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دور جودة الدعن الهفسي )اإلسعاف( لإلصابات واألمراض الخطيرة في التخفيف من كرب الصدمة لدى 

  األطفال والمراوقين 

  
 

سؼاف( نالصاتاخ وااليراض انخطُرج فٍ انتخفُف يٍ كرب دور جىدج انذػى انُفسٍ )اإل انًىسىو:انثحث يهخص 

 انصذيح نذي االطفال وانًراهمٍُ

تضمف البحث في فصمو األوؿ مشكمة البحث التي اقتصرت إّما عمى إىماؿ المعنييف بتربية الطفؿ سواء البيت أو     
مفرطة والمبالغ بيا، وفي كمتا الحالتيف تؤدي الى نتائج سمبية سيئة تؤثر عمى نفسية المدرسة، او التدليؿ والعناية ال

الطفؿ، أما أىمية البحث فتحدثت عف ضرورة اتخاذ اإلجراءات الصحية الصحيحة والسريعة مع االخذ بالحسباف 
مراض الخطيرة، كما تحدد العبلج النفسي لمصدمة التي عادة ما ترافؽ اإلصابات مف خبلؿ الحوادث المفاجئة أو األ

باإلصابات واالمراض الخطيرة لدى كؿ مف األطفاؿ والمراىقيف كونيـ األكثر تأثرًا مف البالغيف بذلؾ، وتضمف اليدؼ 
لئلاصابات واألمراض الخطيرة في التخفيؼ  (ambulance  -النفسي )اإلسعاؼدور وتشخيص عوامؿ جودة الدعـ 

مف كرب الصدمة لدى األطفاؿ والمراىقيف، وتضمف تعريؼ المصطمحات كؿ مف: الجودة، الدعـ النفسي، اإلسعاؼ، 
اإلصابات، االمراض الخطيرة. اما الفصؿ الثاني فقد تضمف اطارًا نظريًا، عف الجودة ومبادئ واىداؼ اإلسعافات 

صؼ مؤىبلت المسعؼ ودوره في التعامؿ مع كؿ مف الحوادث الطارئة واإلصابات التي تنتج عنيا األولية، كما تـ و 
فضبل عف األمراض الخطيرة التي تصيب األطفاؿ والمراىقيف وصوال الى جودة طرؽ العبلج التي تناسب المراحؿ 

( 2010أكـر أحمد و آخروف، )الطويؿ،  دراسةالعمرية، ومف اىـ الدراسات السابقة التي توافقت مع البحث ىي: 
دراسة في مجموعة مختارة مف المستشفيات في محافظة  –بعنواف )إمكانية إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحية 

( بعنواف تقييـ جودة خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات التعميـ العالي 2009 –الفراج، أسامة ، ودراسة )نينوى(
 موذج لقياس رضا المرضى(.في سورية مف وجية نظر المرضى: ن

كما سعت الباحثة في الفصؿ الثالث باعتماد المنيج الوصفي في استنباط األساليب المثمى في استعماؿ الخطوات    
األكثر جودة بما يتوافؽ مع عمر الطفؿ وذلؾ مف خبلؿ ما تـ اإلطبلع عميو مف الدراسات والبحوث وتجربتيا في ىذا 

داف، ثـ وضعت في الفصؿ الرابع استنتاجاتيا وتوصياتيا، ليفيد مف ذلؾ جميع العامميف المجاؿ وعمميا في ذات المي
عمى تربية الطفؿ وذلؾ لمتخفيؼ مف اثر الصدمات واألمراض بطرؽ عبلجية ووقائية ناجحة، مما يقمؿ مف اثرىا 

 مستقببًل، وانتيى الفصؿ بمجموعة مف المصادر والمراجع التي اعتمدت في البحث.
Summary of the tagged research: 

The role of quality psychological support (ambulance) for injuries and serious 

diseases in reducing the trauma of children and adolescents 

 :research included in the first chapter the problem of research, which was limited either 

to the neglect of those involved in raising the child, whether the decision or school, or 
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pampering and care and excessive amounts, and in both cases lead to negative negative 

results affect the child's psychology, the importance of research talked about the need to 

take correct health measures And rapid taking into account the psychological treatment of 

trauma, which is usually associated with injuries through sudden accidents or serious 

diseases, and identify the injuries and serious diseases in both children and adolescents 

being the most affected by adults, and the goal included the role and diagnosis of quality 

factors support Myself (Alasaav- ambulance) to Aasabat serious diseases in alleviating 

distress trauma in children and adolescents, and ensure that the definition of both terms: 

quality, psychological support, ambulance, injuries, serious diseases. The second chapter 

included a theoretical framework on the quality, principles and objectives of first aid. The 

qualifications of the paramedic and his role in dealing with both accidents and injuries 

resulting from them, as well as serious diseases that affect children and adolescents, The 

most important previous studies that coincided with the research are the study of (Taweel, 

Akram Ahmed et al., 2010) entitled "The possibility of establishing the dimensions of 

quality of health services - study in a selected group of hospitals in Nineveh province" 

Assessment of the quality of health care services in MS Hviat Higher Education in Syria 

from the point of view of patients: a model for measuring patient satisfaction .)  The 

researcher also 

 sought in the third chapter to adopt the descriptive approach in devising the best methods 

in the use of the most qualitative steps in accordance with the age of the child through the 

studied studies and research and experience in this field and work in the same field, and 

then put in Chapter IV conclusions and recommendations, To benefit all those working 

on raising the child to mitigate the impact of trauma and disease methods of treatment 

and preventive successful, which reduces the impact in the future, and ended the chapter 

with a range of sources and references adopted in the research.  

Researcher Assistant Professor:  

Dr. Hanan Aziz Abdul Hussein Al – Baghdadi. 
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 انفصم األول

 أوال: يشكهت انبحث: 

ف اإلصابات الشديدة او األمراض الخطيرة بسبب عدـ يتعرض األطفاؿ في سني نموىـ المبكرة الى العديد م    
اإلكتراث أو لقمة الحيمة أو بمؤثرات خارجية، وفي كثير مف الحاالت ال يبلقوف الدعـ النفسي المباشر وحتى غير 
 المباشر لما يتعرضوف لو مف كوارث، مما يؤدي الى تفاقـ الحالة وزيادة نسبة األثر في المستقبؿ القريب أو البعيد،
فكـ ىي الحاالت التي استطاع المشرفوف عمى تربية الطفؿ مف معالجة الجانب النفسي لمطفؿ بعد اإلصابة مباشرة، 

يضاعؼ مف خطورة  فالجيؿ واالرباؾ وعدـ اإلسراع في اسعاؼ الطفؿ وتقديـ الدعـ النفسي والعبلجي المناسب لو قد
في حاالت طبيعة المشكمة النفسية ودرجتيا  مدوتعتمنيا، "بة، فضبل عف االمراض الخطيرة سيما الوبائية اإلصا

أىمية الحصوؿ عمى الدعـ نفسية الطفؿ ومدى العوامؿ الميمة التي تؤثر في  االصابات والكوارث والصدمات عمى
لمحالة، التي تعد عامبل ميما في التسريع لمتخمص مف الصدمة أو عبلج الجروح واألمراض،  النفسي والمساندة

 (.2: 2015، الشيخ) عندما ال يحصؿ ىؤالء عمى الدعـ والمساندة و تتفاقـ الحالة وتصبح اسوأ سيماوبخبلف

ستراتيجية مطمبا أساسيا تحرص عميو الدوؿ وخاصة  أصبح تبني أسموب الجودة في المؤسسات الصحية كمبدأ وا 
المتقدمة منيا وتؤكد عميو مختمؼ المنظمات كمنظمة الصحة العالمية. فقد شيدت السنوات األخيرة تغيرات جذرية 

صبلح المستشفيات بيدؼ إلدارة القطاع الصحي العاـ ولعؿ أىـ ىذه التغيرات ظيور بوادر ت طبيؽ جودة الخدمة. وا 
بذلو مف جيود في سبيؿ رفع مستوى يوما  العراؽنفقو يتجويد خدماتيا الصحية المقدمة. ىذا وبالرغـ مف ضخامة ما 

، وبقي بذلؾ بإلى المستوى المطمو  الخدمات الصحية التي تقدميا كؿ مف القطاعات العامة والخاصة، إال أنيا لـ ترؽَ 
ومستوى سيما النفسية منيا الصحي عرضة لمعديد مف المشاكؿ التي حالت دوف تطور الخدمات الصحية  القطاع

منيا مطالبة أكثر مف أي وقت مضى بتحسيف  سيما العامة عراقيةجودتيا. وأماـ ىذا الوضع فالمؤسسات الصحية ال
لمجودة المدركة  دراسات ومقترحات تقديـ، وىذا ال يتحقؽ إال مف خبلؿ نفسية وصحية جودة ما تقدمو مف خدمات

التي تسمح ليا بإعادة تصميـ وتشكيؿ خدماتيا بما يمبي  والحصوؿ عمى المعرفة البلزمة نفسية والصحيةلخدماتيا ال
( مف خبلؿ Eric Eriksson -"افترض العالـ )أريؾ اركسوف لقد .نتائج مرضيةوصوال إلى تحقيؽ  طفاؿحاجات اال

النظريات التي تفسر النمو منذ الوالدة حتى الشيخوخة، المستندة الى تاثر األشخاص بالعديد  نظريتو التي تعد مف اىـ
مف الضغوطات النفسية االجتماعية، التي تحفز النضج والتطور في الحاالت العادية والسميمة، " اف تطور االنساف 

إيجاد الحؿ المناسب ليا" )شيخاني، االجتماعي يمر بمراحؿ عدة تتمحور كؿ واحدة منيا حوؿ ازمة نفسية يتوجب 
. مف ىذا المنطمؽ نبعت مشكمة البحث إليجاد معايير لجودة الدعـ النفسي )اإلسعاؼ( بحسب المراحؿ 26): 2013

 العمرية لؤلطفاؿ في حاؿ اإلصابات واالمراض الخطيرة التي يتعرضوف ليا.
 ثانياً: أهًيت انبحث: 

http://www.alayam.com/Writers/Bio/426/د.-عائشة-عبدالعزيز-الشيخ
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كثر تأثًرا األولى ىي األ مراحؿ النمو لما كانتو  لكؿ األمـ، والمستقبؿ اإلستراتيجياألطفاؿ ىـ الثروة العظيمة يعد    
دراكيـ فيـ أكثر احتياًجا ألف يكونوا في كنؼ الرعاية والحماية لتمبية  باألزمات لقمة نضجيـ وعدـ اكتماؿ وعييـ وا 

مف واألماف وحمايتيـ مف المخاطر التي االحتياجات النفسية والجسمية والعقمية واالجتماعية وعمى رأسيا الحاجة لؤل
تيددىـ جسديِّا أو نفسيِّا أو عقميِّا وكذلؾ ىـ عرضة لمخياؿ واألوىاـ وعرضة لمخديعة واالستيداؼ باألكاذيب 

حوؿ ما يتعرضوف لو مف إصابات وامراض خطيرة، مف مبالغات ومحاذير ال صحة ليا أو إىماؿ مفرط أو  والشائعات
بلجات تـ استعماليا مع حاالت أخرى قد ال تنسجـ مع اإلصابة أو المرض الذي تعرض لو اجتيادات في تقديـ ع

يعد لذا وجب اتخاذ التدابير البلزمة لحمايتيـ والحفاظ عمييـ كمما ألمت أزمة أو حدثت كارثة و  الطفؿ او المراىؽ،
 تقديـ الدعـ النفسي واالجتماعي مف أىـ الوجبات البلزمة في أوقات األزمات.

)اإلسعاؼ( لئلصابات واألمراض الخطيرة التي يتعرض  دعـ النفسيوتستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية جودة ال   
ألف معظـ الدراسات التي تـ اإلطبلع . فضبل عف كونيا مف الدراسات الحديثة والقميمة نسبيا ليا األطفاؿ والمراىقيف

إبراز الدور الذي تمعبو المؤسسات الصحية  فضبل عفتناولت موضوع الجودة في المستشفيات الحكومية.  عمييا
نساني وفعاؿ في إحداث التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية عمى  ، وتأتي أىمية البحث سواءالكقطاع خدمي حساس وا 

اعدة المشرفيف التربوييف واآلباء واألميات لمس ،الخدمات في المجاؿ النفسي واالجتماعي تنبو الى أىميةمف كونيا 
مدادىـ بالمصادر وأساليب التكيؼ مع ىذه عتعمى فيـ أطفاليـ بشكؿ أفضؿ لكؿ ما قد ي رضيـ مف أحداث ضاغطة وا 

 الضغوط الستئناؼ حياتيـ الطبيعية ومنع ما قد ينتج مف عواقب.
تاميف فرص النمو السميـ مف  في يساىـ بنسبة كبيرة، "اف التدخؿ المناسب والبلـز في السنوات المبكرة لؤلطفاؿ   

خبلؿ الحد أو التخفيؼ مف االضطرابات التطورية لدييـ، األمر الذي يصب في صالح االفراد والمجتمع عمى المدى 
البعيد، مما يؤدي الى إحداث اثرًا ايجابيًا عمى مستقبؿ المجتمع ونيضتو، وتحسيف واقع ممارسة الطب والعبلج 

والخدمة االجتماعية والمساعدة في تذليؿ العقبات التي تسيؿ عمى اإلباء واألميات والقائميف عمى العناية النفسي 
 (.9:2013 باألطفاؿ المأزوميف الستعادة الثقة بالنفس والشعور باألماف بمستقبؿ زاىر" )شيخاني،

  هذف انبحث:ثانثاً:
لئلاصابات واألمراض الخطيرة في  (ambulance-النفسي )اإلسعاؼدور وتشخيص عوامؿ جودة الدعـ  تعرؼ 

 التخفيؼ مف كرب الصدمة لدى األطفاؿ والمراىقيف.
تحدد البحث الحالي بالدعـ النفسي المقدـ لممراحؿ العمرية لؤلطفاؿ والمراىقيف، المعرضيف  راتؼاً: حذود انثحث:

 لئلصابات واألمراض الخطيرة.
 ححذيذ انًصطهحاث:خايساَ: 

 استعماليا إال أف منشئيا، منذ المغة أصوؿ مف إنو بؿ مستحدثا، وال جديدا ليس الجودة مصطمح أف :لغة -الجودة 
 وأصمو فيعؿ وزف عمى أي الجيد وجود الرديء، نقيض ىي والجودة تعبير، وأدؽ أجؿ المؤسسات، خدمات لتقييـ
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 كما أجودت وقالوا مثمو، والتجويد فجاد، الشيء وأجدت صار جيدا، أي جوده الشيء جاد نقوؿ جياد، والجمع جود،
 (.240)إبف منظور، ببل:  "وأطيب وأطاب أطوؿ" قالوا

 والنواقص، العيوب مف كانت أياً  المقّدمة الخدمة أو المنتج خمو و لمتمّيز مقياس ىي: Quality-الجودة
 القابمة المعايير مف بمجموعة االلتزاـ طريؽ عف ذلؾ يكوف حيث المتوقعة، الخدمة أو المنتج عف الكبيرة واالختبلفات

 ، الجودة(ٔ)اآليزو معيار ويعرؼ المستخدميف، أو العمبلء متطمبات كافة وترضي عمييا، والمتفؽ والتحقؽ لمقياس،
 احتياجات تمبية عمى قادراً  تجعمو بحيث معينة خدمة أو بمنتج الخاصة والخصائص السمات مف مجموعة أنيا عمى

 .ضمني  أو صريح بشكؿٍ  كانت سواء العمبلء
النفسية )مصطمح تعارؼ عميو عمماء النفس بأنو جميع أنواع المساندة " :(Emotional support)الدعن النفسي 

فالكثير مف أحداث الحياة المؤلمة يمكف التكيؼ معيا . المقدمة مف قبؿ أفراد األسرة واألقارب واألصدقاء( واالجتماعية
 (.ٕ: 2015، الشيخ" )النفسي واالجتماعي مف المحيطيف بنا وتخفيفيـ آلالمنابإيجابية في حالة توفر الدعـ 

 .بياَأسَعَفه قضاء الحاجة وقد ، يعرؼ اصطبلحاً  :Ambulance - اإلْسعاف  
بيا. وفي الحديث: فاطمُة َبْضعٌة مني ُيْسِعُفني ما َأْسَعَفيا، مف اإلْسعاِؼ َأسَعَفه قضاء الحاجة وقد ىو اإلْسعاُؼ: 

ُـّ بي ما َألَـّ بيا. واإلْسعاُؼ والُمساَعفُة: الُمساَعدةُ   الذي ىو الُقْرُب واإلعانُة وقضاء الحاجة، َأي َيناُلني ما ناليا وُيِم
ـَ َلُو الدَّواءَ : ْسَعَؼ اْلَمريَض أَ . والُمواتاُة والُقْرُب في ُحْسِف ُمصافاٍة وُمعاونةٍ  ِليَّةِ ، َقدَّ ـَ َلُو َعْونًا : َأْسَعَفُو ِباإِلْسعافاِت اأَلوَّ َقدَّ

 .(قاموس المعاني) َوُمساَعَدةً 
-https://www.almaany.com/ar/dict/ar

ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81)/ 

 :The medic -المسعف 
 Based on the -(الدعم النفسي)القائم عمى تقديم الرعاية النفسية ، أو  Psychologist -المسعف النفسي

provision of psychological care (psychological support) : وىو احد افراد المجتمع، سواء أكاف مف
، ممف (المعمموف، طمبة الجامعة، أو المتعمميف اآلخريف)بيف العامميف في حقؿ صحة المجتمع او مف خارجو مثؿ 

وجدت لدييـ القدرة عمى التاىيؿ وتـ تاىيميـ فعبَل عف طريؽ اشراكيـ في دورات تدريبية عف االسعاؼ النفسي والدعـ 
والرعاية النفسية لمناجيف مف الحوادث الكارثية ومنذ الساعات األولى التي تعقب الحدث وقد تمتد الحاجة ليـ لعدة 

  .(8: 2009الجادري، وآخروف، )شيور بعد ذلؾ 

ما يقدمو المسعؼ النفسي أو القائـ عمى تقديـ الدعـ  ىو: Primary Psychiatry-اإلسعاف النفسي األولي
والرعاية النفسية لمناجيف مف الحوادث أو الكوارث المروعة مف مداخبلت عبلجية بيدؼ التخفيؼ مف اآلثار النفسية 

 (.8: 2009الجادري وآخروف، ) لمصدمات الناجمة عف تمؾ الحوادث
                                                           

1
 International Standardizationاختصار السـ المنظمة الدولية لممعايير )أو المواصفات أو المقاييس( ) ISOيمثؿ مصطمح إيزو  

Organisation ميمتيا وضع مجموعة مف المعايير الخاصة بنظاـ الجودة والتي يمكف أف تطبؽ في أي منظمة كانت ٜٚٗٔ(، والتي تأسست سنة .
 وفي جميع قطاعات النشاط، كما تقوـ أيضا بمتابعة ومراقبة عممية تطبيؽ ىذه المعايير في المنظمة. 

http://www.alayam.com/Writers/Bio/426/د.-عائشة-عبدالعزيز-الشيخ
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81)/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81)/
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 :Injuries-اإلصابات
 ِلَضَررٍ  ، ِلْضْرَبةٍ  َتَعرََّض :  ِرْجِموِ  في باِلَغةٍ  ِإصاَبةً  مف، ُأصيبَ  أصابَ /  أصابَ  وىي مصدر (اسـ: )ِإصابة

 الجدرّي. بمرض إصابة َعْدَوى أو مرٌض (  طب) عمؿ،  إصابة وفاة أو بالغ أًذى عنو نتج إذا خاّصة ، حادث

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9. 
 
 

 :Dangerous Diseases -االمراض الخطيرة 

المرض ىو حالٌة خارجٌة عف الطبيعة تصيب أعضاء الجسـ بأضراٍر متفّرقة، فتوقؼ عمؿ وظائفو إما مؤقتًا أو    
بضعٍؼ وتعٍب وعدـ القدرة عمى إنجاز أمور حياتو بشكٍؿ سميـٍ كما لفترٍة طويمة، يشعر إثرىا المصاب وىو المريض 

 (.2017)أبو حسف،  في الوضع الطبيعي
 انفصم انثاٍَ

 أوالً إطار َظرٌ:

 

 (.Health Quality Standards -)يؼاَُر انجىدج انصحُح -انجىدج: -1
ُجممٌة مف األسِس التي ( Quality Improvement in Hospitals) الصحيةتعتبُر معاييُر الجودة في المؤسسات 

يتـّ عمى أساِسيا قياُس مدى تمّيز عمؿ أّي منظمة أو مؤّسسة مف حيث األداء، ومف حيث مواصفات المخرجات التي 
تقّدميا إّما عمى شكؿ خدماٍت أو سمع، بغّض النظر عف ميداِنيا الخدماتّي أو اإلنتاجي، سواء كانت تعمُؿ لدى 

القطاع الحكومّي، وتحديد مواطف القوة والضعؼ، وتقييميا، والعمؿ عمى تصحيِح األخطاِء القطاِع الخاّص أو 
 لضماف تسميـ منتجات حْسَب المواصفات المحّددِة وفي الوقت المطموِب وضمف التكمفة المخّصصة لذلؾ. ،المختمفة

، والتي تقوـُ عمى أربِع (Quality Standards)ُيطمُؽ عمى ىذا النوع مف المعايير اسـُ معايير ضماِف الجودة أو 
عممّيات أساسّية متمّثمة في تخطيط الجودة، وضماف الجودة، وضبط الجودة، وكذلؾ التطّور الدائـ والمستمر، وفيما 

 باآلتي: يمي سنخّصُص الحديَث عف معايير الجودة الشاممة في المستشفيات
 مكانّية ت  حقيؽ رؤيتيا المستقبمّية.مدى قوة الُخّطة االستراتيجّية لممستشفى، وا 
 .مدى استفادة الجميور مف الخدمات الّصحية التي ُيقدُميا المستشفى 
 كفاءة العممّيات اإلدارية مف حيث دور دائرة الموارد البشرّية في: 
اختيار وتوظيؼ الطواقـ المؤّىمة لمعمؿ في كافة المجاالت، بما في ذلؾ األطباء المختّصوف، والممرضوف،   . أ

 .وعماؿ النظافة، والموظفوف اإلدارّيوف وغيرىـ
 .أداء طواقـ العمؿ، و التعامؿ مع الحاالت المستعصية، و مدى نجاح العمميات المختمفة، و حجـ األخطاء الطبّية . ب
 عمى مدى أربٍع وعشريف ساعة. ئطوار جاىزّية قسـِ ال . ت
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مدى التزاـ الدعـ الخارجّي في التسميـ بالمواعيد و  .نسبة االعتماد عمى الدخؿ الشيري والسنويّ ، و مصادُر التمويؿ . ث
 دقة االلتزاـ بالجداوؿ الزمنّية.، و المحددة

 .(Abdullah ,12-2 :103) ّيةسّف القوانيف التي تضمُف تطبيقًا فّعااًل ورقابة عمى المواّد والتعامبلِت الصح . ج
زيادة رضا المرضى ، و تحسيف مستوى استخداـ التقنيات في العمؿ الصحيّ في زيادة ) وىي: أهذاف يمُاش انجىدج

يبيف  جدوالً ندرج وفيما يمي  .(انخفاض الفائض واليدر، سواء المادّي أو عمى صعيِد الطاقاِت البشرّية، ومرافقييـ
 المفهوم والتطبيق:مضامين الجودة الصحية بين 

 
 متغيرات التقييم التعريف البعد

الممموسية
 

تعرؼ بوصفيا مظيرا خارجيا لمتسييبلت 
المادية و المستمزمات و األشخاص و موارد 
االتصاؿ و كؿ ما يتعمؽ بالتجييزات المادية 

 البلزمة ألداء الخدمة.

 جاذبية المباني و التسييبلت المادية.-

 الداخمي.التصميـ و التنظيـ -

 حداثة المعدات و األجيزة الطبية.-

 مظير العامميف و األطباء.-

االعتمادية
 

ىي القدرة عمى تقييـ الخدمة في الوقت المحدد 
 و بالدقة المطموبة و مدى الوفاء بااللتزامات

 الوفاء بتقديـ الخدمة الصحية في المواعيد المحددة-

 الدقة في الفحص أو التشخيص أو العبلج.-

 توافر التخصصات المختمفة.-

 الثقة في األطباء و األخصائييف.-

 االحتفاظ بسجبلت و ممفات دقيقة.-

االستجابة
 

ىي القدرة عمى التعامؿ الفعاؿ مع الشكاوي و 
االقتراحات و المبادرة في تقديـ الخدمة بصدر 

 رحب.

 السرعة في تقديـ الخدمة الصحية المطموبة.-

 يف لمتعاوف مع المريض.االستعداد الدائـ لمعامم-

 الرد الفوري عمى االستفسارات و الشكاوي.-

اخبار المريض بالضبط عف وقت تقديـ الخدمة و -
 االنتياء منيا.
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األمان
 

ىو االطمئناف النفسي و المادي ، أي الخمو 
 مف األخطاء أو الشؾ.

 الشعور باألماف في التعامؿ.-

 األدب و حسف الخمؽ لدى العامميف.-

 استمرارية متابعة حالة المريض.-

 سرية المعمومات الخاصة بالمريض.-

التعاطف
 

ىو ابداء روح الصداقة و الحرص عمى العميؿ 
و اشعاره بأىميتو و الرغبة في تقديـ الخدمة 

 حسب احتياجاتو.

 تفيـ احتياجات المريض.-

وضع مصالح المريض في المقدمة اىتمامات االدارة -
 و العامميف.

مبلءمة ساعات العمؿ و الوقت المخصص لمخدمة -
 المقدمة.

 العناية الشخصية بالمريض.-

 تقدير ظروؼ المريض و التعاطؼ معو.-

 الروح المرحة و الصداقة في التعامؿ مع المريض.-

 Concepts of Health Quality between-يضايين انجىدة انصحيت بين انًفهىو وانخطبيق  2))جذول 

Concept and Application 

 43) 2001:و )الجزائري،  145): 2000)األحمدي، 
 

 انذػى انُفسٍ: -2
، The theory that explain psychological support –انُظرَح انتٍ تفسر انذػى انُفسٍ اإلجتًاػٍ 

 :Eriksson's theory of psychosocial development -َظرَح ارَكســــىٌ فٍ انًُى انُفسٍ االجتًاػٍ

األـ الحاضنة لو، ألف  سيماثبتت الدراسات أىمية إحساس الطفؿ باألماف في عبلقاتو مع المحيطيف بو أ   
وبفضؿ  ،يكوف أكثر كفاءة مف الناحيتيف االنفعالية واالجتماعيةألنو أكثر أمانا في عبلقتو بالحاضف يشعر الطفؿ 

ؿ اجتماعي مع اآلخريف وأثبتت الكثير مف ىذه الكفاءة والنضج يستطيع أف يدخؿ كطرؼ إيجابي في أي تفاع
إريؾ ىو )ومف أىـ العمماء الذيف تناولوا النمو النفسي االجتماعي (، النمو النفسي االجتماعي)الدراسات أىمية 

الذي تحدث عف ثماف مراحؿ لمتطور والنمو، وذلؾ مف خبلؿ عبلقة الفرد ورغباتو بالثقافة، وتتحدد كؿ  (إريكسوف
ما يحدث مف تغيرات فسيولوجية وسيكولوجية ىو وأساس ىذه األزمة  (األزمة)يطمؽ عميو  مرحمة منيا بما

بعض أوجو  ووثقافية، تسبب مشاكؿ البد مف حميا في كؿ مرحمة كشرط لبلنتقاؿ لممرحمة البلحقة، ىذا رغـ أن
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إلى نوع مف التوازف المشاكؿ قد تنتقؿ إلى مراحؿ الحقة، وعندما ينجح اإلنساف في حؿ ىذه المشكبلت يتوصؿ 
 النفسي وينتقؿ إلى المراحؿ التي تمييا.

 
 Proper psychological growth achieves psychological -انُفسٍ  انتىافك َحمك انسهُى انُفسٍ انًُى

compatibility: 

 وعدـ واإلنتاجية الذات بتقدير ويشعره لو النفسي التوافؽ يحقؽ لمفرد السميـ النفسي النمو أف إريكسوف أوضح    
 يتصؿ بحيث المستقبؿ، في سيكوف كيؼ الفرد يعرؼ األساس ىذا وعمى والسموكية، النفسية باالضطرابات الشعور
 االجتماعية عبلقاتو وأف اآلخريف، عف متميز فرد بأنو الفرد فإحساس. ماضيو مف جزء ىو والذي بمستقبمو حاضره
 دوف اآلخر بوجود االعتراؼ مع عميو يعيش معيف بأسموب تتسـ حياتو وأف معينة، أىداؼ تحقيؽ نحو بالتوجو تتميز

 .واالىتماـ الرعاية مع فيو الذوباف
 

 The basic idea in theory -نهشخصُح  انًحذدج انسًح تؼطٍ انتٍ انهىَح تكىٍَ: انُظرَح فٍ األساسُح انفكرج

is: the formation of an identity that gives a specific trait of personality: 

 والتركيب واالجتماعية البيولوجية العوامؿ تفاعؿ مف ينتج كيفيا تغيرا يتضمف األنا نمو أف إريكسوف إريؾ يرى    
 والمتطمبات البيولوجي النضج درجة مع تتناسب مرحمة كؿ في لمنمو أزمات ظيور عف يثمر تطوري لمبدأ وفقا النفسي

نظرا لتميزىا بتغطية النمو  .السابقة لممتغيرات وفقا سمبا أو إيجابا وتحؿ المنجز النفسي والنضج لممرحمة االجتماعية
شأف الغالبية العظمى مف  ،النفسي لمفرد خبلؿ فترات الحياة المختمفة مف الميبلد وحتى الشيخوخة وعدـ اقتصارىا

في األساس عمى األفكار التي أوردىا عمى مرحمتي الطفولة والمراىقة، وتقـو ىذه النظرية  ،نظريات النمو النفسي
بيد أنيا حاولت كنظرية أضافة بعد نفسي اجتماعي  ،مؤسس نظرية التحميؿ النفسي (S. Fruid-سيجموند فرويد)

 يمر نمو مراحؿ ثماف إريكسوف إريؾ حدد اإلطار ىذا وفي ،لنظرية "فرويد" التي اقتصرت عمى النمو النفسي الجنسي
 إلى ميبلده مف لئلنساف اجتماعي(-النفسي )النمو تغطي المراحؿ وىذه لمذات، تطوريا نمطا تمثؿ اإلنساف بيا

 . (Bruner,1987: 13-8شيخوختو )
 سابقتيا، عمى تعتمد مرحمة فكؿ أخرى، عف مرحمة تنفصؿ ال بحيث متواصبل نموا يمثؿ لئلنساف التطوري النمو وىذا

 يسمييا المراحؿ وىذه الذات، لنمو تطورية تراكمات وجود بمعنى البلحقة، المرحمة في يؤثر جديدا بعدا وتمثؿ
 والعبلقات والمشاعر والفكر والميارات القدرات في تدريجي تحوؿ نقطة تعد مرحمة النمو، وكؿ بأزمات إريكسوف

 .(Douvan, 1997: 21-15)الشخصية  نمو في مباشر بشكؿ تؤثر األمور ىذه كؿ أف بمعنى االجتماعية،
"إريكسوف" وصفا لممراحؿ الثماف التي يمر بيا الفرد، وأطمؽ اسما محددا لكؿ مرحمة منيا وفقا لما يترتب وقد قدـ 

عمييا مف إيجابيات في حاؿ حؿ األزمة أو سمبيات في حاؿ الفشؿ في حميا، كما حدد فترة عمرية لكؿ مرحمة، وقدـ 
 وصفا ألىـ مظاىر النمو النفسي واالجتماعي.

 
 ( Trust VS. Mistrust-)الثقة في مقابل عدم الثقة انًرحهت األونى:
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ويرى "إريكسوف" أف الغرض األساسي ليذه المرحمة يتمثؿ  ،وتتمثؿ ىذه المرحمة في العاميف األوليف مف العمر
ف معا يفي تنمية الثقة لدى الطفؿ، وتوفير درجة عالية مف األلفة واالنسجاـ والتقبؿ والحب والحناف مف قبؿ األبو 

، ووفقا لما يطرحو وبالتبعية فإف ىذا الطفؿ سوؼ يتعمـ الثقة باألخريف، تنمي لديو الشعور بالثقة واألمف والتفاؤؿو 
عف ىذه المرحمة يمكننا أف نتوقع بأف إخفاؽ مف يتولوف تنشئة األطفاؿ خبلؿ ىذه المرحمة في توفير درجة  "إريكسوف"

 ت وفي األخريف، وعميو فيي مف أخطر المراحؿ في حياة األطفاؿ. مف الحب والتقبؿ سوؼ ينمو عديـ الثقة في الذا
 

 ( Autonomy VS. Shame & Doubt -)االستقاللية مقابل الشك والخجل انًرحهت انثانيت:

تقريبا، ويرى "إريكسوف" أف الغرض األساسي ليذه المرحمة ىو إنجاز  اعواـ( 2-4)وتبدأ ىذه المرحمة مف سف 
ذا تمت عمميات تعمـ الطفؿ لبعض السموكيات  درجة مف االستقبللية وتقميؿ الشعور بالخجؿ والشؾ لدى الطفؿ، وا 

ة مف يقـو ويكوف الطفؿ في ىذه المرحمة بحاجة ماسة لمساعدسينمو لديو شعور باالستقبللية، ف ،عمى نحو سوي وجيد
عمى تنشئتو وعمى اكتشاؼ البيئة والتعامؿ مع مفرداتيا بحرية ويسر، وفي حالة عدـ توفر تمؾ المشاعر مف قبؿ 
القائميف عمى تنشئتيـ، فإننا نتوقع أف ينمو لدى ىؤالء األطفاؿ مشاعر خجؿ وشؾ وسموؾ االعتمادية، كما سيتسـ 

 سموكيـ باالندفاعية وعدـ التروي.
 

 ( Initiative VS. Guilt-)المبادأة في مقابل الشعور بالذنب انثانثت:انًرحهت 
طفؿ ىي تعمـ القدرة عمى المبادأة مف دوف ال، والميمة التي تواجو اعواـ (4-6)وتبدأ ىذه المرحمة مف عمر 

تشجيع الوالديف، بو  يتعمموف التخيؿ والمعب بنشاطفانيـ ؤلطفاؿ في ىذه المرحمة نتيجة النمو السريع لشعور بالذنب، و 
يتعمموف التعاوف مع الغير، أما إذا أعيؽ نمو الطفؿ في ىذه المرحمة والذي قد يحدث كنتيجة و تتسع مياراتيـ، كما 

عمى ويعتمد فسينمو لديو شعورا بالذنب، ويصبح مترددا ،  (-Oedipus Situationالموقؼ األوديبي)لعدـ حؿ 
 الكبار لتمبية حاجاتو. 

 (Industry VS. Inferiority -)االجتهاد في مقابل الشعور بالنقص انًرحهت انرابعت:
تتمثؿ في تنمية القدرة عمى المثابرة أو و  ،، وىي مرحمة الكموفاعواـ (6-12)وتبدأ ىذه المرحمة مف سف 

سرعاف ما يدرؾ انو في حاجة  ،بالعديد مف التجارب الجديدة الطفؿ العطاء وتجنب الشعور بالنقص، ونتيجة الحتكاؾ
وفي ىذه المرحمة يتعمـ الطفؿ الميارات البلزمة  إلى أف يجد لو مكانا بيف األطفاؿ األخريف الذيف ىـ في مثؿ سنو،

ويرى "إريكسوف" أنو يتحتـ عمى الوالديف أو مف يحؿ محميـ أو المعمميف أال  ،لممشاركة في النشاطات الرسمية لمحياة
وتوسيع اىتمامات الطفؿ، فالنجاح يعزز لدى الطفؿ سموؾ بذؿ الجيد ويعممو االجتياد والمثابرة، ييمموا في تنويع 
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، والسعي الى توسيع المياـ المسندة إلييـ وحثيـ عمى االجتياد والمثابرة، وتنويع والفشؿ يترتب عميو شعور بالنقص
 نقص، أو قصور الذات.النشاطات التي تقدـ ليـ وتدريبيـ عمى بذؿ الجيد كي ال يشعروا بال

 
 (Ego identity VS. Role confusion-: )الشعور بالهوية مقابل اضطراب الهويةانًرحهت انخايست

العمر، وتتمثؿ في فترة المراىقة، والميمة األساسية في مف  ةالثامنة عشر  حتىتبدأ ىذه المرحمة مف سف البموغ 
اليوية، ويرى "إريكسوف" أف ىذه المرحمة تمثؿ األساس  ىذه المرحمة ىي التعرؼ عمى ىوية األنا وتجنب صراع

والتي تتبمور لديو عند اإلجابة عمى عدة  ،ألنماط التفكير في كؿ المراحؿ القادمة، وتعني "ىوية األنا" معرفة الفرد ألناه
ف أقـو بو أسئمة مف قبيؿ )مف أنا؟ ومف أكوف بالنسبة ليذا المجتمع الذي أعيش فيو؟ ما العمؿ الذي أرغب في أ

مستقببل؟ ما القيـ والمعتقدات التي تنظـ وتقود مسيرة حياتي؟ ما النمط العاـ لمحياة الذي أفضمو عمى غيره؟ ما طبيعة 
الجماعة التي أفضؿ االنتماء إلييا والتعامؿ معيا؟ (، والواقع أنو إذا لـ يتحقؽ ذلؾ فإنو يمكف القوؿ بأف المراىؽ 

يتبنى ىوية سالبة، ويشير "إريكسوف" إلى أف ذلؾ عادة ما تجعمو فعدـ وجود إجابة  ،وريعاني اضطرابات اليوية أو الد
، وتعد ىذه المرحمة مف يكوف نتيجة الضطراب النمو في مراحؿ سابقة أو نتيجة لمعوامؿ االجتماعية غير المساندة

البعض، كما نتوقع حدوث  أخطر المراحؿ التي يمر بيا األفراد، حيث تزداد احتمالية حدوث اضطرابات في ىوية
 تعصبا في االنتماء لمف يقعوف تحت الظروؼ السيئة وينمو لدييـ رفض لمعظـ فئات المجتمع األخرى.

 

 ( Intimacy VS. Isolation)األلفة مقابل العزلة  انًرحهت انسادست:
ىذه المرحمة تتمثؿ وتسمى بمرحمة الشباب ، والميمة األساسية في عاـ  (18-25)تبدأ ىذه المرحمة مف عمر 

والتي تعني البقاء قريبا ومحبوبا مف األخريف كمحب أو صديؽ  ،في إنجاز بعض درجات ما يسمى بالمودة أو األلفة
 Coupleأو مشارؾ في المجتمع ألف ىذا ينمي اإلحساس الواضح باألنا، ويحتاج إلثبات ىويتو عف طريؽ رفيؽ ما )

- hoodستقبلؿ والزواج. والخطر األساسي في ىذه المرحمة يتمثؿ في االستغراؽ في (، ويتجسد ذلؾ في الرغبة في اال
كما أف انغماس البعض في  .الذات أو تجنيبيا لمعبلقات بيف الشخصية التي تمـز الفرد باأللفة واالنغماس االجتماعي

ع األخريف، قد يؤدي ذواتيـ نظرا لظروفيـ االجتماعية، ومحاولة انسحاب بعضيـ مف المجتمع وتجنبيـ لمعبلقات م
(، وقد ينمي Psychopathic personality-إلى ظيور بعض السموكيات المضادة لممجتمع )الشخصية السيكوباتية

  ذلؾ لدييـ الشعور بعدـ االنتماء.
 

 .( Generativety VS. Stagnation)اإلنتاجية مقابل الركود  انًرحهت انسابعت:
وتسمى مرحمة الرشد الوسطى )منتصؼ العمر(، ويرى "إريكسوف" أف  (25-50)عمر تبدأ ىذه المرحمة مف 

وال يتأتى ذلؾ  ،التزاـ الفرد بمشاعر الحب الحميمة تساعده عمى تأسيس وحدة جديدة تقـو عمى الثقة واأللفة المتبادليف
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باكتساب الشعور إال مف خبلؿ المشاركة في إعداد منزؿ الزوجية لبدء دورة جديد مف النمو، وتتميز ىذه المرحمة 
، وتبدو ىذه المرحمة أيضا مف المراحؿ الخطيرة بالنسبة لمفرد، فقد يؤدي باإلنتاج واإلثمار وتجنب الشعور بالركود

االستغراؽ في الذات، والناتج مف اإلخفاؽ في المراحؿ السابقة، إلى إجياض مشاعر الحب المتبادلة مع األخريف 
 وغياب الثقة واأللفة معيـ. 

 

 (Ego integrity VS. Despair)تكامل األنا مقابل اليأس  انًرحهت انثاينت:
تبدأ ىذه المرحمة في الستينيات مف العمر، وىي المرحمة األخيرة ويرى "إريكسوف" أف الميمة في ىذه المرحمة 

سبع الماضية بسبلـ تتمثؿ في اإلحساس بتكامؿ األنا وتجنب اليأس قدر اإلمكاف، ويؤكد عمى أنو إذا مرت األزمات ال
فإف الفرد يصؿ إلى قمة التكيؼ المتمثؿ في النمو المتكامؿ، فالفرد المتكامؿ يثؽ في نفسو ويشعر باالستقبلؿ ويعمؿ 

ويكوف سعيدا بيذا المفيـو ويصبح ودودا  ،بجدية ويجد لنفسو دورا في الحياة وينمي في نفسو مفيوما ثابتا عف ذاتو
وفي المقابؿ يقود  ما يصبح فخورا بما يبتكر وينتج سواء مف أبناء أو عمؿ أو ىوايات،ك ،دوف تردد أو شعور بالذنب

الفشؿ في المراحؿ السابقة إلى اليأس واالشمئزاز والذي يقود إلى اإلصابة بعدة أمراض كاالكتئاب وتوىـ المرض 
 .((Lassegard, 1991: 25-32( و 1986:82 )جابر، وبعض أنماط ذىاف الشيخوخة

 

 -)َظرَح ارَكســــىٌ فٍ انًُى انُفسٍ االجتًاػٍمف خبلؿ ىذه المنطمقات والمراحؿ التي تـ تصنيفيا في     

Eriksson's theory of psychosocial development)  تـ تبني ما ورد فييا كونيا تنسجـ مع مشكمة ،
 واىمية واىداؼ البحث. 

ولغرض التعرؼ عمى كؿ مف )إحتياجات النمو، وصراعات النمو، والمشاكؿ السموكية الناجمة عف عدـ تمبية   
 االحتياجات(، لكؿ مرحمة عمى حدة، ندرج الجدوؿ اآلتي: 
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 =( اإلحتُاجاخ انتًُىَح وصراػاخ انًُى ويشكالخ سهىكُح ًَىرجُح تحسة َظرَح ارَكسىٌ 1جذول )

Development needs, growth conflicts, and typical behavioral problems in Eriksson's 

theory)  

 ( 23: 2010)سًاوٌ وآخروٌ، 

 ثاَُاً: دراساخ ساتمح:

 دراساخ ػرتُح:

الخبرات الصادمة والمساندة االسرية وعالقتها بالصحة النفسية لمطفل، ( 2004 –دراسة )عبد اليادي  .ٔ
الدراسة الى معرفة العبلقة بيف الخبرات الصادمة والمساندة األسرية ومعرفة دور المساندة األسرية في ىدفت 

كي يتمتع بصحة نفسية جيدة، كما تيدؼ الى محاولة توفير بعض األفكار المتعمقة بموضوع  حماية الطفؿ،
جؿ وضع برنامج لؤلطفاؿ الخبرات الصادمة والمساندة األسرية وعبلقتيا بالصحة النفسية لمطفؿ مف ا

عاـ،  (10-12)تتراوح أعمارىـ ما بيف  طفبل وطفمة، (450)واألسر، وقد بمغت عينة الدراسة العشوائية 
وكانت أدوات البحث ىي )اختبار الصدمة، اختبار ضغوط ما بعد الصدمة، اختبار المساندة األسرية، 

يرت نتائج البحث وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف اختبار العصاب، اختبار روتر لقياس الصحة النفسية(، واظ
األطفاؿ الذيف تمقوا مساندة اسرية كبيرة وبيف األطفاؿ الذيف تعرضوا لخبرات صادمة كثيرة، واألطفاؿ الذيف 
تعرضوا لخبرات صادمة قميمة بالنسبة لمستوى العصاب لصالح األطفاؿ الذيف تعرضوا لخبرات صادمة كثيرة، 

دالة بيف األطفاؿ الذيف تعرضوا لخبرات صادمة كثيرة والذيف تعرضوا لخبرات صادمة  وانو ال توجد فروؽ
 قميمة بالنسبة لمستوى الصحة النفسية.

دور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين األحداث الضاغطة والصحة النفسية  2006) –دراسة )دياب  .ٕ
المساندة االجتماعية بوصفيا احد العوامؿ الواقية ىدفت الدراسة التعرؼ الى دور  لممراهقين الفمسطينيين ،

مف األثر النفسي الناتج عف تعرض الطفؿ لؤلحداث الضاغطة، والتأثير السمبي ليا عمى الصحة النفسية 
طالب وطالبة مف المذيف تتراوح أعمارىـ بيف  (500)لممراىقيف الفمسطينييف، وتكونت عينة الدراسة مف 

ث استبانة الصحة النفسية، واستبانة المساندة االجتماعية، واستبانة األحداث وقد استخدـ الباح (19-15)
الصادمة، وقاـ بتقنيف ىذه األدوات عمى البيئة الفمسطينية، فأظيرت النتائج اف الفمسطينييف يتعرضوف ألنماط 

ليا  متعددة مف األحداث الصادمة واف ىنالؾ عبلقة عكسية بيف درجات األحداث الصادمة التي تعرض
المراىقوف والمساندة االجتماعية، وىنالؾ فروؽ بيف متوسط درجات منخفضي األحداث الصادمة ومتوسط 
درجات مرتفعي األحداث الصادمة بالنسبة لحجـ المساندة االجتماعية، وكانت الفروؽ لصالح منخفضي 

دت الصحة النفسية، األحداث الصادمة، وتوصمت الدراسة الى أنو كمما زادت المساندة االجتماعية زا
وتوصمت ايضًا الى وجود عبلقة عكسية بيف الصحة النفسية لممراىقيف ودرجة األحداث الصادمة، واف 

 المساندة االجتماعية عامؿ وسيط بيف األحداث الصادمة والصحة النفسية.
اسة في در  –إمكانية إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحية ( 2010)الطويؿ، أكـر أحمد وآخروف،  دراسة .ٖ

. استعمؿ فييا الباحثوف )المنيجيف الوصفي والتحميمي( مجموعة مختارة من المستشفيات في محافظة نينوى
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باختيار مجموعة مف العامميف لثبلثة مف مستشفيات في محافظة نينوى باعتماد استمارة استبياف، بيدؼ إقامة 
ة عف تقديـ خدمات صحية متكاممة ابعاد جودة لمخدمات الصحية، كوف المستشفى مؤسسة خدمية مسؤول

)تشخيصية وعبلجية وتعميمية وبحثية(. وذلؾ كونيا نظامًا اداريًا يستعمؿ مواردًا بشرية وفنية ومادية ومالية 
تتزايد احجاميا وقيميا بحسب التقدـ التقني والصحي. ومف اىـ النتائج التي توصموا الييا ىو تبايف اتفاؽ 

 ودة الخدمات الصحية المعتمدة في البحث. المبحوثيف عمى توفر ابعاد ج
تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات التعميم العالي في (، 2009 –دراسة )الفراج، أسامة  .ٗ

. ىدفت الدراسة الى كشؼ الرعاية الصحية سورية من وجهة نظر المرضى: نموذج لقياس رضا المرضى
مف وجية نظر المرضى، اذ اعتمد االستبانة كأداة استطاع مف  المقدمة في المستشفيات التعميمية السورية

خبلليا الحصوؿ عمى سبعة مقاييس في تحقيؽ ىدؼ الدراسة، جعميا موضع اختبار لبياف مدى صبلحيتيا 
 والوثوؽ بيا وقدرتيا عمى التمييز بيف مستويات ومكونات عّدة لمرضا.

مستشفيات تعميمية في سورية، وقد احتوت االستبانة ( مريضًا نزلوا في اكبر 474تكونت عينة البحث مف )
مفردة تبيف اآلراء واإلنطباعات الشخصية والموضوعية حوؿ الرضا عف خدمات المستشفيات، ثـ  39)عمى )

خرج بسبعة مقاييس كؿ منيا يأخذ مجاال محددًا وىي )الرعاية الطبية المينية، الرعاية التمريضية المينية، 
موكية، الخصائص التنظيمية، الفندقة بجوانبيا الثبلث(، تـ بعدىا اعتماد التحميؿ الرعاية الصحية الس

السيكولوجي لتقييـ مختمؼ السمات والخصائص التي سعت االستبانة إلظيارىا، فضبًل عف التحميؿ 
 اإلحصائي الوصفي )المتوسطات و االنحرافات المعيارية( لمختمؼ مستويات الرضا.

(، اذ تجاوز الرضى 86%بوؿ المرضى لبلستبانة وطريقة صياغتيا وصمت الى )حصؿ عمى نسبة عالية لق
( مف المرضى في رضاىـ عف الخدمات التي 75%( وعبر )1-4(، عمى مقياس مف )2.5العاـ القيمة )

تقدميا المستشفيات. أعطى التحميؿ السيكولوجي نتائج جيدة يمكف الوثوؽ بيا مف خبلؿ استعماؿ معامؿ الفا 
خ، مما دؿ عمى إمكانية تطبيؽ ىذه االستبانة الستقصاء اراء المرضى في الخدمات المقدمة لكرونبا

 واعتبارىا قاعدة أساسية.
دراسة عمى عينة من  –اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بالدعم النفسي ( 2015-)مراد، وحيدة محمد  .٘

العبلقة بيف اضطراب شدة ما بعد ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى . األطفال المهجرين في محافظة دمشق
ي لدى األطفاؿ الميجريف خبلؿ األزمة في محافظة دمشؽ، والتعرؼ ما اذا كاف ىنالؾ الصدمة والدعـ النفس

فروؽ في ىذيف البعديف تبعًا لمتغير )الجنس، العمر، المدة الزمنية لموجود في مركز االيواء(، وقد استخدمت 
( طفؿ وطفمة مف مراكز اإليواء  271وقد تكونت عينة الدراسة مف ) الباحثة المنيج الوصفي التحميمي،

التابعة لمحافظة دمشؽ، وقد استعممت مقياس اضطراب كرب ما بعد الصدمة، ومقياس الدعـ النفسي، 
: اف إحتمت ومف اىـ النتائج التي توصمت الييا طفؿ وطفمة. 60)وتحقؽ الصدؽ والثبات لعينة بمغت )

ريات القيمة األعمى ألعراض اضطراب شدة ما بعد الصدمة، يمييا فرط اإلثارة ومف ثـ اعراض استعادة الذك
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األعراض التجنبية، مع وجود عبلقة بيف اضطراب شدة ما بعد الصدمة والدعـ النفسي، فكمما ارتفع الدعـ 
 الجنس.النفسي انخفض اضطراب شدة ما بعد الصدمة، مع عدـ وجود فروؽ في الدعـ النفسي تبعًا لمتغير 

الخبرات الصادمة وعالقتها ببعض السمات لدى أطفال شهداء انتفاضة ( 2009دراسة )حجازي، ىاني،  .ٙ
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العبلقة ما بيف الخبرة الصادمة واضطراب ما بعد الصدمة وبعض  .األقصى

ض المتغيرات كػ سمات الشخصية لدى أطفاؿ شيداء انتفاضة األقصى وكذلؾ التعرؼ عمى تاثير بع
)الجنس، العمر، حالة اباء األطفاؿ في اعراض اإلضطراب، وبعض سمات الشخصية، كػ )العصاب، 

عاـ وىـ:  9-14)والقمؽ، واالكتئاب، واالنبساط(. وتكونت عينة الدراسة مف ثبلثة مجموعات مف سف )
واعتمدت مقياس  العادييف غير اليتامى.، األطفاؿ اليتامى العادييف، األطفاؿ أطفاؿ شيداء انتفاضة األقصى

)الخبرة الصادمة، مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، برنامج غزة لمصحة النفسية(. وتوصمت في 
النتائج الى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف األطفاؿ الذيف يقيموف في محافظة غزة وباقي محافظات 

وؽ بيف الذكور واالناث بالنسبة لدرجة الخبرات الصادمة كانت القطاع بالنسبة لمخبرات الصادمة، وتوجد فر 
لصالح الذكور، ووجود عبلقة طردية متوسطة بيف درجة الخبرات الصادمة والعمر، كما توجد فروؽ في 
 الخبرات الصادمة تبعًا لحالة اباء األطفاؿ، اذ ازداد متوسط الخبرة الصادمة لدى األطفاؿ مف أبناء الشيداء.

 

 أجنبيت:دراساث 

 (Ganllen & Bianey 1948-دراسة )جانيميف، وببلنيي  .ٚ
Psychological rigidity and social support in mitigating the impact of 

traumatic events 

ىدفت الى معرفة الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية في التخفيف من وقع االحداث الصادمة، بعنواف: 
دور الصبلبة النفسية والمساندة االجتماعية بوصفيا متغيرات تخفؼ مف وقع األحداث الضاغطة عمى الفرد، 

طالبة وطبؽ عمييف مقاييس )ىولمز، والصبلبة النفسية لػ كوباس( و)استبياف  (83)وتكونت العينة مف 
نتجت الدراسة الى اف الصبلبة النفسية تتفاعؿ مع المساندة األجتماعية لػ موس( و)مقياس اإلكتئاب لػ بؾ(، وا

المساندة االجتماعية كي تخفؼ مف حدة الضغوط عمى الفرد، كما اف المساندة االجتماعية تقوي المصادر 
النفسية، وتزيد مف شعور الفرد بالقيمة واالىمية، ومف قدرتو عمى التحدي، مما يجعمو اكثر نجاحًا في 

 مواجية الضغوط.
 .Pereze - olmos et al, 2005)بيريرز وآخروف دراسة )  .ٛ

The spread of the Intensity of the war-related post trauma Stress disorder in 

children in Colombia. 

ىدفت  انتشار اضطراب شدة ما بعد الصدمة المرتبط بالحرب عند األطفال في كولومبيا.دراسة بعنواف: 
الدراسة الى تحديد انتشار اضطراب شدة ما بعد الصدمة المرتبط بالحرب وعبلقتو ببعض المتغيرات عند 

( طفبًل في سف المدرسة لثبلثة مدف في كولومبيا، وقد نتجت الدراسة 493األطفاؿ، وبمغت عينة الدراسة )
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رضت لمحرب بشكؿ مزمف في المدينة التي تع (16,8%)الناجـ عف الحرب بمغ  (PTSD)عف إنتشار 
في المدينة التي لـ تتعرض ألية  (1,2%)في المدينة التي تعرضت لمحرب مؤخرًا و  (23,3%)وبنسبة 

حرب، وأضيرت النتائج اف مستوى الفقر لموالديف والقسوة في معاممة األطفاؿ كانت عوامؿ مساعدة في 
ىي عدـ التركيز، ويتضح اف الحرب  ظيور اضطراب ما بعد الصدمة، أما اىـ االعراض وأكثرىا ظيورا

 (19)المرتبط بالحرب يزيد بمعدؿ  (PTSD)تؤثر عمى صحة األطفاؿ العقمية، كما اف نسبة احتماؿ ظيور 
 مرة اكثر مف أولئؾ الذيف لـ يتعرضوا لمحرب.

 Goldstein Wampler & Wise, 1997)دراسة: )كولدشتايف وويمبمر ووايز   .ٜ
The effect of traumatizing events (as war trauma) on children in Bosnia. 

 .عمى األطفاؿ في البوسنة( كصدمة الحرب)تأثير األحداث المؤلمة  بعنواف:
 (304)التعرؼ الى اثر الحوادث الصادمة عمى اطفاؿ البوسنة، وتكونت عينة الدراسة مف : ىدفت الدراسة

عاـ، واستعممت الصور الكرتونية العراض الكآبة عند األطفاؿ واستبانة  (12-6)طفبًل تراوحت أعمارىـ بيف 
وجيت لآلباء، فبينت الدراسة معاناة األطفاؿ مف آثار الحوادث الصادمة القائمة والمستمرة او التالية 

.)  لمصدمة، وىي )القمؽ والحزف و صعوبات النـو
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 انفصم انثانث
 Eriksson's theory of psychosocial -انًُى انُفسٍ االجتًاػٍيُطهماخ َظرَح )َظرَح ارَكســــىٌ فٍ 

development) 

 إنطبلقًا مف مميزات المراحؿ التي وضعيا )اريكسوف(، وسار عمى نيجو الكثير مف الباحثيف، توصمنا الى اآلتي:  
أنيا تتناوؿ ثمانية مراحؿ مف عمر اإلنساف، واف البحث اختص في خمس منيا وتعد ىي األىـ كونيا   -ٔ

 تؤسس وتخدـ المراحؿ التي تمييا.
 أف ىذه المراحؿ الخمس مختمفة تماما عف بعضيا مف النواحي النفسية والعقمية واالجتماعية والجسمية. -ٕ
 احؿ يختمؼ كميًا مف مرحمة الى أخرى.أف الدعـ النفسي الذي ينبغي تقديمو ليذه المر  -ٖ
جميع المراحؿ اتفقت في حاؿ غياب الدعـ النفسي واالجتماعي لمفرد يؤثر عمى عوامؿ النمو األخرى  -ٗ

 جميعيا.
اعطت ىذه النظرية الدعـ النفسي أولوية عمى كؿ عوامؿ النمو، في نجاح الشخصية وتقدميا، واقتراف ذلؾ  -٘

 بازدىار األوطاف ونموىا. 
 

 :Psychological support for children in times of crisis -وقج األزياثفي ى اننفسي نألطفال انذع

 Characteristics of the age stages in the interaction of -خصائص انًراحم انعًريت في حفاعم األطفال يع األزياث) 

children with crises)  ية المختمفةعمر لألزمات في المراحل الطريقة تفكير الطفل واحتياجاته بالنسبة: 

إف عمر الطفؿ وقدرتو عمى استيعاب موضوع األزمات ىما المذاف يحدداف طريقة دعـ الطفؿ واالستجابة ألسئمتو    
 ومبلحظاتو، كالتالي: 

 أواًل: األطفال ما دون سن الثانية: 
وىذا يتطمب يشعروف بالقمؽ والتوتر في محيطيـ،  نيـ"فيـ" ما يحصؿ في العالـ، ولكن ليست لدييـ القدرة عمى

  .عمى روتيف الحياة اليومية "قدر المستطاع" المحافظة
 سنوات )ما قبل المدرسة( )الطفولة المبكرة(:  (3-6) ثانيًا: األطفال من سن
مى أنيـ عىـ بحاجة أكثر إلى االطمئناف و فبل تمدىـ بمعمومات أكثر مما يسألوف عنو،  ،بالخياؿ تختمط لدييـ الحقيقة

وبعض األطفاؿ يفضموف أف يمارسوا أنشطة الرسـ،  ،وعائبلتيـ ليسوا في خطر، وأف البالغيف يقوموف بحمايتيـ
 والتمويف، أو المشاركة في نشاط يعبروف مف خبللو عف مشاعرىـ مثؿ التمثيؿ والدراما.

 :(10-12( )الطفولة المتأخرة6-9)الطفولة المتوسطة (6-12)ن م ثالثًا: األطفال في سن المدرسة االبتدائية
ما ىي  معرفةأواًل ينبغي  ،وقد يقوموف بطرح أسئمة خاصة عف الحرب ،ييتموف أكثر بموضوع األمف واالنفصاؿ

 أف الناسب والتوضيح ،تصحيح أية معمومات خاطئة قد يكونوف تمقوىا مف الخارجمف ثـ المعمومات التي يمتمكونيا، و 
 لدييا أفكار مختمفة.

 رابًعا: أطفال المرحمتين اإلعدادية والثانوية )مرحمة المراهقة(: 
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يشعروف باالنتماء وبضرورة أف يكوف ليـ موقؼ واضح. وينصب اىتماميـ عمى العدالة واألخبلقيات، وقد يظيروف 
 الرغبة في االنخراط بأنشطة خيرية أو سياسية. 

 وحتى لو لـ توافؽ عمى ما يقولو طفمؾ، استمع لو جيًدا واحتـر وجية نظره. 
 

 يراحم إدارج انًخاطر يغ األطفال: 

  أوالً: لثم األزيح:
 .التأىيؿ المبكر يصنع نماذج قوية ويؤدي إلى الوقاية مف كثير مف المشكبلت المتوقعة .ٔ
 واعتزاز وشموخ بالفكرة غير قابؿ لمزعزعة.توضيح المفيـو الصحيح عف األزمة وتكويف حصيمة قوية  .ٕ
 التربية عمى نصرة اإلسبلـ والثبات عمى الحؽ. .ٖ
 تحصيف األطفاؿ ضد انتقادات اآلخريف أو سخريتيـ وكيفية الصمود والمواجية )تعزيز الثقة بالنفس(. .ٗ
 .الترتيب قدر المستطاع لوضع األطفاؿ تحسًبا لؤلزمة .٘
 .دوارىـ عند حدوث األزمةتأىيؿ األطفاؿ نفسيِّا وتعريفيـ بأ .ٙ
 .تنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطف وتجاه األسرة والتدريب عمى الميارات واألدوار المطموبة .ٚ
 .استخبلص القدوة مف النماذج الناجحة في مثؿ ىذه المواقؼ بتقديـ قصص السابقيف عف الشيداء وعف المعتقميف .ٛ

 ثاًَُا: أثُاء األزيح: 

 يًعا لموقوؼ بجانب الطفؿ أثناء األزمة وعدـ تركو لمعزلة واستيبلء اليمـو عميو.استدعاء األقراف سر  .ٔ
 يمكف استضافة الطفؿ في منزؿ أحد أصدقائو.و  ة،اإلشعار باألماف والرعاي .ٕ
 أف يقـو الكبار بتوفير مناخ داعـ ومخفؼ آلثار الصدمة ومحاولة إشراكو في األنشطة واستقباؿ الضيوؼ. .ٖ
 اجات الطفؿ الفسيولوجية مثؿ توفير الغذاء المناسب.تمبية احتي .ٗ
 الحرص عمى الجو اإليماني والدعاء وتأدية العبادات لؤلطفاؿ في سف الصبلة. .٘
العمؿ  -الرحبلت -السيكودراما -التمثيؿ النفسي -المعب -التنفيذ العممي ألساليب الدعـ النفسي: )الرسـ. ٙ

 جمسات البوح والفضفضة(. -قةمعايشة أصحاب التجارب الساب -التطوعي
 

 ثانثًا: تؼذ األزيح: 

 وف الحياتية.ؤ توفير االحتياجات المادية مف خبلؿ التكافؿ االجتماعي وترتيب الش .ٔ
 ألطفاؿ ألبناء الشيداء والمعتقميف مع تقديـ ىدايا وألعاب.مف قبؿ ازيارات دورية  .ٕ
 خبلؿ فصوؿ التقوية.الرعاية العممية ألبناء الشيداء والمعتقميف مف  .ٖ
 المشاركة االجتماعية وسد الفراغ والتواصؿ الدائـ في األحداث والمناسبات. .٘
 بطريقة عممية لتدبير الجانب المادي والعممي. ـالتفكير في المستقبؿ والتخطيط لي .ٙ
 بث األمؿ والتفاؤؿ والتذكير باألجر عند اهلل.  .ٚ
 ء عمى الذات واالنسحاب مف المشاركة المجتمعية.الحماية مف اإلحباط واليأس واالنطوا .ٜ
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 تحديد أدوار في الحراؾ واستثمار مواىب األطفاؿ في الصراع بيف الحؽ والباطؿ بالوسائؿ السممية المبدعة .ٔٔ
 .(4-7 2015:)ونس، 

 

 انذعى انًقذو باننسبت نألطفال األصغر سناً:

تكمـ ببساطة الو  والتعريؼ بالنفس،تكمـ معو مف وضع الوقوؼ ال عدـالتحدث مع الطفؿ عند مستوى نظره و  يكوف .ٔ
 ووضوح.

 وطريقة التصرؼ والمعمومات المزودة تبعث الطمأنينة في النفس.الرقيؽ، اليدوء ونبرة الصوت  .ٕ
 عمى ابتسامة جميمة ومرونة في األداء. فينبغي الدواـاألطفاؿ يستجيبوف لؤلشخاص المرحيف  .ٖ
الوقت المبلئـ لمقياـ بذلؾ بطريقة بسيطة ومبلئمة )مف األفضؿ أف ال يتـ  ينبغي ايجادالسيئة:  عند تبميغ األخبار .ٗ

 إخفاء الحقيقة(.
 حرص عمى عزؿ واحتواء األطفاؿ المذعوريف والمضطربيف بغية تفادي أي انتشار لحالة الذعر أو االضطراب. لا .٘
مطفؿ بالبكاء لمتخمص مف األلـ مع تفادي البكاء أمامو ألنو إدراؾ انفعاؿ الطفؿ وعدـ استيجانو ويمكف السماح ل .ٙ

 بحاجة إلى مف يدعمو.
منح الطفؿ الحب والحناف واالحتراـ دائًما ميما كانت الصعوبات والضغوطات واألطفاؿ ليـ وضع خاص حيث  .ٚ

 نو.يمكف تقبيميـ ولمسيـ وحمميـ والطفؿ في حاجة لمشعور بحب وحناف مف حولو وخاصة المقربيف م
 اسـ الطفؿ كثيًرا. عماؿاست .ٛ
 كذب عمى الطفؿ.عدـ ال .ٜ

وطرح أسئمة مفتوحة تعيف عمى تفيـ الطفؿ مثؿ: قؿ لي ما الذي  ،تجنب األسئمة التي تكوف إجابتيا بنعـ أو ال .ٓٔ
ىؿ ىناؾ شيء أستطيع أف أفعمو مف أجمؾ؟ ىؿ ىناؾ أشياء لـ  ،يخيفؾ؟ لماذا أنت خائؼ؟ كممني فأنا أريد المساعدة

 وسأكوف سعيًدا بذلؾ.  ،تفيميا؟ أنا سأشرح األشياء التي لـ تفيميا
 طمأنة الطفؿ أننا لف نتركو بؿ سنبقى معو.  نبغيي .ٔٔ
شغالو ع األلعاب يوز ت .ٕٔ  يب.بالقصص والحكايات وباقي األسال يـفسح المجاؿ أماـ األطفاؿ لمرسـ وا 
يمكف أف نجعؿ الطفؿ يقـو بأفعاؿ بسيطة لمساعدتنا في بعض األمور مما يشعره أنو متحكـ بالموقؼ فتكميؼ  .ٖٔ

حساسو بالكفاءة.  الطفؿ بأعماؿ ومياـ صغيرة تقوي ثقتو بنفسو وا 
د حرص عمى تنويع األساليب ألف الطفؿ يمؿ بسرعة إف لـ تكف جاىًزا لكسر الممؿ لديو بوسائؿ تعتملا .ٗٔ

 سيكولوجية المعب. 
 تقديـ اإلرشاد النفسي لمطفؿ واألسرة حوؿ مفيـو الصدمة وأعراضيا وكيفية التعامؿ معيا. .٘ٔ
 .(22: 2013)شيخاني،  تقديـ العبلج النفسي لمطفؿ المعرض لمصدمة .ٙٔ

 

 

 



((      النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

332 
 

 انصذيت اننفسيت عنذ األطفــال: يظاهر

اإلصابات واالمراض الخطيرة مف طفؿ آلخر، ومف اىـ ما تختمؼ مظاىر الصدمة النفسية لدى األطفاؿ في حاؿ 
 يعتريو ىو:

 الخوؼ مف الموت في سف مبكرة أو االنفصاؿ الدائـ عف الوالديف.   .ٔ
 إظيار الغضب السريع أو الثوراف المفاجئ.  .ٕ
، كوابيس ورعب ليمي والتبوؿ الميمي البلإرادي. .ٖ  خمؿ في النـو
 الصدمة. ألعاب ورسـو متكررة محورىا .ٗ
 تأىب والحذر الزائد.مف الحالة  مع فرط في اليقظة .٘
 إبداء تصرفات أصغر مف أعمارىـ )مثؿ االلتصاؽ بالوالديف، االنتحاب "األنيف"، ومص األصابع(. .ٙ
 ظيور مشاكؿ سموكية ليست مف صفات الطفؿ، مثؿ إساءة التصرؼ بالمدرسة أو في البيت. .ٚ
 االلتصاؽ بالوالديف.رفض العودة إلى المدرسة و  .ٛ
 صعوبات مدرسية )التحصيؿ(. .ٜ

 .10): 2009)حجازي،  االنعزاؿ والحزف والكسؿ ونقص في النشاط وانيماكو العقمي بأحداث المأساة .ٓٔ
 -:انحاالخ انتً تماتههى سىاء فً انًُسل أو انشارعألطفال في اإلصاباث واأليراض انخي يخعرض نها ا

أولية لو لحيف عرضو عمى الطبيب نفسية ىناؾ بعض الحاالت التي تطرأ عمى الطفؿ والتي يجب فييا عمؿ إسعافات 
 :كالتالي يأو الذىاب إلى المستشفى وى

 .نزيف االنف .ٔ
 .بمع جسـ غريب .ٕ
 .تعرض الطفؿ لمدغة حشرة .ٖ
 .إصابتيـ بالجروح .ٗ
 .إصابتيـ بالحروؽ .٘
 .شربيـ لممواد الكيميائية .ٙ
 .لمصدمات الكيربائيةتعرضيـ  .ٚ
 .شعورىـ بالدوار .ٛ
 .اإلغماء وفقداف الوعي .ٜ

 .التسمـ .ٓٔ
 الصرع .ٔٔ
 الحروؽ .ٕٔ
 .الكسور .ٖٔ
 .النزؼ او القئ .ٗٔ

 (/https://kenanaonline.com/filesاألولية، أسس اإلسعافات ) .حيواف أليؼقبؿ العض مف  .٘ٔ

https://kenanaonline.com/files/.../
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 انفصم انرابع

 اسخنخاجاث:

اطالع الباحثة عمى البحوث والدراسات السابقة واالدبيات ودليل اإلسعافات األولية في العراق والبمدان  مف خبلؿ
 العربية واألجنبية توصمت الى اآلتي:

تـ تناوؿ الدعـ النفسي وعبلج الصدمات بشكؿ عاـ وعدـ تخصيص طرؽ وأساليب تختمؼ باختبلؼ  .ٔ
 اجتماعية(.-ت في نظرية اريكسوف )النفسالمراحؿ العمرية التي جاء

 تمت اإلشارة الى معالجة الطفؿ بمعزؿ عف محيطو، وبشكؿ ال يتناسب مع حجـ الصدمة. .ٕ
معظـ الدراسات موجية الى العامميف في المشافي، في حيف كاف ينبغي اف توجو الى اىـ مؤسستيف تتعامؿ  .ٖ

 مع الطفؿ بشكؿ مباشر، ىما )المدرسة واالسرة(.
ىتماـ بالعبلج الفسيولوجي أكثر مف العبلج السيكولوجي )الدعـ النفسي(، الذي يعد األكثر أىمية مف تـ اال .ٗ

 األوؿ، في جميع مراحؿ البحث العمرية.
الدعـ النفسي الذي يقدـ في حاالت قميمة، يقتصر عمى وقت الحادث او بعده بقميؿ فحسب، ومف ثـ ييمؿ  .٘

 لدى الطفؿ. فيما بعد مما يؤدي الى حالة مف النكوص
كثيرًا ما يتولى اإلسعاؼ األولي أناس ال يمتمكوف اية خبرة سواء في الدعـ النفسي او العبلجي مما يؤدي الى  .ٙ

 تفاقـ الحالة احيانًا.
 

 انخىصياث:
مف خبلؿ ما توصمت اليو الباحثة مف استنتاجات تدؿ عمى شبو انعداـ الجودة في الدعـ النفسي    

)اإلسعاؼ( لؤلطفاؿ والمراىقيف الذيف يتعرضوف لئلصابات واألمراض الخطيرة، مما يتطمب دراسة األمر 
 بجدية اكثر ومعالجتو مف خبلؿ التوصيات اآلتية:

 رحمة عمى حدة، وتقديـ الدعـ الذي يناسب كؿ مرحمة.تقديـ الدعـ النفسي باعتماد كؿ م .ٔ
اصدار دليؿ خاص باآلباء واألميات حوؿ طريقة التعامؿ مع اإلصابات واألمراض الخطيرة التي يحتمؿ  .ٕ

 بحسب متطمبات كؿ مرحمة عمرية. حدوثيا،
المفاجئة إقامة دورات مع اصدار دليؿ لممعمميف والمعممات، حوؿ طريقة التعامؿ مع مختمؼ الحاالت  .ٖ

 التي يتعرض ليا التبلمذة لضمات سبلمتيـ النفسية والجسمية معًا.
استثمار عناصر البيئة في استعماليا كمساعد في الدعـ النفسي لؤلطفاؿ المصابيف، مثؿ الحدائؽ  .ٗ

 والمتنزىات والمبلعب، وفؽ برنامج محدد.
يـ بذكر حاالت ماساوية حصمت تييئة األطفاؿ نفسيًا لمتعامؿ مع األزمات واإلصابات، وعدـ تخويف .٘

 القرانيـ، مما ييئ لئلصابة باالمراض النفسية قبؿ وبعد األصابة.
استثمار وسائط اإلعبلـ ومواقع التواصؿ االجتماعي في بث نصائح في كيفية التعامؿ مع الحوادث  .ٙ

 المفاجئة التي تصيب األطفاؿ.
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 مع الحاالت الصعبة مينيًا.فتح مراكز لمعبلج النفسي األولي لؤلطفاؿ، لغرض التعامؿ  .ٚ
انشاء فرؽ تطوعية مف خبلؿ منظمات المجتمع المدني، تأخذ عمى عاتقيا التخفيؼ مف حجـ الصدمة،  .ٛ

 خصوصا إذا كانت تخص العائمة بكامميا، ويتعذر رعاية الطفؿ مف خبلليا.
وقت  أف يكوف جماعة رفاؽ وأصدقاء يرتبط بيـ ويمارس معيـ أنشطة حتى يدعموهحث الطفؿ في  .9

 األزمة.
ليتعرفوا واآلباء واألميات والمعمميف والمشرفيف التربوييف  ، مف المجتمعتدريب فريؽ لمدعـ النفسي .01

 عمى أدوارىـ قبؿ وأثناء وبعد حدوث األزمة.
بشراء ، ريفتضر الم مفالتدريب العممي لؤلطفاؿ مف خبلؿ المشاركة في دعـ زمبلئيـ األطفاؿ  .00

 والزيارة الدورية والمساندة في المواقؼ.اليدايا ليـ والمعب معيـ 
إعداد خطة محددة األدوار متفؽ عمييا لمتنفيذ فور حدوث األزمة مف قبؿ قائد وفريؽ ويمكف تنفيذ  .01

 بروفة محاكاة لحدوث أزمة واختبار القدرة عمى القياـ باألدوار المطموبة.
 

 انًقخرحاث:

المتعرضيف لبلصابات بحسب المراحؿ العمرية  دراسة جودة تقديـ الدعـ النفسي )االسياؼ( لؤلطفاؿ .ٔ
 ومتطمبات كؿ مرحمة.

 دليؿ عبلج االزمات واالصابات مف خبلؿ الدعـ النفسي لؤلطفاؿ وفؽ المراحؿ العمرية. .ٕ
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