
 –مستغاهم –جامعت عبد الحميد بن باديس 

 إلاوساهيت والاجتماعيت كليت العلوم

 قسم العلوم الاجتماعيت

 شعبت علم الىفس

 مركسة لىيل شهادة املاستر في علم الىفس

 خصص: علم الىفس العياديت

 

 

 

 

 طسف من علىا ومىاقشت مقدمت

 مصطفى أميرة حسىاء. )ة(:الطالب
 

 أمام لجىت املىاقشت

 سخت مصححت ، أ. بالل ليىت و

 :الصفت                     :           الستبت          اللقب والاسم     

 زئيسا                        (أمحاضس) ةأستاذ       . بلعباس هاديت.    د

 مشسفا ومقسزا                  (بمحاضس) ةأستاذ . بالل ليىت               د      

 ىاقشام                     أ(  محاضس) ةأستاذ         تواتي حياة.    د.

0202-0291السىت الجامعيت 

 

الوعي الصحيإعداد بسهامج تسبيت صحيت لتىميت   

عىد مسض ى سسطان القولون.   

 



 –مستغاهم –باديس جامعت عبد الحميد بن 

 إلاوساهيت والاجتماعيت كليت العلوم

 قسم العلوم الاجتماعيت

 شعبت علم الىفس

 مركسة لىيل شهادة املاستر في علم الىفس

 خصص: علم الىفس العياديت

 

 

 

 

 طسف من علىا ومىاقشت مقدمت

 مصطفى أميرة حسىاء. )ة(:الطالب
 

 أمام لجىت املىاقشت

 

 :الصفت                     :           الستبت          اللقب والاسم     

 زئيسا                        (أمحاضس) ةأستاذ       . بلعباس هاديت.    د

 مشسفا ومقسزا                  (بمحاضس) ةأستاذ . بالل ليىت               د      

 ىاقشام                     أ(  محاضس) ةأستاذ         تواتي حياة.    د.

 

0202-0291السىت الجامعيت 

 

بسهامج تسبيت صحيت لتىميت الوعي الصحي إعداد  

عىد مسض ى سسطان القولون.   

 



 أ
 

 

 اإلهداء
 

 ..إهداء خاص

 ..إلى مرضى السرطان

 ..إلى أولئك الذين عانقهم المرض واحتضنهم األلم

 ..بابتساماتهم أجمل صور الصبر وأعظم معاني األملإلى الذين يرسمون 

 ..إلى من احتموا مكانًا في قموبنا وعقولنا

 ..إلى من فرحهم فرحنا، وألمهم ألمنا

 .م بالشفاء والعافيةهسائمين المولى عز وجل أن يمن عمي. ..إلى من سكنوا أعماقنا
 

 أهدي مشروع تخرجي هذا لكل من كان لي عونا وسندا

 والدّي عمى مجهوداتهم، حّبهم، دعمهم، ودعواتهم طوال مشواري الدراسي بالذكرأخص 
خوتي  عبد الحق وبومدين الّمذان أتمنى لهما النجاح والسعادة في حياتهم وا 

لى و   .هللا عائمتي حفظهمكّل ا 
  



 ب
 

 شكر وتقدير:

 العمهية.ساعدىْ عمِ إىجاز ٌذي الهذكرة وأىار لْ دربْ ووفقىْ فْ هسٓرتْ الحهد هلل الذؼ 

التْ لم تبخل بتوجٍٓاتٍا وكاىت عوىا لْ إلىجاز ٌذي "بالل لينة" أتقدم بخالص الشكر إلِ األستاذة الهشرفة 
 الدراسة.

 عضاء لجىة الهىاقشة الذٓن تفضموا بقراءة ٌذي الهذكرة.أ أيضا إلِ األساتذة الشكر 

 رة.عمِ دعهً لىا فْ إعداد الهذك"د. عّهار" وأشكر أيضا رئيس الشعبة 

 أمي وأبيإلِ يسّرىْ أن أتقّدم بخالص الشكر 

 عمِ ثقتٍم دائها بىجاحْ ودعهْ. عبد الحق وبومدينواخوتْ 

 ،عمِ ىصائحً عبد الغنيكّل عائمتْ أخص بالذكر خالْ  كها ال يفوتىْ أن أشكر

 ،رشيدةوخالتْ  خديجةعّهتْ 

 عمِ حّبٍم. يسرى وابتسام ابىتا خاالتْ 

 وكاىوا دائها هساىدٓن وا أفضل األصدقاءحوأصبصدقائْ التْ جهعتىْ بٍم الجاهعة إلِ أعز أ

عمِ حبٍا، هساعدتٍا ودعهٍا لْ طوال ٌذا  وفاءصديقتْ الهقربة وهصٓبة حياتْ  أختْ، لْ أخّص بالذكر
 ،الهشوار الدراسْ

 الذؼ كان دائها يساعدىْ ويدعهىْ. فوضيلو

 عمِ حّبٍم ودعهٍم لْ. زهرة، سهامنجود، نصيرة، إلِ صديقاتْ الهقربات 

 

 وفْ األخٓر أشكر كل األشخاص الهقربٓن هن قمبْ الذٓن ىسٍٓم قمهْ لكن لم ٓىساٌم قمبْ.

  



 ج
 

 الممخص:

صحية لتىهية الوعْ الصحْ عىد هرضِ سرطان القولون، التربية البرىاهج  إعدادٍٓدف البحث الحالْ إلِ 
لمحالة أّولً تطبٓق استبيان لتقيم هدػ الوعْ الصحْ عىد الهريض ثّم تطبٓق البرىاهج  توجٍٓيا افتبىٓىا هسار 

والذؼ ٓتكّون هن هجهوعة هن الجمسات التْ تزّود الهريض بهعموهات حول الىظام الغذائْ الصحْ الخاص 
دٓمة، والتدريب اقتراحات لتجاوز اضطرابات الىوم، العالجات البو بهرضِ سرطان القولون، والتربية البدىية، 

ذا قصد تقٓيم هدػ تطّور الوعْ الصحْ لدػ الهريض  عمِ االسترخاء، ثّم إعادة تهرير ىفس االستبيان ٌو
بعٓن  وفعالية البرىاهج. كها تّم عرض البرىاهج عمِ عدد هن الهختصٓن فْ عمم الىفس وأخذت آرائٍم

 عمٍٓا.  ٓتوافق هع العٓىة التْ تّم بىاؤي، وبعد ذلك تّم اعداد الصيغة الىٍائية لمبرىاهج بها االعتبار

 : التربية، الصحة، الوعْ، السرطان، سرطان القولون.الكممات المفتاحية

Abstract : 

The current research aims to build a health education program to develop health 

awareness in patients with colon cancer, so we adopted a course of guidance for 

these cases, firstly applying a questionnaire to assess the extent of health awareness 

on our patients, then implementing the program, which consists of a set of sessions 

that provide the patient with information about a healthy diet for cancer patients 

Colon, physical education, suggestions to bypass sleep disorders, alternative 

therapies, and relaxation training, then re-pass the same questionnaire in order to 

assess the extent to which health awareness has evolved in the patient and 

effectiveness of the program. The program was also presented to a number of 

psychologists and their opinions were taken, after which the final version of the 

program was prepared in accordance with the sample that was built on it. 

Key words: education, health, awareness, cancer, colon cancer.  
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 مقدمة
ا الهباشر والقوؼ عمِ هختمف  أصبحت الصحة هن الهفردات التْ توصف بٍا الحياة الهزدٌرة، فتأثٌٓر

هوجودة عىدها ٓتهكن الصحة جواىب الحياة جعل هىٍا هؤشرا قويا عمِ درجة تقّدم الهجتهعات. تكون 
كٓٓف حياتً اإلىسان هن بىاء عالقات اجتهاعية فّعالة، ويتهكن هن االىدهاج هع هجتهعً ويستطيع ت

الخاصة هع هختمف الظروف والضغوطات، وفْ حال اإلصابة بالهرض ٓبدأ الفرد بإدراك التٍدٓد خاصة 
 فْ حالة الهرض الهزهن حٓث يكون العيش هع التٍدٓد الجسدؼ هستهر هعً.

بىْ إذ أدػ التزآد الهذٌل لألهراض الهزهىة فْ أوىة األخٓرة إلِ سعْ الباحثٓن والهٍتهٓن بالصحة لت
سموكات صحية صحيحة هن أجل تعميم الفرد وهساعدتً لموقاية هن ٌذي األهراض والهشكالت الصحية 
هية السموك الصحْ فْ الوقاية هن تطّور األهراض،  وكيفية التكّٓف هعٍا. هن ٌىا ٓزداد التأكٓد عمِ ٌأ

م ها ٓجب التركٓز وتوصمت األبحاث أن اتجاٌات الفرد ىحو الصحة وسموكاتً الصحّية الههارسة، ٌْ  ٌأ
عميً هن أجل وقآتً هن الهخاطر الصحية. ولموصول إلِ تطبٓق سموك صّحْ فْ الههارسات الٓوهية 
ٓجب االىطالق هن هفاٌيم صحّية تساٌم فْ تىهية الوعْ الصحْ أثىاء عهمية التربية الصحية لمتقمٓل هن 

ا.   الهشكالت الصحية والحد هن تطوٌر

فْ تبّىْ أفراد الهجتهع هفٍوم الصحة بصورتٍا الكاهمة، حٓث تعّمم الفرد كيفية فالتربية الصحية تساٌم 
ذا هن خالل تعدٓل السموك الغٓر الصحْ، فإن  ا وتعقٓداتٍا، ٌو حهاية ىفسً هن األهراض أو هىع تطوٌر
الٍدف الرئيسْ لمتربية الصحية ٌو غرس هفاٌيم وعادات صحية سميهة لدػ األفراد بحٓث تصبح أسموبا 

 هارس فْ الحياة الٓوهية ألفراد الهجتهع.ي

وبها أّن هرض سرطان القولون أحد األهراض الهزهىة غٓر الهعدية والذؼ أصبح هىتشرا فْ أوىة 
م أسبابً سوء التصرف  األخٓرة، إذ يحتاج الهصاب بً إلِ تحقٓق الصحة الىفسية والجسدية، حٓث هن ٌأ

رجع السبب فْ ذلك إلِ ىقص الهعموهات الصحية والوعْ الصحْ خاصة السموكات الغذائية الخاطئة، ٓ
 الصحْ لدػ الفرد.

فْ ٌذا اإلطار تحاول الدراسة الحالية بىاء برىاهج التربية الصحية لتىهية الوعْ الصحْ لهرضِ سرطان 
القولون وقد حاولىا اإللهام بكل ها ٓتعمق بالهوضوع حٓث اشتهمت الدراسة عمِ ستة فصول توزعت بٓن 

داف الدراسة، الجاى هية وٌأ ب الىظرؼ والتطبيقْ، فاحتوػ الفصل األّول عمِ اإلشكالية، الفرضية العاهة، ٌأ
 التعريف اإلجرائْ لهتغّٓرات الدراسة.
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أّها الفصل الثاىْ فٓتعّمق بالتربية الصحية، هستوياتٍا، التعريف بالقائهٓن بٍا، أسالٓب وأدواتٍا، العواهل 
ا فْ  تىهية الوعْ الصحْ. وقد تّم اختيار ٌذا الفصل هن أجل التهٍٓد وبىاء أرضية الهؤثرة عمٍٓا، وأثٌر

 صمبة لالستعاىة بٍا هن أجل تصهيم برىاهج التربية الصحية لمدراسة.

الفصل الثالث الهتعّمق بالوعْ الصحْ حٓث تّم التطرق لهفٍوم الوعْ الصحْ، هكوىات الوعْ الصحْ، 
هي دافً.جواىب الوعْ الصحْ، هجاالتً، ٌأ  ة ىشر الوعْ الصحْ وٌأ

الفصل الرابع ٓتعمق بهرض سرطان القولون بحٓث تّم فيً التعرف عمِ السرطان بصفة عاهة، آلية 
حدوثً، أىواع السرطان، أسبابً وأعراضً، ثّم تعرفىا عمِ البىية التشريحية لمقولون، التعريف بسرطان 

كمٓىيكية الخاصة بسرطان القولون، هراحمً، عالج القولون، هفٍوم التسرطن، عواهل الخطر، العالهات اإل
 سرطان القولون.

دافٍا، هىٍج الدراسة، أدوات  أّهأ الجاىب التطبيقْ، فْ الفصل الخاهس شهل الدراسة االستطالعية، ٌأ
  استبيان الوعْ الصحْ(، عٓىة الدراسة، عرض الحاالت.الدراسة )الهقابمة العيادية، الهالحظة، 

ْ الفصل السادس عرض وهىاقشة الىتائج الهتحصل عمٍٓا بعد تطبٓق استهارة الوعْ كان هن الهفروض ف
الصحْ وجمسات برىاهج التربية  الصحّية عمِ عٓىة الدراسة األساسية، لكن بسبب وباء كوروىا لم ىستطع 
 هواصمة التربص هع صعوبة فْ توفر الهرضِ إذ أّىٍم أكثر عرضة لإلصابة بالفٓروس كوىٍم أقل هىاعة
فٍذا أهر غٓر هٍىْ وال أخالقْ أن ىستدعٍٓم لدراسة تجريبية فْ ظل ٌذي الظروف، لٍذا شهل الفصل 

داف البرىاهج، ركائز بىاءالسادس  هية وٌأ أسالٓب تدريس  برىاهج التربية الصحية، فمسفة البرىاهج، ٌأ
ل اىجاز البرىاهج، وهراح األساسية لتطبٓق الهراحلالبرىاهج، األجٍزة والوسائل الهستخدهة فْ البرىاهج، 

. لىختتم البرىاهج، تقٓيم هحتوػ البرىاهج، التأكد هن صالحية البرىاهج، عرض البرىاهج فْ صورتً الىٍائية
الدراسة بتقديم الخالصة العاهة وهجهوعة هن التوصيات واالقتراحات وعرض قائهة الهراجع والهالحق 

 التْ تّم توظيفٍا فْ ٌذي الدراسة.
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  اإلشكالية 1

باألهراض الهزهىة وتغٓٓرا جذريا فْ أىهاط شٍدت السىوات األخٓرة ارتفاعا همحوظا فْ ىسبة اإلصابة 

ا فْ هختمف دول  األهراض هع ارتفاع التكالٓف الصحية  الهتعمقة بٍا، وارتفاع فْ هعدل حدوثٍا واىتشاٌر

العالم ىتٓجة السموكيات الخاطئة السيها األهراض التْ يعبر عىٍا بأهراض الىهط الهعيشْ، ولٍذا تشكل 

وبىاء  لموقاية هن ٌذي األهراض فٍْ تعهل عمِ ارتقاء الهعارف والهعموهاتالتربية الصحية حجر الزاوية 

صحة األفراد، فإن هستوػ الوعْ الصحْ ٓىعكس عمِ  إٓجابية ت لتصبح أكثراالتوجٍات وتعدٓل السموك

 اتلحالة الىفسية والعالق، ااء، الىشاطات الههارسة، وكذا عمِ القدرات العقمية ذهباشرة عمِ اختيار الغ

فالهرض يأخذ هعىِ هٍم فْ تاريخ الهريض، حٓث تختمف تصورات كل هريض  ، جتهاعية هع أخريناال

  .اتجاي هرضً، وشكل الرعاية التْ ٓتوقعٍا

ٓواجً اإلىسان باستهرار العدٓد هن الهشاكل والهخاطر التْ قد تؤثر عمِ سالهتً الجسدية ورفآٌتً وصحتً 

ا شٓوعا فْ الوقت الحالْ ٌْ ولعلتصٓبً قد أهراض  وتىجم عىٍا عدة ، األهراض القمبية اتالسرطاى أكثٌر

ا   .الوعائية، داء السكرؼ، أهراض الجٍاز التىفسْ الهزهىة وغٌٓر

عدد الحاالت  تجاوزٓوهن بٓن ٌذي األهراض ىجد السرطان الذؼ أصبح هشكمة كبٓرة فْ الصحة العاهة، فقد 

هثال، ( 2008( شخص عام )2100فْ وفاة )طاىات السر  تتسببوقد  ة،( حال2800) الهكتشفة سىويا

%( هن أسباب الوفيات هن بٓن األهراض الغٓر السارية فْ الجزائر، وغالبا ها 12ويتسبب السرطان فْ )

% هن 52% لدػ الرجال( و)39تكون التوقعات سمبية فْ ضوء ارتفاع ىسبة عواهل الخطر هثل السهىة )

% هن الىساء(، هها ٓزيد 47% هن الرجال( و )31الخهول البدىْ ) % لدػ الرجال(،24الىساء( والتدخٓن )

  .(2013 ،الهىظهة العالهية لمصحةاحصائيات )بًاحتهال اإلصابة 



 

 

تهاهىا حول سرطان القولون الذؼ يهثل هوضوع بحثىا، والذؼ أصبح  وهن بٓن هختمف أىواع السرطان ىصب ٌا

( تصدر 2018ارة الصحة الجزائرية، فقد شٍدت سىة )هىتشرا فْ أوىة األخٓرة حسب هعطيات قدهتٍا وز 

تهاهىا فْ االطالع عمِ  .سرطان القولون الهرتبة األولِ عىد الرجال والثاىية عىد الىساء ذا ها أثار ٌا ٌو

الدراسات التْ أقيهت حول سرطان القولون هن الجاىب الىفسْ والتربوؼ والهصاحبة التْ يهكن أن تقّدم لٍذي 

  ِ وهن الدراسات التْ اطمعىا عمٍٓا فْ ٌذا الهجال:الفئة هن الهرض

(، الرياض، السعودية، بعىوان "تقٓيم خدهات التوعية والتثقٓف الصحْ فْ هراكز 0110دراسة "الدغٓتر" ) 

الرعاية الصحية األولية " فْ الرياض، وقد طبقت الدراسة عمِ عٓىة تشهل كافة الهراكز الصحية بالقطاعات 

باحثا لتقٓيم وضع خطط لمتحقٓق الصحْ وحصر أىشطة التوعية  44بهدٓىة الرياض لعدد الصحية الخهس 

الصحية والفئات الهستٍدفة وتىسٓق أىشطة التوعية الصحية هع القطاعات األخرػ، وقد توصمت الِ ىتائج 

م الهعوق هٍا: أكثر الفئات الهستٍدفة الحواهل ، وهرضِ السكرؼ والضغط واألطفال ، وهن ٌأ ات ىقص هن ٌأ

الهوارد البشرية وا عداد ذوؼ االختصاص فْ هجال التثقٓف الصحْ وقمة الوسائل السهعية البصرية وعدم 

 االٌتهام بالتثقٓف الصحْ هن قبل بعض هراكز وتقديم تسٍيالت ألىشطة.

هية تثقٓف الىاس بإهكاىية الشفاء هن هرض ال0110دراسة "عبد الهحسن" )      سرطان (، القاٌرة، هصر، حول ٌأ

حٓث أكدت الدراسة ضرورة تثقٓف هريض السرطان والهحطٓن بً وتوعٓتٍم ىفسيا بأن السرطان لم يعد ذلك 

الهرض الخطٓر الذؼ ال شفاء هىً بعد أن حقق التطور العمهْ الٍائل ىتائج هبٍرة فْ هعدالت الشفاء لمعدٓد 

هية الىوعية بكيفية ا لتعاهل هع الهرض عمِ اىً هرض شأىً هن أىواع الهرض, وقد توصمت الدراسة الِ ٌأ

شأن بقية األهراض حٓث يهكن الشفاء هىً ، والوقاية هىً، وأن الوقاية تستمزم فْ الهقام األول االكتشاف 

الهبكر االكتشاف لمحاالت والسعْ الدائم إلجراء الفحوصات واألبحاث الدورية هن أجل التعرف عمِ بداية 

وذلك بٍدف الشفاء، والتأكٓد عمِ دور الثقافة العاهة فْ تحقٓق ذلك, وقد ٌذا الهرض فْ هرحمة الهبكرة جدا 



 

 

هية دراسة لجاىب التثقٓف الصحْ بشكل عام والدور الذؼ تقوم  استفاد الباحث هن ٌذي الدراسة فْ تأكٓد ٌأ

 بً وسائل االعالم فْ تحقٓق ذلك.

ِ الوعْ الصحْ لدػ طمبة كمية ٌدفت الدراسة إلِ التعرف عم هصر، (،2007دراسة "عمْ رحيم دمحم" )

التربية الهرحمة بأقساهٍا العمهية واإلىساىية ولذا فقط اختٓرت عٓىة عشوائية ههثمة لطمبة كمية التربية هن 

إىاث  81ذكور و 68طالبا بواقع  149أقسام التاريخ والفٓزياء وعموم الحياة والعموم التربوية والىفسية بمغت 

الوعْ الذؼ أعدي الباحث، وتهثمت ىتائج الدراسة فْ وجود فروق ذات داللة  وتطمبت الدراسة إتباع هقياس

 إحصائية فْ هجال التربية الغذائية والتربية اإلىجابية.

( باتىة، الجزائر، هذكرة لىٓل درجة الهاجستٓر فْ عمم الىفس العيادؼ            2011دراسة "لكحل رفيقة" )

تأثٓر التربية الصحية عمِ االلتزام الصحْ لهرضِ ارتفاع "تحت عىوان  ،تخصص عمم الىفس الصحة 

( فرد تتراوح 120دراسة هٓداىية عمِ عٓىة هن الهصابٓن بارتفاع ضغط الدم ، تكوىت هن ) "ضغط الدم

م هن )  سىة( ، ٌدفت الدراسة إلِ التعرف عمِ هدػ االلتزام الصحْ لهرضِ ارتفاع  100إلِ  30أعهاٌر

لتربية الصحية فْ تحسٓن االلتزام الصحْ لدٍٓم، استخدهت الباحثة الهىٍج ضغط الدم و هدػ تأثٓر ا

الوصفْ ، و هقياس االلتزام الصحْ، وأكدت الىتائج أن هستوػ التربية الصحية لهرضِ ارتفاع ضغط الدم 

 ضعٓف، كها أن تعميم الهرضِ يحسن درجة التزاهٍم الصحْ.

ران، أطروحة ىٓل0100) "غالق هحسن"دراسة  شٍادة دكتوراي عموم فْ عمم األحياء، والتْ تعىوىت  (، ٌو

هريضا  202ووراثية لسرطان القولون لدػ سكان غرب الجرائر" دراسة هٓداىية عمِ  ة"دراسة وبائية، تشريحي

، هن كال جىسٓن 0115الِ ديسهبر  0111سىوات هن جاىفْ  1هصاب بسرطان هشخص تاريخيا لهدة 

اسة الِ دراسة البروفٓل الوبائْ بأثر رجعْ عىد االفراد الهصابٓن اهرأة، ٌدفت الدر  021رجل و 055

 بسرطان القولون بالهستشفِ.



 

 

(، الجزائر، أطروحة ىٓل شٍادة دكتوراي العموم فْ عمم الىفس العيادؼ، والتْ 2016دراسة "القص صميحة" )

قٓنفعالية برىاهج تربية صحية فْ تغٓٓر سموكات الخطر وتىهية الوعْ الصح"تعىوىت  ، دراسة "ْ لدػ الهرٌا

باتىة.                                    –هٓداىية عمِ عٓىة هن تالهٓذ السىة الثالثة هتوسط بهدٓىة عٓن التوتة 

دفت الدراسة إلِ بىاء واقتراح برىاهج فْ التربية الصحية ودراسة فعالٓتً فْ تغٓٓر سموكات الخطر وتىهية  ٌو

قٓ ن، واستخدهت الباحثة هىٍج الشبً التجريبْ وبالتحدٓد التصهيم التجريبْ ذو الوعْ الصحْ لدػ الهرٌا

الهجهوعتٓن الضابطة والتجريبية، تهثمت الىتائج فْ غياب دور الهىاٌج الدراسية فْ تىهية الوعْ الصحْ 

 لمتالهٓذ.  

عمم الىفس العيادؼ، و ( باتىة ، الجزائر،  أطروحة ىٓل شٍادة دكتوراي العموم فْ 2017دراسة "عطية دلٓمة" )

فعالية برىاهج تثقٓف صحْ فْ رفع درجة تقبل الهرض والتحكم الذاتْ لدػ  "التْ كاىت تحت عىوان 

، دراسة هٓداىية عمِ عٓىة هن هرضِ السكرؼ الىهط الثاىْ بهدٓىة عٓن هٓمة ، "هرضِ السكرؼ الىهط الثاىْ

تقبل الهرض و التحكم الذاتْ ، و استخدهت ٌدفت الدراسة إلِ اختبار فعالية برىاهج تثقٓف صحْ فْ 

( فرد هن هرضِ السكرؼ الىهط الثاىْ ، تهثمت 12الباحثة الهىٍج الشبً التجريبْ عمِ عٓىة هتكوىة هن )

الىتائج فْ وجود فعالية كبٓرة لبرىاهج التثقٓف الصحْ فْ القياس البعدؼ الستبيان هصدر الضبط الصحْ و 

 تقبل الهرض.القياس البعدؼ الستبيان عدم 

(، الهغرب، أطروحة ىٓل شٍادة الدكتوراي العموم فْ الطب والتْ 0105) " " Hatim kernissدراسة 

تعىوىت "التربية الصحية لهرضِ السكرؼ دراسة هٓداىية عمِ هجهوعة هن أطباء هختصٓن فْ الطب العام"، 

جراءات األطباء لمتربية ال دفت الدراسة إلِ قياس هعارف، هبادغ وا  صحية عىد هرضِ السكرؼ، استخدم ٌو

الباحث استهارة إدارية هوجٍة، تهثمت الىتائج فْ تقوية إرادة الفرد فْ الخضوع لمتربية الصحية وتشجيع 

 األطباء عمِ استعهال التربية العالجية لهرضِ السكرؼ.



 

 

 دراستىا وهىٍا: نأّها بخصوص الدراسات الغربية فتطمعىا طٓمة بحثىا إلِ هجهوعة هن البحوث التْ تقترب ه

( ٌدفٍا التعرف عمِ أثر برىاهج هقترح لمهعرفة الغذائية عن طريق 0441"،)( holund)دراسة "ٌوالىد 

تدريس السموكيات الغذائية عمِ رفع الوعْ الغذائْ والعادات الغذائية لدػ التالهٓذ والتمهٓذات، وذلك 

قٓن، ولتحقٓق لذلك استخدم الباحث الهى ٍج شبً التجريبْ ، حٓث طبقت الدراسة عمِ لهجهوعة هن الهرٌا

ىاث فْ سن  هدارس فْ الدىهارك، وأسفرت ىتائج  4، تّم تطبٓق الدراسة عمِ  04عٓىة هن التالهٓذ ذكور وا 

الدراسة عمِ األثر اإلٓجابْ لمبرىاهج فْ رفع الهستوػ الغذائْ لدػ تالهٓذ وتمهٓذات الهجهوعة التجريبية ، 

 ئية لدٍٓم خاصة البىات بعد اىتٍاء هن تدريس البرىاهج.وتحسن فْ العادات الغذا

ٌدفت إلِ دراسة عالقة تربية الهريض هع عالجً  ْ( الت0110) "SAOUNATSOUباإلضافة إلِ دراسة "

وربطٍا بالهتغٓرات الخارجية، سىوات الدراسة وهدة العالج، حٓث ثم اختيار ٌذي الفرضية هع األفراد 

هية الدواء والعواقب الهترتبة عمِ عدم أخذ الجرعة  ام، تمقو الهصابٓن بارتفاع ضغط الدّ  تعميم حول ٌأ

هريض بارتفاع ضغط الدم، وذلك باستخدام اختبار بعدؼ فْ  41الهحددة، وتكوىت عٓىة الدراسة هن 

الهجهوعتٓن الضابطة والتجريبية، وقد أظٍرت الىتائج فروق ذات داللة إحصائية بٓن هستويات االهتثال فْ 

والهجهوعة الضابطة، وجود عالقة إٓجابية بٓن سىوات الدراسة وااللتزام، وعالقة سمبية  ةهوعة التجريبيالهج

 بٓن هدة العالج وااللتزام. 

 والتوعية الصحّية الحظىا هن خالل تحمٓمىا لٍذي الدراسات أن بعض الدراسات تىاولت هوضوع التربية الصحية

جاالت الصحة العاهة وبعض األهراض الهزهىة كالسكرؼ وضغط فْ الهؤسسات التعميهية وأخرػ فْ بعض ه

 . الّدم، أّها الدراسات التْ تىاولت سرطان القولون فكاىت أكثر فْ الجاىب التشريحْ والطبْ

هن ٌىا فإن التدخالت الهتعمقة بتحسٓن تعاهل وتكٓف الفرد هع ٌذا الهرض باتت عمِ درجة هن األٌهية 

بالىسبة لمهٍتهٓن بالصحة، فالتربية الصحية تٍدف إلِ التعدٓل االٓجابْ لسموك الهتعمق بٍا وذلك هن خالل 



 

 

الحياة أؼ عمِ الوعْ الصحْ بصفة التأثٓر الهباشر والغٓر الهباشر عمِ هستويات الهعرفة والدوافع وظروف 

جل إيصال الهعارف أعاهة، فٍْ تتوجً إلِ األفراد وتستىد بشكل خاص إلِ ىشاطات تربوية صحية هن 

هية التربية الصحية عىد  ىا تتجسد ٌأ والهٍارات والكفاءات الالزهة قصد تىهية الوعْ الصحْ لدػ الهرضِ ٌو

قصد تطوير  تبىٍٓا، الهريضالتْ يستوجب عمِ مسموكات ئز لوركاهرضِ سرطان القولون كوىٍا تبىْ قواعد 

تباع ىهط هعيشْ صحْ،  لكن لألسف لم ىجد تطبيقٍا  ثقافتً الصحية بغية هساعدتً فْ التكٓف هع هرضً وا 

فسىحاول فْ بحثىا ٌذا الهحمْ بالخصوص فْ الهصالح االستشفائية لهدٓىة هستغاىم،  فْ الواقع الجزائرؼ 

 لتىهية الوعْ الصحْ عىد هرضِ سرطان القولون. صحية ةبىاء برىاهج تربي

 انقىنىٌ؟ سشطبٌ يشضً ػُذ انصحٍ انىػٍ حًُُت فٍ انصحُت انخشبُت بشَبيح فؼبنُت يذي فًب 

 وتفرعت إشكاليتنا إلى ... 

 ها هدػ تطور الوعْ الصحْ عىد هرضِ سرطان القولون بعد تتبعٍم لحصص برىاهج التربية الصحية؟ -

 فعالية تعميم هرضِ سرطان القولون فيها ٓخص وعٍٓم الصحْ؟ها هدػ  -

 ها ٌو هستوػ التربية الصحية لدػ هرضِ سرطان القولون؟ -

 : فرضية البحث 2

 .ٓتطور الوعْ الصحْ عىد هرضِ سرطان القولون بعد تتبعٍم لحصص برىاهج التربية الصحية -

  



 

 

  :أهمية البحث 3

هية الدراسة الحالية فْ تىاول - هية فْ الدراسات والبحوث اإلكمٓىيكية ٌْ التربية  تبرز ٌأ هتغٓرات ذات ٌأ

ْ هن الهتغٓرات الفعالة فْ تبىْ سموكات صحية   .الصحية، الوعْ الصحْ ٌو

تبىْ طريقة هعٓىة لىشر الوعْ الصحْ لموصول إلِ الصحة الجٓدة واالستقرار الجسدؼ والىفسْ خصوصا -

ذا هن    .خالل برىاهج التربية الصحية الذؼ سىبىيًلمهصابٓن باألهراض الهزهىة، ٌو

 .تحسن الوعْ الصحْ ورفع هستوػ االٌتهام واإلدراك لدػ الهصابٓن بسرطان القولون  -

 .العاهةالهساٌهة فْ تطوير برىاهج الصحة  -

هعموهات الضرورية لهرضِ سرطان القولون حول الوسائل الهحاولة تىظيم برىاهج تربوؼ هبسط ٍٓدف لتقديم  -

 .مهع هرضٍ ٍملهثمِ لتعايشا

 .لفت ىظر الهؤسسات الصحية ألٌهية التربية الصحية لمهرضِ -

   :أهداف البحث 4

هية التوعية الصحية لمهصابٓن باألهراض الهزهىة بوضع براهج  - تٍدف ٌذي الدراسة إلِ تسميط الضوء عمِ ٌأ

م فعال فْ العالج   .صحية وىفسية لذلك حتِ يكون دوٌر

 .هاذا تأثٓر التربية الصحية فْ تىهيً الوعْ الصحْ لدػ هرضِ سرطان القولون  ةهعرف -

تىهية الوعْ الصحْ عىد الهرضِ الهصابون بسرطان لبىاء واقتراح برىاهج فْ التربية الصحية هحاولة  -

 .القولون 

استبدالٍا  الكشف عن بعض الهعتقدات الخاطئة واالتجاٌات الغٓر صحية لدػ هرضِ سرطان القولون بغرض -

 .بالهعموهات الصحيحة حول الهرض

  



 

 

  :المفاهيم اإلجرائية 5

  :التربية الصحية -

سموك الهتعمق بالصحة وتىهية الوعْ الصحْ لدػ الهرضِ مٌْ تمك التربية التْ تٍتم بالتعدٓل االٓجابْ ل

 .الهصابٓن بسرطان القولون 

  :الوعي الصحي -

حساسٍم بالهسؤولية ىحو صحتٍم ويظٍر فْ إلإلٍام هرضِ السرطان القولون بالهعموهات والحقائق الصحية 

  .السموكات والههارسات الٓوهية الصحية

  :سرطان القولون  -

ٌو ىوع هن أهراض السرطان التْ تصٓب القولون، الذؼ ٌو جزء األخٓر هن األهعاء الغميظة هن الجٍاز 

سىتيهتر األخٓرة هن القولون، فْ أغمب الحاالت ٓبدأ ككتمة صغٓرة هن الخاليا  15هس الٍضهْ، السرطان ي

بعد فترة هن الزهن  « Aadenomateuse polype » ورهية غدية « polype »  السرطاىية تدعِ باسم سمٓمة

 .تتحول ٌذي األخٓرة التْ تكوىت إلِ كتل سرطاىية هتواجدة فْ القولون 
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 تمهيد

م هجالت الصحة وهيادٓىٍا التربية الصحية، ٌذا الهفٍوم الهتجدد الذؼ أصبحت كل الٍٓئات  هن بٓن ٌأ
ا لها لً  هية كبٓرة فْ هن العالهية وهن بٓىٍا الهىظهة العالهية لمصحة تعتهد عميً فْ الكثٓر هن تقاريٌر ٌأ

بقدرات  جعل هىٍم أفراد ٓتهتعون تزويد األفراد والجهاعات بالهعموهات والهفاٌيم واألسس الصحية التْ ت
ت عمها هن أصبح ة والتْالصحي ٓرة تّم االرتقاء بهفاٌيم التربيةخالل السىوات األخصحية وىفسية واجتهاعية. 

ستخدم الىظريات السموكية والتربوية واالجتهاعية وهبادغ اإلعالم والتعميم واالتصال لمىٍوض عموم الهعرفة ت
ا بٓن أفراد الهجتهع ياة. إبالصحة وتحسٓن ىوعية الح ّن التغٓر الجذرؼ فْ أىهاط األهراض الهزهىة واىتشاٌر

ذا  هن األهراض الهعدية إلِ األهراض الهزهىة وبشكل خاص أهراض القمب والشرآٓن والسكر والسرطان، ٌو
راتٓجيات عهل عمِ وضع وتىفٓذ استة لمتربية الصحية تها أدػ إلِ بروز حاجة همحة إلِ إٓجاد برىاهج فعال

 الصحة الوقائية فْ كافة هيادٓن التربية الصحية.
م العواهل الهستخدهة فْ تقديم الرعاية األولية لألفراد والهجتهع حٓث  لذا فإن التربية الصحية تعتبر أحد ٌأ

 تساٌم فْ الوقاية هن األهراض وتعميم التعايش هعٍا، وذلك بتحسٓن صحة الفرد والهجتهع.
 

 ية:مفهوم التربية الصح .1

ورد تعريف التربية فْ المغة فْ هعجم لسان العرب عمِ أّىٍا ربا ٓربو أؼ ىها وزاد، كها ذكرت فْ القرآن  -
ٍٓج( ]الحج:  ٍِ ٌَْتزَّْت َوَرَبْت َوَأىَبَتْت ِهن ُكلِّ َزْوٍج َب ا اْلَهاء ا ٍَ ْٓ [، بهعىِ 5الكريم فْ قولً تعالِ: )َفِإَذا َأىَزْلَىا َعَم

 .ىهت وازدادت

عمِ أىٍا عهمية هىظهة إلحداث ( 19: ص2001حسب شعالن دمحم وىاجْ فاطهة )أّها اصطالحا عرفت 
 لعقمية واالىفعالية واالجتهاعية.تغٓرات هرغوب فٍٓا فْ سموك الفرد فْ جواىب شخصٓتً الجسهية وا

ْ عيارة عن السالهة وعدم اال -  ختالل.الصحة فْ المغة حسب هعجم لسان العرب: ٌْ خالف السقم ٌو
الصحة حسب الهىظهة العالهية لمصحة ٌْ حالة هن السالهة والكفاية البدىية، العقمية واالجتهاعية اإلٓجابية 

 (.   199: ص2006وليست هجرد الخمو هن الهرض أو العجز. )هفضْ أبو ٌوال والبموؼ خالد،
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م هجاالت الصحة العاهة وجزء أساسْ ألؼ برىاهج لمصحة العاهة، فٍْ عهمية  تعتبر التربية الصحية هن ٌأ
تربوية تعهل عمِ تعميم الهجتهع كيفية حهاية ىفسً هن األهراض والهشاكل الصحية وتعهل عمِ تزويد األفراد 
بالخبرات الالزهة بٍدف تعدٓل وتطوير سموكٍم الصحْ لهساعدتٍم عمِ تحقٓق السالهة والكفاية البدىية 

 والىفسية واالجتهاعية والعقمية.
 الباحثون والهختصٓن التربية الصحية بعدة تعاريف وطرق وفيها ٓمْ: لقد تىاول

  تضم فرص بىاء الوعْ لمتعمم، تىطوؼ عمِ بعض أشكال (1998)تعريف الهىظهة العالهية لمصحة'' :
االتصال التْ تٍدف إلِ تحسٓن الهعرفة الصحية بها فْ ذلك تحسٓن الهعرفة، تطوير الهٍارات الحياتية 

 الحفاظ عمِ صحة الفرد والهجتهع.''التْ تساعد فْ 
  تحت الىاس عمِ تبىْ عادات صحية فْ حياتٍم وعمِ (1999)تعريف الهىظهة العالهية لمصحة'' :

إتباع ٌذي العادات، واتخاذ قراراتٍم حول صحتٍم بأىفسٍم سواء كاىوا أفراد أو جهاعات، وذلك لتحسٓن 
 تعىْ إيصال الهعموهة ولكن أيضا تىهية الحوافز حالتٍم الصحية وتحسٓن بٓئتٍم، فالتربية الصحية ال

والهٍارات والثقة فْ الذات ضرورية هن أجل تحسٓن الصحة والتربية الصحية تشهل إيصال الهعموهة 
الخاصة بالشروط االجتهاعية، االقتصادية والبٓئية التْ لٍا تأثٓر عمِ الصحة وأيضا عمِ هختمف 

 تعهال ىظام الصحة.عواهل الخطر وسموكات الخطر، وعمِ اس
  عبارة عن عهمية ترجهة لمحقائق الصحية الهعروفة إلِ أىهاط سموكية صحية سميهة عمِ هستوػ ٌْ

 الفرد والهجتهع وذلك باستخدام األسالٓب التربوية الحدٓثة.
 ( 34ص :2014حسب ٓوسف الزم كهاش)  ِعبارة عن تٍٓئة خبرات تربوية هتعددة تٍدف إل ٌْ

مِ عادات الفرد وسموكً واتجاٌاتً وهعارفً، هها يساعد عمِ االرتقاء بصحة الفرد التأثٓر اإلٓجابْ ع
 والهجتهع الذؼ يعيش فيً.

  ( يم ٌْ عهمية تزويد الفرد بالهعموهات والخبرات بالطرق اإلٓجابية ( 49: ص1971عّرفٍا قىدٓل إبرٌا
تباع السموك الصحْ  لمهحافظة عمِ صحتً وصحة الهىاسبة التْ تساعدي عمِ إدراك هشاكمً الصحية وا 

 أسرتً وصحة الهجتهع. 
 ( 29:ص 1989حسب طىطاوؼ هحهود ) التربية الصحية ٌْ وسٓمة لتىهية الوعْ الصحْ ٌذي األخٓرة

ىها ٌْ عهمية تربوية  التْ تعد هعيار تقدم األهة ورقٍٓا فمم يعد هفٍوهٍا هجرد أحادٓث أو دروس وا 
ت والخبرات بقصد التأثٓر فْ هعرفتً وهٓولً وسموكً هن حٓث تتحقق عن طريقٍا تزويد الفرد بالهعموها

 حتً وصحة الهجتهع الذؼ يعيش فيً.ص



 الفصل الثاني.                                                                    التربية الصحية.

15 
 

هن خالل ها سبق هن تعريفات ىستخمص أن التربية الصحية ٌو عمم هشترك يستهد أصولً هن العموم 
يز الصحة والوقاية هن الطبية، العموم السموكية، عمم الىفس، العموم البٓئية والعموم اإلدارية، ويٍدف إلِ تعز 

األهراض والعجز والوفاة الهبكرة وتحقٓق جودة حياة أفضل هن خالل التثقٓف الذؼ يستٍدف تغٓٓر سموك 
 الهجتهع واألفراد.

 أهداف التربية الصحية: .2
، هجهوعة هن الخبراء لتحدٓد اإلطار الهفاٌيهْ لتعميم الهرضِ، (1998)عٓىت هىظهة الصحة العالهية سىة 

أجل العهل عمِ هجهوعة هن التوصيات لضهان جودة التربية الصحية وقد أقر ٌؤالء الخبراء أن وكذا هن 
التربية الصحية تٍدف إلِ تدريب الهريض عمِ التكٓف هع الهرض، واإلدارة الذاتية لمعالج والهرض الهزهن، 

الٓف الرعاية الطويمة وتهكٓىٍم هن التعاهل هع التغٓرات الىاتجة عن الهرض. كها أىٍا تساعد عمِ خفض تك
بالىسبة لمهرضِ والهجتهع. فٍْ هن أجل تحسٓن اإلدارة الذاتية لمهرض وكذا تحسٓن ىوعية رعاية الهرض 

 Geneviève) عمِ الهدػ الطويل، ٌذا هع عدم استثىاء الهرضِ الذٓن يعاىون هن هرض حاد.
Thomas,2003, P29) 

داف ا ص  :2014لخصٍا ٓوسف الزم كهاش )لتربية الصحية تطرقت العدٓد هن الدراسات العمهية حول ٌأ
 ( كها ٓمْ:35

العهل عمِ تحسٓن هستوػ صحة أفراد الهجتهع، بدء هن االٌتهام بصحة الجىٓن واألم الحاهل هن ىاحية التغذية  -
 السميهة والبٓئة والوقاية هن األهراض.

والتْ تتعمق بتقديم الهعموهات والحقائق التأكد هن ىشر الوعْ الصحْ والثقافة الصحية بٓن أفراد الهجتهع  -
حساسٍم بالهسؤولية ىحو العىاية بصحتٍم بحٓث تتحول ههارستٍم الصحية  الصحية والعهل عمِ شعور األفراد وا 

 إلِ أىهاط سموكية وعادات صحية ٓوهية.
الهجتهع فْ  العهل عمِ تأكٓد عمِ التعاون بٓن أفراد الهجتهع والهشرفٓن عمِ براهج الصحة العاهة هن أجل -

هجال تخطيط وبىاء البراهج الصحية، وتىهية الهشاريع الصحية، وتقديم الهعالجات واالقتراحات الالزهة لتطوير 
 الهستوػ الصحْ فْ الهجتهع. 

داف التربية الصحية كها ٓمْ:43: ص2001وذكر سالم بٍاء الدٓن )  ( ٌأ
رض وهحاولة أن تكون الصحة ٌدفا لكل هىٍم، ويتوقف العهل عمِ تغٓٓر هفاٌيم األفراد فيها ٓتعمق بالصحة واله -

ذلك عمِ عدة عواهل هن بٓىٍا الىظم االجتهاعية القائهة، وكذلك عمِ هستوػ التعميم فْ ٌذا الهجتهع، كها 
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تتوقف عمِ الحالة االقتصادية وعمِ هدػ ارتباط األفراد بوطىٍم وحبٍم لً، ويتضح ذلك هن خالل هساعدتٍم 
هج الصحة العاهة فْ الهجتهع وهحاولة التعاون هعٍم فيها ٓخططون لً هن براهج لصالح خدهة لمقائهٓن عمِ برا

 الهجتهع.
العهل عمِ تغٓٓر اتجاٌات وسموك وعادات األفراد لتحسٓن هستوػ صحة الفرد واألسرة والهجتهع بشكل عام،  -

ْ يشارك فٍٓا كل أب وأم هن وطرق التصرف فْ حاالت اإلصابة البسيطة وفْ حالة الهرض وجهيع األعهال الت
 أجل رفع الهستوػ الصحْ فْ الهجتهع.

ىجاح الهشروعات الصحية فْ الهجتهع وذلك عن طريق تعاون األفراد هع الهسؤولٓن. -  العهل عمِ تىهية وا 
العهل عمِ ىشر الوعْ الصحْ بٓن أفراد الهجتهع والذؼ بدوري يساعد عمِ تفٍهٍم لمهسؤوليات الهمقاة عمٍٓم  -

م هن الهواطىٓن.ىحو    االٌتهام بصحتٍم وصحة غٌٓر
فالتربية الصحية جزء ٌام هن العهمية التربوية التْ ٓتحقق هن خاللٍا رفع الوعْ الصحْ عن طريق تزويد 
كسابً عادات صحية سميهة  الهتعمم بالهعموهات والخبرات بٍدف التأثٓر فْ هعارفً واتجاٌاتً وسموكً وا 

 سميم.تساعدي عمِ العيش فْ هجتهع 
ها:( 134: ص 1984ىا رأيان بالىسبة لمتربية الصحية حسب الفرا فاروق )ٌو  ٌو

ويركز عمِ الوقاية هن األهراض : the preventive modelلنموذج الوقائي الرأؼ األول ويطمق عميً ا -
 ويقوم عمِ ضرورة هساعدة صغار السن عمِ تقبل وتبىْ أىهاط هعٓىة هن السموك تتعمق بصحتٍم.

ويركز عمِ الىهو :  the educational model النموذج التعميمي أو التربوي الثاىْ ويطمق عميً الرأؼ  -
  الذاتْ لمهتعمم وأن سموك الفرد القائم عمِ حريتً فْ اختيار السموك الصحْ السميم واتخاذ القرار الخاص بً.

داف التربية الصحية تطورت هن االٌتهام بالهعموهات  الهتعمقة بالصحة فقط إلِ إذن ٓتضح ٌىا أن ٌأ
االٌتهام بالسموكات والىشاطات التْ تعزز الصحة وتحافع عمٍٓا، ألن هجرد توفٓر هعموهات عن الصحة 
دون ترجهتٍا إلِ سموكات همهوسة ليس بالٍدف الرئيسْ لمتربية الصحية، فالصحة الجٓدة ها ىفعمً هن 

 تؤدؼ بالضرورة إلِ تغٓٓر السموك.سموكات وليس ها ىقولً أو ىعرفً عىٍا ألن الهعرفة ال 
 وعمى هذا األساس تكون األهداف الخاصة لتعميم المرضى هي )أنظر الجدول الموالي(:

  اكتساب وتحسٓن قدرات وهٍارات الهريض عمِ الرعاية الذاتية: هىٍا ها ٓتعمق بالحفاظ عمِ حياة الهريض، ٌذا
 هريض.االكتساب يكون هكٓف حسب االحتياجات الخاصة لكل 

  جزء هن الهٍارات الىفس ْ اكتساب هٍارات التكٓف والتْ تعتهد عمِ الخبرة والتجربة السابقة لمهريض، ٌو
 اجتهاعية.
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 The self-care skillsهٍارات الرعاية الذاتية 

 .تخفٓف األعراض 
 .ْاألخذ بعٓن االعتبار الهتابعة الذاتية، القياس الذات 
 عالج الذاتْ.تكٓٓف جرعات األدوية، والتحضٓر لم 
 .تىفٓذ إجراءات العالج 
 )...،ْتغٓٓر ىهط الحياة )ىظام غذائْ هتوازن، ههارسة ىشاط رياض 
 .الوقاية هن الهضاعفات التْ يهكن تفادٍٓا 
 .التعاهل هع الهشاكل التْ يسببٍا الهرض 
 .ًاشتراك الهحيطٓن بً فْ إدارة الهرض، عالجً، والتعاهل هع أثار الىاتجة عى 

 The adaptation skillsهٍارات التكٓف 
 .هعرفة الذات والثقة بالىفس 
 .إدارة اىفعاالت الهريض واإلجٍاد الىاتج عن الهرض 
 .تطوير الهٍارات الشخصية وهٍارات االتصال 
 .تطوير هٍارات اتخاذ القرار وهٍارات حل الهشكالت 
 .داف لتحقيقٍا  تحدٓد ٌأ
 ور.هراقبة وتقٓيم الذات هن أجل إحداث تط 

  (haute autorité de santé 2017)الهٍارات الخاصة التْ تٍدف إلٍٓا تربية الهرضِ: 01جدول رقم 
ن تعددت وجٍات  داف التربية الصحية ىجد أىً حتِ وا  هن خالل ها تطرقىا اليً هن آراء هختمفة حول ٌأ

و تحويل األفكار  والهعارف والهعموهات إلِ الىظر واختمفت األٌداف إال أىٍا تصب فْ اتجاي واحد ٌو
سموكات همهوسة لدػ األفراد وبالتالْ لدػ الهجتهع ككل، فالهجتهعات عهوها والهجتهع الجزائرؼ خصوصا 
داف التربية الصحية هن أجل الحد هن الكثٓر  م ٌأ بحاجة هاسة إلِ تىهية الوعْ الصحْ الذؼ يعتبر ٌأ

إال هن خالل تطبٓق البراهج الصحية بأىواعٍا الهشاكل الصحية واألهراض الهستعصية ولن ٓتسىِ ذلك 
ا الفئة األكثر احتياجا لٍذي البراهج.  وهجاالتٍا خاصة لدػ الفئة الهتهدرسة باعتباٌر

داف التربية الصحية بالىسبة لم  كذا يهكن أن تحدد الباحثة ٌأ  كالتالْ: هرضٌِو
 اكتساب هعارف وهفاٌيم صحية عن أىفسٍم وعن هرضٍم. -
 ضِ حول هواجٍة الهشاكل الصحية وكيفية إٓجاد حمول لٍا.تىهية وعْ الهر  -
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 تزويد الهرضِ بالهٍارات والخبرات التْ تساعدٌم عمِ تىهية هعارفٍم واتجاٌاتٍم وسموكٍم الصحْ. -
 حث الهرضِ عمِ تغٓٓر هفاٌيهٍم الصحية الخاطئة. -
 خمق الرغبة والشعور بالرضِ عن ههارسة عادات صحية سميهة. -
 التصرفات والعادات الصحية السميهة التْ ٓتبعوىٍا فْ حياتٍم. توعية الهرضِ حول -
العهل عمِ ىشر الوعْ الصحْ بٓن الهرضِ والذؼ بدوري يساعد عمِ تفٍهٍم لمهسؤوليات الهمقاة عمِ عاتقٍم  -

م.  ىحو االٌتهام بصحتٍم وصحة غٌٓر
 ترسٓخ السموك الصحْ السميم وتغٓٓر الخاطئ إلِ سموك صحْ صحيح. -
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 فوائد التربية الصحية:  .3
لمتربية الصحية فوائد كثٓر بالىسبة لمهريض والقائهٓن عمِ الرعاية الصحية، فالتعميم الفعال لمهريض 

 :لً القدرة عمِ Susan Bacorn Bastable (p09 ; 2006)حسب 
 .زيادة رضا الهريض 
 .تحسٓن ىوعية حياة الهريض 
 .ضهان استهرارية الرعاية الطبية 
  الهريض.تخفيض قمق 
 .تشجيع االلتزام بالعالج 
 هريض: فالهريض لم يعد هوضوع العالج، بل أصبح شريك فْ فريق العالج، -تحسٓن العالقة طبٓب

 فٍو عىصر فعال فْ وضع تصور لحل الهشكالت الهتعمقة بالهرض والتكٓف هعً.
 مجاالت التربية الصحية: .4

م هحاالت التربية الصحية فْ:281 : ص2015ددت الهىظهة العالهية لمصحة حسب عاكف فؤاد )ح  ( ٌأ
 .الصحة الشخصية 
 .صحة الغداء 
 .صحة الهستٍمك 
 .الصحة العقمية والىفسية 
 .صحة األسرة 
 .صحة الهجتهع 
 .صحة البٓئة 
 .األهن والوقاية هن األحداث 
 .الوقاية هن األهراض والتحكم فٍٓا 
  .سوء استخدام الهخدرات والهواد الضارة 

م الهوضوعات التْ أصبحت ترتكز عمٍٓا التربية الصحية  (136: ص 1984) ويرػ فاروق الفرا أن هن ٌأ
 ىجد:
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كالىظافة والتغذية الصحية والعىاية بالبشرة والٓدٓن وأظافر األصابع والشعر والوقاية الصحة الشخصية:  .1
 لوقاية هن الحوادث.هن األهراض، والرياضة البدىية الٓوهية، والترفيً والصحة الىفسية والعقمية والسالهة وا

صحة الهجتهع وسالهتً وصحة البٓئة وها يحيط بٍا والتربية  الصحة االجتماعية )صحة المجتمع(: .2
  الصحية لمحياة العائمية واإلسعافات األولية.

هن خالل ها سبق ىرػ أن هجاالت التربية تعددت ىظرا لتعدد الهراحل التْ يهر بٍا الفرد فْ حياتً، واختالف 
صائص كل واحدة هىٍا عن األخرػ، لذا كان همزها أن تكون ٌذي الهجاالت هتكاهمة وهتشابكة هن طبيعة وخ

أجل تحقٓق السالهة والكفاية الصحية لمفرد، والوصول بً إلِ تحويل الهعتقدات والهعارف الصحية إلِ 
 سموكات وههارسات همهوسة.

 وتم االعتهاد فْ دراستىا ٌذي عمِ هجالٓن أساسٓن ٌها:
 هٓتً فْ كل هراحل حياة التغذية والغذاء الصحي:  مجال حٓث ٍٓتم ٌذا الهجال بالغذاء الصحْ وٌأ

اإلىسان وخصوصا عىد الهرضِ. والوجبات الغذائية الهتوازىة وكيفية الهحافظة عمِ الغذاء والعادات 
 الغذائية السميهة.

 :هية الىشاط البدىْ لمجس مجال التربية الرياضية م وتىشيط أجٍزة الجسم ويشهل ٌذا الهجال ٌأ
الهختمفة والوقاية هن األهراض والشعور بالصحة والعافية. ودور التربية الرياضية فْ حهاية الجسم 

 هن بعض هشكالت العصر كالسهىة، السكرؼ، ارتفاع ضغط الدم،،، الخ.
  شروط التربية العالجية: .5

 Haute Autorité de santé (2007)حسب 
  :أخذ قرارات هشتركة، احترام ها يفضمً الهريض، الحرص عمِ أن تكون مركزة عمى المريض

 هصمحة الهريض.
  :التوصيات الهٍىية، الهؤلفات العمهية، أراء الهٍىٓٓن القائهٓن أن تكون قائمة عمى أساس عممي(

م، وذلك هن حٓث الهوارد   التعميهية.عمِ الصحة(، وكذا االرتكاز عمِ خبرات الهرضِ وأسٌر
 .أن تكون جزء ال يتجزأ من عممية العالج والتكفل بالمريض 
 .أن تهتم بالحياة اليومية لممريض، والعوامل االجتماعية، النفسية والبيئية 
  :وذلك بأن تتكٓف هع تطور الهرض، وأسموب حياة الهريض، وأن تكون أن تكون عممية مستمرة

 جزء هن إدارة الهرض عمِ الهدػ البعٓد.
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 ٓىفذٌا القائهٓن عمِ الصحة والهدربٓن عمِ عهمية التربية العالجية لمهرضِ، التقىيات  أن
 البٓداغوجية، والعهل ضهن فريق لتىسٓق هختمف اإلجراءات.

 .)ْأن تستىد إلِ تقٓيم احتياجات الهريض وهحيطً )التشخيص التعميه 
 ا هع الهريض، وأن يشترك فٍٓا أكبر عدد ههكن هن أقا  رب الهريض.أن ٓتم بىاٌؤ
 .تكٓيفٍا هع الوضع الثقافْ والتعميهْ لمهريض وهراعاة أسموبً وقدراتً فْ التعمم 
  أن تعرف هن حٓث الهحتوػ واألىشطة، أن تكون هىظهة، وأن تىفذ باالعتهاد عمِ وسائل تعميهية

 هختمفة.
 فة.أن تعتهد عمِ هتخصصٓن هن هٍن هختمفة، الترابط والتكاهل بٓن تخصصات وقطاعات هختم 

 أن ٓتم تقٓيم تطور الفرد خالل العهمية التعميهية. 
  طرق ومراحل التربية الصحية: 

 كالتالْ: Pierre Hecquard (2009: P7-8)أوضحٍا 
تكون هوجٍة لمهريض ولهن حولً، وذلك هن خالل شبكة الرعاية الصحية التربية العالجية الفردية: - أ

أو هن خالل جهعيات، ٌياكل خاصة. ويتم اختيار )هرضِ السرطان، هرضِ السكرؼ، القمب،...(، 
الٍدف، الوقت والهكان الذؼ تتم فيً )عيادة خاصة، هؤسسة رعاية، هكان قريب هن الهريض،...(. 
هع ٌذا فالهخطط لتىفٓذ التربية الصحية العالجية لمهرضِ ٓتم عمِ ىفس الىحو، ويهكن تمخيص 

 خطواتً فْ:
  :ِالتشخيص التعميهْالخطوة األول 

يقوم الهختص فْ الرعاية الصحية الذؼ يقوم بالتكفل بالهريض الهصاب بهرض هزهن، بسؤال الهريض عن 
الكيفية التْ ٓتعاهل بٍا هع هرضً، وها يهكن تقديهً لتحسٓن أو تغٓٓر سموكاتً. خالل ٌذي الهرحمة يطمب 

ثر فْ هكتب الطبٓب، فْ هن الهريض إعطاء وجٍات ىظري حول حالتً، ويهكن أن ٓتم ٌذا خالل جمسة أو أك
 العيادة أو الهستشفِ. وعادة تتم بطرح أسئمة دقيقة عمِ الهريض:

 هاذا يعرف الهريض عن هرضً؟ -
 ها تأثٓر الهرض عمِ الحياة الٓوهية، وكٓف ٓواجٍٍا؟ -
 ها ٌْ الصعوبات التْ ٓواجٍٍا؟ -
 ها ٌْ التصورات التْ يضعٍا الهريض حول الهرض؟ -
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 رة، الحياة الهٍىية، االجتهاعية، الهشاريع...؟ها ٌو تأثٓر الهرض عمِ األس -
 :برىاهج التعميم الخطوة الثاىية 

ٓتم وضعً هع الهريض أو فريق الرعاية الصحية الهعالج لمهريض، وتحدد أولويات التعمم التْ عمِ الهريض 
ضربات  تعمهٍا ليحل هشاكمً فْ حياتً الٓوهية. عمِ سبٓل الهثال التصرف خالل األزهات، هراقبة هعدل

 حٓث ٓتم وضع برىاهج فعمْ والتخطيط لمعهمية التعميهية بالتفاوض هع الهريض. .القمب، ..
 :تقٓيم العهمية التعميهية الخطوة الثالثة 

خالل ٌذي الهرحمة ٓتم التحقق هن الىهو الحاصل فْ هعرفة الهريض، تحسن سموكً، تطور الهعموهات 
الذاتْ وتحسن االلتزام. حٓث ٓتم استعهال ٌذي الهعموهات الحقا فْ  الطبية، التحسن فْ ىوعية الحياة، التقٓيم

 عهمية التكفل والعالج وتبادلٍا هع هختمف الهٍىٓٓن العاهمٓن عمِ الرعاية الصحية لمهريض.
ْ تجهيع لعدد هن الهرضِ )هن أربع إلِ ثهاىية هرضِ(، تتم بىفس  التربية العالجية الجماعية:- ب ٌو

مة األولِ، إال أن شروط الههارسة تتطور، والشبكات خطوات األولِ، وهع أىٍ ا تبدو صعبة التحقٓق لمٌو
ْ تهكن  الصحية يهكن أ، توفر الظروف الالزهة لتىفٓذ األىشطة الهتعمقة بالتربية العالجية الجهاعية، ٌو
الهرضِ هن التعرف هعا عن عالقات عالجية جدية، العالج، وتحمٓل التحديات التْ تطرحٍا حالتٍم، 

ٓجاد حمول هع هقدهْ الرعاية.  وهحاولة الوصول إلِ هستوػ أفضل وا 
ىاك عدة إٓجابيات لمتربية العالجية الجهاعية، فٍْ تسهح لمهريض بأن يفٍم أىً ليس وحٓد، وأن ٌىاك  ٌو
آخرون يعيشون ىفس الصعوبات ويواجٍون ىفس العراقٓل فْ إدارة هرضٍم وعالجٍم، ٌذي الهعرفة تسهح 

بالعيش هع الهرض، الهشاركة فْ الهرض، أخذ الدواء والتعاهل هع الهعالجٓن تسهح بتبادل  بتقاسم خبرتٍم
الخبرات، تحرير اىفعاالتٍم، التعبٓر عن خٓباتٍم، وكذا عن ىجاحاتٍم، وتهتعٍم بالحياة. تعتبر الجهاعة إذن 

ْ تىهْ الهٍارات االجت هاعية خصوصا تحسن هن قدرات الهريض االجتهاعية، التواصل والتضاهن. ٌو
 بالىسبة لبعض األهراض التْ ٓتأثر فٍٓا الهريض بىظرة أخرين كالسهىة، الصرع...الخ.

إن عهمية التربية العالجية الجهاعية تسهح لمهريض بتعمم تقىيات شرح الهعموهات، إعادة صياغة ادراكاتً، 
 André Grimaldi, Julie) .التدرب عمِ أخد القرارات فْ الحاالت الحرجة، تبادل الهعموهات، ..

Cosserat,1998, P145) 
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 تعميقات واقتراحات الطريقة

العرض التفاعمْ )بٓن هسٓر 
 العرض والهشاركٓن(

Interactive presentation 
between the facilitator 

and the participants 

 الهشاركة الىشطة لكل أعضاء الجهاعة أساسية:
  وباستعهال وسائل التوضيح.الشرح باستعهال لغة بسيطة 
 .الهىاوبة بٓن التساؤالت واإلجابات 
 .جذب اىتباي الهشاركٓن، تقديم ردود فعل إٓجابية 
 .تعزيز الهعموهات الهكتسبة وتوضيح الىقاط الغاهضة 
  .هراجعة الهواضيع الغاهضة 

 التبادل أو الهىاقشة الجهاعية
Exchange or group 

discussion 

عمِ تبادل الهعموهات والهفاٌيم التْ تسهح بالتعهق فْ بعض تشجع ٌذي الطريقة 
 الهواضيع:

 .هشاركة جهيع األعضاء 
 .الربط بٓن خبرات الهشاركٓن 
  تجىب الهواجٍة والهعارضة هن خالل تشجيع التبادل البىاء) التوضيح، إعادة

 التوجيً، التركٓز عمِ الجواىب الهٍهة، االحترام(
 والههارسة الشرح

Demonstration and 
practice 

 .بالىفس الثقة وهحاكاة القدرات لتطوير هٍم
 الهختمفة التقىيات تعدٓل أو ههارسة بالهالحظة، لمهشاركٓن ىسهح أن ٓجب

دهاجٍا  :لمهريض الٓوهية الحياة فْ وا 
 بههارستٍا يقوهون  الهشاركٓن وجعل التقىيات شرح. 
 البىاء والتصحيح الهشاركٓن تشجيع هع الراجعة التغذية استعهال. 

 عقد التعمم
 Apprenticeship contracts 

ٓىخرط الهشاركون فْ الهجهوعة لإلدهاج الفعمْ لمقدرات والهعموهات، وهن الهٍم 
 احترام ٌذا العقد لضهان استيعاب الهعموهات وتطبيقٍا فْ الحياة الٓوهية لمهريض:

 .اقتراح حمول هن طرف الهشاركٓن 
  ستٍا فْ الهىزل وضهان هتابعة لٍا، اقتراح تحديات اقتراح أىشطة يهكن ههار

 عمِ الهدػ القصٓر، الهتوسط والطويل.

 طرق وىشاطات التعمم الهستعهمة خالل جمسات التربية العالجية الجهاعية.: 02جدول رقم



 الفصل الثاني.                                                                    التربية الصحية.

24 
 

 مستويات التربية الصحية: .6
و ٓرػ  Dekkers (Karin van Ballekom ;2008,P10)يحدد ديكرز  أربع هستويات لمتربية الصحية، ٌو
 أىٍا كها ٓمْ:

  ،تقديم هعموهات لمهريض )حٓث ٓتم التركٓز عمِ الهحتوػ وهن أهثمة ذلك هعموهات عن التدابٓر الهتاحة
 طبيعة الهرض، تكالٓف العالج، ...(

 ريض خالل تدريب الهريض )ٓتم التركٓز عمِ ىقل الخبرة هن الهعالج لمهريض، الجاىب الوظيفْ لمه
التشخيص والعالج، هثل الهعموهات الهتعمقة بتىاول الدواء وتحضٓري، تحضٓر الهريض لمتخدٓر ولمعهمية، 

 كيفية التحضٓر لالختبارات التشخيصية، ...(
  ذا ٓتطمب جٍد هىٍجْ وتركٓز عمِ الهريض، هثل تعميم تعميم الهريض )ٓتم التركٓز عمِ التعمم، ٌو

ن وعالجً، تغٓٓر ىهط حياة الهريض والتعاهل هع الهضاعفات الهحتهمة، الهريض إدارة الهرض الهزه
)... 

  دعم الهريض )ٓتعدػ إلِ الجاىب اإلىساىْ لمهريض، ٓرتبط هع اتصال فعال ٍٓدف إلِ جعل الهريض
 احتهاال، واالٌتهام بالجواىب الىفسية لمعالج والهرض وىتائجً، االتصال هع العائمة، ...(

 الصحية: القائمين بالتربية .7
 Jean calo Samuelحسب  يهكن التهٓٓز بٓن ىوعٓن هن القائهٓن والهتدخمٓن فْ عهمية التربية الصحية

(2008, p1278) الهحفزين والفاعمٓن.: ٌىاك 
دور جهعيات الهرضِ بالغ األٌهية فْ دعم التربية الصحية لمهريض، ىشر لممحفزين لعممية التربية، بالىسبة 

والهشاركة فْ تدريب القائهٓن عمِ التربية وتىظيم الوسائل الالزهة لمتربية. تعتبر الجهعيات  الرسائل التعميهية،
الصحية، الهؤسسات، دور الصحة، األقسام االستشفائية، والهرافق الصحية بشكل عام الهروجٓن الهحتهمٓن 

 لٍذي العهمية.
فعهمية التربية الصحية تتطمب فريق هتعدد  فٍم الهىفذٓن الفعمٓٓن لعهمية التربية العالجية، أما الفاعمين،

التخصصات هدربٓن عمِ عهمية التربية الصحية هن العاهمٓن فْ هجال الصحة )طبٓب، صٓدلْ، ههرض، 
أخصائْ العالج الطبيعْ، اختصاصْ التغذية، طبٓب األسىان، الهختص الىفسْ، ...( باإلضافة إلِ 

، رابطات الهرضِ أو ههثمْ الهرضِ والعهمٓٓن أخصائٓٓن هن خارج الهجال الصحْ )الهريض ىفسً
 االجتهاعٓٓن(.
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فالتربية العالجية ليست عهمية هحددة تىسب إلِ هٍىة صحية هعٓىة. بدال هن ذلك تحتاج لفريق هتعدد 
 تسٍم فْ إثراء التربية العالجية.التخصصات، حٓث خصوصية كل عضو 

كها أىٍا تحتاج لقدرات خاصة، عمِ هقدم التربية الصحية أن يهتمكٍا سواء فرديا أو ضهن فريق، وهن بٓن 
 Geneviève Thomas (2003, P29)القدرات: ٌذي 

 .)تكٓٓف أدائً هع الهريض والهرض )حاد أو هزهن 
 .ًتكٓٓف أدائً هع كل هريض بشكل فردؼ، هع أسرتً وأحبائ 
  ولإلجراءات الهتعمقة بفريق العالج وهع هن يعهل.تكٓٓف هستهر لدوري 
 .ِالتعاطف هع الهرض 
 .ِتحدٓد االحتياجات الذاتية والهوضوعية لمهرض 
 .ًاألخذ بعٓن االعتبار الحالة العاطفية لمهرضِ وخبراتٍم وتهثيالتٍم لمهرض وعالج 
 .هساعدة الهرضِ إلدارة ىهط حياتٍم 
 جية.اختيار الوسائل الهىاسبة لمتربية العال 
 .استخدام ٌذي األدوات ودهجٍا لرعاية الهريض وعهمية التعمم 
 .أخذ بعٓن االعتبار البعد التربوؼ، الىفسْ، االجتهاعْ فْ عهمية التربية الصحية عمِ الهدػ البعٓد 
  ،ا العالجية )اإلكمٓىيكية، البٓولوجية، الىفسية، البٓداغوجية، االجتهاعية تقٓيم التربية الصحية وأثاٌر

جراء التحسٓىات حسب الحاجة.االق  تصادية(. وا 
 .تقٓيم وتحسٓن بصفة هستهرة أداء هقدهْ الرعاية الصحية 
  تعميم وىصح الهرضِ لمتعاهل هع األزهات، والتعاهل هع العواهل التْ تتدخل فْ اإلدارة العادية

 لمهريض. 
 أساليب وأدوات التربية الصحية: .8

 HAS, institut national de) ل عهمية تعميم الهرضِ:تتىوع األدوات والتقىيات التْ تستخدم خال
prévention et d’éducation pour la santé,P3) 

 :اإلصغاء الفعال، هقابمة تحفٓزية خالل إجراء التشخيص  تقنيات االتصال المرتكزة عمى المريض(
 التعميهْ وخالل الهتابعة الطبية، الشروع فْ إجراء تغٓٓر سموك الهريض، دعم وتحفٓز الهريض(.



 الفصل الثاني.                                                                    التربية الصحية.

26 
 

 :هثل العروض التفاعمية، دراسة الحالة، حمقات الىقاش، الهحاكاة الهبىية عمِ  التقنيات البيداغوجية
 الهتابعة، حصص تطبيقية، ىشاطات رياضية، لعب األدوار، أدلة وثائقية.أساس تحمٓل حالة أو دفتر 

 :همصقات، صور، أشرطة صوتية، فٓدٓو، أقراص هدهجة، هطويات، تهثيالت لمحياة  أدوات مختمفة
 الٓوهية، ...الخ 

  العوامل التي تؤثر في التربية الصحية: .9
التربية الصحية تواجٍٍا عواهل سمبية تعوق أن براهج ( 212-209: ص2001)ٓرػ بٍاء الدٓن سالهة 

 التغٓٓر الٍادف وراء ٌذي البراهج وعواهل أخرػ إٓجابية تساعد عمِ التغٓٓر وتتهثل ٌذي العواهل فْ:
ْ: العوامل السمبية:- أ ا إلِ عواهل اجتهاعية وثقافية وىفسية ٌو  وتىقسم بدوٌر
 العوامل السمبية االجتماعية: -

  :و الشعور بااللتزام الهتبادل بٓن أفراد الجهاعة الواحدة وهن أهثمة ٌذا االلتزام: قوة تهاسك الجهاعة ٌو
 االلتزام بٓن األصدقاء. –االلتزام بٓن أفراد األسرة 

 :ذا قام العاهمون فْ الوحدة الصحية باالتصال  الحزبية ْ اىقسام الهجتهع إلِ حزبٓن أو أكثر، وا  ٌو
خر ٓتحول تمقائيا إلِ عدو الوحدة الصحية ولمعاهمٓن فٍٓا هها بأسرة هن أحد الحزبية فإن الجاىب أ

 يقمل هن ىجاحٍا وربها تؤدؼ إلِ فشمٍا.
 :فْ بعض الهجتهعات توجد جهاعة أو أفراد ٍٓدد رزقٍم وجود وحدة صحية أو  الحرص عمِ الربح

ن برىاهج صحْ هثل حالق الصحة أو الههرض فيقوهون بدعاية خاطئة لموحدة الصحية ويخمقو 
 األقاويل واإلشاعات التْ تؤدؼ إلِ فشل براهجٍا.

 العوامل السمبية الثقافية: -
  :القيم الهتوارثة التْ تعهل عمِ الحفاظ بكل قديم والتهسك بكل ها يعتقد فيً أباء التقالٓد ْ ٌو

ْ قوػ سمبية تقف فْ طريق كل ها ٌو جدٓد.  واألجداد، ٌو
 :و االعتقاد الشدٓد فْ القضاء  القدرية والقدر، ويبالغ بعض أفراد البٓئات الهتخمفة فْ ٌذا ٌو

االعتقاد هها ٓدفعٍم إلِ التواكل دون أن يقوهوا هن جاىبٍم بدور إٓجابْ لموقاية هن الهرض أو 
 عالجً.

 :و أن سكان هجتهع هعٓن يعتقدون أن طريقتٍم فْ الحياة أفضل هن أؼ طريقة أؼ  الثقافة الذاتية ٌو
م.هجتهع آخر هها ٓجعل هن ا  لصعب تغٓٓر طريقتٍم بطريقة أخرػ هقتبسة هن غٌٓر
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 :ويقصد بٍا التفاوت فْ تقدٓر العهل الواحد فهثال قد ٓىادؼ الطبٓب باالهتىاع عن  القيم الذاتية
 التدخٓن بٓىها ٓجد بعض شباب القرية فْ التدخٓن أىً هن هظاٌر الرجولة.

 العوامل السمبية النفسية: -
  :ٓختمف إدراك أفراد الهجتهع لألهور عن إدراك القائهٓن عمِ براهج التربية حٓث التفاوت فْ اإلدراك

الصحية، وهن أهثمة ذلك أن الطبٓب ٓدرك الذبابة عمِ أىٍا حشرة ىاقمة لكثٓر هن األهراض الهعدية، 
بٓىها اإلىسان العادؼ ٓدركٍا عمِ أىٍا كائن حْ خمقً هللا وفْ ٌذي الحالة فٍو ليس عمِ استعداد 

 تٍا.لهكافح
 :قد يستعهل الطبٓب ألفاظا وعبارات ال يفٍهٍا اإلىسان البسيط كالفالح والرجل  التفاوت فْ المغة

 العادؼ وبالتالْ ٌو ال يستفٓد هن خدهات الوحدة الصحية لمقصور فْ المغة أو فْ القراءة.
 وهىٍا:وتقوم أساسا عمِ تجاوب األفراد هع براهج التربية الصحية العوامل اإليجابية:  - ب
  :إذا ترتبط العهل الصحْ أو السموك الصحْ بالىواحْ الدٓىية كان ٌذا دافعا قويا الدوافع الدٓىية

 إلقبال الىاس عمِ البرىاهج.
 :هن العاهمٓن فْ الوحدة الصحية عمِ قيام صداقات بٓىٍم  إذا عهل الطبٓب وغٓري التزام الصداقة

بااللتزام لمصداقة ٓجعمٍم يقبمون عمِ البرىاهج إرضاء  وبٓن أفراد الهجتهع فان ٌؤالء األفراد يشعرون 
 ألصدقائٍم وحفظا لٍذي الصداقة.

 :إذا عهل البرىاهج الصحْ عمِ توفٓر بعض هواقف التىافس بٓن األسر أو األفراد  هواقف التىافس
 فإىٍم سيقبمون عمِ البرىاهج هدفوعٓن بالتىافس فيها بٓىٍم.

 :ْي الحالة ٓجب ربط البرىاهج الصحْ بارتفاع الهركز االجتهاعْ وفْ ٌذ الحاجة لمهركز االجتهاع
 لهن ٓتجاوب هعً. 

 التربية الصحية لتنمية الوعي الصحي:

تعميم الهريض حول حالتً والعالج والهخاطر والهىافع ٌو جزء أساسْ هن عهمية رعاية الهريض. تعميم 
الهريض ٌو عاهل أساسْ فْ عهمية تىهية الوعْ الصحْ ألن الهرضِ غٓر قادرين عمِ هتابعة التوصيات 

كافيا لضهان الوعْ الصحْ. التْ ليست لدٍٓم الهعرفة والفٍم الكافْ بٍا. هع أن الهعرفة والفٍم ليست هؤشرا 
عمِ الرغم هن أن ىقل الهعموهات ٌو جزء هن العهمية التعميهية، لكن األٌداف التعميهية تشهل أكثر هن 
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ْ تشهل إجراءات اكتساب الهعرفة، دهج الهعرفة فْ حياتٍم هن خالل تعمم الهٍارات،  إعطاء الهعموهات، ٌو
 تىفٓذ الخطة العالجية.السموكات، الدعم، التقٓيم، هتابعة الهريض، و 

 خالصة الفصل:
أصبح هن األهور األساسية أن عهمية التربية الصحية تكتسب أولوية هطمقة فْ هجال الخدهات الصحية، 
م الخطوات الوقائية  فٍْ تمزم األصحاء والهرضِ عمِ حد سواء، فبالىسبة لألصحاء تشكل التربية الصحية ٌأ

داية، وبالىسبة لمهرضِ تساٌم التربية الصحية فْ تحقٓق التكٓف هع ضد الهرض، فتحاول هىع حدوثٍا هن الب
 الهريض وتجىب الهضاعفات، وتىظيم عهمية الغذاء والدواء والىشاط الهىاسب.

التربية الصحية تشهل حياة اإلىسان هن شّتِ جواىبٍا، فْ هختمف األعهار والظروف، وفْ حاالت الصحة 
 ىفسية والعقمية واالجتهاعية.والهرض، وحيال الجواىب البدىية وال
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 تمهيد:

ىظرا ألن الفرد يعيش فْ بٓئة كبٓرة تضم جاىبٓن هختمفٓن أحدٌها طبيعْ وأخر اجتهاعْ، وألن العالم 
لمفرد هشاكل جسهية وىفسية، التْ قد تسبب لمفرد هشاكل الطبيعْ يفرز جهمة هن العواهل التْ قد تسبب 

جسهية وىفسية، وحتِ اجتهاعية هثل األوبئة واألهراض التْ تىشر فْ أىحاء الهجتهع، فإن التربية الصحية 
م العواهل التْ تساٌم فْ الحد هن اىتشار هختمف األهراض فْ الهجتهع، ووقاية  والوعْ الصحْ ٌها هن ٌأ

الوعْ الصحْ ٌو الٍدف الذؼ ىسعِ اليً وىتوصل اليً ال أن تبقِ الهعموهات الصحية كثقافة األفراد هىٍا. ف
صحية فقط. إذ تٍتم التربية الصحية بىشر الوعْ الصحْ لدػ األفراد هن خالل ترجهة الهعموهات الصحية 

 إلِ سموكيات صحية سميهة هن أجل هساعدة الهريض فْ التكٓف هع هرضً.

 الصحي:مفهوم الوعي  .1
لقد جاء هعىِ كمهة الوعْ فْ الهعجم الوجٓز بثالث صياغات ٌْ الحفع والتقدٓر، والفٍم وسالهة اإلدراك، 

 (.675: 1998شعور الكائن بها فْ ىفسً وها يحيط بأخرين. )هجهع المغة العربية،

هن الوعْ بأىً: اتجاي عقمْ اىعكاسْ لدػ الفرد يهكىً الوعْ  (115: ص1999ويعرف الصالح هصمح )
  رجات هتفاوتة هن الوضوح والتعقٓد.بذاتً والبٓئة الهحيطة بً بد

فٍو ترجهة الهعارف والهعموهات والخبرات الصحية ( 2: ص2009زىكىة سوزان ) عرفتً أها الوعْ الصحْ
 وكية لدػ األفراد.إلِ أىهاط سم

إلهام الهواطىٓن بالهعموهات والحقائق الصحية، وأيضا ( عمِ أىً 23: ص 2001الدٓن )سالهة بٍاء  عرفً
م، وفْ ٌذا اإلطار يعتبر الوعْ الصحْ ٌو الههارسة  إحساسٍم بالهسؤولية ىحو صحتٍم وصحة غٌٓر
الصحية عن قصد ىتٓجة الفٍم واإلقىاع، أؼ أن الوعْ ٌو تحول تمك الههارسات الصحية إلِ عادات تهارس 

 بال شعور أو تفكٓر. 

ٌو جهمة هن التصورات والهعتقدات والرؤػ ( 3: ص2014الصحْ حسب الشٍموب عبد الهمك، )والوعْ 
التْ تعٓن اإلىسان فْ حياتً وتحدد سموكً، ويقصد بً ٌذا إلهام الىاس بالهعموهات والحقائق الصحية 

م، وفْ ٌذا اإلطار يعتبر الوعْ الصحْ ٌو الههارسة حساسٍم بالهسؤولية ىحو صحتٍم وصحة غٌٓر عن  وا 
 قصد ىتٓجة الفٍم واإلقىاع. 



 الفصل الثالث.                                                                    الوعي الصحي

32 
 

 وهن ٌىا ىستخمص هن التعاريف السابقة لموعْ الصحْ:

أىً عبارة عن وعْ هعرفْ بالحقائق والهفاٌيم الصحية ٓىتج عىً وعْ وجداىْ يظٍر عمِ ٌٓئة اتجاٌات 
 وهٓول صحية إٓجابية هؤديا فْ الىٍاية إلِ وعْ تطبيقْ كم خالل ههارسات صحية إٓجابية.

 ت الوعي الصحي:مكونا .2
هن هجهوعة الهعارف والهعتقدات التْ يكوىٍا األفراد  (54،ص 2007) الزكرؼ حسب  ٓتكون الوعْ الصحْ

عن األهور والقضايا والهشكالت الهزهىة كالتدخٓن واإلدهان واإلصابة باألهراض الجىسية والسهىة، فإن 
سموكية فْ هجاالت هحددة والحجر األساس فْ هكافحة ذلك تعتهد عمِ تغٓٓر أىهاط الحياة وعادات األفراد ال

ٌذا التغٓٓر ٌو الهعرفة والتْ ىعىٍٓا ٌىا هجهوعة الهعموهات والخبرات والهدركات التراكهية التْ يحصل عمٍٓا 
اإلىسان هن الهصادر الهوثوقة حول الحقائق وأراء الصحية والتْ تشكل عاهال هٍها فْ الوقاية هن الهرض 

 لصحة وترقٓتٍا.ورافدا هن روافد ا

 جوانب الوعي الصحي:  .3
 ٓىبغْ أن تشهل عهمية التوعية الصحية جهيع هجاالت الحياة، فالأىً  (221، ص2006) شعباىْ هالكأكد 

ىا تقع عمِ األم بالذات هسؤولية كبرػ فْ  تقتصر عمِ جاىب واحد دون غٓري، ا الهىزل، ٌو فٓتعٓن أن ٓوفٌر
أبىائٍا، وتعويدٌم عمِ السموك الصحْ وعمِ االلتزام بالىظافة الشخصية غرس القيم وأداب الصحية فْ 

والعاهة، ويتعٓن أن تحرص الهدرسة عمِ أداء رسالتٍا فْ ىشر الوعْ الصحْ بٓن طالبٍا بحٓث ٓركزون 
عمِ العادات الصحية الجٓدة. وبالهثل فإن لكل هن الجاهعة والهؤسسات اإلعالهية وهؤسسات العهل، 

ورا رئيسيا فْ بث الوعْ الصحْ، وتدريب الىاس عمِ االلتزام بالقواعد الصحية السميهة، وهن ٌىا واإلىتاج د
فإن رسالة الوعْ الصحْ ال يهكن إلقاء هسؤولٓتٍا كمية عمِ الهؤسسات الطبية فْ الهجتهع وحدٌا، إذ ال بد 

 هن تضافر جهيع القوػ وتعاوىٍا فْ ٌذي الهٍهة الخطٓرة.

لصحْ، وتأصٓمً ال يهكن أن يقتصر عمِ هجرد وسٓمة بعٓىٍا كإصدار ىشرة طبية أو وسائل ىشر الوعْ ا
ىها البد وأن تشهل كذلك إلِ جاىب القدوة الحسىة، والهثال الطبٓب الذؼ  وضع همصقة، أو إذاعة برىاهج، وا 

 يقتدػ بً. 

 جاالت الوعي الصحي:م
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الصحية والىظافة الشخصية وتشهل البٓئة الهىزلية ( 2: ص200)الشافْ، الصحة الشخصية:  - أ
والتغذية الصحية ويشهل ٌذا الهجال الىظافة والهشاكل الىاتجة عن قمة الىظافة الشخصية وىظافة 

 الهىزل وىظافة الطعام والشراب والشارع.
ٍٓدف إلِ الوعْ الغذائْ لألفراد عمِ ( أّن الوعْ الصحْ 13: ص2004وّضح الشاعر )التغذية:  - ب

ذا الهجال ال يشهل األغذية وأىواعٍا فقط بل ٓبحث عن جهيع الهستويات االجتها عية واالقتصادية ٌو
ضهً واهتصاصً وتهثٓمً فْ الجسم وها  العالقة بٓن الغذاء والجسم الحْ ويشهل تىاول الغذاء ٌو
  ٓتيح ذلك لتحرير الطاقة وعهميات الىهو والتكاثر وصياىة األىسجة واإلىتاج والتخمص هن الفضالت.

ويٍدف إلِ توعية األفراد لمعىاية بأهىٍم وسالهتٍم الشخصية حتِ سعافات األولية: األمان واإل - ت
يستطيعوا تجىب الهخاطر والحوادث الفجائية واتخاد القرارات الكفٓمة بتقمٓل ىسبة اإلصابات فْ حال 
، وقوع الحوادث سواء فْ الهىزل أو الهدرسة أو الشارع ويشهل اإلسعافات، الىزيف، الحروق، التسهم

 المدغات، الكسور والجروح...إلخ.
ٍتم بغرس الهفاٌيم البٓئية بشأن الهحافظة عمِ ( أىً 49ٓ: ص2004أكدت فضة )صحة البيئة:  - ث

صالحية البٓئة التْ يعيش فٍٓا األفراد وباقْ الكائىات الحية وصحة البٓئة ٌو العمم الذؼ ٓبحث فْ 
  رد والكائىات الحية.البٓئة هن الىاحية الصحية وهدػ صالحٓتٍا لهعيشة الف

تٍدف إلِ تحقٓق الكفاءة الىفسية والعقمية لدػ األفراد بغية التحكم فْ الصحة العقمية والنفسية:  - ج
اىفعاالتٍم الداخمية والتقمٓل هن الهؤثرات الخارجية عمِ وجداىً وحهآتً هن اإلصابة باألهراض 

 الىفسية والعقمية.
ا بإبراز األضرار الفيسٓولوجية والىفسية واالجتهاعية ىتٓجة ويتعمق ٌذ التبغ والكحوليات والعقاقير: - ح

هية ٌذا الهجال فْ األخطاء التْ يسببٍا  تعاطْ التبغ والكحوليات وسوء استخدام العقاقٓر وتكهن ٌأ
التدخٓن واىتشار ٌذي الظاٌرة عمِ هستوػ العالم وتشٓر اإلحصائيات إلِ أن ٌىاك تزآد فْ أعداد 

قٓن الهدخىٓن سواء فْ ال دول الهتقدهة أو العالم الثالث، كها يالحع أن ٌىاك زيادة أكثر عىد الهرٌا
 والفتيان فْ هقتبل العهر أو دون العشرين سواء كان ٌؤالء فْ الدول الهتقدهة أو الىاهية.

 (20: ص1991)هحهود،
ا والاألمراض والوقاية منها:  - خ تعرف عمِ تٍدف إلِ الوعْ باألهراض وكيفية اىتقالٍا وهىع اىتشاٌر

األهراض الهعدية واألهراض الغٓر الهعدية. كان العمهاء يظىون أن الهكروبات وحدٌا الهسؤولة عن 
حدوث الهرض غٓر أىً تم التعرف عمِ العواهل األخرػ الهسببة أو الهساعدة عمِ الهض، وقد 

 تعددت هسببات الهرض هىٍا:
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 هثل الفٓروسات، البكتٓريا، الطفٓميات. المسببات الحيوية:
التْ تؤدؼ قمتٍا أو زيادتٍا إلِ أهراض هثل زيادة الدٌون التْ تؤدؼ إلِ السهىة وتصمب  المسببات الغذائية:

 الشرآٓن، ىقص الهاء يسبب الجفاف فْ حاالت الىزالت الهعدية أو الكولٓرا.
كٓبية لألىسجة أو الوظيفية، االختالالت الٍرهوىية التْ التغٓرات التر المسببات البيو كيميائية والوظيفية: 

 تؤذؼ إلِ ظٍور اختالالت هرضية.
الحرارة، الضوء، الرطوبة، اإلشعاعات( والهيكاىيكية )تشهل العواهل الطبيعية المسببات الطبيعية والميكانيكية: 

 )الحرائق والفيضاىات(.
العاطفْ، اإلحساس بالهسؤولية، اإلدهان، عدم األهان فْ هثل الضغط المسببات النفسية واالجتماعية: 

 أهاكن العهل.
تكون خارجية هن البٓئة هثل التسهم بالرصاص فْ هصاىع البطاريات أو داخمية هثل المسببات الكيميائية: 

 التسهم البولْ فْ حاالت هرضِ الكمِ أو التسهم الكبدؼ.
تٍمك وحهآتً سواء كان عن طريق االلتزام ٍٓدف إلِ الهحافظة عمِ صحة الهسصحة المستهمك:  - د

بالحقائق فْ اإلعالىات عمِ األطعهة أو تقٓيم الدعائية والتأهٓن الصحْ وتصويب الهعتقدات الغٓر 
 الصحية وكذلك البدع والخرافات.

تٍدف إلِ توعية األفراد بالتكوين التشريحْ والوظيفْ لمجٍاز التىاسمْ فْ اإلىسان التربية الجنسية: - ذ
زواج واألهوهة واألبوة وهراحل تكوين الجىٓن والهشكالت الجىسية الصحية. وعىد استخدام لفع وال

الجىس فإىىا ال ىكون قاصرؼ الهفٍوم عمِ ذلك بل ٓىسحب الهعىِ إلِ ىطاقات أخرػ ال تتصل 
 بالجواىب الجسهية الهباشرة وذلك كالعواطف واألفكار والبواعث التْ قد ال تبٓن الجىس أو الدافع

 (.5: ص1995)أسعدن الجىسْ.
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 أهمية نشر الوعي الصحي: .4
إن الهجتهعات الراقية صحيا ٌْ الهجتهعات التْ تعهل عمِ ىشر الوعْ الصحْ عمِ هستوػ الفرد 
هية الوعْ الصحْ ال تكهن فيها تجىيً هن صحة أفرادٌا حاضرا، لكن ها يهكن  دراكٍا هىٍا أن ٌأ والهجتهع وا 

هية تحقيقً هن خالل ٌذا الىش ر هستقبال واىعكاسً عمِ حياة األفراد وبالتالْ عمِ الهجتهع كمً، وتكهن ٌأ
 فيها ٓمْ: (4-3: ص2014-06-20حسب الشمٍوب عبد الهمك ) ىشر الوعْ

  ِر الصحية، وتجعمً قادرا عم تهكٓن الفرد هن التهتع بىظرة عمهية صحيح تساعدي فْ تفسٓر الظوٌا
 تهكىً هن تجىبٍا والوقاية هىٍا. البحث عن أسباب األهراض وعممٍا هها

  أىٍا رصٓد هعرفْ يستفٓد هىً اإلىسان هن خالل توظيفً وقت الحاجة لً فْ اتخاذ قرارات صحية
 صائبة إزاء ها يعترضً ويواجًٍ هن هشكالت صحية.

 .خمق روح االعتزاز والتقدٓر والثقة والعمم كوسٓمة هن وسائل الخٓر وبالعمهاء الهختصٓن بالصحة 
  لدػ الفرد الرغبة فْ االستطالع ويغرس فيً حب اكتشاف الهزيد هىً كوىً ىشاط غٓر جاهد ٓولد

 ٓتسم بالتطور الهتسارع. 
 أهداف نشر الوعي الصحي: .5

الوعْ الصحْ ٌو أحد األٌداف التْ تسعِ التربية الصحية إلِ تحقيقٍا هن خالل براهجٍا وأىشطتٍا 
و الٍدف الذؼ تسعِ الهجتهعات ف  ْ الوصول إليً وتحقيقً بٓن أفرادٌا.الهتىوعة ٌو

ىاك العدٓد هن األٌداف الهراد تحقيقٍا والوصول إلٍٓا هن خالل ىشر الوعْ الصحْ بٓن أفراد الهجتهع هن  ٌو
 الهجتهعات تهثمت فيها ٓمْ:

  إٓجاد هجتهع يكون أفرادي قد ألهوا بالهعموهات الصحية عن هجتهعٍم وألهوا بالهشكالت الصحية
الهعدية الهىتشرة فْ هجتهعٍم وهعدل اإلصابة بٍا وأسبابٍا وطرق اىتقالٍا وأعراضٍا واألهراض 

 وطرق الوقاية هىٍا ووسائل هكافحتٍا.
  إٓجاد هجتهع يكون أفرادي قد ألهوا بالهعموهات الصحية عن هجتهعٍم وألهوا بالهشكالت الصحية

سبابٍا وطرق اىتقالٍا وأعراضٍا واألهراض الهعدية الهىتشرة فْ هجتهعٍم وهعدل اإلصابة بٍا وأ
 وطرق الوقاية هىٍا ووسائل هكافحتٍا.
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  إٓجاد هجتهع يكون أفرادي قد فٍهوا وأيقىوا أن حل هشكالتٍم الصحية والهحافظة عمِ صحتٍم وصحة
 هجتهعٍم ٌْ هسؤولٓتٍم قبل أن تكون هسؤولية الجٍات الحكوهية.

 والهىشآت الصحية فْ هجتهعٍم وتفٍهوا الغرض  إٓجاد هجتهع يكون أفرادي قد تعرفوا عمِ الخدهات
 هن إىشائٍا وكيفية االىتفاع بٍا بطريقة هىظهة وهجدية.

  م إٓجاد هجتهع ٓتبع أفرادي اإلرشادات والعادات الصحية السميهة فْ كل تصرفاتٍم بدافع هن شعوٌر
 ا السبٓل.لجٍد فْ ٌذورغبتٍم ويشتركون إٓجابيا فْ حل هشكالتٍم الصحية ويبذلون الهال وا

 

 خالصة الفصل:
هن خالل ها تطرقىا إليً فْ ٌذا الفصل، ىستخمص أّن الوعْ الصحْ أهر أساسْ وضرورؼ لتحقٓق الصحة 
الجّٓدة لدػ الفرد والهجتهع، فٍو يسعِ إلِ تعميم الىاس عادات صحية سميهة، وسموك صحْ جدٓد 

بدالٍا بسموك صحْ سميم، وخمق وعْ صحْ وهساعدتٍم عمِ ىبذ األفكار واالتجاٌات الصحية الخاطئة واست
م هن هخاطر األوبئة واألهراض التْ تٍدد اإلىساىية وتربٓتٍم عمِ القيم الصحية.  لدػ أفراد الهجتهع وتحذٌٓر
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 تمهيد:

يشكل سرطان القولون جزءا كبٓرا هن العبء العالهْ لهرض السرطان والوفيات، ىهط الحياة ٓمعب دورا 
ىهط حياة غٓر صّحْ أحد هسببات سرطان القولون، فآلية هٍها فْ حدوثً، فالبداىة هثال والتْ ٌْ ىتٓجة 

حدوث ٌذا الهرض ال تقتصر عمِ الوراثة فقط بل يكون بسبب عّدة عواهل أخرػ وسموكيات تؤثر عمِ 
عهل الجٍاز الٍضهْ، لٍذا فإّن الثقافة الصحية حول ٌذا الهرض الهزهن هطموبة لمتعرف عمِ الهرض 

 دور أساسْ وفّعال فْ عالجً وتفادؼ هضاعفاتً. وكيفية التعاهل هعً، ألن لمهريض

I. السرطان : Cancer 
 تعريف السرطان: .1
  كمهة الورم الخبٓث هشتقة هن الكمهة الالتٓىيةCRAB  و حٓوان هائْ( )سارة وتعىْ السرطان )ٌو

باإلىجمٓزية فٍْ هشتقة هن الكمهة الٓوىاىية  CANCER(، أها كمهة 116: 2001روزىتال 
KARKINOS رهز لهختمف ههٓزات ٌذا الحٓوان.ٓوان السرطان، والتْ توتعىْ ح (Domart. A, 

Bourneuf, J, 1981 : 169.) 
  يسهِ السرطان الورم الخبٓث ها يعىْ حرفيا الىهو الجدٓد السْء، إن الكمهة اإلىجمٓزية هستهدة هن

األطباء الٓوىاىٓون األولٓن  Cancerالكمهة الٓوىاىية كارىيكوس )السمطعون البحرؼ( كها كان يسهوىً 
 (.2ص 1992بسبب ضخاهة حجم السمطعون فْ الوسط وهخالبً الههتدة )هالكوم شوارتز 

  ذا الورم ىاتج عن ٌو الهصطمح الشائع العام لكل األهراض الخبٓثة ولٍذي التسهية أصول قديهة ٌو
تظم وفوضوؼ هن دون خاليا خرجت عن سيطرة أجٍزة الرقابة فْ الجسم وأخذت تىهوا بشكل غٓر هى

رادع، هستعهرة وهٍددة لألىسجة الهحيطة وهتىقمة إلِ جهيع أىحاء الجسم بتشكٓل هستعهرات سرطاىية 
 (.9, ص2003جدٓدة. )عبد الٍادؼ حسن. 

  ٌو ( 117 – 116: ص 2001حسب سارة روزىتال )أها بٓولوجيا فإن السرطان أو الورم الخبٓث
هجهوعة هن الخاليا تخرج عن الىظام العام وتىقسم بشكل  -عيةتعريف عام لىهو الخاليا غٓر الطبي

وعىد تكاثر ٌذي الخاليا غٓر الطبيعية تصبح لٍا قدرة الغزو أو االىتقال لألعضاء األخرػ  -عشوائْ
 السميهة هن الجسم. 

  حسب الهوسوعة العربية العالهية فإن السرطان هرض تتكاثر فيً الخاليا دون ضبط أو ىظام، ويتمف
ىسٓج السميم ويعرض الحياة لمخطر، ففْ ٌذي الحالة تفقد الخمية قدرتٍا عمِ الهوت فتىقسم فْ جهيع ال

 االتجاٌات.
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  ْحسب القاهوس الطب(La rousse M)  ٌو ورم خبٓث ٓىشأ عن ىهو إحدػ خاليا الجسم ىهو غٓر
 (La rousse médical,2000 : p161)عادؼ. 

 آلية حدوث السرطان:
هن هئات ٓتأّلف جسم اإلىسان البالغ أن ( 226ص: 1999)12العربية العالهية، رقم ورد فْ الهوسوعة 

البالٓٓن هن الخاليا، وفْ كل دقيقة تهوت عدة بالٓٓن هن ٌذي الخاليا ويستعاض عىٍا بعدة بالٓن أخرػ 
هن خاليا جدٓدة، وتىشأ الخاليا الجدٓدة باالىقسام، حٓث تىقسم الخمية إلِ خمٓتٓن هتهاثمتٓن تتضاعف كل 

ا الجدٓدة الهتكوىة تأخذ هكان الخاليا الهٓتة. هىٍا وتصبح عىدئذ قابمة لالىقسام. وبٍذي الطريقة فإن الخالي
وتىقسم الخاليا الطبيعية عىد وصول اإلشارات الكيهيائية إلِ الحهض الىووؼ الريبْ هىقوص األكسٓجٓن 

. وتىتج الخاليا تهاها بىفس الهعدل الهطموب لتحل هكان الخاليا الهٓتة، وليس أبدا (DNA)فْ الىواة 
 بهعدل أسرع.

ن ىتٓجة لمتكاثر الشاذ لمخاليا، وال تستجٓب الجٓىات فْ الخاليا السرطاىية إلشارات تىظيم ويتكون السرطا
الىهو، وتستهر الخاليا فْ التضاعف، حتِ تتشكل تدريجيا كتمة تدعِ الورم وبعض األورام الحهٓدة. وال 

 ٓىتشر الورم الحهٓد فْ األىسجة الطبيعية الهحيطة بً وال إلِ أجزاء الجسم األخرػ.

يحدث السرطان أيضا أوراها خبٓثة ويٍاجم الورم الخبٓثة األىسجة الطبيعية الهعافاة الهحيطة بً وتضغطٍا 
وتتمفٍا، وباإلضافة لذلك يهكن لمخاليا أن تىفصل عن الورم الخبٓث وقد يحهمٍا الدم أو المهف )سائل هن 

تشكل أوراها ثاىوية ويدعِ أىسجة الجسم( ألجزاء الجسم األخرػ، حٓث تستهر فْ التضاعف وبذلك 
 اىتشار السرطان هن الورم األصمْ لجزء أو أكثر هن أجزاء الجسم باالىبثاقية.

 وتكون هعالجة ٌذا الهرض بالغة الصعوبة، إال إذا أكتشف فْ هراحمً الهبكرة. 

ب ٌرهوىية هختمفة تسب هواد (DNA)وقد تفرز الخاليا السرطاىية ىتٓجة تغٓرات فْ هوادٌا الجٓىية 
 عوارض لمهريض. 

 أنواع السرطان: .2
ا شٓوعا:100تعرف الخبراء عمِ ىحو هائة )  ( ىوع هن أىواع السرطان عىد البشر وها ٓمْ أكثٌر

 :ٌذا الىوع هن السرطان قابل لمشفاء فْ أطواري األولِ  (252ص 1987ذكر همحم حسٓن ) سرطان الجمد
يظٍر بهحل جرح غٓر همتئم بعد هرور ثالثة أسابيع ويتخذ أشكال هتعددة يظٍر عمِ شكل أسود أو بىْ وقد 

 بعد اإلصابة أكثر أىواعً اىتشارا ٌو سرطان الخاليا القاعدية وسرطان خاليا البشرة.
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ويكون العالج إها بالتدخل الجراحْ أو باألشعة العهيقة أو الرادٓو وتكون الوقاية هىً بالهحافظة عمِ 
 ة..ىظافة الجمد وعدم تعرضً لمهواد الهٍٓج

  :لً عالقة وثيقة ( أن ٌذا الىوع 227: ص1999)12هوسوعة العربية العالهية، رقم الأكدت سرطان الرئة
م لسرطان الرئة. وقد  بالتدخٓن، فقد عرف هىذ عشرات السىٓن أن الهدخىٓن ٓتعرضون بسٍولة أكثر هن غٌٓر

و أحد األسباب الرئيسية لهوت الرجال  ازداد خطر اإلصابة بسرطان الرئة هع ارتفاع ىسبة تموث الٍواء، ٌو
 والىساء فْ هعظم البمدان الصىاعية وبدأت هعدالتً تزداد تدريجيا فْ عدد هن الدول اإلفريقية وأسٓوية. 

 :سرطانات األنف والحنجرة (LEVY S : 1996 :107)  سرطان التجويف الفّهْ والمسان تصٓب عادة
ألساسية ٌْ الكحول والتدخٓن وكذا سوء ىظافة الفم سىة، وعواهل الخطورة ا 60 – 50الرجال ها بٓن 

 واألسىان. 
 :(227: ص1999)12كها أوضحت الهوسوعة العربية العالهية، رقم  تتعمق أسباب حدوثً سرطان المعدة 

بالغذاء، خاصة استعهال الىترات فْ حفع األطعهة أو استعهال الهاء الهموث، وهن الىاذر وجود ٌذا الىهوذج 
ٓن الشعوب التْ تأكل األطعهة الطازجة أو التْ تتىاول وجبات غذائية هتوازىة تهاها أها هن السرطان ب

 العواهل األخرػ التْ تزيد هن ىسبة حدوث سرطان الهعدة فٍْ الكحول والتدخٓن وقرحات الهعدة..
 :ٌو سرطان ٓىشأ فْ األهعاء الغميظة الهعروفة بالقولون والهستقيم وتزيد فرص  سرطان القولون والمستقيم

اإلصابة بً بٓن األشخاص بعد سن الخهسٓن هن العهر، ولً صمة بىقص األلياف فْ الغذاء. وسىتطرق اليً 
 بشكل هفصل فْ ٌذا الفصل.

 :و ٌذا الىوع هن السرطان يص( 18، ص2001أوضحت سارة روزىتال ) سرطان الثدي ٓب الىساء أكثر ٌو
األكثر اىتشارا، كها أن العادات السٓئة كالتدخٓن والكحول تشكل عواهل خطورة اإلصابة بورم الثدؼ وتمعب 
التغذية دورا كبٓرا أيضا حٓث أن ارتفاع ىسبة الدٌون فْ الجسم تزيد هن ارتفاعً بىسبة كبٓرة أيضا، إن 

ذا األخٓر يساعد فْ زيادة خطر اإلصابة ارتفاع ىسبة الدٌون فْ الجسم تزيد هن ىسبة اال ستروجٓن ٌو
 بسرطان الثدؼ. 

 :عىدها تبدأ خالياي فْ  يحدث سرطان عىق الرحم( أن 102: 2006ذكر دمحم هصطفِ ) سرطان عنق الرحم
ذي الحالة تؤذؼ إلِ تعثر ىهو ٌذي الخاليا بصورة  التغٓٓر هن طبيعتٍا ووظيفتٍا ىتٓجة تدهٓر الخاليا، ٌو

 وحدوث السرطان الدؼ يهتد تأثٓري إلِ األىسجة الهجاورة.طبيعية، 
 أسباب السرطان: .3
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قبل تحدٓد أسباب السرطان، البد هن تعريف الهسرطن )الهولد لمسرطان(، فالهسرطن ٌو هادة تسبب أو 
تعزز السرطان عمِ غرار الهواد الكيهيائية، وبعض أشكال اإلشعاع والفٓروسات، ويظٍر السرطان لدػ 

 الذٓن تعرضوا لهادة أو أكثر هولدة لمسرطان لهدة طويمة.األشخاص 

ا سرطاىية، فٓىشأ هرض السرطان هع بدء التغٓرات فْ  ٍٓاجم الهسرطن الخاليا السميهة، وقد ٓجعل إحدٌا
 خمية واحدة فقط، وهن ثم ٓىتقل الهرض إلِ الخاليا الهىحدرة هىٍا.

ا هن التغٓرات، وقد تٍاجم بعض أىواع الهسرطن الجسم  ٓدخل الهسرطن الجسم عبر األىف أو الفم أو غٌٓر
 عبر البشرة، كها أن اجتهاع هادتٓن أو أكثر هولدة لمسرطان ٓزيد هن خطر اإلصابة بٍذا الهرض.

 (LAGARDE P ,1984: p241)حسب السرطان: أعراض  .4
 األعراض الجسمية )العضوية(: -أ

 ىقص فْ الوزن وشحوب الوجً. -
 بشكل كبٓر فْ الخاليا.اىتفاخا وتورها وتكاثر  -
 فقد العضو الهصاب لوظيفتً. -
 زيادة فْ ىشاط إفراز الغدد الهصابة بالسرطان.  -
 آالم هبرحة فْ الهراحل األخٓرة هن الهرض. -
 اقتحام الفٓروس لخاليا الجسم اإلىساىْ وتكاثري فٍٓا بالبالٓٓن. -
م، أو هضاعفات العالج، ىقص الحركية، وذلك بسبب اختالل الحالة العاهة لمهريض، وتطور الور  -

 باإلضافة إلِ اىخفاض هختمف الىشاطات واىخفاض الوظائف العقمية والجىسية والهىاعية. 
 األعراض والمظاهر النفسية: -ب

هعظم الىساء الهصابات بالسرطان يعاىٓن ( أىً 183ص  :1987)ذكر عطوف هحهود ياسٓن  -
 هن صعوبة فْ تقبمٍم التٍم كها ٌْ عمِ عمتٍا.

اة هن هشاعر سمبية ىحو الحهل والوالدة لدػ الىساء الهصابات وغالبا ها يكون هوضع الهعاى -
 اإلصابة )الثدؼ(.

هعظم الهصابٓن والهصابات يعاىون غٓرة دفٓىة هن األهٍات فْ هجال الجىس واإلىجاب، وفْ  -
 أغمب الحاالت كاىت عداوتٍم هكبوتة. 

اع درجة القمق واالكتئاب واىعدام القدرة هرضِ السرطان ٓتصفون بارتف أن (1978أوضح كاىٓث ) -
 عمِ التوافق هع األحداث. 
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هريض السرطان يعاىْ هن شعور الحزن، القمق، الهعاىاة الىفسية واألسِ ىحو الذات واىخفاض  -
 هفٍوم الذات لديً، وعجز فْ بىاء عالقات اجتهاعية قوية.

التطمع ىحو هستقبل أفضل فْ اىخفاض هستوػ الطهوح، ىظرة أكثر تشاؤها لمحياة، واىخفاض  -
 (.130: 2002الحياة )زيىب هحهود شقٓر،
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II.  سرطان القولونColorectal cancer: 

 البنية التشريحية لمقولون:  (1
  األىبوب عن عبارة ٌْ الغميظة، األهعاء أو القولون 
 الدقيقة األهعاء هن الفضالت ٓىقل الذؼ الهفرغ العضمْ

 تبقِ ها فيهتص. الشرج فتحة عبر الجسم خارج إلِ 
 الفضالت هن ويتخمص الىفايات هىتجات فْ سوائل هن 
 .الهطاف ىٍاية فْ 
 

 رسم تخطيطي يبّين البنية التشريحية لمقولون. (:01الشكل رقم )
 هن العدٓد بالقولون  يحيط. البطن تجويف داخل يقع والذؼ األهعاء يحتوؼ  الذؼ الكيس فْ القولون  ٓتوضع
 عهمية فضالت هىتجات يالهس هخاطْ غشاء عن عبارة ٌْ لمقولون  األقرب الطبقة. األىسجة طبقات
 طبقة تحت تقع التْ الدهوية لألوعية وا عادتٍا والشوارد الهاء باهتصاص الهخاطْ الغشاء يقوم. الٍضم
 العضالت هن هكوىة خارجية طبقة ٓمٍٓا العضالت، هن دائرية بطبقة تحاط حٓث. الهخاطية األغشية
 الفضالت، سوائل وعصر لمضغط هعا   العضالت تعهل. الخارج هن القولون  طول عمِ تهتد التْ الطولية
 الشرج فتحة عبر أخٓرا   لتخرج الفضالت صالبة وتزداد الدهوية الدورة لداخل تدريجْ بشكل الهاء فيعود
 .الجسم لخارج

. البطن هن السفمْ الجزء فْ اليهىِ الجٍة هن ٓتوضع والذؼ الدقيقة األهعاء ىٍاية هن عادة   القولون  ٓبدأ 
 الكبد بهحاذاة ويصبح كذلك اليهىِ الجٍة هن البطن أعمِ يصعد أؼ الجٍة ىفس هن األعمِ ىحو ٓتجً ثم

 الطحال قرب ويصبح البطن هن العموؼ  الجزء فْ اليسار ىحو ٓتجً ذلك بعد. الصاعد القولون  ويدعِ
. الىازل القولون  ويدعِ اليسار جٍة هن البطن أسفل ىحو هساري ٓتجً ثم. الهستعرض القولون  ويدعِ
 ُيشار القولون  هن األخٓرة السىتيهترات أها. السٓىْ القولون  ٓدعِ الحوض لداخل القولون  ٓىزل وعىدها
 .الشرج بفتحة ٓىتٍْ والذؼ الهستقيم باسم إلٍٓا

 تعريف سرطان القولون: (2
(De Gramont,2012)ًهن أكثر السرطاىات شٓوعا فْ الجٍاز الٍضهْ، ٓىتج عن تراكم  عرفً عمِ أى

الطفرات فْ جٓىات هختمفة داخل الخاليا التْ تشكل الطبقة األعهق هن جدار القولون تسهِ "الغشاء 
الهخاطْ"، ٌذي الطفرات هسؤولة عن التكاثر الهفرط وغٓر الهىضبط لٍذي الخاليا هها ٓؤذؼ إلِ تكوين 
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" adenomatous polyp" " أو أورام سرطاىية غدية Adenoma تسهِ "أورام غدؼ أورام صغٓرة حهٓدة
بشكل ثاىوؼ إلِ أورام خبٓثة )أؼ سرطاىية( تسهِ أيضا أورام  Polypsيهكن أن تتطور ٌذي السالئل 

سرطاىية غدية ، لدٍٓا القدرة عمِ التسمل تدريجيا إلِ سهك جدار القولون ثم تىتشر بعٓدا عن القولون 
 ..Metastasisج االىبثاث لتىت

 : Carcinogenتعريف التسرطن  (3
السرطان ٌو ظٍور خمية هستىسخة تتكاثر وتىتشر عمِ الرغم هن  (Pitot et Al, 2006)حسب 

الهستويات الهختمفة لمسيطرة عمِ الكائن الحْ. ٌذا ههكن فقط هن خالل تراكم العدٓد هن الشذوذ الجٓىية 
التسرطن. يعد سرطان القولون أحد أفضل األهثمة عمِ عهمية التسرطن هتعددة باتباع هسارات هختمفة هن 

الهراحل التْ تصف جهيع أليات والعواهل التْ ٓىطوؼ عمٍٓا تحول الخمية. ٌىاك عدة أىواع هن 
الهحفزات والعدٓد هن الهراحل تشارك فْ سرطان الخمية السميهة، يهكن تقسيم ٌذي أليات إلِ ثالث 

بدء، الترويج، والتقدم فْ ىشأة الهرض، وال يعرف االثىان األولٓن إال هن خالل الىهاذج هراحل: ال
 التجريبية ودراسة وبائيات األورام البشرية:

 الهرحمة األولِ هن التكوين السرطاىْ، ٓتوافق هع تمف سريع ال رجعة فيً لمحهض الىووؼ لبدء: ا
 .الخ(.بعد التعرض لهسرطن )فٓزيائْ، كيهيائْ، فٓروسْ..

  :الهرحمة الثاىية تتوافق هع التعرض الهطول أو الهتكرر أو الهستهر لهادة تحافع عمِ الترويج
 أفة التْ بدأت وتثبٓتٍا.

  :ٓتوافق هع اكتساب خصائص الضرب غٓر الهىضبط، اكتساب االستقالل، فقدان التهآز، التقدم
 الغزو الهحمْ والىقمْ. 
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 عوامل الخطر: (4
  العمر والجنس:-أ 

(Manceau et Al, 2014)  ً50ٓزداد خطر اإلصابة بسرطان القولون تدريجيا هن سن أوضح أى 
سىة، وهعدالت اإلصابة هىخفضة وهتقاربة بٓن الجىسٓن، ثم تزداد هع تقدم العهر، أسرع عىد الرجال هن 

  الىساء.
  العوامل الوراثية والجينية:-ب 
 (Manceau et Al, 2014)  ً(، ولكن يقدر أن %80سرطان القولون هتفرقة )هعظم حاالت ذكر أى

الذؼ  (PAF)هن الحاالت لٍا هكون وراثْ. العواهل الجٓىية ذكرت فْ داء السالئل الغدؼ العائمْ 15%
( هن حاالت سرطان القولون. هتالزهة سرطان القولون الوراثْ بدون داء السالئل أو هتالزهة %01يهثل )
هن حاالت سرطان القولون والتاريخ  % 5إلِ  3حٓث تهثل هن  Syndrome de Lynchالىش 

العائمْ لسرطان القولون الهتقطع فْ بعض الحاالت )هع قريب واحد عمِ األقل هن الدرجة األولِ هع 
 سرطان القولون(..

 العامل الغذائي:  -ج 
(Boutron-Ruault, 2007)  خاصة  سرطان القولون ٌو السرطان األكثر تأثرا بالطعام،أوضح أن

  الىظام الغذائْ الغىْ بالمحوم الحهراء والدٌون الحٓواىية وفقٓر هن األلياف.

 :ٓجد االستٍالك الهفرط لمحوم الحهراء ارتباطا هع خطر سرطان القولون ربها  المحوم الحمراء
 بطٍْ البروتٓىات التْ ستكون هصدرا لألهىيات غٓر الهتجاىسة الهسببة لمسرطان.

( ىشرت دراسات حدٓثة أن استٍالك المحوم الحهراء )لحم البقر، لحم 2013لمصحة ) وفقا لمٍٓئة العميا
العجل، لحم الخىزير( والمحوم الهصىعة )المحوم الهحفوظة بالتدخٓن، التجفٓف، التهميح أو إضافة الهواد 

 القولون والهستقيم.  الحافظة( تزيد هن خطر اإلصابة بسرطان

 :السمنة والسعرات الحرارية 
باإلضافة الِ ىهط الحياة الهستقرة  Androïdeٓرتبط تىاول كهيات هن السعرات الحرارية والسهىة هن ىوع 

 (Manceau et Al 2014)بزيادة خطر اإلصابة بالورم الغدؼ او سرطان القولون 

 :الكحول والتبغ 
حول عمِ خطر تهٓل الدراسات الهقارىة عمِ هجهوعات سكاىية هختمفة الِ اثبات تأثٓر استٍالك الك

 (Boutron-ruault,2007)اإلصابة بسرطان القولون والهستقيم 
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ٓرتبط التدخٓن بزيادة الهخاطر والوفيات بسرطان القولون والهستقيم. يهكن لمهوارد الهسرطىة هن دخان 
السجائر تعزيز تكوين األورام فْ القولون والهستقيم. تتفق الدراسات عمِ ان الخطر ٓتىاسب هع عدد 

 (Terry étal 2001) ائر الهدخىة وعدد سىوات التدخٓن.السج

 العالمات االكمينيكية: (5
  ظروف االستكشاف: .1
ٓبقِ سرطان القولون كاهىا لفترة طويمة وال يصبح عرضا اال فْ هرحمة هتقدهة (Mallen,2010) عىد 

او  coloscopieغالبا وهع ذلك يهكن اكتشافً فْ هرحمة تحت اإلكمٓىيكية عن طريق تىظٓر القولون 
حقىة شرجية الباريوم هصىوعة لسبب اخر او تأتْ فْ إطار الفحص. ويسيطر عمِ عالهات التخدٓر االم 
ن، فقدان  فْ البطن، ىزيف هعوؼ، تظٍر اعراض أخرػ هثل تفاقم الحالة العاهة فْ شكل فقدان الوزن، ٌو

 الشٍية، حهِ طويمة الهدػ، تكشف أحياىا عن سرطان القولون.
 العيادي: الفحص .2

و ٓتألف هن فحص البطن وفحص الحوض ولهس العقد المهفاوية  ٓتم إجراء فحص عيادؼ كاهل، ٌو
 (Parente,2010, p128)وتقٓيم الحالة العاهة. 

يقوم فحص الهستقيم الرقهْ بتقٓيم الطابع الغازؼ أو الهتىقل أو الثابت لمورم فيها ٓتعمق بجدران الحوض 
يح تقٓيم حجم الورم وهوقعً الدقٓق فيها ٓتعمق بجدران الهستقيم والٍاهش وبىية الحوض الداخمية، ويت

 . (Mallen,2010, p239)الشرجْ )الهسافة إلِ فتحة الشرج(.

 استكشاف القولون والمستقيم: .3
يسهح لك التىظٓر الداخمْ )تىظٓر األىبوب الجاهد وتىظٓر القولون( برؤية الورم الههٓز )غٓر الهىتظم، 

. كها أىً ٓجعل هن الههكن تحدٓد هقعدي La Biopsieف عىد التالهس( وخاصة الخزعة الصمب، الىزي
 Bretagne, Manfred et) فيها ٓتعمق بٍاهش فتحة الشرج، والذؼ ٍٓٓئ الهؤشرات الجراحية.

Hersbach,2007, p36) 

  أعراض سرطان القولون: (6
 (9: ص2005هن بٓن أعراض سرطان القولون حسب هٍا أرىاؤوط ) 

 .تغٓر فْ عادات التبرز 
 .االسٍال أو اإلهساك أو الشعور بأن األهعاء ال تفرغ بالكاهل 
 .الدم )إها أحهر قاتْ أو غاهق جدا( فْ البراز 
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 .غائط أقل كثافة هن الهعتاد 
  عدم الشعور بالراحة فْ هىطقة البطن بشكل عام )آالم هتكررة تسببٍا الغازات، االىتفاخ، الشعور

 الحاد، أو جهيعٍا هعا(. باالهتالء، الهغص
 .فقدان الوزن هن غٓر سبب هعروف 
 .اق الهتواصل  اإلٌر
 التقٓؤ 

 تشخيص سرطان القولون: (7
هن أجل تحدٓد سبب األعراض، يقوم الطبٓب بتقٓيم التاريخ الطبْ لمهريض، كها أىً قد يقوم بإجراء 

 فحص بدىْ وقد يطمب إجراء واحد أو أكثر هن الفحوص التشخيصية التالية:

  :هثل حقىة الباريوم الشرجية لمهغآرة الهزدوجة، تستطيع الكشف األشعة السينية لألمعاء الغميظة
 عن البولٓب أو تغٓرات أخرػ.

  :يهكن الطبٓب هن الرؤية داخل الهستقيم وأسفل القولون وهن تنظير القولون السيني أو المعرج
 لهٍجر.إزالة البولٓب أو األىسجة األخرػ غٓر الطبيعية لمفحص با

  :يهكن الطبٓب هن الرؤية داخل الهستقيم وكاهل القولون وهن إزالة السمٓمة أو تنظير القولون
 األىسجة األخرػ الغٓر طبيعة لمفحص بالهٍجر.

  :و إزالة البولٓب خالل إجراء تىظٓر القولون السٓىْ أو الهعرج أو تىظٓر استئصال البوليب ٌو
 القولون.

  :و اقتطاع عٓىة هنالخزعة الىسٓج لفحصً بالهٍجر هن قبل اختصاصْ األىسجة ليقوم  ٌو
  بالتشخيص.

 مراحل سرطان القولون: (8
يحتاج الطبٓب فْ حالة التشخيص باإلصابة بالسرطان إلِ هعرفة هرحمة )أو هدػ( الهرض. إن تتبع 

ىتقل إلٍٓا تطور الهرض ٌو هحاولة حذرة لهعرفة ها إذا كان السرطان قد اىتشر لتحدٓد أجزاء الجسم التْ ا
 وقد ٓتم إجراء هزيد هن الفحوص لمهساعدة فْ تحدٓد الهرحمة.

 (12،2005أرىاؤوط ) ت هٍاإن هرحمة الهرض تساعد الطبٓب عمِ تخطيط العالج، فيها ٓمْ وصف
 هراحل الهختمفة لمسرطان القولون:
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  :)بطاىة )غشاء( السرطان فْ هرحمة هبكرة جدا، فٍو ٓوجد فقط فْ الجزء األعهق هن المرحمة )صفر
 القولون والهستقيم.

 ( 1المرحمة:) .يشهل السرطان هزيدا هن الجدار الداخمْ لمقولون أو الهستقيم 
 ( 2المرحمة:)  ِاىتشر السرطان خارج القولون أو الهستقيم ليصل إلِ األىسجة الهجاورة، لكن ليس إل

 العقد المهفاوية.
 ( 3المرحمة:)  ية الهجاورة، لكن ليس إلِ أعضاء الجسم األخرػ.اىتشر السرطان إلِ العقد الميهفاو 
 ( 4المرحمة:)  ِاىتشر السرطان إلِ أعضاء الجسم األخرػ، يهٓل سرطان القولون إلِ االىتشار إل

 الكبد أو الرئتٓن أو كمٍٓها.
السرطان العائد أو الراجع يعىْ أن السرطان قد عاد بعد هعالجتً، قد يعود السرطان إلِ القولون  -

 تقيم أو أؼ جزء آخر.أو الهس
 عالج سرطان القولون: (9

عمِ حجم وهوقع وهرحمة الورم، وعمِ  (15،2005أرىاؤوط ) كها ذكرت هٍايعتهد العالج بشكل أساسْ 
الحالة الصحية العاهة لمهريض. تتم هعالجة الهرضِ فْ العادة هن قبل فريق هن الهختصٓن وقد يشهل 

جراحا واختصاصْ أورام واختصاصْ هعالجة األورام باألشعة الفريق طبٓبا هختصا فْ الجٍاز الٍضهْ و 
يستخدم العدٓد هن أىواع العالج لهعالجة سرطان القولون ويتم الجهع بٓن عّدة عالجات فْ بعض 

 األحيان.

 الجراحة:-أ 
و العالج األكثر شٓوعا لسرطان القولون، حٓث يقوم الجراح بشكل عام بإزالة الورم إلِ  إلزالة الورم ٌو

جزء سميم هن القولون أو الهستقيم، أو العقد الميهفاوية الهجاورة. يستطيع الطبٓب فْ هعظم  جاىب
 الحاالت إعادة ربط األجزاء السميهة هن القولون أو الهستقيم.

فْ حالة عدم تهكن الجراح هن إعادة ربط األجزاء السميهة، قد يكون هن الضرورؼ إجراء شق فتحة 
ْ شق جراحْ خالل جدار البطن إلِ القولون توفر لمهريض طريقا القولون بشكل هؤقت أو دائم . ٌو

جدٓدا لمفضالت لمخروج هن الجسم. بعد إجراء شق فتحة القولون، يحهل الهريض كيسا خاصا لجهع 
فضالت الجسم. يحتاج بعض الهرضِ إلِ إجراء شق فتحة القولون بشكل هؤقت لمسهاح لمجزء السفمْ 

 الشفاء بعد الجراحة.هن القولون أو الهستقيم ب
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 العالج الكيماوي:-ب 
و استخدام األدوية الهضادة لمسرطان لقتل الخاليا السرطاىية. قد يعطِ العالج الكيهاوؼ لمقضاء عمِ  ٌو
أؼ خاليا سرطاىية قد تبقِ فْ الجسم بعد الجراحة، لمتحكم بىهو الورم أو لمتخفٓف هن أعراض الهرض. 

ازيا أؼ أن األدوية تدخل إلِ هجرػ الّدم وتىتقل عبر الجسم. تعطِ يعتبر العالج الكيهاوؼ عالجا جٍ
و أىبوب  هعظم األدوية الهضادة لمسرطان عن طريق حقىٍا هباشرة فْ الوريد أو عن طريق القسطار ٌو
رفيع ٓوضع داخل وريد كبٓر ويبقِ ٌىاك حسب الحاجة بٓىها تعطِ بعض األدوية الهضادة لمسرطان 

 عمِ ٌٓئة حبوب.

 الجة باألشعة:المع-ج 
والتْ تتضهن استخدام الطاقة العالية لألشعة السٓىية لقتل الخاليا السرطاىية، تعد الهعالجة باألشعة 
ذا يعىْ أىٍا تؤثر فقط فْ الخاليا السرطاىية الهوجودة فْ الهىطقة الهعالجة،  هعالجة هوضعية ٌو

 تقيم.وتستخدم فْ الغالب لهعالجة الهرضِ الهصابٓن بالسرطان فْ الهس

قد يستخدم األطباء الهعالجة باألشعة قبل الجراحة لتقميص الورم لجعل إزالتً أسٍل، أو بعد الجراحة 
لمقضاء عمِ أؼ خاليا سرطاىية بقٓت فْ الهىطقة بعد الهعالجة. وتستخدم الهعالجة باألشعة أيضا 

 لمتخفٓف هن األعراض.

 لمعالجة الحيوية:ا-د 
ستخدم فٍٓا جٍاز هىاعة الجسم لهحاربة السرطان، حٓث ٓجد جٍاز تعرف أيضا بالهعالجة الهىاعية وي

الهىاعة خاليا السرطان فْ الجسم ويعهل عمِ القضاء عمٍٓا. تستخدم الهعالجة الحٓوية إلصالح وتحفٓز 
وتحسٓن الوظيفة الطبيعية لجٍاز الهىاعة الهضادة لمسرطان، وقد يعطِ العالج الحٓوؼ بعد الجراحة إّها 

ىبا إلِ جىب الهعالجة الكيهاوية أو الهعالجة باألشعة وتعطِ هعظم الهعالجات الحٓوية عن لوحدي أو ج
 طريق حقىٍا فْ الوريد.

لقد أّدت األبحاث إلِ تقدم كبٓر فْ هعالجة سرطان القولون ويقوم األطباء هن خالل األبحاث  -
 .الهعالجة الهعتادةكثر فعالية هن باكتشاف طرق جدٓدة لهعالجة السرطان والتْ قد تكون أ
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 خالصة الفصل:

وهن ٌىا ىستىتج أّن العالج الكيهيائْ والدوائْ أو العهمية الجراحية ليست كافية وحدٌا لتحقٓق سالهة 
الجٍاز الٍضهْ والحد هن تطور هرض سرطان القولون ألن سببً ليس فقط سبب وراثْ وبٓولوجْ بل 

هىٍا، فٍىا يكهن دور التربية الصحية فْ تىهية الوعْ بسبب السموكات الغٓر الصحية خاصة الغذائية 
 الصحْ لدػ هرضِ السرطان وبالخصوص هرضِ سرطان القولون.

 

 



 

 

 الجانب التطبيقي



 

 

 

 الفصل الخامس: اإلجراءات المنهجية لمدراسة.
 تمهيد.

 الدراسة االستطالعية. .1

 منهج الدراسة. .2

 األدوات المستخدمة في الدراسة. .3

 المقابمة. .4

 المالحظة. .5

 مقياس الوعي الصحي. .6

 خالصة الفصل.

 



 اإلجراءات المنهجية لمدراسة.               الفصل الخامس.                                       

54 
 

 تمهيد:

لكّل دراسة هٓداىية جاىبٍا الىظرؼ، الذؼ ٌو أساسٍا لمتعّرف عمِ هتغٓرات البحث وأسسً الىظرية، لكن 
إاّل بوجود الجاىب التطبيقْ الذؼ ٍٓدف إلِ التحقق هن كّل ها جاء فْ الجاىب لن تكتهل الدراسة 

دافٍا، هىٍج الدراسة،  الىظرؼ، ويشهل الجاىب التطبيقْ عمِ إجراءات الدراسة االستطالعية التْ شهمت ٌأ
عٓىة الدراسة، أدوات الدراسة وهقياس لتقٓيم هدػ الوعْ الصحْ لهريض سرطان القولون، بسبب وباء 

 كوروىا وعدم توفر الحاالت لم ىستطع هواصمة الترّبص إلجراء الدراسة األساسية.

 الدراسة االستطالعية: .1

 تعد الدراسة االستطالعية دراسة كشفية لمتعرف عمِ الظروف التْ سٓتم فيها اجراء البحث.

 اذن ٌْ عبارة عن عهمية كشف الظروف الهحيطة بالظاٌرة وكشف جواىبٍا وابعدٌا.

  :أهداف الدراسة االستطالعية 

 التعرف عمِ الظروف التْ سٓتم فٍٓا اجراء البحث. (0

 جهع الهعموهات حول هكان وهجتهع الدراسة.  (0

 التعرف عمِ الصعوبات التْ ستواجً الباحث فْ تطبٓق أدوات البحث وخاصة فْ تطبٓق البرىاهج. (2

لٍا بغرض استخداهٍا  ةالسيكو هتريالتعرف عمِ هدػ هالئهة أدوات الدراسة وكذلك دراسة الخصائص  (4
 لجهع البياىات فْ دراسة األساسية. 

 تحدٓد كيفية اختيار العٓىة.  (7

 تحدٓد الهفاٌيم األساسية ذات الصمة بالهوضوع الذؼ اختاري الباحث. (1

يهكن تحدٓد جواىب الىقص فْ إجراءات تطبٓق أدوات جهع البياىات البحث ويهكن تعدٓل تعميهات ٌذي  (5
 عميً الدراسة االستطالعية. يضوء ها تفسر  األدوات فْ

 تقدٓر حجم الصعوبات التْ سيعترض لٍا الباحث فْ تطبٓق أدوات البحث.  (1

 تقدٓر الصعوبات التْ قد تواجً تطبٓق البرىاهج.  (4

 :مجتمع البحث 

م.  تحدد هجتهع البحث فْ األفراد الهصابٓن بهرضِ سرطان القولون هٍها كاىت أعهاٌر
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  :عينة الدراسة 

وأجريىا هعٍم  هصابون بسرطان القولون  ( حاالت فقط12بسبب صعوبة هواصمة الترّبص تّم توّفر ثالث )
القبمْ الستبيان الوعْ الصحْ، لم ىستطع القيام بالقياس البعدؼ وذلك بسبب توقف هقابمتٓن والتطبٓق 

 التربص بسبب فٓروس كوروىا.

 :الحدود المكانية 

 -هستغاىم –تّم إجراء الدراسة االستطالعية فْ الهؤسسة االستشفائية لألورام السرطاىية بهزغران 
ىوفهبر 10، هن طرف الوالْ ويعود ٌذا التاريخ لذكرػ 0100ىوفهبر  10فتحت ٌذي الهستشفِ فْ 

. تقع عمِ حاشية سٓدؼ بمقاسم. تحتوؼ عمِ طابقٓن، الطابق السفمْ يحتوؼ عمِ هكتب 0471
خصائية الىفسية، هخبر التحالٓل الطبية. أها الطابق العموؼ فيحتوؼ عمِ جٍتٓن الجٍة األولِ تتكون لأل

هن هكتب االستقبال، قاعة االىتظار، غرفة الهمفات الطبية واألرشٓف. أها الجٍة الثاىية ففٍٓا هصمحة 
سْ. هكتب الطبٓب كرا 15أسر و17الرجال التْ تحتوؼ عمِ غرفة العالج الخاص بٍم الهتكّون هن 

الرئيسْ، صٓدلية، هكتب رئيس الهصمحة، غرفة الههرضٓن، قاعة تحضٓر األدوية الكيهيائية. هصمحة 
كراسْ،  12أسر و17كرسْ، والثاىية 07الىساء التْ تحتوؼ عمِ غرفتٓن لمعالج األولِ تحتوؼ عمِ 

 هكتب الطبٓبة الرئيسية.
 :الحدود الزمنية 

، تّم توقٓف 0101هارس 04إلِ  0101فيفرؼ  01هن الفترة الههتدة بٓن أجريت الدراسة االستطالعية 
 التربص بسبب فٓروس كوروىا.

 :الدراسة األساسية 

ٌىا كان هن الهفروض تطبٓق استبيان الوعْ الصحْ وبرىاهج التربية الصحية لمعٓىة الهستٍدفة والتْ 
، فتقمصت 0101هارس 04فْ تتهثل فْ هرضِ سرطان القولون، لكن توّقف التربص بسبب الوباء 

الدراسة األساسية إلِ هحاولة بىاء برىاهج التربية الصحية لتىهية الوعْ الصحْ عىد هرضِ سرطان 
 القولون بدال هن فعالية برىاهج التربية الصحية لتىهية الوعْ الصحْ عىد هرضِ سرطان القولون.

 منهج الدراسة: .2
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ألىً يالئم البحث والن الظاٌرة الهدروسة، حٓث  الوصفيالمنهج اقتضِ البحث فْ ٌذي الهرحمة استعهال 
بالظاٌرة هوضوع الدراسة باستخدام الهالحظة والهقابمة  قيقوم ٌذا الهىٍج عمِ جهع كل ها ٓتعم

دمحم  حواالستبياىات، ثم تصىٓف الهعموهات فْ جداول واعدادٌا لالستقراء واستخالص الىتائج. )عبد الفتا
 (001ص 0444دويدرا، 

 التجريبي:الشبه المنهج  1

ر اإلىساىية كها ٌْ فْ الطبيعية دون أن يقوم ٌو  الهىٍج الذؼ يقوم بشكل رئيسْ عمِ دراسة الظوٌا
اإلىسان بالتدخل فٍٓا، أو يعرف بأىً دراية العالقة بٓن هتغٓرين عمِ ها ٌها عميً فْ الواقع دون أن ٓتم 

 (.025، ص0444بوىصار عقمة هبطىْ،)دمحم عبٓدات، دمحم  .التحكم فْ الهتغٓرات

الفحص الهتعهق والهفصل لحالة فردية أو أسرة أو أؼ  تتضهن دراسة الحالة case studyدراسة حالة:  2
ويقوم الباحث فْ ٌذا الهىٍج بجهع كل أىواع البياىات: الىفسية . وحدة اجتهاعية أخرػ كالهجتهع أو ثقافة

الضوء عمِ خمفية الشخص )تجاربً وثقافتً وبٓئتً(  ْ، وذلك حتِ ٓمقوالفٓزيولوجية والسٓرة الذاتية والبٓئية
وعالقاتً وسموكً وتوافقً، وتسهِ دراسة حالة أحياىا بالهىٍج اإلكمٓىيكْ، عىدها تتم لدراسة الحالة فْ 

وتجهع الهعموهات فْ ٌذا الهىٍج عن طريق ، الهستشفيات أو الهؤسسات الصحية الىفسية والطبية
أو الهالحظات غٓر الرسهية أو تاريخ الحالة ٌذا فضال عن  interviewsخصية الهقابالت الش

ها.  0444دمحم دويدرا،  ح)عبد الفتا االختبارات الىفسية كاالختبارات القدرات واختبارات الشخصية وغٌٓر
 (011ص

 أدوات الدراسة: .3
 المالحظة العيادية: .4

لهعموهات حٓث ىجد الباحث يالحع باتباعً ٌْ وسٓمة يستخدهٍا الباحث العيادؼ الكتساب الخبرات وا
هىٍج هعٓن ويجعل هن هالحظتً أساسا لهعرفة واعية او فٍم دقٓق لظاٌرة هعٓىة. )دمحم عبٓدات، دمحم 

 (024، ص0444بوىصار عقمة هبطىْ،
 المقابمة العيادية: .7

غٓر هجرد الرغبة الهقابمة بأىٍا "الهحادثة الجادة الهوجٍة ىحو ٌدف هحدد  ( Bingham) يعرف بىجٍام
 ."فْ الهحادثة ذاتٍا

  ٌم:ويىطوؼ ٌذا التعريف عمِ عىصرين رئيسٓن 
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الكمهة ليست ٌْ السبٓل الوحٓد  أنويرػ بىجٍام : الهحادثة بٓن شخصٓن أو أكثر فْ هوقف هواجٍة-0
لالتصال بٓن الشخصٓن، فخصائص الصوت وتعبٓرات الوجً وىظرة العٓن والٍٓئة وااليهاءات، والسموك 

  .العام، كل ذلك يكهل ها يقال

ووضوح ٌذا الٍدف شرط أساسْ لقيام عالقة حقيقية بٓن القائم  :توجيً الهحادثة ىحو ٌدف هحدد -0
يم، وبٓن  بمةبالهقا  ( 011: ص0111الهبحوث. )عبد الستار إبرٌا

 :المقابمةأنواع 

يم  ف أو الغرض الذؼ تجرؼ هن تختمف أىواع الهقابالت باختالف الٍد(: 0111)حسب عبد الستار إبرٌا
أجمً الهقابمة، ولٍذا اختمف العمهاء فْ تحدٓدٌم ألىواع الهختمفة هن الهقابمة ويهكن لمقارغ أن يطمع عمِ 
تصىيفات هتىوعة فْ كثٓر هن الهراجع الرئيسية، إال أىً يهكن تحدٓد ستة أىواع رئيسية هن الهقابمة فْ 

ْ هجال اإلكمٓىيكْ لكل ىوع هىٍا ٌدف رئيسْ  :هحدد ٌو

  ة:الهقابمة الشخصي

ْ التْ تجرػ بغرض الفحص الطبْ الىفسْ لمهريض بحٓث يهكن هن خاللٍا وضع الهريض فْ فئة  ٌو
هن فئات التشخيص الشائعة، وتركز ٌذي الهقابمة كها ٓوحْ اسهٍا عمِ تحدٓد األعراض الهرضية، بحٓث 

م األعراضتٓى  واالضطرابات الحالة وكٓف تطورت...الخ ٍْ األخصائْ هىٍا بصورة دقيقة هحددة عن ٌأ

  :التاريخ االجتهاعْالهقابمة التْ تجرػ بٍدف دراسة حالة أو 

وعادة ها يقوم بٍا األخصائْ االجتهاعْ، وال تركز عمِ تحدٓد أو تشخيص األعراض كها ٌو الحال فْ 
الهقابمة التشخيصية، بل تتجً لمحصول عمِ هعموهات رئيسية عن حياة الهريض وظروفً األسرية وعالقاتً 

أو الىاجحة التْ هر  تشجيع الهريض عمِ الحدٓث الهفصل عن حياتً، والخبرات السٓئةو باألسرة والعهل، 
وآتً وعالقاتً برؤسائً وزهالء العهل أو الدراسة  .بٍا، وعالقاتً بوالديً، وزهالئً، وحياتً العهمية ٌو

  :الهقابمة هع أقرباء الهريض وأصدقائً

فْ هٓدان تخصصً بهقابمة أقرباء الهريض  كل أخصائْهن الضرورؼ فْ بعض الحاالت أن يقوم 
 .ِ هعموهات أدق أو أكثر تفصيال عن حياة الهريض وسموكً وتطور أعراضًوأصدقائً بٍدف حصول عم
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وال تجرؼ ٌذي الهقابمة بٍدف الوصول إلِ هعموهات هفٓدة فْ عهمية التقٓيم والتشخيص، بل تجرػ ألٌداف 
ن ٓدركوا أوجً الضرر أعالجية. فهن الهٍم أن ٓتعمم األقرباء أسالٓب الهعاهمة الىاجحة هن وجٍة صحية، و 

 .سالٓبٍم الخاطئة هن التفاعل واالتصالألتْ قد ٓمحقوىٍا بالهريض بسبب ا

  ة:أنواع أخرى من المقابم

ىاك فضال عن األىواع السابقة الرئيسية هن الهقابمة أىواع أخرػ هن الهقابالت هىٍا: هقابالت الفرز أو  ٌو
ْ ترهْ إلِ اىتقاء األفراد الصالحٓن لمقيام بهٍىة هعٓىة أو أداء واجب هعٓن وكذلك  التشخيص الهبدئْ ٌو

ك عزل األفراد غٓر الصالحٓن لٍذا عزل األفراد الصالحٓن لمقيام بهٍىة هعٓىة أو أداء واجب هعٓن وكذل
العهل. وتتضهن هقابالت الفرز تصىٓف أفراد بحسب درجات هرضٍم الىفسْ وحاالتٍم الىفسية وىواحْ 

 .السموكْ واالضطرابالعجز الفعمْ أو التخمف العقمْ 

ْ ذات ٌدف توجٍْٓ إلعداد الحالة ل ىاك الهقابمة التْ تجرػ بٍدف التهٍٓد لمعالج الىفسْ، ٌو تقبل ٌو
العالج الىفسْ أو طبْ الىفسْ ولٍذا فعادة ها ٓتجً هحتوػ الحدٓث فْ ٌذا الىوع هن الهقابالت إلِ تعدٓل 
االتجاٌات الخاطئة لدػ الهريض ىحو الهعالجٓن أو األطباء الىفسٓٓن وتزيد ثقتً بالهعالجٓن وتعهل عمِ 

 .زيادة دافعً لقبول العالج

  :الهقابمة السموكية

اإلرشادية السموكية فْ أبسط هعاىٍٓا إلِ هوقف هواجٍة بٓن شخصٓن أو أكثر بغرض تحقٓق  تشٓر الهقابمة
هٍا  :عدد هن األٌداف هن ٌأ

الحصول عمِ هعموهات عن العهٓل، وعن الهشكمة التْ دفعتً لطمب اإلرشاد الىفسْ والتْ ٓتعذر الحصول 
 .ؼ هصادر أخرػ أعمٍٓا هن 

  .الج هستقبالعر عهمية التشخيص و بالعهٓل بٍدف تيسٓ قاهة عالقة طبيةإ
. إعطاء العهٓل صورة هفٍوهة عن طبيعة الهشكمة عالج الهشكمة وتوجيً العهٓل ىحو الحمول هالئهة

 (.000-014:ص 0111)

 استبيان الوعي الصحي: .6

 وصف األداة:-ا
داف البحث ثم اعداد استبيان لتقٓيم هدػ الوعْ الصحْ لهرضِ سرطان القولون، تّم  بغرض تحقٓق ٌأ
بىاءي أساس الهطالعة عمِ بحوث سابقة وعهمية وتّم دراستً وتحكيهً هن طرف هجهوعة هن لجىة هن 
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 هحور الوعْ -هحور الوعْ الغذائْ  -أساتذة هتخصصٓن. احتوػ ٌذا االستبيان عمِ هحورين: 
، غٓر قالرياضْ، وثم اختيار طريقة ليكرت الخهاسية لإلجابة والهتهثمة فْ )أوافق بشدة، أوافق، غٓر هواف

ذا يستثىِ لمهريض االختيار وتحدٓد اإلجابة الهىاسبة لً. قهواف  بشدة( حتِ ٌو
 الستبيان الوعي الصحي: ةالخصائص السيكو متري -ب

 الصدق:

 وذلك بعرضٍا عمِ الهحكهٓن، وطمب هىٍم اإلشارة الِ:ثم التحقق هن صدق األداة الظاٌرؼ 
 لً.  تها إذا كاىت العبارة تقيس أوال تقيس ها وضع -0
 تقديم هالحظات هن حٓث وضوح العبارات وهىاسبتٍا لمسموك الهراد قياسً. -0
 هدػ وضوح صياغة المغوية لمعبارات.  -2
ا األساتذة، قاهت الباحثة بإجراء التعديالت هدػ اىتهاء كل عبارة وفْ ضوء الهالحظات التْ  -4 ابدٌا

التْ اتفق عمٍٓا هعظم الخبراء بحذف وتعدٓل صياغة بعض العبارات حتِ تزداد أداة الدراسة وضوحا 
 بىد هوزعة كالتالْ: 21ألجمً وبٍذا أصبح الهقياس فْ صورتً يحتوؼ عمِ  ًوهالئهة لقياس ها وضع

 بىد. 01هحور الوعْ الغذائْ 

 بىد. 00الوعْ الرياضْ هحور 
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 تنظيم المقابالت التي قمنا بها مع الحاالت:بسنقوم في هذا الجدول 

 عرض الحاالت:

 الحالة األولى:
 البيانات األولية:

 االسم: خ                           
 أىثِالجنس:                                                         سىة11السن: 

 بىتٓن.عدد األوالد: هتزوجة.                                          الحالة االجتماعية: 
 هاكثة فْ البٓت. المهنة:غٓر دارسة.                                       المستوى التعميمي:
 هستغاىم. –خضرة مكان اإلقامة: ضعٓف.                                           الحالة االقتصادية:

 سىوات. 12مدة اإلصابة: سرطان القولون.                                      نوع المرض:
 جراحة، عالج كيهيائْ. نوع العالج:

  

 10تاريخ الهقابمة 10الهقابمة 10تاريخ الهقابمة 10الهقابمة الحالة

 الحالة األولِ
 التعرف عمِ الحالة. -
 0101-10-02 جهع البياىات األولية. -

تطبٓق استبيان الوعْ  -
 0101-12-07 الصحْ.

 
 الحالة الثاىية

 التعرف عمِ الحالة. -
 0101-10-01 األولية.جهع الهعموهات  -

تطبٓق استبيان الوعْ  -
 0101-12-01 الصحْ.

 
 الحالة الثالثة

 التعرف عمِ الحالة. -
 0101-12-00 جهع الهعموهات األولية. -

تّم توقٓف الترّبص ٓوم   
بسبب  04-12-0101

وباء كوروىا فمم ىستطع 
 هواصمة الهقابالت.

لم تقام الهقابمة ىتٓجة 
 الحجر الصحْ



 اإلجراءات المنهجية لمدراسة.               الفصل الخامس.                                       

61 
 

 سيميولوجية الحالة:
 قصٓرة القاهة، بيضاء البشرة، ىحيفة، هتحجبة، هظٍر هرتب.البنية والمظهر: 
 العرض والتعبير:

 تتكمم بسرعة.المغة: 
 قمٓمة االىفعال. االنفعال:

 السموكيات الغريزية:
 ليس لٍا شٍية لألكل.الشهية: 

 تعاىْ هن األرق. النوم:
 خائفة هن هرضٍا. المزاج:
 تكرر األفكار ىفسٍا. األفكار:

 سير المقابالت:

 . 0101-10-02المقابمة األولى: 
 هحيطٍا.التعرف عمِ الحالة، أخد البياىات األولية لمحالة والكشف عمِ عالقتٍا هع 

 .0101-12-07المقابمة الثانية: 
 الوعْ الصحْ عمِ الحالة وتهٍٓد حول برىاهج التربية الصحية. تطبٓق استبيان

ٓوم، فوجدت صعوبة لهواصمة الهقابالت وتطبٓق البرىاهج بسبب بدأ 00بها أن هواعٓد الهريضة كل  -
 .0101هارس00الحجر الصحْ 

 
 ممخص المقابالت:

 .01.21عمِ الساعة  0101 -10- 02دقيقة ٓوم01داهت المقابمة األولى: 
هستغاىم، ضعيفة البىية الجسدية جراء -سىة، تسكن ببمدية خضرة 11الحالة "خ" أىثِ تبمغ هن العهر 

العالج الكيهيائْ وفقدان الشٍية. أم لبىتٓن، لٍا عالقة قوية هع بىاتٍا، أها وضعٍا االقتصادؼ ضعٓف. 
( سىوات فْ شٍر جاىفْ، التحقت بالهستشفِ العهوهْ 12ٍٓا هىذ ثالث )كاىت بداية ظٍور الهرض لد

 حٓث بدأت العالج هىذ ذلك الٓوم. 0105-10-00لهكافحة السرطان ٓوم 
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-04أشٍر هن 11حسب الهمف الطبْ "خ" لم تكن همتزهة بهواعٓد العالج الكيهيائْ فقد غابت عىً هدة 
ا فْ 0101-14-21إلِ  10-0105 ( أشٍر 12وبعد حوالْ ثالث ) 0104-10-07، وفقدت بصٌر

ا. حسب الحالة كاىت تعاىْ هن فقدان الشٍية الهستهر وقمة الىوم.  عاد لٍا بصٌر
 .01عمِ الساعة  0104-12-07دقيقة ٓوم 07داهت المقابمة الثانية: 

الوعْ الصحْ هع الحالة والكشف عن هدػ غياب الوعْ الصحْ  تم فْ ٌذي الهقابمة تطبٓق استبيان
ا بالىظام الغذائْ، وااللتزام بالدواء وهواعٓد العالج. حٓث قاهت الباحثة بهلء االستهارة لد ٍٓا واستٍتاٌر

 كون الحالة غٓر دارسة.
 نتائج الحالة في استبيان الوعي الصحي:

حسب إجابات الحالة تبّٓن لىا أىً ليس لٍا أّؼ ثقافة صحية، فهثال فيها ٓخص الوعْ الغذائْ فالحظىا أّن 
"الهموىات الغذائية فْ الطعام تسبب األذػ" والبىد  14حالة فاقدة لكل األفكار الصحية هن بٓىٍا فْ البىد ال

"تىاول الهشروبات الغازية هؤذ لمجسم" فٍْ غٓر هوافقة بشّدة عمٍٓها، أها بالىسبة لهعظم البىود  14
بالىسبة لموعْ الرياضْ فٍْ  األخرػ فٍْ غٓر هتأكدة هىٍم. لٍا فْ بعض األحيان أفكار خاطئة فهثال

"ههارسة األىشطة  00"تجعمىْ األىشطة الرياضية أكثر راحة" والبىد  14غٓر هوافقة وبشّدة عمِ البىد 
الرياضية لٍا فائدة كبرػ بالىسبة لمصحة"، أّها بقية البىود فهعظهٍا غٓر هتأكدة هىٍا، ٌْ تتفق فقط عمِ 

 ضرورة غسل الخضر والفواكً قبل تىاولٍا.

 .ْالحالة تفتقر لمثقافة الصحية الخاصة بكال الجاىبٓن الغذائْ والرياض 
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 الحالة الثانية:

 البيانات األولية:
 االسم: ع.                          

 أىثِالجنس:                                                         سىة 40السن:
 ولد.عدد األوالد: هطمقة.                                          الحالة االجتماعية: 
 هاكثة فْ البٓت. المهنة:ابتدائْ.                                       المستوى التعميمي:
 هستغاىم.مكان اإلقامة: هتوسط.                                           الحالة االقتصادية:

 أشٍر. 15مدة اإلصابة: سرطان القولون.                                      نوع المرض:
 جراحة، عالج باألدوية. نوع العالج:

 سيميولوجية الحالة:
 طويمة القاهة، سهراء البشرة، هتحجبة، هظٍر هرتب.البنية والمظهر: 
 العرض والتعبير:

 هفٍوهة، واضحة.المغة: 
 هىفعمة. االنفعال:

 الغريزية:السموكيات 
 ال تعاىْ هن اضطرابات األكل.الشهية: 

 ال تعاىْ هن اضطرابات الىوم. النوم:
 هىبسطة، تتكمم بشكل عادؼ عن هرضٍا. المزاج:
ا هترابطة وهتىاسقة. األفكار:  أفكاٌر

 سير المقابالت:

 . 0101-10-01المقابمة األولى: 
 عن عالقاتٍا هع الىاس. التعرف عمِ الحالة، أخد البياىات األولية لمحالة والكشف

 .0101-12-01المقابمة الثانية: 
 الوعْ الصحْ عمِ الحالة وتهٍٓد حول برىاهج التربية الصحية. تطبٓق استبيان
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و ها ٓوافق  00وهوعد القادم لمحالة بعد - ، لكن بسبب الحجر الصحْ تّم توقٓف 0101-14-11ٓوم ٌو
 التربص.

 ممخص المقابالت:
 .00:07عمِ الساعة  0101 -10-01دقيقة ٓوم 21داهت المقابمة األولى: 

سىة، تقطن فْ والية هستغاىم، هطمقة، أم لولد، تعيش هع عائمتٍا،  40الحالة "ع" أىثِ تبمغ هن العهر 
ىا ٓتم فيً  مٍا جّٓدة، وقوية هع ولدٌا. أصبحت ىحيفة بعد اجراءٌا لعهمية فغر القولون ٌو عالقتٍا هع ٌأ

ذا بعد عهمية وصل جزء هن القولون  إلِ فتحة جدار البطن، يطرح البراز هن خاللٍا خارج الجسم ٌو
 القولون، وأصبحت تتابع عالجٍا باألدوية وهالزهة تفريغ الفغرة.

حسب الحالة لم تكن تعاىْ هن أؼ اضطراب فْ الىوم، وواعية جّدا بىوع الغذاء الهىصوح بً وهمتزهة 
 بالحهية الغذائية.
 .00.21عمِ الساعة  0104-12-01دقيقة ٓوم 07اهت دالمقابمة الثانية: 

الوعْ الصحْ هع الحالة، حٓث قاهت الباحثة بتدوين االستهارة كون  تم فْ ٌذي الهقابمة تطبٓق استبيان
ىا تم الكشف عن هدػ وعْ الحالة حول الّىظام الغذائْ الصحيح وضرورة التزاهٍا  الحالة غٓر دارسة. ٌو

هٓتٍها فْ التخفٓف عىٍا هن األلم وعدم تطور الهرض. بالحهية الغذائية وهواعٓد  الدواء وٌأ
 نتائج الحالة في استبيان الوعي الصحي:

حسب إجابات الحالة تبّٓن لىا أّىٍا تتهتع بثقافة صحية سميهة، فهثال فْ الوعْ الغذائْ فٍْ هوافقة وبشّدة 
"البروتٓىات  11قط فْ البىد عمِ أغمب البىود، ولدٍٓا أفكار صحيحة فْ جاىب الغذاء الصحْ، ف

والحبوب ضرورية لمجسم )هثل األسهاك، المحوم( فٍْ غٓر هتأكدة. أّها بالىسبة لموعْ الرياضْ فٍْ 
"تجعمىْ األىشطة الرياضية أكثر راحة"، لكن أغمب البىود هوافقة  14أحياىا غٓر هتأكدة، وليست هوافقة 

 عمٍٓم.
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 الحالة الثالثة:

 البيانات األولية:
 

 االسم: م.                          
 ذكر.الجنس:                                                         سىة 01السن:

 أعزب.                                          الحالة االجتماعية: 
 تاجر. المهنة:ثاىوؼ.                                            المستوى التعميمي:
 هستغاىم.مكان اإلقامة: هتوسطة.                                           الحالة االقتصادية:

 سىة.مدة اإلصابة: سرطان القولون.                                      نوع المرض:
 عالج كيهيائْ. نوع العالج:

 سيميولوجية الحالة:
 ة، أبيض البشرة، هظٍري هرتب.طويل القاهالبنية والمظهر: 
 العرض والتعبير:

 هفٍوهة، واضحة.المغة: 
 ٌادغ. االنفعال:

 السموكيات الغريزية:
 ال يعاىْ هن اضطرابات األكل.الشهية: 

 ال يعاىْ هن اضطرابات الىوم. النوم:
 ٓتكمم بشكل عادؼ عن هرضً. المزاج:
 أفكاري هترابطة. األفكار:

 سير المقابالت:

 . 0101-12-00المقابمة األولى: 
 التعرف عمِ الحالة، جهع البياىات األولية لمحالة والكشف عن عالقاتٍا هع الىاس.

و ها ٓوافق  00وهوعد القادم لمحالة بعد - ، لكن بسبب الحجر الصحْ تّم توقٓف 0101-14-10ٓوم ٌو
 التربص ولم ىستطيع هقابمة الحالة هّرة ثاىية.
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 .14:21عمِ الساعة  0101 -12-00دقيقة ٓوم 01 داهت األولى:ممخص المقابمة 

سىة، يقطن فْ والية هستغاىم، غٓر هتزوج، يعيش هع والديً، عالقتً  01الحالة "م" شاب ٓبمغ هن العهر 
بعد إجراءي لمفحوصات  0104-15-04هع عائمتً جّٓدة، وقوية خاصة هع األم. التحق بالهستشفِ فْ 

هن ىفس السىة التْ والتحالٓل التْ بّٓىت إصابتً بسرطان القولون، بدأت األعرض لديً هىذ شٍر جاىفْ 
 التحق بٍا لمهؤسسة االستشفائية. 

حسب الحالة لم يكن يعاىْ هن اضطرابات الىوم، وكان لً ىظام غذائْ خاص همزم بإتباعً بعد إصابتً 
 بالهرض.
  لم ىستطع هواصمة الهقابالت وتطبٓق استبيان الوعْ الصحْ والبدء فْ برىاهج التربية الصحية

 بسبب توقف التربص.
 

 ة الفصل:خالص

م األدوات الهستعهمة فْ حاولىا فْ ٌذا الفصل تقديم الخطوات الهتبعة فْ إجراء الدراسة اال ستطالعية وٌأ
الدراسة، هع عرض الحاالت التْ قهىا بالهقابالت هعٍا وىتائج إجابات الحاالت عمِ استبيان الوعْ 

 الصحْ.
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 تمهيد:
لمدراسة الحالية ٌو هحاولة بىاء برىاهج التربية الصحية لتىهية الوعْ الصحْ لدػ هرضِ  ْالٍدف الرئيس

سرطان القولون، لذا يعتبر برىاهج التربية الصحية الهعد هن طرف الباحثة الهتغٓر الهستقل الذؼ ىريد هعرفة 
 تأثٓري عمِ الهتغٓر التابع والهتهثل فْ الوعْ الصحْ لدػ هرض سرطان القولون.

 سٓتم فْ ٌذا الجزء عرض برىاهج التربية الصحية لتىهية الوعْ الصحْ لهرضِ سرطان القولون.

 ركائز اعداد برنامج التربية الصحية: .1

 تم اعداد البرىاهج اىطالقا هن: 

  .االطالع عمِ التراث االدبْ الذؼ يشهل هتغٓرات الدراسة ويساعد عمِ بىاء ٌذا الىوع هن البراهج 

 وع هن الدراسات السابقة التْ تبىت براهج التربية الصحية.االطالع عمِ هجه 

  ،فعالية برىاهج تربية صحية فْ تغٓٓر سموكات الخطر ، الجزائر، 0101دراسة "القص صميحة
قٓن  " وتىهية الوعْ الصحْ لدػ الهرٌا

 ،ض فعالية برىاهج تثقٓف صحْ فْ رفع درجة تقبل الهر ، باتىة، الجزائر، 0105دراسة "عطية دلٓمة
 "والتحكم الذاتْ لدػ هرضِ السكرؼ الىهط الثاىْ

  ،تأثٓر التربية الصحية عمِ االلتزام الصحْ لهرضِ ارتفاع ضغط ، 0100دراسة "لكحل رفيقة
 ".الدم

 " دراسة Hatim kerniss( "0105 ِالهغرب، التربية الصحية لهرضِ السكرؼ دراسة هٓداىية عم ،)
 م.هجهوعة هن أطباء هختصٓن فْ الطب العا

  .داف البرىاهج وبمورتٍا  صياغة ٌأ

 .تجسٓد البرىاهج بتحدٓد عدد الجمسات وهحتوػ الدرس وهدة كل جمسة وكيفية تقيم ٌذي الجمسات 

 .تحدٓد األفراد الذؼ يهكىٍم تقديم الهساعدة لمبرىاهج 

 .وضع البرىاهج فْ صورتً الىٍائية 
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 :فمسفة البرنامج .2

هفادٌا أن اإلحساس بالقدرة عمِ التكٓف هع الهرض ٓؤدؼ إلِ الهعايشة يقوم البرىاهج الحالْ عمِ فمسفة   -
هعً هها يصل بالهريض الِ القدرة عمِ تغٓٓر السموكيات الغٓر الصحية الِ سموكيات صحية، تجعل الجسم 

ا الصحية والىفسية واالجتهاعية.  يستجٓب لمقدرة عمِ هقاوهة أعراض الهرض والتقمٓل هن هخاطٌر
ذي السيطرة تتكون إذ أن تغٓر  طرق التعاهل هع الهرض ٓتولد ىتٓجة اإلحساس بالقدرة عمِ السيطرة عميً ٌو

ذا ٓتطمب الهعرفة الحقيقية بالهرض واكتساب ثقافة عمهية  ىتٓجة إهكاىية إدارة الهريض لهرضً بحرفية، ٌو
 وطبية حولً.

 أهمية البرنامج: .3
هية البرىاهج الهقترح فها ٓمْ:  تهكن ٌأ

 ىاء أسالٓب وقائية تقمل هن ىسبة تطور هرض سرطان القولون.يساعد فْ ب 

  يعد برىاهج التربية الصحية الهعتهد فْ ٌذي الدراسة هن البراهج التْ ترتبط بتغٓر سموك الهرضِ هن أجل
 التكٓف هع هرضٍم. 

  تعد أسالٓب البرىاهج هن الطرق التْ تساعد الهرضِ عمِ فٍم هرضٍم واىتٍاج طريق صحيح لمتعايش
 هعً.

  يعد ٌذا البرىاهج هن البراهج التْ تعتهد عمِ التربية الصحية الهعتهد أساسا عمِ إيصال الهعموهة
 الصحية بصورة واضحة هن أجل تغٓر سموك الخطر الِ سموك صحْ إٓجابْ. 

 أهداف البرنامج: .4
أسالٓب حدٓثة، ٍٓدف البرىاهج الحالْ إلِ تىهية الوعْ الصحْ لدػ هرضِ سرطان القولون ىستخدم وسائل و 

 تعتهد فْ إعدادي عمِ ها ٓمْ:

 .التعرف عمِ هرض سرطان القولون 

 .هية الغذاء لحياة االىسان  التعرف عمِ ٌأ

 .التعرف عمِ األدوار األساسية لمغذاء 

  .التعرف عمِ عالقة التغذية بالوقاية هن االهراض 

  .ًالتعرف عمِ هسببات الهرض وهضعفاتً وكيفية الوقاية هى 
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  الهريض بفٍم الفسٓولوجيا الهرضية.تزويد 

 .هىاقشة ضرورة التحمْ بالصدق واىتٍاج أسموب إٓجابْ لموقاية هن الهضاعفات والتعاهل هعٍا 

  أفضل ولمتهتع بقدر أكبر هن الصحة. رفٍم القدر الالزم هن الطاقة والعىاصر الغذائية لىهو وتطو 

 .ْهية الحفاظ عمِ الوزن الصح  ٌأ

  سرطان القولون لمحهية الغذائية. فٍم ضرورة تقبل هريض 

 .هٓتً العضوية والىفسية  تعريف الىشاط البدىْ وتحدٓد ٌأ

  .التعرف عمِ أثار التغذية السميهة والتغذية الغٓر السميهة 

 .إدراك القواعد الصحية لتحسٓن المياقة البدىية 

 الىوم. تالتعرف عمِ اضطرابا 

 .هشاكل الىوم لدػ هرضِ سرطان القولون 

 الىوم. تلسهىة باضطراباعالقة ا 

 .تزويد الهريض بأٌهية االلتزام الدوائْ وااللتزام بهواعٓد جمسة العالج 

 :وكخالصة ألٌداف البرىاهج 
 .تقديم هعموهات عن كيفية الرعاية الذاتية 

 .التكٓف هع أسموب الحياة والرغبات 

 .التحكم فْ الوزن 

   .هية احترام هواعٓد العالج وهراجعة االدوية  ٌأ

 ة البحث:عين-

م.  يستٍدف ٌذا البرىاهج عٓىة هرضِ سرطان القولون هٍها كاىت أعهاٌر

ْ األسالٓب أساليب تدريس البرنامج:  .5 تّم االستعاىة بعّدة أسالٓب وفىيات فْ تقديم البرىاهج ٌو
:ْ  التْ تعتهد إلِ درجة كبٓرة عمِ التفاعل الىشط ألفراد العٓىة ٌو

 الهحاضرة. -

 الهىاقشة والحوار. -

 أراء واألفكار. تبادل -
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 لعب األدوار. -

 الرسم. -

 الهوسيقِ. -

 االسترخاء. -

 قد تم االستعاىة بالوسائل التالية:األجهزة والوسائل المستخدمة:  .6

 جٍاز كهبٓوتر. -

 .data showجٍار عرض  -

 سبورة وأقالم. -

 صور. -

 أوراق الرسم، أقالم. -

 جٍاز هوسيقْ. -

 فٓدٓو توضيحْ. -

 المراحل األساسية لتطبيق البرنامج: .7

 لمرحمة األولى:ا

 تطبيق البرنامج: لما قب

 لبىاء الثقة هع الحاالت، والتطبٓق القبمْ الستبيان الوعْ الصحْ. ةجمسات تهٍٓدي

 مرحمة الثانية:ال

 ٌذي الهرحمة ٓتم فٍٓا تطبٓق البرىاهج. 
 مرحمة الثالثة:ال

 بعد تطبٓق البرىاهج ٓتم القياس البعدؼ لالستبيان.
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 برنامج التربية الصحيةمراحل انجاز  .8
      

 










 

 

 

 ٓوّضح هراحل إىجاز برىاهج التربية الصحية.( : 12الشكل )

داف البرىاهج وقد تّم ذلك وقد  تٍدف عهمية التقٓيمتقييم محتوى البرنامج:  .9 إلِ الوقوف عمِ هدػ تحقق ٌأ
 خالل:تّم ذلك هن 

ٌىا ٓتّم تطبٓق استبيان تقيهْ لهدػ الوعْ الصحْ عىد هرضِ سرطان القولون قبل تطبٓق التقييم القبمي: 
 برىاهج التربية الصحية.

بعد االىتٍاء هن تطبٓق حصص برىاهج التربية الصحية، ىقوم بالتقٓيم الىٍائْ وذلك بإعادة  التقييم البعدي:
 تطبٓق استبيان الوعْ الصحْ.

 من صالحية البرنامج: التأكد .11

بعد االىتٍاء هن إعداد البرىاهج تّم عرضً عمِ هجهوعة هن أساتذة عمم الىفس وذلك إلبداء رأٍٓم حول 
برىاهج. اجتهعت وجٍات ىظر األساتذة عمِ هىاسبة البرىاهج وهالءهتً لطبيعة العٓىة. بعد ها تم األخذ بعٓن ال

ا األساتذة تّم إخراج البرىاهج بصورتً الىٍائية. االعتبار بكل الهالحظات التْ أبدٌا

رحبأ  
صغيا  

 اطمئن

تعلما  
 اعلّم

 

 اقيّم
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 البرنامج في صورته النهائية:  

التقنيات واألدوات التعميمية 
 المستخدمة

 الفنيات
 المستخدمة

 
 األهداف الخاصة لمجمسة

 
 تاريخ الجمسة

 
 الجمسة

 سبورة بيضاء.
 أقالم هتعددة األلوان.

 الهىاقشة والحوار -
 الهحاضرة -
 الهشاعر اإلٓجابية -

تحقٓق األلفة وتوثٓق التعارف بٓن الباحثة وأعضاء  -
 الهجهوعة.

 خمق جو يسودي الود والتعاون والثقة. -
 الصحْ. )القياس القبمْ(. تطبٓق هقياس الوعْ -
تزويد أعضاء الهجهوعة بهعموهات حول التربية الصحية  -

هٓتٍا   وٌأ
ا ، هواعدٌا...الخ -  االتفاق عمِ هخطط الجمسات وسٌٓر

 الجمسة األولى    …/…/….
 التهٍٓدية

 .Power pointتقىية 
 صور. 

 الهحاضرة  -
 الهىاقشة الجهاعية -

 هفٍوم سرطان القولون تزويد الهريض بهعموهات حول  -
 التعرف عمِ الجٍاز الٍضهْ وهوقع القولون  -
 التعرف عمِ أسباب سرطان القولون وأعراضً -

 الجمسة الثانية    …/…/….
 سرطان القولون 

 سبورة  -
 أقالم -
 صور -

 الهخاطبة  -
 الهىاقشة الجهاعية -

 تزويد الهريض بهعموهات حول الغذاء الصحْ. -
وىصائح غذائية لمتقمٓل هن ألم الهرض تقديم إرشادات  -

 وتجىب األكل الغٓر الصحْ.
 التعرف عمِ ىظام غذائْ سميم. -

 الجمسة الثالثة     …/…/….
 التربية الغذائية
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 سبورة  -
 أقالم -
 صور -

 الهخاطبة -
تبادل األفكار بٓن  -

 األعضاء

 تزويد الهريض بهعموهات حول التربية البدىية. -
هية المياقة البدىية فْ الوقاية هن األهراض التعرف عمِ  - ٌأ

 الهزهىة
التعرف عمِ ضرورة الىشاط البدىْ فْ رفع هعدل المياقة  -

 لدػ هريض سرطان القولون.

 الجمسة الرابعة  -    …/…/….
 التربية البدىية

 الهخاطبة - Power pointتقىية  -
 الهىاقشة الجهاعية -
 

 التعرف عمِ اضطرابات الىوم -
 تزويد الهريض بأٌهية الىوم لصحتً. -
التعرف عمِ أسباب اضطرابات الىوم لدػ هرضِ السرطان  -

 القولون. 
 تعميم الهريض كٓف ٓتغمب عمِ اضطرابات الىوم. -
 
 

 الجمسة الخامسة -    …/…/….
 الىوم  تاضطرابا

 هحاكاة االسترخاء -
 أوراق الرسم  -
 أقالم -
 ألوان  -
 جٍاز هوسيقْٓ. -

 الهخاطبة -
 الهىاقشة -
 الرسم -
 الهوسيقِ -
لعب األدوار  -

)السيكودراها( 
 االسترخاء 

هية العالج بالفن. -  التعرف عمِ ٌأ
التعرف عمِ أىواع العالجات الهعتهدة بالفن وفائدتٍا لهرضِ  -

 السرطان.
 تعميم الهرضِ كيفية تطبٓق ٌذي العالجات. -
 
 

 لجمسة السادسةا    …/…/….
 البدٓمةالعالجات 
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 .فٓدٓو توضحْ -
 

 الهىاقشة.  -
 االسترخاء. -

هية تعمم فىيات التعاهل هع الضغوط. -  ٌأ
 التعرف عمِ االسترخاء، فوائدي، أسالبً. -
 تدريب أعضاء الهجهوعة عمِ االسترخاء العضمْ. -
 والراحة. ءالوصول الِ حالة هن االسترخا -
 

 لجمسة السابعة ا    …/…/….
 التدريب عمِ االسترخاء 

 سبورة

 األقالم 

 تطبٓق هقياس الوعْ الصحْ )القياس البعدؼ(. - الهىاقشة والحوار -
 التعرف عمِ هدػ االستفادة هن البرىاهج.  -
م ها جا -  فْ البرىاهج. ءتمخيص ٌأ
 تقديم الشكر األفراد الهشتركٓن فْ البرىاهج.  -

 الجمسة الثامنة  …/…/….
 الختاهية

 التقٓيم البعدؼ لمبرىاهج  
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 جمسات برنامج التربية الصحية:

 التعارف وبىاء العالقات العالجية، تهٍٓد حول التربية الصحية.الجمسة األولى: 

 أهداف الجمسة:

 .تحقٓق األلفة وتوثٓق التعارف بٓن الباحثة وأعضاء الهجهوعة 
  ْاالختبار القبمْ(.تطبٓق استهارة الوعْ الصح( 

 .)...دافٍا هٓتٍا، ٌأ  تزويد أعضاء الهجهوعة بهعموهات عن التربية الصحية )هفٍوهٍا، ٌأ

 .)االتفاق عمِ القواعد األساسية الهىظهة لمعهل )أسموب العهل، هواعٓد الجمسات، وهكاىٍا 

 الفنيات المستخدمة: 

 الهىاقشة والحوار، الهحاضرة، الهشاعر اإلٓجابية.

 دقيقة. 11الزمن: 

 سبورة بيضاء، أقالم، أوراق.األدوات المستخدمة: 

 اإلجراءات:

ترّحب الباحثة بأعضاء الهجهوعة وتعرفٍم بىفسٍا وتتيح الفرصة لكل واحد لتقديم ىفسً بالطريقة  -
 التْ ٓريدٌا.

 تشرح الباحثة سبب وجودٌم. -

 الثقة واالطهئىان.تطهئن الباحثة الهشاركٓن عمِ أّن ٌىاك سرية تاهة فْ العهل لبعث  -

 توزع الباحثة استهارة الوعْ الصحْ عمِ الهشاركٓن. -

هٓتً. -  تشرح لمهشاركٓن فكرة البرىاهج، هحتواي، ٌأ

 توضيح كيفية سٓر الجمسات وهدتٍا. -

م عمِ االٌتهام بالهشاركة فْ البرىاهج.  االتفاق عمِ هوعد الجمسة القادهة وشكٌر
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 هفٍوهً، أعراضً، أسبابً، كٓف ىتغمب عميً.سرطان القولون، الجمسة الثانية: 

 أهداف الجمسة: 

 .توضيح هفٍوم سرطان القولون 
 .التعرف عمِ الجٍاز الٍضهْ وهوقع القولون عن طريق الصور 

 .التعرف عمِ أسباب سرطان القولون 

 .التعرف عمِ أعراض سرطان القولون 

  تزويد الهريض بهعموهات حول كيفية التغمب عمِ سرطان القولون. 

 الهحاضرة، الهىاقشة الجهاعية.الفنيات المستخدمة: 

 دقيقة. 41الزمن: 

 ، صور.Power pointتقىية األدوات المستخدمة: 

 اإلجراءات:

 الترحٓب بالهشاركٓن وتقديم الشكر لٍم عمِ االلتزام والحضور. -
الهريض تقدم الباحثة هحاضرة حول سرطان القولون، هفٍوهً، أعراضً، أسبابً، كٓف يهكن  -

 التغمب عميً أو التكٓف هعً.

 إتاحة الفرصة لمهشاركٓن لمهىاقشة واالستفسار عن كل ها تم طرحً. -

 وفْ األخٓر شكر األعضاء عمِ حسن اإلصغاء واالٌتهام واالتفاق عمِ هوعد الجمسة القادهة.
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 الغذائية الخاصة بهرضِ سرطان القولون.الجمسة الثالثة: 
 أهداف الجمسة: 

  الهريض بهعموهات حول الغذاء الصحْ.تزويد 
  تزويد الهريض بإرشادات وىصائح هن أجل التقمٓل هن ألم الهرض وتجىب األكل الغٓر

 الصحْ.

 .ًهساعدة الهريض عمِ التعرف عمِ ىظام غدائْ سميم وتطبيق 

 الهحاضرة، الهىاقشة الجهاعية.الفنيات المستخدمة: 

 دقيقة. 11الزمن: 

 ، أقالم، صور.ورة بيضاءسباألدوات المستخدمة: 

 اإلجراءات:

 الترحٓب بالهشاركٓن والسؤال عن حالتٍم. -
 تذكٓر بسيط بها تم فْ الجمسة السابقة. -

 تقديم هحاضرة حول التربية الغذائية السميهة. -

هية اتباع ىظام غدائْ سميم عىد هرضِ سرطان القولون. -  توضيح ٌأ

م الهأكوالت التْ عمِ هريض سرطان  -  القولون اإلقالل هىٍا أو االبتعاد عىٍا.هعرفة ٌأ

وفْ األخٓر شكر الهشاركون عمِ التعاون والثقة والصدق فْ تطبٓق برىاهج التربية الصحية واالتفاق 
 عمِ هوعد الجمية القادهة.
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 التربية البدىية الخاصة بهرضِ سرطان القولون.الجمسة الرابعة: 

 أهداف الجمسة:

 التربية البدىية. تزويد الهريض بهعموهات حول 
 .هية المياقة البدىية لموقاية هن األهراض الهزهىة  التعرف عمِ ٌأ

 .التعرف عمِ ضرورة الىشاط البدىْ فْ رفع هعدل المياقة لدػ هريض السرطان 

 الهخاطبة، الهىاقشة الجهاعية، تبادل األفكار بٓن األعضاء.الفنيات المستخدمة: 

 دقيقة. 21الزمن: 

 سبورة، أقالم، صور.ة: األدوات المستخدم

 اإلجراءات: 

 بعد الترحٓب باألعضاء تقوم الباحثة بتذكٓر بسيط حول الجمسة السابقة. -
 تقديم هحاضرة حول التربية البدىية. -

 التعريف عمِ ٌدف الىشاط البدىْ. -

 التعريف بأٌهية الىشاط البدىْ لموقاية هن األهراض الهزهىة خاصة هرض سرطان القولون. -

 فوائد ههارسة األىشطة الرياضية عىد هرضِ سرطان القولون.التعرف عمِ  -

م وطرح أسئمة حول الهوضوع. -  إتاحة الفرصة لمهشاركٓن لمتعبٓر عن أفكاٌر

 وفْ األخٓر شكر الهشاركٓن عمِ االٌتهام بالهوضوع واالتفاق عمِ هوعد الجمسة القادهة.
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 اضطرابات الىوم.الجمسة الخامسة: 
 أهداف الجمسة: 

 عمِ اضطرابات الىوم. التعرف 
 .تزويد الهريض بأٌهية الىوم لمراحة الجسهية والىفسية 

 .التعرف عمِ أسباب اضطرابات الىوم لدػ هرضِ سرطان القولون 

 .هعرفة كٓف يهكن التخمص هن اضطرابات الىوم 

 الهحاضرة، الهىاقشة الجهاعية. الفنيات المستخدمة:

 دقيقة. 41الزمن: 

 .Power pointتقىية األدوات المستخدمة: 

 اإلجراءات المستخدمة:

 الترحٓب بأعضاء الهجهوعة. -
 تذكٓر بسيط بالجمسات السابقة. -

 التعرف عمِ اضطرابات الىوم. -

 التعرف عمِ كيفية تشخيص اضطراب الىوم. -

هية الىوم لصحة اإلىسان الجسدية والىفسية. -  شرح ٌأ

 شرح أسباب اضطراب الىوم عىد هريض سرطان القولون. -

 توضيح كيفية عالج اختالل الىوم عىد هرضِ سرطان القولون. -

 إتاحة الفرصة لمهشاركٓن لطرح استفساراتٍم حول الهوضوع. -

 وفْ األخٓر شكر الهجهوعة عمِ الهشاركة فْ الجمسة واالتفاق عمِ هوعد الجمسة القادهة.
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 العالجات البدٓمة.الجمسة السادسة: 

 أهداف الجمسة: 

  ٌهية العالج بالفن.التعرف عمِ أ 
 .هعرفة أىواع العالجات الهعتهدة بالفن وفائدتٍا لهرضِ سرطان القولون 

 .تعميم الهريض كيفية تطبٓق ٌذي العالجات 

 الهخاطبة، الهىاقشة الجهاعية، الرسم، الهوسيقِ، لمعب األدوار )السيكودراها(.الفنيات المستخدمة: 

 دقيقة. 001الزمن: 

 هحاكاة االسترخاء، أوراق الرسم، أقالم، ألوان، جٍاز لمهوسيقِ. األدوات المستخدمة:

 اإلجراءات:

 الترحٓب بأعضاء الهجهوعة. -
 البدء بهىاقشة حول ها يعرفً أعضاء الهجهوعة عن العالجات البدٓمة. -

هية العالجات البدٓمة فْ تعبٓر الهريض عن هشكمتً أو ألهً وفائدتٍا فْ هساعدتً عمِ  - شرح ٌأ
 والهعايشة هع هرضً.التكٓف 

التعرف عمِ أىواع العالجات البدٓمة: العالج بالرسم، العالج بالهوسيقِ، العالج السيكودراهْ  -
 ودور كل ىوع فْ التخفٓف هن عبء هريض سرطان القولون.

تطبٓق العالج بالرسم وذلك عن طريق هىح لمهريض ورقة وقمم وألوان وترك لً الحرية لرسم ها  -
 ن هشكمتً براحة.ٓريدي والتعبٓر ع

 تطبٓق العالج بالهوسيقِ وذلك هن خالل تركٍم يستهعون الهوسيقِ فْ ٌدوء وراحة. -

 تطبٓق العالج السيكودراهْ وذلك بمعب أدوار هسرحية حول هشكمة ها وهحاولة هعالجتٍا. -

 إتاحة فرصة لمهشارك فْ التعبٓر عن رأيً حول العالجات الهطبقة فْ الجمسة. -

ضاء الهجهوعة عمِ الهشاركة فْ الجمسة باٌتهام، واالتفاق عمِ هوعد الجمسة وفْ األخٓر شكر أع
 القادهة.
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 التدريب عمِ االسترخاء. الجمسة السابعة:

 أهداف الجمسة:

 .ا هية تعمم فىيات التعاهل هع الضغوط والتخفٓف هىٍا لتجىب آثاٌر  ٌأ
 .ًم شروط ههارست  توضيح هفٍوم االسترخاء، فوائدي، أسالٓبً، وٌأ

  تدريب أعضاء الهجهوعة عمِ االسترخاء العضمْ هع استخدام هوسيقِ ٌادئة تبعث عمِ الراحة
 والسكٓىة.

 .الوصول إلِ حالة هن االسترخاء العام لكل أعضاء الجسم والشعور بالراحة 

 الهىاقشة، االسترخاء.الفنيات المستخدمة: 

 دقيقة. 001الزمن: 

 فٓدٓو توضيحْ.، Power pointتقىية األدوات المستخدمة: 

 اإلجراءات: 

 بعد الترحٓب بأعضاء الهجهوعة، تذكٓر بسيط حول الجمسة السابقة. -
هٓتً فْ التخفٓف هن ضغوط هريض سرطان  - تقديم هحاضرة حول االسترخاء، فوائدي، أسالٓبً وٌأ

 القولون وهساعدتً عمِ تكيفً هع هرضً.

عد توفٓر الجو الهىاسب والجموس فْ تقوم الباحثة بتدريب الهشاركٓن عمِ ههارسة االسترخاء ب -
 وضع هريح لبدء عهمية االسترخاء هع سهاع هوسيقِ ٌادئة، وسهاع التعميهات وتطبيقٍا.

م بعد جمسة  - بعد االىتٍاء هن التدريب تتيح الباحثة الفرصة لمهشاركٓن فْ التعبٓر عن شعوٌر
 االسترخاء.

 .االتفاق عمِ هوعد الجمسة القادهةتهام و وفْ األخٓر شكر الهجهوعة عمِ الهشاركة فْ الجمسة باٌ
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 الختاهية )التقٓيم البعدؼ لمبرىاهج( الجمسة الثامنة:

 أهداف الجمسة:

 .)تطبٓق هقياس الوعْ الصحْ )القياس البعدؼ 
 .التعرف عمِ هدػ االستفادة هن البرىاهج 

 .تقديم الشكر لألفراد الهشاركٓن بالبرىاهج 

 والحوار.الهىاقشة الفنيات المستخدمة: 

 دقيقة 21الزمن: 

 سبورة، أقالم.األدوات المستخدمة: 

 اإلجراءات: 

 الترحٓب بأعضاء الهجهوعة. -
م ها جاء فْ الجمسات السابقة لمبرىاهج. -  تمخيص ٌأ

 توزيع استهارة الوعْ الصحْ. -

 هىاقشة وهىح الفرصة لمهشاركٓن عمِ التعبٓر عن آراءٌم حول البرىاهج وهدػ االستفادة هىً. -

ذا وف ْ األخٓر شكر الهجهوعة عمِ رغبتٍم فْ الهشاركة فْ التغٓٓر والتخمص هن الضغوط وتخفيفٍا ٌو
يكون واضحا هن االلتزام بحضور الجمسات وهن خالل الهىاقشات الفعالة التْ كاىت تجرػ أثىاء الجمسة 

لموصول إلِ أفضل  واالٌتهام بالهعموهات والحرص عمِ هداوهة ها تم تعمهً وتطبيقً فْ الحياة الٓوهية
 الىتائج فْ حياتٍم.
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 محتوى برنامج تربية الصحية لتنمية الوعي الصحي عند مرضى سرطان القولون:

I-  سرطان القولون 
  
 

  
 
 
 

 

 

                                   


 










 
 

 

 

 

 

 

؟سرطان القولون  وما ه  

 (14:ص 2115مها أرناؤوط )حسب 

 الىظام الغذائْ الغىْ بالمحوم الحهراء.-
إذا لم ٓتم ازالتٍا   polypes وجود المحهيات-

قد تصبح سرطاىية وتىتشر لهىاطق أخرػ 
 .فْ الجسم

وجود تاريخ عائمْ لإلصابة بسرطان -
 .القولون 

 .وجود تاريخ شخصْ لإلصابة بالسرطان-

 (2: ص2115حسب مها أرناؤوط )

و الجزء األخٓر  ٌو سرطان ٓىشا فْ األهعاء الغميظة ٌو
لحهيات حهٓدة التْ تتكون ٓىشأ هن التواءات أو هىٍا 

حهيات التْ تعرف باسم األورام أحياىا فْ بطاىة القولون الم
 .دية ٌْ السالئف لسرطان القولون الغ

  

 الصحية.التغذية -

 األىشطة الرياضية.-

ٌذا ها سىتطرق إليً فْ 
 جمسات البرىاهج.

االلتزام بهواعٓد العالج -
 والدواء.

 اإلهساك أو االسٍال.-
الشعور بأن األهعاء ال تفرغ -

 .بالكاهل

 وجود الدم فْ البراز.-

 الهعتاد.غائط أقل كثافة هن -

آالم هتكررة تسببٍا الغازات أو -
 االىتفاخ أو الشعور باالهتالء.

 خسارة الوزن دون سبب هعروف.-

اق الهتواصل.-  اإلٌر

 التقٓؤ والغثيان.-
 كيف نتغمب عمى سرطان القولون؟

ض سرطان القولون؟اما هي أعر     

 ما هي أسباب سرطان القولون؟
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II- :التربية الغذائية 

ٓرتبط احتياج اإلىسان إلِ الغذاء بتوفٓر احتياجات الجسم هىً حتِ يستطيع أن ٓؤدؼ وظائفً الحٓوية وأن 
حٓث الىوع والكم عمِ تغذية وصحة اإلىسان، فٍو يقوم بجهيع أعهالً الٓوهية بكفاءة، إذ ٓؤثر الغذاء هن 

هرتبط بكل ها ٓدخل الجسم هن طعام أو هن سوائل عن طريق الفم أو بوسائل أخرػ طبية بغرض 
 .الهحافظة عمِ الحياة

عمِ أىٍا ليست هجرد إشباع لجوع أو هلء  : التغذية السميمة (24: ص  2111دمحم الحماحمي ) عرف -
الكثٓر هن األطعهة غالية الثهن، ولكىٍا تعىْ حصول الجسم عمِ كل ها يحتاجً  هعدة فارغة، أو تىاول

هن العىاصر الغذائية، وبذلك تتطمب التغذية السميهة اختيار الغذاء الهىاسب الحتياجات الجسم وهعرفة 
 هكوىات الغذاء وهصادري، وأسس تخطيط الوجبات الهتكاهمة واإللهام بطرق حفع األطعهة هن الفساد أو
 .التموث، وترشٓد استٍالك الغذاء، والوعْ بالعادات الغذائية الشائعة وهحاولة تغٓٓر العادات الضارة هىٍا

التغذية الصحية ٌْ أهر هٍم لكل الىاس، إذ ٓتم استخدام الطعام هن أجل الىهو ولمحفاظ عمِ صحة  -
ذا كاىت ٌكذا بالىسبة هية  الجسم واستبدال األىسجة التالفة بأخرػ جدٓدة، وا  لعاهة الىاس فٍْ أكثر ٌأ

لهرض سرطان القولون، إذ يعتبر سرطان القولون أحد األهراض الشائعة ويمعب ىهط الحياة الصحْ دورا 
 هٍها فْ الوقاية والعالج هىٍا.

 (67: ص1997حسب مصيقر عبد الرحمن )

ات السرطان قد تغّٓر يعتبر تىاول الطعام الصحْ عاهال أساسيا لمعالج الجّٓد لمسرطان، السرطان وعالج
هن الحاجة والرغبة لألكل، كها قد تغّٓر ىكٍة الطعام، وكيفية استجابة الجسم ألطعهة هعٓىة وكيفية 
استخدام الجسم لمهواد الغذائية. عىدها يكون اإلىسان بصحة جّٓدة فإّن تىاول ها يكفْ هن الطعام لتزويد 

لصعب القيام بذلك أثىاء تمقْ العالج لمسرطان إذا جسهً باحتياجاتً ال يشكل هشكمة، لكن قد يكون هن ا
كان يعاىْ هن أثار الجاىبية لمعالج، أو لم يكن بصحة جّٓدة، قد يحتاج لتغٓٓر لىظاهً الغذائْ لتقوية 

 جسهً وهساعدتً عمِ التعاهل هع آثار السرطان وعالجً.
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  أهم النصائح واالرشادات عمى مريض سرطان القولون اتباعها: -

التغذية في  ر. دو webteb (/-Webteb.com/articles/18242حسب الموقع الطبي: ويب طب 
 /(الوقاية وعالج سرطان القولون 

 تىاول السعرات الحرارية بكهيات هىاسبة لمجسم: -  
بٓىت الدراسات الحدٓثة أن اإلقالل هن الطاقة الغذائية أؼ هعدل السعرات الحرارية وضبطٍا بها 

هن شأىً وقف العدٓد هن األورام هثل أورام الثدؼ، القولون، الكبد والجمد، وذلك ٓىاسب الجسم 
 عن طريق:

 اإلقالل هن التفاعالت الهؤكسدة الضارة هها يعٓن عمِ التخمص هن هولدات األورام. -0
 السرطاىية بهوتٍا. لالتخمص هن الخاليا التالفة والخاليا ها قب -0
 لمجٍاز الهىاعْ بطريقة تخدم عهميات هجابٍة األورام. تعديالت فْ الوسائل الدفاعية -2

سعر/كجم لهريض  71- 27ويتضح عادة بأن ٓتم تىاول السعرات الحرارية بهقدار ها يقارب
ن.  السرطان اذ ٓجب هحاولة هجابٍة االستٍالك لمطاقة وذلك لهىع فقدان الوزن والٌو

 التخمص هن البداىة: -    
ول وقمة بذل الجٍد تٍدد بزيادة هعدالت أورام القولون، حتِ أن البداىة إذا تالزهت هع الخه

بالهئة  71سجمت اىخفاضا بىسبة  (2111حسب المنظمة العالمية لمصحة )الدراسات الهٓداىية 
فْ هعدالت ٌذي األورام بٓن ٌؤالء الذٓن ٓتهتعون بكفاءة جسهية وقدرة عالية لبذل الجٍد، وفْ 

ن البداىة فبكل تأكٓد أن السيطرة عمِ الوزن بشكل صحيح حال كان هريض السرطان يعاىْ ه
 قد يساٌم فْ تعزيز حالتً الصحية بشكل عام.

 
 كيف نتعامل مع فقدان الشهية:  -   

تىاول الطعام فْ حد ذاتً قد يكون عالج، فٍو يحسن الصحة ويزيد القدرة عمِ ههارسة أهور الحياة  
و أيضا ٓخفف هن العادية، كها ٓزيد هن هقاوهة الجسم لمهر  ض، ويحسن هن استجابة الجسم لمعالج، ٌو

شٍية لمطعام لدػ الهريض عميً هقاوهة ىفسً  دأثار الجاىية لمعالجات، فْ بعض األحيان ال توج
 ويتىاول لو بضع هالعق هن طعام عالْ السعرات.

 المرتفع: ياالبتعاد عن األغذية ذات المؤشر الجالسيم -      
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الهىخفض )هستوػ رفعٍا لهعدل السكر فْ الدم  ْٓجب تىاول األطعهة ذات الهؤشر الجالسيه 
أرقام ثابتة لهؤشر  دهىخفض(، واالبتعاد عن األطعهة ذات الهؤشر الجالسيهْ الهرتفع، ال ٓوج

 هستوػ السكر لمطعام الواحد حٓث أىً يعتهد عمِ عدة عواهل هثل:
 داء لمٍضم.قابمية الىشا الهوجودة فْ الغ -0
 التفاعل الذؼ يحدث بٓن الىشا والبروتٓن فْ الغذاء.  -0
 كهية وىوع الّدٌون والسكر فْ الغذاء.  -2
 وجود األلياف الغذائية وكهٓتٍا فْ الغذاء.  -4
 طرق تحضٓر الطعام وطٍيً وهدتٍا. -7
 درجة ىضج الفاكٍة او الخضار. -1
  اتباع نظام غذائي سميم: -   
فيً أن عمِ األشخاص هٍها كان وضعٍم الصحْ تىاول التغذية السميهة الهتوازىة  كهها ال ش

القولون والهتىوعة. أها بالىسبة لألغذية واألطعهة التْ ٓجب تىاولٍا أو تجىبٍا فيها ٓخص سرطان 
م االرشادات التالية:(47-45:ص1997حسب الصندوق العالمي ألبحاث السرطان )  ،  فإليك ٌأ

االبتعاد عن المحوم الهصىعة والهحفوظة، ألن الدراسات أثبت أن زيادة استٍالك المحوم ٓتالزم ٓجب  -0
 هع زيادة هعدالت سرطان القولون والبروستات والهتاىة والبىكرياس.

ٓجب اإلقالل هن الدٌون، إذ أن ٌىاك عالقة هؤكدة بٓن أورام القولون والثدؼ والبروستات وبٓن  -0
 استٍالك الدٌون.

الحرص عمِ تىاول الكمسٓوم بكهيات كافية، إذ ٓرجع الدور الوقائْ لمكالسٓوم ضد األورام إلِ قدرتً  -2
عمِ تخفيض هعدالت وجود األحهاض الضارة فْ القولون، واإلقالل هن األكسدة لٍذي األحهاض 

 الهكسرات( -الهسببة ألهراض القولون )هثل الحمٓب
والهحفوظة والهدخىة التْ قد ترتبط برفع خطر اإلصابة بسرطان  ٓجب االبتعاد عن األغذية الههمحة -4

 القولون بشكل عام.
فْ حال اإلصابة بالهرض ٓىصح بتجىب تىاول األطعهة الحارة، والهتبمة فٍْ تزيد هن تٍٓج  -7

 القولون.
ل ٓجب الحرص عمِ خمو الطعام هن األجزاء الهتفحهة، إذ أن تىاول ٌذي الهواد قد ٓؤدؼ الِ تشك -1

ا فْ هىشأ األورام.  طميعة هادة الىتروز الهعروفة بدوٌر
 ٓجب االبتعاد عن التدخٓن والكحول. -5
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ٓجب االٌتهام ببذل الجٍد البدىْ ورفع كفاءة الجسم قدر اإلهكان، فْ حال كان هريض السرطان  -1
 يستطيع ذلك.

يهة، إذ عىدها عمِ الحرص عمِ تىاول الحدٓد بكهيات سم( 141: ص2111) Nelson RLأكد  -4
ٓرتفع هىسوب الحدٓد فْ الخاليا بصورة هفرطة، فإىً ٓرفع خطر اإلصابة بأورام الكبد والرئة والقولون 
والزيادة الهفرطة فْ الحدٓد، قد تكون بسبب زيادة هصادر الحدٓد الهختمفة أو بسبب االستعداد الوراثْ 

 لذلك.
تاهٓن أثر تثبيطْ عمِ ىهو الخاليا خاصة فْ القولون، بكهيات كافية، إذ لٍذا الفٓ C تىاول فٓتاهٓن  -01

فْ  نالفوقية الطميقة لألكسجٓن ويهىع تكوين هركبات الىٓروزاهٓ  Eكها يعهل بالتضاهن هع فٓتاهٓن
 الهعدة.

 فٓتاهٓن  C.         ةالبرتقال والفراول -السباىخ -البقدوىس -هثل: الزعتر 
 فٓتاهٓن  E      الفول السوداىْ.   -هثل: زيت الزيتون  

عمِ ضرورة اتباع ىظام غذائْ  (1994أكدت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ) -00 
 عالْ بالسوائل قمٓل بالدٌون:

فْ حال االستئصال الكمْ أو الجزئْ لمقولون قد ٓؤدؼ ذلك الِ ىقص فْ السوائل بها ٓتىاسب هع طول 
الهثال استئصال الجزء األخٓر هن األهعاء الدقيقة ٓىتج عىً فقدان  الجزء الهستأصل وهوقعً، فعمِ سبٓل

ألهالح الصفراء، بها يعجز الكبد عن تعويضً هها ٓؤدؼ لحدوث تغوط دٌىْ أؼ كثرة الدٌون بالبراز، 
 ولذا تقدم وجبات قمٓمة الدٌن هعتهدة عمِ األحهاض الذٌىية قصٓرة السمسمة هثل بوثريك.

، إذ وجد أن االلياف الغذائية هفٓدة لهرضِ يات عالية من األلياف الغذائيةكمكها ٓىصح بتىاول  -00
 سرطان القولون فهن شأىٍا أن تقمل هن خطر اإلصابة باألورام عن طريق:

ذا بدوري يقمل هن الهسافة الزهىية لالحتكاك  - تعجٓل عهمية هرور الطعام هن خالل الجٍاز الٍضهْ، ٌو
 شاء الهخاطْ لمقىاة الٍضهية.بٓن الهسرطىات فْ الطعام والغ

كجم فْ الٓوم ويقمل هن اإلصابة بسرطان القولون  21-01 بوفرة األلياف فْ الغذاء، تىاول ها يقار  -
 والثدؼ. 

فْ القىاة الٍضهية او اتحاد الهسرطىات وتهىع  تتعهل األلياف عمِ التخفٓف هن تركٓز السرطاىا -
ا.  أثٌر

 ٓرتبط تىاول الفواكً والخضروات باىخفاض فْ هعدالت أورام القولون والهستقيم.  -
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"الوقاية خٓر هن العالج"، فْ حال العىاية بالحالة الغذائية لهرضِ السرطان سٓتم الوصول الِ أفضل  -
حتِ  الىتائج العالجية، والتْ تساٌم فْ تحسٓن حالتً الهعىوية، وقد تساٌم فْ أن يحيا بصورة أفضل

 الّمحظات األخٓرة هن السرطان.

 

III- :التربية البدنية 
إن الرياضة تبىْ الجسد لمشخص السميم وتحافع عمِ جودة حياة الشخص الذؼ يعاىْ هن  -

 بعض العمل الصحية وخاصة الهزهىة هىٍا.
  ْٓركز الٍدف الهتعمق بالىشاط البدىْ عمِ الحفاظ عمِ الوزن الصحْ لمجسم. وتتهثل التوصية ف

ههارسة ىشاط هعّدل الكثافة، هثل السٓر لهدة ساعة ٓوهيا فْ هعظم أيام األسبوع، فٍذا الهستوػ هن 
 الىشاط البدىْ الزم لمهحافظة عمِ وزن صحْ لمجسم.

  بهثابة هطمبا أساسيا لمفرد العادؼ ( 21: ص1985حسب دمحم صبحي حسانين )أصبحت المياقة البدىية
مة الحركة التْ يقوم بٍا اإلىسان، األهر الذؼ أّدػ إلِ اىتشار العدٓد فْ هواجٍة الخطورة الىاتجة عن ق

هن األهراض، لم تعد المياقة البدىية ٌدفا يسعِ لتحقيقٍا الرياضٓون فقط بل أصبحت ٌدفا لتحقٓق 
   وتطوير صحة اإلىسان هن أجل حياة أفضل.

  ترفع هن هعدالت لياقة جسدي، والتْ فههارسة هريض السرطان بعد تمقيً العالج لمىشاط الرياضْ والحركة
ىا يكون العالج هع الرياضة لٍها أثر  تساٌم بالطبع فْ الهزيد هن اإلٓجابية لوظائف هختمفة األعضاء ٌو
هضاعف ٌذا ها توصمت اليً ىتائج العدٓد هن الدراسات فْ أوىة األخٓرة بأن ههارسة هريض السرطان 

تساٌم باإلٓجاب فْ تحسٓن حالتً الصحية بل وعدم هعاودة لمرياضة والعهل عمِ رفع هعدالت لياقتً 
 الهرض فْ الظٍور هن جدٓد.

بأن ههارسة الهعدالت  (:2111حسب المنظمة العالمية لمصحة )وقد أشارت الدراسات الحدٓثة  -
العالية غٓر الهجٍدة هن الىشاط البدىْ الرياضْ تزيد فرص الشفاء الىٍائْ هن هرض السرطان بعد 

 وبعد تمقْ العالج.تشخيصً 
ا عمِ أىواع هختمفة هن السرطان هازال  - كها أن ٌىاك العدٓد هن ىتائج الدراسات التْ ثم إجراٌؤ

هرضاٌا يعاىون هن زيادة فْ الوزن، بعد تمقْ العالج أشارت إلِ اىخفاض هعدالت الشفاء الىٍائْ 
 جدٓد.لدػ ٌذي الفئة هن الهرضِ بل وعاودتٍم أعراض الهرض فْ الظٍور هن 

م الطرق الفعالة لمتغمب عمِ السرطان. -  الحفاظ عمِ الوزن وههارسة الىشاط الرياضْ هن بٓن ٌأ
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 (2112الوكالة الدولية لبحوث السرطان )وهن فوائد ههارسة األىشطة الرياضية التْ أكدت عمٍٓا 
 لهرضِ سرطان القولون فٍْ كالتالْ:

 ارتفاع هستويات المياقة لدٍٓم. -  
 ب عضالت الجسم الهزيد هن القوة. اكتسا -  
 خفة الجسم ورشاقتً.  -  
 رفع الهزاج. -  
 تدعيم الثقة بالىفس. -  
اق التْ قد تداوهً بٓن الحٓن واألخر. -    التخفٓف هن أعراض اإلٌر

 الهتصمة بٍا.  تأو الهعاىاة هن السهىة واالضطرابا توبالتالْ عدم اكتساب الهزيد هن الكٓموغراها

األفضل الرجوع الِ أخصائٓٓن فْ المياقة لهساعدة هريض السرطان فْ رسم البرىاهج هن  -
العالجْ هن المياقة لٓجهع بٓن تهارين الهقاوهة والتهارين الٍوائية ألىٍا هن أفضل الخيارات بالىسبة 

  .العاهة لدٍٓم ةلٍم وتعهل عمِ االرتقاء بالصح

IV- :اضطرابات النوم 

فبٓىها يعاىْ عدد صغٓر هن األشخاص األصحاء هن  بٓن هرضِ السرطان، تشيع اضطرابات الىوم غالبا  
اضطرابات الىوم، ٌىاك عدد كبٓر هن هرضِ السرطان يعاىون هن هشاكل فْ الىوم، واضطرابات الىوم 

 .التْ غالب ا ها تصٓبٍم ٌْ األرق واختالل فْ دورة اليقظة والىوم خالل الٓوم

 النوم: اضطرابات

ْ هرحمة الىوم الحالم ويكون تىقسم فترات  الىوم الطبيعية إلِ هرحمتٓن هرحمة التحرك السريع لمعٓن ٌو
ْ هرحمة السبات أو االسترخاء ويهر فٍٓا  الدهاغ ىشط فْ ٌذي الهرحمة ، ثم تأتْ الهرحمة التْ تمٍٓا ٌو

لمعٓن وتستغرق الىائم بٍاتٓن الهرحمتٓن بشكل هتكرر ، ثم هرحمة السبات تمٍٓا هرحمة التحرك السريع 
 .ساعات 8-7دقيقة خالل الفترة ها بٓن  99حوالْ 

ىاك  : بعض االضطرابات التْ تؤثر عمِ الىوم هىٍا ٌو

عمِ أىً صعوبة الدخول فْ الىوم أو االستهرار  (35: ص0222د. لطفي الشربيني)يعرفً  األرق   -1
صحب ذلك االستيقاظ الهتكرر، وفْ ٌذي الحاالت يعاىْ الشخص هن البقاء فْ الفراش لهّدة فيً، وقد ي

طويمة تصل إلِ عّدة ساعات اىتظارا لمدخول فْ الىوم، وكمها استهر الشخص فْ هحاوالت لمدخول فْ 
 الىوم ٓتزآد شعوري بالقمق واإلحباط هّها ٓزيد هن صعوبة االستسالم لمىوم.

 .ية الىوم ثم االستيقاظ الىهطيةاختالل فْ آل -2

https://www.almrsal.com/post/554894
https://www.almrsal.com/post/554894
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 .اختالل هتعمق بهراحل الىوم واليقظة الجزئية -3

 .حدوث اختالل فرط الىوم -4

  :النوم اختالل تشخيص 

ٓتم التشخيص هن قبل الطبٓب الهختص عن طريق االستهاع إلِ الهريض والقيام بالفحص البدىْ عميً 
و جٍاز ٓتم هن خاللً قياس الهوجات الهوجودة فْ الدهاغ، وقياس حركة  كها قد ٓمجأ إلِ هسبار الىوم ٌو

 .العٓن وتحسن العضالت أثىاء هرحمة الىوم، وسرعة الىبض وقياس التىفس
 (:05: ص0222لطفي الشربيني ) حسب د.أهمية النوم: 

ار يعتبر الىوم ىوعا هن التكٓف لمظروف الداخمية والخارجية، فالىوم راحة لمكائن الحْ ٓبتعد بً عن أخط
الهحيطة بً، ولمىوم وظيفة وقائية هن اإلجٍاد ىتٓجة لمىشاط الزائد لفترات طويمة، فالىوم الهىتظم يشبً 

 تىاول الطعام فْ وجبات لتجىب الجوع، ويهكن اعتبار الىوم عهمية تكٓف لمظروف الداخمية لمىائم.
 (:0222) لمصحة العالمية المنظمة حسب :السرطان مرضى لدى النوم اضطرابات أسباب 

 الهرض ىفسً يسبب األلم الذؼ ٓجعل الشخص غٓر قادر عمِ الىوم بشكل جٓد. 

 تأثٓر بعض األدوية. 

 ِالضغوط الىفسية والعصبية التْ يهر بٍا هريض السرطان بسبب تواجدي فْ الهستشف. 

 والحهِ واإلعياء والىوبات  ظٍور بعض األعراض عمِ هريض السرطان التْ تعٓق الىوم هثل األلم
ا هن األعراض التْ يشعر بٍا هريض السرطان  .الهرضية والصداع واإلسٍال واإلهساك والغثيان وغٌٓر

 بسبب هواعٓد العالج السرطان اىقطاع الىوم لدػ هريض. 

  ب وجود هرافق أو عدم هالئهة درجة حرارة الغرفة أو غٓر وجودة فْ الهستشفِ قد يسبب لً األرق بسب
 .ذلك هن األهور

 :السرطان مرضى عند النوم اختالل عالج
 .يهكن عالج اختالل الىوم عىد هريض السرطان عن طريق عالج الورم ىفسً .1

 .ٓتم العالج عن طريق عالج التأثٓرات الجاىبية لمعالجات الهختمفة التْ تؤثر عمِ هريض السرطان  .2

ضرورة إقاهة الهريض فْ بٓئة قمٓمة الضوضاء واإلزعاج لتجىب األرق أثىاء الىوم، كها ٓجب توفٓر   .3
 .اإلضاءة الخافتة أثىاء الىوم واستعهال وسائل هىاسبة وارتداء هالبس قطىية واسعة وىاعهة وهريحة

هأىٓىة إلِ القمب، وبالتالْ اإلكثار هن قراءة القرآن الكريم والتسبيح قبل الىوم ألىً يعهل عمِ إدخال الط .4
 .ٓىام الشخص ىوم هريح إن شاء هللا

االستيقاظ ليال  حتِ ٓدخل إلِ  لتجىبقبل الىوم  والتقٓؤت دخول الحهام والتبول وقٓجب تىظيم الهريض  .5
 .الحهام، وعدم شرب كهية كبٓرة هن الهاء وتىاول األطعهة الغىية باأللياف والقْء قبل الىوم

https://www.almrsal.com/post/517649
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خفيفة عمِ العشاء والغىية بالبروتٓن قبل الىوم بحوالْ ساعتٓن وتجىب شرب الهشروبات تىاول الوجبات ال .6
 .ألىٍا تسبب األرق  الكافٓٓن التْ تحتوؼ عمِ ىسبة عالية هن

 .ود إلِ الىوم ألىٍا تعهل عمِ االسترخاء لمجسمالخم القيام ببعض التهارين الجسيهة الخفيفة قبل .7

تجىب الجموس عمِ السرير إال لمىوم فقط وعدم القراءة أو الكتابة عميً وغٓر ذلك حتِ يكون السرير هن  .8
 .الىوم فقط الىاحية الىفسية ٌو هكان

الهٍدئات والهىوهات لهريض السرطان ولكن ال ٓجب أخذ ٌذي األدوية بعد  ضقد يصف الطبٓب بع .9
  .استشارة الطبٓب وال ٓتم أخذٌا إال لفترة بسيطة

 
V- :العالجات البديمة 

 العالج بالفن: 

 أىً هن خالل العالج بالفن يعبر العهٓل عن ىفسً، وعن تجاربً( 4-3: ص2118) Diehlsٓرػ 
ذا يساعد عمِ تأسيس الثقة، ويشعري باالطهئىان الكبٓر فْ عهمية  وخبراتً فْ أسموب آهن وغٓر لفظْ، ٌو
العالج، وهن الخصائص الههٓزة والفريدة لمعالج بالفن، أىً يهىح الفرصة لمعهٓل ليعبر عن أفكاري 

ذي العلصور الهرئية، والتْ تكون رسها أو تصويرا أو وهشاعري خالل ا همية اإلبداعية تعد هصدرا ىحتا، ٌو
 لمهعموهات لكل هن العهٓل والهعالج.

 
 العالج بالفن الجماعي:

العالج بالفن فْ الجمسات الجهاعية، ويرػ أىً ضرورؼ لمتفاعل ( 7ص: 2111) Brownبراون  استخدم
داف هشابٍة، و هفٓد لمهجهوعات التْ تعهل ىحو ٌأ  والتواصل المفظْ وغٓر المفظْ بٓن األشخاص، ٌو
وكذلك ٓرػ أن العهل الجهاعْ يسهح لألشخاص الذٓن لدٍٓم حاجات هشتركة أن يهىحوا التدعيم القوؼ 

  لبعضٍم البعض.
م،  م، وهشاعٌر فإّن العالج بالفن عىدها يستخدم هع هجهوعة أفراد، فإىً يساعد عمِ أن ٓتقاسهوا أفكاٌر

لهشكالت ويتيح لألفراد أن ٓتعمهوا هن ويىهْ الهٍارات االجتهاعية، واتخاد القرارات، وهواجٍة وحل ا
ذا ٓجعمٍم يحرزون تقدها فْ العالج.  بعضٍم فْ الهراحل الهختمفة هن العالج، ٌو

 :أنواع العالجات المعتمدة بالفن 
 .العالج بالفن يقّسم إلِ أىواع عدة، ٌْ: العالج بالهوسيقِ، العالج الىفسْ بالدراها والعالج بالرسم

 العالج بالموسيقى: .0

https://www.almrsal.com/post/641356
https://www.almrsal.com/post/650515
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ها أؼ ىوع إالهوسيقِ وسٓمة فعالة لتخطْ الهشاكل الىفسية الهصاحبة لمعالج هن هرض السرطان، 
هىٍا ٌو القادر عمِ تقديم الهساعدة فاألهر شخصْ ويختمف هن شخص إلِ آخر. هن الهوسيقِ 

وسيقِ الهعدىية الصاخبة هلِ الهوسيقِ الدٓىية، إلِ الإالٍادئة التْ تصاحبٍا أصوات العصافٓر، 
 التْ تفرغ الغضب.

العدٓد هن الهرضِ يكوىون هتعبٓن لدرجة ال يهكىٍم الكالم، ولكن حٓن تبدأ الهوسيقِ بالعزف ترتخْ 
الهوسيقِ تخمق لٍؤالء الىاس عالها يعيشون فيً،  ً،أعصابٍم ويهكىٍم التعبٓر عها يشعرون ب

 .وتهىحٍم ٌوية جدٓدة
 :يالعالج السيكودرام .0

 أو العالج بالتمثيل: تعريف العالج السيكودرامي
عمِ أّىً عبارة عن تصوير هسرحْ لقضية، أو هشكمة ( 61: ص2111عبد الحميد شاذلي )عّرفً 

 ذات هغزػ لفظْ حركْ وجداىْ. 
وأّن السيكودراها ٌْ هىٍج لهساعدة الهريض لمتطٍٓر الىفسْ عن طريق تهثٓل أدوار هختمفة عمِ 

هعاىْ ٌاهة فْ بعض العالقات االجتهاعية عىد  خشبة الهسرح وتصهم فٍٓا األدوار بحٓث تكشف
 الهريض.

  (: 374-373: ص2111مدحت عبد الحميد )وتكهن الفائدة هن العالج السيكودراهْ حسب 
الكشف عن شخصية الهريض ودوافعً وحاجاتً وصراعاتً فْ العالج، شعور الهريض بفٍم أخرين لً 

عً كمٍا فْ هوقف عالجْ يستٍدف هساعدتً ويعتبر وهشاركتٍم هتاعبً وشعوري وبأن الجهاعة تشترك ه
م العواهل التْ تؤدؼ إلِ ىجاح العالج.   هن ٌأ

 فبالىسبة لهرضِ السرطان فٍو يحرر الهريض هن التوتر الىفسْ الذؼ يسببً الخوف هن الهرض.

 العالج بالرسم: .2

كل ها ىرسم يحهل فْ عمم الىفس ها هن رسم ال تفسٓر لً. ف نّ أ( 21: ص1993عادل كمال )حٓث أكد 
 رسم الهريض أؼ شْء بطريقة فطرية، لكن ٓتم ذلك بإشراف وتوجيًٓهعاىْ هحددة. هن جٍة أخرػ، قد 

 يكتشاف أهور هعٓىة وطرق تعبٓر تأخذالالجمسة فْ اتجاي هحدد  ًود بىفسيقحٓث  الهسؤول عن الجمسة
سمكً. ففْ الهوضوع الذؼ تتهحور حولً الجمسة، ثهة رسوم هعٓىة واتجاٌات يود أن ٓفْ الطريق الذؼ 

 رغبٍا، وتسهح بتوضيح األهور والحصول عمِ هعاٍن هحددة. ٓتساعد عمِ التعبٓر بالطريقة التْ 
  زّود ىفسً بالطاقة يستهتع بٍا و يعيش المحظة و ي، ٌو أن ٌذي الجمسةها ىحاول أن ىىقمً إلِ الهريض خالل

تىفس ٓقاوم الهرض. فطالها الهريض يعيشٍا إلِ أقصِ حد فيستفٓد هن ٌذي المحظات التْ يية لاإلٓجاب
 كافح الهرض.يقادر عمِ الهقاوهة، وبالتالْ همزم بذلك ل وعيش فٍوي
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 استخدام العالج بالفن مع مرضى السرطان:
تدخل داعم وهساىد إلِ تبٓن هدػ هالئهة العالج بالفن كGabriel et al(2111 :)هدفت دراسة جبريل 

لهرضِ السرطان، أظٍرت الىتائج أىً عالج هالئم لمهرض إذ ٓجعمٍم يكشفون عن ذاتٍم ويعبون عن اىفعاالتٍم، 
 ويدل عمِ إدراك العٓىة لهرضٍم ويوضح هخاوفٍم وقمقٍم، وأهاىٍٓم فْ الهستقبل.

 

VI- :عممية االسترخاء 

الهساعدة فْ إدارة التوتر وال ٓتعمق االسترخاء تعد تقىيات االسترخاء واحدة هن الطرق الرائعة  -
أو االستهتاع بههارسة إحدػ الٍوايات وحسب، بل إن االسترخاء ٌو عهمية خفض آثار التوتر  ةبالطهأىٓى

 العقل والجسد. ِعم

ويهكن لتقىيات االسترخاء أن تساعد فْ التغمب عمِ التوتر الٓوهْ والتوتر الهتعمق بهختمف الهشكالت 
 الصحية.

 

 تعريف االسترخاء:

ذا (: 128: ص1998دمحم حسن عالوي )تعريف  ٌو عدم أداء أؼ شْء هطمقا باستخدام العضالت ٌو
يعىْ إطالق سراح أؼ توتر فْ العضالت وعدم وجود أؼ ىشاط عضمْ تهاها أو الوصول إلِ درجة 

 الصفر فْ الىشاط العضمْ.

 

 

فوائدأساليباالسترخاء:-

 ( :24: ص1991عبد المنعم الحنيفي )تتمثلفوائداالسترخاءحسب

 بطء هعدل ضربات القمب. -

 ضغط الدم.  -

 بطء هعدل تىفسك. -

 تحسٓن الٍضم.          -
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 تقوية وتعزيز جٍاز الهىاعة فْ الجسم. -

 الحفاظ عمِ الهستويات الطبيعية لمسكر فْ الدم. -

 بْ.الحد هن ىشاط ٌرهوىات الضغط العص -

 زيادة تدفق لدم إلِ العضالت الرئيسية.  -

 الهزهن. مالحد هن التوتر العضمْ واألل -

 تحسٓن التركٓز والهزاج. -

 تحسٓن جودة الىوم. -

اق. -  تقمٓل الشعور باإلٌر

 تقمٓل الشعور بالغضب واإلحباط. -

 تعزيز الثقة وهعالجة الهشكالت. -

 أساليب االسترخاء: - 

ْ: (216:ص1995السالم زهران)حامد عبد أشار   عن أسالٓب االسترخاء الهتعددة ٌو

 التىفس العهٓق.  -

 التدليك. -

 التأهل. -

 الٓوجا. -

 االرتجاع البٓولوجْ. -

 العالج بالفن والهوسيقِ. -

 العالج بالعطور. -

 العالج بالهاء.  -

 شروط ههارسة تهارين االسترخاء: -  



 الفصل السادس                                                         بناء برنامج التربية الصحية.

100 
 

 لهحاولة إرخاء جهيع أعضاء الجسم.ٓجب الجموس فْ وضع هريح جدا  -

 أن يكون الهكان ٌادئا بشكل تام واالضاءة خافتة. -

 التىفس بعهق هع تىظيم عهمية التىفس ىفسٍا.  -

التركٓز عمِ هوضوع هعٓن أثىاء ههارسة تهارين االسترخاء وأن يكون الهوضوع ههٓزا وهحبوبا لدػ  -
 الشخص. 

االبتعاد عن أوقات الىوم او بعد االستيقاظ هباشرة  ةهع هراعا هحاولة اختيار وقت هعٓن لالسترخاء -
 وأوقات االجٍاد والتوتر الشدٓد.

 طريقة أداء تمارين االسترخاء:  -   

 بتمخيص خطوات كالتالْ:( 61: ص 2114أسامة كامل راتب ) قام

تم اخرجً التقط ىفس عهٓق هن خالل االىف واحبسً فْ صدرك لهدة عشر ثواىْ عمِ األقل وهن  -
ا ثالث هرات عمِ األقل.  بشكل تدريجْ عن طريق الفم واألىف أيضا، ٌذي الخطوات ٓتم تكراٌر

أها بالىسبة لعضالت الٓد والكتف، اقبض كفة الٓد وبعد ذلك اضغط عمٍٓا بشدة لهدة خهس ثوان  -
عمِ األقل يساعد  وبعدٌا ابسطٍا واتركٍا هسترخية لهدة عشر ثوان. تكرار ٌذا التهرين لهدة ثالث هرات

 فْ االسترخاء والتخمص هن هشاعر التوتر والقمق.

 اقبض الكف األيهن بإحكام واتبتٍا فْ هحاولة لمهس الكتف األيهن )توتر( وهن ثم ابسطٍا )استرخاء(. -

ارفع الكتف األيهن وكأىك تريد أن تمهس أذىك األيهن حتِ تشعر بعضالت الكتف األيهن )توتر(، بعد  -
 خ عائدا بكتفك الِ وضع هريح )استرخاء(.ذلك استر 

 ٓتم تطبٓق ىفس الحركات عمِ الٓد والكتف اليسرػ. -

 عضالت الرقبة:

بضغط بالرأس إلِ الخمف عمِ هىطقة التْ تستىد عمٍٓا الِ أن تشعر بالتوتر فْ هىطقة الرقبة  -0
 (.ءسترخاوأعمِ الظٍر، وبعد ذلك ارجع الرقبة إلِ الوضع الطبيعْ بالشكل الهريح )ا

تحريك الرأس فْ اتجاي الصدر الِ أن تشعر بالتوتر واشتداد فْ العضالت األهاهية لمرقبة )توتر(  -0
 بعد ذلك ٓتم تحريك الرأس الِ الوضع الطبيعْ والهريح )استرخاء(.
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 عضالت الوجه:

ثم استرخاء  نأغهض عٓىيك بشدة الِ أن تشعر بالتوتر فْ الهىطقة العموية لموجً والجبٍة )توتر(، وه -
 العٓن بالتدرج فْ الوضع الهريح )استرخاء(.

اضغط عمِ فكيك واسىاىك بإحكام بىفس الطريقة التْ تعض بٍا شْء بشدة الِ أن تالحع التوتر  -
 واالىقباض فْ الفكٓن )توتر( وهن ثم استرخ وارجع لموضع الطبيعْ )استرخاء(.

تالحع التوتر واإلىشداد حول الفم )توتر(، وهن ثم استرخ اضغط عمِ الشفتٓن بشدة الِ الداخل الِ ان  -
 جٓدا بالوضع الطبيعْ )استرخاء(.

خد ىفسا عهيقا عن طريق االىف وهن ثم احبسً بالصدر لهدة عشر ثواىْ عمِ األقل وهن ثم اخرجً  -
 بشكل تدريجْ عن طريق االىف والفم.

 

 عضالت البطن:-

الحتفاظ بٍذي الوضعية لبضعة ثوان )توتر(، وهن ثم اقبض عمِ عضالت البطن الِ الداخل هع ا
 استرخاء عضالت البطن الِ الوضع الطبيعْ )استرخاء(.

 عضالت الظهر: -

ىتىْ الظٍر وىحاول ان ىمهس أصابع الٓدٓن والقدهٓن الِ أن تشعر بالتوتر واالشتداد فْ عضالت الظٍر 
 استرخاء(.)توتر(، وهن ثم استرخ وعد بظٍرك إلِ الوضعية الهريحة )

 

 

 

 عضالت الفخذين: -

افرد ساقيك وابعدٌها عن بعض بالقدر الهستطاع إلِ أن تالحع التوتر والشد العضمْ فْ هىطقة  -0
 الفخذٓن )توتر(، وهن بعد ذلك استرخ وارجع إلِ الوضعية الطبيعْ )استرخاء(.
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أن تشعر بالتوتر. والشد إلِ  عالصق ركبتك بعضٍها هن بعض وبعد ذلك ابعد رجميك بقدر ها تستطي -0
 العضمْ فْ هىطقة الفخذٓن )توتر(، وبعد ذلك استرخ وارجع إلِ الوضعية الهريحة )استرخاء(.

 عضالت الساقين: -

اثن قدهيك إلِ األهام فْ اتجاي الوجً بحٓث تشبك الساق هع القدم زاوية قائهة، وبعد ذلك الحع التوتر  -
 وهن ثم استرخ وأعد الساقٓن الِ الوضع الهريح )استرخاء(.والشد العضمْ أسفل الساقٓن )توتر(، 

بهختمف الهىاطق بالجسم ىىتٍْ هن عهمية استرخاء عضالت  ءبعد االىتٍاء هن أداء تهارين االسترخا -
 الجسم وبعد ذلك ىتبع الخطوات التالية:

ك اخرج الىفس تىفس بعهق هن خالل االىف واحسبً بالصدر لهدة عشر ثوان عمِ األقل، وبعد ذل -  
 بشكل تدريجْ عن طريق االىف والفم، كرر كل ٌذي الخطوة ثالث هرات عمِ األقل. 

بعد أداء الخطوات السابقة سىالحع استرخاء هختمف الهىاطق واألعضاء بالجسم وبعد ذلك أغهض  -
و ٓىساب فْ الجسم  ببطء عٓىيك وركز فْ االسترخاء الذٌىْ، تخٓل أىك فْ رحمة وشاٌد شكل الهاء ٌو

 هن األسفل إلِ أعمِ هرورا بهختمف الهىاطق بالجسم، ٌذا يساعد فْ الحصول عمِ هزيد هن االسترخاء.

حاول أن تتذكر الهواقف واألحداث السعٓدة التْ تعرضت لٍا هن قبل، ٌذي الهواقف تساعد  بعد ذلك -
فْ تصفية الهخ والعقل هن هشاكل التوتر والقمق الِ حد كبٓر، ولذلك يحرص الكثٓر هن األشخاص عمِ 

االٌتهام بتهارين االسترخاء بهعدل هىتظم.
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 :الدراسة قترحاتاتوصيات و 

 الصحية الهقترح فْ ٌذي الدراسة عمِ هرضِ سرطان القولون. تطبٓق برىاهج التربية 

 .بىاء براهج التربية الصحية تخدم كل فئات الهجتهع 

 .االٌتهام بالتربية الصحية هن خالل جهيع هجاالتٍا الهذكورة سابقا 

 .ا فْ حياة الفرد والهجتهع  ضرورة توعية أفراد الهجتهع بأٌهية التربية الصحية ودوٌر

 د هن الّدراسات والبحوث التْ تربط بٓن الوعْ الصحْ والسموكات الصحية.إجراء الهزي 

 .االٌتهام بالثقافة الغذائية والرياضية 

  تحسيس القائهٓن بالرعاية الصحية بأٌهية الوعْ الصحْ وااللتزام الصحْ، وضرورة تعميم

 الهرضِ وتزويدٌم بالهعموهات التْ ترتبط بإصابتٍم بسرطان القولون.

  اكز تابعة لمهستشفيات والعيادات لتقديم براهج خاصة بتعميم الهرضِ الهصابٓن بأهراض إىشاء هر

 هزهىة بصفة عاهة، ورفع هستوػ التربية الصحية لدٍٓم.
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 الصعوبات المواجهة في دراستنا:

 .صعوبة االتفاق هع الهؤسسات االستشفائية لمقيام بالترّبص 

  هع الحاالت عمِ اىفراد أو حتِ قاعة لتطبٓق برىاهج عدم توّفر أهاكن هىاسبة لمقيام بهقابالت
 التربية الصحية لمهرضِ.

  ٓوم، هع ضٓق 00بعد هوعد زيارة الهريض بٓن كل حصة وأخرػ، إذ تكون أغمب الهواعٓد بعد
 الوقت الهخصص لمترّبص.

  صعوبة هواصمة الترّبص وذلك بسبب وباء كوروىا هع عدم توّفر عّٓىة الدراسة الذٓن ٌم أقل
 هىاعة وأكثر عرضة لإلصابة بالوباء.

  صعوبة التواصل هع األساتذة الهختصٓن هن أجل تحكيم برىاهج التربية الصحية وتقديم هختمف
 أراء حولً هن أجل وضعً بصورتً الىٍائية فْ الدراسة.
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 الخاتمة:

ْ فئة هرضِ السرطان وبالخصوص  سرطان القولون الذؼ تىاولت ٌذي الدراسة فئة هٍّهة هن الهجتهع ٌو
أصبح هىتشرا فْ أوىة األخٓرة، حٓث اعتهدىا فْ دراستىا عمِ هتغٓر هن شأىً أن يساعد الهريض عمِ 
التكّٓف هع هرضً وتىهية ثقافتً حولً. فقد بّٓىت الدراسة الحالية حاجة ٌذي الفئة هن الهرضِ إلِ عهمية 

 فادؼ هضاعفات ٌذا الهرض.تعميهية لتوعية الهريض بهرض سرطان القولون وذلك لت

ن فْ إيصال  إّن التربية الصحية تعتبر جزء ٌام ألؼ برىاهج صّحْ وتمعب دورا جد هٍّم فْ الوقت الّرٌا
دافٍا تسعِ إلِ تشجيع األفراد عمِ  الهعموهات الصحية والهفاٌيم الهتعمقة بصحة األفراد، وهن خالل ٌأ

م بالهعموهات والخبرات الصحية التْ تساعدٌم عمِ استخدام أسالٓب الحياة الصحية، هن خالل تزويدٌ
 اتخاد القرار بخصوص حياتٍم وصّحتٍم وهن خاللٍا ٓتحقق رفع الوعْ الصحْ لمهرضِ.

ها ٓجب أن ىشٓر إليً ٌو ضرورة اإلسراع فْ تبّىْ السموكيات الصحية ألن االىعكاسات السمبية لمهرض 
هية عمم الىفس العيادؼ وتحدٓدا عمم الىفس هعروفة وقد تواجً الهريض فْ كّل لحظة، هّها ي سّطر عمِ ٌأ

 الصحة فْ اقىاع الهريض بضرورة تبّىْ ٌذي السموكيات.

إّن التخطيط لبرىاهج تعميهْ هوّجً لهرضِ سرطان القولون ٌو ضرورة قصوػ وهسؤولية هشتركة لكل 
ّْ الصحة، خصوصا إذا كان البرىاهج هوجً لتىهية الوعْ الصحْ لدػ ال هرضِ والذؼ ٌو أساس أخصائ

فعالية العالج وتجّىب الهضاعفات لهرضِ سرطان القولون، وبالتالْ أصبح التكفل بهرضِ سرطان 
 القولون يقتضْ إدراج برىاهج تعميهْ ٍٓدف إلِ تىهية الوعْ الصحْ لٍذي الفئة هن الهرضِ.

ٓتهتع أفرادي بتربية  وفْ األخٓر ىستىتج أن كل هؤسسات الهجتهع عمٍٓا التظافر هن أجل خمق هجتهع
 صحية ههٓزة تىعكس فْ هعارفً، هعموهاتً واتجاٌاتً وبالتالْ عمِ سموكاتً.
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 استبيان الوعي الصحي قبل التحكيم.( 11الممحق )
 إلي األستاذ )ة( المحترم )ة(

 

 
 ححُت طُبت

'' فعاليت بروامج التربيت فٍ إطبس إػذاد يزكشة انخخشج نُُم شهبدة انًبسخش فٍ ػهى انُفس انؼُبدٌ، ححج ػُىاٌ 

، َطُب نُب أٌ َضغ بٍُ َذَك حضشة الصحيت في تىميت الوعي الصحي عىد مرضي سرطان القولون ''

'' ػهً أسبس  الوعي الصحي لدى مرضي سرطان القولوناألسخبر)ة( انًحخشو )ة( هزا االسخبُبٌ وانزٌ َخُبول '' 

وانهذف يٍ هزا االسخبُبٌ هى حقُُى يذي وػٍ انحبنت فٍ كال الوعي الغرائي، والوعي الرياضي.   بؼذٍَ هًب:

           انبؼذٍَ.

ُكى االطالع ػهُه وححكًُه وحسدُم يالحظخكى انقًُت كًب َشخى يُكى إضبفت كم يب حشوَه يُبسبب يٍ َشخى ي 

 انؼببساث.

 

 شكشا ػهً حؼبوَكى.

 انببحثت: يصطفً أيُشة حسُبء.
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 استبيان الوعي الصحي.
 

نذا حشخى يُك قشاءة  حقىو انببحثت بذساست حىل انىػٍ انصحٍ نذي يشضً سشطبٌ انقىنىٌ،

 .أيبو االسخدببت انخٍ حُبسبك( x)انؼببساث انخبنُت واإلخببت ػُهب ورنك بىضغ ػاليت 

 .ػهًب أَه ال حىخذ إخببت صحُحت أو خبطئت ألٌ يُهب
 

 .انشخبء ػذو وضغ أكثش يٍ ػاليت أيبو كم ػببسة مالحظت

 
 يغ خبنص انشكش وانخقذَش ػهً انخؼبوٌ

 
 
 

 

 

 :السه                                                      الجىس: 
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 غُس

ًوافق 

 بشدة

غُس 

 ًوافق

غٓر 

 هتاكد

أَافق  أَافق

 بشدة

 الَعْ الغذائْ

 الىشاط َ  لمصحة  بالىسبة  هٍن اإلفطار ل تىاَ 1-     

 الشخص  ٓعرض  قد  الجَالٓو  الباعة هو  األغذٓة  شراء 2-     
 باألهراض الهختمفة  لإلصابة

 .الفاكٍة ضرَرٓة لىهَ الجسن 3-     

 الهمَىات الصىاعٓة فْ الطعان تسبب األذُ 4-     

 الحمَٓات بٓو الَجبات الرئٓسٓة ٓقَد إلِ السهىة ل تىاَ 5-     

 البرَتٓىات َالحبَب ضرَرٓة لمجسن 6-     

 الهاء بكثرة ٓحافظ عمِ تَازو الجسنل تىاَ 7-     

 التَعكَ   لالخهَ  ٓسبب  العشاء  َجبة  فْ  الطعان  هو  الكثٓر  لتىاَ 8-     

 لمجسن  هؤذ الغازٓة  الهشرَبات   لتىاَ 9-     

     
 .ٓسبب سَء التغذٓة ىقص الَزو 10-

 ٓسبب سَء التغذٓة البداىة 11-     

 .ٓؤدّ ىقص فٓتاهٓو د إلِ اإلصابة بالكساح 12-     

 .بالكالسَٓن  الحمٓب الجسن هشتقات  تهد  13-     

 .تساعد األلٓاف فْ التخمص هو اإلهساك14-     

     
 اىصحتب رتبطه ءذاغلا وأ عتقدأ 15-

 تىاَلٍال الخضر َالفَاكً قبل ٓجب غس 16-     

 ٓجب هالحظة هدة صالحٓة األطعهة الهحفَظة 17-     
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 غٓر

هَافق 
 بشدة

غٓر 

 هَافق

غٓر 

 هتاكد

اَافق  اَافق

 بشدة

 الوعي الرياضي

 .الدَرة الدهَٓة ٓىشط   طَٓمة  لهسافات  الهشْ 19-     

 كاو إذا الرٓاضْ الىشاط ههارسة عو االبتعاد ٓجب 20-     
 الشخص

 هرٓضا

 .االىتهاء ألّ ىادّ رٓاضْل الكشف الطبْ ضرَرّ قب 21-     

 .تجعمىْ األىشطة الرٓاضٓة أكثر سعادة 22-     

 .أّ ىشاط رٓاضْل حركات تسخٓو الجسن هٍهة قب 23-     

 .تساٌن الرٓاضة فْ إىقاص الَزو الزائد 24-     

     
 .للمرٓاضة تاثٓر آجابْ عمِ القَان غٓر الهعتد 25-

 .تساٌن ههارسة الرٓاضة فْ أداء الجسن لَظائفً 26-     

 .ٓجب تخصٓص َقت ألداء التهارٓو الرٓاضٓة 27-      

 هكاو  قرب  ضرَرّ  األَلٓة  اإلسعافات  حقٓبة  َجَد 28-     
 .الرٓاضة ههارسة

     
 .البدىْ هع قدرات الفردل ٓتىاسب الحه أو ٓجب 29-

 .تساٌن الرٓاضة فْ تقَٓن سمَك الفرد 30-     

 َالَقَف الجمَس  فْ  الصحٓة  األَضاع  اتخذ 31-     
 .ضرَرّ لسالهة العهَد الفقرّ َالهشْ

 .تساٌن التهارٓو الرٓاضٓة فْ تىهٓة التركٓز 32-     

  الرٓاضٓة  األىشطة  رسة هها  القصَُ  األٌهٓة  هو  ىً أ عتقدأ 33-     
 ئدة كبرػ بالىسبة لمصحة.فا لٍا التْ
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 ( استبيان الوعي الصحي بعد التحكيم.20الممحق )
 

 الوعي الصحي: استتبيان

تقوم الباحثة بدراسة لىٓل شٍادة الهاستر، لدا ترجو هىك قراءة العبارات التالية واإلجابة عىٍا 
االستجابة التْ تىاسبك. عمها أىً ال ٓوجد إجابة صحيحة أو خاطئة ( أهام xبوضع عالهة )

 ألؼ هىٍا.

 الرجاء عدم وضع أكثر هن عالهة أهام كل عبارة.مالحظة: 

 هع خالص الشكر والتقدٓر عمِ التعاون.

 

 الجنس:   ذكر                         أنثى   

 السن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

 

أوافق  الوعي الغذائي
 بشدة

غير  أوافق
 متأكد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      تىاول فطور الصباح هٍم لمصحة والىشاط. -1

شراء األغذية هن الباعة الهتجولٓن يعرض  -2
 الشخص لإلصابة بأهراض فْ القولون.

     

      الفاكٍة ضرورية لىهو الجسم. -3

      الهموىات الصىاعية فْ الطعام تسبب األذػ. -4

الحمويات بٓن الوجبات الرئيسية يقود إلِ تىاول  -5
 السهىة.

     

البروتٓىات والحبوب ضرورية لمجسم )هثل  -6
 األسهاك، المحوم(.

     

      شرب الهاء بكثرة يحافع عمِ توازن الجسم. -7

تىاول الكثٓر هن الطعام فْ وجبة العشاء يسبب  -8
 الحهول والتوعك.

     

      الغازية ُهؤذ لمجسم.تىاول الهشروبات  -9

ٓؤذؼ سوء التغذية إلِ أهراض فْ الجٍاز  -10
 الٍضهْ.

     

      الحمٓب وهشتقاتً يهد الجسم بالكالسٓوم. -11
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األغذية الغىية باأللياف تساعد فْ التخمص  -12
 هن اإلهساك )هثل الخرشوف، العدس... الخ(

     

      الهستٍمك.ترتبط الصحة بىوعية الغذاء  -13

      ٓجب تفادؼ أكل العجائن بكثرة. -14

      تفادؼ تىاول األغذية الهجهدة. -15

      ٓجب غسل الخضر والفواكً قبل تىاولٍا. -16

ٓجب هالحظة هدة صالحية األطعهة  -17
 الهحفوظة.

     

      الهواد الهعمبة خطٓرة عمِ الصحة. -18

أوافق  الوعي الرياضي
 بشدة

غير  أوافق
 متأكد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

رياضة الهشْ تىشط الدورة الدهوية وتسٍل  -1
 الٍضم.

     

ٓجب اختيار التهارين الرياضية الهىاسبة لسن  -2
 وصحة الههارس.

     

االستشارة الطبية ضرورية هثل ههارسة أؼ  -3
 رياضة.

     

      تجعمىْ األىشطة الرياضية أكثر راحة. -4

     حركات تسخٓن الجسم هٍهة قبل أؼ ىشاط  -5
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 رياضْ.

      تساٌم الرياضة فْ تحقٓق سالهة صحة الفرد. -6

      ٓجب تخصيص وقت ألداء التهارين الرياضية. -7

وجود حقٓبة اإلسعافات األولية ضرورية قرب  -8
 هكان ههارسة الرياضة.

     

      الفرد.تساٌم الرياضة فْ تحسٓن سموك  -9

اتخاد األوضاع الصحية فْ الجموس والوقوف  -10
 والهشْ ضرورؼ لسالهة العهود الفقرؼ.

     

      تساٌم التهارين الرياضية فْ تىهية التركٓز. -11

ههارسة األىشطة الرياضية لٍا فائدة كبرػ  -12
 بالىسبة لمصحة.
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 إجابة الحالة األولى.( استبيان الوعي الصحي بعد 20الممحق )
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 .الثانية ( استبيان الوعي الصحي بعد إجابة الحالة20الممحق )
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 ( الصورة النهائية لبرنامج التربية الصحية:20الممحق )

التعميمية التقنيات واألدوات 
 المستخدمة

 الفنيات
 المستخدمة

 
 األهداف الخاصة لمجمسة

 
 تاريخ الجمسة

 
 الجمسة

 سبورة بيضاء.
 أقالم هتعددة األلوان.

 الهىاقشة والحوار -
 الهحاضرة -
 الهشاعر اإلٓجابية -

تحقٓق األلفة وتوثٓق التعارف بٓن الباحثة وأعضاء  -
 الهجهوعة.

 والثقة. خمق جو يسودي الود والتعاون  -
 تطبٓق هقياس الوعْ الصحْ. )القياس القبمْ(. -
تزويد أعضاء الهجهوعة بهعموهات حول التربية الصحية  -

هٓتٍا   وٌأ
ا ، هواعدٌا...الخ -  االتفاق عمِ هخطط الجمسات وسٌٓر

 الجمسة األولى    …/…/….
 التهٍٓدية

 .Power pointتقىية 
 صور. 

 الهحاضرة  -
 الهىاقشة الجهاعية -

 تزويد الهريض بهعموهات حول هفٍوم سرطان القولون  -
 التعرف عمِ الجٍاز الٍضهْ وهوقع القولون  -
 التعرف عمِ أسباب سرطان القولون وأعراضً -

 الجمسة الثانية    …/…/….
 سرطان القولون 

 سبورة  -
 أقالم -
 صور -

 الهخاطبة  -
 الهىاقشة الجهاعية -

 الغذاء الصحْ.تزويد الهريض بهعموهات حول  -
تقديم إرشادات وىصائح غذائية لمتقمٓل هن ألم الهرض  -

 وتجىب األكل الغٓر الصحْ.

 الجمسة الثالثة     …/…/….
 التربية الغذائية
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 التعرف عمِ ىظام غذائْ سميم. -

 سبورة  -
 أقالم -
 صور -

 الهخاطبة -
تبادل األفكار بٓن  -

 األعضاء

 التربية البدىية.تزويد الهريض بهعموهات حول  -
هية المياقة البدىية فْ الوقاية هن األهراض  - التعرف عمِ ٌأ

 الهزهىة
التعرف عمِ ضرورة الىشاط البدىْ فْ رفع هعدل المياقة  -

 لدػ هريض سرطان القولون.

 الجمسة الرابعة  -    …/…/….
 التربية البدىية

 الهخاطبة - Power pointتقىية  -
 الهىاقشة الجهاعية -
 

 التعرف عمِ اضطرابات الىوم -
 تزويد الهريض بأٌهية الىوم لصحتً. -
التعرف عمِ أسباب اضطرابات الىوم لدػ هرضِ السرطان  -

 القولون. 
 تعميم الهريض كٓف ٓتغمب عمِ اضطرابات الىوم. -
 
 

 الجمسة الخامسة -    …/…/….
 الىوم  تاضطرابا
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 هحاكاة االسترخاء -
 أوراق الرسم  -
 أقالم -
 ألوان  -
 جٍاز هوسيقْٓ. -

 الهخاطبة -
 الهىاقشة -
 الرسم -
 الهوسيقِ -
لعب األدوار  -

)السيكودراها( 
 االسترخاء 

هية العالج بالفن. -  التعرف عمِ ٌأ
التعرف عمِ أىواع العالجات الهعتهدة بالفن وفائدتٍا لهرضِ  -

 السرطان.
 تعميم الهرضِ كيفية تطبٓق ٌذي العالجات. -
 
 

 لجمسة السادسةا    …/…/….
 العالجات البدٓمة

 .فٓدٓو توضحْ -
 

 الهىاقشة.  -
 االسترخاء. -

هية تعمم فىيات التعاهل هع الضغوط. -  ٌأ
 التعرف عمِ االسترخاء، فوائدي، أسالبً. -
 تدريب أعضاء الهجهوعة عمِ االسترخاء العضمْ. -
 والراحة. ءالوصول الِ حالة هن االسترخا -
 

 لجمسة السابعة ا    …/…/….
 التدريب عمِ االسترخاء 

 سبورة

 األقالم 

 تطبٓق هقياس الوعْ الصحْ )القياس البعدؼ(. - الهىاقشة والحوار -
 التعرف عمِ هدػ االستفادة هن البرىاهج.  -
م ها جا -  فْ البرىاهج. ءتمخيص ٌأ
 تقديم الشكر األفراد الهشتركٓن فْ البرىاهج.  -

 الجمسة الثامنة  …/…/….
 الختاهية

   التقٓيم البعدؼ لمبرىاهج  
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