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احلمد هللا الذي وفقنا إلجناز هذا العمل املتواضع  ،ونسأله عز و جل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي 

  .وأن يوفقنا ملا حيبه و يرضاه

كما نتقدم بالشكر و التقدير إىل كل من ساهم بإثراء جوانب هذا البحث سواء بالرأي أو التوجيه 

األستاذة حفيظة حيياوي على اشرافها و توجيهها ،كما مل تبخل علينا بعملها :،ويف مقدمة هؤالء 

س الوفري ،فلها جزيل الشكر و االمتنان على جمهودها ،كما نتقدم بشكر خاص لألستاذ و رئي

  األرطوفونيا حمـمد حولة 

  .و إىل كل األصدقاء على دعمهم لنا و حرصهم على امتام هذا العمل 

  .جزاكم اهللا عنا خري جـــــــــزاء
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   داءـــــــــــــــــ

إىل قدويت يف الصرب،إىل من كلله اهللا باهليبة و الوقار ،إىل من أمحل امسه بكل افتخار ،إىل الذي متنيت 

الطاهرة ،رمحه حضنه يف جناحي ،إىل الذي شاء الرمحن أن يرفعه إىل جواره ،إىل روح أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  .اهللا و أسكنه فسيح جناته

  .إىل أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و حبييب مـحــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــد رمحه اهللا

  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــى مجعين اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و إيــــــــــــــاهم يف الفردوس األعـــــــــــــــــــــــــ"

احلبيبة و الغالية ،أطال اهللا يف عمرها وحفظها من كل " أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي" إىل قـــــــــــــــــرة عيين 

  .مكـــــــــــــــــــــــــــــروه

ـــــــــــــل براعم العائلة حفظهم ـــــــــــــل أخواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و إخوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ،و كـــــــــــــــــــإىل كــــــــــــــــــــــــــ

  .اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  .ـــــــــــــــقة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح داللإىل رفيـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــة من قريب أو من األحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإىل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األصدقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء و 

  .بعــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكمـــمـــــــــــــأدامكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللــــــــــــــــــــــــــــه و أدام حبـــــــــــــــــــــــــــــــكم و دعـــ

 

ـــرة ـــــــــــــــــــ   .هجيـــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اإلهداء

  

  .أمي: إىل من سهرت ألجلي ليال طوال إىل الصدر احلنون 

.أيب: القوة لالستمرار  إىل الذي علمين معىن الصمود وبعث فــــــــــــــــيَّ   

  .إخويت: يف قليب حاضرين أو غائبني إىل الذين أمحلهم 

  .سهيلة: إىل أخيت العزيزة 

  .والء: إىل اليت ترى �ا العائلة السعادة والنور ابنيت 

  .هجرية ،عائشة ،إكرام ،أمال ،منار: إىل كل الذين قامسوين السراء والضراء 

  .أساتذيت: إىل كل من علمين حرفا وصرت له عبدا 

  .قليبإىل خااليت الغاليات على 

  .عائليت: إىل من فتحوا يل قلو�م 

 دالل

  

  

  

  



  ث
 

  

  :ملخص البحث 

فعالية التكفل األرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي قبل العالج "يهدف البحث اآلين إىل إبراز 

حاالت قامت باستئصال  08،حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من " الكيميائي وبعده

حاالت خضعت للتكفل األرطفوين  04ى انتاج الصوت ،منها حنجر�ا بالكامل وفقدت القدرة عل

قبل العالج الكيميائي ،أما احلاالت املتبقية خضعت للتكفل األرطفوين بعد العالج الكيميائي 

،وللوصول إىل معرفة جودة وفعالية الكفالة األرطفونية لكلى احلالتني قمنا ببناء مقابلة مت من خالهلا 

،ومن مث حتليلها ومناقشتها للوصول إىل معرفة العوامل املتسببة يف عرقلة  مجع وعرض اجابات احلاالت

  . سري الكفالة األرطفونية مبستأصلي احلنجرة الكلي ،اخلاضعني للعالج الكيميائي

حيث قمنا يف هذا البحث باستخدام املنهج الوصـــــــــفي ،منهج دراسة حالة ،أين توصلنا إىل النتائج 

ال نجرة الكلي بعد العالج الكيميائي،وأنه تكمن فعالية التكفل األرطفوين مبستأصلي احل: التاليــــــــة 

  .بل بعده لكيميائيقبل العالج ا فعال التكفل األرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي يكون
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Résumé : 

L’objectif de notre recherche et de démontrer «  l’efficacité de la rééducation 

orthophonique des laryngectomisées totale avant  la chimiothérapie et après ».la 

recherche contient  08 cas laryngectomisées totale qui ont perdu la voix 

définitivement ,04 cas ont commencé la rééducation orthophonique avant la 

chimiothérapie et 04 cas ont commencé la rééducation après la chimiothérapie et 

pour arriver à constaté l’efficacité nous avons utiliser la méthodologie descriptives 

spécialement « étude de cas » et effectué un entretien avec des orthophoniste et les 

patients après. 

 Les traitements des informations assemblées et l’étude de cas. On a conclue que : 

L’efficacité de la rééducation orthophonique doit se faire après la chimiothérapie 

et que la rééducation orthophonique serait plus fiable après la chimiothérapie.  
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    ةـمقدم

يعيش مبعزل عن ن أمبحيطه االجتماعي فال يستطيع  يتأثريعترب الفرد عنصرا من ا�تمع فهو يؤثر و  

هم الوسائل احملققة هلذا أن من أال خيفي كما تفاعله و تواصله معها   ىل ضرورةإاجلماعة مما يؤدي 

نتاجات والذي يعترب جمموعة من اإلخري هي الصوت ولية هلذا األهي الكالم و املادة األ تصالاال

انه مثرة احتاد على :  « jc. lafon »،ويعرف الصوت حسب الصوتية املرسلة من طرف االنسان

  .املتمثل يف احلنجرة و العنصر الثاين هو الطاقة املتمثلة يف النفس املولد الصويت عنصرين هامني مها

 lafon jc 1991,p 11  

بدراسة اللغة حتديد ما يعنيه الصوت فوضعوا تعريفات تباينت بني قدميهم وقد حاول العلماء املعنيون 

  .وحديثهم

متوج اهلواء "بأنه  -كما نقله مناف مهدي حممد- ومن بني القدماء ابن سينا الذي عرف الصوت

ظاهرة "أما احملدثني فمنهم ابراهيم أنيس الذي عرف الصوت بأنه ." دفعه وسرعة من أي سبب كان

،حيث قال موضحا هلذا التعريف أ الصوت مسموع وكل ما "أثرها دون أن ندرك كننها طبيعية ندرك

ووسط تنتقل فيه الذبذبات الصوتية الصادرة من " األحبال الصوتية"هو مسموع يستلزم جسم يهتز 

    09ص. 2015.سالمة العبد اهللا ".أعضاء التصويت
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نها ما هو وظيفي ومنها ما هو عضوي حيث أن هذه األخرية قد تتعرض ألمراض إصابات خمتلفة م

 يكل  ،ومن أخطر أنواع اإلصابات العضوية هو اصابة احلنجرة بسرطان مما يؤدي إىل استئصاهلا بشكل

  .جزئي وأ

و القطع الكلي للحنجرة أالنزع  يعرف بأنهما االستئصال الكلي للحنجرة الذي هو موضوع دراستنا أ 

  « Garnier Dehmane  1985 ,paris,p19 » .مبكونا�ا

كثر من هذه أاالضطراب و كذا للتقرب  هلذاالشخصي  وقد مت اختيار هذا املوضوع بسبب ميولنا 

 ثناء أعند بعض احلاالت  املرئي اكتساب الصوت القدرة على معرفة اجلوانب املؤثرة يف عدمالفئة و 

 فقد الحظنا يف الوسط االكلينيكيمع معرفة العوامل املؤثرة يف ذلك ، كفالة االرطفونيةاخلضوع لل

ثر على عملية أ استئصال احلنجرة الكلي عملية بعد ميائيين للعالج الكأاجلزائري حسب اطالعنا ب

إعادة تأهيل الصوت وعلى هذا األساس مت تقسيم حبثنا إىل جانبني ،اجلانب األول نظري واجلانب 

فصول تناول الفصل االول مدخل اىل التطبيقي على فصول ثالث  اجلانبالثاين تطبيقي احتوى 

الدراسة حيث تطرقنا فيه اىل االشكالية و الفرضيات و كذا اهداف و امهية البحث مع ذكر 

تعريف ,الدراسات السابقة باختصار مع تعريفات ملتغريات الدراسة اما الفصل الثاين   فقد مشل 

والعوامل املسببة له مع ,احلنجرة   للحنجرة و املرئ وكذا وظائف كل منهما كما تضمن تعريف سرطان

ملستأصلي التغريات الفيزيولوجية ذكر أعراضه وكيفية تشخيصه وأيضا تعريف استئصال احلنجرة   

احلنجرة الكلي تشمل العواقب املؤقتة و العواقب الدائمة و كذا اخلصائص الصوتية ملستأصلي احلنجرة 
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و الصوت البلعمي  )املهموس(الصوت ,املرئي  , الكلي مبا فيها من  وأيضا سنتطرق إىل املعاش  

   .النفسي و االجتماعي وملستأصل احلنجرة الكلي

ما الفصل الثالث كان بعنوان العالج الكيميائي والتكفل االرطفوين فقد مت فيه تعريف العالج أ

اجلانبية على مرضى السرطان التفسري العنقي  الكيميائي و االشعاعي و مميزات كل منهما و اثارمها

وقد احتوى عنصر الكفالة االرطفونية على دور املختص االرطفوين  ومبادئ الكفالة االرطفونية الذي 

احتوى على ثالث عناصر فرعية و هي استقاللية التنفس ادخال اهلواء اىل املرئ التجشؤ فيما خيص 

الفصل الرابع احتوى علة الدراسة االستطالعية تعريغها اهدافها اجلانب امليداين فقد قسم اىل فصلني  

كانية و الزمانية و ادوات حدود البحث امل,فيها عينة البحث و شروط اختيار عينة البحث و كذا 

  .البحث

ما الفصل اخلامس كان بعنوان عرض وحتليل و مناقشة النتائج و الذي احتوى على الدراسة أ

ها عينة البحث حدود البحث و ادوات البحث عرض نتائج البحث وحتليلها االساسية تعريفها اجرائ

مع مناقشة النتائج على ضوء فرضيات البحث واستخالص النتائج النهائية حول مدى حتقق 

الفرضيات اليت وضعناها كما جتد االشارة اىل ان كل فصل من الفصول املذكورة اعاله  يبدا بتمهيد 

   مت ختام البحث خبامتة و بعض االقرتاحات من مث املراجع و املالحق وينتهي خبالصة ويف االخري
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  مدخل إىل الدراسة: الفصل األول 

  متهيد  -

  إشكالية البحث- 1

  فرضيات البحث- 2

  أهداف البحث- 3

  أمهية البحث - 4

  دواعي اختيار املوضوع - 5

  الدراسات السابقة - 6

  للبحث حتديد املصطلحات اإلجرائية - 7

  خالصة  -

  

  

  

  

  

  

  :البحث  اإلشكالیة
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يتدخل يف إنتاج الصوت عدة أجهزة من بينها اجلهاز الصويت الذي حيتوي بدوره على ذلك      

وهذه األخرية ) 05ص: 2016فايزة صاحل األمحدي ، -مسرية ركزة ( .املركب اخلاص املعروف باحلنجرة

قد تتعرض أحيانا إلصابات وأمراض عديدة من بينها األورام بنوعيها احلميدة واخلبيثة واليت قد تتطور 

إىل سرطانات، حيث يعترب السرطان أخطر ما قد يصيب احلنجرة إذ أنه يؤدي �ا يف غالب األحيان 

ي بعرف األستاذ حممـد حولة إىل عملية استئصال تكون إما جزئية أو استئصال كلي للحنجرة والذ

  ) 82ص : 2009.حمـمد حولة (  .بأنه عملية قطع كلي للحنجرة انطالقا من قاعدة اللسان وحىت البلعوم

ينتج عن هذا القطع عدم قدرة احلالة على إصدار األصوات مما يشكل عبئا كبريا على الفرد      

   Raphaëlle Gourguechon, 2010 p11)( .وحميطه خاصة أثناء أدائه ملهامه اليومية

ومن هنا نستطيع القول أن السرطان ليس عدو للحنجرة فقط وإمنا للجسم ككل حيث أن      

عملية استئصاله ال تكفي أحيانا بل إن بعض احلاالت تلجأ إىل عالجات أخرى مكملة للقضاء عليه 

ار األورام اخلبيثة يف باقي خاليا اجلسم ،ومن بينها العالج الكيميائي الذي يعترب أداة للحد من انتش

السليمة ،وبالرغم من الدور اإلجيايب الذي يلعبه العالج الكيميائي يف معاجلة مرضى السرطان إال أن 

  . www.sehha.com له آثار جانبية على اجلسم وحىت على احلالة النفسية للمصاب

وجتدر اإلشارة إىل أن أول من أجرى عملية استئصال حنجرة لشخص مصاب بسرطان هو الطبيب 

 François le huche et André) . 1873وكان ذلك سنة  Théodor Bilrothاجلراح 

allali,2008 p10(. 
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كما تتسبب إصابة احلنجرة يف تدهور احلياة االجتماعية والنفسية للمريض ،حيث جاء يف دراسة  

على عينة  2011نة س verjinie occidetal ،جامعةrachal lagosقامت �ا الباحثة 

حالة خاضعة للعالج الكيميائي بعد عملية استئصال السرطان ،حيث أن هذا  115مكونة من 

ثر على احلالة العصبية املعرفية ،وقد أطلقت الباحثة على هذه احلالة اسم النوع من العالج يؤ 

syndrome de Brouillard    أوضحت أن هذا األخري له نتائج وخيمة على احلالة،

النفسية للمريض ويتجلى ذلك يف ظهور أعراض مثل االكتئاب ،النسيان ،القلق ،سرعة االنفعال و 

  .تدهور احلالة العقلية

تعتربا احلنجرة عضو مهم جدا يف عملية التصويت وبفقدا�ا يفقد الشخص القدرة على إنتاج 

األصوات وبالتايل الكالم مما يشكل لديه عائقا يف سريورة حياته الطبيعية ،وهذا ما دفع بعجلة 

البحث العلمي لاللتفاف إىل هاته الفئة والبحث عن طرق بديلة ملساعد�م على اسرتجاع القدرة 

على الكالم وتعويض الصوت املفقود بصوت بديل ،ولعل من أبرز هاته التقنيات تقنية الصوت املرئي 

أخصائي   Burgerاليت اعتمدها أول مرة يف امليدان العالجي اإلكلينيكي الطبيب األمسرتدامي 

،حيث قام  1925جراحة األنف واألذن واحلنجرة باالشرتاك مع أخصائية التصويت وذلك سنة 

 François le huche et) .باحثان بالعمل على خلق آليات تصويت جديدة يف غياب احلنجرةال

André allali p10(. 
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وذلك عن طرق استعمال اهلواء املوجود يف جتويف الفم والبلعوم ينتج عنه صوت جمهور ناشئ عن  

طريق ختزين اهلواء  احلركة الطبيعية ألعضاء النطق والكالم ،وتتم عملية إصدار الصوت البلعومي عن

،حيث نالت هاته ) 82ص:حممـد حولة (.يف اجلزء العلوي للمريء وبالتايل ضمان لعملية التصويت

التقنية رواجا كبريا ويتجلى ذلك من خالل ما الحظناه ميدانيا فهي طريقة معتمدة ومتفق عليها يف 

تخاطب و التصويت عملية إعادة تأهيل الصوت عند مستأصلي حنجرة كلي من طرف أخصائي ال

،بل إن معظم وإن مل تكن كل احلاالت تستعني �ذه التقنية أثناء اخلضوع حلصص التكفل األرطفوين 

،لكن وحبسب مالحظاتنا أثناء القيام برتبصات ميدانية أن هناك العديد من املعيقات اليت متنع من 

ملعيقات خضوع املرضى جللسات السري اجليد للكفالة األرطفونية وتنقص من جود�ا ،ومن بني تلك ا

العالج الكيميائي اليت قد تتسبب يف تراجع مستوى تقدم احلاالت وهذا ما يغفل عنه بعض 

  .املختصني و تتهاون بشأنه الفرقة العالجية

  :وبناءا على ما سبق نطرح التساؤالت التالية

  :التساؤل العام

  العالج  قبلكلي النجرة احلهل تكمن فعالية التكفل األرطفوين مبستأصلي

 أم بعده؟الكيميائي 

 :ومنه تفرع السؤالني التاليني
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  هل يكون التكفل األرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي فعال قبل العالج

 الكيميائي؟ 

  ما مدى فعالية التكفل األرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي بعد العالج

  الكيميائي؟

  :فرضيات البحث

  :الفرضية العامة 

  العالج الكيميائي بعدتكمن فعالية التكفل األرطفوين مبستأصلي حنجرة كلي. 

  :الفرضيات الفرعية

 قبل العالج الكيميائي فعال كليالنجرة احللتكفل األرطفوين مبستأصلي ال يكون ا. 

  كلي فعالية بعد العالج الكيميائيالنجرة احلللتكفل األرطفوين مبستأصلي.  

  :أهداف البحث

  التعرف على األثر الذي خيلفه العالج الكيمائي على جودة الكفالة األرطفونية مبستأصلي

  .حنجرة كلي

  التعرف على األثر الذي ختلفه عملية استئصال احلنجرة على نفسية املريض خاصة بعد

  .فقدانه القدرة على الكالم
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 ل العالج الكيميائي و التعرف على الفروقات بني األفراد اخلاضعني للكفالة األرطفونية قب

  .اخلاضعني هلا بعد العالج الكيميائي

 التعرف على سيكولوجية مستأصلي حنجرة كلي.  

  :أمهية البحث 

  تسليط الضوء على فئة ذوي االستئصال احلنجري الكلي اخلاضعني للعالج الكيميائي و

  .وينالذين جيدون صعوبة يف حتديد املوعد األنسب للبدء يف عملية التكفل األرطف

  توضيح مدى أمهية مراعاة احلالة النفسية و الفيزيولوجية للحاالت قبل البدء يف اعادة

 .تأهيل الصوت

  األخذ بعني االعتبار اآلثار اجلانبية للعالج الكيميائي على احلاالت. 

  دراسة ميدانية قد يستفيد منها الباحث األرطفوين مستقبال يف جمال عمله للوصول اىل

 . عملية التكفلنتائج مرضية يف

  :دواعي اختيار املوضوع

  اثراء املكتبة العلمية مبثل هذه املواضيع. 

  نقص الدراسات اليت تناولت موضوع سرطان احلنجرة و العالج الكيميائي و عالقتها

 .بإعادة التأهيل الصويت

 أمهية الكالم يف عملية التواصل اللفضي بني الفرد و حميطه. 



11 
 

 االملام  جبميع املعلومات و النواحي املتأثرة عند هذه الفئة توسيع املعارف العلمية و. 

  :الدراسات السابقة

قبل العالج  احلنجرة الكلي بعنوان فعالية التكفل األرطفوين مبستأصلي ي كانذتطرقنا يف حبثنا ال 

  .الكيميائي وبعده

مبستأصلي احلنجرة  األرطفوينتوضيح مدى فعالية التكفل و  ةدراساجنازنا هلذا البحث هو واهلدف من 

أن هناك دراسات تناولت املتغري املستقل وأخرى تناولت  حيث،قبل العالج الكيميائي وبعده  الكلي

اخلاليا  وانتشار من منو للحد الذي يستخدماجلانبية للعالج الكيميائي  املتغري التابع وأبرزت اآلثار

أيضا اليت من طبيعتها  سريعة النمو اخلاليا السليمة كما أنه ال يفرق بينها وبنييدمرها  و  ةيناالسرط

  .بسرعة أكرب من باقي اخلاليا االنقسام

رئيسة  ة فاطمة بطوش مساعيليذستاألمن طرف ا، 2009.12.06بتاريخ  أجريت يف دراسة جاء

 حاالت أن، احلنجرة باملستشفى املركزي للجيش عني النعجة باجلزائرو  األذننف و مصلحة األ

حيث أشارت أن عالج سرطان احلنجرة ، باملئة با�تمع اجلزائري 4,4اإلصابة بسرطان احلنجرة تبلغ 

ا النوع من ذمل يعط مثاره باجلزائر وتبقى اجلراحة هي احلل الوحيد يف الوقت الراهن للتكفل �

زر اليت ميكنها نواع أخرى من العالج مثل اجلراحة باملنظار و الليأىل اللجوء اىل إالسرطان داعية 

 www.ennaharonline.com. محاية صوت املصاب من الضياع �ائيا

 يف هذا املوضوععدت دراسات  توبالنسبة للتكفل األرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي أجري 

 .تأهيل مستأصل احلنجرة إلعادةاقرتح بروتوكول شامل  هامن

  للطالبة جياليل خمتار حياة حتت إشراف ، 2016يف جامعة مستغامن سنة  أجريتدراسة أخرى

الصوت املرئي عند مستأصل  الكتساباقرتاح برنامج عالجي اليت كانت بعنوان ،برابح عامر  األستاذ

احلصول على صوت  بإمكا�مأن مستأصلي احلنجرة الكلي واليت توصلت فيها إىل  احلنجرة الكلي

  . الصوت احلنجريإىل جديد قريبا 
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 حالة يف  120 عينة مكونة من على تاليت أجري، 1978 -  1987يس مورال دراسة للباحث دين

كانت حول إعادة التأهيل الوظيفي بعد االستئصال ، 1987إىل  1978سانشال من مستشفى 

موعة من توي كل استبيان على جم،حياحلنجري الكلي حيث مت استعمال جمموعة من االستبيانات 

 ليل النتائج تبني أن للكفالة األرطفونية دور فعال يف حتسنيو بعد حتت ،األسئلة تطرح على احلاال

  .اخلصائص الفيزيائية للصوت اجلديد

 خالل الفرتة املمتدة من ، مفحوص 5500عينة حتتوي على  على دراسة أخرى أجريت كذلك  

يف حالة االستئصال احلنجري الكلي  رطفونيةحول الكفالة األ، مبعهد مرسيليا، 1979إىل  1961

من  باملائة 70تكون النتائج جيدة عند  الصوتية عادة الرتبيةإه بعد شهرين من عملية أنىل إوتوصلت 

  .  باملائة 90ىل إوعند االنتهاء تصل نسبة جناحها ، احلاالت

  

  

 

 

 

  :مصطلحات البحث و تعريفها االجرائي

 .التأهيل الصويت لألشخاص املصابني باستئصال حنجرة كلي هو اعادة :التكفل األرطفوين 
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هو عملية جراحية تتمثل يف النزع الكلي للحنجرة و األوتار الصوتية ناتج  :استئصال احلنجرة الكلي 

  .عن اصابتها بسرطان

يكون يف حاالت االصابة بأورام سرطانية و يدخل اىل جانب التدخل اجلراحي و : العالج الكيميائي 

  .عبارة عن مواد كيميائية مدمرة للخاليا السرطانيةهو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 استئصال احلنجرة الكلي  :الفصل الثاين
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  متهيد

تعترب احلنجرة عضو أساسي وفعال يف جسم اإلنسان حيث أ�ا عضو متخصص يف إحداث 

وأيضا يتم عن طريقها البلع والتنفس وسنتطرق يف هذا العنصر إىل احلنجرة تعريفها   تاألصوا



16 
 

تعريفه ووظائفه بعدها سنتعرف على سرطان احلنجرة والعوامل املسببة له  ،تشرحيها ووظائفها ،املرىء

زيادة على اعراض سرطان احلنجرة فحصه وتشخيصه ،ومن مث سنعرض االستئصال احلنجري الكلي 

تعريفه والتغريات الفيزيولوجية بعد استئصال احلنجرة الكلي ،زيادة على اخلصائص الصوتية ملستأصلي 

 .لعواقب النفسية بعد االستئصالاحلنجرة الكلي وا

  :احلنجرة

  :مفهوم احلنجرة

سم  5عرفت منظمة الصحة و قاموس الطب أن احلنجرة هي عضوا أنبويب يف الرقبة يبلغ طوله حوايل 

و حنن نستخدم حنجرتنا عندما نتكلم أو نتنفس أو " صندوق الصوت "ويطلق عليها أيضا اسم 

  نبتلع

أقصى الفم يؤدي اىل القصبة اهلوائية جمرى التنفس و الطعام و فاحلنجرة هي العضو ا�وف يف 

  )5-6ص .ص:  2005ما الذي جيب أن تعرفه عن سرطان احلنجرة ، (  .الشراب

تقع احلنجرة يف منطقة الرقبة بني البلعوم و القصبة اهلوائية ، وحتتوي على األحبال الصوتية و للحنجرة 

محاية ا�رى التنفسي من خالل إغالقه عند الشعور وظائف عديدة كإنتاج الصوت و السعال و 

  .باقرتاب جسم غريب ملنعه من دخول الرئتني ،و املساعدة على القيام بعملية البلع 

Rishi Vashishta larynx anatomy.p 360 
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و تتألف احلنجرة من ثالث غضاريف كبرية مفردة و هي الغضروف احللقي و الغضروف الدرقي و 

باإلضافة إىل ثالث غضاريف صغرية مزدوجة و هي الغضروف اهلرمي الغضروف القرين لسان املزمار 

و الغضروف اإلسفيين و عدد من العضالت الداخلية و على الرغم من إعتبار العظم الالمي الواقع 

 La rousse(. عند قاعدة اللسان جزءا منفصال عن احلنجرة إال أنه يلعب دورا مهما يف حركتها

médical p575(. 

احلنجرة هي وسيطة بني البلعوم و القصبة اهلوائية حيث تقع احلنجرة بعد البلعوم عند املكان الفاصل 

بني الشعب اهلوائية اهلضمية حنو القصبة اهلوائية واجلهاز اهلضمي حنو املرئ يتم ربط احلنجرة يف اجلزء 

                                                www.britannica.com . العلوي منه بعظم اللحاء

  :حلنجرة ا تشريح

تتكون احلنجرة من غضاريف فردية هي الغضروف الدرقي و الغضروف احللقي ثالث غضاريف 

وتتصل هذه الغضاريف  زوجية هي الغضاريف القرنية الغضاريف اإلسفينية و الغضاريف األرتنويدة

أو إبعاد األحبال ) يبطنها من الداخل غشاء خماطي(بعدة أربطة  وعضالت وهي تعمل على تقريب ٌ

 www.tbeeb.net. الصوتية أثناء الشهيق أو الزفري وكذلك البلع أو الكالم

كما يوجد عند مدخل احلنجرة غضروف مغطى بغشاء خماطي يسمى لسان املزمار يتحرك ليقفل 

جرة أثناء بلع الطعام و على السطح الداخلي للحنجرة يوجد بروازان على كل ناحية يسمى احلن

  الربوازان العلويان باحلبلني الصوتيني الكاذبني و يسمى الربوازين السفليان باحلبلني الصوتيني احلقيقيني 
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ك عضالت و تتحكم هذه األحبال الصوتية يف نغمة الصوت بواسطة الشد و االرختاء و يقوم بذل

  )02ص: أمراض الصوت ،دكتور خالد حسان املالكي (. .صغرية متصلة  بغضاريف احلنجرة

  :غضاريف احلنجرة  -

هو أكرب غضروف وظيفته وقاية اجلهاز " :  Cartilage Thyroïde" الغضروف الدرقي   

و حتمل ,جانبيتني حتميان احلنجرة"lames"احلنجري وحيتوي الغضروف الدرقي على صفحتني 

  :قرون هم 4وهناك ,إستطاالت على شكل قرنني

 "L’os Hyoïde "قرنني علويتني كبريتني متصلني بالعظم الالمي- أ

  .قرنني سفليني صغريين متصلني بالغضروف احللقي-ب

  .حفريات جانبية 4ذو شكل خامت يوجد على الغضروف :الغضروف احللقي

  .للغضروف الدرقي " cartilage cricoïde"   تتمثل يف احلفريات املفصلية:أماميتان- أ

  .خلفيتان للغضروفان الطرجهاليان -ب

الشكل  ومها غضروفان صغريان هرميا":  cartilages aryténoïdes"الغضروفان الطرجهاليني 

أي يتثبتان "  Apophyse vocale"يتصالن من اخللف بالغضروف احللقي ميلكان نتوء صويت

  .الوتران الصوتيان

و الذي ينثين ,عبارة عن صفيحة غضروفية رقيقة و خفيفة":Epiglotte" غضروف لسان املزمار

  .إن لسان املزمار حيتوي على وجه حلقي,فيغلق بذلك الفتحة املزمارية,عند البلع 

  منيز ": Cartilage accessoires"     الغضاريف امللحقة

  .الذي يرتكز على احلد العلوي للطرجهايل"   Santorinir"غضروف 

  .لسان املزمار-الطرجهايل"Replis " موجود يف الطية " Morganie" غضروف

  Gilbert Senechal.Guy Renou.Bernart Senechal -p.62 .غضروف ما بني الطرجهايل
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  :احلنجرة  عضالت -

  . حتتوي احلنجرة على نوعني من العضالت

  "Muscles extrinseques"خارجية  عضالت

  Muscle steno-tryroidiens     درقي- عضالت قصي - 1

   Muscles thyro-tryoidiensالمي-عضالت درقي -2-

   Muscles constricteurs inf du larynxعضالت مصيقة سفلية للحلق -3-

  Muscles stylo-pharyngienحلقي -عضالت أبري - 4

  Muscles pharyngo-staphilinهلايت -عضالت حلقي - 5

-susتربط هذه العضالت اخلارجية للحنجرة باألعضاء ا�اورة وتقوم بشد احلنجرة فوق المي

trydien ""و حتت المي"sous-tryoidien" 

وهي متكونة من ثالث جمموعات موزعة حسب " Muscles intrinseques"عضالت داخلية 

  :يلتأثريها على األوتار الصوتية واملزمار كالتا

  Tenseurs des cordes vocalesمؤترة األوتار الصوتية - أ

  .الدرقية–العضلة احللقية .

  Diladateurs de la glotteموسعة املزمار-ب

  الطرجهالية اخللفية –العضلة احللقية .

  Constricteurs de la glotteمضيقة املزمار–ج 

  العضلة احللقية الطرجهالية اجلانبية .

  الطرجهالية السفلية العضلة الدرقية .
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  العضلة الدرقية الطرجهالية العلوية .

  Gilbert Senechal.Guy Renou.Bernart Senechal -p.28  العضلة الطرجهالية.

الدرقية اليت تعصب  –ماعدا العضلة احللقية ,هذه العضالت كلها معصبة من طرف املنشال: مالحظة

  .من طرف العصب احلنجري العلوي

  : أعصاب الحنجرة

كالمها يتفرغان من العصب املبهم أو الرئوي ,إن احلنجرة معصبة من طرف نوعني من األعصاب

 Gilbert Senechal.Guy Renou.Bernart Senechal -p.83 .املعدي 

   Le nerf laryngé superieurالعصب احلنجري العلوي .

  Le nerf recurentالعصب احلنجري السفلي أو العصب املنشال أو املعلود .

  

  : وظائف احلنجرة

 هي عضو مهم و حيوي  بالنسبة للتنفس والبلع.  

 هي صمام امان ملنع دخول االكل و الشرب اىل الرئتني اثناء البلع.  

 الكالم-البلع-التنفس.  

 .Gilbert Senechal.Guy Renou.Bernart Senechal - p.63 .الكحة و طرد البلغم من الرئتني

   : من الناحية الفسيولوجية احلنجرة لديها وظائف ايضا

  هي احلارس االمني اللذي حيمينا بعد اهللا من دخول االجسام الغريبة اىل ا�رى التنفسي. 
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  متنع دخول الطعام او الشراب اىل اجلهاز التنفسي. 

 ليت ملرئ لتسهيل عبور املواد اتساعد حركة احلنجرة اىل االعلى و اىل االمام على فتح ا

 .  ابتالعها

  .و من هنا يتضح ان احلنجرة هي جزء هام و حساس لذالك البد ان تتعلم كيفية احملافظة عليها

           : مفهوم املرئ  

يعرفه قاموس الطب انه وعاء هضمي يربط البلعوم مع املعدة كما انه وعاء عضلي فارغ يبلغ طوله 

 .يعترب عضو فقري مير عربه الطعام . سم يف العرض  3 اىل 2سم ومن  25

االكثر علوا به من  و مير ايضا خلف الرغامي و القلب و عرب احلجاب احلاجز حىت ينفتح على القسم

 .Garnier Delamare-p103 .املعدة 

  : وظائف املرئ

 مير بالبلعوم ومن مث اىل املرئ يدخل الطعام الذي : لبلعا. 

 (2) و هو خليط محضي قوي , احلد من االرتداد املعدي ،حيث تنتج املعدة محضا معدنيا  

lacombe p.703.  

  :سرطان احلنجرة -2

  :تعريف السرطان

 :مفهوم سرطان احلنجرة
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باملائة من سرطان األنف واألذن واحلنجرة حيث أنه يؤدي  30إىل  25سرطانات احلنجرة متثل من 

 .La rousse médical p570 .احلنجري بأكملهإىل استئصال اهليكل 

ومبفهوم آخر سرطان احلنجرة هو مرض خطري ميس التجاويف املخاطية للحنجرة مما خيلف التهاب 

شديد ينتج عن إثره إجراء الطبيب اجلراح  لعملية جراحية تتمثل يف نزع جزئي أو كلي للحنجرة وهذا 

 .يبدأ بوتر واحد مث يغزو املناطق األخرى تدرجييا حسب موقع الورم ومدى تقدمه ،فسرطان احلنجرة

 : العوامل املسببة لسرطان احلنجرة

   :كل األطباء والباحثني يؤكدون على أن اإلصابة بسرطان احلنجرة يكون لألسباب التالية

يعترب السبب الرئيسي لإلصابة بسرطان احلنجرة و ذلك الحتوائه على مكونات  : التدخني - أ

، و يقدر نسبة األشخاص الذين يعانون من Agents irritatifسرطانية مسببة لاللتهابات 

  .%98سرطان احلنجرة الناتج عن التدخني بـ 

بالسرطان مقارنة  جنده عند الرجال أكثر من النساء و تقل نسبة اإلصابة: Alcoolالكحول  -ب

  . مع بالتدخني

  . اإلجهاد الصويت واإلفراط الصويت -جـ

 .التعرض إىل الغازات السامة وكذلك األمراض االلتهابية للحنجرة - د

تطور السرطان ميكن أن يستغرق عدة عقود وهذا هو السبب يف أن تشخيص السرطان  : عامل السن

 . عام 55لدى معظم الناس يتم بعد جتاوزهم سن 
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باملائة فقط من مجيع حاالت السرطان حتدث على أساس وراثي إذا كان  10حنو :العامل الوراثي 

مرض السرطان منتشر يف العائلة فمن احملتمل جدا أن تنتقل هذه االحنرافات اجلينية بالوراثة من جيل 

      www.webteb.com.إىل أخر

  :سرطان احلنجرةاإلصابة بأعراض 

  :يبدي الشخص املصاب بسرطان احلنجرة أعراض أمهها ما يلي 

 حوبة بآالم على مستوى احلنجرةصالتغري يف الصوت أو ما يعرف بالبحة الصوتية م.  

 إحساس بوجود جسم غريب على مستوى احلنجرة. 

 اضطراب أو عسر التنفس . 

 صعوبة يف عملية البلع مع وجود آالم . 

 الرغبة يف السعال.  

 لحنجرة و تنتقل اىل االذن لالم يف املنطقة العميقة آم على مستوى االذن ، آال  

 مل يف احلنجرة يكون مستمرا أ  

 بصق الدم  

 قة غري عادية على مستوى العنقعص . voix.com-www.mutiles  

  : الفحص والتشخيص

  :التشخيص

احلنجرة يف سرطان وجود  من يتأكداحلنجرة حىت و ذن واأل األنفجراحة  الطبيب املختص يف يقوم به 

حالة يف  جراحة األنف األذن واحلنجرة طبيب بفحص خاص ، وعلى املريض العودة  وذلك يكون

  .األعراض املرضظهور 
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  :صالفح

  : ويكون الفحص بنوعني  

 عن طريق أداة تسمى مرآة احلنجرة املنطقة العميقةيكون مبالحظة غري مباشرة ،هذا يعين فحص 

    Scanerوبعدها يضاف إليهاFibroscopie  يسمى  وتكون جبهاز

  .م حتذير عاتأثري باشرة حتت امل Laryngoscopie  كونت

laryngoscopie  ميكن من خالهلا التأكد من وجود سرطان اليت ةالفحص الوحيد هياملباشرة .  

 فحص تعداد الدم كامل )cBc(  

 فحص وظائف الغدة الدرقية.  

  التنظري باخلاليا البصريةfibro.optic endoscopie للمجرى اهلوائي العلوي.  

 التصوير املقطعيct scan لتقييم حجم ومدى انتشار الورم. 

 صورة أشعة سينية للصدر للبحث عن أي انتشار للورم يف الرئتني . 

Fondation contre le cancer p4.pdf.   

 

  :استئصال احلنجرة الكلي

 و ينتج عن هذه اجلراحة غياب ا�رى، نزع جراحي للحنجرةهو  :مفهوم استئصال احلنجرة

س ال يكون عن و التنف، ،تصبح القصبة اهلوائية متصلة بالعنق و مفتوحة إىل اخلارج اهلوائي البلعي،

وهذا ما يؤدي إىل تغري جذري ، بل يصبح عن طريق الثقب الرقيب مباشرة، طريق الفم و األنف

 البلعوم األنفي ال يتصل من األسفل إال باملرئ أين يلتصق بقاعدة اللسان، التنفس  لفيزيولوجيةا
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 Les Fauss routes جد خطا يف جمرى البلع أو ما يعرفوبالتايل يكون البلع صحيح أين ال يو ،

  .طريق املرئ الوظيفة الصوتية عن طريق احلنجرة تصبح منعدمة فهي تؤدى عن

أثناء تأدية العملية اجلراحية يقوم اجلراح بإضافة بعض الزوائد اليت تؤدي وظيفة لسان املزمار و تسهل 

   Dictionnaire d'orthophonie, 2004, P. 139) (            .اكتساب الصوت املرئي

عن إخراج الصوت ومحاية  املسئولالعضو  حيث أ�ا تعترب، هو قطع احلنجرة بشكل كلي أو جزئيو 

  .جمرى التنفس من دخول الطعام إليه أثناء األكل

بسبب اإلصابة بالسرطان الذي يصيب املدخنني والذي يظهر بداية  تم استئصال احلنجرة الكليي 

أو والدواء يكون عادة باألشعة ، ببحة يف الصوت وآالم يف البلع أو أمل حاد من جانب األذن

 .Tortora Derrickson.p920 .أو اجلراحةبالعالج الكيميائي 

 ،حيث يتطلب القيام �ا فتح  برت كلي للحنجرة وكل أعضائها وه:  استئصال احلنجرة الكليمفهوم 

وبعدها يصل إىل احلنجرة ويقطعها هي وكل العقد  الثانية إىل األذن األوىل لرقبة من األذنلاجلرّاح 

  .للمفاوية املتواجدة يف الرقبةا

زالتها اجلرّاح حدا للشعب اهلضمية اهلوائية وحييد القصبة اهلوائية و�ذا يتّم إ ع،يض لة احلنجرةعند إزا

  Le huche et Allali.2008 P20 .من الرقبة بشكل �ائي

هي عملية جراحية جترى دائما يف حال وجود سرطان يف احلنجرة وذلك بإزالته حسب  ومبفهوم آخر

وتكون بتفريق الطرق اهلضمية واهلوائية ، طريقة كلية حىت احلبال الصوتيةطول الورم حيث تزال �ائيا وب

بعد استئصال احلنجرة الكلي املريض ال ميكنه الكالم أبدا بالصوت اخلارج من ، بالقصبة اهلوائية

 .ريئي أو مبساعدة جراحة ترقيعيةيسّمى بالصوت املجرة ، لكنه ميكنه تعلم صوت جديد احلن

  www.mutilés voix.com.   
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 وحتتاج ،فيهاتعترب هذه العملية من إحدى أكرب العمليات وحتتاج إىل ختدير كلي للمريض قبل البدء 

، بالكاملاجلرّاح على شّق فتحة يف العنق واستئصال احلنجرة  يعمل ،تقريباساعات  9إىل  5من 

  .ية وجزء من البلعوماو للعقد اللمف باإلضافة

  .ب احلنجرة اين انتشاره يرجع استئصال اجلزئي امر مستحيلهو حل عالجي لكل سرطان يصي

هو برت كلي للحنجرة من قاعدة اللسان حىت البلعوم مبا فيها االوتار الصوتية لذا يضطر اجلراح اىل 

فتح القصبة اهلوائية يف قاعدة العنق اي ان اهلواء اصبح ال مير من الفم وال من االنف و إمنا من ذلك 

 .اخلزع الرغامي و لتجنب غلق هذا األخري يضطر املصاب إىل محل قنية ولو لفرتة الثقب الذي يسمى

Dejonker ph .Ed ;j.p Delarge ;1980p224.  

ويتم عمل فغر رغامي ملساعدة ، هذا عمل ثقب صغري يف منطقة الرقبة يغلق مبواد خمصصةينتج عن 

  . املريض على التنفس واستخدام أنبوب التغذية

ومن ّمث ، والعقاقري الدوائية اليت يتناوهلا، العملية جيب  أخذ التاريخ املرضي الكامل للمريضقبل إجراء 

ن التحضريات اليت م،و  د العملية يتم تقييم املريض صحياوبع، حتضريه للعملية وفقا لوضعه الصحي

ية لفحوصات املخرب فحوصات طبية كبعض الصور اإلشعاعية وبعض اهو اجراء العملية جترى قبل 

  www.altibbi.com .ملكونات الدم

  :الكّلي للحنجرة االستئصالالفيزيولوجية بعد  التغريات

  :ما يليعن ذلك ينتج حيث تتغّري الوظيفة الفيزيولوجية للحنجرة بعد االستئصال الكّلي 

 :التغريات املؤقتة

  مل يعد باستطاعة املفحوصحبيث  اهلواء  يف مسارظرا لتغرين فقدان نسيب حلاّسة الشم: الشم 

 بني الّتجويف الفمي واألنفي مع االتصالستنشاق اهلواء عن طريق األنف وبالتايل فقدان ا        

 .لكن مع مرور الوقت و بالّتكّيف يستطيع مستأصل احلنجرة اسرتجاع هذه احلاّسة الرئتني        

  ة اجلراحيّ  لعملّيةبصفة مؤقّتة وذلك نتيجة األشّعة اّليت استعملت أثناء افقدان الّذوق : الذوق

 .اّليت أحرقت جزئّيا خماطّية الفم والغّدة الّلعابّية
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  عند انتهاء عملية استئصال احلنجرة الكلي يتغذى املريض بواسطة أنبوب : عملية البلع

 .يدخل

 .يوما 15هذا النوع من التغذية يدوم  une bande naso-gastrique)(يف املنخار 

Dinville c .1993 ;p159. 

   :التغريات الدائمة

  وهذا بسبب فقدان األحبال الصوتية والنفس الرئوي واتساع يف : الصوت احلنجري فقدان

 . الّتجويف البلعوميحجم 

  تصبح القصبة اهلوائية متصلة بقاعدة  تغّري يف مسار الّنفس الرّئوي حيث: عملية التنفس

من خالله إىل الّصدر  حبيث ميّر اهلواء" اخلزع الّرغامي " ن طريق وضع ثقب يسّمى ع العنق

غلق الّثقب باعتباره حّىت ال ي)سنوات  4-3( بصفة مؤقّتة   (un canule) ةوتوضع قّني

 .املصدر الوحيد للّتنّفس

  

   :الكلياخلصائص الصوتية ملستأصلي احلنجرة 

  :االستئصالهناك ثالث أنواع من األصوات املمكنة بعد عملية 

لك باستعمال اهلواء ذوهو ناتج عن حركات طبيعية تقوم �ا أعضاء النطق و :الصوت املهموس*

  .ا الصوت بضعف شدتهذه البلعوم، يتميزاملوجود يف جتويف الفم و 

س ل جهد لتحسني الصوت املهمو ذبينتج هدا الصوت عندما حياول املصاب  البلعومالصوت *

  ا الصوت بعد تكوين ذا الصوت بنطق كل الصوامت ما عدا الغنية ويتحصل على هذيسمح ه،

(hypo pharyngienne)ه اللهاة بضغط قاعدة اللسان على جدار احللق ذويتحصل على ه

 .Dinville c .1993 ;p161 .ا الصوت رديء جدا ويتطلب جهد كبريذه، أو على شراع احلنك

  .Dejonckeu . 1983.p226 .ه األصوات و أقر�ا إىل الصوت احلنجري ذوهو أحسن ه :الصوت املرئي

مدة  الغنيات ،تنقصخشن مع وجود ضجيج و تشوه على مستوى  ،طابع إال أنه يتميز بشدة ضعيفة
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  .p.pialoux .1991 p298.299 .تتعلق مدة الكالم بكمية اهلواء املخزنة ،إذ الكالم بقبض اهلواء املخزن

  :العواقب النفسية بعد االستئصال احلنجري الكلي

  .مع شخص اخر االجتماعيقابلة للتفاعل  اجتماعيةثقافية و ,لكل شخص حاجات بيولوجية

  .فالشخص كتلة متكاملة وفجأة تتغري حياته بسبب مرض خبيث ترتمجه االم نفسية و جسدية حادة 

فمن جراء العملية اجلراحية اليت �دف اىل استئصال احلنجرة الكلي يعيش املفحوص يف دوامة قلق 

  :حرية و تساؤالت عن حالته اجلديدة بعد العملية اجلراحية,

  هل سأبقى أبكم؟*

  هل سأتكلم من الثقب املوجود يف رقبيت؟*

  :ا�اذحية يف حد عن السؤال التقليدي املتعلق باخلوف من العملية اجلرا ا فضالذه

  على طاولة العمليات؟ ةياهل سأعيش أم سأفارق احل*

و عدم ثقتهم باسرتجاع  ملصريهم ارتياحهمفرغم جناح العملية إال أن بعض املفحوصني يبدون عدم 

  .العمليةالكالم ثانية مع حماولتهم اهلروب من احلقيقة اليت تنتظرهم و ختيفهم من مصريهم بعد 

ستئصال سلبية على نفسية املفحوص وحىت نظرته لنفسه كرجل ورب أسرة إن عواقب عملية اال

ا ما ذه،و اته و حمبط ذمنطوي على ،فبعد أن كان حياور و يناقش يصبح فجأة دون صوت ،تتغري

  .فقدان الصوت هو فقدان الشخصية:بقوله Baochon هيؤكد

ه األضرار جتعل ذفه،عقب عملية االستئصال صدمة بالنسبة للمصاب  تعترب التغريات الفيزيولوجية

املصابني جيدون صعوبة يف التواصل مع احمليط اخلارجي خاصة نظرا للقيمة املعطاة من ثقافتنا لصوت 

 .Baochon G. octobre 1994 ;p34 .الرجل  باعتباره صوت سلطة مما جيعل األمر مساسا برجولته

  اخلالصة
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يف هذا الفصل مت عرض دراسة مفصلة للحنجرة بعدما مت التعرف على أهم العناصر املتعلقة �ا من 

تشريح ووظائف حيث تعترب أساسية يف التصويت ويف حالة غيا�ا يغيب الصوت وتتعقد عملية البلع 

رة والتنفس ،ومن هنا قمنا بعرض أحد االصابات اخلطرية اليت ميكن أن تؤدي إىل فقدان احلنج

بالكامل وهو سرطان احلنجرة الذي يؤدي إىل استئصاهلا ما ينجر عنه العديد من العواقب و التغريات 

 .الفيزيولوجية والصوتية والنفسية وهذا كل ما مت عرضه يف هذا الفصل
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                                                                                                              اخلالصة 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متهيد

لقد تناول هذا الفصل أنواع العالجات املكملة اليت جيب التقيد �ا للتخلص من اخلاليا السرطانية 

والعالج االشعاعي وما خيلفانه من آثار جانبية فهذا النع وأبرز هذه العالجات هو العالج الكيميائي 

من العالج يقوم على حرق اخلاليا السرطانية وحيرق أعضاء اجلسم ملا يسببه من ضرر جسدي وأكثر 

منه نفسي وكذا التنضري العنقي الذي يتم عن طريق تنظيف العنق ،ومع كل هذا الضرر هناك أمل 

بطريقة خمتلفة وذلك بالتكفل األرطفوين حيث أبرزنا دور جديد للمريض السرتجاع صوته لكن 

املختص األرطفوين يف ذلك مع عرض مبادئ الكفالة األرطفونية مع التعريف بالصوت املرئي ،أنواعه 

  .   وتقنيات اكتسابه

  :أنواع العالجات املكملة يف حالة اإلصابة بسرطان احلنجرة الكلي
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  :تعريف العالج املكمل

هو طريقة عالجية للمصاب بسرطان احلنجرة ولكنها غالبا ما تكون مصحوبة بعالج مكمل آخر ،و 

  :من أنواع العالج املكمل 

   www.aawsat.com .العالج الكيمائي والعالج باألشعة والتنظري العنقي أو تنظيف العنق

  :العالج الكيميائي مفهوم 

  . والسونازيدسلفوناميد ،: من مزج كيميائي للمواد التالية ةمشتق، للسرطان عبارة عن أدوية مضادةهو 

املضادات واملتكون من االلتهابات احلادة نتوجه للعالج الكيميائي املكافح للعدوى حاالت  يفو 

  . احليوية مثل البينيسيلني ومكونات نباتية 

دوية اليت ضمن األيصنف من ، كملمكي هو عالج ج الكيميائي الكالسيالعالومبفهوم آخر 

حيث يستطيع يف كل أحناء اجلسم  واحلد من انتشار اخلاليا السرطانيةلسرطان عالج اتستعمل ل

عيد ومل يتم الكشف مهما كان مكا�ا حىت إذا كانت يف مكان ب العالج الكيميائي الوصول إليها

  P19 www.cancer.be.عنها يف الفحص

الحتوائه على مواد وأدوية تقتل اخلاليا لسرطان ا مكمال ملرضى اعالجاذن يعترب العالج الكيميائي 

  . د من تكاثرها السرطانية حت

  :ومن بني الطرق املتبعة يف اعطاء العالج الكيميائي ما يلي 

  الدموية بوضع أنبوب ميرر الدواء ويتم ذلك حبقن الوريدمترير اجلرعة عن طريق االوعية.  

 ويكون ذلك يف صورة أقراص أو كبسوالت أو مشروب  عرب الفم، 

 حسب مكان الورم أي بطريقة مباشرة يف املكان املخصص ، حقن موضعي.   

  : اجلانبية للعالج الكيميائي اآلثار

ختتلف األعراض اجلانبية باختالف املرض ، فالبعض يصاب بأعراض جانبية بسيطة بينما يصاب 

  . البعض اآلخر مبشكالت كثرية من جراء تلك األدوية 
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وبشكل عام فان معظم املرضى يصابون بأعراض جانبية أثناء فرتة العالج وحىت انتهائه و إذا ما 

عراض يف األ وقد يتضاعف تأثري تلك، ادة ال تستمر طويالظهرت أي من تلك اآلثار اجلانبية فإ�ا ع

  .ما إذا كانت خطة عالج املريض تتضمن العالج اإلشعاعي باإلضافة إىل العالج الكيميائي حالة 

  :بشكل عام فإن تلك األعراض ختتفي بانتهاء مرحلة العالج ،ومن بني األعراض 

 نقص يف الكريات احلمراء والصفائح الدموية .  

 ضعف املناعة وسهولة العدوى . 

 القابلية للنزيف وظهور كدمات. 

 فقدان الشهية. 

 تساقط الشعر مع ظهور تغريات يف اجللد واألظافر  . 

 التهابات يف احللق وقرح الفم. 

    (.CRAVIER.L  ,1998,p.36 ) .الشعور باإلرهاق و التعب

  :العالج االشعاعي 

  :تعريف العالج االشعاعي

: غالبا لقتل بقايا السرطان يف االماكن اليت مل يتم عالجها وهو نوعني  ييستخدم العالج االشعاع

مها طريقتان تعتمدان على تصميم فردي ): املعدل وثالثي االبعاد : (العالج االشعاعي اخلارجي 

لكل مريض ،حيث يتم خالله حتديد طريقة ضخ احلزمة االشعاعية من خالل صناعة كابل خاص 

  يناسب املريض حيث يكون مصدر االشعاع خارج اجلسم 

  .حيث يتم زرع مادة اشعاعية يف مكان السرطان: العالج االشعاعي الداخلي أو املوضعي 

  :اآلثار اجلانبية للعالج االشعاعي

قد يؤدي العالج باإلشعاع إىل أعراض جانبية مثل امحرار أو آالم أو جفاف يف الفم أو غلظة يف 

صعوبة يف البلع أو تغري يف حاسة الذوق أو الغثيان كذلك فقد يؤدي اىل فقدان حاسة اللعاب أو 

  .الذوق و من مث فقدان التغذية كذلك ، وقد يؤدي كذلك إىل تغيري ورخاوة يف جلد ما حتت الذقن
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جلميع أنواع  النوع االكثر شيوعا من العالج االشعاعي هو إشعاع احلزمة خلارجية حيث يتم إستخدامه

  com.www.mutilés  .السرطان تقريبا 

 :L'ÉVIDMET CERVICALري العنقيالتنض

هي تقنية جراحية تكمل عملية االستئصال الكلي للحنجرة تطبق عادة عند العملية تكون يف جهة 

   www.khcc.jo .اللمفاوية املوجودة يف الرقبة  واحدة أو يف جهتني، وتنتهي بنزع العقد و االجهزة

  : االرطفوين لكفتال

  :تعريف التكفل األرطفوين

هو حماولة تصحيح االضطرابات اليت تصيب القدرات اللغوية لدى الفرد الذي يعاين من مشاكل يف 

اءة والكتابة واحلساب اليت تؤدي إىل تأخر هذه القدرات ،كما يهتم مبعاجلة خمتلف اضطرابات القر 

دراسي عند الطفل أثناء مرحلة التمدرس إضافة إىل هذا فهي تقوم بإعادة تربية الصوت للفرد املصاب 

  )18p. 2007جوزلني سارفايت ، (   .باضطراب صويت معني

  :دور املختص االرطفوين  

فأول عمل يقوم به قبل العملية ، دور كبري وهام يف كفالة مستأصلي احلنجرة لألخصائي االرطفوين

كيفية   ممبختلف التغريات الناجتة عن العملية وكذا تعليمه وإعالمهماجلراحية وبعدها فورا هو تبليغهم 

احملافظة على نظافتهم الصحية من تنظيف اخلزع الرغامي واستعمال الكمامة حىت حيققوا استقالهلم 

  .ذايتال

املصاب للتصدي و مقاومة كل أنواع التشاؤم  ساعديهو ف ةالنفسي الناحيةمن مهم كما يلعب دور    

له من  هما يقدم عن طريقو اإلحباط وهذا بالتقليل من توتره و قلقه و التخفيف من معاناته النفسية 

حاول متابعة حصص الكفالة االرطفونية و  اما بذل جهد اذإد اكتساب صوت جدي يف ملأو  تشجيع

ه ختتلف عن ن حالته هذأصورته اجلسدية اجلديدة و  على تقبل كذلك مساعدته، امة وجدبكل صر 

ن ال يعترب نفسه كمريض أبله لذا يستلزم عليه العيش بطريقة خمتلفة تسمح ،ما كان عليه من قبل 
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: ن قبل تعلمه الصوت املرئي مثلوهذا ما سيحفزه للبحث عن وسائل أخرى لالتصال باآلخري

  .إشارات اليد و الكتابة وبالتايل مينع جلوؤه اىل االنعزال و االنطواء على نفسه

  :مبادئ الكفالة االرطفونية 

  : تتجلى املبادئ فيما يلي

  :استقاللية التنفس

التحكم اجليد يف استعمال اهلواء املوجود داخل الفم دون استعمال النفس الرئوي يف نفس  وهو

  . الوقت

مراقبة التنفس بوضع راحة اليد امام فتحة اخلزع الرغامي بوضع ظهر اليد األخرى على بعد  

   Le huche. سنتمرتات من فتحة الفم

  :ادخال كمية من اهلواء يف املرئ

كمية قليلة من اهلواء داخل املرئ ويتم ذلك اما بتقنية التحقني او تقنية البلع   وهو التحكم يف ادخال

  .او االثنني معا

  :التجشؤ

وهو التحكم يف اخراج اهلواء الذي مت إدخاله للمرئ أي التحكم يف عملية التجشؤ وعلى املفحوص 

  .التكلم بصوت جمهور مباشرة

 . الصوت املرئي: ما يسمى ب،هذا  صوت+جتشؤ: هذه العملية يف ان واحد حدوث

Akroun S  1996 P12 

  :الصوت املرئي

  :تعريف الصوت املرئي
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واء الرئوي، اذن هو صوت دون ارسال حنجري يتطلب ضغط اهلهو الصوت دون حنجرة وبدون و 

  .زفريي ناتج عن الرئتني

  .يتطلب من مستأصل احلنجرة جهد وصرب الكتساب هذا الصوت

هذا ، )فم املرئ(يعترب الصوت املرئي ذلك الصوت الناتج عن اهلواء املخزن يف اجلهة العليا للمرئ 

اهلواء الذي خيرج على شكل دفعة عرب املزمار اجلديد ويتحقق هذا الصوت بعد عملية التجشؤ 

  .Dinville c 1993 ;p150 .اإلرادية واملتكررة

  : أنواع الصوت املرئي

بإحداث  1980عند استئصال احلنجرة أو لواحقها قام بعض اجلراحني سنة  :صوت اخلزع الرغامي

  : ثقب بني القصبة اهلوائية واملرئ وزرع أنبوب يربط بينهما وتوجد حالتني للزرع

وهو عبارة عن حممية " Le Boutan phonatoire"إذا كان قابل للنقل نسميه 

"Protgèse" توضع يف مكا�ا من طرف املفحوص الذي يركب زر التصويت بنفسه.  

وهو عبارة عن حممية على  "L’implant phonatoire"اذا كان غري قابل للنقل فنسميه -

  . شكل أنبوب صغري يوضع يف الرغامي وأعلى املرئ ويعيد توجيه اهلواء اخلارج حنو هذا األخري

امي فيسمى الرغ والذي يعربلة هو اهلواء الصادر عن الرئتني ن هذا اهلواء املستخدم يف هذه احلاإ

يتمدد بسرعة مدة كل اصدار صويت فيتمكن مستأصل احلنجرة من النطق ، بالصوت الرغامي املرئ

  .باألصبع عند كل تصويت وهذا يستلزم شد اخلزع الرغامي جبملة عند كل زفري

La voix oro-oesophagienne : 

  .ترتكز على مبدأ التجشؤ االرادي وذلك بإدخال اهلواء من الفم وايصاله حىت املرئ

  :تقنيات اكتساب الصوت املرئي

  :طريقة التحقني
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 1951سنة " Jean-Winter" هي طريقة هولندية اكتشفت من طرف مستأصل احلنجرة 

طريق الوقف على مستوى  تتمثل يف إدخال اهلواء للمرئ وهذا باحلَث على ضغط اهلواء حنو املرئ عن

  .أعضاء النطق واحنناء الرأس قليال حنو األمام

بنطق يبدأ متكننا هذه التقنية من احلصول على عدة نتائج منها النطق املباشر بالصوت املرئي 

 ر إىل مرحلة نطق مقاطع بسيطة مع الصامتات االنفجارية منمث  "Les consonne" الصامتات

"P-T-K "مث كلمات ذات ثالث مقاطع .  

يساعد احلزام البطين على صعود اهلواء بسهولة باإلضافة إىل الرتكيز على نطق املقطع األخري من 

  .الكلمة

  :حماسنها

  .سرعة التحقيق

  .سهولة الربط بني صامتة وصائتة

  :مساوئها__ 

 .إحداث صويت أثناء الكالم

   "Gutzman 1909"الطريقة الكالسيكية 

م التجشؤ حيث يطلب من املفحوص يف املرة ز يى عملية البلع كوسيلة الكتشاف ميكانترتكز عل

األوىل أن يبلع مشروب غازي وهو  وسيلة لتسهيل عملية التجشؤ والبد أن يتعود املصاب على 

  ".جتشؤمث  بلع: " بعا للتعليمة التاليةالتجشؤ مباشرة بعد بلع اهلواء ت

مث إنتاج مصوتتني ) a-é-o(مي يقوم بالتجشؤ مع إنتاج املصوتات بعد اكتساب املصاب هلذا امليكانز 

بعد ذلك كلمات ذات مقطع واحد مث ذات مقطعني مث مرحلة اجلملة ) aé-oi-ia(متتابعتني 

  . القصرية إىل أن يكتسب الصوت املرئي بصفة عادية
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هيد الكتساب تعترب عملية البلع من أهم امليكنيزمات املساعدة على اكتساب الصوت املرئ ومت

 .Le gobage .(Francois J ; 1994 pp53.54(تقنيات أخرى كتقنية 

  :حماسنها__

  . واضحة، مفهومة وسهلة التطبيق

  : مساوئها__

  .كمية معتربة من اهلواء تدخل إىل املعدة

  .هناك سوء التزامن بني الصامتة والصائتة

  . حركات شفهية مشوشة

  . الطريقة هدفها هو احلصول على أكرب عدد من الصوائت يف التهام واحد للهواء هذه

   "Seeman 1922 Inhalation"طريقة االلتهام 

اليت تتمثل يف إدخال كميات قليلة  "Le gobage"يف البداية تتطلب هذه التقنية اكتساب تقنية 

  .من اهلواء للمرئ

يف عملية التنفس وتكون احملاولة األوىل يف التهام  إن حدوث ضغط يؤدي إىل اتساع القفص الصدري

اهلواء بفتح الفم حيث يكون الفك األسفل متشنج وتكون حركة الذقن حنو األمام ،حيدث التشنج 

من أجل جلب اهلواء حنو األسفل وحفظ الضغط يف القفص الصدري والبد من إصدار عدد كبري من 

  .  نفس الوقتالصامتات أثناء عملية التهام اهلواء أي يف

  :حماسنها

  .التهام كمية معتربة من اهلواء

  :مساوئها__
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  .وجود ضجيج تنفسي

  .Le huche F. Allali A ; 1993pp34.36 .التعب

  اخلالصة

تعرفنا يف هذا الفصل على أنواع العالجات املستخدمة يف حال اإلصابة بسرطان احلنجرة  واليت 

تتسبب يف تدهور احلالة النفسية والصحية للمريض ،بعدها تعرفنا على الكفالة األرطفونية ومبدئها 

ودور املختص األرطفوين يف مساعدة حاالت االستئصال احلنجري الكلي على اكتساب تقنية 

  .لصوت املرئي وإعطائهم فرصة أخرى للتواصل لكن بصوت جديد هو الصوت املرئيا
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  :الدراسة االستطالعية

  :متهيد

امليدانية حيث أن هذه األخرية تربز عمل يعتمد أي باحث يف حبثه على خلفية نظرية مدعمة لدراسته 

الباحث و اجتهاده للوصول إىل نتائج فيما خيص موضوع حبثه ومبا أن هذا الفصل حيمل عنوان منهج 

البحت و إجراءاته امليدانية فإنه يعترب مهزة وصل بني اجلانب النظري و النتائج املرتتبة عن عملية 

  .البحث امليداين

  :منهج البحث

يف على املنهج الوصفي الذي يعترب من أكثر املناهج استخداما يف جمال البحوث االجتماعية   اعتمدنا

  )60ص،1999حممـد قاسم ،( .واإلنسانية والذي يقوم بتحديد الوصف احلايل للظاهرة املدروسة 

  :تعريف الدراسة االستطالعية  

هي أول خطوة متهيدية ينطلق منها الباحث قبل التطرق إىل الدراسة األساسية يف البحث العلمي ،إذ 

أ�ا تعترب خطوة مهمة وضرورية يف البحث العلمي تساعد الباحث يف التعرف على امليدان الذي 

ة واملهتمني الالزمة واملتوفرة ،باإلضافة إىل استشارة ذوي اخلرب  اإلمكانياتسيجري فيه البحث ،ومدى 

باملوضوع للتعرف على آرائهم وأفكارهم اليت قد تساعد يف إجراء البحث ،حيث أ�ا تعترب مرحلة 

جتريب للدراسة بقصد اختبار سالمة األدوات املستخدمة يف البحث ومدى صالحيتها ،كما ميكن 
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الباحث قبل أن  اعتبارها صورة مصغرة للبحث ،يف �دف إىل اكتشاف الطريق واستطالع معامله أمام

  )     73ص ،1984، بركات خليفة حممـد( يبدأ التطبيق الكامل للخطوات التنفيذية 

  :أهداف الدراسة االستطالعية 

  :االستطالعية إىل حتقق جمموعة األهداف التالية تسعى الدراسة 

 الشامل للبحث بالتصور اإلملام. 

 التعرف على الصعوبات اليت قد تواجه الباحث ليتفاداها يف البحث األساسي. 

 دراسة استكشافية مليدان الدراسة األساسية. 

 التحقق من أن املتغريات والعينة موجودة فعال يف جمتمع الدراسة.    

  :تعريف الدراسة االستطالعية إجرائيا

الطريقة اليت قمنا بإتباعها بغيه حتديد أبعاد حبثنا بدقة ومجع أكرب قدر من املعلومات املتعلقة  هي

  .  مبوضوعنا حيث اعتربت الدراسة االستطالعية مرحلة أولية واستكشافية لبحثنا العلمي

  :إجراء الدراسة 

قمنا ,ألرطفونيا بعد اإلمضاء على طلب الرتبص من طرف ادارة قسم العلوم االجتماعية شعبة ا

بغرض مجع احلاالت املطلوبة للبحث و املعلومات ,بالتواصل مع عدد من االخصائني االرطفونني 

كما طلبنا منهم مساعدتنا للقيام مبقابالت مع احلاالت اليت تتوفر فيها شروط االشكال ,املتعلقة �م 
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احلنجرة الكلي قبل العالج هل تكمن فعالية التكفل االرطفوين مبسئصلي :املطروح وهو كالتايل 

  الكيميائي أم بعده ؟ 

لكن مل تتوفر الدى املختصني االرطفونيني بوالية مستغامن حسب إطالعنا العينة املطلوبة  لذى قمنا 

مصلحة طب جراحة االنف و االذن و ,بالتوجه اىل املستشفى اجلامعي أول نوفمرب بوالية وهران

العينة املطلوبة ألن املختصة االرطفونية بذات املصلحة كانت  احلنجرة أين تلقينا صعوبات يف إجياد

تتكفل حباالت الزرع القوقعي فقط، لذا قمنا مبقابلة رئيس املصلحة �دف إطالعه على حبثنا وطلب 

جلمع عينة البحث،لكن املختصة يف تلك الفرتة كانت تستقبل حاالت الزرع القوقعي "تسهيل مهمة"

  .تايل عدم توفر العينة املطلوبة للبحثفقط كما ذكر سابقا، وبال

بعدها توجهنا اىل املستشفى اجلامعي مصطفى باشا اجلزائر العاصمة أين قمنا باإلتصال و مقابلة 

املختصة األرطفونية �دف التعرف على ميدان البحث عن قرب و على الظروف و اإلمكانيات 

جرى عليها الدراسة ،وبعدما مت حتديد عينة املتوفرة به، وكذا التأكد من وجود عينة البحث اليت ست

حاالت منهم توفرت فيهم شروط البحث ،ومن 08حاالت ، 10الدراسة اإلستطالعية املكونة من 

مثة قمنا ببناء مقابلة يتم من خالهلا دراسة فعالية التكفل األرطفوين مبستأصل احلنجرة الكلي قبل 

  .العالج الكيميائي و بعده 

  :البحثحدود 

  :احلدود املكانية
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مت إجراء الدراسة اإلستطالعية يف كل من والية مستغامن ،وهران و اجلزائر العاصمة وكان ذلك 

  .مبختلف العيادات اخلاصة و املستشفيات املوجودة بالواليات السابقة الذكر

  :احلدود الزمانية

  . 2019اىل غاية أواخر شهر مارس   11/11/2018امتدت الدراسة االستطالعية من 

  :عينة البحث

  .نقصد بعينة البحث يف الدراسة االستطالعية جمموع االفراد الذين مت اختيارهم من جمتمع الدراسة

حاالت 08حاالت، 10احتوت الدراسة االستطالعية على عينة مكونة من : تعيني عينة البحث-

قصدية و ذلك باالعتماد  منها فقط توفرت فيهم شروط الدراسة االنية ،حيث مت اختيار العينة بطريقة

  .على بعض املعايري

  :شروط اختيار عينة البحث

  :مت اختيار عينة البحث حسب ثالث أسس

ألن ذوي استئصال احلنجرة الكلي يكونون حباجة ماسة للكالم ذلك :استئصال احلنجرة الكلي.أ

  .بسبب فقدا�م الكلي للصوت

  .سب للبدء يف التكفل األرطفوينلتحديد الوقت املنا:وقت بداية التكفل األرطفوين.ب

اخرتنا عينة خضعت كلها للعالج الكيميائي وذلك للتوصل اىل النتائج الىت :العالج الكيميائي.ج

  .توضح مىت تكمن جناعة التكفل األرطفوين قبل العالج الكيميائي أم بعد العالج الكيميائي
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  :أدواة البحث

ىل معلومات حول احلالة و اليت تعتمد على املسائلة و من أهم الوسائل اليت �دف للوصول ا: املقابلة

  .املالحظة احلقيقية لسلوك الفرد،كذلك ميكن أن تكون فرصة لتكوين صورة عن املفحوص و عادته

هي املقابلة مع احلاالت و أوليائهم مباشرة �دف مجع املعلومات الضرورية :التعريف االجرائي للمقابلة

أجل بدأ الكفالة االرطفونية عند مستأصلي حنجرة الكلي اخلاضعني ملعرفة التوقيت املناسب من 

  .للعالج الكيميائي

هي أدات من أدوات البحث العلمي يتم من خالهلا مجع البيانات عن الظاهرة املدروسة :املالحظة

  .سواء ما يتصل منها بسلوك الفرد الصادر أم تصرفاته عند التعرض ملوقف ما 

إن املالحظة املباشرة للسلوك املدروس تعترب من أفضل التقنيات يف حتديد : املباشرة املالحظة

  .املشكالت اجلديرة بالبحث العلمي، كما أ�ا تزود الباحث مبعلومات واقعية عن هذه ملشكالت

  يثهي الطريقة اليت قمنا بتباعها يف مالحظة سلوك احلاالت أثناء املقابلة ح: تعريف املالحظة اجرائيا

  .اعتربناها كأدات من أدوات الدراسة االستطالعية

  :الدراسة األساسية-

  : الدراسة إجراء

بعد حتديد و توفر عينة البحث املطلوبة و اليت توفرت فيها شروط االشكال املطروح يف الدراسة االنية 

ج الكيميائي هل تكمن فعالية التكفل االرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي قبل العال: و هو كالتايل

  .أم بعده

قمنا بتطبيق املقابلة مع احلاالت و مجع املعلومات اليت �دف للوصول اىل نتائج فيما يتعلق بالتعرف 

و حتديد التوقيت املناسب لبدء الكفالة االرطفونية مبستأصلي احلنجرة الكلي اخلاضعني للعالج 

  .الكيميائي
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  :حدود البحث

  :احلدود املكانية

االين باملستشفى اجلامعي مصطفى باشا ،مبصلحة طب جراحة االنف و االذن و أجري البحث 

  .احلنجرة باجلزائر العاصمة

  :احلدود الزمانية

  .2019اىل غاية بداية شهر جوان  21/04/2019امتدت فرتة الدراسة االساسية من 

  :عينة البحث

االت مستأصلة حلنجر�ا ح 08قمنا باجراء املقابلة مع عينة الدراسة االساسية املكونة من 

منها خضعوا للكفالة االرطفونية قبل العالج الكيميائي ،و االربع حاالت املتبقية 04بالكامل،

  .خضعت للكفالة االرطفونية بعد العالج الكيميائي

  :أدوات البحث

  .اعتمدنا يف الدراسة األساسية على املقابلة و املالحظة

الهلا التعرف على التوقيت األنسب لبدأ الكفالة االرطفونية عند قمنا ببناء مقابلة يتم من خ: املقابلة

  .مستأصلي احلنجرة الكلي اخلاضعني للعالج الكيميائي

حاالت ومن مث مجع االجابات و حتليلها و  08مت تطبيقها على عينة الدراسة االساسية املكونة من 

  .مناقشتها للوصول اىل نتائج

لغوي والبعد - البعد النفيس ،البعد النفسو:أبعاد 3ة مقسمة على تكونت املقابلة من عدد من االسئل

قبل استئصال احلنجرة الكلي وبعدها ،عن فرتة العالج الكيميائي : الصويت ،يف كل من املراحل التالية

  ، وعن الكفالة األرطفونية ،حيث صممنا لكل مرحلة أسئلة خاصة �ا 
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األساسية واليت ساعدتنا يف املالحظة املباشرة لسلوك هي الطريقة املعتمدة يف الدراسة : املالحظة 

  .احلالة أثناء اإلجابة على أسئلة املقابلة
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  عرض و حتليل و مناقشة النتائج : الفصل اخلامس 

  متهيد 

  تقدمي احلالة 1

  عرض نتائج احلاالت  2

    حتليل نتائج احلاالت  3

  مناقشة نتائج  4

  االستنتاج العام  5

  خامتة 

  قائمة املراجع 

  قائمة اجلداول
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 جدول ميثل أسئلة املقابلة املطروحة على احلاالت قبل العملية01

 

  بعد العملية املقابلة مع احلاالت يف البعد النفسي جدول ميثل أسئلة02

 بعد العملية أثناء العالج الكيميائي  أثناء الكفالة األرطفونية

مىت توجهت إىل املختص - 1

  األرطفوين؟

من قام بتوجيهك إىل - 2

  املختص األرطفوين؟

من اصطحابك إىل املختّص 

  األرطفوين؟

من رافقك يف أول جلسة - 1

  عالج كيميائي؟

هل كان للعالج الكيميائي - 2

  أثر على حياتك النفسية؟

هل لشكلك اخلارجي بعد - 3

خضوعك جللسة العالج 

الكيميائي أثر على حياتك 

ماذا كان طلبك بعد عملية - 1

  استئصال احلنجرة الكّلي؟

كيف كنت تشعر بعد فقدانك 

  حلنجرتك؟

كيف كان شعورك جتاه - 2

التغريات اليت طرأت عليك بعد 

  البعد النفسي لغوي-البعد نفسو البعد الصويت

  

هل الحظت تغري يف 1- 

  صوتك؟

هل عانيت من صعوبة يف 2-

  إصدار الصوت أثناء الكالم؟

هل توقعت أنك ستفقد 3-

صوتك بعد عملية استئصال 

 احلنجرة الكّلي؟

  

كنت تشعر بآالم أثناء -1

  الكالم؟

يعتمد عملك على 2- 

  الصوت؟

هل كنت ختتصر كالمك 3-

  أو تتجنبه متاما؟

 

  

ملاذا قررت التوجه إىل  - 1

  الطبيب؟

كيف تلقيت خرب إصابتك 2-

  بسرطان احلنجرة؟

هل كانت لديك فكرة عن 3-

  نتائج عملية استئصال احلنجرة؟
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كيف كانت متّر حصص - 3

  ؟الّتكّفل األرطفوين

كيف كانت نظرتك جتاه - 4

  ما يقوم به املختّص األرطفوين 

 أثناء التكفل األرطفوين

  النفسية؟

  

  

 العالج الكيميائي أثناء

  استئصال احلنجرة الكّلي؟

  

  

  

 بعد العملية 

هل كنت متلك احلماس الكايف 

  للعودة إىل الكالم؟

ما الّدافع الذي جعلك تتواصل 

  لفظيا من جديد؟

هل كنت تثق يف الدور الذي 

يلعبه املختص األرطفوين يف 

 إعادة تأهيل صوتك؟

ما هي الوسيلة اليت كنت 

  تستعملها للتعبري والتواصل؟

هل كان العالج الكيميائي 

عائقا أثناء تواصلك اللفظي 

 لسري حياتك؟ كيف ذلك؟

    

لية هل جربت التكلم بعد عم

  استئصال احلنجرة الكّلي؟

كيف تلّقيت فكرة عدم 

 قدرتك على إصدار الصوت؟

  

  الت يف البعد الصويتاجدول ميثل أسئلة املقابلة مع احل03

 بعد العملية العالج الكيميائي التكفل األرطفوين

  :قبل العالج الكيميائي

هل الحظت أي حتّسن يف - 1

قدرتك على التصويت بعد 

خضوعك حلصص التكفل 

هل أّثر العالج الكيميائي - 1

  على سري الكفالة األرطفونّية؟

بعة هل واصلت املتا- 2

األرطفونّية أثناء خضوعك 

هل كانت لديك فكرة - 1

  حول الصوت املرئي؟

هل استطعت الّتجّشؤ - 2

بسهولة خالل احلصص األوىل 
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  األرطفوين؟

ماهي املدة اليت استغرقتها - 2

  لنطق أول حرف؟

  :بعد العالج الكيميائي

ملاذا مل تتوجه مباشرة إىل - 1

 املختص األرطفوين؟

 للّتكّفل األرطفوين؟ جللسات العالج الكيميائي؟
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  :جدول ميثل أهداف أسئلة املقابلة يف ما قبل العملية

لغوي- البعد النفسو البعد الصويت  البعد النفسي 

معرفة أهم األعراض األعراض 

األولية اجلسدية والنفسية اليت 

تعاين منها احلاالت قبل عملية 

.استئصال احلنجرة  

معرفة أثر اإلصابة بسرطان 

احلنجرة على حياة الفرد 

.النفسية واالجتماعية  

معرفة ما مدى تأثري مرض 

السرطان على احلالة النفسية 

.للمريض  

 

  :جدول ميثل أهداف أسئلة املقابلة يف مابعد العملية

لغوي- البعد النفسو البعد الصويت   البعد النفسي 

معرفة مدى وعي احلاالت 

بالتقنيات املستخدمة يف إعادة 

تأهيل الصوت عند مستأصلي 

.احلنجرة الكلي  

معرفة أثر فقدان الصوت على 

.احلالة النفسية للحاالت  

عملية  معرفة شعور الذي ختلفه

استئصال احلنجرة الكلي على 

 املريض

 

:جدول ميثل أهداف أسئلة املقابلة يف أثناء العالج الكيميائي  

لغوي- البعد النفسو البعد الصويت  البعد النفسي 

معرفة هل توجهت احلاالت اىل 

املختص االرطفوين من أجل 

.الكفل ام ال  

معرفة خمتلف البدائل اليت 

لية يستخدمها احلاالت يف عم

التواصل بعد فقدا�م القدرة 

.على الكالم  

معرفة احلالة النفسية للحالة 

.أثناء العالج الكيميائي  
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  جدول ميثل أهداف أسئلة املقابلة يف أثناء التكفل األرطفوين

لغوي- البعد النفسو البعد الصويت  البعد النفسي  

معرفة مدى تقييم احلالة 

ملستوى حتسن  الضطرا�و

.الصوت بالنسبة له  

معرفة أثر العالج الكيميائي 

على جودة الكفالة االرطفونية 

 اهلادفة اىل اسرتجاع الصوت

معرفةمدى وعي احلاالت 

بالتقنيات املستخدمة يف إعادة 

تأهيل الصوت عند مستأصل 

.احلنجرة الكلي  
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  :01تقدمي احلالة 

أصيب بورم على مستوى احلنجرة ،مت تشخيصه . سنة ،متقاعد 60يبلغ من العمر ) م.س( احلالة

على أنه سرطان ناتج عن افراط وإدمان على التدخني ما استلزم القيام بعملية استئصال احلنجرة 

  . 06/12/2018الكلي بتاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قبل العملیة -  04
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  المفحوص إجابة  رقم السؤال  الجوانب

  ألنني كنت أشعر بآالم في الرقبة خاصة عند البلع -  1  البعد النفسي

2  

  

كأنني دخلت في غیبوبة بعد سماعي للخبر لم أشعر  -

  وقتھا بما كان یحدث حولي 

كنت أظن بأنھا كباقي عملیات السرطان یستأصل فیھا  -  3

  الورم فقط

-البعد االنفسو     

  لغوي
  نعم كنت أعاني من آالم -  1

ھل كنت تتعرض : لم یفھم السؤال فأعدنا صیاغتھ  -  2
الجھاد صوتي في أثناء العمل كانت إجابة الحالة كاآلتي 

 :normal  

  في حدود العادي 

  أحیانا عند الحدیث مطوال -  3

  نعم لم أكن أستطیع الكالم لفترة طویلة -  1  البعد الصوتي

  كنت أعتقد بأنھ فقدان مؤقت -  2

  

  :العملیة بعد  - 05

  اجابة الحالة  رقم السؤال  األبعاد 

  "حمدت ربي كي راني عایش" بعد العملیة  -  1  البعد النفسي

علمت بذلك بعد العملیة كأن األمر أصعب من العملیة  -  2
  بحد ذاتھا

كان تغیرا أكبر في حیاتي كنت أحاول بصعوبة التأقلم  -  3

  مع الوضع الجدید الذي أصبحت علیھ

-البعد االنفسو     

  لغوي
  المتأخر بأنني ال أستطیع ذلك......... نعم برغم  -  1

  لم استطع التعود على األمر -  2

  ال لم أكن أعرفھ  -  1  البعد الصوتي
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  لم أستطیع فقد بدى االمر صعبا بالنسبة لي  -  2

  

  

  

  

  :أثناء العالج الكیمیائي - 06

  اجابة الحالة  رقم السؤال  األبعاد 

  إبني -  1  البعد النفسي

كنت أشعر بتعب شدید بعد عملیة العالج الكیمیائي  -  2

  خاصة جسدیا ھذا ما أثر في نفسیا

كنت على علم مسبق بآثار العالج الكیمیائي لذا  -  3

  جھزت نفسي مسبقا لتقبل شكلي الجدید

-البعد االنفسو     

  لغوي
  كنت استعمل لغة اإلشارة -  1

یكن العالج الكیمیائي ھو السبب بل كان السرطان  لم -  2

  ألنھ كان سبب فقداني للقدرة على الكالم

  نعم كنت أتعب كثیرا من العالج الكیمیائي  -  1  البعد الصوتي

  لم أعد امتلك طاقة كافیة لفعل ذلك -  2

  

  :أثناء الكفالة األرطفونیة  -07

  اجابة الحالة  رقم السؤال  األبعاد 

  بعد حوالي شھر من قیامي بالعملیة -  1  النفسي البعد

  كانت فكرة إبني -  2
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  إبني -  3

  لم أكن انتظر تغیرات كثیرة -  4

أقدر عمل كل شخص لكني سبق و قلت لم أكن  -  5

  متأمال كثیرا

-البعد االنفسو     

  لغوي
  لم أكن واثقا كثیرا من ذلك -  1

،ألنھ كان یحرص على حضوري لحصص  إبني -  2

  التكفل

  لیس كثیرا -  3

  ال فقد كنت بطیئا جدا في التطبیق -  1  البعد الصوتي

  ال أتذكر -  2
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  :01نتائج املقابلة حتليل 

  : بعد حتليل نتائج املقابلة اتضحت لنا النقاط التالية

كان رفيق "انطوائيا نوعا ما كما قال ابنه  احلالة كان عامل يف شركة خاصة وبعد التقاعد اصبح

وبعد ظهور بوادر إصابة حنجرته ، قام مبراجعة الطبيب الذي قدم له بعض األدوية مع " سجائره

إبالغه بوجوب التوقف عن التدخني كما طلب منه القيام ببعض الفحوصات للتأكد من سالمة 

تبار وواصل التدخني كما مل يقم بالفحوصات احلنجرة ،لكن احلالة مل يأخذ نصائح الطبيب بعني االع

املطلوبة منه ألسباب اقتصادية إال بعد ما ازدادت حالته الصحية تدهورا أين مت اكتشاف إصابته 

بسرطان احلنجرة ،حيث انه مل يستطع تقبل هذا املرض و كان يريد اجراء العملية اجلراحية يف أسرع 

يعرفه احلالة هو أنه ال يستطيع إصدار األصوات بعد  وقت من أجل التعايف سريعا لكن ما مل يكن

استئصال حنجرته فقد كان يعتقد بأنه سيتم استئصال الورم فقط ،وبعد احلديث مع ابنه اكتشفنا بأنه 

لو علم مبا سيحدث له بعد العملية لكان رفض "هو من رفض إبالغ والده بنتائج العملية حيث قال 

  ".القيام �ا

ساندة كبرية من طرف ابنه حبكم أنه االبن الذكر الوحيد بني أخواته ،وبعد إعالم لقد تلقى األب م 

حالتنا بوضعه اجلديد بعد العملية وفقدانه حلنجرته وبالتايل صوته جعله مير بأزمة نفسية حادة ومل 

اليت  يستطع التعايش مع هذا التغيري اجلديد ،هذا ما دفع بابنه اىل أخذ موعد مع املختصة األرطفونية 

كانت حتاول إعطاء أمل للحالة باستعادة صوته وذلك عن طريق شرح تقنية الصوت املرئي لألب و 

االبن ،لكن احلالة مل يكن يتفاعل كثريا مع املختصة أثناء حصص الكفالة األرطفونية خاصة وأنه بعد 

وة احلالة فرتة قصرية بدأ بأخذ العالج الكيميائي أين حدثت عدة تغريات على شكل ونفسية وق

اجلسدية فلم يعد يستطيع التجاوب مع املختصة األرطفونية  لذا ارتأى  ابنه وقف الكفالة األرطفونية 

  .اىل أن يتحسن والده ويشفى من مرضه
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  :01املقابلة  مناقشة نتائج

األرطفونية بعد مناقشة نتائج احلالة اليت بني أيدينا توصلنا إىل أن هناك عدة عوامل مؤثرة يف الكفالة 

لغوي و -ويظهر ذلك من خالل تناولنا لثالثة ابعاد يف املقابلة وهي البعد النفسي و البعد النفسو

البعد الصويت حيث أوضحت كل هاته األبعاد مدى تأثر احلالة �ذا املرض يف كل مرحلة من مراحله 

فالة األرطفونية يعود ذلك بداية من شعور احلالة بأعراض املرض إىل غاية عدم قدرته على مواصلة الك

إىل األزمة النفسية اليت مر �ا بعد معرفته بإصابته بسرطان احلنجرة و عدم قدرته على الكالم بعد 

استئصال حنجرته و اليت خلفت أثرا كبريا على سري حياته حيث أنه عاىن من اكتئاب أدخله يف عزلة 

رجة أثرت بشكل كبري على كل خاصة يف مرحلة العالج الكيميائي حيث كانت مرحلة جد ح

جوانب احلالة النفسية و اجلسدية و البدنية مما تسبب بعرقلة عملية اعادة تأهيل الصوت اليت كان 

خيضع هلا احلالة قبل البدا جبلسات العالج الكيميائي و بالتايل توقف احلالة عن احلضور اىل املختصة 

  .األرطفونية إىل وقت آخر

  :01استنتاج

ألخري بأن اصابته احلالة بسرطان احلنجرة الكلي أثر بشكل كبري على نفسيته مما أدى إىل نستنتج يف ا

إحباط معنوياته ،فلم يكن متحمسا لبدأ الكفالة األرطفونية خاصة بعد بدأ العالج الكيميائي الذي 

ودة الكفالة زاد من تأزم احلالة النفسية والفيزيولوجية والبدنية للحالة وبالتايل أثر ذلك على سري وج

  .األرطفونية
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  :02تقدمي احلالة 

سنة كان يعمل مدرس يف االبتدائي لكنه توقف عن العمل  48يبلغ من العمر ) ر.ف(احلالة 

حيث مت تشخيص مرضه بإصابة سرطانية يف احلنجرة ناجتة عن إجهاد صويت شديد ألسباب مرضية ،

أين استدعت حالته التدخل اجلراحي عن طريق استئصال حنجرته بالكامل وذلك بتاريخ 

27/11/2018 . 
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  :عرض نتائج الحالة الثانیة  -08

  ) قبل العملیة (  

  اجابة الحالة  رقم السؤال  الجوانب

  ألنني كنت أعاني من بحة و دامت لمدة طویلة -  1  البعد النفسي

  لم أصدق ذلك، ال استطیع وصف شعوري حینھا -  2

في البدایة لیس كثیرا لكنني بعد فترة بدأت باإلطالع  -  3
على كل ما یخص سرطان الحنجرة و عملیة 

  االستئصال

-البعد االنفسو     
  لغوي

كانت في البدایة آالم طفیفة لكنھا كانت تتزاید مع  -  1
  مرور الوقت

  نعم فمجال عملي ھو التدریس -  2

نعم فقد قل مردودي في العمل و بعد اكتشافي  -  3
  للمرض توقفت عن عملي

  نعم لم أكن أستطیع رفع صوتي كثیرا -  1  البعد الصوتي

ألنني كنت قد اطلعت على كل ما یتعلق بمرضي  نعم -  2

  و بعملیتي
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  : بعد العملیة  -09

  اجابة الحالة  رقم السؤال  األبعاد 

  طلبت شرب الماء شعرت بعطش شدید عندما أفقت -  1  البعد النفسي

فقداني لحنجرتي كان بمثابة نھایة لحیاتي المھنیة ھذا  -  2

  كنت أحب مھنتي كثیرا ما فكرت بھ وقتھا ،

  أحسست بالعجر -  3

-البعد االنفسو     

  لغوي
1  

  

جربت ذلك بعد أن أحسست بزوال مفعول المخدر  -
لكنني كنت أعرف بأنني ال أستطیع ، لكن معرفة ذلك 

  شيء و عیشھ شيء آخر تماما

  لقد اطلعت على ھذا الموضوع لكنني لم أفھم جیدا -  1  البعد الصوتي

صعوبة في ......... كنت أحاول قدر المستطاع و  -  2

  البدایة

  

  

  

  

  

  :أثناء العالج الكیمیائي  - 09

  اجابة الحالة  رقم السؤال  األبعاد 

  زوجتي -  1  البعد النفسي
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كان لدي قلق حیال ھذا، مع ذلك كنت أحاول قدر  -  2
االمكان تجنب آثاره الجانبیة على قوتي البدنیة لكني 

  تأثرت

كنت أشعر بإستیاء كبیر من صورة شكلي بعد العالج  -  3

  الكیمیائي

-البعد االنفسو     

  لغوي
لقد انعزلت عن محیطي لكنني كنت اتواصل غالبا  -  1

  بلغة اإلشارة

ما عانیتھ جراء تلقي العالج الكیمیائي كان السبب في  -  2
عدم قدرتي على مواصلة العمل على استرجاع صوتي 
فقد كنت اشعر بإحباط و ارھاق شدید جعلني أنفر من 

  االلتقاء باألشخاص

نعم فقد قل تفاعلي مع المختصة األرطفونیة بعد  -  1  البعد الصوتي

  ثالث من جلسات العالج الكیمیائي جلستینأو

ال فقد توقفت عن ذلك بطلب من المختصة  -  2
االرطفونیة بعد مالحظة نتائج التكفل التي كانت في 

  تراجع

  

  :أثناء الكفالة األرطفونیة  -10

  اجابة الحالة  رقم السؤال  األبعاد 

  بعد فترة قصیرة من إجراء العملیة -  1  البعد النفسي

رغبتي في اعادة استرجاع صوتي دفعتني إلى البحث  -  2

  عن الشخص و الوسیلة التي بإمكانھا مساعدتي

  لقد ذھبت أنا و زوجتي -  3

في البدایة كان االمر غریبا لكني بدأت باالعتیاد على  -  4

  التمارین المفتوحة من طرف المختصة االرطفونیة 

لقد كنت أقدر المساعدة التي تقدمھا لي المختصة  -  5

  االرطوفونیة
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  :02 احلالة املقابلة مع حتليل نتائج 

  :بعد حتليل نتائج املقابلة توصلنا اىل ما يلي 

بعد ظهور أعراض املرض توجه احلالة رفقة زوجته إىل الفحص الطيب أين أكدت نتائج التحاليل الطبية 

وجود ورم سرطاين يف احلنجرة ناتج عن إجهاد صويت كبري نظر لطبيعة عمل احلالة كمدرس يف مدرسة 

عمله و حمبا له  ابتدائية حيث اشارت زوجة احلالة يف حديثها معنا إىل أن زوجها كان جمتهدا يف أداء

فقد كان يعترب تالميذه مبثابة أوالده ذلك أن احلالة مل يرزق بأطفال طوال فرتة زواجه و إصابته 

بسرطان احلنجرة و قيامه باستئصاهلا خلف صدمة كبرية له خاصة بعد فقدانه لصوته فقد كان 

امنا يف حياته كلها ،حيث الصوت بالنسبة للحالة هو املادة اخلام اليت يعتمدها ليس يف عمله فقط و 

بعد فقدانه لصوته اضطر للتوقف عن عمله وقد كان يشعر حينها بأنه حرم من أوالده "قالت زوجته 

،لقد بدى احلالة مستاء و حزينا لكنه كان حياول إخفاء ذلك فقد كان واعيا مبرضه " للمرة الثانية 

هلا و العالج الكيميائي الذي يعترب حيث قام جبمع املعلومات املتعلقة بسرطان احلنجرة واستئصا

مكمال للتدخل اجلراحي و أيضا عن تقنيات الكفالة األرطفونية يف حالته وكل هذا سهل من تقبل 

احلالة للتغريات اجلديدة حيث اعترب ما أصابه قضاء وقدر ال يستطيع تغيريه لكن ميكنه حماولة التعايش 

عم كبري من طرف زوجته اليت كانت رفيقة له قبل املرض معه ،زيادة على ذلك فإن احلالة كان يتلقى د

وسندا له يف مرضه فقد كانت تالزمه على الدوام لتلبية طلباته من جهة ولتحفيزه من جهة أخرى 

،وقد كانت ترافقه كذلك يف حصص الكفالة األرطفونية اليت كان يبدوا متحمسا هلا بشكل كبري ألنه  

م حيث أنه كان يقدر عمل و جهد املختصة األرطفونية لذا كان كان ميتلك ثقة ورغبة شديدة للكال

حياول باستمرار التعاون معها عن طريق تطبيق التقنيات املستخدمة أثناء الكفالة مع االلتزام بتأدية 

التعليمات املطلوبة منه يف املنزل ،لكن مع بدء جلسات العالج الكيميائي ظهر على احلالة ضعف 

دهورة كان سببها اآلثار اجلانبية للعالج الكيميائي واليت خلفت أثرا سلبيا على بدين وحالة نفسية مت

سري الكفالة األرطفونية مما اضطر املختصة األرطفونية اليت الحظت ذلك إىل وقف مؤقت حلصص 

  .إعادة التأهيل الصويت للحالة
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  :02مناقشة نتائج املقابلة مع احلالة 

ر فيها بأن هناك عدة عوامل أثرت على جودة الكفالة بعد اإلطالع على إجابات احلالة ظه

األرطفونية واليت من أبرزها العامل النفسي حيث كان فقدان احلالة حلنجرته مبثابة فقدان لوظيفته 

وبالتايل فقدان طعم األبوة الذي كان يستشعره يف تالميذه ،لكنه قرر مواجهة مرضه والرتكيز على 

عن طريق تلقي املساعدة من مجيع األطراف اليت ميكنها املسامهة يف  التأقلم مع املتغريات اجلديدة

دعمه لتخطي هاته املرحلة الصعبة من حياته ،لكن هناك دائما عراقيل قد تواجه كل فرد يف طريقه 

لبلوغ أهدافه وتثبط من عزميته وهذا ما خلفه العالج الكيميائي على احلالة مما تسبب بفشل يف 

  .رطفونيةمواصلة الكفالة األ

  : 02االستنتاج

نستنتج بأن احلالة بعد إصابته بورم خبيث أفقده حنجرته بالكامل وبالتايل صوته ومهنته ما أثر على 

املعاش النفسي و احلالة االجتماعية له حيث أنه وبعد جتاوزه للمرحلة األوىل من املرض ،استطاع أن 

ك رغبة قوية للعودة إىل الكالم ،لكن يبدأ يف مرحلة اعادة تأهيل الصوت ،حيث أنه كان ميتل

التغريات اليت حصلت يف مرحلة العالج الكيميائي أثرت سلبا على احلالة النفسية للحالة ما تسبب يف 

عرقلة مسار الكفالة األرطفونية أين حتتم على املختصة األرطفونية تأجيل وقت الكفالة إىل ما بعد 

  .   زوال آثار العالج الكيميائي

  



68 
 

  :03احلالة  تقدمي

سنة مالك مقهى ،كان مدمن على تدخني النرقيلة واحتساء  49بيلغ من العمر ) س.ب(احلالة 

الكحول ،قام بعملية استئصال احلنجرة الكلي بسبب إصابتها بسرطان ومت ذلك بتاريخ 

14/05/2018.  
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   الكليجدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة قبل عملية استئصال احلنجرة - 11

 

  

  

  

  

  

  إجابات احلالة  رقم السؤال  البعد

  ألنين كنت أعاين من وخز وأمل يف احلنجرة  1  النفسي

  اين حالة ذهول وصدمةأتبقيت لفرتة طويلة و   2

  يف البداية ال، لكنين سألت الطبيب  3

  كنت أشعر حبشرجة يف صويت أثناء الكالم  1  اللغوي -النفسو 

  وليس عمليحيايت كلها تعتمد على الصوت   2

  ال كنت أحتدث مثلما كنت سابقا  3

  عانيت من صعوبة يف الصراخ أو عند رفع صويت كثريا  1  الصويت

ن الطبيب أخربين بأنه سيقوم مل أكن أتوقع ذلك لك  2

  صال كامل احلنجرةئبإست
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  النصوصإجابات   رقم السؤال  البعد

  املاء  1  النفسي

  احلالة مث قال لقد بكيت تنهد  2

  املاء إىلشعرت بنقص شديد و متنيت العودة   3

الصوت   إصدارمل ارغب باحملاولة الن عدم قدريت على   1  اللغوي -النفسو 

  معنويايت إحباطكان يزيد من 

  "كنت حاب نرجع �در" مل استطع تقبل ذلك  2

الوسيلة اليت استطيع من خالهلا العودة  بأنهكنت اعلم   1  الصويت

  النطق من جديد         إىل

كنت متحمسا جدا   ألنينقدر املستطاع  أحاولنعم كنت   2

  للكالم

  املفحوصإجابات   رقم السؤال  البعد

  يف فرتة العالج الكيميائيجدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة - 13
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  حوايل شهر و نصف تقريبا بعد العملية بعد  1  النفسي

  الطبيب الذي كان متابعا حلاليت الصحية       2

  ال احد لقد ذهبت وحدي  3

كانت جيدة لكننها تدهورت بعد البدا يف جلسات   4

  العالج

شعرت بالدور اهلام الذي يلعبه املختص االرطفوين لقد    5  

  كان أملي الوحيد الستعادة صويت

الكالم  إىلعند البداية كانت عندي رغبة شديدة للعودة   1  اللغوي

  من جديد

 Très" نعم  نعم فقد كنت كثري النرفزة  2

nerveux" وقد عانيت من مشاكل عديدة يف حيايت

  اليومية

نعم مل أكن استطيع البقاء لفرتة طويلة مع املختصة وكنت   1  الصويت

الكيمائي وقد انزعج من الوهن الذي أصابين فرتة العالج 

  تفهمت املختصة

  رغبيت يف الكالم شجعتين على ذلك  2

  أثناء الكفالة األرطفوينجدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة - 14
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  :03احلالة حتليل نتائج املقابلة مع 

  :اليهاقمنا بتحليل نتائج املقابلة مع احلالة الثالثة وكانت هذه أهم النقاط اليت توصلنا 

قام احلالة بالتوجه إىل الطبيب بعد أن كان يعاين من آالم يف احلنجرة وبعد القيام بالفحص مت 

والكحول ما تسبب يف  تشخيص حالة اإلصابة بسرطان احلنجرة نتيجة إدمانه على تدخني النرقيلة

تأزم حالته الصحية مما استدعى التدخل اجلراحي واستئصال حنجرته بالكامل ،وقد شكل هذا صدمة 

وذهوال كبريين مل يستطع احلالة جتاوزها إال بعد فرتة وإن كانت طويلة ،حيث أصبح على علم تام 

اه العواقب املنجرة عن العالج بالتغريات اليت طرأت بعد العملية ،كما أنه مل يبدي قلقا كبريا جت

الكيميائي باعتبارها آثار جانبية مؤقتة تزول بزوال سببها ،لكن ما أثار حسرة كبرية يف نفسه هو 

أنظر إىل املاضي مث أفكر يف املستقبل ،أمتىن لو أنين :"فقدانه لصوته حيث عرب عن ذلك بالعبارة التالية

فاحلالة كان حيمل نفسه مسؤولية رفع " ولوجدت من ينصحىن بالتوقف عن التدخني و الكح

معنوياته بنفسه حيث أنه مل يرغب مبرافقة أي شخص له يف أثناء مراحل العالج اليت مر �ا بعد 

العملية منذ اصابته باملرض إىل بدأ الكفالة األرطفونية مث العالج الكيميائي ،فاحلالة يعيش مبفرده يف 

خص آخر عبء معاناته بكل حزم وقوة ،كلنا نعلم بأن بيت مستقل لذا مل يعتد أن حيمل أي ش

السرطان مرض خبيث يستفحل على جسم اإلنسان وخيلف العديد من اآلثار السلبية على املصابني 

به واليت ال يشعر �ا إال املرضى ،لكن احلالة كان يواجه كل ذلك عن طريق تطبيق احللول املمكنة من 

توجه إىل املختص األرطفوين أين بدأ الكفالة األرطفونية بروح أجل التعايف ،لذا نصحه الطبيب بال

ومعنوية عالية مثلما اعتاد أن يكون يف احلالة الطبيعية ،ومع بعد بدأ فرتة العالج الكيميائي بدأت 

أعراضه اجلانبية تتجلى على مالمح و نفسية احلالة حيث قل نشاطه ومحاسه يف حصص الكفالة 

بوقفها بل كان يعود إليها بعد التخلص من التعب و االرهاق الذي يصيبه  األرطفونية لكنه مل يرغب

يف جلسة العالج الكيميائي والذي يظهر يف شكل قلق وتوتر كان يصيبه أثناء حصص إعادة التأهيل 

الصويت ،لكن الصالبة اليت ميتلكها احلالة واجلهد الذي يبذله ساعده على مواصلة الكفالة مبساعدة 

  .رطفونية وحرصها وتفهمها للمرحلة احلرجة اليت مير �ا احلالةاملختصة األ
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  :03مناقشة نتائج املقابلة مع احلالة 

بعد مناقشة نتائج املقابلة للحالة الثالثة تبني أن هذا األخري بالرغم من صعوبة التعايش مع مرض 

تفعة قدر املستطاع ويربز السرطان وكل ما مر به إال أنه كان حياول احملافظة على صموده ومعنوياته مر 

ذلك يف أن احلالة كان يرغب مبواجهة مرضه بنفسه دون ربط أحد بذلك ألنه اعترب بأن مصريه بيده 

حيث أنه كان على وعي تام بنتائج عملية استئصال حنجرة كلي وآثار العالج الكيميائي بعدها 

احلالة ،لكنه كان كذلك على وعي  والذي اعترب العامل املسبب للتغريات النفسية والفيزيولوجية على

بأن هذه التغريات ليست إال تغريات مؤقتة ،لذا فقد كان يستثمر جهده يف التحسني من صوته أثناء 

الكفالة األرطفونية ،فقد كان يضع أمال كبريا يف عمل املختصة األرطفونية اليت بدورها كانت تقدر كل 

من احلماس أيضا خاصة يف فرتة خضوعه جللسات ما يفعله احلالة من أجل التحسن ومتده بدفعة 

العالج الكيميائي الذي كان إىل حد ما سببا يف تدين مستوى أداء احلالة الذي كان يف كل مرة حياول 

  .التقدم أكثر

  :03 االستنتاج

نستنتج أن ادمان احلالة على التدخني والكحول تسبب له بإصابة سرطانية للحنجرة أدت إىل 

امل ما تسبب له عالوة على التغريات اجلسمية ،تغريات واضطرابات للحالة النفسية  استئصاهلا بالك

كذلك ،هذا ما أثر على فعالية التكفل األرطفوين باإلضافة إىل عامل آخر وهو العالج الكيميائي 

  .   وآثاره اجلانبية اليت تسبب بشكل جلي يف تدهور حياة احلالة جبميع جوانبها
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  :04احلالة  تقدمي

سنة أرملة ماكثة يف البيت حاليا ،كانت تشتغل عاملة نظافة يف  46تبلغ من العمر ) ح.ر(احلالة 

املستشفى، عانت احلالة من إلتهابات شديدة ومتكررة للحنجرة تطورت لينتج عنها ورم خبيث مما 

 17/03/2019أدى إىل استئصال كامل حنجر�ا بتاريخ 
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  جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة قبل عملية استئصال - 15

 

 

  

  بة املفحوصإجا  رقم السؤال  البعد

كنت أعاين من التهابات شديدة ومتكررة يف احلنجرة   1  النفسي

  أثارت قلقي

  أحسست بفشل أرجلي وأغمي علي  2

  نعم  3

 -اجلانب النفسو  

  اللغوي

  نعم خاصة يف الفرتة اليت أصاب فيها بالتهاب حنجريت   1

  ال  2

  كنت أحاول احملافظة على صويت قدر اإلمكان  3

  نعم   1  الصويت

نعم كنت أعلم أن عملية االستئصال ينتج عنها فقدان   2

  الصوت 



76 
 

  إجابة املفحوص  رقم السؤال  البعد

  طلبت أن أكل أو أشرب شيء ما   1  النفسي

  شعرت حبزن واكتئاب   2

  هذيك اللحظةمتنيت لو كان مت وما عشت   3

 -اجلانب النفسو  

  اللغوي

  نعم   1

  مل أتقبل ذلك دخلت يف حالة اكتئاب شديد  2

نعم فقد كان هو شيء الوحيد بعد العملية هو إجياد حل   1  الصويت

  ملشكلة صويت وسئلت املختصة عن ذلك 

إراديا أمرا غريبا نوعا ما لكنه كان احلل  كان التحشؤ  2

  الوحيد لذا عملت على اكتسابه سريع

  حنجرة كليعملية استئصال  بعدجدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة - 16
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  عن فرتة العالج الكيميائيجدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة - 17

  

  

  

  

  إجابة املفحوص  رقم السؤال  البعد

  ابنيت  1  النفسي

  نعم كثريا كنت مرهقة جسديا ونفسيا  2

نعم فأنا أكره نظرة الشفقة اليت ينظرها إيل اآلخرين وليت   3

complexée من الشكل تاعي  

  حركات، وإمياءات، كتابة   1  اللغوي -النفسو 

كنت أتعذب كثريا من عدم قدريت على التعبري ووجهت   2

صعوبات كثرية لكنين حاولت الرفع من معنويايت وعدم 

  االستسالم والفشل 

ليس كثريا، قررت مواجهة الصعوبات واملخاوف ألصل إىل   1  الصويت

  هديف  

يف البداية كانت عزمييت مرتفعة فقررت املواصلة لكنين كنت   2

أتغيب أحيانا عن احلصة ولقد كنت أتبع نصائح املختصة يف 

  البيت 

  جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة أثناء الكفالة األرطفونية- 18
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رقم   البعد

  السؤال

  إجابة المفحوص

  العملیة، ال أتذكر المدة تحدیدا  بعد  1  النفسي

  ذھبت برغبتي   2

  كنت رفقة ابنتي  3

  كانت ممتعة وصعبة في آن واحد   4  

  لقد كانت المختصة متفھمة ومتعاطفة معي جدا    5  

  نعم  1  اللغوي -النفسو 
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  رغبتي في التحسن والعودة إلى الحیاة   2

  نعم كثیرا  3

  نعم  1  الصوتي

  حصص مع العمل في المنزل   6أو  5ربما   2
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  :04حتليل نتائج املقابلة مع احلالة 

  :ائج املقابلة مع احلالة الرابعة ما يليأوضحت نت

احلالة امرأة أرملة وأم لبنت واحدة ،كانت احلالة تشتغل عاملة تنظيف يف املستشفى ،مت تشخيص 

إصابتها بورم خبيث يف احلنجرة بعد قيامها بالفحوصات الطبية حيث عانت يف البداية من التهابات 

نيفة شديدة ومتكررة على مستوى احلنجرة ،وقد شكل خرب إصابتها بسرطان احلنجرة صدمة قوية وع

حيث حاولت يف البداية جتنب االستئصال الكلي حلنجر�ا والقيام باستئصال جزء منها فقط حبكم 

أ�ا كانت على دراية بالوضع الذي تؤول إليه احلاالت املشا�ة هلا بعد عملية االستئصال الكلي 

القيام بعملية  ،لكن التحاليل الطبية أثبتت بأن الورم قد انتشر بشكل واسع يف احلنجرة ما استدعى

قطع كلي حلنجر�ا هذا ما خلف أثرا عميقا وشديدا على حالتها النفسية اليت تأزمت بشكل كبري 

حيث بدأت مبتابعة أخصائي نفسي للتخلص من حالة اخلوف و االكتئاب مع العمل على تقبل 

ل البدء يف وضعها اجلديد وكيفية التعامل معه و كذا العمل على حتسني ما ميكن اسرتجاعه من خال

مرحلة إعادة التأهيل الصويت �مة ونشاط حيث كانت متر حصص التكفل األرطفوين حبرص كبري 

على عدم إشعارها بأي نقص أو قصور يف حالتها فاحلالة كانت تتأثر كثريا بنظرة اآلخرين إليها خاصة 

ما تسبب بتدهور  بعد التغريات الفيزيولوجية اليت حدثت بعد بدء جلسات العالج الكيميائي هذا

حالتها النفسية من جديد لكنها يف هذه املرة حاولت ختطي هذا األمر بسرعة واختاذه كمحفز يدفعها 

ملواصلة عملية إعادة تأهيل الصوت وتقدمي أفضل النتائج يف ذلك رغم تغيبها املتكرر عن حصص 

  .الم من جديدالكفالة األرطفونية، وكذا بلوغ هدفها ومعاجلة مرضها والعودة إىل الك

  :04مناقشة نتائج املقابلة مع احلالة 

بعد مناقشة اجابات احلالة على أسئلة املقابلة ،الحظنا بأن احلالة كانت مستاءة بسبب مرضها 

بسرطان احلنجرة مما خلف صدمة قوية نتج عنها فقدان احلالة لثقتها بنفسها حيث أ�ا أصبحت 

دة خاصة وأ�ا كانت �تم بنظرة الناس إليها بعد اجراء عملية تكره احلالة اليت آلت إليها وترفضها بش

استئصال احلنجرة الكلي اليت ينتج عنها فقدان الصوت ،لكن مساعدة األخصائي النفسي هلا رفعت 
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من ثقتها بنفسها ودفعتها إىل اإلقدام على زيارة املختص األرطفوين رفقة ابنتها من أجل البدء يف 

ويت حيث تلقت دعما كبريا من طرف املختصني وكذا ابنتها اليت كانت حصص إعادة التأهيل الص

  تفتخر بأمها وهذا ما زاد من اصرارها ،لكن بعد فرتة بدأ محاس احلالة يقل تدرجييا وبدأت بعض

أعراض التغريات النفسية من قلق و ارتباك أين ظهر عامل نقص الثقة بالنفس من جديد وكان ذلك 

الج الكيميائي أين ظهرت كذلك تغريات فيزيولوجية حيث أصبحت بعدة عدد من جلسات الع

احلالة ختجل من شكلها وتعتقد بأن كل من يراها يسخر منها أو ينظر إليها بشفقة ما جعلها عدائية 

بعض الشيء ،فأثناء قيامها مبقابلتنا كانت تظهر بأ�ا تشعر نوعا ما بعدم االرتياح حيث كانت حتاول 

قط إل�اء املقابلة بشكل سريع ،وعند سؤال املختصة األرطفونية عن طريقة سري اختصار اجابا�ا ف

احلصة قالت بأ�ا تتعامل بليونة ،وتظهر نوعا من الشعور باألمان خاصة أثناء ابنتها معنا ،حيث 

واصلت احلضور إىل حصص الكفالة األرطفونية رغم احلالة الصعبة اليت كانت متر �ا واليت خلفتها 

  .اجلانبية للعالج الكيميائي اآلثار

  :04االستنتاج 

نفسية جراء استئصال حنجر�ا الناتج عن اصابتها بورم  نستنتج أن احلالة قد عانت كثريا من مشاكل

خبيث ،حيث أن عدم تقبلها للتغريات اجلديدة يف حالتها خاصة تلك اليت كانت بعد جلسات 

ا بنفسها وظهور اضطرابات يف شخصيتها صعبت العالج الكيميائي تسببت يف فقدان احلالة لثقته

من طريقة تعامل اآلخرين معها وأثرت كذلك على الكفالة األرطفونية ،لكن احلالة استطاعت تعدي 

العقبات اليت واجهتها واختاذها كمحفز للمواصلة يف حصص الكفالة األرطفونية �دف حتصيل أفضل 

   . النتائج
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  :05تقدمي احلالة 

سنة متقاعد من وزارة اخلارجية، مصاب بسرطان احلنجرة ودلك 64يبلغ من العمر ) خ، أ(احلالة 

بسبب تعاطيه الدائم للكحول حيث أن النتيجة كانت غري مرضية فقد مت استئصال حنجرته كليا، 

وبسبب عالقاته بدأ مباشرة العالج الكيميائي وتوجه بعدها للمختص األرطفوين ليسرتجع صوته من 

  2018\02\10اريخ العملية كان يف ت. جديد
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  :استئصال احلنجرة الكلي عملية قبلجدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف ما  - 19  

 

 

 رقم احلالة إجابة

 السؤال

 البعد

  .عندما اشتدت آالم احلنجرة لدي

  .صدمة، مل أكن أفكر فيه

املعلومات  نعم كان صديقي طبيبا وأعطاين كلّ 

  .الالزمة

1  

2  

3  

  اجلانب النفسي

  .كثريا أو صعوبات يف البلع

  .نعم عملي مرتبط بالعالقات اخلارجية

 .نعم كثريا ما حيدث يل

1  

2  

3 

 لغوي- اجلانب النفسو

  .نعم كان يبح أحيانا 

  .نعم عندما أتكلم بصوت مرتفع

 .نعم

1  

2  

3 

 اجلانب الصويت

  

   



84 
 

  :استئصال احلنجرة الكلي عمليةبعد ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف ما  جدول- 20

 رقم احلالة إجابة

 السؤال 

 بعدال

  .املاء

  .أصبحت معاق

 .هروب من املرآة، صدمة

1  

2  

3  

 

 البعد النفسي

  .نعم

 .مل أتقّبل إالّ الحقا

1  

2 

 لغوي- البعد النفسو

  .ال مل لدي علم

 .يعترب عيبا يف جمتمعنا كان صعبا خصوصا أنّه

 البعد الصويت 
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  :جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف أثناء العالج الكيميائي - 21

 الرقم احلالة إجابة

 السؤال 

 البعد

  .زوجيت، أحيانا ابنيت

  .كثريا، أصعب شيء كان العالج الكيميائي

 .نعم، حىت انعزلت عن الناس لفرتة

1  

2  

3 

 النفسي البعد

  .اهلاتف، كنت أكتب على اهلاتف

 .نعم كثريا، كنت أواجه صعوبة يف تقّبل نفسي

1  

2 

 لغوي- البعد النفسو

  .مل أتوجه للمختص أثناء العالج الكيميائي

/ 

1  

2 

 البعد الصويت

  

   



86 
 

  :جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف أثناء الكفالة األرطفونية - 22

 الرقم اإلجابة

 السؤال

 الكفالة األرطفونية

  .بعد انتهاء حصص العالج الكيميائي

  وصديقي الطبيب وطبيب يف فرنسا 

ORL  

  .زوجيت وأحيانا أذهب أنا وابنيت

يف أول وقت كانت عادية بعدها أصبت بالتعب واآلن 

  .لدّي محاس

  .عادي، كانت تقنيات غريبة لكنها مهمة

1  

2  

3  

4  

5 

 البعد النفسي

  .نعم

  .زوجيت وابنيتنعم، 

 .نعم، وأقّدر تعبه معي

1  

2  

3 

 لغوي- البعد النفسو

كنت شبه مكتئب ومل أكن أرغب يف أي شيء ونصحين 

 .صديقي الطبيب بالتوجه له بعد العالج الكيميائي

 البعد الصويت 1
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  :حتليل نتائج املقابلة

بعد طرح أسئلة املقابلة على احلالة أوضحت لنا النتائج أن احلالة قبل إصابتها بسرطان احلنجرة كان 

شخص دو عالقات كثرية ومستوى معاشي عايل حىت عالقته مع عائلته كانت جيدة وكان نشيط 

لى واجتماعي الحظنا أنه مل يكن يعاين من أي مرض من قبل لكن يف أحد األيام أصيب بنوبة أمل ع

اليت تقلقه فوجهه  األألممستوى حنجرته هدا ما دفعه إىل تواصله بصديقه الطبيب ليسأله عن هده 

لطبيب األذن واألنف واحلنجرة وهنا الحظنا أن احلالة طأطأ رأسه بعدها تكلمت زوجته قائلتا مل 

  .نكن ننتظر هدا اخلرب كان مثل الرصاصة اليت أصابتنا

حيث الحظنا أثناء إجاباته على األسئلة اليت كانت حول البعد النفسي ومن هنا بدأنا بطرح األسئلة 

قبل العملية كان هناك تأثر احلالة حىت زوجته حيث كان يتجاوب مع األسلة بطريقة عادية وكما 

تأثره حيث علمنا أنه كان يدري أنه سيفقد صوته ألن صديقه أعطاه املعلومات الالزمة قال أنه  ذكرنا

من العملية ووجد نفسه غري قادر على الكالم  ستفاق�ا ستكون صعبة حىت بعد مل يكن يتوقع أ

حيث أجاب يف سؤال أنه أصبح معاق يف البعد النفسي بعد العملية وكان ال يريد رؤية نفسه يف املرآة 

مث الحظنا يف البعد النفسو لغوي قبل العملية حيث أكد أن عمله يتمركز حول الصوت مث وضح لنا 

العملية مل يتقبل حالته اجلديدة مث انتقلنا إىل البعد الصويت قبل و بعد العملية حيث أجوبته   أنه بعد

  .حالته  ساءتكانت عادية قبل العملية لكن بعد العملية 

بعدها توجهنا ملرحلة أخرى وهي بعد العملية أثناء العالج الكيميائي وهنا الحظنا تغري كل مالمح 
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كانت أصعب فرتة متر عليه و عليهم تغريت حالته يف تلك الفرتة فقد انعزل احلالة و قالت زوجته أ�ا  

عن الناس ألول مرة تغريت تصرفاته حىت حالته الصحية ساءت أصبح مرهق و يتقيأ يف معظم 

األحيان مث بكت و بكى هو أيضا مث قالت كان كل شيء يف قلبه مل تكن لديه القدرة على الكالم 

ا بكى كثريا حىت غرينا املوضوع مث قالت فكرنا أ ن نسافر إىل فرنسا بعد فقد كان حيبس كل شيء هن

انتهاء العالج الكيميائي وكانت النتيجة مرضية حيث تغريت حالته النفسية و زار طبيب هناك نصحه 

بالتكفل األرطفوين ألنه سيساعده على اسرتجاع صوته لكن بطريقة خمتلفة فتقبل األمر وحتمس فبعد 

مع ابنته للمختصة األرطفونية ليبدأ يف الكفل حيث كان متحمس جدا وكان حيضر  عودته توجه

قالت ابنته أنه أحست أنه بدأ حياة جديدة بعد معانات و توجهوا بالشكر للمختصة اليت كانت 

  .متفهمة و جيدة يف التعامل مع احلالة والحظنا تقدم يف التكفل و يف وقت قصري
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  :05مناقشة 

ائج توصلنا لتعيني أهم العوامل املتدخلة يف حتسن احلالة حيث أن هده العوامل أثرت بعد حتليل النت

أعطاه  الذيحبثنا حيث الحظنا أن العامل النفسي والدعم العائلي لعب دور مهم يف هده احلالة 

  حافز كبري للبحث عن طريقة أخرى تساعده على اسرتجاعه للصوت 

مع أصدقائه وعالقاته اجليدة مع الناس وبعدها العامل العامل االجتماعي حيث الحظنا تواصله 

  كان واضح فقد الحظنا أن احلالة لديه ثقافة وكان يبحث عن كل الطرق للعودة للكالم  الذيالثقايف 

  : 05استنتاج

ومن هنا نستنتج أن احلالة واجهت صعوبات كثرية بعد العملية خصوصا عند فقدانه لصوته الذي  

كان يرتكز عليه يف حياته وا�ياره أثناء تلقيه العالج الكيمائي الذي سبب له قلق وتدهور حلالته 

ح للحالة فور الصحية والنفسية لكن كان للدعم العائلي دور كبري يف ختطيه هلذه األزمة والحظنا ارتيا 

من هنا نستنتج أن توجه  هو توجهه للتكفل األرطفوين الذي أعاد له ثقته بنفسه ورفع من معنويات

  .احلالة للتكفل األرطفوين بعد العالج الكيميائي كان السبب يف حتسني سريورة الكفالة
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  :06تقدمي احلالة 

سنة تاجر، أصيب بسرطان احلنجرة ودلك بسبب إدمانه على 49يبلغ من العمر ) م، ع(احلالة 

الكحول والسجائر وهذا ما أدى إىل استئصال حنجرته كليا بعدها داوم على حصص العالج 

  تاريخ العملية كان . كان حباجة إليه  الذيالكيميائي وبدأ مباشرة بعدها بالتكفل األرطفوين 

31/12/2018.  
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  : 06 نتائجعرض 

  :جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة قبل عملية استئصال احلنجرة الكلي- 23

  

  

  

  

  

 البعد رقم السؤال إجابة املفحوص

  .عندما شعرت مبضايقات يف حنجريت تتكّرر

  .كأسوأ خرب يف حيايت

 .مل تكن لدّي فكرة

1  

2  

3 

 البعد النفسي

 

  .نعم، وكثريا

  .الكالم هو عملي

 .نعم، بسبب الصعوبة يف إصدار الصوت

1  

2  

3 

 لغوي-البعد النفسو

  .ال، مل يكن أّي تغّري 

  .خصوصا عند رفع صويتنعم، 

 .ال، مل أكن أتوّقع ذلك

1  

2  

3 

 البعد الصويت
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 :استئصال احلنجرة الكلي  عمليةبعد جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف ما - 24

 

  

  

  

  

  

 البعد رقم السؤال إجابة املفحوص

  .عندما شعرت مبضايقات يف حنجريت تتكّرر

  .كأسوأ خرب يف حيايت

 .مل تكن لدّي فكرة

1  

2  

3 

 البعد النفسي

 

  .نعم، وكثريا

  .الكالم هو عملي

 .نعم، بسبب الصعوبة يف إصدار الصوت

1  

2  

3 

 لغوي- البعد النفسو

  .ال، مل يكن أّي تغّري 

  .نعم، خصوصا عند رفع صويت

 .ال، مل أكن أتوّقع ذلك

1  

2  

3 

 البعد الصويت
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  .ال أتذّكر

  .صدمة الزالت تالزمين

 .ال ميكنين الوصف

1  

2  

3 

 البعد النفسي

 

  .نعم

 ".بّصح مكتوب"مل أتقّبل بعد 

1  

2 

 لغوي- البعد النفسو

  .قليال، لكن مل أكن أفهمها

 .كانت عملية صعبة

 البعد الصويت 1
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  :أسئلة املقابلة يف أثناء العالج الكيميائي جدول ميثل إجابات احلالة على - 26

  .صديقي

  .كثريا، كان يقلقين ويرهقين

 .نعم، كثريا

1  

2  

3 

 البعد النفسي

  .اإلشارة أو الكتابة

 .نعم، كانت أصعب مرحلة بالنسبة يل

1  

2 

 لغوي- البعد النفسو

  .مل أقابل املختص األرطفوين بعد

/ 

1  

2 

 البعد الصويت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



95 
 

  

  

  :جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف أثناء الكفالة األرطفونية - 27

  .مباشرة بعد انتهاء حصص العالج الكيميائي

 ORLطبيب 

  .صديقي وأحيانا زوجيت

  .عادي وأحيانا ممّلة

  .مضحكة لكنها ضرورية

1  

2  

3  

4  

5 

 البعد النفسي

  .أحيانا أكون متحمسا وأحيانا أملّ 

  .الكثرية عالقايت

أوال مل أكن مهتّما لكن بعد املداومة عنده اقتنعت أّن لديه 

 .دورا كبريا

1  

2  

3 

 لغوي- البعد النفسو

كنت يف فرتة حرجة وكنت متعبا كثريا، مل أستطع التنّقل 

 .للمختص األرطفوين

 البعد الصويت 1
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  :06حتليل نتائج 

بعد طرح األسئلة على احلالة أثناء املقابلة أوضحت لنا النتائج أن املستوي املعيشي للحالة جيد 

وعالقاته االجتماعية كثرية وكان يتمتع جبسم قوي قبل العالج الكيميائي حيث وضح لنا أنه مل يكن 

ما  احلادة على مستوى حنجرته هذا اآلالميعاين من أي مشاكل صحية بل ظهرت متأخرا بعض 

دفعه لزيارة الطبيب وهنا كانت الصدمة حيث عرف بعد الفحوصات أنه يعاين من ورم خبيث يف 

احلنجرة و جيب التخلص منه حيث الحظنا تضايقه و عالمات إحباط يف وجهه وأهم مالحظة  

كانت غياب الدعم النفسي فقد الحظنا يف إجاباته غياب زوجته و كان البعد النفسي قبل العملية 

ا مضطرب جدا و البعد النفسو لغوي الذي أشار فيه أن صوته كان نصف عمله فكيف يعمل وبعده

الحظنا عدم تناسق بينهما ومل يكن لديه أطفال فكان يكتب ,بدون صوت بعد دقائق جاءت زوجته 

بالبكاء و كتب أمحد ريب  ا�ارأحيانا كنت أمتىن املوت وال أعيش بورم خبيث يأكل جسدي هنا 

ي أطفال هنا بكت زوجته فغرينا املوضوع حىت ال تسوء حالته أكثر مث انتقلنا للمرحلة لعدم إعطائ

  .املوالية و اليت كانت العالج الكيميائي

وهنا عرب عن مدى صعوبة هذه املرحلة ملدى تضرر جسده و التغريات اجلسدية اليت بدت واضحة 

بعد الصويت الذي غاب متاما ومل يرد فهنا الحظنا اختصاره لإلجابات حيث تضرر البعد النفسي و ال

أن يوضح عجزه الذي كان واضحا فكتب لنا أنه مل يتقبل التغري يف األول و بعدها وضع يف األمر 

لواقع وواجه خوفه و ينب امتنانه لصديقه الذي كان يرافقه كثريا فزوجته مل تكن تتحمل رؤيته يف تلك 
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عملية و العالج الكيميائي و اسوداد بشرته و احلالة خصوصا بعد  اضطراب مسعه وذلك بسبب ال

تساقط شعره علما أن احلالة كان يهتم كثريا بنفسه حيث قالت زوجته كان يقضي الكثري من الوقت 

أمام املرآة و أحيانا كان ينتهي باال�يار العصيب خصوصا عندما يرى أدواة احلالقة حىت أ�ا أزالتها من 

لواقع اجلديد له  وبدأ البحث عن طريقة السرتجاع الكالم هنا توجه احلمام بعدها قرر التعامل مع ا

إىل قريبته الطبيبة ليسأهلا عن حل حيث أعطته عدة طرق منها احلديثة و بعدها اتصلت بصديقتها 

فور انتهائه من العالج املختصة وقامت بتوجيهه لزيارته للمختصة األرطفونية للتكفل وكان ذلك 

  .الكيميائي

بداية التكفل األرطفوين حيث الحظنا بصيص من األمل والبسمة على وجهه فعرب عن  وهنا كانت

محاسه يف أول حصص له بعدها أحس بطول املدة وأحس بامللل مث قرر صديقه أن يعيده للتكفل بعد 

ما توقف وطلبت املختصة التكلم مع زوجة احلالة حىت توصيها عليه بعدها عاد للمداومة حىت االن 

  . ملحوظمع تقدم 

  :06مناقشة نتائج 

بعد االطالع على األجوبة وحتليلها مجعنا كل العوامل املسببة الضطراب حالته خصوصا أثناء العالج 

  .الكيميائي والكفالة األرطفونية

العامل النفسي يف هذه احلالة كان له دور كبري حيث الحظنا إحباط احلالة وغياب الدعم العائلي 

اخلطر خصوصا أثناء العالج الكيميائي يف نفس الوقت الحظنا وقوف  طقةمنالذي وضع احلالة يف 
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  . حلصص العالج وحىت حصص التكفل األرطفوين هيصطحب صديقه جبانبه والذي كان يدعمه و

العامل االجتماعي أيضا هو من دفعه للبحث عن حل للخروج من األزمة اليت يوجهها خصوصا أن 

  مع الناس  عمل احلالة يتوجب التعامل الدائم

العامل الثقايف كان حاضر أحيانا وغائب أحيانا أخرى حيث الحظنا عدم إملامه بكل النتائج اليت 

  .سوف تكون بعد العملية

  :06استنتاج

ومن هنا نستنتج أن هذه احلالة زيادة عن الضرر الذي سببه العالج الكيميائي والذي كان سبب يف 

 وابدأ يف التكفل كان أيضا العامل النفسي الذي متحور عدم قدرته على التوجه للمختص األرطفوين

دور يف تشتيت سريورة التكفل االرطفوين لكن  على غياب الدعم العائلي وذلك بسبب غياب زوجته

  . بعد االنتهاء ء من العالج الكيميائي وارشاد الزوجة تغريت احلالة وأصبح متحمس أكثر للكفالة
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  :07تقدمي احلالة 

سنة عامل يف شركة وطنية، كان لديه عدة أسباب لإلصابة 55يبلع من العمر ) ع، خ(احلالة 

بسرطان احلنجرة فقد كان يتعرض ملواد كيميائية يف عمله ويدخن كثريا بعدها أصيب بوعكة صحية 

هذا ما دفعه ملراجعة الطبيب وهنا عرف بإصابته بسرطان ما دفعه للقيام بعملية جراحية الستئصال 

بعدها توجه للعالج الكيميائي ومن مث مباشرة للتكفل األرطفوين حىت يكتسب صوت ويعود  احلنجرة

  .21\03\2018: تاريخ العملية يف. لعمله
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  :         07نتائج  عرض

  :استئصال احلنجرة الكلي  عمليةقبل جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف ما - 28

  .احلنجرة عندما ازدادت آالمي على مستوى

  .صدمت كثريا

نعم، كان لدي بعض املعلومات ألّنين زرت مواقع االنرتنت 

 .واطّلعت على مرضي

1  

2  

3 

 البعد النفسي

  .كثريا

  .حلّد ما نعم

 .مل حيدث معي

1  

2  

3 

 لغوي- البعد النفسو

  .نعم، وكثريا ما كان حيصل يل

  .نعم، يف اآلونة األخرية

 .ال، مل أتوقع ذلك

1  

2  

3 

 الصويت البعد
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  :استئصال احلنجرة الكلي  عمليةبعد جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف ما - 29

  .املاء

  .قّلت أمهّّييت

 .بكاء احلالة

1  

2  

3 

 البعد النفسي

  .نعم

 .صدمت، مل أستوعب يف أول مرة حىت قاهلا يل الطبيب

1  

2 

 لغوي- البعد النفسو

  .االنرتنت نعم، ألنين اطّلعت عليه من

 .كان صعبا نوعا ما

 البعد الصويت 1

  

  :جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف أثناء العالج الكيميائي - 30

  .زوجيت

  .كثريا

نعم، مل أتقّبل شكلي اجلديد إالّ بعد فرتة ومتابعة 

 .األخصائي النفسي

1  

2  

3 

 البعد النفسي

  .اإلشارة أو الكتابة

 .فرتة حرجة بالنسبة يل ولعائليتنعم كثريا، كانت 

1  

2 

 لغوي- البعد النفسو
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 البعد الصويت  .ال، مل أذهب إىل خمتص أرطفوين أثناء العالج
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  :جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف أثناء الكفالة األرطفونية - 31

  .عند االنتهاء من حصص العالج الكيميائي

 ORLطبيب

  .ذهبت وحدي

  .عادي

  .إعادة تأهيل صويت مملّ 

1  

2  

3  

4  

5 

 البعد النفسي

  .نعم

  .العودة إىل عملي

 .نعم، فهو من يساعدين على اسرتجاع صويت

1  

2  

3 

 لغوي- البعد النفسو

كنت منهارا بسبب العالج الكيميائي ومل تكن لدّي 

 .الرغبة يف أّي عالج آخر

 البعد الصويت 1
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  :07حتليل نتائج 

بعد طرح أسئلة املقابلة على احلالة أوضحت لنا النتائج أن احلالة كان يعاين من ورم خبيث مما أدى 

إىل استئصال حنجرته فوجد نفسه غري قادر على العمل الذي يعترب مصدر رزقه فالحظنا تدين 

بري أفراد لكن كان لديه دعم ك 5مستواه املعيشي خصوصا بعد مرضه وكانت لديه عائلة تتكون من 

من طرف عائلته اليت كانت تسانده بكل الوسائل خصوصا زوجته اليت مل تفارقه وال حلظة أثناء مرضه 

فقد كانت أجوبته يف البعد النفسي قبل وبعد العملية توضح مدى تأثره وذلك ألن املريض كان هو 

زوجته حىت ال املسؤول الوحيد وكان ذو شخصية قوية حيث أنه قرر الذهاب للعالج الكيميائي بدون 

يظهر ضعفه أمامها وال يقلقها على حاله فقد كان مؤمن بقضاء اهللا ويشكر اهللا على كل ما أعطاه 

إياه كان يستمد دعمه من أبنائه حيث كان مقربا إليهم ويقضي معهم معظم وقته قبل العملية لكن 

ت زوجته بعض بعد العملية أصبح منعزال وكان يعاين من تعب كبري وإرهاق مالحظ هنا الحظ

الغريبة عليه فتكلمت معه ومل خيربها بشيء حىت عرفت صدفة أنه حيضر حصص عالج   األعراض

كيميائي فبكت كثريا وقالت مل يكن يريد أن أراه مكسورا هنا بكى املريض حىت غرينا املوضوع فقد  

-فسي والنفسوكنا نالحظ مدى تأثره يف البعد الصويت عندما فقد صوته وكذا على كل من البعد الن

لغوي ،بعد هذه الصعوبات اليت واجهها املريض أثناء تلقيه العالج الكيميائي قرر البحث عن وسيلة 

ة للتكلم من جديد وهذا دجديدة يستعملها للتواصل هنا الحظنا أن زوجته كانت تضغط عليه للعو 

بطريقة أخري هنا اشتقت لسماع صوته حبب لكنه كان يتلقاها : ما سبب له توتر فهي كانت تقول 

اضطرت املختصة للتدخل و الشرح للزوجة كل ما يعيشه زوجها حىت تتفهم حالته و أصبح متحمسا 

لزيارة املختصة األرطفونية حىت يف حصص التكفل كان لديه رغبة كبرية يف اسرتجاع صوته لكن وضعه 

فقد كان يتعلم االقتصادي و عدم قدرته على التنقل كل مرة سبب له تذبذب يف حصص التكفل 

مترين و بعدها يغيب على بعض احلصص فيعود للتمرين السابق من جديد لكنه كان يفعل ما بوسعه 

  .السرتجاع للكالم 
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  :07مناقشة نتائج 

بعد حتليل كل النتائج ومجع املعلومات الالزمة على احلالة الحظنا أن احلالة كان ميلك شخصية قوية 

فالدعم النفسي الذي كان يتلقاه من عائلته شجعه للبحث  ساعدته على ختطي أصعب اللحظات

عن طرق للخروج من أزمته فقد كان للعامل النفسي دور كبري يف ختطي احلالة للصعوبات اليت كان 

  . يواجهها

غياب العامل االجتماعي وهذا ما كان واضحا حيث مل يتكلم املريض عن أصدقائه فقد كان يعيش 

أما العامل الثقايف الحظنا أنه كان ملما بنتائج العملية لكنه مل . ئلته فقطمنعزال عن الناس لديه عا

  . يكن مدركا لصعوبة الوضع فلم تكن لديه أي فكرة عن الصوت املرئي والتجشؤ

العامل االقتصادي هذا هو العامل األكثر تثريا على احلالة حيث الحظنا الظروف الصعبة اليت تواجهه 

كفل زيادة عن العالج الكيميائي الذي يعترب العامل األساسي يف تدهور احلالة واليت أعاقت سريورة الت

  .الصحية والنفسية للمصاب بالسرطان

  :07استنتاج

ومن هنا نستنتج أن احلالة عانت كثريا بسبب عدم قدرته على التنقل وذلك بسبب ضعف العامل 

االقتصادي لديه زيادة للمضاعفات اليت سببها العالج الكيميائي واليت سببت له صعوبة يف استمراريته 

كفل، ومن يف الكفالة األرطفونية لكن الدعم العائلي حفزه على العودة وبذل جهد كبري للعودة للت

 .هنا نستنتج أن العوامل اخلارجة تأثر يف التكفل األرطفوين زيادة عن العالج الكيميائي
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  :08تقدمي احلالة 

سنة مهندس معماري، أصيب بسرطان احلنجرة بسبب التدخني 51يبلغ من العمر ) ه، ق(احلالة 

ب يف استئصال حنجرته الدائم وبكثرة وجد لديه بعد الفحوصات ورم على مستوى احلنجرة مما تسب

وبدأ بعدها حصص العالج الكيميائي مث توجه مباشرة بعد االنتهاء من العالج الكيميائي إىل التكفل 

  .30\11\2018: تاريخ العملية كان يف. األرطفوين
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  :         08عرض نتائج احلالة 

  :استئصال احلنجرة الكلي  عمليةقبل جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة - 32

كانت لدي آالم حاّدة حىت كنت أبصق الّدم فقّررت 

  .زيارة الطبيب

  .مل أستوعب

  .قليال، شرح يل الطبيب عن نتائج العملية

1  

2  

3 

 البعد النفسي

  .نعم، وكانت يف تزايد

  .بالطّبع

 .ال، مل حيدث معي

1  

2  

3 

 لغوي- البعد النفسو

  .أحيانا نعم

  .أّي صعوبةال، مل أكن أعاين 

 .ال، مل أتوقع ذلك

1 

2  

3 

 البعد الصويت
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  :جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة بعد عملية استئصال احلنجرة الكلي - 33

  .األكل، كنت جائعا كثريا

  .أنين أصبحت معاق

  .مل أكن أستوعبها، لكن استوعبتها مع الوقت

1  

2  

3 

 البعد النفسي

  .نعم، بالتأكيد

 .حيايت، لكن تعايشت مع الوضع صدمة

1  

2 

 لغوي- البعد النفسو

  .نعم، كانت لدي معلومات كافية

 .كان التجّشؤ بصعوبة

 البعد الصويت 1

  

  :جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف أثناء العالج الكيميائي - 34

  .زوجيت

  .كثريا، صدمين العالج الكيميائي

 .ال، عادي جّدا تقّبلت شكلي

  

1  

2  

3 

 البعد النفسي

  .الكتابة يف اهلاتف

 .نعم كانت متّر علّي أيّام صعبة وكنت كئيبا وقتها

 

1  

2 

 لغوي- البعد النفسو

 البعد الصويت  1  .مل أتوّجه للكفالة األرطفونية أثناء العالج الكيميائي
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/ 2 

  

  :األرطفونية جدول ميثل إجابات احلالة على أسئلة املقابلة يف أثناء الكفالة - 35

  .بعد فرتة من انتهاء العالج الكيميائي

    ORL  طبيب

  .أو ابين زوجيت

  .عادي

  .كنت أشعر بالراحة خصوصا أثناء عملية التدليك

  

1  

2  

3  

4  

5 

 البعد النفسي

  .نعم كثريا، ألعود حليايت العادية

  .عائليت، وكنت قبل فقدان الصوت كثري الكالم

 .نعم، وأمثّن دوره كثريا

1  

2  

3 

 لغوي- البعد النفسو

مل أكن أعلم أّن هناك خمتص أرطفوين إلعادة الصوت 

 .حىت الحقا

 البعد الصويت 1
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  :08حتليل نتائج احلالة 

  :بعد طرح األسئلة املقابلة على احلالة توصلنا للنتائج التالية

احلالة ميسورة احلال حيث كان يتمتع مبستوى معيشي جيد، ويعيش يف جو عائلي متناسق يسوده 

االستقرار وكان شخص اجتماعي كثريا حيث الحظنا العالقة الطيبة اليت جتمع بينه وبني أصدقاءه 

 علمية كان يتمتع بصحة جيدة ومنتظم يف زياراته للطبيب ندواتمثقف فقد كان كثريا ما حيضر يف 

من أجل إجراء فحوصات وقائية ودورية لغاية اليوم الذي شعر فيه بوخز يف حنجرته أثناء البلع لكنه 

هنا كانت الصدمة .مل يكرب األمور حىت تطور الوخز إىل أالم حادة يف احلنجرة فقرر التوجه للطبيب

ري للجراح حيث تفاجئ بعد الفحوصات أنه يعاين من ورم خبيث يف احلنجرة ويتوجب التدخل الفو 

حىت يتم التخلص من الورم اخلبيث مل يكن لديه وقت كايف ليستوعب األمر فقد طلب من الطبيب 

  تزويده بكافة املعلومات قبل التوجه للعملية كان يعلم بالنتائج املرتتبة عن هذه العملية الحظنا 

من األمل حىت  الدعم النفسي الذي كان لديه فقد زاره كل أصدقائه قبل العملية وأعطوه جرعة

: بعد العملية قالت زوجته عندما فتح عينيه ابتسم عند رؤيته لنا وألصدقائه مث كتب لنا. يساعدوه

فالحظنا يف البعد النفسي تقبل احلالة للتغريات ) كنت سعيد عند رؤييت لعائليت وأحبايب حويل(

ميائي فقد عرب عن حزنه يف اجلديدة احلاصلة له مث بعد استئصال احلنجرة حوله الطبيب للعالج الكي

هذه املرحلة فذرف دموع وكتب أصعب فرتة يف حيايت فبكت زوجته وقالت يف حيايت مل أرى زوجي 

وحيد ومنعزل عنا متاما مثل تلك الفرتة كان يقضي معظم وقته يف الفراش حىت فكرنا أنه سيموت 

عد التفكري الطويل قرر ابنه وأصبح شاحب الوجه أسود البشرة مرهق متوتر قلق ال حيتمل أي شيء ب

أخذه للمختص األرطفوين كي يغري الوضع وخيرجه من تلك احلالة لكنه كان بعد كل حصة عالج 
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احلادة اليت تكون لديه مث بعد هذه الفرتة فكر ابنه أن  واآلالميرفض وذلك بسبب إرهاقه الشديد 

سبح وكل املرافق اليت كان حيبها ،بعدها يعيده حلياته السابقة فقد أصبح خيرجه ويأخذه إىل املقهى وامل

بدأ يف حصص التكفل األرطفوين هنا قلت زوجته الحظنا حتمسه للذهاب وعودته حلياته السابقة 

تدرجييا كان يكتب هي متارين غريبة لكنها فعالة وساعدتين للعودة إىل حيايت فتقدم بالشكر إىل 

 .املختصة وكان قد بدأ يف التجشؤ وحماولته نطق صوت

  :08مناقشة احلالة 

بعد حتليل النتائج توصلنا ملعرفة األسباب والعوامل املتدخلة اليت شجعت احلالة على التقدم يف التكفل 

  األرطفوين 

حيث الحظنا مدى مساعدة العامل النفسي للحالة لتخطي املرحلة الصعبة وكان للدعم العائلي دور 

أساسي ملساعدة احلالة تقبل واقعها اجلدي والتكيف مع التغريات اجلسمية احلاصلة بدون أي 

  . حساسية

ب أصدقائه وكذا العامل االجتماعي الذي أعطاه دافع لالستمرارية فقد الحظنا أن احلالة كان حي

العامل االقتصادي بتايل هو عنصر أساسي ومهم . وكان اجتماعي وهذا ما أعطاه طاقة إجيابية للتقدم

يف سريورة العالج فقد الحظنا أن احلالة كان لديها مستوى معيشي جيد هذا ما سهل له اخلروج من 

عامل الثقايف دور كبري فقد كان يذهب لنادي السباحة وغري ذلك ويف األخري لعب ال ةاألزمة النفسي

يف تقبل احلالة لوضعها اجلديد خصوصا أنه كان ملم بكل املعلومات وكان يشاهد الفيديوهات على 

  .حىت تكون لديه نظرة عن التكفل االنرتنت

احلالة يف فرتة العالج الكيميائي وسوء حالته النفسية ما جعله يرفض البدء يف  وإرهاقالحظنا تعب 
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حلل الوحيد السرتجاعه الصوت وتأجيله اىل ما بعد العالج الكيميائي هذا ما التكفل الذي كان ا

ساعده كثريا أثناء التكفل الذي أصبح مير بسالسة ونشاط وكذا تعامل املختصة اجليد مع احلالة ما 

  .حببه يف التكفل

  :08استنتاج 

لديها دعم عائلي كبري ما بعد دراستنا هلده احلالة وحتليل ومناقشة نتائجها توصلنا أن احلالة كان 

دفعها للتحسن وختطي صعوبة فرتة العالج الكيميائي والتوجه مباشرة بعدها للتكفل االرطفوين أيضا 

ملساعدته على ختطي هده املرحلة حىت  أخركان عامل   الذيالعامل االجتماعي والعامل االقتصادي 

  .املستوي االقتصادي املرتفع للحالة كان له دور يف ذلك

فعالية التكفل االرطفوين كانت بعد العالج الكيميائي الذي سبب اضطراب  إنهنا نستنتج  ومن

 .حلالة ساعدها أكثر يف زيادة محاسهاكذا الدعم الذي تلقته ا و صحي ونفسي للحالة
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  : االستنتاج العام 

من خالل االطالع على النتائج املتحصل عليها يف املقابالت اليت أجريناها مع احلاالت وأولياء 

احلاالت وكذلك طرح األسئلة اليت حضرناها واليت تضم ثالث أبعاد ضرورية تدرس حالة املريض قبل 

 حىت نضيفها وبعده ،أثناء العالج الكيميائي وأثناء التكفل األرطفوين عملية استئصال احلنجرة الكلي

للدراسات القليلة اليت جندها تدرس معاناة مستأصلي احلنجرة الكلي ومن هنا توصلنا إىل اإلجابة عن 

  .التساؤالت املطروحة يف اإلشكالية وقبول الفرضيات املقرتحة

حاالت قامت  08من خالل حتليلنا لنتائج أسئلة املقابلة املطروحة على عينة البحث املكونة من 

حاالت منها خضعوا للتكفل األرطفوين قبل وأثناء العالج الكيميائي  04احلنجرة الكلي ، باستأصل

حيث مل يظهر على هذه احلاالت حتسن ملحوظ يف حصص إعادة تأهل الصوت أل�م تعرضوا أثناء 

ذلك إىل عدة عوامل منها ما هو نفسي كاالكتئاب والقلق والتعب الناتج عن جلسات العالج 

منها ما هو اجتماعي كتأثري غياب الصوت على عملية التواصل ومنها ما هو ثقايف  الكيميائي ،و 

 كغياب الوعي حبيث أن كل هاته العوامل وغريها  تسببت بعرقلة وختريب ووقف سري حصص الكفالة

  . األرطفونية

ال أما احلاالت املتبقية خضعت للتكفل األرطفوين بعد االنتهاء من جلسات العالج الكيميائي وزو 

آثاره اجلانبية الكثرية واملتعددة ،حيث الحظنا حتمسا كبريا للبدء يف إعادة تأهيل أصوا�م  مبعنويات 

  . مرتفعة �دف إىل مساعد�م على العودة إىل الكالم بصوت بديل عن الصوت احلنجري املفقود

الصويت واستبدال صوت ومن هنا يبدأ دور التأهيل األرطفوين يف التكفل باملريض وهذا بإعادة التأهيل 

جديد لتعوض حاالت االستئصال احلنجري الكلي بصوت بديل عن الصوت احلنجري وهو الصوت 

املرئي ،دون أن ننسى التكفل �ذه الفئة من الناحية النفسية كذلك حيث أن التكفل النفسي مكمل 

  .للتكفل األرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي ، مع العلم بأن كل حالة هي حالة

  :ومنه نقول أن فرضيات البحث احلايل قد حتققت وهي كاآليت

  .تكمن فعالية التكفل األرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي بعد العالج الكيميائي



114 
 

  .التكفل األرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي فعال قبل العالج الكيميائي يكونال 

  .مبستأصلي احلنجرة الكلي فعالية بعد العالج الكيميائي للتكفل األرطفوين

  اخلامتة

كانت غايتنا يف هذا البحث هي دراسة فعالية التكفل األرطفوين مبستأصلي احلنجرة الكلي قبل 

حاالت استئصال حنجري  08العالج الكيميائي  وبعده ،حيث اعتمدنا على دراسة عينة  مكونة 

األرطفونية قبل العالج الكيميائي ومنها من خضعوا للكفالة بعده كلي منها من خضعوا للكفالة 

،وقد مت حتديد العينة البحث بعد القيام بإجراء الدراسة االستطالعية مبختلف مستشفيات وهران و 

اجلزائر العاصمة ،أين مت يف هذه األخرية حتديد عينة البحث املطلوبة للدراسة االساسية ،فقد قمنا 

مع حاالت تعاين من استئصال حنجرة كلي رفقة أوليائهم ،ذلك �دف مجع بإجراء مقابالت 

املعلومات الكافية عن التكفل االرطفوين و حتديد الوقت املناسب للبدء يف التكفل حىت تكون هناك 

فقد أوضحت الدراسة احلالية بأن هناك عدة عوامل متدخلة يف عرقلة سريورة وجودة اعادة ،فعالية 

بينها احلالة النفسية والفيزيولوجية بعد عملية استئصال احلنجرة الكلي ،وكذا اآلثار  تأهيل الصوت من

  . اجلانبية للعالج الكيميائي

  :ومن بني اإلقرتاحات اليت نراها مفيدة

  حاالتملتابعة ... عالجية كاملة مكونة من أطباء وخمتصني نفسيني و أرطفونينيتعيني فرقة 

 :حيث اجلوانب التالية االستئصال احلنجري الكلي من 

ة األرطفونية اليت الكفالأثناء العالج الكيميائي وكذا يف مرحلة قبل و ،قبل العملية اجلراحية وبعدها  

 ال يعمل على اعادة تأهيل الصوت فقط وإمنا سيكونرطفوين تعترب مهمة جدا ذلك ألن املختص األ

  .اليت من الصعب عليه تقبلهاديدة واجه الفرد املستأصل للحنجرة يف وضعيته اجلبصدد م

  واآلثار  استئصال احلنجرة الكلي عملية التغريات املرتتبة عنملريض عن انقرتح أيضا تبليغ

 .سواء املؤقتة أو الدائمة  لعالج الكيميائياجلانبية  ل
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  األخذ بعني االعتبار كل اجلوانب املؤثرة على احلالة النفسية للمريض والتكفل �ا �دف

 . رطفوينت املالئم للبدء يف عملية التكفل األحتديد الوق

 نفسي و االقتصادي على الكفالة دراسة مدى تأثري العوامل اخلارجية مثل العامل ال

.                                                                                                             رطفونيةاأل
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