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 فعاليات الندوة على مدار يومني ، حيث خصص اليوم األول للندوة يوم   28/ 
3/ 1442هـ )املوافق 14/ 2020/11م( لفعاليات الجزء األول الذى تضمن أخمسة 

محاور تحدث فيها كل من:
الذاتية  سيرته  )انظر  كتبخانة  خليل  السيد  بن  إسماعيل  الدكتور  األستاذ 
)ملحق )2( حيث تناول سعادته املحورين املوضحني قرين اسمه في جدول رقم 
)1( وذلك بالبحث واملناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث ما وصل إليه 

العلم واملبنى على بعض األبحاث التى أجريت واملنشورة.
  الدكتور عبد العزيز بن فهد الكلثم   )انظر سيرته الذاتية )ملحق رقم )2((، 

معلومات عن فعاليات الندوة: تضمن برنامج 
الندوة ما يأتي:

حيث تناول املحور املوضح في الجدول رقم )1( .
  الدكتور محمد بن عبد العزيز الشريم )انظر سيرته الذاتية )ملحق رقم )2((، 

حيث تناول املحور املوضح في الجدول رقم )1( .
  األستاذة الدكتورة بدرية بنت محمد العتيبي )انظر سيرتها الذاتية )ملحق 

رقم )2((، حيث تناولت املحور املوضح في الجدول رقم )1( .
  مداخالت  وأسئلة من أعضاء مجموعة قضايا وطنية الذين حضروا فعاليات 
املادة  وعرض  التحدث  من  انتهائهم  بعد  الندوة  ملتحدثي  توجيهها  وتم  الندوة 

العلمية . 
   التوصيات التي أوصى بها متحدثوا الندوة والتي أقرها الفريق العلمي. حيث 

خصص لها اليوم الثاني من الندوة.
ثانيا : فعاليات اليوم األول من الندوة:

جدول رقم )1( 
موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء املتحدثني

اليوم األول من الندوة يوم  28/ 1442/3هـ 

اليوم األول من الندوة يوم  28/ 1442/3 هـ 

اسم املتحدثموضوع املحوراملحور

االثار اإليجابية والسلبية لجائحة كرونا األول

األستاذ الدكتور إسماعيل املستجد 19

ابن السيد خليل كتبخانة

د. عبد العزيز بن فهد الكلثم

اإلدارة املثلى مليزانية األسرة أثناء وبعد الثانى

الجائحة لفيروس كورونا

العالقة املتوقعة بني األجيال في ضوء الثالث

قاعدتي فصل كبار السن عن األطفال، 

والتباعد االجتماعي.

التأثير املتوقع لفيروس كورونا املستجد في الرابع

تشكيل األسرة

د. محمد بن عبدالعزيز 

الشريم

د. بدرية بنت محمد العتيبيالدور املأمول من األسرة بعد جائحة كوروناالخامس

د. أحمد سليمان النجارمدير الندوة
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)1-1( عرض 
املتحدثون يف الندوة:

 اأ د .  اإ�سماعيل بن ال�سيد
 خليل كتبخانة

املشاكل النفسية أو التصادم مع املحيط األسري، ويؤكد بأنه لتجنب املشكالت 
ولقضاء أوقات هادئة ونافعة فال بد من وضع جدول زمني محدد يتضمن كل 
ما يجب القيام به خالل اليوم، مع تحديد الساعات الالزمة لدعم األطفال في تلقي 
دروسهم عبر الفصول االفتراضية وإنجاز واجباتهم على أكمل وجه ويرى أن 
الحجز الصحي قد يكون له فائدة وفرصة طيبة لالستفادة من الدفء العائلي 

بمشاركة األسرة في مناشط ترفهيه محببة وهادفة.
 وحذر من االنغماس قي أساليب عيش غير صحية أثناء الحجر الصحي، حيث 

يكتفي البعض باألكل والنوم.
جاسم  الدكتور  بدبي  املجتمع  ووقاية  النفسي  العالج  استشاري  أكد  وقد   
املرزوقي، أن أبرز ما الحظه جميع األطباء في جميع الدراسات والرصد العلمي 
القلق لدى بعض أفراد األسرة  لحاالت املرض النفسي خالل كرونا، هو ازدياد 
بشكل الفت، مما زاد من ظهور أمراض لديهم مثل زيادة األرق والتوتر واضطراب 
النوم في بعض الحاالت، وفي بعض الحاالت عدم النوم إال بتناول أدوية نفسية 

معينة.
كرونا  جائحة  إن  الدين،  سعد  ثامر  الدكتور  النفسي  الطب  استشاري  وقال 
تسببت في أمراض نفسية عديدة لجميع الفئات العمرية في كال الجنسني، يتعلق 
الشق األول منها بزيادة القلق النفسي والخوف من املجهول ألن املرض جديد ولم 

يعرف له حتى اآلن لقاح مناسب وفعال. 
خالل  ملحوظ  بشكل  عددهم  ارتفع  القهري  الوسواس  مرضى  أن  وأضاف   
هذه الجائحة، حيث صار الناس يغسلون أياديهم عدة مرات في الساعة الواحدة 

بسبب الوسواس.
 هذا وقد أدى هذا العزل ألشهر عديدة إلى إدمان استخدام األجهزة االلكترونية 
التلفزيون  مشاهدة  إلى  الناس  من  الكثير  اعتمد  حيث  والكبار،  الصغار  لدى 
استخدام  وكذلك  كثيرة  تطبيقات  من  تحتويها  وما  النقالة  الهواتف  واستخدام 

األلعاب االلكترونية واملحادثة بشكل مكثف.
  إن العزلة االجتماعية واالنطواء من أهم الظواهر االجتماعية والنفسية الناتجة عن 
جائحة كرونا بسبب عدم الخروج من املنزل واملكوث خلف األجهزة االلكترونية، 

مما قد يؤدي إلى قطع صلة األرحام بشكل ملحوظ.
بعض  عنهم  ينتج  قد  الطالب  لبعض  التعليمي  املستوى  تدهور  بعد  وكذلك   
األزمات النفسية، حيث ظهر أن هناك طالبا لم يتكيفوا مع التعليم عن بعد ألنهم 
تعودوا على الطريقة التقليدية في التعليم، مما أدى إلى انخفاض الدرجات العلمية 

املحور األول: اآلثار اإليجابية والسلبية لجائحة كرونا املستجد 19
يجمع األخصائيون في مجال الصحة النفسية أن الحجر الصحي 
كرونا،  بسبب جائحة  العالم  البشر حول  مليارات  على  املفروض 
ليس أمرا سهال وال موضوعا يستهان به. إذ أنه اجراء استثنائي 
قد  الوضع  الفردية، وهذا  الحريات  يقيد  وغير مسبوق وهو 

يسبب العديد من املشاكل االجتماعية والنفسية.
  إن االنغالق القسري بني جدران البيت لعدة أسابيع او 
أشهر نتيجة الحجر الصحي، هو أمر غير اعتيادي 
الكثير  الناس وهو ما يتسبب في  بالنسبة لعامة 
األمراض  من  العديد  ظهور  إلى  الحاالت  من 
النفسية وقد تكون وخيمة تقتضي املتابعة 

وأحيانا العالج لدى املختصني
 إن القلق والتوتر واالنفعال من أبرز 
تنتشر  التي  النفسية  التأثيرات 
ونالحظ  الحاالت،  هذه  مثل  في 
وظائفهم  يفقدون  اللذين  أن 
قد  الظروف  هذه  مثل  في 
نفسية  ملشاكل  يتعرضون 
أكبر. فالصعوبات املالية الخطيرة 
نفسية  مشاكل  تسبب  ان  يمكن 

خطيرة.
البريطانية  الدراسات  مركز  ويؤكد   
باملجلة  ونشرت  صدرت  حديثة  دراسة  في 
الصحية »دولسن« أن الحجر الصحي في داخل 
املنازل هو عموما تجربة غير مرضية بالنسبة ملن 
يخضعون لها. ويعتبرون أن العزل هذا قد يشعر األفراد 
بفقدان الحرية ويولد لديهم امللل والكآبة والقلق وهي كلها عوامل 

قد تسبب حاالت مأسوية. 
 ويلفت املعالج النفسي املصري أسامة الحلو إلى أن العامل االجتماعي 
مهم ويمكن أن يؤثر بقوة في نفسية األشخاص املوجودين رهن الحجر 
الصحي في املنازل. ويشير أنه ليس هناك حلول سحرية لتجاوز الوقوع في 

املتحدث األول :
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لعدد منهم. على الرغم من جهود كبيرة بذلت من وزارة التعليم إلتمام 
عملية التعليم عن بعد وبطريقة فعالة. 

مخاطر نفسية واجتماعية على األطفال 
العزلة  من  حالة   19 املستجد  كرونا  جائحة  تسببت  لقد    
والتباعد االجتماعي كوسيلة امان، وقد أدى ذلك إلى أننا نجد 
أصبحت  املدارس،  إغالق  بعد  سيما  وال  األطفال  بعض 
حياتهم مهددة داخل جدران املنزل وظهرت لديهم يعض 
بعد  حتى  معهم  تستمر  وقد  النفسية  املشكالت 
اختفاء الجائحة، ومنها االنطواء واالنفراد والقلق 
بسبب الحرمان من الخروج من املنزل وإغالق 
املنتزهات والحدائق وقد يؤدي بهم الى نقص 

مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي
محمد  مروة  الدكتورة  وتقول   
لألطفال،  النفسي  الطب  استشاري 
إن استمرار العزلة املنزلية لألطفال 
الروتينية  األعمال  وممارسة 
اليومية قد تخلق لديهم نوعا 
مع التكيف والتعود مع الوضع 
مثالية  ليست  الحالة  وتلك  القائم، 
على اإلطالق وقد ينشأ عنها العديد 
من املشكالت النفسية بعد عودة الحياة 

الطبيعية مرة أخرى.
 ونود أن نقول أن العزلة على األطفال يختلف 
تأثيرها وفقا للسمات الشخصية ومنها سالمة 
الطفل النفسية وتعامل الوالدين معه أثناء تلك الفترة، 
النفسي من قبل  للعنف  البعض  إلى تعرض  باإلضافة 
الكثير من  لها  تتعرض  التي  الضغوطات  كثرة  الوالدين بسبب 

األسر.
  نالحظ أن األطفال اللذين يمرون بظروف صعبة خالل هذه األزمة 
قد يكثر لديهم العدوانية والشراسة والعنف، وقد يكون سبب ذلك انعكاس 
النفسي  العصيبة وبسبب الضغط  الفترة  ملا عاشوه مع االهل خالل تلك 

الواقع على الكبار والذي يجعلهم أكثر عنفا وشراسة مع أطفالهم.
  ولذلك يمكن القيام بالعديد من اإلجراءات والخطوات العملية الوقائية ملساعدة 
األطفال على التكيف مع هذه الظروف الصعبة الطارئة، وهذه قد أكد عليها العديد 

من العلماء النفسني ومنهم ندى سامي وليلى رجب.
 = اشراك األطفال الصغار في املسؤولية وهو أمر غابة في األهمية، وهذا سوف 
يعطيهم شعورا بالتقبل واالهتمام وينمي لديهم االعتماد على الذات، لذلك يمكن 

عمل جلسات نقاشية إلطالعهم على مستجدات األمور واملهام املطلوبة منهم،
بطريقة  يتم  أن  ولكن يجب  أمر مطلوب،  بما يحدث حولهم  األطفال  توعية   =
مناسبة للعمر دون تخويف أو استهانة باألمر، لذلك يمكن عمل جلسات نقاشية 
في  الظروف  تلك  في  منهم  املطلوبة  واملهام  األمر  مستجدات  على  إلطالعهم 

املساعدة للوقاية من العدوى.
= عند مالحظة تغير في سلوك الطفل بشكل فجائي أثناء العزل باملنزل يجب 
االهتمام بذلك جيدا والنقاش معه حول ما يشعر به وما لديه من أفكار وتصحيح 

أي مفاهيم أو أفكار أو سلوكيات خاطئة.
= مشاركة األطفال في الكثير من األنشطة الترفيهية والتعليمية أمر في غاية  
االتعاب  وممارسة  األفالم  ملشاهدة  طويلة  لساعات  املكوث  من  فيدال  األهمية، 

االلكترونية ويمكن تنفيذ نشاط صغير يجلب الفرح بني جميع أفراد العائلة.
 = تشجيع األطفال على استثمار أوقاتهم في ممارسة أنشطة متعددة، ومحاولة 

توفير أي وسائل ولو بسيطة تساعدهم على ذلك.
= استشارة طبيب نفسي مختص عند مالحظة تغيرات على سلوك األطفال، 
وكذلك السؤال عن طريقة التعامل والتكيف مع الوضع القائم والحفاظ على الثبات 

واالستقرار النفسي الذي ينعكس بشكل إيجابي كبير على األبناء.
الشباب  تواجه  التي  واالجتماعية  النفسية  املشكالت  أهم  تبرز  دراسة حديثة 

والشابات الناتجة عن جائحة كرونا،
 في دراسة حديثة أجريت في شهر يونيو 2020 أجريت من الباحثني في مجال 
الصحة النفسية وهما ا.د آمال إبراهيم الفقي ود محمد كمال أبو الفتوح، حول 
املشكالت النفسية املترتبة عن فيروس كورونا املستجد 19 على عينة من طالب 
التعرف على طبيعة  إلى  الدراسة  وقد هدفت هذه  املصرية،  الجامعات  وطالبات 
والوسواس  والكدر  واالكتئاب  النفسية  الوحدة  مثل  النفسية  املشكالت  بعض 

القهري واضطرابات النوم واألكل بكثرة واملخاوف االجتماعية  
 وقد تم ترتيب هذه املشكالت املترتبة على فيروس كرونا حسب املتوسطات 
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الحسابية واالنحرافات املعيارية.
 وجاءت النتائج وأوضحت أن أهم املشكالت التي تواجه الطالب من 

الجنسني في داخل االسرة وخارجها ما يلي:
  الخوف بشدة على صحته وصحة أسرته من هذا الوباء.

  االبتعاد عن الناس والجلوس في املنزل
  تناول كميات أكبر من الطعام وزيادة الوزن.

  الشعور بامللل والروتني القاتل.
  ظهور هلوسات تطاردهم وخاصة ليال.

  صعوبة في الدخول في النوم بعد سماع أخبار 
غير سارة عن فيروس كورونا.

  عدم مساهمة وسائل االعالم بشكل كاف 
فى نشر الوعي عن هذا الفيروس.

على  الخوف  يسبب  الشديد  القلق    
أفراد األسرة من هذا الفيروس.

تلقي  عند  بالصداع  الشعور    
عن  جديدة  سارة  غير  أخبار 
الشعور  الفيروس.    هذا 
اللذين  األشخاص  بأن 
الطباع     سييء  أصبحوا  حوله 
في  الرغبة  وعدم  بالعزلة  اإلحساس 

مخالطة اآلخرين.
  تشتت في االنتباه واضطراب في التركيز 
والتذكر.    نصائح وتوجيهات للمساعدة في 
والغضب  والخوف  القلق  مشاعر  من  التحكم 

والتوتر بسبب انتشار فيروس كرونا،
  التقليل من التعرض لألخيار السلبية التي قد تؤدي 
أقصى ملعرفة  بالهلع   وضع حد  القلق واإلحساس  زيادة  إلى 
األخبار عن تطور الفيروس وليكن ملدة نصف ساعة فقط    ضرورة 
االستمرار في الحفاظ على الروتني اليومي مثل االستيقاظ في املوعد 
نفسه   محاولة الفصل بني االلتزامات العائلية والتزامات العمل في املنزل    

محاولة تعلم هوايات جديدة أو خلق روتني جديد حتى انتهاء هذه األزمة 

القرآن    وقراءة  الصالة  ذلك  يحقق  ما  وأفضل  النفسي  الهدوء  على  الحفاظ    
محاولة البعد عن األشخاص السلبيني وكذلك البعد عن التوتر   طلب املساعدة من 
اآلخرين سواء من املقربني أو طلب املساعدة النفسية من خالل العالج السلوكي 
النفسية والتحدث عنها ألن  أـو اآلالم  الغضب  التعبير عن مشاعر  واملعرفي    
الكبت قد يؤدي إلى االكتئاب والتوتر   ممارسة تمارين التأمل من خالل تطبيقات 
عدة أو ممارسة أي نوع من التمارين الرياضية الخفيفة في املنزل    التواصل مع 

األهل واألصدقاء من خالل الشبكة العنكبوتية لتوثيق العالقات االجتماعية
  خلق خط هاتفي مخصص الستفسارات األشخاص حينما يتواجدون في 
الحجز الصحي باملنازل، وهذا سوف يحقق معرفة ما يجب القيام به في حالة 

ظهور أعراض للمرض وتطمني أفراد األسرة على أوضاعهم الصحية
  وهناك توصية هامة نقدمها وهي نساهم بأذنه تعالى في الحد من املشكالت 
واألزمات النفسية واالجتماعية التي تمر بها بعض األسر في ظل جائحة كرونا 

وهي:
  على وسائل اإلعالم ومؤسسات التعليم العام والجامعي القيام بدور فاعل في 
بث املشاعر اإليجابية ورفع املعنويات لدى األفراد والتركيز على تبصير الجميع 
بأن املستقيل بإذنه تعالى آمن ومطمئن وأن فيروس كورونا سوف يتم بحول 
الله وقوته التغلب عليه واالختفاء، كما عليهم تقديم برامج وأنشطة متعددة التي 
تساعد األشخاص على التغلب على مشكالت الضجر واملخاوف والقلق والوحدة 
النفسية واالضطرابات املختلفة، ومنها اضطراب النوم واألكل. وأن يتحقق أيضا 
عبر هذه األنظمة إدخال السرور واالرتياح في نفوس اآلخرين وطمأنتهم بالقدرة 

على تخطي الصعاب والتفاعل اإليجابي بني كل أعضاء األسرة. 
جوانب إيجابية تحققت في ظل الجائحة 

قد يكون ألزمة كورونا جوانب إيجابية مضيئة، إذا فما هي هذه الجوانب التي 
ظهرت:

= ظهور العديد من املبادرات ملساعدة كبار السن غير القادرين على التسوق 
بمفردهم، أو من يحتاجون إلى مساعدة في تدبير شؤون املنزل. كما التزم عدد 
طيب من الشباب للعزل املنزلي لحماية األكبر سنا من خطر اإلصابة بالعدوى، 

وهو ما أظهر لنا أنه في وقت األزمات يحتاج كل منا لآلخر.
= مع إغالق املدارس والجامعات وتحول التعليم عبر الشبكة العنكبوتية، نجد 
الكثير من األسر استطاعت استغالل الوقت في توطيد العالقة األسرية، عن طريق 
ممارسة أنشطة جماعية، مثل تنمية الهويات وممارسة بعض األلعاب والرياضة 
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البعض، وقد  أفراد األسرة من بعضهم  الطهي، فهذه األنشطة تقرب  أو 
تكون فرصة لنسيان الخالفات وحل املشكالت سويا.

  =ال شك ان أزمة كورونا تسببت في فقد البعض ملصادر رزقهم، 
في املقابل أن هناك من كانوا ال يعانون من الضغوط النفسية 
والتوتر سواء في عملهم أم  دراستهم. هؤالء أتاح لهم العزل 
فرصة  أعطاهم  حيث  حياتهم.  في  الهدوء  بعض  املنزلي 
ترتيب  وإعادة  اليومي،  النفسي  الضغط  عن  لالبتعاد 
اكتساب  فرصة  اآلخر  للبعض  أتاح  كما  أفكارهم، 
علماء  يقول  حيث  لديهم.  الدفينة  املواهب  بعض 
تدفع  قد  والعزلة  امللل  ان  واالجتماع  النفس 
في  مثال  املواهب  وتنمية  لالبتكار  البعض 
الطهي أو الرسم أو تصميم األشياء. كما 
يمكن استخدام تطبيقات متعددة لتعلم 
لغة جديدة أو حضور محاضرات أو 

ندوات أو ورش عمل مفيدة.
= ظهور نماذج عديدة للتفاعل 
االجتماعي األسري اإليجابية، 
والتواصل  التفاعل  ان  حيث 
يقوي العالقات والود بني أعضاء 
واحد  كل  يتحسس  بحيث  األسرة، 
منهم آمال وآالم اآلخر ويتبادلون اآلراء 
واملناقشات وتقديم النصح في سبيل حل 

املشكالت. 
كما أن لهذا التفاعل اإليجابي بني أعضاء األسرة 
اإليجابية  االثار  من  العديد  او صغارا  كانوا  كبارا 

البناءة تظهر خالل أزمة كورونا القائمة ومنها ما يلي.
 = تحقيق االحترام املتبادل بني كافة االفراد، حتى ال تضيع 
الحقوق ويعلو الصراع وترتفع األصوات حتى يحصل كل فرد على 

حقوقه.
=اإليجابية في حل املشكالت بني اآلباء واألبناء

= تخصيص وقت للعب والتسلية بني اآلباء واألبناء.

= إيصال مشاعر الحب والسعادة بني كل أعضاء االسرة.
= العمل من املنزل وهذا يتضمن فوائد عديدة منها:

  أ – القدرة على املوازنة بني الحياة العملية والحياة الشخصية بشكل أفضل، 
فالتنقل اليومي من وإلى العمل بشكل يومي أمر مرهق يكون أفضل في توفير 

الوقت املهدر الذي يتم بالتنقالت اليومية.
 ب- إتاحة وقت أطول للراحة والنوم أو ممارسة التمارين الرياضية والتواصل 

مع أعضاء األسرة.
 ج- تعزيز الجانب التحفيزي للموظفني، فالعمل من املنزل له دوره التحفيزي 
لدى العاملني وكسبهم الثقة، وأن لديهم القدرة في إنجاز األعمال املطلوبة على 

أكمل وجه.
 د – تقليل فرص إصابة املوظفني باألمراض والفيروسات.

= ومن إيجابيات ازمة كرونا، قدرة أعضاء األسرة على التعامل مع األوضاع 
النظافة  أهمية  ومنها  الصحية،  والتعليمات  التوجيهات  مع  وتفاعلهم  الراهنة 

وغسل اليدين باستمرار، وتفهم أهمية التباعد الجسدي ولبس الكمامات.
 وقد لوحظ من إيجابيات هذه األزمة، هو توجه كثير من الناس إلى االعتناء 
بأنفسهم وصحتهم، فقد اصيح الكثير يتبعون أسلوبا صحيا، بما في ذلك تناول 
منتظم،  بشكل  الرياضة  ممارسة  وكذلك  املناعة،  تقوي  التي  الصحية  األطعمة 
باإلضافة إلى ترك بعض العادات السيئة التي تقلل مستوى املناعة مثل التدخني 

وشرب املياه الغازية وتناول الوجبات السريعة.
انعزالهم، عبر  أنفسهم خالل  إلى   = وهناك إيجابية أخرى هي عودة األفراد 
الطويلة أن  اليومية  العمل  الذات والتعرف لها، بعد ما كادت ساعات  الوجود مع 
تقطع عالقة الشخص بذاته الشخصية، فهي مرحلة تقييم ذاتي إيجابي للفرد، 
ومعرفة كل فرد حجمه الحقيقي.  = وهناك مظهر إيجابي نتج عن هذه األزمة 
وهو أننا تعلمنا منها الصبر واالحتساب على املصاب في الصحة أو العمل أو 
املال، وهذا أعادنا إلى األمل واإلمان أكثر واكثر برحمة الله التي سوف تنزل على 

البشرية.
 = ولقد ساهمت هذه األزمة إلى الحد من سلوكياتنا االستهالكية التي انجرفنا 
وندرك  لذلك،  مراجعة  يتحقق  واليوم  ذلك.  ندرك  أن  دون  من  القوي  تيارها  في 
عن  بعيدا  ينفعنا،  فيما  ووقتنا  وجهودنا  اموالنا  توفير  على  قادرين  كنا  كم 
املظاهر الكاذبة الخادعة التي عززتها وسائل اإلعالم ومشاهير شبكات االتصال 

االجتماعي، وهذا كله قابل للتغير نتيجة لهذه األزمة.
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عديدة  اقتصادية  اثار  كرونا  لجائحة  ان  اشير  ان  اود  البداية  في 
السعودي، وقد كان  املجتمع  العالم قاطبة ومنها  ظهرت في دول 
لها تأثير على الكثير من األسر من ناحية الدخل وفي جوانب 
عدة، ومن االثار االقتصادية التي تجلت خالل هذه الجائحة 

ما يلي:
ان  فنجد  االقتصادية،  التوقعات  في  تخفيضات 
قد  الرئيسية  واملصارف  االقتصادية  املنظمات 
ذلك  ومن  العاملي،  لالقتصاد  توقعاتها  خفضت 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
ان  مثال  فنجد  التصنيع،  نشاط  تباطؤ 
نشاط املصانع قد انخفض بشكل ملحوظ 
في األشهر املاضية، ويتوقع الكثير من 
املحللني االقتصادين ان املصانع في 
املتقدمة  العالم  دول  من  الكثير 
بشكل  تأثرت  قد  والنامية 
الجائحة  هذه  من  ملحوظ 
وقد تستغرق وقتا أطول من 
العمليات  ملواصلة  املحتمل 

اإلنتاجية.
نقص الخدمات، فلقد إثر انتشار 
صناعة  على  العالم  دول  في  كرونا 
في  انخفاض  عنه  نتج  حيث  الخدمات، 
الى  أدى  مما  واالسر،  لألفراد  االستهالك 
املطاعم  البيع والتجزئة وكذلك  تضرر متاجر 
والطيران وغيرها، ونجد كمثال  الترفيه  وأماكن 
سوق  أكبر  تعتبر  والتي  االمريكية  املتحدة  الواليات 
الخدمات  قطاع  في  كثيرا  تأثرت  قد  العالم  في  استهالكي 

وازدادت البطالة بشكل ملحوظ.
   وإذا جئنا الى مجتمعنا السعودي والدول العربية قاطبة، نجد 
ان هناك اثار اقتصادية سالبة نتجت عن جائحة كرونا وبالتالي قد 

أثر على نسبة معتبرة من االسر ومن تلك االثار:

إغالق العديد من املنشآت الصغيرة واملتوسطة والتقليص في إنتاجيتها، 
مما أثر على املستثمرين وعلى العاملني فيها واللذين يعتمدون في دخلهم 
على تلك املنشآت، ونجد هنا أن اململكة العربية السعودية قد اتخذت بعض 
اإلجراءات الحكيمة التي تحد من هذه األوضاع غير املتوقعة وتقديم مساعدات 
للعاملني فيها بما يعادل 50% من رواتبهم أو أجورهم التي تعطى لهم، وهناك 
إجراءات هامة قدمت من الحكومة السعودية للمنشآت التجارية والصناعية 

ومنها:
  إعفاء وتأجيل بعض املستحقات الحكومية وذلك من أجل توفير سيولة 

معقولة ملنشآت القطاع الخاص التي تضررت.
  دعم من مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف واملؤسسات املالية 

واملنشئات الصغيرة واملتوسطة.
  تأجيل بعض رسوم الخدمات الحكومية ورسوم البلديات املستحقة على 

منشئات القطاع الخاص.
اإلدارة  عن  أتحدث  أن  أود  الكرام،  لكم ضيوفنا  قدم  الذي  الطرح  هذا  بعد 
املثلى مليزانية ودخل االسرة اثناء وبعد جائحة كرونا، حيث نجد أن العديد 
من األسر السعودية قد تأثر مستوى دخلها بشكل ملحوظ نتيجة لعوامل 
مصروفاتها  تضبط  أن  األسر  هذه  على  فإن  ولذلك  عنها،  خارجة  عديدة 
القاهرة  الظروف  هذه  مع  تتناسب  صحيحة  بطريقة  ميزانيتها  وتنظيم 

والطارئة والتي قد أثرت على دخل األسر وبدرجات متفاوتة.
إذا كيف يمكن أن تدار ميزانية األسر أثناء وبعد جائحة كورونا؟

لإلجابة على ذلك هناك عدة أساليب عملية إلدارة ميزانية األسرة منها على 
سبيل املثال ال الحصر ما يلي :

مع  ومتناسبة  الواقع  أرض  على  للتطبيق  وقابلة  واقعية  ميزانية  وضع    
مقدار دخل األسرة، وبعد وضع ميزانية مناسبة، تأتي كيفية إدارة امليزانية 
لألسرة التي تم وضعها، وكلما كانت امليزانية مناسبة لحالة األسرة كانت 

كيفية إدارة ميزانية األسرة أكثر سهولة.
األكل والشرب والسكن، وبعد ذلك  الصرف، وليكن  أولويات     استهداف 
تأتي األولويات األخرى من الكماليات، وتختلف الكماليات مفهومها من أسرة 
إلى أخرى، فقد يعتبر كماليا في أسرة وضروريا في أسرة أخرى حسب 

مستوى دخل كل أسرة ومكانتها.
وهذا  األسرة،  ميزانية  إدارة  كيفية  في  األلويات  أهم  من  وهو  االدخار،    

 اإلدارة املثلى مليزانية 
األسرة اثناء وبعد 

اجلائحة لفريوس كورونا:

احملور الثاني :
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االدخار يساعد رب األسرة االستفادة منه في حالة توقفه عن العمل 
بسبب أي ظرف من الظروف، وبه يقدم له العون إلى أن يجد عمال 

مناسبا له.
كما أن االدخار مهم في حالة تلبية احتياجات مستقبلية 
األوقات،  من  وقت  في  تلبيتها  تستطيع  تكن  لم  لألسرة 
حالة  في  االحتياجات  هذه  تشبع  ان  تستطيع  وبذلك 
توفر مبلغ كاف مدخر لذلك. واقترح ان يكون ادخار 

االسرة من الدخل في حدود %20.
  من املهم توحيد مصدر الصرف في األسرة 
يكون  فإما  األهمية،  غاية  في  مسألة  فهذا 
الزوجة، حتى ال يحدث  الزوج وإما تكون 
تشتت في االنفاق بتكرار شراء أشياء 
او  مسبقا  عليها  االتفاق  يتم  ال  قد 
الوقت  إليها في  ال تحتاج األسرة 
الحالي، مما يؤدي إلى هدر في 

امليزانية.
  ابتكار طرق جديدة لحل 
األزمات املالية، كحذف بعض 
الحصول  سبيل  في  الكماليات 
يكون  فمثال  الضروريات.  على 
الترفيه  برامج  في  اقتصاد  هناك 
األسرة  أزمة  تمر  حتى  موقتا  والسفر 
أثاث  املالية بسالم. وقد يؤجل مثال شراء 
وإصالحات  ترميمات  عمل  أو  للبيت،  جديد 
وغيرها  غذائية  سلع  شراء  على  والحرص  فيه 
استخدامها  ويمكن  مخفضة  وبأسعار  جيدة  تكون 
لفترة ليست بالقصيرة مثل السكر والشاهي واألرز وغيرها 

كثير.
  العمل على تنمية وتطوير دخل األسرة بطرق عديدة. فلذلك البد 
أن يكون لألسرة هدف استراتيجي طويل األجل تسعى إلى تحقيقه 
ويمكن أن يكون ذلك بتنمية دخل األسرة من االدخار، أو مما يتوفر من 

التي تقدم من جهة  مبالغ مالية غير متوقعة لألسرة كالحوافز واملكافئات 
العمل فمثل هذه املبالغ يجب أن ال تدخل ضمن ميزانية األسرة، بل يفضل 
أن يشترى بها إحدى مستلزمات املنزل الكبيرة مثل األجهزة الكهربائية أو 

األثاث، وذلك وفق أولويات يكون قد تم تحديدها من قبل.
  مصارحة األبناء بدخل األسرة فنحن نجد أن الكثير من األسر ال تحب أن 
تصارح أبناءها بوضع األسرة املالي، ونجد كثير من اآلباء واألمهات يحبون 
أن يشعروا أبناءهم بعدم وجود أي نقص وأي شيء يطلبونه وهم يقومون 
بتلبية مطالبهم حتى لو تطلب األمر باالقتراض من اآلخرين أو البنوك. وقد 
الدخل،  في  قلة  او  مالية  أزمات  من  تعاني  قد  أسر  هناك  أنه  مثال  نالحظ 
ونجد أن األبناء يميلون إلى تناول الوجبات السريعة وغيرها من املطاعم وقد 
يكون ذلك يوميا أو معظم أيام األسبوع فهذا بالتالي يرهق ميزانية األسرة 
بعكس لو أن إعداد الطعام يتم في املنزل، وال مانع أن يكون هناك يوم واحد 
في األسبوع يتم تناول الطعام من خارج املنزل. لذلك يجب أن يتم مصارحة 
األبناء بدخل األسرة وبأساليب عديدة تحقق الهدف من تقليل املصروفات 

وتحقيق االستقرار لها.

تعديل الخطط املالية:
تعديل  في  النظر  أهمية  إلى  أشارت   Credit org نجد مؤسسة  ذلك  وفي 
املعطيات  حسب  ومستمر  دوري  بشكل  لألسرة  وامليزانية  املالية  الخطط 
واملتغيرات التي تطرأ، بما في ذلك تصحيح األخطاء التي تم اكتشافها في 

املصروفات والعادات االستهالكية او الشرائية. 
وأشارت هذه املؤسسة أيضا الى أنه يمكن البدء بوضع خطة مالية وميزانية 
لألسرة بالطريقة التقليدية من خالل استخدام الورقة والقلم فقط، أو االعتماد 
الحسابات  إجراء  للمستخدمني  تتيح  التي  الرقمية  الحسابية  الجداول  على 
التي  الذكية  التطبيقات  العديد من  أن هناك  الفئات بسهولة. فضال  وتوزيع 
تتيح إدارة األموال والنفقات بطريقة صحيحة، ووضع األهداف وتقيم التقدم 

الذي يتم إحرازه بنهاية كل فترة.
أن هناك خمس  إلى  االقتصاد  الباحثني في مجال  أشار بعض  ولقد  هذا 

تحديات تؤثر في ميزانية األسرة وهي:
  اإلنفاق غير املتوقع، حيث أن اإلنفاق غير املتوقع يشكل عبئا على امليزانية، 
تتطلب  التي  الصحية  العالج  تكاليف  هي  الطارئة  الظروف  هذه  أهم  ومن 
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سيولة نقدية عاجلة، ويمكن تجنب ذلك من خالل تخصيص مبلغ 
معني شهريا تحسبا ألي ظرف طارئ، وهو ما أوضحته مسبقا 

»االدخار« وفي حدود 20% من دخل األسرة الشهري.
ثبات  هناك  يكون  أن  بد  ال  ولذلك  العمل،  ظروف  تغير    
واستقرار الراتب أو األجر لدخل األسرة، غير أنه قد تحدث 
ظروف في العمل غير متوقعة قد تؤدي إلى تخفيض 
يتوقف  وبالتالي  لعمله  املوظف  ترك  أوإلى  راتبه 
راتبه، فهذا سوف يؤثر كثيرا على دخل األسرة 
الظروف  هذه  ففي  لذلك  املعيشي.  ومستواها 
املتغيرة بانخفاض الدخل على األسرة تقليل 
في  وخاصة  الضرورية  غير  املصروفات 
األسرة  تلجأ  ال  حتى  الكماليات،  أمور 
إلى االستدانة، وهنا قد تزداد املشكلة 
املالية أكثر لألسرة وقد تطرأ إلى 
إلى  يؤدي  قد  وهذا  االستدانة 

تراكم الديون. 
الديون، فهنا عدم    تراكم 
األقساط  أو  الديون  سداد 
البنوك  من  شهريا  املستحقة 
بشكل  يؤثر  سوف  فإنه  بانتظام 
كبير على امليزانية، وقد نجد البعض 
يقوم بسداد جزء من القسط املستحق 
قد  الديون  أن  يفاجأون  األمر  نهاية  وفي 

تراكمت أكثر، وحينها يصعب سدادها.
استالم  عند  الناس  من  البعض  أن  نجد  وقد 
بسداد  يكفي  االئتمانية  البطاقة  كشف  أو  فاتورة 
قيمة الحد األدنى للسداد التي تمثل عادة 5% من قيمة املبلغ 
املستحق، ويغفلون أن هناك فوائد تحتسب على املبلغ املتبقي 
املستحقة  الديون  قيمة  تزداد  وبالتالي   ،%95 وهو  املسدد  غير 

للسداد.
الرسوم واالشتراكات  الدورية، فهناك بعض    االشتراكات والرسوم 

التي نقوم بسدادها بشكل سنوي او شهري تؤثر سلبا إذا لم يتم اإلعداد لها 
مسبقا، فمثال قد تتطلب الرسوم املدرسية سدادها بشكل نصف سنوي، 
فكرة  تكون  الحالة  هذه  وفي  الشهري،  الراتب  على  املالي  العبء  يزيد  مما 
الى درجة قد  املالي لألسرة  العبء  للبعض مما يزيد  االستدانة هي األقرب 

تكون كبيرة.
وأما بالنسبة لالشتراكات الشهرية مثل اشتراكات األنشطة الترفيهية أو 
أهميتها واالستفادة منها،  التأكد من مدى  بد من  الصحف واملجالت، فال 
ملح، وحتى  إليها بشكل  الحاجة  عدم  في حالة  عنها  التوقف  أو  والتأجيل 

يمكن توفير تكلفتها في أمور أخرى أكثر حاجة ألفراد االسرة 
  توافق األسرة على مصروفات امليزانية وعليه فمن أهم العوامل التي قد 
تؤثر على نجاح أو فشل امليزانية هو اتفاق أفراد األسرة على كيفية تنفيذها، 
امليزانية وتحديد مبلغ معني لإلنفاق  فمثال ال يجوز أن يقوم طرفا بوضع 
نهاية  قبل  امليزانية  تستنزف  وبالتالي  الثاني،  الطرف  من  تخطيطها  ويتم 
للميزانية  الصرف  بنود  في وضع  األسرة  أفراد  إشراك  يجب  لذلك  الشهر، 

وتحديد أوجه اإلنفاق فيها.
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التغير االجتماعي 
لتحديد  التغير  بمفهوم  االجتماع  علم  علماء  من  العديد  اهتم 
إلى  يشير  مصطلح  والتغير  تفسيره،  ومحاولة  ماهيته 
التحول في املجتمع بسبب تأثير مجموعة من العوامل على 
ظاهرة  بأنه  أيضًا  ويعرف  االجتماعية،  النظم  العالقات 
من الظواهر االجتماعية ذات التأثير املستمر، والتغير 
واألفكار  واآلراء،  النظريات،  من  مجموعة  يدفعه 
التي يتميز بها كل عصر من العصور البشرية. 
انتقال  بأنه  أيضا  تعريفه  ويمكن  غيره،  عن 
مجتمع من حالة إلى أخرى يصاحبه تغير 
داخل  االجتماعية  والنظم  العالقات  في 

املجتمع. 
عشر  الثامن  القرن  مطلع  ومنذ 
االجتماع  وعلماء  امليالدي 
التغير  آلية  لتفسير  يسعون 
وانقسمت  االجتماعي 
إلى  حوله  النظر  وجهات 
الذي  األول  االتجاه  نوعني: 
العوامل  ضوء  في  التغير  يفسر 
املجتمع  داخل  تتم  التي  والعمليات 
املحلي ونابعة منه، والثاني الذي يفسر 
عن  الخارجة  العوامل  ضوء  في  التغير 
التغير  عملية  في  بقوة  تؤثر  والتي  املجتمع 
مثله  االجتماعي  والتغير    .)2005 )فياللي, 
مثل أي ظاهرة اجتماعية حيث ال يوجد تفسير واحد 

ألسبابه ودوافعه وآليته. 
خالل  عدة  اجتماعية  بتغيرات  السعودي  املجتمع  مر  وقد 
تاريخ  في  االجتماعية  التغيرات  أهم  من  ولعل  املاضية،  الفترات 
له  املغفور  يد  على  التوحيد  مرحلة  هي  السعودية  العربية  اململكة 
بإذن الله جاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ثم بعد ذلك 

مراحل التوطني والتي سعى فيها امللك عبد العزيز -طيب الله ثراه- بعد توحيد 
البالد، بهدف دعم استقرار املجتمع، وتنميته اجتماعيا واقتصاديا. ومرحلة 
العربية  اململكة  ملوك  يد  على  ذلك  بعد  املراحل  توالت  ثم  النفط،  اكتشاف 
السعودية  من خطط للتنمية االجتماعية والتي شملت العديد من الجوانب 
االجتماعية )الغريب ,2004(  وحتى عصرنا الحالي برؤية اململكة العربية 
السعودية 2030. ولكل مرحلة من تلك املراحل سماتها وخصائصها التي 

تميزت بها ولكل منها درجة في التأثير على حياة املجتمع السعودي.
النسق األسري ومكانة كبار السن في املجتمع السعودي:

فيرى  السعودي  املجتمع  في  السن  كبار  ومكانة  األسري  النسق  وعن 
السيف )2002( أن النسق األسري في املجتمع السعودي له خصائص ثابتة 
رغم كل التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبنائية التي مر بها املجتمع 
السعودي، حيث يقوم  النسق األسري في املجتمع السعودي على عدة أسس 
منها: انه مبني على قواعد حددها الدين اإلسالمي، وأن العائلة تعتبر بمثابة 
الوحدة الرئيسية التي ينطلق منه النسق األسري، وأخيرا أن أعضاء النسق 
األسري يعتمد بعضهم بعضا في تفاعلهم على معايير وقيم اجتماعية 
واحدة. ورغم تلك الخصائص الثابتة، إال أن السيف )2002( يرى أن النسق 
األسري قد طرأ عليه تغير في بعض سماته وأشار إلى ما وصفه باتجاه 
الزيارة في الفترتني ما قبل خطط التنمية وما بعدها، حيث كانت قبل خطط 
األكبر  أقاربهم  إلى  السن  من صغار  واحد  اتجاه  في  تتم  الزيارة  التنمية 
سنا، بيدا أن هذا األمر تغير بعد ذلك وأصبحت الزيارة متعددة االتجاهات 
الزيارة من كبار السن ألقاربهم األصغر سنا مقبولة  ومنها أن أصبحت 
اجتماعيا.   كما يرى الغريب )2004( أن كبار السن في املجتمع السعودي 
ظلوا يحتلون مكانة كبيرة بني أفراد املجتمع، ولكن هذه املكانة طرأ عليها 
بعض التغير النسبي نتيجة للعديد من املتغيرات االجتماعية واالقتصادية 
التي طرأت على املجتمع. باإلضافة إلى التغير الذي طرأ على شكل األسرة 
النووية  األسرة  إلى  االحفاد(  األبناء،  )األجداد،  املمتدة  األسرة  من  السائد 

)اآلباء، األبناء غير املتزوجني( )الغريب, 2004(
كورونا مصدر للتغير االجتماعي 

ترى العتيبي )2020( أن املجتمعات البشرية على مر التاريخ واجهت العديد 
االجتماعي  التغير  إلى  واسع  نطاق  انتشارها على  أدى  والتي  األوبئة  من 

املتحدث الثاني:
احملور الثالث:

د. عبد العزيز الكلثم : 

املتحدث األول :

العالقة املتوقعة 
بني األجيال يف ضوء 

قاعدتي فصل كبار السن 
عن األطفال، والتباعد 

االجتماعي.
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البشر خبرات  االجتماعية وأكسبت  الحياة  العديد من مناحي  في 
جديدة ظلت عالقة في الضمير الجمعي للمجتمعات ومؤثرة في 
العاملي  املجتمع  من  جعلت  وكورونا  البشرية.  الحياة  تاريخ 
أجمع يمر بحالة من التغير االجتماعي، وهو تغير ذو قوة 
وبما  االجتماعية.   والنظم  العالقات  في  أثرت  خارجية 
أن اململكة العربية السعودية جزء من املجتمع العاملي، 
فإن مرحلة كورونا وما بعدها هي من املراحل التي 
يمكن تصنيفها ضمن مراحل التغير االجتماعي 

في املجتمع السعودي. 
للضبط  كوسيلة  االجتماعي  التباعد 

االجتماعي:
املجتمعات  من  العديد  عمدت 
االجتماعي  التباعد  تطبيق  إلى 
للضبط  كوسيلة  )الجسدي( 
من  للوقاية  االجتماعي 
وبالرغم  كورونا.  فايروس 
الوسيلة قد واجهت  أن هذه 
الكثير من الجدل حول فعاليتها 
املجتمع،  على  السلبية  وآثارها 
املرض  النتشار  املؤشرات  أن  إال 
التباعد  طبقت  التي  املجتمعات  في 
الصحي  العزل  أو  )الجسدي(  االجتماعي 
الحاالت  في  تناقصا  شهدت  فاعل  بشكل 
املسجلة لفايروس كورونا.  وقد ذكرت العتيبي 
)2020( أنه منذ القدم عمد اإلنسان على تطبيق التباعد 
كما  االجتماعي،  للضبط  كوسيلة  )الجسدي(  االجتماعي 
حدث في العهد اململوكي حيث قام السالطني وامليسورون من 
الناس ببناء عيادات العزل في مدن الشام جميعها ملداواة ورعاية 
بهدف  الدول  بني  الحدود  إغالق  إلى  باإلضافة  باألوبئة.  املصابني 
الحد من انتشار كورونا، األمر الذي أثبت فعاليته من حد انتشار الوباء 

وتفشيه في مجتمع ما. وكما أشارت العتيبي )2020( أن املسلمني لهم تجارب 
في تطبيق اغالق الحدود بهدف الوقاية من الوباء وذلك عندما قام محمد 
بن عبد الله في العام 1792 م بإقامة نطاق عسكري على الحدود الشرقية 
للمغرب وفرض حجر صحي ضد الجزائر التي كان الوباء قد تفشى فيها 
السعودية قامت  العربية  اململكة  العالم فإن  )العتيبي، 2020(. وكجزء من 
بالعديد من اإلجراءات الوقائية، مثل منع التجول الكلي أو الجزئي، وإغالق 
املساجد واملصليات، وأماكن العمل، واملدارس، واألسواق. وطلبت األجهزة 
الحكومية من أفراد املجتمع البقاء في منازلهم، باستثناء أغراض محدودة 
للغاية، وتم تقييد التجمعات العامة لفترة طويلة. باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم 
النصائح الطبية واالجتماعية بالتباعد االجتماعي )الجسدي( أال للضرورة 
عن األفراد كبار السن وتقليل التواصل االجتماعي غير الضروري معهم 

بشكل كبير.
اآلثار السلبية للتباعد االجتماعي:

أشارت بعض الدراسات إلى ان كبار السن هم الفئة األكثر عرضة لآلثار 
السلبية للتباعد االجتماعي )الجسدي( من الناحية االجتماعية، خصوصا 
التواصل  وسائل  تقنيات  إلى  الوصول  إمكانية  يملكون  ال  الذين  منهم 
بإنهم  الشعور  على  املجتمع  أفراد  من  العديد  ساعدت  والتي  االجتماعي، 
مازالوا على تواصل مع مجتمعهم. )ويتاكر , 2020(، وعلى الرغم من أن 
الفئات  من  كونهم  السن  لكبار  وقاية  هو  )الجسدي(  االجتماعي  التباعد 
األكثر عرضة لخطورة الوفاة جراء املرض، لكن  ويتاكر يرى  أن التباعد له 
أثر سلبي على كبار السن والفئات الضعيفة األخرى والذين يعانون بالفعل 
من الوحدة الشديدة، األمر الذي قد يتسبب بمشكالت اجتماعية وصحية 
أخرى. ويرى الحمزة )2020( أن على األبناء إبقاء التواصل مع كبار السن 
عبر االتصال أو وسائل التواصل املرئية لتخفيف وحشة الجلوس الفردي، 
ليتجاوزا هذه األزمة دون ضغوطات ودون الشعور بالوحدة التي قد تكون 

أشد ضررا من أي مرض آخر.
آثار العزلة االجتماعية على الصحة:

اندماجا  واألقل  اجتماعيا  عزلة  األكثر  األفراد  أن  دراسات   أظهرت 
عرضة  وأكثر  ونفسيا،  جسديا  الصحة  في  حظا  األقل  هم  املجتمع  في 
لالنتحار أو الوفاة املبكرة، ووجد علماء األوبئة أن معدالت الوفيات لجميع 
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يعاني  اجتماعيا. حيث  املعزولون  بني  أعلى  كانت  الوفاة  مسببات 
القلب  ارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض  املعزولني اجتماعيًا من 
والشرايني، واألمراض العقلية، وضعف جهاز املناعة. وأظهرت 
نتائج دراسة أجريت على مجموعة ضمت أكثر من 1000 
طفل تمت متابعتهم منذ الوالدة حتى سن 26 عاما، أن 
العزلة االجتماعية املزمنة لها عالقة تراكمية بالتدهور 

الصحي لإلنسان )باهان, 2009(. 
املجتمع  في  األجيال  بني  العالقة  مستقبل 

السعودي:
االجتماعي  والتباعد  كورونا  نازلة  رغم 
بها  مر  التي  والتغيرات  )الجسدي( 
املجتمع السعودي في النسق األسري 
طرأ  وما  األجيال،  بني  والعالقة 
عليها من بعض التغير النسبي 
املتغيرات  من  للعديد  نتيجة 
واالقتصادية،  االجتماعية 
في  األسري  النسق  فإن 
السعودية  العربية  اململكة 
الواسع  الترابط  على  يقوم  مازال 
الثالثة.  بأجيالها  األسرة  أفراد  بني 
أفراده  بني  االجتماعي  التماسك  وظل 
السعودي عن غيرها  املجتمع  تميز  سمة 
من املجتمعات، وذلك نتيجة العديد من القيم 
وأعالها كونه مجتمعا مسلما متمسكا بكتاب 
الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. باإلضافة 
إلى قيمة ومكانة الوالدين وكبار السن في املجتمع. وكما هو 
معلوم فإن العالقة بني األفراد تتأثر باملعايير والقيم السائدة 

في املجتمع الذي ينتمي إليه األفراد.  
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك  اُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ َك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ َوَقَضٰى َربُّ
ُهَما َقْواًل   َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ

ٍّ
ُهَما ُأف اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَّ

َكِريًما )23( سورة االسراء، 
املسلِم،  الشيبِة  اللِه إكراَم ذي  إنَّ من إْجالِل  الله عليه وسلم  وقال صلى 
وحامِل القرآِن؛ غيِر الغالي فيه والجافي عنه، وإكراَم ذي السلطاِن املقسِط. 

رواه أبو موسى األشعري.
وعلى ضوء ذلك فإن املتوقع بإذن الله أال تتأثر العالقة بني األجيال سلبا، 
وستظل متماسكة تعززها منظومة من القيم الثقافية. ومن غير الراجح أن 
تؤدي إجراءات العزل االجتماعي)الجسدي( إلى نتائج ذات داللة على ضعف 
العالقات بني األجيال أو تغيرها نتيجة لنازلة كورونا، وال يتوقع بإذن الله أن 

يتأثر النسق األسري في املجتمع السعودي سلبا جراء نازلة كورونا.
التماسك االجتماعي والصحة:

يلعب التماسك االجتماعي دورا هاما في تحقيق التوازن للمجتمع وتعزيز 
الصحة العامة لألفراد.  وقد أشارت العديد من الدراسات في علم االجتماع 
الطبي إلى أهمية دور التماسك االجتماعي في املحافظة على صحة اإلنسان 
وتعزيزها. وأظهرت العديد من الدراسات أن األفراد الذين يملكون  عالقات 
انتشار  أقل في  اجتماعية قوية وداعمة. يتمتعون بصحة أفضل، ومعدل 
ذوو  باألفراد  مقارنة  املرض  من  أسرع  تعاف  ولديهم  املزمنة،  لألمراض 

الروابط االجتماعية الضعيفة )باهان، 2009(.
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مقدمة
املجتمع.  لبناء  األساس  والركن  الرئيسة،  الوحدة  ومازالت  األسرة  كانت 
ومهما طرأ من تحوالت، سواء كانت طبيعية أم غير طبيعية، على تركيبة 
األسرة الظاهرية والجوهرية، إال أنها تبقى بصورها املتعددة الجزء 
بمعزل عن  السعودية  األسرة  وليست  املجتمع.  تكوين  في  األهم 
املتغيرات الدولية التي أثرت على معظم مجتمعات العالم بدرجة 
أو بأخرى، وبالتالي فقد تشكلت األسرة املعاصرة بناء على 
التأثير  في  امللحوظ  دورها  لها  ومؤثرات  متغيرات  عدة 

على تشكيل األسرة، وتحوالتها البنيوية.
باملمتدة  توصف  التي  التقليدية،  األسرة  كانت 
من  كثير  في  سائدة   )extended family(
األسرة  فيها  بما  العربية،  املجتمعات 
أجيال  من  تتكون  التي  وهي  السعودية. 
متتابعة تربطهم عالقة من جهة األب 
األب  املنزل  في  يعيش  غالبا، حيث 
زوجة(  من  أكثر  )وأحيانا  واألم 
مع األبناء والبنات. يبقى األبناء 
بعد زواجهم في منزل األب، سواء 
أو منزل صغير مالصق  في غرفة 
أطفالهم  معهم  ويعيش  األسرة،  لبيت 
بعد  فينتقلن  البنات  أما  يكبروا.  حتى 
زواجهن إلى بيوت أزواجهن. وتتكرر العملية 
االستقرار  بعد  أجيال.  وتبعته  جيل  رحل  كلما 
بعد  السعودية  العربية  اململكة  عاشته  الذي  الكبير 
توحيدها على يد املغفور له امللك عبد العزيز، وبدايات 
االنتعاش االقتصادي مع اكتشاف النفط، وانتاجه بكميات 
إلى  البدوي،  أو  القروي  الطابع  من  تدريجيا  الحياة  تحولت  تجارية، 
الطابع املدني، وبتسارع كبير. وقد أسهم في ذلك زيادة فرص التوظيف 
البادية،  توطني  مشروعات  بدأت  النظامي.  التعليم  وانتشار  الحكومي، 

وتزايدت الهجرات نحو املدن بشكل ملحوظ.
في  وتوسع  جانب،  من  املدن  إلى  الهجرة  نحو  توجه  التغيرات  هذه  عن  نتج 

مدن  إلى  نسبيا  السكان  قليلة  تجمعات سكانية  من  تحولت  التي  القرى،  مساحات 
صغيرة مأهولة وتنمو بالتدريج. ولعل أكبر العوامل املسرعة على تلك الهجرات منح 
األراضي السكنية التي وزعت على املواطنني في أنحاء اململكة، والتي تزامنت مع بداية 
عمل صندوق التنمية العقاري الذي يمنح قروضا ميسرة لبناء املساكن. التي صاحبت 
الطفرة النفطية األولى في التسعينات الهجرية من القرن املاضي. نتج عن هذه الطفرة 
امتالك نسبة كبيرة من املواطنني ملساكن خاصة، مما أتاح الفرصة الستقالل األسر 
 )nuclear family( النووية  األسرة  إلى  املمتدة  التقليدية  األسرة  بيئة  من  وانتقالها 

الحديثة.
مراحل العوملة الحديثة

العوملة األولى: من 1945 وحتى عام 2000:
برزت أمريكا بعد الحرب العاملية الثانية كقوة مسيطرة خلفا لبريطانيا، وساعدتها 
االقتصاد  انتعش  والطائرة(.  )كالسيارة  التقني  التقدم  في  الثانية  الصناعية  الثورة 
مركزي شيوعي  معسكرين: شرقي  وجود  ظل  في  ولكن  حر،  اقتصاد  مع  العاملي، 
جدار  بينهما  أمريكا(  )تقوده  رأسمالي  ليبرالي  وغربي  السوفيتي(  االتحاد  )يقوده 
حديدي.  تفوقت الرأسمالية الغربية، وفي عام 1989 انهار حائط برلني، وتفكك االتحاد 
السوفيتي وأصبحت العوملة بالفعل ظاهرة عاملية )افتتح مطعم ماكدونالدز في موسكو 

بعدها!(
نشطت منظمة التجارة العاملية في وضع اتفاقيات اقتصادية، تقودها أمريكا بشكل 
األوروبي وسنغافورة وكوريا  قوية، كاالتحاد  اقتصادات جديدة  رئيس، كما نشأت 
الجنوبية، ونتيجة لذلك ازداد حجم الطبقة الوسطى في كثير من دول العالم، مثل الهند 

والصني.
العوملة الثانية: من عام 2000 حتى اآلن:

صار العالم تحت قيادة قطبني من جديد: أمريكا والصني، التي ورثت الفراغ الذي خلفه 
وليست عسكرية. تحول  اقتصادية وصناعية  بقوة  ولكن  السوفيتي،  االتحاد  تفكك 
اليكترونية، ذكاء  اليكتروني، صيرفة  تعليم  اليكترونية،  إلى رقمي: تجارة  االقتصاد 
صناعي، أجهزة وحواسيب متقدمة وعالية الكفاءة، فصار التحدي العاملي سيبرانيا 
 ،)outsourcing( تقنيا. صارت كثير من األعمال تتم عبر العالم عبر التوكيل عن بعد

وبالتالي برزت املنافسة الفردية، العميل والزبون أفراد أحيانا، ويتم التعاقد عامليا. 
كيف أثرت العوملة على مجتمعنا؟

ربما كثيرون لم يتقبلوا مقولة مارشال ماكلوهان حينما تنبأ عام 1962 بأن العالم 
سيتحول إلى قرية عاملية، ولكن واقعنا يشهد تحقق هذا التوقع أمام أنظار العالم.

املتحدث الثالث: 

حممد بن عبد العزيز ال�رشمي
اأ�ستاذ م�سارك كلية العمارة

 والتخطيط جامعة امللك �سعود

احملور الرابع

التأثري املتوقع 
لفريوس كورونا 

املستجد على تشكيل 
األسرة
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باملاركات  التباهي  مثل  )املعوملة(  الغربية  الحياة  أنماط  بعض  الناس  تقبل    
العاملية ودفع مبالغ طائلة ألجل الحصول عليها.   زيادة االستهالكية، أسهم 
فيها سهولة الحصول على البضائع العاملية، عبر املوردين في البدايات، 

ثم عبر التجارة االلكترونية.
ترتيبات  االجتماعية،  العالقات  أنماط  في  سلوكية  تغيرات    
فيما  التكلف  والضيافة،  الخدمة  طريقة  الضيوف،  استقبال 

يقدم عوضا عن البساطة السابقة.
  طريقة اللبس، وتغير املالبس من املحلية إلى العاملية. 
االهتمام  وطريقة  الشعر  تسريحات  من  رافقها  وما 

باملظهر.
عامليا،  بعدا  أخذ  املجتمعية  القيم  تعريف    
الشخصي  الذوق  الشخصية،  الحرية  مثل 
األسرية  التراتبية  العام،  الذوق  مقابل 

واملجتمعية.
باللغة  اللغة، االهتمام    استخدام 

اإلنجليزية، واملدارس العاملية.
املجتمع وفي  املرأة في    دور 
األسرة، املوقف من العمل، الزواج، 
األمومة، املشاركة في الحياة العامة.

األبناء،  تربية  في  الوالدين  دور    
واملشاركة في خياراتهم املستقبلية.

املحور االقتصادي/االجتماعي
في  وخاصة  االجتماعية،  التراتبية  تغيرت 
النطاق األسري، حيث تراجعت سلطة الوالدين على 
األبناء، والسيما من الناحية االقتصادية، حيث كان في 
السابق االبن مرتبطا بوالده وظيفيا، سواء بالعمل معه في 
الزراعة أم الرعي أم التجارة أم املهن والحرف اليدوية. وبالتوافق مع 
تنوع فرص العمل وتوافرها بشكل أكثر استقرارا من األعمال التقليدية 
مما  واملادية،  الوظيفية  الناحية  من  استقالال  أكثر  األبناء  صار  السابقة، 
بعض  إن  بل  العيش.  لقمة  على  الحصول  في  والديهم  على  اعتمادهم  قلل 
األبناء صاروا هم من يتولى الصرف على والديهم نتيجة حصولهم على دخل 

أعلى مما يستطيع األب الحصول عليه من مهنته التي ربما لم تعد قادرة على تغطية 
مصروفاتها.

تحسن الوضع االقتصادي بالجملة وصار املجتمع يتسم بامليل نحو زيادة االستهالك 
االستهالك  حمة  تزايدت  ثم  البدايات،  في  مقبول  بشكل  ولكن  املادية،  الوفرة  نتيجة 
بشكل ملحوظ، حيث تحولت بعض الكماليات الى ضروريات، مثل الجواالت للمراهقني 

مثال، بل وحتى األطفال.
كما أن األدوار االجتماعية بني الرجال والنساء قد طرأ عليها بعض التغيرات، حيث 
)مثل  والتعاملية  االستهالكية  األنماط  في  تغيرات  في  األسرة  دخل  زيادة  أسهمت 
ضرورة توافر الخدم والسائقني، ازدياد الخروج من املنزل، كثرة اإلنفاق على املطاعم 

والتسوق والترفيه(.
األسرة  دخل  ازدياد  إلى  أدى  العمل  في سوق  املرأة  مشاركة  توسع حجم  أن  كما 
بالعموم، ومزيد من االستقاللية املادية لدى النساء، مما زاد من املصروفات التي تتوافق 
مع متطلباتهن ورغباتهن. وبالتالي صارت هناك مصروفات كمالية تستنزف نسبة 
كبيرة من دخل النساء، مثل املطاعم واملقاهي والتجميل والنوادي الرياضية والسفر، 

فضال عن امللبوسات والحلي والزينة بأنواعها.
باملالبس  النساء  تتباهي  فبينما  املجتمع،  فئات  معظم  على  العوملة  ثقافة  أثرت 
واملجوهرات، يتباهى الرجال بالسيارات. أما املراهقني واملراهقات، فصاروا أكثر إرهاقا 
ألسرهم من حيث املتطلبات مثل لبس املاركات العاملية، واقتناء أحدث األجهزة، وكثرة 
الذهاب إلى املطاعم واملقاهي، وصارت املقارنات بينهم وبني غيرهم أكثر حدة، وبالتالي 

ضغطا اقتصاديا على أسرهم.
انتشرت ثقافة املاركات، والتفاخر بامللبوسات واملأكوالت، والحفالت والوالئم، حتى 
صارت بعض األسر تقيم على سبيل املثال حفالت لألطفال بمناسبة تخرجهم من 
التي لم تكن معهودة سابقا أو غير مقبولة شرعيا  الروضة! فضال عن االحتفاالت 

واجتماعيا، مثل أعياد امليالد، وغيرها.
املحور الثقافي

كثير من الذي ولدوا زمن الطفرة النفطية األولى )تقارب أعمارهم األربعني عاما( وما 
بعدها عايشوا االنفتاح االجتماعي، ونشوء مستجدات لم تكن معهودة في السابق، 
مثال السكن في الفلل، وجود الخادمات كجزء أساسي من املنزل، انتشار املطاعم بحيث 
صار الذهاب إليها جزءا من الترفيه وليس الضرورة كما هو في السابق، وبالتالي تنوع 

املطاعم وتفننها في اجتذاب الزبائن لتجربة مذاقات جديدة.
بدأت ثقافة االستهالك تنشأ وتتزايد بالتدريج، بشكل طردي مع تحسن األوضاع 
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االقتصادية في اململكة من جانب، وارتفاع مستوى دخل الفرد من جانب آخر. 
ومع الثورة املعلوماتية بعد انتهاء األلفية الثانية ازدادت وتيرة االستهالك 
بشكل كبير، حجما ونوعا، تأثرا بثقافة العوملة. بل إنها صارت نمطا 
بل وحتى بعض  الدخل،  األسر محدودة  لكثير من  سلوكيا مرهقا 

متوسطي الدخل.
تلك  تقام  أن  املعتاد  وصار  مثال،  الضيافة  مفهوم  تغير 
من  الطعام  يجلب  وأن  استراحات،  أو  قاعات  في  الحفالت 
للحفالت  املأكوالت  تجهيز  في  متخصص  متعهد 
التنوع واالستعراض هدفا بحد ذاته  بأنواعها. صار 
دعوة  الطبيعي  من  وأصبح  األسر،  بعض  عند 
الضيف إلى تناول القهوة أو العشاء في مقهى 
أو مطعم عوضا عن املنزل، مما أدى إلى أن 
دعوات تناول الطعام في املنازل توشك أن 

تختفي، إال في حدود ضيقة.
املحور السكني

مع الرخاء االقتصادي، والوفرة 
الحصول  صار  نسبيا،  املادية 
بدرجة  ميسرا  املساكن  على 
وبالتالي  بالسابق،  مقارنة  عالية 
مطلبا  املستقل  السكن  أصبح  فقد 
مهما، وأحيانا شرطا منصوصا عليه في 
عقود الزواج، نتيجة لرغبة الزوجني )وخاصة 
ال  بها،  خاص  مستقل  مسكن  في  الزوجة( 
يشاركها فيها أحد من أسرة الزوج، وال تشاركهم 
صار  السابق.  في  الحال  كان  كما  منزلهم  أيضا  هي 
املسكن املعاصر وعاء لألسرة النووية الحديثة، مودعا بذلك 

وإلى حد كبير نمط األسرة املمتدة التقليدية.
الصغيرة  البيوت  إلى  الكبيرة،  البيوت  من  السكن  متطلبات  تغيرت 
إال  للسكن.  الرئيسة  الفراغية  املتطلبات  تحقق  التي  السكنية،  الشقق  أو 
مناسبة  بدائل  تطوير  في  أسهمت  األسري  التقارب  في  الشديدة  الرغبة  أن 
ومتوافقة مع املتطلبات أو الرغبات املستجدة، مثل اقتطاع بعض مساحة منزل 

األب لتكون شقة أو أكثر لألبناء بعد زواجهم، ذات مدخل منفصل واستقاللية شبة 
كاملة. وبعض األثرياء وجدوا في البلوكات العائلية حال نموذجيا، بحيث يسكن األب، 
ومن حوله قطع سكنية ألبنائه تكون جاهزة لهم عند زواجهم، وتكون متصلة باملنزل 

الرئيس الذي يسكنه الوالدان.
وتبقى العالقات األسرية قوية في الغالب بني األبناء والبنات ووالديهم، حيث تخصص 
غالب األسر يوما على األقل في األسبوع الجتماع األبناء والبنات مع أسرهم في بيت 
الوالدين، وعادة ما يكون في نهاية األسبوع لالستمتاع بوقت أطول. كما أنه لدى بعض 
بعد  مولودا  املتزوجة حينما تضع  البنت  إقامة  مقر  هو  الوالدين  منزل  يكون  األسر 
خروجها من املستشفى، واستقبال الضيوف واملهنئني، والسيما املولود األول، حيث 
تكون تحت رعاية والدتها التي تساعدها في العناية باملولود وتعطيها املعلومات الالزمة 

للقيام بذلك.
كل هذه العوامل جعلت البنية األسرية تتغير استجابة لقوى تلك املؤثرات، وتستقر 
لقوالب ثقافية  الحديثة، لكن وفقا  النووية  املعهودة لألسرة  الصورة  بشكل عام على 
حينما  ابنائهما  منزل  في  الجدة  أو  الجد  مثل سكن  بمجتمعنا،  واجتماعية خاصة 

يكبرون في السن ويحتاجون رعاية خاصة.
املنزل: عالم مصغر

املسكن هو الوعاء الفراغي واملكاني الذي تعيش فيه األسرة، وتمارس معظم نشاطاتها 
الحياتية، منذ الطفولة وحتى الشيخوخة. وقد كان من الطبيعي أن يكون املنزل أو البيت 
تهدد  التي  الخارجية  املؤثرات  من  نفسها  لتحمي  األسرة  إليه  تلجأ  الذي  املكان  هو 

سالمة أفرادها. وقد كان بالفعل قرار الحظر منزليا.
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وبشكل  الجائحة،  بداية  منذ  ينفصال  لم  رئيسان  ركنان  واألسرة  املسكن 
رئيس بعد فرض الحظر املنزلي

على  كلهم  األسرة  أفراد  أجبر  استثنائي،  ظرف  بمثابة  الحظر  كان 
البقاء في املنزل، باستثناء سويعات قليلة جدا يمكن لبعض األفراد 
متاحا ألي  يكن  لم  املقابل  في  ولكن  للضرورة.  الخروج  البالغني 
منهم الذهاب للعمل أو للدراسة أو لتناول الطعام في مطعم أو 
ألغيت  املستشفيات  بل حتى مراجعات  القهوة في مقهى! 
أو أجلت، حتى تحسن الظروف، وإمكانية السيطرة على 

انتشار الوباء بني الناس.
توازنها  من  شيئا  األسر  من  كثير  استعادت 
مع  الوالدين  جلوس  وأصبح  إجباري،  بشكل 
طبيعي  بشكل  يتكرر  أمرا  والبنات  األبناء 
مائدة  على  الوجبات  تناول  يوميا. صار 
املألوفة،  األمور  من  مشتركة  عائلية 
والتي ربما غابت عن بعض األسر 
لفترة من الزمن، سواء الختالف 
أم بسبب  أفراد األسرة،  جداول 
وعدم  املتاحة  الخيارات  تنوع 
توافقها مع رغبات أو ظروف جميع 
أفراد األسرة. وازداد الوضع تحسنا في 
شهر رمضان، حيث صار اجتماع اإلفطار 
والسحور أمرا طبيعيا جدا، بل وصار تناول 
الوجبات الخفيفة أو املشروبات كالشاي والقهوة 
بني الوجبات الرئيسة فرصة تجمع أفراد العائلة. ربما 
كان انقطاع التواصل االجتماعي مع الزمالء واألصدقاء 
واألقارب سببا قويا وراء ذلك، فصارت األسرة البديل لكل 

أولئك، وبشكل شبه اضطراري.
املناسب  الوقت  اختيار  تراعي  أن  تحرص  األسر  من  كثير  صارت 
الشاي والقهوة، بما في  أفراد األسرة في جلسات تناول  الجتماع معظم 
أوقاتها،  التي تتنوع  الدراسية عن بعد  انتهائهم من املحاضرات  انتظار  ذلك 
أفراد  تقارب  إلى  ذلك  كل  أدى  وقد  واملشاركة.  الحضور  للجميع  يمكن  حتى 

األسرة أكثر من الفترة السابقة، نتيجة عدم قدرتهم على الخروج من املنزل.
 ر كان التباعد االجتماعي سببا في زيادة التقارب األسري

العمل في  املنزل،  في  الدراسة  املنزل،  في  الجلوس  املتاح،  استغالل  األسر في  بدأت 
املنزل، الترفيه في املنزل، إعداد الطعام وتناوله في املنزل، االستفادة من فراغات لم تكن 
مستغلة في السابق في البيوت، ارتفعت كفاءة الفراغات السكنية )خاصة لالستجابة 
ملتطلبات الدراسة أو العمل عن بعد(. كانت غرفة الطعام، والسيما إن كانت فيها طاولة، 
من أقل الفراغات استخداما في املنازل. ولكنها بعد الحظر أصحبت مكانا عالي الكفاءة، 

ألنها تستخدم بالتناوب كمكان لحضور املحاضرات عن بعد، أو للدراسة واملذاكرة.
جو  لتغيير  جدا  مناسبا  مكانا  خاصة،  الفلل  في  )حوش(  الخارجي  الفناء  صار 
وأصبح  الخارج.  في  للجلوس  ومناسبته  الجو،  اعتدال  مع  الداخلية، والسيما  الغرف 
والقهوة،  الشاي  تناول  أو  الوجبات،  بعض  ولتناول  للجلوس،  مكانا مفضال  الحوش 
ولعب األطفال قريبا من والديهم، وممارسة رياضة املشي أو لعب الكرة. بل ولوحظت 
زيادة في جلسات الشواء الجماعي، حيث يشارك معظم أفراد األسرة، خاصة الرجال 
والشباب، في تجهيزها وإعدادها. خاصة بعد انتهاء فترة الدراسة واالختبارات وزيادة 

وقت الفراغ بشكل ملحوظ.
صار تناول بعض الوجبات في املطاعم، أو طلب توصيلها )مثل الوجبات السريعة( 
إلى املنزل غير متاح وقت الحظر املنزلي، وبالتالي فقد اعتمدت األسرة على ما تعده 
تنويع  وخاصة  كثيرا،  الجانب  بهذا  تهتم  البيوت  ربات  ابتدأت  املنازل.  في  طعام  من 
املأكوالت تعويضا عما افتقده بعض أفراد األسرة بعد توقف تناول الوجبات خارج 
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وبمهارة  والحلويات،  املأكوالت  بعض  إعداد  في  تتفنن  الفتيات  بدأت  املنزل. 
عالية، نتيجة وقت الفراغ الطويل، والرغبة في إنجاز أعمال تنال تقدير أفراد 
املنزلي  الخبر  أن صار صنع  العجيب في وقت مثل هذا  األسرة. ومن 
)الذي غاب عن بيوتنا نصف قرن تقريبا بعد انتشار املخابز اليدوية 
ثم اآللية( ممارسة شائعة وعلى نطاق واسع في كثير من البيوت 

وقت الحظر.
باختصار، صار املنزل هو العالم املصغر، الذي اضطرت 
األسرة إلى أن تمارس جميع نشاطاتها تقريبا بداخله، 
فقد صار هو مكان العمل، وقاعة الدراسة، واملسجد، 
وأحيانا  السينما،  وقاعة  املطاعم،  وامللعب، وصالة 
غرفة املريض ومكان االستطباب، وأشياء أخرى 

كثيرة.
نلعب سويًا

عادت األلعاب الجماعية، الذين اعتادوا 
على األلعاب االلكترونية صاروا أكثر 
الوقت  لطول  نظرا  عليها  اقباال 
املنازل.  في  عليهم  يمر  الذي 
ولكنهم في الوقت نفسه صاروا 
الفتقاد  نتيجة  بامللل  شعورا  أكثر 
تنوع النشاطات. لذلك صار هناك رواج 
لبعض األلعاب التي سبقت عصر التقنية، 
مثل ورق اللعب، املونوبولي، سعودي ديل، بل 
بل  األسرة،  الجتماع  شعارا  صار  »الكيرم«  إن 
تسلية جماعية شعبية  ألنه  املنزلي،  للحظر  وحتى 

وتناسب معظم أفراد األسرة. 
اشترك غالب أفراد األسرة في أعمال البيت، اللعب والترفيه، 
بعد. صارت  الترفيه عن  التقنية وظفت ألجل  الوقت. حتى  تمضية 
ببعض  اقتربت  وألغاز،  مسابقات  تطرح  –مثال-  العائلية  املجموعات 
األقارب من بعضهم بعضا بدرجة لم تكن متاحة فيما سبق. وهذا مما يؤكد 

مقولة أن التباعد االجتماعي حل مكانه التقارب األسري، إلى حد كبير.
من امللحوظ أن سبب تراجع نشاط اللعب في الفناء املنزلي بالنسبة لألطفال، 

والسيما مع توافر الكرة والدراجة، يكمن في أن الفناء صار منعزال عن بقية البيت. 
الطفل بطبيعته اجتماعي، ويفضل أن يكون قريبا من الكبار وقت اللعب. ولذلك فإن 
جلوس األسرة في الفناء لبعض الوقت يوميا يساعد على تشجيع األبناء على اللعب 
الحركي في الفناء، والسيما بالنسبة لألسر التي يوجد لديها عدد من األطفال في سن 

مبكرة.
التعليم، نشاط أسري

صار التعليم عن بعد ربما من أكثر العبارات تداوال في املحادثات ذات الطابع األسري، 
مختلفة.  دراسية  مراحل  في  والبنات  األبناء  من  عدد  هناك  يكون  حينما  والسيما 
اضطرت األسر إلى التعامل مع التقنية في وقت قصير، وبشكل إجباري إلزامي، ألجل 

مسايرة تعليم األبناء، السيما الصغار منهم. 
صار وقت التعليم عن بعد مصدرا للتوتر لدى بعض األسر، خاصة تلك التي تعمل 
فيها األم معلمة للمرحلة االبتدائية، ولديها طفالن أو ثالثة في املرحلة نفسها، فيصعب 
عليها تقديم دروسها ومتابعة أطفالها مالم يساعد األب أو بعض األشقاء الكبار إن 

وجدوا.
لم تكن العملية سهلة أبدا، ولكنها في الوقت نفسه جعلت األسرة كلها تتعاون غالبا 
في مواجهة تحديات التعليم عن بعد. صار كل من لديه قدرة يقدمها في الغالب، سواء 

بالدعم التقني والتجهيز، أم باملتابعة واملساندة، أم باملراجعة. 
تحول املنزل إلى قاعات دراسية عند بعض األسر، وما زال. حيث تجد األبناء والبنات 
يستعدون حسب الفترة املحددة لهم، باالستيقاظ وتجهيز املنصة، وتشغيل البرامج 
نوع  من  تكتسب خصوصية  البيوت  بعض  في  الغرف  الالزمة. صارت  والتطبيقات 
جديد غير مألوف، حيث يستلزم األمر الهدوء ألجل التركيز، والصمت حتى ال يسمع 

األستاذ والزمالء األحاديث األسرية العابرة التي كانت تتم في السابق بال تحفظ!
وقفات مع األمهات

األم عظيمة، كانت ومازالت وستبقى عظيمة. ربما لم يتحمل أحد من أفراد األسرة أعباء 
ثقيلة خالل فترة كورونا، سواء أثناء الحظر أم حتى في أيامنا هذه مثل األمهات. كانت 
معظم مهام املنزل التربوية واملتابعة والتنسيق، إضافة إلى أعمال املنزل )التي ازدادت 
صعوبة في حالة من ليس لديهن خادمات، حيث توقفت حتى شركات العمالة املنزلية 

التي تتعاقد بالساعات أثناء الحظر( فصار كل شيء ملقى على كواهل األمهات. 
عديد من األمهات الالتي قمن بتدريب بناتهن على املساعدة في األعمال املنزلية ملسن 
الفرق وقت اشتداد األزمة، والحاجة إلى قيام األسرة بكل األعمال املنزلية تقريبا دون 
اعتماد على أي جهة خارج املنزل. وبالطبع، تبقى إدارة املنزل وتوزيع األعباء وتنسيق 

3233



الجهود مسؤولية األم. لكنها أثبتت أن األم بالفعل مدرسة.
دور األمهات العظيم في تحمل كثير من األعباء املنزلية، ومع ذلك، فقد 
»تطبيقات  مقرر  في  به طالبي  قام  الذي  البحثي  االستطالع  في  تبني 
أثناء  بامللل  أكثر شعورا  كانوا  الرجال  أن  العمارة«  في  اإلنسانيات 

فترة الحظر من النساء!
لكن  وبشكل جيد،  واألبناء شاركوا  اآلباء  بعض  أن  ال شك 
مهما كان الجهد املبذول، إال أنه ال يرتقي ملا تبذله األمهات 
لذلك  حجمه.  يقدر  أن  يصعب  وكمي،  نوعي  جهد  من 
يقترح بعض املهتمني بالجوانب النفسية أن املنزل البد 
أن يكون فيه مكان شبيه بـ »امللجأ« الذي تستطيع 
أو  للنوم  الوقت يوميا  إليه بعض  أن تذهب  األم 
أحد  دخول  مثل  إزعاج  وبدون  االسترخاء، 
لحاجة،  أو  لسؤال  البنات  أو  األبناء  من 
الراحة  من  كافيا  قسطا  تنال  حتى 

وتستعيد نشاطها بقية اليوم.
أثناء  استطالع دراسي لألسر 

الحظر املنزلي
كلفت طالبي في الفصل املاضي 
استخدامات  في  التغيرات  بدراسة 
اإلجباري،  املنزلي  الحظر  بعد  املنازل 

فكان من النتائج التي تكررت لديهم:
الخارجي  الفناء  الجلوس في  كثرة   - 
الشقق  اشتكى سكان  بينما  )الحوش(،  للمنزل 

من عدم وجود مساحات خارجية مفتوحة.
سواء  الرياضة،  ممارسة  مكان  الحوش  صار   - 

املشي للكبار أم لعب الكرة للصغار والشباب.
يلبي  عائلي  كمكان  بالحوش  االهتمام  ضرورة  على  التأكيد   - 

احتياجات متعددة.
عودة األلعاب الحركية الجماعية التي يشترك فيها معظم أفراد   - 

األسرة، مثل الكيرم ولعب الورق واملونوبولي.
جهزت كثير من البيوت مصلى منزليا، خاصة لصالة التراويح يصلي   - 

فيه الذكور واإلناث معا.
إعادة تهيئة بعض الغرف، مثل مجلس الرجال واملقلط، لتكون فراغا مناسبا   - 

للدراسة أو العمل عن بعد.
ازداد التسوق االلكتروني، واالستفادة من خدمات التوصيل.  - 

زادت أهمية غرفة املعيشة، أو غرفة جلوس العائلة.  - 
مقارنة  املنزل،  في  أعمالهن  إلنجاز  للنساء  املناسبة  األماكن  قلة  لوحظ   - 

بالرجال.
كان الرجال أكثر شعورا بامللل أثناء فترة الحظر من النساء.  - 

التوصيات
األسرة  أفراد  متطلبات  مع  يتناسب  بما  وتصميمه  باملسكن،  العناية  أهمية   - 

جميعا، فهو الوعاء املكاني الذي يستوعبهم ويحتوي نشاطاتهم 
بتوازن  يراعي  أن  ينبغي  ولذلك  األجل،  طويل  مشروع  املنزل  في  االستثمار   - 

ومعقولية دورة حياة العائلة التي تتغير بشكل سريع السيما في حال وجود أطفال.
جعل الفراغ األسري )غرفة جلوس العائلة، املعيشة العائلية( مكانا حيويا في   - 
املنزل، بحيث يجذب أفراد األسرة لالجتماع ألكثر من نشاط، مثل: تناول الطعام، تناول 
اللعب،  الخفيفة،  الوجبات  تناول  األحاديث،  تبادل  التلفاز،  مشاهدة  والقهوة،  الشاي 

االسترخاء، الخ.
البد أن يكون فراغ جلوس العائلة أجمل وأنسب فراغات املنزل، حتى تكون جاذبة   - 

ألفراد األسرة، بدال من كونها طاردة، مما يدفعهم للجلوس في غرفهم وانعزالهم.
على حساب  تكون  والضيافة  لالستقبال  املنزل  فراغات  تصميم  في  املبالغة   - 
الفراغات التي يمكن أن يستخدمها أفراد األسرة بشكل أكثر إيجابية، وبما يقربهم 

ويقوي عالقتهم بعضهم ببعض.
وجعل  الحتياجاتهم،  الكافي  األدنى  الحد  إلى  األبناء  نوم  غرف  حجم  تقليل   - 
بقية النشاطات ذات الطابع االجتماعي في فراغات مفتوحة لجميع أفراد األسرة حتى 

يشاركوا فيها.
ضرورة العناية بجزء مناسب من الفناء الخارجي في الفلل، بحيث يكون جلسة   - 
عائلية بعيدة عن التلفاز، ومناسبة لتناول الطعام والقهوة والشاي من وقت آلخر، ولعب 

األطفال، ولكسر الروتني بجلسات الشواء الجماعية.
التفكير في تهيئة الفراغ الواحد ليناسب عددا من االستخدامات غير املتعارضة،   - 
بدال من االستخدام الحصري لنشاط محدد فقط، حيث ترتفع كفاءة الفراغ كلما أمكن 

استخدامه لنشاطات متعددة وقت الحاجة.
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مقدمة: 
آله وصحبه ومن  ، وعلى  الله  لله، والصالة والسالم على رسول  الحمد 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد،،،
َتْسُكُنوا  َواًجا لِّ

ْ
ْن َأنُفِسُكْم َأز فالحمد لله القائل:َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

ُروَن  َقْوٍم َيَتَفكَّ ِلَك آَلَياٍت لِّ ًة َوَرْحَمًة  ِإنَّ ِفي َذٰ َودَّ ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ
 .)21(

 أهمية املوضوع:
تأتي أهمية املوضوع في ظل الظروف واملتغيرات التي 
تمر بها األسرة العربية عمومًا والسعودية خصوصًا 
من  عنها  نتج  وما  كورونا،  جائحة  أزمة  نتيجة 
متغيرات عميقة في مجال علم االجتماع وعلم 
االقتصاد وعلم األمراض واألوبئة، وأثر ذلك 
وما  الجائحة  حدوث  أثناء  األسرة  على 
جانب  إلى  متغيرات،  من  بعدها  يأتي 
ض له األسرة  االستهداف الذي تتعرَّ
في كيانها ونظامها العام نتيجة 
الجائحة وآثارها املختلفة، وهو 
د النظام االجتماعي  استهداف يهدِّ

الذي يستند إلى األسرة ككل. 
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:

بيان مفهوم األسرة ومهدداتها.  -
يحدث  أن  املتوقع  من  الذي  التغير  معرفة   -

في مفهوم األسرة االجتماعي.
-  التعرف على التغير الذي من املتوقع أن يحدث في 

الدور التربوي لألسرة.
حو اآلتي:  هيكل البحث: يتكون البحث من خمسة مطالب، على النَّ

املطلب األول: مفهوم األسرة ومهددات أدوارها.
األســـــــرة  مفهوم  في  يحدث  أن  املتوقع  من  الذي  التغير  الثاني:  املطلب 
االجتماعي املطلب الثالث: بيان التغير الحادث بالفعل ومن املتوقع أن يحدث 

في مفهوم التعليم  

الخاتمة: 
وتشتمل على النتائج والتوصيات.

املطلب األول
مفهوم األسرة ومهددات أدوارها

1-مفهوم األسرة في اإلسالم:
الرجل وعشيرته،  غة: »الدرع الحصني، وأهل 

ُّ
الل اللغة: األسرة في  مفهوم األسرة في 

ويطلق على الجماعة يربطها أمر مشترك وجمعها أسر«)(.
2-اصطالحًا: األسرة هي تلك الوحدة الناتجة من عقد يفيد ملك املتعة مقدرًا، أي يراد 
به استمتاع كل من الزوجني باآلخر على الوجه املشروع، ويجعل لكل منهما حقوقًا 

وواجبات على اآلخر)(.
وهي: »الوحدة األولى للمجتمع وأولى مؤسساته التي تكون العالقات فيها في الغالب 
مباشرة ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعيًا ويكتسب فيها الكثير من معارفه ومهاراته 

وميوله وعواطفه واتجاهاته في الحياة ويجد فيها أمنه وسكنه«)(.
ها: »الوعاء الحافظ للنسب والقربى والرحم وعبره يتم  كما يمكن تعريف األسرة بأنَّ

انتقال الثروة من جيل إلى جيل«)(.
وهي: »رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما، وقد تشمل الجدود والحفاد 

وبعض األقارب على أْن يكونوا مشتركني في معيشة واحدة«)(.
ها: »النظام االجتماعي الذي ينشأ عنه أول خلية اجتماعية تبدأ بالزوجني،  ف بأنَّ

كما ُتعرَّ
وتمتد حتى تشمل األبناء واآلباء واألمهات واإلخوة واألخوات واألقارب جميعًا«)(.

اجتماعي  ونظام  ودائمة  أساسية  اجتماعية  »جماعة  ها:  بأنَّ الخولي  عّرفتها  كما 
ورئيس، وهي ليست أساس وجود املجتمع فحسب؛ بل األخالق والدعامة األولى لضبط 

السلوك 
واإلطار الذي يتلقى منه اإلنسان أول دروس الحياة االجتماعية«)(.

الطفل،  نمو  التي ترعى  والبنية األساسية  األولى  االجتماعية  »الوحدة  واألسرة هي: 
وهي لهذا اشتملت على أقوى املؤثرات التي توجه نحو السلم«)(.

ها: »املجموعة الصغيرة واملكّونة  كما تعّرف األسرة في العرف االجتماعي السائد بأنَّ
وهما  وامرأة،  رجل  من  املكونان  الزوجان  األسرة  هذه  أساس  واألبناء،  الزوجني  من 
البداية إلى  اللذان يقومان بالدور األساس والفّعال في التكوين والتنظيم والرقابة من 

النهاية«)(.
ه: »تلك األحكام واملبادئ والقوانني التي تتناول األسرة بالتنظيم  ف نظام األسرة بأنَّ ويعرَّ
َبْدءًا من تكوينها مرورًا بقيامها واستقرارها وانتهاًء بتفرقها، وما يترتب على ذلك 

املتحدث اخلامس: 
احملور اخلامس:

اأ.د. بدرية  بنت حممد العتيبي:
 االأ�ستاذ بق�سم االجتماع واخلدمة االجتماعية

 بكلية العلوم االجتماعية 

الدور املأمول 
لألســـــرة بعد انقضاء 

جائحة كورونا
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وإعطاَءها  ديمومتها  تكفل  متينة  أسس  على  إرسائها  إلى  ي  تؤدِّ آثار  من 
الثمرات الخّيرة املرجّوة منها«)(.

عليه؛ يمكن القول إن مفهوم األسرة يشمل: الزواج، والتناسل، وتربية 
يتم  أْن  ال  برباط شرعي  وامرأة  بني رجل  الزواج  يكون  وأْن  األوالد، 
بني أّي شخصني، وينظر اإلسالم لألسرة على أنها نواة املجتمع 
واملكّون األساسي له، والبيئة االجتماعية األولى التي ينشأ فيها 
اإلنسان فتؤثر عليه سلبًا أو إيجابًا، يقول الرسول  عن أبي 
هريرة : )كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو 

ينصرانه أو يمجسانه()(.
املجتمع  في  األسرة  تكوين  3-مقاصد   

ومهدداتها: 
تتمثل مقاصد تكوين األسرة في املجتمع 

في اآلتي: 
الجنسية  الطاقة  تنظيم    - 

وتهذيب امليول والغرائز.
الجنسية  »الطاقة  يقول:  هناك 
من حيث املبدأ مسألة بيولوجية 
ال يمكن استمرار الحياة على وجه 
حريص  واإلسالم  بدونها،  األرض 
العليا. فهو  الحياة  أهداف  على تحقيق 
تحقيق  إلى  ي  يؤدِّ ما  كل  يحترم  لذلك 
اإلسالم  له  يضع  الذي  ولكن  األغراض،  هذه 
الضوابط والقيود هو طريقة التنفيذ العملي لتلك 
األهداف واالعتراف بها من حيث أحقيتها بالوجود، 

واالعتراف للناس بحق اإلحساس والشعور«)(.
2- التناسل ونعمة الذرية:

»الذكر واألنثى« غاية ومقصدًا في حد ذاته  الزوجية  لقاء  إذا كان 
من جانب؛ فهو من جانب آخر وسيلة لغاية أخرى ومقصٌد آخر، هذا 

املقصد هو التناسل لقوله تعالى َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء
»فقد كانت الذرية والذرية الصالحة على وجه الخصوص مطلب أولي العزم 
من الرسل، وكانت الذرية الصالحة إحدى النعم التي َمنَّ الله بها على من اصطفى 

ًة  يَّ َواًجا َوُذرِّ
ْ
ن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأز من عباده«)(. قال تعالىَوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل مِّ

ي  اَلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّ والذرية الصالحة بشرى في القرآن الكريم قال تعالىَفَناَدْتُه امْلَ
َن  ا مِّ ًدا َوَحُصوًرا َوَنِبّيً ِه َوَسيِّ َن اللَّ

ًقا ِبَكِلَمٍة مِّ ُرَك ِبَيْحَيٰى ُمَصدِّ َه ُيَبشِّ  اللَّ
ْحَراِب َأنَّ ِفي امْلِ

اِلِحنَي )39( ومن لوازم هذه البشرى، أْن تنمو وتترعرع الذرية في جو إيماني، ومن  الصَّ
التوحيد ركن أساس في بناء األسرة املسلمة، لذلك ال تحل مصاهرة  َثمَّ فإنَّ عقيدة 
ِمَنٌة َخْيٌر 

ْ
ؤ َمٌة مُّ ِمنَّ  َوأَلَ

ْ
ٰى ُيؤ ْشِرَكاِت َحتَّ املشركني واملشركات لقوله تعالى َواَل َتنِكُحوا امْلُ

ن  ِمٌن َخْيٌر مِّ
ْ
ؤ ِمُنوا  َوَلَعْبٌد مُّ

ْ
ٰى ُيؤ ْشِرِكنَي َحتَّ ْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم  َواَل ُتنِكُحوا امْلُ ن مُّ مِّ

ْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم  مُّ
الزواج في اإلسالم؛  الخالص في األبوين شرطًا إلتمام وصحة  التوحيد  وإذا اعتبر 
فإنَّ من مناط ذلك استنبات الولد في محاضن خالية من الشرك، عندما يكون نطفة 
أو علقة يربض في صلب أمه.. وامتداد لهذا املعنى، كانت سّنة اآلذان في سمعه عندما 

يرى الدنيا للمرة األولى في حياته.
العلوي املتضمنة لكبرياء  النداء  أول ما يقرع سمع اإلنسان كلمات  أْن يكون  »على 

الرب وعظمته، والشهادة التي يدخل بها في اإلسالم«.
وحسن  الصغر..  في  إليها  اإلحسان  اإلسالم  في  الذرية  بشرى  مقتضيات  »ومن 

التربية خلقيًا وعقليًا دون شدة أو قسوة«.
-حفظ األنساب:

وهو األساس في التسلسل األسري من جد معروف إلى أب معروف إلى أبناء يعرف 
َواِجُكم 

ْ
ْن َأز كل منهم اآلخر إلى من ينتمي بالقربى واملصاهرة لقوله تعالى  َوَجَعَل َلُكم مِّ

َبِننَي َوَحَفَدًة
)(. وقول الرسول : )تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإنَّ صلة الرحم 

محّبة في األهل، مثراة في املال، منسأة في األثر.
ونفقة،  وحضانة،  تربية،  من:  والواجبات  الحقوق  تقرير  أساس  هي  املعرفة  »وهذه 
ق والقيام 

ُّ
وإرث، وغير ذلك من الحقوق والواجبات املترتبة على الزواج والتي بدون التحق

بها تضيع الحقوق، ويعم الفساد، وينتشر الصراع«
-سالمة املجتمع من االنحالل الخلقي:

من املقاصد التي اتجه إليها اإلسالم من حّثه على تكوين األسرة، سالمة املجتمع 
اإلسالمي صحيحًا من العلل واآلفات، وعلى األخص االنحالل الخلقي، فبناء األسرة 
أركانه  تهدم  التي  األمراض  من  ويحميه  املجتمع  يحصن  الزواج  قاعدة  من  انطالقًا 
وتهوي به إلى درجات االنحطاط وتبني سياجًا من العفة حول أفراده، فال يسلكون 

ي بهم إلى األمراض الجنسية الفتاكة. سبيل االنحراف الذي يؤدِّ
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سيادة مكارم األخالق:   -
من أهداف تكوين األسرة أيضًا غرس الفضائل األخالقية والخالل الحميدة 
الله  في الفرد واملجتمع، فال تحلل وال انحراف وال انزالق إلى ما حّرم 
تعالى إنما هو الُخُلق الفاضل والقدوة الحسنة بتقديم أبناء صالحني 
بشرف  يفاخرون  الحياة  ساحات  جميع  في  صالحات  وأمهات 

االنتساب آلبائهم وفي ذلك دعم كيانهم وشرفهم العائلي.
ل املسئولية:  - التدريب على تحمُّ

يهدف اإلسالم من وراء بناء األسرة إلى تدريب الفرد 
ل املسئولية، فلقد أراد اإلسالم ألبنائه الذين  على تحمُّ
عهد إليهم رسالة عمارة الكون والخالفة أن يكونوا 
موقع  أي  في  تفاٍن  بكل  عملهم  يؤدون  جادين 
يكسب  موطن  أفضل  هي  واألسرة  كانوا، 
يصبح  حني  فالرجل  املعاني،  الفرد 
وأوالده،  زوجه  عن  مسئواًل  بزواجه 
يكد ويتعب في سبيل تأمني العيش 
املرأة فإنها  األفضل لهم، وكذلك 
تفني حياتها في خدمة زوجها 
الرجل  تدرب  فاألسرة  وأوالدها، 
حمل  على  تدريب  أعظم  واملرأة 
الرسول   إليه  أشار  ما  وهذا  املسئولية، 
رعيته،  عن  ومسئول  راع  )كلكم  بقوله: 
واإلمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع 
بيت  في  واملرأة  رعيته،  عن  ومسئول  أهله  في 
في  والخادم  رعيتها،  عن  ومسئولة  راعية  زوجها 

مال سيده راع ومسئول عن رعيته.
- تجسيد معاني التكافل االجتماعي وروح التعاون: 

ل املسئولية الذي أشرنا إليه سابقًا يتولد هدف  انطالقًا من مبدأ تحمُّ
آخر ُيَعدُّ دعامة من دعائم بقاء األسرة وهو روح التعاون واإلحساس 
أفراد األسرة، وتتجلى هذه  به كل فرد من  يلتزم  أْن  الذي يجب  املشترك 
املعاني في العواطف واملشاعر بني الزوجني في السراء والضراء كما يظهر في 
مفهوم النفقة في اإلسالم من إلزام املوسر بالنفقة على قريبه الفقير، فالزوجان 

لهما وألفراد األسرة  الهادئ  الصالح والعيش  الجو  املحبة في تهيئة  يشتركان بروح 
جميعًا. 

ها ستكون الطريق لتآلف األسرة وتعاونها على  إذا استقامت هذه املقاصد فال شكَّ إنَّ
بناء املجتمع الكبير، وبذلك ترتقي الشعوب وتعمل معًا لعمارة الكون، وتبادل املنافع 

واملصالح إذ أنَّ هناك أكثر من سبب لتآلفها.
تلقيه  بما  املسئولية  ل  والصبر وتحمُّ الخير  لتعليم  األولى  املدرسة  األسرة هي  »إنَّ 
على عاتق أفرادها من مهام ال يستطيعون التهرب منها، ومن كتب الله له النجاح في 
ل التبعات الجسام لألسرة والقيام بمسئولياتها سيكون راعيًا في القيام بتبعات  تحمُّ

املجتمع الذي سيستظل بظله«)(.
- تربية األجيال الجديدة: 

هو  املقصود  وليس  اإلنجاب،  قرين  هي  الصالحة  والتربية  »التربية  إبراهيم:  تقول 
إنجاب األبناء ثم تركهم للضياع، بل املقصود تزويد الحياة بعناصر اإلعمار، وتزويد 
املجتمعات بعناصر البناء، كما ذكرنا، وهذا ال يتحقق إالَّ من مجموع أسر قوية محكمة 
التكوين قوية البناء. واألسرة القوية ال تكون إالَّ بأب وأم وأبناء صالحني، ومن أوجب 

حقوق األبناء على اآلباء التربية الصالحة.
والذرية الصالحة من مطالب األنبياء، وهي مّنة من الله تعالى، قول إبراهيم :َربِّ اْجَعْلِني 

َبًة :  ًة َطيِّ يَّ ُدنَك ُذرِّ ِتي ، وقول زكريا  َربِّ َهْب ِلي ِمن لَّ يَّ اَلِة َوِمن ُذرِّ ُمِقيَم الصَّ
وقول الرسول  عن أبي هريرة : )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالَّ  من ثالث: صدقٍة 

جاريٍة أو علٍم ُينتفع به أو ولٍد صالح يدعو له.
وعلى األسرة قسط كبير من واجبات التربية الُخُلقية والوجدانية والدينية في جميع 
بالعواطف  وتزوده  مدنيًا  كائنًا  الطفل  من  تجعل  التي  هي  واألسرة  الحياة.  مراحل 

واالتجاهات الالزمة للحياة في املجتمع والبيت .
املطلب الثاني

 التغير الذي من املتوقع أن يحدث 
في مفهوم األســـــــرة االجتماعي

للسعادة  الرئيس ألفرادها، ومصدرًا أساسيًا  والحاضن  املجتمع،  نواة  األسرة  ُتعد 
اأُلسرة،  استقرار  حفظ  أساس  الزوجية  الحياة  وُتعد  لهم،  واالستقرار  والطمأنينة 
الحاصلة  املشكالت  ووأد  البعض،  لبعضهما  الزوجني  تفهم  مدى  على  ذلك  ويعتمد 
بينهما في بدايتها، ومنع تطورها ووصولها ملرحلة تنتهي معها الحياة الزوجية، إن 
تكوين األسرة يعد مسؤولية مشتركة بني شريكني أساسيني، وهما الزوج والزوجة، 

ويقع عليهما معًا عبء نجاح هذه الشراكة القائمة على املودة والرحمة.
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بعض  فهناك  املشكالت،  من  أفرادها  عدد  كان  مهما  أسرة  أي  تخلو  ال 
أيضًا  يختلف  تفكيرهما  أن  كما  الزوجني،  تفكير  االختالفات في طريقة 
عن تفكير األبناء، فلكل عمر خصائص وطريقة تفكير، ولكن هناك من 
م هذه املشكالت، وال يستطيع التعامل معها بالشكل السليم  يضخِّ
لتترك أثرًا كبيرًا في النهاية، فحل املشكالت األسرية يحتاج إلى 
تبقى هذه  الكثيرون، وبالتالي  التي يفتقدها  املهارات  نوع من 
الحياة  في سير  بشكل سلبي  وتؤثر  موجودًة،  املشكالت 

األسرية.
الفرصة  أصبحت   - األوقات  هذه  وفي   - اآلن  نحن 
وإعادة  واألسري،  االجتماعي  للتقارب  مواتية 
االجتماعية  بالعالقات  واألمهات  اآلباء  اهتمام 
واألسرية، وتعظيم الدور الرقابي، ولم شمل 
األسر، إن الكثير من األسر تعاني ضغوط 
الحياة السريعة التي أثرت بدورها في 
الكثير  تحملن  فاألمهات  أفرادها، 
تربية  في  األسرية  األعباء  من 
اآلباء عن  األبناء في ظل غياب 
اآلن  تعود  واملسؤولية  املنزل، 
مشتركة بني االثنني لتمضي سفينة 
من  الدروس  إن  آمنة،  مستقرة  األسرة 
االستفادة  وعلينا  كثيرة،  »كورونا«  أزمة 

منها، واالستمرار على هذا النهج املطلوب.
خلقت أزمة كورونا نوعًا من التوازن في األدوار 
بني الزوجني في املنزل، وهذا التوازن أعاد السعادة 
إلى الزوجة واألبناء، كونه خفف عنها الضغط والعبء 
الذي أثقل كاهلها قبل األزمة بسبب انشغال األب. وأضافت 
هذه األزمة تعزيزًا للعالقة بني األب وأبنائه بسبب قربه منهم، فخالل 
حياتهم.  وأمور  اهتماماتهم  ويشاركهم  يصادقهم  جعلته  الفترة  هذه 
وهو ما يدعو إلى األمل والتفاؤل بأن يستمر دور األب فاعاًل بعد انتهاء 

أزمة كورونا، وأن يعيد حساباته سعيًا وراء االستقرار األسري.
رسالة مليئة بالحّب والّتقدير واالحترام، من السهل إرسالها لكل أب ولكل أم 

سهرا وتعبا في إخراج جيل واٍع ملتزم بالوالء واالنتماء ألسرته ووطنه)(.
1-ما بعد كورونا يختلف عما قبلها:

ما بعد كورونا سيختلف عن ما قبلها، ليس في نظرة الدولة للقطاع الصحي والبحث 
العلمي لديها؛ بل ستمتد نظرة العالم تجاه األسرة والترابط األسري بعدما أعاد وباء 
كورونا االعتبار لـ«ملة العيلة« مرة أخرى، فضال عن االهتمام بالبيئة، ونشر ثقافة العمل 
عن ُبعد والحكومة اإللكترونية والتعليم عن ُبعد، والسيما إعادة نظر العبد للعالقة مع 
خالقه بعد تطبيق التباعد االجتماعي داخل املساجد، بل وصل األمر إلى إغالق الكعبة 

املشرفة ومنع الصالة بها.
2-كورونا و«ملة العيلة«:

في البداية تقول الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعالج األسري، إنه 
مع انتشار وباء كورونا حول العالم، وحتمية تطبيق العزل املنزلي؛ جعل أفراد األسرة 
يقتربون أكثر من بعضهم البعض بعدما كانوا نزالء في منازلهم، حيث يعيد كل منهم 

اكتشاف صفات أفراد عائلته من جديد بل ويكتشف ذاته من جديد.
موضوعات  ومناقشة  األسرة  نطاق  في  الحوار  زاد  املنزلي  العزل  مدة  زيادة  ومع 
مستقبلية للعائلة، لم تكن مطروحة من قبل، وأصبحت فترة بقاء األب في املنزل مع 
األبناء أكبر من ذي قبل، وزاد دوره في إدارة األزمات، وبث روح األمل والطمأنينة في 

نفوس أفراد أسرته )(.
كما أن نقاش األسرة حول مشكالتها وضرورة حلها ارتفع، وأن ثقافة األسرة تجاه 
تنفيذ اإلجراءات االحترازية ملواجهة الوباء ارتفعت، وأصبحت النظافة الشخصية ثقافة 
راسخة، وكذا املسافات اآلمنة والحفاظ على البيئة، كما أن بعض األسر توسعت في 

ممارسة الرياضة في املنزل واألنشطة واملهارات وممارسة الحرف اليدوية.
االعتبار  أعاد  كورونا  وباء  أن  إلى  األسري،  والعالج  النفس  علم  استشاري  ولفتت 
على  وشجعتهم  والديهم،  تواجد  من  األبناء  لدى  العاطفة  وإشباع  املشترك،  للحوار 
االبتكار من خالل ممارسة الرسم واملوسيقى، واملواظبة على الصالة، والعودة ملفهوم 
التكافل االجتماعي من خالل التبرع للعمالة غير املنتظمة، وتدعيم ثقافة العمل الخيري 
السليمة عادت  التغذية  ثقافة  أن  إلى  باإلضافة  للفقراء،  تبرعات  وتقديم  األسرة  لدى 
االهتمام  وكذا  واألمراض،  األوبئة  ملواجهة  املناعي  الجهاز  لتقوية  األسرة  لدى  وبقوة 
بالصحة النفسية، وكل هذا سينعكس إيجابًا على أوضاع األسرة مستقباًل بعد زوال 

آثار وباء كورونا)( .
3-ما بعد كورونا والعمل عن ُبعد:

التجربة  هذه  أوروبا  وفي  بالعلم،  مرتبطة  والثقافة  ثقافة،  يعتبر  بعد  العمل عن  إن 
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ناجحة ألن مستوى الشعوب من العلم والتقدم واستخدام أدوات العلم الحديثة 
متاحة، ففي أوروبا الجاهل هو من يجيد استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي، وليس من ال يجيد القراءة والكتابة، لكن نحن لدينا 
مشكلة هي األمية التقليدية، ومن يتعاملون مع اإلنترنت ال يجيدون 

استخدامه بالشكل الكافي.
وسرعة اإلنترنت في بالدنا ليست كبيرة، ولدينا مشكالت 
في سرعة اإلنترنت، ولو أن هناك أعدادًا كبيرًة من املواطنني 
تعمل من املنزل فاإلنترنت لن يتحمل هذا الضغط، ولكن 
العمل من املنزل يصل مع شركات االتصاالت املرتبطة 
في  ما  أفضل  منحهم  يتم  ألنهم  املعرفة،  بثورة 
املعرفة  ثورة  تدريبهم جيدا على  ويتم  السوق، 
املهارات غير  الداخل والخارج، لكن هذه  في 
متوفرة عند موظفي الحكومة التقليديني، 
خالل  يدفعنا  وهذا  املصانع،  وعمال 
بشكل  التطوير  إلى  القادمة  الفترة 
بعد  عن  العمل  تجربة  ألن  أكبر 
لن تنجح بشكل كبير وليس في 

كل املجاالت.
عند  العمل  تجربة  نجحت  وقد 
يجيدون  املوظفني  ألن  الغرب،  في  بعد 

التعامل مع ثورة املعرفة واإلنترنت.
يمكن  هل  كورونا؟  أزمة  طالت  لو  فماذا 
البحث عن عمل من املنزل في مجاالت مرتبطة 
باالتصاالت وثورة املعرفة، هذا ممكن، لكن بالنسبة 
عند  العمل  من  يتمكنون  كيف  املصانع  في  للعاملني 
أن  مصنع  ألي  يمكن  كورونا  أزمة  طالت  ما  فإذا  بعد؟ 
ويكون  بجواره  عمال  سكن  أو  لإلقامة،  مكانًا  أو  فندقًا  يستأجر 
معقمًا مثل تجربة مصر في الستينات من القرن املاضي، كان ُينشأ 
املصنع املتكامل وبجواره مساكن للعمال ومدرسة ونادي ومركز ثقافي، 
فمن املمكن أن تستلهم التجربة مع إحكام الرقابة الصحية على هذه املساكن 

للعمال حتى ال تتعطل املصانع، وهي األهم لدينا.

كما أن العمل عن ُبعد له إيجابيات وسلبيات، ولكن تبقى ميزة استمرار العمل هي 
األهم وعدم توقفه مع اضطرارنا لذلك، والبد من وضع أعلى درجة من الضمانات حتى 
الرخص  )كتجديد  الخدمات  وإنهاء  اإللكترونية  الحكومة  كفكرة  األعمال،  تتوقف  ال 
بأعلى  اإلدارية، وعملها  التنمية  إنشاء وزارة  املنزل، وضرورة  الرسوم( من  أو سداد 

معايير الكفاءة والجودة.
واالهتمام بالحكومة اإللكترونية والعلم والبحث العلمي والحكومات الذكية والتحول 
الرقمي وتطبيقات الذكاء االصطناعي كل هذا نسّير أمورنا دون التعامل مع املوظف 
وما  األزمة  املستقبل خالل  في  كثيرة جدا  أعمال  على  ما سيقضي  وهو  التقليدي، 

بعدها.
وسينعكس كل هذا على وضع األسرة االجتماعي، فتواجد األب طوال فترات اليوم 
بالبيت سيحقق نوعًا من االنضباط بني أفراد السرة، ومن ثم تختفي سلبيات كثيرة 
اصبحت متفشية بالبيت مثل التغيب عن البيت لفترات طويلة من قبل األبناء، وعدم 

الحرص على االستذكار، وغياب الترابط بني أفراد األسرة)(. 
4-هل يستمر العنف األسري بعد كورونا ؟: 

وفقا لتقرير لألمم املتحدة تفاقم العنف األسري بعد كوفيد 19 كما هو الحال مع 
عن  اللحظة  هذه  كشفت  فقد  »كوفيد-19«،  وباء  لتفشي  املدمرة  العواقب  من  العديد 
ظروف كامنة لكنها تفاقمت بشكل كبير بسبب الظروف الجديدة الناشئة وهي العنف 

األسري.
وعلى الرغم من أنه يفترض أن األسرة الصغيرة أو النووية أن تكون مكانا آمنا للمرأة، 
خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البشرية جمعاء مع تفشي فيروس 
من  كجزء  واملنزلي  الصحي  بتدابير اإلغالق والحجر  الناس  والتزام  الجديد،  كورونا 

مخططات حكومية ملكافحة تفشي الفيروس.
ولكن اإلحصائيات الحديثة، ما بعد اإلغالق، حول العنف األسري تبدو مذهلة حقا، 
وتستوجب اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الحكومات، على الرغم من أنها ال تجعل من 

العنف األسري ما قبل الوباء أو الجائحة أمرا عاديا أو مقبوال على اإلطالق.
ويبدو أن »العنف األسري« في أرجاء العالم وصل مرحلة كبيرة من التصعيد، األمر 

الذي دعا األمم املتحدة إلى تحرك عاجل ملكافحة هذا التصعيد.
ففي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، ألقى األمني العام لألمم املتحدة بيانا عاما، 

دعا فيه الحكومات إلى »وضع سالمة النساء أوال في استجابتها للوباء..
ورافقت رسالته مجموعة من التوصيات، بما في ذلك أن تزيد الحكومات »االستثمار 
في الخدمات اإللكترونية ومنظمات املجتمع املدني«، و«تعلن عن املالجئ )للنساء( على 
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املدانني  األفراد  املعتدين، واحتجاز  أنها خدمات أساسية«، وتواصل مالحقة 
بارتكاب العنف ضد املرأة.

وقالت عاملة االجتماع بجامعة بريستول، ماريان هيستر، التي تدرس 
العالقات املسيئة، إن هناك كل األسباب لالعتقاد بأن القيود املفروضة 
أن  التأثير، مضيفة  هذا  مثل  لها  الفيروس سيكون  انتشار  ملنع 
معا،  أطول  وقتا  العائالت  قضت  كلما  يزداد  األسري  العنف 
مثل األعياد والعطالت الصيفية، بحسب ما ذكرت صحيفة 

نيويورك تايمز.
أنحاء  جميع  في  العائالت  على  اإلغالق  مع  واآلن، 
العديد  في  الساخنة«  »الخطوط  تزدحم  العالم، 
للمرأة  اإلساءة  حول  بتقارير  العالم،  دول  من 

والفتاة.
فيما  الحكومات  انهماك  أن  ويبدو 
تعتبره »القضية األهم«، وهي مكافحة 
الذي أدى إلى مقتل ما يزيد  الوباء 
وإصابة  إنسان،  ألف   155 على 
شخص  مليون   2.23 حوالي 
قد  العالم،  أرجاء  مختلف  في 
ضد  والعنف  األسري  العنف  دفع 
مؤقتة،  بصورة  ولو  الوراء  املرأة إلى 
فزادت فرص املسيئني لترويع ضحاياهم، 
الخطوط  عبر  لالتصال  »يتدافعن«  الالتي 
خطر  من  والتحذير  شكواهن  لتقديم  الساخنة 

داهم يحيق بهن.
في  للفيروس سببا  البطيئة  االستجابة  كانت   وكما 
تفشيه املريع، فإن التأخير عن مواجهة العنف األسري يعني 

أن الضرر الذي ال يمكن إصالحه ربما حدث بالفعل)(.
كما كشف تقرير صادر عن املنظمة الدولية حول العنف األسري، ضد 
اإلناث عموما، أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن ألشكال من العنف 

األسري والتحرش الجنسي واإلساءة خالل الشهور االثني عشر املاضية.
وأوضح التقرير أن هذه األشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس 

الصحي املنزلي،  والحجر  اإلغالق  إجراءات  بتطبيق  الدول  وبدأت  الجديد،  كورونا 
خصوصا منذ منتصف شهر مارس املاضي.

ووفقًا لتقرير األمم املتحدة حول العنف األسري بعد تفشي فيروس كورونا، فقد 
سجلت زيادة كبيرة هذا النوع من العنف في العديد من الدول.

ويبدو أن سبب ذلك يعود في األساس إلى زيادة القلق والتوتر الناجم عن فقدان األمن 
الوظيفي واالجتماعي والصحي، باإلضافة إلى خسارة الوظائف واألعمال بعد اتخاذ 

تدابير وإجراءات اإلغالق ملكافحة تفشي الوباء.
ويبقى السؤال: هل سيستمر العنف ضد املرأة بعد انقضاء كورونا؟

املفترض أن العنف قد ازداد أثناء كورونا نتيجة بقاء معظم األزواج في البيوت، ورغم 
وتوطدت  والتعاطف  التالحم  زاد  حيث  السرة،  ألفراد  إيجابيًا  كان  بالبيت  البقاء  أن 

الصالت بني أفراد السرة؛ إال أن العنف ضد املرأة بخاصة ظل في ازدياد)(.
املطلب الثالث

التعليم ودور األسرة بعد كورونا
وأمريكا  أوروبا  في  به  معمول  نظام  اإللكتروني  التعليم  أن  العلماء  من  فريق  يرى 

وغيرها، وهذا األمر ليس بالجديد على العالم، وثبت نجاحه في أوروبا وغيرها. 
كما أن الهدف من تطبيق هذا النظام حل عددا من املشكالت، مثل عدم القدرة على 
السفر من بلد إلى أخرى، أو عدم امتالك الطالب تكلفة الذهاب إلى املدارس ومستلزمات 

الدراسة، وفي الوقت نفسه هذا ال يغنى عن أسلوب التعليم النظامي.
نمتلك جميع وسائل  ذلك عندما  يمكن  النظامي؛  التعليم  االستغناء عن  وعن وقت 
التعليم من بعد، وأهمها توافر التقنية الالزمة، وتوافر عدد كبير من املنصات التعليمية 

التي تكفي هذا الغرض، وكذلك االطمئنان على وجود فصول افتراضية نموذجية. 
أمام منظومة  لم نكن  أننا  أزمة كورونا يثبت  الحالي في ظل  الوضع  أن  إلى  وأشار 
تعليمية جديدة ومتطورة، لكن الواقع أثبت غير ذلك ولعل أبرز األدلة عليه هي مشاكل 
الطالب من األكواد وبطء اإلنترنت  »التابلت«، وشكاوى  التي تجري على  االمتحانات 

وغيرها )(.
تثبت  حتى  معينة  مواصفات  لها  النموذجية  أو  السليمة  التعليمية  املنصة  أن  كما 
املستخدمني على  تتحمل جميع  إنترنت سريعة وقوية  توفير شبكة  نجاحها، وهي 
املنصة، بجانب توفير كل اإلمكانات التي تشعر الطالب بأنه داخل فصل حقيقي، الفتا 
قبل  ما  أو  الجامعي  التعليم  في  واألستاذة سواء  املعلمني  وتدريب  تأهيل  أهمية  إلى 
الجامعي على استخدام التقنية وطرق التواصل مع الطالب، وأخيرا تأهيل الطالب  أيضا 
على الدخول والتفاعل هذه املنصات، وضرورة أخذ عينة من الطالب الذين تم تطبيق 
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استيعابها  ثم  واجهتهم  التي  املشكالت  أكثر  والتعرف على  التجربة عليهم، 
بالكامل لتفعيل منظومة تعليم إلكترونية ناجحة)(.

تكاماًل  املدرسة واألسرة  ولقد فرض تحدي فيروس »كورونا« على 
في أدوارهما املحورية ال سيما بعد اعتماد التعلم الهجني )عن بعد 
وحضوريًا( من أجل إعداد أجيال املستقبل، واإلقبال على تجربة 

تعليمية تحقق االستفادة القصوى لكافة األبناء.
وفي هذا اإلطار يجب التأكيد على أهمية دور املدارس في 
النفسي  الدعم  خالل  من  املستقبل  وفي  الحالي  الوقت 
التي  واألدوات  واملعارف  باملهارات  وتزويدهم  للطلبة، 
التأكيد  مع  صحية،  تعلم  بيئة  توفير  من  ن  تمكِّ
على  يتوقف  ُبعد  عن  التعلم  نجاح  أن  على 
األمور  أولياء  مع  املدارس  ومتابعة  تعاون 
بعد أن وفرت الجهات املعنية كافة أسباب 

استمرار التعليم.
األمور  أولياء  دور  أهمية  وتبدو 
تفشي  مراحل  مختلف  خالل 
وباء كورونا وما سيليها، ودور 
وتعريف  التوعية  في  األسرة 
ومدى  املستجدة،  باألوضاع  األبناء 
أجمع،  العالم  في  الحاصل  التغيير 
وكيف يمكن لهم حماية أنفسهم، وحماية 

اآلخرين في ظل هذه الظروف.
1-دور األسرة في التعليم الهجني:

باتت مسؤولية األسرة مضاعفة، ألنها تمثل جهة 
اإلشراف املباشرة على الطالب أثناء تلقيه الدروس عبر 
قنوات »التعلم عن بعد«، كما أن تداعيات الجائحة الصحية 
فرضت أدوارًا ومسؤوليات جديدة، زادت من أعباء أولياء األمور ماديًا 
ونفسيًا ومعنويًا، مع حرص ذوي الطلبة ببث الروح اإليجابية في نفوس 
عن  للتعليم  أصبح  فاملستقبل  والسلبية،  التشاؤم  لغة  عن  بعيدًا  أبنائهم 

بعد، حتى بعد انتهاء جائحة كورونا)(.
أبنائهم  ممارسة  في  األمور  أولياء  تواجه  تحديات  عدة  شك  أدنى  بال  هناك 

العاملة،  لألم  بالنسبة  خاصة  الوقت  ومحدودية  األعباء  زيادة  منها  بعد،  عن  التعلم 
عالوة على تفاوت اإلمكانات املادية، حيث ال تتوفر لدى الجميع التقنيات ذاتها، كما 
تواجه األسر تحدي املتطلبات املرهقة من قبل بعض املدارس الخاصة كإلزامها بشراء 
الكتب املدرسية الورقية، واألجهزة اإللكترونية التي تحوي النظام التعليمي املستخدم، 
بما فيها الكتب اإللكترونية، وتكليف األسر شراء أدوات التعقيم، ومستلزمات الحماية 
ألبنائهم خالل التعليم الواقعي، إضافًة إلى فرض شراء الزي املدرسي وارتدائه أثناء 

التعلم عن بعد.
وقد أطلقت وزارات التعليم العربية املختلفة حزمة مبادرات داعمة ألولياء األمور منها 
النفسي  الدعم  في  تساعدهم  تأهيلية  ورش  وتقديم  للمدارس،  اآلمنة  العودة  أسبوع 
ن من توفير بيئة  ألبنائهم، من خالل تزويدهم باملهارات واملعارف واألدوات التي تمكِّ
تعلم صحية عبر منصات إلكترونية، مع التشديد على أهمية دور أولياء األمور خالل 
مختلف املراحل السيما خالل املرحلة القادمة بعد كورونا، ودور األسرة في التوعية، 
وتعريف الطالب باألوضاع املستجدة، ومدى التغيير الحاصل في العالم أجمع بشأن 

التعليم وأنماط تطوره.
التعليمي املفضل  العقد الجديد ألولياء األمور مرونة في اختيار األسلوب  أتاح  لقد 
ألبنائهم سواء بمواصلة تعليمهم عن ُبعد، أم اختيار أساليب تعليمية بديلة مع بداية العام 
الدراسي الجديد، ومن خالل هذا العقد، يؤكد أولياء األمور خياراتهم بشأن األسلوب 
التعليمي املفضل ألبنائهم، وتلقى أولياء األمور رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا لتأكيد 

اختياراتهم وذلك قبل انطالقة العام الدراسي.
مسؤولياتهم  للطرفني  ليضمن  واملدرسة،  األمر  ولي  بني  العقد  صياغة  وجاءت 
بينهما  العالقة  يحكم  إذ  الطلبة،  وعائالت  املدارس  في مصلحة  ويصب  وواجباتهم، 
بأحكام وشروط واضحة في صيغ تلزم الطرفني بكل شفافية ووضوح، من شأنها 

ضمان تقديم خبرات تعليمية فعالة للطلبة تنطلق من توفير التنشئة السليمة لهم)(.
يضمن حقوق  الذي  القانوني  اإلطار  يعد  األمر  وولي  املدرسة  عقد  أن  إلى  وبشار 
أبنائهم،  بتعليم  الصلة  وثيقة  الجوانب  بمختلف  يتعلق  فيما  الطرفني  ومسؤوليات 
االختيارية  الرسوم  وكذلك  اإللزامية،  الرسوم  يغطي  كاماًل  قسمًا  العقد  ويتضمن 
اإلضافية، حيث تلتزم املدارس الخاصة بالرسوم املنصوص عليها في العقد الذي يوّقع 

عليه ولي األمر، وما يتضمنه من بيانات تفصيلية للرسوم املعتمدة من الهيئة.
وتأتي أهمية دور ولي األمر الذي يعتبر مكماًل لدور املدرسة، فمنظومة التعليم ما 

كانت لتنجح لوال تعاون ولي األمر.
وخالل أزمة كورونا تضاعف دور ولي األمر في تجربة جديدة على امليدان التربوي 
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بكافة أطرافه، حيث تضاعفت املسؤوليات لدى الجميع وباتت أكثر تشعبًا، ما 
أدى إلى نجاح الفصل الدراسي الثالث من العام املاضي حيث كانت اململكة 
من الدول القليلة التي نجحت في التعليم عن بعد، وتم استكمال العام 
الدراسي، وهي شهادة إنجاز وحق وإجالل لجهود األطراف التعليمية 
من طالب وولي أمر ومدرسة ومؤسسات تعليمية، كما أن تقاعس 
أي طرف من أطراف العملية التعليمية يقوض التجربة وال تخرج 

بالشكل الذي خرجت عليه.
حاليًا،  املطبقة  الهجني  التعلم  بتجربة  يتعلق  وفيما 
فهناك احتمالية تغير هذا النظام تبعًا للظروف، ولذا 
وأسبوعيًا.  يوميًا  التجربة  تقييم  الضروري  فمن 
رابطًا  يعد  األمور  أولياء  مجالس  دور  أن  كما 

ومكماًل لجهود وزارة التربية والتعليم)(.
إن تعاون البيت واملدرسة هو سر نجاح 
التعليمية، ودون ذلك ال يمكن  العملية 
بعد  عن  فالتعلم  املطلوب،  تحقيق 
كبديل  حاليا  تطبيقه  يتم  الذي 
يواجه  قد  املباشر  التعليم  عن 
بعض التحديات ال سيما إذا كان 
ولي األمر في العمل والطالب بمفرده 
يجعل  ما  أشقائه  برفقة  أو  بالبيت، 
التحدي اآلخر  التركيز صعبة. وأن  عملية 
هو زيادة األعباء ومحدودية الوقت، إذ يتطلب 
تزامن قيام ولية األمر بواجبها كمعلمة وفي ذات 
أبنائها  التزام  مدى  على  اإلشراف  مباشرة  الوقت 

بالتعلم عن بعد بمستوى تفاعلي جاد وجيد)(.
إن العملية التعليمية بكافة أبعادها هي عبارة عن معادلة 
األسرة  أبرزها  عدة  أطراف  أدوارها  تتقاسم  العناصر  متفاعلة 
واملجتمع، وجميع هذه األركان تتعاون في تأدية رسالة التربية والتعليم 
على خير وجه للوصول إلى النتائج املرجوة، وال يتحقق ذلك إال من خالل 

توثيق الصالت بني البيت واملؤسسة التعليمية.
وأكدت      ضرورة منح املؤسسة التعليمية دورًا أكبر ألولياء األمور للمساهمة 

واملشاركة في دعم العملية التعليمية.
2-التعلم عن بعد هو الخيار األمثل:

النظر في  اململكة، إعادة  التعليمية على مستوى  التعليم والهيئات  يجب على وزارة 
وضع خطة تأخذ بعني االعتبار حالة القلق املنتشرة داخل األسر السعودية، باعتبار أن 
قطاع التعليم واحد من أهم القطاعات الحيوية في املجتمع كونه يمس ماليني الطالبات 

والطلبة في كل مراحل التعليم املختلفة.
التعليمية  الهيئات  بها  قامت  التي  واملشددة  الدقيقة  االستعدادات  من  الرغم  وعلى 
والجهات املعنية بالتعليم؛ إال أن خيار التعليم عن بعد يعتبر األفضل، إذ أثبت نجاحه 

إلى حد كبير.
كما أن بعض األسر تشتكي من ارتفاع كلفة التعليم بسبب مطالبات املدارس بتوفير 
الزي والرسوم، ونحن ال نلوم املدارس، ألنها ال  كافة املستلزمات من املواصالت إلى 
وبإمكاننا وضع  املحتملة،  السيناريوهات  لكل  نفسها  تعد  بل  أخرى،  تملك خيارات 

رؤية سليمة للعام الدراسي 2020 - 2021، ليس فيها تردد وال قلق.
السعودية،  األسرة  تواجه  التي  واملشكالت  املخاطر  من  الكثير  فهناك  شك  وبال 
وستواجهها بعد زوال خطر كورونا، وتتمثل في قيام مدارس خاصة باستخدام الكتب 
اإللكترونية بشكل كامل، عوضًا عن الورقية، وذلك ضمن خطط تطوير نظام التعلم عن 
بعد، حيث دعت هذه املدارس، أولياء األمور إلى تحميل تطبيقات محددة ضمن سياسة 
متبعة للتحديث املستمر للنموذج التعليمي، الذي بدأته منذ ظهور خطر كورونا، تأتي 

أيضًا في سياق تعليمات الجهات املعنية، واإلجراءات الوقائية واالحترازية.
وعلى الرغم من إلزام مدارس خاصة، أولياء األمور بشراء األجهزة اإللكترونية التي 
ل األنظمة الذكية لعمليات التدريس التي تتبعها املدارس، وتوظفها في عملية التعلم  تحمِّ
عن بعد؛ والتعليم الواقعي؛ إال أن بعض املدارس تفرض على ذوي الطلبة دفع رسوم 

الكتب الورقية كاملة، والتي تتراوح أسعارها بني 1600 إلى 4 آالف ريال.
واعتبر أولياء أمور أن الجيل الحالي أكثر استخدامًا للتقنيات، وبالتالي، وجود كتب 
إلكترونية وتوظيفها لتسيير العملية التعليمية، وتحديدًا في هذا الوقت بالذات، أمر في 
غاية الضرورة، كونه يساعد على تطبيق إجراءات وتعليمات الوقاية من خطر اإلصابة 

بفيروس كورونا املستجد.
وهناك مدارس خاصة طبقت نظام الكتب اإللكترونية، وألزمت األسر وأولياء األمور 

بشراء أجهزة معينة، ودفع رسوم الكتب الورقية، وهو أمٌر مرهق ماديًا لألسر.
إن املناهج الرقمية، هي األسهل استخدامًا بحاالت التعلم الهجني والتعلم عن بعد، فيما 
بعد كورونا، حيث يتاح للطالب واملعلم وولي األمر، الدخول ملنصة تعليمية تفاعلية، تضم 
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إلى جانب الكتاب الرقمي، مجموعة ممتازة من مصادر التعلم التفاعلي، وذلك 
يأتي من جانب إجراءات السالمة والصحة، كما أن استخدام الكتب الرقمية، 

يساعد على التباعد، وعدم مشاركة أي من الكتب بني الطالب)(.
الطلبة  أمور  أولياء  مجالس  تفعيل  إلى  تربويون  خبراء  ودعا 
»افتراضيًا« فيما بعد كورونا، ألن معظم أولياء األمور ال يهتمون 
بينما  أعمالهم،  في  انشغالهم  نتيجة  االجتماعات  بحضور 
االجتماعات االفتراضية تساعدهم على املشاركة والتفاعل 
عن بعد، وهي خطوة موفقة لو تم تفعيلها، نظرًا لتعاظم 
وزيادة  بعد،  عن  التعلم  منظومة  في  األمر  ولي  دور 
ملناقشة  الفرص  وإلعطائها  ومسؤولياته،  أعبائه 
التأكيد  مع  املستجدة،  التربوية  القضايا  كافة 
على أن مجالس أولياء أمور الطلبة تعد همزة 
الوصل بني املؤسسة التعليمية واألسرة، 
العملية  أهداف  تحقيق  على  وتعمل 

التعليمية)(.
هما  واملدرسة  فاألسرة 
في  األساسيان  الشريكان 
يمكن  وال  التعليمية،  العملية 
التقدم  تحقق  أن  التعليم  ملسيرة 
املطلوب من دون تفهم كل طرف دوره 
وجه  على  منه  املطلوبة  واملسؤوليات 
يبقى حاليًا  بعد  التعلم عن  أن  كما  التحديد، 

ومستقباًل هو الخيار اآلمن واألكثر فعالية. 
يحتاجون  الهمم  أصحاب  من  الطلبة  أن  وذكرت 
إلى تعاون بني ولي األمر واملدرسة، عالوة على ضرورة 
توفير أنشطة مجتمعية تربوية وصحية يتم تقديمها لألسر 

للتخفيف عنهم.
ومن أهم التوصيات الواجب طرحها فيما يتعلق بمستقبل التعليم بعد 

كورونا ما يلي:
استحداث قنوات تواصل مباشر بني املدرسة ةاألسرة.  - 
مرونة أكبر من املدارس وتفهم ظروف األسر العاملة.  - 

إخضاع من يعانون ضعفًا في استخدام التقنيات لدورات تدريبية.  - 
زيادة الرقابة على األبناء خالل التعلم عن بعد.  - 

تحقيق التوازن واالستقرار النفسي للطلبة داخل املنزل.  - 
إحكام الرقابة ملنع تجاوزات بعض املدارس.  - 

   3-دور األسرة فيما بعد كورونا:
أفاد تربويون بأن جائحة )كوفيد 19( فرضت على األسرة أن تؤدي دور املعلمني 
بني  االنعزال  حواجز  وكسرت  »الهجني«،  أو  بعد  عن  التعليم  منظومة  في  ألبنائهم 
األمر متابعًا ومراقبًا عن قرب  ولي  بات  أبنائهم، حيث  أقرب من  الطرفني، وجعلتهم 

للعملية التعليمية وشريكًا أساسيًا في إنجاحها.
الجديدة،  التعليم  منظومة  في  األبناء  تجاه  اآلباء  على  تقع  مسؤوليات  إلى  ويشار 
في  واملساهمة  االجتماعية،  للتنشئة  التطوير  عوامل  فرضتها  أخرى  ومسؤوليات 
الدولة، ومن ثم يمكن تحديد 10 مسؤوليات لألسرة  الجانب الوطني تجاه ما تقدمه 

تجاه تعليم أبنائها، وهي:
تشجيع األبناء على االطالع.  - 

للجميع  متاحة  ستكون  وهي  اإلنترنت،  عبر  التعليمية  املواد  من  االستفادة   - 
ومجانًا.

 -  استخدام أساليب التحفيز.
 -  زرع روح اإلحساس باملسؤولية تجاه االنضباط في الحصص االفتراضية.

تأدية الطالب والطالبات املهام والتكليفات بمفردهم دون تدخل الوالدين.  - 
مراقبة االنضباط السلوكي.  - 

االعتماد على النفس في استخدام املنصات الذكية في عملية التعليم والتعلم.  - 
توفير كافة اإلمكانات التقنية الالزمة التي تدعم التعليم الهجني.  - 

 -  تقديم وسائل دعم ملتابعة األبناء أثناء وجودهم في العمل.
 -  التواصل املباشر مع املدرسة للوقوف على كافة االحتياجات التي تضمن تلقي 

األبناء عملية التعليم بشكل منتظم )(.
4-االستعانة بمصادر التعلم والتعليم مستقباًل:

من قبيل االستفادة من خبرات وتجارب الدول املختلفة؛ ووضعها في االعتبار بعد 
للحد  بعد كوسيلة  التعلم عن  إلى  البلدان  من  العديد  لجوء  كورونا؛  انقضاء جائحة 
من الوقت الضائع في املدارس )عبر اإلنترنت بالكامل في الصني، وإيطاليا، وفرنسا، 
وأملانيا، واململكة العربية السعودية؛ والهواتف املحمولة أو البث التليفزيوني في فيتنام، 
ومنغوليا(. باإلضافة إلى البنية التحتية واالتصال، حيث ُتعد معرفة املدرسني واإلداريني 
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التعلم عن بعد  أيًضا عوامل رئيسية في توفير  الالزمة  باألدوات والعمليات 
منازلهم  في  األطفال  إلى  الدروس  أخرى  بلدان  وترسل  )سنغافورة(. 
كواجبات منزلية )لبنان(. وفي بلغاريا، أنشئ أكثر من 800 ألف حساب 
الكتب  إلتاحة  النشر  دور  تعبئة  مع  األمور،  وأولياء  املعلمني  لجميع 
املدرسية واملواد التعليمية في محتوى رقمي للصفوف من األول 
التليفزيون  على  تعليمية  برامج  قناتان  وستبث  العاشر،  إلى 
املدارس،  إغالق  إلى  البلدان  من  املزيد  لجوء  مع  الوطني. 
ستكون هناك حاجة إلى املزيد من اإلبداع. فعلى سبيل 
املثال؛ يمكن أن يكون تكييف املنصات املتاحة حالًيا 
أو  مستقباًل،  الذكية  الهواتف  على  لالستخدام 
االتفاق مع شركات االتصاالت على إلغاء تكلفة 
الوصول إلى املواد التعليمية على موقع تابع 
لوزارة التعليم أو كالهما جزًءا من جهود 

التخفيف من حدة األزمة.
التطلع إلى املستقبل

للتعليم في حاالت  نهج دوري 
الطوارئ

ما نتعلمه إذن من أزمة فيروس 
منه  سنستفيد  املستجد،  كورونا 
بأشكال مختلفة، على غرار  مستقباًل 
ما رأيناه في األوبئة السابقة، هو أن التأهب 
أمر حاسم. على الرغم من وجود سيناريوهات 
أن  الخبراء  من  العديد  يفترض  حيث  مختلفة، 
انتشار فيروس كورونا سيحدث على شكل موجات 
مستقباًل، مما يعني أن عملية التصدي له يجب أن تكون 
دورية. ويجب على البلدان التي لم تتضرر بعد أن تشرع في 

»التأهب«، مع البدء بوضع خطط مستقبلية لالستجابة)(.
األزمة،  حدوث  بمجرد  »التكيف«  عملية  يسهل  أن  شأنه  من  وهذا 
أن تتضمن  أدنى حد ممكن، ويمكن  إلى  السلبية  تأثيراتها  والتقليل من 
ونشر  املدارس،  داخل  الفحص  لعمليات  بروتوكوالت  استحداث  الخطة 
عن  التعلم  وتوفير  املدارس،  إغالق  وفرض  العامة،  النظافة  ممارسات  حمالت 

ألغراض  املغلقة  املدارس  واستخدام  بعد، 
الطوارئ، وما إلى ذلك.

يمكن  الطوارئ؛  مرحلة  انحسار  مع 
وضع  إلى  االنتقال  املحلية  للمجتمعات 
»التعافي«، حيث تنفذ الحكومات سياسات 
وقد  الضائع.  الوقت  لتعويض  وتدابير 
على  تعديالت  املتبعة  الخطط  تتضمن 
إعطاء  مع  الدراسي،  للعام  الزمني  الجدول 
األولوية للطالب في الصفوف التي تستعد 

والبلدان  املدارس.  مع  بالتوازي  بعد  التعلم عن  في  واالستمرار  المتحانات مصيرية، 
التي أبدت قدرة أكبر على الصمود في األزمات املتكررة، مثل بلدان شرق آسيا، كانت 
هي القادرة على االستفادة من الدروس السابقة، واالستجابة بسرعة لألزمات الجديدة، 

مثل األزمة الحالية)(. 
في  واالستثمار  التأهب  إلعادة  الحالي  الزخم  استخدام  من  الدول  تلك  تمكنت  فقد 

األنظمة وتعزيزها في املستقبل.
التفشي  الخبرة املكتسبة من حاالت  العمل املشترك بناًء على  ومن األهمية بمكان 
املتاحة.  الخيارات  فهم  في  الحكومات  لدعم  وغيرهما(  واإليبوال،  )السارس،  السابقة 
العالم في كل مرحلة  أنحاء  البلدان في جميع  الدولي مع  البنك  املجال، يعمل  في هذا 
وواضعي  التعليم  ملسؤولي  ويمكن  والتعافي.  والتكيف  التأهب  الثالث؛  املراحل  من 
السياسات استغالل هذه األزمة كفرصة الستحداث نماذج تعلم جديدة يمكن أن تصل 
إلى الجميع، والتأهب لحاالت الطوارئ، وجعل النظام التعليمي أكثر قدرة على الصمود 

في وجه األزمات .

الخاتمة
 أواًل: النتائج:

 تمثل األسرة في اإلسالم النواة األولى واملكون األساسي للمجتمع اإلنساني، وهي 
داخلها  ويتم  جيل،  إلى  جيل  من  الثروة  انتقال  يتم  وعبرها  للنسب،  الحافظ  الوعاء 

تنشئة الفرد اجتماعيًا.
إنَّ وجود األسرة املترابطة القائمة على أساس الدين »اإلسالم« تضمن وجود   - 
ل املسئولية وقادر على معرفة دور األسرة في  جيل قوي معتز بدينه ومستعد لتحمُّ

املجتمع املسلم.
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لتحقيق وجود األسرة املترابطة القائمة على أساس حرص الدين، والحث    -
على اختيار الزوجة ذات الدين، وعلى تزويج من يرضى دينه وُخُلقه من 

الرجال مما يضمن تحقيق أدوار ومقاصد األسرة. 
نحن اآلن - وفي هذه األوقات - أصبحت الفرصة مواتية للتقارب   - 
بالعالقات  واألمهات  اآلباء  اهتمام  وإعادة  واألسري،  االجتماعي 
شمل  ولم  الرقابي،  الدور  وتعظيم  واألسرية،  االجتماعية 

األسر.
ما بعد كورونا سيختلف عن ما قبلها، ليس في   - 
نظرة الدولة للقطاع الصحي والبحث العلمي لديها؛ بل 
ستمتد نظرة العالم تجاه األسرة والترابط األسري 
العيلة«  لـ«ملة  االعتبار  كورونا  وباء  أعاد  بعدما 
بالبيئة،  االهتمام  عن  فضال  أخرى،  مرة 
والحكومة  ُبعد  عن  العمل  ثقافة  ونشر 

اإللكترونية والتعليم عن ُبعد
عن  االستغناء  وقت  عن   - 
ذلك  يمكن  النظامي؛  التعليم 
وسائل  جميع  نمتلك  عندما 
توافر  وأهمها  بعد،  من  التعليم 
عدد  وتوافر  الالزمة،  التكنولوجيا 
كبير من املنصات التعليمية التي تكفي 
هذا الغرض، وكذلك االطمئنان على وجود 

فصول افتراضية نموذجية. 
مختلف  خالل  األسرة  دور  أهمية  تبدو   - 
ودور  سيليها،  وما  كورونا  وباء  تفشي  مراحل 
األسرة في التوعية وتعريف األبناء باألوضاع املستجدة، 
العالم أجمع، وكيف يمكن لهم  التغيير الحاصل في  ومدى 

حماية أنفسهم، وحماية اآلخرين في ظل هذه الظروف.
 ثانيًا: أهم التوصيات:

التعاون بني حكومات الدول اإلسالمية ومنظمات العمل الطوعي   - 
املسلمة  األسرة  أحكام  تتضمن  والتي  املسلمة،  األسرة  وثيقة  إلخراج  بها 

وضوابطها ودورها.

إنشاء مراكز لبحوث األسرة لنشر الوعي بدور األسرة ومهامها.  - 
إنشاء مراكز صحية لنشر الوعي الصحي الخاص باألمومة والطفولة وتنظيم   - 

سل وفق الضوابط الشرعية. النَّ
وضع آليات قانونية تمنع العنف ضد املرأة في املجتمعات العربية.  - 

دعم برامج التعليم عن بعد باعتباره مشروعًا مستقبليًا.  - 
 - 
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 - تفعيل دور مراكز األحياء والجمعيات الخيرية لدعم األسر 

ملواجهة الظروف االجتماعية التي قد تطرأ عليها.

 - العمل على بث الوعي لجميع فئات املجتمع عبر وسائل اإلعالم 

االجتماعي  التواصل  ووسائل  واملقروءة  واملسموعة  املرئية 

ولدرء  دورها،  تهميش  وعدم  األسري،  الكيان  على  للحفاظ 

املحاوالت املغرضة لتغرير الشباب والفتيات من مدخل الحرية 

الشخصية.

 - تأهيل كوادر سعودية متخصصة في مجال األزمات لحماية 

الفئات الضعيفة كاألطفال واملسنني وذوي اإلعاقة.

 - العمل على نشر ثقافة االدخار األسري والقرض الحسن بني 

جميع فئات املجتمع وملختلف األعمار.

والدراسات  البحوث  ودعم  األسرة،  لبحوث  مركز  إنشاء   - 

املتعلقة باألسرة ودورها وأهميتها.

 - إنشاء مراكز صحية لنشر الوعي الصحي األسري الخاص 

باألمومة والطفولة والتعاون بني البرامج القائمة.

 - دعم االستثمار األسري كاألسر املنتجة واملبادرات الصغيرة 

في املنزل، كمشروعات استثمارية طويلة األجل.

التوصيــات:
 - إعادة النظر في جميع األنظمة ذات العالقة باألسرة وتطويرها 

بما يتالءم باحتياجات األسرة وقت األزمات.

 - أن يتولى مجلس شئون األسرة بالتعاون مع وزارة اإلعالم 

ووزارة االتصاالت تنسيق الجهود ملا يحقق دعم األسر السعودية 

في مواجهة التحديات.

مراحلها  جميع  في  التعليمية  املؤسسات  جميع  تقوم  أن   -  

دور  بتعزيز  الدراسية  واملناهج  األنشطة  طريق  عن  الدراسية 

األسرة ، والعالقات بني الجنسني، واملحافظة على أصالة األسرة 

وأهميتها.

باألزمات  خاصة  اجتماعية  وأنظمة  سياسات  استحداث   -  

بالتعاون مع املجتمع املدني لحماية األسر ذات الدخل املحدود.

والتعلم  بالتعليم  خاصة  ولوائح  وأنظمة  سياسات  وضع   -  

والعمل عن بعد تحفظ الحقوق وتحفاظ على وقت األسرة.

بعد خاصة  عن  العمل  مع  لتتناسب  العمل  أنظمة  مراجعة   -  

بالنسبة للنساء العامالت ، وذلك بعد تعدد املسؤوليات األسرية 

واالجتماعية امللقاة على عاتقهن.
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