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��ة ح�ل فای�وس ��رونا و���ت ال�ائعات ون�رت ال��ال�ل �ت&ای%$ أالراء وال��ل�الت العل��ة وال
ال�لف$ لل%:�، 89اد ال/��ع ق� ر4�ّ على ال/�ان1 ال��0ة ال/.�ان�ة، وقل�ا ت+ . العل��ة ال��ض�)�ة 

���ة أالت�ة ال م�الة ، وال�ي س�%ع8< على �افة ت%اول أالنع8اسات  ال.��8ل�ج�ة وال.ل���ة ال.ل��ة الB
  .ال�/االت ال��ات�ة ال���Eة وذلC في �افة أرجاء ال�ع��رة 

شه� العال+ ، وع�� حL&ات تار�BKة م�فاوتة ، أش8اال وأن�اIا ع�ة مH أالم�اض ال�ي ت+ ت0%�فها 
��ا Iا و��وما زال$ اال�Pاث ... ال�0&ة /  ال/�رR، ال�ف���Kا( Pال�Oاء  ورغ+ أنه ت+ ال.���ة عل�ها عل

��ة م�.ارعة على ق�م وساق ، ال9/اد أدوKة الم�اض أخ�Y خ���ة �ال.�Iان Pأن�اعه  �،Pع� أن �ّلف$ )ال
ال&��Kة أع�ادا ����ة مH ال�_�ات واالصاPات وت�اجع مل��[ في ال%�� االق�0ادR العال�ي ت��ل في اغالق  

جع ن�� ال&عb  االخ�، اال أن%ا مق�ل�ن على ت&عات أش� خ��رة الع�ی� مH ال�`س.ات االق�0اد9ة وت�ا
�1 جائ�ة االض��اPات ال.ل���ة والعقل�ة وت%امي أش8ال الع%ف ج�اء ما خلف�ه .P،ة&Iة قاK��&على ال

في ب�ا9ات  م�حلة ��رونا (جائ�ة ��رونا ، س�اء Pفعل الف��وس اللع�H ، اوسل.لة االخ�اء ال&��Kة 
االشاعات واالج�هادات الBاhIة وع�م ال�&االة واالك��اث مH خالل ع�م االل�4ام ب�ءا مH ) ال&e�fة

�ل�Oة ، وما واك1 ذلC مH خ��ات م�اجهة Pعeها ان ل+ H89 غال���ها ات.+ ب�دة �Pال�عای�� ال��0ة ال
  . الفعل ، م�ا قّلل مH ن/اع�ها وفاعل��ها

��لة في م�اكل ال�0ة ال%ف.�ة ، ن��P Hاجة الى ال����4على ض�ورة االس�ع�اد لل/ائ�ة ا��لقادمة وال
أالم� الRi ی��ل1 وضع اس��ات�/�ات خاصة Pال��ا9ة االج��ا)�ة وال%ف.�ة واالق�0اد9ة، ال س��ا أن%ا 
�1 ال&�الة ال�ي �ان$ لها .P ���Eع%ا ال.8اني ، وعانى ال�فق�نا ال���E مH أالع4اء مقارنة �P/+ م/�

  .انع8اسات سل��ة ����ة 

��kة ل�< فقj ب�H أف�اد ال�&قة االق�0اد9ة العال�ة وال�&قة ی�فا�/�وت م�Y ال�أث� ل�Y الفhات ال
على اع�&ار انه Pات ال وج�د مل��[ ،أو ��ا �ان ساPقا ، في م/��ع%ا الفل.��%ي لل�&قة ( العاملة 

ات1 وت+ ن��ها ، اال انه ، وO%اء على دراسات  وان�&اعات أع�ها الE)مH وجهة ن:� الEات1  –ال�س�ى 
)  م/لة ال��ادر ن��ذجا ( وال�/الت ) ص��فة الق�س م�اال(   ساPقا في الع�ی� مH ال�0ف ال��ل�ة

Hفال وال�افع�Iة االhان ف �ل  - وغ��ها م�ل�ا ودول�ا، اال ان%ا ن/�، ذ��را واناثا ، ال س��ا في  - ج�ل ال�.�ق
خp فhة االIفال، ال�ي س/ل$ حاالت فق�ان قل�لة ال�/�عات ال.8ان�ة ال�هّ��ة ، ه+ أك�� تأث�ا ، وOاال

 Yة أالخ�K��ن�j الB.ارة  / نع+ ن��قع ارتفاعا مل��qا وم�%ام�ا في ش8ل . ج�ا ، مقارنة مع الفhات الع

تباينت أالراء والتحليالت العلمية  
والطبية حول فـايروس كورونا  
وكثرت الشائعات وندرت  
التحاليل العلمية الموضوعية  

يكاد الجميع قد رّكز على  
الجوانب الصحية الجسمانية، وقـلما  
تم تناول أالنعكاسات   

ية السلبية  السيكولوجية والسلوك
الخطيرة أالتية ال محالة  

أننا مقبلون على تبعات أشد  
خطورة على البشرية قـاطبة،بسبب  
جائحة االضطرابات السلوكية  
والعقـلية وتنامي أشكال العنف  
جراء ما خلفته جائحة كورونا  

نحن بحاجة الى التركيز على  
ضرورة االستعداد للجائحة  
القـادمة والمتمثلة في مشاكل  

لصحة النفسية ، أالمر الذي  ا
يتطلب وضع استراتيجيات خاصة  
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الع%ف :وال�عاناة ال%ف.�ة واالج��ا)�ة ال�ي س��فعها  هiه الفhة عاجال أم ّاجال ،Pعb مH هiه 
�ة م�ل ال�Bف ال�ائ+ مH االتي،الالم&االة،االن��اءعلى الiات واالن4واء االس�R،ال�ّ%��،اض��اPات سل��

جان&ا،انBفاض م.��Y تق�ی� الiات وم.��Y ال�اف�kة ،أل�أتأة ،م�الزمة ما Pع� ال��ض، القلv ،االك�hاب  
  . ،الف�ضى وغ��ها ال���E ، ح�ى Pع� ال�عافي مH ��رونا  

 

   - :%ها ه%اك ع�امل ع�ی�ة تقف وراء ذلC ، لعل م

�1 ال��ت ج�اء ال�Eرونا او ال�عاناة ال��Kلة الح� اف�اد االس�ة أو  -.P ة���Eان ال�حاالت الفق
  .االقارب او ال/��ان 

�%ة ثقافة االشاعة وال�.ل�+ بها مH ق�ل ن.&ة ����ة مH ال.8ان ج�اء الBل�xات ال�قا_�ة  -�y
�ة �9اس1 عل�ها القان�ن ، على ال�أR أث�ت ال�ائعات ، وال�ي یiه1 ال&عb الع�&ارها . ال��فاوتة Kج�

العام وق� �89ن تأث��ها ق� ام�� الى Pعb مH صانعي الق�ار ، على االقل في ب�ا9ات ال/ائ�ة ، ف��ال  
̀الء هiه الPiEة Pع%اده+ ورفeه+ لالن�0اع الى ( اع��� ال&عb  أن الف��وس م/�د �Piة م�Bلقة  قاوم ه

ة ، الى ان اق���Oا ه+ أو Pعb مH أح��ه+ الى حالة ال�عاناة ال��ی�ة م/�ل ال�عل��ات واالرشادات ال��0
̀ام�ة س�اس�ة ل�%�ه عH م�اصلة الع�ل ) وOعeه+ ت�فاه هللا  ،وه%اك مH اع��� وOاء فای�وس ��رونا م

 ل��ق�v م��وعه  ال.�اسي ال�I%ي ،  

8ال االنه�ار في ال�L+  ت�اصل م.ل.ل انه�ار ال�L+ واالخالق ال����ة و8�Oل �ارثي ،أح� اب�ز اش -
 Hال م�ا ع4ّز االنان�ة والف�د9ة ب�ه� ال����4 على ال�Oح ال�ادR دون االك��اث Pال/�ان1 االن.ان�ة ،م

 ال�فP ��Eال/�اعة وال�0ل�ة العامة 

��ل في {�اب خ�j فاعلة  -��{�اب س�اسة رادعة وواض�ة ل��اجهة ال�Oاء، م�ل�ا ه� ال�ال ال
الثار ال%ف.�ة واالج��ا)�ة لل/ائ�ة ، ناC�y عH ت�ني ن.&ة ال�عي الiاتي اله��ة ل��اجهة  وال�قل�ل مH ا

 Yة اخ�K��P عات� . ال�0ة ال%ف.�ة ، رغ+ الK4ادة ال&��hة على مع�ل ال�عي  هiا ،مقارنة مع م/�

لالسف ال��ی� ، لع�$ وسائل ال��اصل االج��اعي وOعb وسائل االعالم دورا سل��ا ، ت��ل في  -
ب%�� ثقافة االشاعة ، عH ق0� أو غ�� ق0�، ناC�y عH ت�K�0ات م�H 9ف��ض به+ ال�Lام  ال�.اه�ة

̀الء الى ال�ه�Kل وال�&الغة ال4ائ�ة دون  ب�ور ت�)�ة ال�ع1 وت�ج�هه ال�جهة ال���0ة ، ع�� م�ل ه
�� ال�اه+ مH ف��وس ��رونا ، أe9ا اب�ع�ت Pعb وسائل Bال $Kوiافي على ض�ورة تEال����4 ال

عالم ل��ك ال.�� ل&ارKها في اع�اء ال��K�0ات ، في ال�ق$ الRi �%ا وال زل%ا �Pاجة الى رفع اال
مع%�Kات ال�ع1 ، ل�ا للعامل ال%ف.ي مH دور في تع4K4 ال�%اعة ل�Y االن.ان ، مH م%ا ال ی���i دوام 

ل�قارب االج��اعي ض�ورة ال�&اع� االج��اعي ،ب�ال مH ال�&اع� ال/.�R ، ف%��P Hاجة ماسة ل" اس�B�ام 
�أن�%ة Iأمان نف.ي و Hا ال�قارب مiا ی�ف� ه�  .في qل أالزمات ل

Pع� عق� ونّ�� مH تف�ي هiا ال�Oاء ، Pات$ ت�/لى  هiه  األثاره وانع8اساتها الع�ی�ة على ج��ع  
، )0اد9ا س��8ل�ج�ا ، اج��ا)�ا ـ تعل���ا ، ثقا_�ا وم�ا ال شC _�ه اق( م%احي ح�اة االن.ان في ال�ع��رة 

8�ة،م�ا زاد مH ح�ة هiه �Eا،وال�Oا ، و��روف�Kاران�P Hات$  ه%اك حاالت مP 8%%ي الق�ل أنه�ل�رجة 9
ال�الة ج�اء ع�م ال�/�Oة ال.اPقة لغال��ة أالج�ال ال�ال�ة ال�ي ت�اول ال�عا�9 مع هiا ال�Oاء ، مع ض�ورة 

بالحماية االجتماعية والنفسية  
واالقتصادية

جيل    -ان فئة االطفـال واليافعين
، ذكورا واناثا ، ال   -المستقبل  

سيما في التجمعات السكانية  
المهّمشة ، هم أكثر تأثرا ، 
وباالخص فئة االطفـال

متناميا في  نتوقع ارتفـاعا ملحوظا و 
نمط الخسارة  والمعاناة  / شكل  

النفسية واالجتماعية التي  
ستدفعها  هذه الفئة عاجال أم اّجال  

العنف  :،بعض من هذه  
االسري،التّنمر،اضطرابات  
سلوكية  

هيمنة ثقـافة االشاعة والتسليم بها  
من قبل نسبة كبيرة من السكان  
جراء الخلفيات الثقـافية المتفـاوتة  

البعض  أن الفيروس مجرد    اعتبر
قـاوم هؤالء هذه  ( كذبة مختلقة  

الكذبة بعنادهم ورفضهم  
لالنصياع الى مجمل التعليمات  
واالرشادات الصحية ، الى ان  
اقتربوا هم أو بعض من أحبتهم  
الى حالة المعاناة الشديدة  

)وبعضهم توفـاه هللا  
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م�ل تلC االوhOة انiاك دفع$ . ائ�ة ��رناال�أك�� على ان مH ال�&�8 ال/4م و8�Oل م�لv في ت�ا)�ات ج
 H�.ل �ف�لة ب����ا ساه�$ في اخ��اع س� ، HK9+ الع�ن لالخ��افل وتقEي س�اسة ال�%�Pال&��Kة الى ت
�اني ج�ن س%� ه� K����ر ال��م ، والRi ب�أ Pه العال+ ال��ال��اة ال&��Kة ، ولعل ن:ام ال�0ف ال�0ي ال

C وخالل ان��ار م�ض ال.ل ، ف�Eة ال�اجة الى ال�ع�ض لل��< أح� ن�اجات وOاء ��ل��ا ، و�iل
  ألك�.اب ال��د مH ال�اقة ال��.�ة ، ل�ا له مH أه��ة في تفع�ل وتع4K4 جهاز ال�%اعة ل�Y ال&��  

  

رغ+ ب�ء qه�ر سل���ات اع���ها ا9/اب�ة م�ل الEف عH ال�0اف�ة وال�ق��ل وال�&اع� ال/.�R ،اال ان%ا   
ل��م ماذا س��8ن ه%اك مH انع8اسات وت��رات ا9/اب�ة  ت.�/�1 لالح��اجات ال��0ة أن%ا ال ن�رR ا

م�ل�ا ان��ت �Iاق+ ال/�� االب�b ل�.اع�ة ال�ع1 : ال&��Kة  ما Pع� ��رونا ، اال ان%ي أش�د عل الق�ل 
 في م�اجهة هiه ال/ائ�ة ، وال���xB ع%ه+ مH خالل ت���q �ل ال�اقات والق�رات ال���ف�ة ، �ان

Hی�ش��ال��ش�ات /ی��ج1 على ق�اع ال��قف�H وال�H�0�B في عل+ ال%ف< ال.ل��ي وال�1 ال%ف.ي وال
ال��H�K�O وم4ودR الB�مات االج��ا)�ة  ال�iو حiو في تق�9+ الع�ن وال�.اع�ة ، �ل وفv ت00Bه 

  .وق�راته 

  

  ؟؟؟؟ اذن ما الع�ل

عان$ ال��Kة  1918ل�.$ هiه ال�الة االولى ال�ي شه�تها ال�ع��رة، ففي عام . لEل فعل ردة فعل 
  13مH م�ض االنفل�ن4ا ،وق�لها م�ض ال�اع�ن الRi قeى على ح�الي رOع س8ان أوروOا في الق�ن 

0��H فعال واالن�0اع لها Pأق0ى�B���ة مH ال�درجة  Pع� االصغاء  واالل�4ام ال�ام Pاالرشادات ال
.م�8%ة ال س��ا في qل االزمات وال��ائ� ��ن ذلC 9ع��� مH م`ش�ات م�ارسة االن��اء ال�I%ي ال0ادق 

��لة في ا9/اد حالة مH ال��ازن ال.ل��ي مH خالل ����ة ال�ان�ة والBت/يء ال:  

وت�Eار  العائلة/ م/ابهة الهلع واله�س الiاتي او العائلي ،أل&�� عH اال9/اب�ات في سل���ات الف�د
ت�دی�ها وذلC مP Hاب ت�ف�4 االخ�HK لالق��اء بهiا ال.ل�ك ،اغ�%ام الف�صة ل�ع4K4 ��+ ال�Eافل وال�عاض� 
م�ا 9ع�ل على ت�ل�� ال�ع�ر Pال�ضا عH الiات وال�ع�ر Pع�ل شيء ا9/ابي مH شأنه ال�.اه�ة في 

�ع 9��ل الى ال��یH ف�/�ي غال���ه ، مH ال�ف�� ج�ا بل تغ��� االج�اء ورفع م.��Y ال�ق�ی� للiات ،ك
�ة K�Eاال9ة الP ���iی%�ة مع دوام ال��ارسة ال�عائ� ال��ل�ب الل/�ء الى م�قل لH �09&8+ اال ما ��1 " وال

 +Eهللا ل " �Kال�� R��  " .اعقل وت��ل " وال��ی� ال%

ال%اس الى أن�ا� ه%اك  ض�ورة  ل�%اء ت8��Eات ج�ی�ة مه%�ة وع�ل�ة لالن�قال  ال.ل< Pف�E ون�j ح�اة 
ج�ی�ة ، ت��ائ+ مع ال:�وف وال�.�/�ات ال�ي أوج�تها ال/ائ�ة ، اذ مH ال0ع1 ،بل وال�.���ل أن تع�د 

  .أن�ا� ما ق�ل  ال/ائ�ة الى ف��ة ما Pع� ال/ائ�ة 

�ع ال�ي 1/9 ال��ء بها هي االIفال وال�افع�H ، وذلC مH خالل ب�امج ت��x�Lة  �/�أولى ق�اعات ال
� تقل��9ة ، ول�H8 ال����4 ف�ها على اللع1 واالن��ة  والفعال�ات ال��ة ، م�ا ی��ح ف�ص تع4K4 ت�ع�Kة غ�

، ناC�y عH اك�.اب مهارات )ال�عل+ ال�عاوني وال/�عي( مهارات ال�عاون وأالصغاء وال�عل+ مH االخ� 

بعد عام ونّيف من تفشي هذا  
ه  األثاره  الوباء ، باتت تتجلى  هذ

وانعكاساتها العديدة على جميع  
مناحي حياة االنسان في المعمورة  

سيكولوجيا ، اجتماعياـ  تعليميا ، ( 
)ثقـافيا ومما ال شك فيه اقصاديا  

مجابهة الهلع والهوس الذاتي او  
العائلي ،ألبحث عن االيجابيات  

العائلة  / في سلوكيات الفرد
وتكرار ترديدها وذلك من باب  

يز االخرين لالقتداء بهذا  تحف
السلوك  

اغتنام الفرصة لتعزيز قيم التكافـل  
والتعاضد مما يعمل على توليد  
الشعور بالرضا عن الذات  
والشعور بعمل شيء ايجابي من  
شأنه المساهمة في تغيير االجواء  
ورفع مستوى التقدير للذات  

من المفيد جدا بل والمطلوب  
  اللجوء الى ممارسة الشعائر
الدينية مع دوام التذكير باالية  

قـل لن يصيبنا اال ما  " الكريمة  
والحديث النبوي  " كتب هللا لنا  

" اعقـل وتوكل  " الشريف  

أولى قطاعات المجتمع التي يجب  
البدء بها هي االطفـال واليافعين ، 
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 Timeوادارة ال�ق$  self-regulationال�ع�د9ة واالل�4ام Pاالن:�ة والق�ان�H ال�%اس&ة واه�ها ت%:�+ ألiات 
– management   أ��ال���Kة .   win or looseب�ال مH ال�Oح والB.ارة  win-to – winوتعل+ م

ال�ان�ة  هي العائلة ،ول�HE ال��ا9ة في ت�ش�� ن�j االس�هالك ، أR ش�اء ما أح�اج ول�< ما أرK� ، واخ�4ال 
 Hم H�Oق��  .ال�رجة أالولىع�د ال�%اس&ات العائل�ة وض�H دائ�ة ال

ی�أتى �ل هiا ع�� ن:ام ال���Oة وال�%�hة االج��ا)�ة ون:ام ال���Oة وال�عل+ اللiان 1/9 أن ی�%اغ�ا معا 
مهارات االت0ال وال��اصل، مهارة الق�رة على : في ال����4 على تعل�+ ال�هارات ال%ف.�ةواالج��ا)�ة م�ل 
لغة ال��ار ، مهارة اتBاذ الق�ارات ، مهارة ال%ق�  خلv وتع4K4 ال��ازن ، مهارة حل ال��8الت مH خالل

  .وال%ق� الiاتي ، مهارة ال�ف��E االب�اعي واالب�Eار ال االع��اد على ال%قل وال�قل�� 

  ،��iاتاث��ات ال.��8ل�ج�ة وال.ل���ة ّانفة ال Hم �اجهة وال���هi8ا 9�H8 أن  ن�Eن ق� أرس�%ا أس.ا ل
�ا جاء في ال�9انات ال.�اوKةول�HE أل��ا9ة في تع4K4 أال9�اP ن واالل�4ام  .    

وذلك من خالل برامج تثقيفية  
توعوية غير تقـليدية ، وليكن  
التركيز فيها على اللعب  
واالنشطة  والفعاليات الحرة  

يتأتى كل هذا عبر نظام التربية  
والتنشئة االجتماعية ونظام التربية  
والتعلم اللذان يجب أن يتناغما  
معا في التركيز على تعليم  
المهارات النفسية واالجتماعية  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Ghassen-TheFollowingEpidemics.pdf  
 

   
***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 20

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري شريكال" عضوية

 "الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء

 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

 ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 
 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Ghassen-TheFollowingEpidemics.pdf  

