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 2الصفحة 
 

 :المقدمة

حتتل الرعاية الصحية مكانا بارزا يف العصر احلديث حيث يتم يقاس تقدـ اجملتمعات مبدل ما 
استثمار تقدمو لألفراد اجملتمع من خدمات اجتماعية كصحية، كذلك ألمهية الرعاية الصحية بكوهنا 

للعنصر البشرم دلشاركتو يف العملية اإلنتاجية كما ككيفا، لذلك تسعى الدكؿ لالرتقاء هبذا اجلانب كمن 
ية ؤ ضمنها ادلملكة العربية السعودية كذلك من خالؿ ادلبادرات اليت تطرحها كزارة الصحة يف ضوء ر 

 .0202ادلملكة 
ة من مسات اجملتمع العر ي كاإلسالم  فالعمل اخلَتم ليس دخيال على األمة العربية، فهو مس

منذ القدـ، فقد مارسو العرب كادلسلموف منذ عقود بعيدة، كقد دتثل ذلك يف مساعدة الناس بعضهم 
لبعض، كالدفاع عن حقوؽ الضعفاء كاألقليات كغَت ذلك من صوره ادلتعددة، كىو ديارس يف عصرنا 

أصبحت تتحكم يف تنظيم حياة الناس كاجملتمعات،  احلايل من خالؿ منظومة القوانُت كالتشريعات اليت
كيتم ذلك من خالؿ التنسيق كالتكامل بُت منظمات القطاع الثالث من ناحية، كالتعاكف بُت تلك 
اجلهات كالقطاعات الرمسية من اضلية أخرل، ككذلك القطاع اخلاص من جهة، شلا  يسهم يف تسهيل 

من ضمنها اجلمعيات الصحية اخلَتية، حيث دتثل إحدل إجراءات ىذا القطاع جبميع مكوناتو كاليت 
الركائز األساسية لتطوير دلشاركة القطاع الثالث كقيامو بدكره كشريك مع القطاع االكؿ )العاـ( كالقطاع 

 الثاين )اخلاص(
كما أكدت تقارير التنمية البشرية على أمهية تفعيل العقد االجتماع  كاعتبار الرعاية الصحية 

تقدـ اخلدمة الصحية، ب مبشاركة منظمات القطاع الثالثشًتكة حتتاج إىل إحداث نقلة نوعية مسؤكلية م
لذلك أخذت تقلص الدكؿ دكرىا بعض الش ء تاركة مساحة تزداد اتساعا للجهود غَت احلكومية 

 اف مبختلف أنواعها كمن ضمنها منظمات القطاع الثالث للمشاركة يف الرعاية االجتماعية كالصحية ايل
احلكومة كقطاع اكؿ ككذلك الرعاية الطبية كاالجتماعية للمرضى مسؤكلية مشًتكة بُت أصبحت مسؤكلية 

 القطاع الثاين كالقطاع الثالث معا.

 - مفاهيم:ال

 الشراكة: 

ى  "عملية التعاكف كالتكامل مع مؤسسات اجملتمع على اختالؼ أنواعها، لتحقيق     
األىداؼ العامة للمجتمع"، كما أهنا االلتزاـ من قبل بعض ادلؤسسات يف اجملتمع جتاه رلتمعها بالوفاء 
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 بأنشطة معينة تتفق مع قيم كتوقعات كمفاىيم اجملتمع كتسهم يف حل مشكالتو أك التخفيف من حدهتا،
 ق(.2211)الباز، 

( اف ىناؾ العديد من ادلًتادفات ادلستخدمة يف األدبيات 0222كما ذكر )قنديل،       
العربية كاالصلليزية دلفهـو الشراكة مثل الشراكة اجملتمعية، كادلسئولية االجتماعية، كادلسئولية اجملتمعية، 

ما زاؿ مفهـو الشراكة  كيتصف مفهـو الشراكة بأنو مل يتحدد كمل يتبلور يف الدكؿ العربية كاخلليجية، إذ
عائما حىت يف الدكؿ ادلتقدمة صناعيا إىل كقت قريب، حيث كضحت إىل أف بناء الشراكات بُت 
مؤسسات اجملتمع ادلدين، كاحلكومة من جانب كالقطاع اخلاص من جانب آخر، ىو مفهـو ك شلارسة 

كالتنمية، الذم نظمتو األمم حديثة، كاف أكؿ نص على مفهـو الشراكة ارتبط بادلؤدتر العادل  للسكاف 
ـ، مث تواىل تردد ادلفهـو يف الوثائق ادلتتالية، حىت برز بقوة يف كثيقة 4992ادلتحدة يف القاىرة عاـ 

 األىداؼ اإلمنائية، لأللفية اليت صدفت عليها اغلب دكؿ العامل .

كميادين  تطور مفهـو الشراكة ادلتعبة نتيجة السع  رلاالت عمل ادلؤسسات كتزايد مهامها
عملها، حيث أصبح موضوع الشراكة يشمل رلاالت متعددة يف اجملتمع، منها ما يتعلق مبجاالت اخلدمة 
االجتماعية العامة، كاخلدمات الصحية، كالتثقيف ألبناء اجملتمع كتوعيتهم، كرلاؿ التعليم )جهماف، 

 الطبية خلدمة ادلرضى.كيقصد هبا الشراكة القائمة بُت اجلمعيات اخلَتية كادلؤسسات (. ـ1۰۰1

  التعريف اإلجرائي للشراكة:

أشكاؿ التعاكف االجيا ي كفق عقود قانونية بُت الطرفُت كتشمل عددان من رلموعة أسس  ى 
رعاية صحية كفقا لنوعية  كا، ةاستشاريخدمات معلومايت  عيٍت، اكخدم   اك ،مادمكفوائده )تعاكف 
 كفقان للشراكة بُت منظمات القطاع الثالث ادلنظمات كادلدفتقدـ ذلم ( كىذه اخلدمات أمراض ادلرضى

، اليت ديكن التعرؼ عليها من خالؿ تقديرات -كادلراكز الطبية التخصصية ادلستشفيات-الطبية
من حيث أسس الشراكة كفوائدىا، كإشكاذلا، كمعوقاهتا. كالسبل ادلقًتحة  من الشراكة نادلستفيدي
 لتفعيلها.

 -المساندة االجتماعية: 

تعرؼ ادلساندة االجتماعية يف قاموس اخلدمة االجتماعية باهنا العالقات ادلتبادلة داخل       
اجلماعات ادلختلفة يف اجملتمع كهتدؼ ىذه التفاعالت إىل إشباع احتياجات الفرد النفسية كادلعرفية 

من األفراد يكونوا على اتصاؿ مباشر  كالعاطفية كاالجتماعية كتتشكل ىذه اجلماعات من عدد قليل
 (1۰۰۰كمنظم كتسمى جبماعات ادلساندة. )أزتد شفيق ،
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تعترب ادلساندة االجتماعية من ادلتغَتات اليت خيتلف الباحثوف حوؿ تعريفها كفقا لتوجهاهتم    
صاغوا  النظرية فقد تناكؿ علماء االجتماع ىذا ادلفهـو يف إطار تناكذلم للعالقات االجتماعية حيث

مصطلح شبكة العالقات االجتماعية الذم يعترب البداية احلقيقية لظهور مصطلح ادلساندة االجتماعية 
كالذم يطلق عليو البعض مسمى ادلوارد أك اإلمكانيات االجتماعية بينما حيدده البعض على أنو 

 (4992إمدادات اجتماعية. )زلمد الشناكم، زلمد السيد، 

الذم يشعر بو الفرد عندما يدرؾ أف ىناؾ أفرادا موجودين  كى  اإلحساس النفس    
دلساعدتو كنصحو كإرشاده كيًتكوف لديو انطباعا بأنو زلل للحب كالرعاية كالتقدير كاالحًتاـ كيشعر يف 
كجودىم باالنتماء كبأنو مشًتؾ معهم يف رلموعة من األنشطة الضركرية كالًتفيهية. )بشرل إمساعيل، 

1۰۰۲) 

كتتمثل ادلساندة االجتماعية يف الدعم ادلادم كالعاطف  كادلعريف الذم يستمده الفرد من    
رتاعة األسرة، كزمالء العمل، أك األصدقاء يف ادلواقف الصعبة اليت يواجهها يف حياتو، كتساعده على 

لنفسية كالعقلية خفض اآلثار النفسية السلبية الناشئة من تلك ادلواقف، كتساىم يف احلفاظ على صحتو ا
 (.1۰۰۰)عبد السالـ، 

 التعريف االجرائي للمساندة االجتماعية:

أعٌت بادلساندة االجتماعية ى  شبكة العالقات االجتماعية اليت يتبادذلا ادلريض مع االخرين  
بصورة منتظمة كمتكررة لفًتة من الزمن كيتحقق ادلريض من خالذلا رلموعة من ادلكاسب ادلعنوية، 

 كاإلجرائية. كادلعرفية،اعية، كاالجتم
 مفهوم الرعاية الصحية الرعاية الصحية:

ى  عبارة عن رلموعة معينة من اخلدمات الرئيسية اليت تقدـ مراكز الصحة. كذلك هبدؼ  
توفَت كافة العالجات الدكائية جلميع األمراض كادلشاكل الصحية ادلختلفة. كما تعمل على إتاحة رلموعة 

يمات الضركرية للوقاية من األمراض باإلضافة إىل تطوير سلوكيات األفراد الصحية. اإلرشادات كالتعل
تسعى الدكلة إىل تقدمي ذلك من أجل احلفاظ على صحة ادلواطنُت كاجملتمع كتعترب اذليئات احلكومية 
كاخلاصة ى  ادلسؤكلة عن القياـ بذلك. حيث تشتمل ىذه ادلؤسسات على كافة الصيدليات 

 كالعيادات. كادلستشفيات
 قيم ومبادئ الشراكة 
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عند احلديث عن الشراكة تربز اىل االذىاف رتلة من ادلبادئ اليت ال يتحقق للشراكة معٌت اال 
 من خالذلا كلعل من أمهها:

 :االحترام .4

كيقصد بو االحًتاـ ادلتبادؿ للقيم كادلعتقدات كاألفكار كاآلراء كاذلويات ادلختلفة، كاحلرص  
 على استيعاب اآلخرين كعدـ التدخل يف شؤكهنم اخلاصة غَت ادلؤثرة يف الشراكة.

 الشورى والمشاركة:  .2

إشراؾ رتيع كالبعد عن االستبداد كالتسلط يف تنفيذ األعماؿ كاإلشراؼ عليها، كاحلرص على 
األطراؼ، ككضعهم يف الصورة أكال بأكؿ كعند أم حتوؿ اسًتاتيج  يف سَت ادلشركع، كمشاكرهتم يف 

 ذلك.

 الشفافية: -3

كتعٍت التنسيق بُت الشركاء من خالؿ رؤية كاضحة لألساليب اليت ينتهجها كل شريك لتنفيذ  
اخلية كاخلارجية اليت حتدث خالؿ فًتة األىداؼ ادلوضوعة، مع التعامل بصدؽ ككضوح مع ادلتغَتات الد

  الشراكة.
 التنوع لتحقيق القيمة المضافة: -4

إذ أف احلرص على جتميع ادلتشاهبُت قد يشكل شراكة، كلكنها منقوصة، ألف الشراكة يف  
 (.0244أساسها تعتمد على أف يقدـ كل طرؼ قيمة مضافة للشراكة كىذا يقتض  التنوع )العشماكم،

     االستقاللية. 5

أف نتشارؾ أك نتحالف أك نتكامل ال يعٍت أف نذكب يف بعضنا البعض، بل جيب احلفاظ على 
 (.0222االستقاللية بُت األطراؼ مع احلرص على توضيح األدكار كالصالحيات كادلهاـ )صالح،

 .العدالة: 6

عمل كعند انتهائو، كاحلرص يف احملاسبة كالشفافية فيها عرب تقارير األداء الدكرية أثناء سَت ال
 (.0244على حتقيق العدالة لكل األطراؼ )العشماكم،

 أهداف الشراكة 

 ومن أهم أهداف الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي ما يلي:
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 أوال / أهداف خاصة بالمنظمات غير الربحية 

 . جذب كتنشيط إيرادات ادلنظمات غَت الرحبية.4 

 . ختفيض كترشيد مصاريف ادلنظمات غَت الرحبية.0 

 . صقل كتطوير مهارات العاملُت يف ادلنظمات.0 

 . تعزيز الشفافية 2 

 . األداء اجليد كرتع الطاقات.  5

 . خدمة ادلواطنُت يف الوقت ادلناسب.6

 (.0242. طرح بدائل جديدة كخفض التكاليف )سيد، 7

 . ابتكار أمناط جديدة يف دعم ادلنظمات غَت الرحبية.8 

 . تشجيع ادلنظمات غَت الرحبية على ابتكار برامج نوعية.9 

 (. 0246. تشجيع ادلنظمات غَت الرحبية على حتقيق مؤشرات األداء كقياس اإلنتاج )اجلمل،42 

 ثانياً / أهداف خاصة بالمنشآت )القطاع الحكومي، والقطاع الخاص( 

 . حتقيق أىداؼ ادلسئولية االجتماعية.4 

 . تبادؿ اخلربات كادلعارؼ، كإتاحة االستفادة من ادلوارد عند أطراؼ الشراكة.0 

 (.0202.التسهيل يف رلاالت اخلدمات اللوجستية كالتشغيلية )االمسرم،0 

 .حتقيق قيمة أفضل مقابل النقود اليت تنفق لربامج ادلسئولية االجتماعية. 2

 (.4999ع الشركات على إقامة تعاكف مع القطاع غَت الرحب  )النجار،. تشجي5 

 

 ثالثا / أهداف مشتركة: 
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. التكامل يف ادلوارد ادلالية كالبشرية الالزمة لتنفيذ خطة التنمية كتفعيل برامج ادلسئولية االجتماعية 4 
حيث تعجز الدكلة يف معظم األحياف عن توفَت اخلدمات التعليمية كالصحية كاالجتماعية الكافية كىنا 

 (.4222يأيت دكر القطاع غَت الرحب  )اليوسف،

 ُت أطراؼ الشراكة.. حتقيق تعاكف مثمر ب0

 . ادلشاركة يف تصميم كختطيط الربامج كادلشركعات، كقياس نتائجها كأدائها.0 

 . تبادؿ اخلربات كتكامل اجلهود.2 

 . السيطرة على ادلخاطر احملتملة.5 

 (.0242. ادلشاركة يف حتمل ادلخاطر )سيد،6 

ركائز القوة ادلتوفرة لدل بقية  .تطوير كيانات األطراؼ، كصقل ادلواىب، من خالؿ االستفادة من7
 .زيادة الوالء كالفخر كاجلاذبية، من خالؿ تسويق الشراكة يف البيئة احمليطة.8األطراؼ. 

 . حتسُت أساليب العمل كرفع اإلنتاجية.9 

 (.4205. تعزيز النمو االقتصادم يف الدكلة )قعداف، 42 

 . توفَت فرص عمل جديدة.44 

 . حتسُت صورة الشركاء.40 

 .حتويل التنافس إىل تكامل، هبدؼ حتقيق أكرب قدر من الفائدة للشرائح ادلستفيدة 40 

 والمؤسسات الطبية. غير الربحيةالشراكة بين منظمات 

إف العالقة بُت اجملتمع كمؤسساتو ادلختلفة كمنها مؤسسات القطاع الصح  تعتمد على ما     
بعرؼ بو "العقد االجتماع " الذم دينح اجملتمع مبوجبو من خالؿ مؤسساتو ادلعنية اعًتافا بتأسيس 

كىذا ادلؤسسة التحقيق أىداؼ مشركعة يف مقابل مسامهة ىذه ادلؤسسات يف تقدمي خدمات للمجتمع. 
العقد يتصف بالدينامكية فهو متغَت تبعا لتغَت الظركؼ كادلستجدات يف اجملتمع كبالتايل فإف التغَتات 
اجملتمعية يف كقتنا احلاضر تتطلب من ادلؤسسات توسيع مسامهتها اجملتمعية كشراكتها فلم تعد خدمات 

يئة ى  زلور العقد االجتماع  بل توفَت السلع كضماف جودنا كتوظيف أفراد اجملتمع أك احملافظة على الب
اتسعت لتشمل جوانب حيتاجها اجملتمع مثل ادلشاركة يف تقدـ خدمات الرعاية االجتماعية كرعاية  
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ادلناسبات االجتماعية كالثقافية كادلشاركة يف تدعيم األمن كدعم مسَتة التعليم كالبحث العلم ، فضال 
ت كادلرضى، فالقيم االقتصادية مل تعد احملدد الوحيد عن دكرىا يف تقدمي اخلدمات الطبية للمستشفيا

لألداء ادلؤسسات تعمل من خالؿ أمناط ثقافية كقانونية كسياسية كاجتماعية كادلؤسسات اخلاصة ى   
جزء من النسق االجتماع  العاـ تؤثر كتتأثر باجملتمع شلا يستلـز االىتماـ مطالب كتوقعات اجملتمع 

 .ـ(1۰۰1كأفراده. )جهماين،
 المؤسسات الصحية والشراكة المجتمعية:

ديكن للمؤسسات الصحية أف تقـو بدكر بناء يف الشراكة اجملتمعية لتحقيق أمن اجملتمع فتمثل 
الرعاية الطبية إحدل االحتياجات األساسية للفرد كتتصف بتكلفتها ادلرتفعة كبالرغم من أف اخلدمات 

ادلشكلة تكمن يف صعوبة احلصوؿ عليها يف بعض الدكؿ الصحية تقدـ رلانا يف دكؿ رللس التعاكف لكن 
كطوؿ قائمة االنتظار إلجراء عملية جراحية أك الكشف عند استشاريُت أك عدـ توفر األدكية يف 
ادلستشفيات احلكومية كما أف ىناؾ شكول من تردم مستول اخلدمات الصحية ادلقدمة لذا فإف تطوير 

يل احلصوؿ عليها كذلك توفَتىا من خالؿ تعاكف ادلؤسسات اخلدمات الصحية كتوفَتىا رلانا كتسه
الصحية اخلاصة يف ختفيض تكلفة العالج للمرضى من الفقراء كاحملتاجُت أك من خالؿ حتمل اجلمعيات 
اخلَتية التكلفة العالج للفقراء كاحملتاجُت أمر مهم يف تعزيز األمن حىت ال يضطر بعض ادلرضى البحث 

لتغطية نفقة عالجهم عند احلاجة كالرشوة أك التزكير أك التسوؿ.)عبد احلميد،  عن أساليب غَت مشركعة
 ـ(1۰۰1

 المؤسسات الطبية: مع  اتمعوقات الشراك

يف احلقيقة مل ينل موضوع الشراكة اجملتمعية دلؤسسات اجملتمع مع بعضها البعض يف عادلنا     
العر ي كاخلليج  اىتماـ كبَتا، كهتميش دكر مؤسسات اجملتمع احملل  يف مساندة األجهزة الطبية كغَتىا، 

مع ادلختلفة. كقد ترتبط كقد يرجع ذلك إىل افتقاد النظرة الشمولية كالتكامل ادلؤسس  بُت مؤسسات اجملت
تلك الفجوة يف حتقيق أىداؼ الشراكة بُت مؤسسات اجملتمع كخاصة ادلؤسسات الصحية إىل اعتبار أف 

ـ(.كهبذا الصدد تفسر نظرية التبادؿ 1۰۰1موضوع الشراكة يف اجملتمعات أمر ثانوم )جهماين، 
د حوافز أك تقدير أك تشجيع االجتماع  أف معوقات حتقيق الشراكة اجملتمعية تعود إىل عدـ كجو 

ادلؤسسات اجملتمع أك مكاسب جيعل تلك ادلؤسسات حتجم عن ادلشاركة، فضال عن كجود صعوبات 
إدارية كتنظيمية أك عدـ كضوح فيما يتعلق بالشراكة اجملتمعية، شلا جيعل ذلك كجود تردد لدل ادلؤسسات 

مكلفا على ادلؤسسات دكف عوائد  يف الشراكة مع مؤسسات كقطاعات أخرل يف اجملتمع، ألف ذلك
مكتسبة، باإلضافة إىل أف القصور يف توضيح أمهية دكر مؤسسات اجملتمع يف  احلماية كاحلفاظ على 
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حتقيق تكاملو كترابطو شلا يقود إىل عزكؼ ادلؤسسات عن ادلشاركة ألهنم يركف عدـ كجود عالقة تبادلية 
 ق( .4245ئج ادلكتسبة )عجوبة ، بُت ما يقوموف بو من خالؿ الشراكة كبُت النتا

كديكن ىنا أف نوضح معوقات كصعوبات الشراكة اجملتمعية بُت اجلمعيات اخلَتية كادلؤسسات  
الصحية مبا يل : االتكاء على الدكلة كحتميلها ادلسئولية الكاملة ككذلك الغموض يف مفهـو الشراكة 

ة الشراكة اجملتمعية ألهنا متشعبة كمرتبطة بأبعاد اجملتمعية كايضان صعوبة كضع معايَت لقياس أداء كفاعلي
عديدة خاصة أنو ليس ىناؾ اتفاؽ حوؿ حتديد مفهـو الشراكة كأىدافها، كمن ادلعوقات غياب جهاز أك 
ىيئة زلددة تشرؼ على الشراكة اجملتمعية، سواء للقطاع اخلاص أك القطاعات األخرل شلا أدل إىل 

د ماىية الشراكة، ككجود أنظمة كركتُت كإجراءات إدارية تعيق عملية غياب الضوابط كاألنظمة اليت حتد
الشراكة. كايضان غياب التشريعات احلكومية اليت حتدد مفهـو الشراكة اجملتمعية كنطاقها كحدكدىا كدكر 
مؤسسات اجملتمع ادلختلفة مبا فيها ادلؤسسات اخلاصة شلا جعل ادلؤسسات على اختالؼ أنواعها حتجم 

 إهناكة اجملتمعية كفقداف الشراكة اجملتمعية يف مؤسسات اجملتمع إىل التقنُت كادلنهجية، حيث عن الشرا 
تعتمد على اجتهادات شخصية لإلدارة ادلوجودة، كاخَتان فقداف ادلخطط العملية لتحقيق الشراكة 

 اجملتمعية. 
لطبية العمل كقد يكوف من عوامل صلاح حتقيق الشراكة بُت اجلمعيات اخلَتية كادلؤسسات ا

على حتديد مفهـو الشراكة اجملتمعية حتديدا دقيقا حىت ال يكوف عرضة الجتهادات شخصية أك 
مؤسسية، كضع تشريعات قانونية تلـز ادلؤسسات بالشراكة اجملتمعية ككضع نظاـ جزئ  دلن ال يشارؾ 

أجهزة رمسية إشراقية فيها مثل احلرماف من بعض ادليزات اليت توفرىا الدكلة للمؤسسات، كذلك حتديد 
دلراقبة كمتابعة ادلؤسسات يف أدائها للشراكة اجملتمعية كتقـو مشاركتها، العمل على توعية ادلسئولُت عن 
مؤسسات اجملتمع كالعاملُت فيها بالشراكة اجملتمعية كأمهيتها كحتفيز الرغبة الذاتية كادلبادرة يف ادلشاركة. 

 ق( 4205)الشدم، 
 وظائفها الحيوية: مقومات الشراكة وأهم

كاجلدير بالذكر أف منظمات اجملتمع ادلدين هبيئاتو كمؤسساتو كاجلهات احلكومية كطبيعة 
الشراكة السائدة بينهما ك  تؤيت ذتارىا ال بد من توافر زلكات عديدة لقياـ شراكة قوية كحتقيق اذلدؼ 

القرار كإىل أم مىت تنصاع إىل ذلك  منها الفكر احلاكم كمدل اقتناعو بفكر التعددية كالتأثَت يف اختاذ
كتلتـز بو كتنفذه، ككذلك الفكر ادلوجو دلؤسسات كىيئات اجملتمع ادلدين كمدل مالءمتو لسياسة احلكومة 
كمدل مشركعية األساليب ادلتبعة يف تطبيق ىذا الفكر يف نطاؽ الدستور كالقانوف، رلاالت كأنشطة ىذه 

ا حتققو من استفادة حقيقية ألفراد اجملتمع، كايضان مصادر دتويل ادلنظمات كادلؤسسات داخل اجملتمع كم
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ىذه ادلنظمات كاجلهات ادلاضلة كادلدعمة لكياهنا االعتبارم، كأكجو اإلنفاؽ احلقيقية كمدل اتساقها مع 
 أىدافها كأنشطتها ادلعلنة.

يط ىذا كباإلضافة إىل كجود شرطُت ضركريُت لنجاح جهود الشراكة أكذلما: التخط    
االسًتاتيج : كىو عبارة عن جتنيد كتنسيق كل الوسائل ادلتوفرة كادلوارد الضركرية للوصوؿ لألىداؼ 
ادلنوطة هبا، أم جيب كضع التخطيط ادلنهج  االسًتاتيج  السليم كدراسة القرارات قبل اختاذىا، 

واجو الشركاء يف عملهم كثانيهما: ادلركنة كالتنسيق يف كضع البدائل دلواجهة التغَتات اليت ديكن أف ت
 .(0228كتعوقهم عن حتقيق األىداؼ. )اخلياط،

 :نماذج المحلية على شراكة منظمات القطاع الثالث )الجمعيات الخيرية(
 :برامج جمعية سند الخيرية )جمعية لدعم االطفال مرضى بالسرطان(

مبدينة الرياض.  حيث لديها عددا من الربامج اليت من خالذلا قامة بشراكة مع ادلدف الطبية
ككاف من ضمنها برنامج كفالة الطفل ادلريض بالسرطاف )احملتاج( حيث دلست اجلمعية حاجة بعض 
األسر للدعم ادلالئم حلالة األسرة االجتماعية. لذا، أنشأت اجلمعية برنامج كفالة الطفل ادلريض 

امج تتم كفالة الطفل ـ.من خالؿ ىذا الربن24/20/0228كذلك اعتباران من ” احملتاج“بالسرطاف 
اجتماعيان منذ بدء تلقيو العالج كحىت شفائو بأذف اهلل، ككذلك دعمو كأسرتو ماديان شلا حيقق ادلساندة 
االجتماعية للمريض ككذلك ألسرتو. كايضا من ضمن الشراكة مع مدينة ادللك فهد الطبية قامة اجلمعية 

بالسرطاف ادلنومُت ادلنقطعُت عن الدراسة خالؿ  بربنامج سند التعليم  كذلك دلساعدة األطفاؿ ادلرضى
أقامتهم بادلستشفى يف مواكبة زمالئهم يف التحصيل العلم . كيتّم تنفيذ ىذا الربنامج حتت األشراؼ 

 اإلدارم للجمعية أما اجلانب األكاددي  فهو مقدـ من مدارس صلد األىلية.
كما من ضمن الربامج ادلتميز لدل اجلمعية برنامج عالج طفل مقيم )غَت سعودم(، الكل   

يعلم أف دكلتنا احلبيبة زتاىا اهلل تكفلت مبصاريف عالج الطفل السعودم ادلريض بالسرطاف، كمن مبدأ 
يم ليخدـ ادلسئولية االجتماعية كالرأفة باألطفاؿ الربيئُت فقد كضعت رتعية سند برنامج عالج طفل مق

كيتكفل بعالج ىؤالء األطفاؿ باإلضافة إىل أهنم يستفيدكف من برامج كخدمات  غَت السعوديُتاألطفاؿ 
اجلمعية األخرل كقد خصصت اجلمعية ذلذا الربنامج ميزانية سنوية مبقدار مليوف لاير سعودم. ككذلك 

سم بسمة خالؿ ساعات العالج ىناؾ برامج حتقق ادلساندة االجتماعية الوجدانية كى  برنامج لعبة تر 
الطويلة للطفل ادلريض بالسرطاف اليت يتخللها عالج بالكيماكم أك بالوخزات الطبية كاليت دتتد لساعات 
يف كل جلسة فقد حرصت رتعية سند أف تكوف بلسمان خيفف شيئان من اآلالـ كاألكجاع كالرىبة اليت 

سب عمره كميولو كتشرد نظره عن األدكية ادلنتشرة يف يشعر هبا الطفل ادلسكُت من خالؿ إذلائو بلعبة تنا
أرجاء ادلكاف كيقـو على ىذا العمل النبيل برنامج لعبة ترسم بسمة حيث يتم اختيار األلعاب كفق عمر 
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الطفل كجنسو كيف كل جلسة عالج يتم تقدمي لو لعبة ختتلف عن سابقتها، كيتم جدكلة ىذا الربنامج 
 كادلستشفى ادلعاجل .بالتعاكف ما بُت فريق سند 

ككذلك برنامج الدعم ادلعنوم الذم يهدؼ الربنامج إىل تقدمي الدعم لوالدم الطفل كالوقوؼ 
على الصعوبات كالضغوط النفسية كمساعدهتم يف التعبَت عنها كالتكيف معها كاالستفادة من خربات 

مج حتقق ادلساندة بقية األسر كاليت سبق أف تعرض أطفاذلا لوضع صح  مشابو. كما ىناؾ برا
االجتماعية ادلعلوماتية قامة هبا رتعية سند اخلَتية مثالن على ذلك برنامج ادلنح لألحباث العلمية إديانا من 
رتعية سند اخلَتية بأمهية األحباث كجزء من أىدافها خلدمة األطفاؿ ادلرضى بالسرطاف بادلملكة، أطلقت 

ية ذات العالقة ادلباشرة بأمراض السرطاف عند األطفاؿ. اجلمعية برنامج ادلنح لتمويل األحباث العلم
 )ادلوقع اإللكًتكين جلمعية سند اخلَتية(

برامج رتعية السرطاف السعودية: تقـو اجلمعية بتوفَت مواصالت رلانية دلرضى السرطاف 
اىل احملتاجُت من كاىل مراكز األكراـ يف كل من مدنية ادللك فهد كمستشفى ادللك فيصل حيث هتدؼ 

حتقيق أىداؼ اجلمعية يف رعاية كمساعدة مرضى السرطاف كدعم مرضى السرطاف الذين ليس لديهم 
القدرة ادلالية لإلقامة خارج ادلستشفى خالؿ الفًتة ادلقررة من الطبيب ادلعاجل. ككذلك من ضمن الربامج 

نة الرياض كذلك بعد الشراكة توفَت سكن رلاين دلرضى السرطاف القادمُت للعالج من مناطق خارج مدي
اعداد تقرير كراسة حالة اليت يقدمها االخصائ  االجتماع  الطيب يف ادلدف الطبية. كايضا من ضمن 
الشراكة بُت ادلدف الطبية كرتعية السرطاف السعودم برنامج تقـو اجلمعية بتوفَت بعض األجهزة التعويضية 

ذلك باجملاف دلرضى السرطاف احملتاجُت أجهزة تنفس( ك  –سرير طيب  –كرس  متحرؾ   –)ثدم صناع  
 ككذلك بعد دراسة احلالة للمريض. )ادلوقع اإللكًتكين جلمعية السرطاف السعودية(

 المساندة االجتماعية 

 أهمية المساندة االجتماعية: 

تنطلق أمهية ادلساندة االجتماعية من كوف اإلنساف اجتماع  بطبعو متفاعال مع من حولو يف 
القوة كالصحة كادلرض كبالتايل فهو يف حاجة إىل ادلساندة يف رتيع احلاالت اليت حاالت الضعف ك 

 يعيشها كال يستطيع العيش معزؿ عن األخر.

فاإلنساف ال ديكنو أف يعيش مبنأل أك مبعزؿ عن غَته من البشر ألنو مفطور على االجتماع مع 
ذلك حاجاتو كيسهم يف إشباع حاجات غَته كاالتصاؿ عند احلاجة، كعلى تبادؿ ادلنفعة معهم فيشبع ب

اآلخرين كىو من خالؿ ىذا االجتماع يتبادؿ األفكار كالقيم كادلشاعر، كيقدر اآلخرين، كيتلقى منهم 
التقدير، كيشاركهم مشاعرىم كيستقبل منهم مشاركتهم مشاعره، كقد تكوف العالقات االجتماعية 
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 ضئيلة،ا تدعو احلاجة إليها بظهر ضعفها، كقد تبدك ضعيفة أك بالغة القوة، تبدك قوية يف ظاىرىا كعندم
 ـ(0240)سيد، كلكنها عند احلاجة إليها تظهر متانتها.

 مصادر المساندة االجتماعية:

ختتلف مصادر ادلساندة االجتماعية باختالؼ ادلرحلة العمرية اليت دير هبا الفرد فف  مرحلة 
األشقاء(، كيف مرحلة ادلراىقة تتمثل يف ادلساندة -األب -الطفولة تكوف ادلساندة متمثلة يف األسرة )األـ 

كجة ككذلك عالقات العمل يف رتاعات الرفاؽ كاألسرة، كيف مرحلة الرشد تتمثل ادلساندة يف الزكج أك الز 
 (.2۲۲۱كاألبناء )سليمر، 

 وظائف المساندة االجتماعية:

الشك أف ادلساندة االجتماعية ىامة كضركرية الستمرار اإلنساف كبقائو إذ ديكننا تشبيو 
ادلساندة االجتماعية بالقلب يضخ الدـ إىل سائر أعضاء اجلسم األخرل، كبالتايل فإف توقف عمل 

ف كهناية حياة اإلنساف، ىكذا ادلساندة االجتماعية فلوال كجود ادلساندة االجتماعية يف القلب يعٍت توق
حياة األفراد كإدراكهم ذلا دلا انتقل إليهم ذلك احلب كالقبوؿ كالتقدير كاالنتماء الذم يدعم حياهتم كيزيد 

عية ترتبط بالصحة من قوهتم دلواجهة ضغوط احلياة كصعاهبا، إذ كجد الباحثوف أف ادلساندة االجتما
 (. 0222كالسعادة، كما أف غياهبا يرتبط بزيادة القلق كادلرض كاحلزف )إمساعيل، 

" كظائف ادلساندة االجتماعية إىل rownellك "بركنيل   Schumakerكيقسم "شوماكر "
 قسمُت رئيسيُت مها :

 أوال: الحفاظ على الصحة الجسمية والنفسية والعقلية: 

إىل احلفاظ على الوحدة الكلية للصحة اجلسمية كالنفسية كالعقلية كتشَت ىذه الوظائف 
للوصوؿ إىل تعزيز كدعم كإحساس ادلتلق  بالراحة النفسية كاالطمئناف يف حياتو، كالشعور بالسعادة، 

 كتقسم ىذه الوظائف إىل: 

 :satisfaction of Affiative needsإشباع حاجات االنتماء: -4

فادلساندة االجتماعية تنم  أمناط التفاعل االجتماع  اإلجيا ي من األصدقاء، كتزيل أم نوعية 
من التفكك كاالهنيار، كتنم   كاجلودةمن اخلالفات ديكن أف تقع عليهم، كحتافظ على مقومات الصداقة 

 بيئة احمليطة بالفرد،كبالتايل ديكن أف تشبع حاجات االنتماء مع ال مشاعر ادلشاركة الفعالة مع اآلخرين،
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كاإلحساس بالوحدة النفسية، كالقلق،  كختفف من اآلثار النفسية السلبية اليت حتيط بالفرد نتيجة للعزلة،
 كاالكتئاب.

 Self -Identity Maintenance and Enhancement المحافظة على الهوية الذاتية وتقويتها:-2

تأكيد ذاتو، كتدفعو إىل الشعور باذلوية فادلساندة االجتماعية حتافظ على إحساس الفرد ب
الذاتية يف إطار دعم العالقات الشخصية باحمليطُت بو، كمن خالؿ تنمية مصادر التغذية الرجعية ادلرتبطة 

 مبظاىر الذات للوصوؿ إىل اتفاؽ يف اآلراء، ككجهات النظر. 

 :Self -Esteem Enhancementتقوية مفهوم احترام الذات -3

دلساندة االجتماعية أف تعزز مفهـو احًتاـ الذات لدل الفرد داخل اجلماعة اليت فيمكن 
 كتنم  إحساسو بالكفاءة الشخصية. ينتم  إليها،

 ثانيا: تخفيف أو الوقاية من اآلثار النفسية السلبية ألحداث الحياة الضاغطة: 

حتدثها أحداث احلياة كتقـو ىذه الوظائف على ختفيف أك الوقاية من اآلثار النفسية، كاليت 
الضاغطة من خالؿ التنمية الواقعية لدل الفرد على مواجهتها بأساليب إجيابية دتنع اآلثار النفسية السلبية 

 من التأثَت على صحتو اجلسمية أك النفسية، كتنقسم ىذه الوظائف إىل:

 وينقسم إلى: Knowledgeable ratingالتقييم المعرفي:  -1

 التقييم األولي: -أ

كتتدخل ادلساندة  لو،كفيو يقـو الفرد بتفسَت عوامل أحداث احلياة الضاغطة احملتملة 
كحتسُت مهمتو بصورة إجيابية لدل الفرد حىت يستطيع أف يوجهها  التفسَت،االجتماعية يف تعميق ىذا 

 إجيابية.بتفاعالت 

 التقييم الثانوي:-ب

دلساندة بتوسيع عدد اخليارات ادلوارد ادلتاحة، كتقـو ا Copingكيشَت إىل موارد ادلواجهة  
ادلواجهة، كتوفَت اسًتاتيجيات مواجهة منوذجية انفعالية، كسلوكية، كتقـو أيضا بتوفَت ادلعلومات الالزمة 

 ذلذه ادلواجهة، كأساليب حل ادلشكالت اليت تعًتضها.

  النموذج النوعي للمساندة:-2
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كتقـو ادلساندة يف ىذا النموذج بوظيفة مباشرة بإمداد متلق  ادلساندة بادلصادر ادلطلوبة 
 دلواجهة احلاجات النوعية اليت تثَتىا أحداث احلياة الضاغطة. 

 :Cognitive adaptationالتكيف المعرفي: -3

بحث ال-فعندما يواجو الفرد أم حدث ضاغط دير بثالث مراحل على ادلستول ادلعرم ى : 
 عن اذلوية أك ادلوقف الضاغط. 

 زلاكلة مواجهة ىذا احلدث الضاغط كالسيطرة عليو. -

 تقوية تقدير الذات للمحافظة على التوازف النفس  كاالنفعايل لدل الفرد. -

كتلعب ادلساندة االجتماعية دكرا ىاما يف كل مرحلة من ىذه ادلراحل بتزكيد الفرد بادلعلومات 
دث، كأساليب مواجهتو، كطرؽ سيطرة الفرد عليو، كدعمو باحملافظة على تقوية تقدير الالزمة عن ىذا احل

 ( brownwell & Schumaker, 0984)ذاتو، 

  Social Support Versus Copingالمساندة االجتماعية مقابل المواجهة: - 4

اخلاصة على الرغم من أف ادلساندة كادلواجهة ى  ظواىر مرتبطة مع بعضها، إال أف ادلفاىيم 
كىذا ما يظهر يف حاالت كظائف  ادلواجهة،ليست مرادفة، كأف ادلساندة ديكن أف توجد مستقلة عن  هبم

 (Thoits, 1986كالعقلية ) كالنفسية، اجلسمية،ادلساندة للحفاظ على الصحة 

  يف:تظهر  support Systemكظائف أخرل ألنظمة ادلساندة    Rodin كافًتض ركدف

دة عندما دتر ببعض الظركؼ الصعبة اليت تسبب لو خربة مؤدلة يف عاحلاجة الشديدة للمسا
كيريد دعم ادلساندة من اآلخرين حىت يشعر  الثقة،كفقداف  كالقلق، اخلوؼ،حياتو تؤدم إىل مشاعر 

 (Rodin, 0985). كاالطمئنافباألماف 

كيرل الباحث أف للوظائف اخلاصة بادلساندة االجتماعية ذلا دكران بارزان يف احلفاظ على الصحة 
لإلنساف كتساعده على  الذاتيةالنفسية كالعقلية، كأف ىذه األبعاد تتصل اتصاال مباشرة بادلساندة 

احلصوؿ على مقومات الصحة النفسية كالعقلية حىت يشعر باألمن كاألماف، كما اعتقد انو من الواجب 
أف يعاد صياغة مفهـو ادلساندة االجتماعية على أهنا مساعدة على ادلواجهة، كأهنا تعمل على ادلشاركة 

 الفعالة مع اآلخرين.
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 أنواع المساعدة االجتماعية: 

" أف ادلساندة االجتماعية تأخذ يف مواقف السراء كالضراء اشكاال عديدة  Jenkens"  يرل
 نلخصها يف أربعة أنواع رئيسية كى : 

 المساندة الوجدانية: -

كى  مساندة نفسية جيدىا اإلنساف كيشعر هبا يف كقوؼ الناس معو، كمشاركتهم لو افراحو  
اىتمامهم بأمره، شلا جيعلو يشعر بالثقة يف نفسو كيف الناس، كأحزانو كتعاطفهم معو، كاجتاىاهتم ضلوه، ك 

 فيزداد فرحا يف السراء كيزداد صربا كحتمال يف الضراء. 

 اإلدراكية:المساندة المعنوية والمساندة -

مساندة نفسية جيدىا اإلنساف أيضا يف كلمات التهاين كالثناء عليو يف السراء كيف  كى  
عبارات ادلواساة كالشفقة يف الضراء، فيجد من هتنئة الناس لو االستحساف كالتقدير كالتقبيل كاحلب 

على ادلتبادؿ، كما كجد من مواساهتم لو التخفيف من مشاعر التوتر كالقلق كالسخط كاجلزع كالتشجيع 
 التفكَت فيما اصابو بطريقة تفاؤلية فيها رضا بقضاء اهلل تعاىل كقدره.

 المساندة التبصيرية او المساندة المعلوماتية:-

ى  مساندة فكرية عقلية تقـو على النصح كاإلرشاد كتقدمي ادلعلومات اليت تساعد اإلنساف  
فتزداد قدرتو  عوامل النجاح اك الفشل،كجتعلو أكثر تبصرا ب على فهم ادلوقف بطريقة كاقعية موضوعية،

بل إنو قد جيد يف النصائح  كحتمل الفشل كاإلحباط من ناحية أخرل، على مواصلة النجاح من ناحية،
 ما يساعده على حتويل الفشل إىل صلاح.

  المساندة المالية او المساندة لعملية: -

من مساعدة الناس لو باألمواؿ  كى  مساندة مباشرة كفعالة يف ادلوقف، كحيصل عليها اإلنساف
كاألدكات أك مشاركتو يف بذؿ اجلهد كحتمل ادلوقف كختفيف ادلسئولية كتقليل اخلسائر، كتقدـ ادلساندة 

التطوع يف عمل يزيد الفرد يف  اشياء عينية، اكاك  ،قركض ميسرةاك  ،حمناك  ىدايا،ادلالية يف صورة 
اف تصنف ( 1۰۰۰كما يرل )كماؿ مرس ،  (Jenkens، 4998). السراء اك خيفف التوتر كاألمل يف الضراء

 ادلساندة االجتماعية إىل أربع فئات من ادلساندة تتمثل فيما يل : 

 :مساندة التقدير-أ
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 كىذا النوع من ادلساندة يكوف يف شكل معلومات باف ىذا الشخص موضع تقدير كمقبوؿ،
كاهنم مقبلوف بالرغم  لقيمتهم الذاتية كخرباهتم،كيتحسن تقدير الذات باف تنقل لألشخاص اهنم مقدركف 

كيشار إىل ىذا النوع من ادلساندة مبسميات سلتلفة مثل ادلساندة  من أم صعوبات اك أخطاء شخصية،
 كمساندة تقديرية لذات.  النفسية كادلساندة التعبَتية،

 المساندة بالمعلومات )المعرفية(:-ب 

 ديد كتفهم ادلشكلة كالتعامل مع األحداث )لضاغطة(،كىذا النوع من ادلساندة يساعد يف حت
 كيطلق عليها حليانا لنصح كمساندة التقدير كالتوجيو ادلعريف. 

 الصحية االجتماعية:-ج

كتشتمل على قضاء بعض الوقت مع األخرين يف أنشطة الفراغ كالًتكيح، كىذه ادلساندة قد 
كاالتصاؿ مع اآلخرين، كذلك بادلساعدة على ختف الضغوط من حيث اهنا تشبع احلاجة إىل االنتماء 

كيشار إىل ىذا النوع  بعد الفرد عن االنشغاؿ بادلشكالت لو عن طريق تيسَت اجلوانب الوجدانية ادلوجبة،
 من ادلساندة حليانا بانو مساندة االنتشار كاالنتماء. 

 المساندة اإلجرائية:-د

كتشتمل على تقدمي العوف ادلايل كاإلمكانات ادلالية كاخلدمات الالزمة ، كقد يساعد العوف  
اإلجرائ  على ختفيف الضغط عن طريق احلل ادلباشر للمشكالت اإلجرائية، اك عن طريق إتاحة بعض 

على ادلساندة  الوقت للفرد ادلتلق  اخلدمة أك العوف دلمارسة األنشطة مثل؛ االسًتخاء أك الراحة ، كيطلق
اإلجرائية أيضا مسميات مثل العوف ، ادلساندة ادلالية كادلساندة ادللموسة ، كعلى الرغم من اف كظائف 
ادلساندة ديكن جتديدىا نظريا فانو من ادلواقف الطبيعية ال صلدىا منفصلة عن بعضها البعض ، فانو ديكن 

اجتماعية لكرب ، ديكن أف يكوف لديهم أيضا  ألكلئك األفراد الذين لديهم صحبة -على سبيل ادلثاؿ  -
فرصة للحصوؿ على ادلساندة اإلجرائية كمساندة التقدير ، كتظهر الدراسات التطبيقية كجود عالقات 

 ،(.4992كزلمد عبد الرزتن،  الشناكم،ارتباطية بُت ادلقاييس ادلختلفة للمساندة. )زلمد زلركس 

نواع ادلساندة االجتماعية رغم اختالؼ العلماء كما يرل الباحث من خالؿ العرض السابق أل
 ألخريف ادلسميات كالًتتيب يف أنواع ادلساندة ككذلك درجة األمهية من باحث اىل اخر كمن  علم اىل 

-ادلساندة ادلعلوماتية )التبصرية( -كنالحظ اف كلها تدكر حوؿ شكل ادلساندة كى  ادلساندة الوجدانية 
ية( كذلك لتحقيق ادلساندة جلوانب اإلنساف ادلختلفة )اجلانب العقل  أك ادلعريف، ادلساندة اإلجرائية )ادلال
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كاجلانب االنفعايل، كاجلانب السلوك ( الذم بدكره ينعكس على اجلانب الصح  للفرد كقدرتو على 
 على صلاح العالج ادلقدـ لو . يأثرمقاكمة االمراض شلا 

 شروط المساندة االجتماعية:

كط اليت جيب أف تتوافر يف عملية ادلساندة النفسية كاالجتماعية عند تقدديها كمن ىنالك بعض الشر  
 ( على النحو التايل: 0225أمهها ما كردت يف عل  )

ال بد أف تكوف ادلساندة االجتماعية كالنفسية معتدلة عند تقدديها إىل الفرد حىت ال  . كمية المساندة:1
 تقديره لذاتو.جتعلو أكثر اعتمادية، كينخفض بالتايل 

كىذا حيتاج الكثَت من ادلهارات االجتماعية لدل  . اختيار التوقيت المناسب لتقديم المساندة:0
 مقدـ الدعم حىت تؤدم إىل نتائج جيدة لدل ادلتلق .

  . مصدر المساندة:3

ال بد أف تتوافر بعض اخلصائص لدم مقدم  ادلساندة، تتمثل يف ادلركنة، النضج، الفهم 
 الكامل لطبيعة ادلشكلة اليت دير هبا ادلتلق  حىت يساىم بقدر فعاؿ يف تقدمي ادلساندة. 

  . كثافة المساندة:4

ت اليت إف مصادر ادلساندة االجتماعية كالنفسية لدل ادلتلق  تؤدم سريعا إىل حل ادلشكال
 دير هبا ادلتلق ، كتساعده سريعة على ختط  األزمات اليت دير هبا يف حياتو.

  . نوع المساندة:5

، كادلهارة، كالفهم لدل مقدم  ادلساندة يف تقدديها مبا يتناسب مع ما القدرةكيتمثل ذلك يف 
  تقدـ إليو.يًتكو كيرغبو ادلتلق  من تصرفات كسلوكيات تتناسب مع نوع كطبيعة ادلساندة اليت

 . التشابه والفهم والتعاطف:6

أف ادلساندة االجتماعية ديكن تقبلها يف حالة التشابو النفس  كاالجتماع  للمقدـ كادلتلق ،  
 كتكوف فعالة لدل ادلتلق  إذا كانت الظركؼ اليت دير هبا ادلقدـ كادلتلق  متشاهبة.

 في المجتمعات اإلنسانية: مهددة للحياةاالمراض الواقع تأثير 
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النظرة الطبية أكثر  كاضحتيف الوقت احلاضر أصبح االىتماـ بصحة الفرد يأخذ حيزان أكرب،  
علمية باعتمادىا على التشخيص كالعالج كفق أجهزة ككوادر متطورة تكنولوجيان كعلميان، كأصبح تصنيف 

ين يستند لدراسات جغرافية كبيئية ادلرض ضمن أنواع معينة حبس ب إصابتها ألعضاء اجلسم اإلنسا
كاجتماعية كنفسية كما شابو ذلك، كأصبح االعتماد يف تشخيص العوامل ادلساعدة لإلصابة بادلرض 
قائمان على أسس علمية كجتارب سلتربية مع ذلك كبرغم احملاكالت كاالكتشافات كالدراسات كالبحوث 

تمعات اإلنسانية فيما خيص الطب كالصحة كمعاجلة ادلكثفة خالؿ احلقب الزمنية ادلتالحقة من حياة اجمل
األمراض بشكل عاـ، إال أف ىذا ادلرض بق  دُيثل شبحان سليفان يهدد صحة الفرد كحياتو كأمنو 

 الشخص .

إف ادلصابُت هبذا ادلرض يعانوف يف بداية األمر من -آثار مرض السرطاف يف عائلة ادلصابُت بو: 
وف حقيقة األمر كيعيشوف حالة من االستسالـ للمرض إلحساسهم الصدمة كعدـ التصديق مث يتقبل

بالرعب كاحلَتة كاخلوؼ كالقلق كاإلحباط كاالنفعاؿ كالتوتر إلحساسهم العايل بُقرب فراقهم ألكالدىم 
كأزكاجهم ككالديهم كادلقربُت ذلم، مث تسود حياة ادلرضى حاالت االكتئاب كالتشاـؤ كاحلزف كاليأس 

نوعان من الصراع بالنسبة للمرضى كعوائلهم مع حقيقة ادلرض اليت تبقى مالزمة  كالغضب شلا يولد
للمريض حىت كفاتو، كحتاكؿ العائلة )سواءن الوالدين أك الزكج أك األخوة أك األكالد ( يف تلك الفًتة من 

ى اجلانب مرض أحد أفرادىا أف تُػَقدـ الدعم كادلساعدة كادلساندة الالزمة لو حىت كإف كانت مقتصرة عل
النفس ، كلكن تبقى حاالت االضطراب السلوك  كالعاطف  كالنفس  كاضحةن على معامل كجوىهم 

 كتصرفاهتم. أما بالنسبة للجانب االقتصادم فإف خطوات عالج مرض السرطاف ابتداء من

إجراء الفحوصات ادلختربية كأشعة الرنُت ادلغناطيس  كما شابو ذلك، كانتهاء بالعالج 
كشراء األقراص الدموية لتعويض نسبة األقراص اليت أتلفها ادلرض، فضالن عن العالجات الكيماكم 

كادلتعلقات األخرل بادلرحلة العالجية، فإف عائلة ادلريض تتحمل الكلفة العالية كاألسعار الباىظة 
م، كإف  للعالجات يف حاؿ عدـ توفرىا بادلستشفيات، كاليت يثقل كاىلها إىل جانب هتديد ادلوت دلريضه

كانت ىناؾ عالجات تتوفر بأسعاٍر زىيدة كمناسبة حبسب بعض اإلشارات. كبالنسبة للجانب 
االجتماع  فإف أفراد عائلة ادلريض حياكلوف أف يكونوا متكاتفُت خالؿ فًتة مرضو، كحياكلوف تكوين 

ٍم مادٍم كمعنوم، أجواء األلفة كاحملبة كالتعاكف فيما بينهم لتوفَت كل ما حيتاجو ادلريض من حٍب كدع
حىت بعد كفاتو، كيقدموف  يتماسكوادلساندتو كمسايرتو خالؿ رحلة العالج ادلتعبة، بل أهنم حياكلوف أف 

 (4990الدعم لبعضهم للتعبَت عن عدـ اذلزدية نفسيان كاجتماعيان أماـ ادلرض. )ابوسعد،
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