
-12طبقت الدراسة مقياسا

، وقد أظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الوعي والوقاية لدى عينة 17/5/2020

% أما نسبة الوقاية من اإلصابة فقد بلغت 83الدراسة، حيث بلغت نسبة الوعي لديهم 

الباحثان هذه النتيجة يعزو و  %.87%، كما أظهرت العينة على املقياس ككل نسبة 88

إلى مجموعة من العوامل التي ساعدت وساهمت في ظهور هذه النتيجة االيجابية ملعرفة 

ذوي صعوبات التعلم بما هو مطلوب معرفته بهذه الجائحة، على الرغم مما يعانون منه 

 لصعوبات التعلم التي لديهم، وهذه العوامل هي:
ً
 نتيجة

 ،بوسزززززززائل اإلعزززززززالم املختلفزززززززة بالدولزززززززة، وكزززززززذلك  تركيزززززززر وتكزززززززرار املعلومزززززززات الصزززززززحية

املعلومات داخل األسرة وتزداولها بصزورة مسزتمرة، وتبزادل األحاديزث واملعلومزات بزين 

 األقران بوسائل التواصل االجتماعي املختلفة.

  التواجد شبه الدائم لجميع أفراد األسزرة فزي امللزرل أحزدع نزوع مزن أنزواع متابعزة هزذه

 ات.الفئة لتطبيق التعليم

  تعرضهم ملواقف وأحداع غريبة لم يسزبق لهزم التعزايع معهزا، واملتمثلزة بزاإلجراءات

الحكوميززززززة التززززززي تززززززم تطبيقهززززززا مثززززززل الحظززززززر، وتعليززززززق الدراسززززززة، و غززززززالق املسززززززاجد، 

 واملجمعات، واألماكن الترفيهية.

http://www.aiesa.org/
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ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها بقلق املستقبل لدى طالب 

 (COVID-19)19فيداجلامعة بعد جائحة كورونا كو

 اعداد
 / عادل محمد العدلأ.د

 أستاذ بكلية التربية ـ جامعتا الزقازيق والسلطان قابوس
 

 لمستخلص : ا
 دما بعيهدف البحث الحالي إلى محاولة التعرف على العالقة االرتباطية بين أبعاد ضغوط 

من ناحية أخرى لدي الصدمة والدرجة الكلية من ناحية وأبعاد قلق املستقبل والدرجة الكلية 

 دما بعطالب الجامعة، ودراسة الفروق بين الطالب والطالبات في كل من أبعاد ضغوط 

الصدمة والدرجة الكلية وأبعاد قلق املستقبل والدرجة الكلية، إضافة إلى دراسة التفاعل 

الصدمة على أبعاد قلق املستقبل والدرجة  دما بعالثنائي بين كل من نوع الطالب وضغوط 

(، ولتحقيق هذه االهداف، قام الباحث ببناء COVID-19)19الكلية بعد جائحة كورونا كوفيد

البعد  -الصدمة ليقيس أربعة أبعاد )البعد األمني  دما بعمقياسين أحدهما لقياس ضغوط 

البعد الدراس ي( إضافة إلى الدرجة الكلية لألحداع الضاغطة،  -البعد االقتصادي  -النفس ي 

قلق الصحة  -قلق املستقبل ليقيس أربعة أبعاد )قلق املشكالت الحياتية واآلخر لقياس

اليأس من املستقبل( إضافة إلى الدرجة الكلية لقلق  -املستقبل  فيقلق التفكير  -والبقاء 

، ثم تطبيقهما على  68املستقبل، والتحقق من صالحيتهما لالستخدام على عينة بلغت 
ً
طالبا

طالبات، وباستخدام معامالت  209طالب،  203يا، منهم طالبا جامع 412عينة بلغت 

االرتباط، واختبار)ت(، وتحليل التباين الثنائي انتهى البحث إلى: وجود عالقة ارتباطية دالة 

الصدمة والدرجة الكلية من ناحية ودرجات  دما بعاحصائيا بين درجات أبعاد مقياس ضغوط 

من ناحية أخرى، ووجود فروق دالة احصائيا بين أبعاد مقياس قلق املستقبل والدرجة الكلية 

الصدمة والدرجة الكلية لصالح  دما بعالطالب والطالبات في درجات أبعاد مقياس ضغوط 

فروق دالة احصائيا بين الطالب والطالبات في درجات أبعاد مقياس قلق  دال توجالطالب فيما 

لتفاعل الثنائي بين نوع الطالب املستقبل والدرجة الكلية، إضافة إلى عدم وجود تأثير ل

 .الصدمة على درجات الطالب في أبعاد مقياس قلق املستقبل والدرجة الكلية دما بعوضغوط 

http://www.aiesa.org/
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   Covid-19العمل اجلمعي التطوعي خالل جائحة فريوس كورونا 

 اجلزائر –يف والية باتنة 

 اعداد
 د. مرزوق سعيدة

 الجزائر 1جامعة باتنة 

 لمستخلص : ا
س الحركة الجمعية ديناميكية املجتمعات ومدى مساهمتها في حل تعك     

املشكالت االقتصادية واالجتماعية والصحية إلى جانب املجهودات التي تقوم بها 

الحكومات. وتظهر بقوة أهمية هذه الجمعيات الخيرية خالل مختلف األزمات التي 

لذي اجتاح العالم بأسره إذ تعتبر جائحة وباء فيروس كورونا ا تتطلب تظافر الجهود.

بما فيها الجزائر من األزمات التي نشهد من خاللها نشاطا واسعا للجمعيات الخيرية. 

لذلك تهدف هذه الدراسة إلى ابراز مختلف املبادرات التي قامت بها جمعية نجدة 

املكتب الوالئي باتنة في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتقليل -اإلنسانية صحة و غاثة

اغاثي. وللوصول -آثارها على الصحة العامة خاصة أنها جمعية خيرية ذات طابع طبي من

إلى هذا تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي. ولقد توصلت الدراسة إلى أن طبيعة 

نشاط هذه الجمعية كان له دور في القيام بمبادرات نوعية تصب في صميم مواجهة هذه 

 :وتوص ي الدراسة باآلتي  الجائحة.

مرونة تحسبا  أكثرتحسين املنظومة القانونية التي تنظم عمل الجمعيات وجعلها  .1

 .زمةأ ألي

خلق نظام يسمح بتثمين عمل الجمعيات النشطة ودعمها بشكل مستمر دون  .2

 .بيروقراطية بإجراءاتتعقيد ذلك 

وكيفية تدريبهم على املهارات الالزمة تربية األجيال على عقلية العمل التطوعي و  .3

  .رتهادا

http://www.aiesa.org/
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  تداعيات أزمة الكورونا واحلجر الصحي على الصحة النفسية للفرد

 اعداد
 مهرية خليدةد. 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة -مخبر علم النفس وجودة الحياة 

 
 لمستخلص : ا

موضوع الصحة النفسية من املوضوعات القديمة قدم اإلنسانية أوجده إن       

املصريين، واستمر في البالد اإلسالمية، وما هذا الفالسفة اليونان والصين وقدماء 

االهتمام إال لألهمية البالغة التي تلعبها الصحة النفسية في تكيف الفرد واملجتمع 

عبارة عن هي الصحة النفسية ، و على السواء، مما تجعله يعيع في سالم ووئام

والتكّيف مع حالة من العافية يمكن فيها للفرد تكريس قدراته او قدراتها الخاصة 

تعتبر الصحة النفسية واملعافاة و أنواع اإلجهاد العادية والعمل بتفان وفعالية، 

والتفاعل مع  من األمور األساسية لتوطيد قدرتنا الجماعية والفردية على التفكير

حالة من أدى إلى  ه في دول املعمورةتفشيوبظهور وباء الكورونا و  ، بعضنا البعض

فكل فرد تراوده توهمات قلق ونوبات من الهلع والخوف  التوتر وعدم التوازن،

السيما وأن هذا الوباء تسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية كارثية، حيث 

أودى بحياة العديد من الناس، ويهدد حياة اآلالف منهم إذا لم يتخذوا تدابير 

رى ،تالحماية، والسيما الفئات األكثر هشاشة ضف إلى ذلك عواقبه النفسية

 كيف يتعامل األفراد بمختلف أجناسهم وأعمارهم مع هذا الوضع الجديد، هذا ما  

سنحاول تناوله من خالل ورقتنا البحثية هذه؟ فما هي أهم األثار التي تسببها 

الكورونا والحجر الصحي الذي اعتبر كإجراء وقائي تبنته دول املعمورة على الصحة 

 النفسية لألفراد

 

http://www.aiesa.org/
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على األمن النفسي  19االجتماعي يف زمن كوفيد تأثري االبتعاد 

 لدى الكفيف

 اعداد
 د/ سمية محمد برهومي

 الجزائر -تبسة -التبس ي بيجامعة العر  -ب-صنف محاضر ستاذ أ

 

 لمستخلص : ا
يعيع العالم اليوم جائحة لم يسلم منها ال الغني و ال الفقير ، و ال القوي و ال الضعيف و 

و قد فرضت على الجميع األخذ بالعديد من االحتياطات ملنع تفش ي ال املريض وال املعافى. 

.    و بالرغم من العديد من التدابير األمنية إال أن عدد اإلصابات و الوفايات 19فيروس كوفيد 

في تزايد مستمر وهو ما أقض مضجع العالم بأسره، و من بين التدابير الوقائية املتبعة 

ضل بعض املختصين في املجال النفس ي تسميته باالبتعاد االبتعاد االجتماعي و الذي يف

الجسدي بهدف التقليل من التأثيرات النفسية لهذه الخطوة و التي جعلت اإلنسان الذي هو 

بطبعه اجتماعي يعيع في عزلة عن األهل و األصدقاء، وهو ما أدى حسب األبحاع النفسية 

نه ليس من السهل على اإلنسان أن يمتنع إلى زيادة في القلق و الخوف و حاالت االكتئاب، أل 

عن مغادرة بيته إال للضرورة و ال يزور أهله و ال يستقبلهم  و ال يرتاد دور العبادة و ال يحتفل 

باألعياد ضمن محيطه االجتماعي. و قد أثرت هذه الوضعية في الجميع بشكل عام و في ذوي 

م ألنهم يعتمدون على مساعدة االحتياجات الخاصة بشكل خاص و خاصة املكفوفين منه

اآلخرين للتنقل و قضاء حوائجهم و القيام بأعمالهم و هذا اإلعتماد يتطلب قرب و تالصق  

جسدي مع املرافق وهو ما يتضارب مع املسافة اآلمنة التي حددتها منظمة الصحة العاملية و 

في ظل هذه الظروف غير  متر. و قد أثر هذا األمر على املكفوفين ألنهم أصبحوا 1.80املقدرة ب

قادرين على الخروج من بيوتهم حتى إال قضاء حاجاتهم الضرورية، وهو ما أثر على حاالتهم 

النفسية و خاصة على الشعور باألمن لديهم. من هنا انبثق موضوع بحثنا املوسوم ب: تأثير 

 على األمن النفس ي لدى الكفيف.19اإلبعاد االجتماعي في ظل جائحة كوفيد 

http://www.aiesa.org/
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 -علية استخدام منصات التعليم عن بعد )بوابة املستقبلفا

منظومة التعليم املوحدة( يف تنمية التحصيل املعريف وخفض 

 مستوى قلق االختبار لدى طالب وطالبات املرحلة املتوسطة جبدة

 اعداد
 موسى مجدوع موسى العرياني - عليه احمد يحي الشمراني

                                         السعودية - ادارة تعليم جدة

 لمستخلص : ا
هدف البحث إلى الكشف عن فاعلية استخدام منصات التعليم عن بعد )بوابة 

منظومة التعليم املوحدة( في تنمية التحصيل املعرفي وخفض مستوى قلق  -املستقبل

االختبار لدى طالب وطالبات املرحلة املتوسطة بجدة في مادتي العلوم والدراسات 

االجتماعية واملواطنة، استخدم البحث املنهج شبه التجريبي القائم على التصميم 

التجريبي ذو املجموعة التجريبية الواحدة )قبلي/ بعدي( وتكونت عينة البحث من 

( طالب وطالبة بالصف الثالث املتوسط بجدة، واعتمد البحث على اداتين، هما: 230)

حصائية اإلمة زلحاالختبار، وقد تم استخدام ا اختبار التحصيل املعرفي، ومقياس قلق

ل درجات الطالب والطالبات، وتوصل البحث إلى تحلي( في SPSSجتماعية )وم اإلللعل

 عند مستوى داللة )
ً
( بين متوسطي 0,05النتائج التالية: وجود فرق دال إحصائيا

ملعرفي في درجات الطالب والطالبات في التطبيق القبلي والبعدي الختبار التحصيل ا

مادتي العلوم والدراسات االجتماعية واملواطنة لصالح التطبيق البعدي، وكذلك يوجد 

 عند مستوى داللة )
ً
( بين متوسطي درجات الطالب والطالبات 0,05فرق دال إحصائيا

في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس قلق االختبار لصالح التطبيق القبلي، وأوص ى 

منظومة التعليم  -منصات التعليم عن بعد )بوابة املستقبلالبحث بضرورة استخدام 

املوحدة( في تنمية املعارف واملهارات األدائية املختلفة لدى طالب وطالبات املرحلة 

 املتوسطة.
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التعليم عن بعد ... احلل ملواجهة كورونا  دراسة وصفية لتجربة كلية 

 اخلوارزمي الدولية

 اعداد
 د. رفيف سمر الفيصل

 اإلمارات العربية املتحدة –كلية الخوارزمي الدولية  -االتصال الجماهيري  برنامج

 لمستخلص : ا
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية ومعالم التعليم عن بعد  و الذي طبق ابتداًء من 

في كل مدارس و جامعات دولة اإلمارات العربية املتحدة و تركز على تجربة   2020مارس  22

الدولية  ، كأحد أبرز مؤسسات التعليم العالي الخاص في دولة اإلمارات عن  كلية الخوارزمي

طريق إلقاء الضوء على املهارات و التقنيات األساسية لتلبية متلطبات التعليم عن بعد. ولقد 

شهد التعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة في السنوات السابقة ، نقلة نوعية تستهدف 

فراد ، و تستند على فلسفة التعليم العاملية الجديدة ، و التي تدعم حاجة التطور الفكري لأل 

املجتمع إلى مواطنين على درجة عالية من الثقافة.و لقد صاحب هذه النقلة تغير في نوعية  

البرامج و التخصصات الجامعية  ، و الدليل على ذلك السعي لتطوير املهارات الفكرية و 

ومن هنا  تكمن أهمية الدراسة الحالية في وصف واقع التعليم  . الشخصية و البحث العلمي 

عن بعد في اإلمارات في فترة انتشار فيروس كورونا ، و تفعيله باالستناد على منصة رقمية تسير 

العملية التعليمية بسالسة من خالل التعليم الجامعي العالي في كلية الخوارزمي الدولية. 

اسة على املنهج  الوصفي ، و تعتمد فيه أداة املالحظة حول دور تعتمد الباحثة في هذه الدر و 

 مع قرارات وزارة التربية 
ً
املؤسسة التعليمية ) كلية الخوارزمي( و اإلجراءات التي اتخذتها تماشيا

في الدولة ، و كيفية الترامها بمعايير الجودة األكاديمية سواء من حيث إعادة تصميم املنظومة 

 األكاديمية املتك
ً
املة ، و الضوابط و معايير الجودة في إعادة جدولة الخطط الدرسية تماشيا

مع التعليم املفتوح  باإلضافة إلى ضوابط دعم وتطوير الطالب و في إعادة تصميم طرح املادة 

 .الدرسية في كل البرامج األكاديمية املطروحة في كلية الخوارزمي

http://www.aiesa.org/
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اضي )الرقمـي( يف األساس القانوني والتنظيمي للتعليم االفرت

 وقت األزمـات 

 ( 19كوفيد  –)التجربـة اجلزائرية ضد وباء كورونا 

 اعداد
 د / عائشـة عبد الحميد

 الجزائر -جامعــة الشاذلي بن جديد الطــارف 

 
 لمستخلص : ا

رغم اإلنتشزار السريع للتكنولوجيا الرقمية و قتحامها مختلف مجاالت الحياة،  

ومواقف مفاجئة تجعل التعامل مع األزمة في حد ذاته صعبا، خاصة إال أن هناك أزمزات 

، الذي 19إذا كنا أمام أزمزة دولية وليست وطنية فحسب، إنها فيروس كورونا أو كوفيد 

وضع العالم أمام أزمزة صحيززة حقيقيززة ولم تستطع كبرى الدول تكنولوجيا وصحيا 

في  –جهودات املضنية ولكن دون جدوى التصدي له ، أو إيجاد لقاح فعال له ، رغم امل

هذه األزمزة التي طالت ابعادها جميع نواحي الحياة ومنها التعليمية، ما  –الوقت الحالي 

دفع الدول على غرار الجزائر إلى غلق املدارس والجامعات واملعاهد، والكليات واملعاهد 

لفيروس والقضاء إلى أجل غير مسمى الغاية هي عدم اإلختالط، والقدرة على حصر ا

لكل أزمة  .حيث اصبح التعليم اإلفتراض ي في املدارس والجامعات واقعا البد منه  عليه.
طبيعة نقطة بداية ونهاية، وإن إدارة األزمة تحتاج إلى إدارة فعالة تتعامل بكفاءة مع 

األزمة وظروف مواجهتها، من ناحية التخطيط، إصدار القانون، خسائر األزمة والقضاء 

لقد قامت الجزائر وعلى غرار باقي دول العالم بإتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير و  ها.علي

للقضاء على هذه األزمة الصحية العاملية وذلك بإتخاذ إجراءات وقائية و جراءات 

قانونية صارمة ورادعة للقضاء على بؤرة األزمة والتوفي خاصة إذا ما تعلق األمر بصحة 

         .يوجد لقاح فعال لغاية كتابة هذه االسطر لوباء فيروس كورونا املواطن، وطاملا أنه ال
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فعالية اإلرشاد النفسي يف احلد من الوسواس القهري يف ظل 

 (COVID-19) 19جائحة فريوس كورونا كوفيد 

 اعداد
 د/ محمود سعيد إبراهيم الخولي

 
ً
 السعودية -دكتوراه في الصحة النفسية، وأستاذ مساعد بجامعة طيبة سابقا

 لمستخلص : ا
يهدف البحث نحو التعرف على فعالية اإلرشاد النفس ي في الحد من الوسواس 

القهري في ظل جائحة فيروس كورونا، من خالل التعرف على محاور وأساليب وفنيات اإلرشاد 

النفس ي، والتعرف على تأثير اضطراب الوسواس القهري كأحد األعصبة واألمراض النفسية 

التي تؤثر على توافق الفرد النفس ي واالجتماعي، وتقييد مجاله الحيوي وحصره في  الشديدة

 بشكل تام مما يعوق تكيف الفرد مع من حوله، وذلك في 
ً
نطاق ضيق، بل وشلل اإلرادة أحيانا

 في نسب COVID-19) 19ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد 
ً
 ملحوظا

ً
( التي تسببت في تزايدا

ضطرابات النفسية والتي تؤثر بالسلب على حياة الفرد باإلضافة إلى انتشار العديد من اال 

أسرته، ومن هذه االضطرابات الوسواس القهري، الذي يعتبر أحد أشكال اضطرابات القلق 

املزعجة واملعطلة لإلنسان في عالقته مع اآلخرين، واإلنتاج في الحياة العملية. وتتصف هذه 

 عنه، حتى بعد محاولته االضطرابات بوجود أفكار متكررة 
ً
ال يرغبها الشخص، وتأتي رغما

استخدم وقد إبعادها والتخلص منها، والتي تؤدي إلى إضاعة وقته، وخسارته املعنوية واملادية. 

الحد من ودوره وتأثيره في كشف عن أهمية اإلرشاد النفس ي في الالباحث املنهج الوصفي 

هو املعيار  يإليها البحث هي أن اإلرشاد النفس  ومن أهم النتائج التي خلص. الوسواس القهري 

الذي يحدد القيم والسلوك االجتماعية التي تدفع االنسان للمحافظة على العمليات 

تستخدم املساعدات اإلرشادية التي أحد ، كما أنه النفسية، كتنمية القدرات الروحية واملادية

النفسية  وتحقيق الحاجاتفس ي، تقف سبيل التوافق الن التيكأداة للتغلب على العقبات 

يعد املرض  القهري اضطراب الوسواس  األفراد. كما توصلت النتائج أنوالفسيولوجية لدى 

 
ً
 إلى فعالية. كالعالم بشكل عام فيالرابع األكثر تشخيصا

ً
اإلرشاد  تأثير  ما توصلت النتائج أيضا

 القهري.  النفس ي بأشكاله املختلفة في التخفيف والحد من أعراض الوسواس

http://www.aiesa.org/
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  امللف العملي
"االفتراض ي" األول تداعيات أزمة كورونا على َمجالْي: التربية الخاصة  للمؤتمر الدولي

 والصحة النفسية

 تجاب وخبرات

املؤتمر الدولي "االفتراض ي" األول تداعيات أزمة كورونا على َمجالْي: التربية حيث أن 

وجه إلى باحثي املاجستير والدكتوراه، الخاصة والصحة النفسية، في نسخته )العلمية( م

بناء على طلب عشرات والسادة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فقد رأت إدارة املؤتمر، 

من الزمالء العاملين في مجال التربية الخاصة، إضافة ملف "التجارب والخبرات"، تحت شعار 

ق تجربتك مع كورونا(.)
َّ
 وث

 الهدف العام

والتجارب لألفراد، وأولياء األمور، وأصحاب مؤسسات  رصد عشرات الظواهر،

التأهيل والتدريب حول تداعيات وتأثيرات أزمة كورونا على األطفال، واملراكز، وأولياء األمور 

طوال مدة األزمة، بطريقة مقالية، يمكن تسجيلها في كتاب خاص يصدر عن املؤتمر، يتولى 

 التأريخ التربوي لهذه األزمة.

 التي يعالجها هذا االقتراحاإلشكالية 

حيث أن معظم املشاركات العلمية التي وردت إلى املؤتمر من بحوع وأوراق عمل، من عدة  -

 دول، هي في مجملها مشاركات من ِقَبل الباحثين والسادة أعضاء هيئات التدريس.

مية"؛ بمعنى الكتابة املنهجية -
ْ
 وحيث أن املشاركات البحثية في املؤتمر تتطلب "الِعل

قة، وهذا ربما ال يتوفر لعموم العاملين.
َّ
 املوث

وحيث أن كثيرا من العاملين في قطاع التربية الخاصة ومجاالت التأهيل ليسوا من فئات  -

 الباحثين أو من هيئات التدريس.

.. لذا فقد حاول املؤتمر استقطاب عامة "األخصائيين" في مجال التربية الخاصة، في تظاهرة 

اركية، تعتمد في أساسها على تنمية املهارات العلمية واألكاديمية لدى عموم علمية تفاعلية تش

العاملين، في محاولة تعلم واتقان مهارات "السرد العلمي"، أو بمعنى أدق كتابة مقالة علمية، 

 حول توصيف، وتقويم، ونقد مجال التربية الخاصة، في ظل جائحة كورونا.

http://www.aiesa.org/
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 املطلوب 

ائي، أو ولي األمر، أو صاحب مؤسسة( من املشاركة، عليه لكي يتمكن املشارك )األخص

 كتابة مقالة )حد أدنى صفحة( يصف بها تأثير أزمة كورونا على:

 الفئات التي يقوم بتأهيلها، والتأثير الواقع عليها سلبا و يجابا. -

 اآلثار املهنية عليه هو شخصيا. -

 التداعيات املالية واإلدارية التي تعرضت لها مؤسسته. -

 ثار اإليجابية، والسلبية على األطفال جراء عزلهم، وانقطاع الجلسات عنهم.اآل -

 املقاالت املقدمة

تنوعت فيما بينها في طريقة العرض، وآلية التناول، فبعضها حاول التركير على تناول 

املظاهر النفسية للظاهرة، وبعضها تناولها من منظور منهي، واآلخر من منظور اجتماعي.. 

تناولها بطريقته، أما من حيث اللغة؛ فقد قدمت بعضها بالعامية، والغالبية  وهكذا فكل

 بالفصحى. 

 طريقة العرض والتقييم

قام د السيد النحراوي )األمين العام للمؤتمر( بقراءة هذه املقاالت قراءة تحليلية نقدية،          

م لكل واحدة منها بمقدمة تعتمد على استكناه الدالالت الجمالية، والتربوية، واملهنية، وق دَّ

نقدية قصيرة، تناول فيها بالتحليل والنقد، أهم القضايا الواردة في هذه املقاالت، بحيث تمثل 

 .هذه القراءة نشاطا موازيا يساعد املتلقي على التعمق في القراءة

http://www.aiesa.org/
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 مقدمة

لت أزمة كورونا بآ
َّ
 وخيما، وكارثة كبرى على األنفس مث

ً
ثارها وتداعياتها ظال

واملجتمعات بصورة لم يشهد لها العالم مثيال، إال في ظل األزمات والكوارع الكبرى التي مرت 

عبر التاريخ. لذا فقد بات من الضروري استنهاض القوى، وشحذ العزائم، للتعامل مع 

عدة، كٌل في مجاله: علميا، واقتصاديا، تداعيات هذه األزمة على كافة املجاالت واألص

وألن  هذه التداعيات، ويخفف من آثارها.وسياسيا، واجتماعيا.. بالقدر الذي يقلل من 

األطفال هم شريك أساس ي في كل مجتمع، فهم قاعدته، ومستقبله، وواجهته الحضارية، وهم 

اء هذا الفيروس؛ فقد أصبح  في الوقت ذاته من أكثر الفئات تضررا بالحظر املفروض عليهم جرَّ

من الضروري والواجب توفير البرامج الالزمة واملتخصصة بفلسفتها، وأهدافها، ومحتواها، 

وأساليبها، وأدواتها.. من أجل بناء وعي األطفال بطبيعة هذه االزمة الخاصة بفيروس كورنا 

لى ملعالجته هذا املستجد، واألوبئة املشابهة له، وسبل الوقاية منها. وهو األمر الذي يتج

 املشروع بفكرته، وأهدافه، ومحتواه.. وهو املعنون بز )بناء وعي األطفال بفيروس كورونا(

 فكرة املشروع

يسعى هذا املشروع إلى بناء وعي األطفال بفيروس كورونا، عن طريق تنمية القدرات 

ْسهم في املعرفية واملهارية والتعبيرية لألطفال؛ العاديين، وذوي االحتياجات الخا
ُ
صة، بصورة ت

تحسين وتعديل أنماطهم السلوكية واملجتمعية، للحد من/ وتقليل املخاطر الناتجة عن 

 فيروس كورونا وغيره من األوبئة املشابهة.

 األهداف العامة

ل لبعضها كالتالي: ِ
ّ
 يسعى هذا املشروع إلى تحقيق جملة من األهداف، نمث

بالوقاية من عدوى األمراض املتنقلة، وسبل  تنمية املعارف والقيم والتصورات الخاصة -

 حماية اإلنسان منها.

تزويد األطفال باملعلومات األساسية الواجب تعلمها عن فيروس كورونا، وسبل الوقاية  -

 منه.

http://www.aiesa.org/
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ية السليمة، ومجانبة األنماط السلوكية املسببة  - اكتساب األنماط السلوكية الصّحِ

 لألمراض

ألطفال للمساهمة في التعبير عن تصوراتهم الخاصة عن تنمية القدرات التعبيرية لدى ا -

هذا الوباء، وسبل الوقاية منه بالطرق التي يمكن لهم بها التعبير عنه كتابة، أو تصويرا، 

 أو إنشادا، أو رسما.. أو بأي وسيلة أخرى.

رفع جانب التوعية لدى األطفال عن طريق األخذ بسبل الحْيطة والحذر، وتفعيل سبل  -

ب ا  لخطر والوقاية.تجنُّ

توفير مادة علمية وتربوية مناسبة لألطفال، العاديين، وذوي اإلعاقة يمكن من خاللها،  -

 تحقيق أهداف املشروع، ومشروعات مشابهة.

تقديم تجربة متميرة وفريدة قابلة للتعميم والتدويل، إقليميا ودوليا بما يحقق التفاعل في  -

 "املشترك اإلنساني"

ملؤسسات التربوية ومؤسسات التدريب ذات األنماط واالهتمامات تبادل الخبرات بين ا -

املتباينة، املحلية منها والعاملية من أجل بلورة "نموذج" تدريبي جيد، وفاعل في نفس 

 التوقيت، يخدم الطفولة، ويساعد على تنمية جميع قدراتها.

تمع الطفولة، تصحيح املفاهيم املغلوطة، التي ربما تم تناقلها على وجه الخطأ في مج -

 نتيجة لعوامل شتى قد يكون الضعف اإلعالمي، والفقر البيئي أحدها.

 الفئات املستهدفة

 يخدم هذا املشروع الفئات التالية:

 سنة. 12أوال: األطفال العاديين، في املرحلة العمرية حتى 

على مقياس ثانيا: األطفال القابلين للتعلم من ذوي االحتياجات الخاصة البالغة درجة ذكائهم 

 فأعلى. 50استانفورد بيينه الصورة الخامسة درجة 

كما يسهم هذا املشروع أيضا في تعديل الصور الذهنية السلبية، واملمارسات املغلوطة.. وغيرها 

 لدى أولياء أمور األطفال، في الفئات التي تمت اإلشارة إليها.

 املحتوى التدريبي

 واد التدريبية، ذات املحتوى املتغير واملتباين الذي يتضمن هذا املشروع أنماطا متنوعة من امل

http://www.aiesa.org/
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 يراعي تنوع الفئات املستهدفة، والفروق الفردية بينهم، لذا فهو يتضمن:

ـب القصص ِّ
تي 
ُ
 أوال: ك

وهو يتضمن عددا من القصص القصيرة ذات الصلة باملوضوع، والتي تحاول كل واحدة منها 

عنصر من العناصر، والهدف منها مد الطفل  بطريقة سهلة وبسيطة ومشوقة، التركير على

بمعلومات عن فيروس كورونا، وسبل الوقاية منه، باإلضافة إلى تنمية الخيال واإلبداع لدى 

 الطفل.

 أمثلة على بعض هذه القصص:

يوم تجديد، هات الكمامة يا ولد،  15هل هاللك يا كوفيد، شاشة كورونا اللعينة، 

الخطة الذكية ملواجهة كورونا، بابا مع عاوز ألبس الكمامة،  ابعد يا كوفيد ابعد يا كوفيد،

كوفيد على كوفيد يفعل هللا ما يريد، اوعى تخاف اوعى تخاف، خفاش يا خفاش اطلع بره 

 متنفعناش

ـب/  ثانيا: ِّ
تي 
ُ
 كروت املفاهيمك

والهدف منه معالجة املفاهيم املغلوطة وتصحيحها، وتصويبها، و عادة تعريفها 

مها.للطفل بصور 
ُّ
 ة مبسطة سهلة الفهم، والتناول، ومن خالل أساليب مشوقة تسهم في تعل

 أمثلة على بعض هذه املفاهيم:

، مخالطة، حظر، تباعد اجتماعي، عدوى، وسيط ناقل، تعليم 19كورونا، كوفيد 

 عن ُبعد.. وغيرها.

ـب ثالثا:  ِّ
تي 
ُ
 الرسم والتلوينك

 لرسم والتلوين، وهو ينقسم إلى قسمين:الهدف منه إكساب الطفل املهارات العملية ل

: حيث تعطى للطفل فكرة بعض املوضوعات املرتبطة باملشروع، وعلى الطفل القسم اإلبداعي

 أن يحول األفكار املجردة إلى رسومات إبداعية تعكس تصوره وفهمه عن أزمة كورونا

ل أن يقوم : حيث تعطى للطفل بعض الرسومات غير امللونة، وعلى الطفالقسم املهاري 

( توصيل بعض األفكار والتصورات عن املوضوع من خالل 1بتلوينها، ويتمثل الهدف هنا في )

( تنمية مهارات التآزر واملهارات الحركية الدقيقة للطفل، تلك التي ترتبط بالقدرة 2الرسم. )

 على إمساك القلم، والرسم، والتلوين، وتحديد الفراغات، وتتبع املسارات.. وغيرها من

 املهارات.

http://www.aiesa.org/
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ـب رابعا:  ِّ
تي 
ُ
 األنشطةك

وهو يهدف إلى تنمية قدرات الطفل في مجاالت عدة، منها ما هو لفظي أو تعبيري، ومنها ما        

هو أدائي أو تمثيلي، وذلك من خالل توظيف موضوعات ذات صلة بفيروس كورونا. وينقسم 

 كتيب األنشطة إلى:

الطفل التعبير بالكتابة عن موضوعات، وأفكار ذات ؛ وفيه ُيطلب من النشاط التعبيري أوال: 

صلة بموضوع كورونا، حيث يستهدف هذا النوع من النشاط اختبار قدرة الطفل على اختيار 

األلفاظ، والعبارات الدالة واملوحية، والتي تنمي قدرته على الكتابة، وتكشف عن ذكائه 

 اللفظي واملعرفي.

للطفل سيناريوهات لعدد من املشاهد التمثيلة، واملطلوب  ؛ وفيه نقدمالنشاط التمثيليثانيا: 

لة، عن طريق 
َّ
من مجموعات األطفال تحويل هذه السيناريوهات املكتوبة إلى مشاهد ممث

 التقمص واملحاكاة وتطوير األداء الحركي والتمثيلي.

ـبخامسا:  ِّ
تي 
ُ
 األغاني واألناشيد ك

فة بصورة إيقاعية سهلة  وهو عبارة عن مقطوعات غنائية موجهه لألطفال،
َّ
مؤل

الحفظ والتداول، تعزز السلوك اإليجابي للطفل، وتصحح من مفاهيمه أو معارفه وسلوكياته 

 املغلوطة. 

 أمثلة على بعض هذه األغاني:

 ُبص ي يا ريري.. ُبص ي يا رضوى 

 مع ح نكون.. ناقلين العدوى 

 وانت يا ناصح.. انت وهو 

 الزم تبقى.. لغيرك قدوة

 سطوانة النشاط املتلفزسادسا: أ

وهي عبارة عن اسطوانة مدمجة، تضم عددا من الفيديوهات، واملقاطع املتلفزة ذات الصلة 

باملوضوع، والتي صدرت من جهات عدة متخصصة، وهي تتسم في لغتها ومضمونها بالسهولة، 

 والهدف منها هو مزد الطفل بمعلومات قيمة ووفيرة عن فيروس كورونا وما يتعلق به. 

 دليل السلوك الوقائي للطفلسابعا: 

http://www.aiesa.org/
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يهدف هذا الكتيب إلى تعويد الطفل على ممارسة السلوك الوقائي بصورة سليمة متكررة، 

تعكس وعيه بطبيعة هذه الجائحة، ورغبته في عالجها، وذلك عن طريق أسلوب سهل وبسيط 

 ومتدرج يتناسب مع طبيعة األطفال.

 أمثلة

إجراءات االحتراز التعقيم، سلوك املصافحة، ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، 

سلوكيات الطعام، سلوك الشراب، سلوكيات املخالطة، سلوكيات التباعد، سلوك تناول 

 الدواء، سلوكيات التعامل مع الشاشات، سلوك التعامل في الفصل.

ـب  ثامنا: ِّ
تي 
ُ
 ذوي االحتياجات الخاصةك

لفردية املصممة بصورة وهو عبارة عن سيناريو محدد لعدد من الجلسات ا

احترافية، والتي يمكن تطبيقها مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، من أجل تنمية القدرات 

 واملعارف،  زيادة الوعي، واملمارسة 

 تاسعا: دليل املدرب واملعلم

وهو بمثابة الدليل اإلرشادي الجامع، واملفتاح لكل أدوات املشروع ومحتواه، وعن 

 درب أو املعلم، أسس وسبل وأساليب التعامل مع املشروع برمته.طريقه يتعلم امل

وينقسم هذا الدليل، في شكله الكلي، إلى األدلة الفرعية الخاصة باملمارسة التطبيقية لكل 

 محتوى من املحتويات، شارحا طرق وآليات التنفيذ والتقييم. 

 مثال: دليل كتاب القصص، ويتضمن املفاتيح التالية:

 ام من القصة الهدف الع 

  شرح ألهم األساليب واملفردات 

 أساليب التدريس/ التدريب 

 املضامين التربوية في القصة 

 املضامين الصحية املرتبطة بفيروس كورونا 

 تساؤالت 

 ( فكر معاناأسئلة للتفكير) 

 أنشطة عملية 

 

http://www.aiesa.org/
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 عاشرا: امللصقات اإلرشادية

ف تبصير األطفال بأحد وهي عبارة عن مجموعة من امللصقات التوعوية التي تستهد

 املوضوعات املرتبطة بفيروس كورونا، بطريقة شيقة، متداولة سهلة التناول.

 حادي عشر: املحتوى اإلشاري للصم

وهو يعتمد على تقديم محتوى مناسب، من جملة محتويات املشروع لألطفال 

 لتي يفهمون بها.والطالب الصم، بلغة اإلشارة، من أجل تنمية الوعي لديهم باللغة والطريقة ا

ه  ثاني عشر: الفيلم الوثائقي املوجَّ

وهو أداة اختيارية غير مدمجة في املشروع بصورته الحالية، وهو معدد خصيصا 

بحيث يمكن تطبيقه وتنفيذه عمليا في وجود جهات مانحة، تستطيع تمويله، بحيث يتثنى 

ية تخاطب مختلف الفئات تحويل النشاط املكتوب، أو املغني إلى صورة تفاعلية سمعية/بصر 

 والشرائح.

 األساليب التدريبية

لكل عنصر من مكونات املشروع أساليبه وأدواته، ولكن يمكننا القول بصورة 

 مجمله، أنه باإلمكان توظيف األساليب واالستراتيجيات التدريبية التالية:

 وعة من أبرزها:يستعان في تنفيذ أنشطة البرنامج بحزمة من أساليب التدريب وفنياته املتن

 العروض التقديمية 

  العروض املتلفزة 

 الحوار واملناقشة املوجهة 

  دراسة الحالة 

 املحاضرة 

 تمثيل األدوار 

 مجموعات العمل التفاعلية 

 ورش العمل 

 التمثيل والعروض الفنية 

 مراحل التنفيذ وآلياته 

 يعتمد تنفيذ هذا املشروع على الخطوات التالية:

http://www.aiesa.org/
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ذةأوال: إعداد الكوادر  ِّ
 
 التدريبية العاملة واملنف

وهي املرحلة األولى التي تستهدف إعداد مجموعة من الكوادر، يمثلون الركيرة 

األساسية للمشروع، تتوافر فيهم كافة املهارات التعليمية والتدريبية الالزمة، من أجل تنفيذ 

 تلفة.املشروع، وتعميم تطبيقه على األطفال، وأولياء أمورهم، في املحافظات املخ

 وتتخذ عملية اإلعداد مجموعة من اآلليات والخطوات منها:

 الفئات القابلة للترشيح -

 معايير االنتقاء -

 مقومات التدريب -

 وضع خطة التدريب -

 ثانيا: تطبيق البرنامج على األطفال

وفي هذه املرحلة يتم تطبيق املشروع، بمحتواه وأساليبه، وفنيات تطبيقه على 

طفال العاديين، وذوي االحتياجات الخاصة، ممن تنطبق عليهم العينات املختارة من األ 

الشروط الواردة سلفا، ليكونوا هم طليعة األطفال الذي يتلقون تدريبا تعليميا ممنهجا، 

 ومناسبا يروم تحقيق األهداف املرجوة معرفيا، ووجدانيا، ومهاريا، ومن ثم سلوكيا واجتماعيا.

 ليات والخطوات منها:وتتخذ عملية التطبيق مجموعة من اآل

 الفئات القابلة للترشيح من األطفال العاديين وذوي اإلعاقة -

 معايير االنتقاء -

 مكان التدريب ومقوماته -

 وضع خطة التدريب واعتمادها -

 ثالثا: التقييم وقياس األثر

وفي هذه املرحلة يخضع البرنامج، من قبل متخصصين إلى عمليات التقييم بفنياته 

نوعة، من أجل قياس أثر التدريب على األطفال وذويهم. ومن ثم تحليل هذه واختباراته املت

 النتائج ونقدها وفقا للمعايير التربوية السائدة، واستخالص النتائج املترتبة على التطبيق.

 وتتخذ عملية التقييم مجموعة من اآلليات والخطوات منها:

http://www.aiesa.org/
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 اعداد االستمارات االزمة -

 هاختيار فريق التقييم وتدريب -

 رصد النتائج وتفريغها -

 تحليل النتائج وتقيمها -

 رابعا: التغذية املرتدة، وإعادة التطبيق

وفي هذه املرحلة يتم إعادة تقييم املشروع، وتعديل بنوده ومحتواه، وأساليبه، 

وأدواته.. في ضوء التغذية الراجعة، التي قام فيها فريق الخبراء، ومن ثم إعادة تطبيقه مرة 

نظومة مخرجاته، واملعالجة املنهجية التي خضع لها. وهي املرحلة التي تتسم أخرى وفقا، مل

باملرونة، ومحاولة إعادة تكييف املشروع، وفتح محتواه، ليتناسب مع ظروف أخرى مشابهة 

 لنفس الظروف التي مر بها العالم بسبب تأثير فيروس كورونا.

 ات منها:وتتخذ عملية إعادة التطبيق مجموعة من اآلليات والخطو 

 رصد جوانب القوة والضعف في املشروع في نسخته األولى -

 تعديل نقاط الضعف واستبدالها، وتحسين املشروع وتجويده وفقا ملناهج معتمدة -

 تقديم املشروع في صورته الجديدة -

 اعتماد املشروع من قبل فريق الخبراء -

 تطبيق املشروع، و عادة تقييمه -

 تقييم املشروع:

 د من وسائل املتابعة والتقييم مثل: يخضع املشروع لعد

  استمارة التقويم اليومي 

  مقابالت املتدربين 

  تحليل نتائج التطبيق القبلي والبعدي الختبار املعرفة واملهارات املتعلقة بمحتوى البرنامج 

  تقييم أداء املتدربين في جلسات التدريب املصغرMicro-training  

 مجاستمارة التقويم النهائي للبرنا 

 

http://www.aiesa.org/
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 متابعة نواتج املشروع:

ُيعني بمتابعة نواتج البرنامج: آثاره املباشرة على املتدربين واملؤسسات واملراكز التي 

يعملون بها من خالل آليات للمتابعة يتم االتفاق عليها مع املتدربين، وبالطريقة التي تناسبهم. 

 ووفقا ملا يراه ويقرره فريق الخبراء الخاص باملشروع.

 ات املرجو تحقيقهااملخرج

 بنهاية هذا املشروع يرجى تحقيق املخرجات التالية:

ذة ِّ
 
 أوال: املخرجات الخاصة بالكوادر املنف

تكوين مجموعة من الكوادر املتخصصة، التي تجيد التعامل باحترافية مع األطفال 

، بنجاح العاديين، وذوي االحتياجات الخاصة، والقادرة على تنفيذ كافة األساليب التدريبية

وفاعلية، من أجل بناء وعي هؤالء األطفال وذويهم باملعارف والقيم واالتجاهات واألساليب التي 

 تمكنهم من الوقاية من فيروس كورونا.

 ثانيا: املخرجات الخاصة بأولياء األمور 

إكساب أولياء أمور األطفال العاديين وذوي االحتياجات الخاصة، فنيات ومهارات 

ي املناسب ألطفالهم، للوقاية، والحد من األثار والتداعيات املترتبة على أزمة التعامل التربو 

 كورونا، وبناء مجتمع صحي يأخذ بأسباب الوقاية الالزمة.

 ثالثا: املخرجات الخاصة باألطفال العاديين

 على الجانب املعرفي

 شارهمد األطفال باملعلومات الالزمة والخاصة بفيروس كورونا وأسباب ووسائط انت 

 زيادة وعي األطفال بطرق وأساليب الوقاية منه 

 التعرف على الحقل املفاهيمي املرتبط بطبيعة أزمة كورونا، وحسن توظيفها 

  تنمية القدرات املعرفية واملهارية والتعبيرية واألدائية لألطفال، بصورة تسهم في تحسين

 الوعي لديهم بكل ما يخص األمراض واألوبئة املماثلة.

 انب الوجدانيعلى الج

  التخفيف من األثر النفس ي لألزمة عليهم، والناتجة من الحظر وضعف املخالطة مع

 الغير.

http://www.aiesa.org/
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  معالجة اضطراب الصدمة ومخاطر ما بعد الصدمة، والتي ربما تعرض لها األطفال جراء

 إصابة ذويهم بالفيروس

 لنفس تزكية املرونة النفسية، وتحصين األطفال ضد املخاوف، وتفعيل قيم علم ا

اإليجابي والصحة النفسية بصورة يستطيع معها األطفال تقليل املخاطر والتعايع اآلمن 

 مع األزمات.

 على الجانب السلوكي

  تعديل األنماط السلوكية السلبية الخاطئة لألطفال، واستبدالها بسلوكيات صحية

 وقائية بديلة.

 ت واملشروعات الخاصة اكتساب وسائل تواصل بديلة، يمكن من خاللها تنفيذ الطموحا

 بهم، دون تأثر باألزمة.

  اكتساب وتعلم وسائل للترفيه بديلة عن الوسائل التقليدية، تناسب أوقات الشدة

 واألزمات

 رابعا: املخرجات املتعلقة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

يستهدف املشروع تحقيق جملة من األهداف املعرفية، والوجدانية، واملهارية 

كية لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، يمكن تتبعها بصورة إجرائية، تتفق والسلو 

وطبيعة ونوعية اإلعاقة الخاصة بكل فئة منهم، وذلك في الكتيب الخاص بذوي االحتياجات 

 الخاصة، ضمن املحتوى التدريبي.

 خامسا: املخرجات املجتمعية املكتسبة

لبناء وعي األطفال بفيروس كورونا،  تقديم تجربة مجتمعية مميرة وفاعلة وناجحة،

 يمكن تعميمها وتدويلها عبر مجتمعات أخرى محليا، و قليميا، وعامليا.
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في مقال أكثر من رائع يحاول الصديق أبو الخير أحمد، وبلغة حسابية 

لخسارة من وراء كورونا، والالفت للنظر في بسيطة، أن يلخَّص لنا المكسب وا

مقال أبو الخير، بخالف واقعية التحليل، وحسن التناول، وترتيب األفكار.. هو تلك 

اللفتات المميزة في مقال الرجل، والتي ال تخطئها عين، وال ينساها قلب، ويكفي 

أن من تلك اللفتات التي تكشف عن بصيرة الرجل، وعميق لُبابه، أنه استطاع 

ص مجال التربية الخاصة كله في أنه واقع بين كلمتين هما: األَجر، واألُجرة.  يلخ ِّ

 جر؛ فهوما يتلقاه الشخص من مال مقابل ما يقدمه من خدمة، وأما األ ة هيفاألجر

ما يتحصل عليه من ثواب نظير ما قدمه من عمل يبتغي به وجه هللا سبحانه. وإذا 

، فقد تحولت أعمالنا إلى أعمال مادية األجر ة دوناقتصرت أعمالنا على األجر

رف، وهو ماال يتناسب مع قدسية المهنة اإلنسانية وطبيعتها التي تقوم في  صِّ

األصل على "خدمة" ذوي االحتياجات الخاصة، ابتغاء الثواب وتحصيل المغنم. 

 أترككم مع مقال أبو الخير أحمد والمعنون بـ
 

 سب والخسارةكورونا والتربية الخاصة بيـن املك

من خالل القراءة السريعة للعنوان السابق يتبادر لألذهان مادية األمر من حيث 

 نجد أن املكسب والخسارة ليس فقط في املاديات 
َ
املكسب والخسارة، ولكن بنظرة أكثر تمعنا

وال يرتبط بتلك األوراق املتداولة بين الناس واملسماة نقودا، فمجال التربية الخاصة مجال 

جرة( فيطغي عليه الجانب اإلنساني إنس
ُ
اني أكثر ما هو مادي، فهو عمل ذو )أجر( و)أ

فزجميعنا يركز على )األجر( وال يلتفت إلى )األجرة(. ولكي نصل إلى املعني الحقيقي ملعنى تلك 

 بالتحديد في مطلع ذلك العام املمير بت
ً
اريخه واملنبوذ الكلمات فالبد من الرجوع إلى الوراء قليال

بدأت القصة بحكاوي وأقاويل عن بالد تأكل كل ما هو حي، نعم كل ما (.  2020أحداثه عام )ب

هو يتحرك سوف يكون مدعو إلى قائمة طعامهم، وبدأت تلك األقاويل عن فيروس لعين ظهر 

-COVID) 19من خفاش أكله شخص من بالد الصين ذلك الفيروس املسمى بكورونا أو كوفيد 

19 ) . 

فيروس في جميع أنحاء العالم. أما في مجال التربية الخاصة، فقد بدأ انتشر ذلك ال

 وكان بمثابة  15ينص على وقف العمل باملدارس ملدة  2020مارس  14األمر بقرار يوم 
ً
يوما

السكين التي ذبحت مجالنا لنقف بعده متخبطين ال نعرف لنا مصيرا أو إلى أين نسير ولم نجد 
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نا في املجال كبير وليس لنا وزارة وال وزير وال تعلم عنا حكومتنا لنا معينا ملن نشتكي وليس ل

رى بالعين املجردة. وهذا ليس مقصدنا في مقالنا ولكن ما نريد تسليط الضوء 
ُ
ش يء وكأننا ال ن

عليه هو كيف أصبحت كورونا منحة لبعضنا ومحنة للبعض األخر بل وكانت منحة ومحنة في 

جوانب )الطفل، األسرة،  4ذلك من وجهة نظري على  نفس الوقت، وسوف أقوم باستعراض

 العاملين باملجال، إدارة وأصحاب املراكز واملؤسسات(

 :أوال: الطززفزززل

ويقصد بالطفل ذلك االبن الذي يندرج تحت إحدى تصنيفات التربية الخاصة 

 .ةويتلقى الخدمات املناسبة داخل مراكز ومؤسسات الرعاية املتخصصة في التربية الخاص

 :املكسب

تتمثل مكاسب الطفل في تلك األزمة في أن أتيحت له الفرصة للتقرب من أفراد أسرته        

وتعميم ما تم اكتسابه من أهداف من خالل املراكز واملؤسسات وتنفيذها على الطبيعة في 

الحياة اليومية، كل تلك املنح أدت إلى تقدم حاالت بعض األطفال من أصحاب التصنيفات 

 .سيطة واملتوسطةالب

 :الخسارة

ُحرم ذلك الطفل من تلقي الرعاية وتحقيق األهداف على أيدي متخصصين باستخدام        

 لتحقيق تلك األهداف، وكذلك ُحرم من الخروج من امللرل والتعرض 
ً
أدوات ُصنعت خصيصا

بية التي لكثير من املثيرات أثناء سيره بالشارع، كما ُحرم بعض األطفال من املتابعة الط

يحتاجونها، فأدي حرمانهم من الخروج من امللرل ألي سبب إلى حالة نفسية سيئة، فكل ذلك 

أدى إلى تأخر معظم هؤالء األطفال وتدهور حالتهم فبعضهم رجع إلى نقطة البداية أو ما يطلق 

 عليه البعض )نقطة الصفر(.

 :ثانيا األسززززرة

واألم واألخوة واألخوات وكل من يتعامل مع ذلك الطفل في ويقصد بها ولي األمر أو األب           

 محيط مسكنه

 :املكسب

يتمثل مكسب األسرة في تلك األزمة في شقين: مادي ومعنوي، أما املعنوي فيتمثل في إتاحة        

الفرصة لهم من التقرب إلى بعضهم البعض و لى أطفالهم سواء العاديين منهم أو من يتلقى 
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الخاصة، وكذلك الفهم الصحيح لحالة طفلهم من خالل البحث عن بديل خدمات التربية 

لخدمات وأنشطة املراكز واملؤسسات عبر قنوات السوشيال ميديا واالنترنت؛ بل وصل األمر 

ببعضهم إلى إتقان بعض املهارات والفنيات واألنشطة الخاصة باملجال وظهر لنا ما يسمى بز 

ت، وكذلك تالش ي الخالفات األسرية وابتكار ألعاب وأنشطة "األخصائيات البديالت" من األمها

، وكذلك توفير الوقت واملجهود املبذول في 
ً
بديلة لقتل امللل وتقضية وقت الفراغ معا

 . اصطحاب ومتابعة األطفال أثناء تلقي الخدمات باملراكز واملؤسسات

ت املقدمة ألطفالهم في أما الشق املادي فيتمثل في توفير نفقات ومصروفات الخدما        

املراكز واملؤسسات واستبدالها باألنشطة امللرلية ومتابعة املتخصصين عبر الشبكة 

 .العنكبوتية

 ثالثا العاملون بالزمجال

ويقصد بهم كل املختصين والعاملين بمجال التربية الخاصة كٌل حسب تخصصه ومهام       

 .عمله

 :املكسب

بية الخاصة يأكل معظم، إن لم يكن كل وقت العاملين به، لذلك في الحقيقة مجال التر          

تمثلت املكاسب كلها في إتاحة الوقت لتنفيذ الكثير من األشياء واألنشطة التي تم تأجيلها لعدم 

التفرغ فمثال منا من ذهب إلى االنتهاء من دراساته املؤجلة سواء املاجستير أو الدكتوراه أو 

ن ذهب إلى صنع الفيديوهات واملقاالت والسالسل املتخصصة في الدراسات العليا، ومنا م

املجال ليقدم البديل لألسرة ويساعد في عدم تراجع أطفاله فمنها استفادة لحاالته ومنها 

استرادة لشهرته في املجال، ومنا من ذهب إلى إظهار مواهبه املدفونة. ومن املفارقات الجميلة 

الشيفات"، فبما أن معظم العاملين في املجال من ظهور ما سماه البعض "اإلخصائيات 

السيدات فقد أتاحت لهم تلك األزمة فرصة لدخول املطبخ واستعراض مواهبهم التي كادت أن 

نس ى بسبب عدم التفرغ وتزاحم املسئوليات فظهرت لنا كثير من االختراعات املطبخية بداية 
ُ
ت

ائق، وفي نظري أهم مكسب لنا جمهور من بسكوت العشر دقائق وصوال إلى مكرونة العشر دق

العاملين بالتربية الخاصة هو التقرب من أسرنا وأوالدنا وممارسة دورنا كآباء وأمهات كادت 

 .زحمة الحياة واملسئوليات أن تطيح بذلك الدور املقدس

http://www.aiesa.org/
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 :الخسارة

دي فقد تتمثل خسارة العاملين بمجال التربية الخاصة في شقين: مادي ومعنوي، أما املا      

تمثل في فقد مصدر دخلهم الوحيد وذلك يرجع إلى أن ُجل العاملين بهذا املجال ال يملكون 

مصدر دخل آخر كما أن دخلهم من التربية الخاصة بالكاد يكفي احتياجاتهم األساسية ألنه 

مجال إنساني أكتر منه مادي ومعظمنا يعمل به بسبب حبه له فقط وذلك كله دفع بعضنا إلى 

عن عمل آخر أو ممارسة عمله السابق قبل دخول املجال لُيريد دخله وُيحسن من  البحث

 .مستوي معيشته

أما املعنوي فيتمثل في ضياع مجهوده املبذول مع أطفاله في العمل على تحقيق أهداف        

 سنوات فكل ذلك ذهب هباء بسبب توقف العمل. مما 
ً
أخذ تحقيقها منه أياما وشهورا وأحيانا

ا نحن كعاملين باملجال بين اختيارين أحالهما مر، كمن وضع بالضبط بين "شقي الرحى" وضعن

فنحن ما بينهم نفكر في االختيار: ما بين استئناف العمل وتعريض أطفالنا وفريق عملنا لخطر 

اإلصابة بذلك الفيروس اللعين، وبين االلترام بالقرار الذي حتى لم يتذكر وجودنا ونبقى بامللرل 

 .مي أنفسنا وأطفالنا ونخسر سنوات من الجهد والتعب واإلرهاق بذلناها في العمل معهمونح

 :رابعا أصحاب املراكز واملؤسسات

ويقصد بهم مالكي ومديري املراكز واملؤسسات العاملة في تقديم خدمات التربية الخاصة        

دوات واألثاع املستخدم لألطفال، وينضم لهم أصحاب الورش واملصانع التي تقوم بتصنيع األ 

 .في املجال

 :املكسب

يتمثل مكسبهم في توفير الوقت لهم لرعاية أسرتهم والتقرب منها وأخذ فترة استراحة لكي         

يستجمعوا ويمحون من يومهم آثار التوتر والقلق الناتج عن العمل و دارة مراكزهم 

يد فيها قدراته ويستجمع قواه ومؤسساتهم، فكانت لبعضنا بمثابة استراحة املحارب يستع

 .ويعيد ترتيب أفكاره ويجددها لكي يبدأ من جديد أقوي مما كان

 :الخسارة

        
ً
الخسارة هنا نوعان: مادية ومعنوية، فأما املعنوية فتمثلت في غلق أكثر األماكن قربا

نظر أحدنا لقلوبنا التي نجد فيها راحتنا، فلك أن تتخيل مدى الحسرة ووجع القلوب عندما ي

ملركزه أو مؤسسته وقد غطى التراب أثاثه وحاك العنكبوت خيوطه في أركانه وذهب رونقه 
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وانطفأت ملعته وسكت صوت ضجيجه بعد أن كان يعلو بصيحات وضحكات أطفالنا فيقف 

 ملواقٍف جمعته مع أطفاله أو أولياء أمورهم أو فريق عمله.. تلك الذكريات التي 
ً
أحدنا متذكرا

ذاكرتنا وفي ذاكرة كل شبر من املكان فتتساقط الدموع عنوة ويعلو األنين وُيصدر  حفرت في

 .القلب أزيزا ُيسمع من كان به صمم

أما الخسارة املادية فقد كانت ألصحاب املراكز واملؤسسات الخاصة الحظ األكبر من          

د املصروفات كما هو أو الخسارة املادية والتي تمثلت في توقف بند اإليرادات في حين ظل بن

 منما أدى إلى عجز وخلل في موازنة اإلرادات واملدفوعات تمثلت في دفع اإليجارات 
ً
نقص قليال

شهور متواصلة، كذلك تحمل كل أو جزء من مرتبات كل العاملين  4املستمرة لألماكن ملدة 

غيرها من باملكان أو بعضهم، دفع مصروفات الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وخالفه، و 

االلترامات الخاصة باملراكز واملؤسسات. ومن ناحية أخرى خاصة بأصحاب ورش ومصانع 

األدوات واألثاع فتوقف السحب والطلب عليها نظرا لتوقف العمل ونتيجة لتلك الوفرة في 

 .األثاع واألدوات املستعملة الناتجة عن غلق بعض املراكز وبيع أدواتها واثاثها

ل بين اإليرادات التي توقفت تماما وبين املدفوعات التي استمرت طوال األزمة ذلك الخل        

أدى إلى غلق بعض املراكز أو تجميد نشاطها لحين إشعار أخر أو تغير نشاط البعض األخر 

ومنا من تمسك بمكانه وعافر وبذل النفيس والغالي في سبيل الحفاظ عليه واستمرار نشاطه 

 .قي خدمات التربية الخاصةفي خدمة أوالدنا من ُمتل

 :الخالصة

املتمعن في تلك األزمة يجدها مليئة بالدروس والعبر واإلشارات اإللهية التي يرسلها لنا هللا          

لقنا من أجلها وهي عبادة هللا عز وجل )وما خلقت الجن 
ُ
عز وجل لنعود لوظيفتنا األولى التي خ

كرنا بحوله وقوته وضعفنا الذي خلقنا عليه )يريد ويذ - 56واإلنس إال ليعبدون( الذاريات /

لق اإلنسان ضعيفا( 
ُ
فيرسل هللا لنا جندا من  - 28سورة النساء /  -هللا ليخفف عنكم وخ

جنوده ال يرى بالعين املجردة فيربك مخططاتنا ويغير وجهتنا ويزيد إيماننا بأننا نسير في معية 

ل
ُ
ويجد أيضا أن املكسب والخسارة ليس  .ق بقدرهللا وحوله وال فرار من قضائه فكل ش يء خ

 وأقوي تأثيرا من الجانب املادي، فكل مكسب 
ً
ماديا فقط ولكن الجانب املعنوي منهم أشد أثرا

مادي زائل وكل خسارة مادية مقدور عليها ويمكن تعويضها أما غير ذلك صعب تحملها. فما 
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نه إلى منحة نستفيد بها في علينا سوى تعلم الدرس وتحويل الخسارة إلى مكسب واملح

 .مستقبلنا الذي هو في علم هللا وغيبه
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في مبادرة طيبة، تُحمد له، سارع الزميل العزيز، واألخ الكريم أيمن 

جمال البرعي، ليحرز قصب السبق، فيفتتح أولى مقاالت مشروع "وثَّق تجربتك 

تأتي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي االفتراضي األول تداعيات مع كورونا" والتي 

أزمة كورونا على مجالْي التربية الخاصة والصحة النفسية، الذي تتبناه كال من 

مجموعة قادرون للتدريب والتربية الخاصة، بالتعاون مع المؤسسة العربية للتربية 

مفاجأة فاقت كل  وفي الحقيقة أن مقال أيمن البرعي، كان.والعلوم واآلداب

تصوراتي، ليس لعمق تحليالته النفسية ورؤاه، كون صاحبه أخصائيا نفسيا؛ بل 

أيضا ألنه جمع بين حصافة الباحث، وتصورات األديب. فـ "أيمن جمال" لديه 

حس جمالي رائع حين يكتب، وجاءت مشاركته أشبه ما يكون وكأنها في قالب 

ي له بأنَّ عليه أن يستثمر تلك قصصي محكم السبك، جيد التناول. ونصيحت

الطاقات الكامنة، في كتابة سلسلة مقاالت على نفس النسق.. تصف، وتحلل، 

كما  .وتفسر كثير من الظواهر التي يتعامل معه بوصف مهنيا محنَّكا في مجاله

أدعوا بقية الزمالء للمشاركة في تجربتهم مع كورونا، الكتشاف مزيد من الطاقات 

ن إليكم مقال أيمن جمال البرعي والمعنون ب " كورونا والتربية واآل .المدفونة

 .الخاصة". وأنتظر تعليقاتكم

 كورنا والتربية الخاصة

بينما كان األخصائي النفس ي هائم بين تقارير االختبارات والبرامج الفردية لألطفال؛ 

 بعمل املشروبات الدافئة حتى يستطيع استكمال 
ً
يومه كان أخصائي التخاطب مشغوال

املتراحم بالحاالت. وفى الغرفة املجاورة كان أخصائي تنمية املهارات يشعر بالسعادة البالغة 

بعد انتهائه من صنع أداه لزيادة تنمية مدة االنتباه لدى األطفال، وبفخر شديد اتجه نحو 

صديقه أخصائي التكامل الحس ي ليعرضها عليه، و ذا بصديقه يحاول جاهدا احتواء طفل من 

ي اضطراب طيف التوحد، وقد امتلكته نوبة شديدة الصراخ. وهنا يتدخل أخصائي التربية ذو 

 .الخاصة بدراسته املتعمقة وخبراته العملية ليساعده في التعامل مع الطفل

وبعد يوم طويل من العمل جلس األخصائيين في حلقة التفريغ االنفعالي ليوم مليء باألحداع، 

قات الفخر باإلنجاز، ومشاعر السعادة لسماع صوت طفل يتخلله مواقف مضحكة، وتعلي

طاملا تمنت أمه سماعه، بعد طول صمت. وبين كل هذا وذاك؛ تطرق سكرتارية املركز 

أسماعهم بخبر وقف العمل بمراكز وحضانات التربية الخاصة، نظرا لزيارة غير متوقعة من 
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جأة تلك الضحكات، واآلمال في ضيف مجهول الهوية والنسب.. إنه فيروس كورنا!!، لتتحول ف

تحقيق نتائج أفضل، والبحث عن تطوير للذات عن طريق برنامج جديد.. الى إحساس 

وبناء عليه؛ فقد ذهب كل واحد منهم بخياله ملجموعة من األسئلة غير  .باملجهول ملا هو آت

بدأ ينظر  مستوفاة األجوبة: فمنهم من تصارعت في ذهنه املسئوليات، واملصروفات، ومنهم من

 .ألداته التي فرغ للتو منها ليجد عينيه شاردتان مجهول املصير

وكعادة البشر تكون الصدمة ممزوجة بمشاعر اإلنكار والرفض الالشعوري، ولكن 

مع الوقت يبدأ العقل في تقبل الفكرة والتعامل بواقعية مع األمر. وألن الطبع يغلب التطبع 

اتجهوا جميعا للتفكير في استكمال رحلتهم ورسالتهم  وألن معادن البشر تطغى عليهم، فقد

تجاه من عصفت بهم رياح عاتية اقتلعت في طريقها جميل األثر وجمال من يصنعه. ثم بدأ 

االتجاه الى ما هو بديل، وتعددت االتجاهات: فمنهم من ذهب الى وضع برامج تأهليلية تكميلية 

ور بتنفيذه مع أبنائهم، ومنهم من اتجه إلى تدريب ملا كان يقدم في املراكز، ليقوم أولياء األم

األطفال بنظام العهد الجديد، وهو نظام "األون الين"؛ لكن فقط ملن يستطيعون استعماله. 

فيم اتجه آخرون إلى تقديم ما لديهم لألخصائيين من خالل مبادرات تبادل املعلومات، والبث 

ومع مرور الوقت، وتزايد  .تأهيل األطفالاملباشر الذي يتناول موضوعات هامة فى تشخيص و 

االصابات بهذا الفيروس املجهول، ومع القلق املستمر على املستقبل القادم، بدأ الجميع 

يعانى؛ فأولياء األمور تسلل اليهم الخوف املمزوج بالحزن على ما وصل إليه أبنائهم من حال، 

ى املدرسة بعدما اجتاز نقاط فهذا كان ينتظر الجلسات األخيرة ليجهز طفله للتقديم ف

الضعف التي حددها األخصائي النفس ي في تقريره، وهذا بدء يتنفس الصعداء بعدما بذله 

أخصائي التربية الخاصة مع طفله كي ينتبه السمه وينتبه لألوامر، وذاك الذي تراجع عن منع 

السلوك، طفله من الخروج نتيجة سلوكه املرفوض من الجميع بعد تدخل أخصائي تعديل 

وتلك األم التي كانت تتمنى سماع كلمة "ماما" من طفلها. وبالرغم من اختالفهم إال أنهم 

اجتمعوا على صدمة أكبر وهي االنتكاسة التي تعرض لها أبنائهم. ومن هنا بدأت االتصاالت 

تنهال على األخصائيين لتحمل في طياتها الشكوى واالستفسار والبكاء، ولكن الرد كان مجرد 

 .سكنات من أخصائيين تشغلهم حياة قاسيةم

بدأنا نسمع عمن يغلق مركزه، ويبيع أدواته لعدم قدرته على تحميل االلترامات 

املادية الخاصة باملكان، وعن أخصائي بدأ يبحث عن مصدر رزق آخر كي يساعده على الوفاء 
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جذري، فال نقابة  بما عليه من الترامات، وعن آخرين تسللت إليهم فكرة تغيير املجال بشكل

 .لهم تحميمهم وال نظام يراعيهم

جاءت كورونا لتظهر أشياًء كثيرة كنا نتغافل عنها جميعا. كنا نسمع ليل نهار عن 

مؤتمرات ملزاولة املهنة، وتوفير غطاء قانوني يتظلل تحته العاملين في مجال التربية الخاصة، 

، ولكنه األمل ويذهب الجميع اليها وهم على يقين بصعوبة تحقيق ذل
ً
ك ألسباب نعلمها جميعا

وحده الذي كان يسوقهم. كنا نتسابق الى الدراسات العليا، تلك التي تستلرف طاقاتنا املادية، 

في سبيل تحسين الوضع، من أجل فرصة سفر تشترط تلك الدرجة العلمية، مع ادراكنا أيضا، 

 .ق على الذاتبأنها لن تفيد في ظل ما يتعرض له الوطن العربي من انغال 

وأخيرا، ما يزال الجميع في االنتظار؛ لكنه انتظار ملجهول، ليبقى األمل دائما وأبدا بيد هللا 

 .وحده
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في مقال يتسم بالعلمية والتخصصية، حاول الصديق خالد عبد المنعم، 

اآلثار النفسية المترتبة على أزمة كورونا على فئات أربعة هي: فئة  تحليل

البالغين، والصغار، ثم البالغين من ذوي االضطرابات، وأخيرا وصَّف اآلثار 

والشيء المميز في   .النفسية المترتبة على الصغار من ذوي االحتياجات الخاصة

ي آن واحد، مما يجعله تجربة خالد عبد المنعم، هو بساطة التوصيف وواقعيته ف

م وال تقع، تشير وال تستفيض. أتركم  أقرب ما يكون إلى كونه "الفتات معبرة" تحوَّ

 ..مع مقال خالد عبد المنعم 

في مقال يتسم بالعلمية والتخصصية، حاول الصديق خالد عبد املنعم، تحليل 

لبالغين، والصغار، ثم اآلثار النفسية املترتبة على أزمة كورونا على فئات أربعة هي: فئة ا

ف اآلثار النفسية املترتبة على الصغار من ذوي  البالغين من ذوي االضطرابات، وأخيرا وصَّ

 .االحتياجات الخاصة

والش يء املمير في تجربة خالد عبد املنعم، هو بساطة التوصيف وواقعيته في آن 

م و  ال تقع، تشير وال تستفيض. واحد، مما يجعله أقرب ما يكون إلى كونه "الفتات معبرة" تحوَّ

أتركم مع مقال خالد عبد املنعم واملعنون بزتداعيات أزمة الكورونا وآثارها املترتبة على الصحة 

 النفسية للفرد

قال تعالى: "ولنبلونكم بش يء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس 

 155 -والثمرات وبشر الصبرين" البقرة

أو ما عرف بفيروس  covid-19 وباء جديد وهو 2019 اجتاح العالم في أواخر عام

الكورونا ، والذي بدأ من الصين ثم أخذ في االنتشار واالمتداد سريعا حتى اجتاح العالم كله 

وأصبح وحشا مخيفا يثير الرعب في قلوب الحكومات والشعوب، وبدأ ينتشر حتى وصل للعالم 

أ ظهوره في منتصف شهر فبراير من ذلك ، أما في مصر فقد بد2020العربي في بدايات عام 

 من سائح أملاني في األقصر ومن بعدها بدأت أعداد الحاالت في ازدياد حتى اضطرت 
ً
العام بدءا

الحكومة املصرية بأخذ اجراءات احترازية للحد من انتشار ذلك الوباء منها فرض حظر 

ق العامة والشواطئ، وغلق التجوال ليال، وغلق أماكن الترفيه كالنوادي واملقاهي والحدائ

املساجد وتعطيل الصلوات، كما صاحب تلك اإلجراءات االحترازية بعض القرارات املتعلقة 
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بتعطيل الدراسة في املدارس والجامعات وأيضا في مراكز تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة 

 من منتصف شهر مارس حتى يومنا هذا
ً
 .. وذلك بدءا

اآلثار االقتصادية والتعليمية وأيضا النفسية على  وقد كان لهذا القرار عديد من

العديد من الفئات، وسيكون مقالنا هنا بخصوص اآلثار النفسية املترتبة على تلك األزمة، 

 :وتلك القرارات سواًء اإليجابية منها والسلبية، وذلك من خالل املحاور التالية

 .اآلثار النفسية املترتبة على البالغين -1

 .النفسية املترتبة على الصغاراألثار  -2

 .اآلثار النفسية املترتبة على البالغين من ذوي االضطرابات -3

 .اآلثار النفسية املترتبة على الصغار من ذوي االحتياجات الخاصة -4

 :أوال: اآلثار النفسية املترتبة على البالغين

 :اإليجابية

اإليجابية، بسبب حظر التجوال الليلي، قرب العالقات األسرية، وهي من أهم وأبرز اآلثار  -1

وبسبب إغالق أماكن الترفيه فقد اضطر الجميع للجلوس في امللرل فاآلباء أصبحوا يجلسون 

أكثر من أبنائهم ويلعبون ويتحاورون معهم ويتقربون إليهم من جديد، وخصوصا أولئك الذين 

ج أصبحوا يتقربون من زوجاتهم كانوا مشغولون بأعمالهم كثيرا وتأخذ منهم كل وقتهم، فاألزوا

ويودونهم بل ويساعدونهم في أعمال امللرل، واألبناء أصبحوا يجلسون أكثر مع آبائهم وأمهاتهم 

 .بل و خوتهم فأصبح الدفء األسري هو الغالب على الكثير من البيوت

القدرة على تطوير الذات، فبسبب توفر الوقت إما بسبب الحظر أو بسبب تقليص عدد  -2

عات العمل في كثير من الهيئات واملؤسسات، فقد أصبح لدى الكثيرين ممن يهتمون سا

بتطوير ذواتهم واالرتقاء بمستوياتهم القدرة على الدراسة والتحصيل وخصوصا بعد ما توفر 

املجال للكورسات والدورات التدريبة على شبكات التواصل االجتماعي إما املجانية منها أو التي 

ت بسيطة، وبالتالي أصبح لدى الكثيرين من يهتمون بذلك الجانب القدرة تستلزم مصروفا

 .واملجال للدراسة واالرتقاء والتطوير من أنفسهم

 :السلبية

االضطرابات األسرية، فلألسف بعض األسر زادت فيها املشاكل بسبب طول فترة الجلوس  -1

لرل الت لم يكونوا يتدخلون في امللرل، فبعض األزواج أصبحوا يتدخلون في كثير من امور امل
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فيها أو يالحظوها من قبل مما كان سببا في زيادة الخالفات مع الزوجات والتي وصل بعضها لحد 

الطالق، كما ان قلة الدخل التي طالت الكثيرين إما بسبب توقف أعمالهم أو تقليص عدد 

أو الحساسية  ساعات عملهم مما أثرت على شعور الرجل بقوامته فأصبح سريع االستثارة

تجاه كلمات زوجته، كما أن تلك الخالفات بين األب واألم غالبا ما تمتد لألبناء إما بسبب 

خالفات الزوج والزوجة أو بتدخل األب في أمور أبنائه أو عدم قدرته على تحمل إزعاجهم 

 .فأصبح األب يدخل في صدام مع أبنائه مما يزيد من الفجوة بينه وبينهم

دي، فشعور الرجل بعدم قدرته على االنفاق على بيته وأوالده يصيب الرجل في العجز املا -2

قوامته، كما أنه يجعله خائفا من عدم قدرته على سد احتياجات أبنائه األساسية فيريد من 

الضغط النفس ي عليه وبالتالي يصبح سريع االستثارة والهياج، أو كثير اليأس واإلحباط، بل بلغ 

 .كقير منهم باالكتئاب األمر إلى أن أصيب

غلق أبواب املساجد، من أقوى اآلثار النفسية السلبية املترتبة على أزمة الكورونا هي غلق  -3

أبوب املساجد في وجه املصلين، فاملتعلقين ببيوت الرحمن تأثروا سلبا جدا ببعدهم عن بيوت 

مررنا به هو أن يمر علينا  هللا أو عن أدائهم للعمرة وفريضة الحج في الغالب، وكان من أسوأ ما

شهر رمضان بال تراويح وال قيام، وكان لهذا كله أثرا سلبيا في نفوس املصلين، الذين كانت 

، فحزنت قلوبهم وأرواحهم
ً
 .املساجد لهم راحة واطمئنانا

الخوف من اإلصابة، فمتابعة األخبار وعدد اإلصابات وحاالت الوفيات يصيب الكثير  -4

مل والخوف أكثر فأكثر فيريد الخوف والرعب من اإلصابة، وبالتالي الرهبة باإلحباط وفقد األ 

من اللرول والخروج ومقابلة أحد، مما يجعل الشخص فريسة لألمراض النفسية وُعرضة 

 .لإلصابة بها

 :ثانيا: اآلثار النفسية املترتبة على الصغار

 :اإليجابية

مللرل وتواصلهم معهم زاد من ترابطهم مع الدفء األسري، فجلوس األبناء مع آبائهم في ا -1

بعضهم البعض ومع آبائهم بل وزاد الرابط مع إخوانهم، هذا في حالة توفير اآلباء واألمهات 

 .املجال لذلك

توفير الوقت، فاألطفال الذين لديهم هوايات يحبونها أصبح لديهم الوقت الكافي إلشباع  -2

 .م املزاجية والنفسيةأنفسهم بتلك الهوايات التي ترتقي بحالته
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 :السلبية

فرط الحركة، من املعروف أن األطفال عبارة عن كتلة من الطاقة الحركية، وأن الطفل له  -1

احتياجات مختلفة حسب مرحلته العمرية والتي من أهمها اللعب وتفريغ الطاقة، لذلك بعد 

تي لم يعد هناك مجال حبس األطفال في البيوت فقد أصبح لدى األطفال الكثير من الطاقة وال

لتفريغها، لذلك يجد املتابع منا لشكاوى اآلباء واألمهات أن أكثرها عن أن أطفالهم يعانون من 

 .فطر حركة وشقاوة مفرطة بلغت حد اإلزعاج والتخريب

توقف الرياضة، وهذا له أثره البالغ على األطفال الذين كانوا يلعبون رياضات ووصلوا فيها  -2

، فتوقف تلك الرياضات وتوقف التمرين فيها قد أثر عليهم وعلى ذويهم بالطبع ملستويات جيدة

ض من مستواهم، وهذا أثر على طموحاتهم وأحالمهم وبالتالي أصابهم اإلحباط  وبالتالي خفَّ

 .واليأس

 :ثالثا: اآلثار النفسية املترتبة على البالغين من ذوي االضطرابات

ة على أزمة كورونا فيما يخص البالغين من ذوي لألسف لم أجد آثارا إيجابية مترتب

االضطرابات وخصوصا النفسية منها، فلو تحدثنا عن مصابي األمراض واالضطرابات 

النفسية، كأمراض الوسواس مثال لوجدنا أن مصاب الوسواس أصال يعاني من رهاب املرض 

ات املتعلقة بالنظافة تزيد أو املوت وبالتالي رؤيته لعدد الحاالت أو الوفيات أو رؤيته لإلرشاد

من هاجسهم وتوترهم وبالتالي تزيد من أعراض تلك الوساوس، أيضا مصابي االكتئاب 

يصيبهم ما يصيبهم من خوف وشعور باليأس أكثر من الحياة وامليل أكثر للموت، كما أن عدم 

رول، أو قدرتهم على املتابعة مع جلساتهم الخاصة بالعالج النفس ي إما بسبب خوفهم من الل

زيد من 
ُ
بسبب إغالق بعض العيادات واملراكز تؤثر أيضا سلبا على مستوى حاالتهم وت

 .تدهورها

 :رابعا: اآلثار النفسية املترتبة على الصغار من ذوي االحتياجات الخاصة

بسبب توقف مراكز تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، أصبح هناك تأخرا ملحوظا 

االحتياجات الخاصة في مستواهم وقدراتهم بسبب أوال عدم  يصيب أبنائنا وبناتنا من ذوي 

نزولهم من منازلهم وبالتالي شعورهم باإلحباط، وثانيا بسبب عدم حصولهم على التأهيل 

وفي املجمل فإن جائحة الكورونا هي ابتالء عظيم من هللا تبارك وتعالى لم نَر له  .املطلوب لهم

املستمر ملحاولة الخروج من تلك األزمة واستغالل  مثيال من قبل، يستوجب الصبر والتفكير
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إيجابياتها، والبحث الدؤوب عن حل ومواجهة لسلبياتها حيث أنها قد تطول، أو قد يظهر مثيال 

 .لها فنكون على استعداد تام ملواجهته والتصدي له حتى تزول هي أو غيرها بإذن هللا
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حول تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها النفسية، تغوص بنا الصديقة 

دكتورة مي جمال الدين، في عميق مشاعرنا وصفا، وتصويرا، وتشخيصا، 

بأسلوب يحاول تجسيد الصور، وتشخيص المواقف بصورة حسية ملموسة تعاينها 

ول تقديم األعين، وتعيها العقول، ومن خالل طريقة تعتمد المقارنة منهجا، إذ تحا

كورونا وكأنها بروفة "للقيامة"، وبأنها لحظات فارقة بين الحياة والموت، يتوقف 

معها كل شيء؛ إال التفكير في تجاوزها، واختيار الثبات عنوانا لها، من أجل 

ضمان االستمرارية على منهج "الخْيرية" الذي تميزت به هذه األمة، ومن تمام 

بأعمال الخير، والذي يعتبر "تأهيل وتدريب" الخيرية "إحياء النفس البشرية" 

والغريب في التجربة، أن الدكتورة مي، .ذوي االحتياجات الخاصة مفتاحا لها

المهمومة والمعجونة بقضايا التعليم قراءة، واطالعا، وتوصيفا، ونقدا من خالل 

لعدد عملها كمستشار للتعليم على مدار ما يقارب الثالثين سنة، وتملُّكها، وتحدثها 

من اللغات، تختار الكتابة في موضوع )تداعيات أزمة كورونا( وكأنه بمثابة 

ـفنـــا  "الخبرة النفسية"، وليس المهنية أو األكاديمية. ربما يكن ذلك تمهيدا ألن تُتْحِّ

ٍّ أكثر مهنية وتخصصية، وهذا ما يدخل السرور على قلوبنا أكثر  بمقال نقدي 

  للدكتورة مي جمال الدين وأكثر. أترككم مع المقال األول
لم أكن أتصور أن أعيع لحظات يوم القيامة، قبل قيامها كما وصفها هللا في سورة 

ِخيِه )
َ
ْرُء ِمْن أ

َ ْ
ِبيِه )34عبس: " َيْوَم َيِفرُّ امل

َ
ِه َوأ ّمِ

ُ
ّلِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم 36( َوَصاِحَبِتِه َوَبِنيِه )35( َوأ

ُ
( ِلك

ِنيِه 
ْ
ٌن ُيغ

ْ
أ

َ
(، إلى أن جاءت الكورونا بأخبارها، وعزلها، وحصارها، وحظرها، 37)َيْوَمِئٍذ ش

وتباعدها، وشائعاتها لتمرض القلوب قبل األبدان، فتصيب أرواحنا في عالم ال فرار منه فنلجأ 

لخالقه نادمين، مستغفرين، ساجدين، بعد توقف سعينا وهرولتنا في دنيا خلقت: للعبادة 

فإذا بنا نستبدل كل ذلك بحلم وحيد يستلرف ساعات  والعمل والعيع والتكافل والحب،

أيامنا باالنطالق في حلقة ال تنتهى، وراء رغبات وطموح ومستقبل ال نهائي، فتضيع منا أجمل 

لحظات عمرنا مع كل من أحببناه، ونفيق فجأة على غربة موحشة، بعد فقدان من كنا نعيع 

 وراء مجهول على دعواتهم، وببركة صلواتهم، فنجتر ذكريات مضت
ً
، وحياة غبنا عنها.. سعيا

 
َ
ُل ِبق ّرِ

َ
ِكْن ُيل

َ
ْرِض َول

َ ْ
ْوا ِفي األ

َ
َبغ

َ
ْزَق ِلِعَباِدِه ل ُ الّرِ

َّ
 َّللا

َ
ْو َبَسط

َ
َدٍر مقدر بأمر هللا ال ينقص وال يزيد. "َول

ِبيٌر َبِصيٌر 
َ
ُه ِبِعَباِدِه خ اُء ِإنَّ

َ
ف دورانها فال و ذ بنا نتلفت فجأة لنجد العجلة، وقد توق ."َما َيش

http://www.aiesa.org/


 على َمجالْي: تداعيات أزمة كورونا الأول (الافتراضي)تمر الدولي المؤ

 التربية الخاصة والصحة النفسية 

 

 

40 
 المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب            ة         قادرون للتدريب والتربية الخاص مجموعة

 www.aiesa.org         

طيران لعمل أو علم أو سفر تجوال، وال عمل؛ البد من استكمال أوراقه، وال خطط؛ البد من 

  .إنهاء بنودها

توقف الزمان واملكان، توقف كل ش يء ولم يعد علينا إال العودة ملنازلنا التي كانت 

ء والعيع واالستماع مقرا لغفوة النوم، إيذانا ببدء يوم جديد. أضحت بيوتنا مقرا دائما للبقا

ألخبار الدنيا، عبر آالت لم تعد صماء لكنها جلبت معها تواصال افتراضيا يبث الرعب والفزع 

والخوف في النفوس: تباعدوا.. تفرقوا.. ال تحتضنوا أحبابكم.. ال تقبلوا أطفالكم.. اغتسلوا قد 

منازلكم إال لطارئ.. ال مفر  استطاعتكم.. تطهروا.. ال تتالمسوا.. ارتدوا كماماتكم.. ال تغادروا

من قضائه.. تجنبوا الجميع فأنت مصاب وهم مصابون إلى أن يثبت العكس.. فبدأنا في اغتراب 

حاملين انقضائه، فإذا باأليام واألسابيع والشهور تمض ي من أعمارنا ونحن خارج الحياة، وكأننا 

. يسقط منا من ال يقوى على هبطنا فجأة في الالزمان بين الحياة واملوت انتظارا ألقدارنا

التماسك، ويتعافى من يأخذ هللا بيده ملا قدر له، و ذ بنا وقد تساوت الرؤوس فال غنى وال فقير 

نسعى ملالقاة خالقنا في أقرب مكان يمكن أن تصل إليه أعيننا فلرفع رؤوسنا للسماء ضارعين 

درك؛ فالطف بنا، و ن كان اختبارا يا رب، إن كان بالء ملعاص ي ارتكبناها؛ فاغفر لنا، و ن كان ق

منك؛ فأعف عنا وثبت أقدامنا. وفي غمار كل ذلك ترتطم بأسماعنا أهوال الدنيا فيفر االبن 

من جثمان والده، وتتوارى األسر عن استالم أمهاتها، ويمنع صاحب املكان عن الوصول لبيته 

كه، وال يبقى إال أن نفكر خوفا من العدوى، وينبذ املرض ى، ونفقد كل ما سعينا يوما المتال

فيمن سقطوا منا قبل األزمة: فما حالهم ونحن نفر من أحبابنا؟ و ذا بأعداد الضحايا تصنفنا 

بأعمارنا وبقدراتنا وفقا لقانون انتخاب وضعي "البقاء لألصغر سنا"، فالبقاء لألصح عقال، 

رغا للهروب بال أحمال تثقل وتهرع أمهات إللقاء فلذات أكبادها املرض ى خوفا من الوباء، أو تف

كاهلها، ويزداد البالء فتكاد تمتلئ دور املسنين واأليتام بالضحايا الذين فقدوا مرافقيهم 

ورعاتهم، وال يجدون من يعينهم إال من رحم ربي، وال يدعم قلوبنا إال من ذكرهم الرسول في 

ير وحبب الخير إليهم، حديثه: "إن هلل عباًدا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخ

أولئك اآلمنون من عذاب هللا يوم القيامة". فيتناقل الناس سيرة من قضوا بعد أن وهبوا 

حياتهم فداء ملرضاهم، ومن نذروا أنفسهم وأعمالهم وأموالهم فأقرضوها هلل حبا وطاعة 

ور هللا وعبادة، فيمحون بأعمالهم وأقوالهم وسعيهم وتبرعاتهم وتطوعهم ما يض يء الدنيا بن
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الذي وعد بأن الخير باق بهم ما حيينا: "ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم 

 ."الساعة
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ترى هل استطاعت عال داود بأسلوبها السهل الممتنع، أن تنفذ داخل 

ك مشاعرك ألن تتأثر بما تأثرت هي به، وانفعلت من أج  له؟حواسك، وأن تحرَّ

ترى هل استطاعت بعفوية الحكْي أن تنقل إليك تداعيات أزمة كورونا على 

نعم، في الحقيقة، لقد استطاعت بأسلوب  الصغار من ذوي االحتياجات الخاصة؟

عفوي، فطري، ال يعرف التكلف، أن ترسم صورة واقعية لما يمكن أن تمر به األم 

، ثم ها هي تنتقل مسرعة فتترك )أيُّ أم( في تجربتها مع صغيرها من ذوي اإلعاقة

دورها كأم، متقمصةً دور األخصائية فتقص علينا بعض ما يعانيه أصحاب المهنة 

من معاناة صاحبت أزمة كورونا. وقبل أن تختتم المشهد التصويري البسيط، لم 

ج على دور صاحبة المركز والجمعية، فتجمع بذلك في مقالتها  تنس أن تعرَّ

 .ف الموضوع بكل جنباتهتوصيفا وتحليال أطرا

وألنها تعتمد على "العاطفة" ال "الفكرة"، فإنك تحس في المقال خلال 

يوحي بعدم الترابط بين أجزائه، هو خلل من أفقدته )العاصفة( القدرة على الرؤية 

إن تجربة عال داوود مع الكتابة، في نسختها األولى، تأخذك إلى حالة  .والتبصُّر

درُّ مدامعك تأثرا بما أصاب المجال تحت وطأة ضربات من التأثر فتكاد تْست

 .كورونا

 عاصفة ترابية

 .الو.. بلغي زمايلك مع هنقدر نيجي النهارده -

 واللي يكلمني؟ -

 .قولي لهم: النهارده أجازه اجباري، مع بمزاجنا -

 الو.. والباص؟ -

 .مع شغال.. مع بادينا -

 نودي عيالنا فين؟طب املوظفين.. احنا ما عندناش أجازات، ه -

 .دي أجازه رسمية، أيوه دي اجازه -

في الوقت اللي كنت بحاول أقلل فيه جلساتي وأوزعها على األخصائيين بسبب وعكة أصابت 

أحبالي الصوتية؛ تفاجئنا بأجازة اجباري. ومن هنا بدأت بعاصفة، وانتهت بخوف العدوى من 

 .فيروس كورونا علي والدي اللي مناعتهم ضعيفة

د جلساتي أكثر وأكثربد  .أت أقض ي أول أسبوعين بكل اصرار للعودة ثانية، على أمل أن أزّوِ
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وعندما مدت الشئون االجتماعية االجازة أسبوعين، ملرة أخري؛ لم أستطع تقبل الواقع، 

 :فقمت بإغالق تليفوناتي، لقد غار جرح عميق في قلبي

 هل سأسمع كلمه ماما من بنتي مرة أخرى؟ -

 اها تخطو بقدميها مثل أي طفل؟هل سأر  -

 :سألت طبيب األطفال، ولم يكن لديه اإلجابة، فسألته، مرة أخرى، لعلي أجد عنده املواساة

 انت حاسس بإيه يا دكتور؟ -

 :سمعت منه الرد، لن أصنفه إجابة، حيث قال

 .محدش هيحس بيكي غير الي عاش تجربتك -
        

كر فيه األهل إعاقة ولدهم، ويقل عدد املختصين. خرجت أبحث عن إجابة، في وقت قد ين 

بحثت عنها كدارسة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة، ثم بحثت عنها كمتدربة في املراكز التي 

سافرت إليها، وأجلس هنالك صامتة خلف األخصائي أتعلم وأتدرب في محراب علم قد ينقذ 

ئية التخاطب والعالج الطبيعي نفس.. نفس ي. وبحثت عنها، أيضا، بوصفي أم كانت أخصا

قد تحزن أم علي طفلها وتبكي الدموع، وتعلم أنه سيأتي اليوم  .وتنميه املهارات لقطعه من قلبي

الذي تتوقف فيه حرقتها، لكن أوالنا بحر دموع. ماذا تتوقع أنت عندما يرد الطبيب ال اعلم ما 

ملمكن أن يفهم ابنها، ويقدم له بالغد. شعرت ساعتها، بكل أم تبحث عن إجابة في مكان من ا

البرنامج املناسب له؛ فبحثت أنا عن )بسمه لألمل( والتي جاءت في شكل جمعية خيرية. لكن 

الجمعية فصلت االطفال عن املجتمع، لذا كان الزم أعمل حضانة تدمج بين االطفال العاديين 

وعملت مركز وجهزتهم  وأوالدي، لذا قررت عمل حضانة لألطفال العاديين بالدمج مع والدي،

بكل ما يلزم من أدوات وبرامج وكوادر بشرية، ولم أبخل عليهم بجهد أو علم أو وقت. كنت 

ل، وأدرَّب، وأعلم. كنت بسعي وراء بسمه لألمل   باّهِ

من عليها -
َّ
 .الو.. تعالي معايا هفتح الجمعيه اط

 .حاضر يا أستاذه عال -

مكان بحبه؛ مع همسح الكالم الي مكتوب على  مكتبي ذي ما تركته؛ غرفه االدوات أكتر

 .السبورة علشان الوالد يرجعوا يالقوه

وجدت نفس ي الزلت عالقة في العاصفة؛ عاصفه من املشاكل أوقفتني أمام مسؤولية الجمعية، 

 والحضانة، واملركز. أجارات، تأمينات، مرتبات.. عاصفة أوقفتني أمام عدد كبير من
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 .العامالتاالخصائيين واملوظفات و 
 

وقفت أول يوم في اإلجازة في تلك الغرفة، جمعتهم كلهم وبلساننا قلنا كلنا: اجازه قصيره        

وراجعين، لكن بقلبي كنت خائفة، وطلبت منهم يرفعوا أيديهم: ارفعوا اديكوا كلكو، وعاهدوني، 

ل البرنامج واحلفوا، انكم هتفضلوا تسألوا على بعض، وعلى األمهات. وأن كل اخصائي يكم

بتاعه مع أوالده، ودي عاصفه ثالثة؛ انا واقفة عندها. انا عندي أطفال كثير من الجمعية، 

والحضانة، واملركز.. كنت احفظهم واعرف مشاكلهم كلهم، لكن مع الوقت أصبحت أنس ي، 

 فلو لجأت إلىَّ أم من األمهات: هي بتتكلم عن احمد من الجمعية، وال احمد من الحضانة؟

دخلنا بيها رمضان، وبدأ روتين رمضان يأخذني ثاني، فقدمت مثل كل عام سلسلة  دوامه

فيديوهات في صالون التربية الخاصة، لها هدف تعليمي؛ فقدمت أخصائي في املكتبة صورته 

وانا في بيتي حسيت بكل ام الزم تستعمل  .في يوم وتتابع نشرة أربع فيديوهات في أربع أسابيع

البنها فقمت بتصوير سلسله فديوهات "أخصائي في  ميه املهارات الحياتيةادوات من البيت لتن

املطبخ"، وبدأت اشتهر بالفكرة دي وعملت بها قناة على اليوتيوب. لكن خارج حدودنا دي، كان 

أمتى »فيه واقع منتظرنا كلنا، قلبي كان بيوجعني في كل مره أري فيها زمايلنا فكان يتردد في ذهني: 

فقمت بتصوير بث مباشر عن مشكلة: االيجارات لألخصائيين واملراكز، « ليا؟هيجي الدور ع

ووجهت كالمي لرئيس مجلس املدينة والنواب، واألحزاب، وأولياء األمور.. بهدف تخفيف 

 .االيجار فترة االغالق، او حصول املراكز على دعم لدفع االيجار.. وكانت االستجابات متفاوتة

 الي قافل مركز زي حالي؟ وال ازعل على اللي فاتح مع املخاطر؟ واصبحت محتارة: ازعل على

وال على بسمه أمل اللي كان حضن بيضحك ويساعد؟ النهارده ملا أقف على الورد اللي ِنشف 

 !!قدامه وأكلمه مع بيرد عليه

 اقفل يا استاذه عال؟ -

 .اقفلي، الي اشعار آخر -
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إذا كانت الدكتورة مي جمال الدين، قد أحالتنا عند وصفها لكورونا إلى 

تصورها وكأنها "القيامة الصغرى"؛ فإن الرائع باسم قنديل يراها "الطوفان 

الصغير"، ذلك الطوفان الذي يأتي مخل ِّصا أصحاب مجال التربية من كل أدرانهم، 

راجعة النفس، وجلد الذات، وتقويم وعيوبهم، وأوشابهم ويفتح لهم بابا من النقد، وم

ج، وتصويب الخطأ، واالنطالق نحو "بداية جديدة" يغتسل فيها األخصائي  المعوَّ

العامل مع أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة من جهلة، وغروره، وصلفه، 

في الحقيقة إني أعتبر مقالة باسم قنديل )الفتة تنبيه  .وتكبره، وفوضويته، وتعاليه

أكثر منها مقالة )فحٌص ونقد(، ومن ثم فهي تخاطب العاطفة، أكثر مما  وتحذير(

ٍّ، إلى النجاة بمعناها العام  ٍّ وأبوي  تخاطب العقل، وتدعوا الجميع، في أسلوب أخوي 

 .والشامل، وما أهل التربية من ذلك ببعيد

 طوفان كورونا والتربية الخاصة

على قصة طوفان عظيم، حصل بسبب  تشير كلمة )طوفان( هنا هي إلى تسمية تطلق      

طغيان البشر على األرض. ورغم اختالف القصة في مختلف الديانات واملعتقدات؛ إال أن 

 .جميعها تتفق على حصوله، ونجاة الناجين منه على سفينة أبحرت فوقه

وبإسقاط تلك القصة األزلية علي واقعنا الحالي عموما، وحالنا في التربية الخاصة على وجه 

 .لخصوص، نجد أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن بشكل مختلفا

كان سيدنا نوح يدعو قومه لعبادة هللا الواحد األحد، واالستقامة على الطريق القويم،        

وها نحن في مجالنا نجد هذا يتكرر رؤيا  .لكن قومه استكبروا استكبارا، وبدأوا يستهزؤون منه

 :العين مرارا وتكرارا

من الزمالء من يصر على الخطأ، ويتصدر املشهد وال يمتلك من املؤهالت أو الخبرة فهناك       

ما تؤهله للظهور أو التحدع، أو تقديم النصح، في مجال نعتبره قربى هلل لتعالى. لقد طغي 

البشر علي البشر فكأنما جاءت حكمة هللا لنصّوِب أحوالنا في عصر كورونا، حيث كل ش يء 

 ا كنا في عراك وتناحر: من يتقدم؟ من يقود؟ َمن هنا ومن هناك؟متوقف تماما، بعد م

لقد بات املوت يتخطف الناس من حولنا، بل أقرب األقرباء واملحبين، ال يفرق بين الكبير 

 .والصغير، الطفل والعجوز، الوزير والغفير
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ء هذه الفترة وفي اعتقادي أن األكثرية بدأت تعيد حساباتها في واقعها وأولوياتها، أثنا      

العصيبة التي مرت بالجميع، وغسلتهم من كل خبيث، لنعيد الحسابات: "إن اإلنسان كان 

ظلوما جهوال". وال ننس ى أن نذكر أن هذه الفترة قد أفرزت لنا مجموعة من املتميرين بحق، لهم 

من  منا كل احترام وتقدير، ممن لديهم رؤية جلية وطريق واضح ألهدافه ومبتغاه الذي يقوم

خالله بخدمة املجتمع وخدمة من حوله بسلسلة بوستات ممتازة ومجموعة فيديوهات رائعة 

 .تقدم العون ألولياء األمور 

وكذا الزمالء األكابر األعزاء الذين تنمني أن يكونوا قدوة ومثاال يحتذي به للجميع "فأما       

إلضافة إلى ذلك، مجموعة كبيرة با ." الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض

من قنوات اليوتيوب التي ظهرت تحمل في طياتها مواد تعلمية قيمة تفيد متابعيها بصورة 

كما أذكر أن هذه الفترة منذ بدايتها والجميع كان غير متصور أن تطول بهذا الشكل  .جدية

الهدنة و عادة النظر  ولكن هذا قدر هللا وكله خير أكيد ولكن هيا ننظر لها من جانب آخر وهو

والحسابات مع كل ش يء يعني يال نبدأ صح من جديد الكثير كان يريد أن يقوم بذلك لكن لم 

يعلم كيف سيتم ذلك ، هدنة من األدوات وصيانتها و عادة ترتيبها ، هدنة من االختبارات 

وضغطها مفيع وقت للتعديل في التقرير وتجديده مع املستجدات الدوامة وهدنة من 

األخصائيين وهمهم وكثرة مشاكلهم سواء الشخصية أو العملية والعلمية واألسرية كل يوم 

ضغط ومشاكل بتريد الجميع شاف إن الشغل بكل الضغوط وما فيه يهون علينا الفترة دي 

 .ولعلها تكون نقطة بداية أقوي للجميع إن شاء هللا

 :سفينته بنفسه وهنا تأتي سفينة النجاة من هذا الطوفان.. فكل منا صنع

 .فهذا قد بدأ يستعيد دوراته ودبلوماته.. يراجع فيها ويضيف -

 وهذا بدأ يعاود قراءة الكتب الجديدة ويلخصها -

 وهذا بدأ يتابع الفيديوهات والبث املباشر ويضيف ويقيم نفسه بنفسه -

 وهذا بدأ يتابع فيديوهات عملية ويقّيم جلساته -

 بنها، فلذة كبدها، لتنقذه من هذا)األم( التي بدأت تتجه نحو اوهنا الجندي املجهول، وهي  -

 الطوفان بسفينة الحب والتقبل واملتابعة اليومية له، من أجل تطويره، وتفادي قدر

املستطاع، أن يقع في االنتكاسة، وقد نجحت هذه االم العظيمة في صنع سفينة النجاة البنها 

 .البطل
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غلقت، 
ُ
ألن كل مركز له تداعياته ومبرراته الخاصة به، و ن شاء هللا ولن أذكر املراكز التي أ

تعود كل املراكز أقوي وأفضل بعد هذا الطوفان، الذي غسل الكل من الخداع والجهل 

والوهم والتعالي والتكبر والعشوائية والتخبط، من أجل أن نبدأ من جديد، وكما يقولون: 

 .نقطة ومن أول السطر
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بأسلوبٍّ عامي  ِّسهلٍّ بسيط، يتمتع بالعفوية، والتلقائية.. مثله بالضبط مثل 

سلوك األطفال، ولغتهم.. تناولت ريهام غانم، تأثير أزمة كورونا على األطفال، 

وأولياء أمورهم، ومراكز التربية الخاصة بهم في شكل قصصي، يعتمد على 

ص دور الحكَّائين، وكأنها راوٍّ يقص علينا الَحكْي والحوار، في محاولة منها لتقم

 "حكايةً مضت، يهدف من حْكيها، وسردها معرفة "ما ترتب على كورونا

 كورونا لىما ترتب ع

كان ياما كان، كان في أطفال كتيييير زي املاليكة كل حلمهم يتكلموا ... ال....، مع الزم 

وعطشهم وأملهم .... وكفاية كمان  حتى كالم كتير، يمكن كفاية بس يعرفوا يعبروا عن جوعهم

نكون بنساعدهم نفسيا انهم يكونوا "أبطال" عشان يتقبلوا تنمر املجتمع عليهم من قلة 

قدراتهم في الجوانب األساسية من حياتهم زي الجوانب املعرفية والحركية والرعاية الذاتية وما 

 .شابه ذلك من مهارات أساسيه في حياة أطفالنا

مر الطفل في التأهيل لسنوات وسنوات، أخيرررررراا جيه اليوم اللي وفي وقت ما است

عنا صوته، أيواااا سمعنا صوته وقال )ماما، بابا( أخيرا يا رب ياااااامانت كريم أوي يا رب،  سمَّ

بس املوضوع مطولع كتير لألسف!! ألن حصل مصيبه عاملية اسمها )فيروس كورونا( فتم 

فالنا قعدوا في البيت محبوسين )مفيع أي تواصل اجتماعي غلق جميع مراكز التأهيل، وأط

معاهم، مفيييع تأهيل( زادت مشاهدة األجهزة الذكية مع قعدة البيت. أطفالنا بقوا يعانوا 

من ضعف انتباه وتركير، وتواصل بصري وسمعي مع الشاشات بس، مع كسل وخمول، 

 .وأحيانا شكوى نت التبول الالارداي

روس، مشاكل نفسيه لألمهات: من تحمل املسؤولية بمفردها وترتب على هذا الفي

دون تدخل االختصاصيين، فأصبحت األم تعاني من اكتئاب، واستمرت يأسفاه في ترك طفلها 

 .وانشغاله عنها باألجهزة الذكية.. وانتكس الطفل بعد تأهيل سنوات عدة من الشغل

شغل لفترات طويله، وبفضل هللا مع طب وأطفالنا من دول خارج مصر؟ اللي استمروا معانا  -

 ..الشغل املكثف جابوا نتايج مبهرة، ومنهم اللي مكنع بيتكلم، وبفضل هللا أتكلموا

هؤالء بعد الفيروس، وقبل الحظر، رجعوا بلدهم تاني، واألطفال انتكسوا لعدم تهيئتهم 

 للسفر فجأة وبدون مقدمات،،،،،
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 ا بيشتغلوا مع األطفال فين دلوقتي؟طب استني استني هما االخصائين اللي كانو  

 ..في البيت حضرتك، أصل هندفع مرتباتهم ازاي ومفيع شغل.. اممممممم

 طب املركز ليه ميتكفلع بنص مرتباتهم حتى؟ -

مارس الشغل متوقف الي ما شاء هللا، وهللا اعلم هز  14ما هو املركز اتقفل حضرتك عشان من 

 .يتفتح امتي

 يه دلوقتي؟طب وانتوا بتعملوا ا -

بنتواصل مع األمهات هاتفيا لتعليمهم كيفية التعامل مع أطفالهم ملحاولة إنقاذ ما يجب 

 .انقاذه
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في مشهد مثير يذكرك بسيارة الترحيالت، والكالبشات، والحبس، وسلب 

الحريات.. تمْوضع الرائع، الصديق محمد منصور، في تجربته مع كورونا 

يوم تجديد " ليقص علينا كيف كان يتلقى، بوصفه أخصائي  15معنونة بـ " ال

تربية خاصة، وقع الصدمة، تلو الصدمة مع كل تجديد يتمدد فيه الحظر، فيُحبَس 

ى  فيه الصغار من ذوي االحتياجات الخاصة، وذويهم، والعاملين معهم، دون تبد ِّ

ن تدريبهم، وما بقي من برامج بوارق لألمل، يعاود فيه األطفال نشاطهم، ويتلقوْ 

تأهيلهم. إن التجربة رغم قسوتها، وشدة تأثيرها؛ إال أنها تفتح باب األمل )ألن كل 

محنة تتضمن منحة من حيث ال ندري(، لغد أفضل يجدد فيه األخصائيين دمائهم، 

وما َضُمر من معارفهم، وما كان تقليديا باليا يحتاج إلى التطوير والتحسين. 

 ع مقال الصديق محمد منصورأترككم م

البداية كانت مع أمطار عنيفة متواصلة ملده يومين، وكأنها كانت إشارة ملحو واقع، 

وبدء واقع جديد مختلف، وغير متوقع: تأجيٌل للدراسة، حظُر تجول؛ مصطلٌح جديٌد على 

اقتراب، وال أسماعنا لم ألفه ولم يألفه جيلي، وال الجيل الذي سبقني. التباعد االجتماعي؛ ال 

مصافحه، وال دفٌء في العالقات، يتبعه أسئلة متعددة تنهال على رؤوس الجميع بال إجابات 

 :محدده
 

 هل كورونا مؤامرة؟ -

 هل سينتهي هذا الوضع بعد أسبوعين؟ -

 هل سنعود كما كنا؟ -
 

نات هل، يتبعها هل، يتبعها هل.. بال جواب شاٍف. ثم إغالق كامل للمراكز والحضا        

أسبوعين ويجدد وكأنه اشبه بتجديد الحبس االحتياطي بقرار من النيابة، وكلما  واملدارس

د لنا مرة أخرى  ولي األمر.. حيران، واألخصائي..   .انتهت مده الحبس وتطلعنا للعودة للحياة؛ يجدَّ

 .أكثر حْيرة، واألطفال.. منتكسون 

طبة والطمأنينة، واالرشادات لولي األمر األخصائي ال يجد ما يقوله سوى عبارات الطب       

للعمل مع طفله، وتراه في حيره من أمره، ومن مصير عمله، ومصير التراماته اليومية، التي 

أصبح بعد كل أمر تجديد للحبس يتألم أكثر وأكثر. إيجارات متراكمة ال تجدي معها أية 
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بين زمالء املجال. تهوين.. وتهويل مبادرات أو مناشدات للتكاتف بين املالك املستأجر، وال حتى 

 .الوضع من الجميع

إغالق نهائي للمراكز.. بيع لألدوات. اتجه البعض إلنشاء قنوات على اليوتيوب، والبعض اآلخر 

 .يؤيد جلسات )االون الين(، وكالعادة ال اتفاٌق وال رؤية ألي حل

و محاوله عمل ولي األمر مع وألن املنح تتولد من املحن، فلربما كانت املنح في كل ما حدع ه

طفله.. وهو ما كان ينادي به األخصائيين طوال الوقت. وربما تولد شعورنا أكثر ببعض، رغم 

 .التباعد االجتماعي

شعر ولي االمر بحجم التعب والعمل الذي يقوم به األخصائي، وشعر األخصائي بمتعه العمل 

 .دوران الحياة وضغوطها مع أطفاله والسعادة الخفية التي لم يتخيلها في ظل

 ."رجع اغلبنا الي هللا وعرفنا قدرنا وعرفنا قدره سبحانه وتعالي "وما يعلم جنود ربك اال هو

شعرنا جميعا بالنعم التي كنا نعيع فيها ونتذمر منها في وقتها: الروتين اليومي كان نعمة، العبادة 

س االشياء وفتحها وغلقها بال خوف كان في دور العبادة كانت نعمة، السالم واللقاء كان نعمة، مل

نعمة، الخروج والدخول في اي وقت كان نعمة، السعي لكسب الرزق مهما كانت صعوبته كان 

 .نعمة

ا من والدي، رحمه هللا تعالي" حقيقة تتجسد واقع أعيشه، حيث كان وكأن الحكمة التي تعلْمُته

يقول: " إننا ال ندرك قيمه األشياء؛ إال بعد فقدانها". لكن األصل، كما أرى، أننا ندرك قيمة ما 

 :نملك؛ لكننا لم نتوقع يوما ما أن نفقده". وكما قال صالح جاهين

لعل ما مات، وما تغير، يكون  موت ش يءهز الشجر شواشيه وقال: علشان يحيا ش يء الزم ي

 .بداية ميالد جديد، في الفكر.. والتخطيط.. والرؤية للحياة املقبلة، بعد زوال الغمة
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في مقال ينفذ إلى الوجدان، ويتغلل إلى القلوب، تأخذنا الزميلة هدي 

فتقص علينا بعضا من  طالل؛ بوصفها أخصائية تخاطب، إلى عالمها الخاص،

يه، وأننا  تجربتها مع كورونا، وكيف أن الخوف يقتل صاحبه، وأن الثبات ينج ِّ

نحتاج أوثق ما نحتاجه في هذه الفترة التي )أفقدتنا( هويتنا، ونزعتنـا من أنفسنا، 

ف كل منا  وجثمت على صدورنا.. نحتاج إلى أن )نتفقـد( أحوالنا، وأن يتعرَّ

ويشاطره همه، وينف ِّث عن كربه، فإن ما تتركه حالة  صاحبه، وأن يحاكيه،

)التفقـد( والمتابعة، والسؤال، والمصاحبة، والفضفضة.. في نفوسنا، تخفف من 

 .حدة )الفقد( الذي ألمَّ بنا، وأوجعنـا وخزه، وأنينه

مجرد فيروس، جعلنا جميعا نعيد ترتيب الحياة، ونراجع حسابات املاض ي  تفقززدوا من تحبون 

حاضر، ونعجز عن مجرد التفكير في املستقبل. مجرد فيروس أرعب كل شعوب العالم، وال

ا(؟ ِجَباُل َبسًّ
ْ
ِت ال ا * َوُبسَّ ْرُض َرجًّ

َ ْ
ِت األ ا ُرجَّ

َ
 فكيف حالنا )ِإذ

بل كيف كنا قبل أن يأتي، وهل سُنكمل الحياة على نفس املنوال، أم أننا ُوضعنا 

قي الرَّحي، ولم يعد لد
َ

ينا أي خيار سوي الدعاء والتضرع الي هللا مصحوبا جبريا بين ش

 بالتفقزززد؟

ها تكن سفينة النجاة
َّ
 !نعم التفقززد، كي ننطلق سويا ونركب سفينة الوعي، عل

ك الكثير منا القلق، الذي كاد أن يؤدي بحياته حتى لو لم يصبه 
َّ
ولكن هيهات، فقد تمل

ر، وأخرى على املستقبل الخفي، حتى أن ذلك الفيروس.. خوف وقلق قاتل تارة على الواقع املري

ذكرني )والُعهدة في صحة القصة على الراوي(، بذلك الرجل الحكيم )املدعو كمون( والذي 

كان يقطن طرف قرية صغيرة، والتي كان يعيع لقمان الحكيم في طرفها اآلخر. وفي يوم من 

ن يكون في القرية الواحدة األيام ذهب كمون هذا، الى لقمان الحكيم وقال له: اسمع، ال 
ٔ
يجوز ا

جدر؛ فرد عليه لقمان الحكيم وما الحل 
ٔ
ن يرحل ويبقى اال

ٔ
حكيمان؛ فيجب على أحدنا ا

 يسقيه لآلخر فمن 
ً
تحداك أمام جمع من الناس وليصنع كل مًنا سما

ٔ
يك؟ فأجاب كمون سا

ٔ
برا

جدر في البقاء في هذ
ٔ
ن يعالج نفسه وينقذها فهو الحكيم اال

ٔ
ه القرية، فوافق لقمان استطاع ا

 .الحكيم على اقتراح كمون 

ا للقمان الحكيم  وفي يوم من األيام وأمام جمع غفير من الناس، صنع كمون ُسمَّ

حضر له الحليب 
ُ
ن ت

ٔ
ليسقيه إياه. حضر لقمان الحكيم الى الساحة بعدما أوص ى زوجته با
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مرها به
ٔ
زوجها فقام لقمان وأمام جمٍع من  املغلي واملاء املغلي، ففعلت زوجة لقمان الحكيم ما ا

عده كمون وبعد ذلك سارع عائدا الى ملرله وشرب الحليب املغلي 
ٔ
الناس بشرب السم الذي ا

م وبعدها استحم باملاء املغلي ورجع لقمان الحكيم الى الساحة التي تجمهر بها الناس   السُّ
ٔ
وتقيا

م كمون لم يتمكن منه، عندها قال لقم ن سُّ
ٔ
ان لكمون أمام الناس سأصنع لك ليثبت لهم با

ن تنقذ نفسك منه ولكن أمهلني )
ٔ
 لن تستطيع ا

ً
ما ( وهي مدة التحضير فوافق كمون.  40سًّ

ً
يوما

عندها قام لقمان الحكيم بشراء مطحنة يدوية كبيرة وذهب الى بيته وبدأ في كل يوم يدق 

هل القرية
ٔ
، وتملك الفضول كمون باملطحنة اليدوية حتى كان صوت رنينها يصل الى أسماع ا

 كل يوم يمر بجانب بيت لقمان فيسمع صوت 
ٔ
من صوت املطحنة الصادر من بيت لقمان وبدا

م الذي يصنعه له حس كمون بالقلق وما هو نوع السُّ
ٔ
 .املطحنة، وهنا ا

م الذي صنعه  40وبعد مرور ) يوما( تجمهر الناس في الساحة ليشاهدوا مفعول السُّ

حضر كمون لتناول السم كان متعب هزيل البدن جاحظ العينين  لقمان الحكيم، وعندما

ول رشفة توفي في الحال عند ذلك تعجب الناس من 
ٔ
فتناول قدح السم من يدي لقمان وعند ا

ا وأن الذي شربه هو مجرد  م وتساءلوا عن سرعة مفعوله فأجابهم، أنا لم أضع له سمَّ قوة السُّ

 40خوف والقلق الذي عاشه خالل )ماء، لكن الذي أماته هو االنتظار وال
ً
 (.يوما

وها نحن ذا، قضينا ما يجاوز املائة يوم، في رعب وقلق، نستمع إلي رنين األخبار في 

العالم كله، فلرداد رعبا تارة، وأمال تارة أخري، ولكننا ما زلنا نترقب، فقد اضطررنا جميعا 

نعمل بغيرها، فقد توطنت قلوبنا للمكث في امللرل بال عمل، وطبيعة مهنتنا فرضت علينا أال 

وجميع جوارحنا. وملا افقنا؛ وجدنا أنفسنا نعمى عن كل مهن العالم، جالسين فقط نبكي 

 .وننتحب على أطالل مهنتنا

تلك الجائحة )كورونا( التي علمتني كأخصائية تخاطب، بوظيفة أعمل بها منذ عام 

واصل الذي كانت تمنحني مهنتي إياه، معني الشغف، معنى )التفقززد(، علمتني قيمة الت 2013

مع املعلمين وأعالم املجال، والزمالء، واألطفال.. أفئدة القلوب والنور الذي كان يض ئ جدران 

املركز، مع أولياء األمور الذين طاملا تأففت من تواصلهم واتصالهم ومشاكلهم.. لكنني أصبحت 

دة الزمالء؛ صمت منهم من صمت، وها هم السا .االن )أفتقزد( الجميع )وأتفقدهم( أيضا

وتحدع منهم من تحدع، وفي اللغتين: آهاٌت وأوجاع، على حلم وجهد قد توقف فجأة بال سابق 

إنذار. هناك فريق قد قرر العطاء عن طريق كل وسائل التواصل االجتماعي، عن طريق الشرح 
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لذي طاملا عالجنا والرد على أي طارق. ومنهم من قتلته الصدمة، فجف قلمه وأصابه العي ا

الحاالت منه، وكنا نتعجب كيف أصابهم بعدما اكتملت اللغة لديهم، ولكن صدمة الكورونا 

فتنا السبب، وفتحت أعيننا على أسباب عديدة تكاد تفقدك الكالم طوال عمرك، وربما  عرَّ

أصر على كنت أنا من هذه الفئة، فقلبي حقا لم يتحمل. أما األقوياء منا فترك العالم بأثره، و 

ن أمله بين طيات كتب ومؤلفات، تثري العلم، وتنعع املجال، وتنمي  أن يترك أثرا طيبا، وأن يدّوٍ

 .التخصص

صاب، لكننا نستعين بحالوة        
ُ
لكننا في النهاية تساوينا جميعا، في مراره األلم، وشدة امل

 (.)التفقد( على مرارة )الفقد
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من كثرة ما أصابني مقالها بالدهشة والذهول؛ تسمَّرُت مكاني، وأخذت 

أقرأه قراءة المستلذ، وأتتبع حروفه تتبع من وجد ضالته، وتبلَّغ بُغيتـه. وأخذت 

أسائل نفسي: هل حقا ما زال هناك من يملك ناصية الَكلِّْم، وأوجه المعاني، وأوجز 

توجيهها لتبلغ السامق من المعاني، والشاهق العبارات، وألطف الدالالت فيحسن 

من األفكار. إن حسناء القوني في تجربتها المقالية تطرح أسلوبا بليغ العبارات، 

متدفق المعاني، يعتمد على جزالة العبارة، وقِّصر الجملة، وحسن التصوير، 

ا وبالغة الفكرة، وعذوبة اللفظ، وهي في تجربتها مع كورونا تصمم على أن تَسقين

األمل، وأن تطعمنا الرجاء، وأن تظلنا بمظلة الفرح، بعد تبشيرنا بانقشاع سحائب 

 انقشاع الغيم، وتجدد األمل الهم والوهم، فهيا بنا نفرح مع حسناء القوني

على من إمكاناتي، فلطاملا أرهقتها 
ُ
ُجل ما كانت تصبو اليه نفس ي أن أظفر بمعلومة ت

دُت مع كوني الباحثة عن كل حسا، وأجهدتها بحثا حتى كادت أن ت نطفئ، فلقد انغمست وتوحَّ

جديد، لدرجة جعلتني ِبُت أنس ى حياتي، وألهث خلف خططي املستقبلية، غير مكترثة لطول 

ب.. فأسمع خبرا عن كورٍس هنا، أو دورة  أمد، أو مشقة سفر، أو كثرة تكلفة، أو وحشة تغرُّ

غيتي، لدرجة أن أحاديثي صارت وكأنها لغة هناك، فأندفع دون التفات ملسافات، حتى أنال بُ 

جديدة، لبرعٍم ناٍم من أغصان شجرة التربية الخاصة، وصار كل من حولي يلحظ هذا، حتى 

ثرثرة النساء من صديقاتي أضحت عن هذا الطفل، أو ذاك املدرب، أو تلك الورشة، أو عن 

غيض، أتى دون سابق إنذار. الجامعة دون ملل أو كلل.. إلى أن طرق بابي كابوس مروع، وحلم ب

ويا ليت أني كنت أملك خيار غلق هذا الباب دون فتحه؛ لتحولت حياتي وجميع، من حولي إلى 

واقع يستعمرنا ويمتلك زمام أمورنا.. إنه )كابوس كورونا املروع(، الذي قلب حياتنا، وأوقف كل 

 .مشاريعنا، وصرنا قيد اإلقامة الجبرية.. حتى في أنماط تفكيرنا

حافظ على األملو 
ُ
وقفنا مكبلة أيدينا.. ننتظر  .أصبحت أعافر ألستمر، وأجاهد أل

بزوغ الفجر، ونتلمس الخبر املنتظر عن انقشاع الغيمة، األسبوع تلو اآلخر. كل ما لدينا؛ هو 

تتبع ألخبار بعضنا بعضا لالطمئنان، والتناجي أن هذا الزائر غير املرحب به.. لم ُيصب من 

 .راجين.. مبتهلين: أن تشرق الشمس، ويمض ي اليوم، ونعاود من جديدنحب، داعين.. 

مازلنا ننتظر العودة متسلحين باألمل، ولسان حالنا الرجاء، وأن يرزقنا هللا العون لنكون عونا 

، والفتوَر البعض اآلخر، خاصة 
ً
ملن نحب، وملن يلتمس منا العون، فقد أصاب اليأس بعضا
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دوا ملجأ بعد هللا سوانا، وما كنا أبدا لنخذلهم، أو نغلق أبوابنا أولياء األمور، الذين لم يج

 .دونهم

أما أخواننا في املجال، فمنهم من لم يستطيع املقاومة أكثر من ذلك، فاستسلم وترك         

مكانه، باحثا عن بديل يتقوت منه، ويعول أسرته وذويه. ومنهم من يصارع حتى الرمق األخير 

ل، وبوارق اليقين، وهالل الرجاء أمال غد أفضل، وأن يجد هذا املجال مستمسكا بحبال األم

يوما من يحنو عليه من املسؤولين، وأصحاب القرار فيفك حظره، ويعّوِض بالخير أهله، 

ارة ألفالكها إن األمل في غد أفضل يحتاج منا جهدا  .وتعود املياه ملجاريها، والكواكب السيَّ

ا، ومحتوى دوراتنا، ومنهجية التعامل مع أطفالنا، وبرامج ملراجعة أنفسنا، ونقد أعمالن

التأهيل خاصتنا.. لنعود من جديد، في حال غير الحال؛ بل في أتم حال. إن األمل في هللا كبير، 

 .والرجاء فيه ال ينقطع
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من دائرة التوصيف النفسي للتجربة، ذلك الذي بعيدا عن الذاتية، وهروبا 

غلب على معظم المشاركات، حتى اآلن، في تجربة " وثق تجربتك مع كورونا، 

وفي مقال شديد التركيز، ينحو إلى التخصصية العلمية، والتوصيف المنهجي 

للظاهرة؛ حاولت الزميلة العزيزة إيناس أحمد أبو الدهب، أن تنفذ إلى أعماق 

أهيل، وباألخص منها دور أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة عملية الت

في عملية تأهيل وتدريب أبناءهم، باعتبارهم حجر الزاوية في نمو وتطور قدراتهم 

وحسنا حاولت إيناس، أن تذكرنا بالبُعد الحاضر  .المعرفية والمهارية واللغوية

أهيل المختلفة أن نركز عليه الغائب، الذي يحتاج منا كمختصين في مجاالت الت

ما، وليس إرشاديا أو تطوعيا كما هو الحاصل لدى عامة أهل  تركيزا ممنهجا ُملزِّ

المجال. وفي هذا السياق أحب التأكيد على أنني، قريبا بمشيئة هللا تعالى، وبمساندة 

ز، من جملة ما  أخوة جزائريين كرام، بصدد وضع برنامج تدريبي شامل يرك ِّ

 .سد الفجوة الحاصلة في مجال الوعي بالدور العائلي في عملية التأهيل يركز عليه،

نعرف جميعنا مدى تأثير الجلسات الخاصة بالتأهيل على النمو املعرفي والتطوري 

واالنفعالي للطفل ذو االحتياجات الخاصة. وبالتالي فإن في إغالق هذه املراكز هذه الفترة 

، وحرمان الطفل من ا
ً
لعمل على التقدم به إلى األمام؛ أدى إلى تأخر ملحوظ في الطويلة نسبيا

 لعدم استطاعة نسبة كبيرة من األهل املسؤولون عن الطفل مواكبة كل 
ً
هذا التطور نظرا

جوانب العمل الالزمة لتطوره ونموه. والذي يعود من ناحية إلى انعدام خبرة األهل وأولياء 

حية أخرى يعود إلى التأخر التطوري الذي الحظوه األمور في العمل مع حاالت أطفالهم، ومن نا

على أطفالهم نتيجة األزمة، كل ذلك أدى إلى دبيب شعور اليأس إلى نفوسهم، والذي أدى 

 .بالضرورة إلى مزيد من التراجع والتأخر في حالة هؤالء األطفال

ج وحتى مع قيام العديد من املراكز التأهيلية املتخصصة بدورها في توفير البرام

التدريبية الخاصة بذويها من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ومحاوالتها الجادة تتبع مدى 

التقدم في هذه الخطط، ومسيرة أولياء األمور في العمل على تنفيذ هذه البرامج والخطط إال 

أنه وفي نسبة كبيرة منها باء هذا األمر بدرجة كبيرة من الفشل في الحصول على نسبة التنفيذ 
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% من النجاح في تنفيذ 90لهذه الخطط والنجاح بها مع الطفل والتي يجب أن تصل إلى )

 ( . البرنامج

 :وعاد ذلك إلى العديد من األسباب من أهمها

 الختالف أجوائهم والبيئة التي  •
ً
الحالة النفسية السيئة التي يمر بها هؤالء األطفال نظرا

ل لهذه الفترات الطويلة الحظر امللرلي املفاجئ الذي يعملون بها واضطرارهم إلى املكوع باملناز 

يعانون منه دون فهم واستيعاب ألسباب حدوع ذلك عند نسبة كبيرة منهم، وبالطبع تتفاوت 

 .درجة استيعاب األطفال كٌل حسب حالته ودرجة وعيه باألمور املحيطة به

 .بالعكس قد تزيدحالة أولياء األمور النفسية والتي ال تقل سوء عن أطفالهم بل  •

 .عدم خبرة كثير من األهل وأولياء األمور بكيفية العمل مع أطفالهم •

 .عدم توفر اإلمكانات واألدوات واملساحات الالزمة لتنفيذ أهداف الخطط والبرامج •

ونستطيع القول أننا أمام حقيقة: أن َمن كان من أولياء األمور متابعا ومتطلعا ومراقبا وعنصرا 

تدريب ابنه في الوقت العادي ما قبل كورونا؛ هو َمن استطاع، ووِفق أن يعمل مع ابنه  فّعاال في

 في تطوره ونموه في زمن الكورونا. حيث أدت هذه األزمة إلى إحداع صدمة معرفية 
ً
ويكون سببا

 .لدى العديد من أولياء األمور أنه يجب عليهم العمل والتواصل وبذل الجهد مع أطفالهم

        

ا ال نستطيع إال أن نشيد بدور األهل اإليجابيين مع أطفالهم وأنه ال نجاح وتقدم للطفل إال وهن

 
ً
 .بمشاركة فّعالة من أهله وذويه، وهو ما كنا كمتخصصين نؤكد ونحرص على توضيحه دائما

 نحمد هللا أنه قد َمنَّ على الكثير من األهل وأولياء األمور والذين لم يكن لهم دور فعّ 
ً
ال وأيضا

 بخلق هذا الدور خالل هذه األزمة والعمل على النجاح والتقدم بأبنائهم 
ً
مع أبنائهم سابقا

 .ونسأل هللا أن يديم عليهم وعلينا هذا الفضل
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في مقدمة ثورية، تتسم باألنفة والعزة والشمم والشموخ، تْفجؤنا سحر البنا، بما 

المطالب الثورية الحقوقية العادلة التي يتمناها كل طفل من  يمكن أن نطلق عليه:

أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة: ال أريدك أن تدافع عن حقوقي، ال أريدك أن 

 تحارب في معركتي، اجعل اآلخر فقط يسمعني، يفهمني، يساعدني.. يدمجني. 

المقالي الذي  بهذه المقدمة الثورية استطاعت سحر البنا أن تجرنا إلى مربعها

تمزج فيه الشخصي بالعام، وتجربتها كمسئولٍّ للدمج، بمعاناة أولياء األطفال 

المدمجين، فهي تقص علينا تجارَب لنماذج ثالثة من معاناة أمهات أطفال: متالزمة 

داون، والتأخر الذهني، والتوحد، وتلك العالقة الجدلية التي ال تنتهي بين رفض 

له ووعيه، بين سعيه نحوهم ورفضه لهم. إنه حوار ممتع، المجتمع وقبوله، بين جه

وعميق، وثري يمتد طوال بعمر مائة يوم )هي ُعمر فترة الحظر المفروضة علينا 

 في ظل وباء كورونا(، وعمقا بتنوع التجربة وثرائها. أترككم مع مقال سحر البنا:

عل اآلخر فقط ال أريدك أن تدافع عن حقوقي، ال أريدك أن تحارب في معركتي، اج

 يسمعني، يفهمني، يساعدني.........ادمجني 

 أنا املختلف في سلوكه أو في طريقة فهمه ولكنني نفس اإلنسان الذي يشعر ويريد.

 أنا الحلقة األضعف التي لو أهملتها ستشوه كمال مجتمعك.

 أنا االجابة على السؤال: ما مدي تحضرك؟

 انَي الصحيح. أنا ممكن أن أكون مبدعا لو وضعتني في مك

 .. يا له من اختبار صعب إلنسانيتك.

تعايشنا لفترة مع كثير من فيروسات العقل الرافضة لتحقيق الدمج من أجل التمكين لفئة 

تقع بين: االعاقة الحادة، والسواء. حيث أن االعاقة البسيطة أو املتوسطة فئة قادرة على أن 

 تلبي احتياجاتها وتعتمد على نفسها.

حتى ظننُت أننا وصلنا في طريقنا الي النور، حتى استيقظنا على أجازة وواقع يدعوا: تعايشنا 

 تعايشوا أولياء األمور، وطالب، ومعلمي، ومسئولي الدمج مع جائحة كورونا.

 نتعايع مع كورونا؟!

لقد سبق وتعايشُت، تعايشت ألم العزلة عن مجتمع لم تتربي عينه على قبول املختلف ألنه لم 

 يعتده:
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تعايشت مع معاناة )أم دنيا( التي حكت لي: أنا رحت ألخصائية التخاطب النهارده، لكنني  -

ضيعُت الجلسة على )دنيا( عارفه ليه؟ علشان هي قضت الجلسة تخفف عني. ليه؟ أصل أنا، 

وأنا في السوق كنت بشتري برتقال ودنيا كانت جنبي، باملناسبة دنيا متالزمه داون، طبعا 

حة على وشها، لكن كان في اثنين أمهات يعني عارفين معنى الضني؛ ومع ذلك اإلعاقة واض

مبطلوش يشاوروا على دنيا علي إنها مع طبيعية.. أنا راضيه بقضاء ربنا، وبسعي ملصلحه دنيا 

سنة؛ بسعي وراء الجلسات في املراكز الخاصة؛ لكن  50على أد ما أقدر رغم أنى عديت الز 

 ي.موقف زي ده ..... يقتلن

لهثنا وراء التعايع بدمج ذوي متالزمه الحب في مدارس العاديين ليتربى وجدان املجتمع على 

تقبلهم وتعتادهم العيون قبل القلوب. تعايشت ألم فقر ثقافة املجتمع حتى املتخصصين في 

 تقبل االعاقات البسيطة واملتوسطة.

بل كريم لنظا -
ُ
م الدمج التعليمي: أنا ابني عنده مع رحلة )أم كريم(، عندما سألتها بعد أن ق

إعاقة ذهنية بسيطة وفرط حركة.. كريم لطيف لكن حركته زياده ومتأخر عقليا عن زمايله، 

كان نفس ي كريم يبقي طبيعي الن مليع في الدنيا غيره هو وأخته، حتي أبوه سبنا؛ حاولت أوفر 

ة كريم في الفصل بدأ تعليم لكريم زي أي طفل عادي وقدمت أوراقه للمدرسة؛ لكن مع حرك

املدرسين يتضرروا منه؛ فأصبح لي روتين: كل سنه أروح للمدرسين أفهمهم وضعه وقدراته 

وأعمل للفصل أنشطة ووسائل تعليمية علشان يحسوا ان كريم مفيد للمجتمع ويستحق 

فرصة ؛ وبدأت استقطع من مرتبي علشان اخلي كريم يكون كريم علي فصله لغاية ملا ظهر 

لدمج وقتها بس حسيت ان كريم له حق... حق مع اختالفه، حق أننا نتعامل معاه زي ما نظام ا

 هو، والسنة الجاية إن شاء هللا مع ه أعمل روتيني دا تاني.

لهثنا تعايشا مع إجراءات التقييم الفارق في طرقات التأمين الصحي: اختبار ذكاء، اختبار 

 سمع، مقاييس، تقارير، قرارات، منشورات.

 14تعايشت مع نظرة أحمد الي بيعاني من جهل مجتمع باضطراب طيف التوحد، أحمد ذو  -

ربيع، توحد غير ناطق لكن نظرته تقول: أنا سجين جسمي؛ أمي قدمت لي ورقي زي أي طفل 

لي ورقه للتربية الفكرية ؛  عادي في املدرسة االبتدائي، لكن طبعا ألني مختلف قالو ألمي حّوِ

ي، وال فاهمني، وكان كل املطلوب وهناك كنت وسط أط فال كلهم طيبين، لكن محدش فيهم زّيِ

من املدرسين أنهم يخدوا بالهم من سالمتي طول ما أنا معاهم؛ وملا قدرت أعترض اني مع رايح 
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تاني للمدرسة كان عندي تسع سنين؛ مرفضتع الذهاب علشان بكرههم وال هم بيكرهوني؛ 

ي حفالتهم أنا بروح وأبتسم علشان أعرفهم أني بحبهم؛ دلوقتي علشان يدمجوني بيدعوني ف

ّهمهم نفس ي.
َ
ف

َ
 لكن في النهاية ال هم فهموني وال أنا قادر أ

اتخذنا االحتياطات االحترازية وفتحنا قناة اتصال الي كل قلب علي شكل ندوات في املدارس، 

 بسطت رسالتنا الخترق كل العقول حتى لو بمشهد من فيلم. 

مت مائه يوم، وستريد .... قمت بعمل استطالع رأي لقياس االتجاه نحو التعلم عن وفي أجازة دا

بعد للعاملين في مدارس الدمج وأولياء أمور وطلبه لقياس املعارف واألفكار واملشاعر 

 أيام وكانت النتيجة ُمضللة 10والسلوكيات املرتبطة بالتعلم عن بعد. مدة االستطالع كانت 

العينة غير ممثلة، أين أنتم يا من ضج بكم مكتبي للتقديم للدمج أين  -تي تائهة أنا كمان نتيج

أنتم على منصات التواصل االجتماعي أين أنتم من جروبات التربية الخاصة ومنصات التعلم 

عن بعد، القليل يسمع، واألقل يطبق، وسواد الجمهور ترك تأهيل وتدريب أبنه يوم اإلجازة 

 اإلجباري.

اإلجبارية وسيبدأ العام الدراس ي الجديد ومع التوجه الي تخفيف الكثافة  ستنتهي األجازه

 الطالبية في املدارس أتمنى من أصحاب القرار ومن واقع تعاملي مع أولياء األمور واملعلمين:

. السماح لطالب الدمج بالحضور كل أيام األسبوع لو تم تقسيم حضور باقي طالب املدارس 1

 العاديين.

ائل تفاعليه تعليميه وألعاب سيكولوجيه قابلة الستخدامها ذاتيا بدون مرشد . تصميم وس2

 أو مع توجيه بسيط من ولي االمر.

. عمل ملفات تنمية مهارات مطبوعة كتمارين يتداولها طالب الدمج تحت إشراف املعلم 3

 واالخصائي النفس ي بعد تقييم حالته.

 اصل مع طالب الدمج ال ولي االمر.. عمل فيديوهات تعليمية مشوقة يمكن لها التو 4

مرت األسابيع املاضية وستأتي األسابيع القادمة وستنتهي االجازة االجبارية وسأقف أمام 

 طالبي املدمجين متخذين التعايع طريقا ال ينتهي.
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في خطٍّ أفقيٍّ سردي متتابع األحداث، تقص علينا شيماء جمال، تجربتها 

"كورونا" بداية من اللحظات األولى لما أسمْوه "عاصفة التنين"، والتي كانت مع 

مقدمة بغيضة لحادثٍّ سيءٍّ مكروه. وهي في قصتها هذه تنطلق من بُعد شديدُ 

الخصوصية، يمتزج فيه الشخصي بالمهني من أجل رسم صورة كلية لما آلت إليه 

ر، يستقيم به ما اعوج، األمور، وما يمكن أن تؤؤل إليه لحين ورود إشعار آخ

وينصلح به ما فسد، وتعود به األمور لمجاريها. وال تنسى شيماء أن تومض من 

بعيد لبعض ما تمر النفس اإلنسانية حال األزمات من خوف، أو تضرع، أو شكر، 

أو ترقُّب، وهذا الترقب هو ما عبرت عنه بصيغة بليغة تستلزم اإلمهال لحين 

 مقال شيماء جمال: صدور إشعار آخر. أتركم مع

كانت البداية بإحدى الدبلومات التدريبية بمدينة دمياط الجديدة يوم الرابع عشر 

، بمشاركة مجموعة من الزمالء املختصين. لقد كان لزاما علّي أن أبدا 2020من مارس 

. ومن الوهلة األولى بدا ل
ً
ي باملحاضرات عقب انتهاء أمطار ما يسمى بز "عاصفة التنين" مباشرة

 في الطرقات، والطرقات مليئة بماء املطر، لقد 
ً
 من بدايته، إذ لم أجد أناسا

ً
هذا اليوم غريبا

صارت تشبه الترع والبحيرات.. إذ ال طرقات للمسير. ولعلي ال أبالغ إذا قلت: أنني كنت أرى 

السيارة وكأنها تسير داخل بحر وليس على طريق؛ وهذا ما جعلني قد تأخرت على موعد 

 .ضرةاملحا

وما أن وصلت حتى اعتذرت للمتدربين. وألقيت املحاضرة، وعقب انتهاءها مباشرة وجدت 

رئيس مجلس إدارة املركز، تقول لي أن سيادة الرئيس قد أعلن اآلن أن األسبوعين القادمين 

أجازة حتى يوم الثالثين من مارس، قالت لي: إنها تخش ى أن يتم إغالق املركز الخاص بها، فقلت 

  .ال تقلقي، إن شاء هللا يكن خيرا لها:

وعدت باملواصالت ملحافظتي، ألجد كل طلبة الجامعات املغتربين، قد حملوا أمتعتهم 

مقررين العودة إلى محافظاتهم، كنت أرى في أعينهم السعادة بالقرار ألنهم سيأخذون أجازه 

أنا منذ فترة طويلة وأنا أيضا بداخلي شعرت بالراحة ف .ملدة أسبوعين يقضونها وسط أسرهم

لم أستطع أن أستمتع بأي أجازات: فمن ناحية سفري الدائم إلعطاء املحاضرات بالقاهرة 

والجيرة واإلسكندرية ودمياط، ومن ناحية أخرى عملي باملركز، ومن ناحية ثالثة عملي 

بالحكومة.. أظنها كانت فرصة جيدة ألخذ قسط من الراحة خاصة بعد أن قمت بإلغاء كل 
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 ضراتي، بعد أن تم بالفعل إغالق كافة مراكز التربية الخاصة بعدها بأياممحا

ومن ذلك الحين وأنا أؤدي واجبي الذي أرى أنه واجب حتمي علّي في هذه الفترة، فقد قمت 

بنشر تدريبات على املجموعات والصفحات الخاصة بي، وبعض املحاضرات وكان رقم هاتفي 

 لدعم أو أية استفسارات من أولياء األمور متاحا لكل من يرغب في استقبال ا

لم يخطر لي بال أن الوضع سيتفاقم بهذا الشكل املرعب، ويتحول الفيس بوك في عدة أشهر 

لصفحة وفيات، وكل ما أستطيع فعله إما الدعاء بالرحمة للمتوفى أو الدعاء بالشفاء 

يف كنا نعيع يومنا للمريض، لقد جعلتني هذه الجائحة أفكر كيف كان هللا رحيم بنا وك

التقليدي العادي فقط في كنف رحمته. اليوم أخش ى على أبي وأخواتي وأقاربي وأصدقائي 

 .وزمالئي وحتى من لم أرهم من قبل واستودعهم هللا في كل صالة

اليوم أشعر كأننا نعيع مسلسل )الوتد( بكافة تفاصيله حينما حلت عليهم نفس 

ئا، أن هذا ليس إال ألن الطب في أزمنتهم لم يتقدم بعد، جائحتنا اليوم، وقد كنت أعتقد، خط

ال أعلم متى سينتهي هذا  .لتأتي جائحتنا اليوم وتؤكد لي أنني كنت مخطئة في تصوري هذا

 .الكابوس ولكن األكيد أن جميعنا ننتظر باألمل واأللم والخوف من الغد لحين إشعار آخر
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لمقاالت؛ تأتي من براعة االستهالل فيها. ولقد أبدعت حقا "رحاب عبد روعة ا

المنعم"، حين استهلت مقالتها بمقدمة بليغة موَجزة وُمْعجزة:)لطالما بحثت عن 

ذاتي ووجهتي في كافة األروقة.. ولم أجدها(، فهي بهذا المقدمة الفلسفية البليغة 

ي عن هويتها، والمعبرة، تنطلق من عمق ُموحٍّ لشخصية دائبة ا لبحث، دائمة التقص ِّ

هنــةً ودراسة،  وجذورها. وكم أنه من السعادة أن تجد هويتها في التربية الخاصة مِّ

فهي تصحبنا حثيثا حثيا، رويدا رويدا لعميق التجربة التي بدأتها "بحثا" لتنتهي 

منها "إرادة"، فهل حقا ستنتصر إرادتها للتغلب على جميع المصاعب والتي تعد 

 كورونا" إحداها؟ تعالْو بنا نكتشف ذلك مع مقالة رحاب عبد المنعم:"

 .لطاملا بحثت عن ذاتي ووجتهي في كافة األروقة.. ولم أجدها من واقع تجربتي

ر لي أن أتلمس بدايات طريقي، وحتى مع تلك البدايات كنت  منذ سنوات.. أنا تائهة، إلى أن قّدِ

 من كافة الترقبات وال
ً
 ِخيفة

ً
نظرات التي تحاوطني وتراهن على فشلي، لكنني كنت متوجسة

صامدة رغم كل ما بداخلي من أوجاع النقد والغدر. ويكأني أعوض ذاتي، وأكتشفها، 

وأتحسسها من جديد، وبدأت أصارع الزمن لكي أنجو بنفس ي وأصبو بها تجاه مكانة هي مكانتها 

 .الحقيقية التي تستحقها

 اجتهدت اجتهادا يمل منه
ً
املجتهدين، وها هو )مركزي( الذي اخترت اسمه من  وفعليا

واقع تجربتي، إنه )إرادة( تسحق كل العقبات أمامي وأمام كل من يخطوه بقدميه من أبنائنا 

من ذوي االحتياجات الخاصة، فسعيت إلحياء األمل فيمن فقدوه، وفيمن تاهوا بين غيابات 

ا زرعته فيهم؛ حصدته. فوجدوا معي الجهل والتخبط، بين تشخيص وآخر، وتأهيٍل وآخر، وم

 من 
ً
القشة التي يتعلق بها الغريق، ووجدت معهم ُحلمي الذي طاملا بحثت عنه بأن أكون سببا

هللا بأن يعودوا ألنفسهم ولذويهم ويشعر الجميع بأنهم قادرون على التواجد والتأثير، قادرون 

 .على أن يحيوا مثل الجميع

رصاد فبعد هذا الجهد والغرس وذاك الحصاد الذي ولكن ويكأن القدر كان لنا بامل

كان في ذروته تأتي الصدمة )كورونا( املصحوبة بالدموع، وخيبة األمل، وكسرة النفس من أهالي 

أبنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة فأصبحوا بين عشيٍة وضحاها بين خيارين كالهما ُمر 

لت اآلهات مصحوبة بالدعاء والتضرع أو حياة بال وجود أبنائهم( وتعا –)مستقبل مشرق 

الذي ال يملكون غيره فهو سالحنا األول واألخير حتى يزيح هللا الوباء ونعود ونسير في طريقنا 
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الذي بدأناه وتلمسنا فيه األمل وتعود الروح والحياة ألجساد كادت أن تكون خاوية و ن كنا 

لسات والتدريب والتأهيل ولكنني نعلم أن ما غرسناه قد تتضاءل بحكم البعد عن أروقة الج

 وسيأتي اليوم الذي تضج به قاعات إرادة بضحكاتهم 
ً
علي يقين أن كل ذلك سنتجاوزه سويا

 . وحركاتهم وأصواتهم التي أشتهيها والتي كانت تحرك كل ساكن في أروقة قلبي قبل مركزي 
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، وعاطفة متقدة، وتأمل متصل.. تبدأ شيماء بمقدمة فلسفية تنم عن فكر عميق         

بديع، مقالتها التي تصور الحياة وكأنها دوائر؛ تلك التي توحي للمتلقي بمدارات 

متعددة يحياها المرء، قد يكون بعضها ضيق حتى االختناق، واآلخر ممتد حتى 

 اآلفاق، وبعضها يتماس، واآلخر يتداخل ويتقاطع.. المهم أننا في دوائر، لكنها

متشابهة غير معلومة البدايات وال النهايات، ثم ها هي تنجح في أن تجرنا إلى 

إحدى هذه الدوائر لمعايشة الحدث.. وهي المقدمة االستهاللية التي توحي للمتلقي 

بأنك على وشك معالجة فلسفية لموضوع ُمقلق.. وبالفعل، تنتقل المحررة من سماء 

ا مرارة التجربة بدايتها ونهايتها. وتتمتع الفلسفة إلى واقع التجربة، فتقص علين

تجربة شيماء بديع بالخصوصية، مما يجعلها محط اهتمام، وذلك كون )مركزها( 

من أوائل مراكز التربية الخاصة التي تم تصفيتها تزامنا مع أزمة كورونا، وهي 

 تجربة يختلط فيها األلم بالحنين، والهدوء باالنفعال الحاد، والبكاء بالفرحة،

بخيبة أمل الغلق. وال تنسى شيماء أن تختم  -بإعادة التشغيل -والشوق إلى التجاوز

تجربتها بمحاولة بث األمل، وزرع اليقين، وتحويل المحنة إلى منحة.. وهو األمل 

  الذي يتمناه الجميع برضا، وينتظرونه بشغف. أترككم مع تجربة شيما بديع
وتشابهت فيها النهايات، وتشابهت فيها الوجوه. دوائر نحياها.. تشابهت فيها البدايات، 

وقتها سمعت عن مؤتمر التربية الخاصة وذهبت إليه  .حتى القمم الجديدة؛ صعودها متشابه

كي أستعيد روحا من نشاط قد أرهقها امللل. عدُت منه ببعض القرارات.. كانت أفكارا تجوب 

جدد ووجوه جديدة. ثم كان قراري بخاطري بالفعل، ورجعت منه بإصرار وروح جديدة وزمالء 

بتوسيع مركزي، و جراء بعض التحسينات. وبدأت بالفعل في البحث عن مكان جديد، حيث 

أن عقد املكان الحالي قد انتهي بالفعل. وربما تجدها مصادفة ساخرة؛ فلن تطول ابتسامتك.. 

تيقظوا من غفلة خذوا نفسا عميقا واستقبلوا خبر غلق املراكز بسبب جائحة كورونا، ثم اس

أننا سنعود قريبا .! فبكل هدوء: أنتم تتعاملون مع جائحة عاملية تسقط لها اقتصاديات، 

وتتغير لها سياسات دول؛ بل وربما ستكون أقرب وأقرب. وبالفعل فقد أغلق العقار الذي 

يسكن فيه أبي وأمي.. أول عقارين تم غلقهم في مدينة بورسعيد، حيث تم التأكد من وجود 

 .دوى، وثاني حالة وفاه في املدينة بكوروناع

 :الخوف

تذكروا هذا املوقف لو طلب منكم أحدهم أن تعرفوا معني الخوف، وكأن روحا من الذكاء         
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االصطناعي تملكتني. فبعد االطمئنان الزائف كطبطبة للنفس، اتصلت بأبي استشيره في قرار 

قال: عندك حق. فذهبت ملالك العقار الذي  لعله يقول: ال، لردعي عن ثقل فكرتي، ولكنه

استأجرت فيه مركزي، واتفقت معه على تسليم الشقة. وبهدوء من يتفق على األكفان، 

 .وافقت على كل ما يريد: احسب ما تريد، وأعطني ما تريد

وفي آخر يوم من شهر مارس استيقظت بعد أذان الفجر في وقت صاٍف حتى من 

ي مكاني. لم أكن أرغب أن أضعف، أو أن أبكي أمام زميلة تساعدني املارة، ثم ذهبت وحيدة ال

فتخاف أن توضع في موقفي. أبي وأمي شركاء النجاح ممنوعين من اللرول.. إذ لم تكن لتتركني 

أمي أبدا في هذا املوقف. وبكل هدوء دخلت مكاني، وصنفت أدواتي تصنيفا دقيقا في شنط 

، كنت أعلن بها عن نفس ي. وعندما انتهيت وكأن آلة للسفر.. خلعت الفته كتب عليها اسمي

انتهت من أمر ُبرمجت عليه. جلست في مكاني على األرض بجوار الفتتي أحدثها، والتقطت 

ُقها مرة أخرى..  ِ
ّ
صورة معها، علي وعد وأمل بأني سوف ألتقط معها صورة أخرى، عندما أعل

طويل. حدثت نفس ي: ربنا جبهالك  أسمع أصوات االطفال في أذناي، ويعصف في ذهني تاريخ

بالرضا بسهولة، صدمة إغالق عقار أهلي لم تسمح لي بالحزن على ش يء، وقلت لنفس ي: انت 

مع مركز، وال مجرد عقار، ه تخافي حد يخده أو يستخدمه مكانك. انت مع اسم، انت كيان 

 .وجهد. انت مع زعالنه. ربنا ه يعوضك

نُت األثاع الخش بي في مكان أحد الزمالء، ولكن أدواتي.. روحي وأغلقت مكاني. خزَّ

وقلبي في بيتي، أفرغت لها بلكونة كبيرة بجوار حجرتي، ووضعتها في صفوف بعناية شديدة 

لم أنم تلك الليلة وال أي ليلة بعدها ملدة  .وافرغت مكان في املنتصف ألمر به على أشيائي

 ن فقط عقلي وقلبي هل تواصلتم؟طويلة، النوم أصبح أمنية، وكأني استيقظت اآلن.. اآل 

املكان كل حياتي.. شغفي، تهدمت أحالمي وطموحاتي. إنها أول صدمة.. أول مركز يغلق بابه.. 

 .لن أبِك.. لن أظهر عميق حزني.. ال أريد مواساًه من أحد.. ألنه ال أحد يستطيع مواساتي

 .صورة إيجابيةتحملت انتقادات.. لم تفهم مشاعري املتضاربة، ولم تحسن نصيحتي ب

تحولت املحنة الي منحة من هللا، انطالقة جديدة.. قراءة واطالع لبعض الكتب  نقطة انطالق

واالبحاع وتلخيصها.. جروبات جديدة ألولياء األمور، وخطط لألطفال.. تواصل مع االطفال 

 واللعب معهم بمهارات قد تفيدهم وتفرحهم.. كنت بلعب شخصيا معاهم

ل ثالع كورسات اون الين بمادة علمية موثقة. تعلمت ... من هو الصديق أفكارا جديدة.. عم
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وألول مرة في حياتي متأكدة لرجوعي للعمل. سوف أعدُّ مكانا جديدا.. بانطالقة جديدة.. 

بسياسات جديدة، أضع فيها خطة لي وسط اهتماماتي. خطة للعمل ان شاء هللا برؤية جديدة 

االهم حاليا اجتياز مخاطر كورونا وسنعود وبقوة هذا وعد  ونجاح جديد وتمير كالعادة. ولكن

 .هللا
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ٍّ بديع، يعتمد الصورة منهجاً، والرسم وسيلة؛ تحاول أن  في مشهد تخيلي 

تنقلنا رشا الغندور من الواقع المأزوم، إلى ما هو أشبه بفيلمٍّ متعدد الصور، متنوع 

يقاع، فهي ال تناق  األزمة؛ أزمة كورونا مناقشة التحليل، المشاهد، متفاوت اإل

والتشخيص، والوصف، بقدر ما تأخذنا نحو محاولة التعلم منها، واالستفادة من 

أحداثها، وكيف يمكن لنا أن نصنع من مرارتها عصيرا يلذ شرابه، ويبقى أثره. 

ور بأن الجائحة وكأن لسان حالها يقول "رب ضارة نافعة". حقا تذكرنا رشا الغند

دت كيانها،  لم تكن محنة وحسب، بل ومانحة أيضا، فقد لملمت شتات األسرة، ووحَّ

وأعادتها إلى سابق عدها دوما بوصفها مظلة األمن واألمان لكل أفرادها. تحية إلى 

 .رشا الغندور، ولكل أسرة شملها الوصف الراقي والرائع

 الجائحة املانحة

بة فيلم تسجيلي في قناة ناشيونال جيوجرافيك، وكأن وكأن أربعة أشهر كانت بمثا

أحالمنا و رادتنا تحولت من سعي دائم، وحركة مستمرة، لبقعة ساكنة من بقاع االرض، إذا 

 بأعين 
ً
؛ يكون لنا ريح تزلزل أقدامنا، وأصبحنا نشاهد هذا الفيلم رأيا

ً
هب نسيمها هوينا

ر الطويل أن نجد أنفسنا أمام خطر أدمغنا. وصرنا نتساءل: كيف لنا بعد هذا املشوا

اإلفالس؟ كيف لنا بعد ما كان لنا من صيت وضحك، نخاف من نومنا لكيال نري أسوا كوابيس 

 أيامنا؟

كنا نعيع في الرغد، ننفق، ونقيم أيامنا كما يجب أن تكون، لم نكن نضع في اعتبارنا 

 .اليوم معك وغدا قد لن يكون أنه سيأتي يوم لن يكون فيه ما كان، لم يأت على أذهاننا بأن 

عشنا في ساحة خضراء، هنئنا بنسماتها حتى جاءت الجائحة، والتي جعلتها أشبه ما 

يكون بالصحراء الجرداء، حتى لقد تخلي بعضنا عنا، وأضحى البعض اآلخر يبكي اخضرارها 

َضارها، ولذلك ما إن شاهدنا هذا الفيلم التسجيلي لتلك القناة حتى بدأنا نواج
ُ
ه أنفسنا: لَم ون

لْم نكن نخّزِن بضع املاء ليوم هكذا؟ لم هزمتنا رغبات الشباب والطفولة في الحياة ونسينا ما 

الة نصرف منها جزءا ونستبقي اآلخر؟  كان أهلونا يشتروه لنا من حصَّ

ان  لقد منحتنا املحنة منحة، فقد علمتنا بأن الغد يجب أن يكون له مؤنته، وان خزَّ

 -ال قدر هللا  –ينضب، وأن يظل دوما متجددا، حتى إذا ما جاءت جائحة أخرى  املياه يجب أال

وجدنا ما يروى تلك البقعة الساكنة، من أجل أن نستبدل بهذا الفيلم التسجيلي الباهت، 

 .بفيلم يمأله النسيم
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نحن تعلمنا من األربعة أشهر، أن ما كان بأيدينا ما كان يجب تركه كله، وبأن أصال 

 .الحياة؛ أن ننظر الي االمام، ليس فقط النظر أسفل اقدامنامن أصول 

فيا أخوتي علمتني الجائحة أن الهالك كل الهالك أن نقض ي يومنا وفقط، دون النظر لغدنا 

ومستقبلنا.. وها نحن ما زلنا نشاهد هذا الفيلم الذي وضع له توقيت البداية والي االن ال نعلم 

 .متي ينتهي

سوف نتلقى  the end الفيلم التسجيلي أيقنت بأننا عند كلمة ولكن، مع انتهاء هذا

همة السنين كلها.. سوف ندرك أخطائنا، ونبدأ في تصميم بقعة من األرض تحتها خزَّان 

محفور، تتجمع فيه املياه الجارية بالقدر الذي يحافظ على اخضرار بقعتنا مهما تكون من 

 .جائحة

ء يعانقه صوت ضحكات، واذ بقناة أخرى في تلك الغرفة املضيئة هناك، يأت ضو

لديها مشاهد من نوع آخر، حيث أرى واحدا من ذوي الهمم يشاهد ناشيونال )جيوجرافيك 

كيدز( وهو يضحك ويبتسم، عندما يرى فيلم تسجيلي بمشاهد متقنة الجمال، من ملة عيلة، 

بيت أقاموا أكثر في ودفء أسرة، وحنان أم، و ذ بي أكتشف أن )املانحة( عنده هي: أن أهل ال

البيت، وأنه بدأ يرى والده ويعانقه لفترات أطول، وأن األم أبرزت أجمل ما لديها من فنون 

ث الجميع في امللرل لفترات طويلة، وكأنه ألقى بتأهيله وعالجه جانبا، ولم 
ْ
ملرلية لتهوين ُمك

ة نافعه' ولهذا وجب يلتفت إال الى دفء البيت وملة العائلة، وكأن لسان حاله يقول 'رب ضار 

علينا استغالل هذا الفيلم الدافئ في استكمال تدريبه، ولو حتى داخل بيته، فاألم تتلهف على 

استكمال الطريق، والجائحة عقبة، واالبن يتأخر فقد أحب، بل عشق فيلم ناشيونال 

لطفل هو جيوغرافيك كيدز، وهنا يأتي دور املعالج ويساند األم ويرشدها، ولنعلم أن املدخل ل

األسرة ، نعلمها أن تجعل الجميع يشارك معها، أن يتحمل الكل مسؤولية هذا الطفل معها ، 

فليس األمر لزاما عليها أن تكون بمفردها معه، ولكن الجميع في البيت، الجميع متاحون وهو 

محب لهم بل متيم بأبيه وأخوه وأخته وجده وجدته وخالته وعمته، كلهم أعضاء في التأهيل، 

سيتلقى منهم ويستقبل منهم تحت إرشاداتك أيها املعالج، حتي يتسنى لفريق عمل القناة 

تصوير فيلم تسجيلي آخر يحكي عن نغمات راقية معزوفة بتناغم أصواتها من تعاون وتكامل 

 . الهدف األول واالخير فيه طفلي من ذوى الهمم
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ل.. سنعيع في وسنشاهد معا هذا الفيلم الجديد.. سيكون معنا االم والطف

تفاصيله، وسنعلم ونعلم أن مهنتنا هي اإلنسانية مهما كانت الجائحة فستكون مانحة بإذن 

 .هللا

 كانت معكم عبر ناشيونال جيوجرافيك كيدز
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 املشكلة:

اجتياح البالد فيروس وهو  2019ما شهدناه على مستوي العالم من ديسمبر لعام 

covid-19  وبدا االنتشار بمصر 2020فيروس كورونا، انتشر بالعالم العربي في بدايات عام

اواخر فبراير واوائل مارس أكثر انتشارا لوفود الزيارات السياحية حيث اننا بلد سياحية 

تعليق  اصدرت الحكومة فرض حظر التجوال وغلق االماكن العامة لتكدس االفراد ومنهم

االماكن التعليمية مما اثر علي علي ذوي االعاقة واسرهم خاصة و علي االسر عامه وعلي 

 مراكزنا ومؤسساتنا وهنا التأثير ملا فيه من تحديات وسلبيات تالحظ فرص مستفاده 

 السلبيات والتحديات:

 كاديمياوال: التأثير االهم على اطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة اجتماعي ونفس ي وأ

 ثانيا: التأثير على االسر واألخوة واالخوات اجتماعي ونفس ي وبعضهم اقتصادي

 ثالثا: التأثير على املراكز واملؤسسات نفس ي واقتصادي

 االيجابيات والفرص:

اكتشاف اوالدنا بالقرب أكثر واكتشاف سلبيات جديده من البعض لتواجده باألسرة 

 طوال اليوم 

 االليات واملحاور:

 التأثير االهم على اطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة اجتماعي ونفس ي وأكاديمي :اوال

من منا لم يشعر انه مخنوق من القعدة في البيت ونفسه يلرل الشارع. وبيحب إن اللى حواليه 

يحسوا بيه و يراعوا مشاعره. ويعبروا عنها بالسلوكيات السلبية وسلوكيات قد يكون تالشت 

خروجت ادت الي تأثير نفس ي وتالاجعة أكاديميا لعدم التكرار وممارسة عنه ونظرا لعدم 

 االنشطة

 التأثير على االسر واألخوة واالخوات اجتماعي ونفس ي وبعضهم اقتصادي ثانيا:

وجود األطفال فى البيت عملت عندهم نوع من انواع الكبت وده بنشوفه في صورة حالة من 

األطفال وشقاوتهم وزهقهم بسبب قعدتهم في  التصرفات العصبية والغصب. ويشتكى من
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البيت وحرمانهم من الخروج واللعب وحياتهم اللى كانوا عايشينها لم يفكروا ليه األطفال يعملوا 

 كده عدم توعية إن األطفال عندهم مشاعر زينا بالضبط وبيحبوا يعبروا عنها

 الكبت من وجهة نظر علم النفس..

د حالة من التبدل هو ما يعيشه اإلنسان والطفل ت ِ
ّ
حديًدا خالل هذه الفترة يول

 والتغير من غضب والخوف والحزن والفرح والضيق والترقب...

فالطفل في مرة الطفولة املبكرة يشهد تطوًرا كبيًرا في تعبيراته الوجدانية وتتسم عادة 

 بالحدة. والعنف؛ فيميل الطفل لكبت مشاعره وال يعترف بها سوى إلى شخص يثق به من

 املحيطين به سواء األب أو االم أو غير ذلك.

لذا تظل أول مهام االم واألب في تربية الطفل تعليمه وتدريبه على التغيير واإلفضاء 

 عما يجول في نفسه من مشاعر طيبة أو غيرها.

الذي يعيشه املجتمع وخاصة األطفال من مشاعر خوف وقلق وحزن ألسباب عديدة 

ز، واملتلرهات، وأغلب سبل اللعب التي تعودوا عليها؛ والتي كانت كورونا وغياب املراك منها

 بمثابة متنفس صحي لخروج املشاعر املكبوتة والتخلص من ضغوطاتها.  

وللتربية األسرية دور كبير في مساعدة األطفال بالتعامل في ظل هذه الظروف ووفق 

د العديد من األساليب كورونا والحظر وبعض السلبيات املتجاهلة لنفسية األطفال؛ فنج

 الخاطئة التي يقوم بها األهل مع االطفال نتيجتها زيادة من تبلد املشاعر واألحاسيس ومنها:

معاملة األباء واألمهات مع أبنائهم بصورة انفعالية شديدة اللهجة بصفة متكررة وعصبية    -1

 دائًما .

ومشاعرهم الخاضة )سلوك سلبي( اصرار األباء واألمهات كبت تعبير أبنائهم عن عواطفهم  -2

 فتجدهم دائمى ترديد كلمات الكبت  

)كلنا محبوسين زيك... . إللى ماش ي علينا ماش ي عليك .... اسكت ال تتكلم كثير.. خليك راجل.. 

 كن مهذب، ال تبك( مما يزيد من كبتهم.

وم الوالدين زيادة السخرية من مشاعر األبناء في حال حاول إخراجها والتعبير عنها؛ فيق -3

بإعادة روايتها بشكل استهزائي ساخر مما يجعل الطفل ينظر إلى شخصيته أنها محتقرة فيرداد 

 الكبت كلها سلبيات من اولياء االمور وعدم توعيتهم بذلك
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اما رغم ذلك تعلموا واكتشفوا فرص عن كيفية التعامل مع االطفال وهناك بعد سلبيات 

زيادة ارتباط االسر باألطفال وأصبح وقت كافي لبعض  تعرفوا عليها بالنسبة لهم جديدة

االطفال الندماج بما يحبونه من انشطة وهوايات اكتسبوا من الكبار املساعدة امللرلية 

 وخصوصا البنات وحبهم في املشاركة العملية

 : التأثير على املراكز واملؤسسات نفس ي واقتصاديثالثا

للمؤسسات واملراكز ولكن هناك احتراق نفس ي للعاملين  قد يكون العامل االقتصادي أكثر       

 لقلة الدخل لعدم العمل ومنهم تأثر بتأثير اطفالنا كونه هناك حب وارتباط بهم

 التجارب على ارض اواقع

عند طول املدة وغلق املراكز تم استغاثات من اولياء االمور مما يشعروا بيه مع اوالدهم 

ذات اولياء االمور ال كان هناك ترابط مع األسرة أكثر وكيفية املعاملة وارضائهم وبال

إلحساسهم بالفرق االن وما كان قبل واولياء امور كان استغاثتهم أكثر وصعوبة عليهم وعدم 

معرفتهم بما هو علية اوالدهم وتجاوبنا معهم كال علي قدر معرفته واحتياجاته والتواصل 

 املباشر معهم داخل منازلهم

 ات كثيره وتوصيات أكثرورصد لنا ايجابي

عام وأخيه متفهم وتم حجزه يوم  30حاله توحد وذهني اصيب بكورونا يبلغ من العمر  -1

باملستشفى ولكن لصعوبة الحالة وعدم وجود مرافق تم الحجر بامللرل وملده اسبوعين مع 

 التعاون املستمر تم شفائه بإذن هللا

الفترة وظهور السلبيات  عام توحد األسرة تعلبت من 20حالة بنت من العمر  -2

والسلوكيات تم بحمد هلل مع التعاون واالسئلة واالجابة في كل يوم لحظه بلحظة غالها 

بعمل الرياضة والتعاون الدائم بعمل امللرل نجحنا في تغير السلوكيات وبعد الرجوع 

 للطبيب لتخفيف الدواء

صبح له سلوكيات حالة طفل دون أربع سنوات مع ضعف في البصر ده كان التشخيص أ -3

غير مرغوب فيها وعدم عمل اي نشاط مع األسرة مع التواصل ومع األسئلة ومعرفه اماكن 

النشاط والسؤال عن مقياس النظر اتضح انه ليس لديه مشكله ولكن ما قيل لهم ملا 

يكبر ح يشوف وبتخصصنا فاحص ارلن تم التوضيح لولي االمر وان يعمل النشاط بعيد 

http://www.aiesa.org/
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يف الضور وجدنا انه بالضوء يحاول يلتقط الكره بعد محاوالت وعند عن الضوء او تخف

 النشاط في ضوء خفيف أصبح يلتقط الكره محاوله او اثنين

االسبوع السابق طفله رصد انها سلوكيات ارتفعت وانعزال وتخفيف االكل من األسئلة  -4

سبب الرجوع اتضح االهتمام باألخت االكبر علشان االمتحانات تم تنبيه األسرة انه ال

للحب واالحتضان وتوضيح معني الدراسة واالمتحان وانت االهم وبنحبك أكثر وفعال 

 خالل يومين تغيرت املشكلة

 املالحظات املهمة

االهتمام املرحلة الحالية واملستقبلية بتدريب االسر واالخوات لتقدم الطفل 

اري تعاون األسرة وتقديم والتعاون الكامل والشامل مع املركز والبد ان يكون املركز اجب

 النصائح واملعلومات

 استبيان تأثير جائحة كورونا على االشخاص ذو االعاقة

 ان شاء هللا سيتم عمل االستبيان قريبا

 اسم املؤسسة *                                   اسم املعاق )اختياري(

 ري            أخرى:نوع االعاقة *           ذهني        حركي       سمعي    بص

 تاريخ االعاقة                              ذكر تاريخ حدوع االعاقة

 سبب االعاقة *        حادع      منذ الوالدة        مرض         أخرى:

 الحالة االجتماعية *    أعزب/ انسة    متروج / متروجة     أرمل/ ارملة      مطلق/ مطلقة

 *      امي      يقرا ويكتب    حاصل على االبتدائية    االعداديةالحالة التعليمية 

 الثانوية العامة       دبلوم فني     دبلوم صناعي       دبلوم زراعي

 حاصل على بكالوريوس      ليسانس      دبلوم عام/ خاص/ منهي

 ماجستير       دكتوراه         أخرى:

 %5يمتلك مشروع      يعمل ضمن نسبة    العمل *      حكومي         خاص    

 ال يعمل         أخرى:

  اذكر اهم املشكالت االقتصادية التي عان منها الشخص ذوي االعاقة خالل جائحة

 كورونا *

 * هل أثر التباعد االجتماعي علي الشخص ذوي االعاقة واسرته 

http://www.aiesa.org/
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 ال  نعم     

 ل التأثيرفي حالة االجابة على السؤال السابق بنعم، اذكر شك 

  اذكر االنشطة الصحية التي قامت بها املؤسسة مع االشخاص من ذو االعاقة الخاصة

 بجائحة كورونا *

  اذكر االنشطة املجتمعية التي قامت بها املؤسسة للمساهمة في االجراءات االحترازية

 املتخذة من قبل الدولة لجائحة كورونا *

 ليمي لألشخاص ذو االعاقةاذكر تأثير جائحة كورونا على املستوي التع 

  كيف تتعامل مع الطفل التوحدي في زمن كورونا 

  تشكل رعاية األطفال في ظل انتشار فيروس كورونا املستجد عبئا كبيًرا على اآلباء، الذين

يتعين عليهم تغيير روتين حياتهم وااللترام بالكثير من التدابير الطارئة، للحفاظ على 

 لعدوى إليهم.صحة أبنائهم ومنع انتقال ا

  واألمر يصبح أكثر صعوبة عندما يكون الطفل مصاًبا باضطراب التوحد، الذي يستدعي

 اتباع نظام رعاية خاص في األيام العادية، فماذا عن وقت الجائحة؟

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، دليل استرشادي لآلباء لرعاية األطفال املصابين 

 ".Kids healthوفًقا ملوقع "بالتوحد في زمن كورونا، 

يعرف التوحد باسم اضطراب الطيف الذاتوي، تظهر أعراضه على الطفل في السنوات و 

األولى من عمره، وتتمثل في صعوبة التفاعل مع اآلخرين، الحساسية الشديدة تجاه بعض 

 األصوات، العزلة االجتماعية، التأخر في الكالم.

تين، وال يقبل أي تغيير في نمط يومه، ويحتاج األمر وعادة ما يميل الطفل الذاتوي للرو 

 ملزيد من التدريب حتى يصبح مهيًئا التباع النظام الجديد.

ومع الظروف االستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة الكورونا، يتعين على اآلباء 

وكذلك  اتباع عدد من اإلرشادات، لحماية أطفالهم ورعايتهم دون تعريضهم ملخاطر جسدية

 نفسية، ومن أبرزها:

االلترام بالتدابير االحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مثل التباعد االجتماعي، تنظيف  -1

األسطح، غسل اليدين جيًدا باملاء الجاري والصابون، لتوفير بيئة آمنة للطفل املصاب 

 بالتوحد وتقليل فرص تعرضه لإلصابة.

http://www.aiesa.org/
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شكل مفاجئ، بل يفّضل تعديله شكل تدريجي، بحيث يتم عدم تغيير روتين الطفل اليومي ب -2

 من عاداته 
ً

إضافة عادة واحدة جديدة كل أسبوع وتدريبه عليها حتى تصبح جزء أصيال

 اليومية، مثل تكرار غسل اليدين أو تجنب ملس األسطح.

 لألمهات.. أعراض تكشف إصابة الطفل بفيروس كورونا

رية، لشرح املعلومات األساسية والبسيطة حول االعتماد على القصص الصوتية والبص -3

 ، مع مراعاة استخدام القصص املناسبة لعمر الطفل ومهاراته.19-كوفيد

تجنب العنف عند تعليم الطفل الذاتوي، ألن ذلك يزيد من توتره وينعكس بشكل سلبي  -4

 على صحة جهازه املناعي.

ات الحادة والصوت العالي وعبارات الحفاظ على الهدوء العام في امللرل وتجنب النقاش -5

 القلق والفزع.

يجب الحرص على متابعة األنشطة التي كان يمارسها الطفل قبل الجائحة، باستثناء ما كان  -6

 يقوم به خارج امللرل، واستبدالها بأنشطة أخرى آمنة على صحته.

ضاء على التوتر مشاركة الطفل في ممارسة التمارين الرياضية واأللعاب الترفيهية، للق -7

 و ضفاء أجواء من املرح.

مراقبة الطفل الذاتوي، ألنه ال يجيد التعبير عن نفسه وما يشعر به، وعند ظهور أي  -8

 أعراض عليه، يجب استشارة طبيب مختص، واتباع التعليمات وتنفيذها بعناية شديدة.

 دمتم ساملين

                     

http://www.aiesa.org/


 على َمجالْي: تداعيات أزمة كورونا الأول (الافتراضي)تمر الدولي المؤ

 التربية الخاصة والصحة النفسية 

 

 

78 
 المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب            ة         قادرون للتدريب والتربية الخاص مجموعة

 www.aiesa.org         

 

 

ـدٍّ أو تفلسفٍّ أو مواربة، بدأت هدير عاشور  بطريقة مباشرة، دون تزيُـّ

مقالتها، بما هو أشبه بالتذمر والتضجر والرفض واالعتراض حين قالت:" وكأن 

أخصائي التربية الخاصة كان بحاجة لمزيد من الصعوبات والتحديات التي تقف 

منياته للفئة األكثر تهميشاً وتعرضاً للوصم في سدا منيعا أمامه في تحقيق أهدافه وأ

العالم؛ حتى حلت كارثة "الفيروس القاتل" كورونا". وهي ليست شكوى من باب 

عدم الرضا بمرسوم القدر، ال قدر هللا، بقدر ما هي توصيف لواقع حقيقي ُمــْر، 

ؤسسات وكارثة ُمحققة، طال أثرها: األخصائيين، واألطفال، وأولياء األمور، والم

والمراكز. ومن ثم، فإن هدير، على عكس كل المشاركات السابقة، تجنح إلى 

واقعية التحليل، والبحث عن حلول، دون التطرق إلى توصيف اآلثار النفسية 

للحدث، أو اإلغراق في بيان آثاره وتبعاته النفسية. إنها على ما يبدو شخصية تجيد 

أسي، والسعي نحو إيجاد حلول ممكنة قابلة البناء ال الحفر، والتمدد األفقي ال الر

للتطبيق، بدال من اإلغراق في التنظير، لذا فهي تختم مقالتها برؤية استشرافية 

مدعومة باقتراحاتٍّ للحل، وأيا تكن واقعية الحلول المقدمة، والرأي فيها، أو 

ن قابليتها للتطبيق؛ إال أنه جهد طيب، يستحق اإلشادة والثناء، وحسنا فعلت حي

 عْنونت مقالتها بـ"كورونا" يهدد "مربع " التربية الخاصة

 "كورونا" يهدد "مربع " التربية الخاصة

وكأن أخصائي التربية الخاصة كان بحاجة ملزيد من الصعوبات والتحديات التي تقف سدا 

 للوصم في العالم؛ حت
ً
 وتعرضا

ً
ى منيعا أمامه في تحقيق أهدافه وأمنياته للفئة األكثر تهميشا

حلت كارثة "الفيروس القاتل" كورونا، الذي ال يرحم أحدا من مخاطره بما يشكله من ضغط 

 كبير على العاملين في املجال، واألسر التي تتحمل مسؤولية أبنائها من ذوي الهمم.

بدا في 
ٔ
ال كلماٌت تسعف، وال سرٌد يكفي، لفحص الواقع املؤلم، فتطور األحداع لم يكن ا

مين، فكل خبر يتلوه خبر يهبط بمستوى األمل تدريجيا في كشف الغمة حساب أشد املتشائ

 عما قريب، ويضرب بأمنيات وطموحات وأحالم أخصائيي التربية الخاصة عرض الحائط.

" الجميع ولم تستثني أحدا، وهددت كل عناصر التربية الخاصة 19-لقد طالت أزمة "كوفيد 

 -األربع، فشملت: 

ياجات الخاصة، الذين باتوا في عزلتين: عزلة فرضتها عليهم اإلجراءات أوال: أطفالنا ذوي االحت

االستثنائية، لتضاف فوق العزلة التي أصابتهم منذ مجيئهم إلى الدنيا، لتقسوا عليهم الحياة 

http://www.aiesa.org/
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أكثر من أي وقت آخر، وتغيب إلى أجل غير مسمى استقباالت الصباح، واألنشطة الرياضية، 

 هارات، التي كانت السبيل الوحيد في تواصلهم مع العالم الخارجي.وبرامج التأهيل واكتساب امل

ثانيا: أسر أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة، الذين أصبحوا في مواجهة غير متكافئة، مع 

املرض املستجد، والخوف من انتكاسات أطفالهم، وذهاب جهد السنين أدراج الرياح، ولم 

 رشادات التي ال تغني وال تسمن من جوع.يجدوا أمامهم سوي الترود ببعض اإل 

 بال حيلة، تحاصره هموم فقدان أطفاله 
ً
ثالثا: أخصائي التربية الخاصة، الذي بات عاجزا

وعمله، وكيفية تدبير نفقات أسرته، ومستقبله املهدد بالضياع، يقض ى يومه على أمل انتظار 

و نقابة ت
ٔ
و مسؤول يشعر بمعاناته، ا

ٔ
تحرك لرأب صدع حياته التي هي تغيير يحسن أوضاعه، ا

 على وشك االنهيار.

رابعا: مراكز وجمعيات التربية الخاصة، التي توقف بعضها عن العمل، واتجهت األخرى لتغيير 

نشاطها، ومع ارتفاع أعداد اإلصابات، واإلغالق الكامل اتجه عدد منها الستغالل األزمة 

و املحاضرات املسجلة،  واملغاالة في األسعار، عبر جلسات "األون الين"،
ٔ
و قنوات اليوتيوب، ا

ٔ
ا

والبث املباشر، الذي أصبح مجاال مفتوحا أمام أنصاف املتعلمين وعديمي املوهبة وفاقدي 

 الضمير.

 ماذا بعد كورونا؟

أصبح السؤال اآلن، ماذا بعد كورونا، خصوصا بعد االتجاه العام "التعلم عن بعد" بما يثيره 

تماعية واقتصادية ومخاوف من تغييرات اجتماعية غير مسبوقة، من تساؤالت فلسفية واج

 وتأثير ذلك بالضرورة على أركان التربية الخاصة؛ لذا يجب العمل على ما يلي:

دعوة الجهات واملنظمات املختصة واملهتمة بالتربية الخاصة لعقد مؤتمر طارئ؛ لوضع  -1 

رونا والعمل في ضوء أي أزمات مستقبلية ال خطة استراتيجية لتهيئة املجال إلى ما بعد أزمة كو 

 قدر هللا.

املطالبة بإنشاء نقابة للتربية الخاصة، تحمي حقوق العاملين في القطاع، وتوفر لهم حدا  -2

 أدني من متطلبات الحياة الكريمة، خصوصا في حال وقوع األزمات.

راكز املتخصصة التوعية بمخاطر االعتماد على "التعلم عن بعد"، دون اللجوء للم -3

وأخصائي التربية الخاصة، الذين يمتلكون الخبرة املباشرة في التعامل مع األطفال، وتوجيههم 

 وتأهيلهم وضبط سلوكياتهم للوصول بهم الي الدمج املجتمعي.

http://www.aiesa.org/
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لزميلة الرائعة مليكة في أول مشاركة من خارج القُْطر المصري، تـتحفنا ا

منصوري بمشاركتها عن تجربتها، بوصفها أخصائية لغة إشارة وتخاطب ورئيسة 

قسم بأحد مدارس الصم بوالية )باتنة( بدولة الجزائر الشقيق. ومليكة، لمن لم 

يعرفها، خلية نحل ال تتوقف، عزٌم متقد، وهمةٌ مشتعلة، ونفٌس ال تعرف التوقف. 

س األطفال، شديدة الحساسية لكل ما يخدم الناس، أنفقت رقيقة القلب لكل ما يم

عمرها في سبيل خدمة ضعاف السمع وزارعي القوقعة. وهي أحد أهم مؤسسي 

برامج تأهيل زارعي القوقعة في عديد من واليات دولة الجزائر، قطعت حياتها 

ال، في عدد من الدول للمشاركات البحثية والتدريبية في خدمة فئ ات سفرا وتنقُـّ

أما عن مقالها والذي عنونته بـ كورونا هل هي نقمة أم  .ذوي االحتياجات الخاصة

نعمة؟، فإنه في الحقيقة مقال في غاية األهمية، وال تكمن أهميته فقط فيما يقدمه من 

جديد التجربة لمجتمع عربي ال نعرف عن واقع التأهيل فيه إال القليل؛ بل أيضا 

ى فئة من فئات اإلعاقة، هي فئة ذوي اإلعاقة ألنه يركز، وبصورة دقيقة، عل

السمعية )خاصة الصم(، وكيف أنها ترصد أدق التفاصيل الممكنة التي تعكس 

طبيعة المشكلة، بحكم التجربة والخبرة. كما يتميز المقال أيضا بالقصدية، بعيدا 

 عن المتواريات اللفظية والنفسية عميقة الداللة واإليحاء، وهو ما يجعله يصيب

الهدف، ذلك ألنه ال يستغرق جهده في الحفر؛ بل في التمدد، ليتناول دالالت شتى، 

 .منها ما هو نفسي، ومهني، وإداري، وجغرافي، ودعوي، وتقني

إن المقال يجعلك في حالة انبهار، ألنه بلغته البسيطة المعبرة استطاع التوصيف 

ية إعزاز وتقدير لألخت تح .الدال، والتحليل العميق، لواقع التجربة الجزائرية

. كر العميم لما قدمته من جهد واضحالكريمة، والش  جلي 

ترددت كثيرا، واحترت من أين أبدأ في الكتابة حول تداعيات أزمة كورونا على ذوي 

 .الى يومنا هذا 2020آذار 14االحتياجات الخاصة. وأنا التي انقطع تواصلي بهم من تاريخ 

في ذاكرة الشعوب واألمم وستروى من جيل الى جيل  ستظل محفورة 19كورونا كوفيد

وستنسج بخيوطه حكايات كألف ليلة وليلة.. هلع وفزع وخوف من اآلتي. كورونا اجتاحت 

العالم دون سابق إنذار، شعارها: )تباعدوا؛ تصحوا، الزموا بيوتكم؛ تأمنوا(. فجأة توقفت 

له في خلقه شؤون، أقول بدأت الحياة الحياة في الشوارع وبدأت في البيوت سبحان هللا الذي 

في البيوت ببساطة فاألب أصبح يتواصل مع ابنه واألم تتواصل مع ابنتها أصبحت العائلة 

تجتمع على مائدة واحدة وأصبحت كورونا حديث العام والخاص، األمي واملتعلم، الكبير 
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و إعالن حالة والصغير. أصبح الكل يتواصل، الكل يترقب خطاب الرئيس بتمديد الحجر أ

 .الطوارئ وما تقدمه الصحة من تقارير حول اإلصابات أو الوفيات أو الحاالت الجديدة

فماذا عن ذوي اإلعاقة السمعية؟ ال أستطيع أن أجيب على هذا السؤال ألن أبنائي فلذات 

أكبادي متباعدون ليس بسب كورونا و نما بسبب املسافات فمنهم من يقطن املدينة ومنهم من 

ن الريف معظمهم ال يملك هاتف نقال وال حساب في الفيس بوك، معظمهم ال يملكون يقط

وسيلة تواصل إال لغة األصابع أغلب األولياء ال يتواصلون مع أبنائهم ليس ألنهم ال يريدون 

 . و نما ألنهم ال يملكون لغة اإلشارة

وأنا أتابع أتساءل كيف تواصل هؤالء اآلباء مع أبنائهم وكيف شرحوا لهم الوضع 

األخبار عبر القنوات املختلفة على التلفاز، تظهر من حين الى آخر فواصل تترجم الوضع لهذه 

الفئة لكن بإشارات مختلفة فاإلشارة لألسف الشديد ليست موحدة واملصطلح جديد 

أتساءل ماذا قدمنا  بالنسبة لهم. التواصل مشكلة عويصة يعاني منها ذوي اإلعاقة السمعية

 .لفئة؟ ال أظن أننا قدمنا لهم الكثيرلهذه ا

سيرسخ في  2020آذار 14كرئيسة مصلحة التربية والبيداغوجية إن يوم الخميس

ذاكرتي. فإعالن الرئيس الحجر الصحي أصابني بالهلع، فمجالس األقسام لم تعقد، والدفاتر 

لتبث في  وكشوف النقاط لم تكتمل وهناك حاالت تنتظر انعقاد املجلس النفس ي البيدغوجي

أمرها. كان األسبوع حافال بالتهيئة لحصص الدعم لتالميذ.. أقسام االمتحانات والتحضير 

مارس من كل سنة. منعت التجمعات  14لالحتفال باليوم الوطني للمعوقين الذي يصادف 

وألغيت االحتفاالت وسرح التالميذ وأغلقت املدارس دون سابق إنذار ودعنا التالميذ في هذا 

على أمل أن نعود بعد أسبوعين أو ثالثة استقل التالميذ املقيمين باملدينة الحافلة اليوم 

مودعين زمالئهم املقيمين )املستفيدين بالنظام الداخلي( وحقائبهم بأيديهم وبرفقة أوليائهم 

وأنا أراقب فرحتهم التي ال توصف كيف ال والعطلة مسبقة فال حديث لهم عن الكورونا أو 

 .. ا عن العطلةإنم 19كوفيد 

أتيت يوم األحد فكانت املدرسة خالية إال من خمسة أشخاص، أصدقكم القول أنه 

أصابني إحباط كبير وكأن زمالئي وزميالتي في العمل كانوا ينتظرون هذا القرار املفاجئ. اتصلت 

 بإحدى زميالتي وهي صديقتي وسألتها عن سبب عدم التحاقها بالعمل وزمالئها فأجابتني بهذه

العبارة وبغضب شديد )الناس راهي تموت وأنت تقوليلنا أرواحوا( تمالكت نفس ي أدركت في 
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. 19تلك اللحظة مدى تأثر الفرقة البيداغوجية ومدى تخوفهم ورعبهم من أن يصابوا بكوفيد 

وأنا عائدة في املساء استقليت الحافلة من مقر عملي الى املحطة ومن هناك استقليت سيارة 

لطريق تساءلت في نفس ي: الكل خائف من املوت وكلهم يقطنون في املدينة بقرب أجرة وفي ا

عملهم ومعظمهم يملك سيارة خاصة وأنا انتقل من مدينة الى مدينة مستقلة وسيلتان للنقل 

العمومي ألصل قبل الوقت الى عملي الذي أستمتع كثيرا به معرضة نفس ي لخطر باإلصابة 

 .حجر الصحي، وأن أنتظر أنا كذلك ما تخبئه األيام لنافقررت أن الترم ال 19بكوفيد 

لكن عملي كإدارية بقي متواصال سواء فيما يخص تحضير كشوف النقاط أو تحديد القوائم 

ألقسام االمتحانات عبر )الرقمنة( والتي ساعدتنا كثيرا خاصة في هذا الوقت العصيب ونحن 

ميذ والدراسة، لم نستطع فعل الكثير حيث حديثي التجربة في هذا املجال لكن من ناحية التال 

 االمتحانات اال أنني على يقين أنكانت تبث حصص مترجمة بلغة اإلشارة لبعض املواد ألقسام 

 .معظم التالميذ لم يتابعها

 .وبقي مستقبل التالميذ عالقا بين ما تقرره وزارة التربية والتعليم ورئاسة الجمهورية

وي اإلعاقة السمعية واملقبلين على اجتياز شهادة التعليم هاجس ي كان مصير أبنائي من ذ

االبتدائي واملتوسط والثانوي. أحسست بعجزي أمام مساعدتهم مع توقف املواصالت وانعدام 

عاجزة بمعنى الكلمة، عاجزة عن التواصل معهم عبر وسائل التواصل  .وسائل التواصل معهم

ميذ املقبلين على اجتياز شهادة التعليم االجتماعي، عاجزة عن تقديم دروس الدعم للتال 

االبتدائي واملتوسط والثانوي، عاجزة ألنني ال أملك ترجمة دروس الرياضيات، وال اللغة وال 

العلوم الطبيعية، والفيريائية واللغات و...... فكرت وأنا في الحضر ما مصير أبنائي كيف 

ض القنوات والتي تختلف عن سيواجهون االمتحانات في ظل الترجمة التي تقدم في بع

إشاراتهم. اتصلت باألستاذة الرئيس وطلبت منها أن تحضر بعض األسئلة واألجوبة مع 

األساتذة من مختلف املواد ألقسام االمتحانات إلعطائها ألولياء التالميذ مع كشوف النقاط 

 .كان هذا حل ظننت أنه سيكون عملي

مام تخوف اآلباء على مستقبل أبنائهم بدأت النقابات في التحرك وبين مد وجزر وأ

وتخوف الحكومة من انتشار جائحة كورونا قررت وزارة التربية احتساب معدل الفصلين 

وانتهى هاجس ي وتخوفي  لجميع املستويات وبقي الفصل فيما يخص أقسام االمتحانات معلقا

التعليم االبتدائي  بإعالن احتساب معدل الفصلين األول والثاني ألقسام االمتحانات )شهادتي
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واملتوسط( وانتقل أبنائي الى املستوى األعلى بمعدل الفصلين حمدت هللا كثير وشكرته وكان 

 ..هذا من حسن حظهم وحظي

لكن كورونا أظهرت نقصنا وضعفنا وعيوبنا، كورونا من ايجابياتها أنها جعلتنا نعيد  ..

ديدة للمستقبل إن شاء هللا في حساباتنا في تعاملنا وفي طريقة عملنا وأن نرسم خطط ج

 .التكفل بهذه الشريحة من املجتمع

بالنسبة للعمل اإلداري رغم ُبعد املدينة التي أقطن فيها عن املدينة التي أعمل فيها 

وعدم استطاعتي التنقل بسبب الحجر امللرلي وتوقف املواصالت إال أني لم أجد صعوبة 

حاسوب واستعمال معظم وسائل التواصل وحمدت هللا كثيرا ألني تعلمت استعمال ال

أفادني كثيرا استخدامي لوسائل  .(االجتماعي من قبل وكما يقول املثل الجزائري )اتعلم واترك

التواصل االجتماعي من البريد االلكتروني والواتس واملاسنجر.. في القيام بعملي عن ُبعد أدركت 

راسالت الوزارتين التربية والتعليم أهمية أن تنجز أعمالك بيدك وأن تلم بجميع مهامك م

ومراسالت وزارة التضامن لم تتوقف.طيلة الحجر الصحي، حيث كان لزاما علي أن أقدم 

 .تقارير وقوائم وووووو والحمد هلل الذي وفقنا في أداء عملنا رغم الحجر الصحي

نه كما قال رسول سيوجد لها عالج أو لقاح بإذن هللا، أل  19في الختام أقول إن كرونا أو كوفيد 

هللا صلى هللا عليه وسلم) لكل داء دواء إال السام( والسام هو املوت. دواء سيكون لألجسام 

فهل يا ترى سيجد اإلنسان دواء لنفسه بعد كورونا؟ أتمنى من أعماق قلبي أن تترك كورونا في 

نصحح أخطاءنا أنفسنا أثرا ايجابيا على حياتنا نراجع فيها أنفسنا ونعيد فيها حساباتنا و 

ونستعيد فيها أنفسنا التي تاهت وسط صراعات ال أساس لها في زمن السرعة أبطأتنا كورونا 

بل أوقفتنا من أجل هذا كله. فللرسم مستقبال أفضل ألبنائنا عامة ولذوي االحتياجات 

 .الخاصة خاصة
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ة الموريتانية، في تناولها لتداعيات أزمة كورونا ربما ال تختلف التجرب

على األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، عن غيرها من التجارب في بقية الدول، 

فمساحات التالقي كثيرة؛ غير أن التجربة الموريتانية تكتسب خصوصيتها 

وفرادتها من أمرين: ضعف وتأخر االهتمام بفئات ذوي اإلعاقة في المجتمع 

ثانيا من خصوصية الحكي والسرد الذي ينبع من  -باستثناء الصم  –انيالموريت

تجربة ثرية ومميزة لألخت الفضيلة الكريمة عائشة حماد، فعائشة تلك التي انتقلت 

من مربع األم لطفل أصم، إلى ساحة التطوع لخدمة المعاقين الصم عن طريق لغة 

العمل المؤسسي واإلداري، اإلشارة، ثم الولوج إلى دائرة التخاطب، ومنه إلى 

بوصفها صاحبة مؤسسة تربوية خدمية، فعائشة هي التي أصرت، وما زالت، مع 

رفقة صالحة من األخوة واألخوات األماجد الكبار، في رباط دائم، وجهاد مستمر، 

أما عن مقالها، فهو  .وسعي دؤوب لخدمة أبنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة

مة اللغة، وترابط الفقرات، وتتابع األفكار، وفوق ذلك يتميز بحسن التناول، وسال

فإنك لتحس من أول عبارة فيه التركيز على الهدف الذي كتب من أجله، وهو 

رصد وتناول دور األم، في العموم، وتجربتها هي في الخصوص. وقد أحسنت في 

م إيجاز، يحسب لها، أن تربط العام بالخاص، وأن تلفت النظر إلى الخاص كي يت

تعميمه وتدويله، الشكر لعائشة، وإلخوانها المرابطين على ثغر اإلعاقة في 

 موريتانيا

 األم وجائحة كورونا

شكل ظهور جائحة كورونا منعطفا خطيرا في حياة البشرية عموما واألم على وجه 

الخصوص، فقد انقلبت الحياة رأسا على عقب، وصار هاجس اإلصابة يؤرق كل الناس في 

مورة، فطفق الكل يبحث لنفسه عن شعرة يتمسك بها، لعلها تنجيه من األرقام أنحاء املع

املتالحقة القادمة من مدينة ووهان الصينية، والتي سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم، 

فضربت بقوة في جنوب شرق القارة اآلسيوية وبسرعة تحول كورونا إلى قلب القارة األوربية 

بانيا، وهو األمر الذي أثار الرعب في العالم بأسره خاصة لدى خاصة فرنسا و يطاليا واس

الشعوب التي تعد معدومة اإلمكانيات ملواجهة الوباء وضعيفة البنية الصحية أصال كإفريقيا 

لكن مع انتشار موجة الخوف تلك ظل التمسك باألمل سيد املوقف لكن البد من االستعداد 

ات احترازية سريعة تمثلت في غلق الطرق واملطارات ملا هو قادم وهنا اتخذت بالدنا إجراء
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وانقطاع الدراسة وتحولت وسائل اإلعالم إلى ارشاد الجميع ونادت الدولة بضرورة الحجر 

امللرلي وهنا بدأت املعاناة التي سأشارككم إياها بوصفي أم موريتانية تتحدع عن تجربتها مع 

 .كورونا

حتياجات الخاصة )فئة الصم( وكنا نعيع حياة سعيدة أنا أم ألبناء منهم من هم من ذوي اال 

مع وجود اإلعاقة وذلك نتيجة للتواصل والتعاضد بين أفراد األسرة، وذلك ألنني التحقت 

بمركز الصم كمعلمة متطوعة من أجل رفع مستواهم املعرفي هم وأبناء بلدي الذين هم من 

بالقدر خيره وشره، ونعلم علم اليقين أن  فئة الصم، فاإلعاقة لم تأثر على حياتنا ألننا مؤمنين

هللا ما خص قوم بش يء إال كان فيه خير رغم املعاناة والصعوبات ونظرات املجتمع بالدونية 

والجرم ملجرد أن لديك أطفاال من ذوي اإلعاقة. يجب على أن أحمد هللا على نعمه كلها 

لى محاولة التالؤم بين مستويات الظاهرة والباطنة وهذا ما كان يزيدني صبرا وقوة و صرارا ع

األوالد املعرفية بغض النظر عن اختالفهم في طرق التواصل، والحمد هلل كانت األيام تثبت لي 

ت له حياتي لم يذهب هباء، فأكرمني هللا بالنجاح في الرفع من قدراتهم املعرفية مع  أن ما كرسَّ

لغة اإلشارة وشبه متخصصة في أني انتقلت من معلمة عادية إلى معلمة متخصصة في مجال 

التخاطب فبدأت الهموم تتناقص إلى أن هبت علينا رياح جائحة كورونا فانقلب كل ش يء عدنا 

الذي ال تستخدم فيه إال هذه العبارات:  ملعاناة أخري وتتمثل في توقف كامل وحجر ملرلي

طورة، و ذا أحرص.. حافظ على صحتك وصحة أسرتك.. إلزم بيتك ألن الوباء في غاية الخ

أردت أن تخرج؛ فضع الكمامة.. ال تقترب من أحد، و ذا رجعت عّرِج على املرحاض.. أرم 

الكمامة في القمامة.. وأغسل يديك باملاء والصابون.. ال تتسرع، ثم عقمهم باملعقم. فصرت 

 مرشدة ومتابعة لإلصابات اليومية والخوف الذي يزداد يوما بعد يوم فقمت بحملة تحسيسية

تدريبية( واسعة في البيت والجيران ومنتسبي الجمعية عن طريق املواقع االجتماعية. وهذا  )=

يؤكد لنا قدرة ربنا جل جالله وعظم شأنه أن جاء بفيروس صغير ال يرى بالعين ليقول لنا أنتم 

خلق هللا وأضعف من جناح بعوضة وهللا أنعم عليكم بكثير من النعم وسخر لكم كل ش يء 

معنوا فيه ويزيدكم طاعة وحبا وشكرا و جالال لرب السماوات واألرض الذي خلق ويجب أن تت

 .السماء في ستة أيام بال عمد
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في محاولة منها لعرض تجربة شيري أكاديمي، جنحت بنا الزميلة 

ن الفاضلة "شيري سابق" إلى التعريف الموجز برحلة هذا الفيروس اللعي

"كورونا"، بداية من انتشاره في موطنه األول في الصين، وانتهاء بمصرنا 

الحبيبة، مرورا برحلته عبر أوروبا وأمريكا. وبعد هذه المقدمة الذي استهدفت 

منها تقديم األطفال على أنهم هم أيضا من ضحايا هذا الفيروس؛ إذ بها ال تكتفي 

نها نموذج للحل. والشيء المميز بالرصد بل تحاول تقديم تجربة مؤسستها على أ

في التجربة هو ما تُحسه من مشاعر الحميمية والدفء، واأللفة المتبادلة بين 

ج بالسعي، فأثمر مع األمل  األكاديمية وأولياء األمور، والذي بُني على الثقة، وتوَّ

عميق الفائدة، ومزيد التقدم، إذ لم يكن التواصل مع األسرة هو مجردُ تواصٌل 

، يستهدف الوعي وحسب؛ بل لتنفيذ ما اتفق عليه من خطط، وفقا لرؤية بديل

مة، وتقييم مستمر إن الخطة التي استهدفت تفعيل دور أولياء  .واضحة، وخطة ملزِّ

أمور أطفالنا ذوي االحتياجات الخاصة، وفق هذا التصور المطروح هي بادرة 

ن، وتجربة قابلة للتعميم والتدويل إذ ا أمكن مراجعتها وتقييمها طيبة، وجهدٌ مثمَّ

م ل، والضعف.. كي تعالج وتقوَّ  .والخروج منها بمواطن القوة.. كي تفعَـّ

  الوباء اللعين

(، تطايرت إلينا األخبار 2020مع التفاؤل باستقبال العام الجديد املمير في تاريخه )

، ممارسة من بلد املليار، عن فيروس مستجد، ينتشر بسرعة فائقة، فبدأ العالم، ولألسف

اء تناولهم للجرذان  التنمر على شعب تلك الدولة محمال إياهم مسؤولية الفيروس جرَّ

 .والخفافيع.. وغيرها مما يتجافاه أصحاب الذوق السليم

و ذ بهذا الفيروس ولعنته تنصب على العالم أجمع، فها هي أمريكا أقوى نظام صحي 

ها هي دول أوروبا تسقط واحدة تلو األخرى، في العالم تتهاوي أمام لعنة الفيروس املستجد، و 

الي أن جاء الدور على الدول العربية التي أصابها ما أصابها من لعنة الفيروس بضعف 

منظوماتها الصحية، وضعف الوعي لدي شعوبها. ولقد نال مصر من الفيروس حظ وفير، 

قطاع الطفولة جزء من  وذلك رغم كل االجراءات االحترازية التي قامت بها الحكومة، ولقد نال

تلك اللعنة، فأول مرة في العالم ُيعزل االطفال ويوضعوا في الحجر الصحي؛ بل توفى تأثرا به من 

توفى من األطفال، وجاء الدور على أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة، لينالوا جزءا من 
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معيات العاملة لعنته أيضا، حيث تأخر مستوى تقدمهم، وتوقفت املراكز واملؤسسات والج

 .معهم، وأصبحت عاجزة عن تقديم خدمتها

جزءا من تلك املنظومة التي أوقفت عن العمل مع  -نحن العاملين معهم –ولقد كنا 

الحاالت كبارا وصغارا، فبدأ العاملون تعديل مسارهم ليشتمل الدور على التوعية و رشاد 

وبالنسبة إلى تجربة )شيري  .ملستجداالهل للعمل مع أوالدهم، في محاولة للتكيف مع الوضع ا

أكاديمي( في الشهور املاضية، فقد قامت بتفعيل جروبات األهالي، وباتت أكثر تفاعال عن ذي 

قبل، ملتابعة البرنامج الفردي لكل طفل، والعمل الجماعي امللرلي مع كل األطفال، وأصبحنا 

لعنة كانت قد أصابت املجال من وكأننا نقول تجاوزا، وتهكما في الوقت نفسه: يا ليت تلك ال

قبل، لقد كنا باألمس القريب نجبر األهل جبرا علي العمل مع أوالدهم، وها هم اآلن جاءوا 

يسعون ويجتهدون ويسألون كل يوم عن كيفية التعامل مع سلوكيات أبناءهم، وعن كيفية 

االسرة ألوضاعهم. الحفاظ على تطور ونمو األطفال، وعن البرامج وكيفيه العمل معهم، وتقبل 

وبدورنا فقد سعينا لعمل فيديوهات ارشاد نفس ي وأسري لألهل جميعا، أخوة.. وآباء.. 

وأمهات، لدورهم الكبير في تلك املحنة، والعمل على إلزام األم واألب بعمل جلستين يوميا 

للطفل و رسالها على الجروب لتصحيح األوضاع، والعمل على األهداف واملهارات، فتباري 

األهل في العمل بجد واجتهاد، وسعي مع أبنائهم، فما بين إجادة، واجتهاد، ورجوع للجروب، 

لسؤال املختصين في كل فروع العمل من أخصائيي التخاطب والحس ي والوظيفي وتنميه 

مهارات والتأهيل الحركي والفني.. الجميع يدلي بدلوه، ويقدم العون واملساعدة، وانضم إلينا 

 .نكن نعمل مع أبناءهمأهالي جدد لم 

وباتت فكرة )من جوه الجلسة( مالذا للجميع نحاول من خاللها، أن نساهم في حل 

االزمة، وتقديم النصيحة.. فالتحديات والبث والفيديوهات باتت هي الحل األوحد ملواجهة 

 التباعد االجتماعي الذي فرض علينا جميعا. حاولنا تقديم نصائح لكل حالة كما ينبغي وعلى

حد حسب التشخيص وخطة العمل والحاالت الجديدة. قدمنا نصائح لألهل فقط لكيفيه 

كم كانت لعنه الفيروس مفيدة مزعجة في آن واحد،  .التدريب والتأهيل وتقبل الوضع الراهن

إن  .ومحفزة ومؤرقة، خليط ومزيج ال يوصف بالكالم؛ بل أخذ من مشاعرنا وأعصابنا الكثير

ليست فريدة في املجال؛ بل هي ذات خصوصية ألنها اهتمت وسط كل ما تجربة شيري أكاديمي 

 (. يحدع برسم البهجة واالبتسامة الن شعارنا هو: )سعادتنا في ابتسامتك
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الحجر الصحي  نفسسية بسببيمكن لألطفال أن يعانوا من جملة من املشكالت ال

املفروض بسبب فيروس كورونا املستجد، والذي يهدف إلى املساعدة على الوقاية والحد من 

 انتشار الوباء ويمكن أن ندرجها فيما يلي:

 مشكالت القلق والحصر-

 نقص الشهية أو زيادتها مشكالت في السلوك الغذائي:-

 انية أو فورات من الغضبتظهر على شكل انطواء أو عدو  مشكالت سلوكية:-

 طول ساعات النوم أو قلتها، كوابيس وأحالم مزعجة. مشكالت في النوم:-

 مثل التبول الالاردي، التشبث باألم. سلوكات نكوصية:-

مشكالت في استثمار النشاط الفكري والذي يظهر على شكل عدم الرغبة في العمل املدرس ي -

 واملراجعة.

على جعل على جعل فترة الحجر الصحي أقل عناءا بالنسبة لهم  ، ومن أجل مساعدة األولياء 

وأكثر مرحا واستفادة بالنسبة لألطفال، نقترح كأخصائيين عياديين ومن خالل االستشارة 

 البعدية مجموعة من النصائح، نوردها فيما يلي:

 شرح لألطفال معنى الوباء وكيفية الوقاية منهم: -

بعض املفاهيم البسيطة للشرح الوباء وذلك على حسب سن يمكن لألولياء دائما الرجوع على 

الطفل ومستوى نضجه العقلي، وكذلك إعادة شرح سبل الوقاية من الفيروس وهو أمر مهم 

 لألطفال )التكرار(.

 شرح لألطفال ملاذا تم تمديد فترة الحجر الصحي: -

ما الفائدة من من املهم شرح لألطفال وبشكل مبسط ملاذا تم تمديد فترة الحجر الصحي و 

 هذا التمديد ، وماهي تبعاته خاصة من الناحية املدرسية واالجتماعية.

 مساعدة األطفال على الحفاظ على روتين يومي سليم: -
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يجب على األولياء مساعدة أبناءهم على الحفاظ على روتين معين مع التركير خاصة على 

قريبة من األوقات العادية( حتى ال أوقات االستيقاظ والنوم والتي يجب الحفاظ عليها )تكون 

 يفقدوا الثوابت الزمنية ويكون من السهل فيما بعد الرجوع للحياة العادية )بعد الحجر(. 

من الضروري التركير مثال على ساعات فطور الصباح، الغداء،  للمراجعة املدرسية، 

 النشاطات الترفيهية.......

ات املدرسية ولو لساعة واحدة في مساعدة األطفال على االحتفاظ ببعض النشاط -

 اليوم:

من املهم جدا لألطفال الذين ليسوا في أقسام االمتحانات متابعة بعض النشاطات املدرسية 

داخل البيت ألن ذلك مهم للروتين اليومي من جهة ومهم ألنه يسمح بعدم قطع الصلة 

 باملدرسة.

، فيجب العلم أنه من الصعب على أما بالنسبة لألطفال املقبلين على االمتحانات الرسمية

التالميذ العمل في ظل هذه الظروف، ولذلك وجب على األولياء تشجيع أبناءهم على العمل 

 وتوفير الشروط الالزمة ملراجعة مفيدة مع طمأنة األطفال حول املستقبل.   

 طلب من األطفال املساعدة في النشاطات البيتية: -

املشاركة في األعمال البيتية )كغسل األواني، تحضير الطاولة، يمكن لألولياء الطلب من األبناء 

تحضير طبق بالنسبة لإلناع، أما الذكور فيمكن طلب املساعدة في اصالح بعض األشياء في 

البيت كالسباكة، أعمال البستنة، تنظيف السيارة. .......(، هذه النشاطات تعمل على 

 عمل في فريق، ......مساعدة الطفل تمرير الوقت وتعلم مهارات ال

 مشاركة األطفال في النشاطات الترويحية والترفيهية داخل البيت: -

من املهم العمل على مشاركة األطفال، في بعض األحيان، في النشاطات الترفيهية وذلك من 

خالل مشاركتهم في األلعاب الجماعية كالشطرنج مثال أو )الدمينو،......( والتي تساهم في 

ل مع األطفال في أجواء هادئة وحماسية، وهي فرصة ال يختبرها الكثير من تحسين التواص

األولياء واألطفال لكثرة االنشغاالت اليومية خاصة بالنسبة لألمهات العامالت، وكذلك العمل 

 على خفض الغيرة بين األخوة واألخوات.
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فهي تساعد الطفل لهذه النشاطات فوائد كثيرة من الناحية العقلية والنفسية واالجتماعية، 

 على تنمية بعض الكفاءات العقلية كالتخطيط، التفكير املجرد، الحساب الذهني، ....

أما من الناحية النفسية فهي تساعد الطفل على تنمية روح املنافسة، تقبل الفشل، تجاوز 

 الفشل.....

ر، تنمية أما من الناحية االجتماعية فهي تساعد على تنمية روح املشاركة، انتظار الدو 

 استراتيجيات للفوز بذكاء..........

أما بالنسبة لألولياء فإن هذه األوقات من الراحة تساعد على التواجد مع األبناء في فضاء ال 

يسوده الضغط، وهو األمر الذي يختبره كال منهما في األوقات العادية، فاألولياء مشغولون 

لية وربما مجتمعية )كل الظروف التي باهتماماتهم من عمل، واهتمامات اجتماعية وملر 

عاشتها الجزائر من حراك وانتفاضة على الحكم السابق.......(، وهو ما يساعد على التقرب 

 أكثر من األبناء.

 مواصلة االحتفاظ بالعالقات االجتماعية كاالتصال باألصدقاء واألقارب: -

ع أفراد العائلة الكبيرة ومع من املهم جدا مساعدة األطفال واملراهقين خاصة على التواصل م

رفقائهم وأصدقائهم، ألن ذلك يساعد على مواصلة النشاطات االعتيادية لألطفال من جهة، 

 كما يساعد على الحفاظ على الروابط االجتماعية.   

استعمال االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي في نشاطات مفيدة )تعلم ألعاب، تعلم  -

 :الحكم، اللغات،،،،،،،،،،(

تحتوي االنترنت على منصات وبوابات كثيرة من شأنها مساعدة األولياء على تحميل سواء 

برامج لتعليم مهارات مختلفة لألطفال كاملساعدة على تعليم اللغة اإلنجليرية، الفرنسية، أو 

تحميل برامج تربوية تمكن األولياء من مساعدة أبناءهم على تجاوز بعض املشكالت 

 اب، القراءة، الرياضيات.........التعليمية كالحس

في هذا املجال يمكن أن نضيف أن أولياء األطفال ذوي االحتياجات الخاصة )كاألطفال   

الذين يعانون من التوحد، التريزوميا، صعوبات التعلم( يمكن أن يستفيدوا من هذه الرامج 

م توقيفها بسبب كبديل مؤقت عن التكفل النفس ي، األرطوفوني، األقسام الخاصة والتي ت

 الوباء.
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تعزيز القيم االجتماعية واألخالقية من خالل االطالع على الثقافة املحلية والعاملية من  -

 خالل السرد القصص ي:  

من خالل قراءة الحكايات الشعبية والعاملية والتي من شانها ترسيخ القيم االجتماعية   

في سائر األيام ملا لهم ولألطفال من  واألخالقية في نفسية الطفل وهو أمر يهمله األولياء

نشاطات مدرسية ورياضية وخارج مدرسية تمنعهم من القيام بذلك، وعليه تعتبر فترة 

 الحجر الصحي فترة سانحة لذلك.

القيام ببعض الحركات الرياضية داخل البيت بشكل فردي أو جماعي، والعمل على اتباع  -

 وية املناعة الجسدية. نظام غذائي متنوع واللذان يساعدان على تق

 مساعدة األطفال على التعبير عن قلقهم ومخاوفهم: -

يمكن لألولياء مساعدة أطفالهم على التعبير عن قلقهم وخاوفهم و التي تظهر في الغالب في 

 الليل من خالل صعوبات النوم أو الهلع الليلي، وذلك من خالل االستماع إليهم وطمأنتهم.

 االحتياجات الخاصة التوحد(حاالت خاصة: األطفال ذو 

تعد فترة الحجر الصحي فترة صعبة لألولياء بشكل عام ولكنها أشد صعوبة بالنسبة لألطفال 

الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، ألن من بين خصوصيات هذا االضطراب 

الصعوبات في التكيف مع الوضعيات الجديدة، ولذلك نقترح بعض التوجيهات التي يمكن أن 

 تساعد على التخفيف من مشكالت التكيف مع هذه املرحلة االستثنائية:

 .يجب على األولياء أن يؤمنوا بقدراتهم وقدرات عائلتهم على تجاوز هذه الفترة الصعبة 

 :يجب على األولياء أن يحافظوا على محيط منظم داخل البيت 

 الدراسة، التلفاز.......وهذا يعني أن على األم )بشكل خاص( أن تنظم مساحات خاصة للعب، 

على األولياء أن ال يتركوا عددا كبيرا من األلعاب، االستثارات أمام الطفل وهذا حتى ال يزيد 

تشتت انتباهه وتزيد استثارته الحركية. من الضروري أن يكون في الحير املرئي للطفل نشاط 

 واحد فقط.

 ي بعض الحاالت العمل على يجب االحتفاظ بروتين يومي واضح واعطاءه للطفل، يمكن ف

كتابته بصفة بسيطة )باستعمال الرسومات واأللوان مثال( وتعليقه على باب الغرفة أو باب 

 الثالجة مثال.
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 .االحتفاظ بساعات األكل والنوم ثابتة 

  على األولياء العمل على تنويع النشاطات بين التربوية والترفيهية واملدرسية: يمكن في هذه

ر الولي املختصين )املعالجين( الذين يتابع عندهم الطفل )كالطبيب العقلي، الحالة أن يستشي

 األرطوفوني، العيادي....( أو أن يستشير معلمة القسم الخاص، إذا كان الطفل متمدرسا.

 من الضروري متابعة البرامج العالجية مثل لABA, TEACCH   إذا كان الطفل يتدرب عليها

 قبل الحجر الصحي.

 ياء أن يطلبوا من األطفال أن يساعدوا في النشاطات البيتية، والتي تكون يمكن لألول

 فضاءا للترفيه ولتعلم بعض املهارات اللغوية أو االجتماعية.

  يمكن لألولياء أن يفاوضا أوقاتا الستعمال الهاتف النقال أو اللوحات االلكتروينة بصفة

 تبر نشاطا مؤقتا.أكبر من املعتاد، من دون الشعور بالذنب، ألن ذلك يع

  تخصيص وقت للمش ي خارج البيت ملدة قصيرة ويستحسن أن يكون في مكان خال من

 الناس ويتبع فيه قواعد النظافة والوقاية من الفيروس.

  على األولياء أن اليشعروا بالتخلي من طرف املعالجين ألنهم يمكن أن يلجأوا إليهم في حالة

 نتكاسة يمكن أن تحدع.ظهور سلوكات غير مرغوب فيها أو أي ا

  على األولياء أن يخصصوا وقتا لذاتهم من أجل االهتمام بأنفسهم والقيام ببعض

 النشاطات الرياضية أو الترفيهية أو القيام بتمارين االسترخاء.

 ماذا نقول للطفل عند وفاة شخص قريب؟ 

ها أو تحريفها من مهما يكون ن الطفل فأنه من الضروري قول الحقيقة له في أوانها ، فاخفائ

 .شأنه أن يترك عند الطفل تساؤالت كثيرة وهو ما يؤثر سلبا على سلوكه بشكل عام

 األسئلة املرتبطة بما وراء الحياة:

من الضروري أن نجيب على أسئلة الطفل حسب اعتقادنا الديني القائل بأن هناك حياة في 

 األخرة. 

السماء أو في التراب )بالنسبة لألطفال ما دون هناك من يفضل أن يقول لألطفال أن املتوفي في 

سنوات( ، األمر سيان ألن الطفل يجب أن يعرف أن الشخص املتوفى لم يعد موجودا في  9

 الواقع.

http://www.aiesa.org/


 على َمجالْي: تداعيات أزمة كورونا الأول (الافتراضي)تمر الدولي المؤ

 التربية الخاصة والصحة النفسية 

 

 

93 
 المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب            ة         قادرون للتدريب والتربية الخاص مجموعة

 www.aiesa.org         

يجب التأكيد على أنه بالرغم من وفاة الشخص إال أن ذكراه تبقى لألبد ويمكن أن نسترجعه في 

 فكرنا متى أردنا.

 ا:املشاعر التي نتوقع حدوثه

 الحزن  -

 كأن يتبادر في ذهن الطفل أنه سبب في الوفاةالشعور بالذنب:  -

 قد يتخوف الطفل من موت شخص أخر أو من موته هو بالذاتالخوف : -

 القلق: -

 ما الذي يمكن أن يساعد الطفل على تجاوز فترة الفقدان:

 التكلم معه بصراحة وذلك على حسب نضجه العقلي وسنه  -

شارك أو على األقل يحضر في مراسيم التي تقام مثل اليوم الثاني أو العمل على جعله ي -

الثالث أو االربيعين والتي تقام كطريقة رمزية لتوديع امليت وإلتمام مرحلة الحزن وللعودة 

 للحياة الطبيعية.

إذا كان سن الطقل يسمح يمكن اخذه للمقبرة ولكن يجب التشاور معه على مسألة  -

 قيام بهذا األمر.رغبته من عدمها في ال

 مساعدته على التعبير عن مشاعره وانفعاالته -

تقبل التغيير الذي يمكن أن يطرأ على سلوكه وعدم توبيخه عليه ولكن التعامل معه  -

 بروية والعمل على تصحيحه بشكل سلس.

قد يظهر لدى األطفال بعد وفاة أحد األقارب سلوكات نكوصية مثل مص األصابع أو  -

 ، فمن الضروري القايم بأمرين:التبول الالاراي 

 التكلم مع الطفل حول املخاوف التي تتنتابه واألفكار التي تدور في ذهنه. -

مشاعر الحزن التي يطوها األطفال تزمن مغايرة لتلك التي يطورها الراشدون باعتبارها  -

لرجوع أقل كثافة من ناحية التظاهرات االنفعالية والسلوكية فتتواتر سلوكاتهم بين الحزن وا

للحياة الطبيعية )اللعب، التواجد مع الرفاق( يمكن للراشدين اعتبار هذا السلوك كانكار 

 لواقع الوفاة ولكنه سلوك طبيعي عند األطفال.
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عدم توبيخه ألن هذه السلوكات يمكن أن تكون استجابية )أي مؤقتتة(، وتزول عند  -

 وصول الطفل إلى تقبل الوفاة.

شخص املتوفي لعدم ربط الوفاة بالعقاب اإللهي والذي يجب التكلم وذكر محاسن ال -

يمكن أن يطور شعورا كبيرا من الذنب لدى الطفل ويقوم فيما بعد بتعميمه على مواقف 

 حياتية أخرى.

يمكن أن لألولياء مساعدة األطفال في التعبير عن انفعاالتهم من خالل الرسم أو الكتابة،  -

سوماته أو كتباته فال مشكلة في ذلك، فاملهم هو أن والقول للطفل إن أراد أن ال يشارك ر 

 يقوم الطفل بالتعبير عن ما يجول في خاطره.
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وهذه بعض األفكار لالستفادة من املكوع في البيت حتي نستفيد من هذا املكوع ونفيد      

الفترة بأكبر املكاسب دون أي خسائر تذكر، مع األخذ بعضنا البعض، والخروج من هذه 

 باحتياطات األمن والسالمة والتعقيم وعدم االزدحام.

ملكوع األب الغائب عن امللرل في السابق ولالحساس بأنه املنقذ واملحب ألسرته عليه عمل  -

من كل فرد اآلتي: جمع أفراد األسرة واالتفاق علي تنظيم هذه الفترة واالستفادة منها ويطلب 

باألسرة أن يكتب في ورقة األعمال واألفكار التي كان يود عملها أو ما كان في نفسه أن يعمله 

ولم يعمله لضيق الوقت ويبدأ بنفسه، والخطوة التالية التنظيم الجماعي بمعني وضع 

 وهذا للصحة العامة وللقيام لصالة 
ً
جدول يومي منظم لساعات اليوم يبدأ بالنوم مبكرا

ر جماعة وبعد ممارسة التمارين الرياضية اليومية لجميع أفراد األسرة وممكن متابعة الفج

بعض البرامج الرياضية علي قنوات اليوتيوب الخاصة بتمارين الصباح ، بعد هذا تقسيم 

أفراد األسرة بمن يعد الفطار بطرق مبتكرة وجديدة بمساعدة األم ومن يجهز مكان 

يحدع هذا بالتناوب  كل يوم في وجبات اليوم كله ، بعد هذا  األفطار قبل وبعد تناوله ثم

تعليم شيئ مفيد سواء عن طريق األب أو أي فرد في األسرة يعلم باقي األفراد شخص يجيد 

العزف علي آلة موسيقية معينة يعلم هذا العزف للباقي، أخ يجيد الرسم علي الزجاج يعلم 

كل فرد في األسرة له ساعة يعلم الباقي ما يجيده،  الباقي، أخت حافظة للقرآن تعليم الباقي ،

 في تعليم شيئ مفيد لها مثل تعليم 
ً
أو لم يوجد  من يجيد تعليم اآلخرين تبدأ األسرة جميعا

لغة جديدة، تعليم  األشغال اليدوية وبعض األعمال الفنية، أو يقرأ كل فرد كتاب جديد 

ء عن رسم بطاقات لهذا الكتاب أو عمل من الكتب املوجود بامللرل ويلخصه بطريقته سوا

أفكار استفاد منها من قراءته وعرضها علي باقي أفراد أسرته ثم علي أصدقائه عن طريق 

 الجروبات املختلفة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.

إلقاء نظرة علي البلكونة وما بها من كراكيب ويبدأ األب مع األم وباقي األوالد في تنظيم هذه  -

راكيب وعمل أرفف بالبلكونة أو دوالب لجمع وتنظيم األشياء املفيدة من هذه الكراكيب الك

واالستغناء عن الباقي ، دهان البلكونة وسورها، زراعة بعض الزهور بها واذا كانت كبيرة 
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ممكن توظيفها وتجهيرها باألثاع البسيطة للجلوس بها عصرأ أو تخصيص أماكن للعب 

 ر.بداخلها لألطفال الصغا

تبدأ األم تعليم أوالدها الطبخ سواء أوالد أو بنات وتبدأ باألكالت البسيطة التي يجبها  -

أوالدها من عمل الكيك البيترا الفيشار العصائر وخالفه بجانب تعليمهم أعمال الخياطة 

 والتطريز.

أو اذا  اذا كان األب يجيد أعمال النجارة أو السباكة يبدأ بتعليم هذه املهارات ألفراد أسرته -

كانت األم تجيد إعادة تدوير االشياء تبدأ من اآلن في تعليمها ألفراد أسرتها. ثم تنتقل هذه 

األفكار لتعليم الجيران سواء تعليم مباشر أو عمل جروبات مختلفة جروب للزوجات هذه 

العمارة وجروب أخر لالزواج أو جروب واحد مجمع للسكان وأوالدهم لننقل هذه األفكار 

 قها.وتطبي

يبدأ سكان كل عمارة بتنظيف مدخل العمارة ومحاولة استغالله اذا كان كبير بتخصيص  -

أماكن للعب أوالدهم مع بعض البعض ، وعمل جدول للعبهم تحت إشراف ساكن من 

السكان وبالتناوب بين سكان العمارة في هذا اإلشراف علي لعب أوالدهم مع بعض 

 البعض.

العمارة تنظيفه من الكراكيب وتحويله وتنسيقه إلي مكان  بنفس الطريقة يتم هذا في سطح -

أمان للجلوس به أو للعب األطفال أو وضع بعض األجهزة الرياضية وممارسة الرياضة به 

أو بعض األدوات املوسيقية أو أدوات الرسم، وشباب وفتيات العمارة يجتمعوا فيه 

عمارة وتجمع الكتب من كل السكان ملمارسة هواياتهم أو تحويله ملكتبة كبيرة لكل سكان ال

أو للزراعة بعض الخضروات والفاكهة أو الزهور وخالفه ويكون متاح لجميع سكان 

العمارة وأوالدهم في االهتمام واملحافظة عليه. وتتنقل هذه الفكرة لتنظيف وتجميل 

 جميع أسطح العمارة في هذا الشارع ثم في هذا الحي.  

ت إلي الجيران فيعلم كل جار جاره ما يجيده وليعلم الشباب بعضهم ننقل هذه األفكار والسلوكيا -

البعض والفتيات بعضهن البعض، ويبدأوا االتفاق علي دهانات البلكونات أو األدوار أو وجهة 

العمارة بلون جميل، والزراعة  والتشجير أمام العمارة، ولتنتقل هذ السلوكيات واألخالق 

بحيث يكون عمارات الشارع بنفس اللون أو بنفس الديكور أو  الجميلة إلي العمارات املجاورة

 بنفس التشجير والزرعات والنظافة أمام مداخل ومخارج كل عمارة .

http://www.aiesa.org/

