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  إهداء:

 
نطفئت إلى إلذي جسدته لوحة إلغياب..  إلى روح قاومت وقاومت ..ثم غابت وإ 

حزنا ودمعا وشمعا ال يذوب إلى روح خالي إلطاهرة"حسيني كبير" رحمه هللا، وجعل هللا عملي هذإ في 
 ميزإن حسناته

 مولى عز وجل" وبالوإلدين إحسانا"من قال فيهما إل إلى
 إلغالية أمي وشهيدة إلعطاء إلتضحية وإلتفاني رمز إلى
 من علمني أن إلحياة قوة وتؤخذ بالقوة أبي إلحبيب إلى

خوإن  يإلى كل أخوإتي وإ 
 كل عائلة "عطاهللا" وعائلة "حسيني" إلى

 جتماعإالوعلم  اوإألرطفوني، كل طلبة ثانية ماستر علم إلنفس إلعيادي إلى
 شفاكم هللا وعافاكم.كل مريض سرطان  إلىكل روح تقاوم من أجل إلبقاء  إلى

 إلى كل من ساهم في هذإ إلعمل من قريب أو بعيد.

 .قلميإلى من ذكرهم قلبي ولم يذكرهم 
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 دير:الشكر والتق
من صبر وهدى، مزيده، وإلشكر هلل على ما وهبني  ويكافئإلحمد هلل رب إلعالمين حمدإ يوإفي نعمه 

وتوفيق تخطيت به إلصعاب إلنجاز هذإ إلعمل، وإلصالة وإلسالم على إلرحمة إلمهدإة وإلنعمة إلمسدإة نبينا 
 محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرإ.

  هللا إلعزيز إلقدير إلذي أعانني إلتمام هذإ إلعمل فله إلحمد وله إلشكر أوال وأخيرإ.أحمد 

" إلتي تفضلت سليمان مسعود ليلىان وإلتقدير إلى إألستاذة إلدكتورإه إلفاضلة" أتقدم بالشكر وإلعرف
رشاد ومتابعة حتى تم إنجاز هذإ إلعمل بهذه إلصورة.  باإلشرإف على هذإ إلعمل، وما قدمته من نصح وإ 

ر  عطاهللا أحمد"كما أتقدم بالشكر إلجزيل إلى إألستاذ إلدكتور" إلى  ،شادإتهإلذي لم يبخل علينا بتوجيهاته وإ 
و إإلرشاد أستاذتنا إلكريمة وأمي  حمن كانت سندإ لي منذ بدإية إلعمل إلى نهايته ولم تبخل عليا بالنص

"عطاهللا شهرزاد" إألستاذةإلى  " أدإمك هللا نبرإسا يضيء درب إلطلبة ويضيء حياتنا."تواتي حياةإلثانية 
أتقدم بالشكر وإلعرفان و  .كرة في شكلها إلنهائي" لمساعدتهما في إخرإج هذه إلمذ"مداحي أمحمدوإألستاذ

وإلى كل أساتذة علم إلنفس إلعيادي إلذين رإفقونا طيلة مشوإرنا إلتعليمي  ستاذة عبوين وغسليإألمن لكل 
 جزإكم هللا تعالى على صبركم معنا.

هرإن، جزإكم إلمولى بو  -إلى كل إلطاقم إلعامل بالمؤسسة إإلستشفائية لألورإم إلسرطانية إألمير عبد إلقادر
كل مرضى إلسرطان إلمقيمين وغير إلمقيمين بالمؤسسة إإلستشفائية، وخصوصا حاالت  إلىعز وجل، 

إلبحث إلتي لوال تجاوبها لما تم هذإ إلعمل. أرجو من إلمولى عز وجل أن يرزقكم إلسكينة ويرزقكم شفاءإ 
 من قريب أو بعيد. كل من ساعدني كما أتقدم بالشكر إلىمن عنده ال يغادر سقما.

بدإء أرإئهم  مناقشة هذإ إلعمل إلمتوإضعب لتفضلهم ألعضاء إللجنة وإالمتنانكما أتوجه بالشكر  وإ 
 .ومالحظاتهم إلسديدة

 بكل إلشكر و إلعرفان. جميعا أتقدم لكم

 
 
 



 
 ج

 :البحثملخص 
إلبحث  ولهذإ إلغرض إجري هدف إلبحث إلحالي إلى إلكشف عن جودة إلحياة لدى مرضى إلسرطان، 

( حاالت مشخصين بأربعة أنوإع من إلسرطانات 04أربع )بعينة من مرضى إلسرطان قدر عددهم  على
هي سرطان "إلثدي وإلمبيض وإلعظام وإلحنجرة"، إلمتوإجدين في إلمؤسسة إالستشفائية إلمتخصصة  

إناث، تم إختيارهم  (02( ذكور و)02وهرإن. وعليه تم إختيار ) -إألمير عبد إلقادر–باألورإم إلسرطانية 
مقياس جودة حياة إلمرضى إلمزمنين متكون لجمع إلمعطيات بطرقة قصديه، معتمدين على أدوإت إلتالية 

من عدة أبعاد إلمتمثلة في)بعد إلصحة إلعامة، بعد جودة إلحياة إألسرية، بعد جودة إلحياة إلزوجية، بعد 
بعد جودة إلحياة إلدينية، بعد جودة إلحياة إلشخصية، جودة إلحياة إالجتماعية، بعد جودة إلحياة إلمهنية، 

بعد إلرضا عن إلحياة، بعد جودة إلصحة إلنفسية( وشبكة إلمقابلة إلنصف موجهة وإلمالحظة إلعيادية، 
إعتمدنا على إلمنهج إلعيادي، درإسة إلحالة. وقد أصفرت نتائج إلبحث إلى وجود إختالف في جودة إلحياة 

لى عدم وجود عند مرضى إلسرطان حس ناث( ، وحسب إلمستوى إالقتصادي. وإ  ب متغير إلجنس)ذكور وإ 
 إختالف حسب إلمستوى إلتعليمي. 

 جودة إلحياة، إلسرطان، مرضى إلسرطان. الكلمات المفتاحية:

Résumé de la recherche 

Le but de cette recherche consiste à connaitre la qualité de vie chez les malades cancéreux, 

pour cela une étude a été menée par le suivi de quatre (04) malades cancéreux diagnostiqués 

comme suit: cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer des os et cancer du larynx, au niveau de 

l'hôpital spécialisé dans les tumeurs cancéreuses, Emir Abdelkader-Oran. 

Ainsi, deux (02) hommes et deux (02) femmes ont été choisis délibérément en utilisant les 

outils de collecte de données suivants le niveau de la qualité de vie chronique des malades qui 

comporte plusieurs volets dont: (le volet qualité santé publique, le volet qualité vie familiale, 

le volet qualité vie conjugale, le volet qualité vie sociale, le volet qualité vie professionnelle, 

le volet qualité vie religieuse, le volet satisfaction vis-à-vis du vécu étale volet qualité santé 

psychique) et le réseau d’interviews semi-dirigées et d’observations cliniques, nous nous 

sommes  basé sur l’approche clinique, l’étude de cas. Les résultats de l'étude ont montré qu'il 

existait une différence de qualité de vie chez les malades cancéreux selon le sexe (hommes ou 

femmes), selon le niveau économique.et il ya pas de différence  selon le niveau d’instruction. 

Mots-clés: qualité de vie, cancer, malade cancéreux. 
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 مقدمة:

إلتي عرفت إنتشارإ وإسعا في إآلونة إألخيرة،  إلخطيرة يعتبر مرض إلسرطان من إألمرإض إلمزمنة      
وبين مختلف إلفئات إلعمرية. حيث يشكل ثاني إألمرإض إلمسببة للوإفيات بعد أمرإض إلقلب و إلشرإيين. 

إلخلية مما يجعلها تنمو وتتكاثر بشكل فوضوي مسببة  (ADN)في فالسرطان مرض يحدث نتيجة خلل 
( إلسرطان بأنه"عبارة عن مجموعة من إألمرإض 2008بذلك تكتال أو ما يعرف بالورم .وقد عرف تايلور)

إلتي تزيد عن إلمائة مرض، يجمع بينها عدد من إلعوإمل إلمشتركة. وينجم إلسرطان عن خلل في إلمادة 
( إلتي تتمثل في خاليا إإلنسان إلجزء إلمسؤول عن إلسيطرة على نمو إلخاليا DNA) إلورإثية إلجينية

وتكاثرها، فخاليا إلجسم إإلنسان تتكاثر بشكل منتظم وبطيء، لكن في حالة إلسرطان يحدث خلل في 
( مما يؤدي إلى تسارع زإئد في نموها وإنتشارها ، ومن إلمعروف أن إلخاليا DNAإلمادة إلورإثية )

مكاناته."وهناك عدت أنوإع من إلسرطان فهو إل سرطانية بعكس خاليا إلجسم إألخرى تستنزف طاقاته وإ 
ليس مرض وإحد وقد يبدأ من أي عضو في إلجسم وينتشر إلى أعضاء أخرى. فهو بذلك يتعدى كونه 

ما أشارت مجرد مشكلة صحية ، فقد بات هذإ إلدإء ينذر بنشوء أزمة خصوصا في إلبلدإن إلنامية ، وهذإ 
إليه بيانات جاءت في برنامج إلعمل من أجل عالج إلسرطان إلصادر عن إلوكالة إلدولية للطاقة إلذرية 

(، فحسب بيانات منظمة إلصحة إلعالمية في توقعاتها أن أكثر من ثلثي إلحاالت إلجديدة، 2011)
ت إإلصابة بالسرطان تتزإيد تزإل معدال وإلوفيات إلناجمة عن إلسرطان ستحدث في إلعالم إلنامي، حيث ال

على نحو مثير للقلق وهذإ ما أكدته بعض إلدرإسات إلجغرإفية إلتي كشفت عن إلعوإمل وإألسباب 
(. ووفقا 2012إلمساعدة في زيادة إإلصابة بهذإ إلمرض في بعض إلبلدإن إلعربية كدرإسة مريم عيسى)

( 2012( أن مشروع جلوبوكان )2020-2016لما جاء في إلخطة إلقومية لمكافحة إلسرطان بمصر )
 14،1إلتابع للوكالة إلدولية ألبحاث إلسرطان إلتابعة لمنظمة إلصحة إلعالمية ، فإنه سجل ما يقدر ب

مليون  19،3مليون حالة وفاة جرإء إلسرطان، ويتوقع أن ترتفع حاالت إإلصابة إلجديدة بالسرطان إلى 
إد سكان إلعالم. وأوضح نفس إلتقرير أن أكثر من (. وذلك بسبب نمو تعد2025سنويا بحلول عام )

( قد وقعت في إلمناطق إألقل 2012في عام ) %64،9وإلوفيات  %56،8نصف جميع حاالت إلسرطان 
كما أن تشخيص  إلناس،نموإ في إلعالم. وهذإ رإجع إلى قلة إإلمكانيات فالعالجات غير متاحة لكافة 

لدخل إلمنخفض وإلمتوسط يتم بعد فوإت أوإن إلشفاء منها. وهذإ غالبية حاالت إلسرطان في إلبلدإن ذإت إ
( 2016ما أكدته إلدرإسات إلصادرة عن بعض إلمنظمات إلعالمية مثل مجلة إلمنظمة إألمريكية للصحة )
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(. وهذإ ما دفع بعض 2011مكافحة إلسرطان في إلعالم إلنامي إلصادرة عن إلوكالة إلدولية للطاقة إلذرية)
صحية لنشر مقاالت وكتب ومنشورإت تهدف للتوعية بضرورة إلكشف إلمبكر وإلوقاية وكذإ إلمنظمات إل

(. إن 2013عالج هذإ إلمرض، مثل إلكتب إلصادرة عن إلجمعية إلسعودية إلخيرية لمكافحة إلسرطان )
الية هذإ إلتصاعد إلكبير في نسب إإلصابة بالسرطان ليس حكما باإلعدإم إذ تتوإفر عدت طرق مثبتة إلفع

لتفادي إلسرطان وشفاءه وهذإ ما أكدته درإسات جاءت في إلخطة إلقومية لمكافحة إلسرطان بمصر 
( بأنه يمكن تفادي ثلث جميع حاالت إلسرطان كما يمكن أيضا إلشفاء منها شفاء تاما. 2016-2020)

إ إلدإء ليس فقط من وهذإ في ظل إلتطور إلعلمي وإلتكنولوجي إلذي يشهده إلعالم. وإألبحاث إلمتعلقة بهذ
(. بل كذإ من إلنوإحي إلنفسية، وذلك بسبب تصادم 2015إلناحية إلبيولوجية وإلطبية كدرإسة نادين يونس)

إألوضاع إلنفسية لدى إلمصاب به. وهذإ ما دفع بالمختصين في هذإ إلمجال إلى إلبحث في إلتأثيرإت 
ينجر عنه من تبعات سوإء كانت إيجابية أو إلنفسية لهذإ إلمرض عند إلمصاب وحتى إلمحيطين به، وما 

( 2017( ودرإسة حمدي ياسين وآخرون)2016سلبية في حياة إلمريض وبيئته، فجاءت درإسة برإهمية)
دإرة إأللم لدى إلمريض. ودرإسة سمر عيسى) ( إلتي إهتمت بأسرة 2017إلتي إهتمت بالمعاش إلنفسي وإ 

 إلمريض.

سرطان على حياة إلمرضى خصوصا الرتباطه في أذهان إلناس بكل إن إلتأثيرإت إلتي يحملها مرض إل  
ما هو مهدد إلحياة وإالستقرإر، وإلتغيير إلذي يفرضه على نمط إلحياة إلمعتاد دفع بنا إلى إلبحث في 
ماهية هذإ إلتغيير، ومستوى إلتأثير إلذي يفرضه هذإ إلمرض بحضوره .فمهما كان تأثير إلمرض على 

عيش وإالستقرإر وإلتعايش مع حالته إلصحية ويقنع ويرضى عن حياته في حدود إلفرد أن يحاول إل
إمكانياته إلصحية وإلجسمية وإلمادية .وهذإ ما يعرف بجودة إلحياة إلتي أشارت إليها منظمة إلصحة 
إلعالمية بأنها "حالة من إلمعافاة إلنفسية وإلجسدية وإالجتماعية وليست غياب إلمرض أو إلعجز فقط 

بأنها:"تمثل مفهوما وإسعا يتأثر بجوإنب  BNOMIC(. كما أضاف بنوميك 3،ص  2014وط،)زعط
متدإخلة من إما إلنوإحي إلذإتية أو إلموضوعية ،مرتبطة بالحالة إلصحية وإلحالة إلنفسية للفرد ومدى 

يعيش إلتي يكونها.فضال عن عالقاته بالبيئة إلتي  ةإالستقالل إلذي يتمتع به وإلعالقات إالجتماعي
( وقد أجريت عدت درإسات إرتبطت بهذإ إلمجال كدرإسة زعطوط 129،ص2018فيها")قوعيش،

(.علينا إالهتمام بهذه إلدرإسات خاصة إلتي تهتم بمعرفة 2017(، ودرإسة دعاء عبد هللا)2014رمضان)
تلفة لها، مستوى جودة إلحياة عند هذه إلفئة، وهذإ يساهم في بناء برإمج عالجية لتنمية إلجوإنب إلمخ
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ويساعد في تدإرك إلنقائص إلتي توإجه مريض إلسرطان، كما تسمح بتسطير وإختيار إلعالجات إلمناسبة 
وتوقع إلمسار إلعالجي للحالة وفقا لموقعه ومتطلباته. ومن هنا تأتي هذه إلدرإسة لتساعد في إلكشف عن 

ة، وإألسرية وإلزوجية، وكذإ إلدينية مستوى جودة حياة مرضى إلسرطان بجميع جوإنبها إلصحية، إالجتماعي
وإلشخصية وإلنفسية، وإلرضا عن إلحياة لدى هذه إلفئة وعلى هذإ إألساس قمنا بوضع خطة عمل ممنهجة 
إشتملت على تقسيم إلعمل إلى جانب نظري وجانب تطبيقي. مجموع فصولهما ستة فصول قسمت 

فصل إألول لتقديم إلدرإسة، ويحتوي على كالتالي: إلجانب إلنظري: إحتوى على ثالثة فصول خصص إل
إلدرإسات إلسابقة إلمتعلقة بمتغيرإت إلبحث، عرض إإلشكالية إلدرإسة تحديد إلفرضيات،أهمية وأهدإف 
إلدرإسة ودوإعي إختيار إلموضوع، تحديد إلمصطلحات وتعريفها إجرإئيا .أما إلفصل إلثاني فقد خصص 

ياة، أستهل إلفصل بمدخل ثم تعريف جودة إلحياة، وجودة إلحياة من إلدرإسة وهو جودة إلح لللمتغير إألو 
إلمتعلقة بالصحة، إالتجاهات إلنظرية إلمفسرة لها، أهمية درإستها عند إلمرضى، مقوماتها، معوقاتها، 
مبادئها وأبعادها ومؤشرإتها حسب تصنيف إلباحثين إألبعاد إلتي تناولناها في درإستنا إلحالية وخطوإت 

د في جودة إلحياة. كما تضمن إلفصل إلثالث إلمتغير إلثاني من إلدرإسة وهو مرض إلسرطان إلتي تساع
من حيث إلجانب إلتاريخي لهذإ لمرض وإإلحصائيات إلمسجلة له عالميا ودوليان مفهومه، إلسمات إلمميزة 

طان وإلتي لهذإ إلمرض، أنوإع إألورإم، مرحل تطور مرض إلسرطان، أعرإضه، أسبابه، أنوإع مرض إلسر 
 تم إختيارها وفقا للحاالت إلتي تناولناها في إلدرإسة، ثم إلعالجات إلمستعملة معه.

أما إلجانب إلتطبيقي فهو يحتوي على إلفصل إلرإبع خصص لإلجرإءإت إلمنهجية للدرإسة،وقسم إلى 
بناء شبكة إلمقابلة جزأين إلدرإسة إالستطالعية، تم  فيها تحديد أهدإفها وحدودها )إلمكانية وإلزمنية(، و 

وهذإ بالرجوع إلى إلدرإسة إلنظرية وإلدرإسات إلسابقة مستعينين بآرإء إلمحكمين في إلميدإن. أما إلجزء 
إلثاني من إلفصل إلرإبع فقد خصص للدرإسة إألساسية إلتي تم فيها تحديد إلمنهج إلمستخدم في إلدرإسة 

وإلزمنية(تحديد متغيرإت إلبحث، مع وصف أدوإت إلدرإسة  .إلعينة وطريقة إختيارها، حدود إلدرإسة)إلمكانية
إألساسية.أما إلفصل إلخامس فهو يحتوي على عرض إلنتائج إلمتوصل إليها من خالل درإسة إلحالة 

وتطبيق مقياس جودة حياة إلمرضى إلمزمنين وتحليلها. أما إلفصل إلسادس فقد خصص لمناقشة فرضيات 
ل عليها وإالستنتاج إالقترإحات وإلتوصيات وإلخاتمة، مع جرد مفصل إلدرإسة في ضوء إلنتائج إلمحص

لقائمة إلمصادر وإلمرإجع إلمستعملة في إلدرإسة وكذإ توضيح مقياس جودة حياة إلمرضى إلمزمنين وشبكة 
إلتي تم إعدإدها من أجل إلدرإسة.إلمقابلة 
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 الخلفية النظرية ) الدراسات السابقة(:-

حتى نستفيد منها من مختلف إلجوإنب إلتي  بحثنا إلحاليحاولنا إختيار إلدرإسات إلسابقة إلقريبة من 
جودة إلحياة  يتطلبها إلبحت إلعلمي، سوف نعرض بعض إلدرإسات إلتي تناولت إلمتغير إلتابع أوال

ودرإسات أخرى جمعت بين إلمتغيرين مرض إلسرطان إلمتغير إلمستقل  بعدها إلدرإسات إلتي تناولت
 .معا
 : جودة الحياة الدراسات التي تناولت –1
منها محلية وأخرى في ميادين متعددة و جودة إلحياة لقد أجريت درإسات كثيرة متعلقة بموضوع   -

وعند عينات مختلفة رى أخ عربية وأجنبية، ووجد إن هذإ إلمتغير ربطته بعض إلدرإسات بمتغيرإت
بعنوإن "إلمهارإت إلحياتية وعالقتها  (2018،عند إلطالب إلجامعي مثل درإسة )توإتي حياة  منها

بعنوإن "جودة حياة إلتالميذ  (2014،درإسة )بحرة كريمةو  جودة إلحياة عند إلطالب إلجامعي"
ب س( "لجودة إلحياة  ،وعالقتها بالتحصيل إلدرإسي" .وعند إلنساء كدرإسة )بشرى عناد مبارك

وعند إلعاملين كدرإسة)منتصر ، وعالقتها بالسلوك إالجتماعي لدى إلنساء إلمتأخرإت عن إلزوإج"
("لنوعية إلحياة و عالقتها بالرضا إلوظيفي لدى إلعاملين ببعض 2009 ،كمال إلدين محمد موسى

 (2016،مد إلسرسي وآخرون إلمؤسسات إلتقنية بوالية إلخرطوم". وعند إألطفال كدرإسة )أسماء مح
جودة  متغيرومن هنا نرى بأن  بعنوإن "جودة إلحياة لدى إألطفال ضعاف إلسمع بالحلقة إالبتدإئية".

 إلحياة غير مرتبط بفئة معينة بل هو يخص كل فئات إلمجتمع.

 بالمجالمن إلدرإسات إلمرتبطة بجودة إلحياة إلمتعلقة  ببعضحاولنا إإللمام  بحثنا إلحاليوفي 
  لذوي إألمرإض إلمزمنة عموما ومرضى إلسرطان خصوصا .إلصحي خاصة جودة إلحياة 

ف إلكبد في يتحت عنوإن "جودة حياة مرضى تل،(2011درإسة منيرة سمير عبد إلهادي)-1 -1
هدفت .توطئة للحصول على درجة ماجستير، كلية إلتمريض، جامعة إلزقازيق مستشفيات "إلمنصورة"
شملت هذه إلدرإسة على جميع  ،وقد  ف إلكبد وجودة إلحياةيتلمرض القة بين إلدرإسة إلى معرفة إلع

تم إختيارهم بطريقة  مريض 100ف إلكبد على إقل يإلمرضى إلمتاحين  من إلجنسين إلمصابين بتل
تم جمع إلبيانات إلخاصة بالدرإسة عن  حيثإلمنهج إلوصفي إلدرإسة  وقد  إستخدمت  قصدية .

 .( QOLإلباحثة بتصميمه ,ومقياس جودة إلحياة)طريق إستبيان, قامت 
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ف إلكبد على جودة حياة  إلمرضى .كذلك ال يتلمرض وجود تأثير ل إلىإلدرإسة نتائج توصلت  قدو 
وجد عالقة إلى  ، و قد توصلتإالجتماعية ومقياس جودة إلحياة توجد عالقة بين كل من إلخصائص

 .لحياة بين كل من مقياس خطورة إلمرض و مقياس جودة إ

نوعية إلحياة عند إلمرضى إلمزمنين وعالقته  تحت عنوإن " (،2014زعطوط رمضان ) درإسة-1-2
. أطروحة دكتورإه تخصص علم إلنفس إإلجتماعي، جامعة قاصدي مرباح ورقلةببعض إلمتغيرإت "

كتشاف نوعية إلحياة لد إلمرضى إلمزمنين إلممثلين بمرضى إلسرطان و الهدفت هذه إلدرإسة 
القتها ببعض إلمتغيرإت إلحيوية إلنفسية إالجتماعية مقرنة بأصحاب إلجمهور إلعام  وأثر إلمتغيرإت ع

إلديمغرإفية وإالجتماعية وإألمرإض على تلك إلعالقة وإختبار نموذج تفسيري لنوعية إلحياة . وقد 
 (100و)  ( مريض إلمقيمون في إلمستشفيات100منهم ) حالة(200)شملت عينة هذه إلدرإسة على 

الرتباطي إإستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلوصفي  من إألصحاء و قد تم إختيارهم بطريقة قصدية .
وإستعانت بأدوإت جمع إلبيانات مقياس جودة إلحياة ،مقياس إلكرب إلنفسي،مقياس  )إلتفاضلي(،

إضافة إلى مقياس إلوظائف إلتنفيذية ومقياس إلتدين  مقياس إلكفاءة إلذإتية ،، إلدعم إالجتماعي
 إلمقابلة إلفردية .

إلجيدة وإلمتوسطة لدى مرضى إلسرطان مقارنة وقد توصلت إلدرإسة إلى إرتفاع نسبة نوعية إلحياة    
 ، بالرغم من أنه سجلت نسبة قليلة من إلمرضى سجلت لديهم نسبة نوعية حياة منخفضة.باألصحاء

إلذإتية وعالقتها بجودة إلحياة تحت عنوإن "إلكفاءة ،( 2015درإسة صليحة عدودة )-1-1-3
أطروحة دكتورإه تخصص علم إلنفس إلعيادي،  إلمتعلقة بالصحة لدى مرضى قصور إلشريان.."

هدفت هذه إلدرإسة إلى إلكشف عن إلعالقة بين إلكفاءة إلذإتية و كل من .جامعة لحاج لخضر باتنة
شملت وقد  ور إلشريان إلتاجي.إاللتزإم بالعالج و جودة إلحياة إلمتعلقة بالصحة لدى مرضى قص

وإستخدمت إلمنهج إلوصفي  ،سنة 80-16فردإ ترإوحت أعمارهم بين  (129)عينة إلدرإسة على 
وإستعانت بمقياس إاللتزإم بالعالج من تصميم إلباحثة ,  ومقياس توقعات إلكفاءة إلذإتية .إالرتباطي 

كأدوإت لجمع إلبيانات  .SF 36لصحةإلعامة)لرإلف سفارتزر( و مقياس جودة إلحياة إلمتعلقة با
 يتمتع مرضى قصور إلشريان إلتاجي بكفاءة ذإتية مرتفعة.- : وأسفرت إلدرإسة على إلنتائج إلتالية.
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بين إلكفاءة إلذإتية و محاور جودة إلحياة إلمتعلقة بالصحة )إلقيود إلمرتبطة  عالقةتوجد  -
إلصحة إلمدركة لدى  ،إلطاقة ،صحة إلنفسيةإل ،إأللم إالجتماعي ،إأللم إلجسدي ،بالصحة إلبدنية

 مرضى إلقصور إلشرياني إلتاجي.
 ،وفقا للمتغيرإت )إلسن ،في إلكفاءة إلذإتية  لدى مرضى قصور إلشريان إلتاجي ال توجد فروق  -

 مدة إلزمن(. ،إلمستوى إلتعليمي ،إلجنس

ن بمرض إاليدز "نوعية إلحياة عند إلمصابي بعنوإن:، تحت (2016أحمد ) درإسة مجدوب-1-4
هدفت إلدرإسة إلى إلكشف عن نوعية كلية إلتربية، جامعة دنقال إلسودإن،  بوالية نهر إلنيل إلسودإن"

بعض إلمتغيرإت )إلنوع  إلحياة عند إلمصابين بااليدز بوالية نهر إلنيل باإلضافة إلى تأثير
بمرض  مصاب (24من )درإسة إلتكونت إلعينة وقد  مدة إإلصابة (.،إلحالة إالجتماعية  ،إالجتماعي

إناث( إختيرت إلعينة بأسلوب عشوإئي طبقي كما إستخدم إلباحث إلمنهج إلوصفي 6،ذكور18) إاليدز
 حيث إستعانت إلدرإسة بأدوإت جمع إلبيانات مقياس جودة إلحياة ..

في  ال توجد فروق  كما أنه توصلت إلدرإسة إلى أن نوعية إلحياة لدى مرضى إاليدز تتسم باإليجاب
نوعية إلحياة تعزى لمتغيرإت إلحالة إالجتماعية و مدة إإلصابة .كما إنه توجد فروق بين إلذكور 

 وإإلناث في نوعية إلحياة لصالح إلذكور .

درإسة بعنوإن "تقييم معدل إالكتئاب وعالقته بجودة إلحياة  ،(2017) عزيز معروف ميرفت-1-5
ماجستير، تخصص تمريض نفسي وإلصحة إلعقلية، رسالة لدى مرضى إلسكري في مدينة إلالذقية"

هدفت إلدرإسة إلى تقييم معدل إنتشار إالكتئاب وجودة إلحياة  .جامعة تشرين كلية إلتمريض سوريا
وإلعالقة بين إالكتئاب وجودة إلحياة لدى هذه إلفئة.شملت عينة إلدرإسة على  ،لدى مرضى  إلسكري 

وقد  تيارهم بطريقة إلعينة إلعشوإئية إلمنتظمة .مريض سكري من إلنوع إلثاني تم إخ (400)
إستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلوصفي إالرتباطي .تم جمع إلبيانات باستخدإم )إستمارة إلبيانات 

مقياس بيك إلثاني لالكتئاب مقياس جودة إلحياة لمنظمة إلصحة إلعالمية ( ،إلديموغرإفية إلحيوية 
وإنه يوجد عالقة بين  %31,5إلعينة  ،كتئاب لدى أفرإدلدرإسة إلى أن نسبة إنتشار إالت إوتوصل

وبالنسبة للعالقة  إلعمر ودرجة جودة إلحياة وهي أنه كلما تقدم إلمريض في إلعمر قلت جودة إلحياة .
 .مقارنة باإلناث بين إلجنسين وجودة إلحياة توجد عالقة وهي أن جودة إلحياة أفضل لدى إلذكور
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 قة بمرضى السرطان :الدراسات السابقة المتعل-2

"إلدعم إالجتماعي لدى إلمصابات  ،تحت عنوإن(2013نبيلة باوية و نادية مصطفى )درإسة  -2-1
درإسة إستكشافية مقارنة على عينة من إلنساء إلمصابات بمستشفى محمد بوضياف -بسرطان إلثدي 

 إلمصابات إلنساء نم عينة لدى إالجتماعي إلدعم مستوى  في إلبحثهدفت إلدرإسة إلى  ."–ورقلة 
 إلدعم:بعديه  في وإلفرق  إالجتماعي ، إلدعم في إلفرق  درإسة تهدف إلى كما إلثدي، بسرطان
 إإلصابة مدة و إلتعليمي، ،وإلمستوى  إالجتماعية إلحالة متغيرإت وفق ألمعلوماتي إلدعم و إلعاطفي
إلسرطان  عالج مركز من عشوإئية بطريقة  ها(حالة تم إختيار 110بلغ حجم إلعينة ) .بالمرض
إستعانت و  .إلوصفي درإسة إحصائية ،إستخدمت إلدرإسة إلمنهجبورقلة بوضياف محمد بمستشفى

 .  إالجتماعي إلدعم مقياس على إالعتماد تمو  بأدوإت جمع إلبيانات إالستمارة

 اتإلمصاب إلنساء مرتفع لدى إالجتماعي إلدعم أن مستوى  إلىفي هذه إلدرإسة  توصلت نتائج  وقد 
( وفق لمعلوماتيإأبعاده )إلعاطفي و في  إالجتماعي، إلدعم في إختالف يوجد ال ،وإنه إلثدي بسرطان
 بينما ،لمعلوماتيإ إلدعم بعد ، وفيإالجتماعي إلدعم في إختالف يوجد ال كما إالجتماعية، إلحالة
 إلدعم في إلفرق  إنعدم كما ، إلتعليمي إلمستوى  وفق إلعاطفي إلدعم بعد إالختالف في ظهر

 ألمعلوماتي إلدعم بعد في إختالف إلى وجود باإلضافة إلعاطفي، إلدعم بعد وفي إالجتماعي،
 .قديما إلمصابات لصالح بالمرض إإلصابة مدة باختالف

درإسة بعنوإن "إسترإتيجيات موإجهة إلضغط إلنفسي لدى مرضى  ،(2014مزلوق وفاء )-2-2   
رسالة ماجستير تخصص علم سطيف"-تعددة إلخدمات قماش أحمددرإسة ميدإنية بالعيادة م: إلسرطان

إلدرإسة  هذه  هدفتسطيف.  02وإالجتماعية، جامعة إلهضاب إإلنسانيةإلنفس إلعيادي،كلية إلعلوم 
 إلنفسية إلضغوط لخفض إلسرطان مريض هايوظف إلموإجهة إلتي إسترإتيجيات عن إلكشف إلى

 كال من بالسرطان، مصاب(120)إلدرإسة عينة بلغت سرطاني. بورم عن إإلصابة إلناجمة
 (سنة 85- 20)بين ترإوحت وإلتي مختلفة إإلناث وبأعمار من (87و) إلذكور من  (33)إلجنسين
 إستخدمت إلدرإسة إلمنهج. تم إختيارهم بطريقة عشوإئية إلسرطان من مختلفة بأنوإع كذلك وإلخاصة
 سيكولوجيين مقياسين ،إلمقابلة :في وإلمتمثلة إلبحث إألدوإت بعضب إستعانت إلدرإسة و  .إلوصفي

إلدرإسة  نتائج توصلت إلموإجهة. وقد باسترإتيجيات خاص وإآلخر إلنفسي بالضغط خاص ماھأحد
من  أكثر إالنفعال حول إلمتمركزة إلموإجهة إسترإتيجيات إستخدإم يفضلون  إلسرطان مرضى أن إلى
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 أنو  إالجتماعي . إلسند حول وإلمتمركزة إلمشكل، حول إلمتمركزة إلموإجهة السترإتيجيات توظيفهم
إلمشكل،بينما  حول إلموإجهة إلمتمركزة إسترإتيجيات إستخدإم يفضلون  إلذكور من إلسرطان مرضى
إلمساندة  حول وإلمتمركزة إالنفعال حول إلمتمركزة إلموإجهة إسترإتيجيات إستخدإم إلى إإلناث يملن

 .إلذكور من أكثر إالجتماعية

إلموإجهة  إسترإتيجيات إستخدإم إلمنخفض إلنفسي إلضغط ذوي  من إلسرطان مرضى يفضلو 
السترإتيجيات  مهمإستخدإ من أكثر إالجتماعية إلمساندة حول وإلمتمركزة إالنفعال حول إلمتمركزة
 .إلمشكل حول إلمتمركزة إلموإجهة

مرضى إلسرطان و  "درإسة مقارنة بين، تحت عنوإن (2014إلروإشدة عالء زهير )درإسة  -3-2
إألسوياء في درجة إلشعور باالكتئاب و قلق إلموت .درإسة في ضوء نظريتي إلتعلم إالجتماعي 

معرفة إالختالف في درجة إلشعور بالسمات النفعالية  . وقد هدفت إلدرإسة إلى وإلنظرية إلمعرفية "
إلدرإسة في مرضى  تمثلت عينة حيث )قلق إلموتى وإالكتئاب(بين مرضى إلسرطان و إألسوياء 
أما إألسوياء فتمثلت في أبناء إلمجتمع ، إلسرطان إلمقيمين في مستشفى إلملك عبد هللا إلمؤسس

 أدإة  إلدرإسة  إحتوت،أستخدم إلمنهج إلوصفي. تم إختيارهم بطريقة عشوإئية بسيطةإألردني 
هي وصلت إليها إلدرإسة أهم إلنتائج إلتي تو من   .فقرة37 إالستبيان   لجمع إلمعلومات تكونت من

باستثناء  ،عدم وجود فروق تعزى ألثر إلمتغيرإت إلمستقلة على درجة إلشعور بقلق إلموت وإالكتئاب
وجود فروق في درجة إلشعور بقلق إلموت و إالكتئاب بين مرضى و  متغير إلوضع إالقتصادي .

 إلسرطان و إألسوياء ,جاءت إلفروق لصالح مرضى إلسرطان.

"وإقع إلصحة إلنفسية لدى إلمرأة إلمصابة بسرطان تحت عنوإن  ،(2014يدة )رش ةشدم-4-2
وإالجتماعية جامعة  إإلنسانيةأطروحة دكتورإه، تخصص علم إلنفس إلعيادي،كلية إلعلوم   .إلثدي"

هدفت إلدرإسة إلى إلتعرف على وإقع إلصحة إلنفسية للمصابات بأورإم خبيثة أبي بكر بالقايد تلمسان.
حاولت إلدرإسة إلربط بين وإقع إلصحة إلنفسية للمصابة ومختلف ،إالثنين أوى أحد إلثديين على مستو 

إالسترإتيجيات إلتي تستعملها مع إلمرض بعد إنسحابها من عالم إألصحاء.شملت إلدرإسة على عينة 
 لدرإسة هذه إإعتمد وقد  .تم إختيارهم بطريقة عشوإئية بسيطة  (حالة في وضعية إستشفائية61قوإمها )

  على إلمنهج إلوصفي معتمدين على إلطريقة إإلحصائية و إلطريقة إلعيادية من خالل درإسة إلحالة
.وتم إستخدإم إألدوإت إلتالية : مقياس إلصحة إلنفسية لدى إلمرأة إلمصابة بسرطان إلثدي ,تقنيات 
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وقد توصلت  . (DSM IV)درإسة إلحالة .إلدليل إلتشخيصي إلرإبع لألمرإض إلنفسية و إلعقلية 
 إلمصابات عند إلنفسية إلصحة حيث من إلعمرية إلفئات بين فرق  يوجد الإنه إلدرإسة إلى إلنتائج 

 إلمصير نفس تعيش إلعمرية إلفئات مختلف من إلمصابات أن على إلنتيجة إلثدي تدل هذه بسرطان
 إألبعاد بين فروق  وجود وعدم  .وإلمعاودة إالنتكاسة وحتى إلعالج إإلصابة أو حيث من سوإء

 حيث إلثدي، بسرطان لدى إلمصابات إلتعليمي وإلمستوى  إلنفسية إلصحة لمقياس ككل إلعيادية
 وإلثقافة إلطبية، وإلمساندة إالجتماعية إلمدركة، إلمساندة :بينها من ونذكر مؤثرة أخرى  عوإمل وجدت

 إلنفسي وإلتمثل إلروحي، لمستوى وإ إالنفعالي إلزوجية، وإلتحكم وإلعالقة بالنفس، وإلثقة إلصحية،
 إلنفسية إلصحة على إلحالة وتاريخ للسرطان إلنفسية للتمثالت تأثير هناكوإن  .بالسرطان إلمرتبط
 بسرطان وإإلصابة إلشخصية وتكوين إلنفسية إالضطرإبات بين عالقة حيث وجدت إلمصابة، لدى
 .إلثدي

إسة بعنوإن "إأللم إلنفسي لدى مرضى در ،( 2016جهاد برإهمية ونادية بوشالق )درإسة -5-2
 مرضى لدى إلنفسي إأللم مستوى  عن إلكشف إلى إلدرإسة هذه هدفت ،إلسرطان درإسة ميدإنية"

 مستويات وفقا لمتغير إلجنس و متغير إلسن و نوع إلعالج حيث في إلفروق  معرفة و ,إلسرطان
قد تم إختيارهم  إلسرطان فحةمكا لمرإكز مرإجع مريض 230 من مكونة عينة على إلدإرسة أجريت

 مقياست أدإة وإستعمل بطريقة عشوإئية بسيطة حيث إستخدمت إلدرإسة إلمنهج وصفي 
 حوإلي أن إلى إلدرإسة نتائج أظهرتلغرض جمع إلبيانات .  (DASS21)وإلضغط  إالكتئاب،إلقلق

هم %( لدي 47,82بينما ) ,منخفض قلق %( من 63,04و ) إكتئاب من %( يعانون 68,69)
 وذلك للسن وفقا وإلضغط إلقلق ,إالكتئاب مستوى  في دإلة فروقا هناك أن متوسط،وتبين ضغط

 إلمرضى لحساب إلضغط مستوى  في وجودها إتضح كما.مقارنة بالذكور إإلناث لدى بارتفاعها
 .للسن وفقا إلنفسي إأللم في مستوى  فروق  أي تسجل لم حين في .إلكيميائي إلعالج يتلقون  إلذين

 ض الدراسات المشابهة التي جمعت بين المتغيرين جودة الحياة و مرضى السرطان : عر -3

"جودة حياة مرضى إلسرطان إلفلسطينيين  ،تحت عنوإن (2013محمد حسين )  إلخليف درإسة-1-3
 إلدرإسة هدفت هذه درإسة لنيل شهادة ماستر،جامعة إلقدس فلسطين. في ظل غياب إلرعاية إلتلطيفية"

 بحثت و .فلسطين في للسرطان وألعرإض إلمصاحبة إلحياة وجودة نوعية مجاالت مقاييس تقييم إلى
 على إلمصاحبة للمرض. إعتمدت وإالقتصادية وإلديمغرإفية إالجتماعية إلعوإمل بين ما إلعالقة في
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 إلمرتبطة إلعوإمل الستقصاء ( مريض323)عينة تقدر بل مقطعية مسحية درإسة إلمنهج إلوصفي 
 أدإةو  على إلمقابلة في جمع إلمعلومات وإعتمدتتم إختيارها بطريقة عشوإئية بسيطة  ياتهمح بنوعية
.  -30EORTC QLQ Cمن إلسرطان  لمعالجة و للبحث إألوروبية للمنظمة إلحياة نوعية فحص

 وجودة نوعية تدّني مدى إبرإز في متوإفقة وإلنوعي إلكّمي إلبحث نتائجإلى أن وقد توصلت إلدرإسة 
 إلتي إلحياة لنوعية إلكّمية إلمتنبئات كانت حيث ،(% 41.8 ) إلسرطان لمرضى ياة إلصحيةإلح

 إلتعليمي وإلمستوى  ،إلمتدّني إالقتصادي للسرطان وإلوضع إلمتقدمة إلمرحلة هي بشكل سّيئ أثرت
 في صفإلن من إقل متدنية، إلحياتية إلوظائف مقاييس جاءت للعالج . كما إلطويلة وإلمّدة ،إلمتدّني
 46 ) وإلعاطفة (% 48.8 ) إلدور و (% 48.8 ) إلجسدية سجلت إلوظائف حيث إألحيان، معظم
 لدى إألعرإض وجود شّدة إلى باإلضافة (% 50 ) إالجتماعية ( وإلوظائف (% 60.5 وإإلدرإك (%
 (% 56.4 ) وألرق  (% 63 ) إأللم  (% 66.6 ) إلتعب سجل مقياس حيث إلسرطان، مرض
 .(% 64.6 ) إلمالية  وإلصعوبات (% 45.3 ) هيةإلش وفقدإن

بعنوإن "نوعية حياة مريضات سرطان إلثدي  ،(2014سوسن غزإل ومفيدة إلنعمان )درإسة -2-3
 في إلكيماوية إلمعالجة فترة خالل إلثدي مريضات سرطان حياة "هدفت إلدرإسة إلى إستقصاء نوعية

إختيرت  ( مريضة60رإسة على عينة قوإمها )أجريت إلد .إلالذقية في إلجامعي تشرين مستشفى
 للجمعية إلحياة باستبيان نوعية إستعانتبطريقة قصدية إستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلوصفي، و 

 إلمكون  إلثدي لسرطان)مديول( ونموذج سؤإل 30من إلسرطان إلمكون  ومعالجة ألبحاث إألوربية
 إلمريضات من %73,3 سبةأنإلى تائج توصلت إلنوقد  لجمع إلمعلومات وإلبيانات. .سؤإل 23 من

 حياة نوعية تعكس 50 من أقل إجمالية حالة صحية محصلة لديه ونصفهن إلخمسين سن تحت
 كما .إلحياة في إلدور وظيفة باإلضافة إلى وإلنفسية إالجتماعية إلوظيفة في إضطرإب مع متدنية
 إلغثيان أهمها لجة كانبالمعا مرتبطة أعرإض وجود من إلمريضات من % 67 من أكثر يعاني
 نوعية إلحياة محصلة تغير إلنتائج أظهرت أيضا   وإلتعب وإألرق  إلشهية وفقد إلتنفسية وإلزلة وإالقياء
لنموذج  بالنسبة ،أما إلتعليمي إلمستوى  بتغير تأثرها دون  وإلعمل إالجتماعية، وإلحالة إلعمر، حسب

 إلجنسية إلوظيفة في تدني من يعانين مريضاتإل غالبية أن إلنتائج أظهرت إلثدي سرطان  )مديول(
 إلبحث يظهر ،لم إلمستقبل إلى إيجابية رإضية نظرة مع لكن إلذرإع وأعرإض إلشعر من فقد وإنزعاج
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 إلريف ومريضات إلالذقية مدينة مريضات بين حياة نوعية في داللة إحصائية ذإت فروق  وجود
 .إألخرى  إلمحافظات وباقي

( درإسة بعنوإن:"إلعالقة بين مستوى 2017 إلعدوإن وعادل جورج طنوس)دعاء عبدهللادرإسة -3-3
إألعرإض إالكتئابية ومستوى إلرضا عن نوعية إلحياة لدى إلسيدإت إلمصابات بمرض إلسرطان و 

 إألعرإض مستوى  بين إلمصابات بمرض إلتصلب إللويحي".هدفت إلدرإسة إلى إلتعرف على إلعالقة
 وإلمصابات إلسرطان إلمصابات بمرض إلسيدإت لدى إلحياة نوعية عن إلرضا ومستوى  إالكتئابية
سيدة  ( 35 )على إشتملت حيث ،سيدة(  64 ) إلدرإسة عينة بلغت وقد إللويحي، إلتصلب بمرض
وقد إختيرت بطريقة عشوإئية  إللويحي إلتصلب بمرض مصابة سيدة(  29 )إلسرطان بمرض مصابة

الرتباطي  وإستعانت بأدإة إلمقياس لجمع إلبيانات وإلتي تمثلت إلمنهج إلوصفي إ إستخدمت إلدرإسة
وقد كأدوإت لجمع إلمعلومات، مقياس نوعية إلحياة  وإلنسخة إلمعربة من مقياس بيك لالكتئاب  في 

بين أبعاد  ( α= 0,05وجود عالقة دإلة إحصائيا عند مستوى إلداللة )أن  إلى توصلت إلدرإسة 
و ، إلحياة إلزوجية  عن إلرضا إلحياة، عن وإلرضا إلصحية، إلحياة عن اإلرض ))إلرضا عن إلحياة 

إلرضا عن إلحياة إالجتماعية ,وإلرضا عن إلعمل و إلرضا عن إلدخل إلمادي( و إلدرجة إلكلية 
حسابي  بمتوسط إلعينة أفرإد لدى مرتفعة كانت إالكتئاب درجة أن إلنتائج لالكتئاب .كما أشارت

ن0,26064معياري )( وبانحرإف 3,1548)  إلعينة أفرإد لدى إنتشارإ   إالكتئابية إألعرإض أكثر ( . وإ 
 كان إلعينة لدى إلحياة نوعية عن إلرضا مستوى  أنو على إالنجاز.  إلقدرة وفقد إلكفاءة تدني هي

 متوسطا .

بعنوإن "إلصالبة إلنفسية وعالقتها  تحت عنوإن ،(2018سعيدة قجال وعقيلة عيسرو)درإسة -4-3
وعية إلحياة لدى مرضى إلسرطان" هدفت إلدرإسة للبحث في إلصالبة إلنفسية وعالقتها بنوعية بن

عليها، شملت عينة إلدرإسة على  إلمرض إكتشاف مرحلة وتأثير إلسرطان، مرضى إلحياة لدى
إكتشفه في وقت متأخر.  (19( مريضا إكتشفه في وقت مبكر و)21( مصابا بالسرطان ,)40)

بطرية قصدية. إستخدمت إلباحثة في إلدرإسة إلمنهج إلوصفي إالرتباطي وطبقت إختيرت إلعينة 
( ومقياس نوعية إلحياة لمنظمة إلصحة إلعالمية .توصلت 1996مقياسي إلصالبة إلنفسية لمخيمر)

إلدرإسة لوجود عالقة موجبة بين إلصالبة إلنفسية ونوعية إلحياة لدى مرضى إلسرطان.كما وجدت 
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لصالبة إلنفسية و كذإ نوعية إلحياة وإلتي تعزى إلمرحلة إكتشاف إلمرض وكانت فروق في مستوى إ
  لصالح إالكتشاف إلمبكر.

 االستفادة من الدراسات السابقة في بحتنا الحالي:

بالكثير في إلبحث إلحالي إلتي سوف نعددها في إلنقاط  إن إلدرإسات إلسابقة و إلمشابهة ساهمت 
 إلتالية: 

 شكلة إلدرإسة و إلوقوف على مستجدإتها. إلفهم إلعميق لم .1
إغلب إلدرإسات إلسابقة إستخدمت إلمنهج إلوصفي وهو درإسة كمية سطحية لعينات إلدرإسة،  .2

أما جديد درإستنا هي إستخدإم منهج درإسة إلحالة إلذي يسمح لنا بالدرإسة إلمعمقة وإلفهم أكبر 
ما تعيشه حالة على حدإ من ظروف للحاالت وإ عطاء كل حالة وقت أكبر وإالطالع على كل 

 تؤثر على جودة إلحياة لديها)إعتماد إلتحليل إلكيفي لكل حالة على حدى( .
 تحديد متغيرإت إلبحث إلحالي وهي جودة إلحياة ومرضى إلسرطان .  .3
 إختيار إلمجتمع و إلعينة وكيفية إلتعامل معها .  .4
 إلمعلومات ساعدتنا في إختيار إألدوإت إلمناسبة لجمع إلبيانات و  .5
ساعدتنا في تحليل إلنتائج إلمتوصل إليها ودعم إلجانب إلتطبيقي عن طريق منالقشة نتائج  .6

 . درإستنا إلحالية إستنادإ إلى إلنتائج إلمتوصل إليها في إلدرإسات إلسابقة
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 اإلشكالية:

تمعات يعتبر مرض إلسرطان من إلمشكالت إلصحية إلتي تهدد حياة إلفرد بصفة خاصة وإلمج
إإلنسانية بصفة عامة، وخاصة إلبلدإن إلنامية منها . حيث يشكل إكبر إلتحديات إلتي توإجه 
منظومات إلرعاية إلصحية في إلعالم، نظرإ النتشاره إلوإسع وإلتكاليف إلمرتفعة لتدإبيره إلتشخيصية 

ت إلمتحدة ( إن تكاليف رعاية مرضى إلسرطان بالواليا2016وإلعالجية، ذكرت جهاد برإهمية )
دوالر في  175,77دوالر. ومن إلمتوقع إرتفاعها إلى  124,57حوإلي  2010إألمريكية قدرت عام 

( بليون 126( دولة أوروبية  ب )27. كما قدرت تكلفة إلرعاية إلصحية لهذه إلفئة في ) 2020عام 
لهذإ إلمرض وفق ، أما بالنسبة للجزإئر فقد قدرت إلميزإنية إلتي تم تخصيصها 2009يورو في عام 

( مليار دوالر. ويعد مرض إلسرطان من أهم أسباب إلوفيات في 180إلخطة إلوطنية إلخماسية ب )
جميع أرجاء إلعالم وذلك لزيادة معدل إإلصابة به حيث تشير أخر إإلحصائيات إلمقدمة من قبل 

عدد إلوفيات عام  ألف حالة جديدة سنويا. ووصل 45وزإرة إلصحة إلى إرتفاع عدد إلمصابين بمعدل 
مليون  13,1مليون وفات، ومن إلمتوقع أن يتوإصل إرتفاعها عالميا إلى مايناهز  8,2إلى  2012

حسب منظمة إلصحة إلعالمية. وهذإ ما يفسر خطورة هذإ إلمرض و نتائجه إلكارثية  2030في عام 
 إذإ لم تتخذ أي إجرإءإت للحيلولة دون ذلك.

( إلخلية ما يجعلها ADNيحدث نتيجة تغير أو طفرة في ) رخطيفالسرطان مرض سيكوسوماتي 
تخرج عن إلسيطرة فال تقوم بوظيفتها إألساسية لتتكاثر هذه إلخلية وتنمو بشكل غير طبيعي وتنقسم 
بغير رقابة مؤدية إلى تجمع كتل و أورإم تسمى إألورإم إلسرطانية وهي قادرة على إلتكاثر وإالنتشار 

ؤدية إلى إصابة أعضاء أخرى. وهذإ ما أكده إلعديد من إألطباء وإلباحثين في جميع أنحاء إلجسم م
من بينهم )لوإينبرج ومحمد إلحجازي(. حيث شغل هذإ إلمرض إهتمامهم وفي مختلف إلتخصصات،  
خاصة علم إلنفس إلعيادي إلذي إهتم بدرإسة إألمرإض إلسيكوسوماتية. فربطت بعض إلدرإسات 

( إلتي تناولت إسترإتيجية إلضغط 2014تلفة كدرإسة مزلوق وفاء)مرض إلسرطان بمتغيرإت مخ
( للعالقة بين إألمل وإلشعور 2014لدى مرضى إلسرطان ودرإسة خيرية عبد هللا إلبكوش ) إلنفسي 

باأللم لدى عينة من مرضى إلسرطان. فيؤدي إلسرطان بذلك إلى تغيرإت جذرية في نمط إلحياة 
يرإت إلجسدية في إلشكل إلبدني أو تغير إلنظرة إلى إلذإت وإلتحول وإلخوف من إلموت عالوة على تغ
 إلمالية وإلوظيفية إضافة إلى أثار نفسية .حيث وضحت  في إلوضع إالجتماعي والعتبارإت

"بأن معايشة مريض إلسرطان لأللم تمس مجموعة إألبعاد  cicely saunders( عن 2016جهاد)
وحية ( إلتي أطلقت عليها مصطلح مجمل إأللم ".)جهاد برإهمية )إلجسدية، إلنفسية، إالجتماعية ،إلر 

( وهذه إألبعاد ترتبط بجودة حياة إلفرد ،كما أـن هذه إألخيرة لم يكن ينظر إليها على أنها 2016،
   .& A،Carr( أن كل من " 2010مسألة ذإت أهمية سيكولوجية  إال مؤخرإ فذكرت إيمان)
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B.cummins تعني شعور إلفرد بالسعادة و إلرضا عن حياته و إإلقبال عليها  " يرى أن جودة إلحياة
وإلحماس و إلرغبة ومعايشتها و بناء شبكة عالقات إجتماعية مع إلمحيطين به، وإلشعور إلمتزإيد 
باألمن و إلطمأنينة وإلثقة في قدرإته و إلسعي النجاز إألهدإف و عدم إإلحساس بالفشل وإلتمتع 

ية و أن كل هذإ من شأنه أن يزيد من طموحاته فضال عن إحساسه إلدإخلي بالصحة إلبدنية وإلنفس
بما حققه من إنجازإت تمكنه من إلوصول إلى وضع وضيفي مناسب في إلمستقبل.)إيمان أحمد 

(.فقد كان هناك درإسات سيكولوجية ربطت بين جودة إلحياة ومرض 158، ص2010خميس،
حياة مريضات سرطان إلثدي خالل فترة إلمعالجة ( لنوعية 2014إلسرطان كدرإسة سوسن غزإل)
( بعنوإن جودة إلحياة لدى إلمرأة إلمصابة بسرطان إلثدي. إن 2017إلكيميائية، ودرإسة هاجر رقيق)

رشادية لهذه إلفئة  إالهتمام بدرإسة جودة إلحياة لدى مرضى إلسرطان يساعد في بناء برإمج عالجية وإ 
نتائج إلمعالجة ويقلل من إلتأثيرإت إلنفسية و إلجسمية و كما إنه يمكن أن يساعد في تقييم 

 إالجتماعية لهذإ إلمرض.

ومن هذإ إلمنطلق جاءت فكرة إلبحث إلحالي وذلك بعد إلرجوع إلى إألدبيات وإالطالع  على 
إلدرإسات إلسابقة وإلبحوث إلتي بينت لنا شح في إلدرإسات إلتي ربطت بين إلمتغيرين سابقة إلذكر 

لحياة و مرض إلسرطان( و خصوصا إلدرإسات إلعربية، وإن وجدت درإسات في هذإ إلسياق )جودة إ
فهي تربط بين نوع وإحد من إلسرطانات ومتغير جودة إلحياة )نوعية إلحياة( وهذإ في حدود إطالعنا 

 . إألمر إلذي يعزز أصالة بحثنا إلحالي. و في ضوء ما سبق تحددت مشكلة بحثنا في 

 ي : التالالتساؤل 

 ؟(إلمستوى إالقتصادي إلجنس، وإلمستوى إلتعليمي،جودة حياة مرضى إلسرطان حسب ) ما 

  :ةالفرضي

 إلمطروح يمكننا إقترإح  إلفرضية إلتالية : لفي ضوء إلتساؤ 

 (.إلجنس، إلمستوى إلتعليمي وإلمستوى إالقتصاديختلف جودة حياة مرضى إلسرطان حسب )ت

 الموضوع : و أسباب اختيار البحثأهمية -4

 تتلخص أهمية إلبحث في إلنقاط إلتالية :

  إلتحسيس بموضوع جودة إلحياة وكيفية تحقيقها لفائدة مرضى إلسرطان وإلمحيطين بهم وحتى
 إلعاملين في مرإكز إالستشفائية إلخاصة بمرضى إلسرطان.

 . محاولة إستيعاب مختلف جوإنب جودة إلحياة لدى مرضى إلسرطان 
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 ارإت وإالسترإتيجيات إلحديثة في مجال إلتعايش مع إلمرض وتقديم إلدعم إلتركيز على إلمه
 وإلمساندة لهذه إلفئة.

  درإسة جودة إلحياة لدى مرضى إلسرطان درإسة معمقة للمساعدة في بناء برإمج عالجية
رشادية لهذه إلفئة إنطالقا من إلنتائج إلمتوصل إليها.  وإ 

 ضافة نظرية تثري إلبحوث إلنفسية وخاصة تلك إلتي تربط بين  كما تعتبر درإستنا إسهاما وإ 
 علم إلنفس إاليجابي وإألمرإض إلمزمنة.

  و لهذه إلدرإسة أهمية كبيرة ذلك لتناولها إلمتغيرإت إلمتمثلة في جودة إلحياة و مرض
إلسرطان وهذإ مختلف عن إلدرإسات إلسابقة إلتي تتناول في معظمها جودة إلحياة مع نوع وإحد من 

نات إو تربط بين جودة إلحياة و أمرإض مزمنة أخرى . و لذلك إرتأينا إن هذإ إلموضوع لم إلسرطا
يأخذ نصيبا كافيا في إلبحوث إلعلمية خاصة وقد شهد  إلعقد إألخير إنتشارإ كبيرإ لمرض إلسرطان 

 إلذي يؤثر بصورة أو بأخرى على نوعية حياة إلفرد.
 ة لدى مرضى إلمزمن. توفر إلدرإسة على أدإة لقياس جودة إلحيا 
  أود إلتأكد من إإلجابة على إألسئلة إلمطروحة في شبكة إلمقابلة ومقارنتها باإلجابة على

 إلمقياس حتى يتسنى لنا إلتحقق من مصدإقيتها.  
 ما يلي:  إختيار إلموضوعودوإعي أسباب من  

 إلبحث. بحكم طبيعة إختصاصي إلمدروس علم إلنفس إلعيادي وإلطرف إلمهم في هذإ  -

إلسعي لمعرفة نوعية إلحياة لدى إلفئة إلمصابة بهذإ إلمرض إلذي يعني لهم إلموت، وحتى يتسنى  -
 لنا إالستفادة مستقبال من هذه إلدرإسات في إعدإد برإمج تساعد في إلرفع من جودة إلحياة عندهم. 

  أهداف البحث :-5
 تتلخص أهدإف إلبحث في معرفة ما يلي :

 اة وأبعادها)إلصحة إلعامة، إلحياة إألسرية ،إلحياة إلزوجية، إلحياة إلمهنية، مستوى جودة إلحي
إلحياة إلدينية ،إلحياة إالجتماعية ،إلحياة إلشخصية، إلرضا عن إلحياة وجودة إلحياة إلنفسية( ومرض 

 إلسرطان.
  جودة إلحياة وفقا لبعض إلمتغيرإت )إلجنس ومستوى إلتعليمي ختالف في مستوى معرفة إال 

 ونوع إإلصابة(.
 و تعريفها إجرائيا:البحث تحديد المصطلحات -6

في ظل ما يمتلكه إلمريض من إمكانيات وقدرإت  :هي إلرضا وإلعيش بسعادةجودة الحياة -6-1
جسمية ومادية . و يعبر عنها في إلبحث إلحالي بالنتائج إلتي يظهرها مقياس جودة حياة مرضى 
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ة )إلصحة إلعامة، إلحياة إألسرية ،إلحياة إلزوجية، إلحياة إلمهنية، وهي تضم إألبعاد إلتالي إلسرطان
 إلحياة إلدينية ،إلحياة إالجتماعية ،إلحياة إلشخصية، إلرضا عن إلحياة وجودة إلحياة إلنفسية(

وهو إلمسببة للوفيات  إلخطيرة هو مرض عضوي وهو من إألمرإض إلمزمنة مرض السرطان:-6-2
لخلية ما يؤدي إلى تكاثرها بصفة عشوإئية منتشرإ بذلك في كافة أرجاء ناتج عن خلل في وظيفة إ

إلجسم و منتقال إلى أعضاء أخرى، فهو يصيب مختلف إلفئات إلعمرية وتتفاوت مرإحل إإلصابة به 
 من إلمرحلة إألولى إلى إلمرحلة إلرإبعة.

ض إلسرطان من )ذكور و إناث( إلذين شخصوإ باإلصابة بمر إلحاالتهم  مرضى السرطان:-6-3
قبل إألطباء إلمتخصصين في إألمرإض إلسرطانية من خالل فحوصات وتحاليل مخبرية، وإلحاالت 
-إلتي تتلقى إلعالج في إلمؤسسات إالستشفائية إلمتخصصة في إألورإم إلسرطانية إألمير عبد إلقادر

 ويختلف مستوإهم إلتعليمي وإلمستوى إالقتصادي لديهم. -بوهرإن
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 مدخل
 كمفهوم إلعشرين إلثاني للقرن  إلنصف بدإية منذ " إلحياة جودة" بمفهوم إلباحثينزإد إهتمام 

 إألفرإد حياة إلى إاليجابية إلنظرة إلى أهمية إستجابة جاء وإلذي إاليجابي، إلنفس بعلم مرتبط
 تعددت وقد إألفرإد، حياة من إلسلبية إلنفس للجوإنب علماء أواله إلذي إلكبير للتركيز كبديل
 للشخصية، إاليجابية وإلسمات وإلعادإت إلذإتية إلخبرإت إإلطار، فشملت هذإ في إلبحث قضايا
(، حيث ظهر 198، ص2018. ) حمايدية وإخرون، إلحياة جودة إلى تحسين يؤدي ما وكل
مفهوم ليتسع ويشمل مفهوم إلصحة إلنفسية ومفهوم إلتوإفق وإلتفاؤل بالمستقبل وإلسعادة هذإ 

وإلرضا عن إلحياة تماشيا مع إلنظرية إاليجابية للحياة وإلتي يشملها علم إلنفس إاليجابي . وفي 
د من إلباحثين في إآلونة إألخيرة  على درإسة مفهوم جودة إلحياة من هذإ إلصدد ركز إلعدي

مختلف إلجوإنب إلنفسية وإالجتماعية وإالقتصادية وإلصحية لمختلف إألطوإر وإلتخصصات 
إألعمار ومختلف إلمستويات ويختلف من شخص ألخر من إلناحية إلنظرية وإلتطبيقية وفق 

م إلحياة ومطالبها وإلتي غالبا ما تتأثر بعوإمل كثيرة تتحكم في إلمعايير إلتي يعتمدها إألفرإد لتقوي
دإرة إلظروف  تحديد مقومات جودة إلحياة كالقدرة على إلتفكير وإتخاذ إلقرإر وإلقدرة على إلتحكم وإ 

وإلصحة إلجسمية وإلنفسية وإلظروف إالقتصادية وإلمعتقدإت إلدينية وإلقيم إلثقافية  إلمحيطة 
حدد من خاللها إألفرإد إألشياء إلمهمة إلتي تحقق سعادتهم في إلحياة وإلتي وإلحضارية إلتي ي

 تمثل مقومات جودة إلحياة في حالة إلمعافات إلكاملة بدنيا وعقليا وإجتماعيا ونفسيا.
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 : مفهوم جودة الحياة -1
ومها،  فهو مفهوم جودة إلحياة  شامل ووإسع، وكان لعلم إلنفس إألسبقية في تحديد  مفهإن  

( وإلتخصصات منها) علم إلنفس إلصحييستخدم في جميع إلمجاالت منها) إلمهني وإلدرإسي و 
وإلثانوية  وإلمتوسطة  ةوعلم إالجتماع وإلطب وإالقتصاد( وإألطوإر إلدرإسية منها ) إلجامعي

 ذكر أن ذينظيف عن إبرإهيم إل (، ويعد مقياس لتقييم رفاهية إألفرإد وإلمجتمعات.إالبتدإئيةو 
 إنتظمت حيث إلنفس، علم غير أخرى   علوم في إلسابقة للجهود إمتدإد جاء إلحياة جودة مفهوم
 هذإ سةدرإ فان وبالتالي وإالجتماع إالقتصاد علم في إلمفهوم لهذإ إلعلمية إلمعرفة بدإيات
 جتماعوإال إالقتصاد علماء كرإإد نتيجة كبيرة أهمية إكتسبت قد إلنفسي إلمنظور من إلمفهوم
نماو   وإإلحصائيات، باألرقام تقاس ال إلحياة أن لحقيقة إلسياسي،  رإرإلق وصانعي  في هي إ 
 إلفرد دخل متوسط وإرتفاع إالقتصادي إلنمو ت الدمع في فالزيادة ومشاعر، إستجابات حقيقتها
 عةإلمتنو  حاجاته إشباع إلى بالضرورة يؤدي ال ورفاهية، خدمات من له يقدم ما مستوى  وتحسن

رضاءو   أشارت (. و 10، ص2005)إبرإهيم،  . إإلنسانية قيمه تأكيد وكذلك إلشخصية طموحاته إ 
مفهوم إلجودة يطلق أساسا على إلجانب إلمادي  أنبالرغم من بأنه ( " 2006طعيمة )

وإلتكنولوجي، لكن يمكن إستخدإمه للداللة على بناء إإلنسان ووظيفته ووجدإنه، وجودة إإلنسان 
ثرإء وجدإنه ليتسامى بعوإطفه ومشاعره وقيمه هي حسن تو  ظيف إمكاناته إلعقلية وإإلبدإعية وإ 

 (120ص  ،2008،إالنسانية وتكون إلمحصلة  هي جودة إلحياة وجودة إلمجتمع. )سليمان
( بان  إلمنحنى إلطبي يرى جودة إلحياة على أنها موضوعا هاما 1996يضيف تيلور وبوجدإن )

إالجتماعية وإلجدإل إلسياسي، فكثير من إألطباء وإلمتخصصين  في مجال إلصحة وإلخدمات
في إلشؤون إالجتماعية وإلسياسية ومديري إلمستشفيات  وإلباحثين في مجال إلعلوم إالجتماعية، 
يهتمون بتعزيز ودفع نوعية إلحياة لتصبح هدفا وإقعيا في إلتعامل مع إلمرضى وتوفير إلدعم 

دليل متزإيد على أن إلمريض يرتبط إرتباطا وثيقا بكيفية تصور إلنفسي وإالجتماعي لهم، وتمت 
إلفرد إلى أي حد يتمتع بحياة جيدة، ومند ثالثون عاما مضت كان هناك حديث على تأثير 

، 2016إالكتئاب وتكوين مرض إلسرطان، ولكن لم يعد هو إلحال إآلن. ) مجدوب إحمد، 
 (1772ص
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 لحياة:مفاهيم قريبة أو مرتبطة بجودة ا-1-1
منها نوعية  ومصطلحات إلقريبة هناك إلعديد من إلباحثين يرون أن لجودة إلحياة عدة مرإدفات  

إلحياة وإلسعادة وإلرقى في إلحياة، إلصحة إلنفسية وإلجسمية ، إلرضا عن إلحياة وغيرها من 
ه ضسوف نقوم بعر ( إلى نموذج توضح فيه هذه إلمفاهيم 2018حيث أشارت توإتي )إلمرإدفات 
  فيما يلي:

 

 (146، ص2018( يوضح المصطلحات القريبة من جودة الحياة )تواتي،01الشكل رقم )

زعطوط رمضان  كما أشار عدد من إلباحثين إلى هذه إلمفاهيم  إلقريبة من جودة إلحياة من بينهم  
سدية، ) نوعية إلحياة، إلسعادة ، غياب إلمرض أي إلمعافاة إلج هابعض منإل إلذي ذكر( 2014)

 إلشعور بالرفاهية، إلرضا عن إلحياة، إإلحساس بحسن إلحال(.

( منها ما يلي )إالستقرإر، 2014محمد سالم إلعمرإت ومحمد إحمد إلرفوع ) ونضيف عن*
 إلطمأنينة، إلتفاؤل(

( يذكر منها) إالستمتاع بالحياة، إلهناء، إلشعور بالبهجة 2013* وعن عبد إلعال وعلي مظلوم )
 متعة(.وإلمرح وإل

( إلى)إلصفاء، إلهدوء، إلبهجة، إلطمأنينة وإالرتياح، حسن إلحالة إلصحية 2012* يشير إلفرإ ) 
 وإلنفسية، تقبل وفهم إلذإت (
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وكل هذه إلمصطلحات تعبر عن إلرضا عن إلحياة وإلرقى فيها مع إلقناعة وإإلحساس بالفرح 
 وإلسعادة وإلرإحة إلنفسية.

  تعريف جودة الحياة:  -1-2
رغم إلصعوبة إلتي وإجهها إلعلماء في تحديد تعريف لجودة إلحياة  وإلتدإخل إلموجود بينها  

 منها تعريفا لغويا وإصطالحيا: وبين إلمفاهيم إلقريبة منها إال أنها حضت بمجموعة من إلتعاريف
جاد ) مادة: ج و د(، جاد جودة: صار جيدإ، وجاد فالن سخا وبذل، أ تعريف الجودة لغة: أوال /

 ( 152، ص 2004أتى بالجيد من إلقول وإلعمل.)عبد فليه وإلزكي، 

 ، أصلها إلفعل إلثالثي "جود"، وإلجيد طبقا  البن منظور، نقيض إلرديء، وجاد Qualityفالجودة  -
 ( 69، ص 2006بالشيء جودة، وجودة أي صار جيدإ .) كاظم وإلبهادلي،

  حياة إلطيبة إلرزق إلحالل أو إلجنة.( إلحياة : نقيض إلموت وإل1996عرف إلزإوي )

 (9، ص2015)إلعجمي،                                                                     

 ثانيا / تعريف جودة الحياة اصطالحا:

 فيما يلي: لجودة إلحياة  إلتعاريف حسب إلباحثين وإلمنظماتبعض نعرض   

 جودة  World Health Organization ((WHO,2005ة إلعالمي إلصحة منظمة تعرف       
 سياق أو إلمحيط  إلثقافي وإلنظم إلقيمية  إلتي  لوضعه في إلحياة في إلفرد إدرإك" بأنها إلحياة
،  2005إلعالمية،  إلصحة )منظمة "ومعاييره وشؤونه. وتوقعاته مع أهدإفه وبعالقته فيها، يعيش
 (27ص
يدركها  كما إلحياة جوإنب كل يضم شامال   مفهوما   إلحياة وعيةن إليونسكو إلى إن شير منظمةت

 يحقق إلتوإفق إلذي إلمعنوي  وإإلشباع إألساسية، للحاجات إلمادي إإلشباع ليشمل يتسع وهو إألفرإد،
 ذإتية موضوعية، ومكونات ظروف لها إلحياة فجودة ذلك وعلى لذإته، تحقيقه عبر للفرد إلنفسي
 بمتطلبات إلتنمية وإالرتقاء نحو إلصناعية إلمجتمعات بسعي إلبدإية منذ مإلمفهو  هذإ إرتبط ولقد

 إألفرإد وتطلعاتهم اعاتبإش لموإجهة إالقتصادية إلوفرة تحقيق طريق عن إألفرإد
 (9، ص 2006)بخش،.وطموحاتهم
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 إللذين إلشخصي وإلنفسي، إلنضج لدرجة إلفرد وصول " هي جودة إلحياةأن ( 2010 خميس ) يرى 
 كافة على يبعثه إلذي إألمل خالل من لحياته إيجاد معنى ثم ومن إلسعادة إلذإتية، له انيحقق

 (35، ص2015" )خدإم مشابقة،  عنها رإضيا يصبح بحيث أشكال حياته

( بأنها إلدرجة إلتي يشعر فيها إلفرد بأهمية  Rebecca Renwick 2006تعريف ريبيكا رينوك) 
 (305، ص 2006ع به.) عويس، ما يملك، مهما كان ضئيال ويستمت

 متدإخلة بجوإنب يتأثر وإسعا مفهوما تمثل بانها  BNOMIC ) ": ,  2000 وعرفها بنوميك )
 ومدى للفرد، إلنفسية وإلحالة إلصحية بالحالة مرتبطة وإلموضوعية، إلذإتية أما إلنوإحي من

 إلتي بالبيئة عالقته عن فضال يكونها، إلتي إالجتماعية به،  وإلعالقات يتمتع إلذي إالستقالل
  ." فيها يعيش

 (129، ص2018)قوعيش،                                                                
 ,Stark &Goldsbury وغولدسبرى) ستاركو(  Lehman.1988كل من لمان )إشار و 

 إلمادية الظروفب إالستمتاع " تتضمن مسعودي بأنها وأضاف . بأنها الشعور بالرضا( 1990
شباع إلحاجات، إلحال، بحسن وإإلحساس  إلى إاليجابية إلعاطفية وإلحياة إلحياة، عن وإلرضا وإ 

حساسه إاليجابية، إلجسمية إلصحة جانب  بين متوإفقة حياة عيش إلى وصوال بمعنى إلسعادة وإ 
 (205، ص 2015)مسعودي أمحمد،.إلمجتمع في إلسائدة وإلقيم إإلنسان جوهر

إلجسمية  إلجوإنب بين إلتوإزن  "وعي إلفرد بتحقيق أنهاب( 2005من عرإقي ومظلوم ) كل عن أما
 إإليجابي.  وإلوجود بها إلرضا عن إلحياة وإالستمتاع لتحقيق وإلنفسية وإالجتماعية

 (326)عبد إلرحمان ،ب ت ، ص                                                          
  لمتعلقة بالصحة:جودة الحياة ا-2
 حالة" أنها على ( 1947 ) إلعالمية إلصحة منظمةل بالصحة إلمرتبطة إلحياة ريف جودةتع  
 ".فقط إلعجز أو إلمرض غياب وليست وإالجتماعية وإلجسدي إلنفسية إلمعافاة من

 (3، ص2014)زعطوط،                                                                    
 إألفرإد حياة في إلحادث إلتقدم ذلك بأنها الصحي إلمنظور إلحياة من جودة إلىتشير عدودة 

 لجوإنب مرإعاة في إلمختلفة إلعالجية و إلطبية للبرإمج إلخاضعة إلرعاية إلحصول على نتيجة
 2001آخرون  و براديإالجتماعية. كما أضافت عن  إألفرإد وفقا ألوضاع إالقتصادية إلتكلفة
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 Brady et al,  إلروحانية إلجوإنب بضبط  يرتبط مفهوم بالصحة إلمتعلقة إلحياة جودةبان 
 تحسن و  مدى إلسرطان مرضى عن مالحظاته إلى يشير و إألفرإد، لدى بالعقائد إلخاصة
عقائدية  طبيعة ذإت ممارسات في إستغرإقهم بعد إلصحية حالتهم تحسن و لديهم إلحياة نوعية

( فأشارإ إلى إن نوعية إلحياة 1990. أما شيلي وإسبينوإل)(123، ص2013روحانية )عدودة ، 
في وقت متأخر نسبيا ولسنين عديدة،  إاللم ينظر إليها على أنها مسالة ذإت أهمية سيكولوجية 

ظلت نوعية إلحياة تقاس بالفترة إلتي يبقى فيها إلمريض على قيد إلحياة وبوجود إلمرض دون 
،  2008،شيلي تايلورسية وإالجتماعية إلناجمة عن إلمرض وإلعالج. )أي إعتبار للعوإقب إلنف

 (   360ص
 إلحياة بتعريف جودة توجها إللذين Green &Kreuter ) 1991وأضاف إلهمص نقال عن )

 بين وربط إلمصطلح إلحياة لجودة إالجتماعي إلتشخيص إلى للمرض إلجسم إستجابة جوإنب من
 (48، ص2010مجتمعهم. ) همص،  مع إألفرإد يعيشه إلذي إلحياة عن وإلرضا إلتكيف

 ال يقتصر على إلجانب إلمادي وإلتكنولوجي  جودةمصطلح إل  بأن سبق ذكره ماص منستخل
فحسب بل يمكن إستخدإمه للداللة على بناء إإلنسان ووظيفته ووجدإنه .فجودة إلحياة مرتبطة بعلم 

ودة إلحياة فهي تقيس مدإخل ذإتية وإلتي تخص إلنفس إاليجابي وقد تباينت إلدرإسات إلتي تقيس ج
إدرإك إلفرد لظروفه و إلرضا وإلسعادة إلشخصية وإلمشاعر إاليجابية .ومدإخل موضوعية وإلتي 

 تركز على إلبيئة إلخارجية وتتضمن إلظروف إلصحية وإالجتماعية . 
كه إإلنسان من ومنه يمكن إلقول بان جودة إلحياة هي إلرضا وإلعيش بسعادة في ظل ما يمتل

 إمكانيات وقدرإت جسمية ومادية وهي تضم عدة أبعاد)مجاالت(.
 االتجاهات النظرية المفسرة لجودة الحياة:-3

 إلتكيف نظرية إلمعرفي ولقد تعددت إالتجاهات إلنظرية إلمفسرة لجودة إلحياة منها إالتجاه إلنفسي و 
غيرها من إالتجاهات وفي درإستنا قمنا ملي إلتكاوإالتجاه إالجتماعي وإلطبي وإلديني و  ،إلتعود أو

 منها ما يلي:بتحديد 

 :ة )االتجاه النفسي(النفسي النظرية-3-1

يركز إالتجاه إلنفسي على إدرإك إلفرد كمحدد أساسي للمفهوم وعالقة إلمفهوم بالمفاهيم  
شباعها، وتحقيق إلذإت ومستوى  إلطموح لدى إلنفسية إألخرى، وأهمها إلقيم وإلحاجات إلنفسية وإ 
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يتضح في إلعالقة إالنفعالية إلقوية بين إلفرد إألفرإد، وبالتالي فالعنصر إألساسي لجودة إلحياة 
فاإلدرإك ومعه بقية ، وبيئته، هذه إلعالقة إلتي تتوسطها مشاعر وأحاسيس إلفرد ومدركاته

 2010بو حالوة،أ إلمخرجات إلتي تظهر من خاللها نوعية حياة إلفرد .) إلمؤشرإت إلنفسية تمثل
 ھذا من  الحياة جودة أن  ( 54، ص2016، في هذإ إلصدد تضيف بلعباس )(18-17، ص

 فاإلدراك ومدركاته، الفرد مشاعر وأحاسيس تتوسطها التي العالقة خالل من المنظور تتضح

 .الحياة نوعية خاللها من تبنى المخرجات التي تمثل األخرى النفسية المؤشرات ومجموع
في نظريته إلى أن إشباع إلحاجات هو إلمكون  Abbraham Maslow ماسلو امأشار إبره

جاء هذإ  ، حيث في هرم ماسلو للحاجات إالنسانيةورتبها إألساسي لجودة إلحياة، ولقد وضحها 
ماسلو إذ أن أول وهذإ من منظور  إلترتيب بالتسلسل وحسب ما تقتضيه إلضرورة إلخاصة باإلنسان

وإلتي تتمثل إلتنفس وإلطعام وإلنوم وإلرإحة وإإلخرإج  إلحاجات إلفسيولوجيةما يحتاجه إلفرد هو 
وغيرها، بعد إشباع إلحاجات إلفسيولوجية تظهر إلحاجة إلى إألمان وإلمتمثل في إألمان إألسري 
وإلصحي وإلممتلكات وإلسالمة إلجسمية وإلنفسية وغيرها، وتليها إلحاجة إالجتماعية وإلتي تتمثل في 

إالنتماء يظهر من خالل إلعالقات إألسرية وإلصدإقة وإلعالقات مع إلجنس إألخر، وبعدها إلحب و 
إلحاجة للتقدير وإلتي تبدأ بتقدير إلذإت وتقدير إآلخرين له وإلثقة إلمتبادلة وإلمكانة إلمرموقة، لتصل 

إلموإقف إلى تحقيق إلذإت وذلك باستغالل إلمكتسبات إلسابقة وإلمهارإت إألساسية في موإجهة 
إلمختلفة وحل إلمشاكل بأقل إلخسائر مع إلقدرة على إالبتكار، وبهذإ يحقق طموحاته وذإته.رغم كل 

إبرهام ماسلو أهمل إلحاجات إلدينية بالرغم من أنها أساسية في حياة هذه إلحاجات إلتي حددها  
 (151، ص2018، )توإتي إلفرد، وهذإ إلترتيب للحاجات ممكن أنه يتغير بتغير إلسن وإألفرإد.

 :ة )االتجاه المعرفي(المعرفي النظرية-3-2

( على أن إالتجاه إلمعرفي يركز على فكرتين أساسيتين 2014لقد أشارت بشرى عناد في درإستها)
أن طبيعة إدرإك إلفرد هي إلتي تحدد درجة شعوره بجودة  الفكرة األولفي تفسير جودة إلحياة:  

في إطار إالختالف إإلدرإكي إلحاصل  والفكرة الثانية، النفسي وهذه تتوافق مع االتجاه. إلحياة
بين إألفرإد، فان إلعوإمل إلذإتية هي إألقوى إألثر من إلعوإمل إلموضوعية في درجة شعورهم بجودة 

  .إلحياة

بياجيه أن إلنمط إلعام للنمو يعتمد على عمليات إلتنظيم وإلتمثل وإلموإءمة، وهي عمليات يرى 
أن نطلق عليها إلمصفاة إلتي نفهم من خاللها أحدإت إلبيئة من حولنا، في أي مرحلة عقلية يمكن 
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عمرية يستخدمها إإلنسان في حياته. وإلمفاهيم إلتي تتكون لدينا من خالل عمليات إلتنظيم وإلتمثل 
وإلموإئمة هي إلتي تجعلنا نتحرك بكفاءة في إلعالم إلمحيط بنا ونتصرف مع إآلخرين ونوإجه 

كالت ونعالج إألشياء إلمحيطة بأكبر قدر من إلثقة وتلك عناصر إلصحة إلنفسية.) عويس، إلمش
 (309، ص 2006

  .Vreeke,& al(، فريكي وآخرون Taylor & Bogdan 1996يوضح كل من تيلور وبوجدإن)و 
( إذ يقول تيلور وبوجدإن أ ن " جودة إلحياة موضوع للخبرة إلذإتية، إذ ال يكون لهذإ 1997)
مفهوم وجود أو معنى إال من خالل إدرإكات إلفرد ومشاعره وتقييماته لخبرإته إلحياتية". كما يشير إل

( إلى أن "وجود إلمعايير وإلقيم إلخارجية ال يكون لها معنى إال في سياق ما تمثله 1997فريكي )
اة ال قيمة وال من أهمية وقيمة بالنسبة للفرد نفسه، بمعنى آخر أن إلمؤشرإت إلخارجية لجودة إلحي

،  2010أهمية لها في ذإتها، بل تكتسب أهميتها من خالل إدرإك إلفرد وتقييمه لها". )أبو حالوة،
 (03ص

( يؤكد هذإ إلمعنى Lawton 1996( بأن الوتن )2014( وبوعيشة )2014تذكر كل بشرى عناد)
حياته بظرفان هما إلظرف على إلبيئة في تفسيره لمعنى جودة إلحياة بأنه يتأثر إدرإك إلفرد لجودة 

إلمكاني وإلزماني، إألول هو أن إلبيئة إلمحيطة بالفرد تؤثر على إدرإكه لجودة إلحياة منها تأثير 
إلمباشر كالصحة وإلغير إلمباشر وإلذي يحمل مؤشرإت إيجابية كرضاه على إلبيئية إلتي يعيش فيها، 

لى جودة حياته يكون أكثر إيجابية وهذإ كلما تقدم أما إلثاني يشير أن إدرإك إلفرد لتأثير طبعة إلبيئة ع
إلفرد في إلعمر كلما كان أكثر سيطرة على ظروف بيئته، وبالتالي يكون أكثر إيجابية لشعوره بجودة 

 .إلحياة 

  االتجاه )الديني(:-3-3

بأنها  أول من تطرق لمفهوم جودة إلحياة هو إلقرإن إلكريم إلذي أشار إليها( بأنه 2018تشير توإتي )
بحيث هناك من يرى جودة حياته في إلعمل إلصالح وتالوة إلقرإن أي رإحة في  وإلطمأنينة إلسعادة

 ، ونستشهد هذإ ببعض إآليات إلقرآنية وإألحاديث إلدينية وأرإء إلباحثين.  إلدنيا وإلفوز بالجنة

إألمن وإالطمئنان  إلى أن إلدين يوفر قاعدة وجدإنية تضمن يشيربحيث ( 2007إلحديبي ) يؤكد هذإ
إلنفسي وإلتوإزن إالنفعالي، وإلتفاؤل وحب إلحياة ورضاه عنها، كما يوفر إحساسا بمعنى إلحياة إليومية، 
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فهو يخفف من وطأة إلكوإرث وإألزمات إلتي تعترض طريق إلفرد، كما أن إلشعور إلديني يؤدي إلى 
لقضاء وإلقدر خيره وشره، وإليقين بأن هللا إإلحساس بالسعادة وإلرضا عن إلحياة وإلقناعة وإإليمان با

عز وجل يتدخل في إألحدإث إلمهمة من أجل إألفضل دإئما، ويتحقق ذلك للفرد من خالل إلدعاء 
 (32، ص 2012وإلصالة وإلشكر، مما يوفر له أسمى صور إلدعم وإلطمأنينة.)شقورة، 

 االتجاه االجتماعي:-3-4

ركز على إألسرة تمن إلمنظور إالجتماعي  حياة ( بأن جودة إل2010أبو حالوة ) يشير 
وإلمجتمع، وعالقات إألفرإد وإلمتطلبات إلحضارية وإلسكان وإلدخل وإلعمل، وضغوط إلوظيفة 

 وإلمتغيرإت إالجتماعية.

( من أوإئل إلمنظرين لجودة إلحياة، لقد إنبثق فكرة هذه Frankil, 1955 -1976بحيث يعتبر فرإنك )
اناته مع مجموعة من إلمعتقلين في سجون إلنازية،  فقد رأى أن جودة إلحياة  وليدة إلنظريات أثناء مع

للظروف وإلعوإمل إلمحيط به فهو ال يوجد بالتساؤل عن إلهدف أو إلغرض من إلحياة ولكنه يظهر من 
خالل إالستجابات للموإقف وإلمطالب إلتي توإجهه في إلحياة. ويضيف بأن إلحب وإلهوية يأتي بعد 

وهي تعبر عن تحقيق إلعالقات ، (40، ص 2013خبرإت إلصادمة إلتي يمر بها إلفرد.)إلعجوري،إل
 إالجتماعية إلناجحة مع إألفرإد إلمحيطين به وإإلحساس باالنتماء دإخل إلجماعات إلتي ينتمي إليها.

 (78 ، ص 2014)بوعيشة ،

من اه إالجتماعي حسب إالتج تكتسب جودة الحياة( بان 155، ص2018نضيف عن توإتي ) 
إلخبرإت إلسابقة إلتي يمر بها إلفرد، وإإلحساس باالنتماء دإخل إلجماعات باإلضافة إلى ضرورة 

إالهتمام بنوعية إلعالقات وهذإ بضرورة وبوجدإن  ل ما أشار إليه جريفن وفالنا جون إلتكامل بين ك
حجم وإلدرجة إلالقات ) أي إلى إالجتماعية )مثال إلعالقات مع إلزمالء ( وفي نفس إلوقت بكمية إلع

بجودة إلحياة. ونختم إلقول بقول خاتم  في إالرتقاءإلتي تصل إليها هذه إلعالقات (، وكل هذإ يساعدنا 
 محمد صلي هللا عليه وسلم" ال خير فيمن ال يألف وال يؤلف".إألنبياء 

 االتجاه الطبي: -3-5

وم جودة إلحياة في إلمجال إلطبي، حيث الحظ بأنه بدأ إالهتمام بمفه( 2011يذكر المالكي)     
إألطباء إلعالقة بين إلحالة إلصحية للفرد وجودة إلحياة، من خالل معايير إلجودة في إلرعاية إلصحية، 
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وضرورة إالهتمام بقضايا إلحياة لدى إلمرضى، حيث يدرك إلمرضى جودة إلحياة بصورة تختلف عن 
 عالقات إالجتماعية لديهم من خالل إسترإتجيات فعالة. إألسوياء،  وإلعمل على تنمية شبكة إل

 ( 35، ص2015)خدإم،                                                                           

أن جودة  إلىيشيرون  (Rapheal & others1996)رفايل وإخرون ( بان 2010يضيف إلهمص )
إلتي من إلممكن أن تكون جسدية أو نفسية وذلك في غياب و   إلحياة تعطي مؤشرإ للمخاطر إلصحية
. وإن هناك فرق بين جودة إلحياة وإلحالة إلصحية إلمحسوسة إلعالج إلحالي أو إالحتياج للخدمات

للمرضى، حيث وجد أن جودة إلحياة وإلحالة إلصحية لكل منها تركيبه إلمميز إلخاص به، وعندما 
إلمرضى يركزون على إلحالة إلعقلية أكثر من تركيزهم على إلحالة نعطي معدل لجودة إلحياة نجد وإن 

  إلجسدية.  

( بأنه يحدد إألطباء إلمتخصصون في  (Fallowfield ;1990عن( 19، ص2015)يذكر إلعجمي
إلطب جودة إلحياة بالوظيفة إلعضوية، بينما إألطباء إلنفسيون ينظرون إلى جودة إلحياة باقترإن 

كما أضاف إلمالكي بان هذإ إالتجاه بين إلمجال إلعضوي وإالنفعالي وإالجتماعي.  إلعالقات إلمتبادلة
يهدف إلى تحسين جودة إلحياة لألفرإد إلذين يعانون من أمرإض جسدية مختلفة أو نفسية أو عقلية 

 وذلك عن طريق إلبرإمج إإلرشادية وإلعالجية إلتي تتعلق بالوضع إلصحي وفي تطوير إلصحة.

 (07ص  ،2013) محمدي وفوزية،                                                            

 هذإ أصحاب قبل من إالهتمام( بأن 2006يذكر إألشول نقال عن كل من إبرإهيم وإلصديق )
 إلدعم وتوفير إلمرضى مع إلتعامل في وإقعيا هدفا لتصبح إلحياة جودة ودفع في تعزيز إلمجال
 يرتبط لعالجه إلمتوفرة وإلمؤسسات إلمرض إن على متزإيدة لهم، وهناك أدلة يوإالجتماع إلنفسي
 من إلعديد وجاءت عاليه، جودة ذإت يتمتع بحياة حد إلى إنه إلفرد تصور بكيفية وثيقا إرتباطا
مختلفة.)توإتي،  أمرإض من  يعانون  إلذين إألفرإد حياة جودة تحسين إستهدفت إلتي إلطبية إألبحاث
 تحسين إلىيهدف   إالتجاه ذإبان ه (2010عن عبد هللا )شيخي  أضافت(، 157، ص2018
 عن وذلك يةلإلعق أو إلنفسية أو فةلإلمخت إلجسمية إضر مإأل من يعانون  إلذين دإر لألف إلحياة جودة
 تتعمق إلتي تإمحاضر لل إلشائعة إلموإضيع من إلحياة جودة وتعتبر جيةوعال إرشادية مجإر ب  طرق 

 إالجتماعية بالشؤون  وإلمتخصصين إألطباء تمامهإ  دإز  فقدإ إلصحة تطوير وفي يإلصح بالوضع
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 إلدعم توفير لخال من إلمرضى لدى إلحياة جودة ورفع لتعزيز إالجتماعية إلعموم في وإلباحثين
  (83- 82ص ، 2014 شيخي،(. ليم وإلسيكولوجي إلنفسي

 :التعود أو التكيف نظرية-3-6
 نأ فرضية خص فيلتت إلنظرية ذههبان    Diener and Rahtz)  ,2000 )دينر ورهاتز يشير
 إعتمادإ ذلكو  ،همحيات في عليهم تمر إلتي إلجديدة، إألحدإث تجاهإ مختلف ن بشكليتصرفو  فرإدإأل
 إ مع موإلتأقل إلتعود نتيجةن ولك ، إلحياة في همدإفهوأ  ، همأفعال وردود ،همشخصيات نمط ىلع

 قوعو   قبل اليهع كانوإ إلتي إألساسية إلنقطة إلى ن يعودو  همفإن إلوقت مرور ومع, ألحدإث
 إألحدإث عمطلق م كلبش أو ،إلطريقة بنفس ن يتكيفو  ال ن فو لإلمخت إألفرإد نأ كما، إألحدإث
 ( 33، ص2012 شاقورة، هم. )ب إلمحيطة فوإلظر 

 :المزمن المريض عند الحياة جودة دراسة أهمية-4
 وقت في إال سيكولوجية أهمية ذإت مسألة أنها على إلحياة جودة إلى ينظر إلى إنه لم شيلي أشار
 قيد على إلمريض فيها يبقى إلتي بالفترة تقاس إلحياة جودة ظلت لسنين عديدة، و نسبيا، متأخر
  إلمرض عن إلناجمة وإالجتماعية إلنفسية للعوإقب إعتبار أي  دون  إلمرض بوجود و إلحياة،

 من 100%أن  من إلرغم على أنه وجد إلدم، ضغط فرط حول رةمشهو  درإسة ففي إلعالج. و 
أن  إال إلدم، ضغط لدوإء إلمنتظم إالستعمال مع تحسنت مرضاهم حياة جودة أن ذكروإ إألطباء
 بالمريض،  إلمحيطين من أي يؤيده لم و ، % 50 تتجاوز لم إلمرضى من ذلك أيد من نسبة
 معالجتها و إألمرإض بعض يدركون  إلمرضى أن ىإل إألبحاث من إلعديد ذلك، تشير إلى إضافة
 . حياتهم في مهمة و حيوية نشاطات أو جوإنب تهدد ألنها وذلك إلموت، من  أسوأ قدر أنها على

 (62 1-620ص  ، 2008 تايلور، شيلي.( 
نذكر منها ما يلي:  إلمزمن إلمريض عند إلحياة جودة درإسة لقد ذكر تيلور عدة أسباب توضح أهمية

 (623-622 ص ، 2008 تايلور، ي)شيل
حياته  وعلى للمريض إلشخصي و إالجتماعي و إلمهني إلنشاط على إلمرض تأثير تحديد إن -1

 .إلحياة جودة تحسين لغايات تصمم إلتي للمعالجات مهم بأساس يزودنا أن شأنه من إليومية،
إلمرضى  دىل تنشأ إلتي إلمشكالت نوع تحديد في تساعد أن إلحياة جودة لمقاييس يمكن -2

 بلورة على ستساعد كهذه معلومات أن فيه شك ال مما و معين، نمط من بأمرإض إلمصابين
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معينة من  بأنوإعفقد تكشف مثل هذه إلمقاييس  عن وجود صعوبات مرتبطة   .إلمعالجات إلمطلوبة
 إلسرطان.

ان مثال قد تحتاج إلحياة، ففي إلعناية بالسرط جودة على إلمعالجات تأثير إلمقاييس هذه تتناول . -3
 تزيد كانت إذإ فيما أو ال، أم نفسه إلمرض من أكثر مؤذية كانت  لمعالجة إذإ فيما إلى تقييم فيما 

 إلسياق هذإ في و ال، أم سلبية جانبية آثار لها كانت إذإ أو فيما ال، أم إلمريض بقاء معدالت من
 إلمتغيرإت بعض على إلتعرف و ة،إلسار  غير أثر إلمعالجات قياس إلحياة جودة مقاييس إستطاعت

 إلمعالجات.  بتلك إلمريض إلتزإم من تضعف إلتي
 إألسلوب، فيمكننا إختيار إلمعالجاتفمن إلممكن إستخدإم إلمعرفة جودة إلحياة في إلمقارنة بين  -4

 على جودة إلحياة.  تأثير إدنيإلذي يكون له 
 إلتي إلعالجات إختيار على إلقرإر أصحاب تساعد أن إلحياة بجودة إلمتعلقة للمعلومات يمكن -5

 أن لها يمكن كما ممكنة، حياة جودة أفضل نفسه إلوقت في للمريض تتيح و إلبقاء، فرص من تزيد
 .أخرى  جهة من إلحياة جودة و جهة، من جدوإه و إلعالج كلفة بين إلموإزنة تزودهم بفرص

 بعض تحديد على يساعد إذ إلكبيرة، فائدته إلحياة بجودة تتعلق إلتي بالمسائل إالهتمام لهذإ إن -6
 .مزمن بمرض إلتشخيص عند معينا، عالجيا تدخال أو إهتماما تتطلب إلتي إلجوإنب

هميتها في اGustave) 2006 ,( نقال عن قوستاف ) 134، ص2013تضيف عدودة )  -7
من  ننوعي أمام كنا إذإ ما حالة في إنه إذ إلعالجية، إلقرإرإت في تتدخل إلتي إلمعايير توسيع

يسمح  إلذي للعالج يكون  إلعالجي فاالختيار متوإزنة، و أطول حياة فلضمان إلعالجية إلبروتوكوالت
 إلمرضى. حياة جودة من أمثل مستوى  بتحقيق

 مقومات جودة الحياة: -5

لقد تعددت إلعوإمل إلمساعدة في تحديد جودة إلحياة وهذإ حسب بعض إلباحثين بحيث وضح كل من 
 نموذج لجودة إلحياة يعرف باسم نموذج إلعوإمل إلستة لجودة إلحياة Rutt & Keyes) رإيف وكيف ) 
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 (142، ص2018)تواتي،  ( يوضح العوامل الستة لجودة الحياة02شكل رقم )

 يوضح الشكل السابق مجموعة من العوامل المساعدة في جودة الحياة التي تمثل ما يلي:

مكاناته إلشخصية إلثرإء حياتههي قدرة إلفرد علالنمو الشخصي:   -5-1 )رجيعة،  .ى تنمية قدرإته وإ 
ومن صفاته: شعور إلفرد بالنمو وإالرتقاء إلمستمر، إدرإكه لتطوره وتوسع ذإته،  .(189، ص 2009

إنتفاحه للتجارب إلجديدة، إحساسه إلوإقعي للحياة، شعوره بتحسين ذإته وتطور سلوكه يوما بعد يوم، 
 (727-726ص ،يد من معرفته وفعاليته إلذإتية. )مبارك، ب ت سلوكه يتغير بطرإئق تز 

تشير إلى أن يكون للفرد هدف في إلحياة ورؤية توجه تصرفاته وأفعاله  نحو الحياة الهادفة:  -5-2
ومن صفاتها أن يمتلك إلفرد  .(189،ص 2009)رجيعة،  تحقيق هذإ إلهدف مع إلمثابرة وإإلصرإر.

لحياة إلماضية وإلحاضرة، أن يضع أهدإفا تجعل حياته ذإت معنى في إلمعتقدإت إلتي تعطي معنى إ
تحقيقها، أن يسعى لتحقيق غاياته في إلحياة، أن تكون له إلقدرة على توجيه أهدإف حياته وعلى 
 إإلدرإك إلوإضح  ألهدإف حياته، وأن  يدرك  أن صحته إلنفسية تكمن في إحساسه بمعنى إلحياة.

 (727،ص)مبارك، ب ت

إإلجابة عن كيف يتوصل إألفرإد إلى إإلحساس إإليجابي بجودة إلحياة، باالنتماء، بالمتعة، وهي 
وبالغرض من خالل إالنضمام إلى وإإلسهام في نشاطات وخبرإت أوسع وأسمى وأكثر دوإم ا من إلذإت 

 )مثل: إلطبيعة، إلجماعات إالجتماعية، إلمؤسسات، إلحركات، إلتقاليد، ونظم إالعتقاد(. 

 (20، ص 2010 ،)أبو حالوة                                                                     
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: تدعى بالعالقات إلمجمعة وهي تؤدي إلى إالتفاق وإالجتماع وتساهم العالقات االيجابية -5-3
بر سعي مشترك وتماسك ووحدة وتكامل إلمجتمع، ومن أمثلتها إلعالقات إالجتماعية إلتعاونية إلتي تعت

هدف مشترك وكدإ عالقات إلصدإقة إلقائمة على إإلخالص وإالتحاد وإلتوإفق.)بن  إلىللوصول 
 ( 28،ص 2009سعيد،

درإكه لحدوده، وهو إتجتقبل الذات:   -5-5 ه اهو رضا إلمرء عن نفسه وعن صفاته وقدرإته وإ 
 ، ص 1976فه.  )عبد إلمنعم،يكونه إلمرء إلرإضي عن نفسه وعن إستعدإدإته وإلمدرك لحدود معار 

774) 

سلوك إيجابي يجعل إلفرد يعتمد على نفسه ويتخذ بياجيه بأنها االستقاللية: يشير إليها  -5-6
 ( 2011قرإرإته، ويتحمل إلمسؤولية في إلموإقف إالجتماعية . )إلحسني وإلتميمي،

يار إلبيئات إلمناسبة ومرونة هي إلقدرة على تخيل وإختالسيطرة على البيئة )الكفاءة البيئية(: -5-7
ومن صفاته إلكفاية إلذإتية للفرد، . (189، ص 2009إلشخصية أتناء إلتوإجد في إلبيئة. )رجيعة، 

دإرة نشاطاته وبيئته، وقدرته على إالستفادة من إلفرص إلمتاحة لديه، قدرته  قدرة إلفرد على إلتحكم وإ 
إالجتماعية، قدرته على إختبار قيمة إلشخصية، على إتخاذ إلخيارإت إلمالئمة لحاجاته إلنفسية و 

 (726، ص)مبارك، ب س وإلتصرف بما يتناسب ومعايير مجتمعه.

 حصرتها في إلجدول إلتالي: جودة إلحياة وإلتي ومعوقات مقومات ( إلى 2018تشير توإتي )

 ( يوضح معوقات ومقومات جودة الحياة01جدول رقم )
 لحياةمعوقات جودة إ مقومات جودة إلحياة

 كل إلمهارإت إلحياتية إلتي يكتسبها 
 تساعده في جودة إلحياة إلفرد
 إالتصال وإلتوإصل  رإتمها 
  وإلعمل مع مهارإت إالجتماعية 
   إلجماعة 
  مهارإت إلهوية و حب إلوطن 
 مقومات إألسرية 

 عدم إكتساب إلمهارإت إلحياتية 
 قبل مع عدم إلتكيفإلصحة: عدم إلت 

 إإلصابة بالمرض مع عدم تقبل إلمرض
 إإلصابة باإلعاقة مع عدم تقبل إإلعاقة

 إلقلق إلنفسية إالضطرإبات(  ،،    
 ،إالكتئاب، إلخوف

 .عدم إلثقة بنفس، عدم تقبل إلذإت).. 
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 يمهارإت إلنفسية و إلوعي إلذإت  
 مهارإت إلتخطيط و إدإرة إلوقت 
مشكالت مهارإت إلعلمية مهارإت إلتفكير وحل إلو 

 إلمهارإت إألكاديمية وإلدرإسيةو وإلتكنولوجية، 
 مهارإت إلتحكم في إللغاتو 
 إلجسمية إلجيدة الصحةب إلتمتع :–

 -إلنفسية-إلعقلية
  إلصحة إلعامةمقومات 
 مقومات إلمادية وإالقتصادية 
 )مقومات دينية )إألخالقية 
 

 إلعقلية عدم إلقدرة على حل إلمشكالت 
 وسوء إلتخطيط...

 إلمادي،  إلمادية وإالقتصادية، قلة إلمدخول 
 ، إلفقرإلسكن إلغير مناسب

 سوء إلتفوق إلدرإسي في مختلف إلمجاالت 
 :نقص إلوإزع إلديني الدينية 
 
 

 
 مبادئ جودة الحياة:-6

وأبو نجيلة ( 2011إلهندإوي) كل من راشإتفق بعض إلباحثين على مبادئ جودة إلحياة بحيث أ
  ( Goode 1990(جوديياة وهذإ نقال عن مبادئ إلتي تستند عليها جودة إلح مافي درإسته( 2011)
 )إألسوياء( ن هذه إلمبادئ مشتركة بين إلشخص إلمعاق وإلغير إلمعاقأ -
أن جودة إلحياة مرتبطة بمجموعة من إالحتياجات إلرئيسية لإلنسان، وبمدى قدرته على تحقيق  -

 أهدإفه في إلحياة
ة، بمعنى أنها تختلف من أن معاني جودة إلحياة تختلف باختالف وجهات إلنظر إالنساني -

 شخص إلى أخر ومن عائلة إلى أخرى، ومن برنامج تأهيلي إلى أخر ومن شخص مهني إلى أخر.
أن مفهوم جودة إلحياة له عالقة وطيدة ومباشرة في إلبيئة إلتي يعيش فيها هذإ إإلنسان أو  -

 ذإك.
 .ين بهأن مفهوم جودة إلحياة يعكس إلترإث إلثقافي لإلنسان وإألشخاص إلمحيط -
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 جودة الحياة :ومؤشرات  أبعاد-7

 

 

 (168، ص 2018)تواتي، .( يوضح المؤشرات واألبعاد األساسية لجودة الحياة03الشكل رقم )

وإلذإتية  موضوعيةإل توضح توإتي من خالل إلشكل إلسابق مؤشرإت جودة إلحياة إلمتمثلة في مؤشرإت
ن هذه إلمؤشرإت يّكون للفرد جودة حياة عالية. وتقوم وإلوجودية وضرورة وجودها معا، الن إلتكامل بي

 بتحديد مميزإت كل مؤشر في إلجدول إلتالي:

 ومميزاتها األساسية جودة الحياة (أبعاد) ( يوضح مؤشرات02الجدول رقم)

 جودة الحياةل مميزات كل مؤشر)بعد(  األساسية لجودة الحياة (األبعادالمؤشرات )
 هي: ولوجي(جودة الحياة الذاتية )سيك

 دإخلية خاصة بالفرد
 إلكفاءة إلذإتية وتحقيق إلذإت -إالتجاه نحو إلحياة

 إلتوإزن إالنفعالي -إشباع إلحاجات إلمختلفة-
 إألهمية،-إلتفاؤل -إلرضا إلشخصي وإلسعادة-
 تعامله مع كل ما يؤثر عليه هو كيفية 
 وتطوره إالجتماعي وإلمستقبلي. 

 :يقي(جودة الحياة الموضوعية )فيز 
 هي خارجية تتعلق بالخدمات إلمادية

 خاصة بالمجتمع وإلبيئة إلتي يعيش فيها
 إلفرد وإلجماعات)إألسرة، إألصدقاء،

 إلزمالء، إلجيرإن(

 يتضمن كل إلمؤشرإت إلقابلة للمالحظة وإلقياس منها:
 إلمكانة إالجتماعية وإالقتصادية-إالستقرإر إلمهني

 امة)جسمية وبدنية(إلصحة إلع -وإلدرإسية إألكاديمية
 إلعالقات إألسرية وإالجتماعية -إلصحة إلنفسية–
 إأللفة وإألمان ، أي كل ما يؤثر في إلفرد ومجتمعه-

 هي إحساس: جودة الحياة  الوجودية
 إلفرد بوجوده

 إلتوإفق إلروحي وإلتوإفق إلنفسي  للفرد وهذإ مع إلذإت
 وإآلخرين وإلمجتمع إلذي يعيش فيه

 :عاد جودة الحياة أب اتتصنيف -7
  :حسب إلباحثين منهاأبعاد جودة إلحياة نقوم بذكر بعض  اتإختلفت تصنيف
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بعاد جودة إلحياة لمنظمة إلصحة إلعالمية ألتصنيف ( 134،  ص2017ذكر طشطوش وقشار)
(WHO)  (2015) ھي أبعاد أربعة تتضمنالتي  و:  

 من والتخلص والنوم، الراحة، وعدم األلم مع التعامل كيفية البعد ھذا ويوضح  :الجسمي البعد أوالً/

 التعب

 االنتباه، وتركيز اإليجابية، والسلوكيات اإليجابية، المشاعر من ويتكون  :النفسي ثانياً/ البعد 

 الجسم، وصورة بمظهره، اإلنسان واھتمام الذات، وتقدير والتذكر، والتفكير التعلم في والرغبة

 ومواجهة

 السلبية المشاعر

 ً  االجتماعي، والدعم واالجتماعية الشخصية العالقات البعد ھذا ويتضمن  :االجتماعي البعد /ثالثا

 االجتماعي، القبول :منها لالنتماء، خاصة حاجات لديه اإلنسان أن الواضح ومن .الناجح والزواج

 .االجتماعي والوالء االجتماعي، والتفاعل

 في واألمان باألمن والشعور اإليجابي، بالمعنى الحرية ممارسة ويتضمن : البيئي البعد رابعاً/

 .والضوضاء التلوث عن واالبتعاد در الدخلصوم المنزل، وبيئة البيئية الجوانب
  إللياقة من مثلى وحالة إلديناميكية إلجسم بوظائف إلقيام على إلقدرة: الجسدية الصحة -1

 .إلبدنية
 بالسعادة إلفرد وشعور عنها، بيروإلتع إلمشاعر على إلتعرف على إلقدرة: النفسية الصحة -2

  .تردد أو إضطرإب دون  إلنفسية وإلرإحة
 مع على سالم للحصول إلدينية وإلممارسات بالمعتقدإت تتعلق صحة وهي: الروحية الصحة -3

  .إلنفس
 على وقدرة وإلشعور بالمسؤولية، وتناسق بوضوح إلتفكير على بالقدرة تتعلق العقلية الصحة -4

  .وصنعها إلقرإرإت وإتخاذ إلخيارإت حسم
 مادة وأشخاص من بالفرد يحيط ما كل مع إلعالقة إقامة على : إلقدرة االجتماعية الصحة -5

 وإحترإمهم.  إآلخرين مع وإلتوإصل بها، وإالتصال وأنظمة وإالستمرإر وقوإنين

 ( مجالين لجودة إلحياة هما: ,1998shek and Leeعن شيك ولي ) نقال يذكر شعبان و 
 : وتشمل جودة إلحياة إلوإلدية وجودة إلعالقات مع إألبناء. ة األسريةجودة الحيا -1
 وتشمل إلرضا عن إلحياة ، تقدير إلذإت وإلتفاؤل . جودة الحياة االنفعالية: -2

 :منها ما يلي(  ,Schalock 2004عن شالوك )يذكر  (2015)خدإم أما 
وحية، وإلسعادة، ومفهوم وتشمل إلشعور باألمن، وإلجوإنب إلر  جودة المعيشة االنفعالية: -1

 إلذإت، وإلرضا أو إلقناعة.
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وتشمل إلصدإقة إلحميمة، وإلجوإنب إلوجدإنية، وإلعالقات  العالقات بين األشخاص:  -2
 إألسرية، وإلتفاعل وإلمساندة إالجتماعية.

وتشمل إلوضع إلمادي، وعوإمل إألمن إالجتماعي، وظروف  جودة المعيشة المادية: -3
 وإلمكانة إالجتماعية وإالقتصادية. إلعمل، وإلممتلكات، 

 وتشمل مستوى إلتعليم، وإلمهارإت إلشخصية، ومستوى إالنجاز. االرتقاء الشخصي: -4
وتشمل إلحالة إلصحية وإلتغذية، وإلنشاط إلحركي، وإلرعاية  جودة المعيشة الجسمية: -5

 إلصحية، وإلتامين إلصحي، ووقت إلفرإغ، ونشاطات إلحياة إليومية.
وتشمل إالستقاللية، وإلقدرة على إالختيار إلشخصي، وتوجيه إلذإت،  ت:محددات الذا -6

 وإألهدإف وإلقيم.
ويشمل إلقبول إالجتماعي، وإلمكانة إالجتماعية، وخصائص بيئة  التفاعل االجتماعي: -7

 إلعمل، وإلتكامل وإلمشاركة إالجتماعية، وإلنشاط إلتطوعي.
 وإلحق إلوإجبات، وأدإء وإلتصويت،إالنتخاب  في وإلحق إلخصوصية، وتشمل  :الحقوق  -8
 .إلملكية في
عامة تؤدي إلي  أبعاديوجد نمط يمكن في ضوئه تحديد ثماني ( بأنه 2010ذكر أبو حالوة )ي

إمكانية تقييم جودة إلحياة إلشخصية لكل إنسان بغض إلنظر عن تصورإته ورؤإه إلشخصية. وهذه 
 هي: إألبعاد

 عام.إلسالمة إلبدنية وإلتكامل إلبدني إل .1
 إلشعور بالسالمة وإألمن. .2
 إلشعور بالقيمة وإلجدإرة إلشخصية. .3
 إلحياة إلمنظمة إلمقننة.  .4
 إإلحساس باالنتماء إلي إآلخرين. .5
 إلمشاركة إالجتماعية. .6
 أنشطة إلحياة إليومية ذإت إلمعني أو إلهادفة. .7
 وإلسعادة إلدإخلية. اإلرض .8
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 أبعاد جودة الحياة الدراسة الحالية:-8
أنها" إدرإك إلفرد بأنه يتمتع بصحة جيدة، ب  محمود وإلجماليأشار إليها لعامة : الصحة اجودة -8-1

وبالحيوية، وإلنشاط، وإلطاقة وإهتماماته بالتغذية ووعيه إلتثقيفي بها لوقايته من إألمرإض، وأيضا 
جرإء   ."لالطمئنان إلفحوصات إهتماماته بحالته إلصحية وإلمتابعة، وإ 

  (67ص ،2010)محمود وإلجمالي،                                                              

(  معاييرها وإلتي تتمثل في: ممارسة إلنشاط إلبدني وسلوكيات غذإئية 2006بحيث يذكر إلرإسبي )
صحية، يتجنب إلعادإت وإلممارسات إلضارة بالصحة، يفهم إلمشاكل إلبلوغ إلجسدية وإلنفسية 

، يمارس إلنظافة إلشخصية، يفحص بشكل دوري، يتناول أدوية إلعالج حسب إستشارة وإالجتماعية
 (176، ص2018)توإتي، إلطبيب، يتبنى ويمارس شعار )إلوقاية خير من إلعالج(. 

بكل ما له عالقة بالحيوية وإلنشاط وذلك  ترتبطجودة إلصحة إلعامة ( بان 2018تشير توإتي ) 
حافظة على إلصحة وإلموإقيت إلصحيحة لوجبات إلطعام وإلصحية، من خالل ممارسة إلرياضة وإلم

 وإلتقيد بفترإت إلنوم إلكافية لرإحة للجسم، وإلمتابعة إلمستمرة للطبيب. 
 ية :رألسة الحياا جودة-8-2

( بان جودة إلحياة إألسرية من  Putnam , 1990ذكرت بحري في درإستها  تفسيرإ لبونتم )  
يث أفترض أن إألسرة هي إلمنظمة إألساسية أكثر تماسكا في إلمجتمع أكثر إلموضوعات أهمية ح

 (   63 ، ص2014وتمثل رأس إلمال إالجتماعي في إلمجتمع.)بحري،

وهي إدرإك إلفرد بأنه يتمتع بحياة أسرية مترإبطة ومستقرة يسودها إلحب، وإلود، وإلتفاهم، وإلثقة 
 إألسري جد في إلمنزل  إلذي يتوإفر فيه إلتوإفق وإلمساندة، وإلشعور بالسعادة، وحرصه على إلتوإ
وتشير أمال إبرإهيم بأنها إلفاعلية ، (67 ، ص2010وإلتفاعل إالجتماعي بين أفرإده.)محمود وإلجمالي،

في إلقيام باحتياجات إألسرة وتمتع أعضائها بحياتهم معا  كأسرة متناغمة وإمتالك إلفرصة لجودة إلحياة 
ألسري، ومهارإت إلحياة إليومية ،وإلحالة إلمادية إلمتيسرة للوإلدين ،وإالتزإن إألسرية وهى: إلتفاعل إ

 إالنفعالي ،وإلبيئة إلمادية، وإلصحة إالجتماعية ، وإلتماسك )إلترإبط( .

إلدور إلذي يقوم به  ( بان جودة إلحياة إألسرية تكمن في صحة2005بحيث يشير رضوإن ) 
يع إألدوإر فيما بينهم وقدرتهم على إنجازهم لهذه إألدوإر وعندما كل فرد من أفرإد إألسرة، بمعنى توز 

تتالقى هذه إألدوإر تّكون أسرة تتسم حياتها بالجودة بأن تالقي هذه إلمكونات جميعا في شخصية كل 
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فرد دإخل إألسرة بطريقة صحية يؤدي هذإ إلى صحة إلدور إلذي يقوم به دإخل أسرته. 
 (  2006)إلرإسبي،

 ة االجتماعية: لحيااجودة -8-3
برضاه عن تفاعالته إالجتماعية مع إآلخرين، إلفرد جودة إلحياة إالجتماعية هي إدرإك  

وإستمتاعه بالوقت إلذي يقضيه معهم، ورضاه عن أصدقاءه ألنهم مصدر للثقة، وإلحب وإالنسجام، 
 (67، ص2010وإلمساندة وإلسعادة. ) محمود وإلجمالي،

إلتوإصل إالجتماعي إلذي يتميز ببعض إلمعايير ومنها إإلنصات تتسم ببعض إلخصائص منها 
لآلخرين باهتمام، يقدم أفكار بشكل وإضح ومتناسق، يستعمل مفردإت إللغة بشكل صحيح للتعبير عن 
أفكاره، يحترم وجهات نظر إآلخرين، يحافظ على عالقات حسنة مع زمالئه، يساعد في حل مشاكل 

ين، يستخدم أساليب متنوعة في إالتصال مع إآلخرين، مرن في إلتعامل زمالئه، يتحدث بثقة مع إآلخر 
 (2006مع إآلخرين. )إلرإسبي، 

وإلدعم  جودة إلحياة إالجتماعية هي إدرإك إلفرد بإنتماءه لآلخرين( بان  2018أشارت توإتي )
هم في حدود وإلقدرة على إقامة عالقات إيجابية وإلتوإصل معهم وعلى مساعدت وإلمساندة إالجتماعية

حساسه بالرضا وإلمتعة بذلك مكاناته وإ    .قدرإته  وإ 
 :السعادة الشخصية-8-4

هي حالة نفسية من مشاعر إلرإحة وإلطمأنينة وإلرضا عن إلنفس وإلقناعة بما كتب هللا سبحانه وتعالى، 
قته بربه وهي أمر أميل إلى إلديمومة، وإستمرإر في نفس إإلنسان إجماال، وتعتبر مؤشرإ على مدى عال

 (17، صه 1423وخالقه ورإزقه. )إلقعيد وإلمبارك،
 وتتضمن ذإتيا ، إإلنسان باإليجابية يخبرها تتسم وعقلية إنفعالية حالة ( بأنها2007وتعرفها جودة )   

 شكل ب إألحدإث في إلتأثير على وإإلحساس بالقدرة وإألمل، وإلتفاؤل، وإلمتعة، بالرضا، إلشعور
 (30، ص2012)شقورة، إيجابي. 

  لرضا عن الحياة:ا-8-5

محرك جوهري للسلوك إإلنساني، وهو تقييم إلفرد بأنها  ("West, 2006 )وست يعرفها   
كما  ( 326، ص2014) مقدإدي وإالبرإهيم، للجوإنب إلمتنوعة إلتي تجعله يشعر بالرضا عن حياته".

 إلتقييم وهذإ إلخاصة، نظرهم وجهة من مإألفرإد حياته ويقّيم يحكم كيف بأنه مقدإدي وإالبرإهيميضيف  
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 جوإنب تقييم عام أو بشكل للحياة وتقيمهم إألفرإد إدرإك في ويتمثل معرفي :األولجانبين:  في يكون 
 إألفرإد تقييم :والثاني إلعمل عن إلرضا أو وإلرضا إلزوإجي إلحياة عن إلرضا مثل إلحياة من محددة
 وإلقلق إلتوتر أو وإلفرح إما إلسعادة، تسبب إلتي إلسارة غير أو رةإلسا إألحدإث تكرإر بناء على لحياتهم

، 2014 مقدإدي وإالبرإهيم،إلمختلفة.)  بدرجاته إلرضا عدم أو بالرضا إلشعور  وبالتالي وإالكتئاب،
  (268-267ص

يتفق عدد من إلباحثين على أن إإلحساس بالرضا عن إلحياة يشير إلى تقييم إلفرد لمدى  
بتقدير  نتائج درإسات بأنه يرتبط إيجابياسية في إلحياة إستنادإ إلى سماته إلشخصية. وأثبتت صحته إلنف
( أن إلرضا عن إلحياة هو تقدير   (Shin & Johnson 1978يرى شين وجونسون و  .إلفرد لذإته

 (07 -05، ص2013عامل نوعية إلحياة حسب إلمعايير إلتي إنتقاها لنفسه.).)إلدسوقي،

( بأنها تعني تقبل إلفرد لذإته وأسلوب إلحياة إلتي يحياها في إلمجال إلحيوي 1988إلديب )بحيث يرإها 
إلمحيط به فهو متوإفق مع ذإته وربه وأسرته، سعيد في عمله   متقبال ألصدقائه، رإضيا على إنجازإته 

تحقيق أهدفه. إلماضية، متفائال بما ينتظره مستقبال، مسيطرإ على بيته هو صاحب إلقرإر، قادرإ على 
 (269ت، صإلحجازي، ب )
  جودة الصحة النفسية:-8-6

( "بأنها حالة من إلعافية إلتي يحقق فرد قدرإته، ويمكن 2005عرفتها منظمة إلصحة إلعالمية ) 
أن يتغلب على إالجتهادإت إلعادية في إلحياة، ويمكن أن يعمل بإنتاجية ويكون قادرإ على إلمساهمة 

 (16، ص 2018 توإتي،في مجتمعه".) 

يعرفها حامد عبد إلسالم  بأنها حالة من إالستقرإر إلنسبي، يكون فيها إلفرد متوإفقا نفسيا)  
شخصيا وإنفعاليا وإجتماعيا أي مع نفسه ومع بيئته(، يشعر بالسعادة مع نفسه ومع إآلخرين، ويكون 

على موإجهة مطالب إلحياة قادرإ على تحقيق ذإته وإستغالل قدرإته إلى أقصى حد ممكن ويكون قادر 
وتكون شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه عاديا يكون حسن إلخلق بحيث يعيش في سالمة 
وسالم. وأن للصحة إلنفسية شقان أولهما شق نظري علمي يتناول إلشخصية وإلدوإفع وإلحاجات 

ناس وتصحيح إلمفاهيم وأسباب إألمرإض إلنفسية وأعرإضها وحيل إلدفاع إلنفسي وإلتوإفق، وتعليم إل
إلخاطئة وإ عدإد وتدريب إألخصائيين وإلقيام بالبحوث إلعلمية، وإلشق إلثاني تطبيقي عملي يتناول 

 (09، ص2005إلوقاية من إلمرض إلنفسي وتشخيص وعالج إألمرإض إلنفسية.) زهرإن،



 
41 

شخص لرد فعله (  إلى أن جودة إلحياة إلنفسية "ببساطة شديدة تقويم إل1955يشير دينير ودينير)
للحياة، سوإء تجسد في إلرضا عن إلحياة)إلتقويمات إلمعرفية( أو إلوجدإن)رد إلفعل إالنفعالي 

في إإلحساس  تتمثل "ها إلى أنترى كارول رإيف وآخرون . و (223، ص2010إلمستمر(".)إبو حالوة،
ستويات رضي إلمرء بالمؤشرإت إلسلوكية إلتي تدل على إرتفاع م إاليجابي بحسن إلحال، كما يرصد 

عن ذإته وعن حياته بشكل عام، وسعيه إلمتوإصل لتحقيق أهدإف إلشخصية مقدرة وذإت قيمة ومعنى 
قامته وإستمرإره في عالقات إجتماعية متبادلة مع  بالنسبة له إستقالليته في تحديد وجهة ومسار حياته وإ 

م بالسعادة وإلسكينة وإلطمأنينة إلنفسية" إآلخرين كما ترتبط جودة إلحياة إلنفسية بكل من إإلحساس إلعا
 ( 76، ص2013)بوعيشة،

خصائص إلشخصية  ( 2005بحيث يذكر حامد زهرإن) ( نقال عن 171، ص2018تشير توإتي )
 إلمتمتعة بالصحة إلنفسية نعددها على إلتوإلي:

: من دالئله إلتوإفق إلشخصي يتضمن إلرضا إلنفس وإلتوإفق إالجتماعي ويشمل التوافق -
 إلتوإفق إلزوإجي وإلتوإفق إألسري وإلمدرسي و إلمهني.

شباع إلرغبات ،  إلبعض من دالئلها إلرإحة إلنفسية نذكرالشعور بالسعادة مع النفس:   - وإ 
إلنفسية إألساسية، وإإلحساس باألمن وإلطمأنينة وإلثقة، وإحترإم إلنفس وتقبلها وإلثقة فيها وتقدير إلذإت 

 وغيرها.
من دالئلها حب إآلخرين وإلثقة فيهم وتقبلهم وإلقدرة على  نذكر مع اآلخرين:الشعور بالسعادة  -

 إقامة عالقات إجتماعية وإالنتماء إالجتماعي وغيرها من إلدالئل
منها فهم إلنفس وإلتقييم إلوإقعي إلموضوعي للقدرإت  تحقيق الذات واستغالل القدرات: -

 إلى أقصى حد ممكن. وإإلمكانات وإلطاقات، وإستغالل إلقدرإت وإلطاقات
منها إلقدرة على موإجهة إحباطات إلحياة إليومية ومعظم القدرة على مواجهة مطالب الحياة:  -

 إلموإقف إلتي يوإجهها.
 بالصحة ومظاهر إلنمو إلعادي. إلتمتعالتكامل النفسي:  -
إلعمل على تحسين مستوى إلتوإفق إلنفسي وإلقدرة على إلتحكم في إلذإت السلوك العادي: -
 ضبط إلنفس....و 
 وإاللتزإم وطلب إلحالل وإجتناب إلحرإم وإلصالح وإلصدق... إألدبحسن الخلق:  -
 إلتمتع بالصحة إلنفسية وإلجسمية وإالجتماعية وإألمن إلنفسي.العيش في سالمة وسالم:  -
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 جودة الحياة الزوجية: -8-7
 زوإجي وإلسعادة( إلى أن جودة إلحياة إلزوجية مرتبطة بالتوإفق إل2016تشير بلعباس )

 إلزوجية.
 إلبعض مع بعضهما إلتوإؤم على إلزوجين قدرة هو إلزوإجي إلتوإفقتذكر نقال عن كمال إبرإهيم بان 

 موإجهة إلزوإج، أهدإفه من تحقيق في منهما كل أسلوب خالل من يظهر إلزوإج، مطالب ومع
 (64ص، 2016بلعباس، ) .إنفعاالته عن إلتعبير في إلزوجية إلصعوبات

 وإالستعدإد للزوج، إلمناسب إالختيار في إلتوإفق هو إلزوإجي إلتوإفق أنّ  (2003)سليمان ويرى 
 للحياة
 إلحياة مسؤوليات وتّحمل إلجنسيّ  شباعوإإل إلزوجين بين إلمتبادل وإلحب فيها، وإلدخول ية،جإلزو 

 .  زوجيةإل وإلسعادة وإلرضا إلزوإجي، وإالستقرإر مشكالتها، حل على وإلقدرة إلزوجية،
 (56، ص2015)علي وتد وحميدة،                                                        

 (67ص ، 2016بلعباس، ) :زوإيا ثالث من إلزوإجي على إلتوإفق إلحكم ويتم
 أهدإف، من له يتحقق ما إلزوجة، مع تفاعله في سلوكيات من به يقوم ما به ويقصد :إلزوج زإوية
 .حاجات من له يشبع وما وخالفات صعوبات من هل يتعرض ما

 ما أهدإف، من تحققه ما إلزوج، مع تفاعلها في سلوكيات من به تقوم ما به ويقصد إلزوجة، زإوية
  .حاجات من لها يشبع وما وخالفات صعوبات من له تتعرض
 ومعاييره عإلمجتم قيم ضوء في وإألسرة للزوجين أهدإفه من يتحقق ما به ويقصد :إلزوإج زإوية
 .وإلقانونية إلدينية

 وبمهارإتهما وجه، أكمل على بأدوإرهما إلقيام على إلزوجين من كل بقدرة يرتبط إلزوإجي إلتوإفق إن
 .وإلتعاطف إلمسايرة على وقدرتهما إلجنسي توإفقهما وفي بعضهما مع إلتوإصل في

 معا، بالسكن وتفاعلهما توإفقهما يف إلزوجين شعور بأنها مرسي  إليهاوإلسعادة إلزوجية  إلتي أشار 
 حيث إآلخر، ونحو إلزوج إلزوإج نحو حسنة أفكار من عليهما يتولد وما وإلرحمة، وإلمحبة وإلمودة
 يمكن وال وإلتوإفق، وإالرتباط باألمن وإالستقرإر إلشعور لآلخر. وأضاف بأنها لباسا منهما كل يكون 
ومن بين عوإمل  .معا وتوإفقهما إلجيد تفاعلهما خالل من معا إلزوجين إال بمجهودإت يتحقق أن

 إلسعادة إلزوجية إالطمئنان إلنفسي وإإلشباع إلجنسي وإلتكيف وإلتوإفق بين إلزوجين. 
 (75ص، 2016بلعباس، )
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 وما وإلرحمة، وإلمحبة وإلمودة بالسكن معا تفاعلهما في إلزوجين شعورها أنّ ( ب2008ي ) مرسوعن 
 وإالستقرإر، إألمان إآلخر مع وجوده في منهما كل ويجد إلزوإج، نحو حسنة أفكار من لديهما يتولد

 (61، ص2015. ) علي وتد وحميدة، إيجابيا معه ويتفاعل عليه ويحافظ به ويرتبط به فيتمسك
 من حالة يعبر عن إلزوإجي إلرضا(  بان Sheri 2000 عن  شري)  إلرضا إلزوإجي: تشير نقال

 لهذإ ويكون  إآلخر، سلوكيات مع إلفرد توقعات بين إلتطابق أو باالنسجام تتسم بالزوإج إلعام إلرضا
 وإألصدقاء إلجنسّية، وإلناحية وإلتوإصل إلقرإر، وإتخاذ .إلحياة أسلوب أهمها عديدة جوإنب إلرضا
  (60، ص 2015. )علي وتد وحميدة، إلفرإغ ووقت وإلدخل

 من مؤشرات جودة الحياة الزوجية: 
وإلتوإفق في إلعالقة إلزوجية  وإالرتياح إلشخصي وإلوضع إلصحي وإألنشطة  إلتفاعل إلزوإجي

 إلمشتركة وإلرفاهية إلمادية، إلشعور باألمن.
 ة بين إلزوج وإلزوجة إلتي نستخلص مما سبق ذكره أن جودة إلحياة إلزوجية هي إلعالق

اع إلجنسي بإشباع وإلرضا التوإفق في مختلف إلجوإنب وتبادل إلحب وإلثقة وإآلرإء وإالستمتبتتميز 
 إلمتعة إلمشتركة.و إلمادي مع إإلحساس بالسعادة 

 جودة الحياة الدينية:
 إلحياة عن وإلرضا بالقناعة إلفرد شعور إلدينية هي  إلحياة جودة أنإلى  ( 2018تشير توإتي )

يمانهو    عليه ه،في جدإل ال بإذنه يحدث وكل وتعالى سبحانه أمره من يحياها إلتي إلحياة بان إ 
ْبرِ  إْسَتِعيُنوإ آَمُنوإ إلَِّذينَ  هاَأي   َيا ﴿: وتعالى هسبحان هقول في بالصبر الةِ  ِبالصَّ  َمعَ  هللَّ  ِإنَّ  َوإلصَّ

اِبِريَن﴾  ِفيَما ِلي ُقوَّة   َفاْجَعْلهُ  ُأِحب   ِممَّا َرَزْقَتِني َما إللَُّهمَّ " وإلدعاء(   153  - أية – إلبقرة سورة) .إلصَّ
ا َفاْجَعْلهُ  ُأِحب   ِممَّا َعنِّي َزَوْيتَ  َوَما إللَُّهمَّ  ُتِحب    َيِزيدَ  ْبنِ  ّللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  إلترمذي)  "ُتِحب   ِفيَما ِلي َفَارغ 

 وآمن عليها تربى من بها يؤمن إلتي إلمعتقدإت من إلديني إلجانب .  ويعتبر(إأْلَْنَصاِري  إْلَخْطِميِّ 
 إلذي بالوسط مرتبط وإلمعتقد إإليمان فغرس .فيه يعيش إلوسط إلذي ةبتربي هذإ ويرتبط بوجودها

 إلتي وإلتصرفات إلسلوكات ومن إلبيت تربية من أوليات إلعقيدة فيكتسب فيه ويترعرع إلفرد فيه يولد
 إألصدقاء ثم وإلمدرسة إلحي أي إلخارجي إلى إلوسط تنتقل ثم وإإلخوة إلوإلدين من أمامه تكون 
 المواقف على يعتمد الديني الجانب إن، وثقافته وتعليمه مع وتنمو وتتطبع كبره مع تكبر فهي وهكذإ

  .الداخلية وتركيبته وترتبط بكينونته حماسه من فتزيد الفرد عند تتربى التي الداخلية واألحاسيس
 (154،ص2018) توإتي، 
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 الخطوات التي تساعد في جودة الحياة-8-9
للوصول إلى  إلفرد تساعدإلتي  إلخطوإت إلى  (71ص،  2006عبد إلكريم حبيب )يشير  

 : نذكرها في إلنقاط إلتاليةجودة إلحياة 

 بناء إلوعي بضرورة إلحاجة إلى إلتحسين وإلتطوير -
 تحديد أهدإف إلتحسين إلمستمر لألدإء. -
 بناء تنظيم لتحقيق تلك إألهدإف -
 تنفيذ جوإنب إلجودة إلحياتية -
مر لجوإنب شخصيته وأبعادها إلنفسية وإلعقلية تبني إلفرد منظور إلتحسين إلمستو  -

وإالجتماعية وإلثقافية وإلرياضية وإلدينية وإلجسمية كأسلوب حياة، مع تلبية إحتياجاته 
وإستمرإريته في توليد إألفكار وإالهتمام باإلبدإع وإالبتكار وإلتعلم  ورغباته بالقدر إلمتوإزن 

 اعية إلتعاوني بما ينمي مهارإته إلنفسية وإالجتم
يضيف إلعجمي سبل إالرتقاء بجودة إلحياة منها: إلمجتمع )تحسين إلخدمات  -

إلمقدمة لألفرإد، إالهتمام بالتكنولوجيا، إلرعاية إلصحية لألفرإد وإلتثقيف إلصحي(، إألسرة 
)إلتنشئة إلسليمة لألبناء، إلمرونة إلعاطفية، إستخدإم إلذكاء إلوجدإني بين إآلباء وإألبناء(، 

نفسه )إستخدإم أساليب فعالة في موإجهة إلضغوط، أن يتبع إلفرد إإلجرإءإت إلفرد 
 (2007)عجاجة ، إلصحيحة في حياته، إلبحث عن إلمعنى في إلحياة، إلتمسك بالدين(.

-10 األساليب بين الجمعبان  Geraldine A L , 2010 )جيرإلدين )عن نقال  عدودة يشير 
 إلموضوعية، إإلكلينيكية إلتقارير فحص :المريض حياة ةجود تقييم عند الموضوعية و الذاتية
 تحسين فرص من تزيد و إلمريض، جودة حياة فهم تتيح للمريض إلذإتية إلتجربة مع جنب إلى جنبا
 ممارسة بشأن للمرضى تقديم نصائح عند مفيدة تكون  أن يمكن إلمعلومات هذه إلمرضى رعاية
 .إلتأهيل وإقعية إلعادة أهدإف بتحديد تسمح أنها كما جرإحي تدخل بعد إلبدني إلنشاط

 (148، ص2013)عدودة ،
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 :خالصة
من خالل ما تطرقنا إليه في هذإ إلفصل إستخلصنا أن جودة إلحياة مفهوم مرتبط بعلم إلنفس إاليجابي 

إلرقي ويعد مقياس لتقييم رفاهية إألفرإد وإلمجتمعات كما إن له عدة مفاهيم مقاربة منها: نوعية إلحياة ،
وإلسعادة إلرضا عن إلحياة ،إلشعور بالرفاهية إالستقرإر إلطمأنينة وإلتفاؤل وإلقناعة وإلرإحة إلنفسية 
.فهي بذلك ال تقتصر على إلجانب إلمادي فقط بل هو يمس عدة أبعاد ،إختلفت تصنيفاتها ونذكر 

لسعادة إلشخصية ،بعد إلرضا منها :بعد إلصحة إلعامة ،بعد إلحياة إألسرية ،بعد إلحياة إالجتماعية وإ
عن إلحياة وبعد جودة إلحياة إلنفسية ،بعد إلحياة إلزوجية وبعد جودة إلحياة إلدينية .وكل هذه إألبعاد تم 

 تناولها في درإستنا إلحالية .
سيره.ومن إن إختالف مفهوم جودة إلحياة وتعدد أبعادها رإجع إلى إالتجاهات إلنظرية إلمختلفة في تف

إالتجاه إلنفسي ،إالتجاه إلمعرفي وإالتجاه إلديني ،إالتجاه إالجتماعي  :التجاهات نذكربين هذه إ
وإالتجاه إلطبي.إن تضافر هذه إالتجاهات يكون إألبعاد إلمختلفة لجودة إلحياة.إن درإسة جودة إلحياة 
ية ال يقتصر فقط على إألسوياء بل يمكن درإسته عند إلمرضى كونه مسألة ذإت أهمية سيكولوج

،وكون أن تحديد تأثير إلمرض على إلجوإنب إلمختلفة لحياة إلفرد إليومية من شأنه أن يزودنا بأساس 
مهم لتدإرك إلنقائص وتصميم إلعالجات إلمناسبة بغية تحسين جودة حياة إلمريض.ومن هنا جاءت 

 أهمية درإسة جودة إلحياة عند إلمرضى إلمزمنين.
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 مدخل:

شهدت إآلونة إألخيرة ظهور عدت أمرإض مزمنة جعلت حياة إلفرد مرتبطة بشكل كلي       
ومن بين هذه إألمرإض مرض إلسرطان حيث عرفت  بتناول إألدوية وإاللتزإم بحميات خاصة ،

إألخيرة إتجاهات تصاعدية لعوإمل إإلخطار إلمتصلة بهذإ إلمرض وإرتفاعا كبيرإ لعدد  إآلونة
إلحاالت في شتى أنحاء إلعالم والسيما إلبلدإن إلنامية .حيث يشكل ثاني إكبر إألمرإض إلمزمنة 
إلمسببة للوفيات بعد إمرض إلقلب حيث يؤثر هذإ إلمرض على إلحياة كونه يرتبط بفكرة إلموت 

 ر تهديدإ جديا يوإجه إلمريض ويحاول إلتكيف و إلتعايش معه بشتى إلطرق .ويعتب
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 الجانب التاريخي لمرض السرطان -1

مرض إلسرطان من إألمرإض إلتي أصابت إإلنسان منذ قديم  (2013سيدهارتا ) يعتبر     
الجه باالستئصال إلزمان وقد كان إلمصريون أول من وصف هذإ إلمرض في بردياتهم ووصفو ع

  ،هذإ إلمرض يتعلق باألروإح إلشريرة أنوقد ساد في إلعصور إلقديمة  ،إلجرإحي وإلكي بالنار
وإنه غير قابل للشفاء. ولكن على إلرغم من ذلك لم تتوقف جهود إلعلماء في كشف أسرإر هذإ 

تئصال إلمرض ومحاولة عالجه بكل إلطرق. ففي إلقرن إلعاشر ميالدي نصح إبن سينا باس
إألورإم كما وصف أبو إلقاسم إلزهرإوي في إألندلس إلعديد من إلطرق إلجرإحية الستئصال إألورإم 

وفي إلقرن إلثامن عشر  ،وقام بتصنيع أكثر من مأتي آلة جرإحية الستخدإمها في تلك إلعمليات
 ،يئية وإلسرطانإلميالدي إثبت إلجرإح إلبريطاني إلسير بيرسيفال بوت وجود عالقة بين إلعوإمل إلب

 إذ الحظ إنتشار سرطان إلجلد بين إلعمال إلذين يقومون بتنظيف إلمدإخن . 

بدأ إإلنسان باالنتصار على هذإ إلمرض و  ،ومع تطور إلعلوم في عصور إلنهضة وما بعدها
كما أدى  طبيعية.وأنه عبارة عن خاليا تتكاثر بصورة غير  ،إلمرضذلك بعد إكتشاف طبيعة 

دير إلى إلقيام بأول عملية إستئصال جذري كامل له في نهاية إلقرن إلتاسع عشر إكتشاف إلتخ
على يد إلجرإح إألمريكي ويليام هالستد. إما إكتشاف أشعة إكس وإلرإديوم إلمشبع قد ساهم إلى 

 حد كبير في تشخيص إلمرض وعالجه.

وبعد مالحظة   ،بالصدفةوبعد إلحرب إلعالمية إألولى وإلثانية  بدأ إكتشاف إلعالج إلكيميائي 
إألمر إلذي أدى إلى إستعماله  ،تأثير غاز إلخردل إلسام على كريات إلدم إلبيضاء للمصابين

ثم توإلت إالكتشافات لمئات إألدوية إلكيميائية    ،بنجاح في إلعالج سرطانات إلدم وإلغدد إللمفاوية
 (10-09 ص ، 2013،) سيدهارتا موخيرجيذإت إلفعالية إلكبيرة في عالج إلسرطان. 

 اإلحصائيات المسجلة لمرض السرطان عالميا ودوليا : -2

 بسبب إلبشر، غالبية أذهان في بالموت إلمرتبططيرة إلخ مرإضإأل أحد إلسرطان يعتبر     
 سنة إلعالم مستوى  على نسمةمليون  7,6 وفاة في تسبب فقد عنه، إلناجمة إلوفيات نسبة إرتفاع
مليون حالة جديدة في ذإت إلسنة  14,1، مع تسجيل 2012ة سنة مليون نسم 8,2. و2008

 بينما إلرجال، سرطانات قائمة وإلكبد وإألمعاء وإلمعدة وإلبروستاتا إلرئة سرطانات تصدرت وقد
 لدى إلمنتشرة إلسرطاناتأهم  إلمعدة و وإلرئة إلرحم وعنق وإألمعاء إلثدي سرطانات شكلت
، كما تسببت في وفاة 2012حالة سرطان سنة  37900 فسجلت إلجزإئر في أما .إلنساء

 (12،ص2014في نفس إلسنة.)زعطوط ، 21700
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النتشار مرض إلسرطان بمختلف  2018كما كشفت إلجزإئر عن أخر إحصائيات لسنة     
ووفقا لألرقام إلتي قدمها إلملتقى إلسنوي إلرإبع ألف مصاب  42أصنافه حيث فاق عدد إلمصابين 

 42رية لسجل إلسرطان"، فقد وصل عدد إلجزإئريين إلمصابين بمرض إلسرطان إلى "للشبكة إلجزإئ
 ألف نسمة. 100حاالت لكل  103%، وبمعدل 7مصاب، بزيادة سنوية قدرها  800ألفا و

تصدر سرطان  2018وإستنادإ إلى معطيات قدمتها وزإرة إلصحة إلجزإئرية، فقد شهدت سنة 
ن سرطان إلرئة إألكثر إنتشارإ في أوساط إلرجال وإلثدي بالنسبة ، بعدما كاإألولىإلقولون إلمرتبة 

للنساء. ويأتي سرطان إلمستقيم ثانيا، وإلبروستاتا ثالثا، وإلرئة رإبعا عند إلرجال في إلجزإئر، أما 
أكثر أنوإع إلمرض إلقاتل إلتي تصيب إلمرأة إلجزإئرية إضافة إلى إلثدي فيوجد سرطان إلقولون 

 (2019، العين اإلخبارية. )إلرحم وإلغدة إلدرقية وإلمستقيم وعنق

   :السرطان مفهوم-3
كارسينوما  إليونانية إلكلمة من إشتق للسرطان إالنجليزي  إللفظ (2007أشارت هناء)لغة:

(Carcinomas) إألورإم لمرض محدد تعريف وضع إألطباء يستطع ولم البحري  السلطعون  أي 
 .(20)إلقرن  إلسرطانية  حتى

 إلخاصة باألبحاث مرتبطة إلمرض لهذاتعريفات  وضع إلباحثين لبعض أمكن إلعلم تقدم عم ولكن
 بهم.

 ذإتي نماءبأنه  لمصطلح إلسرطان بسيطا تعريفا (أيونج "عن (2007ذكرت هناء) فقدواصطالحا: 
 إألورإم على إلنماء إستخدإم مصطلح على إألطباء ويقتصر (Neoplasm)للنسيج  نسبي

 يطلق إسم إلسرطانية إألورإم أن مرض Jebrail) )(1983) جبرإئيل" يثة، وأضافإلخب إلسرطانية
 لهاو  إلسليمة، إألنسجة تهلك وإلتي إلى إلنمو، أو إالستمرإر إلى ميل  لها إلتي إألورإم كل على
 ( 31ص  ،2007 ،شويخ أحمد ھناء) .كثيرإ أو قليال تطول قد فترة بعد إلمعاودة صفة

 بينها يجمع ،مرض  إلمائة من تزيد إلتي إألمرإض من مجموعة عن عبارةنه ويعرفه تايلر على إ 
 إلتي (DNA)إلجينية   إلورإثية إلمادة في خلل عن إلسرطان ة, وينجمكإلمشتر  إلعوإمل من عدد
 جسم فخاليا وتكاثرها، إلخاليا نمو على إلسيطرة عن إلمسؤول إلجزء إإلنسان خاليا في تتمثل

إلورإثية  إلمادة في لخل يحدث إلسرطان حالة في لكن وبطيء، منتظم بشكل تتكاثر إإلنسان
(DNA) إلسرطانية إلخاليا أن إلمعروف ومن وإنتشارها، نموها في زإئد تسارع إلى يؤدي , مما 
مكاناته طاقاته تستنزف إألخرى، إلجسم خاليا بعكس  (811 ص ، 2008تايلور، )شيلي .وإ 

( يوضح الفرق 05الخاليا السرطانية والشكل رقم ) ( يوضح شكل04نقوم بعرض شكل رقم ) 
 بين الخاليا العادية والخاليا السرطانية.
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 (04الشكل)                                     (05الشكل )

إلخلية ما يجعلها تتضاعف بشكل  DNAبما أن إلسرطان هو مرض ينشأ عن خلل على مستوى 
ا يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى من إلجسم ومن أجل غير منتظم مشكلتا بذلك نسيجا ورمي

 .DNAتوضيح آلية حدوث هذإ إلمرض وجب إلتعريف بماهية إلخلية وإلمادة إلورإثية 

 تعريف الخلية :-3-1

هي إلوحدة إلوظيفية وإلبنيوية في إلكائنات إلحية سوإء كانت حيوإنية أو نباتية ,وهي صغيرة      
لعين إلمجردة إال بعد تكبيرها مجهريا .تتكون إلخلية بذإتها من غالف بحيث ال يمكن مالحظتها با

خارجي وسيتوبالزم ونوإة ,و بدإخل إلنوإة تكمن إلمعلومات إلورإثية إلتي تتحكم في جميع وظائف 
إلخاليا, بما فيها إنقسامها وتكاثرها و نضوجها حتى تتميز وظيفيا .كما تتكون من عدة عضيات 

 (01، ص2019)جامعة إالندلس،   .معين ووظيفة معينة للخلية أخرى لكل منها دور

 وفيما يلي نقوم بعرض رسم توضيحي لمكونات الخلية الحيوانية.
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 ( رسم توضيحي لمكونات الخلية الحيوانية )حقيقية النواة(06الشكل) 

 المادة الوراثية:  DNAتعريف -3-2

DNA ضمن إلنوإة في وحدإت  مظينتن. هو إلحمض إلريبي إلنووي منقوص)منزوع( إألكسجي
وهي إلوحدإت إلحاملة  ،كروموزوم 26وعددها  (chromosomes)متميزة تسمى إلصبغيات

وهو معقد من  chromatinويتكون كل صبغي من مادة تسمى إلكروماتين ، للمعلومة إلورإثية
 .تلة منتشرةكك وإاللكتروني إلضوئي إلمجهر من كل في إلملون  إلكروماتين يظهر إلبروتينات .

تتميز  ألن كافية بثخانة لتصبح إلدقيقة إلكروماتين خيوط تتكثف للتقسم، إلخلية تستعد وعندما
  (.17، ص2019)جامعة إألندلس . chromosomesإلصبغيات  تسمى مألوفة منفصلة كبنيات
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 .االكسجين)منزوع (لحمض النووي الريبي منقوص وفيما يلي نقوم بعرض شكل يوضح  ا

رسم توضيحي للحمض النووي الريبي ( 07لشكل )ا
 جيناالكس)منزوع ( منقوص

خالل حياتنا بعض خاليا إلجسم تموت بشكل طبيعي ,ويقوم إلجسم بتعويض  
ذلك إلنقص عن طريق إالنقسام.عند إالنقسام تقوم إلخلية بإنتاج نسخة أخرى من إلحمض إلنووي 

بشكل مبسط. لكن عملية إالنقسام معقدة أكثر من  ثم تنقسم إلى خليتين. هذإ ما يحدث في إلخلية
ذلك. وهذإ إالنقسام للخاليا يحدث بشكل منتظم, وفي حالة إلسرطان تنمو إلخاليا بصفة عشوإئية 

( إلخلية ما يجعلها تخرج عن إلسيطرة فال DNAوبشكل كبير وهذإ إلتنامي يكون نتيجة طفرة في )
 تقوم بوظيفتها إألساسية للتكاثر.

 ريف الخلية السرطانية :تع-3-3

تذكر زلفوف أنه عندما تتحول إلخلية إلعادية إلى خلية سرطانية ,يتغير مظهرها. ويكبر         
حجمها كما يكبر حجم نوإتها ويصبح مظهر إلصبغيات في نوإتها غير عادي، ويتضاعف عدد 

ن غير متشابهين وتنقسم إلخلية إلى قسمي V,Jإلصبغيات وتختلف أحجامها ويتخذ أكثرها شكل 
حجما ومظهرإ، وبينما تحتاج إلخلية إلعادية إلى إألكسجين، تعتمد إلخلية إلسرطانية على إلتخمر 
إلذي يحتاج إلى وجود إألكسجين وتنمو إلخاليا إلسرطانية بسرعة وتلتهم إلموإد إلزاللية وذلك على 

                                                               (25,ص 2014)زلوف منيرة, حساب ما حولها من إلخاليا إلعادية.
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 نقوم بعرض إلشكل إلتالي إلذي يوضح مرإحل تحول إلخلية إلعادية إلى خلية سرطانية 

  

 خاليا سرطانية ( رسم توضيحي  لمرحل تحول خاليا عادية إلى08الشكل)

  السمات المميزة لمرض السرطان:-4

 حدوث مرض إلسرطان سنستعرض إلسمات إلمميزة لهذإ إلمرض.بعد إلتعرف على آلية 

( وروبرت وإينبرج Hanahanفي هذإ إلصدد يذكر سيدهارتا موخيرجي عن دوجالس هاناهن )
(Weinberg ست قوإعد للسلوك إلجوهري ألكثر من )نوع من إلسرطان وهذه إلقوإعد تمثل  100

 مخطط  إلتالي:إلسمات إلمميزة للسرطان، وإلتي سوف نوجزها في إل

 

 مخطط السمات المميزة لمرض السرطانيوضح  (09)رقم الشكل

 ( 699،ص2013)سيدهارتا موخيرجي،
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 أنواع األورام: -5

 : وهي إلشرفاء أنوإع إألورإم ذكر يوسف

 قابلة وغير بغشاء مغلفة تكون  ما عادة وهيالسرطانية(:  الحميدة)غير األورام.-5-1   
 إلحجم كبيرة كانت إذإ خصوصا إلمصاب مشاكل للعضو يسبب قد بعضها ولكن لالنتشار،
 إلعمل من يمنعها مما منها؛ إلقريبة إألعضاء أو إلعضو إلمصاب على بالضغط يكون  وتأثيرها
لتصغير  إألشعة أو بالعقاقير عالجها أو بالجرإحة إزإلتها إلممكن من إألورإم هذه .طبيعي بشكل
 .ثانية مرة تعود ال وغالبا منها للشفاء كاف وذلك حجمها

 بها، وإألنسجة إلخاليا وتدمر تهاجم إلسرطانية إألورإمسرطانية(:  الخبيثة األورام) -5-2    
 :طرق  بثالث وهي تنتشر إالنتشار على قدرة ولها

 إلمصاب بالعضو إلمحيطة إألعضاء لألنسجة مباشر إنتشار. 
 إللمفاوي  إلجهاز طريق إالنتشار عن. 
 إلسرطاني إلورم من خاليا أو خلية تنفصل حيث ،لدمإ طريق إالنتشار عن 

 مكان ما في تستقر حيث بعيدة؛ أخرى  أعضاء إلى إلدم أو إللمفاوي  إلجهاز عن طريق وتنتقل
 أخرى  سرطانية في أورإم نمو متسببة إللمفاوية إلعقد أو إلكبد إلرئة، مثل بالدم غنية أعضاء غالبا
  .إلثانوية باألورإم تسمى

 (18 ص ، 2008 إلشرفاء، )يوسف                                                          
يتضح مما سبق أن إألورإم نوعين أورإم حميدة )غير سرطانية (ناتجة عن تنامي  

ينتشر إلى مناطق أخرى  إال أن هذإ إلتنامي حميد يمكن عالجه إذ إنه ال ،غير طبيعي للخاليا
أما إألورإم لخبيثة )إلسرطانية( هي أورإم تشكل . ل أي تهديد لحياة إلفرديشك من إلجسم كما إنه ال

تهديدإ لحياة إلفرد إذ أن تنامي إلخاليا فيه يكون عشوإئي كما إنه ينتقل إلى أعضاء أخرى من 
ولهذإ فقد حددت مرحل لمرض إلسرطان و هي تعبر عن مدى إنتشار إلمرض في إلجسم ، إلجسم

 .ومدى خطورته
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 حل مرض السرطان:مرا-6

 فكلما كقاعدة، إلسرطان مرحلة لمعرفة إجرإئها يمكن ولتي إلسرطان أنوإع لكل فحوصات هناك    
 .بعد كثيرإ   ينتشر لم إلسرطان إن يعني هذإ فإن 2 أو 1 كالمرحلة إلسرطان رقم مرحلة إنخفض
 ،أكبر بصورة إنتشر دق إلسرطان أن يعني فهذإ 4 أو 3 إلسرطان كالمرحلة مرحلة رقم إرتفع وكلما
 (Copyright American Cancer Society  2016 ).مرحلة أعلى هي 4 إلمرحلة وتعتبر

 :أعراض مرض السرطان-7

وذلك من خالل إالطالع على  أقسام (03ثالثة ) إلىتقسم أعرإض إلسرطان بصفة عامة 
 :كالتالي هيمحاضرإت جامعة إألندلس و 

 وظهور إأللم نزيف، طبيعي، غير ورم رظهو  أو كتلة تكون  :موضعية أعرإض• 
 سرطان في كما وإلجلد إلعين إصفرإر وهي إليرقان إلى تؤدي إلسرطانات قد بعض .تقرحات

  .إلبنكرياس
 في وتضخم إلدم، ونفث حكة ظهور إلليمفاوية، إلعقد تضخم: إلنقلية أعرإض• 

 .إلعظام في وألم إلكبد،
رهاق، تعب للشهية، فقدإن إلوزن، إنخفاض :إلجسد بجميع تظهر أعرإض•   وإ 

 (137ص ،2019جامعة إالندلس، )دم . فقر إلليل، حدوث خالل خصوصا إلتعرق 
تعني أن هذإ ال إن وجود عرض أو مجموعة من إألعرإض إلسابقة إلذكر لدى شخص ما 

إلشخص مصاب بالسرطان . لذإ يجب مرإجعة إلطبيب لمعرفة إألسباب إلحقيقية ورإء هذه 
 إألعرإض.

 اب مرض السرطان:أسب-8
زلوف منيرة عدة عوإمل وإلتي إعتبرتها عوإمل تساهم في إنشاء أرضية مالئمة لظهور  ذكرت   

 لحد إلساعة وهذه إلعوإمل هي: إلسرطان بحكم أن إلسبب إلرئيسي للمرض مجهول
 من ضمن هذه إلعوإمل و العوامل التكوينية الداخلية-8-1
 :العوامل الجينية-8-1-1 

ن بعض أنوإع إلسرطان تتوإفر في نفس إلعائلة مثل)سرطان إلثدي وسرطان فقد لوحظ أ
إلبروستات(. وقد إعتمد إلعلماء أن هناك عامال ورإثيا يهيئ إلشخص لإلصابة بالسرطان. معظم 
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نما تكون حاالت فردية ال عالقة للورإثة بها  إلسرطانات إلمعروفة ال تنتقل عن طريق إلورإثة وإ 
 دور إلورإثة في بعض إألورإم ، مثال سرطان إلدم يعود لخلل في إلجينات. ولكن إألبحاث أثبتت

 إلدإخلية وإلخارجية : اتنوعان من إلهرمون هناك العوامل الهرمونية:-2 -8-1  
تفرز هذه إلهرمونات من إلغدد إلصماء في إلبدن وتؤثر في الهرمونات الداخلية: -8-1-2-1

ف إلهرمونات بنوعيتها في إلتأثير. وتوضح إلبحوث في وظيفة إألعضاء أو إلغدد إألخرى وتتص
مجال إلتمايز إلسرطاني، إن إلهرمونات ال تلعب دورإ أكثر من كونها تسهل تكاثر إلخاليا إلتي 
أصبحت ذإت طاقة سرطانية في إلنسيج . وفيما يلي بعض إألمثلة عن إلسرطانات إلتي تلعب 

 فيها إلهرمونات دورإ بارزإ في إحدإثها:
  تلعب إلمستويات إلعالية من إألستروجين وإلبدإنة دورإ هاما  طان غشاء باطن الرحم:سر

 في إحدإثه.
 :لكل من إألستروجين وإلبروجسترون وإلبروالكتين دور في إحدإثه. سرطان الثدي 
 :هرمونات إلتستوستيرون إو مستقبله دي هيدروتستوستيرون. سرطان البروستات 
 :ات إلنخامية إألمامية إلتي تحرض إإلباضة.هرمون سرطان المبيض الظاهري 
 . سرطان إلدرق 
 .إلحاثة إلدرقية إلنخامية 
 :يكثر حدوثها في سن إلبلوغ ويسيطر عليه عدة هرمونات كهرمون إلنمو  ساركوما العظم

 إلنخامي، هرمون إلدرق وإالندروجينات وإالستروجينات .
أثير إلهرمونات إلمتناولة على إإلصابة تركز معظم إالهتمام لت :الهرمونات الخارجية 8-1-2-2

 بخطر إلسرطان وخصوصا إلهرمونات إلجنسية إألنثوية إلمتناولة في إلظروف إلتالية:
 أثناء إلحمل كمحاولة لمنع إإلجهاض. .1
 خالل سنين إإلنجاب عند إلمرأة بهدف منع إلحمل. .2
 خالل سن إليأس لتخفيف أعرإض سن إليأس أو منع نشوء تخلخل إلعظام. .3

 العوامل المناعية:-8-1-2

سوإء كان  ،بالسرطان لدى إلمرضى إلذين يعانون من عجز في إلمناعة ترتفع نسبة إلمصابين
 .ذلك إلعجز ورإثي أو مكتسب من وقع إلعالج مثل عجز إلمناعة رإجع إلى زرع إلكلية

 العوامل التكوينية الخارجية: 8-2
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عة حيث هناك عالقة بين إألشعة وسرطانات إألش وتتمثل فيالعوامل الفيزيائية: 8-2-1      
إلجلد وإلدم وإلغدة إلدرقية. فقد وجدت دالئل كثيرة على إن إلتعرض لإلشعاع يزيد من خطر 
إبيضاض إلدم بنسبة عشر مرإت. وقد بين إلباحث "ستيوإرت"أن تعرض إلجنينين لإلشعاع وهو 

 ن إلعمر.دإخل إلرحم يعرضها البيضاض إلدم قبل  بلوغه سن إلعاشرة م

توصلت إألبحاث إلعديدة إلتي أجريت على إلموإد إلكيمائية العوامل الكيمائية: -8-2-2      
 ومدى تسببها في مرض إلسرطان إلى إلنتائج إلتالية:

تشير إلدرإسات إلى عالقة بعض أنوإع المواد الكيمائية ذات المصدر الغذائي: -8-2-2-1
بينما إلخضار  رطان خاصة سرطانات إلمعدة وإألمعاء،إلغذإء كالدسم وإلكحول باإلصابة بالس

وهناك بعض إلسرطانات ذإت عالقة قوية بالحمية إلغذإئية  وإلبقول وإأللياف تقلل من حدوثه .
 منها:

هناك عالقة بين إإلسرإف في تناول إلشحوم وخاصة إلمشبعة وبين سرطان الثدي:  -
  حدوث هذإ إلسرطان.

فرإط في تناول إلشحوم إلحيوإنية له دور في إحدإث إإلسرطان القولون والمستقيم: -
إلسرطان، حيث تتحول هذه إلشحوم بوإسطة إلجرإثيم إلمعوية إلى موإد مسرطنة للمستقيم وإلقولون 

 منها إلحموضة إلصفرإوية، وإلكولسترول.
: إلحمية إلفقيرة باللحوم من إلعوإمل إلغذإئية إلتي لها عالقة بهذإ إلسرطان سرطان الكبد -

،حيث تؤدي إلى فقر في بعض إلحموضة إآلمينية إلوإقية للكبد و منها إلكولين .و إلحمية إلغنية 
 بمادة إالفالتوكسين إلموجودة في بعض إألغذية تساهم في توليد أنوإع من سرطانات إلكبد.

:يكثر لدى إلصينيين إلذين يتناولون إألسماك إلمجففة وإلمملحة سرطان البلعوم األنفي -
 ية على مركبات إلنتروزإمين إلشديدة إلقدرة على إحدإث إلخبث إلسرطاني .وإلمحتو 

 المتعلقة ببعض العادات الشخصية: المواد الكيمائية-8-2-2-2

مادة تحتوي موإد عديدة لها عالقة مباشرة  3000يطلق إلتدخين حوإلي :التدخين 8-2-2-2-1
 نتروجين، إأللدهيدإت إلطيارة.مع إلسرطان أهم هذه إلموإد: أكسيد إلكربون ، أكسيد إل
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مصانع إنتاج إلشمع إلمشتق  : مثلالمواد الكيمائية المستعملة في بعض المهن 8-2-2-2-2
متورط في  به دوإء لقتل إلجرذإن ،وهو يصنع  إلحديدية مثل إلزرنيخ من إلبترول إلخام ،إلموإد

 سرطان إلجلد.

 العوامل الطفيلية:8-2-3

إلتلقيح إلتجريبي لبعض إلفيروسات عند إلحيوإنات يؤدي إلى إلسرطان أثبتت إلتجارب أن        
وينتج عن هذإ إلتلقيح بتحطيم إلخاليا إلعادية أو تحويلها إلى خاليا خبيثة و تسمى هذه 

         إلفيروسات بالسرطانات.مثال :                                                                                    

 سرطان إلمثانة قد يرجع سببه إلى مرض إلبازيوس .إلعوإمل إلفيروسية 

 قد يؤدي إلى ظهور سرطان إلحنجرة. EBVفيروس

 قد يؤدي إلى سرطان إلرحم.Herpes فيروس 

 عوامل أخرى:8-2-4

 العوامل الجغرافية والعرقية:-8-2-4-1

سرطان إن هناك إختالف ملحوظ في نسبة قد أظهرت إلدرإسات إلمتعلقة بالتوزيع إلجغرإفي لل    
حدوث سرطان معين بين إألقطار إلمختلفة من إلعالم، فيسيطر سرطان إلرئة في إلواليات إلمتحدة 
وبريطانيا ويتبعه بالتسلسل سرطان إلثدي وإألمعاء إلغليظة وإلمعدة بينما سرطان إلكبد إألولي هو 

 إألكثر حدوثا في إفريقيا وإليابان.

مرإت منها بين نساء  8طان إلثدي بين إلنساء إلبيض في إلواليات إلمتحدة أكبربوخطورة سر 
مرة أكثر بين إلذكور إلروسيين منه بين إلذكور إلبولنديين، وإلميالنوما  475إسرإئيل وسرطان إلكبد

 مرة بين إلذكور إلنيوزيالنديين منها بين إلذكور إليابانيين.  62إلخبيثة أكثرب

 ت اإلنسانية:السلوكيا-8-2-4-2

 سرطان عنق إلرحم نادر عند إلنساء إللوإتي لم يسبق لهن عالقات  الحياة الجنسية:
جنسية حقيقية عكس سرطان إلثدي إلذي يمس خاصة إلنساء إللوإتي لم تعشن حياة جنسية إال في 
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 سن متأخر، لكن بقي إإلكثار و إلتغيير إلمستمر من إلطرف إلثاني للعالقة إلجنسية يساهم في
 (34-26، ص2014إصابة إلمرأة بسرطان عنق إلرحم.  )زلوف منيرة ،

  إلنفسية  إألسباب فإنه قد ذكر إلعلماء مجموعة من إلعوإمل سابقة إلذكر إلىباإلضافة
 مرض إلسرطان سنستعرض بعضها فيما يلي:إلمفسرة لإلصابة ب

 المفسرة لإلصابة بالسرطان:النفسية األسباب -9
إلورإثية ذكرت أمال فارس دور كل من عامل إالستعدإد إلذي يطلق عليه  باإلضافة إلى إلعوإمل

إلعامل إلمجهول. وقد فسرت هذإ إإلستعدإد بالضعف إلعضوي إلذي يرثه إلفرد، حيث ذكرت أن 
هذإ إلضعف ال يتوزع بالتساوي على جميع أعضاء إلجسم بل يتركز في عضو معين، ومثل هذه 

إلنفسي أو إإلصابة، وهي تمثل نقطة مقاومة ضعيفة أو جهاد إألعضاء تكون دوما عرضة إلى إإل
ما يطلق عليه بالمسايرة إلجسمية للتوترإت إإلنفعالية. إن مفهوم إإلستعدإد للمرض لدى ألكسندر 
يماثل مفهوم إلتنظيمات إلنفسية إلسيئة. فهو يتعلق بحاالت مرضية لدى شخصيات ضعيفة 

أضافت أنه من بين إألسباب لإلصابة إلصدمات إلنفسية  كما إلتكوين من حيث إلبنية إلنفسية.
إلتي تلعب دور إألرضية في ظهور دإء إلسرطان. و أيضا إإلنفعاالت وهي تلعب دور حلقة 

)فارس و إإلكتئاب و إلحدإد باإلضافة إلى إإلجهاد. إلوصل بين إلجانب إلنفسي وإلجسدي.
 (30-23،ص2011أمال،

 أنواع مرض السرطان:-10

 وأعرإض خطر عوإمل هامن ولكل إلسرطان، مرض من نوع 200 من أكثر هناك            
 يبدأ ،سبيل إلمثال على منه تبدأ إلذي بالعضو إلسرطان أنوإع معظم تسمية تتم .مختلفة وعالجات
 أن يمكن  ،إلسرطان عالج يتم لم إذإ ،إلثدي إلثدي في سرطان ويبدأ ، إلرئة في إلرئة سرطان
) إنيل قامبر وإخرون، سرطان إلدم(. )بخالف منه بدأ إلذي للعضو إلمجاورة ضاءإلى إألع ينتشر
2014) 

سوف نتطرق إلى أنوإع معينة من إلسرطانات بحيث سوف نتناولها بشيء من إلتفصيل ذلك الن  
عينة بحثنا ضمت هذه إألنوإع من إلسرطانات وهي: سرطان إلثدي وسرطان إلقولون )إألمعاء( 

 سرطان إلحنجرة سرطان إلمعدة وسرطان إلمبيض.وسرطان إلعظام 
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 سرطان الثدي-10-1

  :تعريف سرطان الثدي -10-1-1

 غير بشكل إلخاليا من مجموعة تكاثر عن ناتج ورم سرطان إلثدي على أنه يعرف       
 إلجسم، أعضاء وسائر إلليمفاوية إلعقد إلى تنتشر أن وتستطيع ةكتل بشكل وتكبر تنمو منتظم،

 إلوقت في إلمناسب إلعالج تطبيق وعدم مالھإأل حال في إلمريضموت  إلى يؤّدي قد مما
 (created with pdfFactory).إلمناسب

سرطان إلثدي لدى إلنساء بصفة كبيرة ال يعني غيابه أو عدم إحتمالية حدوثه  إن إنتشار     
دإ مقارنة باإلصابات لدى إلرجال حيث سجلت إصابات بسرطان إلثدي لدى إلرجال ولكنها قليلة ج

إلمسجلة لدى إلنساء حيث ذكرت زلفوف منيرة أن نسب إإلصابة بين إلجنسين هي إمرأتين مقابل 
(إمرأة مصابة 100كما ذكرت درإسات أخرى أن مقابل كل ) (2014.)زلفوف منيرة ،رجل وإحد 

  ( created with pdfFactory يقابلها إصابة وإحدة لرجل.)

 ن الثدي :أنواع سرطا -10-1-2

 (48)ب ت، ص عن )بالش( أنوإع سرطان إلثدي على إلنحو إلتالي : إبراھيم الحجارذكر 
 Adenoid Cystic Carcinomaالكيسيي  الغدي السرطان- .1
 Tubular Carcinomaاألنبوبي  السرطان .2
 Malignant Cytasarcoma Phylliedesالخبيث  الورقاني لسرطان .3
 Medullar Carcinomaالنخاعي  لسرطان .4
 Infiltrating Ductal Carcinomaالترسيبي  القنوي السرطان .5
 Inflammatory Carcinomaااللتهابي  السرطان .6
 Intraductal Carcinoma in Situالقنوات  داخل الموضعي السرطان .7
 Lobular Carcinomaالفصيصي  السرطان .8
  Paget’s Disease of the Nippleبالحلمة  الخاص باجيت مرض .9

الجمعية الملكية للتوعية الصحية تصنيف أخر ألنواع السرطان وذلك على حسب مدى كما أعطت 

 انتشار( الخاليا السرطانية  وھذا التصنيف يضم نوعين رئيسيين ھما :-اجتياح )انبثاث

هو إلسرطان إلمحصور دإخل إلغدد إلمنتجة للحليب وإلذي لم ينتشر بعد السرطان الموضعي:  .1
إ إلنوع يمكن إن ينتشر في نهاية إألمر إذإ تم إهماله وعدم كشفه مبكرإ خارج منطقة إإلصابة .وهذ

. 
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إن هذإ إلنوع يكون قد إخترق جدإر قناة إلغدة إلحليبية و إنتشر إلى السرطان المنتشر : .2
إألنسجة إلدهنية إلمحيطة بالثدي ومن هناك سينتشر إلى أماكن أخرى في إلجسم عن طريق 

 .)إلجمعية إلملكية للصحة ، ب ت(لمفاوية إألوعية إلدموية وإلقنوإت إل
ومنه نستنتج إن شدة إإلصابة بالسرطان وإحتمالية إنتشار إلخاليا إلسرطانية إلى أماكن  

أخرى في إلجسم يعتمد على نوعية إلسرطان، فهناك أورإم حميدة وأورإم خبيثة )سرطانية(هذه 
عن طريق إألوعية إلدموية وإللمفاوية  إألخيرة هي إلتي يمكن أن تنتشر إلى أعضاء إلجسم إألخرى 

 وهذإ في حالة إهمال وعدم إلكشف إلمبكر عن إلمرض.
 مراحل مرض سرطان الثدي : -10-1-3

 حددت منظمة صحة مراحل سرطان الثدي كما يلي :

 Stage 0المرحلة صفر  .1

 Stage Iالمرحلة األولى  .2

 Stage IIالمرحلة الثانية  .3

 Stage IIIالمرحلة الثالثة  .4

 Stage IVحلة الرابعة المر .5

 : Stage 0المرحلة صفر-10-1-3-1
 يغزو إلخاليا إلمجاورة، ال وهو سرطان غير إجتياحي إلسرطان في هذه إلمرحلة يكون موضعي

 يمكن إستئصاله وإالحتفاظ بالثدي أو إستئصال إلثدي بالكامل .

 وهو Dcisأو Ductal Carcinoma In Situ :األولالنوع يوجد نوعين من إألورإم في هذه إلمرحلة: 
 ورم إلى تتحول أن يمكن قبل سرطانية حالة وهذه إللبنية، بالقنوإت موضعي سرطاني ورم

 أخرى خارج إلثدي . مناطق إلى أو إلثدي بدإخل وينتشر  Invasive)إجتياحي(  توسعي سرطاني

 موضعي سرطاني ورم وهو Lcisأو  Lobular Carcinoma In Situ النوع الثاني: .1
 هذه بأن نذير أو مةعال لكنها و سرطانية غير حالة إللبنية( وهذه )إلنتوءإت فصوصبال

  إلثديين. بأحد خبيث )سرطاني( ورم لتطور خرينإآل من أكبر قابلية لديها إلسيدة
 شكل يوضح إلمرحلة إلصفر من سرطان إلثدي.نقوم بعرض 
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 )ثديمن مرض سرطان ال 0صفر رسم توضيحي للمرحلة (10)رقم الشكل

2019Lobular+Carcinom , ) 

 : I stadeالمرحلة األولى -10-1-3-2

 ولىاأل المرحلة وتعني المجاورة، النسجية فيها يصيب وقد الثدي سرطان من مبكرة مرحلة ھي

 وفي مايلي الشكل يوضح المرحلة األولى لسرطان الثدي.  الثدي يتجاوز لم السرطان أن

 Lobular  Carcinoma (2019 ,رحلة األولى لسرطان الثديرسم توضيحي للم (11) رقم الشكل

) 

 :  Stage المرحلة الثانية-10-1-3-3



 
62 

 ينتشر وقد إلمجاورة إلنسجية فيها يصيب قد إلثدي سرطان من مبكرة مرحلة أيضا هي و      
 Stage أو Stage IIBدرجتين  على تكون  قد وهي .تحت إلبط إلليمفاوية إلعقد في إلسرطان

IIA. 

 قوم بعرض شكل يوضح رسم للمرحلة إلثانية من سرطان إلثدي ن

 

 ( Lobular  Carcinoma (2019 ,رسم للمرحلة الثانية لسرطان الثدي يوضح  (12)رقم الشكل 

 :III Stage المرحلة الثالثة-10-1-3-4

 تحت ةإلليمفاوي إلعقد في أكثر إنتشاره ويكون  إلمتقدم، إلموضعي إلسرطان مرحلة تسمى و       
 أو Stage IIICدرجات  3 على تكون  قد وهي .للثدي إلمحاذية إألخرى  إألنسجة في وربما إلبط

Stage IIIB أو Stage IIIA. 

   إلمرحلة إلثالثة لسرطان إلثديإلذي يوضح ( 13)رقم إلشكل نعرض 

 

 ( Lobular  Carcinoma (2019 ,(رسم توضيحي للمرحلة الثالثة لسرطان الثدي 13الشكل )
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 :stage IVالمرحلة الرابعة -10-1-3-5
و إلرئة و  وهي مرحلة إنبثاثية و فيها ينتقل إلسرطان من إلثدي في باقي أعضاء إلجسم كالعظام

 (21-11ص  ، ب ت،)منظمة صحة إلكبد و إلدماغ .
 أعراض سرطان الثدي : -10-1-4

 إألعرإض إألكثر شيوعا لسرطان إلثدي هي :
  إلحلمة تغيير في ملمس إلثدي أو 
  كتلة أو زيادة في سمك دإخل إلثدي أو بقربه أو منطقة تحت إإلبط 
  ألم في جهة إلثدي 
  تغيير في شكل إلثدي 
  إنقالب إلحلمة للدإخل 
  تقشر أو إحمرإر أو تورم جلد إلثدي أو إلهالة أو إلحلمة كما يمكن أن

 يحمل إلجلد نتوءإت أو تجاعيد فيشبه قشرة  إلبرتقالة 
 (من إلحلمة إفرإز )سائل 

عادة ما يكون سرطان إلثدي إلمبكر غير مؤلم ولكن إلسيدة إلتي تعاني من ألم أو أي  
 ) سرطان إلثدي نظرة عامة، ب ت(  عرض أخر مستمر إلذهاب إلى إلطبيب

 تشخيص سرطان الثدي: -10-1-5

 للكشف عن سرطان إلثدي يمكن إستخدإم طرق عدة وهي :

  إلفحص إلذإتي للثدي. 
 لسريري من قبل إلطبيبة .إلفحص إ 
 . إلفحص باألشعة إلسينية 
 إلفحص باألشعة إلصوتية .  

 سرطان األمعاء -10-2
 إألمعاء في إلذي يبدأ إلسرطان لمرض عام مصطلح هو تعريف سرطان األمعاء : -10-2-1

 بسرطان أحيانا إألمعاء سرطان يسمى  منه إلسرطان يبدأ إلذي إلمكان على إعتمادإ .إلغليظة
 أن قبل ، سنوإت 10 إلى فترة تصل مدى على شديد ببطء ينمو ما وعادة .إلمستقيم قولون أوإل
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 إلذين تترإوح لألشخاص إلمرض يحدث .إلجسم من أخرى  أجزإء لتأثير على و إالنتشار في يبدأ
 وأكثر . 65 بين أعمارهم

 أعراض سرطان األمعاء: -10-2-2
 .إألمعاء عادة في تغير تشمل .1
 .برإزك في دم وجود أو فلإألس من نزيف .2
 .إلمعدة )إلبطن( في ألم .3
 .إلبطن في تورم .4
 .مبرر غير تعب .5
 .إلتنفس في أو ضيق  ورإند .6
 .إلمبرر غير إلوزن  فقدإن .7

 تشخيص سرطان األمعاء: 10-2-3

 أن أيضا ويمكن .مبكرة مرحلة إألمعاء في سرطان عن إلكشف على يساعد هذإفحص إألمعاء 
 أو إلغليظة( للقولون )إألمعاء إلدإخلية إلبطانة على صغيرة )زوإئد إلحميدة  إألورإم عن يكشف
 وقد .سنتين كل عاما75و  60 بين أعمارهم تترإوح إلذين شخاصلألإلبرإز  إختبار . إلمستقيم

 إألمعاء إلموت سرطان خطر من إلحد على تساعد إألمعاء إلفحوصات إلعادية لسرطان أن تبين
 ( 2014خرون، )إنيل قامبر وإ .٪ 16 بنسبة

 :حسب منظمة إلصحة إلعالمية :حقائق عن سرطان القولون  10-2-4

  يعد سرطان إلقولون ثالث أنوإع إلسرطان إنتشار إ، وثاني سبب رئيس من أسباب إلوفاة من
 .إلسرطان

  يصيب سرطان إلقولون وإلمستقيم إلرجال وإلنساء على حد سوإء، وإلناس من جميع
 .اتإألجناس وإألعرإق وإلجنسي

  سنة 15إلى  10عادة ما يتطور سرطان إلقولون وإلمستقيم ببطء على مدى 
  تختلف إإلصابة بسرطان إلقولون وإلمستقيم حسب إلمنطقة إلجغرإفية

وإالختالفات إإلقليمية وإلعرقية في معدالت إإلصابة وعوإمل إلخطر وإلحصول على إلفحص 
 وإلعالج
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 صهم بسرطان إلقولون من أي أعرإض أو في معظم إلحاالت، ال يعاني َمْن تم تشخي
 .عالمات تدل على إصابتهم به

  معظم إلمصابين بسرطان إلقولون ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض، ولكن َمْن لديهم تاريخ
حيث إن نسبة إلخطورة عليهم مرتين إلى  ،عائلي للمرض يجب عليهم إلفحص في سن مبكرة

 (2018منظمة إلصحة إلعالمية،  ائلي للمرض.)ثالث مرإت مقارنة بمن ليس لديهم تاريخ ع

 تعريف سرطان العظام: 10-3-1

سرطان إلعظام هو سرطان غير شائع يبدأ في إلعظام. يمكن أن يبدأ سرطان إلعظام في      
أي من عظام إلجسم، لكنه يؤثر عادة  في إلعظام إلطويلة إلتي يتكون منها إلذرإعان وإلساقان 

إلعظام. تحدث بعض أنوإع سرطان إلعظام لدى إألطفال بشكل رئيسي،  هناك أنوإع عدة لسرطان
بينما يصيب بعضها إآلخر إلبالغين في أغلب إألحيان ال يشمل مصطلح "سرطان إلعظام" أنوإع 
إلسرطان إلتي تبدأ في مكان آخر من إلجسم وتنتشر )تنتقل( إلى إلعظم. بدال  من ذلك، يتم 

 . لذي بدأت فيه، مثل سرطان إلثدي إلذي إنتقل إلى إلعظام تسمية تلك إلسرطانات بالمكان إ

 أنواع سرطان العظام : 10-3-2

  إلساركوما إلعظمية 
 إلساركوما إلغضروفية  
 ساركوما يوينغ 
 , mayoclinic Staff.org ) )ض سرطان العظام :أعرا 10-3-3

 تشمل عالمات سرطان العظام وأعراضه ما يلي:

o ألم بالعظام 
o إلتورم وإلوجع بالقرب من إلمنطقة إلمصابة 
o عظام مكسورة 
o إإلرهاق 

 فقدإن في إلوزن غير مقصود  

 .سرطانية على مستوى إلعظم إصابةيوضح  إلذي( 14)رقم  إلشكلنقوم بعرض 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/ewings-sarcoma/symptoms-causes/syc-20351071
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 ( رسم توضيحي لسرطان العظام 14الشكل رقم )
 

 سرطان الحنجرة  -10-4
 تعريف سرطان الحنجرة: 10-4-1

كونة للحنجرة. يمكن لخاليا سرطان إلحنجرة هو نمو غير طبيعي لخاليا إألنسجة إلم      
إلهرب وإالنتقال عبر إألوعية إللمفاوية وصوال للعقد إللمفاوية ويمكنها أيضا إالنتقال عبر 
إألوعية إلدموية وصوال إلى إلرئتين وإلعظام وإلكبد وبعد إالنتشار يمكن أن تتصل خاليا سرطان 

 ديدة قد تدمر تلك إألنسجة .إلحنجرة ببقية إألنسجة وتنمو مكونة أورإما ج
 أعراض سرطان الحنجرة: 10-4-2

 أسابيع  3صوت مبحوح أو أي تغيرإت في إلصوت لمدة تزيد عن 
 أسابيع  6إلتهاب في إلحنجرة أو مشكالت في إلبلع لمدة تزيد عن 

 نتوء في إلرقبة 
 :ومن بين إألعرإض إألخرى 

 مشاكل في إلتنفس 
 سعال مستمر 

 ذن إلم مستمر في إأل
 تعتمد إعرض سرطان إلحنجرة إعتمادإ أساسيا على حجم إلورم وموقعه .

 ية أخرى لذإ يجب إستشارة إلطبيب.قد تنجم هذه إألعرإض عن مشكالت صح
 
 

https://www.mayoclinic.org/-/media/kcms/gbs/patient-consumer/images/2015/02/05/08/36/mcdc7-osteosarcoma-8col.jpg
https://www.mayoclinic.org/-/media/kcms/gbs/patient-consumer/images/2015/02/05/08/36/mcdc7-osteosarcoma-8col.jpg
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 : تشخيص سرطان الحنجرة 10-4-3
هذه  قد يخضع إلفرد إلى وإحد أو أكثر من هذه إلفحوصات للتأكد من إصابته بالمرض.

 إلفحوصات هي:
 يستخدم إلطبيب فيه مرآة صغيرة لرؤية إلحلق  الحنجرة غير المباشر: تنظير

يستخدم إلطبيب منظار ضوئي قد يقوم بإدخاله عبر إألنف و صوال إلى  المباشر :التنظير 
 إلحلق أو عبر إلفم وصوال إلى إلحلق وهذإ حسب نوعية إألنبوب )صلب أو مرن(

عن إلخاليا إلسرطانية وهي إلطريقة إلوحيدة  يتم إخذ قطعة صغيرة من إلنسيج للبحث الخزعة:
 (15-8، ص2013.)إلجمعية إلخيرية إلسعودية لمكافحة إلسرطان ،لمعرفة طبيعة إلورم

 سرطان المعدة : -10-5
 تعريف سرطان المعدة : 10-5-1

سرطان إلمعدة هو نوع سرطان خبيث ينشأ في أي جزء من إلمعدة وهو يسبب موت ما يقارب 
 ويا .مليون شخص سن

 أعراض سرطان المعدة : 10-5-2
o . عسر إلهضم 
o .حرقة شديدة ومزمنة 
o .فقدإن إلشهية خاصة تجاه إللحوم 
o . ألم في إلجزء إلعلوي من إلبطن 
o . قيء 
o . إسهال أو إمساك 
o . ضعف إلوزن 

 تشخيص سرطان المعدة: 10-5-3

 إلخطوإت إلتالية : يتم تشخيص سرطان إلمعدة عن طريق إتباع

 إلصوتية فوق  بالموجات وذلك ظير إلدإخلي()إلتنإلمنظار.  
 .أخذ إلخزعات وتحليلها مخبريا 
 . أخذ صورة باألشعة إلسينية إلملونة 
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  تحليل إلبرإز لمعرفة ما إذإ كان هناك نزيف دإخلي أو ال من خالل وجود إللون
 إألسود وتحليل مكونات إلدم إلمهضوم إلتي قد توجد في إلبرإز.

 المبيض(سرطان المبايض ) -10-6
 تعريف سرطان المبيض: 10-6-1

سرطان إلمبيض هو نوع سرطان خبيث ينشأ من خاليا إلمبيض. ُيصيب سرطان إلمبيض إلنساء 
إلمتقدمات في إلسن، خاصة  بعد سن إلستين. ُيشكل سرطان إلمبيض ربع حاالت إلسرطان في 

إلحاالت ألنه ُيكتشف في إلوفاة في إلكثير من  إلىإلجهاز إلتناسلي إألنثوي، كما أنه يؤدي 
 إلمرإحل إلُمتقدمة.

أعرإضه ال تكون  أنفي إلكثير من إألحيان، فان سرطان إلمبيض يكون عديم إألعرإض أو 
وإضحة مما يجعل تشخيصه صعبا . لذإ فان حاالت عديدة من سرطان إلمبيض ُتكتشف في 

 مرإحلها إلمتقدمة .
 أعراض سرطان المبيض: 10-6-2

حوض: وقد يكون إأللم غير وإضحا  أي كعدم رإحة، أو إنه يكون ألما  ألم إلبطن أو إل
 شديدإ .

 .إنتفاخ إلبطن، وذلك ألن إلورم يضغط على إألمعاء
 .فقدإن إلشهية

 .إلمبكر بالشبع إإلحساس -
 ما كان إلورم كبيرإ . إذإكبر إلبطن، وذلك  -
لى إلبول أو عسر إلبول: وتظهر هذه إألعرإض بسبب ضغط إلورم ع إلحاح -

 إلمثانة.
 .إالستسقاء وذلك في إلحاالت إلمتقدمة -
 إنسدإد إألمعاء في إلحاالت إلمتقدمة. -
 .وجود كتلة في إلحوض، وقد يجسها إلطبيب عند إلفحص إلجسدي -
 الرحم. إلىما انتشر سرطان المبيض  إذاالنزيف المهبلي  -

ر السرطان ما انتش إذاأو الحوض  الصرةفي الرقبة، أسفل  اللمفاويةانتفاخ العقد  -

 .إليها
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 تشخيص سرطان المبيض: 10-6-3

باإلضافة إلى إلفحص إإلكلينيكي من قبل إلطبيب البد من إجرإء بعض إلفحوصات إلهامة 
 (tebtime, s p) : تتمثل هذه إلفحوصات في للتأكد من وجود إلمرض.

  د.ما إنتشر إلورم للكب إذإمرتفعة  إإلنزيماتإلكبد، وقد تكون  إنزيماتإختبار 
  إختبار إلدم إلخفي في إلبرإز: وإلهدف منه هو إستبعاد عوإمل للنزيف وإلتي قد

 تكون من إلجهاز إلهضمي، وتظهر كأنها نزيف من إلمهبل.
 ( خزعة إلمبيضOvarian Biopsy إالختبار إألهم وإألكثر نوعية لتشخيص :)

سرطان إلمبيض. إختبار إلخزعة هو إستخرإج عينة من إلمبيض ومن ثم 
ما كان  إذإصها في إلمختبر، تحت إلمجهر، ويحدد طبيب ُمختص فح

 إلسرطان موجودإ .
 ( إلتخطيط فوق إلصوتيUltrasound ُيمكن :)إلتخطيط فوق إلصوتي  إجرإء

إلجهاز  إدخالإلتخطيط من خالل جلد إلبطن أو  إجرإءللمبيض وإلرحم. ُيمكن  
كتل في إلمبيض إلمهبل. ُيستخدم إلتخطيط فوق إلصوتي لمالحظة إل إلى

 وتقدير إنتشار إلورم.
  إلمحوسبإلتصوير إلطبقي (CT- Computerized Tomography :)

وإلهدف منه إكتشاف حجم سرطان إلمبيض، إنتشار سرطان إلمبيض في 
 إألعضاء إلمختلفة وإلعقد إللمفاوية.

 ( إلتصوير باألشعة إلسينية للصدرCXR- Chest X-Ray وإلهدف منه :)
  ر سرطان إلمبيض للرئتين.إكتشاف إنتشا

 شكل يوضح شكل المبيض المصاب بالسرطان نقوم بعرض  
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 ( رسم توضيحي لسرطان المبيض 15الشكل )

 األثار النفسية لمرض السرطان:-11

 هي: ذكرت أمال فارس مجموعة من إألثار إلنفسية لدى إلمصاب بالسرطان من جرإء إصابته

 صدمة إإلعالن على إلمرض. .1
 ية وإلخوف من إإلنهيار.أزمة إلهو  .2
 تغير مستوى إلنزوإت. .3
 إإلنسحاب إلنرجسي وإلنكوص إلسيكوسوماتي. .4
 إلخصاء وفقدإن إلصورة إلمثالية.      .5

 (45-38،ص2011فارس أمال،)

 :يتذكرها أمال فارس كالتال الميكانزمات الدفاعية التي يستعملها مريض السرطان:-12

 .إلرفض .1
 إلتجنب. .2
 إإلسقاط. .3
 إلعزل. .4
 ير.إلتبر  .5
 إلتكوين إلعكسي. .6
 إلنكوص. .7
 (52-46،ص2011.              )فارس أمال،إلتعويض .8
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 :عالجات المستعملة مع مرض السرطانال-31

عالجات مختلفة مع مرض إلسرطان .ويحدد إلطبيب نوعية إلعالج إلمستخدم تبعا لنوع تستخدم 
أكثر إلعالجات شيوعا  إلسرطان وحجم إلورم إلسرطاني وموقعه وإلمرحلة إلتي وصل إليها.ومن

 هي:

 العالج الجراحي:-13-1

يستهدف إلعمل إلجرإحي إلوصول إلى إلورم أو إلعضو إلمصاب بأقل أضرإر ممكنة ويهدف     
إلى إكبر كم ممكن من إلنسيج إلسرطاني.يتم إجرإء إلجرإحة الستئصال إلورم أو الستئصال 

 إلعضو إلمصاب .

 : العالج اإلشعاعي-13-2

ج إإلشعاعي لتدمير بنية إلخلية إلسرطانية ،وذلك بتوليد تدفق إشعاعي عالي إلطاقة يوظف إلعال
وتسليطه على إألنسجة وإلخاليا إلورمية بهدف إلقضاء عليها أو تقليص من حجم إلورم لتخفيف 
تأثيرإته .هذإ إلنوع من إلعالج يؤثر على إلخاليا إلسليمة أيضا مما يتسبب في أعرإض جانبية 

ثيان، إلتقيؤ، إإلسهال ،تساقط إلسعر،فقر إلدم ...يمكن لهذه إآلثار أن تبدد الن إلخاليا أهمها إلغ
صالح نفسها وإستئناف نشاطها إلطبيعي من جديد  )سيدهارتا  .إلسليمة لها إلقدرة على إلتجدد وإ 

 (736ص ،2013موخيرجي، 

 العالج الكيميائي :-13-3

يا وتمنع إنقسامها و إنتشارها وهو نوع من إلسمية هي أدوية ذإت مفعول قوي تؤثر على نمو إلخال
للخاليا ،حيث تستهدف هذه إلسمية إلخاليا إلنامية فمثال تؤثر على نمو إلشعر و تتسبب في 

تساقطه ،وإلخاليا إلدموية حيث يثبط إلعالج نمو وإستبدإل إلخاليا ما يحدث نقص بالمناعة بسبب 
 (42،ص 2013إلجمعية إلسعودية إلخيرية لمكافحة إلسرطان ،)هبوط كريات إلدم إلبيضاء .

 العالج المناعي :-13-4

 آليات عالج بتوظيف وهو إلحيوية، لالستجابة إلمعدل إلعالج أو إلحيوي  بالعالج أيضا يعرف
ثارة إلخاليا إلدخيلة، بتمييز إلمتعلقة إآلليات خصوصا إلمختلفة إلمناعي إلجهاز عمل  ردود وإ 
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 جهاز وتحفيز بغية دعم وتعزيزها إلمناعية إلخاليا إنتاج معدل رفع وآليات عي،إلمنا إلفعل
 إلخاليا لمعاملة أو ومكافحة إلعدوى  إألمرإض لمقاومة سوإء مباشر غير أو مباشر بشكل إلمناعة،
 (42ص ،2014وتدميرها.)هناء إسماعيلي، عدوة كخاليا إلسرطانية
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 :خالصة
إلخلية ما   DNAأن مرض إلسرطان يعتبر خلل على مستوى نستنتج  إلتطرق له سبق مما    

يتسبب في خروجها عن إلسيطرة وتكاثرها بشكل عشوإئي إال أن سبب هذإ إلخلل لم يعرف بعد 
غير أنه بعض إلباحثين أعطوإ مجموعة من إلعوإمل إلمساعدة في ظهور هذإ إلمرض منها عوإمل 

 مل خارجية باإلضافة إلى عوإمل أخرى.تكوينية دإخلية، وعوإ
حيث أن إلسرطان يتصدر إلمرإتب إألولى من حيث نسبة إلوفيات في إلعالم فهو يصيب كال 

إلجنسين وبمختلف إألعمار وهو يصيب كل أعضاء إلجسم ويسمى إلسرطان إستنادإ إلى إلعضو 
حثين إلى إيجاد طرق عالجية إلمصاب به. إن هذإ إالنتشار إلكبير لهذإ إلمرض دفع إلعلماء وإلبا

أكثر تقدما لهذإ إلمرض فاستخدمت عدت أساليب عالجية أهمها إلعالج إلجرإحي وإلعالج 
إلكيميائي وإلعالج إإلشعاعي وإلعالج إلمناعي إلذي يعتبر أخر إلعالجات إلمتوصل إليها. إن هذه 

ما كونه لم يكن نافعا مع إلعالجات ساهمت في شفاء إلعديد من إلسرطانات وال يزإل تطويرها قائ
ي للعالج لزيادة نسبة بعض إلسرطانات إلمتقدمة ولذلك وجب إلكشف إلمبكر عن إلمرض وإلسع

.إلشفاء منه



 

 الفصل الرابع

 اإلجراءات المنهجية للدراسة 

    مدخل

 الدراسة االستطالعية.-1
 حدود الدراسة االستطالعية-1-1
 الدراسة األساسية.-2

 دراسةتحديد منهج ال -2-1

 عينة البحث وطريقة اختيارها.- 2-2

 حدود الدراسة األساسية. 2-3

 تحديد متغيرات البحث. 2-4

 األساسيةوصف أدوات الدراسة  2-5
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 :مدخل

يعتبر إلجانب إلتطبيقي )إلميدإني( أهم جانب في إعدإد أي درإسة فهو بمثابة إلمكمل  
ستثمار معلوماته إث يسمح للباحث من للجانب إلنظري، وهو أهم خطوإت إلبحث إلعلمي، حي

 إلنظرية وتطبيقها ميدإنيا كما يوسع مجال خبرته ويساعد في تأكيد فرضيات درإسته.

وفي هذإ إلفصل سنتطرق إلى إلجانب إلتطبيقي إلذي يهدف إلى حل إإلشكالية         
ة مرضى وإلتساؤالت إلمطروحة في إلجانب إلنظري وإلتأكد من فرضيات درإستنا على عين

إلدرإسة إلسرطان حيث سنتناول في هذإ إلفصل إلخطوإت إلمتبعة في إلدرإسة إلميدإنية إنطالقا من 
إلمنهج إلمستخدم وحدود إلدرإسة )إلمكانية  إالستطالعية من حيث أهدإفها إلى إلدرإسة إألساسية،

تعملة وصوال إلى إألدوإت إلمستخدمة في إلدرإسة وأساليب إلمعالجة إإلحصائية إلمس وإلزمنية(،
 إلمتوصل إليها . إلفصل إلخامس وإألخير من إلدرإسة وإلمتمثل في عرض وتفسير إلنتائج
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 الدراسة االستطالعية:1- 

ستطالعية إلباحث في إختيار مجتمع إلبحث و إختيار إلمنهج إلمناسب تساعد إلدرإسة إال       
إالستطالعية أهمية كبيرة في مساعدة إلباحث حيث للدرإسة ,حيث ترى رجاء محمود "إن للدرإسة 

إن إلغرض من إلقيام بالبحث مصغر في إلميدإن هو إختيار عناصر إلبحث كما تساعد في 
إلتحقق من إالختبارإت إلمستخدمة وتوفر مجموعة إلبحث ، وأسلوب إختيارها وجمع إكبر ممكن 

جموعات إلتي يمكن أن تظهر قبل من إلمعلومات حول إلموضوع إضافة تسمح بالتعرف على إلم
إلقيام بالدرإسة إألصلية ، مما يمكن من حل هذه إلمشكالت إلغير متوقعة في هذه إلمرحلة من 

 (92،ص2006".)رجاء محمود،إلدرإسة 

 وقد هدفت إلدرإسة إالستطالعية إلى تحقيق مايلي :    

ومن ثم إجرإء لقاءإت مع  إالطالع إألدبيات إلنظرية وإلكتب وإلمجالت وإلدرإسات إلسابقة، .1
 إألساتذة إلمختصين وذوي إلخبرة لالستفادة من نصائحهم.

 إلتأكد من إمكانية درإسة موضوعنا في أرض إلوإقع . .2
 إلتعرف على إلصعوبات إلميدإنية حتى نتجنبها في إلدرإسة إألساسية. .3
 إمكانية توفر إلعينة ومتابعتها. .4
 ضبط متغيرإت إلدرإسة إلحالية. .5
 إجرإء إلدرإسة إألساسية .ضبط مكان  .6
 إاللتقاء بالحاالت وإالطالع على إمكانية متابعتها . .7
 إختيار إلمنهج وإألدوإت إلمناسبة للدرإسة . .8
 بناء شبكة إلمقابلة إنطالقا من إللقاء مع بعض إلحاالت . .9

 تعديل إلفرضيات بناءإ على مالحظاتنا في أرض إلوإقع . .10

 حدود الدراسة االستطالعية :-2

 لحدود المكانية:ا 2-1

–تم إجرإء إلدرإسة إالستطالعية بالمؤسسة إلعمومية إالستشفائية لألورإم إلسرطانية بمزغرإن 
 -وهرإن–وكذإ إلمركز إالستشفائي إلجامعي  -مستغانم
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 الحدود الزمنية: 2-2

 2019-01-27إلى غاية  2018-12-11إجريت إلدرإسة إالستطالعية من إلفترة إلممتدة بين 
 زيارإت متباعدة كالتالي : 04إلى، قسمت 

 -مستغانم–للمؤسسة إالستشفائية إلعمومية لألورإم إلسرطانية  2018-12-11إلزيارة إألولى :

 -مستغانم–للمؤسسة إالستشفائية إلعمومية لألورإم إلسرطانية  2018-12-23إلزيارة إلثانية:

  -إنوهر –للمركز إإلستشفائي إلجامعي  2019-01-21إلزيارة إلثالثة:

 -مستغانم–للمؤسسة إالستشفائية إلعمومية لألورإم إلسرطانية  2019-01-27إلزيارة إلرإبعة:

 أدوات الدراسة :-3

أهدإف إلدرإسة وجمع إلمعلومات وإلتأكد من فرضيات إلدرإسة قد يستخدم إلباحث أكثر من لتحقيق 
 وإت إلتالية :أدإة لجمع إلمعلومات .ولتحقيق أهدإف هذه إلدرإسة تم إستخدإم إألد

 مقياس جودة حياة إلمرضى إلمزمنين من إعدإد إلباحثة )توإتي حياة(. .1
 إلمالحظة إلعيادية. .2
  بناء شبكة المقابلة .3

 وفق إلخطوإت إلتالية :شبكة إلمقابلة خطوإت  بناء 
  قمنا باالطالع على إألدبيات إلنظرية وإلكتب  شبكة إلمقابلة قبل إلشروع في بناء

 اعدتنا في فهم إلموضوع وسنستعرض بعضها في إلجدولين إلتاليين :وإلدرإسات إلتي س
 الجامعية والمجالت العلمية:الرسائل ( خاص 03الجدول رقم)  -01

 عنوإن إلبحث وإلمرجع   إسم إلباحث 
 2011منيرة سمير عبد إلهادي )

) 
رسالة ماجستير: جودة حياة مرضى تلف إلكبد في 

 مستشفيات إلمنصورة
إلعالقة بين إألمل و إلشعور باأللم لدى عينة من مرضى  (2014إلبكوش ) خيرية عبد هللا

 إلمجلد إلثاني(.– 16إلسرطان )إلمجلة إلجامعة إلعدد 
 (2016ليلى إلشريف و أخرون) 

 
معنى إلحياة لدى عينة من إالناث إلمصابات بسرطان 
إلثدي وعالقتها ببعض إلمتغيرإت درإسة ميدإنية في 
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ة )مجلة جامعة تشرين للبحوث مستشفيات إلالذقي 
 .38إلمجلد -2وإلدرإسات إلعلمية إلعدد 

 
أمل إبرإهيم أبوبكر  -1

  (2015إلشيخ )
 رسالة ماجستير :

Psychological stresses and its relation to quality of 

life among the diabetics in omdurman locality. 

 بية:لكتب العربية واالجن( خاص با04الجدول)-02

 عنوإن إلكتاب إلمؤلف
إالسرة وإلصحة درإسة سوسيو أنثروبولوجية لمرضى  ( 2016فريدة مشري )

 إلسرطان
Claude jasmin  , jay A. levy (1996) Cancer , Sida: La Qualité de vie  

 

Byran Good  (1998) 

 

Comment faire de L‘enthropologie 

médicale ? Médcine rationalité et vécu. 

معرفة خصوصية إلمرض إلمزمن إلنفسية لبعد إالطالع على مجموعة من إلدرإسات  -
وإالجتماعية وكذإ إلثقافية وإإللمام بالجوإنب إلمختلفة بجودة إلحياة تم تحديد إلمحاور 

 إلرئيسية للمقابلة.
 تحديد إلهدف من كل مقابلة . -
إلبدإء رأيهم إلى مجموعة من إلمحكمين  شبكة إلمقابلة وتقديمها بعد هذه إلعملية تم  تقديم -

 .من حيث مناسبتها ومحتوإها
 . ( يوضح أسماء األساتذة المحكمين والدرجة العلمية05جدول رقم )

 إلتخصص إلدرجة إلعلمية  إألستاذ )ة(
 قريصات زهرة 
 عمرإني أمال

 غسلي طاوس 
 عبوين سمية
 توإتي حياة

 أستاذة إلتعليم إلعالي
 أستاذة محاضرة أ

 أستاذة مساعدة أ 
 أستاذة مساعدة أ 

 أستاذة محاضرة ب

 إالنتروبولوجيا
 إرطفونيا

 علم إلنفس إلعيادي
 علم إلنفس إلعيادي

 علم إلنفس
 
  كما قمنا بتطبيق شبكة إلمقابلة على حالتين من مرضى إلسرطان للتأكد من مدى

الت لبعض ألسئلة  ذإت تقبل إألسئلة إلمطروحة وإلتجاوب معها وقد الحظنا عدم إستجابة إلحا
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إالتجاه إلسلبي ما دفعنا لتعديلها وإستبدإلها بأسئلة ذإت إتجاه إيجابي للحصول على إستجابات 
 أكثر من قبل إلحاالت .

  وبعدها قمنا بإعادة تطبيقها على حالتين مرة أخرى فالحظنا إستجابتهما لألسئلة دون
 مشاكل وتقبلهما لإلجابة.

 شبكة إلمقابلة في شكلها إلنهائي وأصبحت بذلك قابلة  على هذإ إألساس تم إخرإج
 للتطبيق. 

 الدراسة األساسية:-2
 :البحثمنهج 2-1

إلذي عرفه رأفت درإسة إلحالة إلمنهج إإلكلينيكي تم إستخدإم  بحثناحسب طبيعة  
أن " درإسة إلحالة ليست وسيلة لجمع إلمعلومات   Hahn and maclean( عن 2004عسكر )
وب لتجميع إلمعلومات إلتي تم جمعها بالوسائل إالخرى مثل إلمقابلة وإلمالحظة وتاريخ ولكنها أسل

بهدف .وذلك  ( 77،ص  2004".)رأفت عسكر،إلحالة وإالختبارإت وإلمقاييس وإلسيرة إلشخصية
 إلتعمق في إلحاالت محل إلدرإسة.

 مجتمع وعينة البحث وطريقة اختيارها: 2-2
 إلبحث في إألفرإد إلمصابين بمرض إلسرطان بمختلف إألنوإع. تحدد مجتمع مجتمع البحث: -
إناث كحاالت رئيسية  02ذكور  02منهم ( حاالت 4تم إختيار ستة ) عينة البحث األساسية: -

بطريقة قصدية وذلك إعتمادإ على خصائص ال تتوفر في غيرها ونظرإ لطبيعة إلدرإسة . وقد 
 حث إلحالي وهي:وضعت مجموعة من معايير إختيار عينة إلب

 .)أن يكون أفرإد إلعينة مرضى مصابين بالسرطان )من أي نوع 
 أو يترددون عليه  أن يكون إلمرضى مقيمون في إلمؤسسة إالستشفائية أثناء إلعالج

 .بستمرإر
 .)أن يخضع إلمرضى لعالج معين )كميائي إو إشعاعي 
  سنة )إلرإشدين( 18أن تتضمن عينة إلبحث فئة عمرية ال تقل عن. 
 إناث(. -أن تتضمن عينة إلبحث إلجنسين)ذكور 
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 : الحدود المكانية-3 -2

تم إجرإء إلبحث في إلمؤسسة إالستشفائية إلمتخصصة في إألورإم إلسرطانية إألمير عبد      
 في إلطابق إلثالث قسم إلعالج إلكميائي للرإشدين.-بوهرإن–إلقادر 

 الحدود الزمنية:-2-4
 .2019-02-27إلى غاية  2019-02-04ت من تاريخ فترة إمتدإجري إلبحث في  
 الدراسة:تحديد متغيرات  -2-5

 تحوي درإستنا على متغيرين هما :     
 . متغير مستقل :هو مرض إلسرطان 
 .متغير تابع :هو جودة إلحياة 

 سة:وصف أدوات الدرا 2-5
لجمع إلمعلومات  إستخدمنا في بحثنا منهج درإسة إلحالة إلذي ينطوي على مجموعة من إلوسائل

 هذه إلوسائل هي :

( إنها"إلمالحظة إلمركزة على سلوك إلمريض 2004إلمالحظة وإلتي عرفها رأفت عسكر ).1 
أثناء إلمقابلة من إكتئاب وعرق وقضم إالظافر وإهمال إلمظهر وشرود إلذهن عند إلحديث 

               (21،ص2004رأفت سكر،)"وعالمات إلبأس وإالحباط وإلعناد وإلتحدي وأيضا إلسلوك إلعدوإنية  

(على إنها:"أدإت بارزة من أدوإت إلبحث إلعلمي 2000إلمقابلة وإلتي عرفها سامي ملحم).2
،وظهلرت كأسلوب هام في إلميدإن إالكلينيكي فهي عبارة عن عالقة دينامية وتبادل لفظي بين 

وقد تم إالعتماد في  .( 247،ص 2000)سامي محمد ملحم،إلقائم بالمقابلة إلباحث وإلمفحوص".
درإستنا على شبكة مقابلة نصف موجهة تم إعدإدها من قبل إلباحثة.نموذج شبكة إلمقابلة أنظر 

 (.01إلملحق رقم )

مقياس جودة حياة إلمرضى إلمزمنين من إعدإد إلباحثة )توإتي حياة ( ،تم تقنين إلمقياس على .3
 (حالة من إلمرضى إلمزمنين .120)
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قدر معامل صدق إلمقياس ب)  مية لمقاس جودة حياة لدى  مرضى المزمنين:األسس العل
كرومباخ ب)  α( . ومعامل إلثبات ب :حسب معامل إلثبات 0,05( عند مستوى إلداللة) 0,635
 (.0,82(. وحسب طريقة إلتجزئة إلنصفية ب)  0,90

تعرضها في إلجدول (أبعاد كل بعد يحتوي على مجموعة من إلفقرإت نس09يحتوي إلمقياس على )
 ( إلمقياس بالفقرإت.03إنظر إلى إلملحق رقم ) إلتالي :

 ( يوضح أبعاد مقياس جودة حياة المرضى المزمنين:06الجدول)

 عدد إلفقرإت في كل بعد أبعاد جودة إلحياة 
 جودة إلصحة إلعامة  (1
 جودة إلحياة إألسرية  (2
 جودة إلحياة إلزوجية (3
 جودة إلحياة إلمهنية (4
 ة إلدينيةجودة إلحيا (5
 جودة  إلحياة إالجتماعية  (6
 جودة إلحياة إلشخصية (7
 إلرضا عن إلحياة  (8
 جودة إلصحة إلنفسية  (9

 فقرة  11
 فقرإت  06
 فقرإت   08
 فقرإت   04
 فقرإت   06
 فقرإت  05
 فقرإت  07
 فقرإت  04
 فقرإت  06

 فقرة 58 إلمجموع 

 

 

 



 

 الفصل الخامس

 عرض ومناقشة النتائج

 لة األولىعرض نتائج الحا-1

 عرض نتائج الحالة الثانية-2

 عرض نتائج الحالة الثالثة-3

 عرض نتائج الحالة الرابعة-4
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 الحالة األولى:-1

 :البيانات األولية

 أنثى الجنس:                سنة 40 السن:                      "ن"االسم: 

 عدد األوالد:ثالثة أوالد                           متزوجةالحالة االجتماعية: 

 ماكثة في إلبيت المهنة :                          غير دإرسةالمستوى التعليمي: 

 وهرإنمكان اإلقامة:                              ضعيفالحالة االقتصادية:

 سنة مدة اإلصابة:                  بسرطان إلثدينوع المرض: 

 .يكيميائ عالججرإحة + نوع العالج:

  :مع الحالة األولى سير المقابالت( 07جدول)

 إلمدة إلزمنية  تاريخ إلمقابلة إلهدف من إلمقابلة إلمقابلة  محور إلمقابلة
إلتعرف على إلحالة 

 وتطبيق إلمقاس
جمع إلبيانات إألولية  إلمقابلة إألولى 

وتطبيق مقياس جودة حياة 
 إلمرضى 

 دقيقة 20 2019-02-04

 دقيقة 40 05-02-2019 متى إكتشف إلمرض إلمقابلة إلثانية  رضي تاريخ إلم
إلمعاش إلنفسي 

 وإالجتماعي
مدى تأثر إلحياة إألسرية  إلمقابلة إلثالثة

 وزوجية 
 دقيقة 35 2019-02-06

مدى تأثر إلحياة إلمهنية  إلمقابلة إلرإبعة
 وإجتماعية

 دقيقة 30 2019-02-10

إلمقابلة 
 إلخامسة

لحياة إلدينية مدى تأثر إ
 وإلشخصية وإلنفسية.

 دقيقة 40 2019-02-11
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 ملخص مقابالت الحالة األولى :

 المحور األول: التعرف على الحالة وتطبيق المقياس.

 .04-02-2019دقيقة كانت يوم  40دإمت ملخص المقابلة األولى:

لبنية إلجسدية جرإء سنة تسكن ببلدية سيد شحمي ضعيفة إ 40إلحالة "ن" أنثى تبلغ من إلعمر 
أشهر أم لثالثة 7إلعالج إلكيميائي. تتلقى إلعالج إلكيميائي في إلمؤسسة إالستشفائية بوهرإن منذ 

أطفال شخصت بإصابتها بمرض سرطان إلثدي تم تطبيق مقياس جودة حياة مرضى إلمزمنين 
 ة غير دإرسة.عل إلحالة "ن" وقد تم مأل إإلجابة على إلمقياس من طرف إلباحثة، كون إلحال

 المحور الثاني: تاريخ المرضي للحالة.

 .0-02-2019 5د( كانت يوم40دإمت )المقابلة الثانية: 

فيما يخص تاريخ إلمرضي للحالة "ن" إلذي كان محور هذه إلمقابلة فان إلحالة "ن" إكتشفت 
قولها " إصابتها بالمرض بعد فطام طفلتها إألخيرة أي مند سنة، حيث صرحت إلحالة بذلك في 

. حيث عانت إلحالة من إنتفاخ في إلثدي، وتكتل وألم  مورا ليفطمتها بواحد العام عرفت مرضي"
على مستوإه، وأهملت هذإ إأللم ضنا منها إنه هذإ بسبب إلحليب إلمترإكم في إلثدي بعد فطام 

 كنت انحس بالضر وحسبته من الحليب في صدري كي فطمت بنتي".إبنتها في قولها "

إلظروف إالقتصادية إلسيئة للعائلة لم تقم إلحالة بزيارة إلطبيب وبعد تفاقم حالتها إلصحية  وبسبب
أجرت إلتحاليل لتشخص سرطان إلثدي وتحول إلى إجرإء عملية جرإحية لبتر إلثدي وهذإ ما 

 ". قالولي عندك داك المرض والزم نديرولك العملية نخلعت تشوكيتصرحت به إلحالة: "

ر صادما على إلحالة خصوصا أن إلحالة ال تملك مستوى معرفي عن إلمرض سوى كان وقع إلخب
". وهذإ ما بدإ على مالمح إلحالة أثناء حديثها عن إلمرض، ." عال ش أنا مرضتفكرة إلموت

كنت حاسبة لترضع ما فهي لديها إنكار لمرضها خصوصا أنها إلتي ترضع ال تصاب بالمرض." 
إلصحة إلعامة للحالة تأثرت حيث سبب لها إلعالج تساقط في  ". كما أنيحكمهاش هذا المرض

 إلشعر ونقص في إلوزن عالوة على بثر إلثدي، وكذإ أعرإض مصاحبة من غثيان وقيأ وتعب.

  المعاش النفسي: المحور الثالث
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 .2019-02-06د( يوم 40: دإمت )المقابلة الثالثة

إألسرية وإلزوجية فان إلحالة "ن" أكدت  كان إلهدف منها معرفة مدى تأثير إلمرض على إلحياة
أنها تتلقى إلدعم من طرف إخوتها بدرجة متوسطة فهم ال يسالون عنا كثيرإ فقط أخوها إألكبر، 

خويا الكبير متكلف هو من يقوم بتكاليف عالجها نظرإ لظروفها إلمادية إلسيئة في تصريحها." 
. أما فيما و عليا في التلفون برك"وتي لخرين من داك يسقسا"خ بمصاريف، راجلي معندهش"

يخص أوالد إلحالة فهم صغار وال يستوعبون. أما حياتها إلزوجية فقد تأثرت كثيرإ  في تأكيد 
يغيب ". فرغم مساندة إلزوج إلمعنوية لها فهي غير رإضية في قولها " "أمور بزاف تبدلتإلحالة 

جهة فان إلحالة أكدت أن حالتها  " ومنقاع النهار يتومر، يجي عيان ما يقعودش معانا قاع
إلجنسية تأثرت كثيرإ فهي ترى أن بثر ثديها  نقص من أنوثتها مم جعل إلحالة تمارس إلجنس مع 

ايه يرقد معايا زوجها دون إالقترإب من إلجزء إلعلوي من جسدها وبشكل قليل في تصريحها "
 .لنخليش يعريني من الفوق بصح من داك لداك...قلعولي بزولتي راني ناقصا ...كي نرقدوا م

 .2019-02-10د( يوم 30دإمت ) المقابلة الرابعة:

 إلهدف منها معرفة مدى تأثير إلمرض على إلحياة إلمهنية وإالجتماعية.

إلحالة "ن" ال تزإول أي مهنة فهي ماكثة في إلبيت غير أن مرضها إثر على نشاطاتها إليومية 
مور، أما عن إلحياة إالجتماعية فقط تأثرت بشكل فهي أصبحت تحس بالتعب قيامها بأبسط إأل

وإضح فبسبب حالتها إلصحية أصبحت إلحالة تتجنب إالتصال باآلخرين وترفض إلخروج إلى 
إلمناسبات إالجتماعية ألنها تحس بنقص جسدي. "نحس روحي ناقصة". وتخشى نظرة إآلخرين. 

ما أنها تخاف من إلوصمة إالجتماعية . كمسكينا ... ما نبغيش" افيا ويقولو  ايخزرو  اكي يقعدو "
 :"... يقلو مرت فالن فيها داك المرض..." في قولها

 .2019-02-11د( يوم 40: دإمت )المقابلة الخامسة

هدفت إلى معرفة مدى تأثير  إلمرض على إلحياة إلدينية  وإلشخصية وإلنفسية وإلرضا عن 
ا بالمرض أثرت على حياتها إلدينية فهي إلحياة. في هذه إلمقابلة أكدت إلحالة "ن" أن إصابته

ربي ابتالني باش يشوف إدا نصبر... تعتبر أن مرضها إبتالء من هللا عّز وجل في قولها:"
"قبل كنت ". وهذإ جعلها تتمسك بصالتها وإلتسبيح وهذإ في تصريحها:الحمد هلل المؤمن مصاب
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ى أن أمورها ال تسير نحوى . إلحالة "ن" تر نصلي ونبطل ملي مرضت صالتي ما نقطعهاش..."
ماعنديش إألحسن، الن ظروفها إلمادية سيئة ال تسمح بتوفير إلحاجيات إلصحية في تصريحها:"

". كما أن صحتها  إلنفسية تأثرت الدراهم ومدخول راجلي أنا كرهت... غير خويا يصرف مسكين
ش قاع نضر من كثرث ماكرهت وليت نكره نهضر على مرضي مانبغيبشكل كبير بقولها: " 

 . إال أنها أبدت رضا على إلخدمات إلصحية إلمقدمة في إلمؤسسة.ونتفكره"

 :تقطيع نص المقابلة

 صدري نتفخ وضرني بزإف -1
 قالولي عندك دإك إلمرض تشوكيت -2
 سكوت شرود مالمح إلحزن  -3
هللا غالب إنا ماعرفتش كيباغي  -4

 نعرف
طاح شعري حتى تاع حوإجني من  -5

 إلدوإء
ي إلدوخا كي ندير إلدوإء تقبضن -6

 حتى نقعد نتقيا
 خويا إلكبير هو إلمستكلف بدوإيا. -7
رإجلي يغيب قاع إلنهار غير باش  -8

 يوكلنا
نبغي خوتي يوقفو معايا تغيضني  -9

 من ما يسقسوش عليا.
 إمور بزإف تبدلت في حياتي. -10
رإجلي يغيب قاع إلنهار يجي  -11

 عيان ما يقعش قاع معايا.
 كي قلعولي زولتي تشوكيت؟ -12
لي بصح من دإك وإه نرقد مع رإج -13

 لدإك.
 نحس روحي مشي مرإة -14
 هذإ إبتالء إلحمد هلل. -15

صحتي طاحت مانيش كيما  -32
 بكري.

رإجلي ما شي خدإم هللا غالب  -33
 عليه.
خوتي يسقسو عليا غير في  -34

 إلتليفون غير من دإك لدإك.
رإجلي صح يقولي مكتوب ربي  -35

 هذإ بصح نبغي يكون معايا)بكاء(.
إلدوإ خطرإش خويا يجيبني نديره  -36

 مشي رإجلي وخطرإش نجي وحدي.
قال نشرب إلدوإء وحدي مري -37

 إلساعة.
 نحس روحي ناقصة. -38
كي نرقد معاه ما نخليهش يقربني  -39

 من إلفوق.
 نقعد وحدي ونستغفر. -40
رإجلي ما يبغيش يجبدلي على  -41

 مرضي بزإف.
 إلرإجل يبغي إلمرى إلكاملة. -42
نعي بلخف حتى في شغل إلدإر  -43

 مع إالوالد.
نحس روحي ناقصة سيرتو  -44



 
87 

 نحسه يهرب مني خطرإش. -16
 مانبغيش نروح للعرضات. -17
ناس يقولو مرت فالن جاها دإك  -18

 إلمرض.
 كلمت مسكينا ضرني بزإف. -19
 نقعد بحيجابي حتى في دإري. -20
 نريح غير مع إلمرضى كيفي. -21
 هذإ إبتالء من عند ربي سبحانو. -22
إهم رإجلي ما يسمحش كون جا عدنا در  -23

 فيا.
كنت هاملى صالتي بصح دإوك ما  -24

 نقطعهاش.
 خويا مسكين مصاريف عليه بزإف. -25
 كرهت بزإف. -26
 ما نبغيش نتفكر مرضي -27
كنت نحس بضر وحسبته من إلحليب  -28

 في صدري.
 رفضت إلمرض عالش أنا. -29
كنت حاسبا لترضع ما يجيهاش  -30

 إلمرض.
لوكان قروني وإلديا هللا يرحمهم لوكان  -31

 ت بالضر فوت.من حسي
 

 إلحمام ما نروحلهش.
 يخزرو فيا ويقولو مسكينا. -45
وتي ما نيش نروح عندهم، خا -46

 نقعد في دإري مع إوالدي.
نبغي ننسى مرض بصح لعباد  -47

 ما يخلونيش.
نحس بهم هذإ إلمرض مشي  -48

 ساهل.
عايلتي هي كلش نديرلها إلف  -49

 حساب.
 هنا قايمين بنا وإلحمد هلل. -50
مرضي زإد بزإف إلصوإلح وقلت  -51

 إلشي. 
 نقصت كنت سمينة. -52
ما نبغيش نجبد على مرضي  -53

 في إلجماعة. سيرتو من نكون 
 أوالدي صغار شكون بيهم.  -54
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 (خاص بناتئج تقطيع نص المقابلة الخاص بالحالة األولى08الجدول )

 مستوى كل محور إلتكرإر  رقم إلعبارإت إلمحاور
 إلموجبة إلسالبة 

-12-10-6-5-1 إلصحة إلعامة 
28-43-52 

جود إلصحة إلعامة  سالبة08 
 منخفضة

-32-31-10-9 إلحياة إالسرية
34 

7-25-36-
46-49-54 

 سالبة 6
 موجبة6

جودة إلحياة إالسرية 
 متوسطة

-13-11-10-8 إلحياة إلزوجية
14-16-20-35-
36-37-39-42-
43 

 سالبة13 8-23-41
 موجبة3

جودة إلحياة إلزوجية 
 منخفضة

     إلحياة إلمهنية 
-22-15-10  إلحياة إلدينية

24-40 
جودة إلحياة إلدينية  موجبة5

 رتفعةم
إلحياة 

 إالجتماعية
10-17-18-19-
20-44-45-47-
53 

 سلبية9 21-48
 إيجابة2

جودة إلحياة 
 إالجتماعية منخفضة

إلحياة 
 إلشخصية

4-2-3-10-12-
20-27-29-30 

 سلبية9 47-54
 إيجابية2

جودة إلحياة إلشخصية 
 منخفضة

إلرضا عن 
 إلحياة

4-10-23-26-
31-50-51 

 سلبية7 33
 إيجابية1

إلحياة  إلرضا عن
 منخفض 

-10-8-3-2 إلحياة إلنفسية 
12-14-17-
18-19-20-
21-26-27-
38-40-44-
45-53 

جودة إلحياة إلنفسية  سلبية18 
 منخفضة
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 تحليل مقابالت الحالة االولى:

تبين أن إلحالة تعاني من ة وإلمقابلة إلعيادية للحالة "ن"، وتقطيع نص إلمقابالت من خالل إلمالحظ
إء إصابتها بالمرض إلسرطان فالحالة ورغم مرور سنة عل إصابتها بالسرطان إال صدمة كبيرة جر 

أن إلحالة ال تزإل تعي حالة من إإلنكار ودعم تقبل إلمرض وهذإ ما تجلى من خالل مالمح إلحزن 
كما أن إلحالة تعاني من مشكالت  رفضت المرض عالش مرضت أنا"وإلقلق لدى إلحالة في قولها"

بالنسبة للحالة )رمز إألنوثة(  كون أن إلحالة تعرضت لبتر إلثدي فالعضو إلمصاب نفسية إجتماعية
مي إلى رمزيات متعدد كونه مركز للعديد من إالستثمارإت وهو منبع إالستيهامات ومنطقة شبقية ير 

و عنصر إلجنس لدى إلمرأة قد تأثرت وهذإ ما إلتمستاه في كون إلحياة إلجنسية للحالة "ن" تأثرت 
ن حدث فإن إلحالة تمنع حدوثه في حيث  صارت إلحالة تمتنع عن ممارسة إلجنس مع زوجها وإ 

قة إلسفلية فقط. وهذإ يدل على أن تقدير إلذإت طإلمنطقة إلعلوية من إلجسم و يقتصر على إلمن
لدى إلحالة قد مس بشكل كبير وتشوهت صورت إلجسد لديها فالمركب إلجنسي للثدي منبع إلجمال 

دى إلمرأة وبتالي فقد أنه يؤدي إلى تشويه صورة إلذإت وبالتالي يعمل على توقيف إللذة وإألنوثة ل
لشبقي مما يؤدي إلى جرح نرجسي لدى مستوى إ قوية على ةإلجنسية من إلمنطقة إالستثماري

إلحالة"ن" كما أن إلمستوى إلثقافي وإالقتصادي للحالة ساهم بشكل كبير في عدم تقبل إلحالة 
حالة"ن" لديها نشاط مرتبط بقلق إلموت هذإ إلنشاط مرتبط بشكل مباشر بالتمثالت لمرضها فال

إلثقافية لدى إلحالة إلتي تحمل صورة سلبية تشاؤمية كونه مرتبط بثقافتها "بالموت و إلعقاب" وما 
أن إلحالة تعيش بيئة معزولة )إلريف( هذإ إالنعزإل  يرتبط به من وصمة إجتماعية, باإلضافة إلى

م إلوعي إلثقافي ولد لدى إلحالة خوف مما يعرف بالوصمة إالجتماعية حيث أصبحت إلحالة وعد
تخاف من موإجهة آخرين وإلتحدث عن مرضها وترفض إلعالقات إالجتماعية فالنظرة إلسلبية 
لآلخرين تولد لدى إلحالة"ن" إلشعور بالتهميش و إلنقص خصوصا وأن إلمنطقة إلمصابة هي 

 إلجسم )إلثدي(. منطقة مكشوفة من 
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  على مقياس جودة الحياة االولى( يوضح نتائج الحالة 09جدول رقم )

 الدرجة المحصل عليها  األبعاد  الرقم البعد
 21 الصحة العامة  01
 16 الحياة األسرية  02
 21 الحياة الزوجية  03
 ال تعمل الحياة المهنية  04
 20 الحياة الدينية  05
 11 جتماعية الحياة اال 06
 13 الحياة الشخصية  07
 08 الرضا عن الحياة  08
 12 الصحة النفسية  09
 التعليق على الجدول:

من خالل تطبيق مقياس جودة حياة إلمرضى إلمزمنين على إلحالة"ن" تحصلت إلحالة على درجة 
إلى على درجات تترإوح بين إلمنخفضة  درجة( و قد تحصلت إلحالة 121منخفضة قدرت ب)

)جودة إلصحة  إألبعاد إلتاليةفي  إلمنخفضةإلمرتفعة في أبعاد إلمقياس كالتالي : تمثلت درجات 
، إلرضا عن إلحياة، إلعامة، جودة إلحياة إلزوجية، جودة إلحياة إالجتماعية، جودة إلحياة إلشخصية

( ياة إألسريةودة إلح)ج بعد وإحد هوفي  متوسطة ة( بينما تحصلت على درججودة إلحياة إلنفسية
 .وتحصلت على درجة مرتفعة في بعد وإحد إلمتعلق بجودة إلحياة إلدينية

تطبيق  من خالل نتائج عليه لناجودة حياة منخفضة وهذإ ما تحصها ومنه نستنتج أن إلحالة "ن" لدي
 .على إلحالةمقياس جودة إلحياة إلخاص بمرضى إلمزمنين 

 التحليل العام للحالة االولى : 

تطبيق أدوإت إلبحث إلمقابلة و إلمالحظة وكذإ مقياس جودة إلحياة إلخاص بالمرضى  من خالل
لديها جودة حياة  إلحالة توصلنا إلى أن ، ومن خالل تقطيع شبكة إلمقابلة إلمزمنين على إلحالة "ن"

 تتمتع فالحالة الإلمقياس و إلمقابلة إلعيادية، منخفضة وهذه إلنتائج متطابقة بين ما توصلنا إليه في 
كما أن إلحالة  .بالدعم إالجتماعي و إألسري كبير يساعدها على تجاوز صدمة إإلصابة بالمرض

في تفاقم وضعية إلحالة وزإد من مستوى شعورها باأللم  اني من أوضاع إقتصادية سيئة ساهمتتع
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إلحالة تتجنب فالحالة تعتمد على إخوتها في توفير تكاليف إلعالج كما أن  .إلنفسي وإلتبعية للمحيط
وهذإ ما رفع من مستوى إلقلق لديها كونها  ،إقامة إلعالقات إالجتماعية كون إلحالة تعيش في إلريف

وكون أنها تشعر بالنقص ألنها خضعت لعملية بتر إلثدي كما أن  ،تخاف من إلوصمة إالجتماعية
إلتمثالت إلثقافية إلتي  نأ باإلضافة إلىلديها. تقدير إلذإت  نقص إلنظرة إلسلبية لآلخرين ساهم في

حالتها ساهم في تفاقم لحالة عن إلمرض كونها غير دإرسة ومستوى إلوعي لديها منخفض تحملها إ
كون جيت قارية كون اه في قولها" إلتمسن. هذإ إإلهمال ولد لدى إلحالة شعور بالذنب وهذإ إلصحية

لحالة تأثرت بشكل كبير جرإء بتر كما أن إلحياة إلجنسية لدى إ. " عرفت بلي هاد المرض راه فيا
إن هذه إلحالة إلتي  .كون إلعضو إلمبتور هو رمز إألنوثةيها إلثدي إلذي أثر على صورة إلجسد لد

تسبب إلضيق و إلشعور باأللم و إلخوف دفعت بها إلى إللجوء إلى إلجانب إلديني لتخفيف من حدة 
يرإت. وهذإ ما فسر إرتفاع جودة إلحياة إلدينية إأللم إلنفسي، وهذإ لما يوفره إلجانب إلديني من تبر 

 لدى إلحالة. 

 الحالة الثانية: -2

 البيانات األولية:

 أنثىالجنس:                سنة 47 السن:                      "ز"االسم: 

 (ليس لها أوالدعدد األوالد:)                          متزوجةالحالة االجتماعية: 

 محاسبة في مؤسسةالمهنة :                          جامعيعليمي: المستوى الت

 وهرإنمكان اإلقامة:                              جيدة الحالة االقتصادية:

 سنة ونصفمدة اإلصابة:                       سرطان إلمبيضنوع المرض: 

 .يعالج جرإحي وعالج كيميائنوع العالج:
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 مع الحالة الثانية ير المقابالتس( 10جدول رقم )

 إلمدة إلزمنية  تاريخ إلمقابلة إلهدف من إلمقابلة إلمقابلة  محور إلمقابلة
إلتعرف على 
إلحالة وتطبيق 

 إلمقاس

جمع إلبيانات إألولية  إلمقابلة إألولى 
وتطبيق مقياس 
 جودة حياة إلمرضى 

 دقيقة 20 2019-02-06

 دقيقة 45 10-02-2019 متى إكتشف إلمرض  إلمقابلة إلثانية تاريخ إلمرضى 
إلمعاش إلنفسي 

 وإالجتماعي
مدى تأثر إلحياة  إلمقابلة إلثالثة

 إألسرية وزوجية 
 دقيقة 40 2019-02-11

مدى تأثر إلحياة  إلمقابلة إلرإبعة
 إلمهنية وإجتماعية

 دقيقة 30 2019-02-12

مدى تأثر إلحياة  إلمقابلة إلخامسة
ة إلدينية وإلشخصي

 وإلنفسية.

 دقيقة 35 2019-02-13

 

 ملخص المقابالت مع الحالة الثانية:

 المحور األول: التعرف على الحالة وتطبيق المقياس.

 .06-02-2019دقيقة كانت يوم  20دإمت ملخص المقابلة األولى:

(سنة تعمل محاسبة في مؤسسة .متزوجة منذ حوإلي 47"ز"أنثى تبلغ من إلعمر )الحالة 
ت تقطن في والية وهرإن برفقة زوجها في منزل مستقل .إلحالة ليس لها أوالد ولم تحمل (سنوإ05)

قط. ذإت مظهر مرتب، تعاني من إنتفاخ على مستوى إلبطن شخصت بإصابتها بسرطان إلمبيض 
مرحلة إلرإبعة أجرت جرإحة الستئصال إلمبيض. تم تطبيق إلمقياس على إلحالة وقد قمنا بمأل 

نا كون أن إلحالة كانت في حصة إلعالج إلكيميائي خالل تطبيق إلمقياس الحظنا إلمقياس من طرف
 أن إلحالة كثيرة إلشرود وإلنظر إلى إلباب.

 .التاريخ المرضي للحالة المحور الثاني :

 .10-02-2019دقيقة كانت يوم  45دإمت :.ملخص المقابلة الثانية
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نذ سنة ونصف بعد إحساسها بانتفاخ على فيما يخص إلتاريخ إلمرضي فالحالة إكتشفت مرضها م
مستوى إلبطن وبعد قيامها بالتحاليل إطلعت عليها بنفسها لتكتشف إصابتها بسرطان إلمبيض 

" هذإ ما وحدي وعرفت les analyse"قريت إلمرحلة إلرإبعة وقد أشارت إلى إلمرحلة باألصابع 
". عرفت عالش ما جبتش لوالدسبب لها صدمة كبيرة خصوصا وأن منطقة إإلصابة هي إلمبيض "

أجرت إلحالة عملية جرإحية الستئصال إلمبيض وإلرحم كما جربت إلطب إلبديل قبل ذلك في 
كلشي " "" درت دوا العرب قلت بالك نريح عليهونجري على روحي نجيب لوالدتصريح إلحالة

" كما أثر نلرقد "كي ما يكونش فيا السطر" أثر إلمرض على إلصحة إلعامة للحالة من إلنوم تحطم
"فيا السطر في كتافي على حالتها إلجسمية وهذإ ما الحظناه في شكوإها للطبيب في تصريحها 

دقايق نعيا  méme pas 5"نتعب بلخف نمشي كما صرحت به في قولها  ورجليا راهم ينملوا"
 بكري كنت نمشي قاع وهرن على رجليا".

 .المعاش النفسي للحالة: المحور الثالث

 .11-02-2019دقيقة كانت يوم  40:  دإمت لة الثالثةالمقاب

كان إلهدف منها معرفة تأثير إلمرض على إلحياة إألسرية وإلزوجية فإن إلحالة"ز" تأثرت حياتها 
إألسرية كما تأثرت حياتها إلزوجية هذإ ما إلتمستاه من خالل مالحظة إلحالة أثناء حديثها "تحريك 

س ...مالمح إلحزن" صرحت إلحالة أن عالقتها جيدة مع أفرإد إلعينين إلى إألسفل طأطأت إلرأ
أما عالقتها مع عائلة إلزوجي فهي سيئة بسبب عدم إنجابها "دارنا وقفوا معايا في مرضي" عائلتها 

دايمن يفكروني لألوالد ما جعلهم يحملونها مسؤولية ذلك خصوصا بعد إكتشاف مرضها في قولها"
"هذإ ما يشير غضب إلحالة ما يدفعها إلى إلشجار مع أسرة  ريةويقولولي حرمتي ولدنا من الذ
" وغالبا قبل مرضي كنت ندابز مع راجلي ومورا مرضي زادوا المشاكلزوجها معه أيضا في قولها "

ما تكون هي إلبادئة في إلشجار مع زوجها أما فيما يخص إلحالة إلجنسية فالحالة أبدت نوع من 
 ")إلسكوت(....نورمال".إلرفض في إإلجابة عن إلسؤإل 

 .12-02-2019دقيقة كانت يوم  30دإمت  المقابلة الرابعة:

إلهدف منها هو معرفة مدى تأثير إلحياة إلمهنية وإالجتماعية للحالة "ز" وبحكم طبيعة عملها 
)محاسبة( وظروف مرضها إضطرت إلى أخذ عطلة أمدة سنة لتباشر عالجها فهي أصبحت تحس 
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أبسط إألمور وأصبحت كثيرة إلغياب بسبب حصص إلعالج أيضا تأثرت حياتها بالتعب في قيامها ب
إالجتماعي فهي تفضل عدم إقامة إلعالقات إالجتماعية إلجديدة عدى أصدقاء إلعمل وهذإ ما 

"فهي ترفض تاع الخدمة برك ما نبغيش نخلط روحي les amisمن صرحت به في قولها "
"نروح عند لي إالجتماعية إال من إألصدقاء إلمقربين جدإ مناقشة حالتها إلصحية تتجنب ألقاءإت 

 ". نعرفهم مليح وتكون مريحة عندهم

 .13-02-2019دقيقة كانت يوم  35: : دإمت المقابلة الخامسة

في هذه إلمقالة أكدت إلحالة "ز" إن إصابتها أثرت على حياتها إلدينية إيجابيا وهي ترى أن مرضها 
"الحمد هلل المؤمن ا لجأت إلى إلصالة وإالستغفار وهذإ ما صرحت به إبتالء من هللا فبعد مرضه

الحمد هلل شادة في صالتي والدعاء باش نريح " "مصاب ....حتى تضيع صحة عاد باش نتكاكاو
".كما أن إلحالة سريعة إلغضب وهذإ ما لوحظ أيضا أثناء إلمقابالت "مناوشات مع إن شاء هللا

أنا ما نيش هكا الخدمة والضغط هذإ إلى طبيعة عملها في قولها" إلطبيبة وإلممرضات" وهي ترجع
ما نبغيش نهدر على كما أن إلحالة ترفض أن تناقش مرضها مع إآلخرين " تاعها خلوني هكا"
".كما أن إلحالة ترى أن إلمستوى إلطبي وإلعالجي غير جيد وهذإ ما صرحت المرض تاعي بزاف

 يخدمو وجوه تحيا فرنسا.....".  Par ce queغايا  يعاملونا Normalmantبه في أقوإلها "

 تقطيع المقابلة:

  concer des oversفيا  -1
 lesعرفت مرضي روحي قريت  -2

analyse تشوكيت 
 إالشارة باألصابع إلى مرحلة إالصابة  -3
 فيا إلسطر في كتافي ورجليا ينملو -4
 دإرنا وقفوإ معايا إلحمد هلل -5
رإجلي تزوجته عن حب كنا نخدموإ  -6

 مع بعض
ملي تزوجت وأنا نجري أنا ورإجلي  -7

 على إلذرية 
 )دإر رإجلي( كنت ندإبز معاهم بزإف -8

بكيت كي عرفت بلي فيل هاد  -26
 إلمرض وبذإت في إلمبيض

درت دوإ إلعرب باش نريح ونجري  -27
 على روحي نجيب لوالد

 إ إلعملية كلشي تحطممور  -28
 وليت نعيا بلخف -29
بكري كنت نضرب قاع وهرن على  -30

دقايق  méme pas 5كرإعي ضرك 
 نعيا
 ما و بويا تأثرو بمرضي كثر مني -31
دإرهم دإيمن أنا وياهم في مشاكل  -32
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من قبل كنا ندإبزو ومورإ مرضي زإدو  -9
 إلمشاكل

هذإ عادي كل زوج متزوجين  -10
 بيناتهم إلمشاكل

 طأطأة إلرأس مالمح إلحزن  -11
نورمالمو ما يعاملوناش كيماهاك  -12

 رإنا مرضا
 حياتي إلجنسية )سكوت(..نورمال -13
نغيب بزإف باش نجي ندير كنت  -14

 إلدوة 
نروح عند لي قرإب ليا مزإلني على  -15

 عالقة بيهم 
نروح عند لي نعرفهم غايا ونريح  -16

 عندهم
سنين ما جبتش لوالد وخرج فيا  05 -17

 هاد إلمرض
رإجلي عنده إلحق يبدأ حياته من  -18

 جديد
نقرة إلقرءإن نريح أال بذكر هللا  -19

 تطمئن إلقلوب 
 ي رإني رإضية بلي كتبهلي رب -20
 نصلي وندعي ربي باه نريح -21
ما نبغيش نهدر على إلمرض  -22

 إلتاعي بزإف
ناس بزإف ريحو حاربو إلمرض  -23

Moralmant   
هاد إلمرض صعيب وما يحس  -24

 بالجمرة غي لي كوإتوإ
 كثرت إلشرود -25

 ماقبلوش بيا
دإر رإجلي يعايروني حرمتي ولدنا  -33

 من إلذرية
زعاف خوته ومه نرده فيه ندإبز  -34

 معاه
ة نقوله عاود إلزوإج أنا نبدإ إلدبز  -35

 وعليها ندإبزو
مورإ لي مرضت تحطمت دإرهم من  -36

جيهة إلمرض من جيهة ورإجلي من 
 جيهة

مشاحنات كالمية مع إألطباء  -37
 وإلممرضات

 يخدمو وجوه تحيا فرإنسا -38
 La miseإلمرض وإلدوإ عياوني  -39
 ما نبغيش ندير عالقات جديدة -40
 ما نبغيش ناقش مرضي مع لخرين -41
 ب والد روحإألمل تاعي باش نجي -42
 هذإ إالبتالء من هللا عز وجل  -43
قبل كنت هاملة صالتي ضرك ما  -44

 نبطلهاش 
 نفوض أمري هلل سبحانوإ -45
إلحمد هلل إلمؤمن مصاب حتى  -46

 تضيع إلصحة عاد باش نتكاكاو
أنا مشي كيما هاك إلخدمة تاعي  -47

 وإلضغط هي لي تخليني منارفيا
كي يطيح لي إلمورإل نروح نشوف  -48

Vidio انية في إليوتوبتاع وحد إلشيب 
 إلحمد هلل وإلدي وأهلي معايا دإيمن-49
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 (خاص بناتئج تقطيع نص المقابلة الخاص بالحالة الثانية 11الجدول رقم )

 مستوى كل محور إلتكرإر  رقم إلعبارإت إلمحاور
 إلموجبة إلسالبة 

-30-29-24-4 إلصحة إلعامة 
36-39 

جودة إلصحة إلعامة  سالبة6 
 منخفضة

-36-33-32-8 ياة إألسريةإلح
42 

 سالبة6 5-31-49
 موجبة2

جودة إلحياة إالسرية 
 منخفضة

-13-11-10-9 إلحياة إلزوجية
18-26-36-34-
35-42 

 سالبة10 6-7
 موجبة2

جودة إلحياة إلزوجية 
 منخفضة

 سالبة4 16-15 47-40-39-14 إلحياة إلمهنية 
 موجبة2

جودة إلحياة إلمهنية 
 منخفضة

-20-19  ةإلحياة إلديني
21-43-
44-45-46 

جودة إلحياة إلدينية  موجبة7
 مرتفعة

إلحياة 
 إالجتماعية

12-16-22-40-
41 

 سالبة5 24-15
 موجبة2

جودة إلحياة 
 إالجتماعية منخفضة 

إلحياة 
 إلشخصية

3-17-22-24-
26-27-28-42 

 سالبة8 1-23
 موجبة2

جودة إلحياة إلشخصية 
 منخفضة

إلرضا عن 
 إلحياة

 سالبة3 20 12-37-38
 موجبة1

إلرضا عن إلحياة 
 منخفض

-13-11-7-2-1 إلحياة إلنفسية 
17-18-22-25-
26-27-28-42-
47 

 سالبة14 23-48
 موجبة2

جودة إلحياة إلنفسية 
 منخفضة
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 تحليل المقابالت الحالة الثانية : 

لحالة من خالل إلمقابلة و إلمالحظة إلتي أجريت مع إلحالة"ز"، ومن خالل تقطيع مقابالت إ
،إتضح أن إلحالة "ز" تعيش صدمة نتيجة إصابتها بالمرض خصوصا و أن هذإ إألخير قد قضى 

كنت ناكل عقدات باش نريح كان على أملها في إنجاب إألطفال و هذإ ما إلتمسناه في قولها "
و لجوئها إلى إلطب إلعربي ما هو إال عندي أمل باش نريح و نجري على روحي نجيب والد" 

مساومة تقوم به إلحالة لتجنب إلموقف إلمسبب للضيق و إأللم . وعدم إنجاب إألطفال هروب و 
وإإلصابة بالمرض باإلضافة إلى إجرإء إلجرإحة إزإلة )إلمبيض و إلرحم ( ولد لدى إلحالة شعور 

و إهتزت صورة إلجسد  لديها كون وظيفتها درك عرفت عال ما جبتش والد "بالنقص في قولها "
ت .إلحالة لديها إنكار و رفض لمرضها وهو ما إلتمسناه في إستخدإمها لكلمة مرض بدل كامرأة فقد

إلسرطان . رغم أن إلحالة على درإية بمرضها و خطورة إلمرحلة إلتي وصلت إليها وهذإ ما الحظناه 
أفعال خالل إلمقابلة فالحالة أشارت إلى إلمرحلة بأصابعها ولم تقلها. كما أن إلحالة "ز"تتميز بردود 

عدوإنية )إلمشاحنات إلكالمية مع إلزوج و مع أفرإد إلطاقم إلطبي( وهذإ إلعدوإن ما هو إال ردود 
أفعال إتجاه موقف يسبب إأللم وإلضيق للحالة ،كما أن هذإ إلعدوإن نابع من شعورها بالنقص 

مش هكا، ضغط أنا وإلدونية. وقد إستعملت إلحالة إإلنكار و إلتبرير لوصف عدوإنيتها في قولها "
"  normaleأما عن إلحياة إلجنسية فقد إكتفت إلحالة بقولها "تاع الشغل هو لي خالني هكا ". 

وهذإ يدل على إستعمال إلحالة لآلليات إلدفاعية إلتي سمحت لها بإخفاء بعض عناصر إلصرإع 
طيع إنجاب إألوالد إلدإخلي وتقوية إلمجال إلدفاعي لالنا، وإلحالة لديها شعور بالذنب كونها ال تست

دايمن وهذإ إلشعور دعم وعزز من قبل أسرة زوج إلحالة إلذين يذكرونها بذلك مرإرإ في قولها"
كما أن إلحالة "ز" يفكروني بالي مانجيبش والد ويلوموني لي خوهم راه بالذرية هذا مكتوب ربي". 
من إعادة إلتعرض  تتجنب إقامة إلعالقات إالجتماعية إلجديدة و هذإ إلتجنب ناتج عن خوف

لموإقف تسبب إأللم و تذكرها بمرضها وبوضعيتها مما جعلها تنسحب إجتماعيا وهذإ ما صرحت به 
 ما نبغيش نروح للعرضات نروح عند لي نعرفهم غاية و نريح عندهم ".في قولها "

 . إلمزمنينتطبيق مقياس جودة إلحياة عند مرضى -
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 على مقياس جودة الحياةانية الث ( يوضح نتائج الحالة12جدول رقم )

الدرجة المحصل  األبعاد  الرقم البعد
 عليها 

 20 الصحة العامة  01
 20 الحياة األسرية  02
 34 الحياة الزوجية  03
 14 الحياة المهنية  04
 26 الحياة الدينية  05
 20 الحياة االجتماعية  06
 16 الحياة الشخصية  07
 13 الرضا عن الحياة  08
 19 الصحة النفسية  09
 التعليق على الجدول :

من خالل تطبيق مقياس جودة حياة مرضى إلسرطان على إلحالة فإن إلحلة تحصلت على درجات 
متفاوتة في أبعاد جودة إلحياة وكانت إلنتائج كالتالي:تحصلت إلحالة على نتائج مرتفعة في أبعاد 

وإلرضا عن  ة إلمهنية، إلحياة إلدينية، إالجتماعيةجودة إلحياة إلمتعلقة )إلحياة إلزوجية، إلحيا
(وكانت نتائجها موضحة في إلجدول إلسابق أما أبعاد جودة إلحياة إلمتعلقة )إلحياة إألسرية، إلحياة

إلحياة إلشخصية، إلصحة إلنفسية(فكانت نتائجها أكبر من إلمتوسط. وقد سجلت إلحالة درجة 
بالصحة إلعامة. وعليه فإن مجموع درجات إلحالة في  منخفضة في بعد جودة إلحياة إلمتعلقة

درجة.وعليه فإن إلحالة "ز" قد تحصلت على مستوى جودة حياة مرتفع  185إلمقياس ككل تقدر ب 
درجة( كأدنى درجة في 55درجة( كحد أعلى و) 275درجة( مقارنة بأعلى درجة للمقياس )185)

 إلمقياس.

 :الثانيةالتحليل العام للحالة 

ل إجرإء إلمقابلة إلمعمقة و إلتطبيق مقياس جودة حياة إلمرضى إلمزمنين الحظنا إختالف من خال
. وهذإ ما تأكد من خالل نتائج تقطيع إلمقابالت نتائج مقياس جودة حياة إلمرضىإلمقابلة و نتائج 
في جميع إألبعاد عدإ إلبعد  لديها جودة حياة منخفضة إلمقابلة أن إلحالة نتائج  توصلتحيث 
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وهذإ ما يتنافى مع نتائج إلمقياس حيث الحظنا أن درجة مقياس جودة إلديني إلذي كان مرتفعا. 
ستخدإم إلحالة الرإجع ي إالرتفاع وهذإ (.185وقدرت درجته ب) مرضى إلسرطان مرتفع ةحيا

س أو أن إلحالة إستخدم إإلسقاط على إلمقياوللدرإسة لآلليات إلدفاعية، فكانت لها مقاومة للمقياس 
  )إسقاط إلرغبات(.أن تكون عليهفأجابت عليه بما كانت تتمنى 

 الحالة الثالثة:-3

 البيانات األولية: 

 ذكر الجنس:                سنة 45 السن:                      "م"االسم: 

 عدد األوالد:بنتين                           متزوجالحالة االجتماعية: 

 تاجرالمهنة :                          معيجاالمستوى التعليمي: 

 وهرإنمكان اإلقامة:                              جيدة الحالة االقتصادية:

 .يعالج كيميائ نوع العالج:سبعة أشهر       مدة اإلصابة:        إلعظامسرطان نوع المرض: 

  :مع الحالة الثالثة سير المقابالت(13جدول )

 إلمدة إلزمنية  تاريخ إلمقابلة إلهدف من إلمقابلة إلمقابلة  محور إلمقابلة
إلتعرف على إلحالة 

 وتطبيق إلمقاس
جمع إلبيانات إألولية  إلمقابلة إألولى 

وتطبيق مقياس جودة 
 حياة إلمرضى 

 دقيقة 20 2019-02-12

 دقيقة 35 13-02-2019 متى إكتشف إلمرض إلمقابلة إلثانية  تاريخ إلمرضى 
 إلنفسي إلمعاش

  وإلغجتماعي للحالة
مدى تأثر إلحياة  إلمقابلة إلثالثة

 إألسرية وزوجية 
 دقيقة 40 2019-02-17

مدى تأثر إلحياة  إلمقابلة إلرإبعة
 إلمهنية وإجتماعية

 دقيقة 30 2019-02-18

إلمقابلة 
 إلخامسة

مدى تأثر إلحياة 
إلدينية وإلشخصية 

 وإلنفسية.

 دقيقة 35 2019-02-19
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 :الثالثةالمقابالت مع الحالة  ملخص

 المحور األول: التعرف على الحالة وتطبيق المقياس.

 . 12-02-2019دقيقة كانت يوم  20دإمت ملخص المقابلة األولى:

سنة طويل إلقامة ضعيف إلبنية إلجسدية وشعره تساقط بسبب  45إلحالة "م" ذكر يبلغ من إلعمر
سسة إالستشفائية منذ شهر وإحد، أب لطفلتين. شخص إلعالج إلكيميائي يتلقى إلعالج في إلمؤ 

باإلصابة بسرطان إلعظام في إلمرحة إلثانية. تم تطبيق مقياس جودة إلحياة على إلحالة "م" وذلك 
 بملئ إألسئلة عليه من قبل إلباحثة كونه كان أثناء إلحصة إلعالجية.

 : إلتاريخ إلمرضي للحالة.المحور الثاني

 . 13-02-2019دقيقة كانت يوم  35: دإمت  يةملخص المقابلة الثان

بعد وفاة وإلده بمدة إ  2018فيما يخص إلتاريخ إلمرضي للحالة "م" إكتشف مرضه في شهر أوت
الحظ ظهور حبة كبيرة على مستوى إلكتف إأليمن باإلضافة إلى إأللم إلمستمر وبعد زيارته إلطبيب 

هذإ إألخير صدمة كبيرة للحالة في  شخص بإصابته بسرطان إلعظام مرحلة إلثانية شكل
وهذإ ولد للحالة حزن شديد، أجرى إلحالة "م" عملية  "موت بابا ومرضي تشوكيت ...."تصريحه

جرإحية ثم بدأ إلعالج إلكيميائي وإلدوإئي )دون إللجوء إلى إلطب إلبديل ( كما أن إلحالة يهتم 
كما يتابع أحدث حساب مرضي "على  Régimeبغذائه "بكري كنت ناكل برا ضرك راني متبع 

 إلعالجات ويعاينه طبيب من خارج إلمستشفى أسبوعيا. 

 : إلمعاش إلنفسي.المحور الثالث

 . 17-02-2019دقيقة كانت يوم  40: دإمت  ملخص المقابلة الثالثة

كان إلهدف منها معرفة مدى تأثير إلمرض على إلحياة إألسرية وإلزوجية ، من خالل إلمقابلة مع 
لة "م" الحظنا بأنه يتمتع بدعم أسري كبير فأفرإد أسرته يقفون معه وهذإ ما صرح به إلحالة في إلحا
، غير أن عالقته تأثرت مع إبنتيه تاعي و تاع مرتي وقفوا معايا و الحمد هلل " la famille"قوله

قلعولي "نخاف يحيث ال يقدر إللعب معهما كثيرإ خوفا من أن ينزع غطاء شعره ويسألونه في قوله
ن حياته إلزوجية فان إلحالة "م" أكد إنه يتلقى دعم أما عالبوني ويشوفو شعري طايح يسقسو...." 
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كبير من طرف زوجته فهي تهتم بكافة متطلباته من أكل ودوإء كما تدعمه نفسيا وهذإ ما صرح به 
هي تالزمه كل وهذإ ما الحظناه أثناء إلمقابالت ف"مرتي واقفه معايا في كلش "إلحالة في قوله 

مع مرتي ما  Le sexإلوقت  كما إنه صرح أن حياته إلجنسية تأثرت بدرجة قليلة في قوله" 
 تأثرش بزاف كي نكون عيان برك لي ما نطيقش" .

 . 18-02-2019دقيقة كانت يوم  30دإمت  ملخص المقابلة الرابعة :

" فهو يعمل تاجر ويملك محل هدفت إلى معرفة مدى تأثر إلحياة إلمهنية وإالجتماعية للحالة"م
تأثرت حياته إلمهنية فهو لم يعد قادرإ على إلبقاء في إلمحل وذلك كونه مقيم في إلمستشفى أثناء 

راني قاعد في السبيطار نخرج فترت إلعالج ما دفع به إلى إالستعانة بأخيه في محله في تصريحه" 
حب مقابلة زبائنه في حالته إلجسمية في كما أنه ال يويكاند نقعد مع والدي خويا قابض الحانوت" 

.هذإ ما جعل إلحالة ينسحب إجتماعيا  تاوعي ما نبغيش يشوفوني هاكا" Les celions قوله"
"غندي صاحبي قالل يجو فهو يفضل إلتوإصل مع أصدقائه إلمقربين فقط وهذإ ما صرح به في قوله

ا إنه يتجنب إألماكن إلمزدحمة كم "La voitureعندي لسبيطار كي نخرج يفوتو عليا نخرجو ب 
ما نبغيش نروح للقهوة كالمقاهي خوفا من أن يرى إلناس حالته إلبدنية وهذإ ما أكده في تصريحه "

 ".ناس يشوفوني كي كنت وكي وليت

 .  19-02-2019دقيقة كانت يوم  35دإمت  :المقابلة الخامسة

أثرت إيجابيا فهو يكثر من إلصالة وقرإءة في هذه إلمقابلة أكد لنا إلحالة "م" أن حياته إلدينية ت
القرءان "إلقرءإن وهو يرى أن مرضه إبتالء من هللا في قوله" إلمؤمن مصاب إلحمد هلل" 

ما إلجانب إلشخصي للحالة فهو يرى أ شفاء....قبل كنت هامل صالتي ربي ردني للطريق بمرضي"
السرطان مراحل وأنا راني في ه "أن للحياته أفضل من إلكثيرين ولديه أمل في إلشفاء في قول

" وهو يخطط لمستقبله ومستقبل بناته. المرحلة الثانية ما راهش مطور بزاف عندي أمل باش نريح
رغم هذإ إلتفاؤل غير أن إلحالة يمر بمرإحل إلضيق و إلحزن أحيانا في تصريحه"مرإت نقفل على 

كالم عن حالته إلصحية إال مع إلمقربين روحي نقعد نبكي نتفكر بويا هللا يرحمه" .وإلحالي يرفض إل
 منه .

 



 
102 

 :تقطيع المقابلة

 موت بويا أثر عليا بزإف ... )بكاء(-1
 خممت في بناتي ومرتي لمن يقعدوإ-2
مدة وأنا ندي ونجيب ومن بعد صاي -3

 قبلت
 عندي أمل كبير في إلشفاء-4
أنا نفضل يخبرو إلمريض بمرضه ما -5

 يدرقوش عليه
سبيسيال على نحرص على ماكلتي -6

 حساب مرضي
 طبة من إلخارج.2نفوت عند -7
 نتبع كل جديد على هاذ إلمرض-8
 الفامي تاعي وتاع مرتي وقفوإ معايا-9
 نبغي مرتي بزإف-10
لبنات ما رإنيش نخرجهم ما رإنيش -11

 La voitureنسوق 
تخدم أستاذة تعيا بصح مش رإها -12

 محستني وإقفا معايا
 مرإت تجي تبات معايا-13
 يجو عندي صحابي لسبيطار-14
 خويا رإه شادلي إلحانوت-15
 نخرج ويكاند نقعد مع والدي -16
ما رإنيش نروح للقهوة ناس تشوفني -17

 كي كنت وكي وليت
 إلمؤمن مصاب وإلحمد هلل-18
 حالتي خير من بزإف ناس-19
 مرإت نقعد نتخيل بناتي عرإيس-20
 مانبغيش نهدر على مرضي مع إلناس -21
بي يخليها لي تشدلي بناتي كي ما ر -22

 تكون مرتي تخدم

 موت بويا ومرضي حسيت كلش تبلع-25
بناتي صغار ومرتي تشوكت كي عرفت -26

 مرضي
27-Le concer لي فيا مرإهش مطور بزإف 
28- La chimio هي لي طيحتلي صحتي 
لوكان شفتي كي كنت شعري طويل وسمين -29

Bogosse  
 درت إلبارإسيون ورإني ندير دوإء -30
مارإهش  2مرإحل وأنا مرحلة 4سرطان-31

 منتاشر
 نشرب إلدوإء في وقته-32
إالنسان كي يعرف مرضه يطيق يتعامل -33

 ويتعايش معاه
فهم يقلعولي كنت نلعب مع بناتي درك مخا-34

إلبونيشعري طايح هما صغار يقعدو 
 يسقسويحوسو يفهمو

 إلحمدهلل بنت فاميلية-35
 الحظنا وجود زوجته في كل إلمقابالت-36
 إلحمد هلل مرتي وإقفة في كلش-37
38-La sexe  مع مرتي ما تأثرش بزإف كي

 نكون عيان برك
 حبست إلخدمة بسكو رإني في إلسبيطار-39 

تاوعي يشوفوني  Les cliontsما نبغيش -40
 هكا
صحابي قالل لي يجو عندي نخرج معاهم -41
 . La voitureب
مرإت نبلع على روحي في إلبيت ونقعد -42

 نبكي 
 إلقرءإن شفاء-43
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نحكي على مرضي مع إلمرضى كيفي -23
 كل وإحد يحكي على روحه

أيام ندير روحي  05نقعد في إلسبيطار-24
 رإني في دإري 

 
 

إلمصحف دإيمن نقرإ فيه.....ربي ردني -44
 للطريق بمرضي

 إلحمدهلل متوفر لي كلشي باش ندإوي -45
وقف رإني نخمم نزودو معاهم خو باش ي-46

 معاهم 
هذإ إلمرض صعيب بصح بزإف ناس -47

 ريحو منه
 tsoulagéكي تحكي وحتى كي تبكي ل-48
 شوى 

 (خاص بناتئج تقطيع نص المقابلة الخاص بالحالة الثالثة14الجدول )

 مستوى كل محور إلتكرإر  رقم إلعبارإت إلمحاور
 إلموجبة إلسالبة 

-29-28-11 إلصحة إلعامة 
30-34-38 

 سالبة6 6-7-32
 موجبة3

جودة إلصحة إلعامة 
 منخفض

-15-9-2 34-11-1 إلحياة إألسرية
16-22 

 سالبة3
 موجبة5

جودة إلحياة إألسرية 
 مرتفع

-35-12-10  إلحياة إلزوجية
36-37-38 

جودة إلحياة إلزوجية  موجبة6
 مرتفعة

جودة إلحياة إلمهنية  سالبة 3  40-39-15 إلحياة إلمهنية 
 منخفضة

جودة إلحياة إلدينية  موجبة3 44-43-18  لدينيةإلحياة إ
 مرتفعة

إلحياة 
 إالجتماعية

 سالبة3 14-23-41 17-23-40
 موجبة3

جودة إلحياة 
 إالجتماعية متوسطة

-5-4-3-2 1 إلحياة إلشخصية
6-19-20-
27-31-33-
46 

 سالبة1
 موجبة11

جودة إلحياة إلشخصية 
 مرتفعة

إلرضا عن إلحياة  موجبة9-8-7-6-4  إلرضا عن إلحياة
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19-24-27-
31-45 

 مرتفع

-23-21-1 إلحياة إلنفسية 
25-26-
29-42 

4-8-19-
20-27-
31-33-
46-47-48 

 سالبة7
 موجبة10

جودة إلحياة إلنفسية 
 مرتفعة

 :الثالثةالحالة  مقابالت تحليل

بصدمة جرإء سماعه خبر إصابته  أصيبت "م" تبين أنهمن خالل مقابلتنا مع إلحالة        
سرطان كون أن إلحالة كان الزإل متأثر بصدمة إألولى وإلتي هي وفاة وإلده و هذإ ما يظهر في بال

". إصابة إلحالة أثر على حياته إالجتماعية فأصبح  موت بويا ومرضي الهم جا متالحققوله " 
إلجسمية " تساقط إلشعر ونقص  حالته لك لتأثرذيتجنب إلخروج وذلك نتيجة إحساسه بالنقص و 

ورغم أنه يبدو متقبل لمرضه فانه ال يزإل لديه إنكار الشعوري لمرضه وها يظهر من  ةن " إلحالإلوز 
خوفه من إلخروج من إلبيت و مناقشة مرضه مع إآلخرين )إلخوف من إلوصمة إالجتماعية(، كما 
أن إلحالة لديه خوف من إلموت أو حس عالي من مستوى إلمرض وتبعياته وها ما لوحظ من 

مرإجعة إألطباء من خارج إلبالد في ة و تناول إألدوية في موإعيدها و إئيذزإمه بحميات إلغخالل إلت
فالحالة كثيرة إالطالع  نتابع في سبيطار  دايمن و كي نخرج ويكاند نتابع الطبة تاوعي برا"قوله "

على مستجدإت إلعالج ويرى أن مرحلة إصابته غير متقدمة مقارنة بمرإحل مرض إلسرطان في 
 ".فامش متقدم بز  stade2" راني في له قو 

ساعدت إلحالة على إلتكيف و إلتعايش مع  ةكما الحظنا أن إلدعم إلمقدم من طرف إلعائلة و إلزوج
خصوصا  بناتهنب و خاصة في حق ذإإلرهاق ولد لديه مشاعر إلأن شعوره بالتعب و  مرضه. إال
فقد إلجنسية  أما حياته، يما كنت "" لبنات راني مقصر في حقهم ما رانيش نخرجهم كفي قوله 

مع مرتي ما تأثرش بزاف كي نكون  Le sexبدرجة قليلة وهذإ ماصرح به إلحالة في قوله " تأثرت
 عيان برك لي ما نطيقش" .

 . إلمزمنينتطبيق مقياس جودة إلحياة عند مرضى -
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 على مقياس جودة الحياة الثالثة( يوضح نتائج الحالة 15جدول رقم )

الدرجة المحصل  األبعاد  البعدالرقم 
 عليها 

 21 الصحة العامة  01
 27 الحياة األسرية  02
 34 الحياة الزوجية  03
 09 الحياة المهنية  04
 29 الحياة الدينية  05
 15 الحياة االجتماعية  06
 21 الحياة الشخصية  07
 18 الرضا عن الحياة  08
 24 الصحة النفسية  09

 الجدول : التعليق على

(. أي 198من خالل تطبيق مقياس جودة حياة مرضى إلمزمنين على إلحالة إلثانية كانت درجته )
أن إلحالة يتمتع بدرجة حياة مرتفعة مقارنة بأعلى درجة للمقياس. وقد كانت هذه إلدرجات متفاوتة 

سرية،جودة بين أبعاد إلمقياس فالحالة تحصل على درجات مرتفعة في كل من )جودة إلحياة إأل
إلحياة إلزوجية، جودة إلحياة إلدينية، وجودة إلحياة إلشخصية، وإلرضا عن إلحياة، وجودة إلصحة 
إلنفسية( و تحصل على درجة أقل من إلمتوسط في بعد )جودة إلحياة إالجتماعية(. وتحصل على 

 درجة منخفضة في كل من بعدي )جودة حياة إلصحة إلعامة، وجودة إلحياة إلمهنية(.

 :الثالثةالتحليل العام للحالة 

من خالل تطبيق أدوإت إلبحث مع إلحالة من إلمقابلة وإلمالحظة ونتائج مقياس جودة إلحياة 
إلخاص بمرضى إلمزمنين توصلنا إلى أن مستوى جودة إلحياة لدى إلحالة "م" مرتفعة حيث قدرة 

من طرف زوجته و أفرإد أسرته  درجة(. وهذإ رإجع إلى أن إلحالة يتلقى إلدعم و إلمساندة198ب)
مرتي و عائلتي و وهذإ إألخير ساهم في تنمية جودة حياته، وهذإ ما صرح به إلحالة في قوله " 

". كما أن إلحالة يتمتع بمحتوى ثقافي جيد وهذإ إألخير يساعده في نسابي وقفوا معايا الحمد هلل
إئه وإاللتزإم باألدوية ومرإجعة بناء إطار حياة منظم يتماشى وطبيعة مرضه فأصبح يهتم بغذ
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درجة(، 21إلطبيب. إال أن إلحالة سجل درجة أقل من إلمتوسط في بعد إلصحة إلعامة قدر ب)
درجة(، حيث إنخفاض هذإ إألخير بسبب إنخفاض جودة إلصحة 09وبعد جودة إلحياة إلمهنية)

في إلمستشفى أثناء  إلعامة فالحالة أصبح يعاني من إلتعب كما أن عالجه يتوجب عليه إلبقاء
أخذه. وهذه إلنتيجة متطابقة مع نتيجة تقطيع إلمقابالت وهذإ يدل على أن إلحالة إلجسمية للمريض 
تأثرت  إال أنها لم تأثر كثيرإ في إألبعاد إألخرى لمقياس جودة إلحياة للحالة "م" و إلدليل أن إلحالة 

خالل تقطيع إلمقابالت فالحالة لديه  قد تحصل على درجة مرتفعة في إلمقياس كما تأكد ذلك من
جودة حياة مرتفعة في كل إألبعاد)إألسرية وإلزوجية وإلدينية وإلشخصية...(ما أثر على حالته 
إلنفسية إيجابا وبالتالي على إلرضا بحياته، كما ساعده في إلتكيف مع مرضه . كما أن إلدعم 

 جودة إلحياة لديه ال تتأثر. إألسري وإلمستوى إالقتصادي إلذي يتمتع به إلحالة جعل

 الحالة الرابعة:-4

 البيانات األولية:

 ذكر الجنس:                سنة 60 السن:                      "ق"االسم: 

 عدد األوالد:ستة أوالد                           متزوجالحالة االجتماعية: 

 ماكثة في إلبيت المهنة :                          غير دإرسةالمستوى التعليمي: 

 وهرإنمكان اإلقامة:                        متوسطالحالة االقتصادية:

 .يعالج كيميائجرإحة + نوع العالج:       سنة مدة اإلصابة:      بسرطان إلحنجرةنوع المرض: 
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 مع الحالة الرابعة: سير المقابالت( يوضح 16جدول رقم )

إلمدة  تاريخ إلمقابلة إلهدف من إلمقابلة قابلة إلم محور إلمقابلة
 إلزمنية 

إلتعرف على 
إلحالة وتطبيق 

 إلمقاس

إلمقابلة 
 إألولى 

جمع إلبيانات إألولية 
وتطبيق مقياس جودة 

 حياة إلمرضى 

 دقيقة 20 2019-02-06

إلمقابلة  تاريخ إلمرضى 
 إلثانية 

 دقيقة 30 20-02-2019 متى إكتشف إلمرض

نفسي إلمعاش إل
 وإإلجتماعي للحالة

إلمقابلة 
 إلثالثة

مدى تأثر إلحياة 
 إألسرية وزوجية 

 دقيقة 35 2019-02-24

إلمقابلة 
 إلرإبعة

مدى تأثر إلحياة إلمهنية 
 وإجتماعية

 دقيقة 30 2019-02-26

إلمقابلة 
 إلخامسة

مدى تأثر إلحياة إلدينية 
 وإلشخصية وإلنفسية.

 دقيقة 35 2019-02-27

 :الرابعةقابالت مع الحالة ملخص الم

 المحور األول: التعرف على الحالة وتطبيق المقياس.

 . 06-02-2019دقيقة كانت يوم  20دإمت ملخص المقابلة األولى:

سنة يسكن بوالية وهرإن ذو مظهر مرتب شخص بإصابته  60إلحالة "ق" ذكر يبلغ من إلعمر 
لكيميائي في إلمؤسسة إالستشفائية بسرطان إلحنجرة وأجرى إلجرإحة وهو يخضع للعالج إ

إلمتخصصة باألورإم إلسرطانية تم تطبيق مقياس جودة إلحياة للمرضى إلمزمنين إلذي قانت إلباحثة 
 يملئه كون إلحالة غير دإرس .

 :إلتاريخ إلمرضي للحالة.المحور الثاني

 . 20-02-2019دقيقة كانت يوم  30دإمت  ملخص المقابلة الثانية:

تاريخ إلمرضي للحالة "ق" إكتشف مرضه منذ سنة بعد ظهور نتوء على مستوى إلرقبة فيما يخص إل
وإنتفاخها وكذإ ألم على مستوى إألذنين توجه إلى إلطبيب ليشخص بإصابته بسرطان إلحنجرة. تلقى 
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إلحالة "ق" خبر مرضه بحزن شديد في إلبدإية من طرف إبنه كونه كان يتوإصل مع إلطبيب في 
"فالحالة سرعان لدي بكيت خممت في والدي ومرتي من بعد ستغفرت و حمدت ربي خبرني و قوله"

اديش نعيش قدلي عشت الحمد هلل والدي قاع كبرتهم ما غما تقبل مرضه في قوله"
جابولي صحابي "أجرى إلحالة "ق" عملية جرإحية كما جرب إلطب إلغربي في تصريحه"وزوجتهم

لة إلجسدية للحالة كما لم يؤثر على إلنوم وإليقظة إال أنه "لم يؤثر إلمرض على إلحا عقدات كليتهم
 أثر على صوت إلحالة فهو يتكلم بصعوبة وبصوت مبحوح منخفض جدإ.

 :إلمعاش إلنفسي للحالة.المحور الثالث

 . 24-02-2019دقيقة كانت يوم  35دإمت  :ملخص المقابلة الثالثة

زوجية حيث أن إلحالة " ق" أكد أن أفرإد أسرته هدفت لمعرفة تأثير إلمرض على إلحيات إألسرية وإل
" أما عن إلحياة والدي قايمين بيا في كلش الحمد هلليدعمونه بشكل كبير ماديا و معنويا في قوله "

" بنت حالل وقفة إلزوجية فان إلحالة "ق" أكد أن زوجته تقف بجانبه و تدعمه معنويا في قوله 
 "معايا نعم الزوجة

" حيث إستعمل  عنده مدة (البكاء)الفراش ... سية تأثرت بدرجة كبيرة في قوله" إال أن حياته إلجن
إلحالة آلية دفاعية هي إلتبرير فهو يرى إنه يقصر في حق زوجته من إلناحية إلجنسية "و يرجع 

 " . "راها صابرة معايا و أنا هللا غالب الكبرذلك إلى كبر سنه في قوله 

 2019-20 – 26يقة كانت يوم دق 30: دإمت  المقابلة الرابعة

تأثرت إلحالة إلمهنية للحالة "ق" حيث توقف عن مزإولة مهنته كونها تتطلب جهد كبير "إلبناء" كما 
"كون قراونا والدينا كون إنه ال يشعر بالرضا عن إلمهنة إلتي يزإولها و غير رإض بنفسه في قوله 

" شخص إجتماعي بصدإقات كثيرة حتى خارج ".أما عن إلحياة إالجتماعية فالحالة "قماراناش هاكا
" اصحابي من واليات وحدخرة يجوني يطلو عليإلوالية إلتي يقيم فيها و هذإ ما صرح به في قوله "

 " . "يعرضوني نروح واه ما فيها والواكما إنه يلبي كل إلدعوإت إالجتماعية إلموجهة له في قوله 

 2019-02-27 دقيقة كانت يوم 35: دإمت  المقابلة الخامسة
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فالحالة "ق" ورغم إنه غير دإرس فهو متمسك بالذكر وإلتسبيح ويرى أن هللا عز وجل إبتاله بمرضه 
" كما إنه يحس  " ربي بتالني باش يخفف عليا الذنوبليمتحن صبره ويخفف عنه إلذنوب في قوله 

ديث عن مرضه أن حاله أفضل من إلكثيرين وهي تسير نحو إألفضل كما أن إلحالة ال يرفض إلح
مانحشمش بحاجة "   " قاع الناس عارفين بلي عمك قدور فيه هاذ المرضأما إآلخرين في قوله 
إلحالة "ق" شخص هادئ ودود يتعامل بلطف مع إلطاقم إلطبي كما إنه أبدإ عطاهالي ربي " . 

رحهم ع والد ناس و هللا يفا"قرضاه عن إلخدمات إلصحية و إلدعم إلنفسي إلمقدم له في قوله 
 . بينا الحد هلل " قايمين

 تقطيع المقابلة:

 إلجرح يضرني. -1
 إلهدرة رإها غايبالي مانهدرش بزإف -2
ولدي هو لي كان يتاصل مع  -3

 إلطبيب
بنتي متزوجة تخدم وتعاوني في  -4

 إلمصروف
 يجو عندي صحابي يطلو عليا  -5
والدي عمرهم وال حسوني بالي رإني  -6

 مريض
كنتي هللا يعطيها إلصحة قايمة بيا  -7
 بمهاو 
وقت لي بغاو يخبروني بمرضي  -8

 جاو قاع والدي هما لي خبروني
عندي بزإف صحاب من خارج  -9

 وهرإن 
مو والدي وقفت معايا هللا يعطيها  -10

 إلصحة
 دوإيا وكلش والدي قايمين بيه -11
 ما نحشمش بحاجة عطاهالي ربي -12
 حبست إلخدمة فيها إلتعب -13

 جابولي صحابي عقدإت كليتهم -23
 وين يعرضوني نروح مافيها وإلو -24
 ربي بتالني باش يخفف عليا إلذنوب -25
قاع إلناس على بالهم بالي عمك قدور  -26

 فيه هذإ إلمرض
 )سعال وبحة في إلصوت  -27
كنت متمني نقرإ ونخدم خدمة خير من  -28

 هاذي
  رإني خير مالي كنت إلحمد هلل -29
 هنا إلخدإمة هللا بيارك قايمين بينا  -30
ماغاديش نعيش قد لي عشت إلحمد هلل  -31

 والدي قاع كبرتهم وزوجتهم 
كي عرفت مرضي بكيت خممت في  -32

دإري ووالدي ومبعد إستغفرت وحمدت 
 ربي 

 هذإ مكتوب ربي إلحمد هلل  -33
نستغفر ونسبح باش ربي يخفف ويرفع  -34

 عليا 
  صحتي رإها خير مالي كانت إلحمد هلل -35
إلمؤمن مصاب إلحمد هلل لي يبغيه ربي  -36
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 كون قرونا وإلدينا كون مارإناش هكا  -14
...ماتنفعك غير  نوصيك يابنتي قري  -15

 قرإيتك...إنا رإني نادم عليها
 نعم إلزوجة رإنا في عمر مع بعض -16
رإها صابرة معايا وإنا هللا غالب  -17
 إلكبر
نفرح بزإف كي نشوف والدي  -18

 وحفادي متلمين فالدإر 
 مرتي هي لي تفكرني بدوإيا  -19
 يا بنتي إلمريض يحس بالمريض  -20
حالتي خير من بزإف رإكي هنا و  -21

 تشفك حالتهم ضوك تشوفي ناس 
 إلفرإش)بكاء(...عنده مدة -22

 يبتليه
 مرإت مانبغيش نتفكر مرضي  -37
مرضي في جيهة صحابي في جيهة  -38

 ماندخلش مرضي في إلنص
 وإه نهدر على مرضي مع صحابي -39
 مرإت نزعف ما نحكمش في روحي -40
غي الفوإ لي رإحت ما صحتي رإها  -41

 إلحمد هلل
 إلدوإ ما دإرليش إلدوخة و تقية -42
برإسيون كانت ما تجيش  نرقد غاية قبل -43

 لعيني

 (خاص بناتئج تقطيع نص المقابلة الخاص بالحالة الرابعة17الجدول )

 مستوى كل محور إلتكرإر  رقم إلعبارإت إلمحاور
 إلموجبة إلسالبة 

-29-21 27-2-1 إلصحة إلعامة 
41-42-43 

 سالبة3
 موجبة5

 جودة إلصحة إلعامة مرتفع

-7-6-4-3  إلحياة إألسرية
8-11-18 

 جودة إلحياة إألسرية مرتفع موجبة7

-16-10 22 إلحياة إلزوجية
17-19 

 سالبة1
 موجبة4

 جودة إلحياة إلزوجية مرتفع 

-15-13 إلحياة إلمهنية 
28 

 جودة إلحياة إلمهنية منخفض سالبة3  

-25-12  إلحياة إلدينية
32-33-
34-36 

 جودة إلحياة إلدينية مرتفع موجبة6

إلحياة 
 اعيةإالجتم

 3-9-20-
21-24-

 جودة إلحياة إالجتماعية مرتفع موجبة9
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23-26-
38-39 

إلحياة 
 إلشخصية

23-37 21-29-
31-32-35 

 سالبة2
 موجبة5

 جودة إلحياة إلشخصية مرتفع

إلرضا عن 
 إلحياة

14-15-
28 

11-21-
29-30-
31-35 

 سالبة3
 موجبة6

 إلرضا عن إلحياة مرتفع
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 سالبة5
 موجبة6
 

جودة إلحياة إلنفسية 
 فوق إلمتوسط

 : الرابعةتحليل مقابالت الحالة   

إلحالة"ق" أصيب بصدمة جرإء تلقيه خبر مرضه بالسرطان وهذإ ما تبين من  خالل إلمقابلة 
إلمرض إلخبيث  إلعيادية إال أن إلحالة سرعان ما تأقلم مع وإقعه وبدأ رحلة إلعالج فاالطالع على

" ولد لديه شعور بالضيق و إلقلق و إأللم إلنفسي خصوصا أن إلحالة الخنزيرأو كما وصفه إلحالة "
كان يفكر في زوجته و أوالده ما دفع به إلى إللجوء إلى إلجانب إلديني للتخفيف من حدة إأللم 

إلدعم إالسري إلذي قدم  إلنفسي إلذي عاشه باإلضافة إلى إلقلق على أوالده و زوجته،  كما ساعده
له من أسرته خصوصا أوالده إلذين إهتمو بتكاليف عالجه جعل  وهذإ ما جعل إلحالة يعيد إلنظر 
في ما كان يفكر به وشجعه على تقبل مرضه وإلتعايش معه، كما أن عالقاته إالجتماعية رفعت 

تأثر عند إلحالة من مستوى شعوره باألمل ونقص مستوى إلخوف خصوصا وأن هذإ إلجانب لم ي
فهو إنسان إجتماعي. إن هذإ إلتقبل إلذي يبديه إلحالة لم يمع من ظهور آليات دفاعية إلخفاء 
بعض عناصر إلصرإع إلدإخلي إلتي تجلت في كون أن إلجانب إلجنسي قد تأثر لدى إلحالة وقد 

ة ما جعل ظهر في بكاء إلحالة أثناء إلحديث عن إلحياة إلجنسية حيث ضعفت آليات إلدفاعي
عناصر إلصرإع تظهر لديه فاآلليات إلدفاعية كانت تعمل على تقوية إلمجال إلدفاعي لألنا مثال في 

" فهو يرى أن كبر إلسن هو إلسبب في ر" مش المرض لي أثر الكبوقوله الحمد هلل"قول إلحالة "
إلجانب .  ترإجع إلحياة إلجنسية وليس إلمرض وهي فالحالة إستعمل إلتبرير لوصف تاثر هذإ

"  وغير  كون قريت كون ما رانيش كيما هاكإلحالة"ق" غير رإض من إلحياة إلمهنية في قوله" 
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رإضي عن مستوإه إلثقافي. إال أننا إلتمسنا لدى إلحالة رضا عن إلخدمات إلصحية إلتي تقدم له في 
 إلمؤسسة إالستشفائية.

 . إلمزمنينتطبيق مقياس جودة إلحياة عند مرضى -

 على مقياس جودة الحياة الرابعة( يوضح نتائج الحالة 18قم )جدول ر 

 الدرجة المحصل عليها  األبعاد  الرقم البعد
 28 الصحة العامة  01
 22 الحياة األسرية  02
 31 الحياة الزوجية  03
 08 الحياة المهنية  04
 22 الحياة الدينية  05
 25 الحياة االجتماعية  06
 26 الحياة الشخصية  07
 17 الرضا عن الحياة  08
 19 الصحة النفسية  09

 التعليق على الجدول: 

من خالل تطبيق مقياس جودة إلحياة عند إلمرضى إلمزمنين على إلحالة "ق" تبين أن إلحالة يتمتع 
درجة( وقد تحصل إلحالة على درجة كاملة في بعد 198بمستوى جودة حياة مرتفع قدرت درجته ب)

درجة( وتحصل على درجات مرتفعة في إألبعاد إألخرى  25الجتماعية بدرجة)جودة إلحياة إ
 درجة(.  08للمقياس ما عدى جودة إلحياة إلمهنية فقد تحصل إلحالة على درجة منخفضة قدرت ب)

 : الرابعةالتحليل العام للحالة 

س و بين من خالل تطبيق أدوإت إلبحث على إلحالة "ق" تحصلنا على تطابق بين نتائج إلمقيا
نتائج تقطيع إلمقابلة إلعيادية. حيث إستنتجنا أن إلحالة "ق" يتمتع بمستوى جودة حياة مرتفعة رغم 
أن إلحالة ال  يتمتع بوعي ثقافي كونه غير دإرس.إال أنه الحظنا أن إلحالة يتمتع بدعم أسري 

ضا في ذلك. وهذإ وإالجتماعي ساهم بشكل كبير في تقبله للمرض كما أن إلوإزع إلديني ساعده أي
ال يعني عدم وجود ألم نفسي لدى إلحالة كون أن حياته إلجنسية تأثرت وإلتمسنا في إستعمال إلحالة 
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لآلليات إلدفاعية إلخفاء إلصرإع إلناتج عن ذلك، وإلبكاء أثناء إلحديث عن إلحياة إلجنسية .كما 
عن إلحياة إلمهنية كونها تسبب الحظنا من خالل إلمقابلة و نتائج إلمقياس  أن إلحالة غير رإض 

له إلتعب وإإلرهاق وفيها نوع من إلشقاء فهو يعمل بناءإ. وهذإ ما تأكدنا منه من خالل إلدرجة 
درجات( أضعف درجة سجلت عند  08إلمحصل عليها في بعد إلحياة إلمهنية وقدرت درجته )

توفير تكاليف إلعالج يجعله إلحالة "ق" في إلمقياس ككل. فباعتماد إلحالة على أفرإد أسرته في 
تابعا لمحيطه وهذه إلتبعية تولد لدى إلحالة شعورإ بالعجز ومشاعر إلتبعية وعدم إالستقالل. وتولد 

 شعور بالضيق وإأللم إلنفسي.
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إلتي تشير إلى أنه تختلف جودة حياة مرضى إلسرطان حسب )إلجنس، إلمستوى مناقشة الفرضية:
 إلتعليمي وإلمستوى إالقتصادي(

 سنناقش إلفرضية حسب كل بعد من أبعاد جودة إلحياة عند كل إلحاالت.  

ة إلمحصل عليها من خالل درإسة إلحالة وتطبيق مقياس جود ةنناقش إلفرضية حسب إلدرجة إلكلي  
 حياة إلمرضى إلمزمنين.

 توصلت إلنتائج عند كل بعد إلى:

 إلبعد إألول:بعد إلصحة إلعامة 
د توصلت إلنتائج إلى وجود إنخفاض في جودة إلصحة إلعامة عند إلحالة "ن""ز" و"م" وإرتفعت عن

ة، حيث إلكبير إلذي تلعبه إلصحة إلجيدة في بعد إلصحة إلعامإلحالة "ق". تظهر لنا إلنتائج إلدور 
وية ( في قوله "أن إلصحة إلعامة هي إدرإك إلفرد بأنه يتمتع بالحي2010أكد هذإ محمود إلجمالي)

جرإء إلفحوصات لال ". طمئنانوإلنشاط وإلطاقة وإهتماماته بالتغذية وأيضا بحالته إلصحية ومتابعته وإ 
 ةه إلنتيجة إلى إلطبيعة إلفسيولوجية للجسم، باإلضافة إلى نوع إإلصابحيث أعزت إلباحثة هذ

إ ما بالسرطان ونوع إلعالج إلذي أخذه ويأخذه إلمصاب. وأيضا إلى درجة تقبل إلحالة للعالج. وهذ
( في درإسته أن مرضى إلسرطان يعانون من إنخفاض في أدإء إلجهاز 2014أكده زعطوط رمضان)
صابين ر إلى سببين أولهما:مرتبط بأثر إلعالج إلكيماوي و إإلشعاعي لدى إلمإلخلوي وقد أرجع إألم

 ا: إلىبالسرطان على إلخاليا إلمناعية ذلك بسبب محاربته لكل إلخاليا ذإت إلتوإلد إلسريع. وثاني
إفقت إلكرب وإلضغوط إلنفسية وإلجسمية إلتي يعتبرها إلمصاب إلمهدد للحياة مثل إلسرطان. حيث تو 

تي ( إل2013هذه إلدرإسة مع درإستنا إلحالية . كما توإفقت مع درإسة إلخليف محمد حسين)نتائج 
توصلت إلى تدني جودة إلصحة إلعامة لدى مرضى إلسرطان وقد أعزى هذه إلنتائج إلى إلمرحلة 

 فقت معإلمتقدمة للسرطان وإلوضع إالقتصادي إلمتدني و إلتعليمي وإلمدة إلطويلة للعالج. أيضا توإ
من  %67( إلتي توصلت إلى أن أكثر من 2014تائج درإسة سوسن غزإل ومفيدة إلنعمان)ن

نفسية إلمريضات يعانين من وجود أعرض مرتبطة بالمعالجة كان أهمها إلغثيان و إالقياء وإلزلة إلت
 وفقد إلشهية وإلتعب وإألرق أيضا.

  وإالجتماعية:إلبعد إلثاني وإلثالث وإلرإبع: جودة إلحياة إألسرية وإلزوجية 
توصلت إلنتائج إلى إنخفاض جودة إلحياة إألسرية وإلزوجية وإالجتماعية عند إإلناث مقارنة بالذكور، 
جاءت هذه إلنتائج لتوضح إلدور إلمهم إلذي تلعبه إألسرة في حياة إلمريض حيث أنها تقدم له إلدعم 
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إألساسية في كل إلمجتمعات إإلنسانية  و إلمساندة إألسرية، إلتي أشار إليها هليك وكسو" بأنها إلوحدة
بغض إلنظر عن إلفروق إلثقافية، فهي ال تلبي حاجات إألساسية للفرد من طعام ومأوى فحسب 

(. كما أضاف دنيال ألن إلدعم إألسري" 2013ولكنها تلبي حاجات إلحب وإالنتماء")إلطيب وزروقي،
يستجيب لالحتياجات إلمحددة، فهوى في  يتمثل في إلتفاعل إالجتماعي وأنه غالبا وأنه غالبا ما

(. وهذإ ما أكده إالتجاه إالجتماعي في تفسيره Danielle,2013إألساس يأتي من شبكة إألسرة")
لجودة إلحياة حيث يركز على إألسرة وإلمجتمع وعالقة إألفرإد و إلمتطلبات إلحضرية وإلسكان وإلدخل 

(. وتعزي 2010،ية في جودة حياة إلفرد)أبو حالوةوإلعمل وإلضغوطات إلوظيفية لمتغيرإت إالجتماع
إلباحثة هذه إلنتائج إلى إدرإك لفرد لمستوى إلدعم إالجتماعي وإألسري إلمقدم له وهذإ ما أكدته 
إلنظرية إلمعرفية إلتي أرجعت تفسير جودة إلحياة إلى فكرتين أوال: أن إدرإك إلفرد هي إلتي تحدد 

ية:في إختالف إإلدرإكي إلحاصل بين إألفرإد فإن إلعوإمل إلذإتية هي جودة إلحياة لديه وإلفكرة إلثان
(. وأرجعت 2014إألقوى أثر من إلعوإمل إلموضوعية في درجة شعورهم بجودة إلحياة .)بشرى عناد،

إلباحثة إنخفاض جودة إلحياة إالجتماعية عند إإلناث إلى تقدير إلذإت إلذي نتج عن تشوه صورة 
في هذإ إلصدد أن "هذإ إلمجال  flanagan( 1982حيث يرى جون فالنا)إلجسد عند إلحاالت. 

يندرج ضمن طريقة إلفرد في تقويم إلوظائف إالجتماعية)تقدير إلذإت إالجتماعية، إإلحساس بتقدير 
(. وتوإفقت هذه إلنتائج مع نتائج درإسة 2009إلذإت، إلنجاحات، إلفشل...إلخ()بهلول،

لى مرضى إلسرطان فتوصلت إلى أن مرضى سرطان إلثدي فقط ( إلتي أجريت ع1983برإنوبوني)
لديهم مشكالت نفسية إجتماعية فردية بينما مرضى سرطان إلرئة وإلمعدة لديهم مشكالت عضوية 
إضافة إلى مشكالت إقتصادية وكذإلك كانت أهم إلنتائج هي أن إلمشكالت إالجتماعية إلنفسية 

(. 2014رشيدة، جسم بسبب إلعالج إلجرإحي.)شدمةإلشكل سرطان إلثدي مرتبطة بتغير  لمرضى
( إلتي أكدت أن إلمظهر إلجسدي يلعب دورإ في تقدير إلذإت وهذإ حسب 2011)Boinon ودرإسة

تصرفات إآلخرين بالنسبة للشخص إلمصاب. فنظرتهم تلعب دورإ كبير في تقبل إإلصابة وإ عادة 
النظرة إلسلبية إتجاه هؤالء إلمصابين تشعرهم إلتكيف وتشجيعه على تقبل إلصورة إلجسدية إلمشوهة، ف

بأنهم مهمشين وعديمو إلفائدة، خصوصا إذإ كانت إإلصابة تشمل مناطق مكشوفة من 
(أما بالنسبة لبعد إلحياة إلزوجية إلتي تعزي إلباحثة إنخفاضه عند 2014،233شدمة رشيدة،إلجسم".)

ة، وإلى طبيعة إلعضو إلمصاب وهذإ ما إإلناث مقارنة مع إلذكور إلى إنخفاض إلمساندة إلزوجي
مستوى أكدته إلحالة"ن" إلتي كانت إصابتها على مستوى إلثدي، وإلحالة"ز" إلتي كانت إصابتها على 

للمرأة، فأي إصابة  ة. وهذإ بسبب إلرمزية إلجنسية إلتي يمثلها إلعضوإن إلمصابان بالنسبإلمبيض
سية بصفة مباشرة وبالتالي يؤثر على إلحياة على مستوى هذه إألعضاء يؤثر على إلحياة إلجن
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( بقولها أن إلتوإفق إلزوإجي يرتبط بقدرة كال إلزوجين 2016إلزوجية. وهذإ ما أكدته درإسة بالعباس)
على إلقيام بأدوإرهما على أكمل وجه ، وبمهارتهما في إلتوإصل مع بعضهما وقدرتهما على إلمسايرة 

سعادة إلزوجية إالطمئنان إلنفسي وإإلشباع إلجنسي، وإلتكيف وإلتعاطف، وهي ترى أن من عوإمل إل
("بأن إلرضا عن إلزوإجي يعبر عن حالة sheri,2000وإلتوإفق بين إلزوجين. وتضيف عن شري)

من إلرضا بالزوإج إلتي تتسم باالنسجام أو إلتطابق بين توقعات إلفرد مع سلوكيات إألخر، ولهذإ 
(ز ولهذإ فان إلعالقة 60، 2015وحميدة،وتد  احية إلجنسية...)عليجوإنب عديدة أهمها إلتوإصل وإلن

بين إلحالتين وأزوإجهما تأثرت وإضطربت. وقد توإفقت هذه إلنتيجة مع نتائج درإسة سوسن غزإل 
(إلتي أظهرت أن غالبية مريضات إلسرطان )إلثدي( يعانين من تدني في 2014ومفيدة نعمان)

 قد إلشعر وأعرإض إلذرإع مع إلنظرة إيجابية رإضية إلى إلمستقبل.إلوضعية إلجنسية وإالنزعاج من ف
 إلبعد إلخامس: جودة إلحياة إلمهنية: أظهرت إلنتائج إنخفاض جودة إلحياة إلمهنية عند 

ناث( وأعزت إلباحثة هذه إلنتيجة إلى إلظروف إلصحية إلمضطربة، وإلى طبيع ة إلحاالت )ذكور وإ 
ي مل إلذة أو إلتردد على إلمستشفى في فترة إلعالج، وإلى طبيعة إلعإلعالج إلذي يفرض عليهم إإلقام

وهذإ ما  يحتاج إلى إلمعافاة إلصحية وإلمجهود إلبدني. وبالتالي يتأثر إألدإء إلوظيفي لدى إلمريض.
( إلتي تذكر "أنه من إألعرإض إلتي تظهر في جسد مريض 2019أكدته درإسة جامعة إألندلس)

رهاق، إلتعرق خصوصا خالل إلليل، حدوث فقر إلسرطان إنخفاض إلوزن  ، فقدإن إلشهية، تعب وإ 
 إلدم". وهذإ ما يؤثر على إألدإء إلوظيفي للجسد.

  إلبعد إلسادس: جودة إلحياة إلدينية: توصلت إلنتائج إلى إرتفاع جودة إلحياة إلدينية عند
ليها وإلتي أرجعتها إلى إلحاالت حيث ظهر بأن إلحاالت لها قناعة بالحالة إلصحية إلتي وصلت إ

( في أن جودة إلحياة إلدينية " هي شعور إلفرد بالقناعة 2018قضاء هللا وقدره . وهذإ ما أكدته توإتي)
يمانه بأن إلحياة إلتي يحياها من أمره سبحان وتعالى، وكل يحدث بإذنه ال جدإل  وإلرضا عن إلحياة وإ 

إلحياة إلدينية لدى إلحاالت إلى أن إلحاالت لجأت فيه وعليه بالصبر". وتعزي إلباحثة إرتفاع جودة 
إلى إلجانب إلديني كآلية دفاعية أو أسلوب لموإجهة إلقلق وإلعجز إلناتج عن إلصورة إلمبهمة أو 
إلغامضة ألسباب إإلصابة بالمرض وهذإ إألخير نجد له تبرير في إلجانب إلديني)قضاء هللا وقدره(. 

للحاالت إألربع هي ما دفع بهم للجؤهم إلى إلجانب إلديني كأسلوب كما قد ساهمت إلخلفية إلثقافية 
لتخفيف إلضغط إلنفسي، ويسهل نشوء معنى للمرض ويولد لدى إلحالة إلشعور بالرضا وإنخفاض 

( "بأن إلدين يوفر قاعدة 2007)إلحديبي حيث أشار مستوى إلقلق ويمكن إلفرد من موإجهة إلمرض.
نان إلنفسي وإلتوإزن إالنفعالي، وإلتفاؤل وحب إلحياة وإلرضا عن وجدإنية تضمن إألمن و إالطمئ

إلحياة وإلقناعة وإإليمان بالقضاء وإلقدر خيره وشره، وإليقين بأن هللا عز وجل يتدخل في إألحدإث 
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إلمهمة من أجل إألفضل دإئما ويتحقق ذلك للفرد من خالل إلدعاء وإلصالة وإلشكر. مما يوفر له 
( وحسب إلحاالت في إلبحث إلحالي فإن 32، ص2012إلطمأنينة".)شقورة، أسمى صور إلدعم و 

إلجانب إلديني كان مضطرب قبل إإلصابة بالمرض أصبح لديهم إنضباط وإاللتزإم بكل إلفرإئض 
 من هللا عز وجل للشفاء من إلمرض. إإلدينية باإلضافة إلى قرإءة إلقرآن وكثرة إألدعية حتى يتقربو 

( إلتي توصلت إلى عدم وجود فروق 2014مع نتائج درإسة زعطوط رمضان) توإفقت هذه إلنتيجة
كر ذ( إلذي laumiereبين إألصحاء وإلمرضى في جودة إلحياة إلدينية. كما أكد هذه إلفكرة لوميار)

بأن " إلتدين و إلتعلق باهلل يسهل نشوء معنى للمرض مما يمكن من موإجهته". ويضيف عدودة 
ب وآخرون بأن "جودة إلحياة إلمتعلقة بالصحة مفهوم مرتبط بضبط إلجوإن( نقال عن بوإدي 2013)

إلروحانية إلخاصة بالعقائد لدى إألفرإد ويشير إلى مالحظاته عن مرضى إلسرطان ومدى تحسن 
نوعية إلحياة لديهم وتحسن حالتهم إلصحية بعد إستغرإقهم في ممارسات ذإت طبيعة عقائدية 

 وروحانية.
 رتفاع جودة إلحياة إلشخصية وإلرضا عن إلحياة: توصلت إلنتائج إلى إ ثامن:إلبعد إلسابع وإل

ر إلذكو  إلسعادة إلشخصية وإلرضا عن إلحياة عند إلذكور مقارنة باإلناث، تظهر لنا هذه إلنتائج بأن
 ي أشاريتمتعون بالسعادة وإلرضا عن إلحياة وهذإ رإجع إلى شعورهم بالدعم إالجتماعي وإألسري. إلت

ادية (بأنها" درجة شعور إلفرد بتوإفر إلمساندة إلعاطفية وإلمساندة إلم2012ا عبد إلرحمان)إليه
ودونه وإلعملية من جانب إآلخرين) إألسرة إألقارب وإألصدقاء وإلرؤساء وزمالء إلعمل(ووجود من يز 

 إلرضاعة و بالنصيحة وإإلرشاد". ونرجع هذه إلنتيجة أيضا إلى أن إلحاالت لديهم تقبل للمرض وإلقنا
ر عن حياتهم وإلظروف إلتي يعيشانها، وعن إلخدمات إلصحية إلمقدمة لهم.حيث أوضح وأكد إلمنظو 
رك إلطبي أن" لجودة إلحياة عالقة بين إلصحة وإلسعادة. وذلك بالرضا عنها وقناعته بها، أي يد

تهم م بقضايا حياجودة حياته من خالل وإقعه إلمعاش ولهذإ جاء إالهتمام بالمرضى وضرورة إالهتما
(. وأيضا ترجع إلباحثة إنخفاض إلسعادة إلشخصية وإلرضا 35، ص2015وإلرعاية إلصحية")خدإم، 

رين عن إلحياة "ن" إلى إنخفاض إلمستوى إالقتصادي وإلمادي ما جعل إلحالة في تبعية دإئمة لآلخ
ة مع إلى تدهور إلعالقولتوفير حاجياتها إلصحية، باإلضافة إلى تأثير إلحياة إلجنسية إلتي أدت 

. أما إلزوج ، وإلدي أدى بدوره إلى إنخفاض إلمساندة إلزوجية ما أثر على إلحالة إلنفسية للحالة
يض بالنسبة للحالة "ز"تأثرت بسبب عدم قدرتها على إإلنجاب، الن إإلصابة كانت على مستوى إلمب

ا جية وأدى إلى عدم إلرضا عنهة مفقودة وأثر على عالقتها إلزو جعل وظيفتها كامرأ وإلرحم، ما 
 وبالتالي فقدها للسعادة إلشخصية و رضاها عن إلحياة.
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  د توصلت إلنتائج إلى إنخفاض جودة إلصحة إلنفسية عن إلنفسية:إلبعد إلتاسع:جودة إلصحة
دى إإلناث مقارنة بالذكور. وترجع إلباحثة هذه إلنتيجة إلى إنخفاض معظم أبعاد جودة إلحياة ل

شدمة  إلناث(ولهذإ تأثرت إلصحة إلنفسية. وتوإفقت نتائج إلبحث إلحالي مع نتائج درإسةإلحالتين)إ
ة ( إلتي "توصلت إلى وجود عوإمل مؤثرة على جودة إلصحة إلنفسية من بينها إلمساند2014رشيدة)

 مإلتحكو إالجتماعية إلمدركة وإلمساندة إلطبية وإلثقافة إلصحية، وإلثقة بالنفس وإلعالقة إلزوجية 
وف ق وإلخإالنفعالي، وإلمستوى إلروحي وإلتمثل إلنفسي إلمرتبط بالسرطان، باإلضافة إلى إرتفاع إلقل

هم لدى إلحاالت". وهذإ رإجع إلى إلتمثالت إلتي تحملها إلحاالت عن مرض إلسرطان وإلتي تمثل ل
سية تمثالت إلنف( إلى أن "إل2014أن إلسرطان هو إلموت. وهذإ ما أكدته نتائج درإسة شدمة رشيدة)

( إلتي توصلت إلى 2014لدى إلمصابات". وتوإفقت مع نتائج درإسة سوسن غزإل ومفيدة إلنعمان)
من إلحاالت تعكس نوعية حياة متدنية مع إضطرإب في إلوظيفة إالجتماعية  %50أن أقل من 

لى ثنا إها في بحوإلنفسية باإلصابة إلى وظيفة إلدور في إلحياة. كما نعزي هذه إلنتيجة إلمتوصل إلي
دية ية وناإرتفاع إلضغوط إلنفسية لدى إإلناث مقارنة مع إلذكور. وإلتي توإفقت مع نتائج جهاد  برإهم

 ( إلتي توصلت وجود فروق في مستوى إلقلق وإلضغط وفقا للسن وذلك بارتفاعها لدى2016بوشالق)
 إلجسد وتقدير إلذإت لدى إإلناث مقارنة مع إلذكور. وتعزي إلباحثة هذإ أيضا إلى تأثر صورة

لى ( إلتي توصلت إلى أن صورة إلجسد تؤثر ع2017إلحالتين)إناث(، وهذإ ما أكدته درإسة حمزإوي)
 تقدير إلذإت.

امة، )بعد إلصحة إلععلى جودة إلحياة في كل أبعادها إلنتيجة إلتي مفادها بأن مرض إلسرطان يؤثر
حياة ية، إلإلمهنية، إلحياة إالجتماعية، إلحياة إلشخص جودة إلحياة إألسرية، إلحياة إلزوجية، إلحياة

ناك ه تساهم في إلكشف بأنإلمهنية،إلرضا عن إلحياة، وجودة إلحياة إلنفسية، وإلحياة إلدينية(. 
إلجنس، إلمستوى  هيبعض إلمتغيرإت  إلسرطان حسبفي جودة إلحياة لدى مرضى  إختالف

د في جودة إلحياة وإألبعا إالختالفكشف عن موإطن كما أنها ت .إالقتصاديإلتعليمي، وإلمستوى 
تائج حسب إلدرجة إلكلية إلمحصل عليها من خالل ن هذإ ما سيتم مناقشته فيما يليو  إألكثر تأثرإ.

 وهي كالتالي:أي حسب جودة إلحياة ككل  وإلمالحظة،إلمقياس وإلمقابلة 
إلحياة عند إلذكور مقارنة مع توصلت نتائج إلبحث إلحالي إلى إرتفاع جودة  بالنسبة للجنس:

إإلناث، وتظهر لنا إلنتائج إلدور إلكبير إلذي يلعبه إلمرض على جودة حياة إإلناث. وهذإ رإجع لعدم 
، وإلمتطلبات إلخارجية أي مع إإلمكانيات إلصحية وإلنفسي، إلحاجات إلدإخليةإألحدإث إلتوإزن بين 
( في نظريته 1954حياة. حيث أشار أبرهام ماسلو)بالسعادة وإلرقي في إل روإلتي تساعدهما بالشعو 

إلى إلحاجات إإلنسانية وضحها في هرم وضح فيه بأن إشباع إلحاجات هو إلمكون إألساسي لجودة 
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إلحياة. ورتبها بالتسلسل إلذي تقتضيه إلضرورة إلخاصة باإلنسان وهذإ من منظوره، وأول إلحاجات 
تتمثل في إلتنفس وإلطعام، وإلنوم وإلرإحة وإإلخرإج وغيرها.  إإلنسانية هي إلحاجات إلفسيولوجية وإلتي

بعد إشباع إلحاجات إلفسيولوجية تظهر إلحاجة إلى إألمان وإلمتمثلة في إألمان إألسري وإلصحي 
وإلممتلكات وإلسالمة إلجسمية وإلنفسية وغيرها. وتليها إلحاالت إالجتماعية إلتي تتمثل في إلحب 

الل إلعالقات إألسرية وإلصدإقة وإلعالقة مع إلجنس إألخر، وبعدها إلحاجة  وإالنتماء. ويظهر من خ
للتقدير، وإلتي تبدأ بتقدير إلذإت وإآلخرين له، وإلثقة إلمتبادلة وإلمكانة إلمرموقة لتصل إلى تقدير 

(في نتائجها إلتي 2014إلذإت، وذلك باستقالل إلمكتسبات.أكدت هذإ درإسة زعطوط رمضان)
ن نسبة قليلة من إلمريضات سجلت لديهن نسبة نوعية حياة منخفضة. وتوإفقت مع توصلت إلى أ

في جودة إلحياة  ث( إلتي توصلت إلى وجود فروق بين إلذكور وإإلنا2016نتائج مجدوب أحمد)
 لصالح إلذكور.

يس له لكما توصلت إلنتائج في إلدرإسة إلحالية إلى أن جودة إلحياة : للمستوى التعليمي ةبالنسب
ما ا لديهعالقة بالمستوى إلتعليمي الن إلحالة "ن"أمية وإلحالة"ز" ذإت مستوى تعليمي جامعي، وكالهم

جودة و جودة حياة منخفضة. أما بالنسبة للذكور إلحالة "ق" أمي وإلحالة"م" ذو مستوى تعليم جامعي 
رإسة دنا مع نتائج إلحياة لديهما مرتفع وهذإ رغم إختالف إلمستوى إلتعليمي. وتوإفقت نتائج درإست

ية (إلتي توصلت إلى عدم وجود فروق بين إألبعاد إلعيادية لمقياس إلصحة إلنفس2014شدمة رشيدة)
( ومع درإسة سوسن 2015وإلمستوى إلتعليمي. وأيضا مع نتائج درإسة صليحة عدودة)

( إلتي توصلت إلى أن 2013(. وتعارضت مع نتائج درإسة إلخليف محمد  حسين)2014غزإل)
دني  مستوى جودة إلحياة لدى مرضى إلسرطان رإجع لتدني إلمستوى إلتعليمي. وتعارضت كذلك ت

 (.2013مع نتائج درإسة نبيلة باوية ونادية مصطفى)
ياة توصلت إلنتائج إلى أن إلمستوى إالقتصادي أثر على جودة إلح: بالنسبة للمستوى االقتصادي

إلتي توصلت  (،2013رإسة إلخليف محمد حسين)لدى مرضى إلسرطان.وهذإ ما توإفق مع نتائج د
( 2014إلى أن نوعية إلحياة تتأثر بشكل سيء بالوضع إالقتصادي إلمتدني. ودرإسة عالء زهير)

إلتي توصلت إلى وجود فروق في درجة إلشعور بقلق إلموت وإالكتئاب تعزى لمتغير إلمستوى 
 إالقتصادي.

ن ت وجود إختالف في جودة إلحياة عند مرضى إلسرطامن خالل إلنتائج إلمتوصل إليها وإلتي أظهر 
بين إلذكور وإإلناث، وكذإ يوجد إختالف حسب إلمستوى إالقتصادي. كما توصلت إلى عدم وجود 

 إختالف في جودة إلحياة لدى مرضى إلسرطان حسب إلمستوى إلتعليمي.



 
121 

رضى إلسرطان فإن فرضية إلبحث تحققت وإلتي تنص على إنه يوجد إختالف في جودة حياة م
 حسب إلجنس وإلمستوى إالقتصادي. بينما لم تتحقق حسب إلمستوى إلتعليمي.

 استنتاج عام:

من خالل هذه إلدرإسة ومن خالل تطبيق مقياس جودة حياة إلمرضى إلمزمنين وإلمقابلة  نستنتج
ناث(. إلعيادية، وإلمالحظة على عينة إلبحث إلمتمثلة في أربع حاالت من مرضى إلسرطان )ذكور  وإ 

ما دفع بنا للمقارنة أوال بين وإختبارإ للفرضية إلتي وضعت بمثابة إجابة مؤقتة لتساؤل هذإ إلبحث، 
وللكشف عن إألبعاد إألكثر تأثرإ، وكذإ  إلحاالت للتأكد من فرضية إلبحثأبعاد جودة إلحياة عند 

حسب :أوال:تائج كالتاليكانت إلن وقد،نتائج إلمحصل عليها في إألبعاد تكشف عن جودة إلحياة ككل
: بعد إلصحة إلعامة كل إلحاالت توصلت إلنتائج إلى إلتاليكل بعد من أبعاد جودة إلحياة عند 

 جودة إلحياةبعد  أماأظهرت إلنتائج إنخفاض جودة إلحياة في هذه إألبعاد عند إلذكور وإإلناث.
رت إلنتائج إنخفاض جودة إلحياة في قد أظهجية، وبعد إلعالقات إالجتماعية فإألسرية وبعد إلحياة إلزو 

هذه إألبعاد عند إإلناث مقارنة بالذكور، بسبب نقص تقدير إلذإت لدى إإلناث بسبب إإلصابة 
إلجسمية، باإلضافة إلى نقص إلدعم إالجتماعي وإألسري،وإلمساندة إلزوجية.بعد جودة إلحياة إلمهنية 

ناث وهذإ رإجع إلى طبيعة إلعالج أظهرت إلنتائج إنخفاض جودة إلحياة إلمهنية عند إل حاالت ذكور وإ 
إلمأخوذ،وإلى خصوصية إلمرض إلذي يؤثر على إلصحة إلجسدية للمريض ويستنزف طاقته. بعد 
إلحياة إلدينية توصلت إلنتائج إلى إرتفاع جودة إلحياة إلدينية عند إلحاالت، وهذإ بسبب ما يوفره 

غط وإلقلق إلناتج عن إإلصابة بالمرض الستعماله كآلية إلوإزع إلديني للفرد من أساليب موإجهة للض
دفاعية من طرف إلمريض.جودة إلحياة إلشخصية وبعد إلرضا عن إلحياة أظهرت إلنتائج إرتفاع 
هذين إلبعدين عند إلذكور،وهذإ رإجع للدعم إألسري وإالجتماعي وإلمساندة إلزوجية إلتي يحضون 

ذإ رإجع إلى تأثر إلحالتين إألنثيين بطبيعة إإلصابة بها.كما سجل إنخفاضهما عند إإلناث وه
بالسرطان، كما أثر إلمستوى إالقتصادي للحالة إلثانية على جودة إلحياة لديها. أما بالنسبة لجودة 
إلصحة إلنفسية إرتفع هذإ إلبعد لدى إلذكور، بينما إنخفض لدى إإلناث، وهذإ بسبب تأثر أبعاد جودة 

حسب إلدرجة إلكلية ثانيا: ما إنعكس على جودة إلصحة إلنفسية لديهم. إلحياة ككل عند إلحاالت
نتائج إلدرإسة إلحالية وجود إختالف في جودة حياة مرضى إلسرطان  أظهرت إلمحصل عليها وقد

حسب إلجنس لصالح إلذكور ووجود إختالف في جودة حياة مرضى إلسرطان حسب إلمستوى 
صادي إلمرتفع وإلمتوسط. بينما لم نجد إختالف في جودة إالقتصادي لصالح أصحاب إلمستوى إالقت

حياة مرضى إلسرطان حسب إلمستوى إلتعليمي بين إألميين وأصحاب مستوى إلتعليم إلعالي. 
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وبالتالي تحققنا من إلفرضية إلعامة لدرإستنا إلتي تحققت حسب إلجنس وإلمستوى إالقتصادي، بينما 
 لم تتحقق حسب إلمستوى إلتعليمي.

 تمة:الخا
رضى بأهمية كبيرة، كونها تحمل مفهوما مهما بالنسبة لألفرإد ككل وخصوصا إلم هذه إلدرإسة تتسم

ن من منهم أال وهو جودة إلحياة. فجودة إلحياة هي إلرضا وإلعيش بسعادة في ظل ما يمتلكه إإلنسا
إستنا لذإ كانت در متطلبات وقدرإت جسمية ومادية، وإلقناعة بها. فهي ترتبط بعلم إلنفس إاليجابي. 

حول جودة إلحياة عند فئة مميزة هي فئة مرضى إلسرطان ، لما يحمله هذإ إلمرض في طياته من 
قلق وتوتر وضغط نفسي، وإرتباطه بفكرة إلموت، وما يسببه من ضعف جسدي، وتأثير على إلحياة 

 أكدته إلدرإسةإالجتماعية وإألسرية وإلزوجية وإلشخصية وحتى إلمهنية لدى إلمريض. وهذإ ما 
إلحالية، حيث يوجد إختالف في نوعية حياة مرضى إلسرطان وذلك حسب إلطريقة إلتي يعايش بها 
إلفرد مرضه، وإلدعم إلمقدم له. لذإ نجد إلمصاب بمرض إلسرطان يتعامل مع مستجدإت حياته 
ه بطريقة مختلفة عن إألخر وذلك حسب إلظروف إلتي يعيشها وكل حسب جنسه ومستوى إدرإك

ظة ة ومالحفيها ) مقابلة معمق إستعملتلوضعه. وهذإ ما أكدته إلدرإسة إلكيفية" درإسة إلحالة" وإلتي 
 ة(ومن خالل تطبيق مقياس جودة إلحيا

 االقتراحات:
 خلصت درإستنا إلى مجموعة من إالقترإحات هي:

 ج لدى إجرإء إلمزيد من إلدرإسات حول إلدعم إألسري وإالجتماعي و عالقته بتقبل إلعال
 مرضى إلسرطان.

  إجرإء بحوث حول إلتمثالت إلثقافية لمرض إلسرطان ووظيفتها في إلمسار إلعالجي
 للمريض.

 .درإسة  دور إلعالج إلتلطيفي وأثره على تقبل إلعالج لدى مرضى إلسرطان 
 .درإسة بروفيل إلشخصية إلمهيأة لإلصابة بمرض إلسرطان 
  وخصوصا إألزوإج.وضع برإمج إرشادية ألسر مرضى إلسرطان 
 .إلتعمق في درإسة جودة حياة مرضى إلسرطان وذلك بدرإسة كل بعد من أبعادها على حدإ 
 درإسة صورة إلجسد لدى إلمرأة إلمصابة بالسرطان وخصوصا إلتي أجرت عملية جرإحية لبتر 

 أحد إألعضاء وعالقتها بطبيعة إلعضو إلمبتور.
 ت لدى مريض إلسرطان وخصوصا إإلناث.إلبحث عن برإمج نمائية لتنمية تقدير إلذإ 
 .إلقيام بجلسات عالج جماعي للتخفيف من حدة إلتوتر وإلقلق لدى مرضى إلسرطان 
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 .درإسة دور إألخصائي إلنفساني في إلمؤسسات إإلستشفائية إلخاصة باألورإم إلسرطانية 
 .بناء برإمج  عالجية لتنمية جودة إلحياة لدى مرضى إلسرطان 
  طان على تقنية إدإرة إأللم للتخفيف من مستوى إأللم إلنفسي وإلجسدي تدريب مرضى إلسر

 لديهم.
 .إلبحث في إلوصمة إالجتماعية وعالقتها بجودة إلحياة إالجتماعية لدى مريض إلسرطان 
 .درإسة إلحاجات إلنفسية إالجتماعية لدى مرضى إلسرطان 
  . درإسة تأثير إلضغط إلنفسي على تطور إلسرطان لدى إلحاالت 
 ي على إلحياة إلجنسية وإلعاطفية)أو ف يدرإسة تأثير إلعالج إإلشعاعي وإلعالج إلكيميائ

 ظهور إالضطرإبات إلجنسية( عند مرضى إلسرطان وخصوصا إلنساء. 
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 المصادر والمراجع
 آيات من إلقرإن إلكريم  -
ثر برنامج تنمية إلمهارإت (.  أ2006أبو سريع أسامة شوقي مرفت وأنور عبير ومرسي صفاء ) -

، إلحياتية في تجويد إلحياة، ندوة علم إلنفس وجودة إلحياة، مسقط، جامعة إلسلطان قابوس
 كانون إألول. 17-19

(. مؤشرإت إلسعادة في إلقرإن إلكريم ، شذرإت من جمال إآليات ،إلعدد 2016إحمد إلموسى) -
  57 – 38منار إإلسالم، ص ص  496

(. 2006ومرفت إحمد شوقي وعبير محمد أنور وصفاء إسماعيل مرسي ) أسامة سعد أبو سريع -
قاهرة م بالأثر برنامج تنمية إلمهارإت إلحياتية في تجويد إلحياة لدى ثالميد مدإرس إلتعليم إلعا

ديسمبر،  19-18مسقط -إلكبرى، وإقع ندوة علم إلنفس وجودة إلحياة، جامعة إلسلطان قابوس
  228-205ة، ص كلية إآلدإب جامعة إلقاهر 

 (. إلذكاء إلوجدإني وعالقته بجودة2012إسماعيل صالح إلفرإ وزهير عبد إلحميد إلنوإجحة ) -
إلحياة وإلتحصيل إألكاديمي لدى إلدإرسين بجامعة إلقدس إلمفتوحة بمنطقة خان يونس 

،  2 ،إلعدد 14،إلمجلد  2012إلتعليمية، مجلة جامعة إألزهر بغزة، سلسلة إلعلوم إإلنسانية 
 . 90 -57ص ص 

إنيل قامبر وإلدكتور كارين كولينز وإلسيد مبارك إسماعلي )في مركز بحوث إلرعاية إلصحية  -
إالجتماعية ،جامعة شيفيلد هاالم (.مع مدخالت من إلدكتور بارفين علي )جامعة هال (وإلسيد 

 hief hefceعبد إلرؤوف )منتدى إلصحة إلعرقية مانشيستر ( تم تلقي إلدعم إلمالي من 
cancer seedcorn   2014للتمويل سبتمبر 

- www.pdffactory.comPDF created with pdfFactory Pro trial version  
وعية الحياة من المنظور االجتماعي والنفسي والطبي، واقع (.ن2005إألشول عدل عز إلذين ) -

النفسي والتربوي لإلنسان العربي في ضوء جودة الحياة، جامعة  المؤتمر اعمي الثالث اإلنماء
 . 11. ص 2005مارس  16-15الزقازيق، 

مريضات  ىتنمية إلتوإصل إالجتماعي لدفي رشادي إفاعلية برنامج ت(. -)بآمال إبرإهيم إلفقي -
 ، بحث منشور.إلحياة إألسرية جودة ىثره علأإلسرطان و 

سي لدى مريض إلسرطان كنشاط عقلي مميز،رسالة (.إالكتئاب إألسا2011آمال فارس) -
 إلجسدية، جامعة منتوري قسنطينة.-إلنفسية إضطرإباتماجستير،علم إلنفس إلعيادي تخصص 

(. إلضغوط إلنفسية إلتي يعاني منها مريض إلسكري وعالقة هذه 2015أمل إبرإهيم أبو بكر ) -
ي إلتربية )إرشاد نفس تربوي(، إلضغوط بجودة إلحياة، بحث تكميلي لنيل درجة إلماجستير ف

 Psychological Stresses and itsجامعة إلسودإن للعلوم وإلتكنولوجيا، بحث بعنوإن "
Relation to quality of Life among the diabetics in Omdurman Locality   

http://www.pdffactory.com/
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من  (. إلتنبؤ بالسعادة في ضوء إألمل وإلتفاؤل لدى عينة2011أمل جودة وحمدي أبو جرإد ) -
 رإبعإل إلعدد - وإلدرإسات لألبحاث إلمفتوحة إلقدس جامعة مجلةطلبة جامعة إلقدس إلمفتوحة، 

 . 162-129ص ص  ،تموز  (2)وإلعشرون 
جودة إلحياة و عالقتها بمفهوم إلذإت لدى إلمعاقين بصريا وإلعاديين  . (2006ميرة طه بخش )أ -

dfFactory Pro trial version PDF created with p  بالمملكة إلعربية إلسعودية، 
www.pdffactory.com   

 مذكرةدور برنامج إلمهارإت إلحياتية في تحقيق إألمن إألسري، (. 2015إيمان بنت سعد جابر ) -
م علم قس جامعة نايف إلعربية للعلوم إألمنية، كلية إلعلوم إالجتماعية وإإلدإرية،-)ماجستير( 

 .(164-150إالجتماع، تخصص إلتأهيل وإلرعاية إالجتماعية، )ببليوجرإفية : ص ص. 
ل قياس وإدارة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة من خالت(. -،)بأيمن محمد مصطفي يوسف -

الجهاز -تخطيط مشروعات التنسيق الحضاريإدإرة مدير عام   ،مؤشرات جودة الحياة
  yahoo.com@aymanmm٦٨، القومي للتنسيق الحضاري

- 2017-05-, 28ab-https://www.google.dz/search?site=&source=hp&q.psy 

(. إلمناخ إلتنظيمي وعالقته بالتفكير إألخالقي وجودة إلحياة لدى 2013أيمن سعيد محمود إلشرإفي ) -
 Organizational climate and its relationship to moralامعات بمحافظات غزة، طلبة إلج

thinking and quality of life Among university students in the Gaza Governorates ،

 في علم إلنفس من كلية إلتربية جامعة إألزهر، غزة.كرة لنيل شهادة إلماجستير ذم
دة ة إلتلميذ وعالقتها بالتحصيل إلدرإسي، مذكرة مقدمة لنيل شها(. جودة حيا2013بحرة كريمة ) -

  إلماجستير،تخصص إلتنمية إلبشرة وفعالية إالدإءإت، جامعة وهرإن. 
عينة  جودة إلحياة وعالقتها بتقدير إلذإت درإسة ميدإنية على .(2014بسماء أدم و ياسر إلجاجان ) -

لية إلتربية بجامعة دمشق، مجلة جامعة من طلبة قسمي علم إلنفس وإإلرشاد إلنفسي في ك
دد (،إلع 63سلسلة إآلدإب وإلعلوم إالنسانية،إلمجلد ) -تشرين للبحوث وإلدرإسات إلعلمية 

  .361- 345، ص ص2014(5)
ت متأخرإجودة إلحياة وعالقتها بالسلوك إالجتماعي لدى إلنساء إلبشرى عناد مبارك )بدون تاريخ (. " -

 .771 -714، ص ص99إآلدإب /إلعدد  مجلة كليةعلن إلزوإج"، 
(. مقياس جودة إلحياة للمسنين، جمهورية مصر: مكتبة إالنجلو 2013بشرى إسماعيل إحمد ) -

 إلصحة إلنفسية(. إعدإد منظمة إلصحة إلعالمية. -إلمصرية )إلمسنون 
 مية(. جودة إلحياة لدى إلمتقاعدين وفق مقياس إلمئوي لمنظمة إلصحة إلعال2015) بشير معمرية -

                                                    2015 ،46بحث ميدإني على عينات جزإئرية، إلمجلة إلعربية للعلوم إالنسانية، إلعدد 
Of PSY science N46 –summer         Arab Journal  

إلثدي  بشير إبرإهيم محمد إلحجار.)ب ت(. إلتوإفق إلنفسي وإالجتماعي لدى مريضات سرطان -
 غزة .–بمحافظات غزة وعالقته ببعض إلمتغيرإت ،رسالة ماجستير ،إلجامعة إإلسالمية 

http://www.pdffactory.com/
https://www.google.dz/search?site=&source=hp&q.psy-ab
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 لنيل أطروحة. الزوجية الحياة بجودة وعالقتها االتصال انماط(. 2016-2015بلعباس نادية ) -
 محمد بن إحمد. 2. جامعة وهرإنإألسري  إلنفس علم في علوم دكتورإه إدةھش

 سلوك ،إلكحول، إلتدخينلمتعلقة بالصحة) إ سلوكات إلخطر .( 2009-2008) بهلول سارة أشوإق -
 ، يةلصحإإلمعتقدإت ة و لحياإجودة  نم لعالقتها  بك( و إلبدنيط لنشاإقلة رإت و لسيادة إقيا

 .باتنة – رـــــلخضج لحاإة ــــجامع - علم إلنفسفي  رلماجستيدة إشها لمكملة لنيمذكرة 
درإسة  إلنفسية لدى ضحايا إإلرهاب بالجزإئر، الهويةا بهلحياة وعالقت(. جودة إ2014بوعيشة أمال ) -

وم في دكتورإه عل شهادةإلجزإئر إلعاصمة، مذكرة لنيل  -دإئرة إلحرإش –ميدإنية ببلدية برإقي 
  بسكرة. –علم إلنفس تخصص علم إلنفس إلمرضي إالجتماعي، جامعة محمد خيضر 

ي فالجامعي رات الحياتية وعالقته بجودة الحياة عند الطالب مستوى المها(. 2018-2017)توإتي حياة  -
 –لقايدجامعة أبو بكر ب،  مذكرة تخرج لنيل شهادة إلماجستير في علم إلنفس الجامعة الجزائرية 

     .تلمسان
 (. إلصالبة إلنفسية وإلرضا عن إلحياة لدى عينة من إلمسنين "درإسة2009إلسيد تفاحة )ال مج -

      لية إلتربية جامعة إإلسكندرية، إلمجلد إلتاسع عشر، إلعدد إلثالث)أ(.مقارنة"، مجلة ك
حياة (. فعالية إستخدإم تقنيات إلمعلومات في تحقيق أبعاد جودة إل2006حبيب، مجدي عبد إلكريم ) -

-79ص ص ، لدى عينات من إلطالب إلعمانيين. وقائع ندوة علم إلنفس وجودة إلحياة 
 ديسمبر. 19-17سلطنة عمان،  -وس. جامعة إلسلطان قاب100

المؤتمر ، .اإلرشاد النفسي وجودة الحياة في المجتمع المعاصر(2005) حسن مصطفى عبد المعطي -
 15-16العربي في ضوء جودة الحياة.  لإلنسان والتربوي سيـاء النفـاإلنم،ث ـي الثالـالعلم

 .: جامعة الزقازيق التربية كلية. 13-23 ص.ص. 2005 مارس
 (1مقدمة في علم الخلية، المحاضرة ) .(2019ألندلس )جامعة ا -

- http://au.edu.sy/images/courses/medicine/1-2/29_cytology.pdf le 25 

janvier 2019 

 (2(المحاضرة)1يب العام للخلية الحية)( الترك2019جامعة األندلس) -
- http://au.edu.sy/images/courses/medicine/1-2/29_cytology.pdf le 25 

janvier 2019 

 ( 10لمحاضرة )إلسرطان، إ جامعة إألندلس ،)دون سنة(،). -

- http://au.edu.sy/images/courses/medicine/1-2/29_cytology.pdf le 25 

janvier 2019 

( .إلتخطيط إالسترإتيجي. 2016جمال عبد هللا محمد ) -
https://books.google.dz/books?id=lqY8DwAAQBAJ&pg=PA145&dq .. 

http://au.edu.sy/images/courses/medicine/1-2/29_cytology.pdf%20le%2025%20janvier%202019
http://au.edu.sy/images/courses/medicine/1-2/29_cytology.pdf%20le%2025%20janvier%202019
http://au.edu.sy/images/courses/medicine/1-2/29_cytology.pdf%20le%2025%20janvier%202019
http://au.edu.sy/images/courses/medicine/1-2/29_cytology.pdf%20le%2025%20janvier%202019
http://au.edu.sy/images/courses/medicine/1-2/29_cytology.pdf%20le%2025%20janvier%202019
http://au.edu.sy/images/courses/medicine/1-2/29_cytology.pdf%20le%2025%20janvier%202019
https://books.google.dz/books?id=lqY8DwAAQBAJ&pg=PA145&dq
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 إلحياتية  في للمهارإت إلرسمية إألردنية إلجامعات طلبة وعي مدى .(2013إلعمري ) فوإز جمال -
 وإلتربوية إلنفسية إلممارسات تطوير مخبر تربوية، و نفسية إلمعرفي، درإسات إالقتصاد ضوء
 .128-103ص ص. جوإن / 10 عدد

كل ماتريد معرفته عن سرطان إلحنجرة، (. 2013) إلجمعية إلخيرية إلسعودية لمكافحة إلسرطان -
  https://www.tebtime.com 15-8إلطبعة إالولى ،ص

(.  1(. كل ماتريد إن تعرفه عن إلسرطان)ط2013مكافحة إلسرطان )إلجمعية إلسعودية إلخيرية ل -
 إلسعودية.

(. تجربة وزإرة إلتربية وإلتعليم في تعزيز جودة حياة إلمتعلمين بمدإرس 2006خميس سالم إلدإسبي ) -
 19 -17إلسلطنة، وقائع ندوة علم إلنفس وجودة إلحياة، جامعة إلسلطان قابوس، مسقط 

 .ديسمبر

 ىعينة من طالب الجامعة ومدى لد إلمدركة(. جودة الحياة 2009) السيد حسين الصاويدعاء  -
ماجستير في إلتربية تخصص  ، مذكرة لنيل شهادةفاعلية برنامج إرشادي وجودي في تنميتها

  .إلصحة إلنفسية
(. تعزيز إلمهارإت إلحياتية لدى إلشباب. إلمنظمة 2014دليل عملي لتصميم برإمج نوعية.) -

 (.(IYFشبابإلدولية لل
إلسعادة مقدمة مختصرة جدإ )ترجمة إبتسام، محمد خضرإء(، إلعبيكات  .دنيال هيبوون)ب س( -

 للنشر.
(. إلمقارنة بين جودة إلحياة لكبار إلسن 2012دوريث زمرمان و فلورنسا مور وإروين زيمرمان ) -

إلمرصد (، 54إلذين يعيشون في إلمنزل و إلمقيمين  في إلمؤسسات دور إلعجزة ، تقرير)
 .(Obsan)إلصحي إلسويسري 

 إلحياتية وإلمهارإت إلذإت بتقدير اهوعالقت إلحياة (. جودة 2016شمالة ) أبو إلهادي عبد محمد رجاء -
إلنفسية  إلصحة ِفي إْلَماِجسِتيرِ  غزة، مذكرة لنيل شهادة قطاع في إلشهدإء لدى زوجات
 .ِبَغزة ِميةِ إإِلسال إْلَجاِمَعةِ  ِفي إلتربية ِبُكمِيةِ  إلمجتمعية

–(. جودة إلحياة لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين، مجلة جامعة دمشق2010رغدإء علي نعيسة ) -
  .181-145، ص  ص2012-إلعدد إألول-28إلمجلد

 (، يةموضوع الكريم )دراسة القرآن في اإلنسان سعادة(.2009إبراھيم ) قدورة موسى رھيفة -
 وعلوم إلقرإن، غزةمذكرة لنيل شهادة إلماجستير في إلتفسير 

(. نوعية إلحياة لدى إلمرضى إلمزمنين وعالقتها ببعض إلمتغيرإت، 2014زعطـوط رمضـان ) -
 أطروحة دكتورإه ، تخصص علم إلنفس إالجتماعي، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة.

زإج (. جودة إلحياة وعالقتها بالذكاء إالنفعالي وسمة ما ورإء إلم2013إلسيد كامل إلشربيني منصور) -
إلسيد كامل منصور إلشربيني ووليد  درإسات وإلعوإمل إلخمسة إلكبرى في إلشخصية وإلقلق، 

 .إلسيد أحمد 

https://www.tebtime.com/
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(. إمبرإطور إألمرإض إلسرطان سير ذإتية وإلجزء إألول )ترجمة طارق 2013إإلموفدريجي ) سيدهارتا -
 (. إلرياض: كتاب إلعربية. 1عريان( )ط

إالمرإض إلسرطان سيرة ذإتية، إلجزء إلثاني )ترجمة  (. إمبرإطور2013سيدهارتا موخيرجي) -
 (. مكتبة إلملك فهد إلوطنية للنشر.1طارق عريان( )ط

- -03-2018-/2018/Pages/HealthDayhttps://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay
aspx.01-30 13:43 

 

 By Mayo Clinic Staff  21-11(. ص 2019سرطان لثدي منظمة صحة ) -
، مجلة )درإسة تحليلية((. جودة إلحياة من منظور علم إلنفس إاليجابي 2014سالف بشرى ) -

-402.ص ص 2014،سبتمبر  08جامعة إلوإدي إلعدد  –إلدرإسات وإلبحوث إالجتماعية 
432. 

(. جودة إلحياة في ضوء بعض إلذكاءإت إلمتعددة 2012سمية طه جميل ودإليا خيري عبد إلوهاب) -
لدى طالب وطالبات إلمرحلة إلثانوية من تخصصات مختلفة، جودة إلحياة في ضوء بعض 

دى طالب وطالبات إلمرحلة إلثانوية من تخصصات مختلفة.  درإسات إلذكاءإت إلمتعددة ل
إلعدد إلثاني وإلعشرون. إلجزء إألول. فبرإير. (، ASEPعربية في إلتربية وعلم إلنفس )

  .105-68م ،إلبحث إلثالث، ص ص2012

مة (. إمبرإطور إألمرإض إلسرطان سير ذإتية وإلجزء إلثاني )ترج2013إلسيد إلمارتا موفدريجي ) -
 (. إلرياض: كتاب إلعربية. 1طارق عريان( ط)

 

(. طبيعة إلعمل وعالقتها بجودة إلحياة درإسة ميدإنية في ظل بعض إلمتغيرإت، 2014شيخي مريم ) -
 تلمسان. -مذكرة لنيل شهادة إلماجستير، تخصص إالنتقاء وإلتوجيه، جامعة أبي بكر بلقايد

(. عمان: 1( )ط2008سام درويش وإخرون، شيلي تايلور)ب ت(. علم إلنفس إلصحي )ترجمة و  -
 دإر إلحامد للنشر وإلتوزيع.

(. قلق إلوالدة لدى أمهات في إلمحافظات إلجنوبية لقطاع 2010صالح إسماعيل عبد هللا همص )  --
  غزة وعالقته بجودة إلحياة، مذكرة لنيل شهادة إلماجستير في علم إلنفس، غزة. 

م، إحمد مقبل، حسن عبد هللا با طائع، عديلة إحمد حزإصالح عبد هللا عبد إلكبير، سعيد عبده  -
ة محمد إحمد حسن إلهتاري، حسن علي عبد هللا، فرج عمر عيور، إحمد عبد هللا بدية، فائز 

( .معوقات تعليم مهارإت إلتفكير 2008إحمد مثنى، فريد حسين شائف، إحمد صالح علوي.)
ورية إليمنية مركز إلبحوث وتطوير في مرحلة إلتعليم إالساسي )درإسة ميدإنية(. إلجمه

                                                          إلتربوي فرع عدن. 

- www.pdffactory.comPDF created with pdfFactory trial version  

ي ظل علم إلنفس إاليجابي، مجلة تاريخ جودة إلحياة وسبل تحقيقها ف .س(-عبيد عائشة بية )ب -
 إلعلوم، إلعدد إلسادس، جامعة باتنة. 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2018/Pages/HealthDay-2018-03-30-01.aspx%2013:43
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2018/Pages/HealthDay-2018-03-30-01.aspx%2013:43
https://www.mayoclinic.org/ar/about-this-site/welcome
http://www.pdffactory.com/
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جودة إلحياة وعالقتها بالتوجه نحو إلمستقبل لدى طالب كلية . (2015)إلعجمي، سعيد بن رفعان  -
 -أطروحة )دكتورإه(إلدرإسات إلعليا بجامعة نايف إلعربية للعلوم إألمنية "درإسة عاملية"، 

جامعة نايف إلعربية للعلوم إألمنية، كلية إلعلوم إالجتماعية  -لنفس إلجنائيتخصص في علم إ
 .وإإلدإرية، قسم علم إلنفس، منشورة

إلُعمانيين  (. جــودة إلحياة لدى طلبة إلجـامعة2006إلبهادلي) كاظم وعبد إلخالق نجم علي مهدي -
  2015،سبتمبر  20اعية،إلعددمقارنة، مجلة إلعلوم إالنسانية وإالجتم درإسة ثقافية" وإلليبيين

(The Scientific Journal of Arab Open Academy in Denmark  دورة علمية،
 .87-67محكمة نصف سنوية(، ص ص

 (. إلسرطان في إلجزإئر.2019) العين االخبارية -
-                    42-algeria-in-ain.com/article/cancer-https://al  8-3-2019 13:37 

(. معجم مصطلحات إلتربية لفظا وإصطالحا، 2004فاروق عبده فيليه وإحمد عبد إلفتاح زكي ) -
 إإلسكندرية:  دإر إلوفاء لدنيا طباعة وإلنشر.

القتها بجودة إلحياة لدى إلمرإهقين (. إسترإتجيات موإجهة إلضغوط إلنفسية وع2015فاطمة حساني ) -
سنة( درإسة ميدإنية على بعض متوسطات بوالية إلوإدي،  رسالة  15-14-13إلمتمدرسين )

 .  لنيل شهادة ماجستير في علم إلنفس إلعيادي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
مدرسية (. إلعوإمل إألسرية وإل2006فوقية إحمد إلسيد عبد إلفتاح ومحمد حسين سعيد حسين ) -

وإلمجتمعية وإلمنبئة بجودة إلحياة لدى إألطفال ذوي صعوبات إلتعلم بمحافظة بني سويف، 
بحث مقدم إلى مؤتمر إلعلمي إلرإبع بكلية إلتربية ببني سويف " دور إألسرة وإلمؤسسات 

، أطفال 2006ماي  4-3إلمجتمع إلمدني في إكتشاف ورعاية دوي إالحتياجات إلخاصة" 
  www.gulfkids.comحتياجات إلخاصة. إلمكتبة إاللكترونية   إلخليج دوي إال

مقياس جودة  .)  Cummins,R. A.1997) إعدإدفوقية إحمد إلسيد ومحمد حسين سعيد حسين  -
إلمصرية. إلمؤتمر إلعلمي إلسابع "  أنجلوذوي صعوبات إلتعلم،مصر، مكتبة  لألطفالإلحياة 

جامعة –للعلوم إلتربوية وإلنفسية"، لمحمد إلسعيد أبو حالوة، كلية إلتربية  كاستثمارجودة إلحياة 
 كفر إلشيخ.

 بعض ضوء في ذهنيا إلمعاقين إألطفال أمهات لدى إلحياة (. جودة2018مغنية ) قوعيش -
 .139 -125. ص ص جوإن /1 ،عدد 11 تربوية، مجلد و نفسية مجلة درإسات .إلمتغيرإت

بالذكاء (. جودة الحياة لدى المرشدين التربويين وعالقتها 2011نوري )إء خنسكرخي ، إل -
 .جامعة ديالىإألساسية / التربية كلية رسالة ماجستير غير منشورة إالنفعالي، 

  (.22لغة أبنائنا إلنمو إلسليم، إلقاهرة، يوليو مجلة خطوة، إلعدد) .(2003كرم إلدين ليلى ) -
(. درإسة 2011ــد وحسين عبد إلزهرة عبد أليمة وماهـر عبد إلحمزة حـردإن)مازن عبد إلهادي إحم -

مقارنة في جودة إلحياة بين إلممارسين للرياضة وغير إلممارسين لطلبة كليات جامعة كربالء"، 

https://al-ain.com/article/cancer-in-algeria-42%208-3-2019%2013:37
https://al-ain.com/article/cancer-in-algeria-42%208-3-2019%2013:37
http://www.gulfkids.com/
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- 181(، ص ص  2012مجلة علــوم إلتربية إلرياضية ،إلعدد إلثالث،إلمجلد إلخامس )
207. 

 الهيئة القوميةت(. -)ب نأحالم الباز حسو. رجابإلحميد  دعب ر.جاب  مهاب قاسوال دعبمجدي  -
 إلجودة في إلحياة.النجاح وإلجامعة إلى  بالط لدليوإالعتماد، ضمان جودة التعليم 

(. فعالية إستخدإم تقنيات إلمعلومات في تحقيق أبعاد جودة إلحياة  2006مجدي عبد إلكريم حبيب ) -
ن، وقائع ندوة علم إلنفس وجودة إلحياة، جامعة إلسلطان لدى عينات من إلطالب إلعمانيي

 ديسمبر.  19-18-قابوس
 : مكتبة إالنجلو إلمصرية.(. مقياس إلرضا عن إلحياة، إلقاهرة: 2013مجدي محمد إلدسوقي ) -
(. جودة إلحياة كمنبئ لقلق إلمستقبل لدى طالب كلية إلتربية 2013محمد أحمد خدإم إلمشاقبة  ) -

، 1(، إلعدد10مجلد ) ،طيبة للعلوم إلتربوية معة إلحدود إلشمالية، مجلة جامعةوإآلدإب في جا
 .49-33، ص ص  2015

. إلدعم إالجتماعي وعالقته بمستوى إلرضا عـن جودة (2011-2010)محـمد حامـد إبرإهيم إلهنـدإوي  -
س، جامعة لنيل شهادة ماجستير في علم إلنف رسالةإلحياة لدى إلمعاقين حركيا  محافظات غزة، 

  إألزهر، غزة.
(.درإسة تتبعية لمعرفة أثر إلحصار علي جودة 2006محمد إلحلو  و إبرإهيم يونس و رمضان إلحلو) -

 This paper was presented in “Siege and Mental إلحياة لمرضي إلسكر بغزة.  
Health… Walls vs. Bridges” International Conference organized by  GCMHP and 

WHO on 27-28 October 

 علم إلنفس إلتدريب وإلمنافسة إلرياضية، إلقاهرة: دإر إلفكر.  .(2007محمد حسن حالوة ) -
 Martin 2002" مارتين سيلجمان ) إعدإد .(2006حالوة ) أبوترجمة محمد سعيد أبو جوإد  -

Seligman،من كالسيكيات  ( علم إلنفس إاليجابي إلوقاية إاليجابية وإلعالج إلنفسي إاليجابي
 .علم إلنفس إاليجابي

 اإلسكندرية جامعة ،مقدمة ورقة ،المفهوم الحياة جودة(. 2007) حالوة بوأ سعيد محمد -

http://arrietty.maktoobblog.com/?post=309353    
إلمؤتـمر إلعلمي إلسنوي لكلية  حياة: إلمفهوم وإألبعاد،جودة إل.  (2010محمد إلسعيد أبو حالوة ) -

قسم علم إلنفس  إلتربية، جامعة كفر إلشيخ،جــامعة إإلســـكندرية، كـلية إلتـربية بدمـنهور،
 إلتربوي.

علم إلنفس إاليجابي مهيته ومنطلقاته إلنظرية وآفاقه  .(2014حالوة ) أبومحمد سعيد أبو جوإد  -
 . 34لعربي للعلوم إلنفسية، إصدإرإت مكتبة محكمة في علوم إلنفس، عددإلمستقبلية، إلكتاب إ

تقييم إلتغيرإت في إلمهارإت إلحياتية وجودة إلحياة إلناتجة عن (. 2011نجيلة ) أبومحمد سفيان  -
 خدمات إلتأهيل للمعاقين.

http://arrietty.maktoobblog.com/?post=309353
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إلحياة لدى  (. دور إألنشطة إلرياضية في جودة2006محمد عبد هللا إبرإهيم وسيد عبد إلرحيم صديق) -
 19-18-وقائع ندوة علم إلنفس وجودة إلحياة، جامعة إلسلطان قابوسطلبة جامعة قابوس،  

 . 288 -277ديسمبر، ص ص 
إلملتقى إلوطني إلثاني  ، يةـرألسـودة إلحياة إجت قاـومع .(2013عيشة )وبل ماوأية وزفدي محم -

 .إفريل 10-09حول إالتصال وجودة إلحياة في إألسرة أيام 
إلعالقة بين جودة إلحياة إلنفسية وإإلعاقة ت(. -عبد إلعزيز إبرإهيم سليم )بو مود فتحي عكاشـــة مح -

 ورقة عمل مقدمة لمؤتمر جودة إلحياة بكفر إلشيخ.إللغوية ، 
تطوير وتقنين مقياس جودة إلحياة لدى طلبة (. 2006محمود عبد إلحليم منسي وعلي مهدي كاظم ) -

رإك مجلة علمية محكمة تصدر عن إألكاديمية إألمريكية إلعربية إمابإلجامعة سلطنة عمان، 
 .60-41(، ص 2010للعلوم إلتكنولوجية، إلمجلد إألول، إلعدد إألول )

 وإإلعاقة إلنفسية إلحياة جودة بين (. إلعالقة2010سليم ) إبرإهيممحمود فتحي عكاشة وعبد إلعزيز  -
بجامعة كفر إلشيخ بعنوإن جودة إلحياة كاستثمار  ، إلمؤتمر إلعلمي إلسابع لكلية إلتربيةإللغوية

 إفريل. 14 -13للعلوم إلتربوية وإلنفسية، في إلفترة من 
(. "بحوث جودة إلحياة في إلعالم إلعربي درإسة تحليلية"، مجلة إلعلوم 2015مسعودي أمحمد ) -

 . 220-203، ص ص 2015،سبتمبر  20إالنسانية وإالجتماعية،إلعدد
(. تطوير إلبرإمج إلوقائية وإلعاجية للشباب وتحسين جودة إلحياة للفئات إألكثر ت-منى إلصوإف )ب -

ملك فهد جدة وخبرة إألمم لمقال / إالستشارية إلنفسية في مستشفى إ ،عرضة لمرض إإلدمان
 .ج إدمان إلنساءالإلمتحدة لع

بشرى إحمد، مقياس جودة إلحياة " إلصورة إلمختصرة، تعريب  .(2008منظمة إلصحة إلعالمية ) -
  إلمصرية. أنجلومكتبة  :إلقاهرة

مقياس جودة إلحياة )إلصورة   .(2013إحمد ) إسماعيلتعريب بشرى  ،منظمة إلصحة إلعالمية -
 إلمصرية. أنجلومكتبة : إلمختصرة(، مصر

 http : // www ibe . unesco org / International       موقع منظمة إلصحة إلعالمية -

- / Dos Services / Thesauri htm http : // www Ils 7 . ret 1 : Feskills / Life – Skills . htm 
  إليونيسفموقع منظمة  -

- http : // www unicef org / … re / Whatwhy Skills .Life Skills . 

يمان مخيل حسن وأية كاظم عباس )  -- يمان عامر عز دين وإ  (. تقدير 2011ناهد عبد زيد إلدليمي وإ 
 ها بجودة إلحياة، مجلة جامعة بابل /إلعلوم إالنسانية/ إلذإت وعالقت

   .1142-1126، ص ص04،2012إلعدد/20إلمجلد
 Six منهجية لتطبيق مقترح (، إطار2014نظال حمدإن  إلمصري ومحمد إحمد إألغا ) -

Sigma إلبحث هذإ إلفلسطينية ، فاز إلجامعات في إألكاديمية إلحياة لتحسين جودة كمدخل 
،  2013-2014إلتربوية  خليفة لجائزة إلسابعة إلدورة إلعاّمة في إلتربوية حوثإلب مجال في



 
132 

 Book 14.indd 101 21/05/2014  (،14)  رقم إلكتاب إلتربوية خليفة جائزة مطبوعات

06:35:24 _ . 

مجلة ، الجامعةب الط و المسنينوجسمياً  لمعوقين ا  الحياةودة ج .(2001د )سامي محمم، هاش -
  180، ص ص 13س :ع شمن جامعة عي، سيالنفد شارإلا

إلحياة وأحدإث إلحياة، إلقاهرة، مركز  أسلوببطارية إختبارإت  .(2004إلنيل ) أبوهبة محمود  -
 إلبحوث وإلدرإسات إلنفسية.

(.إلسعادة من إلمنظور إإلسالمي،  أطروحة لنيل شهادة إلدكتورإه في 2004هدى حمد عثمان إلزبير) -
 خرطوم. إلدرإسات إإلسالمية، إل

(. إلتظاهرإت إالكتئابية لدى إلرإشد إلمصاب بالسرطان ،مذكرة لنيل شهادة 2014هناء إسماعيلي) -
 ماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة . 

- -causes/syc-cancer/symptoms-conditions/bone-ayoclinic.org/ar/diseaseshttps://www.m
20 20350217 :47 

(. 1(.أساليب تخفيف إلضغوط إلنفسية إلناتجة عن إالورإم إلسرطانية )ط2007هناء أحمد شويخ ) -
 مصر: إيترإك للنشر وإلتوزيع.

ها إلذإت إلمدركة ومدى تأثير  (. فعالية2010هويدة حنفي محمود وفوزية عبد إلباقي إلجمالي ) -
لمية عإمابرإك ، مجلة على جودة إلحياة لدى طلبة إلجامعة من إلمتفوقين وإلمتعثرين درإسيا، 

( 01)إلعدد –محكمة عن إألكاديمية إألمريكية إلعربية للعلوم وإلتكنولوجية، إلمجلد إألول 
 .115-61(،  ص ص2010)

لفكري وقوة إألنا وعالقتهما بجودة إلحياة لدى (. إلجمود إ2007وفاء مصطفى محمد عليان ) -
 Dogmatism and Ego Strength and their relationshipطلبة إلجامعات في محفظات غزة، 

with life  Quality among the students of universities in the governorates of Gaza. 

ية، جامعة األزھر، غزة.مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس كلية الترب -  

 ينالزواج وب من التوقعات تحقيق بين لعالقة(. إ2015وتد صالح إلدين علي وحميدة أالء حازم ) -

 جامعة، الغربية الضفة جنوب في الفلسطينيين األزواج الزوجية لدى الحياة في والرضا التوافق
  76 – 53 ص ص ،(2 )إلعدد 19 إلمجلد

 إلّصالبة إلنفسية وعالقتها بالرضا عن(.2014) ي إإلبرإهيمأسماء بدر  مقدإدي  يوسف موسى -
ة، لمنار إلحياة وإالكتئاب لدى إلمسنين وإلمسنات إلمقيمين في دور إلرعاية في إألردن، مجلة إ

 .340 -317ب(.  ص ص /2إلمجلد عشرون، إلعدد )
ة (. إلوقاية من أمرإض إلسرطان وإلتخلص من سموم إلجسم طريق2008) ءافيوسف إلشر  -

 (. إألردن، عمان: دإر عالم إلثقافة للنشر وإلتوزيع.1إلشاولية إلصينية )ط
o Lobular Carcinoma In Situ 

-   -https://www.google.com/search?q=Lobular+Carcinoma+In+Situ&client=firefox

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3qdzFg_DgAhUmzYUKHYUiCTgQ_AUID

igB&biw=1024&bih=445 

 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/bone-cancer/symptoms-causes/syc-20350217%2020%20:47
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/bone-cancer/symptoms-causes/syc-20350217%2020%20:47
https://www.google.com/search?q=Lobular+Carcinoma+In+Situ&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3qdzFg_DgAhUmzYUKHYUiCTgQ_AUIDigB&biw=1024&bih=445
https://www.google.com/search?q=Lobular+Carcinoma+In+Situ&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3qdzFg_DgAhUmzYUKHYUiCTgQ_AUIDigB&biw=1024&bih=445
https://www.google.com/search?q=Lobular+Carcinoma+In+Situ&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3qdzFg_DgAhUmzYUKHYUiCTgQ_AUIDigB&biw=1024&bih=445
https://www.google.com/search?q=Lobular+Carcinoma+In+Situ&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3qdzFg_DgAhUmzYUKHYUiCTgQ_AUIDigB&biw=1024&bih=445
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 (01الملحق رقم)

 (يمثل شبكة المقابلة المستعملة مع الحاالت :19جدول )

 إلموإضيع إلمتناولة في إلمقابلة  إلهدف من إلمقابلة إلمقابلة  محور إلمقابلة
 

التعرف على 
الحالة وتطبيق 

 المقياس

جمع إلبيانات إألولية  01إلمقابلة 
تطبيق مقياس و للحالة  

جودة حياة مرضى 
 إلسرطان

إالسم /إلسن/إلجنس/إلحالة إالجتماعية /إلمستوى 
الج/وقت دخول إلمستشفى إلتعليمي /إلمهنة /نوع إلع

 مدة إلعالج...../
أبعاد إلمقياس: جودة إلصحة إلعامة/إألسرية 

إلزوجية/إلمهنية /
 إالجتماعية/إلدينية/إلشخصية/إلنفسية./

 
 

التاريخ المرضي 
 للحالة

 إلمرض وكيفية إكتشافه  02إلمقابلة 
ردود أفعال إلحالة تجاه  

هذه إلوضعية  
وإألساليب إلعالجية 

 تخدمها إلتي إس
 

نوع إلمرض/مرحلته/متى إكتشف إلمرض/كيف 
إكتشفه /إلمشاعر إلتي إنتابته/إلطرق إلعالجية إلتي 

لجأ إليها)إلطب إلبديل(/نوع إلعالج إلذي 
 لتردد علىإتلقاه/إلتعامل مع إأللم/إألعرإض إلجانبية/ 

إلطبيب وإاللتزإم بالموإعيد إلعالجية /إألدوية 
ية/إلحمية إلغذإئية/ إلمتناولة/إلتمارين إلرياض

 إلنوم/إليقظة/إلحالة إلجسمية/
 
 
 
 
 
 

 المعاش النفسي
 واالجتماعي

 للحالة

مدى تأثير إلمرض على  03إلمقابلة 
 إلحياة إألسرية وإلزوجية 

إلظروف إلمعيشية/عدد أفرإد إألسرة/إلخصوصية في 
إلبيت/توفر إإلمكانيات في إلبيت/تأثر إلحياة 

ال دإخل إألسرة/إلدعم إألسرية/إلعالقات وإالتص
وإتخاذ إلقرإرإت/إلعالقة إلزوجية/إلرضا عن طريقة 

إلزوإج)تقليدي أو عن حب(/إلرضا عن إلحياة 
إلزوجية/إلحياة إلجنسية/إلتخطيط لمستقبل 

ة إألبناء/توفير إلدعم وإلرعاية من طرف إألسرة وإلعائل
 ككل .......

مدى تأثير إلمرض على  04إلمقابلة 
نية إلحياة إلمه

 وإالجتماعية.

نوع إلنشاط إلمزإول )إلمهنة(مدى تأثير إلمرض على 
إلمهنة /إإلجازة)إلعطل إلمرضية(/إلتركيز وإالنتباه 

أثناء إلعمل/إلمشاكل إلتي يوإجهها في إلعمل/إلعالقة 
مع إلمدير وإلموظفين/عالقات خارجية/تكوين 

إلصدإقات/إالحتكاك مع إلعالم إلخارجي/إلتكلم عن 
ع إلعائلة وإألصدقاء/إلمشاركة في إلمرض م
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إلنشاطات إالجتماعية /كيف يرى نظرة إلناس 
وإلمجتمع لمريض إلسرطان؟/إلممارسات إليومية قبل 

 وبعد إإلصابة ...
  

مدى تأثير إلمرض على  05إلمقابلة 
إلحياة إلدينية 

 وإلشخصية وإلنفسية

إلصالة وإلتسبيح)قبل وبعد إلمرض( /إعتقادإت 
إلمرض /إلرضا بالحياة إلتي يعيشها/  إلمريض حول

إلدعم إلنفسي إلمقدم/ مسار إلحياة /مناقشة إألطباء 
وإلممرضين عن حالته إلصحية/إلرضا عن إلخدمات 
إلطبية/مناقشة إلمرض مع إآلخرين  /إالطالع على 

أحدث إلعالجات لهذإ إلمرض/إآلمال 
 وإلتوقعات........

 (02الملحق رقم )

 بمعايير مقياس جودة حياة المرضى المزمنينالخاص  (20الجدول)

أعلى درجة في كل  أبعاد إلمقياس
 بعد

أدنى درجة في 
 كل بعد

إلدرجة إلمتوسطة 
 لكل بعد

 22.5 09 45 بعد جودة إلصحة إلعامة
 15 06 30 بعد جودة إلحياة إألسرية
 22.5 09 45 بعد جودة إلحياة إلزوجية
 10 04 20 بعد جودة إلحياة إلمهنية
 15 06 30 بعد جودة إلحياة إلدينية

 12.5 05 25 بعد جودة إلحياة إالجتماعية
 15 06 30 بعد جودة إلحياة إلشخصية

 10 04 20 بعد إلرضا عن إلحياة 
 15 06 30 بعد جودة إلصحة إلنفسية

 137.5 55 275 إلمجموع
أعلى درجة للمقياس  

 ككل
أدنى درجة 
 للمقياس ككل

إلدرجة إلمتوسطة 
 لمقياس ككلل
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 (03الملحق رقم)

 :الحالة"ن"مقياس جودة حياة المرضى المزمنين  كما ملئته للحالة األولى

 مستغانم-عبد الحميد بن باديسجامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس

 سنة 40السن:
  أنثى                        الجنس: ذكر 

 مطلق)ة(               أرمل)ة(                 أعزب               ة: متزوج)ة(الحالة العائل
 .سرطان الثدينوع اإلصابة.

 العمل: عامل                         متقاعد                      ال يعمل
 اإلقامة: حضري                   ريفي 

 ضعيف) فقير(                مرتفع )غني(             المستوى االقتصادي: مستوى متوسط
 أمية"" ثانوي           جامعي      : ابتدائي            متوسط       )المؤهل العلمي( المستوى التعليمي

 اإلقامة في فترة العالج: مستشفى               المنزل.
 سنة.1 مدة اإلصابة:

 ? مرحلة اإلصابة..
 .هرأش7:مدة العالج

 وعالج جراحي إلستأصال الثدي. ينوع العالج.عالج كيميائ
يق هي وصول إلمريض إلى حالة إلرضا في حياته وتحق جودة الحياة:قبل قراءة التعليمات تعرف على مفهوم 

 ظل في وإلمتعة بالرفاهية وإإلحساسإلسعادة وإلرإحة إلنفسية وإلجسدية وإالجتماعية وإألسرية وإلزوجية وإلمهنية 
 إلصحية. كوإلتوإفق وإلتكيف مع ظروف كونوع مرض كونوع جنس كوسن كوفي حدود إمكانات حياهاتإلتي  لظروفإ

 التعليمات:

X 

x 

x 

x 

X 

X  
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عنها، وعلى هذإ إألساس نرجو )ي( ومدى رضاك  )ي( يهدف هذإ إلمقياس إلى معرفة مستوى جودة إلحياة لديك
دة عدي إختيارإت)ي( ل صدق وموضوعية، نقترح عليك به بك )ي( إفادتنا باإلجابة إلتي تعبر عن ما تشعر )ي( منك

 ، يجب وضع عالمة وإحدة فقط أمام)ي( أنه يعبر عن رأيك )ي( أمام إالختيار إلذي ترى  ( Xوضع عالمة )يرجى 
 معنا. )ي( على كل إلعبارإت شاكرين مسبقا تعاونكك )ي( أجبت إنتأكد)ي( من و كل عبارة 

وخدمة  بهذإ ستساهم في إنجاح إلعمل إلمذكور)ي( أنك  وتأكد بالسرية إلتامة.بأن إجابتك ستحاط  )ي( كما نعلمك 
  ى عّز وجلجزاكم وشفاكم المول                                                           أهدإف إلبحث إلعلمي.

 
 بة/عطاهلل حنانطال                   أ/توإتي حياة                               أ/ مسعود ليلى                     

 
 

 بدرجة 
كبيرة   

 جدا

 بدرجة
 كبيرة 
بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 قليلة

 بدرجة 
 قليلة جدا

  االتجاه األول: جودة الصحة العامة محور
 عدد

 العبارات 
  3    1 لدي إحساس بالحيوية وإلنشاط 
       2 اآلالم في جسمي.بإشعر 
      3 .وم إلكثيرلدي إلرغبة في إلن 
      .4 ال أبالي بإصابتي بالمرض 
      5 .أعاني من مشكلة إإلمساك بشكل دإئم 
      6 وأتبع إرشادإت إلطبيب.  إلتزم بتناول أدويتي 
      7 .للتمارين إلرياضية اإخصص وقت 
      8 ليس لدي وقت محدد لتناول إلوجبات 
      9 .دقات قلبي غير منتظمة 

  ني: جودة الحياة األسريةمحور الثا
      10 أتلقى إلدعم إلمناسب من طرف أسرتي 
      .11 إشعر بالفخر النتمائي ألسرتي 
       إشعر أن أفرإد أسرتي يتجنبون تذكيري

 بمرضي
12 

      13 .أسرتيبالسعادة عند توإجدي مع كل   أتمتع 
      14 يؤثر مرضي على عالقتي مع أسرتي 
      15 رتي في تحديد قرإرإتي.تؤثر أس 

  محور الثالث : جودة الحياة الزوجية
       رغم إصابتي بالمرض لم تتأثر عالقتي

 إلجنسية
16 

      17 ألدويةإتناولي ب زوجي )تي( يذكرني 
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      18 يهتم زوجي)تي( بحالتي إلصحية 
       أتمتع  بالسعادة عند توإجدي مع زوجي

 )تي(.
19 

      إ( ت لزوجي )تي( وجدتهكلما إحتج( 
 بجانبي.

20 

      21 يشجعني زوجي )تي( على مقاومة مرضي 
      22 رإض عن عالقتي إلزوجية أنا 
      23 ةيرإفقني زوجي إلى إلحصص إلعالجي 
       24 بكفاءة عالية إلزوجية أقوم بوإجباتي 

  المهنيةالحياة دة وجمحور  الرابع : 
 25 صحية على حياتي إلمهنيةلم تؤثر ظروفي إل     
 26 رإض بما وصلت إليه في إلجانب إلمهني أنا     
لم تؤثر ظروفي إلصحية على عالقتي مع      

 .في إلعمل زمالئي
27 

 28 رإض عن إلمهنة إلتي أزإولها أنا  إنا      
  محور الخامس: جودة الحياة الدينية

       ن عتبر أن إصابتي بالمرض هي إبتالء مأ
 هللا عّز وجل.

29 

       إلنافلة حتى  وصالةأكثر من إلصدقات
 إكتسب رضا هللا

30 

      31 إصابتي بالمرض ذكرتني بأموري ديني 
      32 أقاوم إلمرض بذكر هللا وكثرة إلتسبيح 
       أومن بأنه بعد كل و إحمد هللا على ما أنا عليه

 عسر يسر
33 

      34 لقرإءة إلقرإن اإخصص وقت 
 ماعيةمحور السادس: جودة الحياة االجت                                                         

       ال تؤثر حالتي إلصحية على عالقتي
 باآلخرين.

35 

      .36 لدي إلرغبة في إلتوإصل مع إآلخرين 
      37 أحس بمعاناة إلمرضى إآلخرين 

      38 كاناتيأساعد إآلخرين في حدود إم 
      .39 ألبي إلدعوإت إلخاصة بالمناسبات إالجتماعية 

  محور السابع: جودة الحياة الشخصية
      40 أحب إلحياة 

      41 رفضت إصابتي بالمرض 
             42 إجرإء إلفحوصات  عندأتحمل إآلالم 
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شكرا لكم على تعاونكم    

 
 
 
 
 

 (04الملحق رقم)
 "ز"الثانية:الحالةلحالة با الخاصمقياس جودة حياة المرضى المزمنين                  

 مستغانم-عبد الحميد بن باديسجامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس

 سنة 47السن:

      43 أحاول نسيان بأنني مريض 
       44 ثيرظروفي أحسن من إلكإشعر أن 
      45 إخطط لحياتي إلمستقبلية 

  الرضا عن الحياة محور الثامن : 
      46 إشعر أن أموري تسير نحو إألحسن 
      47 ال تهمني إلرفاهية في إلعيش 
       تتوفر لي كل إإلمكانيات لقضاء حاجاتي

 إلصحية
48 

      49 أنا رإض عن إلخدمات إلصحية إلتي تقدم لي 
  اسع: جودة الصحة النفسيةمحور الت

      50 إلجانب  إلنفسي يؤثر على صحتي 
      51 بنفسي أثق 

      52 إرفض إلكالم عن حالتي إلصحية 
        إستطيع ضبط نفسي وإنفعاالتي في مختلف

 إلموإقف.
53 

       أركز على إألمور إاليجابية في حياتي حتى
 أقاوم إلمرض

54 

      55 إلفحوصات ال أخاف من نتائج 

X 
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  أنثى                        رالجنس: ذك 
 مطلق)ة(               أرمل)ة(                 أعزب               الحالة العائلة: متزوج)ة(

 .سرطان المبيضنوع اإلصابة.
 العمل: عامل                         متقاعد                      ال يعمل

 ريفي     اإلقامة: حضري               
 ضعيف) فقير(                مرتفع )غني(             المستوى االقتصادي: مستوى متوسط

  ثانوي           جامعي      : ابتدائي            متوسط         )المؤهل العلمي( المستوى التعليمي
 اإلقامة في فترة العالج: مستشفى               المنزل.

 سنة ونصف.1 صابة:مدة اإل
 المرحلة الرابعة. مرحلة اإلصابة..

 .سنة 1:مدة العالج 
 وعالج جراحي إلستأصال المبيضين والرحم. ينوع العالج.عالج كيميائ

يق هي وصول إلمريض إلى حالة إلرضا في حياته وتحق جودة الحياة:قبل قراءة التعليمات تعرف على مفهوم 
 ظل في وإلمتعة بالرفاهية وإإلحساسية وإالجتماعية وإألسرية وإلزوجية وإلمهنية إلسعادة وإلرإحة إلنفسية وإلجسد

 إلصحية. كوإلتوإفق وإلتكيف مع ظروف كونوع مرض كونوع جنس كوسن كوفي حدود إمكانات حياهاتإلتي  إلظروف
 التعليمات:

وعلى هذإ إألساس نرجو عنها، )ي( ومدى رضاك  )ي( يهدف هذإ إلمقياس إلى معرفة مستوى جودة إلحياة لديك
دة عدي إختيارإت)ي( به بكل صدق وموضوعية، نقترح عليك  )ي( إفادتنا باإلجابة إلتي تعبر عن ما تشعر )ي( منك

 ، يجب وضع عالمة وإحدة فقط أمام)ي( أنه يعبر عن رأيك )ي( أمام إالختيار إلذي ترى  ( Xوضع عالمة )يرجى 
 معنا. )ي( ى كل إلعبارإت شاكرين مسبقا تعاونكعلك )ي( أجبت إنتأكد)ي( من و كل عبارة 

وخدمة  بهذإ ستساهم في إنجاح إلعمل إلمذكور)ي( أنك  وتأكد بأن إجابتك ستحاط بالسرية إلتامة. )ي( كما نعلمك 
  وجل جزاكم وشفاكم المولى عزّ                                                       أهدإف إلبحث إلعلمي.

 نانح حياة                               أ/ مسعود ليلى                             طالبة/عطاهلل  أ/توإتي
 

 بدرجة
 كبيرة جدا

 بدرجة
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 قليلة

 بدرجة
 قليلة جدا

  االتجاه األول: جودة الصحة العامة محور
 عدد

 العبارات 
  3    1 لدي إحساس بالحيوية وإلنشاط 

       2 اآلالم في جسمي.بإشعر 
      3 .لدي إلرغبة في إلنوم إلكثير 
      .4 ال أبالي بإصابتي بالمرض 
      5 .أعاني من مشكلة إإلمساك بشكل دإئم 
      6 وأتبع إرشادإت إلطبيب.  إلتزم بتناول أدويتي 

x 

X  

 X 

X  

X 

X  
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      7 .للتمارين إلرياضية اإخصص وقت 
      8 ول إلوجباتليس لدي وقت محدد لتنا 

      9 .دقات قلبي غير منتظمة 

  محور الثاني: جودة الحياة األسرية
      10 أتلقى إلدعم إلمناسب من طرف أسرتي 
      .11 إشعر بالفخر النتمائي ألسرتي 
      12 إشعر أن أفرإد أسرتي يتجنبون تذكيري بمرضي 
      13 .أسرتيبالسعادة عند توإجدي مع كل   أتمتع 
      14 يؤثر مرضي على عالقتي مع أسرتي 
      .15 تؤثر أسرتي في تحديد قرإرإتي 

  محور الثالث : جودة الحياة الزوجية
      16 رغم إصابتي بالمرض لم تتأثر عالقتي إلجنسية 

      17 ألدويةإتناولي ب زوجي )تي( يذكرني 

      18 يهتم زوجي)تي( بحالتي إلصحية 
       19 بالسعادة عند توإجدي مع زوجي )تي(. أتمتع 
      20 بجانبي. )إ( كلما إحتجت لزوجي )تي( وجدته 
      21 يشجعني زوجي )تي( على مقاومة مرضي 
      22 رإض عن عالقتي إلزوجية أنا 
      23 ةيرإفقني زوجي إلى إلحصص إلعالجي 
       24 بكفاءة عالية إلزوجية أقوم بوإجباتي 

  المهنيةالحياة دة وجالرابع :  محور 
      25 لم تؤثر ظروفي إلصحية على حياتي إلمهنية 
      26 رإض بما وصلت إليه في إلجانب إلمهني أنا 
       لم تؤثر ظروفي إلصحية على عالقتي مع

 .في إلعمل زمالئي
27 

       28 رإض عن إلمهنة إلتي أزإولها أنا  إنا 
  ياة الدينيةمحور الخامس: جودة الح

       عتبر أن إصابتي بالمرض هي إبتالء من هللا أ
 عّز وجل.

29 

       إلنافلة حتى إكتسب  وصالةأكثر من إلصدقات
 رضا هللا

30 

      31 إصابتي بالمرض ذكرتني بأموري ديني 
      32 أقاوم إلمرض بذكر هللا وكثرة إلتسبيح 

       أنه بعد كل أومن بو إحمد هللا على ما أنا عليه
 عسر يسر

33 
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      34 لقرإءة إلقرإن اإخصص وقت 
 ةمحور السادس: جودة الحياة االجتماعي                                                         

       ال تؤثر حالتي إلصحية على عالقتي
 باآلخرين.

35 

      .36 لدي إلرغبة في إلتوإصل مع إآلخرين 
      37 اناة إلمرضى إآلخرينأحس بمع 

      38 أساعد إآلخرين في حدود إمكاناتي 
      .39 ألبي إلدعوإت إلخاصة بالمناسبات إالجتماعية 

  محور السابع: جودة الحياة الشخصية
      40 أحب إلحياة 

      41 رفضت إصابتي بالمرض 
             42 إجرإء إلفحوصات  عندأتحمل إآلالم 
       43 ل نسيان بأنني مريضأحاو 

       44 ظروفي أحسن من إلكثيرإشعر أن 
      45 إخطط لحياتي إلمستقبلية 

  الرضا عن الحياة محور الثامن : 
      46 إشعر أن أموري تسير نحو إألحسن 
      47 ال تهمني إلرفاهية في إلعيش 
       تتوفر لي كل إإلمكانيات لقضاء حاجاتي

 إلصحية
48 

      49 أنا رإض عن إلخدمات إلصحية إلتي تقدم لي 
  محور التاسع: جودة الصحة النفسية

      50 إلجانب  إلنفسي يؤثر على صحتي 
      51 بنفسي أثق 

      52 إرفض إلكالم عن حالتي إلصحية 
        إستطيع ضبط نفسي وإنفعاالتي في مختلف

 إلموإقف.
53 

      ية في حياتي حتى أركز على إألمور إاليجاب
 أقاوم إلمرض

54 

      55 ال أخاف من نتائج إلفحوصات 
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 شكرا لكم على تعاونكم 

 

 (05الملحق رقم)

 الثالثة:الحالة"م"لحالة با الخاصمقياس جودة حياة المرضى المزمنين  

 مستغانم-عبد الحميد بن باديسجامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 سم علم النفسق

 سنة 45السن:
  أنثى                        الجنس: ذكر 

 مطلق)ة(               أرمل)ة(                 أعزب               الحالة العائلة: متزوج)ة(
 .سرطان العظامنوع اإلصابة.

 ال يعملالعمل: عامل                         متقاعد                      
 اإلقامة: حضري                   ريفي 

 ضعيف) فقير(                مرتفع )غني(             المستوى االقتصادي: مستوى متوسط
  ثانوي           جامعي      : ابتدائي            متوسط         )المؤهل العلمي( المستوى التعليمي

 : مستشفى               المنزل.اإلقامة في فترة العالج
 أشهر.7 مدة اإلصابة:

 المرحلة الثانية. مرحلة اإلصابة..
 .:شهر واحدمدة العالج 

 .ينوع العالج.عالج كيميائ
يق هي وصول إلمريض إلى حالة إلرضا في حياته وتحق جودة الحياة:قبل قراءة التعليمات تعرف على مفهوم 

 ظل في وإلمتعة بالرفاهية وإإلحساسة وإالجتماعية وإألسرية وإلزوجية وإلمهنية إلسعادة وإلرإحة إلنفسية وإلجسدي
 إلصحية. كوإلتوإفق وإلتكيف مع ظروف كونوع مرض كونوع جنس كوسن كوفي حدود إمكانات حياهاتإلتي  إلظروف

 التعليمات:
على هذإ إألساس نرجو عنها، و )ي( ومدى رضاك  )ي( يهدف هذإ إلمقياس إلى معرفة مستوى جودة إلحياة لديك

دة عدي إختيارإت)ي( به بكل صدق وموضوعية، نقترح عليك  )ي( إفادتنا باإلجابة إلتي تعبر عن ما تشعر )ي( منك
 ، يجب وضع عالمة وإحدة فقط أمام)ي( أنه يعبر عن رأيك )ي( أمام إالختيار إلذي ترى  ( Xوضع عالمة )يرجى 

 معنا. )ي( كل إلعبارإت شاكرين مسبقا تعاونك علىك )ي( أجبت إنتأكد)ي( من و كل عبارة 

 X 

x 

X  

 
X 

  X 

X 

 
X 
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وخدمة  بهذإ ستساهم في إنجاح إلعمل إلمذكور)ي( أنك  وتأكد بأن إجابتك ستحاط بالسرية إلتامة. )ي( كما نعلمك 
 وجل  جزاكم وشفاكم المولى عزّ                                                      أهدإف إلبحث إلعلمي.

 
 نانطاهلل ححياة                      أ/ مسعود ليلى                                           طالبة/عأ/توإتي 

 
 

 بدرجة 
 كبيرة جدا  

 بدرجة
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 قليلة

 بدرجة 
 قليلة جدا

  االتجاه األول: جودة الصحة العامة محور
 عدد 
 العبارات

  3     1 وإلنشاطلدي إحساس بالحيوية 
       2 اآلالم في جسمي.بإشعر 

      3 .لدي إلرغبة في إلنوم إلكثير 
      .4 ال أبالي بإصابتي بالمرض 
      5 .أعاني من مشكلة إإلمساك بشكل دإئم 

      6 وأتبع إرشادإت إلطبيب.  إلتزم بتناول أدويتي 
      7 .للتمارين إلرياضية اإخصص وقت 

      8 محدد لتناول إلوجبات ليس لدي وقت 
      9 .دقات قلبي غير منتظمة 

  محور الثاني: جودة الحياة األسرية
      10 أتلقى إلدعم إلمناسب من طرف أسرتي 
      .11 إشعر بالفخر النتمائي ألسرتي 
      12 إشعر أن أفرإد أسرتي يتجنبون تذكيري بمرضي 
      13 .أسرتي بالسعادة عند توإجدي مع كل  أتمتع 

      14 يؤثر مرضي على عالقتي مع أسرتي 
      .15 تؤثر أسرتي في تحديد قرإرإتي 

  محور الثالث : جودة الحياة الزوجية
      16 رغم إصابتي بالمرض لم تتأثر عالقتي إلجنسية 

      17 ألدويةإتناولي ب زوجي )تي( يذكرني 

      18 يهتم زوجي)تي( بحالتي إلصحية 
      .)19 أتمتع  بالسعادة عند توإجدي مع زوجي )تي 
      20 بجانبي. )إ( كلما إحتجت لزوجي )تي( وجدته 
      21 يشجعني زوجي )تي( على مقاومة مرضي 
      22 رإض عن عالقتي إلزوجية أنا 
      23 ةيرإفقني زوجي إلى إلحصص إلعالجي 
       24 بكفاءة عالية إلزوجية أقوم بوإجباتي 
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  المهنيةالحياة دة وجمحور  الرابع : 
      25 لم تؤثر ظروفي إلصحية على حياتي إلمهنية 
      26 رإض بما وصلت إليه في إلجانب إلمهني أنا 
       لم تؤثر ظروفي إلصحية على عالقتي مع

 .في إلعمل زمالئي
27 

       28 رإض عن إلمهنة إلتي أزإولها أنا  إنا 
  : جودة الحياة الدينيةمحور الخامس

       عتبر أن إصابتي بالمرض هي إبتالء من هللا أ
 عّز وجل.

29 

       إلنافلة حتى إكتسب  وصالةأكثر من إلصدقات
 رضا هللا

30 

      31 إصابتي بالمرض ذكرتني بأموري ديني 
      32 أقاوم إلمرض بذكر هللا وكثرة إلتسبيح 
      أومن بأنه بعد كل و يه إحمد هللا على ما أنا عل

 عسر يسر
33 

      34 لقرإءة إلقرإن اإخصص وقت 
 يةمحور السادس: جودة الحياة االجتماع                                                         

      .35 ال تؤثر حالتي إلصحية على عالقتي باآلخرين 
      .36 لدي إلرغبة في إلتوإصل مع إآلخرين 

      37 أحس بمعاناة إلمرضى إآلخرين 
      38 أساعد إآلخرين في حدود إمكاناتي 
      .39 ألبي إلدعوإت إلخاصة بالمناسبات إالجتماعية 

  محور السابع: جودة الحياة الشخصية
      40 أحب إلحياة 

      41 رفضت إصابتي بالمرض 
             42 إجرإء إلفحوصات  عندأتحمل إآلالم 
      43 أحاول نسيان بأنني مريض 

       44 ظروفي أحسن من إلكثيرإشعر أن 
      45 إخطط لحياتي إلمستقبلية 

  الرضا عن الحياة محور الثامن : 
      46 إشعر أن أموري تسير نحو إألحسن 
      47 ال تهمني إلرفاهية في إلعيش 

       تتوفر لي كل إإلمكانيات لقضاء حاجاتي
 يةإلصح

48 

      49 أنا رإض عن إلخدمات إلصحية إلتي تقدم لي 
  محور التاسع: جودة الصحة النفسية

      50 إلجانب  إلنفسي يؤثر على صحتي 
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 شكرا لكم على تعاونكم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      51 بنفسي أثق 
      52 إرفض إلكالم عن حالتي إلصحية 

        إستطيع ضبط نفسي وإنفعاالتي في مختلف
 إلموإقف.

53 

      ور إاليجابية في حياتي حتى أقاوم أركز على إألم
 إلمرض

54 

      55 ال أخاف من نتائج إلفحوصات 
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 (06الملحق رقم)

 الرابعة:الحالة"ق"لحالة با الخاصمقياس جودة حياة المرضى المزمنين  

 مستغانم-عبد الحميد بن باديسجامعة 

 إلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم ا

 قسم علم النفس

 سنة 60السن:
  أنثى                        الجنس: ذكر 

 مطلق)ة(               أرمل)ة(                 أعزب               الحالة العائلة: متزوج)ة(
 .سرطان الحنجرةنوع اإلصابة.

 ال يعمل                      العمل: عامل                         متقاعد
 اإلقامة: حضري                   ريفي 

 ضعيف) فقير(                مرتفع )غني(             المستوى االقتصادي: مستوى متوسط
 مي""أ ثانوي           جامعي      : ابتدائي            متوسط         )المؤهل العلمي( المستوى التعليمي

 اإلقامة في فترة العالج: مستشفى               المنزل.
 .سنة واحدة مدة اإلصابة:

 .? مرحلة اإلصابة..
 .شهرا 11:مدة العالج 

 .ينوع العالج.عالج كيميائ
يق هي وصول إلمريض إلى حالة إلرضا في حياته وتحق جودة الحياة:قبل قراءة التعليمات تعرف على مفهوم 

 ظل في وإلمتعة بالرفاهية وإإلحساسة إلنفسية وإلجسدية وإالجتماعية وإألسرية وإلزوجية وإلمهنية إلسعادة وإلرإح
 إلصحية. كوإلتوإفق وإلتكيف مع ظروف كونوع مرض كونوع جنس كوسن كوفي حدود إمكانات حياهاتإلتي  إلظروف

 التعليمات:
عنها، وعلى هذإ إألساس نرجو )ي( رضاك  ومدى )ي( يهدف هذإ إلمقياس إلى معرفة مستوى جودة إلحياة لديك

دة عدي إختيارإت)ي( به بكل صدق وموضوعية، نقترح عليك  )ي( إفادتنا باإلجابة إلتي تعبر عن ما تشعر )ي( منك
 ، يجب وضع عالمة وإحدة فقط أمام)ي( أنه يعبر عن رأيك )ي( أمام إالختيار إلذي ترى  ( Xوضع عالمة )يرجى 

 معنا. )ي( على كل إلعبارإت شاكرين مسبقا تعاونكك )ي( أجبت إن تأكد)ي( منو كل عبارة 

 X 

x 

 X 

 X 

X   

 

 X 
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وخدمة  بهذإ ستساهم في إنجاح إلعمل إلمذكور)ي( أنك  وتأكد بأن إجابتك ستحاط بالسرية إلتامة. )ي( كما نعلمك 
 عّز وجل  ولىجزاكم وشفاكم الم                                                          أهدإف إلبحث إلعلمي.

  حنانأ/ مسعود ليلى                                    طالبة/عطاهلل                       أ/توإتي حياة  
 
 

 بدرجة 
 كبيرة جدا  

 بدرجة
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 قليلة

 بدرجة 
 قليلة جدا

  االتجاه األول: جودة الصحة العامة محور
عدد 
 العبارات

       1 إحساس بالحيوية وإلنشاطلدي 
       2 اآلالم في جسمي.بإشعر 

      3 .لدي إلرغبة في إلنوم إلكثير 
      .4 ال أبالي بإصابتي بالمرض 

      5 .أعاني من مشكلة إإلمساك بشكل دإئم 
      6 وأتبع إرشادإت إلطبيب.  إلتزم بتناول أدويتي 

      7 .للتمارين إلرياضية اإخصص وقت 
      8 ليس لدي وقت محدد لتناول إلوجبات 

      9 .دقات قلبي غير منتظمة 

  محور الثاني: جودة الحياة األسرية
      10 أتلقى إلدعم إلمناسب من طرف أسرتي 
      .11 إشعر بالفخر النتمائي ألسرتي 

       إشعر أن أفرإد أسرتي يتجنبون تذكيري
 بمرضي

12 

      13 .أسرتيند توإجدي مع كل بالسعادة ع  أتمتع 
      14 يؤثر مرضي على عالقتي مع أسرتي 

      .15 تؤثر أسرتي في تحديد قرإرإتي 
  محور الثالث : جودة الحياة الزوجية

       رغم إصابتي بالمرض لم تتأثر عالقتي
 إلجنسية

16 

      17 ألدويةإتناولي ب زوجي )تي( يذكرني 

      18 تي إلصحيةيهتم زوجي)تي( بحال 
       أتمتع  بالسعادة عند توإجدي مع زوجي

 )تي(.
19 

      إ( كلما إحتجت لزوجي )تي( وجدته( 
 بجانبي.

20 

      21 يشجعني زوجي )تي( على مقاومة مرضي 
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      22 رإض عن عالقتي إلزوجية أنا 
      23 ةيرإفقني زوجي إلى إلحصص إلعالجي 
       24 بكفاءة عالية ة إلزوجيأقوم بوإجباتي 

  المهنيةالحياة دة وجمحور  الرابع : 
      25 لم تؤثر ظروفي إلصحية على حياتي إلمهنية 
      26 رإض بما وصلت إليه في إلجانب إلمهني أنا 

      لم تؤثر ظروفي إلصحية على عالقتي مع زمالئي 
 .في إلعمل

27 

       28 رإض عن إلمهنة إلتي أزإولها أنا  إنا 
  محور الخامس: جودة الحياة الدينية

       عتبر أن إصابتي بالمرض هي إبتالء من أ
 هللا عّز وجل.

29 

       إلنافلة حتى  وصالةأكثر من إلصدقات
 إكتسب رضا هللا

30 

      31 إصابتي بالمرض ذكرتني بأموري ديني 
      32 أقاوم إلمرض بذكر هللا وكثرة إلتسبيح 

      أومن بأنه بعد كل و  على ما أنا عليه إحمد هللا
 عسر يسر

33 

      34 لقرإءة إلقرإن اإخصص وقت 
 ةمحور السادس: جودة الحياة االجتماعي                                                         

       ال تؤثر حالتي إلصحية على عالقتي
 باآلخرين.

35 

       36 إآلخرين.لدي إلرغبة في إلتوإصل مع 
      37 أحس بمعاناة إلمرضى إآلخرين 
      38 أساعد إآلخرين في حدود إمكاناتي 
      .39 ألبي إلدعوإت إلخاصة بالمناسبات إالجتماعية 

  محور السابع: جودة الحياة الشخصية
      40 أحب إلحياة 

      41 رفضت إصابتي بالمرض 
             42 ء إلفحوصات إجرإ عندأتحمل إآلالم 

      43 أحاول نسيان بأنني مريض 
       44 ظروفي أحسن من إلكثيرإشعر أن 

      45 إخطط لحياتي إلمستقبلية 
  الرضا عن الحياة محور الثامن : 

      46 إشعر أن أموري تسير نحو إألحسن 
      47 ال تهمني إلرفاهية في إلعيش 
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 شكرا لكم على تعاونكم             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ضاء حاجاتي تتوفر لي كل إإلمكانيات لق
 إلصحية

48 

      49 أنا رإض عن إلخدمات إلصحية إلتي تقدم لي 
 محور التاسع: جودة الصحة النفسية

      50 إلجانب  إلنفسي يؤثر على صحتي 
      51 بنفسي أثق 
      52 إرفض إلكالم عن حالتي إلصحية 

        إستطيع ضبط نفسي وإنفعاالتي في مختلف
 إلموإقف.

53 

       أركز على إألمور إاليجابية في حياتي حتى أقاوم
 إلمرض

54 

      55 ال أخاف من نتائج إلفحوصات 
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