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ملخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف بعض المشكالت التي تكاجو أسر األطقـ الطبية
المكافحة لفيركس ككركنا ( ،)COVID-19كتقديـ مجمكعة مف المقترحات التربكية التي
يمكف بيا التغمب عمى تمؾ المشكالت .كاعتمد الباحث فى دراستو عمى المنيجيف اإلثنكجرافي،
كدراسة الحالة ،كاستخدـ المقابمة غير المقننة لجمع البيانات ،كتـ تطبيقيا عمى عينة غرضية
مككنة مف ( )01أسر ألطقـ طبية مف قاطني محافظة البحيرة ،كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة
مف النتائج أىميا؛ أف أكثر المشكالت النفسية اإلنفعالية لدل عينة الدراسة كانت؛ الخكؼ،
القمؽ ،التكتر ،الشعكر بالذنب تجاه األبناء .كأف أكثر المشكالت اإلدراكية ىي؛ األذل
المتكاصؿ مف الجيراف ،تغير معاممة األصدقاء معيـ ،الصدمة في تعامؿ أصدقاء أبناءىـ
معيـ ،كطريقة معالجتيا .كأف أكثر المشكالت السمككية ىي؛ العنؼ تجاه أفراد األسرة،
كالشعكر بالعجز عف إيجاد حمكؿ لممشكالت أماـ أبنائيـ .كأف أكثر المشكالت الجسدية ىي؛
معاناتيـ مف مجمكعة مف المشكالت الصحية الناتجة عف الضغكط الحياتية التي يتعرضكف
ليا كارتفاع ضغط الدـ ،كالسكر األمر الذم أثر عمى حاالتيـ الجسدية .كأف أكثر المشكالت
الركحية ىي؛ الشعكر باليأس ،كعدـ جدكل الحمكؿ المطركحة لمكاجية السمككيات الغريبة
تجاىيـ مف أفراد المجتمع .كأف أكثر المشكالت االجتماعية التي تعيشيا أسر األطقـ الطبية
ىي العزلة االجتماعية ،التنمر ،فقداف الثقة في اآلخر .كانتيت الدراسة إلى مجمكعة مف
المقترحات التربكية لمكاجية المشكالت سالفة الذكر كالتي تكاجو أسر األطقـ الطبية.

الكممات المفتاحية:
المشكالت – أسر – األطقـ الطبية – فيركس ككركنا – مقترحات تربكية لمتغمب
عمييا.
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Some Problems that Encounter the Anti-Covid-19 Medical Teams’
Families and Educational Suggestions for Overcoming Them

Abstract
This study aimed to explore some problems that encounter the antiCovid-19 medical teams’ families and provide some educational suggestions
for overcoming them. The study utilized the ethnographic and case-study
research approaches to meet its ends, making the use of semi-structured
interviews for data collection from 10 anti-Covid-19 medical teams’ families at
Beheira Governorate. The results revealed that the most emotional and
psychological problems among the study participants were feelings of fear,
anxiety, tension, and guilt towards their sons and daughters. The results also
referred that the most common perceptual problems were their shock of the
continuous harm from their neighbors, the behaviors of their friends and their
children friends, and the way to address such behaviors. For the behavioral
problems, there were violence towards family members and their inability to
find solutions to their children’s problems. The most physical problems that
have been discovered were their suffering from a set of health problems
resulting from the life pressures they are exposed to, such as high blood
pressure and diabetes, which affected their physical conditions. Considering
the spiritual problem, there were the feeling of hopelessness, and the futility of
solutions for confronting strange behaviors towards them in society. Finally,
most of the social problems experienced by the families of medical teams were
social isolation, bullying, and loss of confidence in the others. The study
concluded with a set of educational suggestions to overcome the
aforementioned problems encountering families of medical teams.
key words:Problems – Famlis – Medical staff – Corona virus – educational
suggestions to overcome it.
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مكدمة
شػػيد القػػرف العشػػريف ظػػاىرة أطمػػؽ عمييػػا غػػزك األمػراض الكبائيػػة ،فبػػالرغـ مػػف تطػػكر
األساليب الكقائية التي تمنع المرض المعػدم مػف الظيػكر ،فػثف كثيػ ارن مػف الجماعػات السػكانية
ال تأخػػذ بيػػذه األسػػاليب الكقائيػػة؛ كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى تمػػرد الجماعػػات السػػكانية كرفضػػيا األخػػذ
بالسبؿ الكقائية التي قدميا العمـ الحديث ،كىكذا يظير أف تيديدات غزك األمػراض المعديػة مػا
يزاؿ قائمان في بعض المجتمعات ،إف لـ يكف في معظميا.

إف تيديػػدات غػػزكات المػػرض لمنسػػاف مػػا زالػػت قائمػػة كخطيػػرة كىػػذا لػػيس مرجعػػو إلػػى

قائمػػة األم ػراض الكبائيػػة كالمعديػػة التػػي يعػػاني منيػػا اإلنسػػاف فقػػط ،بػػؿ مرجعػػو إلػػى النتػػائج
كيعد أحد أىـ النتائج الثانكيػة المترتبػة عمػى
الثانكية المترتبة عمى مثؿ تمؾ األمراض كاألكبئةُ ،
انتشػػار األكبئػػة تمػػؾ المشػػكالت النفسػػية كاالجتماعيػػة التػػي تكاجػػو أفػراد المجتمػػع ،األمػػر الػػذم
يستمزـ إعادة تأىيمو لمكاجية تمؾ المشكالت(المشيداني.)331 ،2102 ،
كمع نياية عاـ 2102ـ ،كبدايػة 2121ـ ،اجتػاح العػالـ فيػركس خطيػر أدل إلػى خمػؿ
في منظكمة األمف النفسي كاالجتماعي لدل كثير مػف المجتمعػات ،ففػي 40ديسػمبر 2102ـ،
تـ إبالغ منظمػة الصػحة العالميػة بمجمكعػة مػف حػاالت االلتيػاب الرئػكم لسػبب غيػر معػركؼ
في مدينة ككىاف بالصيف ،كبالبحث كالتقصي مف قبػؿ األطقػـ الطبيػة المنكطػة بالبحػث العممػي
بالصػيف ،تػػـ تحديػػد سػػبب إصػابة ىػػذه الحػػاالت بااللتيػػاب الرئػكم ،فػػي يػػكـ  7ينػػاير 2121ـ،
ككاف السبب فيركس تاجي جديد تـ تسميتو مؤقتنا مف قبػؿ السػمطات الصػينية باسػـ.COVID-
.)World Health Organization, 2020) 19

كبمركر الكقت انتشر ىذا الفيركس عبر الحدكد الدكليػة ،حيػث يمكنػو االنتشػار السػريع
مف منطقة صغيرة إلى مناطؽ جغرافية كبيرة كمتسعة تُغطي قارات متعددة أك العالـ بأسػره ،ىػذا
مف جانػب كمػف جانػب خػر بسػبب طبيعتػو المعديػة السػريعة غيػر المعتػادة ،كمػف جانػب ثالػث
نتيجػػة حداثتػػو بالنسػػبة لمجيػػاز المنػػاعي لمنسػػاف؛ األمػػر الػػذم ينبػػأ عػػف عػػدـ امػػتالؾ الجيػػاز
المنػػاعي أجسػػامان ُمضػػادة محػػدكدة تكػػكف مطمكبػػة لمحاربػػة تمػػؾ الكائنػػات الحيػػة الدقيقػػة ،األمػػر
الػػػػػػػػػػػػذم اسػػػػػػػػػػػػتدعى أف تطمػػػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػػػو منظمػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػحة العالميػػػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػػػطم
جائحي"(."epidemicالعربية)0 ،2121 ،
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كتشػػير منظمػػة الصػػحة العالميػػة إلػػى أف فيػػركس ككركنػػا أحػػد أفػراد الفيركسػػات التاجيػػة
لعائمة ككركنػا المغمفػة أحاديػة الشػريط مكضػكعة فػي خيػكط مصػنفة ضػمف ترتيػب RNAالتػي
تنتقؿ إلى الحيكاف أك البشر (.)Addie, D. D., 2004, 5
كتػذىب منظمػة الصػحة العالميػة ) .)World Health Organization, 2020إلػى
أف ىنػػػاؾ احتماليػػػة كبيػػػرة إلصػػػابة كثيػػػر مػػػف األشػػػخاص بمجػػػرد اتصػػػاليـ بالعكامػػػؿ المسػػػببة
لممرض ،مف مرضى مصابيف بو ،أك حيكاف ناقؿ لو ،أك مالمسة جسـ محمػؿ عميػو الفيػركس،
كاستنشاقو لو عند مالمسػة اليػد لمعػيف ،أك الفػـ ،أك األنػؼ ،كبسػبب الطبيعػة المعديػة لممػرض
تنتشػػر العػػدكل إلػػى األف ػراد اآلخػػريف بػػكتيرة سػػريعة ،عػػادة مػػف خػػالؿ سػػكائؿ الجسممم الممكثػػة
لمشػػخص المصػػاب التػػي تنتقػػؿ فػػي شػػكؿ قطػرات أك رذاذ نتيجػػة لمسػػعاؿ أك الػػدـ أك المخػػاط أك
المعاب.
كمػػع ظيػػكر فيػػركس ككركنػػا )COVID-19( ،ظيػػرت مجمكعػػة مػػف التحػػديات الكبيػػرة
عمػػى الػػنظـ الصػػحية فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ ،نتيجػػة الزيػػادة السػػريعة فػػي الحػػاالت مؤكػػدة
اإلصابة ،األمر الػذم جعػؿ الكقايػة كالسػيطرة عمػى فيػركس ككركنػا( ،)COVID-19أمػر ميػـ
لمغاية ،بسبب انتشػاره السػريع عنػد مخالطػة األشػخاص اآلخػريف المصػابيف بػو( Liu, C., et
.)al,2020,315
ُكتعد األطقـ الطبيػة خػط الػدفاع األكؿ لمكاجيػة جائحػة فيػركس ككركنػا ( COVID-
 ) 19بجميكريػػة مصػػر العربيػػة ،حيػػث تبمػػػد عػػدد األطقػػـ الطبيػػة ( )430371مكػػكنيف مػػػف
أطبػػػػػاء ،كأطبػػػػػاء أسػػػػػناف ،كصػػػػػيادلة ،كىيئػػػػػة تمػػػػػريض ،مقسػػػػػميف إلػػػػػى ( )20403طبيػػػػػب
بنسػػػبة( ،)%23.23ك( )30372صػػػيدلي بنسػػػبة( ،)%03.23ك ( )20212طبيػػػب أسػػػناف
بنسػػػػبة ( ،)%3.11ك(  )023313ىيئػػػػة تمػػػػريض بنسػػػػبة (() %33.42الجيػػػػاز المركػػػػزم
لمتعبئة العامة كاإلحصاء.)071 ،2101 ،
إف الكاقػػع الػػذم ترسػػمو ىػػذه اإلحصػػائيات يؤكػػد عمػػى أىميػػة األطقػػـ الطبيػػة بجميكريػػة
مصر العربية ،فيـ يمثمكف قكة بشرية كبيرة داخؿ مصػر ،كركنػان حصػينان لمػدفاع عػف أىميػا فػي
مكاجية فيركس ككركنا .COVID-19

كلما كانت األطقـ الطبية متمثمة في األطباء ،كىيئة التمريض ىـ خط الػدفاع األكؿ فػي
مكاجية فيركس ككركنا COVID-19؛ لذا فثنيـ األكثر عرضػة لتفشػي المػرض ىػـ كأسػرىـ،
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لما يتعرضكف لو مف مخاطر تزيد مف تعرضيـ لخطر اإلصابة ،بسبب التالزـ المسػتمر ألمػاكف
اإلصابة ،كمالمسة المرضى ىػذا مػف جانػب ،كمػف جانػب خػر تتعػرض الفػرؽ الطبيػة لمتاعػب
أخػػرل منيػػا سػػاعات العمػػؿ الطكيمػػة ،كالضػػيؽ النفسػػي ،كالتعػػب ،كاإلرىػػاؽ المينػػي ،كالكصػػـ،
كالعنػػؼ البػػدني كالنفسػػي ،األمػػر الػػذم يػػنعكس عمػػييـ كعمػػى أسػػرىـ.

World Health

))Organization, 2020

مشكلة الدراسة وتساؤالتوا
تعػػد األطقػػـ الطبيػػة متمثمػػة فػػي األطبػػاء ،كأطبػػاء األسػػناف ،كالصػػيادلة ،كىيئػػة التمػػريض
خػػط الػػدفاع األكؿ فػػي مكاجيػػة فيػػركس ككركنػػا ،COVID-19لمػػا يتعرضػػكف لػػو مػػف مخػػاطر
جسيمة أثناء تأدية عمميـ ،األمر الػذم يػنعكس عمػى أسػرىـ مسػببان كثيػر مػف المشػكالت منيػا

زيػادة نسػب الطػالؽ بنسػػبة كبيػرة بػيف ىيئػػات التمػريض كالقطػاع الطبػػى بصػفة عامػة ،بسػػبب
اإلجيػػاد الكبيػػر الالئػػي يقمػػف بػػو خػػارج المنػػزؿ ممػػا يػػؤدم إلىمػػاؿ المنػػزؿ كاألبنػػاء ثػػـ يقػػع
الطالؽ )الدىشاف.)2121 ،
كتعد مشكمة التنمر أحد أىػـ المشػكالت التػي تتعػرض ليػا أسػر األطقػـ الطبيػة بمصػر؛
فمقد شيدت قرية بكلس بكفر الدكار ،التابعة لمحافظة البحيرة شماؿ البالد ،كفاة إحدل ضػحايا
فيػػركس ككركنػػا التػػي كافتي ػا المنيػػة متػػأثرة بثصػػابتيا داخػػؿ إحػػدل المستشػػفيات المخصصػػة
لمحجر الصحى ،ككانت كالدة طبيبان مف أبناء القرية؛ كالذم أصيب بالفيركس عندما كػاف يعمػؿ

في إحدل مستشػفيات العػزؿ بعػد مخالطتػو لمػريض مصػاب ،كبػدكره نقػؿ العػدكل لكالدتػو التػي
تجاكزت السبعيف مف عمرىا ،كنقمت لمستشفى العزؿ لكنيا تكفيت متأثرة بثصابتيا بػالفيركس،
حػادا بػيف أىػالى القريػة ،حيػث احتشػد أىػالي القريػة كتجميػركا
كعند دفف المتكفاه حدث خالفنا ن
أماـ السيارة التي تحمؿ الجثماف ،رافضيف دفنيا فػي المقػابر خشػية نقػؿ العػدكل لمقريػة(جكدة،
.)7 ،2121
كمػػا شػػيدت محافظػػة الدقييػػة كاقعػػة مشػػابية؛ حيػػث احتشػػد أىػػالي قريػػة "شػػب ار البيػػك"
التابعة لمدينة أجا في محافظة الدقيمية شػماؿ مصػر ،صػباح يػكـ السػبت المكافػؽ -3 -00
2121ـ ،أمػػػاـ مػػػدخؿ قػػػريتيـ ،رافضػػػيف دخػػػكؿ سػػػيارة إسػػػعاؼ تحمػػػؿ جثمػػػاف طبيبػػػة تكفيػػػت
بككركنا في مقابر القرية ،كتبيف أف الطبيبة متزكجة مف أحد أبناء القرية ،لكنيػا تنتمػي لقريػة
مجاكرة تسمى "ميت العامؿ" ،كلذلؾ طالب األىالي بدفنيا في مسقط رأسػيا خشػية نقػؿ العػدكل
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إلييـ ،كاستمرت تمؾ األزمة حتى طمػب زكج المتكفػاة تػدخؿ السػمطات إلقنػاع األىػالي بالسػماح
بػػدفف الجثمػػاف ،خاصػػة أف عمميػػة الػػدفف سػػتتـ كفػػؽ اإلج ػراءات الطبيػػة المتبعػػة)عبػػد الحميػػد،
.)2 ،2121
كشػيدت محافظػة اإلسػماعيمية فػػي مصػر ،كاقعػة تنمػر ضػػد طبيبػة مػف جيرانيػا ،بسػػبب
عمميػػا فػػي فحػػص كعػػالج مصػػابي ككركنػػا ،فقػػد كشػػفت الطبيبػػة ،دينػػا مجػػدم عبػػد السػػالـ،
أخصػائية أمػراض جمديػػة بمستشػػفى القنطػػرة باإلسػػماعيمية ،تعرضػػيا لمتنمػػر مػػف جيرانيػػا الػػذيف
حاكلكا طردىا ،لككنيا تعمؿ بثحدل مستشفيات الحميػات بالمحافظػة ،خكفنػا مػف مخػالطتيـ ليػا

كتعرضػػػيـ لمصػػػابة بفيػػػركس ككركنػػػا ،كركت الطبيبػػػة الشػػػابة الكاقعػػػة فػػػي فيػػػديك بثتػػػو عمػػػى
صػػفحتيا عمػػى مكاقػػع التكاصػػؿ ،قالػػت فيػػو إنيػػا تعرضػػت لمتنمػػر مػػف جانػػب جيرانيػػا كأىػػالي
المنطقػػة التػػي تسػػكف فييػػا ،حيػػث حػػاكلكا طردىػػا مػػف مسػػكنيا ،بحجػػة أنيػػا مصػػابة بفيػػركس
ككركنا ،فكر عمميـ بأنيا تعمؿ في مستشفى لمحميات ،كتخالط المصػابيف بالفيركس(حسػنيف،
.)02 ،2121
عطفنا عمى ما سبؽ مف مشكالت تعيش تمؾ األسر الكحدة؛ ألنيػا تفقػد عائميػا كىػك رب

األسرة أك أحد أفرادىا لفترات زمنية طكيمة نتيجة انشغالو بالتصدم لتمػؾ الجائحػة ،األمػر الػذم
يػػؤدم إلػػى مجمكعػػة مػػف االضػػطرابات النفسػػية كاالجتماعيػػة ،كنتيجػػة حتميػػة لمكحػػدة ،كلمخػػكؼ
الشػديد عمػػى زكييػػـ ،األمػر الػػذم يسػػتدعي الػدعـ النفسػػي كاالجتمػػاعي لتمػؾ األسػػر سػكاء مػػف
طػػرؼ أفػػراد المجتمػػع ،أك أسػػر أخػػرل ،أك مؤسسػػات المجتمػػع ،األمػػر الػػذم يسػػتدعي الػػدعـ
النفسي االجتمػاعي ليػـ بيػدؼ كصػؼ أك تعزيػز أك حمايػة الرفاىيػة النفسػية كاالجتماعيػة ،أك
الكقاية كعالج المسائؿ المتعمقة بالصحة النفسية" (.)IASC ,2020,3
إف ىػػذه األسػػباب تمقػػي عمػػى أسػػر ىػػؤالء األطبػػاء مجمكعػػة مػػف الضػػغكطات النفسػػية
كاالجتماعيػػة ،لػػذا فػػثف ىػػذه الدراسػػة ميمػػة كممحػػة ،كػػكف األسػػباب السػػابقة تسػػتدعي ضػػركرة
التدخؿ لمكقكؼ عمى كاقع المشكالت التي تكاجو أسر األطقـ الطبية بجميكريػة مصػر العربيػة،
إضافة إلى تقديـ مجمكعػة مػف المقترحػات التربكيػة لمتغمػب عمييػا ،بيػدؼ تقػديـ يػد المسػاعدة
لتمؾ ألسر األطقـ الطبية األمر الذم ينعكس باإليجػاب عمػى ممارسػتيـ الطبيػة كالمينيػة ،كمػف
ثـ يتجيكف نحك العمؿ في مكاجية ىذا الفيركس بثيجابية تمكنيـ مف إتماـ عمميـ عمى أكمػؿ
كجو.
- 472 -

بعض المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية المكافحة لفيروس كورونا (...................... )COVID-19

كبناء عمى ما سبؽ تتحػدد مشػكمة الدراسػة فػي تعػرض أسػر األطقػـ الطبيػة المنػكط بيػا
ن
مكاجيػػػة فيػػػركس ككركنػػػا ،COVID-19لمجمكعػػػة مػػػف المشػػػكالت منيػػػا التنمػػػر كالطػػػالؽ،
كالضػػغكط النفسػػية كاالجتماعيػػة التػػي تػػؤدم بيػػـ إلػػى اإل نييػػار ،األمػػر الػػذم يسػػتدعي الكقػػكؼ
عمى كاقػع تمػؾ المشػكالت اكايجػاد حمػكؿ تربكيػة لمكاجيتيػا ،كذلػؾ مػف خػالؿ دراسػة إثنكجرافيػة
مطبقة عمى عينة مف أسر األطقػـ الطبيػة بمحافظػة البحيػرة (مػكطف الباحػث) .كتتبمػكر مشػكمة

الدراسة في األسئمة اآلتية:
 .0مػػا مفيػػكـ فيػػركس ككركنػػا ()COVID-19؟ كمػػا خصائصػػو؟ كمػػا أثػػره عمػػى األطقػػـ
الطبية؟
 .2ما السبؿ المتبعة لتعامؿ األطقـ الطبية مع فيركس ككركنا ()COVID-19؟
 .4ما المشكالت التي تكاجو أسر األطقػـ الطبيػة المكافحػة لفيػركس ككركنػا (COVID-

)19؟
 .3مػػا المقترحػػات التربكيػػة التػػي يمكػػف بيػػا التغمػػب عمػػي المشػػكالت التػػي تكاجػػو أسػػر
األطقـ الطبية؟
أهداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي:
 التعرؼ إلى السبؿ المتبعة لتعامؿ األطقـ الطبية مع فيركس ككركنا (.)COVID-19 الكشؼ عف بعض المشكالت التي تكاجو أسر األطقـ الطبية المكافحة لفيركسككركنا (.)COVID-19
 تقديـ مجمكعة مف المقترحات التربكية التي يمكف بيا التغمب عمى المشكالت التيتكاجو أطقـ األسر الطبية بمصر.

أهنية الدراسة:
أوالً :األهنية اليظرية للدراسة
تتحدد أىمية الدراسة نظريػان فػي إلقػاء الضػكء عمػى ماىيػة فيػركس ككركنػا (COVID-

 ،)19كخصائصو ،كأثره عمى األطقـ الطبية ،كالكشؼ عف السبؿ المتبعػة لتعامػؿ األطقػـ الطبيػة
مع فيركس ككركنا ،كتحديد بعض المشػكالت التػي تكاجػو أسػر األطقػـ الطبيػة المكافحػة ليػذا
الفيركس.
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كمػػا يتكقػػع أف تسػػيـ الدراسػػة الحاليػػة فػػي تعزيػػز التػراث النظػػرم فػػي العمػػكـ االجتماعيػػة
كالتربكية ،ككنيػا تقػؼ عمػى المشػكالت االجتماعيػة ،كالنفسػية التػي تكاجػو أسػر األطقػـ الطبيػة
المكافحة لفيركس ككركنا( ،)COVID-19كتسعى لتقديـ حمػكؿ تربكيػة ليػا ،األمػر الػذم يسػيـ
بشكؿ كبير في استقرار المجتمع إذا ما تـ التكصؿ إلى حمكؿ مناسبة لمقضاء عمييا.
كمػا تسػتمد ىػذه الدراسػػة أىميتيػا مػف أىميػة مكضػػكعيا ككنيػا تنػاقش مكضػكع حيػػكم
متداكؿ الساحتيف العالمية كالمحمية -المكضكع قيد الدراسة  ، -األمػر الػذم يسػتدعي الكقػكؼ
عمى المشكالت التي تكاجو أسر األطقـ الطبية ،كتقديـ حمكؿ تربكية مقترحة لمكاجيتيػا ،األمػر
الػػذم يػػنعكس كميػان عمػػى تمػػؾ األطقػػـ الطبيػػة ،فينػػدفعكف نحػػك التصػػدم لتمػػؾ الجائحػػة بكػػؿ قػػكة

كعزـ.

كمػػا تػػأتي أىميػػة تمػػؾ الدراسػػة ككنيػػا تمثػػؿ خطػػكة ميمػػة فػػي المجػػاؿ البحثػػي لمدارسػػات
االجتماعية التي تركز عمى أنماط التغيػرات االجتماعيػة التػي تظيػر فػي المجتمػع الحػديث أثنػاء
األزمات ،خاصة مع أزمة جائحة ككركنا ،كتأتي األىميػة األكاديميػة لممكضػكع ككنػو يسػيـ فػي
نقػػػؿ خمفيػػػة أكاديميػػػة لمقػػػارئ العربػػػي الميػػػتـ بيػػػذا المكضػػػكع الحػػػديث ،كالتعػػػرؼ عمػػػى كاقػػػع
المشكالت التي تكاجو أسر األطقـ الطبية ،متخ نذا مف األسػر بمحافظػة البحيػرة نمكذجػا لمكقػكؼ

عمى تمؾ المشكالت كسبؿ معالجتيا تربكيان.

ثاىياً :األهنية التطبيكية للدراسة
تتحدد أىمية الدراسة تطبيقيان ككنيا تقدـ حمكؿ تربكية لجميع أفػراد أسػر األطقػـ الطبيػة

تمكنيـ مف مكاجية المشكالت التي تكاجيـ جراء عمؿ زكييـ بالمجػاؿ الطبػي لمكاجيػة جائحػة
فيػركس ككركنػا ( ،)COVID-19كمػا تقػػدـ تمػؾ الدراسػة حمػكؿ تربكيػػة مقترحػة لتقػديـ الػػدعـ
المجتمعػػػي لمكاجيػػػة المشػػػكالت التػػػي تتعػػػرض ليػػػا أسػػػر األطقػػػـ الطبيػػػة ،حيػػػث يمكػػػف لتمػػػؾ
المؤسسات االسترشاد بنتائج ىذه الدراسة في كضع أسس كأسػاليب لمتعامػؿ مػع ىػذه المشػكمة
س ػكاء فػػي مجػػاؿ العػػالج أك الكقايػػة ،كمػػا تكمػػف أىميػػة تمػػؾ الدراسػػة ككنيػػا تتنػػاكؿ بالدراسػػة
كالتحميؿ فئة ميمة مف المجتمع كىي فئػة زكم أفػراد األطقػـ الطبيػة ،كالػذيف يقػدمكف لنػا خيػرة
أىميـ كىـ األطقـ الطبية التي تقؼ في كجو ىذا الفيركس.
كما تأتي أىمية تمؾ الدراسػة مػف عػدـ كجػكد دراسػة عربيػة تناكلػت ىػذا المكضػكع -فػي
حدكد عمـ الباحث -بالبحث كالدراسة كىنا تكمف أىمية ىذه الدراسة.
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مصطلحات الدراسة:
 )0فريوس كوروىا ()COVID-19
يعرؼ عمى أنو "مرض يصيب اإلنساف كيسبب متالزمة الضائقة التنفسية الحادة
( (ARDsكالتياب في الجياز التنفسي بشكؿ رئيس في البشر مما يؤدم إلى فشؿ تنفسي حاد
قد يؤدم إلى الكفاة"(السكافي.)00 ،2121 ،

 )2أسر األطكه الطبية
تعرؼ األسرة بأنيا :األب كاألـ كما انبثؽ منيما مف ذرية أبناء كبنات ككذلؾ األخكة
كاألخكات ،كاألعماـ كالعمات كاألخكاؿ كالخاالت ،أك بعبارة أخرل ىي"مجمكعة مف األفراد
ارتبطكا برباط إليي ،ىك رباط الزكجية ،أك الدـ ،أك القرابة" (طرابزكف.)04 ،2102 ،
كتعرؼ أسر األطقـ الطبية إجرائيان بأنيا كؿ أسرة مككنة مف أب كأـ كأخكة كأخكات

كأعماـ كعمات أحد عكائميـ مف زكم األطقـ الطبية(طبيب ،طبيب أسناف ،صيدلي ،ممرض)
مف ما يتصدكف لمكاجية فيركس ككركنا (.)COVID-19

 )3املشكالت اليت تواجى األسر الطبية
تعرؼ المشكالت التي تكاجو أسر األطقـ الطبية إجرائيان أنيا" كؿ أمر يمثؿ عقبة أماـ

أفراد أسرة بيا فرد مف زكم األطقـ الطبية(طبيب ،طبيب أسناف ،صيدلي ،ممرض) مف ما
يتصدكف لمكاجية فيركس ككركنا (.)COVID-19

حدود الدراسة
 الحػدكد المكضػػكعية :سػػتكتفي الدراسػة بتحديػػد بعػػض المشػػكالت التػي تكاجػػو أسػػر األطقػػـ
الطبية المكافحة لفيركس ككركنا ( ،)COVID-19ككضع مقترحات تربكية لمتغمب عمييا.



الحدكد المكانية كالزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة في الفترة مف  2121/ 4 / 0ـ حتى 41
 ،2121/ 3 /عمى مجمكعة مف أسر األطقـ الطبية ببعض مراكز كمدف محافظة البحيرة
كىي؛ دمنيكر ككفر الدكار اكايتام الباركد كشبراخيت اكادكك ،كتـ جمع البيانات كمعالجتيا
كتفسيرىا خالؿ شير يكنيك 2121ـ.



الحدكد البشرية :تـ تطبيؽ الدراسة عمى ( )01أسر مف أسر األطقـ الطبية.
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الدراسات السابكة
فيما يمي عرض ألىـ الدراسات السابقة ذات االرتباط بمكضكع الدراسة ،مع التنبيػو عمػى
أف المحػػؾ الػػرئيس فػػي أكلكيػػة العػػرض ارتبػػاط الدراسػػة السػػابقة بمكضػػكع الدراسػػة الحاليػػة مػػع
الترتيب الزمني مف األحدث لألقدـ كذلؾ عمى النحك اآلتي:
حاكلػػت داسػػة السػػكافي( )2121الكصػػكؿ إلػػى اسػػتراتيجيات تكيػػؼ األسػػرة مػػع الحجػػر
الصػػحي المنزلػػي فػػي زمػػف فيػػركس ككركنػػا ،كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي ،كتكصػػمت
الدراسػة إلػى مجمكعػة مػف اسػتراتيجيات التكيػػؼ منيػا :التكيػؼ الصػحي ،كالمعرفػي ،كالعػػاطفي،
كالتكيػػؼ السػػمككي القػػائـ عمػػى األنشػػطة ،كمػػا تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف اسػػتراتيجيات التكيػػؼ
متداخمػػة مػػع بعضػػيا ،منيػػا مػػا قػػد يخػػدـ التكيػػؼ الصػػحي الخػػاص بالصػػحة البدنيػػة ،كالعقميػػة،
كمنيػػا مػػا قػػد يخػػدـ التكيػػؼ العػػاطفي كالصػػحة النفسػػية كفػػي نفػػس الكقػػت يزيػػد مػػف المناعػػة
الجسدية.
بينمػػا سػػػعت دراسػػة الدىشػػػاف ( )2121إلػػى الكقػػػكؼ عمػػى أثػػػر الحجػػر المنزلػػػي عمػػػى
معػػدالت الطػػالؽ الكجػػداني ،كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي ،كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف
بقاء الزكج فػي المنػزؿ طػكؿ الكقػت بعػد انتشػار جائحػة ،يمكػف أف يكػكف فرصػة لعػكدة المػكدة
كالرحمػػة كالتفػػاىـ بين ػو كبػػيف الزكجػػة خاصػػة بعػػد حػػرص بعػػض األزكاج عمػػى تخطػػي األزمػػة
بثيجابيػػة ،كقػػامكا بالفعػػؿ بتحكيػػؿ الجمػػكس بالبيػػت إلػػى أمػػر تحبػػو كػػؿ النسػػاء ،كمػػا تكصػػمت
الدراسػػة إلػػى أف زيػػادة اليػػـ المشػػترؾ بسػػبب الفيػػركس يمكػػف أف يػػؤدل إلػػى زيػػادة العالقػػات
العاطفيػة بػيف أفػراد األسػرة فػػى ظػؿ الخػػكؼ الجمعػي ،كالحػػرص كاالشػتراؾ فػػى إجػراءات الكقايػػة
سكاء عف طريؽ األغذية التى تزيد مف المناعة أك غيرىا ،كغيرىا مف الفعاليات التػي تزيػد مػف
التقػػارب العػػاطفي كالكجػػداني كتقضػي عمػػى ظػػاىرة الحػرص الزكجػي كجفػػاؼ المشػػاعر كالتباعػػد
الكجدانى كالعاطفى ،كالقضاء بالتالى عمى انتشار ظاىرة الطالؽ الكجداني.
بينمػػا اسػػتيدفت دراسػػة الدىشػػاف ( )2121الكقػػكؼ عمػػى مػػدل إسػػياـ تقنيػػات الػػذكاء
االصطناعي في تمبية االحتياجات المجتمعية ،كاحتياجات األطقػـ الطبيػة كمػف يعممػكف بالقطػاع
الطبي ،كمعالجة ما تفرضو جائحة فيػركس ككركنػا مػف مشػكالت ،كاسػتخدمت الدراسػة المػنيج
الكصػػفي ،كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج منيػػا :ضػػركرة االسػػتفادة مػػف التقنيػػات
العديدة التي يكفرىا الذكاء االصطناعي لمكاجية فيػركس ككركنػا ،كتشػجيع البحػكث كالدراسػات
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فػي مجػػاؿ الػػذكاء االصػػطناعي كتطبيقاتػو إلنتػػاج برمجيػػات تطبيقيػػة يمكػف أف تكػػكف مفيػػدة فػػي
ىػػذا المجػػاؿ ،كمػػا تكصػػمت إلػػى أف البشػػرية فػػي حاجػػة إلػػى االسػػتفادة مػػف تطبيقػػات الػػذكاء
االصطناعي في اتخاذ خطػكات اسػتباقية فػي مكاجيػة الفيركسػات ،كمػنحيـ القػدرة عمػى تطػكير
لقاحػػات لمفيركسػػات قبػػؿ ظيكرىػػا اعتمػػادان عمػػى الطف ػرات المتكقعػػة فػػي الحمػػض النػػككم لػػذلؾ
الفيركس كغيره مف الفيركسات الحالية كالمتكقعة.

كاستيدفت دراسػة الفػرـ( )2107التعػرؼ إلػى مسػتكل اسػتخداـ كتكظيػؼ المػدف الطبيػة
بمدينػػة الريػػاض كمستشػػفياتيا الحككميػػة لشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي (يكتيػػكب – فيسػػبكؾ -
تػكيتر) فػي اسػتراتيجيات التكعيػة الصػحية لمػرض ككركنػا كتقيػيـ درجػة مشػاركة المػدف الطبيػة
كمستشػػفياتيا الحككميػػة بالريػػاض فػػي ب ػرامج التكعيػػة الصػػحية لمػػرض ككركنػػا عبػػر شػػبكات
التكاصػػػؿ الجماىيريػػػة بالمممكػػػة .كاسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي ،ككشػػػفت الدراسػػػة أف
 %74مػػػف المػػػدف الطبيػػػة بمدينػػػة الريػػػاض كمستشػػػفياتيا الحككميػػػة ال تمتمػػػؾ منصػػػات عمػػػى
شبكات التكاصؿ االجتماعي (يكتيػكب – فيسػبكؾ – تػكيتر) ،كمػا بينػت الدراسػة أف  %3 1مػف
المدف الطبية بمدينة الرياض لـ تستخدـ شبكات التكاصؿ االجتماعي فػي التكعيػة حيػاؿ مػرض
ككركنػػا ،مػػا يعنػػي غيػػاب اسػػتراتيجية صػػحية كطنيػػة تسػػيـ مػػف خالليػػا كافػػة المػػدف الطبيػػة
أيضػا
كمستشفياتيا الحككميػة فػي االنخػراط فػي الجيػد الػكطني الصػحي ،كمػا تكصػمت الدراسػة ن

ضعؼ استخداـ المدف الطبيػة كمستشػفياتيا الحككميػة السػتخداـ المنظكمػة االتصػالية الحديثػة

أيضػا
لمتكعية كالتكاصؿ مع المجتمع المحمي ،كتعزيز الثقافة الصحية كالطب الكقائي ،ما يعنػي ن

التفػػريط بتكظيػػؼ الشػػبكات االتصػػالية الفاعمػػة خػػالؿ األم ػراض كاألكبئػػة ،ممػػا يعػػزز مػػف حجػػـ
الخسائر الكطنية.
كىػػدفت دراسػػة خميػػؿ( )2104إلػػى الكقػػكؼ عمػػى نطػػاؽ عػػدكم فيػػركس ككركنػػا الجديػػد(
متالزمػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط التنفسػػػية) فػػػي المجتمعػػػات المحميػػػة كالنطاقػػػات األخػػػرم العالميػػػة،
كالكقكؼ عمى الرؤية الالزمة لرسـ معالـ تكزيع الفيػركس ككيفيػة إصػابة البشػر بالعػدكم عمػى
المسػػتكييف المحمػػي كالعػػالمي ،كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج األصػػكلي الػػذم ييػػتـ فػػي الجغرافيػػا
الطبية بدراسػة العالقػة المتشػابكة بػيف البيئػة كالمػرض كعكامػؿ انتشػاره كأسػاليب القضػاء عمػي
المرض" ،"0كالمنيج االستقرائي الػذم يبػدأ بمالحظػة الظػكاىر ،ثػـ كضػع الفرضػيات التػي تمثػؿ
العالقة بيف الظكاىر كجمػع البيانػات لمتكصػؿ إلػي التعمػيـ " أم االنتقػاؿ مػف الجػزء إلػي الكػؿ"،
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كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :ضركرة الترصػػد العػػػالمي لفيػػػركس ككركنػػػا
بغيػػة الكشػػؼ المبكػػر عػػف التغييرات فػػي كضػػع الفيػػركس الكبػائي ،كتقصػي الحػػاالت كالتبميػػد
عنيػػػا كتكاصػػػؿ إتاحػػػة عمميػػػات تقيػػػيـ المخػػػاطر كالمعمكمػػػات عمػػػي الصػػػعيد العػػػالمي بسػػػػػػرعة
عبػػػػػػر مكقػػػػػػع معمكمػػػػػػات األحػػػػػػداث لمراكػػز االتصػػػػػػاؿ الكطنيػػػػػػة المعنيػػػػػػة بػػػػػػالمكائ الصػػػػػػحية
الدكليػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػفحة المخصصػػػػػػة لألخبػػػػػػار عػػػػػػف فاشػػػػػػيات األمػػػػػػراض األخػػػػػػرم كالنشػػػػػػرات
الصػػحفية كالتقػػارير.
مف العرض السابؽ لمدراسات ذات االرتباط يتض ما يمي:
الندرة الكاضحة فػي الدراسػات التػي تناكلػت مكضػكع المشػكالت التػي تكاجػو أسػر األطقػـ
الطبية المكافحة لألكبئة عامة كفيركس كركنا خاصة ،كلعؿ ذلؾ يرجع إلي العديد مػف األسػباب
منيػػا أف المجػػاؿ لػػـ يكػػف مكضػػع اىتمػػاـ الكثيػػر مػػف البػػاحثيف نتيجػػة قمػػة المراجػػع كالمصػػادر
المتعمقة بو  ،ككذلؾ حداثة الدراسات المتعمقة بفيركس ككركنا.
اختمفػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي اليػػػدؼ؛ حيػػػث حاكلػػػت داسػػػة
السػػكافي( )2121الكصػػكؿ إلػػى اسػػتراتيجيات تكيػػؼ األسػػرة مػػع الحجػػر الصػػحي المنزلػػي فػػي
زمػػف فيػػركس ككركنػػا ،بينمػػا سػػعت دراسػػة الدىشػػاف ( )2121إلػػى الكقػػكؼ عمػػى أثػػر الحجػػر
المنزلػػي عمػػى معػػدالت الطػػالؽ الكجػػداني ،كاسػػتيدفت دراسػػة الدىشػػاف ( )2121الكقػػكؼ عمػػى
مػػدل إسػػياـ تقنيػػات الػػذكاء االصػػطناعي فػػي تمبيػػة االحتياجػػات المجتمعيػػة ،كاحتياجػػات األطقػػـ
الطبية كمف يعممكف بالقطاع الطبي ،كمعالجة ما تفرضو جائحة فيركس ككركنا مػف مشػكالت،
أما دراسة خميؿ( )2104فحاكلت الكقكؼ عمى نطػاؽ عػدكم فيػركس ككركنػا الجديػد( متالزمػة
الشرؽ األكسط التنفسية) فػي المجتمعػات المحميػة كالنطاقػات األخػرم العالميػة ،كالكقػكؼ عمػى
الرؤيػػة الالزمػػة لرسػػـ معػػالـ تكزيػػع الفيػػركس ككيفيػػة إصػػابة البشػػر بالعػػدكم عمػػى المسػػتكييف
المحمي كالعالمي ،بينمػا سػعت الدراسػة الحاليػة إلػى التعػرؼ إلػى السػبؿ المتبعػة لتعامػؿ األطقػـ
الطبية مع فيركس ككركنا ( ،)COVID-19كالكشؼ عػف بعػض المشػكالت التػي تكاجػو أسػر
األطقػػـ الطبيػػة المكافحػػة لفيػػركس ككركنػػا ( ،)COVID-19كتقػػديـ مجمكعػػة مػػف المقترحػػات
التربكية التي يمكف بيا التغمب عمى المشكالت التي تكاجو أطقـ األسر الطبية بمصر.
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كمػػا اختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي المنيجيػػة المسػػتخدمة حيػػث
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج اإلثنكاجرافي ،كمنيج دراسػة الحالػة ،فػي حػيف اسػتخدمت
الدراسات السابقة مناىج أخرل كالمنيجيف الكصفي كاألصكلي.
كاستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في اإلطار النظرم كعرض المشكمة.

أوالً :اإلطار اليظري للدراسة
يدكر اإلطار النظرم لمدراسة حكؿ محكريف:
المحكر األكؿ :ماىية فيركس ككركنا ( ،)COVID-19كخصائصو ،كأثره عمى األطقـ الطبية،
كسبؿ تعامؿ األطقـ الطبية معو.

 .0تعريف فريوس كوروىا (.)COVID-19
يعد فيركس ككركنا أك الفيركس التاجي تبعان لمنظمة الصحة العالمية مف فصيمة

فيركسات ككركنا التي ىي فصيمة كبيرة تشمؿ فيركسات قد تسبب طائفة مف األمراض
لمنساف ،تتراكح بيف نزالت البرد الشائعة كمتالزمة االلتياب الرئكم الحاد الكخيـ (السارس)،
كما تسبب الفيركسات المنتمية إلى ىذه الفصيمة عددان مف األمراض لدل الحيكانات ،كتسبب

الفيركسات المنتمية إلى ىذه الفصيمة عددان مف األمراض لمحيكانات ،كفيما يخص الساللة

الخاصة مف فيركس ككركنا التي نتحدث عنيا ،فثف المعمكمات المتاحة محدكدة لمغاية،

خاصة عف انتقاؿ ىذا الفيركس ككخامتو كأثره السريرم ،كقد انتشر المرض عمى نطاؽ كاسع
كسريع في الصيف كالعديد مف البمداف األخرل ،مما تسبب في تفشي اال لتياب الرئكم المعدم
الحاد(.)World Health Organization, 2020

 .2خصائص فريوس كوروىا (.)COVID-19
كيعد أخطر مايميز فيركس ككركنا ( )COVID-19ما أشارت إليو منظمة الصحة
العالمية ) .)World Health Organization, 2020إلى أف ىناؾ احتمالية كبيرة إلصابة كثير
مف األشخاص بمجرد اتصاليـ بعائؿ المرض ،سكاء كاف إنساف أك حيكاف ،أك عند مالمستو
أجساما صمبة ثـ مالمسة الفـ أك األنؼ أك الكجو ،األمر الذم يؤدم إلى انتشار العدكل إلى
ن
األفراد اآلخريف بكتيرة سريعة.
كيمكف لممرض أف ينتقؿ مف شخص إلى شخص خر عف طريؽ القطيرات الصغيرة
التي تتنأثر مف األنؼ أك الفـ عندما يسعؿ الشخص المصاب
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يعطس ،كتتساقط ىذه القطيرات عمى األشياء كاألسط المحيطة بالشخص ،كيمكف حينيا أف
يصاب األشخاص اآلخركف بمرض فيركس ككركنا  COVID-19عند مالمستيـ ليذه األشياء
أك األسط ثـ لمس أعينيـ أك أنفيـ أك فميـ ،كما يمكف أف يصابكا إذا تنفسكا القُطيرات التي

تخرج مف الشخص المصاب بالمرض مع سعالو أك زفيره ،ليذا فمف األىمية بمكاف االبتعاد

عف الشخص المريض بمسافة تزيد عف 0متر ( 4أقداـ)Liu, C., et al,2020,315-( .
)316
 .4أثر فريوس كوروىا ( )COVID-19عمى األطقـ الطبية
تعد األطقـ الطبية األكثر عرضو لمصابة بعائمة الفيركسات التاجية الحادة -كمنيا

ككركنا ( ،-)COVID-19حيث تحدث معظـ حاالت انتقاؿ العدكم في غياب االحتياطات
الخاصة بالكقاية مف العدكل كمكافحتيا قبؿ االشتباه في حالة محددة أك التأكد منيا؛ كلذا فثف
التطبيؽ الركتيني لمتدابير الرامية إلى الكقاية مف انتشار أمراض الجياز التنفسي الحادة عند
رعاية المرضى المصابيف باألعراض يعد ضركريان مف أجؿ الحد مف انتشار ىذه األمراض في

أماكف الرعاية الصحية ).)World Health Organization,2014

 .3سبل تعامل األطكه الطبية مع فريوس كوروىا ()COVID-19

تكصي مؤسسات الرعاية الصحية بالنظر في خدمة اإلشراؼ عمى صحة العامميف في
مجاؿ الرعاية الصحية لضماف تييئة بيئة مأمكنة لممرضى كالعامميف كمف األىمية بمكاف
تكفير أفضؿ سبؿ الحماية المتاحة محميان لمعامميف في مجاؿ الرعاية الصحية الذيف يتكلكف

رعاية المرضى المصابيف بفيركس ككركنا ،كمتابعتيـ في حالة تعرضيـ لمعدكل كتمخص

إرشادات الرعاية الصحية في اآلتي):)World Health Organization,2014
أ .المبادئ الخاصة باستراتيجيات الكقاية مف العدكل المرتبطة بالرعاية الصحية
كمكافحتيا
ترتكز المب ادئ الخاصة بتحقيؽ الرعاية الصحية لألطقـ الطبية عمى مجمكعة مف
المبادئ منيا ما يمي:
 المبادئ اإلدارية  :تيدؼ تمؾ المبادئ إلى):)World Health Organization,2008 لتكفي ر البنية التحتية لمسياسات كاإلجراءات الرامي إلى الكقاية مف انتقاؿ العدكل إلى
األطقـ الطبية أثناء رعايتيـ لممرضى كالكشؼ المبكر عنيا.
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 كضع بنية تحتية كأنشطة مستدامو لكقاية األطقـ الطبية مف العدكل كالعمؿ عمى
مكافحتيا.
 تكعية العامميف في مجاؿ األطقـ الطبية باستمرار.
 كضع السياسات كاإل جراءات بشأف جميع جكانب الصحة المينية مع تأكيد ترصد
جميع أمراض الجياز التنفسي الحاد في أكساط العامميف مف األطقـ الطبية.
 المبادئ البيئية كاليندسية تتضمف تمؾ الضكابط ضركرة تكفر بنية تحتية لمرافؽرعاية صحية منة ،مف خالؿ تكفر مايمي(Jefferson T, Del Mar CB, ,2011

:)Dooley L et al
 تكفير ىكية كافية لمؤسسات الرعاية الصحية.
 التنظيؼ الكافي ألماكف الرعاية الصحية.
ب .ضكابط تختص باحتياطات الكقاية مف العدكل كمكافحتيا
مف أىـ ضكابط الكقاية مف العدكل ما يمي (Lai MY, Cheng PK, Lim ,2005,69

:)WW
 الفصؿ بمسافة متر كاحد عمى األقؿ بيف المريض كعضك األطقـ الطبية المخالط لوخاصة مع عدـ استخدامو ألدكات الحماية .
 االستخداـ الرشيد لمعدات الحماية الخاصة ،فينبغي لمعامميف مف األطقـ الطبية أفيطبقكا نيج األكقات الخمس التي ينبغي فييا تنظيؼ اليديف قبؿ لمس المريض،
كقبؿ أل تنظيؼ أك تطيير ،كبعد التعرض لسكائؿ الجسـ ،كبعد لمس المريض ،كيتـ
الكقاية بغسؿ اليديف بالماء كالصابكف.
-

حماية الكجو بكاسطة قناع طبي ،معطؼ  ،قفازيف ،كاالمتناع عف لمس العينيف
كاألنؼ ،كالفـ بالقفازيف ،أك اليديف العاريتيف التي يحتمؿ تمكثيما.

احملور الجاىي :املشكالت اليت تواجى أسر األطكه الطبية
يشير كؿ مف (البار( ،)22-21 ،2104 ،منظمة الصحة العالمية،)21 ،2113 ،
(العبد اهلل( .)23 ،2103 ،أبكسحمكؿ ،ك خركف ،)4 ،2101 ،إلى أف أكثر المشكالت التي
تظير عمى األفراد كاألسر أثناء الككارث كاألزمات المجتمعية الطارئة ىي:
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 )1املشكالت اليفسية اإلىفعالية
تظير عمى أفراد أسر األطقـ الطبية مجمكعة مف المشكالت النفسية اإلنفعالية منيا:
الشعكر بعدـ كجكد ىدؼ كقيمة ،كالسمكؾ المضاد لممجتمع ،كالصراع في العالقات ،كصعكبة
الثقة باآلخريف ،كالخكؼ مف الكحدة ،كتعميمات خاطئة بشأف اآلخريف ،كالبكاء ،كانتقاد
اآلخريف ،كخفض في الطاقة.

 )0املشكالت اإلدراكية
تكاجو عمى أفراد أسر األطقـ الطبية مجمكعة مف المشكالت اإلدراكية منيا :عدـ
التركيز ،كالتشكيش ،كصعكبة اتخاذ القرار ،كقصر القدرة عمى االنتباه ،كشعكر بتكرار األذل
عمييـ ،كعدـ القدرة عمى السيطرة ،كعكدة الصدمة(تذكرىا) ،كتفكير في المكت ،كشعكر بعد
كجكد أمف /أماف ،كصعكبة في التذكر.

 )3املشكالت السلوكية
تكجو أفراد أسر األطقـ الطبية مجمكعة مف المشكالت السمككية منيا :ذىكؿ ،كقمؽ،
كخكؼ ،كشعكر بالكحدة ،كفقد األمؿ ،كشعكر بالعجز ،كاكتئاب ،كحزف ،كشعكر بالعجز،
كعدـ كضكح الرؤية ،كرعب.

 )4مشكالت جسدية
تكاجو أفراد أسر األطقـ الطبية مجمكعة مف المشكالت الجسدية منيا :تغير في قابمية
الشاىية ،كنقص النكـ ،كشعكر بالدكار ،اكاعياء ،كصداع ،كزيادة معدؿ ضربات القمب،
كعضالت مشدكدة ،كضيؽ /سرعة في التنفس ،كتعرؽ ،كأحالـ مزعجة(كابكس).

 )5مشكالت روحية
تكاجو أفراد أسر األطقـ الطبية مجمكعة مف المشكالت الركحية منيا :يأس ،كشعكر
بعدـ الجدكل مف الحياة ،كفقداف اإليماف ،كالشؾ في القيـ كالمعتقدات السابقة ،كاإلحساس
بتغير العالـ ،كاالنسحاب مف أماكف العبادة.

 )6مشكالت اجتناعية
تكاجو أفراد أسر األطقـ الطبية مجمكعة مف المشكالت االجتماعية منيا :العزلة بدكف
أصدقاء ،كمسافة في العالقات مع اآلخريف ،كعدـ التكاصؿ ،كصعكبة في الثقة باآلخريف،
كقصكر في ميارات حؿ المشكالت ،كمشكمة التنمر كالذم يعد شكؿ مف أشكاؿ العدكاف ال
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كدائما ما يككف المتنمر أقكل مف الضحية ،كما
يكجد فيو تكازف لمقكل بيف المتنمر كالضحية
ن
يمكف تعريفو أنو استقكاء شخص أك مجمكعة مف األشخاص عمى زميؿ ليـ في الحي أك
الحارة أك البمد أك الصؼ أك المدرسة كضايقتو جسديان أك معنكيان ،كقد يككف التنمر انفعالي:

كيشتمؿ عمى التيديد كالشتائـ كالسخرية كاإلذالؿ ،كقد يككف جسدم :كيشتمؿ عمى الدفع

كا لضرب كاالصطداـ بالضحية كسرقة الممتمكات الخاصة بالضحية ،كقد يككف عنصرم:
يتضمف اإليماءات كالتمميحات كسب اآلخريف.
كتؤكد ( ،)Coreil, J ,2009عمى أىمية تقديـ دعـ اجتماعي كنفسي ألسر األطقـ
الطبية كالذم يأتي كخطكة ميمة لدعـ الصحة البدنية كالعقمية ألفراد األسرة ،كجعؿ أفرادىا
يشعركف بتحسف ،كما يجعميـ أكثر أمانان في حياتيـ ،كما يمكف أف ُيقدـ الدعـ في صكرة
خدمة مممكسة تساعد أفراد األسرة عمى التأقمـ مع أم كضع حرج.

ثاىياً :اإلطار امليوجي للدراسة
ميوج الدراسة
اعتمد الباحث فى دراستو عمى المنيج اإلثنػكجرافى ككنػو أكثػر المنػاىج مالئمػة لمدراسػة
الحاليػػة –تحديػػد المشػػكالت التػػي تكاجػػو أسػػر األطقػػـ الطبيػػة المكاجيػػة لفيػػركس ككركنػػا فػػي
جمعػا مكثفنػا لمبيانػػات ،أل
المرحمػة اآلنيػة ،-ككنػو نمػكذج مػف نمػػاذج البحػكث الكيفيػة يتضػمف ن
جمػع البيانػػات عػػف العديػػد مػػف المتغيػرات عمػػى فتػػرة ممتػدة مػػف الػػزمف كفػػى كضػػع طبيعػػى"( أبػػك
عالـ.)224-222 ،2104 ،

كما يمكف استخدامو كأداة لفيـ أساليب مجتمع أك جماعة ما كطرقو في الحيػاة اليكميػة
مػػػف خػػػالؿ معرفػػػة أفكػػػار أعضػػػائو كمعتقػػػداتيـ كقػػػيميـ كسػػػمككياتيـ ،كيػػػتـ ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ
المالحظة بالمشاركة في الكضع الطبيعي الحياتي مف طرؼ الباحث(محمد.)44 ،2113 ،

كما اعتمػد الباحػث عمػى دراسػة الحالػة ككنػو سػيقؼ عمػى المشػكالت التػي تكاجػو أسػر
األطقـ الطبية المكاجيػة لفيػركس ككركنػا فػي المرحمػة اآلنيػة ،كىػذا المػنيج يػتـ تحميػؿ بياناتػو
بأسػػمكب كيفػػي" ،حيػػث يسػػتخدـ البػػاحثكف دراسػػة الحالػػة لكصػػؼ أك تفسػػير أك تقػػكيـ ظػػاىرات
اجتماعيػػة معينػػة ،كدراسػػة الحالػػة أشػػبو بالقصػػص فػػي األعمػػاؿ األدبيػػة أك كصػػؼ االىتمامػػات
كالمشػػكالت اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة ،كالغػػرض األساسػػي مػػف دراسػػة الحالػػة إلقػػاء الضػػكء عمػػى
ظػػاىرة معينػػة تشػػمؿ عمػػى مجمكعػػة مػػف العمميػػات أك األحػػداث أك األفػػراد أك أشػػياء أخػػرل ذات
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أىميػػػة لمبػػػاحثيف"( أبػػػك عػػػالـ ،)222-227 ،2104 ،كيػػػتـ جمػػػع البيانػػػات كتصػػػنيفيا كترتيبيػػػا
لتحميميا كالكصكؿ منيا لمنتائج.

 - 1جمتنع وعيية الدراسة
اعتمد الباحث في اختيار العينة عمى "المعاينة الغرضػية بحيػث تػـ اختيػار حػاالت تتميػز
ادا ميمػػيف عمػػى الكجػػو
بث ػرائيـ المعرفػػي كلػػدييـ معمكمػػات أك معػػارؼ خاصػػة تجعػػؿ مػػنيـ أف ػر ن
المخصكص في الحصكؿ عمى كجية نظرىـ في المشكالت التي تكاجييـ" (أبك عػالـ،2104 ،

 .)411كبذلؾ اختار الباحث ( )01أسػر ألطقػـ طبيػة مػف قػاطني محافظػة البحيػرة محػؿ إقامػة
الباحث.
 -0أداة الدراسة
استخدمت الدراسة المقابمة المقيػدة كػأداة أساسػية ،إذ أف دراسػة المشػكالت التػي تكاجػو
أسر األطقـ الطبية المكاجية لفيركس ككركنا في المرحمة اآلنية تحتاج ليذه األداة.
 -2الخطكات اإلجرائية لتطبيؽ المقابمة
الخطكة األكلى :تـ إعداد دليؿ لممقابمة عمى النحك اآلتي:
أ .تـ تحديد تساؤالت الدراسة بشكؿ عممي.
ب .تحكيؿ كؿ تساؤؿ مف تساؤالت الدراسة إلى عدة أىداؼ.
ج .صياغة أىداؼ الدراسة عمى ىيئة تساؤالت.
د .تصميـ دليؿ المقابمة بحيث تػـ صػياغة األسػئمة بأسػمكب كاضػ كترتيبيػا مػع مراعػات
تسمسميا كترابطيا.
ق .إج ػراء دراسػػة أكليػػة عمػػى دليػػؿ المقابمػػة مػػع عينػػة مػػف أسػػر األطقػػـ الطبيػػة المكاجيػػة
لفيػػػركس ككركنػػػا ،كالكقػػػكؼ عمػػػى مػػػدل مالءمػػػة األسػػػئمة ألىػػػداؼ الدراسػػػة ،كمػػػدل
مالءمتيا لألسر التي سيطبؽ عمييـ الدليؿ.
الخطكة الثانية :إجراء المقابمة كتسجيميا.
 -4تحميؿ بيانات الدراسة
ػيال لمحػػاالت التػػي تمػػت المقابمػػة معيػػا ،حيػػث يػػتـ أكالن:
فيمػػا يمػػي سػػيعرض الباحػػث تفصػ ن

عػرض نبػػذة تعريفيػة عػػف كػؿ حالػػة ،كظركفيػػا المعيشػية ،كالمشػػكالت التػي تكاجييػػا ،لمكصػػكؿ
إلى نتائج أكثر كاقعية عف تمؾ الحاالت.
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احملور األول :البياىات األولية لألسر قيد الدراسة
يكض الجدكؿ اآلتي البيانات األكلية لألسر قيد الدراسة
جدول()1
الجٍبنبد األولٍخ لألسر قٍد الدراسخ
وظٍفخ عضى
الفرٌق الطجً

عور عضى
الفرٌق
الطجً
82
35
34
33
38
83
33
31
43

نىع عضى
الفرٌق
الطجً
ذكر
ذكر
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
أنثى
أنثى
ذكر

هتسوج
هتسوج
هتسوج
هتسوجخ
هتسوج
هتسوجخ
هتسوجخ
هتسوجخ
هتسوج

طجٍت

45

ذكر

هتسوج

طجٍت
صٍدلً
طجٍت
صٍدالنٍخ
طجٍت
هورضخ
هورضخ
طجٍجخ
طجٍت

الحبلخ
االجتوبعٍخ

عدد
أفراد
األسرح
3
4
4
4
4
4
3
3
5

ٌعٍش هع زوٌهن
هن األة واألم
واألعوبم
ال
ٌعٍش
ٌعٍش
ال
ٌعٍش
ال
ٌعٍش
ال
ٌعٍش

حضر
قروي
حضر
حضر
قروي
حضر
قروي
قروي
قروي

6

ٌعٍش

قروي

الجٍئخ
السكنٍخ

مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ يتض أف أعمار أعضاء الفريؽ الطبي باألسر قيد
عاما ك  33عامان ،منيـ ( )3أطباء بنسبة ( ،)%31ك( )2صيادلة
الدراسة تراكحت بيف  24ن
بنسبة ( ،)%21بينما بمد عدد الممرضيف ( )2بنسبة ( ،)%21كبمد عدد الذككر في العينة
( )3بنسبة ( ،)%31كعدد اإل ناث بالعينة ( )3بنسبة( .)%31كما يتض مف الجدكؿ ()0
أف( )3أعضاء مف األطقـ الطبية عينة الدراسة يعيشيكف مع زكييـ مف األباء كاألميات
كاألعماـ ،بينما ال يعيش ( )3أسر مع زكييـ مف األباء كاألميات كاألعماـ ،كأف جميع عكائؿ
أفراد األطقـ الطبية باألسر قيد الدراسة متزكجكف ،كما يتض

تساكم نسبة قاطني الريؼ

كالحضر مف أفراد العينة بنسبة (.)%31

احملور الجاىي :املشكالت اليت تواجى أسر األطكه الطبية
 )1املشكالت اليفسية اإلىفعالية
فيما يخص المشكالت النفسية التي تعاني منيا أسرة األطقـ الطبية ،تـ تكجيو بعض
األسئمة ألسر األطقـ الطبية منيا:
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ىؿ فقدتـ الثقة في أشخاص خريف؟ ،كما سبب فقداف تمؾ الثقة؟
جاءت اإلجابة كاضحة عند جميع األسر بنعـ ،حيث أشارت األسرة األكلى كىي أسرة
طبيب يبمد مف العمر ( ،)21متزكج كلديو طفؿ يبمد مف العمر ثالث سنكات ،كيقطف كأسرتو
بمدينة دمنيكر؛ حيث أفادت الزكجة أنيا فقدت الثقة في كثير مف الجيراف ،حيث إنيـ
يعاممكنيا كما لككانت ىي كطفميا مكبكءة ،كيسعكف دائما لمتيرب منيا ،كعدـ التحاكر معيا
األمر الذم أحست معو بالكحدة كالعزلة لغياب زكجيا عنيا ،كجعميا تشعر بالخكؼ الشديد مف
اآلخر ،كمف ثـ أصبحت محممة بطاقة سمبية تجاه المجتمع ،كما أشارت أنيا تشعر بخكؼ
شديد عمى إ بنيا فبعد أف كاف جميع أبناء الجيراف يسعكف لمعب معو ،إال إنو فجأة أصب
يشعر بالكحدة ،األمر الذم جعميا تتخكؼ مف ىذا عمى بناء شخصيتو ،خاصة أنيا تقطف
بعيدا عف زكييا.
ن
كفيما يخص األسرة الثانية أسرة صيدلي يبمد مف العمر ( ،)43متزكج كلديو طفؿ
يبمد مف العمر ( )2سنكات ،كطفمة ( )3سنكات ،كيقطنكف بأرض نصره التابعة لمدينة
دمنيكر ،فقد أشارت زكجة الطبيب أثناء سؤاليا ،أف أىؿ زكجيا خاصة أبيو كأمو ،كأخكتو،
دائما ما يمبكف طمباتيا ىي كأبنائيا ،األمر الذم يجعميا في مأمف دائمان ،كما أكدت أف أىؿ

المنطقة ىـ األخركف يرفعكف مف ركحيا المعنكية ،كيدعكف دائمان لزكجيا الخير ،كلكنيا

أشارت إلى فقدانيا الثقة في بعض صديقاتيا الذيف بمجرد قدكـ جائحة ككركنا كبعمميـ أف

زكجيا أحد ككادر األطقـ الطبية بمستشفى العزؿ ،بدأت تتغير معاممتيـ معيا األمر الذم
جعميا تشعر بقداف الثقة بيـ ،لكنيا دائما ما تشعر بالكحدة لغياب زكجيا ،ككثي ارن ما ينتابيا

طاقة سمبية ،بيد أنيا تشعر بقيمة ما يقكـ بو زكجيا ،كتقؼ بجكاره.

كفيما يخص األسرة الثالثة أسرة طبيب يبمد مف العمر( ،)43متزكج كلديو طفميف
األكؿ يبمد مف العمر سبع سنكات كالثاني خمس سنكات ،كيسكف بمدينة شبراخيت في مسكف
مع أسرتو كأبيو كأمو ،كأخكتو ،فقد أفادت األسرة أف أىـ المشكالت النفسية التي يكاجيكنيا
الخكؼ كالقمؽ الشديد عمى أبنيـ األمر الذم يجعميـ في حزف دائـ ،في حيف أكدت الزكجة
أف الجد يسعى إلى تمبية متطمبات أحفاده ،كيسعى دائمان لمكقكؼ جنبيا كيخرجيا مف

اإلحساس بالكحدة ،بينما أشار إخكة الطبيب أف أىـ المشكالت النفسية التي يتعرضكف ليا
ىي السمكؾ غير السكل مف بعض األصداقاء ،األمر الذم دفعيـ إلى عدـ الثقة في كثير
- 424 -

بعض المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية المكافحة لفيروس كورونا (...................... )COVID-19

كثير مف األصدقاء يطمقكف العناف
منيـ ،كما أنيـ يشعركف بالحزف كاألسؼ عندما يجدكف نا
ألفكارىـ كيطمقكف أحكاـ غير مقبكلة عف األطباء.
كفيما يخص األسرة الرابعة أسرة صيدالنية تبمد مف العمر( ،)41متزكجو كلدييا كلد
كبنت تكأـ يبمغا مف العمر سنتيف  ،كتسكف مدينة كفر الدكار في مسكف شخصي تبع الزكج
كمستقؿ عف األسرة ،كبسؤاؿ الزكج أفاد أنو يشعر بالقمؽ كالتكتر الشديد عمى زكجتو ،كما أنو
يعيش حالة نفسية سيئة نتيجة إنشغاؿ زكجتو بمستشفى العزؿ ،عمى الرغـ مف ككنو دائـ
اال تصاؿ بيا ،كما أنو تقريبان يعيش حالة مف العزلة عف أسرتو خكفان عمييـ كلكنو أشار إلى

نقطة ميمة ،كىك ما يمقيو مف أصحابو داخؿ العمؿ مف حذر شديد فيك يعمؿ معمـ األمر
الذم جعمو ال يذىب إلى المدرسة تقريبان يكميان ،كقد ساعده عمى ذلؾ تكقؼ الدراسة في

المدارس ،بينما أشار عمى الجانب األخر بسعادتو لكقكؼ البعض اآلخر مف الزمالء بالتخفيؼ
عنو ،لكنو دائما ما يشعر بالكحدة كالقمؽ كالتكتر ،كما أنو يشعر بضغكط نفسية ككنو يعمؿ
عمؿ األـ كاألب ألكالده ،كيشير الزكج إلى أف ثمة مكاقؼ معينة جعمتو يفقد الثقة في كثير
فمثال عند ذىابو إلى السكبر ماركت المجاكر لسكنو قاـ صاحب
مف األفراد داخؿ المجتمع ،ن

السكبر ماركت بمعاممتو بصكرة غير معتاد عمييا ،األمر الذم جعمو يتسكؽ مف سكبر ماركت
بعيد عف المنزؿ ،كىذا يزيد مف الضغكط النفسية الكاقعة عميو.
كفيما يخص األسرة الخامسة أسرة طبيب يبمد مف العمر( ،)42متزكج كلديو ذكراف
األكؿ يبمد مف العمر ( ،)3كالثاني يبمد مف العمر ( )4سنكات ،كيسكنكا عزبة طو التابعة
لمبيضا مركز كفر الدكار ،كيعيش في مسكف مككف مف خمس طكابؽ ،مع أخكتو كجميعيـ
متزكجكف ،كما يعيش معيـ األب كاألـ ،كبسؤاؿ الزكجة أشارت إلى أف أـ الزكج اكاخكتو

أياما صعبة
يعتنكف بالطفميف جيدان كيكعضكىـ عف غياب األب ،إال إف األسرة جميعان تعيش ن
نتيجة لبعض السمككيات المجتمعية النابعة مف بعض أبناء المنطقة تجاه األبناء ،كأف أكثر ما
يؤلـ األسرة ىك الشعكر الدائـ بالقمؽ كالتكتر ،كالخكؼ الشديد عمى األبف الذم تعتبره األـ
عمى حد قكليا ذا قمب حنكف.
كفيما يخص األسرة السادسة أسرة ممرضة تبمد مف العمر( ،)24متزكجة كلدييا
بنتاف تبمد األكلى مف العمر ثالث سنكات كالثانية سنة كاحدة  ،كيسكنكا بمدينة إدكك،
كتعيش األسرة في سكف منفصؿ عف العائمة ،كبسؤاؿ الزكج عف أىـ المشكالت النفسية التي
- 423 -

بعض المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية المكافحة لفيروس كورونا (...................... )COVID-19

تكاجييا أجابت أف فقداف السند يجعمو يشعر بالكحدة األمر الذم دفعو إلى القمؽ الدائـ عمى
زكجتو ،كجعمو يشعر باإلحباط الدائـ ،إل نعزالو عف المجتمع ،اكاحساسو الدائـ بعدـ تقبؿ
نفسيا عمى حد تعبيره ،كما أنو بصفتو العائؿ
اآلخريف لو ،خاصة الجيراف الذيف يمزقكنو
ن
لألبناء نتيجة غياب األـ ،كنتيجة انييار الثقة بينو كبيف معظـ مف يعرفيـ ،أصيب بخفض في

الطاقة ،كما أشار إلى تعامؿ الجيراف معو بصكرة ميينة ،حيث قاـ البعض منيـ بقطع المياه
عنو ،األمر الذم أشعره بنقمة عمى المجتمع لشعكره أف األـ البد أف يككف ىدفيا األكؿ األسرة
كليس مكاجية ككركنا.
كفيما يخص األسرة السابعة أسرة ممرضة تبمد مف العمر( ،)44متزكجو كلدييا
بنتيف تبمد األكلى مف العمر سبع سنكات كالثانية خمس سنكات ،كتسكف بشقة في منزؿ
عائمة زكجيا بقرية قمشاف بمركز إيتام الباركد ،كبسؤاؿ رب األسرة كىك األب كالذم يعمؿ
بالمعيد الديني بالقرية ،أثنى عمى عمؿ زكجتو ،إال أنو يشعر بالخكؼ الشديد عمييا كعمى
طفمتيو ،األمر الذم دعاه إلى إجبارىا عمى أخذ إجازة رعاية طفؿ أال أف الظركؼ حالت دكف
ذلؾ ،كما أنو يشعر باإلحباط الشديد ألنو اليستطيع رعاية بنتيو عمى الكجو األمثؿ ،نتيجة
كقكع االختيار عمى زكجتو لتككف ضمف األطقـ الطبية بمستشفى العزؿ ،كيؤكد دئما عمى أف
الكحدة كخاصة ككنو ذكر تمثؿ لو أزمة نفسية شديدة ،كما يشعر بسكء معاممة الجيراف لو
األمر الذم دفعو لمتفكير في تغيير محؿ السكف ،كمما زاد األمر صعكبة كجكد أخك لو كزكجتو
أطباء كأ خك خر يعمؿ باإلسعاؼ ككالدييـ مصابيف بأمراض مزمنة كىك مايزيد التكتر كالضغط
النفسي عمى جميع أفراد األسرة.
كفيما يخص األسرة الثامنة أسرة طبيبة تبمد مف العمر( ،)40متزكجة كلدييا بنت
تبمد مف العمر سنة كاحدة ،كتسكف في شقة منفصمة بالقرب مف أسرة الزكج كالذم يعمؿ معمـ
لغة عربية بالتربية كالتعميـ ،كيسكنكف بقرية المعدية مركز إدكك ،كبسؤاؿ أـ الزكج تقكؿ أنيا
ىي مف تتحمؿ مسئكلية تربية البنت كأنيا غير راضية عف عمؿ زكجة إبنيا خكفان مف

إصابتيا كنقؿ العدكل إلى الزكج كالبنت اكالييا كزكجيا كباقي أبنائيا ،خاصة كأف زكجة أحد
أبناءىا الباقيف تعمؿ ىي األخرل طبيبةكتعمؿ بمستشفى العزؿ بدمنيكر ،كما أشار الزكج إلى

أف أىؿ القرية يقكمكف بمعاممة األسرة معاممة سيئة عمى حد قكلو كأنيـ كباء ،األمر الذم
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يشعره بالغضب الشديد ،كما أنو يشعر تجنب أصحابو في العمؿ لو بدعكل أنو مصدر
لمصابة عف طريؽ زكجتو.
كفيما يخص األسرة التاسعة أسرة طبيب يبمد مف العمر( )31عامان ،متزكج كلديو

بنتاف تبمد األكلى ( )03عامان كالثانية ( )02عامان ،ككلد (  2سنكات) كيسكف في طابؽ
لمنزؿ عائمي بيف كالدتو كأبيو ،كمعو بالمنزؿ اثنيف مف أخكتو كجميعيـ يسكف في بيت مككف
مف ثالث طكابؽ أما األب كاألـ يسكناف بمنزؿ منفصؿ بجكارىـ مباشرة ،بقرية قمشاف ،كعند
الجمكس مع أفراد األسرة تحدث أخكتو أنيـ فخكريف بعمؿ أخييـ كأنو أحد أفراد األطقـ الطبية
المكاجية لفيركس ككركنا ،لكنيـ يتأسفكف عف ما يفعمو أىؿ القرية تجاىيـ كتجاه أبنائو
كزكجتو ،مف سكء المعاممة ،خاصة كأف أخييـ قد أصيب بككركنا؛ األمر الذم يشعرىـ
بالغضب الشديد مف أىؿ قريتيـ ،كما أنيـ يشعركف بسكء المعاممة مف أصحاب الصيدليات
عند الذىاب لشراء دكاء حيث نجد كثير مف القائميف عمى العمؿ بالصيدلية مف غير األطباء
ال يرغبكف في التعامؿ معيـ ،األمر الذم أشعرىـ باإلحباط ،أما الزكجة فقالت أنيا تعيش
أتعس أياـ حياتيا لبعدىا عف زكجيا كخكفيا الشديد عميو ،كاشتكت مف سكء معاممة أصدقاء
أبنائيا ليـ ،كانعزاؿ أصحابيا عنيـ بحجة أف كالدىا مصاب ،كقد تكررت تمؾ اإلشاعة أكثر
مف مرة األمر الذم أشعرني بالقمؽ كالتكتر المستمريف خكفان عمى أكالدم مف بطش أىؿ

القرية.

كفيما يخص األسرة العاشرة أسرة طبيب يبمد مف العمر( ،)33متزكج كلديو بنتاف
ككالداف البنت األكلى بالمرحمة الجامعية كالبنت الثانية في الثانكية العامة ،كالكلد األكؿ في
الشيادة اإلعدادية ،كالكلد الثاني بالصؼ األكؿ اإلعدادم كيعيش بمنزؿ منفرد بجكار منزؿ
كالده كمنزؿ أخيو كعمو ،كيسكف ،بقرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت ،كعند سؤاؿ
الزكجة عف أىـ المشكالت النفسية التي تتعرض ليا أجابت أنيا تعيش حالة نفسية سيئة
نتيجة الضغكط النف سية الممقاه عمى عاتقيا في ظؿ غياب الزكج ،فعمى حد تعبيرىا " بمكت
في اليكـ  011مرة مف الخكؼ كالقمؽ عمى زكجي فيك حياتي كحياة أبنائي" ،كما أشارت أنيا
تفقد السند ألبنائيا خاصة أنيـ في مراحؿ عمرية حاسمة في حياتيـ ،كأشارت إلى أنيا
شعرت باألسؼ عمى بعض األشخاص مف األقارب كالجيراف كأىؿ القرية الذيف يعاممكف األكالد
كأنيـ مصدر لككركنا بالقرية ،األمر الذم جعؿ أبنائيا في عزلة ،مما كضعيا في مكاقؼ
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نفسية صعبة ،كما أف ىناؾ مف تعامؿ مف أىؿ القرية معيا بطريقة سيئة ،إال إف أكثر ما
بعضا مف أعمامو قامكا بعزؿ أبنائيـ عف أبنائي
أحزنيا كأشعرىا بالندـ عمى شغؿ زكجيا أف ن
بحجة أنيـ يمكف أف ينقمكا العدكة إلى أبناءىـ ،األمر الذم جعميا تشعر بالحصرة كاألسؼ،
كرغـ ذلؾ أشادت بدكر الجد في قضاء حاجة أحفاده ،كمتابعتيـ كالعمؿ عمى قضاء حكائجيـ.

 )0املشكالت اإلدراكية
فيما يخص المشكالت اإلدراكية التي تعاني منيا أسرة األطقـ الطبية ،تـ تكجيو بعض
األسئمة ألسر األطقـ الطبية منيا:
ىؿ كاجيتكـ صعكبة في اتخاذ القرار تجاه بعض المكاقؼ؟ ،كىؿ تشعركف باألماف في
ظؿ الكضع القائـ؟ ،كىؿ فقدتـ السيطرة عمى أعصابكـ؟
جاءت اإلجابة كاضحة عند جميع األسر بنعـ عمى الثالثة أسئمة ،حيث أشارت
الزكجات باألسر؛ األكلى ،كالخامسة ،كالتاسعة ,والعاشرة أنيف يشعرف دائما باألذل المتكاصؿ
مف الجيراف ،األمر الذم جعميف يفقدف السيطرة عمى أعصابيف في كثير مف المكاقؼ ،فقد
أشارت الحالتيف األكلى كالخامسة إلى كاقعة غريبة ىي؛ كاقعة تجمير بعض الجيراف أماـ
مسكنيف كالقياـ بمنعيف مف الصعكد إلى الشقة ،األمر الذم جعميف يصرخف كينياريف في
كضج النيار ،حتى تمكنتا مف الصعكد إلى شقتيف ،كىك ما جعميف ال يشعرف باألماف ،كفي
ذات السياؽ أشارت الزكجتيف باألسرتيف التاسعة كالعاشرة أنيف يعانيف مف سكء معاممة
الجيراف التي تفرض عمييف االتعزاؿ عنيـ كأخذ ق اررات صادمو تجاىيف بعدـ التعاكف معيـ
في أم أمر ميما كاف ،كما أشارت إلى نفس المشكمة كال األسرتيف السابعة كالثامنة ،كلكف
أضافف أف األمر كصؿ بينيف كبيف الجيراف إلى مشاحنات كمقاطعات كخالفات حادة كصمت
إلى حد األضرار الجسدية.
كفيما يخص األسرة السابعة ،كاألسرة الرابعة فقد كقفا عمى مشكمة خطيرة كىي مشكمة
نفير معاممة األصدقاء؛ فقد أشار الزكج إلى صدمتو في بعض أصدقائو األمر الذل جعمو
يصدر ق ار ارن بعدـ التعامؿ معيـ ،كما أنو دائما كنتيجة الضغكط عميو يعاني مف عدـ التذكر،
كدائما ما يفكر في الخطر الكاقع عمى زكجتو ،األمر الذم يجعمو يفكر في المكت ،بينما أشار

ال زكج باألسرة الرابعة إلى ذات المشكمة سكء معاممة أصدقائو مف المعمميف معو بالمدرسة
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األمر الذم أشعره بالصدمة كاالرتباؾ كفقداف الثقة في بعضيـ ،كذلؾ أشار أفراد األسرة الثامنة
إلى أف تعامؿ األصدقاء معيـ جعميـ غير متزنيف عمى المستكل الشخصي كاالجتماعي.
كفيما يخص األسرتيف الثالثة ،كالسادسة فقد أشارت الزكجة في كال األسرتيف إلى
أخذ قرار حاسـ بمنع عالقة أبنائيف ببعض أصدقائيـ نتيجة تعامميـ التعسفي مع أبنائيف،
األمر الذم جعميف دائما مضطربيف ،فاقديف لمتركيز دائمان ،كما أنيف يعانيف مف فقداف األمف
كاألماف خاصة عمى أبنائيف.

 )3املشكالت السلوكية
فيما يخص المشكالت السمككية التي تعاني منيا أسرة األطقـ الطبية ،تـ تكجيو بعض
األسئمة ألسر األطقـ الطبية منيا:
ىؿ كاجيتـ في تمؾ الفترة مشكالت سمككية معينة؟ كىؿ كاف ليا تأثير كاض عمى
أفراد األسرة ؟ كما رد فعمكـ تجاه تمؾ السمككيات؟
ككانت اإلجابة بنعـ عند جميع األسر؛ حيث أشارت األسر؛ األكلى ،كالثالثة ،كالرابعة،
كالتاسعة إلى تغير سمككيات أفراد المجتمع الذم يسكنكف فيو سكاء كاف مدينة أك قرية ،مع
جميع أفراد األسرة ،األمر الذل كلد كثير مف المشكالت منيا مشكمة السمكؾ العنيؼ تجاه أفراد
أسر األطقـ الطبية األمر الذم جعؿ األميات كاألباء كالجد كالجدة كاألعماـ عمى حذر شديد
مف ارتياد أبنائيـ لمشارع خكفان مف بطش بعض المراىقيف كالشباب المتيكريف بيـ ،بينما
أشرت األسرة الثالثة إلى أف األمر كصؿ إلى حد التيديد بخطؼ طفمييما إذا لـ يمتزـ أىؿ
المنزؿ بالحجر التاـ ،كعدـ مغادرة المنزؿ ،األمر الذم كاف لو أثر كبير عمى نفسية الزكجة
كالجد كالجدة ،ككضع األسرة في قمؽ كتكتر كخكؼ شديد ،بينما ذكرت األسرتيف األكلى
كالرابعة؛ المشكالت السمككية المتمثمة في العنؼ ضد األبناء خاصة كأفراد العائمة عامة
أصابيـ بحالة مف الذىكؿ ،كالقمؽ ،كالخكؼ ،كشعكر بالعجز ،كاكتئاب ،كحزف ،كرعب األمر
الذم أثر في حياتيـ كجعميـ يكرىكف تمؾ الفترة مف الزمف ،متمنيف زكاؿ تمؾ الغمة كحفظ
زكييـ.
بينما أشارت الزكجة باألسر؛ الثانية ،كالخامسة ،والعاشرة ،أف أىـ المشكالت
السمككية التي كاجيتيـ ىي مشكمة شعكرىـ بالعجز أماـ أبنائيـ جراء ما يحدث ليـ مف
إىانات متكررة ،كمضايقات تصؿ لحد السباب كالتنمر عمى األب أك األـ مف أفراد األطقـ
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الطبية ،األمر الذم جعميـ يمكتكف في كؿ دقيقة مف األكتئاب حتى كصؿ الحاؿ ببعض األسر
إلى فقداف األمؿ في أم جديد ،كشعكرىـ بحزف متكاصؿ ،كتفيد األسرة الثانية كالسادسة أف
عدـ كضكح الرؤية أماميـ لما يحدث كغياب عائميـ مف أب أك أـ مف أفراد األطقـ الطبية،
جعميـ يعيشكف في كابكس كبير مما أثر عمى سمككيـ مع األخريف خاصة مع فقدانيـ األمؿ
في كثير مف أبناء المجتمع المجاكريف ليـ.

 )4مشكالت جسدية
فيما يخص المشكالت الجسدية فكانت كاحدة عند جميع األسر حيث أجمع جميع
األسر عمى أف ما يعيشكنو مف ظركؼ حياتيو في غياب العائؿ مف أفراد األطقـ الطبية جعؿ
كثير منيـ يتأثر بأمراض جسدية ،خاصة األسر التي بيا األب كاألـ ،حيث أشار األباء
كاألميات باألسرة الثانية كالثالثة ،كالرابعة ،كالخامسة ،كالتاسعة يعانكف مف أمراض سببت
ليـ مشكالت جسدية نتيجة القمؽ كالخكؼ عمى أبنائيـ ،كما يمقكه مف معاممة سيئة مف
الجيراف كاألصدقاء ،حيث أصيب بعض يـ بارتفاع ضغط الدـ ،كالبعض األخر بالسكر ،بينما أكد
الجميع أف أعينيـ ال ترل النكـ مما أسر عمى أدائيـ ،كما أكدك أف ىناؾ تغيرات جذرية أنتابت
أجسادىـ نتيحة ما يمركف بو مف ظركؼ صعبة أىميا اإلعياء كالصداع المستمر.

 )5مشكالت الروحية
فيما يخص المشكالت الركحية فكانت أقؿ المشكالت التي يتعرض ليا أفراد األسر
حيث أشارت األسر؛ الثانية كالرابعة كالسادسة أنيـ يشعركف باستم ارر باليأس كعدـ الجدكل
في تمؾ الحياة مع عدـ كجكد زكييـ مف أفراد األطقـ الطبية ،كأنيـ ينظركف أف ىدفيـ
األساسي في تمؾ الفترة ىي اإلحاطة بأبنائيـ اكابعادىـ عف أم مكركه يمكف أف يصيبيـ ،بينما

أشارت باقي األسر أف إيمانيـ باهلل كبما يقكـ بو زكييـ مف أفراد األطقـ الطبية ييكف عمييـ
األمر ،كيشعرىـ بالفخر لما يقكمكف بو ،كيركف أف الشعكر باليأس أمر طبيعي في تمؾ
الظركؼ إال إف إيمانيـ باهلل كبير.

 )6املشكالت االجتناعية
أجمعت جميع األسر عمى مشكمتيف اجتماعيتيف خطيرتيف ىما؛ مشكمة العزلة متمثمة
في ترؾ األصدقاء ليـ ،كبعد اآلخريف مف األىؿ كاألقارب كالجيراف عنيـ ،كفقداف الثقة في
اآلخريف ،كالمشكمة الثانية ىي التنمر ،فقد أشارت األسر؛ األكلى كالثالثة ،كالرابعة ،كالسادسة
- 422 -

بعض المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية المكافحة لفيروس كورونا (...................... )COVID-19

كالثامنة؛ أنيـ منذ قدكـ تمؾ الجائحة كىـ يعيشكف في عزلة مجتمعية شديدة ،حيث إف كثير
مف األصدقاء تخمكا عنيـ ،كتربص الجيراف بيـ ،كتباعد الجيراف عنيـ كىك أمر طبيعي ككنيـ
يقطنكف مدف كليس قرل إال أنيـ أكدكا عمى خشكنة المعاممة مف الجيراف ،كسكءىا األمر
الذم جعؿ بعض الجيراف يغمقكف مدخؿ العمارة في كجكىيـ كال يريدكنيـ أف يصعدكا منازليـ،
كما أنيـ فقدك الثقة حيث إ ف كثير مف أصحاب المحاالت التجارية التي اعتادك عمى التبضع
منيا تخمك عنيـ كيعاممكنيـ أثناء التبضع معاممة سيئة ،ككصمت إلى حد المنع مف دخكؿ
تمؾ المحالت ،فقد أشارت األسرة األكلى أف الزكجة ذىبت لكى تشترم دجاجة ،فمـ يمبي
صاحب المحؿ طمبيا كقاؿ ليا اليكجد عمى الرغـ مف أنيا تشاىد الدجاج أمامو بالمحؿ ،كما
أشارت األسرة الثامنة إلى منع أصحاب السكبر ماركت بالشارع التي يقطنكف بو الدخكؿ
لمتبضع ،كما أشارت األسرتيف السادسة كالرابعة ،أف العزلة االجتماعية عندىـ تمثمت في
انعزؿ جميع األقارب ،كاألصدقاء ،كالجيراف عنيـ األمر الذم أشعرىـ أنيـ بيـ كباء ،كىك ما
ا
أثار حفيظة أفراد األسرتيف كجعميـ في نقمة عمى المجتمع ،جراء أفعاليـ التي يقكمكف بيا.
كما أشارت األسر الثانية ،كالخامسة ،كالثامنة ،كالتاسعة ،كالعاشرة إلى مشكمة التنمر
كالتي ظيرت بصكر عديدة فقد أشارت األسرتيف الثانية كالخامسة أف التنمر ظير مف جيرانيـ
في صكرة إيماءات كتمميحات كسب اآلخريف لألسرة كالتمسف عمييـ بأنيـ مركز لمكباء
بالمنطقة ،كأنيـ عائالت مصابة بالفيركس ،كأنيـ مثؿ الجرزاف ينقمكف الكباء إلى جميع أركاف
المنطقة ،بينما أكدت األسر؛ الثامنة ،كالتاسعة ،كالعاشرة كصؿ إلى حد التيديد لنا بضركرة
ترؾ القرية ،كاستمر األمر في صكرة شتائـ كسخرية اكاذالؿ ألسرة األطقـ الطبية ،األمر الذم
كصؿ إلى حد التالسف أثناء الخركج إلى أسكاؽ القرية ،كعدـ تعاكف البائعيف معنا كالتنافر
منا ،كما كصؿ األمر إلى حد اإلضرار الجسدم عف طريؽ عنؼ البعض بالقرية ضد أىؿ
األطقـ الطبية ،كقطع المياه عف منازليـ ،كمنعيـ مف مغادرة المنزؿ.
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اليتائج واملكرتحات الرتبوية
أوالً :ىتائج الدراسة
تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج الميمة بعد دراسة أثنكجرافية لعشر أسر
مف أسر األطقـ الطبية كىذه النتائج ىي:
 )0يعد أفراد األطقـ الطبية ىـ عمادة النظاـ الصحي في مصر ،كيتككف القطاع الطبي
مف أطباء ،كأطباء أسناف ،كصيادلة ،كىيئة تمريض.
 )2أكثر فئات الييئات الطبية تعامالن مع جائحة فيركس ككركنا ىـ األطباء ،كىيئة
التمريض .كتبمد نسبة األطباء بمصر( ،)%23.23مف القطاع الطبي عامة ،بينما

تبمد نسبة ىيئة التمريض ( ) %33.42مف القطاع الطبي عامة.
 )4تعيش أسر األطقـ الطبية مجمكعة مف المشكالت منيا :المشكالت النفسية
اإلنفعالية ،كالمشكالت اإلدراكية ،كالمشكالت السمككية ،كالمشكالت الجسدية،
كالمشكالت الركحية ،كالمشكالت االجتماعية.
 )3أكثر المشكالت النفسية اإلنفعالية لدل عينة الدراسة كانت؛ الخكؼ ،القمؽ ،التكتر،
الشعكر بالذنب تجاه األبناء.
 )3أكثر المشكالت اإلدراكية التي تعيشيا أسر األطقـ الطبية ىي؛ األذل المتكاصؿ مف
الجيراف ،تغير معاممة األصدقاء معيـ ،الصدمة في تعامؿ أصدقاء أبناءىـ معيـ،
كطريقة معالجتيا.
 )3أكثر المشكالت السمككية التي تعيشيا أسر األطقـ الطبية ىي؛ العنؼ تجاه أفراد
األسرة ،كالشعكر بالعجز عف إيجاد حمكؿ لممشكالت أماـ أبنائيـ.
 )7أكثر المشكالت الجسدية التي تعيشيا أسر األطقـ الطبية ىي؛ معاناتيـ مف مجمكعة
مف المشكالت الصحية الناتجة عف الضغكط الحياتية التي يتعرضكف ليا كارتفاع
ضغط الدـ ،كالسكر األمر الذم أثر عمى حاالتيـ الجسدية.
 )1أكثر المشكالت الركحية التي تعيشيا أسر األطقـ الطبية ىي؛ الشعكر باليأس ،كعدـ
جدكل الحمكؿ المطركحة لمكاجية السمككيات الغريبة تجاىيـ مف أفراد المجتمع.
 )2أكثر المشكالت االجتماعية التي تعيشيا أسر األطقـ الطبية ىي العزلة االجتماعية،
التنمر ،فقداف الثقة في اآلخر.
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ثاىياً :املكرتحات الرتبوية ملواجوة املشكالت اليت تواجى أسر األطكه الطبية
إف ما يطرحو الباحث مف مقترحات تربكية لمكاجية المشكالت التي تمر بيا أسر
األطقـ الطبية في حقيقتيا ،مقترحات لمنيكض بمؤسسات بناء كعي اإلنساف المصرم ،خاصة
األسرة ،كالمؤسسات الدينية ،كاإلعالـ؛ لذا فثف النيكض بتمؾ المؤسسات أصب يمثؿ تحديان
كاضحان خاصة بعد األحداث األخيرة كما شيده المجتمع المصرم مف اىتزاز أخالقي كتنامي

كثير مف المشكالت التي أثرت كتؤثر في ىيكؿ البناء االجتماعي ،حيث ظير جميان مف

األحداث الجارية كالمتالحقة ضعؼ تمؾ المؤسسات كىشاشة بنائيا المؤسسي ،كمف ثـ يجب

استعادة قكتيا ،كدكرىا في بناء الكعي لممكاطف المصرم لتقبؿ تمؾ الفئة مف األسر
كمساعدتيا لتجاكز محنتيا ،عبر مقترحات تسيـ في إعادة بناء أبنائو ،كتعمؿ عمى تغيير
ذىنية المجتمع ،باعتبارىا عممية ميمة كسابقة كحاضنة لكؿ إصالح مرغكب فيو.
 -0مقترحات تنمية الكعي عبر األسرة حيث يمكف لألسرة أف تسيـ في تنمية الكعي مف
خالؿ ما يمي:



بياف أىمية ما يقكـ بو أعضاء الفرؽ الطبية ،كبياف أىمية دكرىـ في حفظ المجتمع
أماـ أبنائيـ.



تزكيد األبناء بخبرات تساعدىـ عمى التعامؿ مع أصدقاءىـ مف أبناء أسر األطقـ
الطبية.



إقامة الكالديف حكارات مطكلة مع األبناء يتـ فييا مناقشة الدكر التي تقكـ بو الفرؽ
الطبية ،كحجـ الصعكبات كالمعاناة التي تقع عمى عاتؽ أسرىـ ،كضركرة مساندة
أعضاء تمؾ األسر لتجاكز األزمة.



تنمية الكعي بثيجابيات كسمبيات فيركس ككركنا ،كطرؽ العدكل ،كسبؿ تجنبيا،
األمر الذم يحفز األبناء لسمكؾ إيجابي تجاه أصدقاءىـ مف أبناء أسر ىذه األطقـ.



بياف مقدار الدكر الفعاؿ لتمؾ األطقـ الطبية لتجاكز تمؾ الجائحة األمر الذم يجعؿ
مف تقدير اكاجالؿ ىذه األطقـ الطبية أمر كاجب.

 -2المؤسسات الدينية

تعد المؤسسات الدينية مف أىـ مؤسسات تنمية كعي اإلنساف كتكجييو نحك األفضؿ،
فيي تقدـ خطابات قادرة عمى تجنيد كتعبئة النشاطات الدافعة إلى التغيير ،لما تمتمكو مف
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سيطرة كجدانية عمى األفراد ،كيأتي دكر تمؾ المؤسسة لتنمية الكعى بالمشكالت التي تكاجو
أسر األطقـ الطبية عبر المؤسسات الدينية األزىر الشريؼ ،كزارة األكقاؼ ،كدار الفتكل،
كالكنيسة مف خالؿ ما تقدمو مف خطاب ديني داخؿ المجتمع المصرم ،يحفز لمساندة أسر
األطقـ الطبية ،كينمى الكعي بالمشكالت التي يتعرضكف ليا كسبؿ التغمب عمييا ،مف خالؿ:



اإلفادة مف النشر اإللكتركني ،كتدشيف مكاقع دينية لمتكاصؿ االجتماعي تكجو لعمكـ
الشعب المصرم كشبابو برسائؿ قصيرة عف دكر األطقـ الطبية في مكاجية جائحة
ككركنا ،كالطرؽ األخالقية لمتعامؿ مع ىؤالء األطقـ كزكييـ.



عمؿ برامج تميفزكنية دينية مكجية ألبناء المجتمع عف المشكالت المجتمعية التي
تكاجو أسر األطقـ كسبؿ حميا.



استخداـ اليكاتؼ المحمكؿ إل رساؿ رسائؿ قصيرة عف المياـ المككمة إلى أبناء
المجتمع لمساعدة أسر األطقـ الطبية ،كبياف حكـ الشرع في التيكـ ،كاالستيزاء
بأسر األطقـ الطبية.



بياف حكـ الشرع عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي المختمفة في التنمر كالتربص بأسر
األطقـ الطبية.

 -4اإلعالـ
يمكف لم عالـ في الكقت الراىف تبصير أبناء المجتمع كتنمية كعييـ بأىمية األطقـ
الطبية كسبؿ تقديـ دعـ نفسي كاجتماعي ليـ مف خالؿ:
 تقديـ برامج إعالمية تيدؼ إلى تنمية كعي المصريف بأىمية الدكر الذم تقكـ بواألطقـ الطبية.
 إعداد برامج تمفازية ،معدة خصيصان لتييئة العقؿ المصرم لتقبؿ الكاقع كسبؿالتعايش مع أسر األطقـ الطبية ،كتقديـ مساعدات ليـ ،كتبصيرىـ بالمشكالت التي

تكاجو تمؾ األسر كسبؿ حميا.
 تقديـ برامج اكاعداد حمقات كندكات إذاعية كتمفازية لمناقشة قضايا العزلةاالجتماعية ،كالتنمر ،كمشكال ت الخكؼ كالقمؽ كالتكتر التي تمر بو أسر األطقـ
الطبية ،كتحريؾ الحماس مف أجؿ القياـ بالجيكد كالمبادرات الشعبية لممشاركة في
مكاجيتيا.
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 إسػػياـ كسػػائؿ اإلعػػالـ بالمشػػاركة مػػع المؤسسػػات األخػػرم لمتربيػػة فػػي التحػػذير مػػفالسػػمككيات السػػمبية التػػي باتػػت تيػػدد الكيػػاف المجتمعػػي كتقضػػي عمػػى النبػػت الطيػػب
المتمثؿ في أسر األطقـ الطبية.
 تصميـ بعض اإلعالنات في التمفاز كاإلذاعة تيدؼ إلى إثارة كعي أفراد المجتمعبالمشكالت األسرية لتمؾ األسر كسبؿ التغمب عمييا.
 تشجيع المختصيف في عمـ االجتماع كالتربية عمى كتابة مقاالت حكؿ المشكالت التيتكاجو أسر األطقـ الطبية ،بيدؼ بث الكعي لدل أفراد المجتمع بتمؾ المشكالت كأف
المشاركة في مكاجية تمؾ القضايا حؽ ككاجب قكمي.
 تدشيف برامج إعالمية مشتركة بيف كسائؿ اإلعالـ العربي عبر قنكاتو الفضائيةلمناقشة قضايا أسر األطقـ الطبية ،كتييئة المجتمع لتقبؿ أسرىـ كمساندتيـ الجتياز
األ زمة الحالية التي تمر بيا تمؾ األسر.
 تخصيص مساحات في الصحؼ القكمية لتبصير أبناء المجتمع بالمجيكدات التيتقكـ بيا األطقـ الطبية ،كالمشكالت التي تكاجو أسرىـ ،،كنشر الكعي بأىمية
االستجابة السريعة لمتعامؿ مع تمؾ المشكالت كالعمؿ عمى حميا.
 تقديـ برامج إعالمية تعمي مف شأف التعميـ كتنمي لدل الطالب قيـ الكالء كاال نتماء. إبراز حمكؿ لمشكالت تمؾ األسر مف خالؿ مقاالت كثيرة مف الكتاب كالصحفييف. منع أجيزة اإلعالـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية عف تناكؿ تمؾ المشكالت بشكؿسمبي ،كال عمؿ عمى بث إعالـ جديد يحكل ثقافة اإلقناع كمخاطبة العقكؿ ،كيعرض
فى مكضكعية كعمؽ المشاكؿ كالتحديات الراىنة التي تكاجو تمؾ األسر كسبؿ حميا.
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