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 ملخص

الدراسة الحالية إلى الكشف عن بعض المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية  هدفت
(، وتقديم مجموعة من المقترحات التربوية التي COVID-19المكافحة لفيروس كورونا )

اعتمد الباحث فى دراسته على المنهجين اإلثنوجرافي، يمكن بها التغلب على تلك المشكالت. و 
المقابلة غير المقننة لجمع البيانات، وتم تطبيقها على عينة غرضية ، واستخدم ودراسة الحالة
، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة ( أسر ألطقم طبية من قاطني محافظة البحيرة01مكونة من )

من النتائج أهمها؛ أن أكثر المشكالت النفسية اإلنفعالية لدى عينة الدراسة كانت؛ الخوف, 
تجاه األبناء. وأن أكثر المشكالت اإلدراكية هي؛ األذى القلق, التوتر, الشعور بالذنب 

المتواصل من الجيران, تغير معاملة األصدقاء معهم, الصدمة في تعامل أصدقاء أبناءهم 
معهم, وطريقة معالجتها. وأن أكثر المشكالت السلوكية هي؛ العنف تجاه أفراد األسرة, 

ائهم. وأن أكثر المشكالت الجسدية هي؛ والشعور بالعجز عن إيجاد حلول للمشكالت أمام أبن
معاناتهم من مجموعة من المشكالت الصحية الناتجة عن الضغوط الحياتية التي يتعرضون 
لها كارتفاع ضغط الدم, والسكر األمر الذي أثر على حاالتهم الجسدية. وأن أكثر المشكالت 

ة السلوكيات الغريبة الروحية هي؛ الشعور باليأس, وعدم جدوى الحلول المطروحة لمواجه
تجاههم من أفراد المجتمع. وأن أكثر المشكالت االجتماعية التي تعيشها أسر األطقم الطبية 
هي العزلة االجتماعية, التنمر, فقدان الثقة في اآلخر. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من 

 الطبية.المقترحات التربوية لمواجهة المشكالت سالفة الذكر والتي تواجه أسر األطقم 
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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 anti-

Covid-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. 
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 مقدمة 

فبههالرغم مههن تطههور  ،القههرن العشههرين ةههاهرة أطلههق عليههها غههزو األمههرا  الوبائيههةشهههد 
األساليب الوقائية التي تمنع المر  المعدي مهن الظههور، فهكن كثيهرا  مهن الجماعهات السهكانية 
ال تأخههذ بهههذه األسههاليب الوقائيههة؛ ويرجههع ذلههك إلههى تمههرد الجماعههات السههكانية ورفضههها األخههذ 

قدمها العلم الحديث، وهكذا يظهر أن تهديدات غزو األمرا  المعديهة مها بالسبل الوقائية التي 
 يزال قائما  في بعض المجتمعات، إن لم يكن في معظمها.

إن تهديههدات غههزوات المههر  لمنسههان مهها  الههت قائمههة وخطيههرة وهههذا لههي  مرجعههه إلههى 
إلههى النتههائج  قائمههة األمههرا  الوبائيههة والمعديههة التههي يعههاني منههها اإلنسههان فقههط، بههل مرجعههه

الثانوية المترتبة على مثل تلك األمرا  واألوبئة، وُيعد أحد أهم النتائج الثانوية المترتبهة علهى 
انتشهار األوبئههة تلههك المشههكالت النفسههية واالجتماعيههة التهي تواجههه أفههراد المجتمههع، األمههر الههذي 

 (.061 ،2102يستلزم إعادة تأهيله لمواجهة تلك المشكالت)المشهداني, 
م, اجتاح العالم فيروس خطير أدى إلى خلل فهي 2121م, وبداية 2102ع نهاية عام وم

م، تهم 2102ديسهمبر  10منظومة األمهن النفسهي واالجتمهاعي لهدى كثيهر مهن المجتمعهات، ففهي
إبالغ منظمة الصحة العالمية بمجموعهة مهن حهاالت االلتههار الرئهوي لسهبب غيهر معهروف فهي 

التقصههي مههن قبههل األطقههم الطبيههة المنوطههة بالبحههث العلمههي مدينههة ووهههان بالصههين، وبالبحههث و 
م, 2121ينههاير  7بالصههين, تههم تحديههد سههبب إصههابة هههذه الحههاالت بااللتهههار الرئههوي، فههي يههوم 

-COVID.تم تسميته مؤقت ا من قبل السهلطات الصهينية باسهم لسبب فيروس تاجي جديدوكان ا

19 World Health Organization, 2020).) 

الوقت انتشر هذا الفيروس عبر الحدود الدولية، حيهث يمكنهه االنتشهار السهريع وبمرور 
من منطقة صغيرة إلى مناطق جغرافية كبيرة ومتسعة ُتغطي قارات متعددة أو العالم بأسره، ههذا 
من جانب ومهن جانهب رخهر بسهبب طبيعتهه المعديهة السهريعة غيهر المعتهادة، ومهن جانهب ثالهث 

جههها  المنهاعي لمنسههان؛ األمهر الههذي ينبهأ عههن عهدم امههتال  الجههها  نتيجهة حداثتههه بالنسهبة لل
المنهاعي أجسهاما  ُمضهادة محهدودة تكهون مطلوبهة لمحاربهة تلهك الكائنهات الحيهة الد يقهة، األمهر 
الههههههههههههذي اسههههههههههههتدعى أن تطلههههههههههههق عليههههههههههههه منظمههههههههههههة الصههههههههههههحة العالميههههههههههههة مصههههههههههههطل  

 (0 ،2121)العربية, epidemic".جائحي"
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فيروسهات التاجيههة الحههد أفهراد أ كورونها إلهى أن فيهروس وتشهير منظمهة الصهحة العالميههة
التهي RNAلعائلة كورونا المغلفهة أحاديهة الشهريط موضهوعة فهي خيهوط مصهنفة ضهمن ترتيهب 

 (.,Addie, D. D., 2004 5تنتقل إلى الحيوان أو البشر )
(. إلهى (World Health Organization, 2020وتهذهب منظمهة الصهحة العالميهة 

أن هنههها  احتماليهههة كبيهههرة إلصهههابة كثيهههر مهههن األشهههخاا بمجهههرد اتصهههالهم بالعوامهههل المسهههببة 
للمر ، من مرضى مصابين به، أو حيوان ناقل له، أو مالمسة جسم محمهل عليهه الفيهروس، 
واستنشاقه له عند مالمسة اليهد للعهين، أو الفهم، أو األنهف، وبسهبب الطبيعهة المعديهة للمهر  

الملوثههة  الجسمم إلههى األفههراد اآلخههرين بههوتيرة سههريعة، عههادة مههن خههالل سههوائل  تنتشههر العههدوى 
للشهخ  المصههار التهي تنتقههل فهي شههكل قطهرات أو رذاذ نتيجههة للسهعال أو الههدم أو المخههاط أو 

 اللعار.
( ةهههرت مجموعههة مههن التحههديات الكبيههرة COVID-19ومههع ةهههور فيههروس كورونهها، )

لم، نتيجههة الزيههادة السههريعة فههي الحههاالت مؤكههدة علههى الههنظم الصههحية فههي جميههع أنحههاء العهها
أمهر مههم  (،COVID-19)ااإلصابة، األمر الهذي جعهل الوقايهة والسهيطرة علهى فيهروس كورونه

 Liu, C., etللغاية، بسبب انتشاره السهريع عنهد مخالطهة األشهخاا اآلخهرين المصهابين بهه)

al,2020,315.) 
-COVIDة جائحهة فيهروس كورونها ) ُوتعد األطقهم الطبيهة خهط الهدفاع األول لمواجهه 

( مكونين مهن أطبهاء, 160071األطقم الطبية )بلغ عدد ت، حيث بجمهورية مصر العربية(  19
(, %20.20( طبيهب بنسهبة)20106وأطباء أسنان, وصيادلة, وهيئهة تمهريض, مقسهمين إلهى )

(, و) %6.11( طبيهههب أسهههنان بنسهههبة )20212(, و )%02.26بنسهههبة) ( صهههيدلي00072و)
, الجهههها  المركهههزي للتعبئهههة العامهههة واإلحصهههاء)( %02.12( هيئهههة تمهههريض بنسهههبة )026616

2101، 071.) 
بجمهوريههة ترسههمه هههذه اإلحصههائيات يؤكههد علههى أهميههة األطقههم الطبيههة  يالواقههع الههذإن 
، وركنها  حصهينا  للهدفاع عهن أهلهها فهي مصهر، فهم يمثلون قوة بشرية كبيرة داخل مصر العربية

 .COVID-19مواجهة فيروس كورونا 
ولما كانت األطقم الطبية متمثلة في األطباء، وهيئة التمريض هم خهط الهدفاع األول فهي 

؛ لذا فكنهم األكثهر عرضهة لتفشهي المهر  ههم وأسهرهم,  COVID-19مواجهة فيروس كورونا
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م لخطر اإلصابة, بسبب التال م المسهتمر ألمهاكن لما يتعرضون له من مخاطر تزيد من تعرضه
اإلصابة, ومالمسة المرضى هذا مهن جانهب، ومهن جانهب رخهر تتعهر  الفهرة الطبيهة لمتاعهب 
أخههرى منههها سههاعات العمههل الطويلههة, والضههيق النفسههي، والتعههب، واإلرهههاة المهنههي، والوصههم، 

  World Healthوالعنههف البههدني والنفسههي, األمههر الههذي يههنعك  علههيهم وعلههى أسههرهم.

Organization, 2020)) 
 اوتساؤالته مشكلة الدراسة

، وهيئههة التمههريض , وأطبههاء األسههنان, والصهيادلةاألطقههم الطبيهة متمثلههة فههي األطبهاءتعهد 
خههاطر م, لمهها يتعرضههون لههه مههن COVID-19خههط الههدفاع األول فههي مواجهههة فيههروس كورونهها

مهن المشهكالت منهها  أثناء تأدية عملهم, األمر الهذي يهنعك  علهى أسهرهم مسهببا  كثيهر يمةجس
كبيهرة بهين هيئهات التمهريض والقطهاع الطبهى بصهفة عامهة، بسهبب  ةبنسهب ة نسب الطهالة ديا  

اإلجهههاد الكبيههر الالئههي يقمههن بههه خههار  المنههزل ممهها يههؤدي إلهمههال المنههزل واألبنههاء ثههم يقههع 
 (.2121الدهشان,  (الطالة
وتعد مشكلة التنمر أحد أهم المشهكالت التهي تتعهر  لهها أسهر األطقهم الطبيهة بمصهر؛  

ضحايا  إحدىوفاة  قرية بول  بكفر الدوار، التابعة لمحافظة البحيرة شمال البالد، فلقد شهدت
المستشههايات المخصصههة  ىحههدإداخههل  ابكصههابته ةالمنيههة متههأثر  اوافتههه تههيفيههروس كورونهها ال
يعمهل كان  بالفيروس عندما أصيب والذيانت والدة طبيبا  من أبناء القرية؛ وك ,للحجر الصحى

بعهد مخالطتهه لمهريض مصهار، وبهدوره نقهل العهدوى لوالدتهه التهي  العهزل مستشايات ىحدإفي 
, تجاو ت السبعين من عمرها، ونقلت لمستشفى العزل لكنها توفيت متأثرة بكصابتها بالفيروس

وتجمههروا  أههالي القريهة احتشهدحيهث  ,ا بهين أههالى القريهةا حاد  خالف  وعند دفن المتوفاه حدث 
)جودة, أمام السيارة التي تحمل الجثمان، رافضين دفنها في المقهابر خشهية نقهل العهدوى للقريهة

2121 ,7.) 
احتشههد أهههالي قريههة "شههبرا البهههو" كمهها شهههدت محافظههة الدقهيههة واقعههة مشههابهة؛ حيههث 

-2 -00الموافهق  لدقهليهة شهمال مصهر،  صهباح يهوم السهبتالتابعة لمدينة أجا في محافظهة ا
، أمهههام مهههدخل قهههريتهم، رافضهههين دخهههول سهههيارة إسهههعاف تحمهههل جثمهههان طبيبهههة توفيهههت م2121

وتبين أن الطبيبة متزوجة من أحد أبناء القرية، لكنها تنتمهي لقريهة , بكورونا في مقابر القرية
مسقط رأسها خشهية نقهل العهدوى نها في مجاورة تسمى "ميت العامل"، ولذلك طالب األهالي بدف

 و  المتوفهاة تهدخل السهلطات إلقنهاع األههالي بالسهماح واستمرت تلك األ مة حتى طلب م، إليه
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عبههد الحميههد, (بههدفن الجثمههان، خاصههة أن عمليههة الههدفن سههتتم وفههق اإلجههراءات الطبيههة المتبعههة
2121 ,2.) 
يبهة مهن جيرانهها، بسههبب شههدت محافظهة اإلسهماعيلية فهي مصهر، واقعههة تنمهر ضهد طبو 

كشههفت الطبيبههة، دينهها مجههدي عبههد السههالم، , فقههد عملههها فههي فحهه  وعههال  مصههابي كورونهها
أخصائية أمهرا  جلديهة بمستشهفى القنطهرة باإلسهماعيلية، تعرضهها للتنمهر مهن جيرانهها الهذين 

 مستشايات الحميهات بالمحافظهة، خوف ها مهن مخهالطتهم لهها ىحدكحاولوا طردها، لكونها تعمل ب
وروت الطبيبههة الشهههابة الواقعههة فههي فيهههديو بثتههه علهههى , وتعرضهههم لمصههابة بفيهههروس كورونهها

صههفحتها علههى مواقههع التواصههل، قالههت فيههه إنههها تعرضههت للتنمههر مههن جانههب جيرانههها وأهههالي 
التههي تسههكن فيههها، حيههث حههاولوا طردههها مههن مسههكنها، بحجههة أنههها مصههابة بفيههروس  المنطقههة

)حسهنين, ل في مستشفى للحميات، وتخالط المصهابين بالفيروسكورونا، فور علمهم بأنها تعم
2121 ,02.) 

ا على ما سبق من مشكالت تفقد عائلهها وههو رر ألنها  ؛تعيش تلك األسر الوحدة عطف 
األسرة أو أحد أفرادها لفترات  منية طويلة نتيجة انشغاله بالتصدي لتلك الجائحهة، األمهر الهذي 
يهؤدي إلهى مجموعهة مهن االضهطرابات النفسهية واالجتماعيهة, كنتيجهة حتميهة للوحهدة, وللخهوف 

سهواء مهن  الشديد علهى  ويههم, األمهر الهذي يسهتدعي الهدعم النفسهي واالجتمهاعي لتلهك األسهر
األمههر الههذي يسههتدعي الههدعم طههرف أفههراد المجتمههع, أو أسههر أخههرى، أو مؤسسههات المجتمههع، 

, أو ةواالجتماعيه ةالنفسهي يهةتعزيهز أو حمايهة الرفا أو  بههدف وصهفلههم  النفسي االجتماعي
 (.IASC 2020,3,الوقاية وعال  المسائل المتعلقة بالصحة النفسية" )

هههؤالء األطبههاء مجموعههة مههن الضههغوطات النفسههية إن هههذه األسههبار تلقههي علههى أسههر 
واالجتماعيههة، لههذا فههكن هههذه الدراسههة مهمههة وملحههة، كههون األسههبار السههابقة تسههتدعي ضههرورة 

، المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبيهة بجمهوريهة مصهر العربيهةالتدخل للوقوف على واقع 
تقهديم يهد المسهاعدة تربويهة للتغلهب عليهها، بههدف الرحهات تمقالإضافة إلى تقديم مجموعة مهن 

ألسر األطقم الطبية األمر الذي ينعك  باإليجار علهى ممارسهتهم الطبيهة والمهنيهة, ومهن لتلك 
س بكيجابية تمكنهم من إتمام عملهم علهى أكمهل و ثم يتجهون نحو العمل في مواجهة هذا الفير 

 .وجه
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تعهر  أسهر األطقهم الطبيهة المنهوط بهها فهي  دراسهةوبناء  على ما سبق تتحهدد مشهكلة ال
, لمجموعهههة مهههن المشهههكالت منهههها التنمهههر والطهههالة, COVID-19مواجههههة فيهههروس كورونههها

هيههار, األمهر الههذي يسههتدعي الوقههوف نوالضهغوط النفسههية واالجتماعيههة التههي تهؤدي بهههم إلههى اإل 
ثنوجرافيهة إعلى واقهع تلهك المشهكالت وايجهاد حلهول تربويهة لمواجهتهها, وذلهك مهن خهالل دراسهة 

وتتبلهور مشهكلة  .(مهوطن الباحهث) البحيهرة ةمطبقة على عينة من أسر األطقهم الطبيهة بمحافظه
 : اآلتية ئلةسفي األ دراسةال

ومهها أثههره علههى األطقههم  ؟؟ ومهها خصائصههه(COVID-19) مهها مفهههوم فيههروس كورونهها .1
 الطبية؟

 ؟(COVID-19)فيروس كورونا  المتبعة لتعامل األطقم الطبية معما السبل  .2

-COVIDما المشكالت التي تواجه أسر األطقهم الطبيهة المكافحهة لفيهروس كورونها ) .4

 (؟ 19
المشههكالت التههي تواجههه أسههر التغلههب علههي  التههي يمكههن بههها مهها المقترحههات التربويههة .3

 ؟األطقم الطبية
 :دراسةأهداف ال
 ي:يلإلى تحقيق ما  ةالحالي دراسةهدف الت  
 .(COVID-19)التعرف إلى السبل المتبعة لتعامل األطقم الطبية مع فيروس كورونا  -
التي تواجه أسر األطقم الطبية المكافحة لفيروس الكشف عن بعض المشكالت  -

 .(COVID-19كورونا )
المشكالت التي  ىلتغلب علا التي يمكن بها تربويةالرحات تمقال تقديم مجموعة من -

 تواجه أطقم األسر الطبية بمصر.
 :دراسةأهمية ال

  دراسةأوالً: األهمية النظرية لل

-COVID)ما يهة فيهروس كورونها   تتحدد أهمية الدراسة نظريها  فهي إلقهاء الضهوء علهى

السبل المتبعة لتعامهل األطقهم الطبيهة الكشف عن ، و , وخصائصه, وأثره على األطقم الطبية(19
ههذا التهي تواجهه أسهر األطقهم الطبيهة المكافحهة لبعهض المشهكالت  ، وتحديدفيروس كورونامع  
 . فيروسال
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تعزيهز التههراث النظههري فهي العلههوم االجتماعيههة  كمها يتوقههع أن تسهههم الدراسهة الحاليههة فههي
التهي تواجهه أسهر األطقهم الطبيهة  المشهكالت االجتماعيهة, والنفسهية علهى قفت اوالتربوية, كونه

سعى لتقديم حلهول تربويهة لهها, األمهر الهذي يسههم ت, و (COVID-19)ة لفيروس كوروناالمكافح
 ل إلى حلول مناسبة للقضاء عليها.بشكل كبير في استقرار المجتمع إذا ما تم التوص

موضهوع حيههوي تنهاقش كونهها  اأهميهة موضهوعه مهن اأهميتهه دراسهةال  كمها تسهتمد ههذه
عي الوقهوف األمر الهذي يسهتد,  -الموضوع قيد الدراسة  -الساحتين العالمية والمحلية متداول

، األمهر ه أسر األطقم الطبية, وتقديم حلول تربوية مقترحة لمواجهتههاعلى المشكالت التي تواج
الههذي يههنعك  كليهها  علههى تلههك األطقههم الطبيههة، فينههدفعون نحههو التصههدي لتلههك الجائحههة بكههل قههوة 

 .وعزم
المجههال البحثههي للدارسههات تلههك الدراسههة كونههها تمثههل خطههوة مهمههة فههي  أهميههة أتيكمهها تهه

أثنهاء االجتماعية التي تركز على أنماط التغيرات االجتماعية التي تظههر فهي المجتمهع الحهديث 
وتأتي األهميهة األكاديميهة للموضهوع كونهه يسههم فهي األ مات, خاصة مع أ مة جائحة كورونا, 

واقهههع  لقهههارل العربهههي المههههتم بههههذا الموضهههوع الحهههديث, والتعهههرف علهههىنقهههل خلايهههة أكاديميهههة ل
للوقهوف  نموذجها بمحافظهة البحيهرة ا من األسهر، متخذ  المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية
 على تلك المشكالت وسبل معالجتها تربويا .

 دراسةثانياً: األهمية التطبيقية لل

تقدم حلول تربوية لجميع أفراد أسهر األطقهم الطبيهة تتحدد أهمية الدراسة تطبيقيا  كونها  
تمكنهم من مواجهة المشكالت التي تواجهم جراء عمل  ويههم بالمجهال الطبهي لمواجههة جائحهة 

تقهدم تلهك الدراسههة حلهول تربويهة مقترحهة لتقهديم الههدعم  كمها، (COVID-19فيهروس كورونها )
, حيهههث يمكهههن لتلهههك م الطبيهههةالمجتمعهههي لمواجههههة المشهههكالت التهههي تتعهههر  لهههها أسهههر األطقههه

االسترشاد بنتائج هذه الدراسة في وضع أس  وأساليب للتعامهل مهع ههذه المشهكلة المؤسسات 
هميههة تلههك الدراسههة كونههها تتنههاول بالدراسههة أكمهها تكمههن ، سههواء فههي مجههال العههال  أو الوقايههة

يقهدمون لنها خيهرة  ذينوالتحليل فئة مهمة من المجتمع وهي فئهة  وي أفهراد األطقهم الطبيهة, واله
 األطقم الطبية التي تقف في وجه هذا الفيروس. مأهلهم وه

فهي -كما تأتي أهمية تلك الدراسهة مهن عهدم وجهود دراسهة عربيهة تناولهت ههذا الموضهوع 
 .دراسةال ههذبالبحث والدراسة وهنا تكمن أهمية  -ثحدود علم الباح

 : دراسةمصطلحات ال
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 (COVID-19) فيروس كورونا (3
"مر  يصيب اإلنسان ويسبب متال مة الضائقة التنفسية الحادة  يعرف على أنه 

((ARDs  والتهار في الجها  التنفسي بشكل رئي  في البشر مما يؤدي إلى فشل تنفسي حاد
 (.   33, 3333كافي, سقد يؤدي إلى الوفاة")ال

 أسر األطقم الطبية (3
تعرف األسرة بأنها: األر واألم وما انبثق منهما من ذرية أبناء وبنات وكذلك األخوة  

مجموعة من األفراد ", أو بعبارة أخرى هيواألخوال والخاالتواألخوات, واألعمام والعمات 
 (.34, 3333)طرابزون,  "برباط إلهي, هو رباط الزوجية, أو الدم, أو القرابة اارتبطو 

األطقم الطبية إجرائيا  بأنها كل أسرة مكونة من أر وأم وأخوة وأخوات وتعرف أسر 
 (طبيب, طبيب أسنان, صيدلي, ممر األطقم الطبية) ي ائلهم من  و و وأعمام وعمات أحد ع

 .(COVID-19) يتصدون لمواجهة فيروس كورونا ن مام
 المشكالت التي تواجه األسر الطبية  (3

المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية إجرائيا  أنها" كل أمر يمثل عقبة أمام  تعرف
 ( من ماطبيب, طبيب أسنان, صيدلي, ممر )األطقم الطبية ي أفراد أسرة بها فرد من  و 

 .(COVID-19) يتصدون لمواجهة فيروس كورونا
 دراسةحدود ال

  المشهكالت التهي تواجهه أسهر األطقهم بعهض الحدود الموضهوعية: سهتكتفي الدراسهة بتحديهد
 .رحات تربوية للتغلب عليهاتمقوضع و ، (COVID-19الطبية المكافحة لفيروس كورونا )

 43م حتى   3333/ 4/  3في الفترة من  دراسةق اليطبتتم  :ة والزمانيةالمكاني ودحدال 
 البحيرةمحافظة بعض مراكز ومدن على مجموعة من أسر األطقم الطبية ب، 3333/ 3/ 

وهي؛ دمنهور وكفر الدوار وايتاي البارود وشبراخيت وادكو، وتم جمع البيانات ومعالجتها 
 . م3333 يونيووتفسيرها خالل شهر 

 ( أسر من أسر األطقم الطبية.33تم تطبيق الدراسة على ) :يةالبشر  حدودال 
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 الدراسات السابقة

يلي عر  ألهم الدراسات السابقة ذات االرتباط بموضوع الدراسة، مع التنبيه على  فيما
مههع  أن المحههك الههرئي  فههي أولويههة العههر  ارتبههاط الدراسههة السههابقة بموضههوع الدراسههة الحاليههة

 :الترتيب الزمني من األحدث لألقدم وذلك على النحو اآلتي
الوصههول إلههى اسههتراتيجيات تكيههم األسههرة مههع الحجههر   (3333داسههة السههكافي)حاولههت 

توصههلت و الصههحي المنزلههي فههي  مههن فيههروس كورونهها, واسههتخدمت الدراسههة المههنهج الوصههفي, 
الدراسة إلى مجموعهة مهن اسهتراتيجيات التكيهم منهها: التكيهم الصهحي, والمعرفهي, والعهاطفي, 

أن اسههتراتيجيات التكيههم  والتكيههم السههلوكي القههائم علههى األنشههطة, كمهها توصههلت الدراسههة إلههى
يخههدم التكيهم الصههحي الخههاا بالصهحة البدنيههة, والعقليههة,  قهد منههها مهها ،متداخلهة مههع بعضهها

الوقههت يزيههد مههن المناعههة  الصههحة النفسههية وفههي نفهه و قههد يخههدم التكيههم العههاطفي منههها مهها و 
 الجسدية.

( إلههى الوقههوف علههى أثههر الحجههر المنزلههي علههى 3333بينمهها سههعت دراسههة الدهشههان )
معههدالت الطههالة الوجههداني, واسههتخدمت الدراسههة المههنهج الوصههفي, وتوصههلت الدراسههة إلههى أن 

ن يكهون فرصهة لعهودة المهودة أول الوقهت بعهد انتشهار جائحهة، يمكهن بقاء الزو  فهي المنهزل طه
وبههين الزوجههة خاصههة بعههد حههرا بعههض األ وا  علههى تخطههي األ مههة  هوالرحمههة والتفههاهم بينهه
, كمهها توصههلت إلههى أمههر تحبههه كههل النسههاء الجلههوس بالبيههتبتحويههل  بكيجابيههة، وقههاموا بالفعههل

إلههى  يههادة العالقههات  ن يههؤدىأيمكههن   يههادة الهههم المشههتر  بسههبب الفيههروسالدراسههة إلههى أن 
، والحهرا واالشهترا  فهى إجهراءات الوقايهة يالعاطاية بهين أفهراد األسهرة فهى ةهل الخهوف الجمعه

تزيهد مهن  يوغيرها من الفعاليات الته, المناعة أو غيرهاسواء عن طريق األغذية التى تزيد من 
وجفهاف المشهاعر والتباعهد  يرا الزوجهحهعلهى ةهاهرة ال يوتقضه يوالوجهدان يالتقارر العهاطف

 .يالوجدانى والعاطفى، والقضاء بالتالى على انتشار ةاهرة الطالة الوجدان
نيههات الههذكاء سهههام تقإ( الوقههوف علههى مههدى 3333دراسههة الدهشههان )بينمهها اسههتهدفت 

في تلبية االحتياجات المجتمعية, واحتياجات األطقم الطبية ومهن يعملهون بالقطهاع  االصطناعي
الطبي, ومعالجة ما تفرضه جائحة فيهروس كورونها مهن مشهكالت, واسهتخدمت الدراسهة المهنهج 
الوصهفي, وتوصههلت الدراسههة إلههى مجموعههة مههن النتهائج منههها: ضههرورة االسههتفادة مههن التقنيههات 

تشهجيع البحهوث والدراسهات و لمواجهة فيهروس كورونها,  االصطناعيديدة التي يوفرها الذكاء الع
وتطبيقاتهه إلنتها  برمجيهات تطبيقيهة يمكهن أن تكهون مفيهدة فهي  االصهطناعيفي مجهال الهذكاء 
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أن البشههرية فههي حاجههة إلههى االسههتفادة مههن تطبيقههات الههذكاء  توصههلت إلههى هههذا المجههال, كمهها
خطهوات اسهتبا ية فهي مواجههة الفيروسهات, ومهنحهم القهدرة علهى تطهوير في اتخاذ  االصطناعي

الطفههرات المتوقعههة فههي الحمههض النههووي لههذلك علههى لقاحههات للفيروسههات قبههل ةهورههها اعتمههادا  
 الفيروس وغيره من الفيروسات الحالية والمتوقعة. 

لهى مسهتوى اسهتخدام وتوةيهم المهدن الطبيهة إالتعهرف  (3337دراسة الفهرم)واستهدفت 
 -فيسهبو   –بمدينة الريها  ومستشهاياتها الحكوميهة لشهبكات التواصهل االجتمهاعي )يوتيهور 

تويتر( في اسهتراتيجيات التوعيهة الصهحية لمهر  كورونها وتقيهيم درجهة مشهاركة المهدن الطبيهة 
ورونهها عبههر شههبكات ومستشههاياتها الحكوميههة بالريهها  فههي بههرامج التوعيههة الصههحية لمههر  ك

وكشههفت الدراسهههة أن واسههتخدمت الدراسهههة المههنهج الوصههفي, التواصههل الجماهيريههة بالمملكههة. 
مههن المههدن الطبيهههة بمدينههة الريههها  ومستشههاياتها الحكوميههة ال تمتلهههك منصههات علهههى  %٣٧

مهن  %٦ ٠تهويتر(، كمها بينهت الدراسهة أن  –فيسهبو   –شبكات التواصل االجتماعي )يوتيور 
بية بمدينة الريا  لم تستخدم شبكات التواصل االجتماعي في التوعيهة حيهال مهر  المدن الط

كورونهها، مهها يعنههي سيههار اسههتراتيجية صههحية وطنيههة تسهههم مههن خاللههها كافههة المههدن الطبيههة 
ه توصهلتومستشاياتها الحكومية فهي االنخهراط فهي الجههد الهوطني الصهحي، كمها  ا الدراسهة أيض 

تشاياتها الحكوميهة السهتخدام المنظومهة االتصهالية الحديثهة ضعف استخدام المدن الطبية ومس
للتوعيههة والتواصههل مههع المجتمههع المحلههي، وتعزيههز الثقافههة الصههحية والطههب الوقههائي، مهها يعنههي 

مما يعز  من حجم ا التفريط بتوةيم الشبكات االتصالية الفاعلة خالل األمرا  واألوبئة، أيض  
 .الخسائر الوطنية
فيهروس كورونهها الجديههد)  عههدوي  نطههاةإلههى الوقههوف علهى  (3334دراسههة خليهل)وههدفت 

العالميهههة,  فهههي المجتمعهههات المحليهههة والنطاقهههات األخهههري  متال مهههة الشهههرة األوسهههط التنفسهههية(
علهى  الرؤية الال مة لرسم معالم تو يع الفيهروس وكيايهة إصهابة البشهر بالعهدوي والوقوف على 

المهنهج األصههولي الههذي يهههتم فههي الجغرافيهها  المسهتويين المحلههي والعههالمي, واسههتخدمت الدراسههة
الطبية بدراسة العالقة المتشهابكة بهين البيئهة والمهر  وعوامهل انتشهاره وأسهاليب القضهاء علهي 

"، والمنهج االستقرائي الذي يبهدأ بمالحظهة الظهواهر، ثهم وضهع الفرضهيات التهي تمثهل 3المر "
م " أي االنتقهال مهن الجهزء إلهي الكهل"، العالقة بين الظواهر وجمع البيانهات للتوصهل إلهي التعمهي
الترصههد العهههالمي لفيهههروس كورونههها وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: ضرورة 
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بغيههة الكشههف المبكههر عههن التغييرات فههي وضههع الفيههروس الوبائي، وتقصهي الحههاالت والتبليههغ 
خهههاطر والمعلومهههات علهههي الصهههعيد العهههالمي بسههههههرعة عنهههها وتواصهههل إتاحهههة عمليهههات تقيهههيم الم

عبهههههر موقهههههع معلومهههههات األحههههههداث لمراكهز االتصهههههال الوطنيههههههة المعنيهههههة بهههههاللوائ  الصههههههحية 
الدوليههههههههة والصههههههههفحة المخصصههههههة لألخبههههههار عههههههن فاشههههههيات األمههههههرا  األخههههههري والنشههههههرات 

 . والتقههاريرالصههحاية 
 :ذات االرتباط يتض  ما يلي لدراساتمن العر  السابق ل

المشهكالت التهي تواجهه أسهر األطقهم الندرة الواضحة في الدراسهات التهي تناولهت موضهوع 
، ولعل ذلك يرجع إلي العديد مهن األسهبار الطبية المكافحة لألوبئة عامة وفيروس كرونا خاصة

قلههة المراجههع والمصههادر  اهتمههام الكثيههر مههن البههاحثين نتيجههةأن المجههال لههم يكههن موضههع منههها 
 الدراسات المتعلقة بفيروس كورونا.المتعلقة به ، وكذلك حداثة 
حاولهههت داسهههة يهههة عهههن الدراسهههات السهههابقة فهههي الههههدف؛ حيهههث اختلفهههت الدراسهههة الحال

(  الوصههول إلههى اسههتراتيجيات تكيههم األسههرة مههع الحجههر الصههحي المنزلههي فههي 3333السههكافي)
( إلههى الوقههوف علههى أثههر الحجههر 3333دراسههة الدهشههان )، بينمهها سههعت  مههن فيههروس كورونهها

( الوقههوف علههى 3333، واسههتهدفت دراسهة الدهشههان )المنزلهي علههى معههدالت الطهالة الوجههداني
مدى إسههام تقنيهات الهذكاء االصهطناعي فهي تلبيهة االحتياجهات المجتمعيهة, واحتياجهات األطقهم 

، اع الطبي, ومعالجة ما تفرضه جائحة فيروس كورونها مهن مشهكالتالطبية ومن يعملون بالقط
فيهروس كورونها الجديهد) متال مهة  عهدوي  نطهاة( فحاولت الوقوف على 3334دراسة خليل)أما 

العالميهة, والوقهوف علهى  فهي المجتمعهات المحليهة والنطاقهات األخهري  الشرة األوسط التنفسية(
علههى المسههتويين  الفيههروس وكيايههة إصههابة البشههر بالعههدوي الرؤيههة الال مههة لرسههم معههالم تو يههع 

التعهرف إلهى السهبل المتبعهة لتعامهل األطقهم ، بينما سهعت الدراسهة الحاليهة إلهى المحلي والعالمي
التهي تواجهه أسهر الكشهف عهن بعهض المشهكالت ، و (COVID-19)الطبية مع فيروس كورونا 

رحههات تمقال وتقههديم مجموعههة مههن ،(COVID-19األطقههم الطبيههة المكافحههة لفيههروس كورونهها )
 ى المشكالت التي تواجه أطقم األسر الطبية بمصر.لتغلب علا التي يمكن بها تربويةال

كمهها اختلفههت الدراسههة الحاليههة عههن الدراسههات السههابقة فههي المنهجيههة المسههتخدمة حيههث 
اسهتخدمت اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج اإلثنواجرافي، ومنهج دراسة الحالهة، فهي حهين 

 الدراسات السابقة مناهج أخرى كالمنهجين الوصفي واألصولي.
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 الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اإلطار النظري وعر  المشكلة.استفادت و 
 دراسةأوالً: اإلطار النظري لل

  :حول محورين دراسةيدور اإلطار النظري لل
, وخصائصه, وأثره على األطقم الطبية, (COVID-19) فيروس كوروناما ية المحور األول: 

 وسبل تعامل األطقم الطبية معه.
 .(COVID-19) تعريف فيروس كورونا .3

يعد فيروس كورونا أو الفيروس التاجي تبعا  لمنظمة الصحة العالمية من فصيلة 
فيروسات كورونا التي هي فصيلة كبيرة تشمل فيروسات قد تسبب طائفة من األمرا  

سارس(, تتراوح بين نزالت البرد الشائعة ومتال مة االلتهار الرئوي الحاد الوخيم )اللمنسان, 
مية إلى هذه الفصيلة عددا  من األمرا  لدى الحيوانات, وتسبب كما تسبب الفيروسات المنت

يما يخ  الساللة الفيروسات المنتمية إلى هذه الفصيلة عددا  من األمرا  للحيوانات, وف
 ،محدودة للغاية المتاحة كورونا التي نتحدث عنها, فكن المعلومات سالخاصة من فيرو 

عن انتقال هذا الفيروس ووخامته وأثره السريري, وقد انتشر المر  على نطاة واسع خاصة 
تهار الرئوي المعدي لوسريع في الصين والعديد من البلدان األخرى, مما تسبب في تفشي اال 

 (.World Health Organization, 2020الحاد)
 .(COVID-19) خصائص فيروس  كورونا .3

منظمة الصحة  ما أشارت إليه (COVID-19) ويعد أخطر مايميز فيروس كورونا        
إلى أن هنا  احتمالية كبيرة إلصابة كثير  (.(World Health  Organization, 2020العالمية 

حيوان, أو عند مالمسته نسان أو إسواء كان  ,بعائل المر من األشخاا بمجرد اتصالهم 
العدوى إلى  صلبة ثم مالمسة الفم أو األنف أو الوجه, األمر الذي يؤدي إلى انتشار اأجسام  

 .األفراد اآلخرين بوتيرة سريعة
ويمكن للمر  أن ينتقل من شخ  إلى شخ  رخر عن طريق القطيرات الصغيرة 

أو  COVID-19بمر  التي تتنأثر من األنف أو الفم عندما يسعل الشخ  المصار  
يعط , وتتساقط هذه القطيرات على األشياء واألسط  المحيطة بالشخ , ويمكن حينها أن 

عند مالمستهم لهذه األشياء  COVID-19يصار األشخاا اآلخرون بمر  فيروس كورونا 
 يإذا تنفسوا الُقطيرات التأنفهم أو فمهم, كما يمكن أن يصابوا أو األسط  ثم لم  أعينهم أو 
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 فيره, لهذا فمن األهمية بمكان االبتعاد  تخر  من الشخ  المصار بالمر  مع سعاله أو
-Liu, C., et al,2020,315) .أقدام( 4متر )3عن الشخ  المريض بمسافة تزيد عن 

316) 
 على األطقم الطبية (COVID-19) أثر فيروس  كورونا .4

 ومنها-ات التاجية الحادة فيروسبعائلة الصابة تعد األطقم الطبية األكثر عرضه لم
تحدث معظم حاالت انتقال العدوي في سيار االحتياطات , حيث -(COVID-19) كورونا

الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها قبل االشتباه في حالة محددة أو التأكد منها؛ ولذا فكن 
لتنفسي الحادة عند التطبيق الروتيني للتدابير الرامية إلى الوقاية من انتشار أمرا  الجها  ا

رعاية المرضى المصابين باألعرا  يعد ضروريا  من أجل الحد من انتشار هذه األمرا  في 
 .((World Health Organization,2014أماكن الرعاية الصحية 

 (COVID-19) سبل تعامل األطقم الطبية مع فيروس كورونا .3
شراف على صحة العاملين في توصي مؤسسات الرعاية الصحية بالنظر في خدمة اإل

مجال الرعاية الصحية لضمان تهيئة بيئة مأمونة للمرضى والعاملين ومن األهمية بمكان 
الحماية المتاحة محليا  للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتولون  توفير أفضل سبل

وتلخ  رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا, ومتابعتهم في حالة تعرضهم للعدوى 
 (:(World Health Organization,2014تيإرشادات الرعاية الصحية في اآل

رتبطة بالرعاية الصحية مالمبادل الخاصة باستراتيجيات الوقاية من العدوى ال .أ
 ومكافحتها
ادل الخاصة بتحقيق الرعاية الصحية لألطقم الطبية على مجموعة من بترتكز الم
 يلي: المبادل منها ما

 :((World Health Organization,2008اإلدارية : تهدف تلك المبادل إلىالمبادل  -
 ر البنية التحتية للسياسات واإلجراءات الرامي إلى الوقاية من انتقال العدوى إلى يتوفل

 األطقم الطبية أثناء رعايتهم للمرضى والكشف المبكر عنها.
  العدوى والعمل على وضع بنية تحتية وأنشطة مستدامه لوقاية األطقم الطبية من

 مكافحتها.
 .توعية العاملين في مجال األطقم الطبية باستمرار 



 ...................... (COVID-19بعض املشكالت اليت تواجه أسر األطقم الطبية املكافحة لفريوس كوروان )

- 433 - 

 جراءات بشأن جميع جوانب الصحة المهنية مع تأكيد ترصد وضع السياسات واإل
 جميع أمرا  الجها  التنفسي الحاد في أوساط العاملين من األطقم الطبية.

رورة توفر بنية تحتية لمرافق سية تتضمن تلك الضوابط ضدالمبادل البيئية والهن -
 ,Jefferson T, Del Mar CB 2011,منة, من خالل توفر مايلي)ررعاية صحية 

Dooley L et al:) 
  ر هوية كافية لمؤسسات الرعاية الصحية.يتوف 
 .التنظيم الكافي ألماكن الرعاية الصحية 
 حتياطات الوقاية من العدوى ومكافحتها اضوابط تخت  ب .ر
 Lai  MY, Cheng PK, Lim 2005,69,يلي ) من أهم ضوابط الوقاية من العدوى ما 

WW): 
الفصل بمسافة متر واحد على األقل بين المريض وعضو األطقم الطبية المخالط له  -

 خاصة مع عدم استخدامه ألدوات الحماية .
الطبية أن االستخدام الرشيد لمعدات الحماية الخاصة, فينبغي للعاملين من األطقم  -

نهج األوقات الخم  التي ينبغي فيها تنظيم اليدين قبل لم  المريض,  ايطبقو 
ويتم  وبعد لم  المريض,الجسم، وقبل أى تنظيم أو تطهير, وبعد التعر  لسوائل 

 الوقاية بغسل اليدين بالماء والصابون.
ين حماية الوجه بواسطة قناع طبي, معطف , قفا ين, واالمتناع عن لم  العين  -

 واألنف, والفم بالقفا ين, أو اليدين العاريتين التي يحتمل تلوثهما.
 المحور الثاني: المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية   

، (33 ،3333)منظمة الصحة العالمية،  ،(33-33 ،3334)البار, كل من  يشير
التي  المشكالت أكثر ، إلى أن(4، 3333)أبوسحلول, ورخرون,  (.33 ،3333)العبد هللا, 

 :هي المجتمعية الطارئة األ ماتالكوارث و تظهر على األفراد واألسر أثناء 
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 ية اإلنفعالالنفسية  المشكالت (1

ية منها: اإلنفعالالنفسية  المشكالتتظهر على أفراد أسر األطقم الطبية مجموعة من 
الشعور بعدم وجود هدف و يمة، والسلو  المضاد للمجتمع، والصراع في العالقات، وصعوبة 
الثقة باآلخرين، والخوف من الوحدة، وتعميمات خاطئة بشأن اآلخرين، والبكاء، وانتقاد 

 اآلخرين، وخفض في الطاقة. 
 اإلدراكية المشكالت (0

اإلدراكية منها: عدم  المشكالتعلى أفراد أسر األطقم الطبية مجموعة من  تواجه
التركيز, والتشويش, وصعوبة اتخاذ القرار, وقصر القدرة على االنتباه, وشعور بتكرار األذى 
عليهم, وعدم القدرة على السيطرة, وعودة الصدمة)تذكرها(, وتفكير في الموت, وشعور بعد 

 في التذكر. وجود أمن/ أمان, وصعوبة
 السلوكية المشكالت (3

السلوكية منها: ذهول، وقلق,  المشكالتأفراد أسر األطقم الطبية مجموعة من  توجه
وخوف, وشعور بالوحدة, وفقد األمل, وشعور بالعجز, واكتئار, وحزن, وشعور بالعجز, 

 وعدم وضوح الرؤية, ورعب.
 جسدية مشكالت (4

الجسدية منها: تغير في قابلية  المشكالتن أفراد أسر األطقم الطبية مجموعة م تواجه
الشا ية، ونق  النوم, وشعور بالدوار، واعياء, وصداع, و يادة معدل ضربات القلب، 

 وعضالت مشدودة, وضيق/ سرعة في التنف , وتعرة, وأحالم مزعجة)كابوس(. 
 روحية مشكالت (5

: يأس، وشعور الروحية منها المشكالتأفراد أسر األطقم الطبية مجموعة من  تواجه
بعدم الجدوى من الحياة، وفقدان اإليمان، والشك في القيم والمعتقدات السابقة، واإلحساس 

 .بتغير العالم, واالنسحار من أماكن العبادة
 اجتماعية  مشكالت (6

االجتماعية منها: العزلة بدون  المشكالتأفراد أسر األطقم الطبية مجموعة من  تواجه
أصدقاء، ومسافة في العالقات مع اآلخرين، وعدم التواصل، وصعوبة في الثقة باآلخرين، 

 شكال العدوان الأوالذي يعد شكل من  , ومشكلة التنمروقصور في مهارات حل المشكالت
من الضحية, كما ا ما يكون المتنمر أقوى يوجد فيه توا ن للقوى بين المتنمر والضحية ودائم  
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شخ  أو مجموعة من األشخاا على  ميل لهم في الحي أو  ءيمكن تعريفه أنه استقوا
الحارة أو البلد أو الصف أو المدرسة وضايقته جسديا  أو معنويا , وقد يكون التنمر انفعالي: 
ويشتمل على التهديد والشتائم والسخرية واإلذالل, وقد يكون جسدي: ويشتمل على الدفع 

لضرر واالصطدام بالضحية وسرقة الممتلكات الخاصة بالضحية, وقد يكون عنصري: وا
  يتضمن اإليماءات والتلميحات وسب اآلخرين.

اجتماعي ونفسي ألسر األطقم  دعم أهمية تقديم (, على Coreil, J 2009,وتؤكد ) 
, وجعل أفرادها كخطوة مهمة لدعم الصحة البدنية والعقلية ألفراد األسرة الطبية والذي يأتي 

يشعرون بتحسن, كما يجعلهم أكثر أمانا  في حياتهم, كما يمكن أن ُيقدم الدعم في صورة 
 خدمة ملموسة تساعد أفراد األسرة على التأقلم مع أي وضع حر .

 ثانياً: اإلطار المنهجي للدراسة
 منهج الدراسة

 دراسهةلالباحث فى دراسته على المنهج اإلثنوجرافى كونهه أكثهر المنهاهج مالئمهة ل عتمدا
المشههكالت التههي تواجههه أسههر األطقههم الطبيههة المواجهههة لفيههروس كورونهها فههي تحديههد – الحاليههة

هنمهوذ  مهن نمهاذ  البحهوث الكيايهة يتضهمن جمع ه , كونهه-المرحلة اآلنية ا للبيانهات، أى ا مكثف 
أبههو  )العديهد مهن المتغيهرات علهى فتههرة ممتهدة مهن الهزمن وفهى وضهع طبيعهى"جمهع البيانهات عهن 

  (.334-333, 3334عالم, 
داة لفهم أساليب مجتمع أو جماعة ما وطرقه في الحياة اليوميهة كما يمكن استخدامه كأ

اتهم، ويهههتم ذلهههك عهههن طريهههق يمهههن خهههالل معرفهههة أفكهههار أعضهههائه ومعتقهههداتهم و هههيمهم وسهههلوك
 (.44, 3333محمد, )ة في الوضع الطبيعي الحياتي من طرف الباحثالمالحظة بالمشارك

ت التهي تواجهه أسهر المشهكالكونهه سهيقف علهى  دراسهة الحالهة علهى الباحهث اعتمدكما  
, وههذا المهنهج يهتم تحليهل بياناتهه المواجهة لفيهروس كورونها فهي المرحلهة اآلنيهة األطقم الطبية
الحالههة لوصههف أو تفسههير أو تقههويم ةههاهرات  يسههتخدم البههاحثون دراسههةحيههث "بأسههلور كيفههي, 

اجتماعيهة معينههة، ودراسههة الحالههة أشههبه بالقصهه  فههي األعمههال األدبيههة أو وصههف االهتمامههات 
واالجتماعيههة، والغههر  األساسههي مههن دراسههة الحالههة إلقههاء الضههوء علههى  والمشههكالت اإلنسههانية

اد أو أشههياء أخههرى ذات ةههاهرة معينههة تشههمل علههى مجموعههة مههن العمليههات أو األحههداث أو األفههر 
تم جمهههع البيانهههات وتصهههنيفها وترتيبهههها يههه، و (333-337, 3334أبهههو عهههالم,  )أهميهههة للبهههاحثين"

 لتحليلها والوصول منها للنتائج.
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 وعينة الدراسةمجتمع  -1

المعاينة الغرضية بحيهث تهم اختيهار حهاالت تتميهز "اعتمد الباحث في اختيار العينة على 
ا مهمههين علههى الوجههه  بثههرائهم المعرفههي ولههديهم معلومههات أو معههارف خاصههة تجعههل مههنهم أفههراد 

, 2101أبهو عهالم, ) المخصوا في الحصول على وجهة نظرهم في المشكالت التهي تهواجههم"
( أسهر ألطقهم طبيههة مهن قهاطني محافظههة البحيهرة محهل إقامههة 01) وبهذلك اختهار الباحههث (.111
 ث.حالبا
 الدراسة اةأد -1

ت التهي تواجهه المشهكالكأداة أساسهية, إذ أن دراسهة  المقيدة المقابلةالدراسة  تستخدما
 تحتا  لهذه األداة. المواجهة لفيروس كورونا في المرحلة اآلنية أسر األطقم الطبية

 الخطوات اإلجرائية لتطبيق المقابلة -2
 اآلتي:الخطوة األولى: تم إعداد دليل للمقابلة على النحو   
 بشكل علمي. تم تحديد تساؤالت الدراسة .أ
  .تحويل كل تساؤل من تساؤالت الدراسة إلى عدة أهداف .ر
   .صياغة أهداف الدراسة على هيئة تساؤالت . 
تصميم دليل المقابلة بحيث تم صهياغة األسهئلة بأسهلور واضه  وترتيبهها مهع مراعهات  .د

 تسلسلها وترابطها. 

دراسههة أوليههة علههى دليههل المقابلههة مههع عينههة مههن أسههر األطقههم الطبيههة المواجهههة  إجههراء .ه
لفيهههروس كورونههها, والوقهههوف علهههى مهههدى مالءمهههة األسهههئلة ألههههداف الدراسهههة, ومهههدى 

 التي سيطبق عليهم الدليل. سرءمتها لألالم

 الخطوة الثانية: إجراء المقابلة وتسجيلها. 
 تحليل بيانات الدراسة -3

 للحههاالت التهي تمههت المقابلههة معهها, حيههث يههتم أوال : الباحهث تفصههيال  فيمها يلههي سههيعر  
عر  نبهذة تعريايهة عهن كهل حالهة, وةروفهها المعيشهية, والمشهكالت التهي تواجههها, للوصهول 

 إلى نتائج أكثر واقعية عن تلك الحاالت. 
 البيانات األولية لألسر قيد الدراسة المحور األول:  

 األولية لألسر قيد الدراسة  ي البياناتيوض  الجدول اآلت
(0جدول)  
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 البيانات األولية لألسر قيد الدراسة

أعضاء الفريق الطبي باألسر قيد أن أعمار عرا  الجدول السابق يتض  من خالل است
( صيادلة 3و)(, %33بنسبة ) أطباء (3)عاما ، منهم  33و  اعام   34بين  راوحتت الدراسة
العينة  بلغ عدد الذكور في(، و %33( بنسبة )3الممرضين ) بلغ عددبينما (, %33بنسبة )

( 3كما يتض  من الجدول ) (.%33( بنسبة)3ناث بالعينة )(, وعدد اإل %33( بنسبة )3)
مع  ويهم من األباء واألمهات  يون يعيش( أعضاء من األطقم الطبية عينة الدراسة 3أن)

عوائل  يهم من األباء واألمهات واألعمام، وأن جميع( أسر مع  و 3يعيش ) واألعمام, بينما ال
قيد الدراسة متزوجون، كما يتض  تساوي نسبة قاطني الريم أفراد األطقم الطبية باألسر 

 (.%33والحضر من أفراد العينة بنسبة )
 المحور الثاني: المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية  

 ية اإلنفعالالنفسية  المشكالت (1

األطقم الطبية, تم توجيه بعض  رةفيما يخ  المشكالت النفسية التي تعاني منها أس
 ئلة ألسر األطقم الطبية منها: األس

  

وظيفة عضو 

 الفريق الطبي

 

عمر عضو 

الفريق 

 الطبي

نوع عضو 

الفريق 

 الطبي

الحالة 

 االجتماعية

عدد 

أفراد 

 األسرة

يعيش مع زويهم 

من األب واألم 

 واألعمام

البيئة 

 السكنية

 حضر ال 1 متزوج ذكر 21 طبيب

 قروي يعيش 2 متزوج ذكر 10 صيدلي

 حضر يعيش 2 متزوج ذكر 12 طبيب

 حضر ال 2 متزوجة أنثى 11 صيدالنية

 قروي يعيش 2 متزوج ذكر 12 طبيب

 حضر ال 2 متزوجة أنثى 21 ممرضة

 قروي يعيش 1 متزوجة أنثى 11 ممرضة

 قروي ال 1 متزوجة أنثى 10 طبيبة

 قروي يعيش 0 متزوج ذكر 21 طبيب

 قروي يعيش 6 متزوج ذكر 20 طبيب
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 ؟سبب فقدان تلك الثقة , وما؟فقدتم الثقة في أشخاا رخرين هل
حيث أشارت األسرة األولى وهي أسرة جابة واضحة عند جميع األسر بنعم, ت اإلجاء

 وأسرته ولديه طفل يبلغ من العمر ثالث سنوات, ويقطن متزو  (,33طبيب يبلغ من العمر )
نهم إنها فقدت الثقة في كثير من الجيران, حيث أالزوجة  تبمدينة دمنهور؛ حيث أفاد
التحاور معها هي وطفلها موبوءة, ويسعون دائما للتهرر منها, وعدم  يعاملونها كما لوكانت

ا عنها, وجعلها تشعر بالخوف الشديد لغيار  وجه والعزلة األمر الذي أحست معه بالوحدة
من اآلخر, ومن ثم أصبحت محملة بطاقة سلبية تجاه المجتمع, كما أشارت أنها تشعر بخوف 

نه فجأة أصب  إبنها فبعد أن كان جميع أبناء الجيران يسعون للعب معه, إال إشديد على 
ن طاصة أنها تقخ يشعر بالوحدة, األمر الذي جعلها تتخوف من هذا على بناء شخصيته,

 . ويهاا عن بعيد  
متزو  ولديه طفل  (,43عمر )يبلغ من ال صيدليوفيما يخ  األسرة الثانية أسرة 

 دينةبأر  نصره التابعة لم, ويقطنون سنوات (3( سنوات, وطفلة )3)يبلغ من العمر 
وأخوته, لها, أن أهل  وجها خاصة أبيه وأمه, ا, فقد أشارت  وجة الطبيب أثناء سؤ دمنهور
يلبون طلباتها هي وأبنائها, األمر الذي يجعلها في مأمن دائما , كما أكدت أن أهل  دائما ما
ة هم األخرون يرفعون من روحها المعنوية, ويدعون دائما  لزوجها الخير, ولكنها منطقال

أشارت إلى فقدانها الثقة في بعض صديقاتها الذين بمجرد قدوم جائحة كورونا وبعلمهم أن 
وجها أحد كوادر األطقم الطبية بمستشفى العزل, بدأت تتغير معاملتهم معها األمر الذي   

جعلها تشعر بقدان الثقة بهم, لكنها دائما ما تشعر بالوحدة لغيار  وجها, وكثيرا  ما ينتابها 
 نها تشعر بقيمة ما يقوم به  وجها, وتقف بجواره. أ بيدطاقة سلبية, 

ين (, متزو  ولديه طفل43)أسرة طبيب يبلغ من العمر وفيما يخ  األسرة الثالثة
في مسكن  بمدينة شبراخيتويسكن , سبع سنوات والثاني خم  سنواتيبلغ من العمر  األول

 يواجهونها فقد أفادت األسرة أن أهم المشكالت النفسية التيمع أسرته وأبيه وأمه, وأخوته, 
في حزن دائم, في حين أكدت الزوجة  مالخوف والقلق الشديد على أبنهم األمر الذي يجعله

دائما  للوقوف جنبها ويخرجها من  ىإلى تلبية متطلبات أحفاده, ويسع ىأن الجد يسع
الطبيب أن أهم المشكالت النفسية التي يتعرضون لها  إخوةحساس بالوحدة, بينما أشار اإل

األمر الذي دفعهم إلى عدم الثقة في كثير ى من بعض األصداقاء, هي السلو  غير السو 
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من األصدقاء يطلقون العنان  اكثير   ن ون بالحزن واألسف عندما يجدور منهم, كما أنهم يشع
 .ألفكارهم ويطلقون أحكام غير مقبولة عن األطباء

ولد  اولديه(,  متزوجه 43ة تبلغ من العمر)صيدالنيوفيما يخ  األسرة الرابعة أسرة 
, وتسكن مدينة كفر الدوار  في مسكن شخصي تبع الزو  سنتينمن العمر  ايبلغ وبنت توأم

كما أنه  ،على  وجته أنه يشعر بالقلق والتوتر الشديد وبسؤال الزو  أفاد ومستقل عن األسرة,
نشغال  وجته بمستشفى العزل, على الرغم من كونه دائم إيعيش حالة نفسية سيئة نتيجة 

تصال بها, كما أنه تقريبا  يعيش حالة من العزلة عن أسرته خوفا  عليهم ولكنه أشار إلى اال 
وهو ما يلقيه من أصحابه داخل العمل من حذر شديد فهو يعمل معلم األمر  مهمة،نقطة 

يذهب إلى المدرسة تقريبا  يوميا , وقد ساعده على ذلك تو م الدراسة في  الذي جعله ال
يم اخر من الزمالء بالتخنب األخر بسعادته لوقوف البعض اآلشار على الجاالمدارس, بينما أ
يعمل  دائما ما يشعر بالوحدة والقلق والتوتر, كما أنه يشعر بضغوط نفسية كونهعنه, لكنه 

فقد الثقة في كثير يموا م معينة جعلته  ثمةشير الزو  إلى أن ي, و األم واألر ألوالده عمل
قام صاحب  سكنهإلى السوبر ماركت المجاور ل ابهذه فمثال  عندمن األفراد داخل المجتمع, 

من سوبر ماركت يتسوة األمر الذي جعله  غير معتاد عليها،السوبر ماركت بمعاملته بصورة 
 بعيد عن المنزل, وهذا يزيد من الضغوط النفسية الواقعة عليه.

 ذكران(,  متزو  ولديه 43بلغ من العمر)ي الخامسة أسرة طبيبوفيما يخ  األسرة 
طه التابعة  عزبة وا, ويسكن( سنوات4بلغ من العمر )ي (, والثاني3األول يبلغ من العمر )

وجميعهم  وتهطوابق, مع أخ خم , ويعيش في مسكن مكون من مركز كفر الدوار اللبيض
واخوته وبسؤال الزوجة أشارت إلى أن أم الزو   ,كما يعيش معهم األر واألم, ون متزوج
صعبة  ان األسرة جميعا  تعيش أيام  إهم عن سيار األر, إال و ضعو جيدا  وي بالطفلين ون عتني

أكثر ما  وأنة تجاه األبناء, منطقنتيجة لبعض السلوكيات المجتمعية النابعة من بعض أبناء ال
والخوف الشديد على األبن الذي تعتبره األم  يؤلم األسرة هو الشعور الدائم بالقلق والتوتر,

 . ذا قلب حنون على حد قولها 
 اولديه ة(, متزوج34لغ من العمر)بت ممرضةوفيما يخ  األسرة السادسة أسرة 

إدكو,  وا بمدينة, ويسكنعمر ثالث سنوات والثانية سنة واحدة من البنتان تبلغ  األولى 
وتعيش األسرة في سكن منفصل عن العائلة, وبسؤال الزو  عن أهم المشكالت النفسية التي 
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الدائم على  وحدة األمر الذي دفعه إلى القلقشعر باليجعله يتواجهها أجابت أن فقدان السند 
نعزاله عن المجتمع, واحساسه الدائم بعدم تقبل شعر باإلحباط الدائم, إل يه, وجعله ت وج
ا على حد تعبيره,  كما أنه بصفته العائل رين له, خاصة الجيران الذين يمزقونه نفسي  اآلخ

عرفهم, أصيب بخفض ي, ونتيجة انهيار الثقة بينه وبين معظم من ملألبناء نتيجة سيار األ
كما أشار إلى تعامل الجيران معه بصورة مهينة, حيث قام البعض منهم بقطع  في الطاقة,

األول  االبد أن يكون هدفه معلى المجتمع لشعوره أن األ الذي أشعره بنقمة المياه عنه, األمر
 األسرة ولي  مواجهة كورونا.
 ا(,  متزوجه ولديه44أسرة ممرضة تبلغ من العمر)سابعة وفيما يخ  األسرة ال

في منزل  , وتسكن بشقةواتسنوالثانية خم   سبع سنوات من العمراألولى تبلغ  ينبنت
بمركز إيتاي البارود, وبسؤال رر األسرة وهو األر والذي يعمل  بقرية قلشان عائلة  وجها

, أثنى على عمل  وجته, إال أنه يشعر بالخوف الشديد عليها وعلى  بالمعهد الديني بالقرية
دون  تظروف حالالجا ة رعاية طفل أال أن إجبارها على أخذ إه, األمر الذي دعاه إلى يطفلت

ه على الوجه األمثل, نتيجة يإلحباط الشديد ألنه اليستطيع رعاية بنتذلك, كما أنه يشعر با
وقوع االختيار على  وجته لتكون ضمن األطقم الطبية بمستشفى العزل, ويؤكد دئما على أن 

, كما يشعر بسوء معاملة الجيران له الوحدة وخاصة كونه ذكر تمثل له أ مة نفسية شديدة
، ومما  اد األمر صعوبة وجود أخو له و وجته ر محل السكناألمر الذي دفعه للتفكير في تغيي

خو رخر يعمل باإلسعاف ووالديهم مصابين بأمرا  مزمنة وهو مايزيد التوتر والضغط أطباء وأ
   .النفسي على جميع أفراد األسرة

بنت  اولديه ة(, متزوج43تبلغ من العمر) ةطبيبوفيما يخ  األسرة الثامنة أسرة 
معلم الزو  والذي يعمل  شقة منفصلة بالقرر من أسرةن في سكتو  ,سنة واحدةمن العمر  غتبل

, وبسؤال أم الزو  تقول أنها بقرية المعدية مركز إدكو ويسكنون  ,بالتربية والتعليم لغة عربية
بنها خوفا  من إ ةالبنت وأنها غير راضية عن عمل  وج ةولية تربيئهي من تتحمل مس

خاصة وأن  وجة أحد  ,وباقي أبنائها هاا و وجهالزو  والبنت واليصابتها ونقل العدوى إلى إ
ما أشار الزو  إلى ك وتعمل بمستشفى العزل بدمنهور،أبناءها الباقين تعمل هي األخرى طبيبة

, األمر الذي وباءيقومون بمعاملة األسرة معاملة سيئة على حد قوله كأنهم  أن أهل القرية
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أصحابه في العمل له بدعوى أنه مصدر  يشعر تجنبكما أنه  ،يشعره بالغضب الشديد
 صابة عن طريق  وجته. لم

,  متزو  ولديه عاما   (33بلغ من العمر)أسرة طبيب ي وفيما يخ  األسرة التاسعة
طابق سنوات( ويسكن في  3( عاما , وولد ) 33( عاما  والثانية )33)بنتان تبلغ  األولى 

في بيت مكون يسكن  وجميعهم بالمنزل اثنين من أخوته لمنزل عائلي بين والدته وأبيه, ومعه
, وعند قلشان قريةب, من ثالث طوابق أما األر واألم يسكنان بمنزل منفصل بجوارهم مباشرة

الجلوس مع أفراد األسرة تحدث أخوته أنهم فخورين بعمل أخيهم وأنه أحد أفراد األطقم الطبية 
ن ما يفعله أهل القرية تجاههم وتجاه أبنائه المواجهة لفيروس كورونا, لكنهم يتأسفون ع

األمر الذي يشعرهم  خاصة وأن أخيهم قد أصيب بكورونا؛ و وجته, من سوء المعاملة,
بالغضب الشديد من أهل قريتهم, كما أنهم يشعرون بسوء المعاملة من أصحار الصيدليات 

صيدلية من غير األطباء الذهار لشراء دواء حيث نجد كثير من  القائمين على العمل بال دعن
يش عحباط, أما الزوجة فقالت أنها تيرغبون في التعامل معهم, األمر الذي أشعرهم باإل ال

أصدقاء  ةشتكت من سوء معاملاأتع  أيام حياتها لبعدها عن  وجها وخوفها الشديد عليه, و 
شاعة أكثر أبنائها لهم, وانعزال أصحابها عنهم بحجة أن والدها مصار, وقد تكررت تلك اإل

من مرة األمر الذي أشعرني بالقلق والتوتر المستمرين خوفا  على أوالدي من بطش أهل 
 القرية.

بنتان (,  متزو  ولديه 33بلغ من العمر)يأسرة طبيب العاشرة وفيما يخ  األسرة 
في  والبنت الثانية في الثانوية العامة, والولد األولبالمرحلة الجامعية نت األولى بووالدان ال

ويعيش بمنزل منفرد بجوار منزل  الشهادة اإلعدادية, والولد الثاني بالصف األول اإلعدادي
, وعند سؤال شبراري  التابعة لمركز شبراخيتقرية ب, ومنزل أخيه وعمه, ويسكنوالده 

الزوجة عن أهم المشكالت النفسية التي تتعر  لها أجابت أنها تعيش حالة نفسية سيئة 
وت مبسية الملقاه على عاتقها في ةل سيار الزو , فعلى حد تعبيرها " فلننتيجة الضغوط ا

مرة من الخوف والقلق على  وجي فهو حياتي وحياة أبنائي", كما أشارت أنها  333في اليوم 
تفقد السند ألبنائها خاصة أنهم في مراحل عمرية حاسمة في حياتهم, وأشارت إلى أنها شعرت 
باألسف على بعض األشخاا من األقارر والجيران وأهل القرية الذين يعاملون األوالد كأنهم 

لكورونا بالقرية, األمر الذي جعل أبنائها في عزلة, مما وضعها في موا م نفسية مصدر 
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ن أكثر ما أحزنها إال إصعبة, كما أن هنا  من تعامل من أهل القرية معها بطريقة سيئة, 
بعزل أبنائهم عن أبنائي بحجة  امن أعمامه قامو  اوأشعرها بالندم على شغل  وجها أن بعض  

ورغم العدوة إلى أبناءهم, األمر الذي جعلها تشعر بالحصرة واألسف,  لواأنهم يمكن أن ينق
 ومتابعتهم والعمل على قضاء حوائجهم. ,أحفادهت بدور الجد في قضاء حاجة ادأش ذلك

 اإلدراكية المشكالت (0

فيما يخ  المشكالت اإلدراكية التي تعاني منها أسرة األطقم الطبية, تم توجيه بعض 
 األسئلة ألسر األطقم الطبية منها: 

باألمان في  ون هل تشعر و , ؟هل واجهتكم صعوبة في اتخاذ القرار تجاه بعض الموا م
 م؟السيطرة على أعصابك تمهل فقدو , ؟ةل الوضع القائم
حيث أشارت , على الثالثة أسئلة جميع األسر بنعم جابة واضحة عندت اإلجاء

دائما باألذى المتواصل  رن شعي نأنه العاشرةو, ةسعاتالو الخامسة, و , األولى ؛باألسر اتالزوج
, فقد في كثير من الموا م نالسيطرة على أعصابه نفقدي نمن الجيران, األمر الذي جعله

أمام  تجمهر بعض الجيرانواقعة  ؛هي غريبةإلى واقعة  األولى والخامسة تينأشارت الحال
في  يننهار يو  نصرخي نصعود إلى الشقة, األمر الذي جعلهمن ال نوالقيام بمنعهن همسكن

باألمان, وفي  ن شعري الن جعله وهو ما, هنتمن الصعود إلى شق اوضج النهار, حتى تمكنت
يعانين من سوء معاملة العاشرة أنهن و ة عاستالتين باألسر  تينالزوج ذات السياة أشارت

 مالتعاون معه مبعد ناالتعزال عنهم وأخذ قرارات صادمه تجاهه نالجيران التي تفر  عليه
السابعة والثامنة, ولكن  تيناألسر  , كما أشارت إلى نف  المشكلة كالر مهما كانمفي أي أ
وصلت قاطعات وخالفات حادة وبين الجيران إلى مشاحنات وم نأن األمر وصل بينه نأضاف
   ضرار الجسدية.األ إلى حد

ة وهي خطير واألسرة الرابعة فقد وقفا على مشكلة  ة,سابعاألسرة الوفيما يخ  
األمر الذى  قائهصدأإلى صدمته في بعض  زو الفقد أشار  ؛ءفير معاملة األصدقانمشكلة 
عاني من عدم ي , كما أنه دائما ونتيجة الضغوط عليهمعهمصدر قرارا  بعدم التعامل ي جعله

, فكر في الموتي األمر الذي يجعلهه, ت وج علىفكر في الخطر الواقع يالتذكر, ودائما ما 
زو  باألسرة الرابعة إلى ذات المشكلة سوء معاملة أصدقائه من المعلمين معه البينما أشار 

 أفراد , كذلك أشاربالمدرسة األمر الذي أشعره بالصدمة واالرتبا  وفقدان الثقة في بعضهم
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على المستوى الشخصي  ينغير متزن مجعله ممعه قاءصداألسرة الثامنة إلى أن تعامل األ
   .واالجتماعي

األسرتين إلى  في كال ةفقد أشارت الزوج ةسادس, والالثالثة تينوفيما يخ  األسر 
, نببعض أصدقائهم نتيجة تعاملهم التعسفي مع أبنائه نأخذ قرار حاسم بمنع عالقة أبنائه

من فقدان األمن  نعانيي نللتركيز دائما , كما أنهين , فاقديندائما مضطرب ناألمر الذي جعله
 . نواألمان خاصة على أبنائه

 السلوكية المشكالت (3
فيما يخ  المشكالت السلوكية التي تعاني منها أسرة األطقم الطبية, تم توجيه 

 بعض األسئلة ألسر األطقم الطبية منها: 
ير واض  على معينة؟ وهل كان لها تأث ةسلوكيمشكالت رة تتلك الفهل واجهتم في 

 رد فعلكم تجاه تلك السلوكيات؟  أفراد األسرة ؟ وما
الثالثة, والرابعة, و , األولى ند جميع األسر؛ حيث أشارت األسر؛عم عجابة بنوكانت اإل

نة أو قرية, مع والتاسعة إلى تغير سلوكيات أفراد المجتمع الذي يسكنون فيه سواء كان مدي
منها مشكلة السلو  العنيم تجاه أفراد جميع أفراد األسرة, األمر الذى ولد كثير من المشكالت 

أسر األطقم الطبية األمر الذي جعل األمهات واألباء والجد والجدة واألعمام على حذر شديد 
بهم, بينما  المتهورينهم للشارع خوفا  من بطش بعض المراهقين والشبار نائمن ارتياد أب

إذا لم يلتزم أهل  طفليهماأشرت األسرة الثالثة إلى أن األمر وصل إلى حد التهديد بخطف 
المنزل بالحجر التام, وعدم مغادرة المنزل, األمر الذي كان له أثر كبير على نفسية الزوجة 

األولى  قلق وتوتر وخوف شديد, بينما ذكرت األسرتينوالجد والجدة, ووضع األسرة في 
اد العائلة عامة المشكالت السلوكية المتمثلة في العنف ضد األبناء خاصة وأفر  ؛الرابعةو 

ورعب األمر , عجز, واكتئار, وحزن خوف, وشعور بالالقلق, و الذهول، و ال أصابهم بحالة من
الذي أثر في حياتهم وجعلهم يكرهون تلك الفترة من الزمن, متمنين  وال تلك الغمة وحفظ 

  ويهم.
, أن أهم المشكالت العاشرةوالثانية, والخامسة, أشارت الزوجة باألسر؛ بينما 

السلوكية التي واجهتهم هي مشكلة شعورهم بالعجز أمام أبنائهم جراء ما يحدث لهم من 
إهانات متكررة, ومضايقات تصل لحد السبار والتنمر على األر أو األم من أفراد األطقم 
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في كل د يقة من األكتئار حتى وصل الحال ببعض األسر الطبية, األمر الذي جعلهم يموتون 
إلى فقدان األمل في أي جديد, وشعورهم بحزن متواصل, وتفيد األسرة الثانية والسادسة أن 
عدم وضوح الرؤية أمامهم لما يحدث وسيار عائلهم من أر أو أم من أفراد األطقم الطبية, 

م مع األخرين خاصة مع فقدانهم األمل جعلهم يعيشون في كابوس كبير مما أثر على سلوكه
 في كثير من أبناء المجتمع المجاورين لهم. 

 جسدية مشكالت (4
فيما يخ  المشكالت الجسدية فكانت واحدة عند جميع األسر حيث أجمع جميع 

يعيشونه من ةروف حياتيه في سيار العائل من أفراد األطقم الطبية جعل  األسر على أن ما
 اءيث أشار األباألر واألم, ح التي بها األسر بأمرا  جسدية, خاصةكثير منهم يتأثر 

يعانون من أمرا  سببت  والتاسعةالخامسة, و الرابعة, و الثالثة, و الثانية  ألسرة با مهاتواأل
أبنائهم, وما يلقوه من معاملة سيئة من  ىعل لق والخوفلهم مشكالت جسدية نتيجة الق

هم بارتفاع ضغط الدم, والبعض األخر بالسكر, بينما أكد الجيران واألصدقاء, حيث أصيب بعض
يرات جذرية أنتابت على أدائهم, كما أكدو أن هنا  تغ ترى النوم مما أسر الجميع أن أعينهم ال

  .عياء والصداع المستمرأجسادهم نتيحة ما يمرون به من ةروف صعبة أهمها اإل
 الروحية مشكالت (5

أقل المشكالت التي يتعر  لها أفراد األسر  فيما يخ  المشكالت الروحية فكانت
اليأس وعدم الجدوى ب رباستمرا ون شعر ي مالثانية والرابعة والسادسة أنه ؛حيث أشارت األسر

هم ففي تلك الحياة مع عدم وجود  ويهم من أفراد األطقم الطبية, وأنهم ينظرون أن هد
ه يمكن أن يصيبهم, بينما و أي مكر بعادهم عن انائهم و باألساسي في تلك الفترة هي اإلحاطة بأ

يمانهم باهلل وبما يقوم به  ويهم من أفراد األطقم الطبية يهون عليهم إأن أشارت باقي األسر 
لشعور باليأس أمر طبيعي في تلك ااألمر, ويشعرهم بالفخر لما يقومون به, ويرون أن 

  باهلل كبير. ميمانهإن إالظروف إال 
 االجتماعية  المشكالت (6

مشكلة العزلة متمثلة  ؛تين هماخطير أجمعت جميع األسر على مشكلتين اجتماعيتين 
في تر  األصدقاء لهم, وبعد اآلخرين من األهل واألقارر والجيران عنهم, وفقدان الثقة في 

 , والسادسةالرابعةاألولى والثالثة, و  ؛فقد أشارت األسر التنمر, الثانية هي مشكلةالاآلخرين, و 
أنهم منذ قدوم تلك الجائحة وهم يعيشون في عزلة مجتمعية شديدة, حيث إن كثير ؛ والثامنة
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عنهم, وترب  الجيران بهم, وتباعد الجيران عنهم وهو أمر طبيعي كونهم  وامن األصدقاء تخل
على خشونة المعاملة من الجيران, وسوءها األمر  واأكد ميقطنون مدن ولي  قرى إال أنه

منا لهم,  ايريدونهم أن يصعدو  غلقون مدخل العمارة في وجوههم والالذي جعل بعض الجيران ي
ن كثير من أصحار المحاالت التجارية التي اعتادو على التبضع إكما أنهم فقدو الثقة حيث 
وصلت إلى حد المنع من دخول و ملونهم أثناء التبضع معاملة سيئة, امنها تخلو عنهم ويع

ذهبت لكى تشتري دجاجة, فلم يلبي  الزوجة لى أنتلك المحالت, فقد أشارت األسرة األو 
, كما بالمحل على الرغم من أنها تشاهد الدجا  أمامه دصاحب المحل طلبها وقال لها اليوج

الدخول نون به ار السوبر ماركت بالشارع التي يقطة إلى منع أصحثامنأشارت األسرة ال
السادسة والرابعة, أن العزلة االجتماعية عندهم تمثلت في  تينللتبضع, كما أشارت األسر 

ل جميع األقارر, واألصدقاء, والجيران عنهم األمر الذي أشعرهم أنهم بهم وباء, وهو ما اانعز 
 راء أفعالهم التي يقومون بها.جوجعلهم في نقمة على المجتمع,  تيناألسر أفراد أثار حايظة 
 إلى مشكلة التنمر, والعاشرة التاسعةسة, والثامنة, و الثانية, والخام األسرأشارت كما 

 جيرانهمالثانية والخامسة أن التنمر ةهر من  تيناألسر والتي ةهرت بصور عديدة فقد أشارت 
في صورة إيماءات وتلميحات وسب اآلخرين لألسرة والتلسن عليهم بأنهم مركز للوباء 

مثل الجر ان ينقلون الوباء إلى جميع أركان الفيروس, وأنهم بة, وأنهم عائالت مصابة منطقبال
العاشرة وصل إلى حد التهديد لنا بضرورة و , التاسعةالثامنة, و  ؛ة, بينما أكدت األسرمنطقال

ألسرة األطقم الطبية, األمر الذي  ذاللورة شتائم وسخرية واتر  القرية, واستمر األمر في ص
وعدم تعاون البائعين معنا والتنافر  رية,وصل إلى حد التالسن أثناء الخرو  إلى أسواة الق

جسدي عن طريق عنف البعض بالقرية ضد أهل الضرار اإلكما وصل األمر إلى حد , منا
  .ومنعهم من مغادرة المنزل األطقم الطبية, وقطع المياه عن منا لهم,
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  النتائج والمقترحات التربوية 
 أوالً: نتائج الدراسة

توصلت  الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة بعد دراسة أثنوجرافية لعشر أسر  
 : هيمن أسر األطقم الطبية وهذه النتائج 

األطقم الطبية هم عمادة النظام الصحي في مصر, ويتكون القطاع الطبي أفراد عد ي (3
 من أطباء, وأطباء أسنان, وصيادلة, وهيئة تمريض.

جائحة فيروس كورونا هم األطباء, وهيئة أكثر فئات الهيئات الطبية تعامال  مع  (3
من القطاع الطبي عامة, بينما  (,%22.22)التمريض. وتبلغ نسبة األطباء بمصر

 من القطاع الطبي عامة. ( %23.35)تمريض النسبة هيئة  غتبل
النفسية  المشكالت تعيش أسر األطقم الطبية مجموعة من المشكالت منها: (4

, جسديةال المشكالتو , السلوكية المشكالتو  ,اإلدراكية المشكالتو , يةاإلنفعال
 .االجتماعية المشكالتو , الروحية المشكالتو 
الخوف, القلق, التوتر,  لدى عينة الدراسة كانت؛ يةاإلنفعالالنفسية  أكثر المشكالت (3

  .الشعور بالذنب تجاه األبناء
من  األذى المتواصل ؛التي تعيشها أسر األطقم الطبية هي اإلدراكيةالمشكالت  أكثر (3

الجيران, تغير معاملة األصدقاء معهم, الصدمة في تعامل أصدقاء أبناءهم معهم, 
 .وطريقة معالجتها

العنف تجاه أفراد  ؛التي تعيشها أسر األطقم الطبية هي السلوكيةالمشكالت  أكثر (3
 لمشكالت أمام أبنائهم. يجاد حلول  لإاألسرة, والشعور بالعجز عن 

معاناتهم من مجموعة  ؛التي تعيشها أسر األطقم الطبية هي جسديةال أكثر المشكالت (7
من المشكالت الصحية الناتجة عن الضغوط الحياتية التي يتعرضون لها كارتفاع 

 أثر على حاالتهم الجسدية. ضغط الدم, والسكر األمر الذي
الشعور باليأس, وعدم  ؛التي تعيشها أسر األطقم الطبية هي الروحيةالمشكالت أكثر  (3

 ة تجاههم من أفراد المجتمع.يبجدوى الحلول المطروحة لمواجهة السلوكيات الغر 
المشكالت االجتماعية التي تعيشها أسر األطقم الطبية هي العزلة االجتماعية,  أكثر (3

  .التنمر, فقدان الثقة في اآلخر
 ربوية لمواجهة المشكالت التي تواجه أسر األطقم الطبية ثانياً: المقترحات الت
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من مقترحات تربوية لمواجهة المشكالت التي تمر بها أسر  ه الباحثطرحين ما إ
 خاصة ,هو  بمؤسسات بناء وعي اإلنسان المصري م الطبية في حقيقتها, مقترحات للناألطق
أصب  يمثل تحديا  لذا فكن النهو  بتلك المؤسسات , واإلعالم؛ سسات الدينيةالمؤ و  األسرة,

واضحا  خاصة بعد األحداث األخيرة وما شهده المجتمع المصري من اهتزا  أخالقي وتنامي 
كثير من المشكالت التي أثرت وتؤثر في  يكل البناء االجتماعي, حيث ةهر جليا  من 

ئها المؤسسي, ومن ثم يجب األحداث الجارية والمتالحقة ضعف تلك المؤسسات وهشاشة بنا
المصري لتقبل تلك الفئة من األسر  ي للمواطناستعادة قوتها, ودورها في بناء الوع

ومساعدتها لتجاو  محنتها, عبر مقترحات تسهم في إعادة بناء أبنائه, وتعمل على تغيير 
 ذهنية المجتمع, باعتبارها عملية مهمة وسابقة وحاضنة لكل إصالح مرغور فيه.

من  يحيث يمكن لألسرة أن تسهم في تنمية الوع األسرة عبر يات تنمية الوعمقترح -1
 خالل ما يلي:  

 أعضاء الفرة الطبية, وبيان أهمية دورهم في حفظ المجتمع  هبيان أهمية ما يقوم ب
 هم.ئأمام أبنا

  أصدقاءهم من أبناء أسر األطقم على التعامل مع  مبخبرات تساعده األبناءتزويد
 الطبية. 

  إقامة الوالدين حوارات مطولة مع األبناء يتم فيها مناقشة الدور التي تقوم به الفرة
التي تقع على عاتق أسرهم, وضرورة مساندة  الصعوبات والمعاناةالطبية, وحجم 

 أعضاء تلك األسر لتجاو  األ مة.

  ,تنمية الوعي بكيجابيات وسلبيات فيروس كورونا, وطرة العدوى, وسبل تجنبها
 . هذه األطقمر الذي يحفز األبناء لسلو  إيجابي تجاه أصدقاءهم من أبناء أسر األم

  بيان مقدار الدور الفعال لتلك األطقم الطبية لتجاو  تلك الجائحة األمر الذي يجعل
 من تقدير واجالل هذه األطقم الطبية أمر واجب. 

 المؤسسات الدينية  -2
ة وعي اإلنسان وتوجيهه نحو األفضل, تعد المؤسسات الدينية من أهم مؤسسات تنمي

فهي تقدم خطابات قادرة على تجنيد وتعبئة النشاطات الدافعة إلى التغيير, لما تمتلكه من 
ة الوعى بالمشكالت التي تواجه ي دور تلك المؤسسة لتنميسيطرة وجدانية على األفراد, ويأت
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، ارة األوقاف, ودار الفتوى األ هر الشريم, و   أسر األطقم الطبية عبر المؤسسات الدينية
ز لمساندة أسر فمن خالل ما تقدمه من خطار ديني داخل المجتمع المصري, يح والكنيسة

 :بالمشكالت التي يتعرضون لها وسبل التغلب عليها, من خالل ياألطقم الطبية, وينمى الوع
 توجه لعموم  لتواصل االجتماعيل دينية اإلفادة من النشر اإللكتروني، وتدشين مواقع

وشبابه برسائل قصيرة عن دور األطقم الطبية في مواجهة جائحة  المصري  الشعب
 .و ويهم قمطرة األخال ية للتعامل مع هؤالء األطالكورونا, و 

 ة ألبناء المجتمع عن المشكالت المجتمعية التي هموج دينية عمل برامج تليفزونية
 .تواجه أسر األطقم وسبل حلها

 م الموكلة إلى أبناء ارسال رسائل قصيرة عن المهالمحمول إل  استخدام الهواتف
المجتمع لمساعدة أسر األطقم الطبية, وبيان حكم الشرع في التهكم, واالستهزاء 

 بأسر األطقم الطبية. 

  بيان حكم الشرع عبر وسائل التواصل االجتماعي المختلفة في التنمر والترب  بأسر
 األطقم الطبية. 

 اإلعالم -1

عالم في الوقت الراهن تبصير أبناء المجتمع وتنمية وعيهم بأهمية األطقم لم يمكن
  :الطبية وسبل تقديم دعم نفسي واجتماعي لهم من خالل

تنمية وعي المصرين بأهمية الدور الذي تقوم به تقديم برامج إعالمية تهدف إلى  -
 األطقم الطبية.

المصري لتقبل الواقع وسبل إعداد برامج تلفا ية, معدة خصيصا  لتهيئة العقل  -
التعايش مع أسر األطقم الطبية, وتقديم مساعدات لهم, وتبصيرهم بالمشكالت التي 

 تواجه تلك األسر وسبل حلها.
تقديم برامج واعداد حلقات وندوات إذاعية وتلفا ية لمناقشة قضايا العزلة  -

أسر األطقم  ت الخوف والقلق والتوتر التي تمر بهكالاالجتماعية, والتنمر, ومش
الطبية, وتحريك الحماس من أجل القيام بالجهود والمبادرات الشعبية للمشاركة في 

 مواجهتها.
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إسهههام وسههائل اإلعههالم بالمشههاركة مههع المؤسسههات األخههري للتربيههة فههي التحههذير مههن  -
وتقضههي علههى النبههت الطيههب  التههي باتههت تهههدد الكيههان المجتمعههي السههلوكيات  السههلبية
 ألطقم الطبية.المتمثل في أسر ا

تصميم بعض اإلعالنات في التلفا  واإلذاعة تهدف إلى إثارة وعي أفراد المجتمع  -
 بالمشكالت األسرية لتلك األسر وسبل التغلب عليها. 

تشجيع المختصين في علم االجتماع والتربية على كتابة مقاالت حول المشكالت التي  -
راد المجتمع بتلك المشكالت وأن تواجه أسر األطقم الطبية, بهدف بث الوعي لدى أف
 المشاركة في مواجهة تلك القضايا حق وواجب قومي.

عبر قنواته الفضائية  تدشين برامج إعالمية مشتركة بين وسائل اإلعالم العربي -
لمناقشة قضايا أسر األطقم الطبية, وتهيئة المجتمع لتقبل أسرهم ومساندتهم الجتيا  

 تلك األسر.مة الحالية التي تمر بها   األ 
بالمجهودات التي تخصي  مساحات في الصحف القومية لتبصير أبناء المجتمع  -

, ونشر الوعي بأهمية تقوم بها األطقم الطبية, والمشكالت التي تواجه أسرهم,
 للتعامل مع تلك المشكالت والعمل على حلها.االستجابة السريعة 

  .نتماء يم الوالء واال ى الطالر لد يوتنم تعلي من شأن التعليم تقديم برامج إعالمية -
 من خالل مقاالت كثيرة من الكتار والصحفيين. تلك األسرإبرا  حلول لمشكالت  -
بشكل  المشكالت تلك المقروءة والمسموعة والمرئية عن تناولأجهزة اإلعالم  منع -

عمل على بث إعالم جديد يحوى ثقافة اإلقناع ومخاطبة العقول، ويعر  ال، و سلبي
 تلك األسر وسبل حلها. تواجه التيية وعمق المشاكل والتحديات الراهنة فى موضوع
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 المراجع
 أوالً: المراجع العربية:

، القاهرة, دار النشر 7, طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 0213أبو عالم, رجاء) -
 للجامعات.

أبوسحلول, محمود أحمد, و الحداد, بالل ابراهي , و حمدان, حسن أحمد, و أبوشمالة, عادل  -
واقع ةاهرة التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة (. 0212أحمد)

 ن, مجلس البحث العلمي, وزارة التربية والتعلي  العالي, خاخان يون  وسبل مواجهتها
 .13-1يونس, فلسطين, 

المؤتمر السعودي (. الدع  النفسي واالجتماعي لما بعد األزمة، 0213البار، أحمد بن عبد الرحمن) -
, جامعة اإلمام محمد بن سود اإلسالمية, 1ج الدولي األول إلدارة األ مات والكوارث،

12-31 . 
ت  (. مصر في أرقام. 0212جمهورية مصر العربية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء) -

م متاح على 11الساعة     -    22-4-2020 الدخول يوم .
https://www.capmas.gov.eg 

(. ماذا يحدث بقرية بولس كفر الدوار فى البحيرة؟.. وفاة أولى ضحايا "كورونا" 0202جودة, صابر) -
دوى.. قوات األمن تفرق المعترضين واألهالى يعترضون على دفنه خوفا من انتشار الع

 مجلة اليوم السابععلى إجراءات الدفن..والصحة تطلق حملة مكثفة لتعقي  المقابر, 
م, متاح على  0الساعة  7-4-2020اإللكترونية , القاهرة.  ت  التدخول يوم 

https://www.youm7.com/ 
مجلة لمحاولة طردها, « حميات اإلسماعيلية»حسنين, أحالم, هوس كورونا يدفع جيران طبيبة بم -

م متاح على 3الساعة  9-4-202العربية, القاهرة. ت  الدخول بتاريخ  مصر
https://www.alarabiya.net/ 

كورونا الجديد "متالزمة الشرق األوسط التنفسية": دراسة (. فيروس 0213خليل, أمال حلمي سليمان) -
, قس  الجغرافيا, كلية العلوم االجتماعية, مجلة رسائل جغرافيةفي الجغرافية الطبية, 

 .54-1جامعة الكويت, 
(. دور تطبيقات الذكاء االصطناعي في مواجهة فيروس كورونا, 0202الدهشان, جمال على خليل) -

 , متاح علىم 1, الساعة 7-5-2020لدخول بتاريخ , ت  االصين نموذجا  
http://www.worldofculture2020.com 
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مجلة عالم , الطالق الوجدانى والحجر المنزلى فى ظل كورونا(. 0202الدهشان, جمال على خليل) -
م, متاح على  0الساعة  25-5-2020, مصر, ت  الدخول بتاريخ الثقافة

http://www.worldofculture2020.com/ 
(. تكيف األسرة مع الحجر الصحي المنزلي في زمن فيروس كورونا, 0202السكافي, فاتن أحمد) -

-9(, 63, ), مركز جيل للبحث العلمي, لبنانمجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعي
32 . 

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية (. مفهوم األسرة في اإلسالم ومكانتها, 0219طرابزون, عبد هللا) -
, المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست, معهد واالقتصادية

 .41-12(, 0)2الحقوق والعلوم السياسية, تركيا, 
مجلة (. أهالي قرية مصرية يحتشدون لمنع دفن طبيبة توفيت بكورونا, 0202)عبد الحميد, أشرف -

متاح على 10.01الساعة  20-5-2020, القاهرة, ت  الدخول بتاريخ العربية
https://www.alarabiya.net/ 

9- بتاريخ  ل لمرحلة الجائحة,ت  الدخول(.الصحة العالمية كورونا مرشح بقوة للدخو 0202العربية ) -
https://www.alarabiya.net-متاح على  م .1.46الساعة  2020-3

70402020 
استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وعالقتها بأساليب (. 0214العبد هللا، فايزة غازي) -

، رسالة دكتوراه، كلية في مدارس مدينة دمشق الثانوية المعاملة الوالدية عند اليافعين
 التربية، جامعة دمشق.

(. استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية الصحية لمرض كورونا دراسة 0217الفرم، خالد) -
مجلة تطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياض السعودية، 

الجمعية المصرية للعالقات العامة، مصر،  لشرة األوسط،بحوث العالقات العامة ا
(14 ،)025-005. 

ورقة عمل مقدمة للندوة (. البحث الكيفي مالمح وتطبيقات, 0225محمد, مصطفى عبد السميع ) -
 القاهرة. والورشة التدريبية االقليمية حول البحث الكيفي,

في انتشار األمراض (. دراسة سوسيولوجية 0210المشهداني، عبد الفتاح محمد ) -
 .522-551(. 4)19, بغداد،مجلة جامعة تكريت للعلوم, Epidemcisالوبائية،

الوقاية من االضطرابات النفسية التدخالت الفعالة والخيارات (. 0225منظمة الصحة العالمية ) -
  المكتب اإلقليمي للشرق األوسط, القاهرة. السياسية،
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