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 ملخص

 
 

ة للحرب على األطفال واملراهقين ة والسلوكيّ هذه الدراسة إلى بحث اآلثار النفسيّ  تهدف

 إلى ،وبرامج معالجتها
ا
 : اآلتيةاؤلت اإلجابة عن التس استنادا

 ة املنتشرة لدى األطفال واملراهقين عينة الدراسة؟الضطرابات النفسيّ  ما -

ة املستدعية للعالج )وفق قائمة األعراض( لدى األفراد عينة ما سمات الشخصيّ  -

 الدراسة؟

 ة لدى األطفال واملراهقين؟ وهل توجد عالقة دالة إحصائيّ حة النفسيّ ما مستوى الّص  -
ا
 ا

 تسويف/املماطلة؟بينها وبين ال

 :بوساطة استخدام األدوات اآلتيةوقد اعتمدت في الدراسة املنهجين الوصفي واإلكلينيكي 

وقد . ةة، واستبيان املشكالت السلوكيّ مقياس التحليلي اإلكلينيكي، ومقياس الصحة النفسيّ 

، م املرضمثل توّه واملراهقون  لت الدراسة إلى وجود مشكالت متنوعة يعاني منها األطفال  توصّ 

ة بعد الصدمة النفسية، والكتئاب والشعور بالذنب والكتئاب، وعدم الكفاية اضطرابات الشّد 

ل احت التوافق الشخص يّ  أن  فقد تبين  ،أما عن مظاهر الصحة النفسيةة، والنسحاب. النفسيّ 

نية، ثم بة الثااآلخرين في املرت الذات وحّب  املرتبة األولى بين مظاهر الصحة النفسية، يليه حب  

 
ّ
رتبة الذي احتل امل ات والقدرة على ضبطها في املرتبة الثالثة، ثم التوافق الجتماعيّ الثقة بالذ

املرتبة العاشرة. ومن أبرز املشكالت السلوكية لدى  الرابعة. أما الهدف من الحياة فقد احتل  

ي، : السلبية، التأخر الدراس من وجهة نظر املرشدين النفسيين على التوالي ،األطفال واملراهقين

 املشاجرات وسلوك العدوان واإليذاء، وإهمال الذات، والغياب املتكرر، والشكاوى، والنطواء،

شبيك ، وتوالجتماعيّ  وتتمحور استراتيجيات املعالجة، في برامج الدعم النفس يّ  وقلق المتحان.

رحات ، مع وضع مقتلصحة السريرّي بالعالج الطبي وفق نموذج مقترح لعلم نفس ا العالج النفس يّ 

 تطبيقات عمليّ للمؤسسات التربوية وآليات تنفيذها بشكل تكامليّ 
ا
الدعم  ة وإرشادات في، وأخيرا

 للطفل. الجتماعيّ  النفس يّ 

ة، الحرب، األطفال ة، الصحة النفسيّ ة والسلوكيّ اآلثار النفسيّ  الكلمات املفتاحية:

 .  عيّ والجتما ، الدعم النفس يّ واملراهقون 
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 مقدمة

 ملا كان عليه الوضع في املاض ي القريب، السورّي  املجتمع   يعيش  
ا
 ومغايرا

ا
 جديدا

ا
، واقعا

من التحديات أفرزتها التغيرات واألحداث املتالحقة والسريعة التي  ة  بمجموع ويتمثل هذا الواقع  

 ة،ة واإلعالميّ يّ ة، والقتصادة، والجتماعيّ ة، والنفسيّ حدثت على مختلف املجالت التربويّ 

 تعّد  ،وما يرافقها من عنف ،ة التي أفرزتها الحرب الكونية املركبة على سورية. فالحروبوالثقافيّ 

ية للحرب النفس وتشمل اآلثار   النفسية.والضطرابات الطمأنينة لفقدان  املسببةمن أبرز العوامل 

 
 

ة ة بعد الصدماضطراب الشّد  ويعّد  ،بعاّمة واألطفال  واملراهقين بخاّصةشرائح املجتمع  مختلف

، وأكثر عرضة  ،النفسية من أبرز الضطرابات التي تصيب هذه الفئة
ا
بحيث يغدو فيها الفرد عاجزا

  ة، وأشّد ة والسلوكيّ لإلصابة بالضطرابات النفسيّ 
ا
فرض تباألحداث املستقبلية الضاغطة.  تأثرا

 على مستوى هذه التحديات نفسها ووجودها على حياة األفراد، وتجع
ا
 حتميا

ا
ل مواجهتها أمرا

 ، واألفراد، املؤسسات من جهة
ا
، ورجال العلم والتعليم، والكوادر البشرية منهم املفكرينتحديدا

ين تمك إذ إّن البدائل والحلول املناسبة للتعامل معها،  ذلك بإيجادصة من جهة ثانية، املتخصّ 

تنمية ودوامها على اختالف أنواعها  يقية ألّي الناس وسالمتهم وعافية املجتمع هما الضمانة الحق

  ،ومجالتها. فاإلنسان هو األساس
ّ
، وجوهر التنمية اإلنسانية 1ه الهدف والوسيلة في كل تنميةألن

 هو تمكين الناس 
ا
  وتحسين أدائهم. شخصياتهمتنمية  عن طريق ،جميعا

 ، العامة والخاصةةوغير النظاميّ النظامية يقع على عاتق التربية بمؤسساتها املختلفة 
ا
، بدءا

 بالتعليم األساس ي والثانوي وليس انتهاء بالجامعة، إعادة بناء  ،من األسرة ورياض األطفال
ا
مرورا

 من نواحيها: الوجدانية) بعاّمةوبناء اإلنسان في شخصيته املتكاملة  بخاّصةالعقل والتفكير 

لتربية والعام ل األساسقية( وهذا هو الهدف والنفعالية، والعلمية، والثقافية، والجتماعية، واألخال

يفرض هذا الواقع على املؤسسات  ،في مختلف مراحلها ومشاربها. هذا من جهة، ومن جهة ثانية

 في مواجهة اآلثار النفسية والجتماعية على األطفال 
ا
 مهما

ا
قين واملراهالصحية والجتماعية، دورا

لتين من أهمية كبرى في بناء املجتمع وتطوره في مرحلة ملا ألفراد هاتين املرح ،وجه التحديد على

 منهما يعمل لبناء  ن  أل  ،كانت العالقة الوثيقة بين التربية والصحة ،إعادة اإلعمار. من هنا
ا
كال

 والنمائية الداعمة Preventiveة الستراتيجيات الوقائيّ  بوساطة ،ةة السويّ الشخصيّ 

Supportive/Developmental  والعالجيةTherapeutic،  ّبما يساعدها في تحقيق التكيف النفس ي 

                                                           
 .01ص  ،(0225 ،)بيروت: املركز الثقافي العربي اإلنسان املهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعيةمصطفى حجازي،  1
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لضرورة ويتطلب هذا با للفرد. والجتماعيّ  واألسرّي  املنهيّ  ، ورفع مستوى األداء الوظيفّي والجتماعيّ 

تشخيص الواقع الراهن وتقييمه كخطوة 

أولى للنهوض وإيجاد الحلول املناسبة، من 

ي ص ّ هنا كانت هذه الدراسة التي تسعى إلى تق

فقها وما را ،ة للحرباآلثار النفسية والسلوكيّ 

 واملراهقينمن أزمات، على األطفال 

 ،عدة املستقبل وبناء الوطن بحسبانهم

مشترك، تتعاون  وذلك كله في إطار تكامليّ 

فيه مختلف املؤسسات التربوية والصحية 

 والجتماعية.

د   ع    األطفال واملراهقون الفئة العمرية األكثر عرضة ي 
ّ
ر بسبب األحداث الضاغطة للتأث

 وظروف األزمة في سورية، فقد تسببت مشاهدة العنف ومعايشة الضغوط النفسية يوميّ 
ا
 ،ا

، واضطرابات anxiety، والقلق phobiaبحدوث مشكالت سلوكية ونفسية متنوعة مثل: املخاوف 

، وضعف moodاملزاج  ، وصعوبةpost- traumatic stress disordersة ة بعد الصدمة النفسيّ الشّد 

، memoryوالذاكرة  sleep، وصعوبات التعلم، واضطرابات النوم underachievementالتحصيل 

 
 
، قد personality disordersواضطرابات في الشخصية   psychosisهانيةإضافة إلى أعراض ذ

  ،العناية الالزمةلم تتلق   إذاتستمر طوال العمر 
ا
ف أو املماطلة مع بروز ظاهرة التسوي تحديدا

procrastinationواملم ،
ا
، ودراسيا

ا
 وأسريا

ا
 واجتماعيا

ا
اطلة في طلب ، كما تؤثر في أدائهم سلوكيا

 املساعدة املتخصصة. 
 
ب يّ غإن مثل هذه اآلثار تعمل على تعطيل القدرة على التفكير والتخطيط، وت

املستوى  على شخصياتهمؤثر في ي ما، املشكالت واألداء الوظيفي اليومّي املحاكمة والقدرة على حل 

  وفي، Micro-Effectsالقريب والفردي 
ا
، وفي Macro-Effectsاألجيال الالحقة واملجتمع عموما

 .2لبشرّي وا املجتمع بأمس الحاجة إليها في مرحلة إعادة اإلعمار املادّي  سيكون القدرات البشرية التي 

تنبهوا إلى خطورة هذا  قد املتخّصصينو املعنيين  يدعو لالطمئنان في سورية، أن   إن  ما

املوضوع وآثاره قصيرة املدى، وبعيدة املدى، حيث توجهت الجهود لتوصيف الوضع وتقييمه، 

                                                           
دور املؤسسات البحثية في إعادة " :م عبد هللا، "اآلثار النفسية لألزمة على األطفال" ورقة قدمت في مؤتمرمحمد قاس 2

 .0212 /نوفمبرثانيالتشرين  07-00الهيئة العليا للبحث العلمي، دمشق،  ،"اإلعمار

األطفال واملراهقون الفئة العمرية األكثر  ُيَعد  

 
 
داث الضاغطة ر بسبب األحعرضة للتأث

وظروف األزمة في سورية، فقد تسببت 

مشاهدة العنف ومعايشة الضغوط النفسية 

 يومي  
 
بحدوث مشكالت سلوكية ونفسية  ،ا

 متنوعة
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 وسلوكيّ وتحديد نسب املتأذين نفسيّ 
ا
 والعمل لتقديم برامج الدعم النفس يّ ا

ا
برامج و  الجتماعيّ  ا

 .الالزم لهم من منظر تكامليّ  والطبيّ  العالج النفس يّ 

تستعرض النتائج الخاصة باآلثار  إذ ،هذه الدراسة أحد الجهود في هذا املحور وتعّد 

ة للحرب على األطفال واملراهقين، متبعة املنهج الوصفي، واملنهج اإلكلينيكي ة والنفسيّ السلوكيّ 

 Clinicalة ة واإلكلينيكيّ )العيادي(، واستخدمت أدوات دراسة متخصصة منها: املقاييس النفسيّ 

Scales ّة ، واملقابالت التشخيصيDiagnostic interviewوقوائم الرصد ، Check-list  واملالحظة

Observation ّللمعايير التشخيصية في الدليل التشخيص ي 
ا
 الخامس واإلحصائّي  ، وذلك وفقا

 (.DSM-Vلالضطرابات النفسية )

 مشكلة الدراسة

 ى طالب اإلرشككككككككاد النفسكككككككك يّ إشككككككككراف الباحث علعلى أسككككككككاس انبثقت مشكككككككككلة هذه الدراسككككككككة 

مجكككالي البحكككث العلمي، وخكككدمكككة املجتمع في و )اإلجكككازة، والكككدراسكككككككككككككككات العليكككا( في التكككدريكككب امليكككدانّي 

ة الجككامعككةوظيفتين أسكككككككككككككاسكككككككككككككيتين من وظككائف  بحسكككككككككككككبككانهمككا ة األخير  وفي السكككككككككككككنوات الثمككاني، بعككامككّ

ة املترافقة مع الحرب الكونية على سككككورية ين كية ونفسككككية. وقد تب، وما خلفته من آثار سككككلو بخاصككككّ

. 3للباحث تنوع الضكككككككطرابات النفسكككككككية واملشككككككككالت السكككككككلوكية التي تنتشكككككككر بين األطفال واملراهقين

عالقتهكا ببع   فية إجراء دراسكككككككككككككات ميكدانيكة تبحكث الصكككككككككككككحكة النفسكككككككككككككيكّ  علىز هكذا الواقع وقكد حّف 

ة رب واألزمات املرافقظاهرة التسككككككككككويف أو املماطلة، ودراسككككككككككة اآلثار النفسككككككككككية للح :املتغيرات، مثل

سككككات تشككككارك فيه املؤسكككك ضككككمن إطار تكامليّ  ذلك ؛ة ملعالجتهاة والتربويّ لها، ووضككككع البرامج النفسككككيّ 

  ،التربوية والصككحية والجتماعية. تتناول الدراسكككة الحالية تقييم وتوصكككيف الواقع الراهن
ا
اسكككتنادا

واملراهقين، وتتمحور مشككككككككككككككلككة  لككدى األطفككال ةواآلثككار النفسكككككككككككككيككّ تقييم للمشككككككككككككككالت السكككككككككككككلوكيككة  إلى

قة بين وكشككف العالالضككطرابات النفسككية واملشكككالت السككلوكية، إلى  الدراسككة الحالية في التعرف

ووضككككككككع اسككككككككتراتيجية عالجية يتكامل فيها عمل  ة وظاهرة التسككككككككويف أو املماطلة،الصككككككككحة النفسككككككككيّ 

 املؤسسات التربوية والصحية والجتماعية، وآلية التنفيذ.

 

                                                           
زية الورشة الوطنية املرك "،األساس يالنفس ي األولي والخصائص النمائية لتالميذ التعليم  اإلسعاف"محمد عبد هللا،  3

 .0215سبتمبر /أيلول  09حلب، منظمة طالئع البعث وكلية التربية بجامعة  ،"دعم األطفال في ظل النزاعات والطوارئ "
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 ت الدراسةتساؤل 

 ة املنتشرة لدى األطفال واملراهقين عينة الدراسة؟الضطرابات النفسيّ  ما .1

 ة املستدعية للمعالجة )وفق قائمة األعراض( لدى األفراد عينة الدراسة؟ما سمات الشخصيّ  .0

 بينها  .7
ا
ما مسكككتوى الصككككحة النفسكككية لدى األطفال واملراهقين؟ وهل توجد عالقة دالة إحصككككائيا

 املماطلة؟ وبين التسويف/

 لككدى األطفككال واملراهقين من وجهككة نظر املرشككككككككككككككدين  مككا .2
ا
أكثر املشككككككككككككككالت السكككككككككككككلوكيككة انتشككككككككككككككارا

 النفسيين؟ 

 مة للتعامل مع هذه اآلثار النفسية؟استراتيجيات املعالجة؟ وما البرامج املقّد  ما .5

 ف الدراسةأهدا

 ة.الضطرابات النفسية لدى األطفال واملراهقين في ظل األزمإلى التعرف  .1

سمات الشخصية املستدعية للمعالجة )وفق قائمة األعراض( لدى األطفال واملراهقين  ما .0

 عينة الدراسة.

 كشف مستوى الصحة النفسية لدى األطفال واملراهقين وعالقتها بالتسويف. .7

 مشكالت األطفال السلوكية التي يواجهها املرشدون النفسيون باملدارس.إلى التعرف  .2

 املقدمة واستراتيجيات معالجة اآلثار النفسية؟البرامج إلى التعرف  .5
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 واملصطلحات الدراسة مفاهيم

 
 
 الحرب واألزمة والصدمة -أول

زاع : هي نوفي القانون الدوليّ  .لم"وعكسها "الّس  ،هي قتال بين طرفين أو أكثر: warالحرب  -

. امسلح بين فريقين من دولتين مختلفتين حيث تدافع كل دولة عن مصالحها وأهدافه

ة املرتبطة بالكيانات القتصادية والجتماعية والحرب اليوم هي نتيجة للخالفات الدوليّ 

 أن تكون عادلةللدول املشاركة في الحرب. 
ا
د وإنما ق ،فالحرب تعني القتال، وليس شرطا

فقد تكون إعالمية أو  ،وللحرب أنواع تكون لوقوع العدوان من طرف على طرف آخر.

و تقليدية، أو حرب استنزاف، أو خاطفة، أو استباقية، أو شاملة، كما نفسية، أو باردة، أ

في الحرب على سورية، فهي حرب مركبة )عاملية( شاركت فيها أكثر من مئة دولة بطريقة 

مباشرة وغير مباشرة، مستخدمة فيها مختلف األساليب واملجالت القتصادية، والثقافية 

املادية. وتخلف الحرب أزمة أو "أزمات" حين تطال الحضارية، واإلعالمية، والنفسية، و -

 مختلف جوانب الحياة.

ة والضيق، واملأزم املضيق طريق ضيق بين األزمة في اللغة العربية هي الشّد : Crisesاألزمة  -

حرجة، وهي حدث  مرحلةوتعني  crisesمات، في اللغة اإلنكليزية جبلين، وجمعها إزم وأز 

إلى صعوبة التعامل معه ومن ثم البحث عن وسائل إلدارة  يؤدي ما ،مفاجئ وغير متوقع

 .crises managementالحدث، من هنا نتحدث عن إدارة األزمة 

ة، يّ ة، أو اجتماعة، أو تربويّ فقد تكون اقتصاديّ  ،تتنوع األزمة حسب املجال الذي تحدث فيه

د  من هنا  ،ةة، أو ثقافيّ أسريّ  أو  ة،ة أو سياسيّ أو اقتصاديّ  ع  ضوع األزمة من املوضوعات املشتركة مو  ي 

حرجة تنطوي  ومرحلةبين الكثير من العلوم. أما األزمة من الناحية النفسية، فهي حدث مفاجئ 

على تغيرات، تتشابك فيها األسباب بالنتائج، وتتالحق فيها األحداث بسرعة لتزيد من درجة املجهول 

التغير  أم املجتمعي. كما أّن  ،لشخص يّ على املستوى ا أكان ذلكا يحدث من تطورات سواء عّم 

 مادية ومعنوية على املنظومة النفسية للفرد أو املجتمع أو 
ا
 م كليهماالذي يحدث يترك آثارا

ا
 .4عا

 

                                                           
4 John S. Packard & Stephan J. Motowidlo, "Subjective Stress, Job Satisfaction, and Job Performance of 

Hospital nurses", Research in Nursing & Health, Vol. no. 10, issue 4, (2007), 253 – 261. 
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  خبرة ضاغطة لحدث   :traumaالصدمة  -
ّ
 غير متوق

ا
 ومذهول

ا
ع يترك الشخص مشدوها

 بحيث يتجاوز إمكانيته على التحمل واملواجهة. وهي نوعان:

 البراكين والزلزل، والفيضانات، والحرائق. :مثل ،ات ناتجة عن كوارث طبيعيةصدم .1

العنف والحروب، والتخريب، وحوادث العمل  :مثل ،صدمات ناتجة عن عمل اإلنسان .0

 .5والصناعة

 توجد عدة مؤشرات على وجود الصدمة: 

 اتية ة ذويعايشه بحيث يصبح خبر  ،طبيعة الحدث الصادمة: قد يتعرض له الفرد مباشرة

يخلق حالة  ما ،مواقف املشاهدة ألحداث عنف :مثل ،وشخصية، وقد يكون غير مباشر

من الذعر والخوف. وقد يؤدي إلى اضطرابات نفسية متفاوتة الشدة: اضطرابات القلق 

بعد  ةالشّد  واضطرابات)وساوس، مخاوف، اكتئاب، اضطرابات جسمية املظهر، 

 ن الدوري، الهذيانات وجنون الرتياب، والفصام(.الصدمة( أو اضطرابات ذهانية )الجنو 

  ّة.قد تكون األحداث الصادمة فردية، وقد تكون جماعي 

  ّنفسي 
ا
.قد تكون الصدمات مؤقتة أو مستمرة تتطلب تدخال

ا
 سريعا

ا
 ا

 
 
 الشخصية املستدعية للمعالجة )األعراض(  -ثانيا

وجود عدد من  رغم (:الشخصية املستدعية للمعالجة )التحليل اإلكلينيكي لألعراض

س كمقيا ،املستدعية للعالج غير السوّيةة التي هدفت إلى قياس الحالت املقاييس النفسيّ 

هناك  ، إل أن  Minnesota Multiphasic-personality test مينيسوتا متعدد األوجه للشخصية

 
ا
 ،ينهالتفريق بمن النحرافات والضطرابات النفسية ل يستطيع مقياس عوامل الشخصية ا عددا

 
ا
ل مقياس التحلي تلك الضطرابات التي يكون الكتئاب أو الذهان من أهم خصائصها. إن   تحديدا

 أقل من البنود، ويتميز اإلكلينيكي الذي يقيس سمات الشخصيّ 
ا
ة املستدعية للعالج يتضمن عددا

ج املستهدفة في هذه ة املستدعية للعال . والسمات الشخصيّ 6بقدرته على التقييم السريري للحالت

 الدراسة والتي تقيسها األداة املستخدمة فيها، هي:

 

                                                           
-9 (، ص1991)بيروت: دار النهضة العربية،  الصدمة النفسية: علم نفس الحروب والكوارثمحمد أحمد النابلس ي،  5

15. 
 .12-8ص  ،(1998قباء،  )القاهرة: دار  6 ج ،مقياس التحليل اإلكلينيكي ،الح أبو عباةوص محمد السيد عبد الرحمن 6
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: األشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة في Hypochondriasis م املرضتوه   -

مكتئبين ومنشغلين في الختاللت الوظيفية الجسمية "فصحتهم يكونون هذا العامل 

  والبع ،ن أعصابهم تكاد تتقطع"أسوأ من صحة اآلخرين، ويشعرون بأنهم كسالى، وأ

د   من:  هناك عالقة بين توهم املرض وكّل  هذه السمة أول عوامل الكتئاب، وأّن  ع 

 .، والنطواء الجتماعيّ الوهن النفس يّ 

: تركز بنود هذا العامل على أعراض الكتئاب مثل "الحياة Depression الكتئاب -

 .ة واضطرابات النوم"ة، وضعف الشهيّ تحاريّ عديمة املعنى، وضعف الطاقة، واألفكار الن

ترتبط أعراض التهيج بأعراض الهوس الخفيف،  :Agitationالستثارة والنرفزة  -

واألشخاص الذين يحصلون على درجات عالية في هذه السمة يحبون املغامرة، كما أنهم 

 . sensation-seekingباحثون عن اإلثارة و اقون لالستثارة توّ 

: يمثل هذا العامل واجهة Guilt and Resentment والستياء الشعور بالذنب -

حصلون ي واألشخاص الذينالكتئاب املرتبط بالشعور بالذنب والستياء أو المتعاض، 

 خطأ كما يفكرون في كّل  ،على درجات عالية في هذا العامل يزعجهم اإلحساس بالذنب

سهم حين يحدث أي خطأ، والدرجة ارتكبوه أثناء النهار، فهم أكثر نزعة إلى تأنيب أنف

 ذوي الضطرابات السلوكية. األشخاص املرتفعة في هذه السمة تظهر لدى

  ز العامل بأن  ويتميّ  :Boredom and Withdrawal امللل والنسحاب -
ا
هناك شعورا

ه بالحياة 
ّ
 يظهر ميل  ل قيمة لها، ومن السخافة الهتمام بها، وكذلك يدّل على أن

يحصلون على درجة مرتفعة في هذه  واألشخاص الذينب الناس. لالنسحاب وتجنّ 

 السمة يتعرضون لالكتئاب، وهم منعزلون اجتماعيّ 
ا
صام يجعلهم عرضة للف  ما  ،ا

 نترنت أو الهاتف املحمول.اإلدمان على اإل  :مثل ،واإلدمان

ويظهر  :Psychopathic deviation( غير الجتماعي)السلوك  النحراف السيكوباثي -

عدم قدرة الفرد على كف سلوكه حين يتعرض للخطر الجسدي، أو بسبب ا العامل هذ

 ،النتقاد من املجتمع، كما يتصف صاحب هذه السمة بدرجة عالية من الستثارة

 سلوكيات مناهضة للمجتمع.فتصدر عنه 

عدم قدرة الفرد على ضبط الذات، بسبب ويظهر  :Psychosthenia الوهن النفس ي -

 مامن السلوك، وسيطرة أفكار حول أشياء غير هامة، وبال مبرر،  ّي وبنمط استحواذ

 يزيد من مستوى القلق لدى الفرد.
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والدرجة املرتفعة تعبر عن سمة  :Psychological inadequacy عدم الكفاية النفسية -

ضعف األداء لدى الفرد وعدم الكفاية في أي ش يء، بسبب العصابية، والتي تظهر 

في مجال احترام الذات، كما يعتقد الشخص بأنه محكوم  ويحدث تحريف الواقع

 learnedبالفشل وغير صالح ألداء أية مهمة، ويناظر ذلك العجز املكتسب 

helplessness . 

سيطرة الشك والرتياب، وسيطرة  بسببوتظهر هذه السمة  :Paranoia البارانويا -

ا تظهر لدى املصابين هذيانات عظمة أو اضطهاد لدى الفرد. والدرجة املرتفعة منه

 صابيين.بالبارانويا والفصام، وبدرجة متوسطة لدى الع  

النفعالت والندفاعات الشاذة، بسبب  ،وتظهر هذه السمة :Schizophrenia الفصام -

ه
ّ
نه أقل أهمية منهم، مع تشويش أاآلخرين، و  بوساطةمحكوم  التي تجعل الفرد يعتقد أن

 صام وبالنطواء الجتماعي. ط هذا البعد بمرض الف  في الذاكرة، وعدم الواقعية. يرتب

لسمات الشخصية املستدعية للعالج، هو "الدرجة العالية التي يحصل  والتعريف اإلجرائي

 ة املستخدم في هذه الدراسة".عليها الفرد في استجابته ملقياس السمات املرضيّ 

 
 
 الصحة النفسية -ثالثا

أشار تعريف منظمة الصحة العاملية 

الصحة هي الرفاهة والكفاية  لى أن  إ

وليست  ،والجتماعيةالجسمية والنفسية 

د غياب الضطراب. وتعرف الصحة مجرّ 

بأنها مجموعة من  mental healthة النفسيّ 

 
ّ
تشمل و  ،ى بها الفردمظاهر السلوك التي يتحل

الشعور بالرضا عن النفس، والقدرة على 

واألمانة في التفكير، وحسن املعاملة، وعدم الخوف من  الشجاعة، والتلقائية،و تقدير اآلخرين، 

هللا( أن هناك أربع محكات  . وقد ذكر )عبد7املستقبل، وتبادل الحب، واحترام اإلنسان لنفسه

شخص تفاعل ال ؛التكيف بأبعاده املختلفة ؛للصحة النفسية هي: الخلو من الضطراب النفس ي

                                                           
7 Alan S. Bellack and Michel Hersen. Behavioral Assessment: A practical handbook (New York: Oxford, 

Paragon Press, 2008), P. 18-31. 

األفراد األصحاء واعون بمشاعرهم ودوافعهم 

 يكونون الحقيقية وراء سلوكهم، كما 

موضوعيين في تحديد نقاط قوتهم وضعفهم، 

 ن  أل  ،ذواتهم ويقدرونهعرفوه عن  يتقبلون ماو 

تقديرها، هي خطوة و معرفة الذات وتقبلها، 

 أساسية لتحقيق الذات.
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ثابتة  إيجابيةة هي حالة حة النفسيّ فالّص  .8يةوتكامل الشخص ؛مع محيطه الداخلي والخارجي

 تتجلى 
ا
الثقة  ؛: معرفة الذات وتقبلهااآلتيةمجموعة من املظاهر النفسية والسلوكية  فينسبيا

 شخص يّ التوافق ال ؛اإليمان بحرية اإلرادة وتقبل املسؤولية الذاتية ؛بالنفس والقدرة على ضبطها

 الذات وحّب  ؛وإدراك الواقع بشكل واضح ؛ات واملشكالتالشجاعة في مواجهة املهم ؛والجتماعيّ 

. )وهي التي تضمنها مقياس الصحة النفسية 9والهدف من الحياة أو معنى الحياة ؛واآلخرين

 املستخدم في هذه الدراسة(:

فاألفراد األصحاء لديهم معرفة جيدة بذواتهم، وهم واعون  معرفة الذات وتقبلها:

موضوعيين في تحديد نقاط قوتهم  يكونون ة وراء سلوكهم، كما بمشاعرهم ودوافعهم الحقيقي

معرفة الذات وتقبلها، ومن ثم تقديرها،  ألن   ،عرفوه عن ذواتهم ويقدرونه يتقبلون ماو وضعفهم، 

 هي خطوة أساسية لتحقيق الذات.

 لديهم ثقة بذواتهمالثقة بالنفس والقدرة على ضبطها
ا
 ،: فاألفراد األصحاء نفسيا

أداء وظائفهم بشكل مستقل. فوجهة الضبط لديهم داخلية أكثر منها خارجية، كما  ن ويستطيعو 

قادرين على ضبط  فيكونون أنهم قادرون على السيطرة على ذواتهم والتحكم بها بشكل جيد، 

 لديهم  انفعالتهم ودوافعهم ومشاعرهم، وهذه أبرز مظاهر التزان النفعالي. إن  
ا
هم على بقدرت إيمانا

 أهداف بناءة في حياتهم.تحقيق 

 هم الذين يشكلون حياتهم، ويصنعون فاألصحاء نفسيّ  اإلرادة وتقبل املسؤولية الذاتية:
ا
ا

ا حياتهم يعيشو إرادة أن أنهم يملكون  ذلك أنفسهم بأنفسهم، أكثر مما تشكل البيئة شخصياتهم،

رادة واملسؤولية الذاتية كما يريدون، وما يميز اإلنسان عن بقية الكائنات الحية هو تمتعه باإل 

 في حياته وفق واقعه. من جهة ثانية ،والجتماعية، فاإلنسان يفكر ويتخذ القرارات
ا
 ،ويرسم أهدافا

 يعترفون باملسؤولية الذاتية عما يحدث معهم من أحداث، كما أنهم األصحاء نفسيّ  فإّن 
ا
 نقادرو ا

 على فهم الواقع والتوجه نحو املستقبل.

الذات  النسجام مع أو النفس يّ  واملقصود بالتوافق الشخص يّ  :والجتماعي   التوافق النفس ي  

والرضا عنها، والنجاح في تحقيق اإلمكانات الكاملة فيها، والقدرة على إشباع الحاجات بطريقة 

                                                           
 .17-11 ص ،(0210)عمان: دار الفكر موزعون وناشرون،  مدخل إلى الصحة النفسية ،عبد هللامحمد قاسم  8

9 E. A. Habelrih & R. E. Hicks, “Psychological well-being and its relationship with active and passive 

procrastination”, International Journal of psychological studies, Vol. 7, No. 3, (2015). 25-34. 
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به وثيق الصلة بجان يرض ى عنها الفرد، كما يرض ى عنها املجتمع. من هنا فإن التكيف الشخص يّ 

 في بيئة اجتماعية ،الجتماعيّ اآلخر وهو التكيف 
ا
ها وعليه أن يلتزم بنظم ،ألن الفرد يعيش دائما

ن يعمل لخير الجماعة. وينطبق هذا على األسرة، أوأن يشعر بالسعادة مع اآلخرين، و  ،وقوانينها

 واألقران، وعلى زمالء العمل، أو زمالء الدراسة أو غيرها.

 باألفراد األصحاء نفسيّ  يتمتع الشجاعة:
ا
القدرة على مواجهة مشكالتهم وضغوطاتهم ا

الحياتية، ويبتعدون عن األساليب الهروبية، من هنا نراهم يتقبلون مسؤولياتهم عما يحدث لهم، 

 للعمل والبناء من جديد. يعّد ويتقبلون حالت الفشل والعقبات، ألن هذا 
ا
 حافزا

 يعيشون حياة متوازناألصحاء نفسيّ  إن   التوازن والعتدال:
ا
ة، فهم يعملون، ويلهون، ا

، ما  كما أنهم يضحكون ويبكون،
ا
أنانيون ومضحون، منطقيون وحدسيون في الوقت عينه، ونادرا

يضعون البي  كله في سلة واحدة، فقلما يقومون بش يء  أو غير واقعيين، إنهم ل متطّرفيننجدهم 

 ما بشكل متطرف مثل: األكل، العمل، النوم، الدراسة.

 يتمتع األصحاء نفسيّ  اقع:إدراك واضح للو 
ا
واضح للواقع مع نزعة بسيطة باتجاه  بإدراك  ا

ستخدمون . وحين يإيجابيةالجانب التفاؤلي، فهم ينظرون إلى ذواتهم وإمكاناتهم ومستقبلهم نظرة 

بمستوى الصدمات القاسية، ومع ذلك  ويكونون  ،أساليبهم الدفاعية فهم يستخدمونها باعتدال

 متوسطة أو قصيرة في الحياة. ملراحلدفاعية تكون استجاباتهم ال

ة أو الذات النرجسيّ  ليس املقصود بحّب  (:اآلخرين )فضيلة الحب   الذات وحب   حب  

 األنانية، بل املقصود احترام الذات وتقديرها مع الحفاظ على تطويرها، حيث يقول أريكسون 

 الذات يجب إن حب   .«وا اآلخرينن يتقبلوها قبل أن يحبعلى األفراد أن يحبوا ذواتهم وأينبغي »

 لديهم اآلخرين، فاألصحاء نفسيّ  أن يوازيه حّب 
ا
 مضحين ومحبينبذواتهم حيث نجدهم تسام  ا

على استعداد لتقديم التضحيات في  فيكونون لشخص ما على األقل أو ملجموعة من األشخاص، 

 ألنهم نذروا حياتهم من أجله وألجل سعادته. ،سبيله

ة كبرى في الصحة النفسية، ألن أهميّ لهما الهدف واملعنى في حياة الفرد  ة:الهدف من الحيا

يعيش اإلنسان من أجله،  الحياة تبدو بأجمل صورها عندما تعبر عن وجود هدف أو معنى جوهرّي 

فيفضل هذا الهدف ويتحمل الكثير من املعاناة من أجله طاملا نذر حياته من أجله، وهذا ما يساعد 

حياة الفرد حين تكون خالية من الهدف واملعنى ستكون ساكنة،  . إن  افق النفس يّ في تحقيق التو 
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ا
 وجوديا

ا
، حيث ينظر لحياته املاضية على أنها تافهة، وإلى existential vacuumفارغة فراغا

 مستقبله على أنه مظلم، وسيعاني في حاضره من امللل والفراغ.

درجة التي يحصل عليها املفحوص في اختبار ال"هي  ة:التعريف اإلجرائي للصحة النفسي  

 ة املستخدم في هذه الدراسة".الصحة النفسيّ 

هو: "تأجيل أو ترك القيام باملهمة أو اتخاذ القرار"، وأن املصطلح باإلنكليزية  التسويف:

procrastination  :هو من أصل لتينيpro  
ا
 forwardويعني )فيما بعد أو لحقا

ا
 forth، أو فصاعدا

 لذلك فإن   ويعني crastinus(، والجذر الثاني للمصطلح favor ofيستحسن لو  أو 
ا
". واستنادا

ا
 "غدا

 
 

هالعمل  ، أو إتمام  بالعمل   البدء   ل  ف حين يؤّج  خص يسوّ الش ن أل  ،. ومثل هذا التمييز ضرورّي وإنهاء 

ت ه أو في أوقالدى كل شخص مئات األعمال واملهمات التي يجب عليه القيام بها في الوقت نفس

تجنب اتخاذ القرار الذي يدفع الفرد  ومجّردألنه يفرق بين التسويف  ،مختلفة، كما أنه ضرورّي 

 وفي مختار الصحاح: تعني " املسافة" أي البعد.  ،لتأجيله. والتسويف في اللغة العربية من "سوف"

طلوبة واملهمات امل يعرف بأنه "تأجيل األعمال وسلوكّي  فالتسويف أو املماطلة مفهوم نفس يّ 

كما أنه "عدم إنجاز النشاط أو الواجب أو املهمة املطلوبة في وقتها  ،من الفرد إلى أوقات أخرى"

كأن يقوم الطالب بتأجيل واجبه  ،املحدد، أو عدم إنجاز املحاضرات والواجبات في وقتها املحدد"

 الدراس ي ووظائفه إلى أجل غير معلوم، كأن يقول "سوف 
ا
  أنجز واجبا

ا
اآلن، ثم الواجب اآلخر  واحدا

" أنجزه مساء procrastinate، وحين يأتي " الغد" ولم ينجزه يقول "سوف "سأتركه للمساء أو للغد

أو بعد غد، وهكذا. وبذلك يصبح التسويف ظاهرة نفسية سلوكية تسيطر على سلوك الفرد 

 وطريقة تفكيره وإدارته للوقت وحل املشكالت.

أسلوب في املعالجة اإلحصائية يدرس قوة العالقة بين املتغيرات أو  هو  معامل الرتباط:

أو أكثر( ومعرفة ما إذا تغير أحدهما مرتبط بتغير في  تغيرانأو أكثر أو  ظاهرتانالظواهر املدروسة )

الرئة، أو مستوى تعليم الشخص ودخله أو  وسرطاناآلخر. مثل معرفة العالقة بين التدخين 

والهدف األساس هو تحديد درجة العالقة بين املتغيرات: من صفر  والتحصيل. العالقة بين الذكاء

فإذا كان  ،وتختلف العالقة من حيث قوتها. (2.21)ل يوجد ارتباط( إلى الرتباط الكامل ) 2.22

 على تغير األخرى 
ا
 أما إذا الرتباط كامل بينها، إن   :فنقول  ،تغير أحد املتغيرات أو الظواهر يعتمد كليا

 كان تغير أحدهما ل يعتمد كليّ 
ا
إن الرتباط غير تام مثل العالقة بين طول  :نقول  ،على تغير اآلخر ا
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( إلى وجود 2.21تشير القيم التي تقترب من ) وبذا .الدراسة وساعاتالفرد ووزنه أو بين التحصيل 

 )ذو دللة أو مغزى( ،ارتباط قوّي 
ا
فتشير إلى ارتباط  ،(2.22أما تلك التي تقترب من الصفر ) ؛نسبيا

: فقد تكون العالقة بين أشكال ثالثةوتأخذ هذه العالقة ضعيف )غير ذي دللة أو ل يعتد به(. 

أي عالقة طردية )تعني حين يزداد املتغير األول يرافقه ازدياد في  املتغيرين إيجابية/ارتباط إيجابّي 

 (، وقد تكون العالقةلتحصيل الدراس يّ املتغير الثاني، كما هي الحال في العالقة بين الذكاء وا

أي عالقة عكسية )تعني زيادة املتغير األول يرافقه انخفاض في املتغير الثاني،  سلبية/ارتباط سلبيّ 

(، وقد تكون العالقة صفرية حين ل والجتماعيّ  كما في العالقة بين العدوان والتكيف الشخص يّ 

ة بين الطول والتحصيل(. وهذه العالقة تكون ذات تكون هناك عالقة بين املتغيرين )مثل العالق

وفق مستويات الدللة  ذلك ؛دالة إحصائية أو مغزى يمكن العتماد عليها حين تأخذ قيمة ما

 ، أما إذا كانت غير دالة إحصائيّ 2.25أو  2.21
ا
. ويبّين هذا فال يمكن الركون إليها ول يعتد بها ،ا

 : ، وفق اآلتياقيمة معامل الرتباط وأنواعه الجدول 

 نوع الرتباط قيمة معامل الرتباط

 ارتباط طردي تام +1

1إلى أقل من + 2.3من   ارتباط طردي قوى  

2.3إلى أقل من  2.2من   ارتباط طردي متوسط 

2.2من صفر إلى أقل من   ارتباط طردي ضعيف 

 ارتباط منعدم صفر

1-إلى أقل من  2.3-من   ارتباط عكس ي قوى  

2.3-أقل من  إلى 2.2-من   ارتباط عكس ي متوسط 

22.-من صفر إلى أقل من   ارتباط عكس ي ضعيف 

 

 .معامل الرتباط من أهم األساليب اإلحصائية التي تستخدم في البحوث العلمية يعّد و 
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 واألزمة النفسية الصحة: النظري  اإلطار

أن  من غيرها. ويحدثيمر اإلنسان بمراحل في حياته تشتد فيها وطأة املشاكل واألزمات أكثر 

من مرحلة التردد إلى مرحلة أكثر قسوة هي  عبرهاوينتقل  ،تضعه تلك األزمات في مفترق الطرق 

 بعدم قدرته على تحريك دوافع  مرحلة النهيار أمام تلك املشكالت واألزمات. ويقرّ 
ا
الفرد أحيانا

 ،ن يقدم على اغتيال ذاته. كما أن هناك مالفرح لديه، وبحالة من اإلحباط والغتراب النفس يّ 

-ويكون عرضة لالنتحار. ولكن هناك من يلجأ إلى محاولت وأساليب لتقوية جهاز املناعة النفس يّ 

فيستطيع بذلك  ،لديه ملواجهة هذه املشكالت واألزمات neuropsychoimmunology العصبيّ 

 .10بالتعاسة والحزن  الذي يشعره التعامل معها على نحو ل يجعله يتهاوى أو ينهار إلى الحّد 

إن مفهوم األزمة من املفاهيم الواسعة النتشار في مجتمعاتنا املعاصرة، ويمس كل جوانب 

 من األزمات الفردية، وانتهاء باألزمات الدولية، كما أن عالم األزمات عالم   ،الحياة
ا
اعل ومتف حي   بدءا

دمات ة بالضغوط والصوم النفسيّ له خصائصه وأسبابه ومكوناته. ويرتبط مفهوم األزمة في العل

ن م النفسية الداخلية أو التي تغير الحالة النفسية للفرد، وبالتالي تمثل مشكلة أو صعوبات تحّد 

 وتحدث خل ،نجاز أهدافهإة للتعامل مع الوضع الجديد وتعيقه عن أساليبه وقدراته التقليديّ 
ا
في  ال

مة، ة على دراسة اآلثار النفسية لألز حوث النفسيّ للفرد، وقد ركزت الب والجتماعيّ  التوازن النفس يّ 

 
ا
متنوعة )مثل:  والتي قد تتخذ أشكال

الرتباك، والصدمة، والقلق، والتوتر، وعدم 

 لحدوث  تعّد ( بحيث التوازن 
ا
 مفجرا

ا
عامال

املشكالت السلوكية والضطرابات النفسية. 

من هنا نتحدث عن اضطرابات الشدة بعد 

  .Post-traumatic stress disordersالصدمة النفسية 

بها الفرد أو الجماعة أو املجتمع نتيجة لحدوث  يتبين مما سبق أن األزمة موقف أو مرحلة يمرّ 

في السلوكيات على املستوى تغّير  مشكلة كبيرة، أو عجز مستمر عن إشباع احتياجات معينة، أو 

   dangerous momentجة"املرحلة الحر . هذا املوقف أو املرحلة "واملجتمعيّ  الفردّي 
ّ
د مشكالت يول

 في إشباع احتياجات األفراد  ،تهدد كيان الوحدات واستقرار األفراد عديدة
ا
ألنها تولد نقصا

                                                           
10 Peter L. Bernstein, Against the gods: The remarkable story of risk (New York: Wiley, 1998), 32.   

 معياٌر نفس يٌّ مهٌم األداء الوظيفي للفرد هو 

للتمييز بين السواء والنحراف، أو بين 

ةالشخصية السوية والشخصية   غير السوي 
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عل وسوء التكيف أو نتيجة للتفا اإلحباطاتالنفسية والجتماعية األساسية أو الضرورية أو تراكم 

األفراد بأداء أدوارهم وسلوكهم الوظيفي على  بينهما بطريقة تهدد الحياة السوية، وتحول دون قيام

مراض واإلحصائي لأل  الدليل التشخيص يّ بّين د قهنا فاملستوى الشخص ي واملنهي والجتماعي. من 

للتمييز بين السواء والنحراف،  معيار  نفس ي  مهم  ( أن األداء الوظيفي للفرد هو DSM-Vالنفسية )

وترجع أسباب األزمة النفسية إلى مصدرين  .11السوّيةغير أو بين الشخصية السوية والشخصية 

 هما:

 
 
: مصادر بيئية )خارجية(. وترجع إلى عدم كفاية املعلومات في العمل، وغموض األهداف، أول

(، وعدم procrastination وانعدام روح التعاون، وعدم إنجاز العمل في الوقت املحدد )التسويف

 ديمي، وضغط الوقت.مراكز لإلرشاد املنهي واألكاتوافر 

 
 
: مصادر ذاتية )داخلية(. وترجع إلى الفرد نفسه )الطالب، األستاذ، املوظف( كاستجابته ثانيا

، وتقييم نفسه بمقدار العمل أو اإلنجاز الذي حققه، ومحاولته إلتقان عمله في للضغط النفس يّ 

ار عرض لها، وما مقدقل وقت ممكن، وفي منافسته لآلخرين، وتقديره للظروف املهنية التي يتأ

س ي، )التوتر، والصراع النف في عّدة أشكال مثلنجاح عمله. فتظهر آثار األزمة النفسية على األفراد 

والقلق، والضيق، وحدة النفعال، ارتفاع ضغط الدم، والقرحة، والشعور بالتعب واإلرهاق، 

ت مع الزمالء، وانخفاض والصداع، وعدم الثقة، وفقدان الشعور باألمن، وعدم الرضا، والخالفا

 مستوى اإلنتاج(.

ع ة التي تحدث على مستوى املجتمة والسلوكيّ اآلثار النفسيّ  أن   ،صيناملتخصّ  بع    عّد لقد 

بمثابة "أزمة نفسية أو أزمات"، وفي هذه الحالة يتم النظر إلى املشكالت  ،في حالة الحرب

 ،لى األزمة العامة بمثابة "ظروف ضاغطة"فعل ع ة التي يعانيها الفرد كردّ والضطرابات النفسيّ 

وينطبق هذا التجاه على النظر إلى اضطرابات الشدة بعد الصدمة النفسية. سنتناول بإيجاز 

ي وما تخلفه من صدمات وآثار نفسية، والت ،املشكالت والضطرابات النفسية التي تنتج عن الحرب

مثل الدعم   Help-seeking behaviorتتطلب من الفرد أساليب تعامل تحثه على طلب مساعدة 

 . Psychotherapy & counselingالنفس ي الجتماعي، واإلرشاد واملعالجة النفسية خاصة 

                                                           
11 Diagnosis and Statistical Association Manual of Mental Disorders (Washington: American Psychiatric 

Associatio, 5th Edition, 2013). 
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ة لدى األطفال واملراهقين -أول  املشكالت السلوكية والضطرابات النفسي 

تعّرض ية التي ع املشكالت النفسيّ تتنوّ 

 فبعضها مشكالت لها األطفال واملراهقون،

 ةة خفيفة، وبعضها مشكالت انفعاليّ سلوكيّ 

 تصّل  شديدةمتوسطة الشدة، وأخرى 

 ،لدرجة تستدعي املعالجة. من جهة ثانية

 ،ع عوامل هذه املشكالت والضطراباتتتنوّ 

 من الستعداد الوراثّي 
ا
 بالعوامل  ،بدءا

ا
مرورا

لفرد وسمات شخصية ا بعاّمةية ة، وانتهاء بالبيئة األسرية والجتماعة، والعقليّ ة والعضويّ الجسميّ 

  بخاّصة،
ّ
تلعب  ،والثقافي الذي يعيش فيه. من جهة أخرى  الجتماعيه ضمن السياق وذلك كل

 في حدوثها مثل: تأثيرات األقران، واملستوى الجتماعي والقتصادّي 
ا
 مهما

ا
 ،التنشئة الجتماعية دورا

الطفل من والعتراف ب أهمية وتأثير الحّب والتأثيرات البيئية املرتبطة باملوقف نفسه، إضافة إلى 

قبل عائلته، وأساليب الضبط املستخدمة معه. فقد أشارت بع  الدراسات إلى أن ضعف اآلباء 

 ةيرتبطان باملشكالت السلوكيّ  في ضبط سلوك األطفال إلى جانب العالقات العائلية من الحّب 

 .12لدى الطفل

ّد  ع  ت األزمافي ة من أبرز الضطرابات التي تحدث ة بعد الصدمة النفسيّ اضطراب الشّد  وي 

يمثل استجابة آنية أو متأخرة لحادث أو حالة مسببة للضغط و خبرة صادمة،  فهو ، والحروب

stress  ،ويكون ذاوالصدمة  
ا
 وقلقا

ا
طابع يحمل صفة التهديد أو الكارثة الستثنائية، ويحدث ضيقا

رث الطبيعية )زلزل، فيضانات(، والحوادث ألي شخص. ومن أبرز الحوادث املسببة له: الكوا

كان من املجموع العام للّس  %7-1البشرية مثل الحروب وإساءة معاملة الطفل. وقد تبين أن من 

)املخفف(. تتنوع األعراض  يعانون من الشكل تحت السريرّي  %15-5يعانون من الضطراب، وأن 

( DSM-V) ةلالضطرابات النفسيّ تشخيص ّي الوالضطرابات التي تلي الصدمة كما يبدو في الدليل 

ات  لتشخيصه، وفق اآلتيالذي 
ّ
 :يعتمد  محك

 

                                                           
12 Richard Riding and Olivia Craig, “Cognitive style and types of problem behavior in boys in special schools”, 

The British Journal of Educational Psychology, 1999, 307-317. 

ة ة بعد الصدمة النفسي  اضطراب الشد   ُيَعد  

األزمات في ابات التي تحدث من أبرز الضطر 

يمثل استجابة و خبرة صادمة،  فهو ، والحروب

آنية أو متأخرة لحادث أو حالة مسببة 

 ألي 
 
 وقلقا

 
للضغط والصدمة، ويحدث ضيقا

 شخص.
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 خبره وعاشه وفق: مّي د  ص   ض لحدث  أن يكون الشخص قد تعرّ  .1

 أو أكثر فيككه حككالت من املوت أو التهككديككد بسكككككككككككككالمككة  .أ
ا
أن يكون قككد شكككككككككككككاهككد أو خبر حككدثككا

 الجسم له أو لآلخرين.

أو عجز في حكككالكككة األطفكككال  panicأو هلع أن يسكككككككككككككتجيكككب لهكككذا الحكككدث بخوف شككككككككككككككديكككد  .ب

 ة.ة متنوعواملراهقين قد يظهر في سلوك الستثارة أو التهيج أو اضطرابات نفسيّ 

 :  مما يأتيأو أكثر  في واحد   مي بشكل إقحامّي د  يستعيد الطفل الحدث الص   .0

 ة ترتبط بالحدث الصادم.ظهور ذكريات أليمة تبدو في صور أو أفكار، أو مدركات ملّح  .أ

 ظهور الحدث الصادم أو أجزاء منه في األحالم لدى األطفال على شكل كوابيس ليلية. .ب

 الحدث يحدث مرة أخرى لدى األطفال. يتصرف الفرد ويشعر كما لو أن   .ج

 تظهر استجابات عضوية عند التعرض لهذه اإلشارات.  .د

ما يبدو كتجبن الشكككخص بشككككل مسكككتمر لجميع املثيرات واملواقف املرتبطة بالحدث الصكككادم،  .7

 :    وفق اآلتي ،على األقل مواقف في ثالثة

  .أ
ا
 .ب األفكار واملشاعر واألحداث املرتبطة بالصدمةفي تجن   يبذل الفرد جهدا

 لتجنب األشخاص، واألماكن، واألنشطة املرتبطة بالصدمة. .ب
ا
 يبذل جهدا

 .نسيان أجزاء مهمة من الحدث الصادم .ج

 .الشعور بالعزلة والغتراب عن اآلخرين .د

 ، وضيق النفعالت.والحّب  عجز عن مشاعر التعاطف الوجدانّي ال .ه

 نقص واضح في الهتمام باألنشطة املهمة. .و

    Future Anxietyالشعور باملستقبل غير الواعد )قلق املستقبل(  .ز

لم تكن  يكككككأتيممكككككا  من املواقف ه على األقكككككل في اثنينوتنبككككك   ،وجود أعراض مسكككككككككككككتمرة يقظكككككة .2

 موجودة قبل الصدمة: 

 بة الدخول في النوم )اضطرابات النوم(صعو  .أ

 التهيج والستثارة املفرطة، ونوبات الغضب .ب

 صعوبة التركيز وضعف النتباه .ج

 فرط التيقظ والتنبه .د

 استجابات الهلع والخوف الشديد.  .ه

( ملدة تزيد عن شككككهر، وتقسككككم األعراض إلى ثالثة أنواع وفق زمن 7،0،1اسككككتمرار األعراض في ) .5
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 :التعرض للحدث الصادم

 .تستمر ملدة أقل من ثالثة أشهر Acute symptomsأعراض حادة  .أ

 ثالثة أشهر.  عنتستمر ملدة تزيد  Chronic symptomsأعراض مزمنة  .ب

  .ج
ا
أعراض متأخرة تظهر بعد سكككككككتة أشكككككككهر من التعرض للحدث الصكككككككادم، وتسكككككككبب عجزا

 في السلوك واألداء اليومّي 
ا
 .اعيّ والجتم واملنهيّ  على املستوى الشخص يّ  وظيفيا

 ة والصدمات" إلى أن  ينظر التجاه املعاصر وفق نظرية "الستهداف للضغوط النفسيّ 

والحالة املستدعية  السلوكّيةبمثابة العامل املفجر الذي تحدث بعده املشكلة تعّد الصدمة 

أة،للمعالجة، وذلك لدى شخصية  (. وتتنوع (susceptibleومستعدة لإلصابة )لديها القابلية  مهي 

 لضطرابات التي تحدث لدى األطفال واملراهقين في حالتي األعراض: املزمنة، واملتأخرة:ا

ضككككككككككككعف التركيز فرط النشكككككككككككككاط، العدوانية، السكككككككككككككرقة، واإليذاء، ضكككككككككككككعف  ،مشكالت سلوكية .1

 التحصيل، والرسوب، إساءة معاملة، غياب متكرر، امللل والنسحاب.(.

لنشككككككككككككاط، أمراض القلق مثل الوسككككككككككككاوس، ، مثل: نقص النتباه وفرط ااضطططططططططططططرابات نفسططططططططططططية .0

واملخاوف، وأعراض جسككككككككمية املظهر من الصككككككككمت الهيسككككككككتيري، العمى الهيسككككككككتيري، أو تفككيه 

كتبدد الشكككككخصكككككية، وتوهم املرض، والكتئاب، ونوبات الهلع، وإسكككككاءة اسكككككتعمال املواد املؤثرة 

يا أو جنون الرتياب، أو اإلدمكان، الخوف املرضككككككككككككك ي من فقكدان الجوال واإلدمكان عليكه، البكارانو 

 أعراض فصامية(.

في الحالت التي ل تظهر لدى الطفل أو املراهق متالزمة تشخيصية محددة )اللوحة 

، تجنب املواجهة أو النسحاب :اآلتيةوالنفسية السريرية(، يظهر لديه األعراض واآلثار السلوكية 

 يات سابقة، تدني التحصيل والتأخر استعادة الذكريات املؤملة، الخوف الزائد، النكوص إلى سلوك

نفسية، اضطرابات النوم، واضطرابات األكل، -الدراس ي، تقلبات املزاج، ردود أفعال جسمية

 العنف والعدوان، الحساسية الزائدة للمثيرات والتنبه.

 
 
 الصحة النفسية -ثانيا

سية سمية والنفالصحة هي الرفاهة والكفاية الج أشار تعريف منظمة الصحة العاملية إلى أن  

والجتماعية وليست مجرد غياب الضطراب. كما أن الجمعية الوطنية األمريكية للصحة النفسية 

بأنها مجموعة من مظاهر السلوك التي يتحلى بها الفرد  mental healthقد عرفت الصحة النفسية 

ات ابلة متطلبوتشمل الشعور بالرضا عن النفس، والقدرة على تقدير اآلخرين، والقدرة على مق
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الحياة. وهناك أربع محكات للصحة النفسية هي: الخلو من املرض النفس ي، التكيف بأبعاده 

مات عال  املختلفة، تفاعل الشخص مع محيطه الداخلي والخارجي، وتكامل الشخصية. كما ذكر أن  

لذات االصحة النفسية هي: التكيف بأشكاله املختلفة، والشعور بالسعادة مع اآلخرين، وفهم 

وتحقيقها، ومواجهة متطلبات الحياة، والنجاح في العمل، والتزان النفعالي، واإلقبال على الحياة 

 .13واملشاركة في حياة املجتمع وتقدمه

التسويف من املظاهر السلوكية الشائعة لدى األطفال  يعّد  التسويف والصحة النفسية:

  ،ما تظهر نتيجة عوامل متعددةواملراهقين وذات عالقة باختالل الصحة النفسية، ك
ا
ي ف تحديدا

، من وجهة نظر 
ا
 يجابية. فقدإظل األزمات والضغوط النفسية. استخدم مفهوم التسويف أحيانا

 
ا
 وظيفّيا

ا
، فقد Rushالعجلة أو الندفاع والتسرع  ب  ، وتجن  functional delay عّده البع  تأجيال

، ونتريث optionsوع بعمل ما، فإننا نتفحص البدائل أشار برنستاين إلى أننا "حاملا نبدأ في الشر 

لكي نحصل على معلومات جديدة تأتي إلينا". وأنه كلما كانت النتائج غير مضمونة، تبرز قيمة 

، تمثل للتسويف اإليجابيةالتسويف أو التأجيل وأهميته بالنسبة لنا. ومع ذلك فإن هذه النظرة 

 تحد ،له هو النظرة السلبية األساسن التجاه األول التجاه الثانوي لستخدام املفهوم، وأ
ا
مع  يدا

 وجود دلئل كثيرة أثبتت عالقته بالسلوك السوي وغير السوي الذي يستدعي العالج.

 رغمة، ر البع  أن التسويف أو املماطلة مشكلة سلوكية شائعة، ولكنها مثيرة ومحيّ يعتقد 

رية، فإن الدراسات العربية بشأنه قليلة. التاريخ الطويل لسلوك التسويف في الطبيعة البش

أو التخطيط له، بل هو ضعف في  time managementفالتسويف ليس مشكلة في إدارة الوقت 

يرون أنهم  فيناملسوّ  ألن   ،القدرة على تقدير الوقت، وبذلت محاولت كثيرة لتفسيره، وبحث عوامله

ي هم مشكلة في وضع األهداف ألنفسهم، وبالتاللدي كما أن  هناك آخرينيستمتعون بكونهم عفويين، 

 .14إلنجاز املهام املطلوب إنجازها طيلة الوقت املحدديرون أنهم غير قادرين على التحكم في الوقت، 

د  : عالقة التسويف باضطرابات الصحة النفسية ع 
 
من املوضوعات املهمة التي يبحثها  ت

 من السمات فقد تمت دراسة سمات شخصية املسّو  ، علماء النفس
ا
ف، وتبين أن هناك عددا

                                                           
13 Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock and Pedro Ruiz MD, Comprehensive Text Book of psychiatry. 

(USA: Lippicott. Williams & Wilkins, Seven edition, 2000), pp. 1461-1478. 
 الصحة النفسية في البلدان العربية. دراسة في تسعة بلدان عربيةنجال اللقيس وعال عطايا،  ،مجدي صموئيل 14

 (.0228 ،1، ط ورشة املوارد العربية)بيروت: 
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لقلق ا املرضية: النفعالية، واملعرفية، والسلوكية، التي يتصف بها هؤلء األشخاص من أهمها:

مراحل نموه املختلفة يمر بخبرات وتجارب نفسية عبر  من املعروف أن الفرد  والخوف من الفشل:

القلق والرهبة قبل الشروع بتنفيذ  لهوانفعالية واجتماعية مختلفة، مع أحداث ضاغطة تسبب 

ألنه  ،، وهذا الشعور كما يؤكد علماء النفس توجه وشعور طبيعي أو صحيّ منهأي عمل يطلب 

بمثابة حافز يدفع الشخص لحشد طاقاته وتنظيم وقته وسلوكه للقيام بالعمل على الوجه 

 
ا
 ما يكون هذا املستوى من القلق  األكمل، وكثيرا

ا
 وإبداعّيا

ا
قا

ّ
يعمل على النجاح والتفوق. ولكن  خال

 –ألسباب انفعالية لشعورية، أو لعوامل جسمية بيولوجية–هذا التجاه قد يتحول عند البع  

 يعي ماإلى ظاهرة سلبية ومرضية تتمثل في تضخيم الخوف وزيادة القلق، 
ا
 مرضيا

ا
ق يسبب قلقا

 حدث العمل واإلنجاز، وهذا ما ي  
ا
حول دون الشروع في العمل وإنجاز وي ،في عملية التفكيرشلال

اإلهمال والكسل واملماطلة.  في مظاهر املهمات. وينطبق على الطالب الذين يعبرون عن قلقهم 

ة وسمة من سمات شخصية فالخوف من الفشل قد يتأصل مع مرور الوقت، ويصبح عادة سلوكيّ 

 ،ردود األفعال العكسية فيالفرد، كما يظهر 

 reactionكس ى رد الفعل املعاوتسّم 

formation  حين يظهر الفرد لذة العمل في

اللحظة األخيرة وحتى ساعات متأخرة من 

 الليل. 

: يظهر التسويف لدى أفراد psychosomatic األمراض الجسمية، والسيكوسوماتية

يعانون من اضطرابات جسمية، وسيكوسوماتية ومن أبرز هذه الضطرابات: الربو، والحساسية 

لم الظهر، والقولون العصبي، والقرحة، والصداع، أو بع  اضطرابات العادات الجلدية، وآ

مثل نتف الشعر، وقضم األظافر، أو بع  الحركات الالإرادية  ticsوالالزمات العصبية أو العرات 

كهز الكتف أو الوجه، أو حركات القدمين، أو الرموش، والعينين. ويتعرض بع  هؤلء إلى 

ق أول النوم، أرق منتصف النوم، الستيقاظ املبكر( أو اضطرابات األكل، اضطرابات النوم )أر 

هذه الضطرابات السيكوسوماتية إلى القلق والشديد املسيطر على الشخص،  املتخصصون ويعزو 

 يؤثر في جهاز املناعة لديه ويضعف الجهاز العصبي. ما

 learnedادات املكتسبة أستاذ علم النفس )نيل فيو( مؤلف كتاب الع يعّد  نقص الكفاءة:

habits   يخفي وراءه الخوف من اإلقدام أن 
ا
 قناعا

ا
ب بسب ،سلوك املماطلة والتسويف يكون أحيانا

 
 
سلوك املماطلة والتسويف يكون أحيانا

 يخفي وراءه الخوف من اإلقدام
 
بسبب  ،قناعا

 نقص القدرات وضعف الكفاءة الشخصية.
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ظل  إرادية في نقص القدرات وضعف الكفاءة الشخصية. فاملماطل أو املسوف يختبئ بطريقة ل

شخاص يبعدون التهمة هذا السلوك للهروب من الفشل وتجنب انتقاد اآلخرين. ومعظم هؤلء األ

الزمنية التي أتيحت  املّدةإلى عامل الوقت، أو قصر  attributeينسبوها عن أنفسهم ويعزونها أو 

لهم للتحضير أو اإلنجاز في اللحظة األخيرة. وعادة يتذرع هؤلء بأسباب كثيرة وفق آلية العقلنة 

النية ومقبولة تبرر عدم تمكنهم ذكر مبررات متعددة تبدو عقبوساطة  rationalizationوالتبرير 

 من العمل في الوقت املحدد.

و ف بأنه يسعى نحيفسر بع  علماء النفس شخصية املماطل واملسوّ  الطموح واملثالية:

 من النتقاد. 
ا
يشير و املثالية أو الكمالية، ألنه يطمح إلى تحقيق األفضل واألكمل في األداء خوفا

 لآلخرين، هؤلء إلى دور التربية في تأهيل ا
ا
لفرد وتنشئته للعمل وفق قدراته وإمكاناته، وليس وفقا

زمن. له مع ال وأداؤهاويزداد إتقانها للعمل  ،ة تنمو مع التقدم بالعمرة السويّ مع العلم أن الشخصيّ 

لق يخ ماغير تربوية،  بحزم بوساطة أساليبمن دفع الصغار نحو التفوق  املتخصصون ويحذر 

والذي يؤدي مع الوقت  learned helplessnessملكتسب أو العجز املتعلم لديهم حالة من العجز ا

إلى حالة من اليأس والشعور بضعف الحيلة. فالطفل الذي يشعر بأنه مضطر للتحصيل لبلوغ 

،  في تحقيقه أو ما فشال املثالية،  طموحاتهمانتائج مدرسية مرتفعة إلرضاء والديه وتحقيق 
ا
سابقا

 من الرسوب، ومع الوقت يتأصل الطموح نحو املثاليات في  يماطل ويستخدم التسويف
ا
خوفا

. وقد تبين وجود 15سلوكه، وتصبح رغبته في النجاح حاجة لجتذاب حب الغير ورضا اآلخرين

عالقة بين التسويف والوساوس القسرية، والقلق، واملخاوف من جهة وبينه وبين كل من 

 هناك  كما أن   ،نيةالنبساط، واملسؤولية، والوساوس، من جهة ثا
ا
 إيجابّيا

ا
ف بين التسوي ارتباطا

 مع يرتبطنمط الشخصية العصابية  أن  هذا إلى  وبين األفكار الوسواسية.
ا
 بعالقة دالة إحصائيا

 . 16التسويف، وكل من القلق والكتئاب، واضطرابات النوم، وصعوبات التعلم عند التالميذ

 ويظهر التسويف بعدة أشكال:

 مّدةوهو العجز عن اتخاذ القرارات املهمة في  decisional procrastination تسويف قطعي .1

 زمنية محددة وحرجة.

                                                           
15 Mohamed Abdullah, “Procrastination and its Relationship with Mental Health among Children and 

Adolescents”, Psychology and behavioral Sciences International Journal, Vol 4, (5), 26 July 2017, 1-8. 
16 Alan S. Bellack and Michel Hersen. Behavioral Assessment: A practical handbook, op.cit, 23. 
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وفيه يتجنب الفرد البتداء أو النتهاء  avoidance procrastination التسويف التجنبي .0

 لتقدير الذات.
ا
 من املهمة، ألن النتيجة النهائية للعمل تتضمن تهديدا

فين التقليديين الذين يؤجلون مهامهم حتى اللحظة املسوّ  : ويشملالتسويف الخامل .7

 األخيرة بسبب عدم القدرة على اتخاذ القرار نحو العمل في الوقت املناسب.

: وهو القدرة على اتخاذ قرارات متعمدة للتأجيل، واستخدام قدرتهم التسويف النشط .2

رة املتاحة من على العمل تحت ضغط )الوقت( مثل تأجيل العمل حتى اللحظات األخي

الوقت، حيث يشعر الفرد املسوف بأنه تحت ضغط الوقت وإلحاحه. فنالحظ هذا 

 الشخص ينجز مهامه قبل املواعيد األخيرة.

من أبرز أنواع التسويف، التي تنتشر  academic procrastination التسويف األكاديمي .5

مثل في تأخير إنجاز بين الطالب من األطفال واملراهقين في املدارس والجامعات، ويت

وضعف الستعداد لالمتحانات، إضافة إلى الدراسة ساعات أقل من  ،ةالواجبات الدراسيّ 

 .17ويرتبط باضطرابات في الصحة النفسية ،املطلوب

إن الضغوط النفسية املرافقة للحرب ولألزمات الناتجة عنها تساعد في ظهور العديد من 

-وع هذه املشكالت واآلثار لتطال الجوانب العقلية مشكالت الشخصية والصحة النفسية، وتتن

د  و املعرفية، والنفعالية، والسلوكية الجتماعية لدى األطفال واملراهقين وطالب املدارس.  ع   ي 

مفهوم التحكم الذاتي أو ضبط النفس بمجالته املختلفة: النفعالية، والتنظيمية، والعقلية، 

األداء  في ويساعد ،ةنتائج مرغوبة، من أهم متغيرات الشخصيّ  والتحكم بالنزوات، والذي يقود إلى

فت والتكيف، وتحقيق األهداف. وقد  ّن 
من أهم مظاهر الصحة النفسية على أّنها هذه املتغيرات ص 

التي تساعد في التنبؤ بسلوك األطفال واملراهقين والتكيف مع بيئتهم الشخصية والجتماعية. من 

د  هنا  ع 
 
النفس ي الجتماعي، واإلرشاد النفس ي والتربوي من أهم أساليب التدخل  برامج الدعم ت

 ضمن منظومة )تكاملية( تتشارك فيها املؤسسات التربوية والصحية والجتماعية. 

 منهجية الدراسة:

 analytic-descriptive method استخدم في هذه الدراسة منهجان: املنهج الوصفي التحليلي 

ألنهما املنهجان املناسبان لكشف الحالت Clinical method  و السريري واملنهج اإلكلينيكي أ

                                                           
17 William K. O'Brien, Applying the trans- theoretical model to academic procrastination (USA: 

University of Houston, 2000), 103-109. 
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 النفسية املستدعية للمعالجة واملشكالت السلوكية الناتجة عن األزمة ولتحقيق أهداف الدراسة.

 : عينة الدراسة

( من القاطنين 891عينات عشوائية من األطفال واملراهقين: تم سحب عينات عشوائية )ن= .1

 ،0212) األعوامالجامعية، ودور اإليواء، واملدارس، واملعاهد، في مدينة حلب في في املدينة 

0215 ،0210.) 

تم اختيار مدارس الذكور واإلناث التي تضم عينات طبقية عشوائية من مدارس مدينة حلب:  .0

مالي وقد بلغ إج ،الصفوف من الرابع وحتى التاسع من طلبة التعليم األساس ي في مدينة حلب

 وطالبة )282) العينة
ا
 15-12(، وتتراوح أعمارهم بين من اإلناث 005، ومن الذكور  015( طالبا

( يبين أسماء املدارس التي 1لإلناث(. والجدول ) 17.9للذكور، و 17.2سنة، بمتوسط قدره )

 سحبت منها العينة من الذكور واإلناث.

ن في نفسيين والجتماعييعينة املرشدين النفسيين: تم سحب عينة عشوائية من املرشدين ال .7

( 02مرشدة، و 08( بواقع )28وبلغ عددهم ) ،مدارس مدينة حلب
ا
 نفسيا

ا
ويتراوح  ،مرشدا

 اإلجازة، والدبلوم، واملاجستير. مؤهلهم العلمي بين درجة

 :أدوات الدراسة

 
ا
بعضها يرتبط باملنهج  من األدوات استخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة عددا

اآلخر وبعضها  ،كلينيكيومقياس التحليلي اإلاملقابلة شبه املقننة، ودراسة الحالة،  اإلكلينيكي مثل

 يرتبط باملنهج الوصفي التحليلي مثل مقياس الصحة النفسية، واستبيان املشكالت السلوكية.

وهي قائمة أعراض تقيس سمات الشخصية للحالت  :مقياس التحليل اإلكلينيكي .1

املقياس من إعداد كاتيل، وقد ترجمه إلى العربية وقننه محمد املستدعية للمعالجة.  وهذا 

األول ويقيس السمات السوية  جزأين:. ويتألف من 18السيد عبد الرحمن، وصالح أبو عباة

للشخصية، والثاني، ويقيس سمات لشخصية املستدعية للعالج، وما يسمى قائمة 

قيس السمات الالسوية األعراض. وقد قام الباحث باستخدام الجزء الثاني الذي ي

 تمثل السمات الالسوية 
ا
للشخصية أو املستدعية للعالج، والذي يضم أحد عشر بعدا

: توهم املرض، التهيج، الكتئاب، الشعور بالذنب، امللل والنسحاب، البارانويا، اآلتية

                                                           
-11 ، ص(1998 )القاهرة: دار قباء، 2ج مقياس التحليل اإلكلينيكي،  ،أبو عباةصالح و  عبد الرحمن محمد السيد 18

07. 
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 النحراف السيكوباثي، الفصام، الوهن النفس ي، عدم الكفاية النفسية. 

 يغطي هذه السمات املستدعية للعالج، ويجاب عن بنوده122من )ويتألف املقياس 
ا
 ،( بندا

بين أو ( تحمل معنى )0تكون اإلجابة املتوسطة ) إذإجابات،  ثالثاختيار إجابة من بين  بوساطة

، وقد تراوحت معامالت ا املقياس بحساب الصدق العامليّ (. وقد قام الباحثان معّد غير متأكد

أما ثبات املقياس فقد طبقت طريقة  ،2.85و 2.05عشر بين  األحداييس للمق دق العامليّ الصّ 

. كما تم حساب 2.92و 2.03وتراوحت معامالت الثبات بين  ،إعادة التطبيق على عينة من الطلبة

معامل الرتباط بين درجة البند والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه على العينة الكلية 

 عند مستوى دللة )(، وكانت معامالت 220)ن=
ا
(. وقد قام الباحث 2.21الرتباط دالة إحصائيا

 وطالبة في املرحلة الثانوية  71الحالي بتطبيق املقياس على عينة استطالعية مؤلفة من 
ا
طالبا

ها وذلك للتحقق من ثباتنفسها للتحقق من سهولة فهمها ووضوحها، ثم أعيد تطبيقها على العينة 

 من تطبيق 19بعد 
ا
ها األول، وقد بلغت معامالت الرتباط لألبعاد املختلفة بين درجتي يوما

 على أنها صالحة لالستعمال وتتمتع بثبات مقبول. يدّل  ما( 2.39-2.03التطبيقين األول والثاني )

. لقد تم تصميم هذا الختبار بهدف 19وهو من إعداد الرحال: مقياس الصحة النفسية .0

طلبة في مرحلتي نهاية الطفولة، واملراهقة، وقد قياس درجة الصحة النفسية لدى ال

 02تضمن الختبار )
ا
واحد منها يتناول أحد  كّل  ،على عشرة مقاييس فرعية موّزعين( سؤال

-21-71-01-11-1معايير الصحة النفسية، وفق اآلتي: معرفة الذات وتقبلها )العبارات: 

(، اإليمان بحرية 50-20-70-00-10-0(، والثقة بالنفس والقدرة على ضبطها )العبارات: 51

-2(، والتوافق الشخص ي )العبارات: 57-27-07-17-7اإلرادة وتقبل املسؤولية )العبارات: 

(، والشجاعة في 55-25-75-05-15-5(، والتوافق الجتماعي )العبارات: 12-02-72-22-52

-73-03-13-3 (، والعتدال والتوازن )العبارات:50-20-70-00-10-0املشكالت )العبارات: 

( وحب الذات 58-28-78-08-18-8(، إدراك الواقع بشكل صحيح )العبارات: 23-53

-02-12)العبارات:  (، الهدف واملعنى في الحياة59-29-79-09-19-9واآلخرين )العبارات: 

72-22-52-02.) 

 ( أمام كل بند في الحقل الذيXباإلجابة عن بنود الختبار بوضع إشارة ) املستجيبيقوم 

                                                           
 ، ص0210 ،77، مجلة جامعة حلب "،على الصحة النفسية للطالب وأثرهاملناخ األسري غير السوي "ماريو الرحال،  19

001-073. 
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يعبر فيه عن مدى موافقته بأن العبارة تنطبق عليه. ويتم حساب درجة املفحوص في كل مقياس 

. أما عن صدق الختبار، فقد جمع الدرجات الخاصة ببنود كل مقياس فرعيّ  على أساس ،فرعي

الصدق  ،قام مصممه باستخدام عدة طرق هي: صدق املحكمين، طريقة التساق الداخليّ 

ارنة الطرفية. وتبين أن املقياس يتمتع بخصائص الصدق والثبات. لقد قام الباحث التمييزي أو املق

 واملرحلة( لتناسب أهداف هذه الدراسة 75، 02، 02بإعادة صياغة العبارات ذوات األرقام )

 طريقتي التساق الداخلي وإعادة 
ا
العمرية. ثم قام بتطبيق الختبار على عينة تجريبية مستخدما

 لنسبة إلى الطريقة األولى تم حساب معامل الرتباط بين درجات البنود املفردة في كّل التطبيق. فبا

(، أما طريقة إعادة التطبيق فقد تم تطبيق 2.81مقياس فرعي والدرجة الكلية للمقياس فبلغت )

 وطالبة بفاصل زمني قدره )25الختبار على عينة تجريبية بلغ حجمها )
ا
(، وحسب  18( طالبا

ا
يوما

يؤكد تمتع الختبار ما (، 2.82مل الرتباط بين درجات التطبيقين، فبلغ معامل الثبات )معا

 بموثوقية مرتفعة يمكن الركون إليها في هذه الدراسة.

: وهي استبانة تم تصميمها وفق مراحل بناء استبيان املشكالت النفسية والسلوكية .7

طبيقها بمساعدة املرشدين وتم التحقق من صدقها وثباتها، وتم ت ،األدوات البحثية

باملدارس. وقد صممت  والجتماعيّ  النفسيين الذين يمارسون مهنة اإلرشاد النفس يّ 

 للعمل امليدانّي 
ا
في اإلشراف على طالب اإلرشاد في مرحلتي اإلجازة واملاجستير، كما  استنادا

لجمعيات ا كما وضعتها ،استند في بنائها إلى الوظائف والتقنيات التي يستخدمها املرشد

، وعلى العديد من الدراسات السابقة واألدوات العلمية لتوصيف مهمات املرشد النفس يّ 

 . 20التي تسعى لتقييم مشكالت التالميذ السلوكية والنفسية

: مشكالت التالميذ املسترشدين في املدارس )وتضم اآلتيةوقد اشتملت الستبانة الجوانب 

." مشكالت أخرى...ة. ووضع سؤال مفتوح في نهايتها "كيعبارة( تعبر عن خمسين مشكلة سلو  52

 في قائمة املشكالت.يمكن للمرشد أن يستجيب له مما لم ي
ا
منا تض  نة وقد تم عرض الستبا كن م 

( من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين في التربية وعلم 0على عدد من املحكمين، وعددهم )

(، وقد أجرى الباحث بع  %82ة التفاق النفس وذلك لحساب الصدق الظاهري لها، )نسب

 آلراء املحكمين وانتهت في صيغتها النهائية. أما بالنسبة لثبات 
ا
التعديالت على بع  العبارات وفقا

                                                           
20 C.J. Jackson, “The structure of Eysenck personality profiler”, British Journal of Psychology, 91, 2000, 223-

239. 
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، ثم أعاد تطبيقها مرة ثانية بعد ثالثة 02الستبانة فقد طبقها الباحث على )
ا
 مدرسيا

ا
( مرشدا

يدل على أن الستبانة تتمتع  ما( 2.89تطبيقين فبلغ )أسابيع وحسب معامل الرتباط بين نتائج ال

  وهي صالحة للتطبيق في صيغتها النهائية. ،بثبات عال  

 املعالجة اإلحصائية: 
ا
بعد تطبيق أدوات الدراسة، تم جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا

قيق ت لتحوقد استخدمت األساليب اإلحصائية املناسبة في تحليل البيانا SSPSبواسطة برنامج 

 أهداف الدراسة.

 النتائج ومناقشتها

هي الضطرابات النفسية املنتشرة لدى  على "ما الذي ينّص  لإلجابة عن التساؤل األول 

األطفال واملراهقين عينة الدراسة" بعد تحليل البيانات املستمدة من أدوات الدراسة ذات املنهج 

اإلكلينيكية(، فقد أظهرت النتائج أن األطفال اإلكلينيكي )املقابلة، ودراسة الحالة، واملالحظة 

 :اآلتيةواملراهقين عينة الدراسة يعانون من الضطرابات النفسية 

من أفراد العينة يعانون من اضطرابات القلق بأشكالها املختلفة )مخاوف مرضية،  22% -

 وساوس، وهن نفس ي، قلق عصابي، اضطرابات جسمية املظهر(.

 .نون الكتئابيعا % 18 -

 يعانون من متالزمات وأعراض نفسية متنوعة شملت:  20% -

  اضطراب الشدة بعد الصدمة النفسيةposttraumatic stress disorder  

  .واضطرابات النوم وكوابيس 

  ،فقدان الذاكرة نفس ي املنشأAmnesia  

  تبدد الشخصية املرافق باضطراب الوعي والذهولdepersonalization 

  نوبات الهلعpanic خاوف املرضيةوامل Phobia، 

  ضعف التحصيل الدراس يlow achievement ، 

  وضعف الدافعية للدراسةlow motivation، 

 )الغياب عن املدرسة والتسرب منها )لدى األطفال وطلبة املدارس 

  قلق املستقبلfuture anxiety. 

 .اضطرابات املزاج: عسر املزاج، تذبذب املزاج 
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كالت مرتبطة باملرحلة النمائية لدى األطفال واملراهقين أظهرت نتائج الدراسة وجود مش

 ملا 
ا
 :يأتيوفقا

1.  
 
لق ق قلق )كقاألطفال دون سن الرابعة: يستجيبون للصدمات بعدة أساليب منها: سلوك تعل

 النفصال(، والخوف من الغرباء، وصعوبة النوم، ونوبات الغضب والذعر.

التركيز، ضعف األداء املدرس ي، استعادة  : يظهر عليهم أعراض: صعوبة10-5األطفال بين  .0

 ذكريات الصدمة، قلق املوت.

 يرغ وسلوكيات املراهقون يقومون بدور الكبار، ويظهر لديهم نقص في التزان النفعالي، .7

  اجتماعية.

يتبين أن النسبة العظمى من أفراد العينة املدروسة يعانون من مشكالت واضطرابات 

ت الشدة بعد الصدمة النفسية، وفقدان الذاكرة، وتبدد الشخصية نفسية متنوعة مثل: اضطرابا

من أبرز ردود الفعل النفسية التي تنتج عن  تعّد والهلع واملخاوف املرضية. وهذه الضطرابات 

ل تكون ردود أفعا كما أظهرتها مختلف البحوث النفسية. وعادة ما ،التعرض للصدمات النفسية

حيث تتحول الصراعات والضغوط النفسية إلى أعراض  conversionهستيرية بنوعيها: التحويلية 

وحتى أعراض حشوية، وقد تكون  جسمية املظهر من الصمم وفقدان الذاكرة، والخلل الحس يّ 

 
ّ
تشوش الوعي، والكوابيس، واألحالم املزعجة، ونوبات في حيث تظهر من  dissociativeكية تفك

تبدد الشخصية وضعف الوعي بالذات وبالعالم الخارجي. ، أو النوم، والتجوالالهلع والسير أثناء 

ة هي: أفراد العينمنها من جهة ثانية يالحظ أن من املشكالت التعليمية والتحصيلية التي يعاني 

ضعف التحصيل، وضعف الدافعية للدراسة، والغياب عن املدرسة عند األطفال، وقلق املستقبل 

عّد لدى الطالب املراهقين. 
 
ائج من أهم اآلثار التربوية التي تتركها األزمة على الطلبة، هذه النت وت

تتداخل فيها العوامل النفسية الشخصية بالعوامل البيئية  ، إذوالتي تلعب فيها عوامل متعددة

والجتماعية والقتصادية واألسرية التي يعيشها األطفال واملراهقون، والتي تترك بصماتها بأشكال 

 . شخصياتهممتعددة في 

ة بعد الضطرابات املتنوع–ئاب قد حلت في املرتبة التالية يالحظ أن أعراض القلق والكت

يستدعي الهتمام بالعالج النفس ي املتخصص الذي يأخذ  ما –الناتجة عن الضغط والصدمة

 متعددة
ا
النفس ي في حالة  برامج الدعم النفس ي والجتماعي، وكذلك العالج بوساطة ،أشكال

 الصدمات.
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سمات الشخصية املستدعية للعالج لدى  "ما :على الذي ينّص  بة عن التساؤل الثانيلإلجا

أفراد عينة الدراسة وفق قائمة األعراض" فقد تم تطبيق مقياس التحليل اإلكلينيكي )قائمة 

املستدعية للعالج وفق قائمة األعراض  نسبة سمات الشخصية( 1الجدول ) ويبّين ،األعراض(

 
ا
.تناز  مرتبة ترتيبا

ا
 ليا

 ( يبين سمات الشخصية املستدعية للعالج )متالزمة األعراض( ونسبها املئوية6الجدول )

 النسبة املئوية السمات املرضية للشخصية م

 %25 توهم املرض 6

 %78 الكتئاب 2

 %72 الشعور بالذنب 3

 %09 امللل والنسحاب 4

 %00 النحراف السيكوباثي 6

 %01 عدم الكفاية النفسية 1

 %12 البارانويا 3

 

 :وفق اآلتي( أن األفراد عينة الدراسة تظهر عليهم األعراض السريرية 1يتبين من الجدول )

( ثم النحراف %09( والنسحاب )%72(، الشعور بالذنب )%78(، الكتئاب )%25توهم املرض )

نون الرتياب أو ( وج%01( وعدم الكفاية النفسية )%00) غير الجتماعيالسيكوباثي أو السلوك 

ولتفسير هذه النتيجة، فإن متغيرات متنوعة في الشخصية تيهئ للتعرض لهذه  (.%12البارانويا )

املتالزمات املرضية أبرزها: الضغوط النفسية، وضعف املهارات الجتماعية، وسمة العصابية في 

  الشخصية.
ا
بسمات  إن الدراسات التي استهدفت بحث متغيرات الشخصية األكثر ارتباطا

قد أظهرت أن نقص املهارات الجتماعية يرتبط بانخفاض تقدير  للعالج،الشخصية املستدعية 

وارتفاع أعراض  ،الشدة التالية للصدمة وباضطرابات  residenceالذات وعدم املرونة النفسية

د  األزمات والحروب هذا من جهة، ومن جهة أخرى،  فيالقلق  ع  التي  املزاج من األسس الثابتة ي 

 مستوى التنبيه أو التنشيط الذي يمثل أساس كّل  ألن   ،تحدد السمات النفعالية للشخصية
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 لضطراب الشدة النفسية بعد الصدمة النفسية
ا
 مفجرا

ا
  .21انفعال يعتبر عامال

 ،د أنواع الضطراب العصابيالذي يحّد  factorالنطواء العامل  –بعد النبساط  يعد  

 
ا
وب والصدمات، فهناك العصابي املنبسط، املتيهئ لالضطرابات جسمية في ظل الحر  تحديدا

، في حين أن العصابي املنطوي أكثر عرضة غير الجتماعّيةاملظهر، والسيكوباثية أو السلوكيات 

للقلق كالكتئاب العصابي، والوساوس، واملخاوف املرضية، والوهن النفس ي بعد التعرض 

 . 22للصدمة

 ""ما مستوى الصحة النفسية ومظاهرها؟ :الذي ينص على الثالثفيما يتعلق بالتساؤل 

 ( يبين النتائج.0فقد تم حساب النسبة املئوية والجدول )

 الدراسة عينة( مستوى الصحة النفسية لدى أفراد 2الجدول )

مستوى الصحة 

 النفسية
 (484النسبة املئوية )ن= 

 %23 منخفض

 %28 متوسط

 %5 مرتفع

 

بينما  %23نسبة منخفض ي مستوى الصحة النفسية بلغت  ( أن  0) يالحظ من الجدول 

(. %28حة النفسية فبلغت )الّص  متوسطيأما  ؛(%5نسبة مرتفعي الصحة النفسية بلغت )

لنسبة وتكاد هذه ا ،ةفنصف أفراد العينة يتمتعون بمستوى متوسط )معتدل( في الصحة النفسيّ 

( 7ة، فالجدول )مستويات مظاهر الصحة النفسيّ  ة. أما عنحة النفسيّ تتقارب من منخفض ي الّص 

 يوضح النتائج.

 

 

                                                           
21 “Classification of Mental and Behavioral Disorders, Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines”, 

World Health Organization, 1992, 82-95. 
 ،(1992)بيروت: دار الشروق،  سيكولوجية الفروق الفردية والجماعية في الحياة النفسيةمحمد عودة الديماوي،  22

 .83ص 
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 ( يبين نسب مظاهر الصحة النفسية3الجدول )

 الترتب املتوسط الحسابي أبعاد الصحة النفسية

 3 5. 1 معرفة الذات وتقبلها

الثقة بالذات والقدرة على 

 ضبطها
0.3 7 

 0 5.5 اإلرادة وتقبل املسؤولية الذاتية

 1 3.5 الشخص يالتوافق 

 2 0.2 التوافق الجتماعي

 9 7.5 الشجاعة

 8 2.9 التوازن والعتدال

 5 5.8 إدراك واضح للواقع

 0 0.8 اآلخرين الذات وحب   حب  

 12 7.1 الهدف من الحياة

 ---- 55.7 الدرجة الكلية للصحة النفسية

 

بين مظاهر الصحة  احتل املرتبة األولى ( أن التوافق الشخص يّ 7يتبين من الجدول )

اآلخرين )فضيلة الحب( في املرتبة الثانية، ثم الثقة بالذات  الذات وحّب  النفسية، يليه حّب 

الحظ الذي احتل املرتبة الرابعة. وي والقدرة على ضبطها في املرتبة الثالثة، ثم التوافق الجتماعيّ 

 أن الهدف من الحياة قد احتل املرتبة العاشرة.

مل الرتباط بين مظاهر الصحة النفسية وسلوك التسويف أو املماطلة، وقد تم حساب معا

من املتغيرات السيكولوجية املهمة التي تؤثر في الصحة النفسية بمظاهرها املختلفة.   يعّد الذي 

 ( يبين النتائج.2والجدول )
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 النفسية والتسويف( يبين معامل الرتباط بين مظاهر الصحة 4الجدول )

 سويفالت املتغير

 * 2.72 معرفة الذات وتقبلها

 ** 2.30 - الثقة بالذات والقدرة على ضبطها

 ** 2.52 - اإلرادة وتقبل املسؤولية الذاتية

 2.02 التوافق الشخص ي

 2.17 التوافق الجتماعي

 * 2.08 الشجاعة

 * 2.70 - التوازن والعتدال

 * 2.25 - إدراك واضح للواقع

 * 2.50 - حب الذات وحب اآلخرين

 2.00 الهدف في الحياة

 4.46دالة عند مستوى 

 

 مظاهر الصحة النفسية ترتبط  ( أن  2يتبين من الجدول )
ا

 دال
ا
 موجبا

ا
  ،ارتباطا

ا
 ،إحصائيا

(. بينما لم يكن 2.208(، والشجاعة )2.72من: معرفة الذات وتقبلها ) ( بين التسويف وكّل 2.21)

 هذا الرتباط املوجب 
ا

 إح ،دال
ا
(، والتوافق 2.02) من: التوافق الشخص يّ  بين التسويف وكّل  ،صائيا

 إحصائيّ  ودال   (. من جهة ثانية فقد ظهر ارتباط سالب  2.00( والهدف من الحياة )2.17) الجتماعيّ 
ا
ا

  بين التسويف وكّل 
ّ
(، واإلرادة وتقبل املسؤولية ومظاهر الصحة 2.30-ات وضبطها )من: الثقة بالذ

الذات  (، وحّب 2.25-(، وإدراك واضح للواقع )2.70-والعتدال )(، والتوازن 2.52-النفسية )

ة حالتسويف من السلوكيات املهمة التي تنبئ بمظاهر الّص  إن   :(.  يمكننا القول 2.50-)واآلخرين 

 فيد درجة توافق الفرد مع نفسه ومع بيئته، ة والذي يحّد النفسيّ 
ا
األزمات والضغوط  تحديدا

 النفسية ا
ّ
بما  ،مستوى مرتفع من األداء الوظيفي واتخاذ القرار أن يتوافر ب من الفرد لتي تتطل

 أهم مظهرين التكيف النفس يّ  لذلك ،وفهم الذات واآلخرين والتوازن  ،يتيح للفرد إدراك الواقع

 على  بحسبانهما ،والجتماعيّ 
ا
 .23النفسية الصحة توافر مؤشرا

                                                           
23 Clarry Lay and Stuart Silverman, “Strait procrastination, anxiety and dilatory behavior”, Personality and 

Individual Differences, Vol 21, 1996, 61-76. 
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، نتيجة ضعف الثقة  ن أكثر، كما أن  لو األفراد مرتفعي العصابية يؤّج  إن  
ا
 مرتفعا

ا
لديهم قلقا

فين لديهم درجة مرتفعة من وجهة الضبط الخارجية، من جهة ثانية، فإن املسوّ  كما أن   ،بالنفس

ية لسمات شخص مهّيأةبين التسويف والقلق، يجعل شخصية الطفل واملراهق الرتباط املوجب 

زمات.  ة التي تنهار حين األ ة العصابيّ في الشخصيّ  األساسأن القلق هو النفعال  بحسبان ،غير سوية

كما أن التسويف يرتبط بمتغيرات نفسية سلبية مثل: الكتئاب، وانخفاض تحقيق الذات، وهو 

 مع نمط السلوك )أ( 
ا
 سلبيا

ا
 Type (A)سلوك غير تكيفي في الحياة. ويرتبط التسويف ارتباطا

behavior ناته الثالثة: التنافس ، بمكوcompetitiveness ،الصبر  نفادimpatience العدائية ،

hostility24. 

 لدى األفراد عينة الدراسةأكثر املشكالت السلوكيّ  "ما بالنسبة للتساؤل الرابع
ا
 ة انتشارا

من وجهة نظر املرشدين النفسيين؟" فقد بينت نتائج تطبيق استبيان املشكالت النفسية لدى 

 .(5ل واملراهقين من وجهة نظر املرشدين النفسيين، النتائج املوضحة في الجدول)األطفا

  

                                                           
24  Henri C. Schouwenburg, “procrastination and fear of failure”, European Journal of personality, 6, 2001, 

223-235. 
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 األولى مرتبة ترت الخمسة عشراملسترشدين ن متوسطات مشكالت التالميذ ( يبي  6الجدول )
 
يبا

 
 
 تنازليا

 املتوسطات املشكلة الرقم

 2.75 السلبية 6

 2.71 التأخر الدراس ي 2

 2.00 مشاجرات بين األقران 3

 2.17 إهمال الذات 4

 7.93 ..سلوكيات عدوانية: تخريب، إيذاء. 6

 7.85 الغياب املتكرر  1

3 
الطالب من سوء معاملة املدرسين  ى شكاو 

 لهم
7.31 

 700 من املدرسين ى شكاو  9

 7.53 التحدث أثناء الدروس )واملشاغبة( 64

 7.25 النطواء 66

 7.21 قلق المتحان 62

 7.09 الخجل 63

 7.10 الغضب والندفاعية 64

 0.98 صعوبات تعلم 66

 

 ملتوسطات أفراد العينة من 5يوضح الجدول )
ا
 وفقا

ا
( ترتيب املشكالت األكثر انتشارا

(، 2.00(، مشاجرات بين التالميذ )م=2.71)م= (، التأخر الدراس يّ 2.75املرشدين، وهي: السلبية )م=

(، شكاوى 7.85(، الغياب املتكرر )م=7.93نية )م=(، سلوكيات عدوا2.17إهمال الواجبات )م=

كانت مشكالت النطواء، وقلق  ،(. من جهة ثانية7.31الطالب من سوء معاملة املدرسين )م=

(. لقد أظهرت بع  0.98م= ،7.25المتحان، والخجل، والغضب، وصعوبات التعلم تتراوح بين )م=

اض الكتئابية لدى طالب مرحلة املراهقة واألعر  الدراسات وجود عالقة بين التأخر الدراس يّ 

تشكل بما أّنها لها مواصفات ومتطلبات خاصة  12-10أن مرحلة العمر من سن  بحسباناملبكرة، 

واء أعراض: النط فيوأن املشكالت السلوكية التي تلي الصدمة النفسية تظهر  بداية البلوغ،

وأحالم اليقظة. كما تبين أن هؤلء  والعزلة، اضطرابات النطق واللغة، الخوف، والتكالية،
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 األطفال قد اتصفوا بسرعة الغضب، والتهيج، والسلبية.

ع مة للتعامل ماستراتيجيات املعالجة؟ وما البرامج املقّد  ما :لإلجابة عن التساؤل الخامس

 ههذه اآلثار النفسية؟ سنتناول في هذا الجزء من الدراسة البرامج واألساليب املتبعة ملواجهة هذ

، برنامج مقترح لتكامل العالج النفس ي مع العالج الطبي، الجتماعيّ  اآلثار: برامج الدعم النفس يّ 

 إجراءات عملية وإرشادات للتعامل مع ال
ا
 طفل واملراهق والدعماملقترحات وآليات تنفيذها، وأخيرا

 النفس ي له.
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 Intervention and treatment strategies املعالجة واستراتيجيات التدخل

ة للحرب واألزمة املرافقة لها على األطفال واملراهقين متنوعة، ة والسلوكيّ إن اآلثار النفسيّ 

 من املشكالت السلوكية الخفيفة )كالنسحاب، والسلبية، وأحالم  ،تهاكما تتفاوت في حّد 
ا
بدءا

 بالضطرابا
ا
سية ت النفاليقظة واملشاجرات والعدائية والغضب، واملشكالت التعليمية(، مرورا

، والقلق( وانتهاء بالحالت املستدعية للعالج )توهم غير الجتماعّيةاملتوسطة )مثل السلوكيات 

 ،املرض، والكتئاب، وتبدد الشخصية، وفقدان الذاكرة واضطراب الشدة بعد الصدمة النفسية(

 في أساليب املعالجة  ما
ا
 وتكامال

ا
لجتماعية، ة، وافيه مختلف املؤسسات التربوييسهم يفرض تنوعا

 من أساليب املعالجة والتدخلوالصحية. إن هذا التنوع في اآلثار يتطلب تنوّ 
ا
 من برامج ،عا

ا
 بدءا

 باإلرشاد النفس يّ الجتماعيّ  الدعم النفس يّ 
ا
 صص. املتخ ، وانتهاء بالعالج الطبي النفس يّ ، مرورا

 
 
  Social & Psychological Supportبرنامج الدعم النفس ي الجتماعي -أول

بأنه إجراءات عملية تتضمن مجموع الخدمات التي يحتاجها  الجتماعيّ  يعرف الدعم النفس يّ 

-Developmentalونمائية داعمة  prevention تقديم برامج وقائية بوساطة ،الطفل واألسرة

supportive، وعالجية therapeutic  ّة للطفل واألسرةتهدف إلى تحسين مستوى الصحة النفسي، 

. ويعرف بأنه "مصطلح مركب يستخدم في دليل الصحة والجتماعيّ  فع مستوى التكيف النفس يّ ور 

الهادف إلى حماية العافية  أو الخارجيّ  عم املحليّ نوع من الّد  لوصف أّي  ة والدعم النفس يّ النفسيّ 

 . 25والسالمة النفسية الجتماعية، والوقاية من الضطرابات، ومعالجتها

تم تشكيل فريق الدعم  )الفريق التطوعي(: الجتماعي   النفس ي  تشكيل وحدة الدعم 

 من مسؤولية الجامعة وتحقيق وظيفتها في  ،في جامعة حلب التطوعيّ  الجتماعيّ  النفس يّ 
ا
انطالقا

 لشعار ربط الجامعة باملجتمع والدور  .0212 /نوفمبروذلك في تشرين الثاني ،خدمة املجتمع
ا
تحقيقا

ونتيجة الرغبة عند الشباب بالتطوع لتطبيق  اإلنسانوبناء  اإلعمار دة في إعا ،الهام للجامعة

 ألنشطةاتوجيه مديرية  عن طريق ،بتطوير مجتمعنا يسهمبما  ،املهارات واملعارف التي اكتسبوها

/ تاريخ 920وذلك باملذكرة اإلدارية رقم / ،الطالبية لتشكيل الفريق التطوعي من طلبة جامعة حلب

 ببرنامج عمل حتىوفق البرنامج املقترح، وقد قامت اللجنة  اإلعدادرت عملية وباش 10/10/0215

  تاريخه، وفق اآلتي:

                                                           
 .70-10ص  )،0217 ،للنشر)عمان: دار اإلعالم  الدعم النفس ي لألطفال في ظل الحروب واألزماتشيخاني،  أحمد 25
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 التطوعي   الجتماعي   خطة عمل الدعم النفس ي  

بين من طلبة الجامعات واملتطوعين على تقديم التأهيل تشكيل فرق من املتدرّ  األهداف:

 في مختلف املناطق )املحافظات(. التربوّي  والدعم التعليميّ  الجتماعيّ  النفس يّ 

 لتحقيق هذا الهدف تم: 

 ى لجنة اإلشراف العام.تشكيل لجنة مركزية تسّم  .1

  .دة للعمل تغطي مختلف املناطقوضع استراتيجية موّح  .0

 التعاون مع املؤسسات الصحية )مديرية الصحة، نقابة األطباء( لتقديم الرعاية الصحية. .7

تي بسبب الخبرة ال ؛بجامعة حلب في تنفيذ البرنامج عيّ التطو  إشراك فريق الدعم النفس يّ  .2

  ثالث سنوات.في مّدة في الدورات التدريبية واملمارسة العملية لتقديم البرامج  امتلكها

 املبررات:

 للوظيفة الثالثة  .1
ا
إتاحة فرص تدريبية للطالب وتطبيق ما تعلموه واكتسبوه من مهارات تحقيقا

 خدمة املجتمع".تمثل في "م العالي )الجامعة( املللتعلي

 إيجاد الظروف التعليمية والتدريبية املالئمة التي تناسب حاجات املتدربين. .0

 ،التي نعيشها ةوالثورة التقنيّ  ر املعرفيّ تحقيق مفهوم جديد للتربية والعلوم اإلنسانية مع التفج   .7

ت ، ومتابعة تطوراويتمثل في إعداد وتأهيل األفراد ذوي الكفاءة عن طريق التدريب املستمر

 وتنفيذ مخرجات التخصص.

البرامج املشاركة في الندوات و بوساطة  ،تقديم البرامج الثقافية والتوعوية لكافة فئات املجتمع .2

 التدريبية املجتمعية. 

ومراهقون،  الحاجة املاسة لبناء شخصية املواطن على أسس علمية تخصصية )أطفال، .5

ّنون، ومعّوقون، وذوو مشكالت س 
 .(سلوكية وم 

التشاركية مع املؤسسات التعليمية والتربوية )كاملدارس(، واملنظمات الشعبية، والجمعيات  .0

 الرسمية.

 عمل الفريق املتدرب: املستهدفون:

 األهل .1

 املعلمون. .0

 األطفال واملراهقون  .7
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 الخدمات النفسية املتخصصة: 

 .املستدعية للعالج مجموعة الخدمات املصممة للحالت :هو الجتماعيّ  التأهيل النفس يّ  -

ويهدف إلى تمكين األفراد من إزالة القصور الوظيفي ليكونوا فاعلين ومتكيفين في 

 مجتمعهم. ويتم فيها تطبيق برامج العالج النفس ي بمستوياته املختلفة.

مجموعة البرامج التعليمية واإلرشادية لألطفال  :هو الجتماعيّ  الدعم التعليمي النفس يّ  -

خصية. ويتم في الش السوّي  والنفعاليّ  والنفس يّ  املعرفيّ  دف إلى تحقيق النموّ واملراهقين. وته

 : بيئة تعليمية داعمة، وإشراك املدرسين، واألهل أو مقدمي الرعاية.بوساطة  ذلك 

 تتضمن الخدمات الداعمة:

 .نوادي عالجية -

 .خدمات عالج الصدمات -

 .التأهيل الجتماعيّ  -

 دمان )األنترنت، املوبايل...(عالج مشكالت سوء الستعمال واإل  -

 .التعليم الداعم -

 .خدمات الدعم الجتماعي األسرّي  -

 الرعاية الصحية والطبية املتكاملة )بدعم فريق طبي من النقابات املهنية( -

نشاطات اجتماعية وترفيهية، نشاطات تثقيفية ورياضية، ألعاب : األنشطة الجتماعية -

 .ومسارح ورسوم

 وتنفيذ البرنامجالبرامج وعمل الفريق 

هات جامعة حلب، والتطور الكبير في استجابة لخطة إعادة اإلعمار وبناء اإلنسان، وتوج  

مجال التقنية والتصالت لوضع استراتيجيات وبرامج عملية تواكب هذه التطورات والتغيرات 

الذي  يّ طوعالت الجتماعيّ  واستخدامها على أفضل وجه، فقد عمل على تكوين فريق الدعم النفس يّ 

ريق اإلشراف ويقوم فيسهم في التنمية الجتماعية والسلوكية للمستهدفين من الطلبة واملواطنين. 

مدة محددة، ثم يتم تنفيذه على املتدربين، ومن ثم  فيبتطبيق برنامج تدريبي في هذه الخدمات 

 على املستهدفين من األطفال واملراهقين.
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 الفريق التطوعي:

ص الجامعي كشرط لاللتحاق بالدورات التدريبية، مع مراعاة التخصّ طالب الجامعات، 

 ( ساعة تدريبية وفق الختصاص.152-52حيث تتراوح مدة التدريب )

 محتوى التدريب:

 تدريبات نفسية وسلوكية:  .1

 إرشاد سلوكي. -

 .معالج نفس يّ  -

 .معالج أسرّي  -

 .مرشد اجتماعيّ  -

 اختصاص ي صعوبات تعلم. -

 اختصاص ي نطق. -

 عاف نفس ي أولي.اختصاص ي إس -

 تفريغ انفعالي.  -

 إرشاد ذوي الحتياجات الخاصة. -

 اختصاص ي معالجة آثار األزمات. -

 اإلرشاد األسري: تمكين األهل من التعامل مع الخبرات الصدمية. -

 تدريبات فنية ومهنية داعمة: .0

 السيكودراما. -

 املسرح التفاعلي. -

 التعبير بالفن التشكيلي. -

 العالج باللعب. -

 فراغ.إرشاد وقت ال -

 العالج باملوسيقى. -

 للطفل والتواصل معه.  اإلنصاتمهارات  -

 الدعم املعنوي، الطمأنة، رفع مستوى تقدير الذات. -

 )الصدمات(. -
ا
 أو عنفا

ا
 التعامل مع األطفال الذين شهدوا موتا
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 التعامل مع حالت األطفال الذين انفصلوا عن األهل.  -

عصف ذهني، استخدام القصص، أنشطة  عن املشاعر، الفنيات الداعمة: التعبير الحرّ  -

إبداعية، التمثيل، استخدام الدمى واألقنعة والرسم، الكتابة اإلبداعية، العمل مع األهل 

 واملجتمع. 

: تيةاآلمؤشرات لضرورة التدخالت العالجية النفسية املعمقة واملتخصصة في الحالت  -

للطفل واألهل، حين  وإرباكها األعراضة ة األعراض، شّد ن، ازدياد حّد حين ل يظهر تحّس 

 ومهنيّ شخصيّ  ،يتأذى األداء اليومي للفرد
ا
 واجتماعيّ ا

ا
، حين ل يستجيب لبرامج الدعم ا

ا
ا

، حين يوجد مؤشرات إليذاء الذات، األطفال الذين لديهم اضطرابات عقلية/ النفس يّ 

 ذهانية )مثل الفصام والبارانويا والكتئاب الذهاني(.

 من مجموعات الدعم النفس ي بتقديم برامج الدعم النفس يّ  يقوم الفريق التطوعي

في الخدمات الصحية والنفسية من  متخّصصينلألطفال واملراهقين تحت إشراف  والجتماعيّ 

 :اآلتيةأطباء نفسيين ومرشدين ومعالجين نفسيين ومرشدين اجتماعيين وفق املجموعات 

  ّوالجتماعيّ  مجموعات الدعم النفس ي . 

  من والسالمة.مجموعات األ 

 .إسعافات أولية في حالة الصدمات والكوارث 

 .الخدمات الطبية 

بالتعاون مع مديرية الصحة ونقابة األطباء والهالل  ،الجتماعيّ  يقوم فريق الدعم النفس يّ 

األحمر العربي السوري واملؤسسات الجتماعية ومديرية التربية وإدارات مستشفى األمراض 

يب لألطفال واملراهقين تتضمن تدر  والجتماعيّ  تدريبية عن الدعم النفس يّ بإجراء دورات  ،النفسية

رق تتوزع ف توجدواملتطوعين على برامج الدعم النفس ي والجتماعي، حيث  واملتخصصيناملرشدين 

على مراكز الستقبال أو اإليواء الجماعية، وفرق التطوع بالتعاون مع املؤسسات املعنية لتقديم 

: دعم معلوماتي، ودعم انفعالي، ودعم مادي عيني، ودعم معنوي لرفع مستوى تيةاآلبرامج الدعم 

 ماعيّ الجت تقدير الذات، كما يقدم الفريق خدمات الدعم واإلرشاد النفس ي في وحدة الدعم النفس يّ 

)في جامعة حلب( ضمن برنامج محدد ومدروس. ويقوم الفريق التطوعي في تقديم هذه الخدمات 

ق وذلك كله بالتنسي ،في مختلف املدارس واملؤسسات الجتماعية والصحية دراس يّ العام ال طوال

 والتعاون مع املؤسسات ذات الصلة. 
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مقترح لتشبيك العالج النفس ي بالعالج الطبي وفق املدخل املعاصر لعلم النفس  برنامج -ثانيا

 Clinical Health psychology الصحي اإلكلينيكي أو السريري 

 التي يقوم عليها البرنامج املقترح بررات واملاألسس  .6

نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة، والتي أكدت على أهمية دور أخصائي الصحة  .أ

 .2603النفسية )املرشد واملعالج النفس ي( في املجال الطبي

هات ا، ونظريات واتجبعاّمةة ومجالتهما ة والخدمة الجتماعيّ للخدمات النفسيّ  التراث النظرّي  .ب

 .بخاّصةاإلرشاد والعالج النفس ي 

 ،للتدرب في بع  املؤسسات الصحية والجتماعية واملتخّصصينتطوع بع  الباحثين  .ج

ة من مرشدين ومعالجين نفسيين الصحة النفسيّ  متخّصص يومالحظتهم ملدى أهمية وجود 

خدمات العلى تذليل الصعوبات التي تواجه الفريق الطبي، ومساعدة املرض ى لالستفادة من 

 مة لهم على أحسن وجه. ة املقّد النفسيّ 

في  ةالقناعة الذاتية للباحث وخبرته في املشاركة واإلشراف على برامج الخدمات النفسيّ  .د

داخل سورية وخارجها ألهمية وجود أخصائي الصحة النفسية  واملنهيّ  امليدانين األكاديميّ 

 ة. الحالت النفسيّ في معالجة الكثير من املشكالت و  ،واإلرشاد النفس يّ 

اتضح من الزيارات امليدانية التي قام بها  .ه

الباحث أن أغلب املؤسسات الصحية ل 

في الصحة  أخصائيون يوجد فيها 

النفسية أو في اإلرشاد النفس ي، وإن وجد 

إل  ،في بع  املستشفيات أو املؤسسات

ه
ّ
 لدورهمل يوجد توصيف وظيفي  أن

 املنهي. 

 

 

                                                           
 .71-10(، ص 0215)عمان: دار الفكر،  علم نفس الصحةهللا.  دمحمد قاسم عب 26

27 Dennis E. McChargue, Frank L. Collins and Lee M. Cohen, Health psychology handbook: practical issues 

for behavioral medicine (New York: SAGE publication, 2003) 92-180.   

ة لإلنسان،  ة والنفسي  إن  العوامل الجتماعي 

 بالحالت املستدعية 
 
 وثيقا

 
ترتبط ارتباطا

 له، لذا، 
 
 رئيسا

 
للمعالجة؛ بل وقد تكون سببا

يفضل أن يسير كل من العالج الطبي والعالج 

 إلى جنب
 
 النفس ي والجتماعي جنبا
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 عليها الفلسفة التي يستند .2

إنسان  التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، هو أحد الحقوق األساسية لكّل  إن   .أ

نها حة على أة بحيث ينظر إلى الّص ويصبح أكثر شموليّ  ،حةدون تمييز، ويتسع مفهوم الّص 

د انعدام املرض أو وليس مجرّ  ة،ة والجتماعي  ة والعقلي  البدني   حالة من اكتمال السالمة

 العجز.

عناصر شخصيته األربعة العقلية، والجسمية،  همتكامل، تتفاعل في اإلنسان كل   .ب

اختالل في أحد هذه العناصر إنما هو نتيجة لتفاعل  والجتماعية، والنفعالية، ومن ثم فأّي 

 ذلكلعناصره األخرى بطريقة غير سوية، كما أن هذا الختالل يؤثر بدوره في العناصر األخرى. 

إصالح هذه العناصر  بوساطة ،ة والجتماعية قامت لعالج اإلنسانالنفسيّ الخدمة  فإن  

 األربعة.

مهما تشابهت األمراض والظروف  ،ة اإلنسانبفرديّ  تؤمنبخاّصة الخدمة النفسية والطبية  .ج

إل أن لكل فرد منهم طريقة معينة في عالجه والعمل على راحته ومعاملته  ،املحيطة باملري 

 ملبدأ الفروق الفرديّ  ،ته املميزةشخصيّ  ذاته كفرد له بحّد 
ا
ميزة ة الذي أخذ يحتل مكانة متوفقا

 .Individual differences in neuropsychologyوالعصبي  في علم النفس الصحيّ 

 بالحالت املستدعية 
ا
 وثيقا

ا
إن  العوامل الجتماعّية والنفسّية لإلنسان، ترتبط ارتباطا

 
ا
 له، لذا، يفضل أن يسير كل من العالج الطبي والعالج النفس ي  للمعالجة؛ بل وقد تكون سببا

ا
رئيسا

 إلى جنب. فالعالج الطبي ما هو إل أحد اإلجراءات املؤدية إلى الشفاء، ولكنه ليس 
ا
والجتماعي جنبا

كل ش يء، وفي الوقت نفسه، إذا أغفلنا العالج النفس ّي والجتماعّي، قد يؤدي ذلك إلى عودة 

  تكاسته أو فشل العالج الطبّي.الختالل أو ان

 األهداف التي يقوم عليها البرنامج .3

 األهداف البعيدة: .أ

سواء للمحافظة على سالمتهم  ة للمواطنين على حّد توفير الرعاية الصحيّ  بوساطة وذلك

اتجاه مجتمعهم  ،ةوالعاهات في سبيل قيامهم بمسؤولياتهم الجتماعيّ  األمراضووقايتهم من 

 يان الوطن وبنائه.واملحافظة على ك
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  األهداف القريبة: .ب

ك عالجهم وكذل ،وتتمثل هذه األهداف في توفير سبل الوقاية للمواطنين املحتاجين املساعدة

هذا عن طريق التعامل مع املري ، وظروفه املحيطة به، والتعامل مع  ويتحققخر، آمن جانب 

 تسهيل إجراءات املرض ى.ة لة والجتماعيّ ، وأقسام املؤسسات الصحيّ الفريق الطبيّ 

  :Preventive Purposes األهداف الوقائية .ج

 
 
عنى هذه األهداف بإثارة وعي املواطنين نحو الحالت املستدعية للمعالجة وأنواعها وطرق ت

 ،استخدام وسائل اإلعالم ومواقع التواصل الجتماعيّ بوساطة عالجها والوقاية منها، ويتم ذلك 

حاضرات وعمل منشورات وغير ذلك من الوسائل التوعوية واإلرشادية وكذلك عقد املؤتمرات وامل

 لبرامج الوقاية والدعم. 
ا
 والتثقيفية تطبيقا

 :Therapeutic purposes األهداف العالجية .د

وتتحقق هذه األهداف بالعمل مع نسق املري  الذي يحتاج إلى الخدمة النفسية 

، أو التربوية لتحسين أدائه الوظيفي )األسري  املتخصصة داخل املستشفى أو املؤسسة الجتماعية

 واملدرس ي، واملنهي(. 

 :Supportive purposesاألهداف الداعمة اإلنمائية  .ه

مكن بما ي ،وتهدف إلى إعادة تكيف املري  مع بيئته أو إعادة قدراته ألداء أدواره الجتماعية

 ،ةأو الجتماعية، أو النفسيّ من استعادة أقص ى ما يمكن استعادته من قدرات املري  الجسمية، 

 . ، واملنهيّ ، والجتماعيّ والنفس يّ  برامج التأهيل الطبيّ  على أساسوذلك 

 الستراتيجيات التي يعتمد عليها البرنامج املقترح .4

 استراتيجية اإلقناع:  .أ

ة من مرشدين ومعالجين نفسيين هذه الستراتيجية الصحة النفسيّ  يستخدم أخصائي  

إتباع تعليمات الفريق الطبي والنفس ي في العالج واللتزام  بضرورةت وأسرهم بغرض إقناع الحال 

 بها.

 استراتيجية التصال:  .ب

ي ف املجتمعيةحيث يقوم أخصائي الصحة النفسية بإجراء عمليات التصال مع املؤسسات 

ير فحسب اختصاصه )مثال تو  من أجل الستفادة من إمكانياتها وخبراتها كّل  ،املجتمع املحليّ 
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 األجهزة التعويضية، املساعدات الجتماعية، مساعدات مادية(. 

 :استراتيجية تعديل السلوك غير الصحي   .ج

الصحة النفسية هذه الستراتيجية مع بع  املرض ى الذين يتبعون  يستخدم أخصائي  

ير الخطة س فيوالتي تؤثر  ،ويتناولون األدوية الشعبية دون علم املعالج ،العادات الغذائية الخاطئة

 العالجية املتبعة.

 استراتيجية العالج النفس ي الفردي والجمعي: .د

عّرف العالج النفس ي بأنه استخدام  األساليب النفسية لعالج املشكالت النفسية  ي 

العالج التحليلي، والعالج السلوكي، والعالج ومن أهم هذه األساليب:  والضطرابات السلوكية،

العالج العقالني النفعالي، وكذلك العالج النفس ي الداعم مثل: العالج املعرفي، والعالج باملعنى، و 

 بالقراءة، والعالج بالرسم، والعالج باملوسيقى.

الذي يعتمد مبادئ املدرسة  يات وطرائق العالج النفس يّ وهو من أهم فنّ العالج السلوكي: 

لوك املرض ّي، بصفتهمالسلوكية التي  وّي والس  د  السلوك الس  حّد 
 
تعت كتسبين وم   ،لمينا سلوكين م 

ال على أساسها،
ّ
م التي تشك

ّ
ه يمكن تعديلهما، وفق مبادئ التعل

ّ
شراط ومن أهم نظرياتها: اإل  وأن

ران قتا بسبب ،الستجابي )التعلم بالقتران، كما هو الحال حين يتشكل سلوك الخوف املرض ي

ظهر شراط اإلجرائي الذي هذه املشاعر بموقف معين( واإل    ،يتعزز  السلوك غير السوّي  أن ي 
ّ
ه ألن

ظهر أن  التعلم الجتماعي الذي وبوساطة حقق حالة من الرض ى أو املكافأة،  السلوك غير السوي  ي 

قد تشكل عن طريق التعلم والقتداء بنموذج ومالحظة هذا السلوك لدى اآلخرين. والكثير من 

 ت ،املشكالت النفسية والسلوكية تتشكل عن طريق القتداء
ا
لدى األطفال. ومن أهم هذه  حديدا

، اإلغراق واملواجهة، التجاهل واإلبعاد املؤقت، التعزيز، األساليب: خف  الحساسية التدريجيّ 

 العقاب، السترخاء.

 ومركز   هو عالج  نفس ي  قصير  : املعرفي   العالج السلوكي  
ا
ة الكثير يستخدم في معالج األمد نسبيا

تئاب، القلق، الغضب، الخالفات الزوجية، واملخاوف املرضية، ة، كالكمن املشاكل النفسيّ 

واإلدمان، ويكون التركيز أكثر على كيفية تفكير الشخص الذي يواجه الصعوبات، وعلى سلوكه، 

، بدل التركيز على تجاربه وخبراته في طفولته املبكرة. وألن  
ا
 املعرفي   سلوكي  ال العالج   وتواصله حاليا

األفكار هي املسبب للسلوكيات واملشاعر )وليس األشخاص أو الحالت أو  مفاده أن  قائم  على مبدأ 
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األحداث(، فإن الفرد سيشعر بتحسن  إذا غير من طريقة تفكيره حتى وإن لم يتغير الوضع، ولهذا 

ستخدم أساليب العالج السلوكّي 
 
جة في معال وقد ثبتت فّعالّية ذلكلخف  القلق.  املعرفيّ  ت

ة بعد الصدمة القلق مثل الوساوس، واملخاوف، والكتئاب، واضطرابات الشّد اضطرابات 

 النفسية.

لتأثير ل املكثف وطويل األمد من أشكال العالج النفس يّ  يسعى هذا الشكل  العالج التحليلي: 

 مشاعرها ودوافعهاالصراعات الداخلية عن طريق السماح للحالت بإخراج  وحّل  ،في السلوك

، وذلك عبر أساليب مثل التداعي والوعي عند أصحاب هذه الحالتى مستوى الشعور الالشعورية إل

 أفكارها  الذي تقوم فيه الحالة بالتحدث عن  الحرّ 
ّ
 تلو األخرى دون رقابة  أو تدخ

ا
، واحدة ل  من أحد 

 بارز  ،والتحويل )النقلة( الذي ترتبط  الحالة املستدعية للعالج باألخصائّي 
ا
 بصفته شخصا

ا
في  ا

مرحلة طفولة الحالة املبكرة كالوالد أو الشقيق، وتفسير األحالم الذي يمكن املري  من استدعاء 

الصراعات العاطفية الالشعورية للوعي 

لغرض التغلب على هذه املشكالت. كما 

 ،ّي يحائتستخدم طريقة العالج بالتنويم اإل 

وذلك لستدعاء الذكريات املكبوتة في 

عملية خف  بما يساعد في  ،الالشعور 

القلق والصراعات النفسية والشعور باألمن 

التفريغ النفعالي الذي  بسبب ،النفس ي

  يحدثه.

: يمكن لعالج األسرة أن يساعد أفرادها على فهم سلوكياتهم وحل خالفاتهم العالج األسري 

نظر ي الذي ومشكالتهم. ويستند هذا النوع من العالج على تطور دراسات اإلرشاد والعالج األسرّي 

والسلوكية للفرد على أنها ناتجة عن األسرة وفق مبدأ "األسرة  النفسّيةإلى الكثير من املشكالت 

 املولدة لالختالل".

من استبصار الحالت التي تعاني من مشكالت   يزيد العالج الجماعيّ العالج الجماعي: 

ق بشخصيات أصحابهافيمتشابهة  
ّ
ع ، عل مع بعضهم البالنقاش والتفا بوساطة، وذلك ما يتعل

. وفي املعالجة بالصحة النفسيّ  املتخّصصويحدث ذلك في مجموعة  يترأسها  ة كوسيط  محايد 

الجتماعية  أدوارها عن طريق تمثيل مشاعرهاالنفسية الدرامية تقوم الحالت بالتعبير عن 

يمكن لعالج األسرة أن يساعد أفرادها على 

حل خالفاتهم ومشكالتهم. فهم سلوكياتهم و 

ويستند هذا النوع من العالج على تطور 

الذي ينظر  دراسات اإلرشاد والعالج األسري  

ةإلى الكثير من املشكالت  كية والسلو  النفسي 

 للفرد على أنها ناتجة عن األسرة
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طلب من الجمهور إبداء تعليقاتهم وتفسيراتهم  اهدوه حيال ما شوالعائلية على خشبة املسرح، وي 

عّد  ،بعد تقديم املشهد
 
هذه الطريقة اإلرشادية والعالجية من األساليب املفيدة مع األطفال  وت

 واملراهقين، 
ا
 .حين تستخدم فنية السيكودراما أو التمثيل املسرحيّ  تحديدا

يقوم الطفل باستخدام األلعاب للتعبير  وع من العالج النفس يّ في هذا الن  العالج باللعب: 

 وتساعد هذه الطريقة في حلّ  ،عن الصراعات واملشاعر التي ل يستطيع إيصالها بطريقة  مباشرة

 .ة لدى األطفال، ملا تتيحه من تنفيس انفعاليّ الكثير من املشكالت النفسيّ 

ج بتقديم التشجيع، الدعم النفس يّ : الداعم أو املساند العالج النفس ي    إذ يقوم املعال 

اة خاصة خالل األزمات للحالت التي يواجه تغيرات  وأحداث ضاغطة في الحي، واألمل الجتماعيّ 

 والحروب.

ظهر الذي  واإلنسانّي  الظاهراتّي  وهو من طرائق العالج النفس يّ العالج باملعنى:  شكالت أن املي 

 ذلكلوالضطرابات النفسية ناتجة عن فقدان املعنى واألمل لدى الفرد، وأنه ل هدف في حياته، 

، من هنا تستخدم طريقة العالج والفراغ أو الخواء الوجودّي  ش حالة من الغتراب النفس يّ يعي

 طرق مختلفة: ثالثةباملعنى 

 خلق عمل أو القيام بعمل ما؛ منطلقمن  -

 ؛تجربة ش يء ما أو مواجهة شخص ما منطلقمن  -

ئج املوقف الذي نتخذه تجاه أمر ل مفر منه. وقد حققت هذه الطريقة نتا منطلقمن  -

 فعالة في معالجة الكتئاب والقلق والوساوس.

تنتج  ّيةغير العقالنوهو طريقة تستند إلى أن األفكار السلبية  :النفعالي  – العالج العقالني  

، ل منطقّيةو انفعالت ومشاعر سلبية وغير سوية. فاملشكالت النفسية هي نتيجة أفكار غير عقالنية 

 ،فكار واستبدالها بأخرى عقالنية وواقعية عن طريق الحواروأن العالج يستهدف تعديل هذه األ 

ولد ي بالظهور. ومثاله التفاؤل والتفكير اإليجابّي  واإليجابيةيتيح للمشاعر السوية  ماودح  األفكار 

ت يحدث مشاعر وانفعال  شخصية سوية ومشاعر إيجابية، في حين أن التشاؤم والتفكير السلبيّ 

 سلبية 
ا
 ية.   في الشخص واختالل
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 واإلرشاد النفس ي في هذا البرنامج األدوار املقترحة ألخصائي الصحة النفسية .6

باملعلومات النفسية  بوساطة تزويده ،: يتمثل في مساعدة الفريق الطبيدور املساعد .أ

ة واحتياجاتها. ج 
 
 والجتماعية التي تتصل بالحالة املعال

 في الفقرة  ج النفس يّ عن طريق تطبيق تقنيات وأساليب العال دور املعالج:  .ب
ا
)املذكورة آنفا

 الرابعة(.

ة الستفاد يمكنهاللخدمات التي  أسرهاويتمثل هذا الدور في إرشاد الحالت أو دور املرشد:  .ج

يعانون من مشكالت سلوكية  على األشخاص الذينمنها، وتطبيق أساليب اإلرشاد النفس ي 

 واجتماعية وتعليمية.

 ة.مه بالبحوث والدراسات في ميدان الخدمات النفسيّ قيا طريقعن  يكون دور الباحث:  .د

  .ه
 
مرار بضرورة الست –كما في الحالت املزمنة– املستدعية للعالجتحفيز الحالت ز: دور املحف

 في العالج. 

حلقة وصل بين الحالت وأسرهم والفريق الطبي والعكس  النفس يّ  فاألخصائّي دور الوسيط:  .و

لفريق الطبي واإلدارة، وبين املرض ى واملؤسسات املوجودة هذا من جهة، ومن جهة أخرى بين ا

 في املجتمع.

سرهاو أي تنفيذ العديد من األنشطة الثقافية والجتماعية، والترفيهية للحالت دور املنفذ:  .ز
 
 . أ

لسوء املعاملة، أو وجود  تعّرضهاالدفاع عن حقوق الحالت أثناء  يكون بوساطةدور املدافع:  .ح

 ألخالقيات املهنة. تعّرضها، أو أثناء لهااملخصصة قصور في الخدمات 
ا
 لألخطاء الطبية، تطبيقا

 للحالتلتقديم املساعدات املختلفة  املتخصصةأي التنسيق مع الجهات دور املنسق:  .ط

سرها املستدعية للعالج
 
وفق كل حالة، والتنسيق مع الجهات األخرى في إقامة البرامج  وأ

 واألنشطة املختلفة. 

 التي تستخدم في البرنامج املقترحب واألدوات األسالي .1

 املالحظة -

 املقابالت -

 الزيارات  -

 دراسة الحالة  -

 اإلرشاد الفردي -
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 الندوات  -

 البحوث  -

 والدراسات العلمية -

 التقويم واملتابعة -

 مؤتمر الحالة. -

  والجتماعي   ة واإلرشاد النفس ي  األدوار املقترحة ألخصائي الصحة النفسي   .3

 :مع الفريق الطبي .أ

باملعلومات املتعلقة بالحالة من الناحيتين النفسية والجتماعية والتي  زويد الفريق الطبيّ ت -

  .في وضعها الصحّي بعاّمةيكون لها تأثير 

التي تحتاج إلى رعاية خاصة بعد الخروج من  الحالتفي متابعة  العمل مع الفريق الطبيّ  -

 ة. ة والجتماعيّ املستشفى أو الرعاية الصحيّ 

 باستمرار لتسهيل سير الخطة العالجية.  تواصل بين الحالة والفريق الطبيّ دعم ال -

 إقامة الندوات التي تحث عن طريق ،والفريق الطبيّ  الحالتحل الخالفات التي تقع بين  -

على كيفية تفهم الحالت واألساليب التي يجب أن يتبعها الفريق الطبي لتجنب الخالف 

  معها.

قامة عن طريق إ يتعرض لها في عملهتخفيف الضغوطات التي  مساعدة الفريق الطبي في -

 بع  الحفالت الترفيهية. 

سواء كانت  ،يساعد الفريق العالجي في تحديد نوع املساعدة التي يحتاجها للحالت -

 اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية.  

 ب النفس يّ نيشارك الفريق الطبي في كتابة التقارير اإلكلينيكية السريرية فيما يخص الجا -

 من الحالة. 

  في تهيئة الحالة بالشكل املطلوب لستقبال الفريق الطبي. يسهم -

  على قرارات الفريق الطبي. بناءا  ،يتواصل مع أسرة الحالة، لتحقيق أهداف العالج -

 . Case-studyالستفسار عن الحالة املستدعية للمعالجة قبل القيام بدراسة حالته  -

مةيام بجولت تفقدية للحالت مشاركة األطباء في الق - نان في مختلف األقسام لالطمئ املنو 

 ومالحظة مستوى التحسن.  صحة أصحابها،على 

  .حضور اجتماعات مع الفريق الطبيّ  -
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على التصال بأسرة الحالة كالستفسار عن أمر ما أو طلب التوقيع  مساعدة الفريق الطبيّ  -

  الكهربائية(.على طريقة العالج )العمليات أو الجلسات 

وتخفيف الصعوبات التي  ،منه تعانيمساعدة الحالة على التكيف مع الضطراب الذي  -

 . تواجهها

 تزويد الحالة ببع  املعلومات عن الضطراب )أعراضه ومضاعفاته(.  -

 ،وتحفيزه على عدم الستسالم لالضطراب ،الحالة وتشجيعهصاحب الوقوف بجانب  -

 أسرته.وتخفيف مخاوفه وقلقه وطمأنة 

من مشكالت نفسية واجتماعية  التي يعاني أصحابهامعالجة الحالت املستدعية للمعالجة  -

  .بعاّمةحالتهم الصحية  فيوالتي قد تؤثر 

َجة .ب
َ
 :مع الحالت املعال

ة ، وحث الجماعبينهاعن طريق نشر العالقات الجتماعية الحالت ة توتر التخفيف من حّد  -

  اذج ناجحة.على تقبل الضطراب وتقديم نم

 ذوي األمراض املزمنة عند خروجهم من املستشفى. من الحالت أصحاب التواصل مع -

ة بأهمية الستمرار في العالج صاحب إقناع - ج 
 
وأن عدم استمراره في العالج  ،الحالة املعال

 وقد يؤدي إلى إصابته باضطرابات مختلفة. ،يؤدي إلى تدهور صحته

  .لعائلة إذا كانت الحالة مصابة بمرض وراثّي التعرف على تاريخ األعراض في ا -

 سويّ  صاحب تأهيل -
ا
 في تفاعله الجتماعيّ الحالة ليكون إنسانا

ا
ذلك  ؛مع األسرة واملجتمع ا

 بة  إليهبالنس وتوضيح أهمية ذلك ،على التواصل والتفاعل مع أسرته ومجتمعه بتشجيعه

 التخفيف من اضطرابه. علىفي مساعدته 

الت التي تعترض الحالت في املستشفى والتي تعيقهم عن الستفادة من التعرف على املشك -

 م لهم. الخدمات التي تقّد 

 الحالت ذوي األمراض املزمنة عند خروجهم من املستشفى للحّد  أصحاب التواصل مع -

 في املستشفى. من تكرار تنويمهم

ة أثناء  - ج 
 
أو وجود قصور في لسوء املعاملة،  تعّرضهاالدفاع عن حقوق الحالت املعال

 لألخطاء الطبية. تعرضها، أو أثناء لهاالخدمات املخصصة 

  ،القيام بزيارات دورية للحالت -
ا
 .تهمحالن واملعوقين والقيام بمتابعة كبار الّس  تحديدا
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ة  - ج 
 
وبمهارة الفريق الطبي، يقدم صورة واضحة  نفسها زرع الثقة في الحالت املعال

 يستفيد منها خارج املستشفى كالخدمات التعليميةللخدمات التي من املمكن أن 

 والجتماعية.

ة في حل املشكالت األسرية التي  - ج 
 
 سببوالتي تكون  تواجههامساعدة الحالت املعال

ا
في  ا

 . مرضها

 ،ومساعدته على عدم الستسالم للعجز مساعدة الحالة على التكيف مع وضعه الصحيّ  -

 . coping skillsهة وتدريبه على مهارات التعامل واملواج

 مع إدارة املستشفى:  .ج

  تسهيل اإلجراءات الرسمية في املستشفى وإجراءات توفير األجهزة التعويضية. -

 . ة باملستشفىة والجتماعيّ عمل استبيانات ودراسات علمية لتطوير العناية النفسيّ  -

-  
ّ

 على زيادة مستوى األداء للكادر العالجي.  الحث

 املساعدات الجتماعية للمرض ى ذوي الحتياجات الخاصة. اإلشراف على عملية توزيع -

 التنسيق مع األهالي بخصوص التنويم أو الخروج من املستشفى. -

تعاطي املخدرات  :مثل ،ةالقيام بمحاضرات تثقيفية عن بع  املشكالت الصحيّ  -

 واملسكرات والتدخين واألمراض املعدية. 

نجازاته والتوصيات واملالحظات املتعلقة إعداد التقارير الشهرية عن نشاطات القسم وإ -

 .والجتماعيّ  بتطوير العمل النفس يّ 

  التنسيق مع إدارة املستشفى إلقامة أنشطة وفعاليات اجتماعية. -

 ه. وعرض معوقات عمل النفس يّ  الجتماع الدوري مع إدارة املستشفى لتطوير دور األخصائّي  -

 مع املجتمع الخارجي:  .د

  منها. ة املنشأ املنتشرة وكيفية الوقايةنفسيّ –ةة والجسميّ النفسيّ  توعية املجتمع باألمراض -

 يشارك فيها الفريق الطبي واملرض ى.  وندواتتنفيذ ورش عمل تثقيفية  -

 إعداد منشورات تثقيفية.  -

ة عن كل ما يتعلق بحالته النفسية والصحية. - ج 
 
  تثقيف وتوعية الحالت املعال

 جتمع. القيام بزيارات ميدانية لتوعية امل -

-  
ا
ة نفسيا ج 

 
تنظيم محاضرات وندوات للمجتمع الخارجي واملتعلقة بحاجات الحالت املعال
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  وتقييم خدمات املؤسسة الصحية والجتماعية.

 توضيح أهمية دور األسرة في سرعة شفاء الحالة.  -

وكيفية التعامل مع حالته بصورة  على صاحب الحالة توعية األسرة بآثار الضطراب -

رت ظه ذلك إن ،كذلك تهيئتها لتقبله بعد خروجه من مؤسسة الرعاية الصحيةصحية، و 

 وتتطلب  ،تغيرات كبيرة في حالته
ا
 من األسرة لالعتناء به.  جهودا

ة كموقع العمل أو الدراسة لتوضيح حالة املري  - ج 
 
إزالة و  ،التصال ببيئة الحالت املعال

  و عمله.الصعوبات الناتجة من انقطاع املري  عن دراسته أ

ة  - ج 
 
على العمل واإلحساس باملشاركة في خدمة  لتكون قادرةمساعدة الحالت املعال

 املجتمع.

 بما يساعد في رفع مستوى الصحة النفسية لألسرة.   ،تطبيق برامج اإلرشاد األسرّي  -

 تي يعتمد عليها البرنامج املقترحاملهارات ال .8

ملهنية مع كافة العاملين في املؤسسة تكوين العالقات اتتم على أساس  مهارة التصال: .أ

سرها.إضافة لتوظيف أساليب التصال  ،ةالصحيّ 
 
 بين الفريق الطبّي والحالت املعالجة وأ

املهارة في تكوين صورة متكاملة عن الجوانب الجتماعية  حيث تفيد هذهمهارة املالحظة:  .ب

ة. ج 
 
 والنفسية لدى الحالت املعال

خصائي األ  إن  بمهارة املالحظة، إلعداد التقرير اإلكلينيكي، حيث  وهي مرتبطة مهارة التسجيل: .ج

حالته  فييقوم بتسجيل املعلومات األساسية عن الحالة الجتماعية وتأثير األعراض  النفس يّ 

  النفسية.

 املتمثلة في اإلنصات واإلصغاء الواعي ملا تقوله الحالة. مهارة الستجابة والستماع: .د

 ،يّ تطبيق تقنيات وأساليب العالج النفس  بوساطةويتضح ذلك  الج النفس ي:مهارة اإلرشاد والع .ه

 لكل حالة على حدة.
ا
  تبعا

التي  ةباستخدام هذه املهارة للتعامل مع األفكار السلبيّ  النفس يّ  يقوم األخصائي  مهارة اإلقناع:  .و

جوانب افة التوضيح ك بوساطة ،ف لدى املري  أو أسرته حول خطة العالجد والتخوّ تثير التردّ 

  ية.وتعديل األفكار الالعقالن ،املتعلقة بطبيعة الضطراب وضرورة اللتزام بالخطة العالجية

فيه العديد من العوامل  تتداخلتكمن أهمية هذه املهارة في أن املرض قد مهارة عمل الفريق:  .ز

 من قبل كاملختلفة كالعوامل الجتماعية والنفسية والقتصادية، والتي تتطلب جهدا مشتر 
ا
ا
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 األخصائّي و  الجتماعيّ  واألخصائّي  املمرضين(-فريق العمل املتمثل في الفريق الطبي )األطباء

  .النفس يّ 

السعي إليجاد عالقات تربط بين املستشفى واملؤسسات  تكون عن طريق: مهارة التنسيق .ح

 املجتمعيّ 
ا
ة وفقا ج 

 
  لته.ملا تتطلبه حا ة األخرى التي يمكن الستفادة منها لخدمة الحالة املعال

يمكن توظيف هذه املهارة أثناء وجود مواقف  إذمهارة التعامل مع األزمات واألحداث الطارئة:  .ط

ة  ،سريعة وطارئة ج 
 
يجب أن  وأسرها، لذلكتتطلب اتخاذ قرار سريع من قبل الحالت املعال

 .يقابل بتدخل مناسب لطبيعة املوقف

 Systematic يد العالقات بين نسق التدخلوتحد مهارة تحليل املشكالت واملواقف: .ي

intervention  األخرى والعوامل واملتغيرات الذاتية والبيئية املؤثرة في مشكالت  واألنساق

  ،والتركيز على السياق األسرّي  ،النفس يّ  ألخصائّي ا األنساق التي يتعامل معها
ا
األسرة " تحديدا

 املمرضة" أو األسرة املولدة لالختالل".

 العمل وفق البرنامج املقترحنساق أ .9

َجة:  .أ
َ
و ر مع الحالة في املستشفى أوفق هذا التصوّ  ،النفس يّ  يعمل األخصائّي نسق الحالة املعال

تعيق  في التغلب على املشكالت التي معها ملساعدتهاة والجتماعية، حيث يعمل املؤسسة التربويّ 

  .ةالجتماعيّ  ة أو من الخدمات املقدمة له من املؤسسة الصحيّ  استفادتها

حيث يعمل األخصائي النفس ي على تحقيق الهدف من هذا التصور بالعمل على نسق الهدف:  .ب

  تحسين جودة الخدمات الطبية والجتماعية في املؤسسة الصحية.

د  : نسق األسرة .ج ع  نسق األسرة من األنساق املهمة التي يعمل معها األخصائي النفس ي ملا لها  ي 

ة أو سوء وضعها.   من دور مهم في تحسن ج 
 
 الحالت املعال

 للتواصل املباشر بين الفريق الطبي نسق الفريق الطبي:  .د
ا
ة والحالتنظرا ج 

 
 فإن   ،املعال

يتعامل مع الفريق الطبي حتى يكونوا قادرين على التعاون في تنفيذ الخطة  النفس يّ  األخصائّي 

 العالجية.

 مج املقترحاملداخل العالجية التي يعتمد عليها البرنا .64

 ةيعتمد التصور املقترح للممارسة املهنية على النتقاء والتوظيف املناسب لالتجاهات النظريّ 

 ة )اإلرشاد والعالج النفس ي( الفعالة في الخدمات النفسيّ 
ا
ية نظرية سيكولوجية الذات، ونظر  تحديدا

، ونظرية التعلم يّ التدخل في األزمات، ونظرية الدور، والنظرية اإلنسانية في العالج النفس 



   

معالجتها وبرامج واملراهقين األطفال على للحرب والسلوكية نفسيةال اآلثار  54 

 

 ة. ة، والنظرية التحليليّ ، والنظرية السلوكية، والنظرية املعرفيّ الجتماعيّ 

 فريق العمل لتحقيق أهداف البرنامج املقترح .66

وهو املرشد واملعالج النفس ي أو اختصاص ي الصحة النفسية فهو العضو : النفس ي   األخصائي   .أ

 ة أعضاء الفريق في تنفيذ أهداف البرنامج.حيث يعمل مع بقي ،في تحقيق هذا التصور  األساس

  معه كعضو ضمن الهيئة اإلدارية.يتم العمل مدير املستشفى أو املؤسسة الصحية:  .ب

ة،  يسير العمل معهم بصفتهم وحدةاألطباء:  .ج ج 
 
أساسية ذات اتصال دائم مع الحالت املعال

  الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها. إلىومحاولة التعرف 

 املمرضون  .د
ا
 ، فيتعامل األخصائي النفس يّ مع الحالت: وهم أكثر أعضاء الفريق الطبي اتصال

 إلى تدخل عالجي.  معها للتعّرف إلى ما يحتاج منها

 نوط هها تطبيق البرنامج املقترحاملؤسسات امل .62

يطبق هذا البرنامج في املؤسسات الصحية التخصصية واملؤسسات التربوية والجتماعية 

 الصلة. ذات

 متطلبات وعوامل نجاح البرنامج املقترح .63

ة  الرغبة والستعداد الشخص يّ  النفس يّ  لدى األخصائّي  تتوافر أن  .أ ج 
 
للعمل مع الحالت املعال

ملستمر ا اطالعه بوساطة ،والفريق الطبي، وأن يعمل على تنمية قدراته املهنية في مجال عمله

 على كل ما هو جديد في مجال عمله.

 على إجازة في علم النفس أو اإلرشاد النفس يّ أن يكون  .ب
ا
، أو دراسات عليا في األخصائي حاصال

أو أحد ميادين علم النفس اإلكلينيكي )مثل علم النفس  اإلرشاد النفس يّ ة أو الصحة النفسيّ 

 (.Health psychology، أو علم النفس الصحي Medical psychologyالطبي 

 مؤسسة صحية واجتماعية أو مهنية. كّل   أن يتوافر قسم للصحة النفسية في .ج

على  وزياراته امليدانية للعمل النفس يّ  توفير اإلمكانيات والوسائل التي تسهل عمل األخصائّي  .د

 في اضطرابه للحالتدراسة الظروف البيئية 
ا
ة التي قد تكون سببا ج 

 
 .املعال

  صحية والجتماعية.التدريب في املؤسسات ال إتاحة الفرصة لطالب قسم اإلرشاد النفس يّ  .ه

وعلم النفس  ،إحداث تخصصات جديدة في الكليات الجامعية مثل: علم النفس الطبيّ  .و

 .الصحيّ 
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مرشدين ومعالجين نفسيين، وأخصائي  من د لدور األخصائيين النفسيينوضع توصيف موّح  .ز

 نفسوعلم ال فس الطبيّ علم الن   أخصائي فيهمبما  ،الصحة النفسية، وعلم النفس السريري 

 .الصحيّ 

 
 
 مقترحات الدراسة وآليات التنفيذ -ثالثا

 واملؤسسات الصحية على مستوى وزارة الصحة -

تتبع وزارة أقسام خاصة في مديريات الصحة تحمل اسم "قسم الصحة النفسية" إنشاء  .1

 الصحة، مهمتها اإلشراف على تنفيذ برامج الصحة النفسية والجتماعية في مختلف املناطق.

الصحة النفسية في املستشفيات من كال  رشدين النفسيين وأخصائييزيادة عدد امل .0

 الجنسين. 

إقامة دورات تدريبية، للمرشدين النفسيين التابعين لوزارة الصحة ووزارة التربية للعمل  .7

على تطوير مهاراتهم، واكتساب مهارات جديدة تساعدهم على التواصل مع الحالت والفريق 

يات واألساليب الحديثة في معالجة املشكالت والضطرابات الطبي، وتدريبهم على التقن

 النفسية الناتجة عن الحرب وما خلفته أزمات.

 من قبل الفريق الطبي إلى املرشدين النفسيين  .2
ا
تطبيق نظام تحويل الحالت إلكترونيا

وأخصائي الصحة النفسية، بعد إجراء دراسة تقويمية، وذلك لتسهيل عملية متابعة 

 الحالت.

ضع توصيف موّحد لعمل املعالج واملرشد النفس ّي، بحيث يضمن لألخصائي النفس ّي و  .5

 حقوقه وواجباته.

 واملدارسعلى مستوى وزارة التربية  -

 social supportتنفيذ ندوات ألولياء األمور حول أساليب املساندة النفسّية والجتماعّية  .1

ي اللعب واملشاركة، بما يحّقق األمن املناسبة لكّل مرحلة عمرّية، وإتاحة الفرصة للطفل ف

 النفس ّي والتربوّي له.

تنفيذ لقاءات وورش عمل للمعلمين ومديري املدارس لتعريفهم بأدوارهم املساعدة في  .0

تنفيذ برامج اإلرشاد النفس ّي والدعم الجتماعي بالتعاون مع املتخّصصين في اإلرشاد 

  النفس ي والصحة النفسية.
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بّي لبرملان الطالاملشاركة في تشكيل ا .7

كتجسيد لفكرة الحوار والتواصل 

والتعبير عن الرأي واملشاركة في صنع 

القرارات، بما يتيح للطلبة اإلسهام 

في صنع القرار وبالتالي الشعور 

باملسؤولية، وتعزيز جوانب القوة في 

 الشخصية، ما يخف  أعراض القلق والخوف التي أظهرتها نتائج الدراسة.

الصفية والالصفية في املدارس، بوساطة تنفيذ األنشطة الحركية،  تفعيل األنشطة .2

والحسية بعاّمة، والرسم والتمثيل والفنون الشعبية واملوسيقى بخاّصة، واإلشراف عليها 

من قبل املرشدين النفسيين بحيث تسهم في التفريغ النفعالّي، وخف  أعراض الكتئاب 

 اسة.وصعوبة املزاج، كما أظهرتها نتائج الدر 

د  بمثابة تجسيد لطريقة العالج  .5 ع  تنفيذ املعارض واملهرجانات التي تحتوي على ركن أساس ي 

عن طريق شغل وقت الفراغ بطريقة موجهة تساعد في معالجة املشكالت النفسية للطفل 

 .support therapyواملراهق وتنمي املواهب، بحسبانها من طرق العالج النفس ّي الداعم 

، والنمائّية preventiveين النفسيين في املدارس على تنفيذ البرامج الوقائية تدريب املرشد .0

ألن بع  املشكالت التي يعاني منها   therapeutic، والعالجّيةdevelopmentalالداعمة 

األطفال واملراهقون تحتاج إلى املنهج الوقائي والداعم، بينما يحتاج بعضها إلى املنهج 

لدى الذين يعانون من اضطراب الشّدة بعد الصدمة النفسّية،  العالجّي، كما هو الحال

 والكتئاب، والكوابيس وفقدان الذاكرة، واضطرابات النوم، واملخاوف. 

إعادة النظر في مناهج التعليم مقابل الجامعّي في ضوء املتغيرات العاملية واألكاديمية، وفق  .3

 خطط قصيرة املدى وبعيدة املدى.

( في NARSهج التعليم الجامعّي، واعتماد املعايير الوطنية األكاديمية )إعادة النظر في منا .8

 كل مجال أو قطاع من القطاعات الجامعية، بما يلبي املتطلبات والتغيرات الجديدة.

 إحداث مركز لإلرشاد النفس ّي في كّل جامعة من الجامعات السورية.  .9

 

 

 

تفعيل األنشطة الصفية والالصفية في يجب 

املدارس، بوساطة تنفيذ األنشطة الحركية، 

ة، والرسم والتمثيل والفنون والحس ية بعام 

ة، بحيث تسهم في  الشعبية واملوسيقى بخاص 

، وخفض أعراض الكتئاب  التفريغ النفعالي 
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 ة والبحثيةفيما يتعلق باملجتمع واملؤسسات التعليمية والجامعي -

إصدار تشريعات وقوانين تنظم توظيف املتخّصصين في اإلرشاد والعالج النفس ي في  .1

 املستشفيات، وتنظم حقوقهم وواجباتهم. 

توعية املجتمع الخارجّي بأهمية دور املرشد وأخصائّي الّصحة النفسية، ملا له من دور  .0

، ت تتصل بحالة املري فّعال في مساعدة الفريق الطبّي في تسهيل حصولهم على بيانا

فاء 
ّ

وتفيد في تشخيص حالته وعالجه وشفائه، ودوره في مساعدة املرض ى أنفسهم للش

 العاجل.

تفعيل دور وسائل اإلعالم في إلقاء الضوء على أهمية وجود الخدمة النفسّية، وماهية  .7

يق الطبّي فر األدوار التي يقوم بها املرشد واملعالج النفس ّي وأخصائّي الصحة النفسّية مع ال

ة. ج 
 
 والحالت املعال

تنظيم مؤتمرات دولية وإقليمية ومحلية للخدمات النفسية، من أجل الستفادة من  .2

خبرات وتجارب اآلخرين وتكاتف الجهود، على املستويات الدولّية واإلقليمّية واملحلّية، في 

 سبيل تطوير النمو املنهي لدى األخصائّي النفس ّي.

ة تمنح درجات علمية على مستوى اإلجازة والدراسات العليا في إنشاء كليات متخّصص .5

مجالت: الصحة النفسية، واإلرشاد النفس ي بمجالتها املختلفة، وذلك من أجل مزيد من 

التخصصية في كل مجال مجالت الخدمات النفسية التخصصية )مثل الصحة النفسية 

لمسنين، اإلرشاد الزواجي لألطفال، الصحة النفسية للمراهقين، الصحة النفسية ل

 .واألسري، إرشاد املعوقين، اإلرشاد النفس ي ملرض ى الجسم، اإلرشاد املدرس ي(

توجيه الباحثين املتخصصين لتفعيل دور البحث العلمي في مجال الخدمات النفسية،  .0

، وأهمية هذا الدور، بما يسهم في رفع مستوى 
ا
 دقيقا

ا
لتوضيح الدور الذي يقوم به توضيحا

ات النفسّية في املجتمع بعد األزمة. وتلعب الهيئة العليا للبحث العلمي واملؤسسات الخدم

 في ذلك. 
ا
 مهما

ا
 البحثية دورا

 املؤسسات الجتماعية والوحدات التطوعية واألهليةدور  -

 مساعدة األطفال الذين يعانون من آثار الصدمة النفسية. .6

 آلية التنفيذ:

  والجتماعي في بيئة األزمة.تفعيل دور اإلرشاد والدعم النفس ي 

  مع األطفال 
ا
تدريب األهل على مهارات التعامل مع األزمة واإلسعاف النفس ّي األولّي، تحديدا
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.
ا
 واملراهقين، ألنهم األشد تأثرا

  ،إشراك األطفال واملراهقين بأنشطة سلوكية وعالجية مثل: اللعب واللعب املوجه، والرسم

 النفعالي.والغناء، والسترخاء، والتفريغ 

  تهيئة بيئة مخففة آلثار الصدمة، مثل البتعاد عن الضجيج، واألصوات، وتوفير اإلضاءة

 عن النوافذ.
ا
 املناسبة، والتدفئة، واملكوث بعيدا

  ،املساندة النفسية الهادفة إلى دعم تحمل املسؤولية وروح املبادرة لدى الطفل واملراهق

 النشاط الجتماعي الهادف.عن طريق املشاركة في العمل التطوعي، و 

  تشجيع املواهب، باستخدام األنشطة املتنوعة مثل: الفنون التشكيلية، واملسابقات

الثقافية، وإلقاء الشعر، والخطابة، وكتابة القصة، بما يتيح استعادة الطاقة اإلبداعية 

 املكبوتة نتيجة الصدمة.

 فال إلى مجموعات صغيرة تفعيل دور العالج السلوكي لدى الطفل، ذلك بتقسيم األط

 بواسطة:

 املسرحي.-مجموعة التفريغ عن طريق السيكودراما أو التمثيل النفس ي .أ

 مجموعة التفريغ عن طريق الرسم. .ب

 مجموعة التفريع عن طريق اللعب.  .ج

تقديم برامج اإلرشاد النفس ي لألطفال واملراهقين الذين تعرضوا آلثار الحرب والصدمة  .2

 ت نفسية. والذين يعانون من اضطرابا

 آلية التنفيذ:

  الزيارات املنزلية، واللقاءات الدورية مع األهالي داخل املؤسسة وخارجها. وتقوم فرق

 بتقديم املساندة النفسية والجتماعية.الطوارئ من املتطوعين 

  تدريب املرشدين النفسيين واألخصائيين الجتماعيين املتطوعين في هذه املؤسسات على

 أساليب: الدراما والسيكودراما طريقة استعمال " 
ا
التفريغ النفعالي " للصدمة استنادا

psychodrama  التمثيل املسرحي النفس ي(، واللعب والحوار املناسب ملرحلة الطفل أو(

 املراهق.

  تدريب املربين في رياض األطفال واملدارس وأولياء أمور األطفال على اإلسعافات األولية

مثل: احتضان الطفل، واملشاركة العاطفية ت إدارة األزمة والنفسية للصدمات، وآليا
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 والوجدانية، بما يحقق له األمن النفس ي والنفعالي.

  متابعة األطفال الذين تعرضوا لصدمات شديدة ومساعدتهم بالتعاون مع متخّصصين

بالصحة النفسية والعالج النفس ي، ذلك عن طريق إحالتهم للمؤسسات الصحية النفسية، 

برامج العالج النفس ي التخّصص ي عليهم )مثل العالج السلوكّي، واملعرفّي، والعالج  وتطبيق

 الواقعّي، والعالج الغشتالطي، والعالج التحليلي، والعالج الداعم(.

 تفعيل التنسيق بين املؤسسات الرسمية واألهلية. .3

للحرب من التأثيرات النفسية   preventiveووقائية  supportiveوضع برامج داعمةإن 

بما يساعد في تخطيط وتنفيذ وتقويم هذه  الصلة،مسؤولية تقع على عاتق جميع املؤسسات ذات 

 البرامج.

 آلية التنفيذ: 

 .عمل برامج تلفزيونية وإذاعية تطبق املنهج الوقائي أثناء األزمة 

 .عدم نشر الصور املرتبطة بالصدمة 

  الطفل في ظل الصدمة. عمل نشرات توعية ومجالت تثقيفية تتعلق بالتعامل مع 

  ،وضع برامج مشتركة بين املؤسسات األهلية والرسمية لكتشاف املصابين بالصدمة

وإجراء دراسات مسحية معمقة وعرضية للتعرف إلى مختلف اآلثار واملشكالت النفسية 

 الناتجة عن األزمة.

 بحوث مستقبلية .4

 ة لدى مختلف الفئات إجراء دراسات عن اآلثار النفسية الناتجة عن الحرب واألزم

 العمرية.

  ،دراسة املشكالت السلوكية، والضطرابات السيكوسوماتية لدى األطفال واملراهقين

 وذلك ضمن السياق الجتماعي والبيئي.

 .دراسة عالقة نمط الشخصية بالضغوط النفسية وأساليب املواجهة 

  ي فعالية برامج اإلرشاد النفس ّي واألسرّي في ر فع مستوى الصحة إجراء بحوث لتقص ّ

 النفسّية والتكّيف الشخص ّي والجتماعّي. 

 .دراسة فعالية برامج الدعم النفس ي والجتماعي التي تقدم لألطفال 

  .مأسسة برامج الدعم النفس ّي الجتماعّي وتمكين هيئاته أو جمعياته 
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 تطبيقات: إجراءات وإرشادات عملية -رابعا

 الدعم النفس ي للطفل املصدوم

 :اآلتيةيتضمن اإلرشادات مع الطفل: التواصل 

على النمو  اإلنصاتيمنح الطفل الشعور باألمان. يساعد  اإلنصاتأنصت للطفل:  .1

للطفل املصدوم من خالل تعبيره عن مشاعره من خالل اإلجابة عن التساؤلت  النفعاليّ 

 تتيح اإلجاملشاعر التي يريد إيصالها؟  : ما الذي يعبر عنه الطفل؟ ما جوهره؟ مااآلتية
 
 ابة

 مشاعر الطفل والتعاطف الوجداني معه. عن هذه التساؤلت فهم  

: آلتيةاالحاجات النفسية  له توفير   واإلنصاتمع الطفل  تواصل مع الطفل: يتيح التواصل   .0

الدعم املعنوي له، الشعور باألمن والطمأنينة النفسية، الشعور بالراحة، يتيح له التعامل 

 املؤملة الضاغطة.  مع املشاعر والخبرات

: فالتواصل غير اللفظي يحدث  .7
ا
 وغير لفظيا

ا
ديث، تكلم وح بدون تواصل مع الطفل لفظيا

والضحك، التواصل  الدعاباتتعبيرات الوجه، والحركات، واإليماءات،  ذلك باستخدام

، ويجب التركيز على نبرة الصوت ،التكلم والحديثبوساطة بالعينين، أما اللفظي فيتم 

 ع.واإليقا

أن يفهم شعور الطفل  ،على املرشد ومقدم الدعم النفس يّ ينبغي التحدث عن املوت:  .2

وتفكيره باملوت. فأطفال ما قبل املدرسة يشعرون بعواطف مركبة عن املوت. ويخاف 

، ، وقد يعبرون عن ذلك بالضرباملعروفين بالنسبة  إليهممن اختفاء جميع األفراد  األطفال

 فلديهم مفهوم أوضح عن املوتأو النطواء أو صعوبات 
ا
لك ويظهر ذ ،النطق. أما األكبر سنا

بردود فعل منها: النطوائية والعزلة، نوبات الغضب، أعراض جسمية كالشعور باأللم 

ويجب أل يحضر  ،وتسارع ضربات القلب، والكوابيس. فمراسم الدفن مخيفة للطفل

 حيث يشعرون بالدعم الصغار مراسم الدفن، ولكنها مفيدة لألكبر  األطفال
ا
سنا

 وفهم الطقوس، ووجود اآلخرين يقدم  ،الجتماعيّ 
ا
 اجتماعّيا

ا
 ومساندة. دعما

وأنه ل أحد يعتني به،  ،التعامل مع النفصال عن األهل: يشعر الطفل بالخوف والحزن   .5

حينها يجب تقديم العناية املادية واملعنوية للطفل، ويجب عدم استثارة آمال كاذبة عنده 

 من ذلك. ومن املفيد تشجيعه على تذكر كو 
ا
عده بالعثور على األهل حين ل يكون متأكدا

. ويجب على القائمين برعايته معهاعائلته والتحدث عنها، وعلى تثمين الخبرات الطيبة 
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التحدث مع الطفل عن هذه الخبرات. يمكن للمراهقين التفكير باملوت، وقد يلومون 

دفع املوت عن إنسان عزيز، رغم عدم وجوده في مكان ألنهم لم يستطيعوا  ،أنفسهم

 ،الحادثة، لذلك يجب أن نتيح للمراهق التعبير عن هذه املشاعر والعتراف بها وتفهمها

 .النفعالّي   وفق طريقة التفريغ  

 الصدمات واألزمات:  تمكين األهل في ظل  

إتاحة الفرصة لألهل للحديث عن  .1

األحداث الضاغطة ومشاعرهم 

ربهم، فمشاطرة اآلخرين وتجا

التجارب الصدمية تساعد البالغين 

في: اإلحساس بالتعاون والدعم، 

تنظيم األفكار والتصرفات، التقييم 

الواقعي لألحداث، التسلح بآمال 

جديدة. ولتحقيق هذه األهداف يجب أن يكون التواصل في مكان هادئ، والتشجيع على 

رشد ومقدم الدعم النفس ي أن يطرح كل الحديث، وطرح كل سؤال على حدة، وعلى امل

  سؤال على حدة، مع تشجيع األهل على التكلم.

: إعادة بناء األحداث الضاغطة، ثم وصف اآلتيةتنظيم تسلسل الحديث وفق الخطوات  .0

النطباعات الحسية البارزة، ثم السؤال عن أفكارهم وتصرفاتهم حيالها، وإتاحة الفرصة 

في مواعيد منتظمة وبفترات  ،اإلرشاد الجماعيّ  بوساطة ،حدثلهم ملشاركة اآلخرين في ال

 محددة. 

إن مسؤولية األهل في تعاملهم مع مخاوف األطفال واملراهقين ليست مواجهتها حين تظهر،  .7

  ألن  
 

وموجود عند الجميع، وهو في الظروف الصعبة  انفعال سوّي  الدفاعيّ  الطبيعيّ  الخوف

ة. يجب مساعدة الطفل على اكتساب مهارات التعامل يكون رد فعل على تجارب غير عادي

 . لذلك هذه اإلرشادات مهمة لألهل:coping skillsمع مخاوفه 

ساعد طفلك في التعبير عن مشاعره. ألنه يخلق األمان له ويحقق عدة احتياجات  -

 :على أساسنفسية وذلك 

 .أن تتقبل الطفل كما هو 

إن مسؤولية األهل في تعاملهم مع مخاوف 

األطفال واملراهقين ليست مواجهتها حين 

  تظهر، ألن  
َ

 انفعال الدفاعي   الطبيعي   الخوف

يجب بل  وموجود عند الجميع، سوي  

مساعدة الطفل على اكتساب مهارات التعامل 

 مع مخاوفه
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 .أن تصغي لجميع مشاعره وأفكاره 

  على التعبير والتنفيس النفعالي.أن تشجعه 

 .أن تهتم بما يقول 

  أل تصدر 
ا
 أو  أو انتقادات   أحكاما

ا
 .لوما

 .أن تفهم مشاعره 

 .لخص رسائل الطفل وكالمه بصيغتك الخاصة 

 األسئلة املفتوحة: كيف؟، ماذا؟ ملاذا؟  بوساطة شجعه على الحديث

 وضح؟ مع تقديم تعليقات بسيطة داعمة.

  أ لحظة في الظروف الضاغطة والصدمة.اسأل الطفل عن أسو 

  في حال الشعور بالذنب، وضح له تسلسل األحداث والظروف بصدق

 وموضوعية.

 يريدانوما  ،الحالية أفكارهمال الطفل واملراهق عن أاس .
ا
 فعله لحقا

 )أن تهتم لطريقة تكلمك وتعابير وجهك )التواصل اللفظي وغير اللفظي 

 ورفع مستوى تقدير الذات لديه  ،شجاعةيجب أن تنهي الحوار بتقدير ال

self-esteem  .مع ضرورة عقد لقاءات أخرى 

 بوساطة ،ساعد الطفل على التعامل مع الظروف الصعبة واملواقف الضاغطة -

 توفير املعلومات له، وتصحيحها وتدريبه على التصرف. 

. إن يجب اإلجابة عن تساؤلت الطفل بصدق وموضوعية ووفق نضجه العقليّ  -

 فيتيح ،. أما إخفاء املعلومات عنهله استعادة توازنه النفس يّ  يتيحانعرفة والفهم امل

له البحث عنها من مصادر أخرى. فاملبدأ الذي يجب اتباعه هو: الصدق في التعامل 

 مع تساؤلته. 

. ووضح behaviors، وتصرفاته feelingsالطفل، ومشاعره  thoughtsميز بين أفكار  -

 . Realityئق والواقع له باملقابل الحقا

 :على أساسساعد الطفل على تأمين بيئة داعمة  -

 .تقبل الطفل 

  .الحوار مع الطفل 
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  .اللعب معه 

  .عدم قسر الطفل والضغط عليه 

 .ل تكثر من األوامر والنواهي 

   ،شجعه على األنشطة مثل: الرياضة، والرسم، والحكايات، والقراءة

 واملوسيقى. 

 عرالتعبير الحر عن املشا 

  .طريقة العصف الذهني في الجلسات اإلرشادية الجماعية 

 استخدام القصص 

  و التمثيل املسرحي أالسيكودراماPsychodrama. 

 .أنشطة وفعاليات إبداعية كالكتابة، واستخدام الدمى 

 ص؟: املتخصّ  والعالجيّ  متى نلجأ إلى التدخل النفس يّ  -

  عالمات التحسن.ل تظهر حين 

 .حين تزداد األعراض 

 .حين تطول مدة األعراض 

  .حين تؤثر األعراض في سلوكه الوظيفي اليومي والدراس ي 

  واملجتمع. األهلحين تؤثر في 

 يهتم بذاته. ينجز املهمات اليومية الطبيعة، ول حين تزداد عزلته، ول 

  لديه سلوكيات إيذاء الذات أو اآلخرين. تظهر حين 

 من قدرتهم على يقللضطرابات النفسية واملراهقين للضغوطات وال  األطفالإن تعرض 

وبالتالي األداء الوظيفي اليومي،   personal & social adaptation والجتماعيّ  التكيف الشخص يّ 

وتختلف ردود الفعل التي تظهر لديهم حسب طبيعتها، وحسب نمط الشخصية ونوع الصدمة ورد 

 ت والضطرابات السلوكية عند األطفالفعله تجاهها. وفي هذه الحالت التي تتنوع فيها املشكال 

جب عندها ي الجتماعّي، تظهر لديهم عالمات التحسن بتطبيق برامج الدعم النفس يّ  واملراهقين ول

تطبيق املعالجة النفسية املتخصصة التي تم ذكرها في النموذج املقترح لتشبيك العالج الطبي 

هم هذه األساليب: العالج أومن  ،لسريري(وفق نموذج علم نفس الصحة اإلكلينيكي )ا ،والنفس يّ 

 ، والدعم، والعالج باملعنى.، والتحليليّ السلوكّي -، واملعرفيّ السلوكّي 
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 نقدي   ورأي خالصة

املشكالت والضطرابات النفسية والسلوكية الناتجة  إلىإلى التعرف  الدراسةهدفت هذه 

 التشخيص يّ إلى الدليل تصميم أدوات بحث متخصصة تستند  عن طريقعن الحرب )األزمة( 

الرابع لألمراض النفسية، كما تم تصميم أداة املقابلة شبه املقننة، واملالحظة امليدانية.  واإلحصائّي 

 :مثل واملراهقون،وقد توصلت الدراسة إلى وجود اضطرابات متنوعة يعاني منها األطفال 

عدم اإلحساس بالذات  ة، وتبدد الشخصية أو ة بعد الصدمة/الرضوض النفسيّ اضطرابات الشّد 

وقلق املستقبل، واضطرابات املزاج،  ،والعالم الواقعي، والقلق، والكتئاب، وفقدان الذاكرة

والتسرب من املدرسة. كما كشفت الدراسة  ،إضافة إلى مشكالت تعليمية منها ضعف التحصيل

قبال مراكز الست التي تطبق على األطفال واملراهقين في والجتماعيّ  عن أساليب الدعم النفس يّ 

 واملؤسسات الجتماعية، وأنواعها.

في ضوء ذلك فإن على املؤسسات الصحية من جهة والتربوية من جهة ثانية، أن تعيد النظر 

في مجال البرامج الصحية والنفسية، أم في مجال  أكان سواء ،مه من جهود وأنشطةفيما تقّد 

ي تحقيق فدور  مهم  على عاتق الجامعة  تلفة. ويقع  تعليم الطالب "وتربيتهم" في مراحل التعليم املخ

وظائفها الثالث: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع. ففي مجال إجراء البحوث العلمية، 

-وفي مجال خدمة املجتمع يجب عليها أن تضع البرامج والخطط، وأن تقترح الحلول العلمية

  ،والعملية ملشكالته
ا
ية والسلوكية التي أفرزتها الحرب )األزمة(. كما أن املشكالت النفس تحديدا

 ،تماعيّ والج على املؤسسات الصحية والتربوية أن تكثف جهودها في تعزيز برامج الدعم النفس يّ 

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من وتقديم خدمات الصحة النفسية لألطفال واملراهقين. 

هنية، والفردية، واألكاديمية، إضافة إلى تصميم املقترحات على مختلف املستويات املؤسسية امل

بالعالج الطبي وفق املدخل الحديث لعلم نفس الصحة  برنامج مقترح لتشبيك العالج النفس يّ 

 .السريري 
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