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العلميةالنشـــرة

مختلففيببالدنا،الصحيةالطوارئحالةإعالنمنذالخامس،محمدجامعةانخرطت

مركزيةعنبذلكمعبرة،COVID-19العالميةللجائحةالتصديإلىالراميةالحثيثةالجهود

تأخذمختلفةمقارباتوفقالمجتمعتواجهالتيواألزماتالتحدياتجميعمواكبةفيالجامعة

دالجهوهذهتجسدتوقد.إليهتنتميالذيوالبيئياقتصاديالسوسيوالمحيطاالعتباربعين

:أساسيةمستوياتخمسةفي

:واالختراعالعلميالبحث1.

األوبئةعلمإلىإضافةالحياةعلوموالمناعةواللقاحاتمجالفيالعلميالبحث

وقائيةموادكذاوتكنولوجيةطبية.وأجهزةألدواتعدةاختراعات

الجامعيةاالستشفائيةالمصالحلتسييرإضافةالصحيوالتأطيرالمداومالطبياإلشراف2.

الطلبةلصالحالتفاعليةالرقميةالمنصاتوتسخيربعدعنالتعليم3.

يدللعدباإلضافةاإلذاعيةوالتلفازيةالقنواتعبربتهاوالبيداغوجيةالتسجيالتإنتاج4.

المواطنلفائدةالمستديرةالموائدمن

.بعدعنالنفسيالدعمخدماتتوفير5.

السيدكلمة
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العلميةالنشـــرة

التيللتنميةاألبعادومتعددةالمندمجةالمقاربةالخمسةالمستوياتهذهتشكلو

بغيةاهتماماتهاصلبفيالمغربياإلنسانبذلكتجعلحيثالخامس،محمدجامعةتنهجها

إلىتسعىمتكاملةمقاربةوهي.الخصوصعلىاألزماتظلفيوعامة،حياتهجودةتحسين

فتئماوالذياهلل،نصرهالسادسمحمدالملكالجاللةلصاحبالساميةالملكيةاإلرادةترجمة

عمليةكلمحوروجعلهالمغربيالبشريبالرأسمالاالهتمامعلىالساميةخطبهفييؤكد

.تنموية

بعدعنالنفسيللدعمخليةبخلقالخامسمحمدجامعةمبادرةجاءتالصدد،هذافي

دتجسمبادرةوهي.الكليةبهذهالنفسعلمأساتذةقبلمنالتربيةعلومبكلية19كوفيد

جميععلىالخامسمحمدجامعةبهاتتشبعالتيوالتعاونالتضامنقيموكلالمواطنةروح

جامعةيجعلهامماالمجتمعي،محيطهامعالدائمالجامعةتجاوبتجسدكمااألصعدة،

لقد.للمغاربةالسيكولوجيةالحاجياتمختلفعلىعلميةإجاباتتقديمعلىقادرةمواطنة

األزمات،إبانخاصةالنفسي،للدعمالمجتمعيةالحاجةفكرةترسيخفيالتجربةهذهساهمت

داخلكتخصصاتالنفسية،العلومأهميةمجاال،للشكيدعالبماالحاجة،هذهبينتحيث

اإلنسانتمكينخاللمنالمجتمعيمحيطهاعلىاالنفتاحعلىقدرتهاومدىالجامعات،

ينعكسالذيالشيء.اليوميةحياتهفيمنهااالستفادةوالعلميةالتطوراتمنالمغربي

.النفسيتوازنهعلىمحالةالدوماوسينعكس

ارتأينامهمةتجربةاليوم،إلىاحداثهامنذبعد،عنالنفسيالدعمخليةراكمتلقد

النشرةهذهخاللمنالمواطنينوعموماألخرىالجامعيةالمؤسساتباقيمعمنهابعضاتقاسم

دلإنوهذا.بالدنامنهاتمرالتيالعصيبةالظروفهذهفيمهمامرجعاتعتبرالتيالعلمية

القضاياجعلعبرواألساتذةالتربيةعلوموكليةجامعتناانخراطعلىيدلفإنماشيءعلى

كمواداألثربالغلهاوسيكونعلميين،وفهمبحثموضعالنفسيةوالصعوباتاإلنسانية

وهوكجامعةعليهنراهنماوهذا.للمواطنينوالعالجيةالنفسيةوالتربيةالتحسيسوللتوعية

.الموطنينعمومبينالتآزروالعلمثقافةنشر
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النشـــرة العلمية

السيدكلمة

مجموعةتغييرفيتسببتمستجدة،صحيةأزمةباعتبارها،19-كوفيدجائحةكانتوإذا

فإنالخ،...والقلقالنفسيالضغطمننوعاولدممااألفراد،لدىالسلوكياتوالعاداتمن

بيترتمالتخفيفكمالذالنفسيالدعمعملياتخاللمنوالتربوية،النفسيةالعلومإلىالحاجة

نوعخلقفييساهمالنفسيالدعمكونضرورية،مسألةنفسية،تداعياتمناألزمةهذهعن

نالنفسانيياألخصائيينفريقعكفالسياق،هذافي.األفرادلدىوالرضاوااللتزامالتقبلمن

علىالنفسيالعالجومراكزالجامعيةالمؤسساتمنعددإلىوالمنتمينبالخليةالمتطوعين

.التكيفعلىمساعدةباستراتيجياتومدهمالصعبةالظرفيةهذهفيللموطنيناإلنصات

ةالثقافإشاعةفيهامادورابالرباطالخامسمحمدلجامعةالتابعةالتربيةعلومكليةتلعب
الجامعةبينالروابطتجسيرإلىالراميةالمبادراتمنالعديدخلقعبرالمواطنين،عمومبين

ىأولكمبادرةالكليةبذاتبعدعنالنفسيالدعمخليةخلقتماألساسهذاعلى.والمجتمع
تقديمطريقعنالنفسية،الناحيةمن19-كوفيدوطأةتخفيفبغيةالمغربيالصعيدعلى

العنصربناءفيبذلكمساهمينالمواطنينعمومومصاحبةوتتبعومواكبةالنفسيالدعم
الوثيقةالعالقةمنمشروعيتهاالمبادرةهذهوتستمد.النفسيةحياتهوتجويدالبشري

لصحةاعلىالتربيةناحيةمنأووالتأثر،التأثيرناحيةمنسواءوالصحةالتربيةبينوالمتواصلة

.  كمقاربة وقائية لتثمين صحة اإلنسان عموما

19-والتعايش مع العبء النفسي الناجم عن  تفشي فيروس كوفيد
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العلميةالنشـــرة

الروابطتعزيزعلىبعدعنالنفسيالدعمخليةتعملالعلميةالمشروعيةهذهمنانطالقا
صحيةحياةالناسيعيشفلكيالخصوص،وجهعلىالنفسيةوالصحةعامةوالصحةالتعليمبين

لدىالصحيالوعينشرفيأساسيدورمنلهمالماالنفسي،الدعموإلىالمعرفةإلىيحتاجون
أساسيكمنذلك،مقابلفي.المرضمنوالوقايةالصحةعلىوالمحافظةالمجتمعأفراد

ي؛الصحللسلوكالفرداكتسابإلىيرجعألنهعموما،التربويالواقعفيالصحيالوعيانخفاض
الصحيةوالمعارفبالمعلوماتالمواطنينتزويدخاللمنالصحيةتوعيةالالضروريمنباتلذا

وسالمتهمصحتهمعلىخاللهامنليحافظواسليمةصحيةوعاداتسلوكوإكسابهم
موضوعاتتطويرمنالبداألمرهذايتمولكي.الصحيالرأسمالعلىالحفاظأهميةويدركوا

الدعمخليةتصدرهاالخلية،فريقوإسهاماتمقاالتتتضمنعلميةنشرةإعدادفكرةوتأتي
الذيالشيءبامتياز،الصحيةالتوعيةوتعزيزللتثقيفآليةجعلهامبدأمنبعد،عنالنفسي
Déclarationإنشيون"إعالنمقتضياتمعللخليةوالمجتمعياإلنسانيالهدفمعيتماشى

d’Incheon"والمواقفوالقيمالمهاراتيطورالتعليمأنعلىيؤكدالذي2015لعام
واالستجابةمستنيرةقراراتواتخاذسليمةصحيةحياةعيشمنالمواطنينتمكنالتي

النحوعلىالمتمثلاليونيسكومنظمةهدفمعيتماشىهدفوهوللتحديات

.  التربية الصحية واالهتمام بها والتي تعد من األمور األساسية والمهمة

.والنهوض بالبحث عن الحلول وسيادة مشاعر االرتياح واالنفتاح واإلقدام

إلىالفردتوجهالتيااليجابيةالنظريةالتوجهاتمنعامةبصفةفلسفتهاالخليةتستمد

يمتعلخاللمناإلمكاناتوتنميةلديهاالقتداروأوجهااليجابياتاكتشافعلىاهتمامهتركيز

أنوالتربويةالنفسيةالعلوممجالفيالدراساتتؤكدكماالمعلومومنوالسعادة،التفاؤل

ليتدخلذلكواألحداث،للوقائعالمعرفيالتفسيرفيأسلوبانهماوالتشاؤمالتفاؤلمنكال

نألالمستجد،الفيروسووقائعألحداثالمتشائمالتفسيرأسلوبلخفضجهةمنالخليةفريق

منللرفعثانيةجهةومن...االكتئابومشاعروالهزيمةاالستسالمروحإلىيؤدياألسلوبهذا

الهممشحذإلىسيؤديوالذياألفرادلدىالمتفائلالتفسيرأسلوب

ىيتوخكتوجهوالعالجيةالصحيةالتربيةمجالضمنتعملبعدعنالنفسيالدعمفخلية

منوذلكحياتهممنالصحيالجانبيخصفيماوعاداتهمواتجاهاتهماألفرادسلوكتعديل

مقتضياتمختلفوشرحالجيدةالصحيةاألساليبالتباعالالزمةبالمعلوماتتزويدهمخالل

عملتالصحية،التربويةاألهدافلهذهوتحقيقا.وانفعاالتهمسلوكهملحقتالتيالتغيرات

عوالتتبالنفسيالدعمخدماتتقديموكذاللمواطنيننفسيةاستشاراتتقديمعلىالخلية

فيومحاضراتندواتتقديمعلىيومكلمساءتعملكماالظرفية،هذهفيللموطنين

.مواضيع صحية ونفسية وتربوية

.المبين في استراتيجية اليونيسكو بشأن التعليم من أجل الصحة والرفاهية
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اتيجيات نفسية للمواجهة اعتبارا  لكن نظرا (. Coping)ألنها حالة لم يعهدوها من قبل وتتطلب استر
ورة القصوى، أصبح من ورة عدم االختالط ومالزمة المنازل إال للضر الصعب إلكراهات الحظر الصحي بضر

ىل فهل التدخل النفسي يمكن أن يتم عن بعد؟ وهل هذا االجراء فعال ع. إجراء الجلسات وجها لوجه
مستوى النتائج العالجية؟

ي  
 
يالعالجفعاليةدراسةتحاولقليلةعلميةدراساتهناكالواقعف نيتاألنعىلالقائمالنفس  عن)تر

ي(اإلكلينيكية)الرسيريةالتجاربمنالقليلفهناك،(بعد  
يالنفالعالجبي  يقارنتالتر يس  وجهاي)المباش 

يالعالجوبي  ي(لوجه نيتعىلالقائمالنفس  يقراءةاءاجرييتمسوفالدراساتهذهبي  يمن.األنتر  
 
أربعةف

.كرونولوجياشداياالعتباريبعي  يآخذينمنها،

األوىلالدراسةوضحت

(Kessler and al, أنه(2009

ي القويةالحججرغم
قدمها التر

ي السلوكي العالج
ر
ظلنهلكالمعرف

أنبمعتر للجميع،متاحغت  

ةمحاولكانالدراسةلهذهالداعي 

ذههتوصيلإمكانياتعنالبحث

كلذلممكنة،فئةألكت  الخدمة

لتطوير برامجعدةانشاءتم

نعالخدماتلهذهالولوجإمكانية

ذا هفعاليةمدىوإلثباتبعد،

297عىلدراسةاجراءتماألمر 

منأكت  معدالت سجلوا شخصا 

لالكتئابBeckسلمعىل14

BDI-II،ر من تمالفئةهذهبي 

ي بشكلمنهم149اختيار
،عشوائ 

نامجذلكبعد خضعوا  ي لت  عالج 

يةالفعالمعيار كانوقد بعد،عن

اجعأنهو  عند االكتئابنسبتتر

عىل10منأقلإىلالعينةهذه

BDI-IIمنأشهر أربعةخالل

ي السلوكي العالج
ر
اءتوج.المعرف

،الشكلعىلالنتائج حيثالتاىلي

عىلالحاالت من38%حصل

BDI-IIعىل10منأقلمعدالت 

ي 
ر
42%وأشهر،أربعةظرفف

قيقلتحأشهر ثمانيةإىلاحتاجت

.المعيارذلك

ي 
ر
،(19وفيدك)كورونابوباءالمرتبطةالراهنةالظروفظلف

يةاالجتماعواألنشطةالمهنمنالعديد عىللزاما أصبح
جالللمبالنسبةاألمر هو كما بعد،عنخدماتها تقديم

، ر ومنالمدرسي ي الميادينبي 
األمر ذا هتواكبأنيجبالتر

السابقةهمهاممتابعةليستطيعالنفسي التدخلمجالنجد 
النفسيةاآلثار معللتعاطي أخرىجهةومنجهة،من

ي السلبية
ةعنترتبتالتر ،ىلعالصحي الحظر فتر ر المواطني 

شكوحنبيلي
(القنيطرة–النفس، جامعة ابن طفيل أسناذ علم )
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Ragnhild)الثانيةالدراسةانصبت and al,

لالتدخوتقبلفعاليةمدىتقويمعىل(2013

نيتطريقعنالنفسي  نمعينةلفائدةاألنتر

ر  وسط،والمتالخفيفوالقلقباالكتئابالمصابي 

اوححالة106الدراسةشملت ر ما أعمارهمتتر بي 

عوما مدمعرفيا سلوكيا عالجا تلقوا سنة،65و18

نيت، لالكتئاب،BDI-IIلمقاييسوخضعوا باألنتر

HADSو Hospital Anxiety and Depression

Scale،عد وبقبلوذلكالحياة،عنللرضا ومقياس

لدرجاتتراجعا النتائجوضحتولقد .العالج

ر عند والقلقاالكتئاب إضافةدال،بشكلالمشاركي 

نامج،عنكبت  رضا إىل الدراسةجعلمما الت 

امجمنالنوعهذا أناستنتاجإىلخلصت عالفالت 

.الحياةعنوالرضا والقلقلالكتئاب

Wagner)الثالثةالدراسةحاولت and al,

ر رسيريةمقارنةاجراء(2014 باالكتئاعالجبي 

نيتعىلالقائم فقو لوجهوجها العالجمعاألنتر

دراسةالشملنحيثالمعرفية،السلوكيةالمقاربة

32تلقر االكتئاب،اضطرابمنيعانونمشاركا 62

ي د،بععنمعرفيا سلوكيا عالجا العينةمنفردا 
ر
ف

ر  وجها العالجنفسمن(فردا30)البقيةاستفاد حي 

نامجدام.لوجه ا خاللهتمأسابيع،ثمانيةالت 

.االكتئابدرجةلقياسBDI-IIسلماستعمال

نفسباالكتئابلمعدالت تراجعا النتائجوضحت

ر عند القدر  نأمفادها مهمةمالحظةمعالعينتي 

نيتفئةعند مستقرةظلتالنتائج معقارنةماألنتر

ج،العال نهايةمنأشهر ثالثةبعد األخرىالعينة

ي 
العالجبواسطةالنفسي التدخلبأنأقر الذيالس 

ي السلوكي 
ر
نيتاألنبواسطةاالكتئابمعالمعرف تر

.ةالمبارس  الطريقةمعمقارنةالقدر بنفسمفيد 

ةالدراسةيخصفيما  Milgrom)األخت 

and al, العالجفعاليةدراسةحاولتفقد (2016

ي السلوكي 
ر
نيتعىلالقائمالمعرف ما كتئابالاألنتر

خاللذلكاختبار تمحيث،PNDالوالدةبعد 

عنالنساءمنعينةلفائدةحصصستمنبرنامج

نيتعىلتفاعىلي برنامجطريق بدعمممدعو األنتر

مشاركة21عىلالدراسةتمتالهاتف،عىلنفسي 

نامجمناستفادت كتئاباالقياسوتمبعد،عنالت 

واتأدبواسطةالنفسي التدخلوبعد وخاللقبل

SCDIوDSM-VوBDI-IIوPHQ-9.أظهرت

أعراشتظهر تعد لمالنساءمن79%أنالنتائج

هذا و األدواتكلباستعمالالعالجبعد االكتئاب

نامجأنباستنتاجسمحاألمر  ي عال خيار هو الت  ج 

ي للنساءفعال
باكتئابيا رسير تشخيصهنتموالالئر

العالجهذا توفت  سيسهلاألمر وهذا الوالدة،بعد ما 

ي للنساء
ر
.النائيةالمناطقف
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العرض،هذا خاللمن

اتعالجتوفت  فعاليةاتضحت

خصوصا -بعدعننفسية

نيت اربةالمقعىلقائمة–األنتر

اخضاعويبقر المعرفية،السلوكية

لنفسأخرىعالجيةمقاربات

ملتعميعلميا مطمحا الدراسات

اخضاعأنكما .الخالصاتهاته

بعد عنللتواصلأخرىأدوات

عموما .مهماسيكونكالهاتف

التدخلبفعاليةالقوليمكن

معمقارنةبعد عنالنفسي 

عملوجه،وجها المبارس  التدخل

عد،بعنللتقنيةأحيانا أفضلية

عىلالعينةتلكلتوفر وذلك

تسجيالت)رقميةدعامات

المشاركوناستطاع(الحصص

وز تجامنمكنها مما إليها العودة

ات عىلوالمحافظةالنكسةفتر

ستقرار واالنفسيةحالتهماستقرار 

.العالجيةالحصصنتائج

جالعال أنإىلاإلشارةتجدر 

الدراساتموضوعالنفسي 

ةوممارستكوينا ويحتاجأصعب

معمقارنةأكت  رصينةمهنية

بهتقومالذيالنفسي الدعم

نلمسيجعلنا هذا لكنالخلية،

عنالنفسي التدخلفعاليةمدى

الدراساتأكدتهما وهذا بعد،

توضحوس.قلتهاعىلالتجريبية

ا كورونبعد وما المقبلةاأليام

ليةالخمبادرةوفعاليةقيمةمدى

جامعاتدشنتها أخرىوخاليا 

ومسالكشعبداخلمنمغربية

عىلدلإنوهذا النفس،علم

ء ي
هذا كونعىليدلفإنما س 

عمىلي بشكلمنخرطالتخصص

ي 
ر
ع،المجتموقضايا انشغاالت ف

يةالوطنبمسؤولياتهواعوأنه

يفتضلنمزايداتكلعنبعيدا 

تخلقسالتجربةهذهإنبلشيئا،

للنقد اخضاعها يمكنوضعية

مما ر والتطويوالتجريبوالدراسة

مخططوضعمنسيمكن

.ةمثيلللممارساتمستقبىلي 

عبديهللايأزور
(اط علم النفس، المدرسة العليا لألساتذة بالربأسناذ )

يأوشار مصطف 
بية الرباط أسناذ) (علم النفس، كلية علوم التر

ر  ي السياقيتمت 
ي والدوىلي الوطتر

ر
ةاآلونةف ي قعةالمتو وغت  المتسارعةالتحوالت بديناميةاألخت 

أزمةفرضتها التر

ر عىليخقر وال .كوروناوباءانتشار  ي الباحثي 
ر
ي العميقةالنفسيةاآلثار النفسعلممجالف

تخلفها أنيمكنالتر

.ألفرادالمختلفوالعقليةالنفسيةالصحةمستوىعىللها المصاحبةوالتدابت  األزماتهذهمثل
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ر  ي السياقيتمت 
ي والدوىلي الوطتر

ر
ةاآلونةف ي المتوقعةوغت  المتسارعةالتحوالت بديناميةاألخت 

التر
ر عىليخقر وال .كوروناوباءانتشار أزمةفرضتها  ي الباحثي 

ر
ي ميقةالعالنفسيةاآلثار النفسعلممجالف

التر
لمختلفالعقليةو النفسيةالصحةمستوىعىللها المصاحبةوالتدابت  األزماتهذهمثلتخلفها أنيمكن
ز هنا من.األفراد فرضتهالذيسي النفالضغطتحدياتمعاألفراد تفاعلكيفيةوتقييمتحليلأهميةتت 
ي كإجراء"الصحي الحجر "وضعية

وسانتشار منللحد وقائ  Covid-19فت 

عد،بعنالنفسي الدعمتجربةضمنالتطوعيةالممارسةخاللمالحظاتنا منوانطالقا لذلك
،لحجر ابوضعيةالمرتبطالنفسي الضغطدالالتتفكيكعىلالعلميةالورقةهذهضمنسنعمل الصحي
اتيجياتبعضبجرد سنهتمكما  ي االستر

ي األفراد إليها يلجأ التر
ر
الوضعية،ذههلتداعياتمواجهتهمف

شدين ي مستر
ر
Susanمنلكلالتفاعىلي النموذجبمقاربةذلكف FolkmanوRichard Lazarusالذي

ي يجمع
ر
ر تحليلهف .اعيةاالجتمببيئتهالمرتبطةوالمعطياتبالفرد المتعلقةالعواملبي 

مجموعةيعرفهكما -النفسي الضغطيعتت  

ر من ورةبمثابة-الباحثي  تتجاوز ا حينمتظهر ست 

الفرد قدراتاالجتماعيةالوضعيةمعطيات

ر الالتوازنمنحالةأنها كما التكيفية، عطياتمبي 

وقدراتهالفرد ومؤهالتاالجتماعي الواقع

(Moser, ر كما .(2006 رديةفتجربةبكونهيتمت 

عناص هي والتوتر الضغطعناص أنذلكبامتياز،

الموقفنفسيؤديفال الفرد،طرفمنمدركة

ورة النسبةبوالتوتر بالضغطاإلحساسإىلبالضر

حدثللالفرد إدراكطبيعةإنبلاألفراد،لجميع

ي هي 
ومنهاالحساس،هذا لظهور تؤديالتر

التحوالت منمجموعةهي الضاغطةفاألحداث

ي 
ي الفرد يعيشها التر

اتيجياتابناءتتطلبوالتر ستر

,Claude))للتكيفجديدة Lesage, &

Ricard, منعدد خاللمنتأكد ما وهو ،1997

ي االتصاالت 
ي نتلقاها التر

ر
دعمالخلية"إطارف

ر بحيث،"19كوفيدبعد عنالنفسي  إدراكأنتبي 

شخصمنيختلفالوقائيةوللتدابت  للوباءاألفراد 

ي وتجربتهالنفسيةبنيتهحسبآلخر 
ر
.الحياةف

ا  شديد،ر بتوتأشعر ":مثلعباراتنسمعما فكثت 

ي 
خائف،أنا "أو،"...النومأستطيعال منهك،وأئر

توهمحد إىلأحيانا تصل"...بقلقوأحس

غت  يةنفسحالةعىلتحيلعباراتوكلها المرض،

ودعممساعدةإىلالحاجةعنوتعت  مستقرة

ضعالو وتوازناستقرار استعادةأجلمنومواكبة

.النفسي 

ي يحدده الفرد، بالنظر إىل طبيعة عالقت
ر
ه بالمحيط، لذلك يعرفه بهذا يكون الضغط النفسي بمثابة بناء معرف

(Lazarus, 1966 )ر الفرد والمحيط، وتخضع هذه العالقة لعملية تقيي م معقدة يقوم بأنه عالقة تفاعل بي 

ور  ي بها الفرد، ذلك أن تقييم وضعية الحجر الصحي كحدث ضاغط يرتبط ببعد اإلدراك وست 
ر
اته المتمثلة ف

در الضغط والتوتر التقييم بمستوياته األولية والثانوية، فالتقييم األوىلي يرتكز عىل تقدير األحداث مص

ها المحتمل عىل الشخص، أو بناء عىل تجربة سابقة مع اشة، فالتحليل األوىلي وتقييمها بناء عىل طبيعة تأثت 

ات المرتبطة بالوضعية من جهة ،إذن يهتم بالمتغت 
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هةجمنبالفرد والمرتبطة

فرد بالالمرتبطةفالعواملأخرى،

ي تتمثل
ر
عىلاإلجابةمحاولةف

ار هي ما :التاىلي السؤال األصر

الحجر وضعيةمنوالفوائد 

؟ ي العناص هي وما الصحي
التر

تحديدا؟الصحي الحجر يهددها 

أنيحاولفالشخصآخر بمعتر 

الوضعيةهذهوراءالرهانيحدد 

ةدرجتحديد محاولةمع.الجديدة

اب ر اقتر ومداهالمحتمل،الضر

رصدهواحتمالومدتهوغموضه

.)وترقبه (Moser, 2006

لعناص أوىلي تقييمبعد 

حي الصبالحجر المرتبطةالضغط

رهمستوىتحديد خاللمن ا صر

لحريةةبالنسبتمثلهالذيوالخطر 

اص عنتظهر ومستقبله،الفرد 

الفرد ميقو بحيثالثانويالتقييم

هوإمكانياتمؤهالتهبتقييم

يةالوضعهذهلمواجهةالشخصية

تبوما المستجدة، لك،ذعنسيتر

بهالقياميمكنما عنيتساءلكما 

هذا منالمحتملةالصعوبةلتجاوز 

&Folkman)االجتماعي الموقف

Lazarus, يختت  كما ،(1986

كاإلمكانياتالمواجهةمصادر 

ي المتاحة
ر
األرسيالمحيطف

ىلعحصولهوإمكانيةواالجتماعي 

ر منسند  .واألصدقاءالمقربي 

ييمالتقعناص إذنتتكامل

ةطبيعلتحدد والثانوياألوىلي 

ر العالقة ومحيطهالفرد بي 

، للفرد لتسمحاالجتماعي

ي باالنخراط
ر
اتيبناءف جيةاستر

عيةوضوتبعاتتحدياتلمواجهة

.الصحي الحجر 

اتيجياتكانتوإذا  استر

الطرقبهيراد مفهومالمواجهة

ي 
رد الفيستجيبخاللها منالتر

وقد ومرهقة،ضاغطةلوضعيات

ي استخدامهكت  
ر
علممجالف

،والطبالنفس صوباألخالعقىلي

ي 
ر
سي النفالضغطحولالبحوثف

ي األساليبإىللإلشارة
التر

طرةالسيأجلمنالفرد يستخدمها 

ي الوضعياتعىل
تشكلالتر

أنكما .تهديدالهبالنسبة

اتيجيات إىلتشت  المواجهةاستر

ي الطرق
لتكيفلالفرد يعتمدها التر

ي خاصةالصعبةالوضعياتمع
ر
ف

ىلعتحيلفهي األزمات،لحظات

ي مشكلوجود 
"متصورأو حقيقر

بناءوعىلجهة،من"مدرك

اتيجية ةجهمنلمواجهتهاستر

Schweitzer)أخرى &

Dantzer, 2003).

النفسي الضغطولمواجهة

الصحي الحجر وضعيةعنالناجم

ر حصيلةعىلبناء األوىلي التقييمي 

بعضر بتطويالفرد يقوموالثانوي،

اتيجياتأشكال ي المواجهةاستر
التر

ي تلخيصها يمكن
ر
ر ف :نوعي 

اتيجياتهذهتقوم ي ممجهود بذلعىلاالستر
ر
عرف

يعملهذا لالقادم،الضغطمستوىلتقليصوسلوكي 
لحو المعطياتمنيمكنما أكت  جمععىلالفرد 

(الوباءبأو الصحي بالحجر األمر تعلقسواء)الموقف
اتيجيةلبناء اتيجياتاالس وتوصف.للتكيفاستر تر

"يطةالنش"بالمشكلحولالمتمركزةالتكيفية
،إىلتهدفألنها) لضغطامصدر تغيت  أيالتغيت 

عةمجمو المواجهةهذهوتأخذ ومواجهته،والتوتر 
هةمواجأيوقائية،مواجهةتكونفقد األشكال،من

الفرد،ىلعسلبا انعكاسهقبلللمشكلاألوىلالبوادر 
مخالطةأماكنوتجنبالسفر عنكاالمتناع

ر  .إصابتهمالحتمالالخارجمنالقادمي 

منمتعددةأشكالالتدبت  هذا يأخذ وقد 

طرقحولمثال المعطياتمنقدر أكت  جمع)خالل

اته،الوباءانتشار ورسعة لجيدةاوالممارساتوتأثت 

،الحجر ومدةوحدود للوقاية، عنالبحثالصحي

Nicchi)(...الوقتتدبت  ممكنة،حلول & Le

scanff, مواجهةإىلكذلكالفرد يلجأ قد ،(2005

مبارس  ت  تغيإلحداثالقوةاستخدامإىلتستند عنيفة

ي 
ر
هذهمنفالغاية.الضغطمصدر المواقفف

اتيجيات حاولةمخاللمنالتكيفمحاولةهي االستر

هتمنيخففقد بشكلالضغطعناص تغيت   عىلأثت 

.الفرد
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هذهمنالغايةفإنSiksouحسب

اتيجية ي تكمناالستر
ر
ي الرغبةف

ر
الفرد انفعاالت تدبت  ف

من،(Siksou,2008)الضاغطةالوضعياتاتجاه

ي الجديدةالمعارفمنمجموعةبناءخالل
والتر

أو الراحةأشكالمنشكال يحققالفرد تجعل

وتر،والتالضغطموقفاتجاهالنفسي االستقرار 

نسيانومحاولةتجنبعىلالعملخاللمنسواء

منو قيمتهمناالنتقاصأو وإنكاره،الوباءمشكل

أو والنكت،السخريةخاللمن)المحتملةآثاره

ءيصيبنا لنبأنهاالعتقاد  ي
ر دمنا ما س  نتمت 

طريقنعالضغطعنالتعبت  أو ،(معينةبمواصفات

اتيجيافكلها ،....والضاخمثال البكاء تواجهال تاستر

ه،تحاولوال مبارس  بشكلالموقف تحاولبلتغيت 

التحويلوهذا حوله،جديدةومعارفتصور بناء

طللضغالمحتملةاآلثار منبالتخفيفيسمح

كونفيالوباء،منالصحي الحجر لتجربةالنفسي 

َ الفرد  َ ت 
َ
انفعاالتهبذلكلتتغت  المشكلاتجاهإدراكهغ

,Spitz)حسبالفرد يلجأ قد كما اتجاهه، 2004)

اتيجياتمنأخرىأشكالإىل ي االستر
إىلدفتهوالتر

الموقفتغيت  وليسالذاتتغيت  وهو الهدفنفس

فراد األبعضلجوءاألشكالهذهضمنومنالثابت،

اتالصعوبلتجاوز والكحولالمخدراتتعاطي إىل

.النسيانطريقعنمعرفيا 

ر  اتيجيأنسبقما خاللمنيتبي  اتاستر

ةالمواجهة ترتبطرة،مستقوليستثابتةوغت  متغت 

بعواملأخرىجهةومنفرديةبعواملجهةمن

،المحيط ي معلهتفاعأثناءالفرد أننجد لهذا الخارج 

ي الصحي الحجر وضعيات
ها التر فقد ةضاغطيعتت 

ناءبإىلوثانويةأوليةتقييمعمليةبعد يلجأ 

اتيجيات هتغيقصد المشكلنحو موجهةاستر أيت 

إىلجأ يلقد أنهكما الضاغط،الموقفعناص تغيت  

اتيجيات عىلالتوازنمنقدر خلقعىلتعملاستر

،المستوى خاللمنالمشكللمواجهةكآليةالنفسي

حي الصالحجر موضوعحولاإلدراكطبيعةتغيت  

ي التوتر نسبةلتخفيف
.يسببهاقد التر

آليةعت  الحاالت لبعضالتتبععمليةوتظهر 

فرد التقييمكانكلما أنهبعد عنالنفسي الدعم

،الحجر ووضعيةالوباءلحالةموضوعيا  الصحي

،(واجهةالمعىلبقدرتهاإليمان)وإمكانياتهاولذاته

(الطبيةالمصالحاألصدقاء،األرسة،)ولمحيطه

ي وإمكانياته
ر
طور كلما والمساعدة،التدخلف

اتيجيات والعكس،إبداعي بشكلوفاعلةنشيطةاستر

.صحيح
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وسوانتشار ولوج2020مارس2منذالمغربشهد  فت 
C o v i d 1 منالعديد اهتمامأثار الذياألمر ،9
ر  ر وغت  المتخصصي  اربالمشمختلفمنالمتخصصي 
رسائلو أمقاالت شكلعىلكتاباتتقديمإىلوالتوجهات
ة لالتواصمنابر عىلمداخالتأو فيديوهاتأو قصت 

وس،الفت  ذلكعنأنتجما تعدد منفبالرغم.االجتماعي 
.بصلةللعلميمتال ساخرا كانمعظمها فإن

ي إن
هم...والفالسفةواالجتماعالنفسوعلماءاألطباءقدمهلما اليوميةمتابعتر ي أفضتوغت  االقتناعإىلئ 

ةطاقاتهناكأن ي كثت 
ر
زوايا منزماتواألوالعوائقالمشاكلمختلفمععلميا تتجاوبأنيمكنها المغربف

منوجيا سيكولالجائحةتلكلمقاربةجدا موجزةبورقةأشاركأنبدوريقررتوقد .مختلفةومرجعيات
:منهاأذكر األسبابمنجملةإىلللعادةاختياريويرجع.العادات/العادةهو واحد مفهومخالل

ي أفرفارعىل 
(بن عبد هللا بفاس، جامعة محمد علم النفس أسناذ )

ي المفاهيممنإنها ـ
التر

عت نمكبت  عدد اهتماماستر

ر العلماء عهد منذ والدارسي 

أنتجهما أنأجزموأكاد .قديم

أعيد العادةعنالفالسفة

.سالنفعلماءطرفمنتناوله

ي يكمنبينهما فالفرق
ر
طريقةف

ي و .المتبعوالمنهجالتناول
يكقر

عىلللتدليلهنا،نذكر أن

ي الشذراتبعضذلك،
ؤكد تالتر

ي الذيالسبقعىل
بهحظر

ي الفالسفةمنمجموعة
ر
رحطف

نجدها بالعادةخاصةأفكار 

ي اليومحتر 
ر
اءعلمإنتاجاتف

همالنفس ا ربطو فقد .وغت 

:أرسطو)بالتكرارالعادة

حريةوبال"(التكراربنتالعادة"

العاداتازدادتكلما ":كانط)

أقلأصبحكلما اإلنسانلدى

ر )"(واستقالليةحرية ان":ليبتر

اىلةالحريو العقلتقلبالعادة

ورةو طبيعة وبالفعل"(صر

نقصبالذياألوتوماتيكي اآلىلي 

":تديكار )يغيبأو الوعي فيه

":آالن)"(مفكرةآالت نحن

دونبفعلالقيامفنهي العادة

ادةالع":رافيسون)"(التفكت  

دونما غايةلتحقيقميل

ر ليب)"(االرادةو الوعي تدخل :تر

ي اوتوماتيكيوننحن"
ر
الثةثف

اإلبداعو وبالتعلم"(افعالناارباع

ي تعلمت":نيتشه)
المس 

هم..."(الجريفأبدعت وغت 

اهتموا الذينالفالسفةمن

مثلالمواضيعبنفس

/باسكال/دوستوفسكي )

ةوالالئح...ريكور/برغسون

علماءفإن،وبالمثل.طويلة

:قبيلمنالنفس

Guillame,P., 1935-1936;

SIMON 1983; (Azjen,

1991 ; Arnott,1998;

C h a r r e a u x , 2 0 0 5 ;

Hirschleifer et Welch,

2001; Kaestener, 2005;

Wood et Runger, 2016 ;

B a s

Verplanken,2018)...ه وغت 

وا قد كثت  م نفسعىلعت 

الخاصةبطريقتهماألفكار 

ةالمعرفيخلفياتهموحسب

أنبالقولويمكننا .ومناهجهم

ا العادةلمفهوم
ً
ي ا مركزيً مكان

ر
ف

اغماتيةالفلسفة ي كالت 
ر
وف

يةكالوظيفالنفسعلممدارس

،...ةالمعرفيوحتر والسلوكية

وعالمالفيلسوفأنحتر 

Erkk)الفنلندياالجتماع i

Kilpinen اعتت  قد(2016

."كيةكوبرنيثورة"بمثابةذلك
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Pierceاعتت  كما et James
.الثورةلتلكالممهدينأول

مفهومعنالتخىلي أنوأعتقد 
قد أخريمفاهيملصالحالعادة
ي أثر 
ر
ي المكانةف

حتلها تكانتالتر
ي سابقا 
ر
.ولوجيةالسيكالكتاباتف
استحضارها أنأيضا وأعتقد 
Covidجائحةانعكاساتلقراءة

ر عىل19 ي ا سيفيدنالمواطني 
ر
ف

اتاالنعكاستلكوتفست  قراءة
علميةنظريةأرضيةعىلباالرتكاز 
عىلا مراهنتنأنإىلونشت  .مقنعة
عىلر تتوفكونها إىليرجعالعادة

:منهاالخصائصمنمجموعة
داخلهتتقاطعمكونالعادةـ
ي المع:األقلعىلمكوناتثالث

ر
رف

ي واالنفعاىلي 
،واالجتمالعاطقر اعي

الشمولية،صفةيمنحها مما 
يقبلال مقاربتها إنبحيث
وصفاتتقديمأو التجزيء
نمكلعىلتفرضفهي .جاهزة
ي رغب
ر
تلكبيحيطأنمقاربتها ف
عنفضال الثالثة،المكونات
ونالمكيمثلباعتبارهالجسد،
والمهاماألوامر ينفذ الذي

ي ...واألفعال
عنتصدر التر

همففإنلذلك،تبعا .المخ/الدماغ
ا عنهيصدر ما وتفست  العادة

بوجهيها اإلحاطةيستوجب
ر  ي الداخىلي :األساسي  .والخارج 

سلطةوهي سلطتها،للعادةـ
ي اطبيعتها بفعلتمتلكها 

تقوملتر
التكرار :ميكانزمي عىلأساسا 
ي فهي .واآللية

لينا عتفرضالتر
وردود السلوكاتنفستكرار 
ي ...واأللفاظوالحركاتالفعل

ر
ف

االجتماعيةوعالقاتنا عملنا 
وغسلونومنا أكلنا وطريقة
ي أيأسناننا،

ر
لكنقللمإنجلف

ي بهنقومما 
ر
.وميةاليأنشطتنا ف

ي المتعدد التكرار فذلك
عىليضقر

اآللية،شبهأو اآلليةطابعسلوكنا 
والوعي للمراقبةخضوعهعدمأي

.صارمبشكل
بالتعلمعالقةللعادةـ

أنبار فباعتالمعرفية،والوظائف
كرار،التعىلأساسا يرتكز التعلم
منوتبتر عنهتصدر العادةفإن
فةومختلمكتسبةفهي .خالله
عالتقاطمنبالرغمالغريزةعن

تسب،تكولكونها .بينهماالموجود 
فيةالمعر للوظائفتخضعفإنها 

.المدىبعيدةالذاكرةوبخاصة
عادةللأنالمعرفيةأثبتتفقد 
ة ر يعتها فطبوالصالبةالديمومةمت 
عبارةفهي .المعتقدطبيعةمن
تقود (Schémas)خطاطةعن
رجعوي.باستمراروتكررهالفعل
ا النورولوجيحسبـذلكسبب
ي يةالعصبالخاليا إىلـالعصبية

التر
اناتها روابطهاتقوي بعد وًما يواقتر
بعد عادةثمتعلما فيصبحيوم،
العادةأنالبحثأظهر إذ ذلك،
ي متجدرة
ر
،الدماغمناطقأعمقف

ا أظهر كما 
ً
يةقش  منطقةأنأيض

ة .بعنايةا سلوكندائًما تراقبصغت 
منالعادةتنهلذلكبجانب
ةروافد  خيةوتارياجتماعيةكثت 
وقيميةوخرافيةودينية
يقية ر ...وفت 

شخصيةمنجزءالعاداتـ
بهخاصهو ما فمنها .اإلنسان

كما ومنها  .ريناآلخمعفيهيشتر
ي اسلوبهواحد فلكل

ر
كت  التفف

.المشاكلومواجهةاألمور وتناول
وأخرىإيجابيةعاداتفهناك
عاداتهناكأنكما سلبية،
للتشكلالقابلةمطواعية
عنفضال الميكانيكية،والعادات
.عقليةوأخرىجسديةعادات
نها بيفيما تتداخلقد فالعادات
كما .طتختلاو تضعفاو فتتقوى
.بالسنتتأثر أنها 

العادةارتباطأنالواقع
ال طفاإلنسانشخصيةبمكونات
...شيخاأو راشدا أو مراهقا أو كان

والروافد والتكرار وبالتعلم
اليةواالنفعوالمعرفيةالعصبية
ضافةباإل ...واالجتماعيةالعاطفية

ي المكانةإىل
نمبها حظيتالتر

النظرياتمنالعديد لدن
ونتكألنيؤهلها السيكولوجية

قراءةلعليها االعتماد يمكنأرضية
ائحةجخلفتهما بعضوتفست  

Covid يطة،19 تقاربأنرس 
ي اإلنسان
ر
لخالمنأيكليته،ف
.ةالمختلفمكوناتهاستحضار 
دنا سيفيالذياالستحضار ذلك
ي 
ر
ر عىلاإلجابةف ر التالسؤالي  :اليي 
ي تغت  الذيما 

ر
ي المعالجانبف

ر
رف

ي واالنفعاىلي 
اعي واالجتمالعاطقر

لالتدخهو ما الجائحة؟بسبب
حهأنيمكنالذي ونمكلكلنقتر
معناإلنساويتوافقيتالءملكي 
والعالم؟واآلخرينذاته
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هذهعىلاألجوبةأنأعتقد

يهيا بديبدو شابهها وما األسئلة

مجتمعنا أنإذ .للعيانواضحا 

رةالكمجتمعاتمعظممثلاليوم،

ي اليوميعيشاألرضية،
ر
ةحالف

اتخاذ عنناتججماعي توقيف

االجراءاتمنلمجموعةالدولة

ي االستبالتصديقصد الطارئة
ر
اف

دود الحاقفالفتم.الزاحفللوباء

يةالجوية ي والبحريةوالت 
ر
سابقةف

المدناقفالتمكما نوعها،من

قلالتنومنعبعضها عنوعزلها 

ي إال مطلقبشكلبينها 
ر
االت حف

منالحد جرىبلقصوى،استثناء

ر التنقل احدةالو المدينةأحياءبي 

ي 
ر
ةأحيانف متهذا مقابل.كثت 

كلواقفالالدراسةتوقيف

أماكنوكلوالجامعاتالمدارس

مثلالعموميةالتجمعات

حةوالمكتباتالمساجد  واألصر

االداراتمعظم،وكذلكوالزوايا 

وانطلقت.الخاصةوالمؤسسات

منمستمدةجديدةعمليات

ثلمفقط،بها نسمعكنا مفاهيم

د بععنوالعملبعد عنالدراسة

عىلالطلبارتفاعإىلأدىمما 

نيت صاتالمنمختلفوعىلاالنتر

لكبأنالقوليمكن.التواصلية

الماديةوتبعاتها االجراءات

كانتواالجتماعيةوالنفسية

يامالقتطلبمما للجميعمفاجئة

ستوياتالمكلعىلتكيفيةبعملية

فرضالذينالمجتمعأفراد داخل

ىأغلبيتهمعىل ر الحجالكت 

ي الصحي 
ر
قاسيا أ بدجماعي تمرينف

إىليؤديلمالحظلحسنلكنه

ةأمنيةانفالتات .كبت 

السلوكأنالقوليمكنهنامن

بفعلتحوللألفراداالجتماعي

سلوكمنالمحدقةالوباءمخاطر

هارنليلالحركةحريةعلىيعتمد

كنيمماعلىأواليعتمدسلوكإلى

،الطوعياالنغالقمجازاتسميته

يومالساعاتمعظمفياالكتفاءأي

ثانيااستدعىمماالمنزلفيبالبقاء

لئمعلىتساعدوسائلعنالبحث

أوالعملساعاتخارجالفراغ

دادامتعلىااللتزامثالثاالدراسة،

النظافةبقواعداليومساعات

مفهومإذنأصبح.والتنظيف

عدةيتضمنالطوعياالنغالق

األولويةإعطاءأهمهاولعلأشياء

وأنخاصةالحياةعلىللحفاظ

مختلفمنيومياالقادمةاألرقام

اعارتفإلىتشيركانتالبلدان

اكورونفيروسوخطورةالضحايا

.19كوفيد

الوقوفأيضايستدعيماولعل

يروالتعابالمفاهيممنأكثرعنده

هوالفترةهذهخاللانتشرتالتي

أنهإذ.االجتماعيالتباعدمفهوم

وحكمبطبيعتهاإلنسانكانإذا

يفكاجتماعياكائنايعتبرنشأته

إلىليتحوأنأيامبضعةفييمكنه

البهكائنأوبذاتهمكتفكائن

؟اجتماعي

ءعناأليامهذهالحديثيمكنهل ي
سميتهتنستطيعس 

خاصكأشاليوملدينا هلالوباء؟بسوسيولوجيا علميا

ر أوال الصحي الحجر يعيشون ا هذداخلمنوكمالحظي 

ر الحجر  ي ما ثانيا،بصددهيروجلما ومستمعي 
منيكقر

توفر تهل؟التسميةهذهونطلقنغامر كي المعطيات

عنثالحيمناليومنتمكنلكي الكافيةالمسافةلدينا 

؟الوباءسوسيولوجيا نشأةأو وجود 
ي عدنانيالجزول 

بية بالرباط،  علم االجتماع أسناذ ) (كلية علوم التر



النشـــرة العلمية

14
صفحة

الجزولي عدنان 

2020مايو –الرباط 

أحد،يزورهوال أحدا يزورال 

تحوللتالعائليةعالقاتهتوقفت

عت  وتواصلهاتفيةمكالماتإىل

أنيجبال االجتماعية،الشبكات

ورةإال يخرج أو عللتبضأيللضر

خرجأنحدثوإذا التطبيب

وأال يد باليسلمأال عليهفمفروض

أو هأخو أو أبوهكانولو أحدا يعانق

عليهشيئا اقتتر وإذا أخته،

لالمإىلالعودةبمجرد تعقيمه ر تر

،بمواد غسلهأو  زيليوأنالتطهت 

سيلبوأنيلبسهكانوما حذاءه

يتخلصوأنالخروجعند الكمامة

وطمنها  .الرجوععند بش 

لقولباالمجازفةيمكنآخر بمعتر 

كما عي اجتماتباعد بصدد لسنا أننا 

هأعالالعامةخطوطهتوضيحتم

لوكي س-اجتماعي تباعد بصدد بل

ر  وباء،القدومقبلعليهكنا ما بي 

)وصولهعند عليهاصبحنا وما 

قد لمدةعليهسنظلما وربما 

اسقاطاتآخر تزولحتر تطول

لبشكالنقطةهذهمن.(الوباء

عننتحدثأنيمكنخاص

ي الوباءسوسيولوجيا 
ضتفر التر

ي القيود منالكثت  
جلها جتندر التر

.االجتماعي التباعد عنوانتحت

نا طريقتألنخاصبشكلوأقول

ي 
ر
باءالو قبلوالسلوكالعيشف

ر كانت ماعي االجتبالتقاربتتمت 

للعبلاالختالطوبحبعموما 

ي نا تنافسهو علينا يؤخذ كانما 
ر
ف

ي االزدحام
ر
أو المواصالتوسائلف

أو ةمعينتظاهرةإىلالولوجخالل

ي 
ر
نها مالممتازةاألسواقفضاءاتف

الوباءطبيعةلكن.والعادية

ي ورسعته
ر
كوالفتاالنتقالف

مجتمعاتعاشتهما حسب

وريمنجعلتأخرى أنالضر

ي الدولةتقوم
ر
أخرىسابقةف

يكاد شاملتغيت  فرضإىلجديدة

د األفراسلوكعىلجذريا يكون

هناو .تواصلهموطرقوعالقاتهم

وبتجامدىعىلالحكميمكنناال 

ةالدولياالجراءاتهذهمعاألفراد 

ي 
تالتر السلوكمنحتر غت 

ي 
ي للمغاربةالمعروفالديتر

ر
شهر ف

رمضان،

ي المهولةغت  األرقامأنإال 
ر
دد عف

ي الوباءبدايةمنذ الحاالت 
ر
وائلأف

عدد ومحدودية2020مارس

وسبسببالوفيات ارتفاعو الفت 

اتكلها الشفاء،حاالت  مؤرس 

ينكوتكيفتأقلمبوجود توجي  بت 

بغضالساكنةأغلبيةطرفمن

ي المستوىعنالنظر 
ر
أو الثقاف

رغماالجتماعي أواالقتصادي

هذهعىلالتكلفةارتفاع

.الثالثةالمستويات

أمامناليساآلنلحدأنهنعتقد

ذاتالرقميةالمؤشراتسوى

عنستطيلكيااليجابيالمنحى

ي المجتمعبأنالقول المغرئ 

ي استطاع
ر
تقاليةاالنالمرحلةهذهف

كلعىلوالمفتوحةالشيعة

-ممفاهييستدمجأناالحتماالت 

تحتجديدةاجتماعيةسلوكات

اعد التبمنالمزيد هو بارز عنوان

.االجتماعي 

ةاألولياالنطباعاتهذا لتأكيد 

بعد عنالمالحظةمنالمستمدة

اد أعدومتابعةللناسواالستماع

منالبد والضحايا االصابات

ي لأعمقبدراساتالقيامانتظار 
نقر

عنالحديثإمكانيةتأكيد أو 

ناآلفنحن.الوباءسوسيولوجيا 

ر كأفراد  ر وكمالحظي  زلنا الباحثي 

ي قلتكما 
ر
ةالمقالهذهمطلعف

الصحي الحجر مرحلةداخل

حظر بقانونمساءالمعززة

نا تساؤالتفإنثمةومنالتجول

ي معلقةالزالت
ر
.معظمهاف

إال ها منالتأكد يصعبفرضياتنا 

دراساتعدةتنطلقأنبعد 

مي اليو معيشنا مختلفتتناول

ةخالل لفبمختككلالوباءفتر

.والمقبلةالحاليةمراحلها 
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صوىقأهميةيحتليزالوما كانالتدينموضوعأنالشك

ي باإلنسانارتباطهإىلبالنظر 
ر
ت  عمراحلهجميعف

بطبعه،متدينكائناإلنسانأننعتقد ما فغالبا العصور،

ي االعتقاد إىليميلألنه
ر
ءف ي
دفعهتأدقبمعتر أو ما،س 

وتوازنهذاتهلتحقيقما بموضوعاالعتقاد إىلطبيعته

، كليشالتدينكونإىلباألساسهذا ويرجعالنفسي

ي مهما عنضا 
ر
ي الالحس"ألنوذلكاإلنسان،تكوينف

ديتر

ي يكمن
ر
يقلبكلأعماقف ي يدخلبلأيضا،بش 

ر
صميمف

ي مثلهاإلنسان،ماهية
ر
"واءبسسواءالعقلمثلذلكف

(. 45، صفحة 1967، ستيسولتر )
مليكةييسي  ي

(أستاذة باحثة بالمدرسة العليا لألساتذة)

سها نفتفرضالدينفقوة

ا يؤثر ألنهعلينا  ي قا عميتأثت 
ر
ف

االجتماعيةالحياةجوانب

والسياسيةواالقتصادية

تاريــــخالإىلفبالعودةوالثقافية،

منمجموعةلهالدينأننجد 

المختلفةوالوظائفاألدوار 

تؤكدهما وهذا والمتعددة،

ي الوظيفيةالنظريات
ر
معلف

حاجةعىلركزتإذ االجتماع،

عىلمعتر إضفاءإىلاإلنسان

وط للوجود األساسيةالش 

، ي
عالقةجعلمما اإلنسائر

أحيانا تقوىبالديناإلنسان

"ارهباعتبأخرى،أحيانا وتضعف

ر من االجتماعيةالقوىأهمبي 

ي المؤثرة
ر
.األفرادحياةف

دةمتعدأدورا الدينيلعب

،المستوىعىل حيثالنفسي

ي يساهم
ر
وتحليلتفست  ف

ءاللألفراد،الحياتيةالتجارب ي
س 

ا يجعلهالذي لفهمهاما مؤرس 

ي الشخصيةأبعاد 
ر
لمذ إمجملها،ف

ي شكهناكيعد 
ر
قويالالتأثت  ف

فمختلعىلالدينيحدثهالذي

اإلنسانيةالحياةجوانب

قةلعاليؤسسما وهذا .المعاصة

كعالقةالنفس،بعلمالدين

سلوكحولتتمحور تكاملية

وكسليتناولفكالهما اإلنسان،

ي اإلنسان
ر
،عامبشكلالحياةف

ا معينمنهجا يعتمد منهما وكل

علمف.النظريةلخلفيتهتبعا 

يتبتر الذاتقائمعلمالنفس

ي المنهج ي التجريت 
ر
معيهتعاطف

ي اإلنسانيةالظاهرة
ر
إطار ف

،المعيش تبتر فيالدينأما اليومي

ي المنهج
ي سانباإلنويــهتمااليمائر

ر
ف

.باهللعالقته

ي من هذه
ي الشق الثائر

ر
ي حياة األفراد والجماعات سننتقل ف

ر
المقالة بعد إبراز الدور األساسي للدين ف

وس ك اتيجية لمواجهة التداعيات النفسية لفت 
، فقد مكننا 19وفيد الستحضار منطق اللجوء إىل الدين كاستر

بية، من التواصل مع العديد من 19االشتغال داخل خلية الدعم النفسي عن بعد كوفيد بكلية علوم التر

ي من خاللها سنحاول تحديد عالقات هؤالء األفراد بالدين، حيث يمكن تقسيم ه
ذه إىل الحاالت والتر

ر  :الحاالت إىل صنفي 



النشـــرة العلمية

16
صفحة

ي بموروتهتشبثاألولالصنف
هذا أنواعتت  الديتر

ر،كإياهمستخدما الوباءمنبإنقاذهكفيلاألمر  مت 

ي هذا ويتجىل
ر
ي السلوكاتمنجملةف

عنها أبانالتر

ازيةالعملياترفضولعلالصنف،هذا  االحتر

تعبت  حد وعىلذلكعىلقاطعلدليلالوباءلمواجهة

ي كيحفظىلي هللا)اغلبهم
هللاغا بىلي الكمامة،ماس 

ي المظاهراتعنفضال (يكونغاديىلي هو 
التر

ي سجلت
ر
ي و الدين،عنالدفاعباسمالصدد هذا ف

التر

هخلفلما نتيجةوهذهالمساجد،إغالقناهضت

منهمقادا اعتعليهممتفاوتةنفسيةأثار مناألمر هذا 

هو وبالتاىلي بالمقدساتمسهو المساجد إغالقأن

.الدينيةبهويتهممس

ي الصنف
ي الديندور عنيتساءلالثائر

ر
الجائحةظلف

يتهحماعىلقادرا يعد لمالدينأننظرهوجهةفمن

)هممنبعضقولحد وعىلمنه،جدوىال وبالتاىلي 

ي عالش حمينا يقادرشماواشيعذبنا،باشخلقنا رئ 

كيكالتشمسالةيتعدىال هنا األمر لكن(كرونامن

ي فقط
ر
نوعا الحاالت هذهلدىيخلقمما الديندور ف

مهشاشتهيضاعفما وهذا ،الضمت  تأنيبمن

ءضغوطاتهممنويزيد النفسية ي
تبيالذيالس  تر

،السيكوسوماتيكيةاألعراضمنالكثت  عنه

.النفسيةواالضطرابات

ي 
ر
ر نظوجهةمنالمشهد هذا لفهممنا محاولةف

ي اإل السلوكبانالقولإىلنخلصسيكولوجية
نسائر

ي 
ر
ي مزدوجةبطبيعةيتسمالجائحةظلف

ر
يخصا مف

،بالمعتقد عالقته ي
العالقةذههتتقوىفتارةالديتر

فاعارتالطبيعةالنتيجةفتكونتضعف،وتارة

اتوانخفاض قيمالمنظومةيربكمما التدينمؤرس 

ء ي
تقد المعأنمفادها حقيقةعىليحيلنا الذيالس 

ي 
ي الصدمةإبانيظهر الذيالديتر

مثلا أحدتثهالتر

ي بالمعتقد تسميتهيمكنما هو الجائحة،هذه
الديتر

ردود د مجر فيهاألفراد سلوكاتتكونحيثالساذج،

.بت  كبشكلاالنفعاالت تحكمها إذ إال،ليسأفعال

هذهلدىصلبةدينيةمرجعيةغيابيفش ما وهذا 

.الفئة

ر يأن ما  ي هذا السياق أن كال الصنفي 
ر
ي ظل الجائحة الصنف الذي يتساءل عن دور الدين)جب التأكيد عليه ف

ر
ف

ي 
ي مواجهة هنفس استحضار (  والصنف المتشبث بموروثه الديتر

ر
اتيجية المتبناة ف ذه األزمات، حيث االستر

:تتم هذه المواجهة عت  أربعة مراحل

ي اإلنكار هذا ويتمثلوتفصيال جملةالموضوعإنكار فيها يتم:األولىالمرحلة
ر
كرفضتلفةمختمظهراتف

وسمنبالحمايةالمتعلقةالتعليمات السخريةو والتسفيهالتنكيتأشكالمعالتعاطي أو كرونا،فت 

ي للشكالغلبةتكونحيثالنفسيةالمساومةمرحلةوهي :الثانيةالمرحلة
ر
فالفرد صديق،التعىلالموضوعف

.األوىلالمرحلةدرجةبنفسليسلكنالموضوعينكر الزالهنا 

عإذ االكتئابمرحلةوهي :الثالثةالمرحلة ي الفرد يش 
ر
الحال،واقعلهىلفيتجواإلعالناتاألخبار معالتعاطي ف

الضمت  أنيبتبأزمةفيصابأقرباءه،أو أصدقاءهأو معارفهيفقد عندما خاصةالوضعخطورةعىليقفحيث

.الحزممنبنوعالالزمةاالحتياطاتأخذهعدمعىل

.التقبلمرحلةوهي :الرابعةالمرحلة
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ورةيفرضالتقبلإن ي المعتقد اعتماد بالضر
الديتر

اتيجية صحيحشكلباستثمارها يجبتكيفية،كاستر

ضيحتو اجلومن.صحيحتقبلإىلالوصولبهدف

الرضر عجلةإىلالرجوعاألمر منا يستلزمأكت  

ر التقبلطريقعنبالعالجالمتعلقة كأداةاموااللتر

STEPHENهايسستيفن"أعدها HAYES"

ي اإلشباعبتحديد تسمح
ر
لحياةاجوانبمختلفف

،االثتر أبعادهااعتماد خاللمن عبتلحيثعش 

ي مهما دورا 
ر
قيقوتحالنفسيةالمناعةمنالرفعف

ي والمعتقد .النفسي الصمود 
هذهمنكبعد الديتر

شكلبالروجي بالجانبيتعلقما كليشملاألبعاد 

،المعتقد )عام ي
الحياةةثنائيالحياة،فلسفةالديتر

اممدىخاللهمننلمسحيث.(والموت ر رد الفالتر

ي الروجي المستوىعىل
ر
ي يسهمو .واألخالف

ر
ي ف

تبتر

منالعديد منعليهيتوافر لما صحيةسلوكات

ي القصوىاألهميةذاتالعناص 
منيمكنوالتر

سيةنفمرونةوخلقوالقلقالتوتر خفضخاللها 

.الفردلدى
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كانـــــــــــــــــــــــــــــــــت نظريـــــــــــــــــــــــــــــــــة االحتمــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت وإذا  

(Kahneman & Tversky, 1979) ونظريـــة

ورات  ;Evans, 2003)المزدوجـــــــة الســــــت 

Kahneman & Frederick, 2007; 

Stanovich et al., 2011)  ) تـــــدرجان

ورات ي المعرفيـــــــــة، فــــــــــان ذالســـــــــت 
ر
لــــــــــك االنفعاليــــــــــة ف

ر االعتبـــ ي األخـــذ بعـــي 
ر
ار  التـــأثت  يشـــكل تحـــد يتمثـــل ف

systèmeاألســــــــــــاسي  لنظــــــــــــام االنفعــــــــــــاىلي 

émotionnel . يجـــــب أن ننبـــــه أن االنفعـــــاالت

عــت  يمكــن أن تشــكل لبنــة مســاعدة لولــوج المنطــق

الل اســـــــــتثمار التجـــــــــارب االنفعاليـــــــــة المكتســـــــــبة خـــــــــ

Houdé)الـتعلم  et al., 2000 ; Spiess et 

al., 2007)ي مقابــل ذلــك يمكــن أن ت
ر
قــود ، لكنهــا ف

ي حالــــة تــــأثت  الســـــي
ر
إن . اقاألفــــراد بشــــكل منحـــــرف ف

وراتتــــأثت  االنفعــــاالت عــــىل  رار يــــتم اتخــــاذ القــــســــت 

.لـهب وفق نوعية الحدث ونوعيـة االنفعـال المسـب

حـــــة الحـــــدث المعـــــاش اليـــــوم والمتعلـــــق بجائيحـــــتم 

، اتخـــــاذ مجموعـــــة مـــــن فـــــرد كورونـــــا، عـــــىل كـــــل فـــــرد 

م بـــــاإلجراءات الوق: القـــــرارات مــــــن قبيـــــل ر ائيــــــة ســــــألتر

ـــــــورة، ســــــــأتزود الخــــــــورجعنــــــــد  ـ ،  لــــــــن أخــــــــرج إال للضر

قـــد بالمعلومـــات الصـــحية مـــن المصـــادر الرســـمية، و 

ي اتجــاه معـاكس
ر
ن يقــع ســأخرج ولـ: تسـت  القـرارات ف

م بـــالحجر، ســـأخرج حينمـــا أحــــس ر ء، لـــن ألـــتر ي
أي س 

ي الخـــــــــروج
ر
يـــــــــة وقـــــــــد تكـــــــــون القـــــــــرارات بين. برغبـــــــــة ف

ام مـن مثـل ر ام وعدم االلـتر ر ر االلتر سأضـع : تتأرجح بي 

ـطة،  سأغ ب مـن الش  سـل الكمامة  لكن حينما  أقتر

...يدي بعد الخروج وليس قبل الخروج

نفسهالسؤال الذي يطرح 

د؟لماذا تتباين مثل هذه القرارات في ظل معايشة وضع وبائي واح

ومتقالقرار،التخاذ المعياريةالنظرياتحسب

نتائجوالاالحتماالت تقييمعىلاألفراد اختيارات

ي معراشتغالعنيعت  القرار فاتخاذ .الممكنة
ر
ف

ي 
ي ذهتر

ي منطقر
ي باالنفعاالت يتأثر رياضر

ر
الغالب،ف

( L o e w e n s t e i n e t a l . , 2 0 0 1 ).
بدريزكرياء

(جامعة محمد بن عبد هللا بفاس، علم النفس أسناذ )
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ي االجابـــــة عـــــن هـــــذا الســـــؤال إ
ر
ىل  يمكـــــن أن نســـــتند ف

عــــــن تــــــأثت  العواطــــــف عــــــىل  Zajoncإليــــــه ماذهـــــب

.  كــمالمعرفيــة للمعلومــات واالدراك والحالمعالجــة 

جــــة ذلــــك أن ردود األفعــــال العاطفيــــة تســــمح بمعال

رنــــــــــة المعلومــــــــــات بـشـــــــــعة و شــــــــــكل أتومــــــــــاتيكي مقا

ي 
ر
l’évaluationبـــالتقييم المعـــرف cognitive 

(Zajonc, 1980)

ي هـــــــــذا الســـــــــياق، أن طبيعـــــــــة
ر
إن مـــــــــا نؤكـــــــــد عليـــــــــه ف

ي يثت  
ها الحدث القرارات تتحكم فيها العواطف التر

ي الحـــاصر 
ر
 ومـــا وطبيعـــة إدراكنـــا لجزئيـــات الحـــدث ف

ي ذاكرتنــــا الب
ر
عيــــدة يــــرتبط بــــه مــــن أحــــداث مخزنــــة ف

Damasioإن هــــــذا  يتمــــــاس  مــــــع جعــــــل  . المــــــدى

ي قلـــب  
ر
وراتاالنفعـــاالت ف وهـــو اتخـــاذ القـــرار ســـت 

: ةمـــــــــا عـــــــــت  عنـــــــــه بشـــــــــكل صيـــــــــــــح بقولتـــــــــه الشــــــــــهت  

يكون االنفعاالت تشكل نظاما داعما والذي بدونه

مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــعب التفكــــــــــــــــــت  بطريقــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــحيحة 

(Damasio, 1994, p. 145).

؟خاذ القرارما  نوعية االنفعاالت المفيدة واالنفعاالت غير المفيدة الت: إن السؤال الذي يطرح نفسه هو

خطررورة المعرراعراسررمامار نيريررةيرررو 

Risk as Feelings   إعطررا   ميمرة  لثمررالير الم رر ،

السرررريروراتلالنفعرررراالت المررررا نثرررر    ررررا  ل ررررا  

ثر  االنفعالية ع د اخميرارات افرررا ، وذلرن مرط م ط

يمك  رررا  ن تعطرررا la cognition ن المعرريرررة  

ثمسر ا إن االنفعاالت الما ن. ميال ا جديدا لالنفعاالت

ا مرع را ظل هذا الوضع ها نفسر ا المرا نمفاعرل   ر

جميع االحداث، غير  ن  حداث كورونا ومرا رارق را 

مرررط إجررررا ات،  خاجرررة الثشرررر ال رررثا  ررركث  

يررة م اسرر ة الررارة انفعرراالت مم اي ررة ورررا مررد   م 

م رررريرة، العررررا  الررررذي سرررريممي ر ال مثررررال رررررا 

  ل/ك  هو جميل هذا الثشر)مرارات و حكا  مم اي ة 

(.   عد  طي  هذا الثشر

 lesيمكرررررط تقسررررري  االنفعررررراالت إلررررر   

emotions integrals  ماررل ال رردLe regret 

، وهرررررا توارررررر  le soulagementوالراحرررررة  

المشررررارذ الذاتيررررة المررررا  نثرررر    ررررا واالنفعرررراالت

les émotionsالعارضة  incidents    الما توارر

l’anxiété, l’humeur: لثيرة ت فيرذ الم را  مارل

positive…,  ((Blanchette & Richards, 

ثفرة العارضرة المخماالنفعرالتحرول ترالير .2010

Isenعث   اف ا ، ما  كل مرط  et Geva (1983) 

ا  دايرة  مشر ة تممال را  إحداث  انفعال عرار  رر

ل الم مررة ترر  مرردما مكارشررة لثمعرراركيط  عرر ا ة تسررش

عي رة امم ان المشر يط، را هذيط العرطيط؛  خذت ال

مرررررارات مشا رررررة  كاررررر مررررط العي ررررة المشري ىررررة

إن مررا يمكررط اسمخالجرره هررو  ن المرر ا  .الضررا طة

اررر يررؤلر عثرر  مرارات ررا وإجرردار  حكررا   كااليشرا ا 

. تفاؤال
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ه اآلن ومـا نطمــح فطبيعـة المـزاج يـتحكم فيـه بشــكل حاسـم، طريقـة إدراكنـا لمـا نعيشــه ولمـا نتـوفر عليـ

ي المســتقبل
ر
ي يولــد انفعــاالت تخت.  إليــه ف

لــف ال محــال عــن إن النظــر إىل الحجــر الصــحي باعتبــاره واجــب وطــتر

مــــة أو اندفســــلوكاتواخــــتالف االنفعــــاالت ســــينجم عنهــــا . النظــــر إليــــه باعتبــــاره مفــــروض ر اعيــــة مهــــددة إمــــا ملتر

.للمصلحة العامة
مـــــن خـــــالل تجربـــــة  يبـــــدوا

Le jeuلعبــــة االنــــذار  de 

l’ultimatumي ترتكـــز  عـــ
ىل والـــتر

ر  مشــــــــــاركة مبلــــــــــ  مــــــــــن المــــــــــال بــــــــــي 

ر  ح جـــــزء مـــــ. مشـــــاركي  ن االول يقـــــتر

ي هــــــذا المبلــــــ  عــــــىل 
م ، إذا  تــــــالتــــــائر

قبـــــــــــول العـــــــــــرض مـــــــــــن قبـــــــــــل هـــــــــــذا 

، المبل  يـتم توزيعـه حسـب األخت 

اح أمــا إذا وقــع العكــس. هــذا االقــتر

ح، فـــــــــــإن المبلـــــــــــ   وُرفـــــــــــض المقـــــــــــتر

ر   معــا يضــيع بالنســبة للمشــاركي 

(Harlé & Sanfey, 2007)  ،

ي المشـــــــارك 
رض يقبـــــــل  بـــــــالعالتـــــــائر

المقــدم مــن المشــارك األول كيــف

ي هــــــذه المهمــــــ. مــــــا كــــــان المبلــــــ 
ر
ة ف

المتعلقـــــــــــــــة باتخـــــــــــــــاذ القـــــــــــــــرار تـــــــــــــــم 

ي 
التعــــــــــــــــــــــرض إىل حــــــــــــــــــــــزن عــــــــــــــــــــــرضر

مســــتخلص مــــن فلــــم درامي خــــالل

ر  دقـــــائق، الحـــــزن 5-3مـــــدة مـــــا بـــــي 

ض  أدى إىل قبـــــول ضـــــعيف للعـــــرو 

النقديــــــــــــة غــــــــــــت  العادلــــــــــــة، وذلــــــــــــك 

ـــــــــــوط  ـ النفعاليررررررررررررة مقارنــــــــــــة بالش 

Harlé)المثايرردة  & Sanfey, 

2007) 

ان يمضح  ن الر ح ولرو كر

. مثررريال  رضرررل مرررط غيررر  الرررر ح

ث  تط ي  هذه القاعدة  الم طقية  ع

ة مررا نعيعرره اليررو  لمسرر اه رررا عررد

: قبـل عـدة مؤسسـاتمرط مررات

ة تعطيــــــــل االقتصــــــــاد لمــــــــدة معينــــــــ

ــ ي
 الوبــاء مــربــح نســبيا مقارنــة بتفس 

مـــــا ك. وانهيـــــار المنظومـــــة الصـــــحية

يتضـــــــــــــــح أن  الســـــــــــــــياق االنفعـــــــــــــــاىلي 

ي يقـــــــود اىل تـــــــ ي الســـــــلت 
ر العـــــــرضر ركت 

يـة سـلبية االنتباه عىل نتائج انفعال

ي  لألحــداث عكــس الســياق االيجــائ 

ام والت ر إن . قبــلالــذي يــرتبط بــااللتر

داث الحكم والنظـرة السـلبية لألحـ

ل ال تــــــــرتبط باألحــــــــداث فقــــــــط، بــــــــ

ي ل
ر
هـــــــــذه طريقـــــــــة تقييمنـــــــــا المعـــــــــرف

ي تعودنـــــــــــا عليهـــــــــــ
ا األحـــــــــــداث والـــــــــــتر

ذ وأضــحت منظــارا ننظــر بهــا ونأخــ

هــا ســواء حــول أنفســ نا قــرارات عت 

أو حــــول  أحــــداث العــــالم أو حــــول 

.المستقبل

نشــــــــــــــــــــــــــــــــت  إىل أن عــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

دراســـــــــات أكـــــــــدت أن االنفعـــــــــاالت 

ية، المتكافئــــــة مــــــن الناحيــــــة الســــــلب

لقـــرار  يمكنهـــا أن تـــؤثر عـــىل اتخـــاذ ا

ي اتجاهــــــــــات متعاكســـــــــــة، القلـــــــــــ
ر
ق ف

والخـــــــوف يمكــــــــن أن يقــــــــودان  إىل 

ن وقــــــــــــــرارات النفــــــــــــــور مســــــــــــــلوكات

المشا ررررررررة و خرررررررذ المخرررررررراطرة 

(Lerner & Keltner, 2000, 

2001; Maner & Gerend, 

، رررررا حرررريط  ن ال ضرررر  (2007

ســـــــــــــلوكاتوالحـــــــــــــزن يقـــــــــــــودان إىل 

وقـــــــــرارات زيـــــــــادة أخـــــــــد المجازفـــــــــة 

 & Lerner)وأخــذ المخــاطرة  

Keltner, 2000, 2001; 

Raghunathan & Pham, 

1999).
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وز  ر خصـــــــــــب لـــــــــــت  إن الحجـــــــــــر الصـــــــــــحي حـــــــــــت 

ي قراراتنـــــــا ال
ر
مختلفـــــــة،  انفعـــــــاالت متباينـــــــة، تـــــــتحكم ف

هـذا التبـاين   Lerner et Keltner(2000)فشـا 

ي تلعــــــب دورا 
ي كـــــــل بنوعيــــــة األبعـــــــاد المعرفيــــــة  الـــــــتر

ر
ف

،  الي: انفعــــال عــــىل حــــدة، فهنــــاك ســــتة أبعــــاد هي  ر قــــي 

ة، اللجــــــوء اىل النشـــــــاط  ر ، اهي االنتبـــــــالخاصــــــية الممـــــــت 

ي المطلـــــــــــــوب، 
ر
ادراك المراقبـــــــــــــة، المجهـــــــــــــود المعـــــــــــــرف

 ,Lerner & Keltnerومسـؤولية حـدوث الحـدث 

2000; Smith & Ellsworth, 1985) . فكــل

ة انفعـــــــال يـــــــؤثر عـــــــىل اتخـــــــاذ القـــــــرار  بطريقـــــــة خاصـــــــ

والــــــــذي يمكــــــــن دراســــــــته عــــــــىل ضــــــــوء هــــــــذه األنمــــــــاط 

Lerner et Keltnerحســب . الســت (2000)

ي الغضـــب يحـــدث عنـــدما تجتمـــع  مســـؤولية اآلخـــر 
ر
ف

ي مـــــع  المراقبـــــة الذاتيـــــة  حـــــول حـــــدوث حـــــدث ســـــلت 

ر أن االحســـــــــــاس بهـــــــــــذا االنفعـــــــــــال إىل جانـــــــــــب اليقـــــــــــي 

ي قــد نـــتج يـــل إىل والغضــب بـــدوره يم. الحــدث الســـلت 

. زيــادة ادراك مســؤولية اآلخــر حــول حــدوث الحــدث

ر  عـــدم اليقـــ: أمـــا الخـــوف يـــتم حدوتـــه اعتمـــادا عـــىل ي 

ع إىل جانــــب حــــدوث أحــــداث ال يمكــــن التنبــــؤ بهــــا مــــ

ةغيـــاب خاصـــية  ر ر يســـإن .ممـــت  ببان هـــذين االنفعـــالي 

ك الغضـــــب  يميـــــل إىل  ادرا: إدراك مختلـــــف للخطـــــر

ر أن الخـــــــــوف  يقـــــــــود إىل ي حـــــــــي 
ر
ضـــــــــعيف للخطـــــــــر، ف

ي إد. ادراك مرتفـــــــع للخطــــــــر
ر
راك  هـــــــذه االختالفــــــــات ف

ي  تعزيــــــــــز الســــــــــلوك الصــــــــــحي 
ر
الخطــــــــــر تســــــــــاهم إمــــــــــا ف

ي الحفـــاظ عـــىل
ر
الصـــحة وبالتـــاىلي االنخـــراط الفاعـــل ف

العامــــة أو تكــــراس ســــلوك الالمبــــاالة وإخــــراج الــــذات

ن إن فهــم مــا يجــري اليــوم مــ.  مــن دائــرة المســؤولية 

ي يشــــــــكل رهانــــــــا، يفــــــــرض نف ســــــــه منظــــــــور ســــــــيكولوج 

ســان  بقــوة، ومنطلــق هــذا الفهــم  مقاربــة  عالقــة  االن

الجســـــــ ي : بمـــــــا يحـــــــدث استحضـــــــارا ألبعـــــــاده األربـــــــــع

ي واالجتمـــــــــــاعي 
ر
ي والمعـــــــــــرف

ومـــــــــــا مقاربـــــــــــة . والوجـــــــــــدائر

ي ضل الحجر الصحي 
ر
سوى االنفعال واتخاذ القرار ف

صــــاء لبنــــة مــــن لبنــــات عــــدة تحتــــاج الدراســــة واالستق

.العل ي 
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شملتاإلسهاماتهذه

تفكانالنفسية،الصحةكذلك

ةهذه را،تالمكوناتأكت  األخت  ضر

ا موقعنخاللمنقربعنعاينا إذ 

بالمركز رئيسي كممرض

ي 
الحسنالجامعي أالستشفائ 

ي 
يةنفسمعاناةعنبفاس-الثائر

ة ر للمرضر كبت  وسبالمصابي  فت 

المستجد،"19كوفيد"كورونا

الكبت  االنتشار الحظنا وقد 

ضبعوكذلكالقلقالضطرابات

أنقسبوقد ،االكتئابيةاألعراض

ي عاينا،
ر
عد،بعناالستشارةأطار ف

والدعماإلنصاتخليةعت  

ي النفسي 
ي احثوبنفسي كأخصائ 

ر
ف

،النفسعلم شارا انتاإلكلينيكي

لقالقاضطراباتلمختلفمهوال 

عنالناتجةوالمعاناةوالتوتر،

ي صعوبات
ر
ضعالو معالتكيفف

هذا .(الصحي الحجر )الراهن

عارفنا ماستثمار منا استلزمالوضع

ي السيكولوجيةومعطياتنا 
ر
بناءف

عمدشكلعىلالتدخلأشكالكل

ي ،اإلنصاتقنواتوفتحنفسي 
ر
ف

األلمقيود لتكست  منا خطوة

، أنوعينا خاللمنوذلكالنفسي

ي سبشكليساهمقد األخت  هذا  لت 

ي 
ر
لالتدخمسار عىلالتأثت  ف

ي  ي العالج  ي الطت 
مند للحوالوقائ 

وس والخوفالقلقشكل.الفت 

ة يطرةالسوفقدانوالتوتر والحت 

األعراضإحدىاألعصاب،عىل

ي والتداعيات
تشار انمعظهرتالتر

وس يةالنفسفاألزمةكورونا،فت 

ي معوذلكحدتها،ازدادت
تفس 

وسانتشار  حد لنجهلالذيالفت 

إىلبنا أدىمما يتوقف،متر اآلن

ي 
اتيجياتتبتر لتدخللجديدةاستر

إن.النفسي الدعمأشكالوتقديم

الدعمإىلالحاجةإلحاحية

حجر الواقعمعتتماس  النفست  

وما ،...االجتماعي والتباعد الصحي 

ياةالحعىلتغيت  منذلكواكب

ي سبشكلوأثر العاديةاليومية لت 

هذا .المزاجيةالحالةعىل

قاحلاكتشافتأخر إىلباإلضافة

مناإلصابةمنيح ي فعال

وس ند عانتشارهمنويحد الفت 

، ر الةالحتفاقمإىلأدىالمصابي 

ر عند النفسية وسبالالمصابي  .فت 

ي والتدخالتالمالحظاتمختلفخاللمنأنهباإلشارة،والجدير 
ي بها قمنا التر

ر
سي النفالدعمتقديمسياقف

كذلكو .ذكرهأسلفنا لما كنتيجةوذلكالقلق،ألعراضمهوال ارتفاعا لنا تبينا االستشفائية،المؤسسةداخل

ي السلبيةوالتوقعاتالخاط  التفكت  آللياتأيضا كنتيجة
ر المرضر أذهانعىلتسيطر التر وسالمصابي  .بالفت 

شخصكلسلوكأنأساسعىلحالة،كلمعيتناسببما الدعمتقديمعىلتدخالتنا خاللمناعتمدنا كما 

ي واألزماتوالمواقفالوضعياتمعتفاعلهيختلف
ي نفسهيجد التر

ر
.مكرهامواجهتها ف

وسالمهولاالنتشار شكل فيدكو "كورنالفت 

اته"19 ةوتأثت  دة،األصعجميععىلالكبت 

منوالمؤسساتالقطاعاتمختلفاستنفار 

.احهاكتسوإيقافالفتاكالوباءهذا مواجهةأجل

ي الصحةقطاعأبرزها ولعل
ر
منها خطوةف

وسالنتشار للتصدي منه،الحد ومحاولةالفت 

المرجانيبدر
باحث في علم النفس اإلكلينيكي

فاس-الجامعي الحسن الثانياالستشفائي ممرض رئيسي بالمركز 
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ومةللمعلتفتقد كانتالحاالت أغلبوأنخصوصا 

وس،حولوالدقيقةالصحيحةالعلمية ي الفت 
ر
ظلف

ي و المزيفةوالمعلوماتلألخبار المهولاالنتشار 
التر

ي تحمل
ر
للمرضر قالقلتسببسلبيةأبعادا طياتها ف

ر  همجهاز إضعافإىلحتما،يؤديما وهذا .المصابي 

وسوجعلالمناعي  ي بشعةينتش  الفت 
ر
جسمالف

عىلالقدرةوعدمالنفسي الضغطأنكما .وإنهاكه

ي الوضعمعوالتأقلمالتوافق
أهممنتت  يعاالستثنائ 

،عىلالمؤثرةالعوامل ر بعضا عاينأننا ذلكالمصابي 

ي الحاالت 
،التوازنفقدانمنتعائر تغلنا اشالنفسي

ر عدمعىلمعهم كت 
ومواجهةالسلبيةاألفكار عىلالتر

عت  وذلكواإلرادة،والعزيمةباإليمانالصحي الوضع

املبالتقبالعالجوتقنياتمبادئإىلاالستناد  ر .وااللتر

نميعانونكانوا الذينالمرضر يخصفيما 

عموالداإلنصاتحصصتكثيفحاولنا اكتئاب،

أو يينها تلعلوالعملأفكارهمومراقبةمعهم،النفسي 

ها القلقألعراضالمرضر بعضاستسالموأمام.تغيت 

ي 
صوصا خالهلعأزماتحدود إىلأحيانا تصلكانتالتر

الدعمحصصتكثيفمعهمحاولنا اإلناث،عند 

خاءعىلوتدريبهنالنفسي  عىلهنومساعدتاالستر

، ر كت 
ي التحكممنوتمكينهنالتر

ر
والنوباتت االنفعاال ف

أشكالكلبتقديمقمنا كما .عليهاوالسيطرةالعصبية

ر األطباءفريقإىلالنفسي الدعم ذلك،كوالممرضي 

ي االشتغالأنحيث
ر
مهمة"19كوفيد"مصلحةف

ي ال صعبة
تطلبياألمر أنذلك.بهااالستهانةينبعر

اممحددا بروتوكوال اعتماد  ر وطوااللتر ايت  ومعبش 

ي معينة
ر
،معالتعاملف ر ر قر أننا خاصةالمصابي  يبي 

ر للمرضر الطبيةبالتحليالتونقوممنهمجدا  بي 

التطوريالمسار منللتحققواألخرى،الفينة

وس، كونيالذيالعملتوقيتعنناهيكهذا للفت 

مناالستفادةمعساعة،24امتدادعىلدائم،بشكل

ات ةفتر وطاتضغإىليؤديقد ما وهذا للراحة،قصت 

ةنفسية إىلها حدتتصلقد الطبية،لألطقمكبت 

اقمستوى ما ا وهذاألطر،بعضعند نفسي االحتر

ي جعلنا 
ر
األفكار نش  عىلنحرصالنفسي الدعمإطار ف

أشكالوتكثيفالطمأنينةوزرعوالتفاؤلااليجابية

(والنساءالرجال)الصحةباألطر الخاصالدعم

ي الصامدينالجنود 
ر
ونيشكلاألمامية،الصفوفف

ي وركائزها الحرجةالمرحلةمكوناتأهمأحدى
ر
ف

وسمحاربة .لهوالتصديالفت 

ت بالجملة فيما يخص دورنا كأعضاء في خلية اإلنصات والدعم النفسي عن بعد فإننا نتلقى اتصاال

تصر منا في بعض والتي تعبر عن معاناة نفسية كبيرة كنا وال زلنا نساهم في تقديم الدعم النفسي والذي كان يق

النفسي األحيان تتبع الحاالت عبر حصص أخرى من الدعم النفسي، خاصة الحاالت التي كانت أعراض األلم

.متفاقمة عندها
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ي 
ر
ي أتيحت لنا ف

ا، شكلت الفرصة التر االشتغال وأخت 

ضمن خلية اإلنصات والدعم النفسي عن بعد، 

مناسبة للتعرف واالشتغال عىل مجموعة من 

ل، توحيد آليات االشتغال وطرق التدخالحاالت و 

وتو  كول قائم وذلك من خالل االتفاق عىل تطبيق الت 

ي االستش ارة وفتح عىل االستقبال الجيد وطمأنة طالت 

اعدتهم المجال للتعبت  عن مخاوفهم وقلقهم، تم مس

يت  عىل التقليص من حدة المخاوف وتعديل أو تغ

مة، األفكار السلبية المرفقة بالمشاعر المتشائ

ي )وتعويضها بأفكار ايجابية   للذات التقدير اإليجائ 

حتياطية ، مع الدعوة إىل القيام بالتدابت  اال (التفاؤل

وتتبع والحرص عىل التقليص أو عدم متابعة األخبار 

وس ك ورونا األنباء حول اإلصابات والوفيات من الفت 

ي "19كوفيد "
، إىل جانب دعوتهم إىل تفادي تلقر

ي بطرق التحكمنعريفهمثم . الشائعات حولها
ر
ف

خاء وسبل مواجهة الخ وف، طريقة التنفس واالستر

.ت مع تمكينهم من بعض آليات تدبت  االنفعاال 

ي أخصائيونيجمع
ر
طبيعيةالوالعالجاتالنفسيةالصحةف

وسفت  بسببدولعدةعىلالمفروضالصحي الحجر أن
ةنفسيمشاكليسببأنشأنهمنالمستجد كورونا 

.لألخرجنسمنو ألخر شخصمنحدتها تتفاوت

ر  ي أنفسهماألفراد وجد وضحاها ليلةفبي 
ر
إال روجالخيمكنهمال صحيةطوارئحالةوضعيةف

طفولةالعالقةنعلمونحناألطفال،فيها بما المجتمعفئاتكليخصالوضعوهذا القصوى،للحاجة

ي بالمكان
ي لكنواالستكشافبالحركةتتسموالتر

ر
ي االنعزالعىلاألطفالأجت  المستجد الوضعهذا ف

ر
مكانف

لداخلحيد و  ر يؤديمما ونيةاإللكتر األجهزةو بالهاتفاللعبأو التلفاز مشاهدةإما أنشطتهملتصبحالمتر

أنشطةىلعالعثور يستوجبالوضعهذا و البيتداخلالعصبيةو المشاكلمننوعنشوبإىلمحالةال 

النفسي لعالجادور يدخلهنا ومنوالفراغالمللوتجنبالطفلوقتلتنظيمتعلي ي ترفيهي طابعذات

.تعلي ي تأهيىلي منحذاتتقنياتو أنشطةمنيقدمهما و الحركي 

اسبابوفدوى
ي أخصائية)

(الحركي النفسي العالجفر

بية النفس حركية تعمل عىل تزويد الطفل بعدة تمارين وأنشطة تخدم القدرات األساسية الثالث-فالتر
يعية ، سواء كان الطفل يمر بمراحل نمو طب(الوعي بالجسم، الوعي بالفراغ، الوعي بالزمن)لالكتساب والتعلم 

اضطراب طيف التوحد، اضطرابات وصعوبات التعلم، اضطراب : أو كان مختلفا  كاألطفال الذين لديهم
(. الخ......قصور االنتباه مع أو بدون فرط الحركة، إعاقات ذهنية 
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من الواضح أن فئة األطفال المشخصة 

وفق برنامج بصعوبة ما تحتاج لمواكبة وتتبع مستمر 

ي تمر ب
ي ظل األزمة التر

ر
ها واضح المعالم،   لكن وف

عليق تم ت(  وضعية الحرج الصحي )بالدنا هذه األيام 

ي حصص إعادة التأهيل و أجت  األطفال عىل الب
ر
قاء ف

ر الع مل عن بعد بيوتهم وأصبح واجبا عىل األخصائيي 

ماعي عت  استعمال مختلف و سائل التواصل االجت

ة لتتبع األطفال واألرس من خالل إرسال األنشط

ي 
ر
بوية المصاغة ف المندرجة ضمن األهداف التر

وع الفردي للطفل و كذا تقديم النصائ ح و المش 

هذا المعلومات و كذا تتبع حالة الطفل عن بعد و 

راجع لكون العالج النفسي الحركي و العالجات

م استمرار الطبيعية بصفة عامة تتطلب بل تستلز 

كتسبات العالج  تفاديا لوقوع تراجع عىل مستوى الم

أو ظهور تطورات غت  محمودة عىل المستوى 

ي و 
ر
لكي فرصة سانحة لألهلوهي . النفسي المعرف

ي عالم أطفالهم و معرفة مستواهم و 
ر
يندمجوا ف

اإلنتباهقدراتهم المعرفية و العمل عىل تطوير مهارات

ى و التعلم ووضع األصبع عىل نقط الضعف لد

الطفل و مساعدته عىل تحقيق تحصيل دراسي 

م و جيد، و هي فرصة من ذهب لخلق فضاء للتعل

ر أفر  اد األرسة و تقوية العالقة النفسية والوجدانية بي 

الطفل خاصة و أن األهل غالبا ما تكون شكواهم

ين حول عدم رغبة الطفل القيام بنشاطات و تمار 

ر  ي المتر
ر
ل أو نجد أن تكميلية للعالج النفسي الحركي ف

ي ظ
ر
ل غياب األم هي فقط من تتوىل مواكبة الطفل ف

ج منه يمكننا االستنتاج أن العال و .اإلخوةاألب و 

ي هذه الظ
ر
رفية و النفسي الحركي يلعب دورا هاما ف

احذلك عت   فيهي أنشطة متنوعة ذات شكل تر إقتر

افة مغزاها تعل ي تأهيىلي يندمج ضمنها األهل ك

لمساعدة الطفل حتر يتخظ الصعوبات و 

ي اإلخفاقات و تقوية من جهة أخرى التفاعل الث
:  الئ 

.طفل/أب/أم

يخالد تست 
اإلكلينيكيفي علم النفس باحث 

ف ي الضغطُيعرَّ هعىلاإلجهاد أو النفسي
ي
الجسمستجابةاأن

فرضمطالبإىل
ُ
متعلقةالمطالبهذهتكونوقد عليه،ت

أو االجتماعيةالعالقاتأو الماىلي الوضعأو بالوظيفة

 مُ الضغطيكونقد .ذلكشابهما أو المرضأو الجوع
ً
حفزا

نساناإل فأداءالحياة،قيد عىلوالبقاءالعقباتلتخظي 

طة،متوسالنفسيةالضغوطشدةكانتإذا أفضليكون

ي ال
ر
ض اإلنسان للعديد من الضغوط النفسية ف ي حال تعرَّ

ر
 أما إذا ازدادت لتصبح شديدة أو ف

ي
وقت ذاته، فإن

ي وقد ينعكس ذلك عىل صحة اإلنسان العقلية والجسدية .ذلك يؤثر عىل أدائه بشكٍل سلت 
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ْوَم مجموعة مع
َ
 ل
َّ
ينة إن

يمكن أن أو َوْصَمها بهذه الطريقة

ا ً قود وقد ي. يكون مؤذًيا وخطت 

ذلك إىل جعل تلك المجموعات

ا مستباحة للغضب و 
ً
الِعداء أهداف

َرْين َّ صم فعند و . غت  المت 

مجموعة معينة، قد يشعر 

مع أفرادها بالعزلة أو بأن المجت

وقد يشعر أفراد . قد نبذهم

المجموعة باالكتئاب واألذى 

نبهم النفسي والغضب عندما يتج

هم من أفراد  األصدقاء وغت 

ا من اإلصابة 
ً
مجتمعهم خوف

من أجل ذلك، لجأ .19بكوفيد

ي النفسي وعيا منه
األخصائ 

هذه بصعوبة الوضع النفسي ل

طوات الفئة، إىل تقديم بعض الخ

ي يمكن أن تساعد 
المهمة التر

الممرض عىل التكيف مع 

:الظرفية الراهنة

وليةبالمسؤ الشعور يبقر 

,الممرضعاتقعىلالملقاة

امه ر للوطنخدمةبالواجبوالتر

مد يضالذيالبلسمهو والمواطن

بةمصاحنفسيةمعاناتجراحبه

ي .البطوىلي األداءلهذا 
فقر

، ي المستشقر
هؤالءيقضر

ي أيامهمالممرضون
ر
مواجهةف

وس صار وإنوحتر .كورونافت 

مل،التحعىلالقدرةمنأكت  األمر 

ءلاللتفاتمجالفال  ي
وىسلس 

هؤالءينشغللم.للمرضر 

فهمخو بقدر بأنفسهمالممرضون

ةمقابلو منازلهمإىلالعودةمن

الموتصار حتر ,يحبونهممن

ءكلمنقريبا  ي
ي .حولهمس 

ر
هذا ف

فمواقعدةتسجيلتمالسياق،

منالعديد طرفمنايجابية

ر  افا المواطني  لهؤالءاعتر

ر  بيلقمناتهمبمجهود الممرضي 

الإرسأو لهموالتصفيقالتحية

وسائلعت  لهمشكر رسائل

.لهمتشجيعا االجتماعي التواصل

ي لكن
ر
تسجيلتمالمقابل،ف

آخرينطرفمنسلبيةمواقف

اإلصابةمنالقلقو الخوفكان

لكأضححتر فيها مؤثرا عامال 

ي يعملمن
ر
فةبصالمستشقر ف

خاصةبصفةوالممرضعامة

وسلإلصابةمصدرا  هذا ف.بالفت 

ي ممرضوهو محمد 
ر
قسمف

حسنالبمستشقر المستعجالت

ي 
موقفعنيحكي بفاسالثائر

انه تابةكإىلعمدوا والذينمنهجت 

دهلهالمرضمصدر انتم>>عبارة

وهي مريموهذه<<العمارة

ي ممرضة
ر
واإلنعاشالتخدير ف

ىإحدمنبدر ما باستياءتصف

قتلوننا تسوف>>بقولهاقريباتها 

الحقيقةهدهإن،<<بمجيئكم

ر قلتها منبالرغمالمرة حجمتبي 

ذيالالوصمبلالنفسيةاإلساءة

صد قعنالطبيةاألطقميطالقد 

.قصدغت  عنأو 

أو مصدرها كانمهما العدوىخطر يواجهأنالمهنةهدهمسؤوليةتحملهمند الممرضاعتاد

ي لكن.نتائجها
ر
يصارعونمرضر عمدائمبشكلبالمستشفياتفالبقاءمختلفا،الوضعأصبحكورونا زمنف

ور الشعجانبإىلالعدوى،خشيةواألبناءاألهلإىلالعودةمنالخوفجانبإىلوبإمكانيات،الوباء

ي باإلحباط
ر
إىلتؤديقد نفسي ضغطعواملكلها تقدما،الصحيةاألنظمةأعتا قهر فتاكعدو مواجهةف

.حقيقيةنفسيةاضطرابات
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 م النفسي الذي معك، إن التعبت  لهؤالء عن مشاعر التضامن و التشجيع و التآزر يعد من قبيل الدعنحن

.يحد من انهيار محتمل أمام هول المهمة

 اب، النوم ساعات كافية عىل األ)لصحتك، تذكر احتياجاتك األساسية انتبه قل ست الطعام، الش 

.<<فوق طاقتك ال تالم>> و تذكر( ساعات

.مع زمالئك، عت  عن خوفك و قلقك، تواصل وشارك قصتك مع محيطكتحدث •

 فك، ركز عىل نقاقدر ط القوة نفسك واعلم انك فخر وطنك، تكلم عما تواجهه من مشكالت مع مش 

.وال تتجاهل نقاط ضعفك

ف بمسؤوليتك عن الخطأ إدا وقع، وال تكن جالدا لنفسك، وتابع المعلوماتالخطأ • الجديدة وارد اعتر

.والمفيدة لعملك خالل األزمة الحالية

 مواقع التواصل االجتماعي بعقالنيةاستخدم  .

معهم تواصل مع أهلك وأصدقائك، وتذكر كما أنت قلق عليهم هم أيضا قلقون عليك، فالتواصل•

.مصدر طاقة ايجابية لرفع الهمة

 هللا>اعتمد عىل قوة اكت  منك و أقوى منك>.

 جرعة يومية من الضحكخد

 من شدة استجاباتك االنفعالية اتجاه الضغوط و راقب انفعاالتكخفف.

ي حال شعرت ب-•
ر
ر ف ر النفسيي  ي من طلب المساعدة النفسية من المتخصصي  .ذلكال تستحت 

ي كل مكان بالعالم
ر
ي عملها ف

ر
وس الفتاك تحارب الف, ختاما و رغم الخطر، فإن األطقم التمريضية مستمرة ف ت 

ي ليقولوا للعالم بحق أنهم مالئكة الرحم
.ةبقلوب مليئة بالشجاعة والقوة يؤدون دورهم اإلنسائر
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ال المثالسبيلعىلالمزمنةاألمراضتتضمن

،القلبأمراضمنكال الحض  ر ايي  أمراضوالش 

،أمراضالسكري، ،...الدمويالضغطارتفاعالكىلي

وسومع اضاألمر هذهخطورةتتفاقمكورونا فت 

ي 
بقيةعند يهعلمما بكثت  أكت  الوفياتإىلتؤديالتر

ر  حلتوضيالمعطياتبعضلكمسنقدم.المصابي 

ر الفرقأهمية ر األشخاصبي  اضباألمر المصابي 

هم،المزمنة ر وغت  ىلعحديثبمنشور مستدلي 

ي نيتش  مجلة
ي عالميا مرجعا تعتت  التر

ر
ميدانف

ي "الدقيقةوالعلوموالصحةالطب"
إىلأشارتوالتر

ر منأن وسمصاب7162بي  2%كورونابفت 

ةحالتهم ي اإلنعاشتستدعي خطت 
ر
ر ف 7%حي 

النسبةبينما قرب،عنالمتابعةتستوجبحالتهم

ةغت  حالتها االخرىالساحقة معةوبالمقارن.خطت 

األشخاصمن%19أنمثالنجداألرقامهذه

تستدعي19وكوفيدالسكريبمرضالمصابين

نمابياالستشفاء،تستوجب%32واإلنعاشحالتهم

حالتهممنهم20%والشرايينالقلبمرضى

مرضىأمااالستشفاء،37%واالنعاشتستدعي

منهم26%عنداالنعاشتستدعيفحالتهمالكلي

هناكأننستنتجهناومن.45%عندواالستشفاء

واألشخاصالعادييناألشخاصبينشاسعافرقا

تزامنحالةفيالمزمنةباألمراضالمصابين

.19كوفيدبمرضاإلصابة

األمراض المزمنة مصطلح شاسع يشمل العديد من 

ك هو تطورها عت  الزم
ن األمراض، وقاسمها المشتر

ي . ومصاحبتها للمريض خالل مدة طويلة من حياته
ر
وف

امن المرض المزمن مع الشيخوخة ر غالب األحيان يتر

ي يمكن أن يكون لها وقع كبت  عىل هذه األم
راض، كما التر

ن كما يمكن أن ينضاف سبب آخر لتفاقم المرض المزم

19هو الحال مع مرض كوفيد
ي طارقيصقىل 

(أستاذ بكلية الطب و نائب عميد الكلية بفاس)
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ر أخرىإحصائيات أنتبي 

ي االشخاص
ر
أكت  متقدمةسنف

ي واالستشفاءللوفياتعرضة
ر
ف

معبالمقارنةاالنعاشمصالح

هم ر االشخاصمنغت  العاديي 

األمراضأحد منيعانونوأغلبهم

فسننجد حيثتراكمها أو المزمنة

ي المتقدمالشخص
ر
ابمصالسنف

دمويالالضغطوارتفاعبالسكري

ر وأمراض ء...الكليتي  ي
ذيالالس 

ءاستدعا او الوفاةخطر يضيف

ي االستشفاء
ر
فإنوهكذااإلنعاشف

المغاربةمنماليينستةحوالي

مرضمنيعانونالراشدين

وحواليالدمويالضغطارتفاع

ريالسكبمرضمصابونمليونين

ةخاصنجدهالذيالثانيالنوعمن

كلمحيطوفي.السنكبارلدى

مصابونكثرأشخاصمناواحد

أوالمزمنةاألمراضهذهبأحد

ونظرااألشخاصوهؤالءأكثر،

عبرللمعلومةالوصوللسرعة

امعهيتعاملونالتواصلوسائل

لىعلكونهمالفترةهذهفيبخوف

ةلإلصابعرضةأكثربأنهمعلم

الذيالمرضمنالخطيربالنوع

بذلكوالوفاةفييتسببأنيمكن

والخوفالخطرمنالخوفيكون

العواملبينمنالمجهولمن

.الجائحةهذهمعلهمالمصاحبة

باسبيكونأنيمكنالعيشنمط

بفيروساإلصابةلخطورةآخرا

استهالكأنحيثكورونا،

والسمنةالكحوليةالمشروبات

بابكأسصنفتوالتدخينالمفرطة

من%20أننجدحيثللخطر

بفيروسالمصابينالمدخنين

شفاءاالستتستدعيحالتهمكورونا

عملت.االنعاشمصالحفي

خيرةاالالسنواتفيالمستشفيات

الجيةالعالتربيةفياالنخراطعلى

مرضهمراحلوتتبعللمريض

ءالشيالدواء،معتعاملهوكيفية

يشالتعافيالمرضىيساعدالذي

هذهفيالمرضمعاألفضل

ملنعطبيكفريقونحن.الفترة

نمالتخوفعلىللتغلبجاهدين

ىالمرضلدىالمضاعفاتامكانية

لالتواصوسائلمثالفنستعمل

لتنقلتفادي(ابالواتسمثل)

دبععنالتطبيبوكذاالمرضى

األنجعالوسيلةيعتبرالذي

اخصوصالمرضىمعللتواصل

.االستثنائيةالظروفهذهفي

ىللمرضبعدعنبالتتبعونقوم

ويالكلالقصورمنيعانونالذين

رعبالكلىبتصفيةويقومون

وفرونيتحيثالبريتونيالغسيل

يةللتصفأجهزةعلىمنازلهمفي

الحاسوبعبرتتبعهممنتمكن

قةوطريالطبيةالوصفةوتغيير

ذلك،جانبإلىبعدعنالعالج

علىالتوفرعلىالمرضىنحث

ةالفترهذهفياألدويةمنمخزون

اقمتفلتفاديالخصوصوجهعلى

باألمراضالمصابينلدىالمرض

الصحةوزارةعملت.المزمنة

فياالدويةجميعتوفيرعلى

الءهؤتضررلتفاديالصيدليات

.االشخاص

باألمراضالمصابينعلىيجب

وقائيةإجراءاتاتخادالمزمنة

ندعمنهاأكبرإضافيةواحتياطات

يناليدكغسلالعادييناالشخاص

الكمامة،ارتداءمنتظمة،بصفة

المالئماالكلالكافي،النوم

بشكلالحرارةدرجةومراقبة

جهازهملتقويةذلككل.مستمر

حمايةعنالمسؤولالمناعي

.كورونافيروسخطرمنالجسم

كضيقأعراضظهورحالةوفي

عليهميجبوالسعال،التنفس

عةسريبصفةطبيبهماستشارة

المراحلإلىوصولهملتفادي

عبيصالتياإلصابةمنالمتقدمة

العالجفيها
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ماغالبااإلصابة،حالةوفي

تتبعهمواالستشفاءحالتهمتستدعي

المرضلنوعيةوتكون.قربعن

لتحديدقصوىأهميةالمزمن

حكموالتتناولهايجبالتياالدوية

يتفادوكذااالوكسجينكميةفي

المزمنالمرضعلىالتأثير

األدويةتفاعلوتجنباألصلي

لبيستأثيرلهيكونأنيمكنالذي

.المريضعلى

رصةالفتفوتنيلنكليوكطبيب

الذيالكليةزارععنللحديث

لشيءاالمناعةتثبيطأدويةيتناول

عرضةأكثرالجسميجعلالذي

كفيروساألمراضلمسببات

مراقبةيستوجبالذيكورونا

متتالتيالدولبعضوفي.دقيقة

االعضاءزارعيبعضإصابة

يفضلكورونابفيروسفيها

المناعةتثبيطأدويةتوقيفالطبيب

العضومنأهماالنسانحياةألن

.المزروع

صوربالقالمصابينالمرضىولدى

يةبتصفيقومونوالذينالكلوي

فسنوفيالفترةنفسفيالكي

أكبراالحتياطاتتكونالمركز

.العدوىانتقالخطرلتفادي

األمراضعنالحديثونختم

يدبالتأككوروناوفيروسالمزمنة

الطبيةوشبهالطبيةاألطقمأن

المرضىإشارةرهندائماستكون

ومراعاةتساؤالتهمعلىلإلجابة

والقلقالمجهولمنخوفهم

كوروناجائحةلفترةالمصاحب

.مبسالمنهانخرجأننتمنىالتي
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Soutenir le développement de l’enfant
dans sa globalité durant toute la vie et
quelques soient les situations est
primordial afin de lui permettre de
s’épanouir, de s’affirmer, d’imaginer des
solutions nouvelles, de réaliser ses rêves
et de développer son potentiel créatif .

Rachid Bentaibi
Professeur – Faculté des sciences de 

l’éducation rabat

Tout le monde peut être
créatif, sans la créativité, il
serait impossible de
s’adapter aux contraintes
de la vie, d’affronter les
nouvelles situations, de
trouver de nouvelles voies
et collaborer avec d’autres
personnes de manière
innovante. La période de
crise et de confinement
que nous vivons
actuellement pourrait
constituer une grande
opportunité à nos enfants
afin de renforcer et
développer leur
créativité.

Cette créativité qui va les
pousser à trouver de
nouvelles idées, des
solutions, des possibilités

mais aussi de faire de
belles découvertes. Elle se
manifeste dans chaque
domaine de l’activité
humaine : artistique,
scientifique, éducative…

Les définitions de la

créativité sont multiples

et variées, selon les

considérations de

différents auteurs. D’après

Lubart, il s’agit de « la

capacité à réaliser une

production qui soit à la

fois nouvelle et adaptée

au contexte dans lequel

elle se manifeste. »

(Lubart, 2003, p. 10).

Aussi, Caroline Bouchard
et Nathalie Fréchette

donnent une autre
définition de la créativité
qui constitue pour elles «
une aptitude à trouver
une solution novatrice et
utile à une situation»
(Bouchard& Fréchette,
2011, p.399).

Le dictionnaire des

concepts-clés en

pédagogie (Raynal &

Rieunier, 2014), propose

une autre définition

intéressante de la

créativité en tant que «

capacité à imaginer

rapidement différentes

solutions originales si l’on

est confronté à une

situation problème. »
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Le présent article a pour objectif de mettre la lumière sur la nécessité d’exploiter

cette période de confinement par les familles afin de développer le potentiel créatif

de leurs enfants en abordant dans une première partie, les facteurs et les éléments

favorisants le développement créatif de ces derniers et dans une deuxième partie, en

mettant en exergue le rôle prépondérant de la famille dans le développement de la

créativité des enfants.

La créativité est quelque chose qui est présente en chacun de nous à tout âge: bébé,

enfant, adolescent, adulte ou personne âgée. C’est dans ce sens que, depuis plusieurs

années, la créativité prend de plus en plus de place dans le quotidien des enfants, elle

est même devenue une aptitude principale à développer chez eux.

Facteurs et éléments favorisants le développement créatif

des enfants :

Favoriser la créativité chez les enfants, c'est les préparer à vivre leur vie de façon
souple et innovante. En encourageant les enfants à développer leur créativité, nous
leur ouvrons le monde de l'imaginaire, de la liberté et de la réussite dans tous les
domaines.

La créativité et l’esprit inventif qui en découle ont un effet positif et motivant sur ces

derniers puisqu’ils renforcent en eux l’autonomie, le sens de compétition, le

sentiment d’accomplissement et de reconnaissance et augmente leur estime de soi.

L’ouverture des enfants sur leur environnement et sur le potentiel qu’il offre, leur

permet surement de s’exprimer librement, de développer sans cesse des solutions

originales pour réaliser leurs idées mais aussi de surmonter tous les obstacles et les

problèmes qu’ils doivent affronter durant leur vie.
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Nombreuses sont les recherches

réalisées sur la créativité qui ont

démontré que cette dernière dépendrait

de plusieurs facteurs tant internes

qu’externes à l’enfant. Les facteurs

internes permettant de favoriser le

potentiel créatif de l’individu sont

cognitifs (intelligence, connaissance),

conatifs (style, personnalité, motivation)

mais aussi, émotionnels. Par ailleurs, les

facteurs externes ayant également un

rôle dans le développement du potentiel

créatif sont d’ordre environnementaux.

(Sternberg & Lubart,1995).

L’ensemble de ces facteurs peut fournir

des stimulations physiques ou sociales

pour aider au développement de la

production d’idées et ainsi, favoriser le

potentiel créatif de l’individu dans divers

domaines: art, littérature, science,

commerces… Ce potentiel créatif va

ensuite déboucher sur une production

créative qui sera évaluée dans un

contexte social donné. (Finance, J. 2018).

A coté de ses facteurs, l’imitation
constitue l’un des éléments constitutifs,
favorisants le développement créatif de
l’enfant. Sans l’intention explicite de
l’adulte, l’enfant prend modèle sur lui,
avec le vif désir de se valoriser en étant
comme lui et en faisant comme lui. Les

enfants imitent spontanément les
comportements des adultes qu’ils
admirent ou d’autres enfants (frères,
copains). Cette imitation positive est
efficace si elle est spontanée et
volontaire. » (Lacombe, 2006, p. 214).
Cette aptitude innée qu’est l’imitation
est perçue comme le support de base
qui favorise la créativité.

Par ailleurs, à travers l’expérimentation
et d’une façon instinctive, l’enfant
expérimente, essaye, se trompe,
recommence détourne, transforme,
imagine de nouvelles choses. Il s’enrichit
de savoirs qui créent le terreau pour de
nouvelles expériences et de nouveaux
apprentissages. Ce besoin de découvrir
et d’apprendre est une compétence
naturelle de l’enfant qu’il est important
de respecter mais aussi à encourager.

L’environnement ou se développe
l’enfant joue un rôle important dans ce
processus puisqu’il offre à ce dernier le
choix, la liberté de s’exprimer, l’envie de
faire, seul ou avec ses pairs, son «
œuvre », individuelle ou collective. De
ce fait, il découvre et expérimente à son
rythme, selon ses goûts et ses envies, ce
qui l’aide à exprimer et stimuler son
imagination.
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Pendant la période de
confinement,
l’environnement familial
peux jouer un rôle capital
dans le développement
du potentiel créatif de
l’enfant à travers le
soutien accordé à ce
dernier sur les plans
cognitifs (stimulation
intellectuelle), sur les
plans affectifs (sentiment
de sécurité émotionnelle)
ainsi que par le cadre
physique dans lequel
l’enfant grandit (Besançon
& Lubart, 2015).

Un environnement
familial favorisant la
créativité serait celui qui
offrirait à l’enfant les
conditions nécessaires
pour la stimuler mais
aussi, créer assez de
contraintes pour lui
permettre de les gérer et
de les surmonter par sa

pensée créative. Cet
environnement, tout en
l’aidant à structurer sa
pensée, il doit veiller à
agir avec assez de
souplesse dans les règles
pour ne pas brider sa
créativité.

Quelque soit le style de
l’éducation parentale
(Lubart et al., 2015),
l’environnement familial
doit placer l’enfant dans
des situations lui
permettant de
développer sa propre
créativité. Pour devenir
créatif, l’enfant doit
apprendre à surmonter
des difficultés et à être
indépendant. » (Lubart et
al., 2015)

Le respect de la
personnalité, la
reconnaissance, la
valorisation, le goût
d’entreprendre et du

risque, la sensibilité à
l’humour, la curiosité, le
désir de construire et de
transformer…constituent
tant de qualités qui
favorisent la créativité des
enfants.

En cette période de crise,

la créativité pourrait

embellir le quotidien de

nos enfants et de lui

donner un sens. En ce

temps de confinement, il

est essentiel que les

familles, donnent plus de

liberté créative et du

temps à leurs petits afin

de rêver, de s'ennuyer,

d’explorer le monde, de

découvrir les nouveautés,

de se sentir libre, de

s’inspirer et de se

ressourcer et

certainement de créer.

Rôle de la famille dans le développement du potentiel créatif de l’enfant

en période de confinement

Les enfants s’inspirent beaucoup des membres de la famille et surtout des parents qui

représentent pour eux le meilleur exemple à suivre. Plus, ces derniers sont actifs,

dynamiques et créent une ambiance détendue et un environnement créatif, plus ils

impacteront positivement sur l’esprit créatif des petits.
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La famille se doit de créer une dynamique de la créativité en mettant en œuvre des

situations au cours desquelles elle sollicite les improvisations individuelles, suscite la

divergence, valorise la créativité.

L’organisation de diverses activités (cuisine, bricole, jardinage, l’art…), permet aux

enfants d’explorer et d’expérimenter avec liberté et selon leur propre rythme, de

nouvelles choses mais aussi de découvrir de nouvelles envies

Enfin, l’encouragement de toutes les productions des enfants, sans jugement

préalable ainsi que la valorisation du processus créatif de ces derniers et non pas le

résultat, renforcera davantage leur estime de soi, leur autonomie et leur esprit

créatif.

Conclusion :
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Être créatif en période de confinement demande de la passion, de la patience mais

aussi de l’envie. Les enfants ont par nature cette envie d’essayer, de poursuivre, de

détruire, de refaire et de créer, etc.

L’environnement familial doit favoriser cette belle dynamique de la créativité chez les

enfants afin qu’ils puissent réaliser leurs idées, développer la confiance nécessaire en

leurs propres capacités. Etre créatif et chercher et inventer des différentes solutions,

plus ou moins originales et créatives permettrait surement aux enfants de résoudre les

problèmes qu'ils devront nécessairement affronter durant le confinement et surement

tout au long de leur vie, privée et professionnelle.
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Professeur Taïeb CHKILI

Parallèlement aux activités menées par la Cellule de soutien

psychologique Covid 19, elle a décidé de publier un bulletin scientifique

qui comprend un certain nombre d'articles scientifiques, et adoptée une

tradition consiste à choisir une personnalité publique qui a contribué à

l'enrichissement de l'espace scientifique, sanitaire ou éducatif, de sorte

que la sélection de ce premier numéro était sur le Professeur Taïeb

CHKILI .

Nous citons ci-après des extraits de
l’ouvrage intitulé « Refonder l’école
m a r o c a i n e e t r e n f o r c e r l a
compétitivité de la recherche »
dans les éditions «La Croisée des
Chemins », Casablanca, déc. 2015,
e n g u i s e d e p r é s e n t a t i o n
Né dans une famille Cherkaoui,
originaire de Bejjaad, dont le père
savait juste lire et écrire, artisan
cordelier avant de devenir un
homme d’affaires, et de mère
analphabète mais dotée d’une
grande intelligence, et surtout très

Personnalité du bulletin scientifique
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Comme mes frères

ainés, j’ai fréquenté une

école coranique de 1943 à

1951 au Quartier Kaat

Bennahid, où habitait la

famille au N ° 54, Derb

El Ouali, pas très loin de

Talaa, ancienne place des

marchands d’esclaves,

juste à côté d’un des plus

anciens Maristans destiné

aux soins des animaux

malades. Cette une place

qui fut le lieu habituel des

manifestations du

mouvement national et

fut aussi le lieu initiatique

pour ma formation

politique, ayant été

associé tôt, par mon frère

ainé, à des

rassemblements lors des

cérémonies des Fêtes du

Trône qui se terminaient

habituellement par de

violentes opérations de

bastonnades de la part

des policiers français.

Notre intérêt pour

l’éducation fut le résultat

d’une véritable

construction dont le début

remonte à un âge précoce

et qui n’a pas cessé de

prendre de l’ampleur et de

la consistance, au gré des

événements et des

circonstances, comme

nous avons eu l’occasion

de le rappeler dans

l’avant-propos de

l’ouvrage consacré à la

question éducative sous le

titre « Refonder l’école

marocaine et renforcer la

compétitivité de

l’université : pourquoi et

comment ? » publié aux

éditions « La croisée des

Chemins » en décembre

2014. Nous reproduisons

les passages suivants, en

guise d’introduction :

« C’est par une journée de grande chaleur, en ce mois d’aout 1954, comme

c’est toujours le cas en été à Marrakech, écrivions-nous, que j’accompagnais, du haut

de mes quatorze ans, ma mère pour une consultation chez un médecin hollandais, le

Docteur PEETZ, installé avenue Mohammed V, connu pour ses compétences et son

engagement dans l’action sanitaire. Dès notre entrée dans son cabinet, le docteur

me demanda si j’étais le fils de la malade, puis si j’allais à l’école. Et sans attendre ma

réponse, il me dit sur un ton aussi paternaliste qu’inquisiteur : « tu sais petit, avant

de demander l’indépendance, il faudrait commencer par former des médecins pour

soigner vos mamans et vos papas, des ingénieurs pour construire vos routes et vos

barrages, des gestionnaires pour diriger votre pays et vos villes ».
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« La réflexion du

médecin me paraissait

tout aussi inopportune

que maladroite, mais elle

fut pour moi un véritable

défi qui allait être mon

chemin de croix, un défi

que je résumais dans ma

petite tête d’enfant, en

l’impérieuse nécessité de

travailler encore plus

dure, afin de me former,

je ne savais pas encore

dans quel domaine, et

tout entreprendre,

j’ignorais totalement

comment, pour

qu’émerge une école

nationale qui puisse

donner au pays les cadres

dont il a besoin pour

retrouver sa dignité et

être à la hauteur des défis

que nous devions relever

pour mériter notre

indépendance. L’école, et

d’une façon plus générale

l’éducation, s’est ainsi

incrustée dans ma tête,

comme le principal levier

par lequel tout pourrait

être possible, et peut

être, la meilleure façon de

répondre au Docteur

Peetz. Contribuer à

promouvoir l’éducation et

la formation devenait

mon principal objectif de

vie et ma grande

obsession »

« Ainsi armé de

cette obsession, et mu

par mon engagement

politique précoce, mon

crédo fut celui de la

nécessité de travailler

pour la promotion de

l’éducation et la

formation, quels que

soient mes choix

académiques ultérieurs,

et quels que soient les

niveaux de

responsabilités que je

pourrais être amené à

occuper »

« Ce crédo fut renforcé, 

plusieurs années après, 

lorsque Feu S.M. Hassan 

II, me recevant dans Son 

palais d’Ifrane, pour la 

première fois, par un mois 

d’hiver, en 1973,  me 

lança, au détour de la 

discussion, et à mon 

grand étonnement : « Je 

sais, Si Taîeb, que vous 

êtes un homme de 

gauche, mais je sais aussi 

que vous aimez votre 

pays. Mais pour être en 

cohérence totale avec vos 

convictions, ajouta –t-il, 

votre action pour la 

promotion de soins de 

haut niveau à tous les 

citoyens, doit 

s’accompagner d’un 

engagement sans faille 

pour la formation de 

médecins et de 

neurologues et 

psychiatres de qualités 

scientifiques et 

éthiques ». 

« L’obsession provoquée 

par le docteur Peetz en 

1954 prit de l’ampleur et 

se transforma en un 

véritable sacerdoce qui 

allait animer mon action 

et guider mon 

engagement, durant 

quarante-cinq années ».
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« Je n’avais alors

aucun plan de carrière,

aucune ambition

personnelle en dehors de

celle de contribuer, à

partir des responsabilités

qui pourraient m’être

confiées, d’apporter ma

contribution à la

promotion d’une

éducation de qualité

capable de doter le pays

des cadres dont il a besoin

pour son développement

politique, économique,

social et culturel ».

« Le hasard

d’abord, puis

probablement les

réalisations accomplies, et

très certainement mes

engagements et mes

convictions ensuite, m’ont

alors conduit à occuper

plusieurs responsabilités,

toutes en lien direct avec

l’éducation : enseignant

chercheur à l’université

Mohammed V, premier

médecin neuro-psychiatre

marocain, directeur d’un

hôpital universitaire,

Doyen de la Faculté de

Médecine et de

Pharmacie de Rabat,

Ministre de l’Education,

de l’Enseignement

Supérieur et de la

Recherche Scientifique,

Président de l’Université

Mohammed V de Rabat,

Président de la

Conférence des

Présidents des Universités

Marocaines, membre de

la Commission Spéciale

pour l’Education et la

Formation(

COSEF)chargée de faire en

1999, un état des lieux de

notre système éducatif et

de proposer les voies et

moyens de rénover l’école

marocaine, Membre du

Comité National du

Rapport du

Cinquantenaire constitué

par Sa Majesté le Roi,

pour élaborer une

évaluation des projets

économiques et sociaux

et présenter des

propositions quant aux

changements nécessaires,

Membre du Conseil

Supérieur de l’Education

et de la Formation, chargé

du suivi de la mise œuvre

de la Charte de

l’Education, Membre

Résidant de l’Académie

Hassan II des Sciences et

Techniques dont Sa

Majesté me confia, dès

ma nomination Ministre

de l’Education, les

responsabilités de définir

la conception, les

missions et les modes de

fonctionnement qu’il

voulait totalement

indépendants de

l’Administration et ne

devant relever que de Lui

dans ses orientations et

son financement .

Dans toutes ces

différentes responsabilités

médicales, académiques

et politiques, l’obsession

de contribuer à la

promotion d’une

formation de haut niveau,

et une recherche

scientifique compétitive, a

toujours été présente

dans mes analyses, et a

orienté mes décisions.
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« Et dans cet esprit de

responsabilité sacerdotale, et désirant

m’impliquer aussi au niveau de la

société civile, j’ai eu le plaisir de fonder

et de coprésider, avec Feu Abdelhak

Bennani, alors Président Directeur

Général de Wafabank en 2003,

l’Association Al Aljsr pour le Partenariat

de l’Ecole et l’Entreprise, un concept

novateur destiné à mobiliser les

entreprises dans l’acte éducatif grâce au

parrainage d’écoles et par l’appui quelles

voudraient bien lui apporter. Cette

association, aujourd’hui toujours très

active, a abouti au parrainage de

centaines d’écoles à travers tout le pays.

L’association Al Jisr fut reconnue comme

un « projet éducatif novateur« lors

d’une cérémonie officielle organisée à la

Maison Blanche , à laquelle participait

M. Abbad ElAndaloussi, actuel président.

« Puis, dans la

même perspective, j’ai eu

l’honneur de cofonder en

2007, avec Feu

Mohammed Méziane

Belfkih, alors Conseiller de

Sa Majesté, la Fondation

Marocaine pour la

Promotion de

l’Enseignement

Préscolaire, dont j’assume

la présidence depuis sa

disparition. Aujourd’hui, la

Fondation qui a développé

un modèle

d’enseignement

préscolaire moderne basé

sur un corpus de

formation des ressources

humaines, et une

approche pédagogique et

didactique conforme aux

standards de qualité,

gèreplus de 2500 classes

réparties sur tout le

territoire national, et dont

85% en milieu rural. Cette

fondation à but non

lucratif, avec son modèle

pédagogique et l’approche

sociale basée sur des

partenariats assurant la

gratuité à plus de 80% des

enfants scolarisés,

constitue le fer de lance

dans la stratégie nationale

de promotion de ce

niveau d’enseignement,

en ce moment où, pour la

première fois,

l’enseignement

préscolaire est reconnu

comme une priorité

éducative et dont la

responsabilité relève des

missions de

l’Etat ».« Lorsque, en

juillet 2011, dans un

tournant historique, la

nouvelle Constitution fut

adoptée, porteuse d’un

véritable projet de société

prometteur, et ouvrant la

voie à une véritable

transition vers une société

démocratique,

parlementaire, sociale et

moderne, il nous est

apparu que, sans une

école rénovée et

refondée, et sans une

université modernisée et

compétitive,
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notre projet de société

a u r a i t d ’ é n o r m e s

difficultés à se réaliser,

te l lement l ’école est

directement interpellée

pour former des citoyens

c o n s c i e n t s d e l e u r s

responsabilités politiques,

économiques, culturelles

et citoyennes, et pour faire

é m e r g e r d e s é l i t e s

nationales et locales de

q u a l i té , ca p a b les d e

contribuer à la mise en

place d’un projet aussi

ambitieux, car comme le

souligne Muhamed Abdus

SALAM, Prix Nobel de

P h y s i q u e e n 1 9 7 9

, « l’expérience démontre

que seules les sociétés et

les nations qui ont pu

ré a l i s e r d e s p ro g rè s

s ign i f i cat i fs dans les

domaines des sciences,

de la connaissance et des

technologies, sont arrivées

à promouvoir de véritables

régimes démocratiques

basés sur le droit, les

libertés individuelles et

collectives, et ont pu bâtir

d e s é c o n o m i e s

p e r f o r m a n t e s e t

compétitives à l’échelle

m o n d i a l e » .

« C’est à partir de ce moment que mon obsession qui ne m’a jamais quitté,

jointe à l’expérience acquise dans le domaine, et sur le terrain, m’amenèrent, au

moment où je quittais les sphères de l’enseignement, de la recherche et de

l’administration, à l’idée d’élaborer un ouvrage sur la refondation de l’école et sur la

modernisation de l’université, à la lumière du projet de société dont la Constitution a

défini les contours, et en fonction de la place qu’elle a dévolue à l’éducation et à la

formation ».*

« Aujourd’hui, alors que nous quittons les différentes étapes de notre

vie professionnelle officielle et les responsabilités y afférentes, nous avons jugé utile

de faire un « story-telling» en guise de témoignage et un retour aussi objectif que

possible, sur une vie que nous avons voulue être au service de la médecine, de

l’éducation et de la recherche ».
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Mr Taib CHKILI a occupé à l’échelle nationale :

 Médecin-chef de l’Hôpital de Neuropsychiatrie Arrazi de Salé de décembre 1970

à Nov. 1983,

 Directeur de l’Ecole de Formation des Infirmiers Psychiatriques de Déc. 1972 à

déc. 1983,

 Responsable National de l’organisation et la supervision de l’exercice de la

Psychiatrie, durant la même période,

 Maître assistant de neuropsychiatrie de déc. 1970 à 1973,

 Secrétaire général de la Commission Nationale des Stupéfiants de 1973 à 1981,

 Professeur agrégé de neuropsychiatrie de déc. 1973 à 1977,

 Professeur de l’enseignement supérieur à l’université Mohammed V de Rabat,

Faculté de Médecine (1977-2010)

 Doyen de la faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat (nov. 1981-

Nov.1988),

 Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique (Nov. 1988- 15 Nov. 1993),

 Député de Marrakech à la Chambre des Représentants (Sep. 1993-Nov. 1997),

 Président de l’Université Mohammed V-Souissi de 2002 à 2010

 Président de la Conférence des ¨Présidents des Universités Marocaines de

2002 à 2010.

 Membre de la Commission Spéciale pour l’Education et la Formation (COSEF)

en 1999.

 Membre du Conseil Supérieur de l’Education et la Formation (2007-2012)

 Chargé par Sa Majesté le Roi en 1990 de Lui présenter, en compagnie avec 

Monsieur Mohammed Kabbaj, alors Ministre des Travaux Publiques et de la 

Formation Professionnelle, un projet de conception architectural et pédagogique 

de la future université  AlAKhawayn, dont la première pierre fut posée en 

présence du Roi Abdellah Ibn Saoud d’Arabie Saoudite et de Présidents de 

plusieurs présidents d’universités Arabes et de pays amis, et qui fut inaugurée 

cinq ans plus tard.

 Nommé  Chancelier de l’Université Al Akhawayn lors du conseil de 

gouvernement tenu à Sekhirat au cours de l’été de 1993
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Il a exercé également à l’échelle internationale :

 Représentant du Maroc aux Conférences Annuelles de l’OMS de 1975 à 1981,

 Président de la délégation marocaine à la Commission de Contrôle des Stupéfiants des

Nations Unies,(OICS) à Genève puis Vienne, de 1976 à 1985,

 Consultant de l’OMS, Direction Santé Mentale de 1973 à 1981,

 Membre du Comité des Nations Unies chargé de la préparation l’Année Internationale

des Personnes Handicapées (1979- 1981),

 Président de la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine de langue française

(1985-1987),

 Président de la Conférence de l’ISESCO de 1991 à 1993,

 Consultant de l’Unesco pour le projet de réforme de l’éducation en Arabie Saoudite en

2000,

 Président de la Grande Commission des Ressources Humaines de l’Union du Maghreb

Arabe de 1990 à 1993, comprenant 11 départements ministériels de chaque pays

membre, une des 4 grandes commissions chargées de mettre en œuvre les institutions

et les programmes de l’UMA,

 Emissaire de SA Majesté Hassan II , porteur de messages à plus d’une vingtaine de

chefs d’Etats Africains et Arabes entre 1989 et 1993, dont les Présidents Sekou Touré

de Guinée, Ould Taya de Mauritanie, Denis Sassou-Nguessou du Congo, Obiang

N’Guéma de la Guinée Equatoriale , Hadj Omar Bango du Gabon, Moussa Traouré de la

Côte d’Ivoire, Mathieu Kérékou du Bénin, Blaise Compaoré du

Bourkinafasso,GnassingbeAyadéma du Togo, Babangida du Nigéria, Pascal Lissoub du

Congo Brasaville, Alpha Omar Konaré du Mali, Ben Ali de Tunisie, Cheikh Zaid de EAU,

l’Emir du Quatar, l’Emir de Bahrain, Soltane Kabouss d’Oman.

 Représentant de SM le Roi au Sommet France-Afrique à Liberville en 1992,

 Représentant de SA Majesté au Sommet Afro-American-African à Dakar en 1990

 Représentant de SM le Roi à la cérémonie officielle du vernissage de l’exposition

consacrée au peintre Matisse sous le thème « Le Maroc de Matisse » à New York.

 Accompagne Sa Majesté lors de sa Visite au Congrès Américain, à l’ouverture de deux

Assemblées Générales des Nations Unis, et à la réception par Sa Majesté d’une

délégation de la communauté juive De New York conduite par Henry Kissinger qui fit un

grand discours de diplomatie internationale, d’une rare lucidité, et exposant les

problèmes posés par la question Israélo-Palestinienne.
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