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Abstract: 

 

حهذ الؿُشاث الضماهُت اإلادذدة لالهخٓاٛ الجُلي مً أخؿش اإلادؿاث التي    

ت مثلما أخذزخه حاةدت ٗىسوها نلى نذة أضهذة: اْخطادًت، ظُاظُت،  حهِشها البشٍش

ت، خُث وحذث اإلاذسظت هُعها أمام جدذ ي مضدوج: احخمانُت، صخُت وأهمها التربٍى

ت الخهلُم مً حهت والخُ٘ل بالخاحُاث الىُعُت للمخهلمحن بعب  غشوسة اظخمشاٍس

الاوهٙاظاث الخؿحرة الزي خلُه الدجش اإلاجزلي والابخهاد نً اإلاذسظت.لم حعخؿو 

بُت  ت وامخالٕ الخبراث الخجٍش الذٛو الهكمى سيم يىاؤها اإلاادي وجٓذم مىاهجها التربٍى

 –أن جطمذ أمام الجاةدت هكشا لخؿىسة التهذًذ الطحي  إلآاومت مثل هزه ألاوبئت

ب الهذوي واإلاىث ُاث، ومً حهت أخشي  -جْش مً حهت وآزاسها اإلاذمشة بعبب الَى

ضهىبت الخيبإ باإلاعخٓبل أمام اظخُداٛ الذاء مو الخًحراث اإلاىاخُت وؾٛى اهخكاس 

ت اإلاخٓذمت أن جخُِ٘ مو الكشوٍ مً أحل  اللٓاح، مما دَو بأهكمتها التربٍى

مي والخهلُم نً بهذ، في  ت  غمان التربُت والخهلُم لؤلحُاٛ نبر الخهلُم الْش اظخمشاٍس

ا خاةشة في قل  ت الهشت مادًا وج٘ىىلىحُا وبشٍش مٓابل رلٚ جِٓ ألاهكمت التربٍى

حشابٚ نذة نىامل: الُٓش، الاٖخكاف، نذم امخالٕ ٗل اإلاخهلمحن للىظاةل 

مو َٓش الخجشبت الٓىمُت في  ذغهِ جذَٔ ألاهترهِالخ٘ىىلىحُت إلاضاولت الذساظت و 

مىت.جداٛو هزا الىسْت جُُٓم آلازاس الصخت للجاةدت نلى الؿلبت  مجاٛ الخهلُم والْش

 بالذسحت ألاولى مو مسح إلاخخلِ الهشاُْل ودّ هاْىط الخؿش معخٓبال.

 .جدذًاث ؛آلازاس ؛اإلاذسظت ؛حاةدت ٗىسوها ؛الصخت الىُعُت الكلمات اإلافتاحية:

 

 

 

mailto:bechkaazzedine@gmail.com


 د/ عزالذين بشقه
 

106 

 

Abstract :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The specific temporal mutations of generational transmission 

are among the most dangerous stations in which humanity lives, as 

the Corona pandemic has brought about on several levels: economic, 

political, social, health, and the most important of which is 

educational, as the school found itself facing a double challenge: the 

necessity for the continuity of education on the one hand and taking 

care of the psychological needs of learners due to dangerous 

repercussions due to home quarantine and moving away from school. 

The great powers, despite their material wealth, the evolution 

of their educational curricula and the possession of experiences to 

resist against such epidemics, were unable to withstand the pandemic 

due to the seriousness of the health threat - anticipation of infection 

and death - on the one hand and its devastating effects due to deaths, 

and on the other hand the difficulty of predicting the future in light of 

the worsening of the disease with climate changes and length 

Waiting for the vaccine, which prompted its advanced educational 

systems to adapt to the conditions in order to ensure the continuity of 

ensuring education for generations through digital and distance 

learning, in return for that the materially, technologically and 

humanly vulnerable educational systems stand confused in light of 

the intertwining of several factors: poverty, overcrowding, lack of 

ownership of all educated people to the technological means to 

pursue their studies and the weakness of the Internet flow with the 

poverty of the national experience in the field of education and 

digitalization. 

This paper attempts, first, to assess the health effects of the pandemic 

on students, and secondly surveying the various obstacles and raising 

the alarm in the future. 

Key words: mental health; Corona pandemic; school; impacts; 

challenges. 
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 :مقذمة 

ىهُت، بٓذس ما ًيبغي ؤلاًمان به بٓذس ما جشجُو دسحت  ت ٗو الخًحر خاضُت خٍُى

ُذ جمُطله  الخأهب للخُِ٘ مهه، ولهل أْس ى أهىام الخًحر حهذد وحشابٚ مذاخله وجْى

ُاد إلاهؿى غمً خؿُت معاس ألاحُاٛ اإلاخالخٓت مً حهت ومً حهت أخشي خخمُاث الاهٓ

الكٍش الؿاسب الزي ًخؿلب ئنادة هىذظت الخُ٘حر في وغهُاث الخُاة نمىما وئنادة 

 هُٙلت الزاث واإلاجخمو للخهاٌش مً أحل غمان ظحروسة الخُاة.

لٓذ أدخلذ حاةدت ٗىسها ٖىاةبت ناإلاُت اإلاجخمو الذولي في دوامت خُث جٓىع 

ُمت، ٖما أنادث الخُ٘حر في أظغ ألاهكمت الاْخطادًت والعُاظُت والصخُت والخهل

أخالُْاث الهلم ونالْخه بداحُاث اإلاجخمو، مما حهل الخُ٘حر في اظتراجُجُاث الخهامل 

ًخػانِ نلى اإلاعخىي الٓىمي ونلى معخىي اإلاىكىماث اإلاخذاخلت احخمانُا، ونلى 

ت وبِىت جدخُت مه ت التي وحذث جشظاهتها الهاةلت مً مىاسد بشٍش ؿلت سأظها اإلاىكمت التربٍى

اةُت الصخُت وألاظىأ  ت اجخار الاخخُاؾاث الْى بهملُت الدجش اإلاجزلي والطحي مو ئحباٍس

ب والبهُذ للخهاؾي مهه.  هى نذم امخالٕ الٓذسة الٙاَُت نلى اظدششاٍ اإلاعخٓبل الٍٓش

لت اإلاذي التي أحبر الؿلبت نلحها جدذ هاحغ الخٍى مً  َبهذ الهؿلت الؿٍى

ب بعبب الهذوي،  ت نلى التربُت والخهلُم هُعها اإلاىث اإلاتْر وحذث الهُئاث اإلاشَش

الذخٛى اإلاذسس ي والاحخماعي نلى ألابىاب  خُث-اخخباس اظتراجُجُاث ألاصمت-مٓدمت في 

مو غشوسة اظخذسإ ما جبٓى مً اإلاىاهج اإلآشسة اإلاخبُٓت والخُ٘حر حذًا في ُُُٖت 

 الخهامل مو ال٘خلت الؿالبُت معخٓبال.

ٔ التربىي والخهلُمي مو ُُُٖت الخهامل مو آلازاس  ًبذأ الخدذي الجذًذ أما الٍُش

الصخُت للجاةدت نلى الؿالب الزي جشظبذ لذًه آزاسا مهخبرة مً الطذماث )مىث أخذ 

ألاْاسب( ونىاْب ظلبُت لؿٛى مذة الدجش وهكامها اإلاهٓذ نلى صخت الؿالب الىُعُت 

وبشامج تهذأ الؿالب أوال ْبل والهٓلُت، مما اظخذعى الخُ٘حر حذًا في اظتراجُجُاث 

اًجابُاث اظخخذام ج٘ىىلىحُا ؤلانالم  وغهه نلى ظ٘ت الخهلم، باالظخُادة مً

والاجطاٛ التي حهخبر أدواث زمُىت في أًذي اإلاخمذسظحن مً أحل دخٛى نالم الخهلُم 

 الال٘ترووي الزي ًػو الذٛو الهشبُت أمام جدذي ٖبحر بعبب الطهىباث والهشاُْل. 
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زه الىسْت سظم ضىسة خٛى أزش حاةدت ٗىسوها نلى الؿالب، بخُُٓم جداٛو ه

وغهُخه الصخُت مً حهت وجذّ هاْىط خؿش معخٓبل التربُت والخهلُم في قل هزه 

ُت وألاداةُت بحن  الجاةدت والخؿىساث الىباةُت في قل جدذي احعام الُجىة اإلاهَش

 اإلاىكىماث الخهلُمُت هىا وهىإ.

 الجائحة وضعية اإلاذرسة قبل قذوم -1

اء في هاةلت جدذًاث بالُهل ًىاحه الهالم ٗان الىباء، ْبل         الخهلُم بىنذ الَى

ّ  مً أظاس ي ٖدٔ  الطٍُى في الشامل شبه الالخداّ مً الشيم نلى. ؤلاوعان خٓى

- ملُىًها 052 مً أٖثر- ألاؾُاٛ مً نادي يحر نذد هىإ ٗان البلذان، مهكم في اإلاب٘شة

ٗان وما ،(UIS,2018)اإلاذسظت  خاسج . (UIS ,2018) أمُحن بالٌ ملُىن  822 مً ًٓشب و

 حشحر. مػمىن  نً بهًُذا الخهلم ٗان اإلاذسظت، في ألولئٚ باليعبت ختىرلٚ،  نلى نالوة

 الذساظت ظً في ألاؾُاٛ مً اإلااةت في 56 أو ملُىًها 787 خىالي أن ئلى الخٓذًشاث

(  (UIS, 2017 ألاظاظُت. الٓشاءة مهاساث ئلى ًُخٓشون الهالم أهداء حمُو في الابخذاةُت

ل هكش وحهت مً  أواةل جٓذًش ٗان. COVID-19 ْبل بالُهل ضهًبا الخدذي ٗان ، الخمٍى

ل لُجىة 0202 نام ٛ  الخمٍى - اإلاعخذامت الخىمُت أهذاٍ مً 4 الهذٍ ئلى للىضى

 هى ىألادو اإلاخىظـ الذخل راث والبلذان الذخل مىخُػت البلذان في- الجُذ الخهلُم

ا دوالس ملُاس 148   UNDP, 2020)) الثلث. ئلى ًطل ما. ظىىًٍ

 الىضع العام وؤلاحراءات الصحية خالل حائحة كىروها -2

ُذ  " َحروط هزا ًىدششٖما هى مهشوٍ،      ً أَشاد ئلى ألاَشاد خالٛ مً"  19َٗى  آخٍش

 حمُو في البلذان مً الهذًذ جؿلب لزلٚ ،( رلٚ ئلى وما واللهاب اللمغ خالٛ مً)

ذ في الىاط مً الهالم أهداء ٖزا جؿبُٔ اخخُاؾاث و  ،الاحخماعي خبانذال جؿبُٔ واخذ ْو

اةُت غمً بشوجٙىالث صخُت ذ. ْو  الخهلُمُت ألاوشؿت ئناْت ئلى أًًػا هزا أدي ْو

 الخهلُمُت اإلاإظعاث أوشؿت جأزش نلى ألامش ًٓخطش لم. الهالم أهداء حمُو في اإلاىحىدة

 حمُو في الخٙىماث مهكم أيلٓذَٓذ . والصخت العُاخت ونالم ٛألانما نالم في ختى

ًخا الخهلُمُت اإلاإظعاث الهالم أهداء -COVID حاةدت اهدشاس مً للخذ مداولت في مْإ

       (Billy. M.2020) ..الهالم في الؿالب مً:  91 مً أٖثر نلى جأزحر له ؤلايالّ هزا. 19
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 إليالّ اإلاباشش الخأزحر مً للخذ حهىدها في بلذانالئلى جذنُم  الُىوعٙىبمما دَو         

  ألاٖثر للمجخمهاث باليعبت وخاضت اإلاذاسط،
ً
 اظخمشاس ولخِعحر واإلادشومحن، غهُا

     (United Nations, 2020) بهذ نً الخهلم خالٛ مً للجمُو خهلُمال

ل واًؿالُا واظباهُا اإلاخدذة، الىالًاث ٖثحر مً الذٛو نلى يشاس في  التي والبراٍص

ذة ئضابت أنلى لذيها ٛ  جىُُز جم ،COVID-19 بُحروط مٖإ ى  الىؾني الاحخماعي البروجٗى

ٛ خُاقا نلى صخت اإلاىاؾىحن، َ  ،1918 نام ؤلاهُلىهضا حاةدت مىز نام ماةت مىز مشة ؤلو

 وهدُجت الهام الاجطاٛ وججىب مىاصلهم في للهِش اإلاخدذة الىالًاث ظٙان ئحباس جم

ُذلت الاْخطادًت وجؿىسها َٓذ وسيم ْىة الذو  لزلٚ،  والخذماث ألاماًٖ يالبُت جْى

 ٗلُت ألِ مً أٖثر ألًذٖما  ،واإلاذاسط الخهلُمُت جامهتال ئيالّ وجم.الهمل نً الهامت

  الؿالب مالًحن نلى أزش مما مباششة، الجامعي الخشمأوشؿت و  الُطل أوشؿت وحامهت

Billy. M., 2020) ( 

ٗان  و مًلٓذ  ٛ  وئحشاءاث الىباء اهدشاس اظخمشاس ًإزش أن اإلاخْى  الطاسمت الهض

 الهٓلُت الصخت نلى البالد أهداء حمُو في والجامهاث والٙلُاث اإلاذاسط بذء في والخأخحر

ش ، َٓذ أٖذثللؿالب  والؿاْم واإلاشض ى الىاط نامت نلى للىباء الىُس ي الخأزحر نً جٓاٍس

باس وألاؾُاٛ الؿبي (، al ,2020). W. Cao )) & al,2019  V. Duong&  العً ٖو

 َحروط جُش ي بعبب الٓلٔ مً ناهىا الؿالب مً:  04.9 خىاليخُث أَػذ ئلى أهه 

COVID-19. 

ت، اإلاىاؾٔ في الهِش ٌهذ  ٛ  الىالذًً، مو والهِش الخػٍش  دخل نلى والخطى

اةُت الهىامل مً زابذ ناةلي . COVID-19 جُش ي أزىاء ناهىه الزي الٓلٔ مً للؿالب الْى

ب وحىد َان ٚ،رل ومو  معخٓل خؿش نامل هى COVID-19 بـ مطاب مهاٍس أو ٍْش

 الاْخطادًت، الػًىؽب الجاةدت غًىؾاث جشجبـٖما . مىه ٌهاوي الزي للٓلٔ

ٗادًمُت والخأخحراث الُىمُت، الخُاة نلى والخأزحراث اث ئًجابي بشٙل ألا  الٓلٔ بمعخٍى

ا الاحخماعي الذنم ًشجبـ خحن في ألاوبئت، أزىاء الطِىُحن الؿالب لذي
ً
ا اسجباؾ ًُ  ظلب

 (   al,2020) L. Huang &بٓلٓهم 
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 صخُت ؾىاسب  خالت مىاحهت نىذ ٖبحر بشٙل للؿالب الهٓلُت الصخت جخأزش

 واإلاإظعاث وألاظشة اإلاجخمو مً والذنم واإلاعانذة الاهخمام ئلى بداحت وهم نامت،

 أحل مً اإلاشٙلت زهه لخل واإلاذاسط الخٙىمت جخهاون  أن اإلاعخدعً مً. الجامهُت

 ,للؿالب معخعجل ؾابو وراث نالُت حىدة وراث لؤلصماث مىحهت هُعُت خذماث جٓذًم

2020).(Khodabakhshi.A-koolaee 

، لً٘ جلٚ آمىحن لُٙىهىا الطحي الدجش في حذًذة خُاة ًبذؤون الىاطسيم أن 

ُـــزهاوجى واْخطـــادًت، واحخمانُـــت هُعـــُت بهىاْـــب مصـــخىبت الطـــحي الدجـــش فـــي الخُـــاة ُ 

ـــذ الؿبــي. الؿـــاْم وامخثـــاٛ وئشــشاٍ دنـــم ًخؿلــب  الهلُـــا الذساظـــاث لؿــالب البدـــىر أحٍش

 الدشـبو ئلـى البدـث بُاهـاث وضـلذ ، خُـثالطـحي الدجش في للهِش الؿبُهُت الخجشبت مو

ـــجُل ًـــــخم. مٓابلــــت 15 بـــــ الىكــــشي  خابتهـــــا البُاهــــاث حمُــــو حسـ ا ٖو  باظـــــخخذام وجدلُلهــــا ًــــذوًٍ

 جىمُـت" سةِعُت، مداوس  أسبهت البُاهاث جدلُل ًخػمً". مُىىلىجيَُىى  ماهحن َان" مٓاسبت

 الجعــــذ ججــــاه الٓهـــشي  الىظــــىاط ظـــلٕى جىمُــــت" ،"والدشــــاؤم والاسجبـــإ العــــلبُت اإلاشـــانش

 الؿالبَــ".  والاحخمانُـت الاْخطـادًت الشناًـت" ،"ألاظـشة صـخت بشـأن مخـاٍو" ،"لوالًعـ

ــــزًً ــ ـــــش فــــــــي ٌهِشــــــــىن  الــ ــ ـــمَ ،ًمثلــــــــىن خــــــــاالث خاضــــــــت الطــــــــحي الدجـ ــ ــ ـــــذ ُهـ ــ  ججــــــــاس هم حهُٓـ

ٛ  ومــــىاُْهم ومهخٓــــذاتهم ش أن ًم٘ــــً الطــــحي الدجــــش فــــي الهــــِش خــــى ــــا ًــــَى
ً
 شــــاملت خؿؿ

ـــــاوعي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــشاس لطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الٓــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت ومهىيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــخُت الشناًــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاةيي الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخت وأخطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الصــ

 Khodabakhshi.A-koolaee  ).(2020, . الهٓلُت

 الصخت نلى اجأزحر  لها ًٙىن  أن ًمً٘ ؾبُهُت يحر ٗاسزت هي ٗىسوها حاةدت ئن

ا. للجمُو والاحخمانُت الىُعُت والكشوٍ لهٓلُتا ًٓ  ،(0202) الهاإلاُت الصخت إلاىكمت َو

اث نلى غًىؽ في حاةدت قهىس  حعبب  نذم مً الشيم نلى. اإلاجخمو مً مخخلُت معخٍى

 نذًدا أن ئال الهٓلُت، الصخت نلى COVID-19 لخأزحراث آلان ختى مىهجُت مشاحهت وحىد

 جأزحًرا أقهشث( والعاسط الؿُىس  ئهُلىهضا رلٚ في بما) ئتباألوب اإلاخهلٓت الذساظاث مً

ا ًُ  ( al ,2020). W. Cao&] للمطابحن الهٓلُت الصخت نلى ظلب

 اظخ٘شاٍ ئلىنلى ظبُل اإلاثاٛ  الطحن في أحٍشذ التي ألابدار ذهذََٓذ 

 ٗىسوها َحروط وباء خالٛ للؿالب والاٖخئاب والٓلٔ الىُعُت والخالت ؤلادسإ معخىي 
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0219 (COVID-19)، ٚؾالًبا 529 حمو جم. للؿالب الىُعُت الذًىامُاث لُهم ورل 

 الزاحي الخُُٓم مُٓاط الىباةُت الذساظاث حعخخذم. ؤلاهترهذ نبر اظخبُان باظخخذام

ٗاهذ  .والاٖخئاب الٓلٔ أنشاع ٗل لخُُٓم الاٖخئاب ومُٓاط للٓلٔ هزا  خالٛ الىخاةجو

، ٖما جىضلذ والخجمو الخشوج جٓلُل نلى ذةبش الؿالب يالبُت وأَبأن  ىباء،ال

 اإلاخخلُحن الؿالب مً الجيعحن بحن ئخطاةُت داللت راث اَشوْ جىحذ الذساظت ئلى أهه

اث ٗاهذ رلٚ، نلى نالوة. والزنش الٓلٔ إلاخاؾش الخهشع في  والاٖخئاب الٓلٔ معخٍى

 ةالٓانذ معخىي  مً أنلى COVID-19 َحروط وباء خالٛ الطحن في الؿالب لذي

كهش رلٚ، ئلى باإلغاَت. الىؾىُت هزه  الزنش خالت أن "اللىحعتي الاهدذاس "جدلُل ًُ

اث صادثٖما . وباةُت  ٗان ما وهى ،لذيهم ٖبحر  بشٙل والاٖخئاب الؿالب ْلٔ معخٍى

ا
ً
 مؿلىبت هُعُت جذخالث ئحشاء حًذا اإلاهم مً لزلٚ،. الهىامل مً بالهذًذ أًًػا مشجبؿ

 (X, Zhong . 2012 (   الؿالب نلى

هذ  اٖبحر  اجأزحر  وله اإلامشغاث وصخت لخُاة ٖبحًرا تهذًًذا COVID-19َحروط  ٌُ

 في ؤلاهترهذ نبر اظخبُاًها دساظت وصنذ. الخأْلم واظتراجُجُاث الهاؾُُت اظخجاباتهم نلى

 الهاؾُُت لالظخجاباث الخالُت الخالت في للخدُٓٔ 0202 َبراًش 9 ئلى 1 مً الُترة

 ذظخخذما. آنهىي  مٓاؾهت في الخمٍشؼ وؾالب اإلامشغاث مو لخهاملل والاظتراجُجُاث

ٓت الذساظت هزه ش ) ؾٍش  ومُٓاط (Carver, 1997) للمىاحهت( مىحض حهذًلٗاَس

ا أقهشن  اليعاء أن الىخاةج ووحذث. الهاؾُُت الاظخجابت ًٓ ا ْل
ً
. الشحاٛ مً أٖثر وخَى

ىن  أقهش ا اإلاذًىت مً اإلاشاٗس ًٓ ا ْل
ً
حناإلاش مً أٖثر وخَى حن لً٘ الٍشِ، مً اٖس  اإلاشاٖس

حن مً أٖثر خضًها أقهشوا الٍشِ مً حن اإلاشاٖس ُذ مشع اْترب ٗلما. الخػٍش  مً 19- َٗى

حن،   .والًػب الٓلٔ صاد اإلاشاٖس

 اظخجاباث الؿالباث لذيهً اإلامشغاث َان الخمٍشؼ، ؾالب مو باإلآاسهت

ض الزي الخأْلم الظخخذام اظخهذاًدا وأٖثر أْىي  ناؾُُت  ًمش ْذ. اإلاش٘الث نلى ًٖش

، صاد ٗلما" بذوسة الىاط حز صاد الخٍى ذ". اإلاشٙلت نلى التٖر  يػًبا، أٖثر" الىاط ًٙىن  ْو

ا وأٖثر ًُ حز جُ٘ ض التي اإلاىاحهتَ" ،"الهىاؾِ نلى بالتٖر ذ  اإلاشٙلت، نلى أٖثر جٖش  مًجٍض

 . "والخضن  والًػب الٓلٔ
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 أو لؤلَشاد باليعبت ظىاء ،اٖبحر  اجأزحر و  اغًؿ ا لهمطذس حاةدت ٗىسوها  هخبرح

 مخُاوجت دسحاث مً اإلاخخلُت والجماناث ألاَشاد ٌهاوي ْذ. الهامت الاحخمانُت للُئاث

خأزش الىُعُت، ألاصماث مً ض أن ًجب. الخادر حىهش ٌشٙلىن  الزًً اإلامشغىن  ٍو  ًٖش

ب الىُعُت اإلاعانذة وجٓذًم للممشغاث الىُس ي الذنم جٓذًم نلى اإلاعدشُى  في والخذٍس

ذ  الهىاؾِ ئداسة نلى اإلامشغت ْذسة جدعحن. اإلاىاحهت اظتراجُجُاث نلى اإلاىاظب الْى

حر الُهالت، اإلاىاحهت واظتراجُجُاث ت غماهاث وجَى ت في بدضم للُىص  ٍْى  غذ اإلاهٖش

اًت  (L. Huang  , (2020   ومٙاَدتها ألاوبئت مً الْى

  للمذرسة استباقي ؤلاغالق-3

خ، في الخهلُم في اغؿشاب أٖبر في COVID-19 حاةدت حعبب         ٗان خُث الخاٍس

 اإلاذاسط مً الهالم، أهداء حمُو في واإلاهلمحن اإلاخهلمحن نلى نالمي شبه جأزحر بالُهل له

ت، اإلاذاسط ئلى الخمهُذًت ب الخهلُم ومإظعاث الثاهٍى ( TVET) واإلانهي الخٓني والخذٍس

ٛ . اإلاهاساث جىمُت ومإظعاث ال٘باس، حهلُم والجامهاث، ل مىخطِ بدلى  هِعان/  أبٍش

مثلىن  بالىباء، الهالم أهداء حمُو في اإلاخهلمحن مً اإلااةت في 94 جأزش ،0202  1.58 ٍو

 .دولت 022 في الهالي، الخهلُم ئلى الابخذاتي ْبل الخهلُم مً وشاب، ؾُل ملُاس

: الخؿىس  معخىي  مو ٖبحر بشٙل اإلاذاسط إليالّ الاظخجابت نلى الٓذسة جخًحر

 في ألاؾُاٛ مً اإلااةت في 86 ٗان ،0202 نام مً الثاوي الشبو خالٛ اإلاثاٛ، بُلظ نلى

ا اإلاذسظت خاسج الابخذاتي الخهلُم ًُ ت الخىمُت راث البلذان في َهل - اإلاىخُػت البشٍش

ت الخىمُت راث البلذان في َٓـ اإلااةت في 02 بـ مٓاسهت  للًاًت اإلاشجُهت البشٍش

(Rodriguez. CV & al, 2009)  

م هجذ )نلى خذ نلمىا( ئخطاةُاث جىزس بخؿىسة الجاةدت نلى ؾالب اإلاذاسط ل

اث في الىؾً الهشبي، سيم أن مهكم الذٛو الهشبُت ظاسنذ ئلى  في مخخلِ اإلاعخٍى

ً، لً٘ ًبذو أن خذازت الكاهشة  الاظدباّ في ئيالّ اإلاذاسط والجامهاث ومشاٖض الخٍٙى

ا الىاضح نلى الخخؿُـ واإلاخابهت لذي ونذم امخالٕ الخبراث الاظدباُْت لها أزشه

ت التي  ُ٘ت وآلاظٍُى ت في هزه الذٛو ن٘غ ما خذر في جلٚ الذٛو ألامٍش الهُئاث اإلاشَش
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وأشٙاٛ ألاهُلىهضا  0خبرث ججشبت ألاوبئت الخذًثت نلى يشاس أهُلىهضا الؿُىس وظاسط

ٙا وأوسوبا. بعبب الؿُشاث الىسازُت التي جدذر للُحروظاث في اإلاىاؾٔ الباسدة في ٗل  أمٍش

 اإلاخمذسظحن بحن ؤلاهُلىهضا اهخٓاٛ مً الخذ هى اإلاذسظت ئيالّ الاظدباقي مً الهذٍ ٗان

 الخىُعُت الُحروظُت بالهذوي  لئلضابت نشغت وأٖثر الاهخٓاٛ لخؿش نشغت أٖثر ألنهم

 ئيالّ مثل) ألاخشي  الخذخالث بهؼ مً حذوي  أٖثر أًًػا ًٙىن  ْذو  البالًحن مً أٖثر

  (.الهمل ماًٖأ حمُو

 اهخٓاٛ مً الخذ في مهخذٛ بشٙل َهاٛ الاظدباقي اإلاذسظت ئيالّ أن ًبذو

 بيعبت ؤلاهُلىهضا اهخٓاٛ مً ًٓلل اإلاذسظت ئيالّ أن ئلى الذساظاث حشحر خُث ؤلاهُلىهضا،

إخش ،: 52 ئلى جطل ُذ خعب) أظبىنحن أو أظبىم إلاذة الىباء رسوة ٍو ( ؤلايالّ جْى

Bolton. KJ,2012) )،  ُِخ  الىدُجت هزه (Earn DJ & al,2012) الىباء مىحاث مً ٍو

  الطحن، مثل) البلذان مً مخىىنت مجمىنت مً اإلاالخكت نلى ْاةمت بذساظاث مذنىمت

 في اهخُاًغا وحذث والتي ، (Wheeler .CC,2010)  (Yu .H, 2012)( اإلاخدذة الىالًاث

 اإلاذسظُت الهؿالث مو جتزامً ألاوبئت وأ اإلاىظمُت ألاهُلىهضا جُش ي نىذ ؤلاهُلىهضا اهخٓاٛ

 نذم اإلاخدذة بالىالًاث أخشي  دساظت وحذث رلٚ، ومو. ضلت ري يحر اإلاذاسط ئيالّ أو

ّ  وحىد  التي واإلاذاسط الشخاء خالٛ واخذ أظبىم إلاذة نؿلت لذيها التي اإلاذاسط بحن َش

 .الُطل في بُٓذ

 ئيالّ ىةبٓ جذنم الخطىص، وحه نلى الىمزحت، دساظاث أن خحن في

 مً أضًش اإلاذسظت إليالّ اإلادّعىت الخأزحراث جٙىن  أن ًمً٘ الىاْو، في اإلاذسظت،

و، ٛ  الاَتراغاث نلى انخماًدا اإلاخْى  اإلاذاسط أؾُاٛ ْبل مً الاجطاالث ئحشاء ُُُٖت خى

 .ؤلايالّ َترة خالٛ

 مً: 74 شإس أظترالُا، يشب في أحٍشذ اظخٓطاةُت دساظت في اإلاثاٛ، ظبُل نلى

ٛ  خاسج أوشؿت في ؿالبال  أوشؿت 7.3 مخىظـ ئلى أدي مما مىاظبت، مً أٖثر في اإلاجز

 .ؾالب لٙل خاسحُت

 اظدباقي بشٙل اإلاذاسط ئيالّ نلى وؤلابٓاء للخخؿُـ اإلاباششة الخٙالُِ حهخبر

 الخٙالُِ هزه وحشمل ؤلايالّ. مذة نلى ٖبحر خذ ئلى حهخمذ أنها مً الشيم نلى ٖبحرة،
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ذ  وأهكمت الؿاْت، وئًٓاٍ اإلاذاسط، ئيالّ نلى والخُاف الخخؿُـ في والجهذ الْى

ذ أو الخذَئت  والخالمُز الخذَسغ هُئت أنػاء وئبالى اإلاذاسط، في وألامً والىٓل الخبًر

 ((ECDPC, 2009 اإلاذاسط بايالّ الطلت راث ألاخشي  والعلؿاث ألامىس  وأولُاء

ت نُتوالاحخما الاْخطادًت آلازاس جٙىن  أن اإلادخمل مً الاظدباقي  ئليالّل الثاهٍى

 في مهشوَت يحر أنها مً الشيم نلى اإلاذة، نلى أًًػا حهخمذ ول٘جها ضخمت لمذاسطل

 أن ًمً٘ آلاباء مً: 45 ئلى ًطل ما أن ئلى الخٓذًشاث حشحر رلٚ، ومو. ألاظترالي العُاّ

 أْل وعب وحىد اخخماٛ مو أظترالُا، في أؾُالهم ٖما لشناًت الهمل نً ياةبحن ًكلىا

 في: 07 و: 16 بحن اإلاثاٛ ظبُل نلى)   (Dalton .CB & al, 2008).أخشي  بلذان في

 معإولُاث لُشع ئمٙاهُت أًًػا هىإ. (Borse. RH , 2011) وجاًىان اإلاخدذة الىالًاث

ً، ألاظشة أَشاد نلى ألاؾُاٛ سناًت  اإلادشومىن  ألاشخاص ًخأزش أن اإلادخمل ومً آلاخٍش

 سناًت جدذ أو سناًت دون  ألاؾُاٛ جٕش مً خؿش هىإٖما أن  .مخىاظب يحر بشٙل

ً، بدُث أشٓاء ادة ئلى اإلاذسظت ئيالّ ًإدي ْذ ْاضٍش ُاث ٍص ت العلٖى  باإلاخاؾش اإلادَُى

ٛ  مثل ٛ  جىاو  حهلُمُت جأخحراثهزه الخؿت الاظدباُْت  جىاحه. اإلاخذساث وحهاؾي ال٘دى

لت لُترة اإلاذسظت ئيالّ بعبب  خهؿُلٖ ألاخشي  الاحخمانُت ِالخٙالُ وحشمل ،ؾٍى

ٓذان الامخداهاث، في اإلادخملت والخأخحراث ألاخشي، والبرامج اإلاذسظُت اإلاىاهج  وحباث َو

 أن الذساظاث بهؼ أقهشث رلٚ، نلى نالوة. الخٙلُت مىخُػت أو مجاهُت مذسظُت

 ُتالطاَ والاحخمانُت الاْخطادًت الخٙالُِ اسجُام ئلى الىاْو في ًإدي اإلاذاسط ئيالّ

  (CDCP ,2010) .هائيالْ بهذم مٓاسهت ٖبحر بشٙل

  اإلاذسظت ئيالّ ًٙىن  ْذ
ً
 مدذودة لُترة ولً٘ العٙان مً ٖبحرة ليعبت مٓبىال

 الٓاهىوي وؤلاؾاس ؤلايالّ أهذاٍ مشاناة ئلى اإلاذسظت إليالّ الهملي الخىُُز ًدخاج. َٓـ

 . جُهُله خالله مً ًمً٘ الزي

 اإلاذسظت ئيالّ مً الهذٍ َان للمذسظت، ظدباقيالا  ؤلايالّ مو الخاٛ هى ٖما

 َهالُخه، وجخُاوث. اإلاذسظُت البِئاث في ألاؾُاٛ بحن ؤلاهُلىهضا اهخٓاٛ جٓلُل هى الخُانلي

اغُت الىمزحت دساظاث حشحر. نام بشٙل مهخذٛ بشٙل َهاال أهه وحذ ولً٘  الٍش

 الشبحهت ألامشاع ىمهج مهذٛ مً ًٓلل ْذ الخُانلي اإلاذاسط ئيالّ أن ئلى واإلاشاْبت
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 نلى) الىمزحت دساظاث بهؼ بِىما  (Egger .JR, 2012): 15 ئلى: 7 بدىالي باإلهُلىهضا

(   Jackson. C (2011 ،اإلاخدذة(  واإلامل٘ت الُابان اإلاخدذة، الُىهان، الىالًاث مً اإلاثاٛ ظبُل

 ظدباقي،الا  اإلاذاسط ئيالّ مو الخاٛ هى ٖما رلٚ، ومو. ب٘ثحر أنلى َهالُتأقهشث  

هخٓذ  الىمزحت دساظاث  ها جيبأث التي ال٘بحرة الخأزحراث مً أْل الُهلُت الخأزحراث أن ٌُ

ماسظىن  اإلاذسظت خاسج أًًػا ًخخلؿىن  ألاؾُاٛ مً ٖبحرة وعبت ألن اغت ٍو ضوسون الٍش  ٍو

زهبىن  ألاْاسب   (Miller. JC, 2010). الهامت ألاماًٖ ئلى ٍو

 جٙىن  أن اإلاشجح مً الاظدباُْت، ذاسطاإلا ئيالّ نملُاث مو الخاٛ هى ٖما

 ول٘جها  ضخمت الخُانلي اإلاذاسط إليالّ اإلاباششة يحر والاحخمانُت الاْخطادًت آلازاس

و مًَ ، اإلاًلٓت اإلاذاسط نذد مو ًدىاظب بما الدجم في جٓل  أولُت جأزحراث خذور اإلاخْى

ت  (ECDPC ,2009).ممازلت وزاهٍى

ت آلازاس جٙىن  أنٖزلٚ  اإلادخمل مً  مً ب٘ثحر أْل الخُانلي لئليالّ الثاهٍى

 وبالخالي ؤلايالّ ْبل اإلاذسظت في ال٘شِ ًخؿلب الخُانلي ؤلايالّ ألن الاظدباقي ؤلايالّ

. ألاظش مً أضًش وعبت نلى بذوسه ًإزش مما واخذة، دَهت اإلاذاسط حمُو في ًدذر ال

ا ْلُل نذد نلى ظُإزش الخُانلي ؤلايالّ أن ٌهني هزا ًُ  نىذما ظُما ال إلاذاسط،ا مً وعب

 اإلاذسظت ئيالّ أن وحذ وخُذ، ٖخذخل اظخخذامه نىذ. مىخًُػا ؤلاضابت مهذٛ ًٙىن 

  الخٙلُت خُث مً َهالُت أٖثر اإلادذود
ً
 .اإلاعخمش اإلاذسظت بايالّ مٓاسهت

هاث جخُاوث  اْترحنلى ظبُل اإلاثاٛ : جُانلي بشٙل اإلاذاسط ئيالّ بشأن الخْى

 أؾُالها إلبٓاء معخهذة ألاظترالُت ألاظش مً: 97 خىالي أن 0227 نام في أحشي  مسح

ً نً بهًُذا  أن مً الشيم نلى  ألاهُلىهضا، حاةدت بعبب اإلاذاسط ئيالّ جم ئرا آلاخٍش

 ألامىس  أولُاء مً َٓـ: 47 أن أقهش 0229 نام ؤلاهُلىهضا حاةدت أزىاء أحشي  مسًخا

  (Eastwood. K,2009)مىاظًبا اإلاذاسط ئيالّ انخبروا

 ؤلابٓاء ئلى ًدخاج ْذ اإلاذاسط ئيالّ مً هىم أي أن الىمزحت دساظاث جكهش

 نلى اٖبحر  اجأزحر  أي له لُٙىن ( أظابُو 8 نً ًٓل ال ما أي) الىباء َترة مهكم ؾىاٛ نلُه

ا وخذه اإلاذسظت ئيالّ ًٙىن  ال ْذ رلٚ، ئلى باإلغاَت. ؤلاحمالي الهجىم مهذٛ ًُ  ٗاَ

ِ  يحر مىكمت وألاوشؿت الاحخمانُت ألاخذار ئيالّ َان لزا الهذوي، اهخٓاٛ لْى
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ُذ. للًاًت مهًما ًٙىن  ْذ الطلت راث ألاخشي   الُٓحن، وحه نلى مهشوٍ يحر ؤلايالّ جْى

 ًجب:. 5 ئلى باإلهُلىهضا الشبحهت ألامشاع هجىم مهذٛ ًطل نىذما مشاناجه ًجب ولً٘

 مهذٛ ًطل نىذما اٛ،اإلاث ظبُل نلى) اإلاذسظت ئيالّ لعً جدُحز معخىي  نلى الاجُاّ

 ًطل نىذما أو الاظدباقي، لئليالّ العٙان مً: 5 ئلى بأنشاع اإلاصخىبت ؤلاهُلىهضا

 لئليالّ: 5 أي اإلاذاسط ئخذي في واخذ لُىم باإلهُلىهضا اإلاشجبـ الًُاب مهذٛ

   (Zhang. T,2012 )( .الخُانلي

م مخهذد نً مطحر هذسة اإلاذسظت الخُانلُت في البِئت الهشبُت، ًدُلىا ئلى اظخُها

اإلاخهلمحن في قل ؾٛى أمذ الجاةدت وما هي الاظتراجُجُاث الٓىمُت للخذخل لػمان 

 الخهلُم مً حهت والاهم غمان صخت اإلاخهلم داخل البِئت الطُُت؟ تمىاضل

 آثار الحرمان من اإلاذرسة-4

 آلاثار النفسية والعقلية -4-1

 الاحخماعي الخبانذ وجذابحر -( COVID-19) 0219 ٗىسوها َحروط حاةدت ذحعبب       

ل 8 مً انخباًسا. الُىمي الشوجحن في اغؿشاباث في - البلذان مً الهذًذ هُزتها التي  أبٍش

ا ، دولت 188 في البالد أهداء حمُو في اإلاذاسط حهلُٔ جم ،0202 ًٓ  مً أٖثر. للُىوعٙى َو

وحذوا أهُعهم   لهالما أهداء حمُو في( شاب ملُاس 5•  1) اإلاسجلحن اإلاخهلمحن مً:  92

 أن مً أصوالي، أودسي  للُىوعٙى، الهامت اإلاذًشة خزسث خاسج أظىاس اإلاذسظت، خُث

 (  Joyce Lee ,2020" ).لهما مثُل ال الخالي الخهلُمي الاغؿشاب وظشنت الهالمي الىؿاّ"

 نملُاث َان الهٓلُت، الصخُت الاخخُاحاث روي  واإلاشاهٓحن لؤلؾُاٛ باليعبت

 في. اإلاذاسط خالٛ مً نادة لذيهم التي اإلاىاسد ئلى وضىلهم نذم حهني هزه ؤلايالّ

ت Young Minds مإظعت أحشجه اظخؿالم  0111 شمل والزي الهٓلُت، للصخت الخحًر

ا
ً
خ لذيهم ناًما 05 ظً ختى مشاٗس  ْاٛ اإلاخدذة، اإلامل٘ت في الهٓلُت ألامشاع مً جاٍس

ٛ  مً ًخم٘ىىا لم ئنهم ْالىا: 06 ، وأنأظىأ قشوَهم حهل ْذ الىباء ئن: 87  الخطى

ذ لىحه، وحًها والخذماث ألاْشان دنم مجمىناث ئلًاء جم. الهٓلُت الصخت دنم نلى  ْو

ا ؤلاهترهذ نبر أو الهاجِ نبر الذنم ًمثل ًً  .الشباب لبهؼ جدذ
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 مشاٗل مً ٌهاهىن  الزًً للشباب مهمت جأْلم آلُاث هي اإلاذسظُت الشوجِىاث

ٔ نىذما. الهٓلُت الصخت
َ
ًل

ُ
ذ الخُاة في مشظاة ًُٓذون  اإلاذاسط، ح . أنشاغهم جيخ٘غ ْو

 في واإلاشاهٓحن ألاؾُاٛ مو حهمل مسجلت ئٗلُيُُ٘ت هُعُت أخطاةُت حشُى، صاهىهُا ْالذ

 اإلاطابحن ألاؾُاٛ لبهؼ] باليعبت ضشاًنا اإلاذسظت ئلى الزهاب ٗان" ٗىوٌ، هىوٌ

 ".به ًلتزمىن  مذسس ي سوجحن لذيهم انٗ ألاْل نلى ولً٘ الىباء، اهدشاس ْبل[ باالٖخئاب

هم داخل أهُعهم البهؼ ًٌلٔ" اإلاذاسط ئيالّ َبهذ  الاظخدمام ساَػحن ألظابُو، يَش

ٛ  أو  باالٖخئاب، اإلاطابحن ألاؾُاٛ لبهؼ باليعبت". أظشتهم مًادسة أو الؿهام جىاو

 .ظتالذسا اظخئىاٍ نىذ الؿبُهُت الخُاة ئلى الهىدة في ٖبحرة ضهىباث هىإ ظخٙىن 

 مً ٌهاهىن  الزًً أولئٚ مثل الخاضت، الخهلُمُت الاخخُاحاث روي  مً ألاؾُاٛ

 أو هىوٌ-حش ي الىُس ي الؿبِب ْاٛ. للخؿش أًًػا مهشغىن  الخىخذ، ؾُِ اغؿشاب

طحر باإلخباؽ ًطابىا أن ًمً٘ ئهه( الطحن ٗىوٌ، هىوٌ ٗىوٌ، هىوٌ حامهت)  الًػب ْو

ٛ  بىغو آلاباء هصح. الُىمُت خُاتهم سوجحن جخهؿل نىذما  لخٓلُل ألؾُالهم صمني حذو

 اإلاهاساث ومجمىناث الىؿٔ نالج حلعاث حهلُٔ مو. الُٓحن نذم نً الىاحم الٓلٔ

 روي  ألاؾُاٛ وأن الخٓذم، ٌهؿل أن ًمً٘ الهالج ئًٓاٍ أن مً ًدزس الاحخمانُت،

ش في َشضتهم ًُىجىن  ْذ الخاضت الاخخُاحاث شحر ،ألاظاظُت اإلاهاساث جؿٍى  أن ئلى َو

ّ  ئلى خاحت هىإ  اإلاهاساث نلى والخذٍسب ؤلاهترهذ نبر ال٘الم مثل ئبذانُت، ؾش

ؼ ، الاحخمانُت  .الخعاسة لخهٍى

ٛ  مً الهذًذ جٓىم ٛ  امخداهاث ئلًاء أو بخأحُل الذو  هىوٌ في. بالجامهت الٓبى

 امخداهاث بخأحُل ماسط 01 في ألاخحرة اللخكت في ْشاًسا العلؿاث اجخزث ،مثال ٗىوٌ

ٛ  ماسط، 07 في جبذأ أن اإلآشس  مً ٗان والتي ،(DSE) الثاهىي  الخهلُم لىمدب  شهش بدلى

ل 04 ختى  ْاٛ ،0202 ماسط في « Hok Yau Club » الؿالب اظدشاساث مجمىنت. أبٍش

اث ئن الاظخؿالم شملهم مششًخا 757 مً: 02 مً أٖثر  بدذ ٗاهذ لذيهم ؤلاحهاد معخٍى

 واإلاالخل أن ال٘ثحر مجهم ناهىا. الخأحُل نً نالنؤلا  ْبل ختى ، 12 أضل مً 12 أْص ى

 خٍى مىحت هملذي"أَصح الهذًذ مجهم أنهم و  الىىم، في ومشاٗل الشهُت َٓذان مً
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ٛ  همًم٘ج ال وبالخالي بالُحروط تضابؤلا  هاةلت الىا. الاخخباساث ئلى الىضى  البٓاء ئن ْو

 .آخش غًىؽ مطذس أضبذ حُذة بصخت

ذ وفي  ئخالء بشأن والجامهاث الٙلُاث ؾالب نلى ُذالخأٖ ًخم هُعه، الْى

هت ألاخذار وئلًاء اإلاعاًٖ  َٓذلٓذ . الخخشج وخُالث الخبادٛ دساظاث مثل اإلاخْى

ٗاث ئيالّ مو حضتي بذوام وقاةُهم البهؼ  في الؿالب ٌشهش ، خُثاإلادلُت الشش

ّ  ئصاء بالٓلٔ ألاخحرة ظىىاتهم ًبا ظُذخلىهه الزي الهمل ظى  . ٍْش

 جُاْم اخخماٛ مو الاحخمانُت، الهضلت ئلى الاحخماعي الخبانذ جذابحر ديجإ  أن ًمً٘

ذ هزا خالٛ الػشس  ال٘ثحر مً  شهذثَٓذ  . والخىجش الاْخطادي مًألا  نذم مً الْى

ش  بالطحن مٓاؾهت في حُاهلي اإلآاؾهاث  زالزت مً أٖثر للششؾت اإلاجزلي الهىِ نً جٓاٍس

 جم ٖما. الهام هزا 160 ئلى اإلااض ي الهام في 47 مً َبراًش، في ؤلايالّ خالٛ أغهاٍ

ادة نً ؤلابالى  خاالث خالٛ واظخًاللهم وئهمالهم ألاؾُاٛ مهاملت ئظاءة مهذالث ٍص

ُٓا يشب في ئًبىال َحروط جُش ي مثل ، العابٓت الهامت الصخُت الؿىاسب   0214 مً ئٍَش

 (  Joyce Lee ,2020) .0216 ئلى

هٍش ال رلٚ، ومو لت زاسآلا نً ال٘ثحر ٌُ  الهدشاس الهٓلُت الصخت نلى اإلاذي ؾٍى

ٛ  ألابدار بهؼ هىإ أن خحن في. واإلاشاهٓحن ألاؾُاٛ نلى واظو هؿاّ نلى ألامشاع  خى

 في والهاملحن اإلاشض ى نلى( ظاسط) الىخُمت الخادة الخىُعُت للمخالصمت الىُس ي الخأزحر

هٍش ال الصخُت، الشناًت مجاٛ  ألادلت. الهادًحن ىاؾىحناإلا نلى الخأزحراث نً ال٘ثحر ٌُ

 ألاؾُاٛ دنم اإلاهم مً الىباء، اظخمشاس موو . واإلاشاهٓحن ألاؾُاٛ نىذ خاص بشٙل هادسة

 دخل َٓذان أو الىالذًً ببؿالت اإلاخهلٓت والٓػاًا الُجُهت ًىاحهىن  الزًً واإلاشاهٓحن

ل،ا اإلاذي نلى للشباب الهٓلُت الصخت خالت مشاْبت ئلى خاحت أًًػا هىإ. ألاظشة  لؿٍى

لت، لُتراث اإلاذاسط ئيالّ جأزحر ُُُٖت ودساظت  الاحخماعي الخبانذ وئحشاءاث ؾٍى

اهُت نلى هُعه والىباء الطاسمت،  واإلاشاهٓحن. ألاؾُاٛ َس

 الُٓحن نذم مً ال٘ثحر هىإ ،(ال أو) وظاّ ْذم نلى اإلاذاسط َخذ ئنادة موو 

ت اإلاذاسط لؿالب ٛ  والجامهاث الثاهٍى  ناد. اإلآبل الهام نلُه وظِبذ الزي الشٙل خى

 نبر ظُخهٓذ َطىلهم بأن ئخباسهم لُخم َٓـ الجامعي، خشمهم ئلى الؿالب بهؼ
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 مً اإلاهخادة مجمىناتهم نً ومىُطلحن مىاصلهم، في مدبىظىن  بهػهم. ؤلاهترهذ

ٛ  ْذًما للمط ي واضح معاس آلان ختى ًىحذ ال. وألاضذْاء اإلاهلمحن  اظخمشاس ُُُٖت خى

 .أخشي  مشة" ؿبُهُتال" وسختها الخُاة ظدشبه ىومت الىباء، هزا

 بحن مً هم والشباب اإلاشاهٓحن لً٘ ،نلى الجمُو نطًِبا ناًما 0202 نام ٗان

ش وحذ. الهٓلُت الصخت مش٘الث مً اإلاخػشسًٍ أٖثر  نلى العُؿشة إلاشاٖض خذًث جٍٓش

اًت ألامشاع  مً:  05 أن شخظ 5422 مجمىنت جٓذس ب:لـ( CDC) مجها والْى

 الثالزحن في الاهخداس في َ٘شوا ْذ ناًما 04 و 18 بحن أنماسهم جتراوح الزًً خؿلهحناإلاع

 في والشباب الشباب مبادساث مذًشي  ٖبحرة سوزمان، حُيُُش أشاسثَٓذ . العابٓت ًىًما

 الخـ أن ئلى َحرحُيُا، أسلُىًخىن، في( NAMI) الهٓلُت لؤلمشاع الىؾني الخدالِ

ادة شهذ "NAMI العاخً " ٛ . اإلااغُت الٓلُلت ألاشهش خالٛ اإلاٙاإلااث في ٖبحرة ٍص : جٓى

ذ وعمو ئهىا" ٛ  اإلاٙاإلااث مً اإلاٍض   ".والاٖخئاب الخىجش مً وال٘ثحر الٓلٔ خى

لت الىخذة َتراث أن ألابدار جكهشٖما      الصخت هخاةج جذهىس  ئلى جإدي أن ًمً٘ الؿٍى

ذ، بمشوس والبذهُت الهٓلُت  والهكام الهػالث واغؿشاباث الاٖخئاب ئلى ًإدي مما الْى

 الشباب، نلى بالُهل أزشث ْذ الاحخمانُت الهضلت أن سوزمان ًالخل. اإلاضمً اإلاشع وختى

ثحر  نذم" ًىاحهىن  ئنهم. آلان ختى أشهش ظخت مىز الخٓلُذًت اإلاذسظت خاسج ٗاهىا مجهم ٖو

 - الخُاة بيُت اخخُذ" ووهاهٓهم؟ هاأضذْاؤ  هشي  متى" اإلاذسظت؟ ظخهىد متى" ، الُٓحن

  (Sarah Ellis, 2020 ).وضخاها نشُت بحن جماًما - جبذو الخُاة ٗاهذ ُِٖ ألاْل نلى

اهُت نلى الخأزحر هزا ًبذو  اإلاذاسطَ: اإلاذاسط إليالّ آخش جأزحر خالٛ مً الَش

ش خُث ،"واإلاشاهٓحن ألاؾُاٛ مً هذًذلل الُهلي الهٓلُت الصخت هكام" هي  خذماث جَى

ا سناًت، ئلى ًدخاحىن  الزًً اإلاشاهٓحن مً باإلااةت 57 لـ الهٓلُت الصخت ًٓ  دساظت إلاإلُي َو

  اإلاذاسط ئيالّ ًٙىن  ْذ. ألاؾُاٛ ؾبخٛى   JAMA 'في وششث خذًثت
ً
 بشٙل مهؿال

 مخىاظب يحر بشٙل اإلاشجح مً الزًً اإلاىخُؼ، الذخل راث ألاظش مً لؤلؾُاٛ خاص

ا خذماث ًخلٓىا أن  .اإلاذاسط مً الهٓلُت الصخت خطشًٍ

https://www.healthcentral.com/author/sarah-ellis


 د/ عزالذين بشقه
 

120 

 

 الصخت مشاٗل جُاْم ئلى Covid-19 حاةدت ًإدي ْذ: "الذساظت جلٚ مإلُى ٖخب        

إدي الخالُت الهٓلُت ذ ئلى ٍو ج بعبب واإلاشاهٓحن ألاؾُاٛ بحن الخاالث مً اإلاٍض ذ اإلاٍض  الٍُش

ىد الاحخمانُت والهضلت الهامت الصخت أصمت مً   (Youki Terada,2020)".الاْخطادي والٗش

 الصخت اغؿشاباث مهكم ًخمثل في أن  الباخثىن  ئلُه ٌشحر ٖبحر ْلٔ مطذس              

 بالصخت ٔجخهل مش٘الث أي جدذًذ الػشوسي  َمً الؿُىلت، مشخلت في جبذأ الهٓلُت

ذ ئرا. ومهالجتها مبً٘شا الهٓلُت ٖش
ُ
 وناؾُُت صخُت مشاٗل ئلى جإدي َٓذ نالج، دون  ج

 خذماث لخٓذًم َهالت وظُلت الُُذًى مإجمشاث جٙىن  ْذ الٓطحر، اإلاذي نلى. خؿحرة

 .لؤلؾُاٛ الهٓلُت الصخت

ٗادًمي وؤلاهجاص الهٓلُت الصخت أن ألابدار جكهش  ؤلاحهاد ًٌحر. مشجبؿان ألا

ُب إلاضمًا ػهِ للذماى، الُ٘مُاتي التٖر ُت اإلاهاساث ٍو حز الاهدباه مثل اإلاهَش  والتٖر

ٗاسا، وؤلابذام والزاٖشة ذ  لمان خُث جٖإ  بجامهت الىُغ ونلم ألانطاب نلم أظخارة ،ٍو

 اإلاشانش جىكُم نلى ْذسجٚ في عجًضا جشي أهٚ  : "0214 نام أحٍشذ مٓابلت في ئهذًاها

 ّ لمان اٖدشُذ بدثها، في". ادؤلاحه هدُجت جُُُ٘ت بؿش  في ًدعبب اإلاضمً ؤلاحهاد أن ٍو

 ْششة في مهشفي ْطىس  ئلى ًإدي مما الُئران، في الذماى خالًا بحن الشوابـ جٓلظ

      (Youki Terada,2020) .الجبهي الُظ

 ْبل واظو هؿاّ نلى بالطذماث الىانُت اثاإلاماسظ اظخخذام مً الشيم نلى

  أٖثر جٙىن  أن اإلادخمل َمً الىباء،
ً
 اْخطادًت ضهىباث الؿالب ًىاحه خُث جٙامال

دضهىن  ذ ًدملىن هما وخشها مههم نىذ الهىدة وألاضذْاء الهاةلت َٓذان نلى ٍو ، ْو

 بعبب َٓذان أخذ ألاْاسب.

 تراب الهىدة ئلحها.وهزا هى الخدذي ألاٖبر للمذاسط في بُئخىا نىذ اْ

 آزاس الجاةدت نلى م٘دعباث الؿلبت:  -4-0

 خاص بشٙل ولً٘ الؿالب، حمُو نلى الاحخمانُت والهضلت اإلاذاسط ئيالّ أزش لٓذ    

 أصمت بذأث بخهلمهم، لخٔ الزي الػشس  ئلى باإلغاَت. َٓش في ٌهِشىن  الزًً أولئٚ

ٛ  تئمٙاهُ الؿالب مً الهذًذ َٓذ خُث بالكهىس  الهٓلُت الصخت  الخذماث ئلى الىضى

 .اإلاذاسط ٖما رٖشها ظابٓا جٓذمها التي

https://www.edutopia.org/profile/youki-terada
https://www.edutopia.org/profile/youki-terada


–ثقييم آلاثار وثحذي اإلاستقبل -الصحة النفسية للطالب في ظل حائحة كىروها  
 

121 

 

 ظىاء - الجذًذ الهام بذء نىذ اإلاذسظت جخخزه الزي الشٙل نً الىكش ًؼب

ٛ  في ًضالىن  ال أو مًها اإلاذسظت مبنى ئلى واإلاهلمىن  الؿالب ناد  اإلاهلمىن  ظُىاحه - اإلاجز

 الصخُذ اإلاعاس نلى والبٓاء الخهافي نلى الؿالب معانذة ًم٘جهم ُِٖ: ملخت مشٙلت

 الىباء؟ بعبب الخهؿل في خُاتهم حعخمش أن اإلاشجح مًأهه  مو ،الهام ؾىاٛ

ٗادًمُت، اإلاٙاظب مً أشهش نلى ظُٓط ي ٗىسوها َحروط أن ئلى حذًذة دساظت حشحر       ألا

ا
ً
و الباخثىن  الؿالب مً الهذًذ جاٗس  بالؿال  أن ٌهاهىن مً احعام َجىة الاهجاص، خُث ًخْى

 44 و الٓشاءة في الخهلم مٙاظب مً باإلااةت 66 بمخىظـ الجذًذ الذساس ي الهام ظِبذؤون

اغُاث، في الخهلم مٙاظب مً باإلااةت  الذساس ي الهام في جدٓٓذ التي باإلاٙاظب مٓاسهت الٍش

و خُث الٓشاءة، ضهُذ نلى أظىأ الىغو لً٘. الهادي  ألانلى الثلث أن أًًػا الباخثىن  ًخْى

 أزىاء أظشهم مو الٓشاءة ًىاضلىا أن اإلاشجح مً ألهه سبما مٙاظب، ظُدٓٓىن  الؿالب مً

     (Youki Terada,2020 ) .الخدطُل َجىة ًىظو مما اإلاذاسط، ئيالّ

ش ْلُلت مذسظُت أهكمت حعىء ٗىن  ألامىس  ولهل ما ًجهل ا جَى
ً
 لذنم خؿؿ

 ًإزش ْذ مما الذساظت، في الباخثىن  ٌشحر ٖما  ئْامت أماًٖ ئلى ًدخاحىن  الزًً الؿالب

  .روي الذخل الػهُِ  الخاضت الاخخُاحاث روي  الؿالب نلى

 اإلاذسظت في حهلمىه ما لبهؼ الؿالب وعُان َ٘شة َان َ٘ما هى مخهاٍس نلُه،

ّ  هىإ ولً٘ ،حذًذة لِعذ الطُِ خالٛ  الطُِ في خهلمال َٓذان بحن ٖبحر َش

ٓذان ِ الطُِ، َطل خالٛ: بالىباء اإلاشجبـ الخهلم َو دذر الشظمي، الخهلُم ًخْى  ٍو

ًبا اإلاهذٛ بىُغ الخهلم َٓذان  الخهلُماث لً٘ ،الباخثىن  ٌشحر ٖما الؿالب، لجمُو جٍٓش

ت يحر ٗاهذ ت مً الؿالب بهؼ جمً٘ خُث الىباء، أزىاء مدعاٍو  في الٙاملت اإلاشاٖس

ش نذم مثل - نٓباث آلاخش البهؼ واحه بِىما هترهذؤلا  نبر الخهلم ٛ  جَى  ئلى الىضى

 .جٓذمهم أناْذخُث  –أو غهِ جذَٓها  ؤلاهترهذ

 8 ئلى 7 مً الطٍُى في ؾالب مالًحن 5 مً وؾىُت نُىتبخدلُل  الباخثىن  ْام     

 لخُُٓم اإلاذاسط حعخخذمها أداة وهي "، MAP Growth" الخخباس خػهىا ممًظىىاث 

اغُاث الٓشاءة في لؿالبا همى  الىمى الباخثىن  ْاسن . الذساس ي الهام مذاس نلى والٍش
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ٛ  ري الذساس ي الهام في الىمىرجي هاث الُٓاس ي الؿى  مً الؿالب خشوج نلى بىاءً  بالخْى

 . ماسط شهش مىخطِ مً انخباًسا اإلاذسظت

و اغُاث، ءةالٓشا في ٖبحًرا اهخُاًغا الؿالب ًىاحه أن ،اإلاخىظـ في الباخثىن، جْى  والٍش

ُٓذون   في اإلاٙاظب مً أشهش وخمعت الٓشاءة في اإلاٙاظب مً أشهش زالزت مً ًٓشب ما ٍو

اغُاث  َاةذة أٖبر َان للذساظت، الشةِس ي اإلاإلِ ٗىهُُلذ، مُجان ئلى باليعبت. الٍش

 الؿالب ظُهىد ولً٘ - اإلاشخلت هزه في مهؿى وهزا - ظُدذر الخهلم َٓذان أن لِعذ

 .جماًما مخخلُت بمهذالث اهخُػىا أن هذب اإلاذسظت ئلى

اث هىاحه ْذ: "ٗىهُُلذ وأٖذ ت يحر معخٍى ". العٓىؽ نىذ الخباًً مً معبْى

 واإلاىاسد الاخخُاحاث مً ال٘ثحر لذيها ناةالث  ها التي الخهلُمُت اإلاىاؾٔ في خاضت"

 . اإلاخخلُت
ً
 ،الذساس ي الُطل في أْل أو أنلى الطِ في ذسظىن ً الؿالب حهل مً بذال

 ئلى جٓذمىا الزًً ألاؾُاٛ مٓابل ٖثحًرا جشاحهىا أؾُاٛ اإلاهلمحن لذي ًٙىن  ْذ

     (Youki Terada,2020 )".ألامام

ا. بهذ نً الخهلم في الٙامىت اإلاعاواة نذم أوحه ب٘شِ يهذد الىباء ئن ًٓ  َو

ض لخدلُل  في ضهىبت اإلاشاهٓحن مً اإلااةت في 17 ًىاحه ، 0215 لهام لؤلبدار "بُى" مٖش

ٛ  ًخمخهىن  ال ألنهم اإلاجزلُت واحباتهم ئٖماٛ ّ  بىضى  اجطاٛ أو ٖمبُىجش حهاص ئلى مىزى

ٗان ألامش ٖزلٚ في  .باإلااةت 05 ئلى الهذد اسجُو العىد، للؿالب باليعبت. باإلهترهذ َارا 

 الث؟ دولت نكمى َُِ٘ هى خاٛ الهالم الث

ٖخب ٗىهُُلذ في الذساظت: "هىإ الهذًذ مً ألاظباب لالنخٓاد بأن جأزحراث 

ُذ  " ْذ جٙىن أٖبر باليعبت لؤلؾُاٛ الزًً ٌهاهىن مً الُٓش وألاؾُاٛ 19َحروط" َٗى

ٓو الهبء الاْخطادي بشٙل يحر  اإلالىهحن". حهاوي أظشهم مً مهذالث ئضابت أنلى، ٍو

وي البششة العىداء ومً روي ألاضٛى ألاظباهُت، مخىاظب نلى ناجٔ الىالذًً مً ر

   (Youki Terada,2020 ) الزًً جٓل اخخمالُت ْذستهم نلى الهمل مً اإلاجٛز أزىاء الىباء.

 أن ئال ،Covid-19 ُحروطبـ لئلضابت نشغت أْل ألاؾُاٛ أن مً الشيم نلى

ُاث الثمهذ  أن اإلاشجح مً للىباء، اإلاذمشة الاْخطادًت الهىاْب حاهب ئلى ، البالًحن َو

اههم. نلىواضخا  جأزحر لها ًٙىن   َس
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 شمىلية ألاضرار وخطىرتها -5

 ما أن ئلى الُىمُت الخُاة نلى COVID-19 ظببها َحروط التي الاغؿشاباث أدث         

 الؿُىلت مشخلت يف الخهلُم َٓذوا لمالها أهداء حمُو في ؾُل ملُىن  42 ئلى ًطل

 (United Nations, 2020) .اإلاهم اإلاذسس ي ْبل نامهم في اإلاب٘شة

ت، مدُضة بِئت َٓذوا وبالخالي شص ومثًر  الخاالث بهؼ وفي احخماعي، وجُانل ، حهلم َو

  .ٗاَُت حًزًت

ل، اإلاذي نلى الطحي بىمىهم ؤلاغشاس ئلى رلٚ ًإدي أن اإلادخمل ومً  ال الؿٍى

ب الخهلُم أهكمت واإلادشومت في الُٓحرة ألاظش أؾُاٛ ُماظ  ظلؿذ واإلانهي، الخٓني والخذٍس

اث رلٚ في بما الػهِ، هٓاؽ نلى الػىء ألاصمت مىت مً اإلاىخُػت اإلاعخٍى  وهٓاؽ الْش

لت الهُٙلُت الػهِ  جىُُز ضهىبت ئلى الهمل أماًٖ في الاغؿشاباث أدث. ألامذ ؾٍى

 لىكام أظاظُت نىاضش وهي الهمل، نلى الٓاةمت الخهلم وأهماؽ اإلانهي الخذٍسب خؿـ

ّ  ومعخجُب وقُُي ومنهي جٓني  .للعى

 مً نام بشٙل ؤلاهترهذ نبر الخهلم ًخم بِىما الهالي، للخهلُم الُشعي الٓؿام في

 بخأحُل الجامهاث بهؼ ْامذ ؤلاهترهذ، نبر واإلاىطاث اإلاسجلت اإلاداغشاث خالٛ

 اإلاهلىماث لخ٘ىىلىحُا الخدخُت البيُت هٓظ ش، بعببآخ ئشهاس ختى والخذَسغ الخهلم

 .واإلاهلمحن الؿالب مً لٙل

ٛ  أًًػا ألاظئلت جبٓى ٛ  جيعُٔ ُُُٖت خى ماث الذساظُت الُطى  والخٍٓى

ٗادًمُت، ً ًمً٘ ال بِىما ؤلاهترهذ، بىجاح نبر البرامج بهؼ جىُُز جم خُث ألا  أن لآلخٍش

 .ٖزلٚ ًٙىهىا

. الخهلُم بهذ ما ئلى جمخذ ٖبحرة، جأزحراث ئخذار يف الخهلُم اغؿشاب ظِعخمش   

ذ  ظبُل نلى وحشمل، العابٓت العُاظاث ملخطاث في هزه مً الهذًذ نشع جم ْو

 اليعاء غذ والهىِ الاْخطادي، الاظخٓشاس نذم  الًزاتي، ألامً اوهذام اإلاثاٛ،

  (WFP, 2020).والُخُاث
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حر ٌهُٔ ألاخشي  الخهلُمُت واإلاإظعاث اإلاذاسط ئيالّ  أظاظُاث خذماث جَى

 الصخُت الخذماث مً ويحرها اإلاذسظُت الىحباث َٓذان أزش. واإلاجخمهاث لؤلؾُاٛ

ت  ئلى أدي مما دولت، 195 في ؾُل ملُىن  772 نلى الىباء مً ألاولى ألاشهش في والخًزٍو

ادة  البلذان بهؼ جم٘ىذ َٓذ رلٚ، ومو. خشماًها الُئاث ألٖثر الخًزًت وهٓظ الجىم ٍص

 جخهلٔ . (Matt. Krents, 2020) نلحها واإلاداَكت اإلاذسظُت الخًزًت بشامج ُُِج٘ مً

 اإلاإظعاث حهمل خُث الاحخمانُت، والىُعُت الصخُت بالخذماث أًًػا الاغؿشاب

اًت ٖمىطاث أًًػا الخهلُمُت  حهاوي لزلٚ، وهدُجت. اإلاشىسة وجٓذًم والدصخُظ للْى

 .الاحخمانُت الخماًت آلُاث وهٓظ تألاظاظُ الخذماث َٓذان مً الػهُُت الُئاث

 ئيالّ أن  أقهشث حاةدت ٗىسوها العابٓت، ألاوبئت مو الخاٛ هى ٖما

 ألهىام نشغت أٖثر ألنهً والُخُاث، اليعاء نلى متزاًًذا خؿًشا ًمثل الخهلُمُت اإلاإظعاث

 .والٓعشي  اإلاب٘ش والضواج الجيغ، ومماسظت اإلاجزلي، الهىِ مثل ؤلاظاءاث، مً مخهذدة

 وعبت حهخمذ. الهمل نلى آلاباء مً الهذًذ ْذسة نلى ؤلايالّ نملُاث أزشث ٖما

 بلذان في.(United Nations, 2020)واإلاذاسط ألاؾُاٛ سناًت نلى الهاملحن آلاباء مً ٖبحرة

ُ٘ت، اإلاخدذة والىالًاث اإلاخدذة واإلامل٘ت وئًؿالُا وأإلااهُا َشوعا مثل  62 ًخمً٘ لم ألامٍش

ٛ  ئًجاد مً باءآلا  مً اإلااةت في ت الشناًت ومشاٖض للمذاسط بذًلت خلى  دساظت حعلـ. الجهاٍس

ذ مً أٖبر هطًِبا جخدمل اإلاشأة أن نلى الػىء خذًثت  سناًت جٓػُه الزي ؤلاغافي الْى

 الخالي، الاْخطادي الاغؿشاب حاهب ئلى (Matt. Krents, 2020) اإلاجزلُت واإلاهام لؤلؾُاٛ

 اإلاعاواة نذم جىظُو وبالخالي الذخل، في الُجىاث ٍادةص  في رلٚ ٌعاهم أن اإلاشجح مً

 .الجيعحن بحن

 ما ظخمثل الهمل ظاناث في الخعاةش أن ئلى الذساظاث حشحر رلٚ، نلى نالوة  

 ًُٓذون  الزًً آلاباء ألنهكًشا  (ILO  ,2020 ) ٗامل بذوام وقُُت ملُىن  422 ئلى ًطل

 بِىما الُخُاث، وحهلُم الالخداّ مهذالث جىخُؼ َٓذ ضهبت، خُاساث ًخخزون  الذخل

و مو. والاظخًالٛ والخىقُِ ألاؾُاٛ نمالت جشجُو ادة جْى  الزًً ألاشخاص نذد ٍص

 ئلى الاهدباه ًجب ملُىن، 122 و 71 بحن الجاةدت بعبب مذْو َٓش في ٌهِشىن 
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 ْشاساث نلى جإزش أن اإلادخمل مً التي البذًلت الُشضت جٙالُِ ئلى باإلغاَت اإلادعشبحن،

 (,(World Bank ,2020 ). أؾُالهم حهلُم لذنم ىالذًًال

 آزاس له ظُٙىن  بل َدعب، َىسٍت اْخطادًت نىاْب اإلاذاسط إليالّ ًٙىن  لً

لت ت، الخىمُت مإشش أن ئلى الخٓذًشاث حشحر ألامذ، خُث ؾٍى  البهذ ًمثل الزي البشٍش

كهش الثلث، َُه الخهلُمي ُُ   اهخُاًغا ظ
ً
 .(.(United Nations, 2020 مزهال

 اإلازدوجاإلاذرسة العربية: التحذي -6

ُ٘ت  ًكهش الاظدششاٍ مهما لخطىس   في الذٛو اإلاخٓذمت مثل الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ض خمعت جدذًاث هلخطها في همىرج الخهلُم  اإلاذسظت نلى اإلاذي اإلاخىظـ والبهُذ خُث جتٖر

ل للؿالب الىاَذًً، الاخخُاف بالؿالب أزىاء الخهلم نً بهذ، والدسجُ الهالي ما ًلي:

وؤلاًشاداث مً اإلاإظعاث اإلاعانذة، والخٙالُِ واللىحعدُاث الظخجاباث الصخت الهامت، 

    (Andrew P. Kelly, 2020)بالخًزًت الشاحهتوحهذًل الهملُاث للخخؿُـ 

، لزلٚ لم لجاةدتلهبذ مهكم الخٙىماث دوًسا في اللخاّ باالهدشاس ألاس ي ل 

ذ لالظخهذاد لىكام الخذَسغ نً ُبهذ. ًً٘ لذي اإلاإظعاث ظىي ا لٓلُل مً الْى

 خُثما مً اإلامً٘ أن حشمل الاظخهذاداث ما ًلي:

أخزو الخأٖذ مً أن الؿالب ً•   .ن ئلى اإلاجٛز ال٘خب الالصمت للذساظت ٓخىىن ال٘خب ٍو

ش الجهاةُت  الاهتهاء مً هخاةج الاخخباس •    ، ووغو الخؿت الذساظُت اإلاعخٓبلُت.والخٓاٍس

ب اإلاىقُحن: جشجِباث للخماًت؛ جٓعُم الهمل بحن ؤلاداساث ؛ آلُاث ئ•  نذاد وجذٍس

للمهلمحن للبٓاء نلى اجطاٛ حماعي مً أحل الذنم اإلاخبادٛ؛ وجدذًثاث مىحضة وبعُؿت 

ت ئلى خذ ما.الُهلُت نً جٓىُاث الخهلم   اإلاألَى

ىحُا ٗان لذي الهذًذ مً اإلاإظعاث خؿـ لالظخُادة بشٙل أٖبر مً الخ٘ىىل 

ٗان مً  حاةدت ٗىسوهافي الخذَسغ، لً٘ اهذالم  ٌهني أهه ًجب جىُُز الخًُحراث التي 

 اإلاُترع أن جدذر نلى مذاس أشهش أو ظىىاث في يػىن أًام ْلُلت.
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نذم الُٓحن بشأن مىنذ نىدة الخُاة ئلى ؾبُهتها ًإدي ئلى جُاْم الٓلٔ.  ئن 

بت للخذَسغ بؿّش مخخلُت، ًجب نلى ختى مو ُْام اإلاإظعاث باحشاء الخًُحراث اإلاؿلى 

ت الٓطىي لؿمأهت الؿالب وأولُاء ألامىس  مً خالٛ الخىاضل  -الجمُو ئنؿاء ألاولٍى

ً جٓذًم هزا الؿمأهِىت  ، بدُثاإلاعتهذٍ ظِخهحن نلى الهذًذ مً اإلاهلمحن واإلاعدشاٍس

بذون مهلىماث واضخت مً هُئاث ومإظعاث الُدظ خٛى الترجِباث الخاضت 

. باظدبذاٛ  الامخداهاث اإلالًاة وحهذًل ئحشاءاث الٓبٛى

ًجب نلى اإلاإظعاث ئنالم الؿالب وأولُاء ألامىس بالخىاضل اإلاخ٘شس بشأن هزه 

ٓذ ًٙىن اإلاهلمىن ومعدشاسو اإلاذاسط أَػل مً آلاباء في تهذةت مخاٍو َ الؿىاسب،

عانذة الؿالب في اإلاىاِْ اإلادشومت. ومو رلٚ، ًمً٘ للجمُو الىضٛى ئلى خؿىؽ اإلا

ًجب نلى ، ٖما واإلاىاسد خاسج الىكام اإلاذسس ي اإلاخخططت في مهالجت الخدذًاث الىُعُت

إلاعانذة هإالء الؿالب الزًً ًٙىن  اإلاإظعاث وألاهكمت الخهلُمُت بزٛ حهىد خاضت

آباؤهم يحر دانمحن والزًً ال حعانذ بِئاتهم اإلاجزلُت نلى الذساظت. نىذما ًخم حجض ألاظش 

، ْذ ًٙىن آلاباء وألاوضُاء ْلٓىن بشذة بشأن معخٓبلهم الجاةدتْبل في معاٖجهم مً 

الاْخطادي، لزا َان الذساظت في اإلاجٛز لِعذ ظهلت، خاضت باليعبت لؤلؾُاٛ روي 

الخاَض اإلاىخُؼ. يالًبا ما جُخٓش هزه اإلاىاٛص ئلى اإلاهذاث ووظاةل الاجطاٛ التي حهخبرها 

ا مىه، مما 
ً
   (Andrew P. Kelly, 2020) ًإدي ئلى جُاْم اإلاشٙلتألاظش الًىُت أمًشا مُشوي

 وهى خاٛ مهكم ألاظش في البِئت الهشبُت.

أما الاٖخكاف الزي حهِشه اإلاذاسط وهٓظ الخأؾحر نبر َّش الذنم الىُس ي  

والاحخماعي وفي قل الُشوّ الاحخمانُت والُٓش اإلاسجل نلى مهكم ألاظش، ججذ اإلاذسظت 

نالم الخهلُم الال٘ترووي الزي أحبرث الجاةدت ال٘ثحر مً  هُعها أمام جدذي حذًذ وهى 

سيم الخجاسب الىادسة هىا وهىإ نبر ى ولىحه مً باب الخهلُم نً بهذ ) الذٛو نل

ىهُ (، ومً هىا باث مً الػشوسي نلى الهُئاث تالٓىىاث الخهلُمُت ؤلارانُت والخلٍُض

ت اظخخذام مىاهج بعُؿت   .خذم الخهلم يحر اإلاتزامًاظخمثل للخذَسغ نً بهذ: اإلاشَش

خؿىاث إلنالم الؿالب وأولُاء ألامىس وؾمأهتهم  مثلما جخخز اإلاإظعاث 

والخُاف نلى الاجطاٛ  هم، ًجب نلحهم أًًػا ج٘ثُِ ْذستهم نلى الخذَسغ نً ُبهذ. 
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ذ اإلاىاظب لىغو خؿـ مإظعُت مهٓذة َهالت  هزه الخالت الؿاسةت لِعذ بالْى

ٗان  َالخ٘مت مً اإلاُترع جىُُزها نلى مذي شهىس أو ظىىاث. للخهلم نً بهذ والتي 

ٗان الهمل ٌعخدٔ الُٓام به ، َاهه ٌعخدٔ الُٓام به بشٙل ظيئ"  الٓاةلت  جبٓى "ئرا 

ىهه راث االهخمام الٙامل بؿمأهت َ ،ضالخُت. ًجب أن ٌهمل اإلاهلمىن مو ما ٌهَش

 ُا حذًذة في الخاٛ.الؿالب هى أٖثر أهمُت مً مداولت حهلم ؾّش جذَسغ أو ج٘ىىلىح

ذ  أهم حهذًل، باليعبت ألولئٚ الزًً انخادوا الخذَسغ في الُطٛى الذساظُت في الْى

الُهلي، هى الاظخُادة مً الخهلم يحر اإلاتزامً. باليعبت إلاهكم حىاهب الخهلم والخذَسغ، 

ذ واخذ. ًمىذ الهمل يحر اإلاتزامً اإلاهلمحن اإلا حن الخىاضل في ْو شوهت ال ًخهحن نلى اإلاشاٖس

ُٔ بحن مخؿلباث اإلاجٛز والذساظت.  ً الؿالب مً الخَى
ّ
م٘ في ئنذاد اإلاىاد الخهلُمُت ٍو

مُت. ال ًدخاج اإلاهلمىن ئلى  ٌهمل الخهلم يحر اإلاتزامً بشٙل أَػل في الخيعُٓاث الْش

ذ مدذد: ًمً٘ وششها نبر ؤلاهترهذ  مً٘ للؿالب ل ختى جطلحعلُم اإلاىاد في ْو لؿلب ٍو

ذ ؤلال٘ترووي بما ًدىاظب مو الخهامل مهها ب ٙي واإلاذوهاث والبًر اظخخذام مىاْو الٍى

 حذاولهم الضمىُت.

ت الؿالب بشٙل دوسي وجدذًذ مىانُذ نبر   ًمً٘ للمذسظحن الخدٓٔ مً مشاٖس

مي يحر  ؤلاهترهذ للؿالب روي الاخخُاحاث أو ألاظئلت الخاضت. ًدُذ ئوشاء َطل دساس ي ْس

 .لخىاست أٖبر لمتزامً للمهلمحن والؿالب معاخ

 ما جٙىن دسوط الُُذًى أٖثر َهالُت
ً
ٗاهذ  -ٖما أنها أظهل في الخدػحر  -وباإلاثل، نادة ئرا 

نبر هزا الىمىرج البعُـ أو ابخٙاس همارج (John. Daniel ,2020) .دْاةٔ( 12-5ْطحرة )

ت الهشبُت مىاٖبت أزش ألاوبئت نلى يشاس حاةدت  أخشي، هل حعخؿُو اإلاىكىماث التربٍى

 ٗىسوها) التي ال ٌهٍش الخبراء متى ظخيخهي بالػبـ(؟

وهل ًمً٘ اإلاذسظت أن حهالج الطذماث التي ناشها الؿلبت بعبب الجاةدت أو  

لت؟  بعبب الابخهاد نً اإلاذسظت مذة صمىُت ؾٍى

وأخحرا هل حعخؿُو اإلاذسظت الهشبُت اللخاّ بالخؿىس الخ٘ىىلىجي نبر الخهلم نً بهذ 

 ل٘ترووي لشأب الطذم بحن حهلم ألاحُاٛ؟واظخًالٛ الخهلُم الا
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 خاثمة:

ت في الىؾً الهشبي       ْبل الخُ٘حر في مذسظت الًذ ونً ما خػشث اإلاىكىماث التربٍى

مً اظتراجُجُاث ووظاةل وهُاٗل حعخؿُو بىاظؿتها أن حعحر مالًحن ألانحن الىاقشة 

الهِش في نالم  بشًِ ئلى اإلاعخٓل وجلٚ الهٓٛى الهؿش ى التي جخلهِ بُػىلُت ئلى

ًملإه الاَتراع وهى ًُو نلى أْطش معاَت بحن البطمت والضس لخدمل ألآًىهت نلى 

 الشاشت الهٓل لُخهلم ما لم ًخمً٘ اإلاهلم مً ْىله خػىسا...ْبل رلٚ ُِٖ ًجب أن

 خهامل اإلاهلم والؿاْم التربىي مو الجخاَل التي ظخهىد وهي مىٙىبت ومطذومت؟ ً

 ألاؾُاٛ مو بالخىاضل خاًضا اهخماًما الطادمت ألاخذار في ماسوالذ اإلاىث حجم ًخؿلب

تَ ،واإلاشاهٓحن  مهمت جؿبُو ججشبت هي اإلاذسظتألن  وألامً الجعذًت للعالمت داةًما األولٍى

 مجها ٌهاوي التي الىُعُت اإلاشاٗل بأهىام الخيبإ تبى ضه ، َشيمواإلاشاهٓحن لؤلؾُاٛ

 الطهىباث جٓلُل في الخالُت ؤلاداسة خؿت ذحعان ْذ ، رلٚ ومو ،واإلاشاهٓىن  ألاؾُاٛ

 :الالخٓت

ٓت ؾالب لٙل • ىصح ال ،للطذمت لالظخجابت مخخلُت ؾٍش  هُغ بؿلب ًُ

 .الؿالب واحب ْطظ ئلى ماظخمَاال . الجمُو مً الاظخجابت

ذَ ،ممً٘ خذ أْص ى ئلى الُىمي الشوجحن نلى الخُاف •  مىاظبيحر  الْى

ٛ  جٙىن  أن ًً٘م بطىسة ضادمت، حذًذة ئحشاءاث إلدخاٛ  الضمىُت الجذاو

ت  .مؿمئىت اإلاألَى

 اإلاُُذ مً لزلٚ، ،الؿالب اظخجابت نلى للٙاسزت اظخجاباث اإلاهلم  ظخإزش •

ً واإلاذسظحن ال٘باس مو ألاَهاٛ سدود مىاْشت  .الؿالب مو الخدذر ْبل آلاخٍش

حر • ذ جَى  الزًً لؿالبمو ا َالُٓكت. الُطل في الخذر إلاىاْشت مىكم ْو

ذ جدذًذ ٌعانذ أن ًمً٘ اإلاىاْشاث في يامشة انشمش نً ٌهبرون  الْى

ذ نما الخهبحر نلى الؿالب ٛ  أن دون  ًٍش  .ْىله في ًشيب ْذ مما أٖثر ًٓى

ًدا أمًشا الذساس ي الُطل سوجحن نلى الخُاف ًٙىن  ْذ •  اإلاذسس ي الهمل ختى ،مٍش

ش أن ًمً٘ اإلاىخكم  .الؿالب لبهؼ والشاخت باأللُت الشهىس  بهؼ أًًػا ًَى
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 وجخؿُـ مىاْشت نلى باإلاذسظت واإلاىقُحن الخذَسغ هُئت أنػاء ُوحصج •

 .مًها الطُُت الخذخالث

ذ الٙافي للخذًث نً اهُشاد •  .جٕش ال٘ثحر مً الْى

ذ مُخىح بأظلىب الخذر تىاْشم •  في ألاؾُاٛ ًشيب ْذ الؿالب، مو وضٍش

ذ مخٓؿو، بشٙل الخدذر  مدذدة مهلىماث ئلى ظًىا ألاضًش ألاؾُاٛ ًدخاج ْو

 .خ٘شاسهال

ٛ  ألاخشي  اإلاهلىماث ومطادس للخلُاص الخهشع مً الخذئسشادهم هدى  •  خى

ذألن رلٚ  وضخاًاها الٙاسزت  مً بالػُٔ الشهىس  مً اإلاُشؽ الخهشع ًٍض

ت جدذًذ في ؤلاَشاؽ خالٛ  .الهٍى

 نلى الخهٍش أو الصخص ي الؿابو ئغُاء مذي مً الخذ نلى الؿالب معانذة •

ِ أو الطخاًا  .اإلاذسظت في أمان في بأنهم همر حزٖج ، ًجباإلاْى

 اإلاشهذ أو مشانشهم نً بالػشوسة لِغ - اخخُاسهم مً مدادزاث في همٖاشش ئ •

ا أمًشا للخُاة الؿبُهُت ألاخذار نً الخذًث ألن ًُ  .للصخت أظاظ

و دسحت • هماإلاذسظت في وؤلاجٓان بالعُؿشة الؿالب لذي خعاطؤلا  َس  ، بتٖر

 .خاص ليشاؽ ًخؿؿىن 

 َهم نلى معانذتهم ًمً٘ ،"باإلزاسة" واإلاشاهٓىن  ظًىا ألاٖبر ألاؾُاٛ ٌشهش ْذ •

هم  .اإلاذسظت في خذود ووغو ظلٖى

 ، لزاألاشُاء جزٖش ضهىبت أو الدشدذ خالٛ مً ألاؾُاٛ بهؼ ٌعخجُب ْذ •

همه هزا مو الدعامذ ًجب  .َو

 اهخُاع اإلاثاٛ، ظبُل نلى) اإلاهخاد الؿالب ظلٕى في للخًحراث الاهدباه •

ادة أو اإلاجزلُت، الىاحباث أداء نذم أو الاهخمام، ذانَٓ أو الذسحاث،  الىهاط ٍص

ٛ  أو الدشدذ، أو  (.اٖدعابه أو الىصن َٓذان أو ،أهُعه نض
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الكٍش الاظخثىاتي ًدخم  ئنادة الخُ٘حر في الخخططاث وألادواس اإلاهىُت ل٘ثحر مً مدترفي 

يُت ل لخىاضل مو الؿلبت الصخت الهمىمُت، ٖما اهه مً دواعي غبـ سصهامت دوساث جٍٙى

زا جدعبا لخؿش ما هى آث ختى وئن دخل الهالم  الزًً ٌهاهىن مً ئشٙالُاث هُعُت ٖو

مُت الخذًثت  .ٗله نطش )اإلاذسظت في البذ( بُػل الخ٘ىىلىحُا الْش
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