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 .البحث ىذا إلسباـ عونو ك منو على كجل عز هللا أضبد
 ،عمره يف هللا أطاؿ قليب على لغاِفا أيباُف 

 ،الدارين يف اعبزاء خَت عٍت هللا جزاىا ُتالع ك القلب على مبلؾ أعز أمياىل 
 العمل ىذا أىدم إليهما

 ، اغبياة عبء معي ا تقاظبو الذينأخي ميلود و اخيت سارة إُف
 ك اُف كل عائليت ،، كاُف كل فبرضي مصلحة االكراـ السرطانية

 ،ربيعة،أم كلثوم،روميصة،فاطيمة،مروة،خولةك أخص ابلذكر  كإُف كل أصدقائي
 ىاك فأانر  مإليه عبأت أماميق الطري تظلمت كلما نالذي عبميع أساتديت االفاضل جهدم شبرة أىدم كما

 ،ألسَت األمل فيا وازرع نفسي يف اليأس دب ككلما ِفا
 ،علم النفس جبامعة مستغاّف  قسم  أساتذة كل إُف

 ،الربوفيسور سعودي عبد الكرميكأخص ابلذكر  علم النفس جبامعة بشار قسم  أساتذة كل إُف
 يف تكوف أف قبل أنفسنا يف ك ذكاتنا يف ىي التغيَت قباح بذكر أبف يؤمن من كل إُف ك

 ...أخرل أشياء
 ...."أبنفسهم ما يغَتوا حىت بقوم ما يغَت ال هللا إن : " تعاُف هللا قاؿ

 دالرع سورة من 11 اآلية
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 :عرفان و شكر
 

 :سلم ك عليو هللا صلى هللا رسوؿ قاؿ
 "هللا يشكر َف الناس كريش َف من"

 سلم ك عليو هللا صلى هللا رسوؿ صدؽ
 لو ال شريك كحده هللا إال إلو ال أف نشهد ك إمتنانو ك توفيقو على لو الشكر ك إحسانو على هلل اغبمد
 ك آلو على ك عليو هللا رضوانو صلى إُف الداعي رسولو ك عبده دمحم نبينا ك سيدان أف نشهد ك لشأنو تعظيما

 .سلم ك أتباعو ك وأصحاب
 الوالدين الشكر إُف جبزيل أتقدـ اؼبتواضع البحث ىذا إلسباـ لنا توفيقو على تعاُف ك سبحانو هللا شكر بعد

 يف اإلستمرار على شجعوٓف ك أعانوٓف الذين العزيزين
 فتٍتمن شر  إُف اعبزيل ابلشكر أتوجو كما ،البحث ك اعبامعية الدراسة إكماؿ ك النجاح، ك العلم مسَتة

 إليفائها اؼبذكرة حركؼ ىذه تكفي لن الذم "غاين زينب " الدكتورة األستاذة حبثي مذكرة على إبشرافها
 ك إسباـ يف كبَت بشكل اليت سانبت ك بثمن، تقدر ال اليت العلمية كلتوجيهاهتا علي، الكبَت بصربىا حقها

 العمل، ىذا إستكماؿ
 علم النفس العلـو االجتماعية خاصة  قسم أساتذة كل إُف

 من أك قريب من ساعدٓف من كل إُف تقديرم ك شكرم خبالص أتوجو كما
 .العمل ىذا إسباـ ك إقباز على بعيد

 ترضاه صاحلا أعمل أن و والدي على و علي أنعمت اليت نعمتك أشكر أن أوزعٍت رب "
 "الصاحلُت عبادك يف برمحتك وأدخلٍت

 
 

 فتحي أمينة :الطالبة
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 البحث:ممخص 

هتدؼ الدراسة اغبالية إُف الكشف عن طبيعة اؼبعاش النفسي لدل فبرضي مصلحة االكراـ السرطانية العاملُت         

فهم ما يعيشو فبرضي مصلحة االكراـ السرطانية من ضغوط  دبركز مكافحة السرطاف بوالية بشار. كذلك من خبلؿ

دبصلحة االكراـ السرطانية على الصحة اعبسمية كالنفسية إنعكاسات العمل التمريضي كالتعرؼ على كإضطراابت نفسية.

. كمن أجل التحقق من صحة فرضيات الدراسة ،قمنا إبستخداـ اؼبنهج العيادم الذم يتضمن دراسة اغبالة للممرضُت

اؼبقابلة كذلك ابستخداـ التقنيات اؼبتمثلة يف: اؼببلحظة العيادية،اؼبقابلة العيادية النصف موجهة ابإلعتماد على دليل 

اؼبصمم من طرؼ الباحثة. ابالضافة إُف استخداـ اؼبقاييس النفسية اؼبتمثلة يف:مقياس الصحة النفسية كمقياس القلق حالة 

اُف  2019كظبة لسبيلربجر كمقياس الوسواس القهرم لييل براكف.حيث دامت الدراسة األساسية من أكأخر شهر ديسمرب

مت اختيارىم بطريقة قصدية يًتكاح  7حاالت من أصل 3عينة متكونة من كقد طبقت الدراسة على 2020فيفرم  19

 (. حبيث مت التوصل إُف النتائج التالية:30-22سنهم بُت )

يتميز اؼبعاش النفسي لدل فبرضُت مصلحة االكراـ السرطانية بوجود قلق متعلق ابؼبرض كالصحة ك اؼبوت          

 كاؼبستقبل.

فسي لدل فبرضُت مصلحة االكراـ السرطانية بوجود كسواس قهرم يظهر على شكل أفكار يتميز اؼبعاش الن          

 تسلطية حوؿ اؼبواضيع اؼبتعلقة ابؼبرض ك الصحة.
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Abstract : 

                 The current study aims to reveal the psychological pension of the 

Oncology Authority nurses working in the Cancer Control Center in Bechar 

province. This is done through understanding the stresses and psychological 

disorders experienced by the oncology department nurses, and identifying the 

implications of the nursing work for the Cancerous Tumors Authority on the 

physical and psychological health of the patients. In order to verify the validity 

of the study hypotheses, we used the clinical approach that includes the case 

study by using the following techniques : clinical observation, the semi-

clinical interview directed by relying on the interview guide designed by the 

researcher. In addition to the use of psychological scales including: the mental 

health scale, the anxiety scale, whether a transient condition or personality 

trait of Spielberger and the Liel Brown obsessive-compulsive scale. The basic 

study lasted from late December 2019 to February 19, 2020, and the study was 

applied to a sample consisting of 3 cases out of 7 that were chosen 

intentionally ،their ages range between (22-30). So that the following results 

were reached: 

      The psychological pension of Cancer Service nurses is characterized by the 

presence of anxiety related to illness, health, death and the future. 

      The psychological pension of Cancer Care nurses is characterized by the 

presence of obsessive-compulsive disorder that appears in the form of 

controlling thoughts about issues related to illness and health. 
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 مقدمة:

التمريض من بُت أىم اؼبهن عرضة للضغط إُف جانب التخصصات األخرل اؼبتواجدة يف  سلك يف العمل يعترب

كؽبذا فإف اؼبمرض يتعرض للعديد من الضغوطات النفسية كالقلق كالتوتر اؼبستشفيات ابعتباره احملتك األكؿ ابؼبريض.  

عملو كاؼبصلحة اليت  يف عليو يسَت الذم العملي اؼبنهج ؼبمرض،اليت قد تؤثر على طبيعةشخصية ا يف فعاال أثر  اليت ؽبا

 .مصلحة العبلج الكيميائي ك االكراـ السرطانية دبركز مكافحة السرطاف ابعتبارىا أكثر اؼبصاٌف حساسية يعمل هبا ك

مهمة إنسانية إال أهنا ذات خطورة ؿبضة  فالعمل يف ىذه اؼبصلحة من اؼبهن اؼبعرضة لبلضطراابت النفسية فبقدر ما ىي

.فاؼبمرضُت العاملُت هبذه اؼبصلحة وبتكوف يوميا مع مواد كيميائية تتسم بدرجة عالية من اػبطورة تتطلب إجراءات كقائية 

صارمة ذبعلهم يشعركف ابػبوؼ الدائم عند استبلمها ك تقديبها للمرضى خوفا من اإلصابة إبشعاعاهتا.ابإلضافة اُف 

تكاكهم اليومي دبرض مآؿ صاحبو اؼبوت اغبتمي كما يسببو من خوؼ من انتقاؿ العدكل اليهم.ابإلضافة اُف الضغوط اح

 الصادرة من ذكم اؼبرضى،الشيء الذم هبعلهم دكما يشعركف ابلقلق ك االحباط فبا قد ينعكس عليهم سلبا يف حياهتم .

يعد من أىم  اؼبعاش النفسي كونو على كالتعرؼ رازإب إُف البحثية الدراسة ىذه خبلؿ نتطرؽ سوؼ كعليو  

اؼبصطلحات الواسعة كاغبديثة يف ؾباؿ علم النفس كاليت تصف لنا االحساس الباطٍت اػبفي للفرد فاؼبعاش النفسي يرتبط 

ابغباالت النفسية اليت تنتاب الشخص ك تعًتيو ؼبدة غَت ؿبددة جراء انفعاالت أك أحداث أك ظركؼ ضاغطة حادة 

بذلك على عبلقاتو كطموحاتو كاقبازاتو اؼبستقبلية أك اغباضرة كتتولد لديو جراء   ةيف حياتو كاألمراض اؼبزمنة مؤثر  اجههايو 

 كل ىذا ـبلفات نفسية سلبية  كالقلق،الوسواس، الشكوؾ ،اػبوؼ....    

 دبصلحة األكراـ السرطانية. أنبية الصحة النفسية للممرض على الضوء مسلطة زبطيطها يف الباحثة اعتمدت فقد كعليو

مرض السرطاف من أىم األمراض اليت تستحق توفَت كافة أنواع الرعاية الطبية كالنفسية كاالجتماعية كاالقتصادية  ألف 

 كابػبصوص اؼبمرضُت يف سبيل تقدٔف العوف كاؼبساعدة ؽبؤالء اؼبرضى .



 

2 

 

 "مدخل الـدراسـة"الفرـــل األول:

 

 اإلشكالية. .0

 الفرضيات. .9

 هداف ودوافع  اختيار الطهضهع.أ  .3

 أهطية الدراسة. .4

 الطصظلحات اإلجرائية. .5

 

 
 



 الفصلاألول:"مدخلالدراسة"

3 

  اإلشكالية: .1

تتميز الصحة النفسية بتجادابهتا مع ما تقتضيو الظركؼ اغبياتية لكل فرد .كما تتأثر أيضا بعوامل عدة تساىم يف 

مة الفزيولوجية ك اعبسدية،كقد سبلمة اعبهاز النفسي ك صحتو أك يف سوء سبلمتو كسَت نشاطو بشكل كثيق ابلسبل

تلعب االضطراابت اعبسمية دكرا رئيسيا يف نشوء اضطراابت نفسية ،كىبتلف أتثَت ىذه االضظراابت من مرض اُف 

 أخر فاؼبرض اؼبزمن ىبتلف يف أتثَته على النفسية من حيث الشدة كالدرجة على اؼبرض الذم يبكن عبلجو.

اليت أصبحت شائعة يف حاضران ك تتفاكت من بلد اُف أخر يف درجة انتشارىا  فالعاَف اليـو يقع يف دكامة األمراض

ك أسباهبا ك نسبتها فنظرا للتطور الذم مس صبيع النواحي االجتماعية ك االقتصادية ك ظهور التصنيع كزايدة التحضر 

اكل صحية منها تفشي مع األغذية اؼبتنوعة اليت ترافقها عادات غذائية سيئة لدل الفرد، فبا أدل اُف ظهور مش

األمراض اػبطَتة اليت أصبحت تسمى أبمراض العصر كأمراض القلب كالقصور الكلوم ك ضغط الدـ ك السكرم ك 

السيدا كالسل كالسرطاف.حيث أصبح ىذا االخَت يبثل أكرب مشكل صحي على الصعيد العاؼبي عامة ك على الصعيد 

يت تشهد انتشارا كبَتا بُت كل الفئات العمرية فهو يصيب أم الوطٍت خاصة،اذ يعد مرض السرطاف من االمراض ال

جزء من أجزاء اعبسم.كما يزيد خوؼ الناس أف كلمة السرطاف كلمة مرعبة تشَت اُف داء خطَت، فسماع أم شخص 

 أنو مصاب دبرض السرطاف ال يعٍت لو ذلك إصابة دبرض بل يعٍت لو اغبكم عليو ابؼبوت القريب.

ر الرىيب ؽبذا اؼبرض الذم قتل مبليُت البشر إال أف االنساف بدكره عبأ اُف مكافحتو كمع كل ىذا االنتشا

بعدة طرؽ ،حبيث أنشأت الدكؿ العديد من اؼبؤسسات ك اؼبصاٌف ك اؼبراكز اإلستشفائية اػباصة ابلتكفل هبذا اؼبرض 

 اية العبلجية ك الوقائية التأىيلية.ك اليت تعمل على توفَت األدكية ك اػبدمات ؼبعاعبة اؼبرضى من خبلؿ تقدٔف الرع

 كذلك ؽبا إجابة عن البحث البد كاف اليت التساؤالت من للعديد التماسنا بسبب اؼبوضوع ىذا اخًتان قد ك

 حيث"اؼبعاش النفسي لدل فبرضي مصلحة األكراـ السرطانية "يف اؼبتمثل اؼباسًت شهادة نيل إطار يف حبثنا خبلؿ من

 أال اؼبطركح السؤاؿ على لئلجابة ؿباكلتنا ية للممرض تساىم يف قباع العملية التمريضية ،كيفالصحة النفس أف الحظنا
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 أهنا رأينا اليت الدراسات من ابلعديد مرران" ما طبيعة اؼبعاش النفسي لدل فبرضي مصلحة األكراـ السرطانية؟  "كىو

ىو  الرئيسي اؽبدؼ كاف حيث (2019) سنة"فضلون الزىراء" موضوع اؼبمرضُت ،كعلى رأسها دراسة  تناكلت

 الكشف عن كاقع معاانة اؼبمرضُت يف اؼبستشفيات اعبزائرية كالضغوطات النفسية كاالجتماعية ؼبعاانة اؼبمرضُت حيث

ابراز أىم اؼبظاىر النفسية كاالجتماعية  إُف الدراسة نتائج توصلت ،كقد مبحوث  20 من الدراسة عينة تراكحت

 ؼبعاانة اؼبمرضُت. 

من اؼبعركؼ منذ فًتة طويلة أف القطاع الصحي كعلى كجو اػبصوص العمل يف اؼبستشفيات يشكل بيئة ك 

عمل مرىقة جدا ؼبوظفيها فبا قد يؤدم اُف ظهور بعض اؼبشاكل الصحية لدل العماؿ سواء جسمية أك نفسية.فنجد 

ية كالنفسجسمية على عينة مكونة ( عبلقة االحًتاؽ النفسي ببعض االضطراابت النفس2013) "طاييب نعيمة"دراسة

فبرض كفبرضة من مؤسسات صحية ابعبزائر فقد أظهرت النتائج إُف كجود عبلقة ارتباطية بُت مستوايت  227من 

 االحًتاؽ النفسي كظهور األعراض السيكوسوماتية لدل اؼبمرضُت.    

مستوايت الصحة النفسية  ( اليت خلصت إُف التعرؼ على2008)إبتسام أبو العمرين"كقبد أيضا دراسة "

لدل اؼبمرضُت كاؼبمرضات العاملُت يف اؼبستشفيات اغبكومية كالتعرؼ على االختبلفات يف مستول الصحة النفسية 

فبرض  201لدل اؼبمرضُت كاستكشاؼ العبلقة بُت الصحة النفسية كاألداء اؼبهٍت حيث طبقت على عينة مكونة من 

د توصلت نتائج الدراسة إُف عدـ كجود عبلقة بُت مقياس الصحة النفسية إانث فق 92ذكور ،ك 109كفبرضة منهم 

  كمقياس كاألداء اؼبهٍت.  

أذ تعد مهنة التمريض من اؼبهن الصعبة ك الشاقة، دبا تتسم بو ىذه اؼبهنة من خصائص كما يرتبط هبا من 

ىذا الصدد قبد  lت النفسية كيفكاجبات تفرض على العاملُت فيها أكضاعا قد تكوف مصدرا لظهور بعض االضطرااب

اليت خلصت نتائجها أف العزلة النفسية كالبفاض القدرة على اغبب كإقامة  (1980)   " سنة Leechanدراسة" 

العبلقات تؤدم إُف تقليص الكفاح من أجل الصحة كلذلك فإف قدرة الصحي على العمل من أجل صحة اؼبريض 

( 2017سنة ) "صلية توايت"دبعتقداتو كاذباىاتو كبو السرطاف.كقد أثبت دراسة العقلية كاعبسدية يبكن أف تتأثر كثَتا 
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من  177فبرض من أصل  131اليت قامت هبا على اؼبمرضُت العاملُت يف اؼبستشفيات اعبامعية حبيث بلغ عددىم 

ف ؼبواجهة أجل الكشف عن ـبتلف االسًتاتيجيات اؼبستعملة من طرؼ اؼبمرضُت العاملُت دبصاٌف معاعبة السرطا

اؼبشكبلت الناصبة عن الضغط اؼبهٍت يف بعض اؼبؤسسات االستشفائية يف اعبزائر فتوصلت النتائج إُف عدـ كجود 

فركؽ دالة إحصائيا يف اسًتاتيجيات اؼبواجهة تعزل ؼبتغَت السن لدل اؼبمرضُت العاملُت دبصاٌف معاعبة السرطاف ألبعاد 

م االجتماعي إذ توجد فركؽ دالة إحصائيا يف تعامل أفراد العينة مع مصادر مع مقياس اسًتاتيجية اؼبواجهة ماعدا الدع

مصادر الضغوط اؼبهنية تعزل ؼبتغَت الهدمية اؼبتعلقة ابلبعدين:إهباد اغبلوؿ للمشاكل كالبحث عن الدعم 

عينة ( للتعرؼ على مستول الضغط اؼبهٍت على 2019سنة )"طوابل فطيمة" االجتماعي.كمن خبلؿ حبث أجرتو 

( من اؼبمرضُت العاملُت ابلصحة العمومية فقد كانت النتائج أف اؼبمرضُت يظهركف مستول معترب من 46مكونة من )

الضغط اؼبهٍت حيث تبُت أف فبرضُت يظهركف اؼبستول اؼبنخفض من اغبرية يف ازباذ القرار يؤدم إُف زايدة الضغط 

ُف زايدة الضغط اؼبهٍت لديهم ،ككل ىذا يدؿ على ارتفاع الضغوط اؼبهٍت ،كذلك اؼبساندة االجتماعية الضعيفة تؤدم إ

 اؼبهنية لدل اؼبمرضُت.

 هبذا االىتماـ بدأ اؼبنطلق ىذا ،كمن دراستنا من اؼببهم اعبانب لنا أظهرت اليت الدراسات ىذه على اعتمادا 

 ؼبوضوع عديدة قراءات إُف أدل الذم األساس كىذا ، البحث عن اعبانب النفسي لدل اؼبمرضُت حملاكلة اعبانب

 كصياغتها التساؤالت ىذه الباحثة بلورت فقد لدراستنا كتمهيدا الفضل ؽبا كاف اليت عدة تساؤالت كطرح دراستنا

   :اآليت النحو على

 ماطبيعة اؼبعاش النفسي للمرضُت العاملُت دبصلحة االكراـ السرطانية؟ 

 ومنو نطرح التساؤالت التالية:

 لنفسي لدل اؼبمرضيُت العاملُت دبصلحة األكراـ السرطانية بوجود قلق؟ىل يتميز اؼبعاش ا 

 ؿ يتميز اؼبعاش النفسي لدل اؼبمرضيُت العاملُت دبصلحة األكراـ السرطانية بوجود كساكس قهرية؟ 

 الفرضية العامة: .2
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 .لدل اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة األكراـ السرطانية معاش نفسي سليب 

 الفرضيات اجلزئية :

 ز اؼبعاش النفسي لدل فبرضُت مصلحة االكراـ السرطانية بوجود قلق.يتمي 

 .يتميز اؼبعاش النفسي لدل فبرضُت مصلحة االكراـ السرطانية بوجود كسواس قهرم 

 دوافع إختيار ادلوضوع:  .3

 ر  مصلحة األكراـ السرطانية ؼبستشفى ترايب بوصبعة من أىم اؼبصاٌف اليت تتوفر ابؼبستشفى الكبَت لوالية بشا

كوهنا أكؿ مصلحة جهوية ابعبنوب الغريب كانت تستقطب العديد من كالايت اعبنوب كىذا قبل افتتاح بعض مراكز 

 الصحية للسرطاف ابعبنوب .

  ف توفر التجهيزات اؼبادية ك البشرية من أطباء ـبتصُت ك فبرضُت ك نفسانيُت قاموا بتسخَت جهودىم أحبيث

ة ؽبتو اغباالت ذات اؼبصلحة األكلوية ك الضركرية يف التكفل الصحي ك اؼبعاشي ، ك خرباهتم العلمية ك التكوينية خدم

حبيث كانت اؼبيداف الذم قامت فيو الباحثة بدراستها يف طور ليسانس لرسالة زبرجها حبيث قاـ الطاقم الطيب 

مسؤكؿ اؼبصلحة ك ابحتوائي كانضمامي اُف برانمج عملهم اؼبتواصل ك اؼبتجدد كفق برانمج علمي مسطر من قبل 

ذلك بتشارؾ صبيع األفكار ك األليات اليت تسعى اُف ربسُت اؼبعاش الصحي عبميع اؼبصابُت كعلى رأسهم االخصائية 

النفسية فكاف التواصل ك اؼبركنة يف العمل اليت عشتها طيلة فًتة تواجدم ابؼبصلحة نقطة كركيزة ؼبواصلة التفكَت يف 

خاص ك هبدد مهارايت البحثية من اجل اكتساب معارؼ موضوعية ك علمية موضوع جديد ىبدـ اؼبصلحة بشكل 

 تكوف سباقة إلثراء اؼبكتبة العلمية اعبامعية .

 بٍت رابطة قوية من أغلب العاملُت كاغباالت اليت زرهتا ك تعاملت معها جعلتنا نف العبلقة الوظيفية للعمل أ

ؼبوضوعية للباحث ألف خربيت يف التطوع مع اعبمعيات ربت اطار نفسي متخصص ك يف حدكد اؼبمارسة النفسية ا

اؼبتكفلة دبرضى السرطاف زبتلف عن اؼبمارسة النفسية داخل اؼبصلحة حبيث أف العمل كفق اطار قانوٓف ك فريق عمل 
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متخصص جعلٍت اختار موضوعي بشكل دقيق ضباية ك حفظا على صبيع خصوصيات ك اسرار فريق العمل ك 

 اؼبصابة .اغباالت االجتماعية 

  هنم متفانوف ك أفبا سبق ذبلت نظريت ك مبلحظيت يف صبلة من النقاط اؼبهمة اليت يسعى اليها العامل كوهنم

ـبلصوف يف تقدٔف أم شيء لراحة العميل غَت اهنم موجودكف ربت ضغوط كظركؼ حرجة ال تسمح ؽبم أحياان 

ليات تيسَت العمل كاسًتاتيجيات التحفيز كالدافعية من أابلشعور بقيمة اعبهد الذم يبدلونو ك الرضا إضافة اُف غياب 

الذم يعربكف عنو عن حاجتهم اُف أكقات ارتياح ك أجل ذبديد طاقاهتم كتعاملهم مع القلق كاالجهاد الذم يشعركف بو 

 يف ىذه اؼبصلحة ةخاصة كشاملة تليب صبع احتياجاهتم من أجل االستمرار بنفس جديد ك تقدٔف األحسن ، فاؼبعاان

 . أكقات الراحة اؼبناسبةذات قطبُت جسدم كمعنوم متواصل كىذا كل كراء غياب ظركؼ ك  ةىي معاان

  طلب اؼبمرضة الرئيسية دبصلحة االكراـ السرطانية  من الباحثة أف تقيم عليهم الدراسة ألهنم أكثر حاجة اليها

 .كىذا ما دفعٍت اُف القياـ هبذه الدراسة .

 اتجمتمع عامة ك يف اؼبؤسسات اإلستشفائية كاؼبصلحة خاصة.لفت االنتباه لفئة مهمة يف  

 .عدـ االىتماـ بفئة اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة االكراـ السرطانية سواء من الناحية اعبسدية أك النفسية 

 .اؼبعاانة النفسية ك اعبسدية للمرضُت العاملُت دبصلحة األكراـ السرطانية 

 أىداف الدراسة: .4

  النفسي للمرضُت مصلحة االكراـ السرطانية .التعرؼ على اؼبعاش 

  .ؿباكلة فهم ما يعيشو اؼبمرضُت من ضغوط ك اضطراابت نفسية يف مصلحة االكراـ السرطانية 

 .ؿباكلة اهباد حلوؿ ك اسًتذبيات للتخفيف من حدة االضطراابت 

 ية ك النفسية التعرؼ على إنعكاسات العمل التمريضي دبصلحة االكراـ السرطانية على الصحة اعبسم

 للمرضُت.

 .توضيح اعبانب النفسي لدل فبرضي مصلحة االكراـ السرطانية 



 الفصلاألول:"مدخلالدراسة"

8 

 أعلية الدراسة: .5

  يعد اؼبوضوع من اؼبواضيع النفسية كابلتاِف فهو يبثل على أقل تقدير إثراء البحث العلمي ال سيما لعلم النفس

 العيادم الذم يعد زبصصا فتيا يف اعبامعة.

 ضا من أنبية الشروبة اؼبهمشة أال كىي اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة األكراـ يكسب اؼبوضوع أنبيتو أي

االنسانية  للمرضى.ك للقياـ هبذا الدكر على أكمل كجو ك  يف تقدٔف اػبدمات التمريضية يسهموف السرطانية.كالذين

 هبب أف تتمتع ىذه الفئة دبستول عاِف من الصحة اعبسمية ك النفسية.

 بشار–لدراسة يف اؼبصلحة ك الوالية تسليط الضوء على ىذه ا-. 

 ،كالذم يبكن أف يفتح الباب  يعد البحث من بواكَت البحوث يف البيئة احمللية على حد علم الباحثة

 للدراسات كالبحوث اؼبستقبلية يف ىذا اتجماؿ.

 التعاريف اإلجرائية: .6

  )اجرائيا(: ادلعاش النفسي

لذم تشعر بو حاالت البحث من اؼبمرضُت كاؼبمرضات دبصلحة األكراـ اغبياة الداخلية ا ىو ذلك الواقع النفسي أك

 كىذا الواقع النفسي قد وبمل مشاعر ك ـبلفات سلبية تتمثل يف القلق ك الوسواس القهرم. السرطانية.

 القلق:

ىو اضطراب نفسي يكشف عنو من خبلؿ مقياس سبيلربجر للقلق حالة ك ظبة، كدراسة اغبالة من خبلؿ اؼبقابلة 

 كاؼببلحظة.

 الوسواس القهري:

كدراسة اػبالة من خبلؿ اؼبقابلة ك  ىو اضطراب نفسي يكشف عنو من خبلؿ مقياس بيل براكف للوسواس القهرم ،

 اؼببلحظة.
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 ادلمرضُت:

 اغباصلُت على) يف إحدل اؼبدارس أك اؼبعاىد العليا لتكوين الشبو الطيب يقصد هبم الشبو الطبيُت الذين اتبعوا تكوينان  

الذين  العاملوف دبصلحة األكراـ السرطانية دبركز مكافحة السرطاف لوالية بشار. شهادة الكفاءة اؼبهنية يف التمريض(،

اغبقن ابإلبر كالتضميد( كيًتاكح سنهم مابُت  تقدٔف األدكية، ربضَت العبلج الكيميائي كتقديبو،لديهم مهاـ ؿبددة )

قبد)بُت سنتُت خربة اُف أربعة( كقبد كذلك ث، كفيما ىبص االقدمية اناالذكور ك ما اعبنس فهم من الأسنة، 20-30

 اغبالة االجتماعية:عزاب.أما )اعبدد(،

  التمريض:

خدمة ك طريقة لتقدٔف اؼبساعدة للبشر كليس سلعة مادية كتشتق مهنة التمريض من األعماؿ اليت يتم إختيارىا عمدان 

ل مساعدة األفراد كالعناية الذاتية كتتكفل بذلك شكل مستمر من من قبل اؼبمرضات كاؼبمرضُت كالقيامبها من أج

 أجل احملافظة على اغبياة كالصحة كالشفاء من األمراض كاالصاابت كمن أجل التعامل مع اؼبؤثرات.

 صلحة األورام السرطانية:م

ـ خدمات صحية إبشراؼ غبساسة دبركز مكافحة السرطاف بوالية بشار،كاليت تقداإحدل اؼبصاٌف االستشفائية اؽبامة ك 

طاقم طيب متكوف من أطباء ذكم خربة كفبرضُت كأخصائيُت نفسانيُت كأخصائي التغدية كعماؿ إداريُت كمهنيُت 

 كاألجهزة الطبية كالصيدالنية. إلستقباؿ اؼبرضى اؼبصابُت ابلسرطاف  كما أهنا ؾبهزة بكافة الوسائل اؼبادية
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  دتهيد:

يعد اؼبعاش النفسي من أىم اؼبواضيع السائدة كذلك نظرا لتغَت اغبالة النفسية للفرد كالوسط البيئي الذم 

ت مباشرة لو. فبا قد يؤدم اُف ظهور بعض االضطراابت النفسية مثل القلق ك الوسواس يعيش فيو كما يسببو من أتثَتا

 نواعو ك ؿبدداتو. أالقهرم. ك قبل التطرؽ  اُف ذلك سنتقدـ بعرض بسيط عن اؼبعاش النفسي إبتداءا من مفهومو ك 

  : ادلعاش النفسي فتعري .1

فكار، التمثيبلت، األ:اُف احملتوايت اؼبختلفة للنفسيد النفسي )اغبقيقة الداخلية (يرجع ابلتاك عاشمصطلح اؼب

ك بشكل خاص ماىو كاقعي أالواعية كخاصة البلكاعية ،لكنها سبثل خاصة لرغبات، العاطفة، القلق، ...اٍف  االكىاـ، ا

خر،حياتو النفسية خاصة كحيادية كذات معٌت كقيمة ،ابلنسبة للشخص يف القيمة أكحصيح ابلنسبة للفرد ، دبعٌت 

 . غبقيقية للواقع، مبدئيا، اغبيادية اػباصةا

معرفة ك الػتأكد ك اإلحساس ابغبقيقة من الفردم اليبنع  ك كما يسمى ابؼبعاش النفسي أ ىذا الواقع النفسي

لقياـ ابلسرقة مثل اباػبارجية ، فهي عادة ما تسمح بتقبل اغبدكد اؼبعاكسة ؽبذه االخَتة ، مثبل ، نستطيع زبيل كاغبلم 

حبلـ تسمح لنا ألمر مستحيل غَت قابل للتحقيق، ىذه اأف ىذا األ،مع اننا نعلم جيدا ور، أك أننا نطَت مثلالطائ

 . بتحمل االحباطات كالضغوطات اؼبفركضة علينا يف الواقع

ىذا الواقع النفسي ىو الذم يفرض علينا تدمَت االندماج مع اغبقيقة القصول، ااؼبعٌت اغبقيقي للتدمَت  حياانأ

ف أكىامو يف الواقع )ألكي يتحصل على رغباتو ك لدل اؼبريض الفصامي الذم يهذم الفرد مثل الذم وبدث مثبل  لدل

أك قد هبعل من نفسو طائرا قادرا على الطَتاف حبيث قبده يفكر أف سوؼ يطَت يف كضعية .نو الرب(أيتمثل يف 

 مسطحة اال أنو سيتصادؼ مع الواقع اؼبتأسف .)يبسك بو(.
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ح اؼبعاش النفسي يربز أتثَت العمليات كاحملتوايت البلكعي دبا ىبص موضوع أفعالو كسلوكياتو)كعلى إذف مصطل

 Camilo et natalie et nicolas et alain ).لوكو ال يتحرؾ دبجرد إقناع كعيو(ىذا النحو،فإف موضوع س

et stéphane ,2014) 

ت البلكاعية فيما يتعلق ابلواقع اؼبادم. تشكل كالتخيبل الرغباتالتعبَت الذم استخدمو فركيد لوصف حالة 

 Pierre).يتعارض سباسكها الداخلي مع الواقع اػبارجي أفالعمليات غَت الواعية حقيقة كاقعة يبكن 

fedida,1974) 

ك يستخدـ فركيد ىذا اؼبصطلح لئلشارة غالبا اُف ذلك التماسك ك تلك الصبلبة اليت يكوف عليها البناء 

ل ابلرغبة البلشعورية كما يتصل هبا من زبيبلت كىو بذلك ال يعٍت ؾبرد اإلشارة لواقع نفسي كنظاـ النفسي الذم يتص

خاص قابل للبحث العلمي ، ك إمبا يشَت يف مقاـ أساسي لذلك اال كىو اعبانب النفسي الذم يقـو مقاـ الواقع 

و فركيد أنو ال يوجد بعد ما يبكننا من التحقق ابلنسبة للفرد ك قد يتخد من الواقع اػبارجي متكئا لبناءئو فبا رأل مع

 من كجود أية فركؽ بُت أف تكوف األحداث الطفلية كليدة التخيل أك الواقع .

ك ذبدر االشارة اُف أف الواقع النفسي يرتبط ابلبلشعور فهو ال يتجاىل الواقع اػبارجي فحسب بل يستبدلو 

)فرج ك أخرل يشَت اُف الرغبات البلشعورية ك العمليات األكلية.من زاكية  يابلواقع النفسي، ك كأف الواقع النفس

 (482 ،س/ب السيد،

ك كما ظباه ؿبمود عواد ابغبيز اغبيايت السايكولوجي، ك ىو اؼبفهـو األساسي يف علم النفس الطوبولوجي،         

رت ليفن(،ك يدؿ على الصعيد يشَت اُف ؾبموعة اغبقائق ك الوقائع اليت تقرر سلوؾ الفرد عند أم غبظة معينة )كو 

فكل شيء يف بيئة الفرد ك ؿبيطو ك لدل الفرد ذاتو  الدينامي اُف ؾبموعة األحداث اؼبمكنة يف سلوؾ الفرد ك ذبربتو ،

 (262 ،2010 )ؿبمود عواد، يقـو دبمارسة أم أتثَت على سلوكو اغباضر كإمكانيات سلوكو. 



النفسي" وعاش" ال                    الفصل الثاني:                                          

13 

ك موفق ما. كىذا أك اإلحساس الباطٍت للفرد اؼبرتبط بتجربة أخلية نو اغبياة الداأ: على  sureauو "سَتك"كيعرف

ك أاإلحساس ىبتلف ابختبلؼ اؼبواقف كالوضعيات اليت يعيشها الفرد يف حياتو ىذه الوضعيات سواء كانت دائمة 

 (.15،ص 2006 )زردـك خدهبة، .مؤقتة

ياالت اؼبريض كرغباتو كـباكفو كأحبلمو ك يعرفو جابر ككفايف يف التحليل النفسي على أنو الواقع الداخلي ػب

 (3054، 1993)جابر ك كفايف، كذكرايتو كتوقعاتو كما يتميز عن الواقع اػبارجي لؤلحداث الفعلية ك اػبربات.

اذف فاؼبعاش النفسي ىو كل ما وبسو الفرد داخل اعماقو كما يعيشو ابطنيا كىو الصورة اليت يعيشها الفرد مع 

  حاسيس كمشاعر تنعكس على سلوكو.أمن  نفسو كما يًتتب عنها

 

 زلددات ادلعاش النفسي : .2

 احمليط النفسي الداخلي للفرد:. 1.2

 .خربات كقيم كميوؿ كقدرات كعواطفطول عليو بناؤه النفسي من دكافع ك ين ماك  كيتضمن الفرد

 حمليط اخلارجي:ا .2.2

 (..اٍفاؼبدرسة.. -عمل -جتماعية )االسرةإيئة ل ماوبيط ابلفرد من بيئة طبيعية كبكنقصد بو ك

 أنواع ادلعاش النفسي: .3

 ادلعاش النفسي اإلغلايب :1.3

يصاحبها من تصورات  نفعاالت السارة كماحاسيس كاإلك يتمثل اؼبعاش النفسي اإلهبايب )صبلة اؼبشاعر كاأل

لذم وبقق الفرد كنتيجة للتكيف كالتوافق النفسي ا كاغبياة بصفة عامة(أين خر كاألأحكاـ إهبابية خبصوص الذات أك 

من خبلؿ سلوكو كطريقة معاعبتو للمشكبلت. ليكوف اكثر فعالية مع الظركؼ كاؼبواقف االجتماعية .كيربز على 
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-تفائل كالشعور ابلسعادة كالتقبل كالرضى كربقيق الذات-تقدير الذات -شكل مشاعر إهبابية :االمن االنفعاِف

 كالقبوؿ االجتماعي كالتفاعل االجتماعي.

 : Adaptationتعريف التكيف .1.1.3

ىو تلك اعبملة اؼبتفاعلة ك اؼبستمرة )ديناميكية( يبارسها الفرد اإلنسآف شعوراي كالبلشعوراي ك اليت هتدؼ اُف 

 كما يعد التكيف،( 101،ص2008)بطرس، .تغيَت سلوؾ ليصبح اكثر توافقا مع بيئتو ك مع متطلبات دكافعو

)اػبالدم  التوازف بُت الفرد من جهة كاحمليط من جهة أخرل. حمليط تستهدؼ إقرارعملية ديناميكية لتفاعل الفرد مع ا

 (21،ص2009،

 التأقلم    adjestemomentتعريف التوافق النفسي : .2.1.3

 : أبنو ؿباكالت الفرد للتحقيق نوع من العبلقات الثابتة كاؼبرضية مع بيئتو . Gordonجوردكف       

                       .للتغَتات فيها تبٍت أساليب من السلوؾ تكوف مبلئمة للبيئة أك:عملية اكتشاؼ ك good"جود"

 ( 44،ص  2006)حشمت ، 

 :  optimismeالتفاؤل.3.1.3

( أبنو النظرة اإلهبابية كإلقباؿ على اغبياة  scheier and corver) "شاير"ك "كارفر"كيرل كبل من 

شياء بدال من اؼبستقبل إبضافة إُف احتماؿ حدكث اػبَت أكاعبانب اعبيد من األكاالعتقاد إبمكانية ربقيق الرغبات يف 

  .حدكث الشر أكاعبانب السيئ

)االنصارم لؤلفراد. الذاتية اإلهبابية عن اؼبستقبل الشخصي (:التوقعاتstipek 1981)"ستيكأما"          

 (14-15،ص 1998،

  (27،ص 2010الربزقبي، )ج.فضل النتائأ: اؼبيل اُف توقع "دكيسًت"كما يرل   
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  تقدير الذات :.4.1.3

االذباه سواء ابلقبوؿ  تقييم الفرد لنفسو كذالك التقييم الراسخ الذم يعربعلى على أنو "كوبر ظبيث"يرل 

 ( 35، ص 2007صبعة، ).عتقاد الفرد يف قدراتو ك قباحو ك قيمتوإاُف مدل  كابلرفض كيشَتأ

رأاي طيبا  لو ف يكوفأف تقدير الذات ىو حاجة كل فرد اُف أ( 1981) "كامل"ك "سبلمة"ك "الدريٍت"يرل 

)عايدة ذيب  كعدـ االستحساف.أعن نفسو ك عن احًتاـ االخرين لو كاُف الشعور ابعبدارة كذبنب الرفض اك النبذ 

اليت  بنفسو متضمنا إهبابيات ك السلبياتىو تقدير عاـ يضعو الفرد لنفسو ك  أم (76،ص  2010عبد هللا دمحم، 

 ك العكس .أحًتاـ ذاتو إلتدعوه 

 األمن اإلنفعايل :.5.1.3

يعرفو حامد عبد السبلـ زىراف :األمن النفسي ىو حالة يكوف فيها إلشباع اغباجات مضموان،كغَت معرض       

كانة ،كاغباجة ؼباكاغباجة اُف اإلنتماء ك  األمن،كاغباجة اُف اغبب كاحملبة اُف للخطر مثل اغباجات الفزيولوجية ،كاغباجة

اُف التقدير،كاغباجة اُف إحًتاـ الذات،كاغباجة اُف تقدير الذات كأحياان يكوف اُف إشباع اغباجات دكف ؾبهود،كأحياان 

ثقة يف الذات،كالتأكد من اإلنتماء اُف ك وبتاج اُف السعي كبذؿ اعبهد لتحقيقو،كاألمن النفسي مركب من اطمئناف 

 (13ص، 2020، ابريعم ).صباعة آمنة

 التفاعل إلجتماعي :6.1.3

) أبو النيل، .ر حيت يتعدؿ كيتأثر بسلوؾ اخرثأك (: نوع من التفاعل بُت شخصُت أك1985أبو نبيل )     

 (.225،ص1985

ك هبرم ىذا التفاعل عادة عرب كسيط معُت )لغة ،أعماؿ ،أشياء ( يتم خبلؿ ذلك تبادؿ كسائل معينة ترتبط بغاية 

) عدانف .مليات التفاعل أشكاال كمظاىر ـبتلفة تؤدم إُف عبلقات إجتماعية معينةأكىدؼ ؿبدد ،كتتخذ ع

  (90،ص2006كبساـ،
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( : أبنو قدرة الفرد على التحرؾ كبو األخرين كإقبالو عليهم ك حرصو على التعاكف 2000يعرفو عادؿ عبد هللا )كما 

مورىم ك العمل على جذب إىتمامهم كإنتباىهم معهم كاالتصاؿ هبم ك التواجد كسطهم ك اإلنشغاؿ هبم كاالىتماـ أب

  (95،ص  2010دمحم علي،  ).اصل معهم كالسركر لتواجده بينهمكبوه ك مشاركتهم إنفعاليا كللتو 

 ادلعاش النفسي السليب : .2.3

ك تتمثل أىم صور اؼبعاش النفسي السليب يف ـبتلف اؼبشاعر ك األحاسيس ك التصورات اؼبرتبطة هبا ك اليت 

 كالقلق ك الوسواس القهرم. يف العديد من األشكاؿ كاإلحباط ك اإلكتئاب ك عدـ الرضا التشاـؤ تظهر

 التشاؤم: .1.2.3

: التوقع السليب لؤلحداث اليلبية القادمة ك الذم هبعل الفرد ينتظر حدكث األسوء ك يتوقع  1998عبد اػبالق       

 (.125، ص  2007) شويخ ،إُف حد بعيديستبعد ماعادا ذالك  الشر ك الفشل ك خيبة األمل ك

 اإلكتئاب:2.2.3

مصطلح يستخدـ لوصف مزاج أك أعراض أك زملة أعراض لئلضطراابت كجدانية  ك تشمل اغبالة اؼبزاجية       

يتجسد اإلضطراب اإلنفعاِف يف عدـ القدرة على اغبزف ك إنقباض الصدر ك لئلكتئاب يف الشعور ابليأس كالكأبة ك 

 .(61-60،ص  2009)معمرية، الذات إُف الدرجة اليت تصل اُف التفكَت يف اؼبوت كاإلنتحار اغبب ككراىية

 . 5-4أما بنسبة للوسواس ك القلق فهما أساس الدراسة اغبالية ك عليو سنتطرؽ إليهم يف العناصر التالية 

 القلق :  .4

  تعريف القلق :.1.4

  بينها: ىناؾ العديد من التعاريف اليت حاكلن تعريف القلق من

  تعرفو موسوعة علم النفس كالتحليل النفسي القلق أبنو :"شعور ك اػبشية من اؼبستقبل دكف سبب معُت

 (.58،ص2005)اغبفٍت،يدعو للخوؼ".
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   كحدد معجم علم النفس ك الطب النفسي مفهـو القلق أبنو :"شعور عاـ ابلفزع كاػبوؼ من شر مرتقب

 .(1998،187)جابر ك كفايف،".ككارثة توشك أف ربدث

 (عرفو سبيلربجرspielberger ,1996 أبنو حالة إنفعالية  مؤقتة يشعر هبا االنساف عند ادراكو ؼبوقف: )

 .يهدد ذاتو ك ينشط جهازه العصيب اإلرادم كيشعر ابلتوتر، فيستعد ؼبواجهة ىذا التهديد

  ر مرتقب أك التوتر أك عرفتو الرابطة االمريكية للطب النفسي أبنو :"اػبشية أك اػبوؼ من شر أك خط

االرتباؾ أك االضطراب أك عدـ االرتياح من توقع اػبطر،ك يبوف مصدر القلق غَت معركؼ أك غَت مفهـو اُف حد كبَت 

 (.278،ص2007)دبور ك الصايف،."

  عرفو اؼبطلب القريطي أبنو حالة انفعالية مركبة غَت سارة سبثل إختبلفا أك مزهبا من مشاعر اػبوؼ اؼبستمر

مبهم  ما فزع كالرعب كاالنقباض كاؽبم نتيجة نتيجة توقع شر كشيك اغبدكث أكاإلحساس ابػبطر كالتهديد من شيئكال

 ،  (2004بشرل إظباعيل ،) أكربديده على النحو اؼبوضوعي. غامض يعجز اؼبرء عن تنبيو

  خصائص ـبتلف  حالة انفعالية تتميز ابػبوؼ فبا قد وبدث يف اؼبستقبل ، كىي منك يعرؼ ايضا عل أنو

 ).االضطراابت النفسية كالقلق األساسي ىو الذم ينشأ يف الطفولة كيتميز ابلشعور كالوحدة كقلة اغبيلة كعدكانية البيئة

 ( .239،ص 2003عمار ،ك شحاتة ك النجار 

 تعرؼ القواميس القلق على أنو :كما 

 . إنشغاؿ الباؿ حبدث غامض 

 . حالة من اإلضطراب اؼبفرط الغَت مربر 

  (.36،ص 2006.)ركبُت داينزت ،حالة من اإلنزعاج 

 داف أك الفشل الواقعي أك اؼبتصور، ك اؼبهم شخصيا عبارة عن ردة فعل الفرد على اػبطر الناجم عن الفق

  (266، ص 2007)رضواف،  .، حيت يشعر ابلتهديد جراء ىذا الفقداف أك الفشل للفرد
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 ف حداث خطَتا أهنا توجس مؤَف ستشعر معو االنساف أطر أك خربة انفعالية مؤؼبة يتوقع فيها االنساف اػب

،ص 2001)فوزم، يده على النحو احملدد.ف ينزؿ بو كغالبا ما هبهل االنساف طبيعة اػبطر الذم ستشعر هتدأيوشك 

109.) 

 نستنتج من التعريفات السابقة أف القلق ىو :ك 

 تلفة من حياهتم.فراد يف فًتات كمناسبات ـبحادث نفسي طبيعي يعآف منو األ 

 التهديد.  دراؾ الفرد للحالة اليت تنطوم علىشعور ابلتهديد ،كىو من ىذه الناحية مرتبط إب 

 .يكوف القلق مصحوب دبجموعة من االحساسات كالتغَتات الفزيولوجية كاعبسمية 

 لقلق إشارة اختلف علماء النفس يف تعريف القلق  كتنوعت تفسَتاهتم لو كعلى رغم من ذلك اتفقوا على أف ا

 تنذر الفرد بوجود خطر يهدد ذاتو،كأنو نقطة بداية االمراض النفسية.

 النظرايت ادلفسرة للقلق : .2.4

االختبلؼ إُف التوجيهات النظرية  تعددت النظرايت اؼبفسرة الضطراب القلق،كقد يرجع ىذا التعدد أك

 نظرايت أف اضطراب القلق يرجع إُف عوامل كراثية،اؼبتنوعة اليت هتتم بتفسَت ىذا االضطراب،فَتل بعض علماء تلك ال

بينما يذىب فريق اثلث إُف أف اضطراب . كيرل البعض األخر أف اضطراب القلق يرجع لبث الرغبات يف البلشعور

القلق يرجع إُف أنو تعلم خاطيء كهبب عبلجو ابعتباره سلوكنا مضطرابن بينما يعترب البعض أف اضطراب القلق يرجع 

كأخَتنا ىناؾ من يرل ىذا االضطراب يرجع إُف إدراكات سلبية من جانب . ب معرفية كمعتقدات مشوىةإُف جوان

 لقلق:ىذه النظرايت اؼبتنوعة اليت اىتمت بتفسَت ا نعرضكبناء على ذلك سوؼ . الشخص ذاتو للعاَف احمليط بو

ات ـبتلفة، كأرجعوه لعوامل فسر اصحاب النظرايت النفسية القلق تفسَت القلق يف التحليل النفسي: .1.2.4

 ـبتلفة.كل حسب االذباه الذم يتبناه .ك من أىم ىذه النظرايت مايلي:

يعترب فركيد أكؿ من حبث موضوع القلق حبثا مستفيضأ، ك كاف لو يف دراسة القلقة نظريتاف سيغموند فرويد :

طريقها الطبيعي اُف التفريغ ك االشباع، فإف  :فسر القلق يف االكُف على أساس أنو حينما سبنع الرغبة اعبنسية من إزباد
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الطاقة الليبيدية تتحوؿ اُف طاقة فزيولوجية حبتة. أما النظرية الثانية أكد أف القلق يؤدم اُف كبت ىذه الرغبات ، كأف 

 القلق العصايب ىو العامل اؼبسبب لنشوء األمراض العصابية.

لطفل ، حيث إىتم دبا يسمى "صدمة اؼبيبلد"ك أكد رانك على أنبية دكر األـ يف حياة اأتورانك: 

خركجو من الرحم ، حيث بسبب اؼبيبلد صدمة شديدة للوليد.كينشأ  طفل عن أمو اعتربىا أساس نظرية إنفصاؿ ال

كترانك أف االنساف ينتقل من قلق آلخر أأكضح حبيث (45، ص2010.)اغبويلة،عن ىذه اػبربة اؼبًؤؼبة الشعور ابلقلق

يش يف حياتو متأرجحا بُت قلق اغبياة كقلق اؼبوت.كيرل أف االنساف اذا فشل يف ربقيق التوازف أثناء كأف االنساف يع

 (94،ص2018)مبلؾ، .أترجحو ىذا فإنو يدخل دائرة القلق العصايب كاؼبرضي

اؼبشاعر كأف إستدماج  ،ئة اليت يتلقاىا الطفل يف األسرةيرجع نشأة القلق النفسي اُف أمباط الًتبية اػباطأدلر :

 .( 132،  2009.) فرج ،يبكن أف يظهر بوساطة العوامل االجتماعية كالتفاعل االجتماعي مع اتجمتمع

أرجعت ىورٓف القلق لدل الفرد اُف العوامل الثقافية، ككذلك اُف إضطراب العبلقة بُت كارين ىورين:

 اعية لئلنساف.الوالدين كاألبناء، كترل أف القلق نتاج إجتماعي انجم عن البيئة االجتم

أف مبعث القلق ىو ذلك الصراع بُت حاجة الفرد اُف التقرب من كالديو ك بُت حاجتو  إريك فروم:

االستقبلؿ عنهما فحينما وباكؿ االستقبلؿ يشعر أنو ضعيف اإلمكاانت يف مواجهة مسؤكليات حياتو ك غَت قادر 

 على ربمل اؼبسؤكلية.

فل تتكوف من خبلؿ التفاعل الدينامي مع البيئة احمليطة بو، يعتقد سوليفاف أف شخصية الط سوليفان :

فًتبية الطفل كتعليمو تؤدم إُف إكسابو بعض العادات السلوكية اليت يستحسنها الوالػداف،كاليت تثَت يف نفس الطفل 

عبلقات الرضا الطمأنينة. كيرل سوليفاف أف القلق ىو حالة مؤؼبة للغاية تنشأ من معاانة عدـ االستحساف يف ال

البينشخصية. )الديناميات كالتسجيدات الشخصية( كيعتقد أف القلق حُت يكوف موجودنا لدل األـ تنعكس آاثره 

على الوليد، ألنو يستحث القلق من خبلؿ االرتباط العاطفي بُت األـ ككليدىا، كيذىب سوليفاف إُف أف ىدؼ 

ات من مصدرين: توترات انشئة عن حاجات عضوية، اإلنساف ىو خفض ىذا التوتر الذم يهدد أمنو. كتنشأ التوتر 
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كخفض التوترات الناشئة عن القلق يعترب من العمليات اؽبامة يف نظرية سوليفاف كاليت  كتوترات تنشأ عن مشاعر القلق،

الوقت القلق بنَّاء كىداـ يف ك ،أطلق عليها مبدأ القلق كالقلق يف نظر سوليفاف ىو أحد احملركات األكلية يف حياة الفرد

كىذا يعٍت أف القلق لو جذكر يف عدـ استحساف الناس اؼبهمُت يف عاَف .(23 -22، ص 2001)عثماف، نفسو 

 (71،ص2002فركيد، .)العبلقات الشخصية اؼبتداخلة للطفل

 القلق يف ادلدارس السلوكية:  2.2.4

فر كشوبن كالسلوكيوف الفكرم اُف دكالرد كميللر كشا ينتمي ىذا التيارادلدرسة السلوكية التقليدية:

دثوف عن الشخصية يف ال يتح ىم اليستخدموف مفاىيم التحليل النفسي من شعور كال شعور فقد رفضوىا صراحة مث

تو أثناء نشيم من عادات معينة يكتسبها الفرد أعلي فالشخصية يف نظرىم عبارة عن تنظان األان كاألضوء اؽبي كاأل

ف القلق يرتبط دباضي االنساف كما كاجهو يف ىذا أهنما يشًتكاف يف أاال  الرغم من االختبلفات بينهم كلكن على

ف االختبلؼ أف اػبوؼ كالقلق كبلنبا استجابة انفعالية من نوع كاحد ك أكنبا يتفقاف أيضا على ،اؼباضي من خربات

 ف اػبوؼ ذك مصدر موضوعي يدركو الفرد ليس كاعيا دبا يثَت قلقلو.أثنُت يكمن يف بُت اإل

ف مبو الصراع ىنا ألق يف السلوكية يظل مرتبطا ابلصراع ال ىبتلف يف ذلك كثَتا عن التحليل النفسي ك فالق

حدانبا عن خفض التوتر إسالك من احملاكالت كاألخطاء ك يتمخض اؼبدافعيتو القوية ثارتو الكدرة ك ستشعوراي يبعت إب

ف الفرد ينجح يف ذبنب إعراض اؼبرضية فمن صور األكعصابيا يتخذ صورة أفيكوف التعزيز كأاي كاف ىذا السلوؾ سواي 

نو يتحتم ىنا التميز بُت مستوايت إارة قوية كدرة يتميز ابلدفاعية الشديدة فثستإف الصراع ينطوم على أالقلق. كطاؼبا 

 .التوتر الناشئ عن ىذا الصراع ـبتلفة من

ربت ظركؼ كمواقف معينة مث تعمم  يرل أف القلق اؼبرضي إستجابة مكتسبة تنتج عن القلق العادم شافر:

ىذه اإلستجابة بعد ذلك على مواقف آخرل مثبل قد يتعرض الفرد منذ طفولتو ؼبواقف وبدث فيها اػبوؼ كالتهديد 

 عدـمن توتر ك  نتيجة لعدـ إشباع ،كيًتتب على ذلك مثَتات إنفعالية من أنبها عدـ االرتياح االنفعاِف كما يصاحبو

  (58،ص 1998 )الشربيٍت، إستقرار.
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يعرؼ ككلىب القلق على أنو طراز أكطرز من االستجابة االكتونومية كاليت ىي ك ادلدرسة السلوكية احلديثة:

بشكل زبصصى فبيز جانبا من االستجابة الكائن اغبي لبلستثارة اؼبزعجة فاؼبثَتات اليت كانت سابقا عاجزة عن 

على الكائن العضوم يف الوقت الذم يكوف  ما أتيح ؽبا اف تؤثر ف تكتسب القدرة على إبعاثو اذاأإبتعاث القلق يبكن 

القلق مبتعثا لدية نتيجة ؼبثَتات أخرل كلكن ليست اؼبثَتات الواضحة ىي كاحدىا اليت ربدد تشريط االستجاابت 

يعآف الفرد من القلق بل أيضا اػبصائص البيئية اؼبماثلة اؼبوجودة فبا يعٌت أهنا دائمة اغبضور يف ىذه اغبالة األخَتة 

القلق اؼبنتشر كحيث أف كل خاصية من اػبصائص البيئة أف َف تكن صبيعها تدخل يف اػبربات اؼبمكنة للفرد يبكن 

حدل ىذه اػبصائص البيئة ابستجاابت القلق أف يغدك اؼبريض بشكل  دائم كبصورة كاضحة إتوقع مىت إرتبطت 

 يعاْف الفرد القلق اؼبنتشر. أمكبيدكف سبب قلقا 

ال يفرؽ بُت القلق ك اػبوؼ كيعتربنبا  عراض اؼبرضية ىي إستجاابت ذبنب قلق كىوكيعترب ككلىب أف األ

مًتادفُت كىذه كجهة نظر يبثلها كل من ليفيت ككلىب كايزيك كىم يركف أف اػبوؼ ك القلق يبثبلف شيئا كاحدا حيث 

 ( 174ص، 2013براىيم،إ)يبكن إعتبار كل منهما مرادفا لبلخر كمتحدا معو يف اؼبعٌت . 

يعطي علماء التحليل النفسي أنبية للظركؼ اإلجتماعية احمليطة ابلفرد كيركف أف القلق ينشأ من إكتساب 

الفرد بدافع اػبوؼ نتيجة الرتباط استجاابتو لؤلَف الناتج عن العقاب . يركف أف الشعور ابلذنب يؤدم اُف حالة صراع 

من أثر كبَت يف  توقعات فشل كإحباط كما لذلك مستقبل الفرد دبا وبتويو منتنتهي ابإلحساس ابلقلق،كىم يغفلوف 

 (.24-23،ص ص 2016)العتييب،.النفسينشأة حاالت القلق 

ك من ىذه األساليب السلوكية اليت تؤدم اُف التخفيف من حدة القلق ما يسمى ابغبيل الدفاعية  مورو :

ص ك التحويل اُف غَت ذلك ىذه كلها حيل دفاعية عقلية .كىذه كالتربير ك اإلسقاط ك التقصص ك اإلعبلء ك النكو 

اغبيل العقلية يف رأم دكالرد ك ميلر عبارة عن أساليب سلوكية متعلمة تدعمها من أجل خفض التوتر الناشئ بدكره 

 (32-31،ص ص 2016)زغَت، عن أساليب الًتبية اػباطئة .

  :اإلنسانية النظرية.3.2.4
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 كما اؼبستقبل من ىو اػبوؼ القلق أف اإلنسانيوف يرل كلذا الوجودم، للفكر إمتداد ةاإلنساني اؼبدرسة سبثل

 الفرد فشل ىو يركف كما للقلق األساسي اؼبثَت كؽبذا فإف إنسانيتو، هتدد أك اإلنساف كجود هتدد أحداث من وبملو قد

 كأنو يريدىا، اٌليت اغبياة وبيا أف يف الفشل حدكث حتماؿإ من كخوفو حياتو اختبار أسلوب يف كفشلو أىدافو ربقيق يف

 طاقتو من بعضا فقد إذا ما اإلنساف قلق كيزداد ما، غبظة كيف ما يوما يبوت سوؼ أٌنو يدرؾ اٌلذم الوحيد ىو الكائن

 اؼبتاحة الفرص البفاض ذلك يعٍت حيث السن، تقدـ بو إذا أك منها لو شفاء ال إصابة أك الصحة يف إلعتبلؿ كقدرتو

 .أمامو

 أف ماسلو حبيث يعتقدRogers "ركجرز"ك  Maslou"ماسلو "ىو الفكر ىذا يبثل من أىم من لعلٌ ك 

 كضع عتقاداإل ىذا كعلى التوازف، اإلحباطات كإعادة ذبنب على عملها من بدال ابلنمو هتتم البشرية اغبية الكائنات

ركجرز" أف " يرل كما القلق، إُف يؤدم أف يبكن ال اغباجات ىذه عدـ ربقيق أف ٌإال اغباجات ىـر الشهَتة نظريتو

 اؼبثالية، الذات اؼبمارسة كبُت الواقعية الذات بُت أك كطموحاتو، إمكانياتو بُت التعارض هبد حُت ابلقلق االنساف يشعر

 مفهـو كبُت العضوم الكائن يعيشوما. بُت تعارض ىناؾ يكوف عندما ربدث للقلق القابلية فإف كابختصار

 (140 -139،ص ص2009)فرج،.الذات

 :ادلعرفية النظرية.4.2.4

 حاليت يف الشخصية يف تفسَت كزان اإلنسانية اؼبعرفة أعطوا اٌلذين النفس علماء من "كيلي جورج" يعترب

 تفسَته يبكن للقلق اإلنساف تعرض أف يعٍت كىذا ؼبختلف التفسَتات قابل حدث أم أف يرل حيث كاؼبرض السواء

 يتوقع اٌليت ابلطرؽ نفسيا توجو الشخص هبا يقـو اٌليت العمليات أف يرل كما الواحدة، للحالة ٌحىت طريقة من أكثر

 .اؼبستقبل من اػبوؼ من توقع عملية إال ليست القلق عملية أف اعتبار على فيها األحداث

 تقدٔف أك تقؤف عن تفكَتا معربا يعترب اٌلذم اػبوؼ تنشيط مع يظهر انفعاؿ القلق أف Beak "بيك"يرل 

 قد ٌليتاك  اػبطر موضوعات تفكَته شوه لذما معقولة للمريض تبدك كاؼبخاكؼ القلق أعراض أف كيرل،ؿبتمل ػبطر
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كتقويتها  فيها اؼبتعقل التفكَت أك التمعن على القدرة كالبفاض هبا، اؼبتصل تكرار التفكَت خبلؿ من نفسها عن تعرب

 (142-141، ص ص2008)فرج،.دبوضوعية

  :السمة حالة جرسبيلرب  نظرية.5.2.4

 Statكشاير كاتل"ػػػػل العاملية التحليلية األحباث كشفت Kattle, chayre" نوعُت كجود عن

ansciety القلق حالة ك القلق ظبة Trcat anasciety كالنوعاف القلق ظبة عليها أطلق القلق مفاىيم من 

 .النفسي الًتاث يف شيوعا القلق أنواع أكثرا األخَتاف

 الطبيعي اػبوؼ حالة تكوف إُف ما أقرب كمؤقتة موقفية ذاتية انفعالية حالة أك كظرؼ لقلقا حالة كتصور

 مصدر ؼبواجهة كيهيئهم اؼبستقل، العصيب تنشيط جهازىم إُف يؤدم فبا التهديد مواقف يف الٌناس كل هبا كيشعر

 بزكاؿ تزكؿ كما يواجهو اٌلذم قفاؼبو  يف خطورة درجة من فرد كلٌ  ؼبا يستشعره تبعا اغبالة شدة كزبتلف التهديد،

 .اؼبهدد للفرد للموقف تبعا الزمن عرب كتتذبذب شدهتا يف القلق حالة كتتغَت كالتهديد مصدر اػبطورة

 إُف تشَت للقلق القابلية يف نسبيا الثابتة إُف الفركؽ تشَت القلق ظبة أف Spieilberger"سبيلربجر"كيعتقد

 القلق شدة ابرتفاع مهددة،كذلك اٌليت يدركها كمواقف اؼبواقف ذباه االستجابة إُف ميلهم يف الٌناس بُت ختبلفاتاإل

 دبواقف مصحوبة تكوف اٌليت اػبارجية الضغوط بواسطة تنشط أهنا حيث ابؼبواقف بدرجات متفاكتة، تتأثر القلق كظبة

 (.26-25 ص ،2001 عثماف،) خطرة كؿبدكدة

 على يركز فمنهم من الذباىاهتم النظرية، تبعا القلق ؼبفهـو َتىمتفس يف النفس علماء ىبتلف نوأ ةالباحث ترل

 كتعميمو التعلم عملية على من يركز كمنهم النفسي، التحليل نظرية يف كما اؼبكبوتة اػبربات عن انتج كعصاب القلق

 درسةاؼب يف كما القلق أسباب أىم من ربقيق الذات عدـ أف على يركز من كمنهم السلوكية، النظرية يف كما

 . اؼبعرفية اؼبدرسة يف كما لدل األشخاص اؼبعرفية البنية على يركز من كمنهم اإلنسانية،

تخلص أف أصحاب النظرايت النفسية فسركا القلق تفسَتات ـبتلفة ك أرجعوه لعوامل ـبتلفة ،الكل كنس

بقة ال تعمل دبعزؿ عن كمن ىنا كجدت الباحثة أف ىذه النظرايت كالتفسَتات الساحسب االذباه الذم يتبناه .
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يولد سلسلة من  -الفعلية أك اؼبتخيلة  -بل يف تكامل كتفاعل مستمرين. فإدراؾ اؼبوقف كتقييم خطورتو  ،بعضها

العمليات العقلية كالفكرية مث االنفعالية،اليت تنشَّط بدكرىا اعبوانب الفسيولوجية الذم تنسب إليو كل األعراض 

 .اؼبصاحبة للقلق

 القلق : ستوايتو م أسباب.3.4

 أسباب القلق:.1.3.4

قد تظهر االعراض القلق عقب تعرض الشخص ؼبوقف معُت مثل حادث سيارة اك نزاع مع شخص اخر أك 

أزمة مالية.فيكوف من اؼبتصور ىذه اغباالت اف ىذه اؼبواقف ىي السبب يف القلق.ألف األعراض بدأت يف الظهور 

ب قي القلق .كما ىي إال دبثابة حلقة أخَتة كانت )القشة اليت قسمت عقب,ىذه األحداث اليت تبدك ككأهنا السب

ظهر البعَت(.فهناؾ من العوامل اؼبختلفة كاؼبتداخلة اليت تتفاعل مع بعضها البعض ما مهد لظهور االضطراب 

 النفسي،كمن اىم ىذه العوامل :

 .التكوين النفسي للفرد كخصائص الشخصية اليت يتميز هبا  

 صابة ابلقلق ك االكتئاب اك غَته من االمن النفسي عند التعرض ألم ضغط خارجي يبكن االستعداد لئل

 لغَته ربملو ,بفعل الفركؽ الفردية .

 . انتقاؿ القلق ابلوراثة عرب األجياؿ 

 48،ص ص2010)الشربيٍت ،.التنشئة اؼبربكة كعبلقات االسرة كالعمل كضغوط اغبياة اؼبختلفة-

 (بتصرؼ 49

 قلق:مستوايت ال.2.3.4

 يقسم القلق إُف ثبلثة مستوايتو رئيسٌيةو ىي: 
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 .:حيث ربدث حالةه من التنٌبو العاـ كاليقظة، كيزداد االنتباه كاغبساسية لؤلحداث  ادلستوايت ادلنخفضة للقلق

اػبارجٌية، كتزداد القدرة على مقاكمة اؼبخاطر، كيصبح الفرد يف حالةو من الًتٌقب ؼبواجهة خطرو ؿبيطو حيث يكوف 

 القلق ىنا إنذاران ػبطرو على كشك اغبصوؿ.

 .:ىنا ربدث حالةه من اعبمود كعدـ التلقائٌية على السلوؾ، كيصبح كٌل شيءو جديد  ادلستوايت ادلتوسطة للقلق

نوعان من التهديد، كتنخفض القدرة على االبتكار، كيبذؿ الفرد جهدان للقياـ ابلسلوؾ اؼبناسب ؼبواقف اغبياة 

 اؼبختلفة.

 وبدث اهنيار للتنظيم السلوكٌي للفرد كيلجأ إُف أساليبى أكثر بدائٌيةن، فبل يتصرؼ  وايت العليا للقلق:ادلست

  (146-145،ص ص 2009)فرج، .ابلسلوؾ اؼبناسب للموقف، أك يبالغ يف سلوكٌياتو كيظهر خلبلن فيها

  أنواع القلق:.4.4

 قسم فركيد القلق اُف ثبلثة أنواع:

الذم ينتج من اخطار كاقعية موجودة يف العاَف اػبارجي للفرد.يكوف مصدره خارجيا ك  :القلق الواقعي1.4.4

كيسمى ابلقلق العادم كىو احد الوظائف اؽبامة كاليت تعمل على بقاء  (485، 2002)زىراف ، .موجودا فعبل

ثَت للقلق كذلك عن نساف اعبسدية كالعقلية ؼبواجهة اؼبوقف اؼباالنساف كلو كظيفة ىامة كىي ذبنيد كل طاقات اإل

طريق رفع التنبيو الذىٍت يف اؼبنطقة اؼبادية البصرية كاحمليطة يف الدفاع .فالقلق يف حد ذاتو ظاىرة طبيعية كاحساس 

حياان يكوف للقلق كظائف حيوية تساعد على النشاط ككذلك أكشعور كتفاعل مقبوؿ كمتوقع ربت ظركؼ معينة ك 

 (43،ص2013) رؤكؼ ،.على حفظ اغبياة

 القباِف، ).ىو عبارة عن اػبوؼ من الضمَت كينتج صراع مع االان األعلى :القلق األخالقي2.4.4

على أفعاؿ  (أييت نتيجة اإلحساس ابلذنب النابع من اتنيب مستمر من االان األعلى )الضمَتك  (.47ص،2008

 (27ص،1996،)عويضةبعد.سيطة حدثت اك أفعاؿ َف يعرب عنهاب
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كىو نوع  (27صاؼبرجع نفسو،).ىو عبارة عن خوؼ من خركج رغبات اؽبو عن اإلنضباط:القلق العصايب .3.4.4

يعرؼ القلق العصايب ؾ انو  يشعر حباؿ من اػبوؼ الغامض، ك من القلق لو يدرؾ اؼبصاب بو مصدر علتو ككل ما ىنا

امض كأعراض كرمزم قد وبدث كيصحبها خوؼ غأ أبنو حالة توتر شامل كمستمر نتيجة توقع هتديد خطر فعلي

تكوف  يةنو يف حالة اؼبرضأاالضطراابت النفسية اال  ف القلق غالبا ما يكوف عرضا لبعضأكرغم .نفسية ك جسمية

 .(69،ص2009اػبالدم،  )(endogenons) ك فيسيولوجية اؼبنشأأأسبابو عضوية 

 قلق حالة و القلق مسة :.ال4.4.4

 قلق اغبالة (State Anxietyأبنو "االستجابة اإل ) نفعالية اليت تظهر على الفرد الذييدرؾ موقفا ؿبدد على

 أنو خطر عليو شخصيا ،أك ـبيف بغض النظر عن كجود أك عدـ كجود )شيء( حقي قي يبثل ذلك اػبطر". 

 ( ظبة القلقTrait Anxiety،أبهنا "اإلختبلفات الفردية اؼبستقرة نسبيا خبصوص القلق )  الناذبة عن

اسعا من اؼبواقف اؼبثَتة على أهنا خطر أك هتديد ،كالنزعة كبو االستجابة اإلستعدادات إلدراؾ مدل ك 

 .(166،ص 2015)صاٌف،ؽبا".

ىو القلق كعرض من اعراض االضطراابت النفسية االنفعالية األخرل علما أبف القلق من  القلق الثانوي :.5.4.4

 (150،ص  2010عبد الباقي، .)األعراض اؼبشًتكة يف صبيع األمراض النفسية 

كوبدث عند إصابة بعض األشخاص :  organic anixistyالقلق الناتج عن األمراض العضوية: .6.4.4

أبمراض مزمنة أك مستعصبة ك ليس كل من أصيب بتلك األمراض يصاب هبذا القلق لكنو يكوف عرضة لئلصابة إذا 

  (.150،ص 2010بد الباقي ،) ع.توفرت فيو بعض السمات الشخصية ك اإلنفعالية اؼبضطربة أك غَت السوية

  يبكن اف يكوف القلق شامبل حبيت يتخلل جوانب عديدة من حياة الفرد، كيبكن اف يكوف ىائما طليقا

free floating    غَت ؿبدد اؼبوضوع ك يسمى القلق العاـ أك اؼبعممgeneraleged  ىو القلق الذم ال يرتبط :

ىو حالة  neuroisis Anxietyيطلق عليو عصاب القلق دبوضوع اك موقف معُت لكنو غامض ك غَت ؿبدد . 

 ،من االنزعاج يعآف منها الفرد ك تسيطر عليو مواقف عديدة يف حياتو اليومية ك ىذا النوع من القلق تفاقمي ك متزايد
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نوع من ك تطوؿ فًتة اؼبعاانة منو أقلها ستة أشهر ،ك يعترب اإلنزعاج اؼبزمن من األعراض األساسية يف تشخيص ىذا ال

دبجاؿ معُت أكموضوع  spisificكمن انحية أخرل يبكن أف يكوف ؿبدد  (.150ص،2010)عبد الباقي،القلق . 

.) إبراىيم خاص أكتثَته مواقف ذات قدر من التشابو كاالمتحاف ك اعبنس كمواجهة الناس كاؼبرض ك اؼبوت 

 (.163ص ،2013

 تمل القلق اُف فئات فرعية ك ىي كالتاِف :كيف الدليل التشخيصي اػبامس لئلضطراابت العقلية يش

 ( الفئات الفرعية القلق.01اجلدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 وتشخيص القلق : أعراض.4.5

 أعراض القلق:1.4.5

 (: 1998ُف نوعُت نبا )دافيد شيهافيبكن تصنيف أعراض القلق إ

  :  األعراض البدنية 

 - أك القدمُتتنميل يف اليدين أكالذراعُت-نوابت من الدكخة كاإلغماء-ضرابت زائدة أك سرعة يف دقات القلب

تتعلق ابغبرارة  ال نوابت العرؽ اليت-فقد السيطرة على الذات -الشعور أبَف يف الصدر -غثياف أك إضطراب اؼبعدة

 التوتر الزائد . -األحبلـ اؼبزعجة-سرعة النبض أثناء الراحة-أكالرايضة البدنية

 اضطراب القلق االجتماعي. قلق االنفصاؿ.

 اضطراب اؽبلع. الصمات االنتقائي.

 اضطراب القلق بسبب حالة طبية الرىاب النوعي.

 اضطراب قلق ؿبدد آخر. رىاب الساح.

 لق غَت ؿبدد.أضطراب ق اضطراب القلق اؼبعمم.

 اضطراب القلق احملدث دبادة/دكاء
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  : األعراض النفسية 

نسياف  -عدـ القدرة على اإلدراؾ كالتميز -اإلنفعاؿ الزائد -اإلكتئاب كضعف األعصاب-نوبة من اؽبلع التلقائي

 ( 30،ص 2001عثماف ،(.زايدة اؼبيل إُف العدكاف -إختبلط التفكَت -األشياء

 :5DSMمعايَت تشخيص القلق حسب .2.4.5

 اضطراب القلق ادلعممGeneralized anxiety disorder  : 

 ت ؼبدة ستة أشهر على األقل،حوؿ عدد من قلق زائد ك إنشغاؿ )توقع توجسي( وبدث أغلب الوق

 األحداث أك األنشطة )مثبلألداء يف العمل أك اؼبدرسة(.

 .هبد الشخص صعوبة يف السيطرة على االنشغاؿ 

  يصاحب القلق ك االنشغاؿ )ثبلثة أك أكثر( من االعراض الستة التالية )مع تواجد بع االعراض على االقل

 خَتة.(ألغلب الوقت ؼبدة الستة أشهر اال

 .سبلمل أك شعور ابلتقييد أك أنو على اغبافة 

 .سهولة التعب 

 .صعوبة الًتكيز أك فراغ العقل 

 .استثارة 

 .توتر عضلي 

 .  اضطراب النـو

  يسبب القلق أك االنشغاؿ القلقي أك األعراض اعبسدية إحباطا ىاما سريراي أك البفاضا يف االداء االجتماعي

 األداء. أك اؼبهٍت أك ؾباالت أخرل ىامة من

 .ال يعزل االضطراب للتأثَتات الفسيولوجية ؼبادة )مثبل إساءة استخدـ عقار ،دكاء( أك غبالة طبية أخرل 
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 كالقلق أك االنشغاؿ حوؿ حصوؿ ىجمات اؽبلع يف  فسر االضطراب بشكل أفضل دبرض عقلي أخر،ي

الوساكس األخرل كما يف اضطراب اؽبلع ،التقييم السليب،كما يف اضطراب القلق االجتماعي ،العدكل ك 

الوسواس القهرم ،ك ما يذكر ابألحداث اؼبؤؼبة ،كما يف اضطراب الكرب ما بعد الصدمة،كليس االنفصاؿ 

عن شخص متعلق بو،كما يف اضطراب قلق االنفصاؿ،اكتساب الوزف كما يف القمو العصيب،الشكاكل 

طراب تشوه شكل اعبسم،كجود مرض اعبسدية، يف اضطراب العرض اعبسدم،ظهور العيوب اؼبتصورة يف اض

 خطَت،يف اضطراب قلق اؼبرض،أك ؿبتول االكىاـ يف الفصاـ أك االضطراب التونبي.

 (178- 177،ص2015)ضبادم،

 الدالئل التشخيصية:
تصلة على األقل،ك يشًتط أف يعآف الشخص من أعراض قلقية أكلية يف أغلب األايـ ك ؼبدة عدة أسابيع م

 تمل ىذه األعراض عادة عناصر من:تش عادة لعدة شهور.ك

  توجس)ـباكؼ بشأف مشاكل يف اؼبستقبل إحساس ابالنفعاؿ،صعوبة يف الًتكيز، الشعور بعدـ الكفاية لدرجة

 أنو على شفَت اؽباكية .اٍف(.

 ،عدـ القدرة على اإلسًتخاء(. رعشة، صداع عصيب، توتر حركي )سبلمل 

  سرعة التنفس،إحساس إبنزعاج  أك ؽ،سرعة ضرابت القلبزايدة نشاط اعبهاز العصيب اؼبستقل )دكار،عر

 دكخة ، جفاؼ الفم ،اٍف(. شرسويف )أعلى البطن(،

 تكرر الشكاكم اعبسدية ىي األعراض الغالبة.كوف اغباجة اُف التطمُت اؼبتكرر ك كعند األطفاؿ قد ت 

 كتئاب،ال يستبعد )تستمر كل مرة ؼبدة أايـ قليلة( خاصة أعراض اال  ألعراض أخرل العابر ك الظهور

تشخيص االضطراب القلقي العاـ كتشخيص أساسي،ك لكن يشًتط اال يستوىف الشخص كل شركط النوبة 

( أك االضطراب F41.0(،أك اضطراب اؽبلعي)F40الرىايب ) االضطراب القلقي (،أك-.F32االكتئابية )

 (.يشمل :-.F42الوسواسي القهرم )
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 حالة القلق.،تفاعل القلق،عصاب القلق 

  (178ص،اؼبرجع نفسو)ال يشمل :الوىن العصيب.ك 

 عالج القلق :.6.4

 ىناؾ عدة كسائل ـبتلفة يتم إستخدامها لعبلج القلق ك تشمل:

العبلج  العبلج السلوكي، الذايت، اعبماعي،التنؤف اؼبغناطيسي،اإلوباء النفسي،العبلج العقاقَت،الوخز ابإلبر،التحليل

 ؼبثلية،بشكل أساسي شبة ثبلثة أنواع من العبلج :ابلصدمات الكهرابئية، اؼبعاعبة ا

اعبراحة النفسية،فقط يف مغظم اغباالت اػبطَتة  مثل العبلج ابلصدمات الكهرابئية أكالعالج الطبيعي:.1.6.4

 ك عادة ما تكوف ىناؾ مشكبلت أخرل .

فالطرؽ اليت يتم شرحها أما طرؽ العبلج اليت تثبت أهنا تؤدم اُف ربسن مستمر،فهي طرؽ العبلج النفسي لذلك 

 تندرج ضمن ىذه الفئة ك تقدـ ؾبموعة من الوسائل اليت يبكن إستخدامها للتغلب على القلق.

 كاؼبقصود بو التفسَت كالتشجيع كاالستمتاع اُف صراعات اؼبريض كالتوجيو.العالج النفسي:.2.6.4

اؼبهارات  كل منتظم ك ربسُتكفيو يدرب اؼبريض على االسًتخاء بش العالج السلوكي ادلعريف:.3.6.4

 تغيَت ؿبتول كأسلوب التفكَت.االجتماعية ك تقويتها ك 

 العضلية التمرينات خبلؿ من اإلسًتخاء اؼبريض على ييدىرىب اؼبرضي،حيث ابػبوؼ اؼبرتبط القلق لفئة خاصة ييقدـ

 مواجهتها اؼبريض يستطيع ىتتدرهبيا،ح شدهتا تزداد ؼبنبهات عقاقَتاإلسًتخاء،مث تعريضو أتثَت أكربت كالتنفسية

الشرطي  الًتابط ؿبلو اؼبرضي،ليحل الشرطي الًتابط ينطفئ القلق،كىنا عبلمات ظهور اسًتخاء دكف حالة يف كىو

 (15 ص ،/سد عكاشة، ).اغبيواانت كخواؼ اؼبتسعة األماكن خواؼ:بو عيوعبت اليت اغباالت كمن السوم،

وضع االجتماعي سواء العائلي أك يف العمل عندما ربتم الضركرة يقصد بو تغيَت الالعالج االجتماعي:.4.6.4

 ذلك.
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 كىو يكوف ابؼبهدائت لفًتة بسيطة ال تزيد عن ستة أسابيع،كدبضادات االكتئاب.العالج الكيميائي :.5.6.4

ن مستحبة كما يبك عدـ فاعليتو يف عبلج القلق،فغالبا ما يدمنو الشخص ك تكوف لو أاثر جانبية غَت فقد أظهر

أف يكوف خطَتأى.كمع ذلك يبكن أف يكوف العبلج الطيب اؼبناسب ضركراين عندما تكوف ىناؾ مضاعفات مثل 

  حالت االكتئاب كالذىاف اليت ربتاج اُف عبلجها .

(https://books.google.dz/books?id=L_ZPDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=fr&p

g=PA1#v=onepage&q&f=false) 

 الوسواس القهري : .5

 :          Obsessive complusive Disordouتعريف الوسواس القهري.1.5

 كسوسة كسواسا، صدره كيف كلو إليو، الشيطاف كسوس: ،فيقاؿ كسوس كالفعل الشيطاف ىو : لغة الوسواس 

 (1033،ص1985.)ؾبمع اللغة العربية ،خَت كال فيو نفع ال دبا النفس حديث كىو

 رضاىم،ك غَت من قهار أخذىم يقاؿ كقهار،ك قاىر فهو غلبو قهار، قهره من العربية اللغة يف :لغة القهر 

 اضطرار :قهرة فبلان أخدت: يقاؿ القاؼ بضم القهرة القهر إُف أمره الرجل،صار كأقهر رضا، بغَت:فعلو قهار

  (12،2002 اػبالق، عبد).شيء غلبتو ربد ال الغالب القهار ،ك اغبسٌت هللا أظباء من اسم كالقهار

       :اليت عرفت الوسواس القهرم كىي كالتاِف ىناؾ العديد من التعاريف

 فيو يكرر الفعل أك تكرار الفكرة ،ابلرغم من أف اؼبريض يعرؼ جيدا،أهنا فكرة غَت معقولة كغَت ىو

 (72،ص 2006) اؼبيبلدم ،.وباكؿ مقاكمتها،كلكن ىذه اؼبقاكمة تسبب لو قلقا شديدا مث سرعاف ما تفشلك مقبولة،

يعرؼ أبنو فكر متسلط كسلوؾ جربم يظهر بتكرار لدل الفرد كيبلزمو كيستحوذ عليو كال يستطيع 

و ،كيشعر إبغباح داخلي توسوس بو نفس مقاكمتو،رغم كعيو بغرابتو كعدـ فائدتو كسيشعر ابلقلق كالتوتر إذا قاـك ما

 (15-14،ص 2017) موسى ،.للقياـ بو

https://books.google.dz/books?id=L_ZPDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dz/books?id=L_ZPDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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 ظبي الوسواس القهرم إبسم الوسواس القهرم العصيب ؼبدة عقود ،كاآلف ظبي اضطراب الوسواس القهرم

فف من كيعترب أحد أنواع القلق النفسي .إذا أف القلق ىو ؿبور ىذا االضطراب كاألفعاؿ كاألفكار ىي اليت تزيد أك زب

درجة القلق ،كمع أف ىؤالء اؼبرض قد تكوف أفكارىم كأفعاؽبم غريبة كلكنهم ال يفقدكف إتصاؽبم ابلواقع كيعرفوف أف 

ىذه األفكار غَت منطقية كخطأ.حبيث يعرؼ الوسواس أبنو أفكار كخواطر كدكافع أك صور ملحة َف ىبًتعها اؼبريض كال 

ه كذبعلو منزعجا منها كوباكؿ رفضها أك مقاكمتها كإنباؽبا كلكنها تعاكده تلقاىا من اػبارج بل ىي موجودة يف تفكَت 

 .من جديد 

أما األفعاؿ القهرية فهي سلوكيات تبدك ىادفة كلكنها متكررة حسب قواعد أك مبط معُت ،كىذا الفعل ليس 

 (12،ص 2008،)سرحاف.ابلضركرة ىو هناية اؼبطاؼ

سخيفة كمتكررة كغَت قابلة للسيطرة )الوساكس( اليت تنتج القلق،  ك يعرؼ على أنو اضطراب عقلي يتميز أبفكار

يبكن النظر إُف الوسواس القهرم على أنو حالة يعآف  .كاليت تليها سلوكيات متكررة )قهرية( هتدؼ إُف تقليل القلق

يف الوسواس يبكن تعر  ال تقاـك ألداء طقوس متكررة) قهرية( فيها الشخص اؼبصاب يف كثَت من األحياف من حوافز

يف الوسواس القهرم  .القهرم على أنو االنقطاع يف ذىن األفكار أكالدكافع أكالصور غَت القابلة للتغلب عليها كاؼبتكررة

 .، تعمل الطقوس اؼبتكررة على مواجهة القلق الذم تسببو اؽبواجس

(valdimir kalinin,2014,p3)     

)الوسواس(،كالقياـ ابألفعاؿ القهرية النمطية الطقوسية مرغوب فيو ة غَتيتم ابألفكار الثالثعصاب وسواس القهري :

فرؾ اليدين كلعق الشفاه إبستمرار،كىدفها التغلب على القلق  غَت اؼبعقولة،مثل غسل اليدين بُت اغبُت كاالخر،أك

مشاعر إطفاء مشاعر الذنب )فقد يكوف غسل اليدين بسبب الشعور ابلذنب ؼبمارسة العادة السرية(.نكوص اُف 

مكبوث كيصاب بو األشخاص الذين عاشوا يف ظركؼ ال  الثنائية من اغبب كالكراىية األبوين،أكنوع من العودة اُف

 (543.542،ص ص1993)اغبفٍت،.تعرؼ االرتياح الغريزم كاالنفعاالت
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 ةيفكار كسواسأيت على ىيئة أيف الوسواس القهرم أأف أصحاب التعاريف اتفقوا على  ةكبذلك ترل الباحث

فعاؿ قهرية،كما اتفق صبيعهم على عدـ معقولية تلك األفكار لدل اإلنساف كتفاىتها كأهنا تعرقل عليو حياتو كذبعلو أك 

على ذكر اؼبقاكمة أتى  أحدنباأصحاب التعاريف إُف فريقُت غَت منتج يف حياتو اليومية،كلكن من اؼببلحظ انقساـ 

مع العلم أف اؼبقاكمة  كاألفعاؿ القهرية،كالفريق األخر َف يتطرؽ إُف ذكرىا، ذباه األعراض الوسواسيةااليت يبديها اؼبريض 

ساسية للمريض الوسواسي كعدـ ذكر اؼبقاكمة يف بعض التعاريف هبعلها ضعيفة كغَت شاملة. ككذلك أيف استجابة 

قعوف يف مشكلة كىي أف منهم من فرؽ بُت الوساكس كاألفعاؿ القهرية ،كمنهم من َف يفرؽ بينهما كالذين َف يفرقوا ي

ف اييت أحدنبا متفردة،كذلك بنايف ماجاءت بو اؼبراجع أفعاؿ معا دكف أفكار كسواسية ك أالوسواس القهرم يتكوف من 

 .هرية قالعلمية اؼبتخصصة يف كصف اضطراب الوسواس كاألفعاؿ ال

 النظرايت ادلفسرة الضطراب الوسواس القهري :.2.5

 هرية يف ضوء بعض نظرايت علم النفس :تفسَت الوساكس كاالفعاؿ الق

 : النفسي التحليل نظرية1.2.5

 فركيد " أف يذكر "freud كمرض (1895-1894)عامي يف األمراض بقية عن القهرم الوسواس عزؿ 

 طقوس مبطي بشكل اؼبتكرر ،اإلتقاف مبوذجي كبو فركيد،على لدل القهرم السلوؾ كيتضمن قائم بذاتو

  اٍف .... اؼببلبس ،كتغيَتاليدم كغسل للسرير، كالذىاب ي،اليوم يف السلوؾ لطائفة

 كصف حيث ، القهرم الوسواس ابضطراب ترتبط ميكانزمات ىناؾ فإف النفسي التحليل نظرية ضوء كيف " 

 ، كاألبطا العزؿ، يف سبثلت كاليت القهرم الوسواس ككيفية شكل ربدد دفاعية ( حيل ) آليات فركيد ثبلث

 . السرية الشرجية الدفاعات ضد للدفاع ضركرية اؼبيكانزمات كىذه ،كالتكوين العكسي

 نفسية لصراعات أعراض إال نبا ما التحليلية النظرية لدل القهرم كالسلوؾ الوساكس أف يتضح كىكذا 

 كمساعيو أفكاره للتعبَت نسبيا آمنة طريقة فيها الفرد هبد الشرجية اؼبرحلة يف الفرد خربات اؼبنشأ،نتيجة داخلية

  (25 ،ص  2005، جودة) .اؼبكبوتة
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  قبد ضمن ىذه النظرية كل من :النظرية السلوكية :.2.2.5

 :ترجع اُف كل من ابفلوؼ ك كاطسوف حيث يرل أف سلوؾ الشخص )الفرد( نتيجةنظرية االشراط الكالسيكي 

 يتكوفك  للقلق، رطياش مثَتا سبثل الوسواس أف النظرية ىذه أصحاب حبيث يرلعبلقة بُت اؼبثَت ك االستجابة . 

 هبذه القلق الوسواسي،كزبفيف ابلفكر اؼبرتبط القلق ىبفف معينا سلوكا أف الفرد يكتشف عندما القهرم السلوؾ

 اشًتاط عن انتج اإلضطراب ىذا أف ابفلوؼ كيرل.متعلما سلوكا مبطا كيصبح كيثبتو القهرم السلوؾ يعزز الطريقة

 .(253،ص1986 ، عطوؼ(.مرضية كعادات استجاابت ديول اػبارجية اؼبثَتات تبلـز مرضي،حيث

اذ أف تفسَت اؼبشكلة تنحصر يف خوؼ الشخص من إنتقاؿ العدكل إليو فيسيطر عليو الفكر الوسواسي اؼبتعلق 

كقد تتطور اؼبشكلة من فكرة اُف فعل قهرم تتمثل يف طقوس اؽبركب .من اؼببلمسة أكالنظافة  ضابلعدكل ك اؼبر 

اغبدث للصادـ ىو بداية اؼبرض ،كلكن بعد ربليل اتريخ إضطراب  ف تفًتض النظريةأمسة .اؼبتكررة بعد اؼببل

 الوسواس فلوحظ أف ضغوط اغبياة اليومية بشكل عاـ أكثر من ربطها ابغبدث الصادـ. 

  :قبد على رأسها سكينر فقد ركز على االستجابة كالنتائج أم على ما وبدث بعد نظرية اإلشراط اإلجرائي

ىو أف السلوؾ يبثل ؾبموعة من االستجاابت ككل استجابة تعترب مثَتا الستجابة اتلية ؽبا متأثرة هبا.  ئياالجرا السلوؾ

اُف ظهور  يؤدم ىذا مع اختبلؼ التأثَتات اإلجتماعية من بيئة اُف أخرل.كعلى سبيل اؼبثاؿ:شخص يعتقد أنو قد

يف خفض القلق ،كابلتاِف فإف الوساكس القهرية ماىي اال استجابة تتمثل يف غسل اليدين عدة مرات كالنتيجة تتمثل 

 سلوؾ متعلم مت دعمو ك تعزيزه عن طريق النتائج ػبفض القلق أك اػبوؼ .

كما يرل ريتشماف أف الشخص يلجأ اُف الفعل القهرم لتجنب عقوبة اجتماعية أك عقاب ذايت الذم قد يًتتب 

اؼبفرطة كاػبيبة كتوقع العقاب فإف فكرة  التجنب السليب لديهم غَت  عليهم الشعور ابلذنب ،اذ أف ق يتسم ابغبساسية

 فعالة كيف حالة التجنب االهبايب تكوف ىادفة ألهنا تسعى اُف خفض التوتر كالقلق )النظافة(.

( قدـ توضيح  للوساكس القهرية عن طريق التعلم ابلنموذج كالتجنب 1960) Mowrer "مورر"إضافة اُف 

ػبوؼ كعلى سبيل اؼبثاؿ:مريضة زباؼ اعبراثيم كالتلوث تقـو ابلتجنب اهبايب يتمثل يف غلق النوافد يف خفض التوتر كا
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كذبنب الذىاب لؤلماكن الندسة كالغسيل اؼبستمر،أما التجنب السليب  يظهر جليا يف بقاء اغبالة يف اؼبنزؿ كاؽبركب 

 .كالقياـ بطقوس االغتساؿ ألنو اؼبنفد الوحيد ػبفض حاالت التوتر

 : كاآليت القهرية األفعاؿ ك الوساكس لسلوؾ تعلم مبوذج تقدٔف يبكن ك

 القهرية. األفعال و الوساوس لسلوك تعلم (ظلوذج01الشكل رقم)

  

  

 

 : كالتاِف اإلهبايب التجنب مبوذج يكوف السليب التجنب يفشل عندما ك

 

  

 

 

 أراء لدينا لكن قلق صورة يف شرطية إنفعالية إستجابة تظهر نبالتج فشل حالة يف أنو تبُت السابق اؼبثاؿ يف

 إُف يذىب اآلخر كالبعض من القلق تزيد القهرية كاألفعاؿ الوساكس أف إُف يذىب فالبعض اإلذباه، ىذا يف متعارضة

 21)  ص ، 2003سعفاف،).الكبلسيكي اإلشراط نظرية خاصة القلق زبفض أهنا

 النظرية ادلعرفية :.3.2.5

 .albert alisك"ألربت أليس" beck بُت فبثلي ىذه النظرية "أركف بيك" من 

حيث يرل بيك أف العمليات اؼبعرفية ؽبا عبلقة ابلسلوؾ اؼبختل كظيفيا فهو انتج عن مباذج تفكَت منحرفة، ك 

العبلج ىو يفًتض كذلك أف األفراد ال يضطربوف بسبب األحداث كإمبا دبا يرتبط هبذه االحداث من أفكار،لدل فإف 

  استجابة شرطية

 جتنب سليب

 مثَت شرطي

 غلق النوافد التفكَت يف التلوث

 شرطيةاستجابة 

 جتنب اغلايب

 غسل االيدي و النظافة

 مثَت شرطي

 استجابة انفعالية
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اعادة تشكيل البنية اؼبعرفية للمريض.كأف االضطراابت االنفعالية ربدث بسبب خلل يف التفكَت.كابلنسبة ؽبم أف الفرد 

 يبيل اُف االىتماـ ابلغَت ك تدمَت الذات اذ أف ىذا يتوقف على الطريقة اليت يفكر هبا الشخص.

ريض الوساكس لو أفكار خاطئة هتدد  يرركف أبف م m.fall and wellershein  "ماؾ ك كيلرشن"

 كيانو كتؤدم أدائو الوظيفي كاغبل دائما ىو فبارسة الطقوس السحرية منها ػبلق حالة الراحة.

كعلى غرار كل ما ذكره يرل أنصار النظرية اؼبعرفية أنو يبكننا أف تصرؼ عن عقولنا األفكار الغَت مرغوب 

واس القهرم ماداـ مضمونو مثَتا للقلق .كأف اعبميع لديهم أفكار فيها اال أنو ال يبكننا ذلك خاصة مريض الوس

متكررة غَت مرغوبة تزداد حدة يف حالة الضغط كتكرر بشكل عنيف حينها يصبح الطقس القهرم معزز كنتيجة 

 ػبفض األَف كالشعور ابلراحة يف كل مرة. 

 :فية من ركادىا تنتمي ىذه النظرية السلوكية اؼبعر نظرية التعلم االجتماعي : .4.2.5

الذم  يف تفسَته للسلوؾ الوسواسي على أنو مكتسب متعلم يرجع اُف اػبربات  .banadura A"الربت اباندكرا" 

األكُف من الطفولة كالسمات الوالدين دكر ىاما يف ظهور االضطراب الوسواسي كذلك من خبلؿ أسلوب التنشئة 

كذلك غالبا ما قبد بعض اتجمتمعات اليت تؤيد فكرة أك ابالحرل تفضل االجتماعية كالنقد ك اغبماية الزائدة ك غَتىا .

 كجود ظبات النظافة التدقيق ك اؼبراجعة .

( أف السلوؾ القهرم يعود اُف اؼبسؤكليات اؼبنوطة للشخص اضافة 1982) "مليكامن ك رايب"يف حُت يعتقد 

لبلدكات اؼبنزلية،اؼببلبس،االرضيات يزيد لدل كتطورىا فقهر االغتساؿ  الفركؽ بُت اعبنسُت اُف الدكر اعبنسي ك

 النساء أكثر .

يرل أبف األحداث البيئية تساىم يف تطور االضطراب كاألسرة اليت تتميز  Rachmanبينما "راتشماف"

دبعايَت صارمة كالشديد كالتدقيق على األشياء كما أف األابء الذين يظهر لديهم أفعاؿ قهرية متعلقة ابلنظافة فإف 

 ؽبم لديهم قابلية للوسوسة مقارنة مع األابء الذين يظهركف أفعاؿ قهرية خاصة ابؼبراجعة .أطفا
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كما أف األفعاؿ القهرية زبتلف حسب طبيعة التحكم الوالدم، فسلوؾ التنظيف القهرم يظهر يف األسر اليت 

ألسر شديدة القسوة ذات اؼبستول يبارس فيها الوالداف أسلوب اغبماية الزائدة أما سلوؾ اؼبراجعة القهرية يظهر يف ا

 اؼبعيشي اؼبرتفع .

 مشاعر تولد قهر االغتساؿ.اؼبراجعة ك  أف مشاعر الذنب تولد قهر Rachmanك يعتقد راشتماف"

 ( أف سلوؾ اؼبراجعة يرجع اُف اغبساسية الزائدة للنقد.1979خرين )أك من كجهة نظر تَتنر ك 

صابُت ابلواسواس القهرم أبهنم يتميزكف ابلنظاـ كالًتتيب ك البخل ك العناد  كقدـ "ديفيد"كاخرين ظبات أابء األطفاؿ اؼب

 كما يبكن تصنيفهم اُف فئتُت :

 االكُف : تكوف عنيدة ،مكتئبة، سريعة ، الغضب .

 الثانية :متذبذبة ،غَت منضبطة ، مطيعة .

 النظرية البيولوجية : .5.2.5

أك أسباب فسيولوجية كعدـ اكتماؿ مبو اعبهاز العصيب لدل ترجع ىذه النظرية االضطراب اُف عوامل الوراثة 

االطفاؿ كذلك كجود اؼبرض بطريقة دكرية ك يف ىيئة نوابت متكررة مع اضطراابت اؼبوجات الكهراابئية يف الدماغ ك 

 . ppmاالصابة أبمراض اعباز العصيب كالصرع النفسي اغبركي 

أساس كجود بؤرة كهرابئية نشطة يف غباء الدماغ حسب  اذ أف العامل البيولوجي ك الفسيولوجي يقـو على

مكاهنا يف اؼبخ تثَت دكائر كهرابئية تؤدم اُف الفكرة أك اغبركة نفسها ك تبقى يف حالة نشاط مستمر،ك نستطيع افًتاض 

أساس بيولوجي للوساكس ك األفكار القهرية يف أف الشخص يرث ك يكتسب أمباطا سلوكية كافية زبتزف يف العقد 

القاعدية كاليت تنفجر عن حدكث عطب يف كظائف اعبزء االسفل من الفص اعببهي كأف اؼبسارات اؼبوصلة بُت الفص 

 اعببهي ك العقد تعمل من خبلؿ الناقل العصيب السَتكتونُت .
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 كقد يظهر االضطراب بسبب الوراثة كالبيئة معا أم اػبربات السلبية أك الًتبية اػباطئة كالتسلط  فإف اؼبريض

يصبح غَت عقبلٓف يف األفكار ىنا وبدث تفاعل دينامي يف نشأة األفكار الوسواسية كاألفعاؿ القهرية كابلتاِف فإف 

 2014سعفاف،.)الوراثة كالبيئة متكامبلف دبعٌت االستعداد الوراثي مع ضغوط بيئية شديدة تؤدم اُف ظهور األعراض

،81-104 ) 

 الضطراب اؼبؤدية حيث األسباب من زبتلف أهنا ، القهرم للوسواس اؼبفسرة النظرايت عرض من كيتضح

 إُف يعود السبب أف التحليلية النظرية فيو ترل الوقت لذم ففي منها، لكل النظرم لئلطار تبعان  القهرم، الوسواس

 أما علم،الت نظرية إطار يف الشرطي اؼبنبو إُف السبب ترجع السلوكية أف النظرية الشرجية، يبلحظ اؼبرحلة يف التثبيت

اؼبعرفية.كنستخلص أف أصحاب النظرايت  العوامل إُف القهرم الوسواس اضطراب أسباب تعزك النظرية اؼبعرفية فإهنا

كمن ىنا النفسية فسركا االضطراب تفسَتات ـبتلفة ك أرجعوه لعوامل ـبتلفة، الكل حسب االذباه الذم يتبناه .

 بقة ال تعمل دبعزؿ عن بعضها؛ بل يف تكامل كتفاعل مستمرين.كجدت الباحثة أف ىذه النظرايت كالتفسَتات السا

  :أسباب الوسواس القهري 3.5

 الوراثة :.1.3.5

كىنا النعٍت ابلوراثة إنتقاؿ الفعل ابعبينات ك إهنا من خبلؿ تواجد االبناء مع األابء فيكتسبوف منهم ىذا اؼبرض 

ف الطباع كاألعراض القهرية اؼبصاحبة للمرض تنتقل ألفراد أك طريقة نشأتو فإذا فكانت األسرة مصابة ابلوسواس فإ

 األسرة.

 التنشئة االجتماعية اخلاطئة :.2.3.5

  حيث تلعب الًتبية اؼبتزمنة الصارمة كتنعت الوالدين كالقسوة الزائدة على األبناء كالكره كالذين كالقمع كغَتىا من

دل الطفل كإف وبصر إىتمامو كتفكَته يف نفسو كما األساليب اػباطئة ككل ىذا يؤدم اُف العناد كالعصياف ل

 تظهر قيمة التأثَتات الوالدين يف تكوين األعراض القهرية لدل الطفل. 



النفسي" وعاش" ال                    الفصل الثاني:                                          

39 

  كالتدريب اػباطئ اؼبتشدد اؼبتعسف على النظافة كاالخراج من الطفولة .الشعور ابآلَف كعقدة الذنب كأتنيب

إراحة للضمَت  وف السلوؾ القهرم دبثابة تكفَت رمزم ككيك الضمَت،كسعي اؼبريض الشعوراي اُف عقاب ذاتو،

)فمثبل يبكن أف يكوف غسيل األيدم القهرم رمزا الغسيل النفس كتطهَتىا من اإلمث اؼبصل خبطيئة أك بغريزة 

 .  (مكبوتة

  (. 510، ص 2001)زىراف ،.أك الكبار اؼبرض الوسواس القهرمتقليد سلوؾ الوالدين 

 كتساعد األدكية اليت ترفع من  ساسي،أقهرم يرتبط بنقص مستول السَتكتونُت بشكل يعتقد أف مرض الوسواس ال

.)حقيقة اؼبرض النفسي اعرؼ مرضك مستول السَتكتونُت يف الدماغ على ربسُت أعراض الوسواس القهرم

 النفسي كزبلص منو اُف االبد خنساء من النعيم، موقع.(

 ف كالسل كالتيفونيد كغَتىا فبا يؤدم اُف كجود أفكار متسلطة تبدك يف األمراض اؼبعدية اػبطَتة أك اؼبزمنة كالسرطا

 سلوؾ اػبوؼ لدل اؼبريض .

  كقد تكوف من أسبابو أيضا إستخداـ حيلة التكوين العكسي كمثاؿ ذلك ؿباكلة الفرد إهباد سلوؾ مبالغ فيو ذباه

غب بوجود طفل ؽبا كرباكؿ إنزالو كىو شيء كاف يبادلو شعورا معاكسا ؼبا وبس بو األف مثبل ) االـ اليت ال تر 

 (.76-75،ص ص2005)الداىرم،جنُت تعمل على إحاطتو حبب كبَت بعد أف أييت(. 

 .اػبوؼ كعدـ الثقة ابلنفس، ك العبث 

  يعتقد أصحاب اؼبدرسة السلوكية أف الوسواس يبثل مثَتا شرطيا للقلق كإذا ارتبط الفكر الوسواسي دبثَت غَت شرطي

ح أيضا مثَتا للقلق كيتكوف السلوؾ القهرم عندما يكتشف الفرد أف سلول معينا ىبفف القلق للقلق فإنو يصب

)زىراف يثبتو كيصبح مبطا سلوكيا متعلما.اؼبرتبط ابلفكر الوسواسي،ك زبفيف القلق يعزز ىذا السلوؾ القهرم ك 

،2001، 511) 

 ربة جنسية مثالية سلبية تكبت كتظهر فيما سيغموند فركيد إعترب أف بعض اغباالت الوسواس القهرم ترجع اُف خ

 بعد معربا عنها أبفكار تسلطية كسلوؾ القهرم.
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  كقد أرجع البعض اؼبرض اُف كجود بؤرة كهرابئية نشطة يف غباء الدماغ تسبب دكائر كهرابئية تؤدم اُف نفس

تصاؿ دائم ابلدكائر الفكرة أك السلوؾ سباما كما تشرح األسطوانة كتكرر نفس النغمة.ك ىذه البؤرة على ا

 الكهرابئية األخرل يف غباء الدماغ تقاـك ىذه البؤرة كتكف من نشاطها.

 .من حيل الدماغ الرئيسية يف عصاب الوسواس القهرم.حيلة التكوين العكسي.كحيلة االلغاء أك االبطاؿ 

 كرباكؿ كبتها كحفظ الفرد  رباكؿ حيلة العزؿ تطويق كؿباصرة االنفعاالت كاالندفاعات اؼبثَتة للقلق تسعى لعزؽبا

من ىذا القلق. كاذا قبحت ىذه حيلة جزئيا فقط ككاف العزؿ غَت كامل ،فإف بواقي ىذه االنفعاالت كفلوؿ تلك 

 (511، ص 2001.)زىراف،االندفاعات نتسلل مسببة الفكر الوسواسي كالسلوؾ القهرم

 الضطراب اؼبؤدية حيث األسباب نم زبتلف أهنا ، القهرم للوسواس اؼبفسرة النظرايت عرض من كيتضح

 إُف يعود السبب أف التحليلية النظرية فيو ترل الوقت لذم ففي ، منها لكل النظرم لئلطار تبعان  ، القهرم الوسواس

 ،أما التعلم نظرية إطار يف الشرطي اؼبنبو إُف السبب ترجع السلوكية النظرية أف الشرجية، يبلحظ اؼبرحلة يف التثبيت

 اؼبعرفية. العوامل إُف القهرم الوسواس اضطراب أسباب تعزك عرفية فإهناالنظرية اؼب

 .أنواع الوسواس القهري:4.5

اليت تعاكد اغبدكث للفرد إبصرار كإغباح،كيف الغالب ماتكوف أفكار غَت سارة بل أفكار  األفكار الوسواسية :1.4.5

 مزعجة .

فرد نفسو عماقا اُف تكرار بعض االفعاؿ أك األعماؿ حيث هبد ال أفعال قهرية أوقسرية أو استحوادية:.2.4.5

 النمطية الطقوسية .

كاالعتقاد ك إبف الفرد وبصل جراثيم اؼبرض ،مع خليط من األفكار الوسواسية مع األفعال االستحواذية:  3.4.5

كاليبكن للفرد أف فعاؿ القهرية ربدث بصورة تكرارية ،فاالفكار الوسواسية كاأل.اؼبيل القهرم لغسل اليد إبستمرار.

يتحكم فيها شعوراي .يلجأ إليها الفرد غبماية نفسو من اؽبجمات اغبصر. كعندما تعاؽ يشعر الفرد حبصر شديد 

كترتبط ىذه األعراض دبشاعر العدكاف كالدكافع اعبنسية أك سلوؾ إصبلح الذات كاالستقامة كالطهارة كالشعور 
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،  2004)العيسوم ،  .راض، كىي قريبة من كعي اؼبريضابلواجب كالعقاب. كمن السهل تشخيص ىذه األع

 ( 93ص

 يبكن أف أييت بعدة صور أك أمباط أك أعراض ،منها:

 . طقوس التنظيف كـباكؼ التلوث 

 . طقوس التدقيق أك اؼبخاكفة على السبلمة 

 . طقوس التكرار ك التصرفات التعدد القهرم 

 .طقوس البطن القهرم 

 لقهرية .الوسواس اػبرافية كالتصرفات ا 

 (.294،ص2014عببورم،كا)اعببورم  .طقوس االدخار أك التخزين 

 : CIM10و  DSM5أعراض و تشخيص الوسواس القهري حسب .5.5

 أعراض الوسواس القهري :1.5.5

 األفكار أك التصورات ك األفعاؿ ال تعترب كساكس مرضية إال اذ توفرت فيها الشركط التالية: 

  منطقي كدكف ىدؼ أك مربر لو،كيكوف ذلك على مستول الوعي أك تكرار بشكل غَت عادم أكغَت

 حيث نبلحظ التكرار بنمط معُت. (Stereotyped)الشعور،كأيخد شكبل مبطيا 

 .اليستطيع الفرد مقاكمة ذلك 

 .األفكار كالتصورات أك األفعاؿ تكوف خالية اؼبعٌت أك القيمة أك اؽبدؼ 

  ظائف الشخصية، كيكوف ىذه االضطراب على شكل تسبب اضطراب يف كظائف الفرد اغبياتية كالو

 إستجابة ذبنبية تصنع حدكث ماال ربمد عقباه من كجهة نظر مريض.

 .معاانة اؼبريض للقلق كاػبوؼ كالتوتر 
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  يبلحظ جهود اؼبريض على مدل سنوات للتخلص من ذلك بدكف فائدة كاػبوؼ من ربوؿ الفكرة أكاالندفاع

وبة الوسواس تكوف متقطعة تظهر بُت اغبُت نجريبة أك حاداث. كأعراض  ابلسلوؾ اُف حقيقة فَتتكب الفرد

  (55، ص2005) الزراد،  كاألخر على شكل نوابت، كاؼبدة الفاصلة بينها تكوف أقل شدة ك أؼبا للمريض.

 : الدالئل التشخيصية إلضطراب الوسواس القهري.2.5.5

 :DSM5حسب 

ر أعراض كسواسية ... أك أفعاؿ قهرم.... أك كبلنبا يف أغلب من أجل الوصوؿ اُف تشخيص مؤكد هبب أف تتوف

االايـ ؼبدة اسبوعُت مستمرين على األقل  كأف تكوف مصدرا لئلزعاج اك لتشويش االنشطة اؼبعتادة كتتميز األعراض 

 : الوسواسية ابؼبميزات التالية

 . هبب ادراؾ أهنا أفكار اؼبريض أك نزكاتو اػباصة 

 رة أك فعل كاحد على األقل ال يزاؿ اؼبريض وباكؿ مقاكمتو دكف قباح حىت اذا كانت هبب اف يدرؾ ىناؾ فك

 ىناؾ أفكار أك أفعاؿ اخرل توقف اؼبريض عن مقاكمتها.

  هبب أال تكوف الفكرة اك تنفيذ الفعل يف حد ذاتو مصدرا للمتعة )ال يعترب ؾبر زبفيف التوتر اك القلق متعة

 هبذا اؼبعٌت(

 ار أك التصورات أك النزكات متكررة بشكل مزعج .هبب أف تكوف األفك 

 : ICD10 حسب

ؼبدة  األايـ أغلب يف كبلنبا أك قهرية أفعاؿ أك كسواسية أعراض تتوفر أف هبب مؤكد تشخيص اُف الوصوؿ أجل من

اسية الوسو  االعراض ،كتتميز اؼبعتادة األنشطة لتشويش أك لئلزعاج مصدرا تكوف كأف األقل، على مستمرين أسبوعُت

 : التالية ابؼبميزات

 اػباصة نزكاتو كأ اؼبريض فكارأ هناأ إدراؾ هبب. 
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 اذا كانت حىت قباح، دكف مقاكمتو وباكؿ اؼبريض اليزاؿ االقل على كاحد فعل أك فكرة ىناؾ يكوف أف هبب 

 . مقاكمتها عن اؼبريض توقف خرلأ فعاؿأ كأ أفكار ىناؾ

 متعة هبذا القلق كأ التوتر زبفيف ؾبرد اليعترب( للمتعة مصدرا ذاتو حد يف الفعل تنفيذ أك الفكرة التكوف أف هبب 

  .) اؼبعٌت

 مزعج بشكل متكررة النزكات كأ التصورات أك األفكار تكوف أف هبب . 

 قهرم. كسواسي كسواسي ك عصاب عصاب :قهرم عصاب  :يشمل

 :التفريقي التشخيص

 معا ما هبتمعاف كثَتا األعراض نوعي ألف ،كذلك صعبا االكتئايب اإلضطراب كبُت القهرم الوسواس إضطراب بُت 

 توفر اذا أما . أكال ظهرت أعراضو الذم لبلضطراب التشخيص يف االكلوية تعطى االضطراب من حادة نوبة كيف

 . االكِف التشخيص ىو االكتئاب إعتبار اؼبفضل فمن ، منهما أم غلبة دكف اإلثناف

 كال اآلخر اإلضطراب غياب يف اعراضو تستدٔف اليت لبلضطراب األكلوية تعطى اؼبزمنة االضطراابت حالة كيف. 

 كسواسية أعراض ظهور كلكن. التشخيص ىذا إستخداـ دكف اػبفيفة الرىاب أعراض رضة العا اؽبلع نوابت ربوؿ

 . اغباالت ىذه من جزءا يعترب أف هبب عضوم نفسي اضطراب اك تويت متبلزمة أك ، الفصاـ كجود يف

 ربديد  يبكن أف اؼبفيد من أنو إال القهرية األفعاؿ مع الوقت نفس يف تتواجد قد الوسواسية األفكار أف من كابلرغم

-154 ،1999عكاشة، .)ـبتلفة لعبلجات يستجيباف قد ألهنما ذلك ، اؼبرضى بعض يف كضوحا أكثر أيهما

153) 

 الج اضطراب الوسواس القهري:.ع6.5

سباب كإزالتها كتفسَت طبيعة االعراض كمعناىا الرمزم كاالشعورم، كعبلج للكشف عن األالعالج النفسي :1.6.5

الشرح كالتفسَت كتنمية البصَتة ابلنسبة للعوامل كالديناميات كاؼبخاكؼ كما يصاحبها من حيل ككسائل دفاع ال شعورية 
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كس ك مواقفها كخرباهتا ،كعبلج اؼبعونة كاؼبساندة كالتشجيع كالتطمُت كالتقليل من اػبوؼ ك ذبنب مثَتات الوسا

 .كإعادة الثقة ابلنفس،ك العبلج بئلزاحة )أم إزاحة الفكار الوسواسية ك السلوؾ القهرم أبفكار بناءة كسلوؾ مفيد (

ازاحة األعراض كبصفة خاصة للتخلص من اؼبخاكؼ اؼبصاحبة كخاصة ابستخداـ إل :العالج السلوكي.2.6.5

حالة  الكبار(،كالعبلج ابللعب)يف حالة ابلعمل)يف ،كالعبلجكاػبربة اؼبنفرة أسلويب الكف اؼبتبادؿ

 (513،ص2007)زىراف،(.الصغار

 )نفس اؼبرجع(.العبلج البيئي مثل تغيَت اؼبسكن أك العملالعالج اإلجتماعي:.3.6.5

هرم مت تطوير العديد من االدكية اغبديثة اؼبضادة لئلكتئاب،الفعالة ألعراض الوسواس الق العالج الطيب :.4.6.5

 خبلؿ ثبلثة أشهر من العبلج.كتؤثر ىذه األدكية اغبديثة صبيعها على سَتكتونُت الناقل العصيب للدماغ.

ضاد للوسواس القهرم"كتوجد أدكية أخرل م(ىو الدكاء االكؿ من ذلك القبيل،"Anafranilككاف الكلوميربامُت)

 عديدية فعالة للوسواس القهرم تشمل العقاقَت التالية:

 (،Paxil) ( البارككسيتُتZoloft) (، السَتترالُتLuvox) ، ك لفلورككسامُتProzac)) ُتالفلوكسيت

 (78ص ،2010( )ابير،celexa) كالسيتالوبراـ

}كىًإمَّا يػىنػٍزىغىنَّكى ًمنى الشٍَّيطىاًف  الكريبة اآلية من اؼبسلم للوسواسي اؼبوجو الديٍت العبلج ينطلقالديٍت: العالج5.6.5

 سواء ، هللا ذكر إُف الفرد ىذا توجيو فإف [. كعليو36-اآلية ٍذ اًبَّللًَّ ًإنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمُّ{]فصلتنػىزٍغه فىاٍستىعً 

 البدف طهارة : كالطهارة خاصة آدااب تتطلب اليت اتجمالس تلك ، الكرٔف القرآف استماع ؾبالس يف إليو ابالستماع

 كما . التبلكة ؾبالس يف الكرٔف القرآف تبلكة أك ، كبلمو معآف يف كالتفكر هللا إُف كالتوجو كاػبشوع ، كالنفس كالثوب

 كتعاُف سبحانو هللا إُف مباشر توجو من ربملو كدبا ، كحركات كخشوع تبلكة من فيها دبا الصبلة أداء إُف توجيهو أف

 العبادات من ذلك غَتك  كالزكاة الصياـ إُف كتوجيهو . . . العوف منو كيطلب اؼبضطرب اإلنساف يدعوه حيث

 . كساكسو من التخلص يف لو عوان يكوف أف يبكن اإلسبلمية
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 الوسواسي للتخلص توجيو إُف القرآنية الًتبية خبلؿ من يتوجو اغبد،إمبا ىذا عند يقف ال الديٍت العبلج إف

 الشفاء.  سرعة يف أيضا يساعد ،فبا اؼبركنة كاؼبغاالة كعدـ كالصبلبة عليها يشب اليت كالعادات السمات من كثَت من

 :الفصلخالصة 

 غَت ؼبدة تعًتيو كأ اؼبصاب تنتاب نفسية حاالت ؾبموعة كأ النفسي الواقع ىو النفسي اؼبعاشكمن ىنا نستنتج أف 

 ك مشاعر ربمل النفسية اغبالة كأ النفسي الواقع ىذاك  بو احمليطُت كابألفراد بذاتو عبلقاتو ـبتلف على مؤثرة ؿبددة

  غَتىا ك الذات تقدير البفاض ، االكتئاب ، القلق يف تتمثل سلبية سيةنف ـبلفات
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 :دتهيد

 من ربدث اليت كالتغَتات التطوراتكل  تساير كاليت الصحي النظاـ يف احملورية اؼبهن إحدل ىي التمريض مهنة إف

 متميز، بشكل كتقييمها ؽبم صحية رعاية بتوفَت اؼبنتفعُت ابؼبطالبة من حق  عزز التطور ؽبذا عاتكإدراؾ اتجمتم حوؽبا،

 .اإلنساف بصحة اؼبتعلقة اعبوانب لكافة تكوف شاملة حبيث

مع  تتعامل اليت اؼبهن من فهي التمريض دبصلحة االكراـ السرطانية، مهنة كمكانة أنبية على خبلؼ ىناؾ فليس

 البدنية كيليب حاجاتو بيده أيخذ من إُف اغباجة أشد يف فيها يكوف كاليت ضعفو أكقات يف ابلسرطافاؼبريض اؼبصاب 

 بنفسو ثقتو إليو كيعيد ابلضعف من إحساسو كىبرجو آالمو عن ليخفف رعايتو من عليو فيفيض كالعاطفية، كالنفسية

 .كابغبياة

I.:التمريض 

  تعريف التمريض: .1

تقدٔف اػبدمات الصحية تجمتمع ما ،فهو علم ألنو يعتمد على كثَت من العلـو  من خبلؽبا علم كفن كمهارة يتم

األساسية كعلـو التشريح ككظائف األعضاء كىو فن كمهارة ألنو يتطلب دقة يف العمل كسرعة يف البديهية كاألداء مع 

 (6،ص 1408.)اػبطيب ،اإلخبلص

ة ابؼبرض،كالعناية بو عندما يبرض،كذلك بتحمل كىو القدرة على العناية ابإلنساف الصحيح كذبنيبو اإلصاب

أف يقـو بنفسو أبداء ىذه االحتياجات.إذ كاف قادرا على ذلك.كاالشًتاؾ معو  على مساعدتو احتياجاتو الشخصية،أك

 لتوفَت أسباب راحتو كطمأنينتو ،بتقدٔف قواعد التمريض الفٍت على أسس علمية ،كفقا ؼبتطلباتو.

اقتصاداي  جتماعيا،إ كنفسياركحيا، جسمانيا، العناية ابلفرد، يتضمن،20 يف نصف الثآف من القرف

 للمحافظة على صحتو كمساعدتو على استعادهتا إذا كاف مريضا.

 يعرؼ أيضا أبنو علم كفن كمهارة كيعٍت الشفاء بتقدٔف الرعاية الكاملة أكدبعٌت آخر لو جانباف:
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 اعبانب الفٍت. 

 ( 9-7،ص 1980)حسن ،اعي(. اعبانب اؼبعنوم )النفسي كاالجتم 

 ،عتها تساعد على بقاء الفرد صحيحاكدبعٌت أكضح فهو يعٍت إبمداد اتجمتمع خبدمات معينة عبلجية يف طبي

 كما سبنع اؼبضاعفات الناذبة عن األمراض كاإلصاابت.  

لفرد  استيفاء حاجات ا( أبنو ىو خدمة مباشرة هتدؼ اُف1980) ANAتعرفو صبعية التمريض األمريكية 

 كىو ؾبموعة االستجاابت اإلنسانية للمشكلة الصحية الفعلية أك احملتملة. ،كاالسرة كاتجمتمع يف الصحة كاؼبرض

أكفبارسة التمريض أبنو ربديد كمعاعبة االستجاابت البشرية الفعلية  للتمريض CNA(1984)أما تعريف 

يت تقدـ بشكل مباشر أك غَت ف كاػبدمات الأك اؼبشاكل الصحية احملتملة كتشمل فبارسة كاإلشراؼ من الوظائ

 يكوف ؽبم أىداؼ تعزيز الصحة، الرعاية الصحية خببلؼ اؼبمرضات، Porviderيف التعاكف مع عميل أك  ،مباشر

 ،للصحة احملتملة كتشمل صبيع جوانبكاستعادة الصحة كالتطور األمثل  كالتخفيف من اؼبعاانة، اؼبرض، كالوقاية من

العبلقة اليت تساعد اؼبمرض العميل على أبهنا دينامية ،كرعاية ،مساعدة. ارسة التمريضكصف فب CNAكأضافت 

    .ربقيقها كاحملافظة عليها

 التمريض ىو رعاية 

 . التمريض ىو فن 

 . التمريض ىو علم 

 .التمريض ؿبوره العميل 

 .التمريض كلي 

 . يهتم التمريض ابلنهوض ابلصحة كالصيانة الصحية 

 عدة.التمريض مهنة مسا 
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 الزامل أخبلقي. عاطفي معريف ، كصف الرعاية أبهنا جوىر التمريض كىو مفهـو معقد لو جوانب متعددة(

 (15-14،ص ص  2005،

 :و مهامهملقائمُت ابلرعاية التمريضية )ادلمرضُت(تعريف اب .2

  ادلمرض:تعريف .1.2

 كىي كاأليت:اليت عرفت اؼبمرض  ىناؾ العديد من التعاريف 

يقـو بتقدٔف اػبدمات التمريضية سواء أكاف ىذا الشخص قد أكمل دراسة التمريض  ذلك الشخص الذم

يف كلية متوسطة أك جامعة أك تدرب على تقدٔف اػبدمات التمريضية أثناء عملو يف أحد اؼبستشفيات أك 

ُف إقامة اؼبراكز،الصحية ،كابءا عليو فإف اؼبمرض ىو ذلك الشخص الذم يسمح لو بتقدٔف خدمات سبريضية هتدؼ إ

 (138، صسد/)جعرير ،.الصحة ك العناية ابؼبريض

إف اؼبمرض يتعامل مع إنساف يف حاجة إُف رعاية صحية ك نفسية للمحافظة على حياتو ،ك اغبفاظ على 

 حياة النفس البشرية من أرقى صور اإلنسانية. 

لقياـ خبدمة اؼبريض بطريقة إف فبارسي مهنة التمريض يقوموف أبنبل األعماؿ اإلنسانية ك لذا فإف عليهم ا

جيدة نظرا ؼبا قد يصيبو من حاالت كمؤثرات نفسية نتيجة للمرض ،فيكوف أكثر حساسية منو يف حالتو السليمة 

،كعليهم أف يكونوا صبورين كبشوشُت يف خدمة اؼبريض كأف يتعلموا طرؽ كسب تعاكنو يف تنفيذ العبلج ،كيتأتى ذلك 

.)بوطباؿ ك االجتماعية الدينية أك ة للمريض سواء الثقافية أك النفسية أكمن خبلؿ دراسة النواحي اؼبختلف

 (33ص 2017قربوع،

 مهام ادلمرض:.2.2

 ىناؾ العديد من اؼبهاـ اؼبنوطة ابؼبمرضُت منها مايلي:
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القياـ أبعماؿ كفعاليات ككاجبات اؼبمرض من تطبيق علمي كعملي لتوصيات كتعليمات  التمريض:.1.2.2

ضافة إُف تقدٔف اؼبساعدة اػباصة ابؼبريض كتقدٔف الطعاـ كالشراب كاألدكية يف موعدىا كقياس القبض األطباء ابإل

 كاغبرارة ابستمرار ابإلضافة إُف توفَت اعبو النفسي اؼبريح للمريض.

كىي كظائف يشغلها اؼبمرضوف مثل مدرسي التمريض يف الكليات  الوظائف اإلدارية والتعليمية:.2.2.2

 لطبية كمديرة التمريض أك جناح.كاؼبدارس ا

القياـ أبعماؿ التثقيف الصحي ابحملاضرات ك الندكات كالنشرات إُف جانب رعاية  التثقيف الصحي:.3.2.2

 األمومة كالطفولة عن طريق تثقيف األمهات حوؿ عمليات اغبمل كالوالدة.

ية كتطعيم األمهات كاألطفاؿ ضد مثل ضببلت التطعيم ضد األمراض السارية كالوابئ احلمالت العامة:.4.2.2

 األمراض اػباصة. 

القياـ ابلفحوصات دبساعدة األطباء الدكرية لطلبة اؼبدارس السنية للطلبة  الصحة ادلدرسية وخدماهتا:.5.2.2

 (     157ص  ، 2008قدرم ،سوسن،مارم،).لطلبة كضببلت التطعيم اػباصة ابألعمار اليت على مقاعد الدراسة

 التمريض: تو رلاال أىداف .3

 أىداف التمريض:.1.3

حالة من الرفاه كالعافية كىذا  Promoting Healthing and Wellingتعزيز الصحة:1.1.3

يعٍت االلبراط يف اؼبواقف كالسلوؾ الذم يعزز نوعية اغبياة كتنظيم اإلمكاانت الشخصية ،قد يشمل ذلك أنشطة 

 التغذية كاللياقة البدنية ،كمنع إساءة استخداـ اؼبخدرات فردية كؾبتمعية لتعزيز مبط اغبياة الصحي ،مثل ربسُت

 كالكحوؿ ،كتقيد التدخُت ،كمنع اغبوادث كاإلصاابت يف اؼبنزؿ كمكاف العمل.
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 للحفاظ على الصحة اؼبثلى عن طريق منع اؼبرض Preventing Inllnessمنع ادلرض:.2.1.3

ما قبل الوالدة ك الرضع، ك الوقاية من األمراض اؼبنقولة تشمل أنشطة التمريض اليت سبنع اؼبرض التطعيمات،رعاية ك 

 جنسيا.

صبيعها ترتكز على العميل اؼبريض ك سبتد من االكتشاؼ Restoring health استعادة الصحة.3.1.3

     اؼببكر للمرض من خبلؿ مساعدة العميل خبلؿ فًتة الشفاء.

 تشمل أنشطة التمريض ما يلي:

  اؼبريض.توفَت رعاية مباشرة للشخص 

 .إجراء إجراءات التشخيص ك التقييم 

 .التشاكر مع اؼبختصُت يف الرعاية الصحية األخرل حوؿ مشاكل العميل 

 .تعليم العمبلء عن أنشطة االسًتداد 

 .إعادة أتىيل العمبلء إُف اؼبستول الوظيفي األمثل 

ص من صبيع األعمار إنو ينطول على إرضاء ك رعاية األشخا Carz of dying:العناية ابدلريض.4.1.3

كاؼبستشفيات ك مرافق الرعاية اؼبمتدة بعض  الذين يبوتوف.الرعاية التمريضية من ىذه األنشطة تعمل يف اؼبنازؿ

 الوكاالت.

 التمريض: رلاالت.2.3

من اؼبعلـو أف مهنة التمريض منذ نشأهتا اىتمت برعاية اؼبرض من الناحية الصحية اعبسدية كالنفسية ،لكن   

ـ العلم كتطوره توسعت ؾباالت التمريض كتنوعت اؼبهاـ اليت تقـو هبا اؼبمرضة يف خدمة اإلنسانية ككاف البد مع تقد

 من التخصص فكاف يف نواحي معينة من العمل التمريضي:

  ىي تلك اليت تعمل يف اؼبستشفيات كاؼبراكز الصحية كالعيادات كتبلـز األطباء أثناء  :العالجيةادلمرضة

ىناؾ بعض منهن يتخصصن ابألقساـ  اعبراحية كبعضهن يتخصصن يف العناية اؼبكثفة ،كأخرايت ك  ضعبلجهم للمر 
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األمراض االنتقالية ،كاألمراض العصبية كمستشفيات التوليد ـبتصة بنوع كاحد من األمراض مثل: يلتحقن دبستشفيات 

 كاألمراض النسائية ،كمستشفيات األطفاؿ كمستشفيات العيوف.

 كىذه الفئة تعمل على اإلرشاد الصحي لؤلفراد كرفع مستول اؼبعيشة يف اتجمتمع :يف اجملتمع شلرضات العمل

كمن أكلئك:فبرضة الصحة العامة ،الزائرة اؼبنزلية فبرضة اتجمتمع الصناعي ،فبرضة اؼبدرسة ،كفبرضة العجزة كالعناية اؼبسنُت 

ىنا هبذا اتجماؿ مكانة مرموقة يف اتجمتمع ،فهي  )كقبد أف ىذا االختصاص يتطلب تدريبا خاصا( ،كما أف للممرضة

تشكل الصلة بُت عامة الناس كبُت ابقي العاملُت يف اغبقوؿ الصحية من أطباء كمساعدين كفنيُت كيتوقف الكثَت على 

 حسن تصرفها كلباقتها يف أتدية كاجباهتا اؼبهنية.

  شلرضات احلاالت الطارئة و ادلمرضات يف مجعيات اذلالل األمحر. 

 .)ادلمرضات ادلعلمات )اللوايت ختصصن يف التعليم ابدلعاىد و الكليات 

 شلرضات األسنان. 

كقد تطورت مهنة التمريض لتشمل اختصاصات فرعية مهمة ،فهناؾ فبرضو التخدير يف غرؼ العمليات ك   

حة ، ك كذلك اؼبمرضوف اؼبمرضوف من القابلُت القانونُت يف أقساـ التوليد، كفبرضو اإلنعاش ؼبرضى القلب ك اعبرا

 بريك.)اؼبختصوف يف ؾباؿ أمراض معينة، مثل األمراض اػببيثة كاألمراض النفسية ك أقساـ اػبداج ك حديثي الوالدة

 ( 142،ص 2008،كداكد

 الوضع القانوين للتمريض حسب اجلريدة الرمسية: .4

 ىبضع انوين األساسيادلتضمن الق 2011مارس  20ادلؤرخ يف  121-11 رقم التنفيذي ادلرسوم حسب

 الداخلي يف النظاـ الواردة للقواعد العمومية الصحة مستخدمي من كغَتىم )اؼبمرضوف( الطبيوف الشبو اؼبمارسوف

 كالتنظيم التشريع إطار يف هبا اليت يتمتعوف كالواجبات اغبقوؽ عن فضبل هبا يعملوف اليت االستشفائية ابؼبؤسسة اػباص

 .هبا اؼبعموؿ
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 اؼبمرض اؼبناسب توفَت أجل من كظيفية حقوؽ ككذلك كانسانية مهنية حقوؽ كاؼبمرضات للممرضُت :قوقاحل.1.4

 :يلي ما اغبقوؽ ىذه كتشمل كاتجمتمع كاؼبستفيدين للمرضى الصحيحة التمريضية الرعاية لتقدٔف

 اػبدمة أداء بعد الراتب يف اغبق. 

 االجتماعية اغبماية يف اغبق. 

 الجتماعيةا اػبدمات من االستفادة حق. 

 يف التظاىرات  اؼبشاركة إطار يف األجر مدفوعة خاصة غياابت من كاالستفادة القانونية كالعطل الراحة حق 

 .العلمية

 اؼبستول ربسُت التكوين يف اغبق. 

 بتاريخ ،اؼبؤرخة 12 الشعبية،العدد الديبقراطية اعبزائرية للجمهورية الرظبية عبريدةا) .الصنفية الًتقية يف اغبق 

 (.13،ص 2011 مارس20

 الوظيفية اكؼبهنية ككاجباتو مسؤكلياتو ؼبعرفة اؼبمرض تساعد كاليت الواضحة العمل تشريعات كجود. 

 لديها يعمل اليت اؼبؤسسة أنظمة كسياسات ك  ككاجباتو حقوقو معرفة. 

 الصحية اغبماية سبل فيها كتتوافر آمنة العمل بيئة تكوف أف. 

 كاؼبيسرة الواضحة التمريضية لفنيةكا اإلدارية رجع ا اَف توافر . 

 أكالقطاع اؼبستشفى أك اؼبؤسسة يف األعلى اإلدارم ابؼبرجع اؼبرتبطة للممرضُت اإلدارية االستقبللية توفَت . 

 أبعلى جودة للتعليم اؼبؤىلة الكليات أك اعبامعات يف التمريضي التعليم تلقى قد يكوف أف يف اؼبمرض حق 

 . علمية

 األكاديبي العلمي التحصيل ابعةمت يف اؼبمرض حق . 

 كما رهتا كقرا أبنظمتها كالتزامو النقابة مع تواصلو كتعزيز اؼبهٍت النقايب العمل يف للمشاركة لو الفرصة إاتحة 

 .عنها يصدر
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 كرامتو. احًتاـ يف اؼبمرض حق  

 تلىب كاليت للعمل عةكاؼبشج اػباصة حياتو يف اعبيدة كاالقتصادية االجتماعية الظركؼ توفَت يف اؼبمرض حق 

 .كرٔف دبستول احتياجاتو

 فيها اؼبشاركة من اؼبمرض كسبكُت عليها كالتشجيع اؼبستمر التعليم فرص توفَت. 

 ككظيفيا إنسانيا للممرض اؼبناسبة العمل سبل توفَت. 

 كاحًتامها كمعتقداتو اؼبمرض قيم على اغبفاظ. 

 كظيفتو. يف االستقرار للممرض حالة كخلق الوظيفي األمن توفَت 

 ما يتعلق حبدكد إال فيها التدخل أك اؼبساس كعدـ كالوظيفية الشخصية اؼبمرض خصوصيات على اغبفاظ 

 .ابلعمل

 اؼبناسبة للمرضى التمريضية الرعاية توفَت على قادر غَت هبعلو دبا اؼبمرض إجهاد كعدـ الراحة سبل توفَت. 

 اؼبقدمة  الرعاية نوعية على حفاظا كذلك اؼبهنية كاجباتو أك اؼبمرض رت ا خبب تتعلق ال مهاـ طلب عدـ

 .للمريض

 أعلى على ربقيق كالعمل دكرم بشكل رضاه مدل كقياس كحقوقو عملو ظركؼ عن اؼبمرض برضا االىتماـ 

 .لديو الرضا درجات

 العمل نوعية كتطوير ربسُت لغاايت االقًتاحات كتقدٔف الرأم إبداء يف اؼبمرض حق. 

 اإلدارية هاـاؼب توِف يف اؼبمرض حق. 

 للممرض كاؼبعنوية اؼبادية اغبوافز توافر. 

 اؼبهن ابقي من كزمبلئهم اؼبمرضُت كبُت اؼبمرضُت بُت عادؿ بشكل كالتدريب التطوير فرص كجود. 

 كسبلمة أفراد أسرتو  سبلمتو يضمن دبا للممرض كالتأىيلية كالعبلجية الوقائية الصحية الرعاية توفَت

 .عملو ألداء البلزمة كالوسائل كاؼبعدات األجهزة افرتو  يف اؼبمرض حق.الصحية
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 مود،)ؿب .زمبلئو من الطيب الفريق أعضاء ابقي مع اعبماعي العمل ركح كتعزيز الشاملة الرعاية يف دكره تعزيز 

 (24-23ص ، 1976

 :الواجبات.2.4

 على ساسية كيسهركفاأل كالعبلجات الطبية الوصفات بتنفيذ اؼبؤىلوف اؼبمرضوف يكلف :اؼبؤىلوف اؼبمرضوف 

 .كترتيبو العتاد كسبلمة الصحة حفظ

 يكلف اؼبمرضوف اؼبؤىلُت اؼبمرضُت إُف اؼبسندة اؼبهاـ على زايدة :الدكلة شهادة على اغباصلوف اؼبمرضوف، 

 : يلي يكلفوف دبا الصفة كهبذه اؼبتعددة، كالعبلجات الطبية الوصفات بتنفيذ دكلة شهادة على اغباصلوف

 اؼبطبقة اؼبداكمة كطرؽ للمرضى العيادية اؼبراقبة يف اؼبشاركة . 

 فيها إدماجهم كإعادة كإدماجهم العادية حياهتم إطار يف اؼبرضى بقاء تشجيع . 

 كاعبماعية الفردية الصحة ؾباؿ يف الوقاية نشاطات يف اؼبشاركة . 

 يلي مبا العمومية الصحة شلرضون يكلف : العمومية الصحة شلرضو : 

 كترقيتها كاسًتجاعها لؤلشخاص كالعقلية اعبسمية الصحة ايةضب يف اؼبسانبة . 

 على بركتوكوالت كبناءا طبيب حبضور أك طبية كصفة أساس على دبهامهم اؼبرتبطة التمريض عبلجات اقباز 

 . القصول االستعجالية اغباالت يف مكتوبة استعجاليو

 كمتابعتها كتقييمها للمرضى الصحية اغبالة تطور مراقبة . 

 للمريض العبلجي اؼبلف كربسُت كمسك بو اؼبرتبطة النشاطات كزبطيط ابلعبلج قياـال. 

 بيداغوجيا كمتابعتهم كاؼبًتبصُت الطلبة استقباؿ . 

 العمومية،يكلف الصحة يف للممرضُت اؼبسندة للمهاـ زايدة :العمومية للصحة اؼبتخصصوف اؼبمرضوف 

 : يلي دبا مزبصصاهت حسب العمومية للصحة اؼبتخصصوف اؼبمرضوف

 كاؼبتخصص اؼبعقد العبلج السيما عاليا، أتىيبل تتطلب اليت الطبية الوصفات نفيذت . 
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 الطبيُت الشبو تكوين يف اؼبشاركة . 

 للصحة العمومية اؼبتخصصُت للممرضُت اؼبسندة اؼبهاـ على زايدة :العمومية للصحة اؼبمتازكف اؼبمرضوف 

 :يلي دبا يكلفوف

 الطيب الفريق مع ابالتصاؿ قبازهكا اؼبصلحة مشركع إعداد. 

 الوحدة فريق نشاطات برؾبة. 

 كتقييمها العبلج نشاطات متابعة ضماف. 

 الطبية الشبو كالنشاطات العبلجات كسبلمة نوعية مراقبة. 

 الطبية شبو كالنشاطات ابلعبلج اؼبتعلقة اؼبعلومة تسيَت ضماف. 

 الرظبية اعبريدة من 39 اؼبادة(أتطَتىم. كتنظيم ؼبصلحةا يف اؼبعنيُت اؼبًتبصُت كالطلبة اؼبستخدمُت استقباؿ 

 (14-13.ص ص ، 2011 التمريض، ؼبهنة

 دور ادلمرض يف مكافحة األمراض ادلزمنة: .5

لكي يستطيع اؼبمرض تقييم موقف األمراض غَت السارية ،كخاصة األمراض اؼبزمنة يف اتجمتمع ،البد من صبع البياانت 

 اآلتية:

 :التقييم 

 أسبابو كأعراضو كعبلمتو كطرؽ تشخيصو كعبلجو.-اؼبنشر طبيعة اؼبرض 

 .معدؿ اإلصابة كالوفاة من ىذه األمراض 

  العوامل اليت تؤثر على توزيع اؼبرض بُت السكاف ،مثل السن ،كالنوع كالوظيفة كاذباه األفراد ككعيهم الصحي

 كبو األمراض اؼبزمنة.

 ألمراض اؼبزمنة.مدل توفر اػبدمات الصحية البلزمة ؼبكافحة كعبلج ا 
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 .تقييم حالة اؼبنزؿ لتحديد إمكانية تقدٔف الرعاية للمستفيد يف اؼبنزؿ أـ ال 

 .تقييم مدل كفاءة كقدرة أسرة اؼبريض على تقدٔف الرعاية اؼبطلوبة 

  :التخطيط 

 :بناء على اؼبعلومات كالبياانت اليت صبعها اؼبمرض ،فإنو من اؼبمكن 

 اصة ابؼبستفيدين.ربديد حجم اؼبشكلة أك اؼبشاكل اػب 

 .ربديد احتياجات اؼبستفيدين كاتجمتمع ككل كترتيبهم حسب األنبية 

  كضع أىداؼ كاقعية يبكن ربقيقها غبل اؼبشكلة كتلبية احتياجات اؼبريض كاتجمتمع ككل ،كيتم ربديد ىذه

 األىداؼ ابالشًتاؾ مع اؼبسئولُت يف نفس اتجماؿ.

 دمات ك اػبدمات األخرل اليت هبب أف تقدـ للمستفيد مثل العبلج التنسيق بُت خطة العناية التمريضية كاػب

 الطيب أك العبلج الطبيعي كالتأىيلي. 

 :التنفيذ 

  يساعد اؼبمرض يف االكتشاؼ كالتشخيص الدقيق لؤلمراض اؼبزمنة كذلك ابؼببلحظة كالتأكيد على أنبية

ألمراض اؼبزمنة كأنبية االكتشاؼ الكشف الطيب الدكرم كرفع الوعي الصحي للمجتمع أبعراض كعبلمات ا

 اؼببكر كالعبلج.

 .ربويل اؼبستفيد إُف اؼبراكز الصحية ؼبختصة لتشخيص حالتو كتقرير العبلج اؼبناسب لو 

 .تقدٔف العناية التمريضية كالتثقيف الصحي للمستفيد كأسرتو يف العيادات كاؼبراكز الصحية كالتأىيلية اؼبختصة 

  ؼبنزلية كتشملتقدٔف العناية التمريضية ا: 

  زايرة اؼبستفيد ابنتظاـ كالػتأكد من أنو كأسرتو قادركف على تنفيذ ما نصح بو الطبيب أك اؼبمرض ،كمن أف

 اؼبريض يتناكؿ الدكاء اؼبوصوؼ لو ابنتظاـ.
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 توفَت بيئة  تعليم أفراد أسرة اؼبستفيد كيفية العناية بو كأنبية إتباع القواعد الصحية ،كأنبية الراحة كالًتفيو ،ككيفية

 صحية ابؼبنزؿ ،كعدـ ـبالطتو أبمراض معدية ،كاؼبعاملة اغبسنة كتوفَت اؽبدكء النفسي...إٍف

  تشجيع اؼبستفيد كحثو على االستقبللية كاالعتماد على النفس يف القياـ ابألنشطة اليومية مثل األكل

 ادية كاؼبشاركة يف األنشطة االجتماعية.كالنظافة كاغبركة ،كذلك يف حدكد إمكانيتو ،كذلك اؼبشاركة يف حياة الع

  تعليم أسرة اؼبستفيد كيفية مبلحظتو كالتبليغ إذا طرأ أم تغيَت على حالتو ،كتقدٔف اؼبساندة كالدعم اؼبعنوم

لؤلسرة كاؼبستفيد غبمايتهم عاطفيا كنفسيا من التفكَت يف اؼبرض كنتائجو كمساعدهتم على التكيف تبعا للمريض كأف 

 مثمرة.وبيوا حياة 

  .هبب على اؼبمرض حث اؼبريض على أنبية الكشف الدكرم للوقوؼ على تقدـ حالتو الصحية 

  على اؼبمرض متابعة اغباالت للوقوؼ على درجة تكيف اؼبرض كحالتهم اؼبرضية. كأف يكوف على معرفة

 ابإلمكاانت اؼبتاحة ابتجمتمع لتأىيل اؼبعوقُت ليستطيع أف وبوؽبم إليها.

 :التقييم 

 ؼ عملية التقييم إُف العناية التمريضية اؼبقدمة للمريض كذلك بقياس النجاح الذم حققتو اػبدمات هتد

التمريضية يف تلبية احتياجات اؼبريض كتقدٔف حالتو الصحية كالنفسية كبذلك يكوف اؼبمرض قد أقبز األىداؼ 

 (378-377،ص  2006.)لببة ،اؼبرجوة

II.:ماىية السرطان 

 تعريف السرطان: .1

 العديد من التعريف للسرطاف كىي كاأليت:ىناؾ 

،كىو حيواف يتسم "السلطعون البحري"أم  "كارسينوما"اشتق اللفظ االقبليزم للسرطاف من الكلمة اليواننية 

كامتداد ـبالبو ،كىو أكؿ شكل مبلحظ لذلك اؼبرض ،كَف يستطيع األطباء كضع تعريف  بضخامة يف كسط حجمو،



 الفصل الثالث:                                            "هورضي هصلحة االورام السرطانية"

59 

ة حىت العشرينيات من القرف العشرين ،كلكن مع تقدـ العلم أمكن لبعض الباحثُت كضع ؿبدد ؼبرض األكراـ السرطاني

 تعريفات ؽبذا اؼبرض.

تعريف بسيطا ؼبصطلح السرطاف أبنو النماء ذايت  نسيب للنسيج كيقتصر األطباء على  Ewingفقدـ "أيونج" 

 استخداـ مصطلح النماء على األكراـ السرطانية اػببيثة.

( أف مرض األكراـ السرطانية اسم يطلق على كل األكراـ اليت ؽبا ميل غلى االستمرار 1983ل" )كيرل "جربائي

 ص،2007)شويخ ،كاليت هتلك األنسجة السليمة كؽبا صفة اؼبعاكدة بعد فًتة تطويل قليبل أك كثَتا. أك إُف النمو،

31-32) 

 : األربعة األعراض لوصف لسرطاف بدايةا مصطلح الطيب يف اتجماؿ ـاستخد فالسرطان وفقا للمراجع الطبية:

، اغبرارة كاالَف ،كاالضبرار كإعتمد يف األصل لتسمية األكراـ السرطانية الرئوية مث عمم بعد ذلك ليشمل كل  التوـر

 .(mie ,1997 ,p29) أشكاؿ األكراـ اػببيثة.

اعبسمية ،كتسبب مبوا غَت  ال يعد مرضا كاحدا بل ىو ؾبموعة من األمراض ربدث من خبلؿ تغيَت يف اػببلاي 

منتظم ،كتكوف معظم اػببلاي السرطانية من كتلة أك كومة ،كابلتاِف يعرؼ مرض األكراـ السرطانية أبنو كـر انتج عن 

 .ربوؿ أك تغيَت يصيب اػببلاي البشرية،كالوـر ىو كتلة من األنسجة الناذبة عن مبو خبيث غَت طبيعي

(Lynda,1995 ,p338 ) 

لى أنو :ؾبموعة من أمراض األكراـ اػبلوية تتميز ابلنمو غَت اؼبنتظم للخبلاي كغزكىا لؤلنسجة يضا عأك يعرؼ 

اتجماكرة ،كعادة ما تكوف قادرة على االنتشار إُف مناطق أخرل أك أعضاء أخرل من اعبسم بواسطة عملية 

 (513،ص 1993كفايف ،ك جابر ).التفشي

عن اؼبائة مرض،هبمع بينها عدد من العوامل اؼبشًتكة.كينجم كىو عبارة عن ؾبموعة من األمراض اليت تزيد 

(،اليت سبثل يف خبلاي اإلنساف اعبزء اؼبسؤكؿ عن السيطرة على مبو DNAالسرطاف عن خلل يف اؼبادة الوراثية اعبينية )

اؼبادة  اػببلاي ك تكاثرىا.فخبلاي جسم االنساف تتكاثر بشكل منتظم ك بطيء،لكن يف حالة السرطاف وبدث خلل يف
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(،فبا يؤدم اُف تسارع زائد يف مبوىا ك انتشارىا،كمن اؼبعركؼ أف اػببلاي السرطانية،بعكس DNAالوراثية اعبينية )

  (660،ص 2008)اتيلور،خبلاي اعبسم االخرل،التفيد اعبسم،كإمبا تستنزؼ طاقاتو كإمكاانتو.

 خبيث تغَت أك ربوؿ عن  انتج خبيث  كـر أبنو  السرطان  ( 1986 ) ادليسرة العربية  ادلوسوعة  تعرفو

 يف وبدث كالذم كتكاثرىا،  اػببلاي مبو يف التغَت  ىذا سبب التحديد كجو  على يعرؼ كال ، البشرية اػببلاي  يصيب

 األنسجة غَت منظمة  كتغزك كبطريقة بسرعة كتتكاثر تنمو هبعلها مرضي تغَت يصيبها البشرية اػببلاي ىو أف اؼبرض ىذا

 كأعضاء الليمفاكية الغدد إُف الدموية كاألكعية  الليمفاكية  األكعية طريق عن تنتشر  مث  هبا أك احمليطة ؽبا  اتجماكرة

 (137 ص،2014البكوش، .)اعبسم  من  متعددة

السيطرة يف  السرطاف ىو اسم شامل تجمموعة من األمراض تتميز بوجود كـر خارج عن و يف تعريف آخر:

كتعمل ىذه اػببلاي بشكل ـبتلف، لكنها  .َتة تًتكب منها األعضاء كاألنسجة يف اعبسماػببلاي، كىي بنيات صغ

 االنقساـ، من أجل معاعبة األنسجة اؼبتضررة أك بناءىا.  عادة ما يكوف انقساـ تتجدد بطريقة متشاهبة، عن طريق

عن السيطرة، كىي تواصل  زبرج اػببلاي العادية منتظمنا ك مضبوطنا.  مقابل ذلك، العملية يف اػببلاي السرطانية

العلمية اؼبتقدمة اليـو إُف عبلقة بُت مرض السرطاف كبُت اؼبادة  االنقساـ كالتكاثر من دكف توقف. كتشَت األحباث

كىي جينات تقينا من  ابلوراثة. كتينسب ىذه العملية تجموعتُت من اعبينات: اعبينات اؼبثبطة للسرطاف، اعبينية اؼبنتقلة

اعبينات اؼبكٌونة للسرطاف ” تستيقظ“عندما  .”سبات“حالة  عبينات اؼبكٌونة للسرطاف اؼبوجودة عادة يفالسرطاف، كا

 .سرطانية غَت اؼبراقب للشمس كما شابو ذلك، فإهنا ربٌوؿ اػبلية الطبيعية إُف خلية يف اػبلية، نتيجة للتدخُت، التعرض

 (7، ص2010)حورم،

با أبف السرطاف ىو مرض كاحد، فإف الكلمة تشَت إُف ؾبموعة من على الرغم االعتقاد غالو يعرف أيضا: 

 (18، ص2005لوبرينزم، ىارسباف ك )األمراض اليت تبدأ يف اػببلاي الوحدات األساسية  للحياة يف اعبسم.

يتضح من ؾبموع التعاريف السابقة أف السرطاف ىو ؾبموعة من األمراض اؼبزمنة اليت تصيب خبلاي اعبسم 

 بح خبلاي سرطانية. السليمة لتص
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 أنواع السرطان: .2

توجد أنواع ـبتلفة للسرطاانت اليت كجب على الباحثة التطرؽ إلىيها بدءا ابلتسميات اليت تطلق على أم مبو غَت 

 طبيعي فيما يلي:

غَت طبيعي ،أك ظهور كتلة غريبة يف اعبسم ،كيعترب الوـر مرادؼ  ىو أم مبو أك تضخم :Tumorالورم..1.2

كلكن يقصد ابلوـر التنشؤ الصلب ،كتوجد تنشؤات غَت صلبة مثل الليوكيميا ال تنتج  Neoplasmeشؤ لكلمة تن

 أكراما.

ىي كلمة اقبليزية ،تعترب أكثر دقة من كلمة كـر ،كتعٍت تكاثر اػببلاي ذات :Neoplasmeالتنشؤ .2.2

 الطفرات اعبينية كاػببلاي اؼبتنشئة نوعاف:

كىو تنشؤ يتصف أبف مبوه كتكاثره ؿبدكد كغَت غازم كال يتميز ابالنتشار  :Begninتنشؤ ورم محيد 1.2.2

 ،يبكن استئصالو دكف أف يعود للنمو اثنية يف أغلب األحواؿ  كاألىم من ذلك أنو اندرا ما يعد مهددا للحياة. 

البنية ما يقصد ابلسرطاف كىو النوع اػبطر ،الذم يتميز إضافة إُف  ىو: Malgnantنشؤ ورم خبيث ت2.2.2

كالنمو الشاذيُت ابؼبقدرة على غزك األنسجة أك األعضاء اغبيوية سواء اتجماكرة ؼبوضع نشوئو أك البعيدة كالتأثَت عليها 

كأحياان تدمَتىا كذلك ؼبقدرة خبلاي على اخًتاؽ األنسجة كاالنتشار كاالنتقاؿ من مواضع نشوئها إُف مواضيع أخرل 

 (86،ص  2009)مرازقة ،ُف اؼبواضع البعيدة عرب الدكرة الدموية كاعبهاز اللمفاكم.ابعبسم كيف األغلب يتم انتقاؽبا إ

 (02اجلدول:) .يوضح الفرق بُت األورام احلميدة واخلبيثة 

 األورام احلميدة األورام اخلبيثة

يغزك النسيج الطبيعي احمليط بو ال يكوف 

ؿباطا دبحقظة ك تكوف حدكده ـبتلطة 

 مع النسيج الطبيعي.

ابلنسيج الطبيعي جانبا  يدفع

يكوف ؿباطا دبحفظة كاضح 

 اغبدكد.

 توضع الورم
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كيوجد حواِف مائة نوع من السرطاف السرطاف اليت انشأ من أنواع ـبتلفة من اػببلاي السليمة ،ككما ذكران من قبل. فإف 

ات اؼبستعملة يف تقسيم كتسمية السرطاف مصطلحات معقدة ،حبيث تنتمي معظم أنواع السرطاف إُف ثبلثة اؼبصطلح

 ؾبموعات رئيسية:

 :من حاالت السرطاف كتنشأ خبلايىا األصلية من خبلاي اعبلد أك اػببلاي اؼببطنة لبعض  %90سبثل حواِف  كارسينوما

 دقيقة،أكمن خبلاي بعض الغدد مثل الثدم كالربكستاات.األعضاء الداخلية مثل الرئة،اؼبعدة،األمعاء ال

 كىي اندرة يف اإلنساف ،تنشأ خبلايىا األصلية من بعض األنسجة اؼبتشابكة أك اؼبًتابطة مثل أنسجة الساركوما:

 العضبلت كالعظاـ. 

 :اِف.تنشأ خبلايىا األصلية من خبلاي الدـ كاػببلاي اليت تكوف جهاز اؼبناعة على التو  الليوكيميا 

 ككل ىذه األنواع يف اتجمموعات الثبلثة الرئيسية تنقسم بدكرىا إُف أنواع فرعية حسب موقع ظهورىا ابعبسم مثل:

 .كارسينوما الرئة ،كارسينوما الثدم...إٍف 

  80ابلرغم من كجود أنواع كثَتة من السرطاف. فإف عددا قليبل فقط يتكوف يف جسم اؼبصابُت ،كيف الواقع فإف 

شبلي ك )كوبر .عضوا من أعضاء اعبسم مثل: اعبلد ،الرئة ،القولوف ،البنكرايس 11ت تظهر فقط يف من اغباال

 (22،ص  2004،

قد يؤدم اُف حدكث التوضعات يف 

العقد اللمفية القريبة ك البعيدةكما يصيب 

 الوـر أعضاء أخرل.

يقتصر على الكتلة الورمية ك 

 مبوىا.

 مدى انتشاره

 سرعة النمو بطيئة. قد تكوف سريعة أك بطيئة.

. قد تكوف فبيتة  النتيجة عادة ضبيدة. إذا َف يعاًف الوـر

قد ال تكوف اعبراحة كحدىا شافية كربتاج 

 اُف عبلج كيميائي أك شعاعي داعم.

 العالج اعبراحة الشافية.
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    أسباب السرطان:  .3

 سواء كاف ىناؾ خلل جيٍت أـ َف يكن ،فهناؾ مسببات معركفة للسرطاف كتنقسم إُف أربعة أقساـ:

 ؼبعدة كالقولوف.كخاصة يف حالة سرطاف الثدم كا االستعداد العائلي:.1.3

األشعة البنفسجية كبعض اؼبعادف ذات األلياؼ ،تقـو النظاثر اؼبشعة بعمل ثقوب  جسيمات مسرطنة:.2.3

للحامض النوكم عند تعريضو ؽبا فبا يتسبب  يف اػبلل يف تنظيم اعبينات ،أتيت النظائر من األشعة السينية ،األشعة 

)موجود بشكل طبيعي يف األرض بنسب متفاكتة(. كذلك عن طرؽ الكونية اليت تصل إُف األرض كمن غاز الرادكف

غَت مباشر ،أما األشعة فوؽ البنفسجية كاليت أتيت من الشمس فتسبب يف ترابط بعض الربكتينات يف اغبامض النوكم 

يف الوقت الذم ال هبب أف تكوف كذلك فبا يتسبب يف خلل يف اغبامض النوكم ،بعض اؼبعادف ذات األلياؼ مثل 

 السبستوف( تسبب يف تدمَت مباشر للحامض النوكم بسبب كرب حجمها.)ا

مثل الفَتكسات أك البكتَتاي حيث تسبب يف خلل يف حىت تتحوؿ إُف خلية سرطانية  مسرطنات بيولوجية: .3.3

ينز ،من األمثلة على الفَتكسات )ىيوماف ايبيلوما( حيث يتسبب يف سرطاف عنق الرحم ،كفَتكس الكبد الوابئي)ىيبات

 لذم يتسبب يف سرطاف اؼبعدة.ا ب( كالذم يتسبب يف سرطاف الكبد كالبكًتاي مثل )ىيليكوابكًتيياكركرم( ك

مثل )ألبًتكبَتكف( اؼبوجود يف سجائر الدخاف ك)الفنيل كلوريد( اؼبستخدـ يف  مواد كيميائية مسرطنة: .4.3

 (19،ص  2011.)الشرفاء ،يف اػبلل تسببةالصناعات الببلستيكية حيث ترتبط جزئياهتا مع اغبامض النوكم م

 أعراض السرطان: .4

 يسبب السرطاف عدة أعراض ـبتلفة زبتلف حسب نوعية كحسب سن كجنس الفرد اؼبصاب: 

 .توـر أك تكتل يف الثدم أك غَته من أجزاء اعبسد 

 ( ظهور شامةMole.جديدة ابعبسم أك تغَت يطرأ على شامة موجودة ابلفعل ) 

 .قرحة ال تلتئم 
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 شونة يف الصوت أك سعاؿ ال ينتهي.خ 

 .تغَتات يف عادات اؼبثانة أك األمعاء 

 .شعور مزمن بعدـ االرتياح بعد تناكؿ الطعاـ 

 .زايدة الوزف أك فقدانو دكف سبب 

 .الشعور ابلضعف أك التعب الشديد 

اـ ضبيدة أك غَتىا من يف الكثَت من األحياف ال ترجع تلك األعراض لبلصابة ابلسرطاف كقد تنتج أيضا على كجود أكر 

 ( 29-18،ص ص  2013العقيل ،).اؼبشكبلت ،كعادة ال يسبب السرطاف أؼبا يف بدايتو

 عالج السرطان: .5

يف الواقع ىناؾ عدة أساليب لعبلج السرطاف كيعتمد االختيار بينها على حجم الوـر كدرجتو كمدل انتشاره يف 

 يلي:اؼبنطقة اؼبصابة كتشمل كساءؿ عبلج سرطاف الثدم ما 

يعتمد أساسا على حجم الوـر كمدل انتشاره ،كسواء يف اؼبنطقة احمليطة ابلعضو أك يف أجزاء التدخل اجلراحي:.1.5

أخرل من اعبسم.كيف ىذه اغبالة يتم استئصاؿ الوـر فقط إذا كاف ؿبدكدا  أك يستأصل الثدم ككل يف حالة ما كاف 

 الوـر منتشرا بشكل كثيف يف صبيع أنسجة العضو.

تل اؼبرتبة األكُف يف عبلج السرطاانت، فهي تسمح عندما يكوف التشخيص مبكرا بنزع الوـر كفركعو أك التقليل قدر رب

اإلمكاف من حجم الوـر ك نزع أكرب عدد فبكن من اػببلاي السرطانية كقد تتعدل إُف بثر العضو كليا إذا تطلب األمر 

 (98ص، 2015، .) ضبايديةذلك ك ىذه الطريقة تسمح ابلشفاء الكامل من اؼبرض

 أنواع اجلراحة :.1.1.5

 :Diagnostic surgeryاجلراحة التشخيصية .1.1.1.5

 ك خواصو. يتم إجراءىا لغرض استخبلص عينات من األنسجة اؼبشتبو فيها لتشخيصها، لتحديد نوع الوـر 
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 :Surgery staginاجلراحة التصنيفية 2.1.1.5

 ك رقعة انتشاره.لها بتحديد حجم الوـر ك امتداده ف االكراـ ك ربديد مراحىي جراحة تشخيصية تساعد يف تصني

 :Surgery curativeاجلراحة العالجية .3.1.1.5

 (229، 2013)مزلوؽ، اليت تستهدؼ استئصاؿ كامل للنسيج الورمي.أم اعبراحة بغرض ربقيق الشفاء، ك 

قتلها ،كيعطى بشكل دكرم من خبلؿ اغبقن ىو عبلج يستهدؼ اػببلاي السرطانية لالعالج الكيميائي:.2.5

الوريدم كيبكن أف يلي ىذا العبلج إجراء اعبراحة حبيث يتم القضاء على اػببلاي السرطانية اليت قد تكوف متبقية بعد 

 استئصاؿ الوـر من اؼبنطقة اؼبصابة. 

قباؿ اؽبرموانت اؽبامة لنموىا مثل عن است يف عرقلة اػببلاي السرطانية يستهدؼ العبلج اؽبرموٓفالعالج اذلرموين:.3.5

االسًتكجُت.كيتم ىذا العبلج من خبلؿ إخضاع اؼبريضة لبعض العقاقَت اليت تغَت من كظيفة اؽبرموانت أك عن طريق 

 (14،ص  2017)اثبت ، .استئصاؿ األعضاء اؼبنتجة ؽبذه اؽبرموانت مثل اؼببايض

ودة يف اعبسم حيث توجو ىذه اآلليات حملاربة كقتل اػببلاي استخداـ اآلليات الطبيعية اؼبوجالعالج ادلناعي:.4.5

السرطانية ،كقد يستخدـ بعض اؼبواد اؼبعملية غبفز جهاز اؼبناعة الستخداـ آلياتو ضد اؼبرض ،كيسمى ابلعبلج 

 اغبيوم)البيولوجي( ابلرغم من ؿباكلة استخداـ اؼبناعة اعبسمية ،ىناؾ بعض األعراض اعبانبية اؼبشاهبة ألعراض

 األنفلونزا ،الشعور ابغبرقاف يف اعبزء اؼبتضرر أك ابرتفاع اغبرارة ال تستجيب إُف ـبفضات اغبرارة.

كأييت .يستخدـ العبلج اإلشعاعي طاقة اإلشعاع اؼبكثفة لقتل أك لتقلص اػببلاي السرطانية  العالج اإلشعاعي:.5.5

أما عن أاثره .أشهر  9ج لفًتة سبتد من ثبلثة إُف اإلشعاع خارجيا ابستخداـ مواد مشعة خارج اعبسم كيستمر العبل

  اعبانبية تتمثل يف:التهاب اعبلد كالتعب كالتهاب اؼبسالك البولية كالغثياف كاإلسهاؿ.   

يعترب العبلج االشعاعي عبلج موضوعي يستخدـ لتدمَت ما يبكن أف يكوف قد تبقى من اػببلاي السرطانية بعد 

 (24 ،ص1435)البخار، اعبراحة. 
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  خالصة الفصل:

عترب من أصعب اؼبهن خاصة يف مصلحة االكراـ يم ذتضمن ىذا الفصل مفاىيم عامة حوؿ التمريض ال  

كأىداؼ ،ك تعريف ابلقائمُت على الرعاية التمريضية ك مهامهم ،من خبلؿ التطرؽ إُف مفهـو التمريض ، السرطانية 

مفاىيم  اُف .ابإلضافة مت التطرؽ أيضاطَتة ك الوضع القانوٓفيف مكافحة االمراض اػب ضدكر اؼبمر ك  ،كؾباالت التمريض

عامة حوؿ مرض السرطاف الذم مازاؿ يثَت اػبوؼ يف نفوس األفراد، من خبلؿ التطرؽ إُف مفهـو كتصنيف السرطاف 

 ، كطرؽ عبلجو.أعراضوكأنواعو، كأسباب السرطاف ابإلضافة إُف 
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I. :الدراسة االستظالعية 

 مكان الدراسة. .0
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 مهاصفات الحاالت الطدروسة. .3

 التقظيات الطستعطلة. .4

 نتائج الدراسة االستظالعية. .5

II. :الدراسة األساسية 

 مكان الدراسة. .0

 مدة الدراسة.      .9

 مهاصفات الحاالت الطدروسة. .3

 الطظهج الطتبع. .4

 الطستعطلة.التقظيات  .5

 صعهبات الدراسة. .6

 خالصة الفصل.
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 دتهيد :

 عن ىذا الفصل يف التحدث يتم سوؼ علمية، دراسة أم أساس يعترب الذم النظرم باعبان إُف التطرؽ بعد        

 كما االستطبلعية عرض الدراسة من انطبلقا كذلك الدراسة ميدانيا، موضوع ؼبعاعبة اؼبتخذة اؼبنهجية االجراءات

 األساسية ك اليت ابلدراسة للقياـ كاؼبقاييس اؼببلئمة الظركؼ كاختيار هتيئة سبيل يف كمراحل خطوات من عليو تامشتل

السيكومًتية،مث  كخصائصها اؼبستخدمة كالعينة كاالدكات اؼبعتمد، اؼبنهج كصف حيث من ذلك بعد تناكؽبا مت

 .  الدراسة اجراءات تطبيق

I. :الدراسة االستطالعية 

ة االستطبلعية كدراسة أكلية كىي صورة مصغرة للدراسة يتم من خبلؽبا التعرؼ على ؾبتمع كعينة تعد الدراس

 اػبطوات أىم عد منالدراسة كمكاف أجرائها من أجل تطبيق االدكات اؼبستخدمة يف الدراسة االساسية ،حبيث ت

 قد اليت كاؼبشاكل الصعوابت أماـ وقوؼال على كتساعده إجرائو للبحث إمكانية معرفة من الباحث سبكن اليت اؼبيدانية

 ابلدراسة االساسية. القياـ أثناء تواجهو

اليت  اؼبقاببلت خبلؿ من عليها اغبصوؿ مت صبع اؼبعلومات على اإلستطبلعية دراستنا يف إعتمدان كقد

ترايب بوصبعة بوالية  دبصلحة االكراـ السرطانية دبستشفى كرئيس اؼبصلحة اؼبتواجداف النفسانية األخصائية مع أجريناىا

 ."بشار"

 اغباالت فكرة عن لنا كأعطت ابؼبصلحة اؼبوجودة اغباالت ـبتلف على التعرؼ من الدراسة ىذه مكنتنا كقد

 الًتبص ابؼبستشفى،كقمنا فًتة مع اغباالت خبلؿ عشنا أننا دراستنا،حيث موضوع زبدـ كاليت معها التعامل سيتم اليت

نظرا ؼبعرفة الباحثة  سهل بداية يف هبن اإلحتكاؾ ؽبن،فكاف اعبناح اؼبخصص داخل كسلوكاهتن تصرفاهتن دببلحظة

ألفراد العينة كذلك من خبلؿ الدراسة السابقة ؽبا بنفس اؼبصلحة يف طور ليسانس، حبيث كانت الدراسة السابقة 
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 كأبعاده، البحث إشكالية ربديد من كمكنتنا حبثنا كجهت قد االستطبلعية فالدراسة نقطة بداية لدراسة اغبالية.ابلتاِف

 كؿبدد. دقيق بشكل الفرضيات صياغة على كما ساعدتنا

 الدراسة اإلستطالعية:  أىداف 

  استطبلع الظركؼ احمليطة ابلظاىرة اليت يرغب الباحث بدراستها كالتحكم أكثر يف اإلطار العاـ الذم ىبترب

 فيو الفرضيات.

 ة كربديد حاالت الدراسة .صبع اؼبعلومات الكافية عن حاالت الدراس 

  إجراء مقابلة مع االخصائية النفسانية الناشطة ابؼبصلحة ؼبعرفة أىم التمظهرات كاالنعكاسات النفسية

 الشائعة بُت اؼبمرضُت العاملُت ابؼبصلحة.

 .تطبيق دليل اؼبقابلة بشكل أكِف قصد التعرؼ على مدل فهمهم كذباكهبم على األسئلة 

  أكِف على اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة االكراـ السرطانية من اجل التعرؼ على مدل تطبيق اؼبقاييس بشكل

 فهمهم كذباكهبم على البنود.

 .التعرؼ على ظركؼ التطبيق كالصعوابت اليت ترافقو من أجل تفاديها يف الدراسة االساسية 

 مكان الدراسة االستطالعية: .1

  كذلك "بشار"االكراـ السرطانية بوالية  سرير دبصلحة 240سبت الدراسة دبؤسسة االستشفائية ترايب بوصبعة،

ظة تصرافاهتم ككل ما هبرل أثناء قيامهم التقرب منهم ؼببلحك  االحتكاؾ من اؼبمرضُت العاملُت ابؼبصلحة قصد

 .ابلرعاية التمريضية 

 مدة الدراسة االستطالعية: .2

 ابن ابديس بوالية مستغاّف. قمنا  بعد التحصل على ترخيص من إدارة قسم علم النفس جبامعة عبد اغبميد

 ابلتوجو إُف الوالية )بشار( كابلتحديد مع عطلة فصل الشتاء ،حبيث توجهت الباحثة إُف اؼبستشفى قصد

. "بشار"سرير "ترايب بوصبعة"بوالية  240كراـ السرطانية دبستشفى إيداع الًتخيص ابلًتبص يف مصلحة األ
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 22/12/2019ـ رخصة الدخوؿ اُف اؼبصلحة أم التحقت يـو يث انتظرت الباحثة ؼبدة أسبوع الستبلحب

كاف مربؾبا للًتحيل اؼبصلحة اُف مركز مكافحة   26/12/2019النو يـو  25/12/2019اُف يـو 

حبيث قامت الباحثة جبمع اؼبعلومات البلزمة كالتقرب من اغباالت يف ىذه الفًتة حبيث . "بشار"السرطاف ب

 ركز بعد االنتهاء من إمتحاف السداسي االكؿ مباشرة .حثة االلتحاؽ ابؼبَف تكوف كافية فبا جعل البا

 : واصفات العينةم .3

سنة يبارسوف  30-22(، يًتاكح سنهم مابُت ISBفبرضُت ) 7لقد مت إختيار عينة الدراسة قصداي عددىم 

 سرير. 240اؼبهنة التمريضية دبصلحة االكراـ السرطانية دبستشفى 

  الدراسة: التقنيات ادلستعملة يف .4

استخدمت الباحثة اؼبنهج العيادم ؼبعرفة مدل مبلئمة ىذا اؼبنهج كالتقنيات اؼبراد إستعماؽبا يف الدراسة 

كاؼببلحظة )دليل اؼبقابلة(  االساسية،حبيث سبثلت ىذه التقنيات يف دراسة اغبالة كاؼبقابلة ابؼبشاركة كاؼبقابلة العيادية

 قياس القلق حالة كظبة سبيلربجر كمقياس الوسواس القهرم بيل براكف.العيادية كمقياس الصحة النفسية كم

: كاليت تعترب من أمشل أساليب البحث كذبميع اؼبعلومات إبستخداـ كسائل ـبتلفة مثل اؼبقاببلت دراسة احلالة.1.4 

 العيادية كاؼببلحظة كاؼبقاييس كاإلختبارات.

و اؼبشاىد يف تنظيم أك صباعة إجتماعية لكي يتسٌت لو ربقيق تشَت اُف إجراء يدخل في ادلالحظة ابدلشاركة:.2.4

اؼبشاىدة ابؼبشاركة بوجود فًتة زمنية من التفاعل اإلجتماعي اؼبكثف بُت الباحث كالناس  خربة مباشرة أبعماؽبا.كتتميز

اغبصوؿ على إذف  الذين يقـو دببلحظتهم يف مواقعهم اػباصة كيتم أثناء ىذه الفًتة صبع البياانت بطريقة منظمة بعد

 (.18ص،1999.) ابركر كأخركف،بذلك

فعلية كمواقفو كمشاعره تعد كسيلة من كسائل صبع اؼبعلومات اؼبتعلقة ابلسلوكيات الفرد ال ادلالحظة العيادية:.3.4

ط ،ككذا ربديد جوانب النشا .كمت استخداـ ىذه التقنية هبدؼ مشاىدة سلوؾ اغبالة كما ىو عليو يف الواقعكاذباىاتو
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إدراؾ شيء أكظاىرة ما عن طريق  فكرة ما،أكك أك السلوؾ الذم نريد مبلحظتو.ك تعٍت اؼببلحظة التبحر يف ظاىرة ما،أ

الوصف  ؽبا.التبحر كالغوص يف حقائق  الشيء الذم يساعد الباحث يف تنمية مواىبو الفكرية كاستعداداتو الذىنية 

 (65،ص2009) عمر،.ق جديدةاػببلقة ،كاليت يبكن إستخدامها يف الكشف عن حقائ

غَت ؾبرد الرغبة يف  .يعرؼ "بنهجاـ" اؼبقابلة أبهنا احملادثة اعبادة اؼبوجهة كبو ىدؼ ؿبدد ادلقابلة العيادية:.4.4

ؿبادثة موجهة يقـو هبا شخص مع شخص أخر أكأشخاص  يف السياؽ نفسو أهناأقبلش" احملادثة لذاهتا.كيضيف "

عينة من اؼبعلومات إلستغبلؽبا يف حبث علمي كلئلستعانة هبا على التوجيو كالتشخيص أخرين، ىدفها إستشارة أنواع م

حبيث قامت الباحثة بتجريب دليل اؼبقابلة النصف موجهة اؼبصمم من طرفها .( 93ص ، 2009.)عمر، كالعبلج

اؼبعاش -صحية األنيةاغبالةال-التاريخ النفسي ك الصحي-ؿباكر اؼبتمثلة يف: )البياانت الشخصية 6على الذم وبتوم 

 .01اتجماؿ اؼبهٍت(.أنظر ملحق رقم -اتجماؿ العبلقات-النفسي

حيث يعرؼ على أنو أداة عبمع البياانت  اؼبتعلقة دبوضوع حبث ؿبدد عن طريق :تأو اإلستخبار  سيايادلق.5.4

 (269،ص 2009.)ابراش،إستمارة هبرل تعبئتها من قبل اؼبستجوب

ىو اختبار من أجل تقييس مدل شدة أعراض االضطراب الوسواس  مقياس الوسواس القهري :1.5.4

 كيهدؼ لتحديد شٌدة الوسواس كمدل تغَته مع الوقت كالعبلج .  (OCDالقهرم)

 : زلتوى ادلقياس  

حسب شٌدة  4متغَتاتو يف كضع اؼبريض،كإعطائها عبلمةن تقديريٌةن من صفر كحىت  10كيعتمدي اؼبقياس على 

الثانية تكوف عن األفعاؿ القهريٌة، كىذه اؼبتغَتات أك  5ات تكوف عن الوسواس، كاؼبتغَتات اؿمتغَت  5األعراض،كأٌكؿ 

 األسئلة تكوف على النحو التاِف: 

 :أك من ساعة  الوقت الضائع يف الوسوسة ، ىبتاري اؼبريض من بُت أربع خيارات، إٌما أقل من ساعة يف اليـو

، أك من  ، أك أكثر من  ساعاتو  8إُف  3إُف ساعتُت يف اليـو .  8يف اليـو  ساعاتو يف اليـو
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  :ىبتار اؼبريض بُت خيارات أربعة كىي:ال يوجد تعارض،أك مدى تعارض الوسوسة مع األنشطة اليومية

 تعارض خفيف،أك تعارض كاضح،أك تىسبُّب خلل يف النشاطات االجتماعية، أك تىسبُّب خلل بليغ.

 :ا للمقاكمة، أكيبذؿ بعض اعبهد،أك يستسلم كال إما أنٌو يبذ مدى مقاومة ادلريض للوسواس ا دائمن ؿ جهدن

،أك يستسلم إبرادتو.  يقاـك

 :فإٌما أف تكوف سيطرةن اتمةن،أك متوسطةن،أك  مدى قدرة ادلريض على التحكم والسيطرة على الوسواس

عن الوسواس كلو  قليلةن،أك ال يوجد سيطرةه على الوسواس فحينها يصفي اؼبريضي حالتو أبنٌو ال يصرؼ االنتباه

 للحظات قليلة.

 ا يف أغلب  :التوتر والقلق ادلصاحب للوسواس إٌما أف يكوف خفيفنا كليس مزعجنا،أك متوسطنا،أك شديدن

 الوقت،أك توترنا بليغنا دائمنا.

  :أكمقدار الوقت الذي ؽلضيو يف القيام ابألفعال القهرية، ـو كثَتنا ما يق إٌما أف ىبتار أقلَّ من ساعة يف اليـو

، أك دائمنا فبل يبرُّ ساعةه دكف أف يقـو هبا. أك ابألفعاؿ،  معظم ساعات اليـو

  :أك تعارضنا كاضحنا،أك  إما أف يكوف تعارضنا خفيفنامدى تعارض األفعال القهرية مع األعمال اليومية،

 تعارضنا بسبب خللو كبَتو يف أداء الٌنشاطات االجتماعية،أك سبب العجز التاـ. 

  أك متوسطنا لكن  إما أف يكوف بسيطنا الذي يشعر بو ادلريض عند شلارسة األعمال القهرية:مدى الضيق،

ا ييسٌبب العجز. مدل اؼبقاكمة اليت يبديها اؼبريض لؤلفعاؿ القهرية: إٌما  ا،أك ضيقنا شديدن يبكن ربملو،أك كاضحنا كمزعجن

يستسلم لكٌل األفعاؿ القهرية دكف أنٌو وباكؿ بذؿ اؼبقاكمة معظم الوقت،أك يعمل بعض احملاكالت،أك 

 مقاكمتها،أكيستسلم إبرادتو التامة.

 :أك  إٌما أف يكوف لديو سيطرةه اتمةه  مدى قدرة ادلريض على التحكم والسيطرة على األفعال القهرية،

 أتخَتىا. أحياانن يوقف األفعاؿ القهرية بصعوبة،أك يقـو بتأخَتىا فقط مث يفعلها،أك اندرنا ما يستطيع إيقافها أك 
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حبيث  يطلب من اتجميب أف يضع  دقيقة، 15يطبق اؼبقياس فرداي ،ك مدة تطبيقو ال تتجاكز تطبيق ادلقياس:

كال توجد إجابة صحيحة كأخرل خاطئة كإمبا االجابة الصحيحة ىي  عبلمة )( داخل مربع االجابة اليت تنطبق عليو،

 مرض على ىذه األسئلة دبا شعر بو خبلؿ أايمو اؼباضية .اليت يعرب هبا الشخص عن شعوره اغبقيقي حبيث هبيب اؼب

فتكوف اغبالةي اؼبفرطةي  حسب شٌدة اغبالة عنده، 4كيعطى لو عبلمةن على كلًٌ سؤاؿ من صفر إُف طريقة التصحيح:

 ،كىي سبٌثلي أشٌد حاالت الوسواس القهرم، مث تبدأ رحلة العبلج اليت تشمل العبلج النفسي40عبلمتها كاملة من 

 كالدكائي كاؼبتابعة الدكرية مع األخصائي النفسي .

 (مستوايت شدة إضطراب الوسواس القهري.03اجلدول رقم )

 شدة إضطراب الوسواس القهري ادلعدل يف ييل براون للوسواس القهري

 خفيف جدا. 0-7

 خفيف. 8-15

 متوسط. 16-23

 ملحوظ. 24-31

 شديد. 32-40

 0-7جدا.يف الغالب ال ربتاج اُف العبلج إال إذا كاف معدال قليبل ألنك  : أعراض كسواس قهرم خفيفة

 تتجنب مواقف كثَتة أك لديك أفعاؿ قهرية فقط أك كسواس فقط.

 8-15 أعراض خفيفة كاليت من احملتمل أف تتعارض يف حياتك بطرؽ ملحوظة .)إذا كاف لديك كسواس أك:

 أفكار فهذا يعنيشدة متوسطة(.

 16-23،نقطة ىواغبد االدْف اؼبطلوب لدخوؿ دراسات عبلج اضطراب  16إحراز :أعراض متوسطة

 الوسواس القهرم.

 24-31.أعراض ملحوظة كاليت من احملتمل أف تفسد نوعية حياتك بصورة كبَتة : 
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 32-40 أعراض شديدة كاليت من احملتمل أف تسبب عجزا ابلغا.قد ربتاج اُف عبلج يقـو بو اختصاصي يف:

 هرم.اضطراب الوسواس الق

حبيث ىو عبارة :(State –Trait Anxiety Inventoryمقياس القلق لسبلربجر حالة و مسة :).2.5.4

 ترصبة ، (1970 كآخركف) "سبيلربجر"ؿ، عن بنود،عن ؾبموعة من البنود تعمل على قياس حالة القلق كظبة القلق

 (.1985أضبد ) عبد الرقيب، البحَتم " العربية الصورة كإعداد

يهدؼ الرائز إُف صبع بعض الصفات االنفعالية العقلية كالصفات اغبسية اغبركية للفرد، كيسمح :اسىدف ادلقي

بتحديد كضعية ابلنسبة لؤلفراد اعبماعة اليت ينتمي إليها، كما يهدؼ إُف معرفة حالة كظبة القلق لدل الفرد،كيساعد 

 (4ص،1985،سبيلربجر(على التقرير السريع الصادؽ لدرجة القلق.

إف ىذه القائمة من أكثر القوائم تقدير القلق، كأكسعها إستخداما يف البحث العلمي، كاؼبمارسة ادلقياس : وصف

العيادية ألهنا تتصف جبميع اػبصائص السيكومًتية للمقياس اعبيد كتتكوف القائمة من صورتُت، ككل صورة ربتوم 

 على عبارة.

عبارة مصاغة، صياغة إهبابية 20فحوص يف الوضعية اآلنية، حبيث ؽبا تقيس حالة القلق اليت يعيشها اؼب الصورة األكُف:

.ك إذا كانت   10إُف 04خبصوص اؼبوجبة أما السالبة تسلسل من  04إُف  01ربدد درجة القلق، كتسلسل من 

، العبارة اؼبوجبة فهي تعرب عن البفاض درجة القلق، كتتبع ىذه اإلجاابت الًتتيب اآليت : مطلقا،دائما، غالبا

 (1993،78.)مقدـ ،دائما

الصورة الثانية : تقيس ظبة القلق كىي حالة اثبتة نسبيا فنجد أهنا مصاغة يف شبانية عبارات إهبابية، كاثٍت عشر الباقية 

جاابت ، ربدد درجة القلق كالتسلسل حسب تسلسل الصورة األكُف كتتبع ىذا الًتتيب : ايقابل كل منها أربع سلبية.

 البا، دائما.مطلقا، أحياان، غ

 : اتتعليم
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( يف xتعليمة الصورة األكُف:إليك ؾبموعة من العبارات اليت يبكن أف تصف ذاتك، إقراء كل عبارة مث ضع عبلمة )

الدائرة اؼبناسبة اليت تبُت ما تشعر بو حقيقة ألف ىذا الوقت ابلذات ليس ىناؾ أجوبة صحيحة أك خاطئة،ال تضيع 

 قدـ اعبواب الذم يصف مشاعرؾ اغبالية بشكلها األفضل.كقتا طويبل أماـ كل عبارة بل 

( يف الدائرة xتعليمة الصورة الثانية:إليك ؾبموعة من العبارات اليت تصف ذاتك، اقرأ كل عبارة مث ضع عبلمة )

اؼبناسبة اليت توضح كيف تشعر عموما،ليس ىناؾ أجوبة صحيحة أك خاطئة،ال تضيع كقتا طويبل ،قدـ اإلجابة اليت 

 شعورؾ. تصف

 :ادلقياس كيفية تطبيق

صمم ىذا اؼبقياس ليطبق بطريقة فردية أك صباعية كما يبكن للفرد أف يطبقو على نفسو بنفسو،أما فيما ىبص الوقت 

دقائق لئلنتهاء من كل مقياس )اغبالة ،كظبة(  08دقائق إُف  06فإف تطبيق اإلختبار على الكليات يتطلب من 

 الصورتُت معا، يطبق أكال مقياس حالة القلق،مث يعقبو تطبيق مقياس ظبة القلق. دقيقة لئلنتهاء من 15حواِف 

  طريقة التصحيح :

،أما السالبة فتنقط من  01إُف  04كما كضحنا سابقا عن تنقيط العبارات اؼبوجبة،ك العبارات السالبة فاؼبوجبة من 

 كاعبدكالف التالياف يوضحاف ذلك . 04إُف  01

 كيفية تصحيح حالة القلق.  (يوضح04اجلدول رقم)

 تنقيطها و ترتيبها رلموعها أرقامها العبارات

 كثَتا أحياان قليال مطلقا

3،4،6،7،9،12،13،1 السالبة

4،17 

09 1 2 3 4 
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 (يوضح كيفية تصحيح مسة القلق.05اجلدول رقم )

 تنقيطها و ترتيبها رلموعها أرقامها العبارات

 كثَتا أحياان قليال مطلقا

،2،3،4،5،8،9،12،14 السالبة

15،17،18،20 

12 1 2 3 4 

1،6،7،10،11،13،16 ادلوجبة

،19 

08 4 3 2 1 

  20 اجملموع

 

 (فئات و مستوايت القلق06اجلدول رقم)

 مستوى القلق الدرجة الفئة

 خالية من القلق 0-20 1

 قلق طبيعي 20-40 2

 قلق فوق دلتوسط 40-60 3

 قلق شديد 60-80 4

.)dz.info/2019/09/Spielberger.html -https://www.psyco(   

،1،2،5،8،10،11،15 ادلوجبة

16،18،19،20 

11 4 3 2 1 

  20 اجملموع
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يهدؼ اُف التعرؼ يقيس كل جوانب الصحة النفسية، ك  ىو مقياس تعريف مقياس مظاىر الصحة النفسية:.3.5.4

يصب يف اؼبعاش النفسي السليب،  ىذا مااإلكتئاب ك س ك الوسواالسلبية كالقلق ك رد بعض اؼبظاىر على مدل امتبلؾ الف

يصب يف اؼبعاش النفسي القبوؿ االجتماعي كتقدير الذات كىذا ما عض اؼبظاىر اإلهبابية كالتفاعل ك منها بك 

اؼبقياس على "سعودم عبد الكرٔف" الذم قاـ بتكيف ك تقنُت  ربكفيسوراقتبس ىذا اؼبقياس من طرؼ الاإلهبايب.ك 

أىداؼ الدراسة . أألكؿ ستنبط منهما مقياس جديد يتماشى ك كتوقف الباحث عند مقياسُت ا، مع البشارماتجمت

رءاف الكرٔف على الصحة مقياس الصحة النفسية الذم استعملو " إبراىيم صاٌف الصنيع" يف دراستو "اثر حفظ الق

سيد عبد اغبميد مرسي" الذم دين إظباعيل " ك"عماد المن " ة كورنل " اقتباس كإعداد كل"  قائمالنفسية "كمقياس

يقيس الصحة النفسية كمفهـو يعٍت الربء من االضطراابت النفسية . كبعد اإلطبلع على اؼبقياسُت اقتبس كاعد 

الباحث مقياس مظاىر الصحة النفسية كمقياس اؽبدؼ منو قياس حالة الصحة النفسية عند اؼبستجوب اعتمادا على 

 (97،ص 2013)سعودم،.ريف اإلجرائي اؼبعطى للصحة النفسيةالتع

 أبعاد وفقرات ادلقياس :

كسبثل نظرة الفرد كاذباىو كبو ذاتو كمدل تقديره ىذه الذات من اعبوانب اؼبختلفة كالدكر كاؼبركز  تقدير الذات :

 األسرم كاؼبهٍت.

 كيعٍت تفاعل الفرد داخل ؾبتمعو. التفاعل االجتماعي:

 كيعٍت تقبل الفرد لآلخرين كتقبلهم لو.جتماعي: القبول اال

 كىو ؾبموع األعراض اليت تشَت إُف العزلة كاالنطواء اؼبرضية. االكتئاب :

 كىو ؾبموع األعراض اليت تشَت إُف كجود حالة من التوتر كالوضع الغَت طبيعي للشخص.  القلق :

 2013)سعودم، تخلص منها األفراد مهما حاكؿ.كيتمثل يف األفكار كاألفعاؿ اليت ال يستطيع أف ي الوسواس:

  (98-97،ص
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 ( أبعاد وبنود مقياس الصحة النفسية07جدول رقم )

 أرقام العبارات يف ادلقياس البعـــــد ادلظاىر

 

 

 ادلظاىر 

 االغلابية 

 

 

 1-2-3-4-5-6 تقدير الذات 

 7-8-9-10-11-12-13 األمن االنفعاِف 

 14-15-16-17-18-19 التفاؤؿ

 35-36-37-38-39-40 القبوؿ االجتماعي 

 41-42-43-44 التفاعل االجتماعي

 45-46-47-48-49-50 اؼبهارات االجتماعية 

 

 ادلظاىر 

  السلبية

 

 20-21-22-30-31 االكتئاب 

 23-25-28-29-34 القلق 

 26-27 الوسواس 

 24-32-33 اػبواؼ

  طريقة اإلجابة على دلقياس :

الباحث طريقة اؼبصفوفة اليت تتيح ؾبموعة من االختيارات للمفحوص ، كعمد الباحث إُف اختيار لقد اختار 

ىذا النموذج اؼبستمد من مقياس " ليكرت" لبلذباىات نظرا ػبصائص الصحة النفسية  عدـ الثبات كالنسبية كالتقريبية 

فسي الصحيح . ىذه االختيارات ىي ) ، ما استدعى إعطاء اختيارات للمفحوص حىت يعرب بكل حرية عن كضعو الن

 (114، 2013)سعودم،أكافق بشدة ، أكافق ، مًتدد ، ال أكافق ، ال كافق بشدة (.ػ 

 مظاىر الصحة النفسية :مقياس مفتاح 
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 ( مفتاح تصحيح مقياس الصحة النفسية08جدول رقم )                        

 كيفية تطبيق ادلقياس:

،بعد اعطاء  دبركز مكافحة السرطاف بوالية بشار فبرضي مصلحة االكراـ السرطانيةقمنا بتوزيع اؼبقياس على 

على أسئلة  تعليمة اؼبقياس ك كيفية االجابة عن البنود ،ك لكن تلقينا بعض الصعوابت اليت سبثلت يف صعوبة االجابة

نظرا لظركؼ عمل اؼبمرضُت القائمُت ابلرعاية التمريضية ابؼبصلحة اليت سبق ذكرىا ،كىذا ما  ثناء اؼبقابلةاؼبقياس أ

جعلنا نقدر ظركفهم اؼبهنية حبيث قامو ابإلجابة على اؼبقياس يف الوقت الذم يكوف فيو اؼبمرض ابستطاعتو االجابة 

 .أبروبية 

 

 

موافق  رقم العبـــــــــارات العبارات
 بشدة

غَت  ال ادري افقمو 
 موافق

غَت 
موافق 
 بشدة

عبارات 
 اغلابية 

4-10- 12- 15- 18-
19  -21-22- 23-24-
25-26 -27 28– 29-
32 33-35-38-39-
41-43-46-47- 48-
50 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 - 7-6 – 5 – 3 -2 -1 عبارات سلبية 
8– 9- 11- 13 – 14 -

16– 17– 20- 30- 
31-34– 36– 17– 40 

-42 – 44- 45– 49 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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 نتائج الدراسة االستطالعية : .5

اؼببلحظة كاؼبقاببلت العيادية مع اغباالت فقد الحظنا أف اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة  من خبلؿ إجراء 

االكراـ السرطانية أبدك قبوؿ كبَت ؽبذه الدراسة ،كما تبُت أف اؼبمرضُت حباجة ماسة للدعم كاؼبساعدة كاالستشارة 

نوع من التناقض كاؼبقاكمة عند بعض  النفسية.ألنو بعد ربليل اؼبقاببلت األكلية كاؼبقاييس النفسية ظهر للباحثة

 اؼبمرضُت .

II. :الدراسة االساسية 

  : مكان الدراسة .1

اُف مركز مكافحة السرطاف بوالية سرير  240مت ترحيل مصلحة االكراـ السرطانية من مستشفى ترايب بوصبعة 

 .26/12/2019. كذلك يـو اػبميس اؼبوافق "شار"ب

ىكتارات كيقع  7كيبتد على مساحة   2019و بداية من  العاـ اؼباضي فتح أبواب  مركز مكافحة السرطان ببشار:

 سرير يف إطار اؼبخطط الوطٍت ؼبكافحة السرطاف، توجد بو عدة مصاٌف ىي: 140ك وبتوم على  "بشار"مشاؿ 

 ادلتواجدة مبركز مكافحة السرطان. (ؽلثل ادلصاحل09اجلدول رقم)

 اخلدمة SERVICESادلصلحة  

 \ ام السرطانيةمصلحة  طب األور 

 \ العالج ابألشعة

 ال يعمل الطب النووي

 ال يعمل مصلحة أمراض الدم

 \ مصلحة جراحة األورام

 \ مصلحة التصوير اإلشعاعي  الطيب
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 \ مصلحة التخدير و اإلنعاش

 \ سلرب مركزي

 \ الصيدلية

 

 :  (ONCOLOGIE MEDICALE)مصلحة األورام السرطانية 

قاعة االنتظار ، مرحاض ، غرفة تغيَت اؼببلبس ،مكتب الطبيب، مكتب اؼبمرضُت ، قاعات العبلج البنية ادلادية : 

اػباصة ابلنساء ك اػباصة ابلرجاؿ ، صيدلية  ، ـبرب لشبو طبيُت ، مكتب االخصائُت النفسانيُت ، مكتب أخصائية 

 التغذية.

(، مساعد 7(، بيولوجيُت)3االخصائُت النفسُت )(، 7(، اؼبمرضُت )5رئيس اؼبصلحة ، األطباء )البنية البشرية: 

 (.15اؼبمرض )

  مدة الدراسة: .2

اُف  17/03/2020مث من  19/02/2020إُف  16/02/2020مت إجراء الدراسة يف فًتة مابُت 

( مت  توقيف  19-ك لكن بسبب الظركؼ اليت سبر بيو البلد يف إطار جائحة  العاؼبية كركان )كوفيد.30/04/2020

ؽبا من خبلؿ الدراسة اؼبيدانية  اؼبربمج  الًتبص اؼبيدآف فبا نتج عنو عدـ قدرتنا على إكماؿ اإلجراءاتإجراءات 

 . االستطبلعية

  مواصفات احلاالت ادلدروسة: .3

على حسب   ختيار العينةإكمن خبلؿ اؼبقابلة ك اؼببلحظة اليت اجرهتا الباحثة أثناء الدراسة االستطبلعية مت 

 ISPطبقت الدراسة على شروبة اؼبمرضُت حيث بلؿ اؼبقاببلت االكلية كنتائج اؼبقاييس االكلية.ما تبُت لنا من خ

كلهم يعملوف  7من أصل  حاالت 3ث اقتصرت الباحثة دراستها على يحبالعاملُت يف مركز مكافحة السرطاف ببشار،
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 ة حبيث تغَت برانمج عمل اؼبمرضُت ،كىذاىذه اعبائح كذلك نظرا ؼبا سبر بو الببلد جراء يف مصلحة األكراـ السرطانية.

مت استخراج عينة الدراسة االساسية من خبلؿ اعبنس ك السن ك حبيث دراسة اغبالة الرابعة. ما دفع ابلباحثة إللغاء

 طبيعة اؼبهنة كاػبربة ك اغبالة االجتماعية :

 ( ؽلثل احلاالت ادلدروسة و خصائصها10اجلدول)

 احلالة الرابعة احلالة الثالثة ة الثانيةاحلال احلالة االوىل احلاالت

 ز ب.ا ش.ف أ.ب االسم

 انثى انثى انثى ذكر اجلنس

 22 23 23 30 السن

 عازبة عازبة عازبة عازب احلالة ادلدنية

 ISPفبرضة ISPفبرضة ISPفبرضة ISPفبرض ادلهنة

 جديدة جديدة سنتُت سنوات6 اخلربة

 

اجرهتا الباحثة أثناء الدراسة االستطبلعية مت أختيار العينة على حسب ما تبُت لنا اؼببلحظة اليت كمن خبلؿ اؼبقابلة ك 

 من خبلؿ اؼبقاببلت االكلية كنتائج اؼبقاييس االكلية.

  : ادلنهج ادلتبع .4

جاء يف لساف ك  ،سسأل القياـ بدراسة كفق قواعد ك ال زبلو أم دراسة من االعتماد على منهج من أج

لكل جعلنا منكم شرعة ك ) كيف التنزيل: اضح كمنهج الطريق كضحو،كاؼبنهاج كاؼبنهج،بُت ك  العرب:طريق هنج :

 (11،ص2004)العسكرم، 48اآلية -اؼبائدة سورة.(منهاجا
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من اؼبناىج العلمية اؼبستعملة يف دراسة  لقد مت يف دراستنا اغبالية إستخداـ اؼبنهج العيادم الذم يعدك 

 الظاىرة اؼبراد دراستها ك فهم أعمق ك أمشل للحاالت اؼبدركسة.اغباالت الفردية ك ذلك كفق ما ىبدـ 

كاف للمنهج   « witmer »حبيث أكؿ من إستعمل تعبيَت اؼبنهج العيادم يف علم النفس ىو كيتمر 

االختبلالت الفعلية لدل االفراد مث إىتم بصورة لية ىي إستباؽ مث معاعبة للضعف ك العيادم ابلنسبة اليو غاايت عم

 (98، 2004) سليم،ألطفاؿ الذين هبدكف مصاعب مدرسية غَت عادية.خاصة اب

ىو تناكؿ   Lagacheكحسبدراستنا  مت استخداـ اؼبنهج العيادم أكاإلكلينيكي كىذا ألنو األنسب ل

إعطاء  ؿباكال بذلك كضعيات معينة، ككذالك التعرؼ على اؼبواقف كتصرفات الفرد اذباه السَتة من منظورىا اػباص،

 ،p16) ،2003.تكوينها، كما يكشف عن الصراعات اليت ربركها ؿباكالت الفرد غبلهالتعرؼ على بنيتها ك معٌت ل

(Chahraoui et Benoni  

 كيعتمد اؼبنهج العيادم على عدة تقنيات كيف دراستنا قمنا ابختيار تقنية دراسة اغبالة .

كىي ربليل  .قد تكوف فردا أك صباعةكاغبالة  ،ل اؼبعلومات اليت ذبمع عن اغبالةىي ك دراسة احلالة:

ع اؼبعلومات االخرل عن ربليل اؼبعلومات اليت صبعت بوسائل صبـ للحالة ككل كىي منهج لتنسيق ك للموقف العا

ل عن كىي كسيلة لتقدٔف صورة ؾبمعة شاملة للشخصية كك .كىي حبث شامل ألىم عناصر العميل عن البيئة.اغبالة ك 

ُف دراسة متصلة للفرد يف السَتة الشخصية كصوال اتبارات كاؼبقاييس ك اإلخمؤسبر اغبالة ك طريق اؼبقابلة كاؼببلحظة ك 

 (23ص، 2016 )أضبد كسلطاف، .ماضيوحاضره ك 

  التقنيات ادلستعملة : .5

 اؼبقابلة ابؼبشاركة ك اؼببلحظة العيادية. 

  بياانت ؿباكر )ال ستةوم على وبت ابإلعتماد على دليل اؼبقابلة الذم صمم من طرؼ الباحثةاؼبقابلة العيادية

اتجماؿ -ؾباؿ العبلقات -اؼبعاش النفسي -اغبالة الصحية األنية -النفسي للحالةالصحي ك التاريخ  -الشخصية

 (01أنظر اؼبلحق رقم)اؼبهٍت(.
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 (02اؼبلحق رقم .)أنظر مقياس الصحة النفسية 

  (03اؼبلحق رقم )أنظر.ربجرمقياس القلق حالة كظبة سبيلك 

 (04اؼبلحق رقم .)أنظرواس القهرم بيل براكفكمقياس الوس 

 سبق ذكرىا قصد تعرؼ مدل فهمها كتوافقها مع الدراسة اغبالية  كذلك بعدما قمنا بتجريب االدكات اليت

 كقد قامت الباحثة بتعريف كل من االدكات يف الدراسة االستطبلعية .

 صعوابت الدراسة: .6

كم أف الباحثة تقيم بنفس الوالية .كىذا بعدما اعتدان أبنو يف كذلك حب "بشار"مت إختيار مكاف الدراسة بوالية 

فقط كىذا ماىو متعارؼ عليو يف شىت السنة الثانية ماسًت كابلتحديد يف السداسي االخَت ىبصص إلعداد اؼبذكرة 

 ، معم مت نسيانو سهوا من طرؼ اإلدارةكلكن ظهر لنا إشكاؿ كىو تعويض دراسة مقياس أساسي الذ ،اعبامعات

 أتكيد ىذه االخَتة لضركرة اغبضور لدراسة ىذا اؼبقياس. 

طاء عا فبا جعل منا، الوقت الذم خصص للقياـ ابلدراسة األساسية كاف مربؾبا بعد إمتحاانت السداسي

َف يكن يف اغبسباف كقوع اإلدارة يف خطأ ما مواعيد للمقاببلت مع اؼبمرضُت قصد إسباـ الدراسة األساسية.لكن ظهر 

كابلتاِف إضطرينا للبقاء لتعويض  بو رئيس القسم على أنو كاف سهوا كىو نسياف دراسة مقياس أساسي، رحص ككما

ذلك بتأخَت ؼبدة شهر كىذا ما سبب يف عرقلة مواعيد اؼبقاببلت اؼبربؾبة مع اؼبمرضُت ك س كدراستو حضوراي.ىذا اؼبقيا

لكن بسبب الظركؼ اليت سبر بيو البلد  ية اُف عطلة الربيع.إضطرينا اُف أتجيل الدراسة األساس ى كابلتاِف .كنصف تقريبا

اؼبوافق  1441اؼبؤرخ يف رجب  69-20التنفيذم رقم  اؼبرسـو( كامتثاؿ ك 19-ؼبية كركان )كوفيديف إطار جائحة  العا

فبا نتج عنو  . مت  توقيف  إجراءات الًتبص اؼبيدآففَتكس كركان اؼبتعلق بتدابَت الوقاية من انتشار 2020مارس  21 ػل

اؼبيدانية  اؼبربمج ؽبا من خبلؿ الدراسة االستطبلعية . حىت نتمكن من إعطاء  عدـ قدرتنا على إكماؿ اإلجراءات

 استنتاجات هنائية.
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ذلك نظر للغيَت برانمج عمل اػباص سة على العينة اؼبقصود دراستها ك عدـ القدرة على إستكماؿ الدرا

جراءات اليت إزبدهتا السرطاف ببشار، كنظرا للقوانُت كاإلاـ السرطانية دبركز مكافحة ابؼبمرضُت العاملُت دبصلحة االكر 

 مرضى.مستخدميها من عاملُت ك اؼبؤسسة لضماف ضباية 

 :خالصة 

عبانب التطبيقي من خبلؿ القياـ ابطريقة عرض اؼبنهج اؼبتبع يف الدراسة، ك لقد مت التعرض يف ىذا الفصل ب

تفسَت إختيار لكل خطوة يف الدراسة اإلستطبلعية ،كما تطرقنا إُف حدكد ات الدراسة ك كالتفصيل يف كل خطو  الشرح

، تقنيات اؼبستعملة يف البحث ىذا كتعليل كتربير إختيارىاالفصل يف الكؾبموعة الدراسة كشركط إنتقائها، ك الدراسة 

لكرٔف النفسية ؿ د سعودم عبد ا ابإلضافة إُف عرض كيفية تنقيط كتصحيح الكل من اؼبقاييس الثبلثة مقياس الصحة

موضوعية قابلة للتحليل  كمقياس القلق لسبيلربجر كمقياس الوسواس لييل براكف، كذلك بغية الوصوؿ إُف نتائج

  كاؼبناقشة.
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 تمهيد:

سنقـو يف ىذا الفصل بعرض اغباالت اؼبدركسة،  الدراسة اغباالت بعرض نقـو سوؼ الفصل ىذا خبلؿ من

 سَت بتحديد مت كاليت ،مع عرض نتائج اؼبقاييس اؼبطبقة مع كل حالة. حيث سنقـو بعرض كل حالة على حدل

كربليل  كربليلها النفسيللمعاش  ضركريةاؼبعلومات ال عرض خبلؿ من اؼبقاببلت العيادية،كعرض اؼبقاببلت إجراء

 .حالة كظبة  سبيلربجرللقلق كمقياس القهرم للوسواس براكف بيل كمقياس للحاالت مقياس الصحة النفسية

 :االوىل عرض احلالة .1
 تقدمي احلالة :)أ(.1.1

كراـ السرطانية ( دبصلحة األISPيعمل فبرض ) ،سنة ،يقيم ببلدية "بٍت كنيف" 27 فىت عازب يبلغ من العمر أمحد

حبيث األب ة متكونة من االب كاألـ كاإلخوة، ينتمي اغبالة اُف أسرة صغَت   ،كز مكافحة السرطاف بوالية "بشار"دبر 

إخوتو.  أكالد كىو السادس من بُت 3بنات ك 4أما ابلنسبة لئلخوة ىم  ،ياة كمتقاعد كاألـ ماكثة ابلبيتعلى قيد اغب

 اثنوم. للمستول الدراسي ابلنسبةأما  ،مستواىم االقتصادم متوسط

 سيميولوجية احلالة:

 بشوش كسريع االنفعاؿ.  مالمح الوجو:مرتب كنظيف اؽبنداـ .  اللباس:

 كاف سهبل مع اغبالة ،حبيث كاف متعاكان معنا .  االتصال:

 مفهومة حبيث كاف يتحدث ابلدارجة )العامية(.لغة بسيطة ك  اللغة:

 مع احلالة األوىل.(:سَت ادلقابالت 11اجلدول رقم)

 اذلدف  اتريخ ومكان ادلقابلة ادلدة ادلقابلة 
  2019-12-18 د24 االوىل

دبصلحة االكراـ السرطانية دبستشفى 
سرير. دبكتب االخصائية  240

 التعريف ابلباحثة األخصائية النفسانية.
 صبع اؼبعلومات.

 كسب ثقة العميل.   
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 دلقابلة:ا  زلتوى.2.1

خبلؿ إجراء اؼبقاببلت مع اغبالة )أ( الحظنا أنو غَت مراتح كمتحفظا نوعا ما ،كبعد التعريف أبنفسنا 

بدل نوعا من كدبوضوع دراستنا كأتكيدان على السرية التامة للمعلومات كما ىي إال لغرض علمي ؿبض فتقبل اغبالة كأ

 يف التعاكف معنا بكل سبلسة كطبلقة. كمنو بدأ  ،التفهم ؽبذه الدراسة

النفسي للحالة ربدثنا مع العميل عن طفولتو فقد أشار اغبالة إال أف كيف البحث عن التاريخ الصحي ك 

ألنو عندما كلد كانت أمو مريضة فبا أدل اُف ابتعاده عن  "طفولة طووووووويلة وتعيي"طفولتو َف تكن جيدة يف قولو :

راكي  ،سنُت ما شفتهاش 6شيبانية مريضة  من زدت كانتما تبُت من خبلؿ قولو لنا: "سنوات كىذا  6أمو ؼبدة 

كىذا التحسر على الطفولة اليت َف يقضيها مع أمو بسبب اؼبرض كما يؤكد ىذا عارفة داك الوقت اإلمكانيات" 

 عية )اؼبقاكمة(.استخداـ الضحك كآلية دفاربة صوت ـبتلفة تدؿ على اغبسرة ك بن ااه على طفولة ىههو"قولو:"

" ماكانتش مليحة وكان خاصها كأشار اُف أف طفولتو كانت ربتاج اُف العديد من األمور حسب قولو:

حبيث َف وبصر احتياجات طفولتو ؼبرض أمو بل للمحيط الذم يعيش فيو َف يكن مناسب للعيش بزااااف صواحل" 

  النفسانية.
 24/12/2019 د45 الثانية

لحة االكراـ السرطانية دبستشفى دبص 
سرير . دبكتب االخصائية 240

 النفسانية.

اؽبدؼ التعرؼ على التاريخ الصحي ك  
اُف يومنا -مراىقة-النفسي للحالة)طفولة

 ىذا(،كالتعرؼ على اغبالة الصحية اآلنية.

  2020-02-16 د45 الثالثة
دبصلحة االكراـ السرطانية دبركز مكافحة 

 الخصائية النفسانيةالسرطاف. دبكتب ا

التعرؼ على اؼبعاش النفسي كاعبانب 
العبلئقي للحالة.تقدٔف مقياس الصحة 

 النفسية.
  2020-02-17 د45 الرابعة

دبصلحة االكراـ السرطانية دبركز مكافحة 
 السرطاف. دبكتب االخصائية النفسانية.

اؿ اؼبهٍت كتقدٔف مقياس التعرؼ على اتجم
 هرم.مقياس الوسواس القالقلق ك 
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كىذا دليل لعدـ  دة غَت واش لونًتاج ماشي مليح"" مكانتش مليحة وخاطي مرض واليأبروبية كىذا ما جاء يف قولو

 الرضا ابلوضع اؼبعيشي.كما تبلحظو الباحثة أنو يبحث عن طريق آخر لئلستمتاع بطفولتو .

"كنت كل يوم يف دار منا ومنا بصح دروك كابإلضافة إُف عدـ استقراره يف ببيت كاحد حسب تصروبو: 

"نقرا ابش نوصل ة اليت سبيزت غالبا ابلدراسة ألف اغبالة كانت لديو فكرة كىي مث انتقلنا إُف مرحلة اؼبراىقاحلمد هللا" ،

كىنا تبُت لنا أف الوضع الدراسي كاف شبو مستقر ألنو يف نفس الوقت كاف اغبالة يتاجر اؼبخدرات  للمبتغى نتاعي".

نورمادلو غَت  بٍت ونيف و سكن يف" أان كنت نمن أجل اقتناء ما يريده كما وبتاجو يف ىذه اؼبرحلة ككما قاؿ اغبالة : 

فبيع نقولك بٍت ونيف راكي تعريف ادلعيشة دتا كيدايرة،كنا طلدمو لكيف من صغران كنا نريسكو من صغران"

اؼبخدرات ابلنسبة للحالة يرجع اُف طبيعة العيش ابؼبنطقة حبيث يرل أنو يف ذلك الوقت كاف يرل بيع اؼبخدرات ىو 

 اؼبستقبل.

سنوات كبعدىا رجع اُف الطريق الصحيح كىذا ما يؤكده  4درات )الكيف اؼبعاًف( ؼبدة استمر يف بيع اؼبخ

"ماشي غَت أان قاع كىنا تبُت أنو كاف رفقة أصدقائو يف قولو: سنُت ىكا وعاود قبضنا طريق" 4" قعدت واحد قولو:

ستخدـ ميكانيزمات دفاعية كما نبلحظو على أف اغبالة ا ،رده بل مع اصدقائو كانوا يتاجركفأم ليس دبف صحايب"

"ماشي  فهذا يرجع إُف الظركؼ كخصص ابلذكر أبيو الذم َف يهتم هبم من صبيع النواحي: أنبها التربير كالتعميم.

لدل كاف اغبالة يعمل لعيش  ،كاف يليب حاجاهتم البيولوجية فقطأم أف األب   "أتكل وتشرب وترقد"ك أيضا كايف"

غبالة يقـو دبقارنة نفسو ابآلخرين حبيث كاف وبب التجوؿ يف فصل الصيف كىذا حياة كباقي الرفاؽ كىنا نرل أف ا

 " طلدمو ابش نعيشو كيما قاع لوالد ظلشو ضلوسو نتفججو شواي..."حسب تصروبو:

"دروك ضلمد هللا يل ىادوك  ككما أف اغبالة وبمد هللا عز ك جل على أنو تغَت كترؾ ىذا الطريق كجاء يف قولو

. كىذا ما نرجعو اُف نضج اغبالة ككعيو بعد مركره خبربات جعلتو يدرؾ يف الصغر وماشي دروك" صواحل فت عليهم

 ما ىو أصح لو.
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يتمتع  " كان عندي بروبالم كاردايك ".يبدك أف اغبالة كثَت اؼبرض ؼبعاانتو من مشكل يف القلب حيث قاؿ

راه ينعزؿ عن األشخاص الذين يسببوف لو يف حُت ن"عادي تلقايٍت قاع مع انس وكلشي".اغبالة بطابع اجتماعي:

إذ أف اغبالة قلق كىذا ابب يل غليك منو ريح سده واسًتيح شي من انس بعدىم خَت من قرهبم ".االزعاج يف قولو:"

"حيايت قاع ما كنتش نتقلق غَت دروك يبدك يف كبلمو كتصرفاتو أثناء العمل كإيباءاتو أما ابلنسبة عبوابو عن سؤالنا قاؿ

 "ادلهنة ىادي خطرات نكون أالز ومرات مال أالز"كخاصة من العمل يف ىذه اؼبصلحة  ت نتقلق."يل ولي

.كابإلضافة اُف طبيعة العمل االحتكاؾ ابلدـ أك يكوف عند اغبالة مريض قلق أك يكوف اؼبرافق للمريض قلق كىذا ما 

 كي تلقا لعكس تويل ماشي أالز".يحة يهدرو مليح وقاع نكون أالز و "كي نلقا انس مليتبُت من خبلؿ قولو: 

 ،لديو قلق من موضوع اؼبرض كاؼبوتكذلك تبُت لنا أف اغباِف كىبفى قلقو اؼباضي، ك فنرل اعًتاؼ اغبالة بقلقو 

" طلاف ظلشي  :. لكن ظهر نوع من تناقض يف حديثوكابلنسبة للخوؼ ال ىباؼ من أم شيء حسب ما صرح بو

كللتوضيح أكثر انو ينفعل مع  "نتنارفا عال صواحل ما يستهلوش"ظهر يف قولو:سريع االنفعاؿ كىذا ي إذ أنولطبيب" 

 أم كاف كبغض النظر عن اؼبكاف ام سواء يف العمل أك يف الشارع.

يرل العميل نفسو أنو كاف يفكر بشكل "والو منحزنش" ،الحظت الباحثة أعراض اغبزف عليو إال أنو قاؿ:

كلكن اثناء حديثنا عن موضوع اؼبرض إرتئينا أف اغبالة  ،كلشي نورمال""والو نورمال أودي  سليم كعادم.ك قاؿ 

و تراكده فكرة أنو مصاب كل البعد ألنو ىباؼ زايرة الطبيب ألنطئة كىي خوفو من اؼبرض كيستبعده  لديو معتقدات خا

تعٍت "ال شيء مع اليت  والو"كمن ىنا يتضح أف تكرار كلمة :" .و اؼبرض ابؼبوت مع أنو يناـ جيداكربط ،ابلسرطاف

 عدـ النظر بصراي ككثرة اغبركة عند اإلجابة على ىذه االعراض اُف استخداـ أسلوب مقاكمة من طرؼ اغبالة.

لكن اغبالة ال يقـو أبم فحوصات "احلمد هللا" للحالة جيدة فعند سؤالنا عن صحتو قاؿ: فالصحية اآلنية

ماذا لو مرضت يف الوقت احلايل كيف عند سؤالنا رض. ك ر أبم أَف كال يشتكي من أم مطبية ،كيقوؿ أنو ال يشع

مث تساءؿ اغبالة عن أم  "أنو ال ػلب ادلرض ال يف نفسو و ال ألفراد أسرتو"حبيث أجابنا كقاؿ:  تكون ردة فعلك؟

" ادلرض ىو من عند مرض نقصد ؟ أجبناه أم مرض كاف،حيث اضاؼ اغبالة نوعا منا لتوضيح كىو يظهر يف قولو :
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"و اذا جات كيف نفس الوقت قاؿ عليكم " ىاد سارفيس هللا يبعده علينا و ح نتمٌت ظلرض أبي مرض االهللا بص

ىاد كىنا تبُت لنا نوع من التناقض يف الكبلـ ككذا َف يقوؿ مرض السرطاف بل قاؿ:"من عند هللا مرحبا بيها "

كيف حالة اؼبرض أيخذ اغبالة  اؼبرض،كىذا ما نفسره على أف اغبالة يظهر نوعا من اػبوؼ كالقلق من  سارفيس".

كىذا ابلرغم من أف اغبالة يعمل يف ؾباؿ "انكل دواء لعرب حىت اذا ما نفعكش ما يضركش".الدكاء البديل يف قولو:

 طيب إال انو يفضل العبلج البديل.

قدـ ابلنسبة للنصائح فهو ال أيخذ بنصائح األطباء بعُت االعتبار على حسب الطبيب أك الشخص الذم ي

اغبالة وبافظ على صحتو كذلك يتبُت من خبلؿ السلوكيات  ،"أان نشوف واش ؼلرج عليا"لو النصيحة ككما قاؿ:

 كالتصرفات اليت يقـو هبا ال يقـو أبم نظاـ غذائي خبلؼ القياـ ابلرايضة.

عن  بتعاديعآف اغبالة من مشكل صحي أخر ىو الشقيقة كيقوؿ اغبالة أنو ليس لديها دكاء عليو يقـو ابال

كتبُت لنا ىنا أف ىذا العرض "الشقيقة" ىو عرض نفسي ؿبض كيبكن أف نرجعو اما للقلق أك  االمور اؼبزعجة.الضوء ك 

 األفكار الوسواسي.

 ادلعاش النفسي للحالة:

ا ولكمال على ريب ،قبل كنت "راين ندير يل علييقوؿ غَت راض عن العمل الذم يقـو بو ك اغبالة تقدير الذات:

 الذم يرجع  اُف التغَت الذم حصل يف اؼبصلحة. دروك ال كلشي تبدل"راض و 

حبيث أصبح لدل اغبالة أكلوايت أىم من اللباس  ،بو كثَتا مقارنة ابألايـ اؼباضيةكابلنسبة للمظهر َف يعد يهتم 

تتبدل  "ماوليتش هنتم بو بزاف صغر صغر ولكرب يتبدلو بزاف صواحل ويزيدو بزاف صواحل وحدككىذا ما يؤكده:

كما الحظناه اف اغبالة نظيف كمرتب اؽبنداـ كمتناسق يف االلواف كحىت ابلنسبة للتجميل معنتها الوقت ىو يل بدلٍت" 

دـ تبدير اؼباؿ يف ىذه األمور، مهتم جبميع اعبوانب كنستخلص من قولو أنو ال يقصد عدـ االىتماـ ابؼبظهر بل ع

 كىذا يرجع اُف اغبس ابؼبسؤكلية. مواؿ يف االمور ذات قيمة،يرل أنو من االفضل ادخار كاستهبلؾ ىذه االك 
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يل بغا غلي معااي مرحبا "ما نتأترش هبدرة الغاشي ومانسمعش بيهم و إضافة اُف االىتماـ برأم االخرين لو:

 مع عدـ االعتماد على غَته يف أم عمل يقـو بو. و يل ينتقدين راه غَت يضيع يف وقتو".

 غضب كانفعاؿ ألتفو األسباب كتعامل مع االخرين دببدأ اؼبعاملة ابؼبثل.حالة  االمن اإلنفعايل:

حبيث لديو العديد من " مانيش عارف واش راه جاينا منا لقدام" اإلحساس ابػبوؼ من اؼبستقبل يف قولو:التفاؤل:

ن يوقفلنا فطريق" "ما عرفناش شكو  االىداؼ اليت يريد الوصوؿ اليها إال أنو دائما قبد لديو نوعا من الظن السيء:

كمن بُت االىداؼ اقًتح فكرة اضافة تقنية العبلج ابؼبوسيقى ألف اغبالة لديو موىبة العزؼ على اآلالت اؼبوسيقية 

"طرحت الفكرة ابه ندير نشاطات موسيقية مع ادلرضى ااي ما مشاش قاع  لكن َف يتم قبولو على حسب نظره:

 راكي عارفة ثقافة نتاعنا".

 أبنو أقل حظا من االخرين كلكن حسب تصرفاتو كبعض االقواؿ يتبُت العكس كىذا ما جاء يف قولو: ال يشعر اغبالة

)التناقض يف الكبلـ( كىذا بعد ما كاف رئيس اؼبصلحة  "."أ" عاله فاش خَت منا ىو  ـ"شاف سارفيس بدلوىا ب

االكُف بصديقو اؼبقرب كيرل أف انتقاء  اغباِف صديق مقرب من اغبالة كىذا االخَت غَت راض على تغيَت رئيسة اؼبصلحة

 زميلو َف يكن قانونيا أم َف ىبضع للمعايَت الًتقوية.

أصدقاء اغبالة يثقوف بو كىو كذلك يثق هبم كيرل نفسو أبنو ؿبل ثقة ألصدقائو كيقوؿ  القبول االجتماعي:

غطاه وراكي تشويف كلشي "خاطي نتاع سارفيس صحايب نتاع برة واه نقولك بصح اىنا غَت خلي لبَت باغبالة

حسب مبلحظتنا ألحواؿ اؼبصلحة لديو مناكشات مع أصدقاء العمل ك  أيكد لنا أبف اغبالةكىذا ما يشَت ك بعينك"

 ىناؾ تغيَت جدرم.

" أنو يل بغاه ما بنالو قصر ويل ما بغاه ماحفر لو قرب يقوؿ اغبالة الة أبنو ؿببوب من طرؼ معارفو ك كيرل اغب

 من ال وببو كيقيم ىذا على أنو أمر عادم ك ال يضيف كال ينقص منو شيء. يعتقد أنو ىناؾ "

" شحال من مرة اقنعت ادلرضى ما اغبالة من السهل عليو إقناع االخرين  يف رأيو حيث قاؿ: التفاعل اإلجتماعي:

كما حي بنادم"."ضلس رو قاؿ أنو يشعر أبنو قاـ إبقباز كبَت ك  .يبغوش يديرو دواء وال كاش عفسة نقنعهم نورمال"
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" ادلعرفة كليس لديو أم مشكل يف التعرؼ على أشخاص أخرين أنو ال يشك يف قدراتو يف التعامل مع اآلخرين.

 أم أنو ليس كل من ىب كدب يتعرؼ عليو. مليحة بصح لواحد ؽليز"

زميلو ىو ك أسس  اغبالة ال يهتم حبضور االجتماعات سواء كانت عائلية أك مهنية،ك اغبالة :ادلهارات االجتماعية

احلمد هللا معامن نديره و " أان اخلَت نعرف وين نديره و كما قاؿ اغبالة ع اؼبدٓف" كىي اآلف يف اػبدمة ك صبعية " اتجمتم

كىنا يتبُت اف اغبالة أسست مجعية اان و صاحيب و راين طلدمو فيها وقاع يل يطلب مٍت كاش خدمة منرجعهش."

 اجتماعى لدرجة ما.لديو مهارات اجتماعية الأبس هبا ك 

 "نكون سعيد من نكون مع صحايب قعدة زينة وقاع"اغبالة سعيد عندما يكوف مع االشخاص االهبابُت  االكتئاب:

منكونش "من نكون طلدم منكونش مليح و دائما أنتظر كقت انتهاء العمل كليس سعيد عندما يكوف يف العمل ك 

ندما وبقق ما عدة عندما تكوف أمو كأبيو خبَت ك مو تكوف جيحسب قوؿ اغبالة أف أايك فرحان و كل مرة و كيفاش" 

مورال خطرة طالع خطرة ىابط  100كيفاش مرات غَت فنهار تفوت ب " دروك كل هنار و قاؿ يريد الوصوؿ إليو ك 

 .احلمد هللا"و 

 لو" ط:" كيما أان عندي مرض بصح وهللا ما نتسناغبالة ال وبب اؼبرض كال يعطيو قيمة كقاؿ اغبالة  القلق:

يـو من أايـ سوؼ يبرض ابلسرطاف ابإلضافة إال أف اغبالة تتبادر لديو بعض االفكار اؼبتمثلة يف أنو يف  )االزاحة(.

ك يصرح اغبالة أف لديو مشكبلت تؤرقو كىي "نتحسسلو بزاف غَت توجعٍت ليستوما نقول ىذا ىو".حسب قولو ك 

" عندي مشكلة العسكر مازال ما مشيت حاب ضليها من لو: أنو َف يذىب ألداء اػبدمة الوطنية ىذا ماجاء يف قو 

 "حاب نتزوج بصح مازال ما لقيت الفرصة"..ابإلضافة اُف مشكل الزكاج طريق"

ىذا لضماف مر كالتغلب عليو  أك ابلتناسي كعدـ التقرب منو ك اغبالة يواجو االمور اليت تزعجو إما ابؼبواجهة ىذا األ

 راحة اغبالة.

" انكل يف كل وقت و مشكلة يف األكل حبيث أيكل يف أم كقت ىذا ما يؤكده قوؿ اغبالة :ليست لدياألكل :

-الاتم-فطور-كاسكركط-كجبات يف اليـو )قهوة 5ك اغبالة أيخذ على حساب فرغليدار واش فيها ىهههو"و 
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 فاة ابؼبصلحةما الحظناه أيضا عندما كقعت ك . ك "ادلهم نشبع ىهو"عشاء( ك ال يقـو أبم نظاـ غذائي ربت شعار 

"ما ردد كلمة بيض مسلوؽ ك  3حتُت على تواِف مع بشكل شرس أم بسرعة أكل تفااذبو اغبالة مباشرة كبو األكل ك 

 ىذا أسلوب تفريغي. ك  شبعتش كاين شي حاجة تتكل"

نتاع ليل نرقد نطيح كاو نوض مع صبح نصلي و نعاود  10"أانم على ساعات ابلتقريب  10:يناـ جيدا النوم 

 نرقد شوي". نزيد

 أك ماذا أفعل إذا تويف كالدم؟ ،ابلسرطاف أك عدكل من أم مرض أخر :تراكده فكرة إصابة أحد األفرادالوسواس 

حبيث ال يبكنو السيطرة على ىذه االفكار عندما تراكده ىذه االفكار يقـو  .الة منذ بداية عملو هبذه اؼبصلحةىذه اغبك 

 تويل وال هندر مع صاحيب نديرو فيها ماتش وال ".."ظلشي طلدم الأبم عمل لكي ينسى االمر

ابلنسبة إلخوتو الذكور فهم متوفيُت أما.أخواتو االانث: عبلقتو معهم عادية "مليحة" مث ظهر نوع  :العالقات األسرية

ارق الوضع اىل الف و يرجع احلالة ىذا "ما مداخلش مع داران كيما متوقعُت نتوما".من التناقض يف الكبلـ يف قولو:

كنفس الشيء  ،سنُت عالبيها سللي داك القدر بيناتنا" 7بينها أخيت صغَتة بيٍت و قاؿ:"ك  بُت إخواتو"السٍت بينو و 

:"حىت فاذلدرة كي هتدر معاه ميفهمكش و يرجعوىا سنة ك قاؿ 60بُت أب يقوؿ بيٍت ك ك يقدره مع كالده وبًتمو ك 

 تضارب األجياؿ. قلة حياء وال ااي راين ىاك عايش"

آف اغبالة من مشكل الزكاج فهو يريد أف يتزكج كلكن بسبب عدـ التداخل بُت أفراد العائلة َف هبد اغبالة كيف يع

 يوصل اؼبعلومة اليهم. 

ليس لديو أم لنسبة ػبارج اؼبؤسسة فهي جيدة ك غَت جيدة مع البعض ،ابتبدك عبلقاتو جيدة مع البعض ك  العالقات:

مع وحدين شواي سَتتو كي تبدل ماشي مش مليحة مع واحدين مليحة و "إشكاؿ عكس داخل اؼبؤسسة كما قاؿ:

ىنا يف ىذا اغباؿ تبُت لنا أف اغبالة ىو من يتقدـ ؼبصاغبة ك  نقاشات مع االصدقاء"يصراو دلشاكل و " سارفيس"

كحسب قوؿ  ماشي دؽلا من عندي على حساب الشخص إذا كان ظامل وال ظادلٍت" ذلك الشخص إال أنو قاؿ:"

 ة أنو ليس لديو أم مشكل مع اؼبرضى.اغبال
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 : "عندم على من نتكى ماشي اىنا فسارفيس عندم صاحيب أان كايه كقفة كحدة" ادلساندةالدعم و  

كاف يرغب يف الدراسة بكلية الطَتاف،  يشَت اغبالة اُف أنو َف يكن ىناؾ أم دافع الختيار ىذه اؼبهنة. اجملال ادلهٍت:

أف ىناؾ امتحاف يف الشبو  ذا التخصص .عند رجوعو اُف الوالية أخربه أحد االشخاصلكنو َف يكن لديو اغبظ يف ى

"ىاد اخلدمة جات زلل صدفة كنت ندبر يقوؿ اغبالة :قاـ اغبالة بدفع ملفو كامتحن كفاز يف االمتحاف ك  عليوطيب، ك 

أم معلومة عن ىذه  كعندما مت تعيينو يف ىذه اؼبصلحة َف يكن لديو على خدمة فوت على هللا رحبت دخلت"،

لكن ابؼبقابل كاف نوعا من التخوؼ من ىذه اؼبصلحة ك حبيث كاف عند اغبالة  ،"ماسقسيت عليها ما والو"اؼبصلحة

كانت بداية اغبالة يف ىذه اؼبصلحة  فقد أايم" 5"ختدم يومُت تريحىو التوقيت ل الشيء اعبميل يف ىذه اؼبصلحة ك ير 

ىذا فبا دفعو صل الصيف كجد االغلبية يف عطلة ك ولو للمصلحة دخل يف فصعبة نوعا ما ألنو حسب قولو عند دخ

"لقيت يل يعاوين ابش علمو ككقف جبانبو كلكن كجد من ساعده ك  "دمروين ديراكت"للعمل مباشرة مع اؼبرضى 

تتوفر  "لوكان ابلرغم من ذلك ال يفكر يف استمرارية العمل يف ىذه اؼبصلحة كىذا ما يؤكده يف تصروبو:تكاليفيت" 

كالسبب  يل الفرصة بعد سيمانة وال شهر قاع نقدر نبدل سارفيس بشرط يكون فيو نفس التوقيت نتبدل نورمال"

ماكانش يل يبغي يعرض نفسو حسب قولو:"يرل أبف العمل يف اؼبصلحة خطَت ك الذم يدفعو اُف التغيَت ىو أنو 

كيرجع األمر حىت  سها كيما األمراض اؼبعدية".يرل أف العمل يف مصلحة "االكراـ السرطانية ماشي نفك  للخطر"

شوفوا غَت مابُت ىادي عامُت سارفيس كي  قاؿ لنا:"ك :"قروب يل طلدم فيو يلعب دور كبَت "يقوؿعبماعة العمل ك 

ىنا أبدل اغبالة نوعا من ك كان مالقري مكناش بزاف بصح لقروب كان فيو لومبيونص راكي شفتيو نورمادلو"

ىو يفضل اؼبصلحة كما كانت من قبل كانت فيو اؼبصلحة قبل التغيَت كبعد التغيَت ك   لذماؼبقارنة بُت الوضع ا

 .)مشكل شخصي(

"تعلمت نقرا بنادم من دخلة نتاعو ادلريض نشوفو نعرف  اػبربة اليت أخذىا اغبالة من خبلؿ تعاملو مع اؼبرضى كىي 

 كيفاش هندر معاه".

 ناء القيام بعملو:ادلشكالت و الصعوابت اليت يواجهها احلالة أث
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راان نعانو غَت  "شيونية نتاع الطبة،ىذا ما يؤكده قوؿ اغبالة و مشكل يف اؼبعاملة مع األطباء كاؼبمرضيُت ككل ك لدي

أان فرملي طلدم خدميت بيناتنا ورقة "أنت طبيب خدم خدمتك و . كتدخل األطباء يف طريقة عمل اؼبمرض مع طبة"

"كيما  ىذا ما اشار اليو اغبالة يف أقوالو:ُت كيرجعوف األمر اُف اؼبنسق ك ك ىذا ما يسبب إزعاج للممرضو صاي"

ادلنسقة يل كانت عندان قبل راكي تعرفيها ،ماكانتش تبغي طبيب يدخل يف خدمة فرملي وىذاك تنسيق كان 

الة كمن ىنا يظهر أف اغبمليح بزاف ،بصح كي جتيك طبيبة روطار و زيد متعرفش هتدر واش ابغيا تتسنا منك" 

 منزعج من النظاـ الذم يسَت عليو العمل يف ىذه اؼبصلحة ك أيكد على اؼبعاملة.

يضيف أنو غَت راض لدرجة كبَتة عن اػبدمات اليت تقدـ داخل اؼبصلحة ألنو يرل أنو ىناؾ تقصَت من طرؼ ك 

 م فبرض يكمل فبرض.يقوؿ أيضا أنو هبب على الفريق أف يكوف اليد فاليد أك  "يليق داؽلن تكاكيو "الزمبلء اعبدد

نتمٌت بليزير كي لقيت فرصة ابش هندر و  "صايفشكر من طرؼ اؼبمرض على اىتمامها هبذه الفئة اؼبهمشة كقاؿ 

تفهمٍت ووو ائية نتاع ادلصلحة ابش ضلكيلها و يقول أيضا "كنت نطلب من األخصو  لوكان غليبوك ختدمي معاان".

ىنا تبُت أنو طلب من االخصائية برؾبة ك ية مكتابش " ىي ماشىي كي نكون خدام ىي تكون ليرب و  ...بصح

حظة ظهر عليو نوعا من األروبية كعليو قدـ لنا ىو يف ىذه اللن بسبب ظركؼ العمل َف يقـو هبا ك مقابلة معو لك

 االمتناف .عبارات الشكر ك 

  عرض نتائج ادلقاييس النفسية:.3.1

 مقياس الصحة النفسية:.1.3.1

 .ائج ادلتحصل عليها يف مقياس الصحة النفسية( النت12اجلدول رقم)

 ادلستوى الدرجة اجلزئية األبعاد 
 يبيل اُف العاِف 19/24 تقدير الذات ادلظاىر اإلجابية

 يبيل اُف العاِف 17/28 األمن االنفعايل
 يبيل اُف العاِف 17/24 التفاؤل 

 متوسطة 12/24 القبول اإلجتماعي
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 :التعليق على اجلدول

( نرل أف اغبالة لديها معاش أمن خبلؿ عرض نتائج مقياس الصحة النفسية اؼبطبق على اغبالة ) بلحظن 

كىي  فيما ىبص اؼبظاىر اإلجابية سبيل اُف اؼبستول العاؿ ، حبيث ربصلت اغبالة على درجات فوؽ اؼبتوسطنفسي 

سبيل درجة التفاعل االجتماعي اُف اؼبستول  حبيث .ألمن اإلنفعاِف كالتفاؤؿ كاؼبهارات اإلجتماعيةتقدير الذات، ا

ربصل اغبالة على ظاىر السلبية للم ابلنسبةككذلك  الضعيف كابلنسبة للقبوؿ اإلجتماعي ربصل على درجة متوسطة،

 ،واس فتحصل على مستول فوؽ اؼبتوسطأما ابلنسبة للوس ،ؼبتوسط فيما ىبص اإلكتئاب كالقلقمستول ما يقرب ا

كنبلحظ أيضا أف اغبالة ربصلت على درجة كلية تقدر  صل على مستول يبيل اُف االعلى.كابلنسبة للخواؼ رب

الأبس بو من كىذا ما جعلنا نقوؿ ابف اغبالة لديها معاش نفسي  فوؽ اؼبتوسطكىي يف العمـو  200من 123ب

 .خبلؿ تطبيق مقياس الصحة النفسية

 مقياس القلق حالة و مسة لسبيلربجر:.2.3.1
 ( نتائج تطبيق مقياس القلق حالة و مسة .13م )اجلدول رق

 مستوى القلق الدرجة 
 فوؽ اؼبتوسط. 44 القلق حالة
 فوؽ اؼبتوسط. 50 القلق مسة

 يبيل اُف الضعيف 10/16 التفاعل اإلجتماعي
 يبيل اُف العاِف 16/24 ادلهارات االجتماعية

 يقرب اؼبتوسط 9/20 االكتئاب ادلظاىر السلبية
 يقرب اؼبتوسط 9/20 القلق

 فوؽ اؼبتوسط 5/8 الوسواس
 يبيل اُف العاِف 9/12 اخلواف

 فوق ادلتوسط 123/200 الدرجة الكلية
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درجة احملصورة  50درجة ك 44نبلحظ أف اغبالة ربصل على مستول القلق بدرجة تًتاكح بُت التعليق على اجلدول :

 بذلك حسب مفتاح تصحيح اؼبقياس يدرج ضمن الفئة الثالثة.توسط ك (أم ذك مستول فوؽ  اؼب60-40يف اتجماؿ)

 ييل براون : ـمقياس الوسواس الوسواس القهري ل.3.3.1

 (نتائج تطبيق مقياس الوسواس القهري للحالة.14اجلدول رقم)

 الشدة الدرجة الكلية الدرجات 
 خفيف 14 9 األفكار الوسواسية.

 5 األفعال القهرية.
  ى اجلدول :التعليق عل

عدؿ ييل براكف للوسواس نبلحظ أف اغبالة تظهر عليو أعراض خفيفة للوسواس القهرم حسب تقييم اؼبقياس اؼب

اذا كاف للحالة كساكس كأفكار يف حياة اغبالة بطرؽ ملحوظة .)ك  ىذه االعراض من احملتمل أف تتعارضالقهرم. ك 

 ؼبقابلة(.يبكن اف نعطيو شدة متوسطةك ىذا ما سوؼ أتكده لنا ا

 :الثانية عرض احلالة .2
 تقدمي احلالة:)ش(.1.2

(دبصلحة األكراـ السرطانية دبركز مكافحة السرطاف ISPسنة ،تعمل فبرضة ) 23فتاة عازبة تبلغ من العمر  شيماء

اُف أسرة صغَتة متكونة من االب كاألـ كاإلخوة .حبيث االب على قيد اغبياة  "ش"بوالية "بشار"، تنتمي اغبالة 

مستواىم  ترتيبها الرابعة بُت اخوهتا. "ش"كلد كاغبالة بنات ك  4أما ابلنسبة لئلخوة ىم  تقاعد كاألـ ماكثة ابلبيت،كم

ذات مستول الدراسي جامعية حيث أهنا تكمل دراستها اعبامعية ابلتخصص )بيولوجي( حبيث  ،االقتصادم متوسط

 كانت متفوقة كخاصة يف اؼبواد العلمية .  مسارىا الدراسي سواء فاالبتدائي أك اؼبتوسط أك الثانوم

 سيميولوجية احلالة:

 نظيف.اللباس: مرتب ك 

 التوتر .بعض االحياف يبدك عليها القلق ك  يف ،اضبرار اػبدين ،االبتسامة ،بشاشة الوجو مبلمح الوجو:
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 ألهنا كانت متعاكنة معنا أم متجاكبة. ،االتصاؿ: كاف سهل

 يف بعض االحياف ابلفرنسية.كانت تتحدث ابلدارجة ك هومة حبيث  مفاللغة: لغة بسيطة ك 

 (:سَت ادلقابالت مع احلالة الثانية.15اجلدول رقم)

 زلتوى ادلقابلة: .2.2

حيث كانت تنتظر ىذه اللحظة اليت تلتقي  ،ر ابلفرح كاالبتهاج ابغبوار معنايف بداية اؼبقابلة كانت اغبالة تشع

نت معنا بكل سبلسة كطبلقة إال أنو يف بعض االحياف  هبا ابألخصائية النفسانية، لتفهمها طبيعة ىذا اغبوار. تعاك 

فخبلؿ حديثنا مع العميلة سردت لنا معاشها قبل طرح األسئلة ىذا ما جعل  كانت تبدك قلقة ،متوترة ككثَتة اغبركة.

 الباحثة االستغناء عن ترتيب أسئلة دليل اؼبقابلة.  

 اذلدف  اتريخ ومكان ادلقابلة ادلدة ادلقابلة 
  2019-12-18 د20 االوىل

 240دبصلحة االكراـ السرطانية دبستشفى 
 سرير. دبكتب االخصائية النفسانية

 لسرية. التعريف أبنفسنا من أجل ا
 صبع البياانت عن اغبالة.

 كسب الثقة.   
 24.12.2019 د45 الثانية

دبصلحة االكراـ السرطانية دبستشفى 
 سرير . دبكتب االخصائية النفسانية240

ىدفها التعرؼ على التاريخ الصحي ك النفسي 
اُف يومنا ىذا(،التعرؼ على -مراىقة-للحالة)طفولة

 اغبالة الصحية االنية.
دبصلحة االكراـ السرطانية  2020-02-16 د40 الثالثة

دبركز مكافحة السرطاف. دبكتب االخصائية 
 النفسانية

التعرؼ على اؼبعاش النفسي ك اعبانب العبلئقي 
 للحالة.تقدٔف مقياس الصحة النفسية

  2020-02-17 د45 الرابعة
دبصلحة االكراـ السرطانية دبركز مكافحة 

 انية.السرطاف. دبكتب االخصائية النفس

التعرؼ على اتجماؿ اؼبهٍت ك تقدٔف مقياس القلق ك 
 مقياس الوسواس القهرم.
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"كانت مليحة  تلك اللحظات حسب تصرحها:كما أهنا تتمٌت الرجوع إُف عاشت اعبالة )ش( طفولة جيدة  

 "ماخليت مالعبت..." بزااااااف ختيلي مكنتش قاع نرقد ماما ظل تزقي عليا واان قاع منشبعش من لعب ...

 "اااااااه دتنيت لوكان رجعت ىادوك ليام".

أف اغبالة غَت كيبدك كاضحا "تبدلو بزاف صواحل.." أما مرحلة اؼبراىقة سبيزت بنوع من التغَتات حسب قوؽبا:

إذ تنسب اغبالة ىذا  "دتنيت لوكان بقيت كيما كنت قبل أفضل"راضية من خبلؿ أقواؽبا على ىذا التغيَت يف قوؽبا: 

 17التغَت اُف ابنة عمها اليت كانت رببها كقريبة منها ألهنا أقامت اغبالة عبلقة بشخص دامت سنتُت كىي يف عمر 

"من قة ىذا ما أدل بظهور مشاكل صحية كنفسية لديها موضحة يف قوؽبا:سنة لكنها انفصلت عنو ك انقطعت العبل

 3صباحا أم دبعدؿ فارؽ  7صباحا كتستيقظ على 4كانت تناـ على الساعة   ختاطيت معاه موليتش نقدر نرقد"

وكان ."عالش أان؟ ايك ما أان؟ لالشعور ابلذنب خاصة يف الليل كقت النـو ت ما جعلها تشعر بتأنيب الضمَت ك ساعا

 أيضا ظهرت لديها مشاكل يف التغدية حبيث سبثلت يف نقص الشهية ك الدكار فبا سبب ؽبا فقر الدـ. درت..."

تو لغاشي نتقلق كي نشوف جملمع "نتقلق بزاف سَت كحسب تصروبها اهنا كانت تتجنب الناس كال ربب الضوضاء:

 كانت تفضل أف تبقى ؼبفردىا .  منجمش للحس بزاف"و 

"أان كنت قارية مالقري كانو عندي مشاكل الدراسة كانت تلميذة متفوقة كؾبتهدة إذ تقوؿ:أما فيما ىبص 

كىذا ما يبُت لنا أف اؼبشاكل العائلية َف أتثر على دراسة  فالدار وعالبيها بنت عمي كانت عنذان بسك كنت نقريها"

 اغبالة.

"أان ال أقوم ذا ما يؤكده قوؿ اغبالة كخبلؿ اجراء اؼبقاببلت تبُت أف العميلة ال هتتم ابعبانب الصحي ى

متوقعة أهنا حبالة جيدة فهي هتمل ىذا اعبانب  مادامت ال تشعر أبَف فحىت إف مرضت ال تقـو بفحوصات طبية"

ابلفحوصات كىنا تبُت لنا نوع من التناقض يف الكبلـ كما أهنا ال أتخذ بعُت االعتبار النصائح ك االرشادات الطبية 

نباؿ اؼبفرط يف صحتها ألهنا ال أتخذ كما الحظتو الباحثة اال ،افصديق يف العمل أك أم شخص ك ال من الطبيب أك

اذا أخذتو يومُت أك ثبلثة أم ال تداـك الدكاء جبدية. إُف جانب ذلك مشكل النـو لديها الزاؿ موجود اُف الدكاء ك 
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أما اآلف السبب يرجع إُف  xبلقة مع يومنا ىذا مع اختبلؼ األسباب ففي السابق كانت ال تناـ بسبب قطع الع

بعض األفكار اؼبزعجة اليت تراكدىا عند كضع رأسها للنـو كأهنا تتوقع يف يـو من االايـ سوؼ سبرض دبرض ما على 

كخصصت بذكر أمها ك تؤكد على مرض "كيفاش يديرو داران؟ وال ؽلرض واحد فدار كيفاش ندير أان"حد قوؽبا:

 أمها .

" "على  cavaمانيش قاع مليحةي ماشي راين قاع ضايعة و "ىفهي ترل نفسها عادية أما حالتها النفسية

القلق كاضح من خبلؿ سلوكات اليت تقـو هبا اغبالة كتحرؾ األرجل إال أف التعب ك ".  gostoحساب الوقت و

 كالضحك اؼبفرط كحىت كىي تركم عن أمور سلبية.

آخر الة ابلدكار بُت حُت ك شعور اغبت السوداء ك كجهها يف ظهور اؽباالكيظهر التعب من خبلؿ مبلمح 

 . طلاف"-غلينوين-يقلقوين-نتقلقحىت أثناء حديثنا مع اغبالة الحظنا تكرار بعض العبارات:"

إف اغبالة ترل نفسها قادرة عل القياـ جبميع اؼبهاـ لوحدىا كترل أف جسمها ك صحتها تساعدىا على القياـ 

 "هللا غالب ىادي ىيا اخلدمة".ها ابلرغم من التعب كالقلق كىي تستمتع بعمل جبميع النشاطات.

اغبالة ال ربب اؼبرض كحىت إذا مرضت تبقى تنتظر الشفاء بسرعة ك ىنا يتبُت نوع من التناقض يف  

نفس الشيء عندما يبرض أحد ك " cbon"مُت ظلرض مانتقلق ماوالو نبقى نستٌت غَت وقتاش نربا و كبلمها:

ظهر أنو ليس لديها أم دير قاع يل صلم عليو ادلهم غَت يرباوو ينوضو الابس لدايرىم ووالدىم"." نأقرابئها يف قوؽبا:

ربس ابعبوع أتكل إال عند كجبات يوميا  كلما  7مشكل يف االكل أكيف عملية  االخراج ابلرغم من أخذ اغبالة 

 ش إشكال"معندي  a par ca"انكل غاية غي من نكون مقلقة ىذا ما تبُت يف قوؽباالغضب ك 

ت إال أف أحبلمها غريبة متكررة ساعا 10حالة النـو لديها جيدا حبيث تًتاكح عدد ساعات النـو لديها 

يث فسرتو اغبالة على أنو غَتة حب"يعض و ينبش فيا"دائما تتساءؿ ؼباذا يتكرر ىذا اغبلم.كىو أف اغبالة ترل كلبا ك 

لعديد من االشخاص الذين وبسدكهنا كىذا ما يؤكده قوؿ حسد من األقارب كاألعداء ك ترل اغبالة أنو ىناؾ اك 

ككما اهنا تعلم من ىم كما أكدتو اغبالة اف الغَتة كاغبسد من العائلة كاالصدقاء "بزاف انس نشوفهم يتبعوا فيا"اغبالة
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انت حتذرين بسك ماما احلاجة يل تقوذلالك عرفيها كاينة منها،ك"ماما ظل تقويل وتنصحٍت و فقط كأضافت اغبالة 

إيباهنا هبا درجة تعلق اغبالة أبمها ك ىذا ما يبُت  تظل تقويل صحاابتك ما فيهمش اخلَت وما يبغولكش اخلَت"

كجلب بعض االدكية  تقـو برقية ابنتها كذلك عن طريق أخد مبلبسها للراقي. "ش"كأبقواؽبا.ابإلضافة اُف أف أـ اغبالة 

أمها كتعزز اغبالة يف قوؽبا أبهنا دائما لفية الثقافية للحالة ك لو نرجعو للخاليت تطرد اغبسد كتبعد الشر عن ابنتها ك ىذا ك

متفائلة إذباه حياهتا القادمة  كيف نفس الوقت تقوؿ أهنا حلمت حلم شباب" jamais"ربلم ابألمور السيئة 

ندير لوطو  "طلدم و"نتمٌت نزيد نكمل قراييت" وىذا ماتؤكده االقواؿة كلديها أحبلـ تسعى لتحقيقها ك طموحك 

 ك كل ما يهمها يف ىذه الدنيا اؽبناء فقط. نسافر نتزوج.."

عبلقتها األسرية جيدة يف اغبالة الراىنة مع أمها كأخواهتا كعمتها الصغرل كخاالت كاالخواؿ كاعبدة من 

 "منتفاعلشما يؤكد عبلقة االب مع االبنة قوؿ اغبالة  جيدة مع األب ك العمة الكربل كاألعماـ. ك غَتك  طرؼ االـ.

اغبالة حاكلت التقرب منو يف العديد من اؼبرات ك  مسلخَت"معاه بزاف ملي كنت صغَتة بيٍت وبينو صباح اخلَت و 

كعند ربدثت ضلكي معاه ىو ما يعطينيش لوكازيو""هللا غالب ىكذا داير" "نبغي هندره و لكنو ىكذا ىو طبعو ك

من ىنا تبُت ك  .أيضا تغَت يف نربة الصوتعبوس ك  ظهر يف شكل اغبالة عن أبيها ظهر عليها تغَت يف مبلمح كجهها فبا

"عندي االم نتاعي نبغيها و تبغيٍت و قاع تبغينا الىي وال  لنا أبف اغبالة متعلقة أبمها كأختها كىذا ما ايكده قوؽبا

 خالص"زعما واش نقولك ريب ؼلليهم ليا و أخيت لكبَتة 

"ماما خَت من اباب يف ك بُت عائلة االـ ك االب حبيث قالت حبيث قامت اغبالة دبقارنة بُت االـ ك االب 

كيتبُت أبف اغبالة بزاف صواحل اباب عمره ما حن علينا وال ػلوس واش بينا" "عكس ماما يل دؽلا واقفة معاان "

كىذا ما نرجعو  "انكلو نشربو و نرقدو"متعطشة غبناف أبيها ك تقوؿ أبف ابيها ال يهمو شيء سول يعمل كيصرؼ

 االكًتاث من طرؼ االب. غياب اغبب كالعطف كالرعاية كعدـ الرعاية ك اُف

أمهم يًتكهم لوحدىم مع كاف وبدث مشكل ابلبيت بُت االب كاالـ كاف االب يذىب بعيدا عنهم ك عندما  

بُت األب. كحسب مها السكرم يرجع للمشاكل بينها ك ىنا أشارت اغبالة اُف مرض أكاالـ كانت ذبد إال بناهتا، ك 
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السبب أنو كاف ىناؾ عائلة االـ أفضل من عائلة االب كاغبالة تكره جدهتا كالدة أبوىا ك واؿ اغبالة يتبُت لنا أبف اق

 نقاش بُت اعبدة ك أمها.

 عالقتها مع إخواهنا :

 ."تفهمٍت و نفهمها"األخت الكبَتة       جيدة

 قعدتش معاان بزاف"."تبغيٍت حتكيلي و دغلا تزوجت صغَتة ما األخت الثانية      جيدة 

"تغَت تشوفٍت طلدم و مرتبطة و تشوف قاع انس يبغوين ،تغَت تشوفٍت نضحك متوسطة  األخت الوسطى      

 " cotéنزعق نلعب شي أوكازيو غلوين و ىي ما غلوىاش ىي معقدة من ىاد 

 .نشارشيو و نصحو خطرة على خطرةاالخ صغَت        عادية 

قالت اغبالة العائلة كلها تتمٌت  اف ف انجحة ك ؿبققة عبميع أحبلمها ك ن ابنتهم أف تكو يتوقعوف م توقعات االسرة:

 "ندير واش ما داروش علا"تراىا انجحة 

"اان اتع قاع انس "نضحكو اغبالة إجتماعية بطبعها سواء داخل أك خارج اؼبؤسسة لديها يف الدراسة ك يف العمل 

 نزعقو نتالقو..." 

ك ىذا ما "نقاشات فيها فيها" مل الأبس هبا ينتاهبا بعض التوترات ك قالت اغبالة عبلقتها مع صباعة الع

 .نرجعو اُف اعبو اؼبهٍت السائد يف اؼبصلحة

عبلقتها مع اؼبرضى جيدة كل اؼبرضى وببوهنا ك تعاملهم ابحًتاـ إال أهنا ال تتحكم يف انفعاالهتا كقت الغضب 

 "ما تبيكينيش انت ابينة فيك ما تعرفيش تبيكي"د اؼبرضى قاؿ ؽبا:أك القلق.ك ما أكد لنا ىذا موقفها مع أح

إف كانوا كل اؼبمرضُت ا ترل ذلك اؼبريض ال ترعاه حىت ك بطريقة غَت الئقة فاغبالة َف تتقبل أسلوبو فأصبحت كلم

 مشغولُت فهي ال تقابلو ك ال تقدـ لو الدكاء حىت أييت أحد اؼبمرضُت.

ل مثبل عبلقتها ككالصعوابت يف تفاعلها االجتماعي ك ت تعآف من بعض اشارت لنا اغبالة أهنا أصبحك 

صعوبة يف االحتفاظ هبم .كترجع اغبالة ىذا االمر اُف نفسها حبيث ترل نفسها طيبة صعوبة يف تكوين الصدقات ك 
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و من خيبات اُف كمن ىنا نرل أف اغبالة كثَتة اللـو لنفسها كترجع كل ما سبر ب"أان نييت ىي سبايب" القلب كما قالت:

."ما يشدوش حسن نيتها.كتشَت اُف أنو كاف لديها العديد من االصدقاء لكنهم خيبو ظنها كيف العديد من اؼبرات

ارجعت اغبالة مشكلها العبلئقي ؽبذا السر وماشي كونفيونص،كنت حاسبتهم كونفيونص خرجويل لفعات"

ك من خبلؿ غرس أفكار خاطئة كىذه االخَتة ترتب ذلطرؼ االـ. ك  السبب.ككبن ارتئينا أبف ىذا االمر عزز من

عنها معتقدات خاطئة اكتسبتها اغبالة عن طريق التنشئة االجتماعية بفعل التعزيز من طرؼ األـ حيث كلما كانت 

 كىذا اؼبعتقد ىو أف كل أصدقاء اغبالة وبسدكهنا كال وببوف اػبَت ؽبا . .الة تقيم عبلقة مع أحد االصدقاءاغب

 يها صديقة كاحدة ابؼبصلحة ىي اليت تلجأ اليها يف حالة التوتر. اغبالة لد

 ما يهمنيش" a par ca"أمها الخرين هبا بل يهمها رأم أختها ك اغبالة ال يهمها رأم ا

توتر مستمر نتيجة العمل، خاصة يف ؾباؿ العبلقات كذلك يظهر يف شكل اغبالة أهنا دائما يف حالة قلق ك أشارت 

من نقل عدكل اُف أفراد عائلتها صدقاء ألسباب اتفهة يف العمل أك مع اؼبرضى كالبيت خوفها تناكشات مع بعض اال

 خاصة أمها اليت تعآف من بعض االمراض اؼبزمنة. ك 

ب الصراحة ونسمع دلداحات "نبغي ألعاكأشارت اغبالة أيضا اُف كاليت ذبد فيها راحتها كحل لبعض االمور كىي 

تقـو اغبالة هبذه التصرفات للتخلص من اؼبعاانة كالكبث كالضيق الذم تشعر بو  حبيث مُت داك نبكي"ونشطح و 

 ألنو كسيلة لتنفيس عن حالة اإلحباط كاليأس الذم تشعر بو نتيجة ؽبذه الضغوط.

 ادلعاش النفسي للحالة:

اػبارجي ،راضية كال خبلؿ سَت اؼبقاببلت الحظنا اغبالة منظمة اؽبنداـ كمرتبة كما أهنا هتتم دبظهرىا تقدير الذات:

 تعتمد على غَتىا إال يف األمور الضركرية.

اغبالة ال تغضب ألتفو األسباب إُف يف بعض اغباالت تغضب خاصة أهنا تعرضت ؼبوقف مع مريض األمن االنفعايل: 

اؼبعاملة  يف اؼبصلحة كيف حاالت اندرة ما يظهر عليها ىذا االنفعاؿ ،حبيث تبدك عادية كما أف اغبالة تتعامل دببدأ

 ابؼبثل مع اآلخرين.
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اغبالة لديها أصدقاء لكن لديها صعوبة يف االحتفاظ هبم ىذا يرجع إُف اعتقادىا اػباطئ اؼبعزز القبول االجتماعي :

من طرؼ األـ أبف كل أصدقائها ال وببوف ؽبا اػبَت كىذا ما هبعل اغبالة تبحث عن نقاط الضعف فيهم ابإلضافة إُف 

 " تشعر أهنا ؿبل ثقة كيف نظرىا أهنا شخص ؿببوب من طرؼ اعبميع. "شيثقوف هبا ،ك أف أصدقاء اغبالة 

اغبالة اجتماعية بطبعها متفاعلة مع سواء داخل أك خارج اؼبؤسسة لديها أصدقاء يف الدراسة ك التفاعل االجتماعي  :

اآلخرين كال تشك يف  اعكمن السهل عليها اقن"اان اتع قاع انس "نضحكو نزعقو نتالقو..." يف حسب قوؽبا  

 قدراهتا عندما تتعامل معهم.

 كتقـو دبساعدة كل من يطلب منها يد العوف.   تشارؾ اغبالة يف النشاطات اعبمعويةادلهارات االجتماعية :

 ليس للحالة أية أعراض لبلكتئاب فهي تعيش حياهتا بصفة عادية. االكتئاب: 

قة نوعا ما حسب تصروبها كأقواؽبا كتصرفاهتا اليت سبا اإلشارة إليها يف استخلصت الباحثة أف اغبالة شيماء قل القلق:

 .طلاف"-غلينوين-يقلقوين-"نتقلق ؿبتول اؼبقابلة أعبله ككدليل على ذلك  تكرارىا لبعض العبارات يف قوؽبا:

كىنا نستنج أف  يظهر لدل اغبالة شعور ابػبوؼ من اؼبرض ،اؼبوت كاػبوؼ من اتجمهوؿ للحالة أك يف عائلتها اخلوف:

 اغبالة ينتاهبا شعور ابػبوؼ يف مواقف ال تستدعي للخوؼ خاصة األمور اؼبتعلقة بصحتها كأسرهتا

اؼبزعجة اؼبتمثلة يف موت أك مرض أحد كالديها كاػبوؼ من نقل العدكل ؽبم  اغبالة تراكدىا بعض األفكار :الوسواس

عند ربصل اجملال ادلهٍت:  كنها أف تسيطر على ىذه األفكار.حبيث ال يب ،صلحةكىذا منذ بدايتها العمل يف ىذه اؼب

اغبالة على شهادة البكالوراي كانت تفكر مباشرة يف العمل فتوجهت إُف  اؼبدرسة العسكرية كحبيث َف يتم قبوؽبا مث 

ربصلها توجهت مباشرة  إُف مهنة التمريض اليت جاءت ؿبل صدفة لػأف اغبالة َف تكن تعلم عن اؼبهنة أم شيء.بعد 

على شهادة التمريض سبا تعيينها دبصلحة األكراـ السرطانية حبيث اغبالة َف تكن تعلم أم شيء عن ىذه اؼبصلحة كىذا 

بدايتها كانت عادية ألهنا تلقت توجيو كدعم من طرؼ الطاقم الطيب اؼبتواجد يف :"دفعت النار".يظهر يف قوؽبا 

كَف تتلقى أية مشاكل على غرار اؼبوقف الذم  ،التعامل مع الناس تمثلة يف مهارةاؼبصلحة حبيث اكتسبت خربة اؼب

 تعرضت لو مع اؼبريض كما أهنا ال تنوم تغيَت اؼبصلحة.  



 الفصل الخاهس:                                                             "عرض الحاالت"

106 

 عرض نتائج ادلقاييس النفسية:.3.2

 مقياس الصحة النفسية:.1.3.2

 .( النتائج ادلتحصل عليها يف مقياس الصحة النفسية16اجلدول رقم)
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

نبلحظ من خبلؿ عرض نتائج مقياس الصحة النفسية اؼبطبق على اغبالة )ش( نرل أف اغبالة التعليق على اجلدول:

كذلك يف ية ك يما ىبص اؼبظاىر اإلجابلديها معاش نفسي متوسط، حبيث ربصلت اغبالة على درجات متوسطة ف

 اؼبظاىر السلبية ما عدا اػبواؼ الذم ربصلت فيو على درجة ضعيفة .

ىذا ما جعلنا كىي يف العمـو متوسطة ك  200من 109على درجة كلية تقدر بكنبلحظ أيضا أف اغبالة ربصلت 

 .ف اغبالة لديها معاش نفسي متوسطنقوؿ اب

 

 

 مالحظة الدرجة اجلزئية األبعاد 
ادلظاىر 
 اإلجابية

 متوسط 16/24 تقدير الذات
 متوسط 16/28 األمن االنفعايل

 متوسط 12/24 التفاؤل 
 متوسط 16/24 القبول اإلجتماعي

 متوسط 8/16 التفاعل اإلجتماعي
 متوسط 12/24 ادلهارات االجتماعية

ادلظاىر 
 السلبية

 متوسط 12/20 االكتئاب
 متوسط 10/20 القلق

 متوسط 4/8 الوسواس
 ضعيف 3/12 اخلواف

 متوسطة 109/200 الدرجة الكلية
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 مقياس القلق حالة و مسة لسبيلربجر:2.3.2
 ( نتائج تطبيق مقياس القلق حالة و مسة .17)اجلدول رقم 

 مستوى القلق الدرجة 

 فوؽ اؼبتوسط. 50 القلق حالة

 فوؽ اؼبتوسط. 51 القلق مسة

فوؽ  اؼبتوسط   51ك 50نبلحظ أف اغبالة ربصلت على مستول القلق بدرجة تًتاكح بُت التعليق على اجلدول :

 ئة الثالثة.كبذلك حسب مفتاح تصحيح اؼبقياس تدرج ضمن الف

 مقياس الوسواس الوسواس القهري ل ييل براون : .3.3.2

 (نتائج تطبيق مقياس الوسواس القهري للحالة18اجلدول رقم)

 ادلستوى الدرجة الكلية الدرجات 

 خفيف جدا 7 5 األفكار الوسواسية.

 2 األفعال القهرية.

خفيفة جدا إلضطراب الوسواس  القهرم حسب تقييم نبلحظ أف اغبالة تظهر عليها أعراض التعليق على اجلدول :

 اؼبقياس اؼبعدؿ ييل براكف للوسواس القهرم.

 :الثالثة عرض احلالة .3
 تقدمي احلالة:)ب(.1.3

(دبصلحة األكراـ السرطانية دبركز مكافحة السرطاف ISPسنة ،تعمل فبرضة ) 23فتاة عازبة تبلغ من العمر بشرى 

" اُف أسرة صغَتة متكونة من األب كاألـ كاألخوة .حبيث األب على قيد اغبياة ببوالية "بشار"، تنتمي اغبالة "

 " أتخذ اؼبرتبة االكُف يف الًتتيب"بكلد كاغبالة بنات ك  2أما ابلنسبة لؤلخوة ىم موظف كاألـ أستاذة التعليم الثانوم، 

أهنا تكمل دراستها اعبامعية  أما ابلنسبة للمستول الدراسي فهو جيد حيث ،األخوم. مستواىم االقتصادم متوسط
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ابلتخصص)بيولوجي زبصص التغذية( حبيث مسارىا الدراسي سواء فاالبتدائي أك اؼبتوسط أك الثانوم كانت متفوقة 

كابإلضافة اُف أنو َف نتبع تسلسل كترتيب أسئلة دليل اؼبقابلة كذلك ألف اغبالة كانت تسرد  كخاصة يف اؼبواد العلمية.

 ياف قبل أف نسأؽبا.معاشها يف بعض االح

 سيميولوجية احلالة:

 اللباس:مرتب كنظيف.

 مبلمح الوجو:بشاشة الوجو ،االبتسامة ،يبدك عليها التعب.

 االتصاؿ: كاف سهبل مع اغبالة ،حبيث كانت متعاكنة معنا أم متجاكبة.

 اللغة: لغة بسيطة كمفهومة حبيث كانت تتحدث ابلدارجة ك يف بعض االحياف ابلفرنسية.
 (:سَت ادلقابالت مع احلالة الثالثة.19دول رقم)اجل

 اذلدف  اتريخ ومكان ادلقابلة ادلدة ادلقابلة 

  2019-12-18 د20 االوىل

 240دبصلحة االكراـ السرطانية دبستشفى 
 سرير. دبكتب االخصائية النفسانية

 التعريف ابألخصائية النفسانية.

 صبع البياانت الشخصية.

 كسب ثقة العميلة.

 22.12.2019 د45 نيةالثا

دبصلحة االكراـ السرطانية دبستشفى 
 سرير . دبكتب االخصائية النفسانية240

ىدفها التعرؼ على التاريخ الصحي ك النفسي 
اُف يومنا ىذا(،التعرؼ على -مراىقة-للحالة)طفولة

 اغبالة الصحية االنية.

  2020-02-16 د60 الثالثة

حة دبصلحة االكراـ السرطانية دبركز مكاف
 السرطاف. دبكتب االخصائية النفسانية

التعرؼ على اؼبعاش النفسي )اغبالة النفسية األنية( 
كاعبانب العبلئقي للحالة.تقدٔف مقياس الصحة 

 النفسية

دبصلحة االكراـ السرطانية  2020-02-17 د45 الرابعة
دبركز مكافحة السرطاف. دبكتب االخصائية 

هٍت ك تقدٔف مقياس القلق ك التعرؼ على اتجماؿ اؼب
 مقياس الوسواس القهرم.
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 زلتوى ادلقابلة: .2.3

سئلة اؼبدرجة يف دليل  اؼبقابلة، تسلسل االاغبالة، حيث َف نعتمد على ترتيب ك قمنا بعمل أربع مقاببلت مع 

ب من األخصائية ألف اغبالة ىي اليت طلبت اعبلسة مع األخصائية النفسانية)الباحثة( ألهنا كانت يف كل مرة تطل

كل مرة كنت نقول )ع( ؼلص ديري معااي العاملة ابؼبصلحة اعبلسة كلكن َف يسعفها اغبظ كما قالت:"

)الباحثة( بعدما سألت إحدل  حبيث بدت اغبالة نوعا من القبوؿ كالسركر ألهنا سوؼ تقابل االخصائيةجلسة"،

 صديقاهتا عن االخصائية )الباحثة(.

ستها مث ربدثت لنا عن درا حوؿ نفسها كعبلقتها مع كالديها كصديقها اؼبقرب،شكول اغبالة كانت تدكر 

 سبب اختيارىا ؽبا ككل ما يتعلق حبياهتا.كعن اؼبهنة اليت سبتهنها ك 

فيما ىبص اعبانب العبلئقي فعبلقتها مع جدهتا كخاالهتا جيدة كىذا حبكم أف اغبالة تربت كترعرعت يف بيت 

أمها اضطرت لًتكها عند اعبدة ككما صرحت اغبالة أبف عبلقتها مع أمها غَت جيدة  اعبدة كذلك نظرا لظركؼ عمل

"عالقيت مع اباب مليحة بصح ماما مامدصرهتاش بسك مكانتش دايتها كمع أبيها جيدة، كىذا ما يؤكده قوؿ اغبالة:

ها يف تلك الفًتة اليت يكوف كىذا ما يبُت لنا أف اغبالة تشعر أبف أمها زبلت عنفيا دغلا كانت قايستٍت عند جدايت"

ىذا ما نفسره أبف اغبالة كانت تعآف من حرماف عاطفي أبمو كتشبع من حبها كعطفها لو. ك الطفل حباجة الحتكاؾ 

حبيث أشارت لنا يف  "عالش غَت أان يل حطتٍت عند جدايت؟"،إضافة اُف أف اغبالة اصبح يتبادر يف ذىنها سؤاؿ كىو 

"خويت كامل رابهتم وحدىا غَت أان يل قاستٍت عند بُت أخواهتاا من اؼبقارنة بينها ك اؿ ىذا نوعجواهبا عن السؤ 

قنع لًتؾ أمها ؽبا يف بيت ىنا أف فضوؿ اغبالة ىو ما دفعها اُف الشك كالبحث عن السبب اغبقيقية ك اؼبجدايت"

نبقى "مرات نشك و ث قالت، كىذا ما جعل من اغبالة افًتاض بعض االجاابت لتساؤالهتا من تلقاء نفسها حياعبدة

 كىنا يتضح لنا ايضا أبف اغبالة تعآف من تلك االفكار كالشكوؾ اليت تراكدىا فبا كاف هبعلها تبكي.نبكي"

 النفسانية.
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"حىت ماما ما تديهاش فيا كيتضح أف اغبالة َف تلقى االىتماـ كما ينبغي من طرؼ أمها كىذا ما يؤكده القوؿ 

اال ىدرتلي تعلقلي على ادلظهر  مراكي تعجيب اليوم معندىاش، معندىاش ىاديك العقلية نتاع بنيت مالكي

 انتاعي"

ؼ التنشئة بُت أما ابلنسبة لعبلقتها مع أخواهتا فهي متوترة كينتاهبا بعض الصراعات كذلك بسبب اختبل

 "حىت عالقيت مع خويت ماشي ىي بسك لوكان تشويف تقويل قاع ماشيىذا ما يؤكده قوؿ اغبالةاإلخوة كاغبالة ك 

كمن ىنا نرل أف اغبالة تقارف بينها كبُت إخوهتا ابإلضافة اُف ديفَتونص كبَت بيناتناكي شغل أان أوفار عليهم" خويت،

 كىي غَت راضية عن ىذا الوضع العبلئقي. اعطائها تقييم حوؿ نفسها كتعطي انطباع حوؿ إخواهتا أهنم ـبتلفُت عنها.

يبدكف ؽبا أم توقع كال ينتظركف منها أم شيء خاصة أمها  كفيما ىبص توقعات األسرة حوؿ اغبالة فهم ال

 "ماما وخوااتيت ما يتسناومٍت والو، أما اباب ميحوسش يفهم يف ىاذ اجملال".كأخواهتا كىذا ما يؤكده قوؿ اغبالة:

كزكاج سبيزت فًتة اؼبراىقة انتقلت اغبالة للعيش مع أسرهتا أم مع االب كاألـ كاإلخوة كذلك بعدما توفيت جدهتا 

خاالهتا ىذا ما جعلها تنتقل اُف عائلتها حبيث أشارت لنا أبهنا َف تتأقلم اغبالة مع أسرهتا كىذا ظهر من خبلؿ 

حبيث صرحت اغبالة أف النقاشات كالصراعات   "أنت مالكي دايرة ىكا"االنتقادات اؼبوجهة للحالة من طرؼ األـ

"خويت كي يشوفوىا تزقي عليا.كي وؼ يؤكده قوؿ اغبالة:كانت مع األـ كيف بعض االحياف مع اإلخوة كىذا ما س

كىذا ما ترجعو اغبالة اُف ذلك االختبلؼ. نقوذلم شي حاجة وال ننصحهم ما يديروش عليا بسك ؼلافو من ماما"

 كتضيف إال أف حىت األقارب يتساءلوف ؼباذا اغبالة "ب"ليس دبثل اإلخوة االخرين. 

الة ىي أقرب شخص ؽبا يف العائلة .كاغبالة ال تتلقى السند كالدعم من العائلة يتبُت أيضا أبف االخت الصغرل للحك 

خااليت ريب مل بعدو عليا جديت هللا يرمحها و "يل كانو يدعموين ويساندوين كاكىذا ما يؤكده قوؿ اغبالة 

يها فبا جعلها تبحث كىذا ما يوضح لنا أبف اغبالة تولد ؽبا شعور بفقداف السند كالدعم من طرؼ اؼبقربُت اليهنيهم"

عن مصدر أخر للدعم.كابلتاِف ىذا دفع اغبالة للبحث عن أصدقاء أنداؾ لتعويض مصدر الدعم )من طرؼ اعبدة ك 

اػباالت(.كيف نفس الوقت أشارت لنا اغبالة اهنا تعودت على ىذا األمر ما يدؿ على التناقض يف الكبلـ حيث 
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ك أضافت أيضا أف اغبالة كانت لديها صديقة كاحدة كاآلف َف "شفيت مع الوقت والت عندي حاجة عادية"قالت:

تعد لديها كذلك ألف اغبالة تعرضت ػبيانة من طرؼ صديقتها فبا جعل من اغبالة زباؼ من مشاركة معاانهتا مع 

ك اء.االخرين خوفا من تكرار ما كقع ؽبا من قبل )إفشاء أسرار اغبالة(ك ىذا ما نفسره بفقداف ثقة اغبالة يف االصدق

 ىذا ما يدؿ على حجم معاانة اغبالة فيما ىبص عبلقاهتا.ك  أصدرت اغبالة "تنهيدة اااه.."

لكنها راضية عن  ،سواء من طرؼ األسرة أك االصدقاء فهي غَت راضية عن حياهتا بدكف دعم كمساندة

كاغبالة تتمٌت ة روحي"راين موقف ،معندي عالمن نتكا "مانيش راضية على ىاد ادلعيشة نفسها ك ىذا يؤكده قوؽبا:

"لوكان غَت جات أف يكوف لديها أصدقاء أكفياء لكن بدت نوعا من فقداهنا لؤلمل يف ىذا اتجماؿ حيث قالت:

ها معارؼ ك ليس أصدقاء للتوضيح أكثر أف اغبالة لديك  عندي صحبة زينة و دعم بصح هللا غالب بغاىا هللا".

 ت مليئة ابؼبشاكل.ترل أف فًتة مراىقتها على أهنا كانمقربُت .ك 

فيما ىبص العزلة صرحت )ب( أهنا تفضل االعتزاؿ يف بعض األحياف كذلك بسبب التجارب اغبياتية اليت عايشتها 

 اغبالة مثاؿ على ذلك التجربة كاليت تتمثل يف إفشاء أسرار كأمور شخصية خاصة ابغبالة من طرؼ صديقتها اؼبقربة،

ى ،للحالة قدرة عل"كي تصرالك قصة ما تزيديش تعاودي" ي نقعد وحدي""جتيٍت بزاف نبغكىذا ما يؤكده قوؽبا:

االنفعاالت إال أهنا تعآف من عدـ انتظاـ أكقات النـو حبيث أهنا تناـ عندما تشعر أبهنا العواطف ك اؼبواقف ك  التحكم يف

. صباحا مث  4اُف الساعة حبيث تناـ اغبالة مباشرة بعد خركجها من العمل كعند استيقاظها تبقى يقظة  حباجة للنـو

كشكوكها حوؿ سبب إذ يوجد لديها مشاكل يف التفكَت   ،صباحا للتوجو اُف العمل 7الساعة تناـ ك تستيقظ على 

بعد كفاة جدهتا عانت من نوابت اغبزف جراء فقداهنا لؤلـ البديلة كَف يكن لديها خوؼ يف ذلك ك  ،تركها عند اعبدة

 لطفولة كاؼبراىقة ككاف بسبب تلك الصراعات كاػببلفات بينها كبُت أفراد أسرهتا.كاف لديها توتر يف مرحلة ا اغبُت.

 عانت اغبالة أبمراض عادية يف مرحلة الطفولة كغَتىا من األطفاؿ يف تلك اؼبرحلة.
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سنوات ،حبيث قامت بعدة ؿباكالت لعبلج األنيميا  إال أهنا كانت  10كىي تعآف اغبالة من فقر الدـ منذ 

"ندير دواايت نربا و نعاود ظلرض جربت قاع دواايت و لدروك مانيش عود اليها اؼبرض يف تصروبها:تشفى مث ي

 " . extancilineسنُت نتمشى غَت ب  3"راين ف سنوات: 3"ركماتيـز منذ  raaكتعآف من " ،ابرية"

متخوفة من نتائج التحاليل اغبالة تقـو بفحوصات طبية يف صبيع اغباالت إال فيما ىبص األنيميا،حبيث تبدك اغبالة 

"قالويل الزم تروحي سارفيس اػباصة ابؽبرموانت اليت تكشف سبب البفاض فقر الدـ كىذا ما يؤكده قوؿ اغباؿ :

نتاع اذلرموانت بسك قالويل ابالك تكون عندك كاش حاجة وأعراضها كيما  bilanنتاع ليماطو ابه يديرولك 

"شي  ػك تبُت لنا أيضا أف اغبالة تقصد ب تعيار نتاع النخاع العظمي" النيمي أاي مدرهتاش بسك خفت ال يديرويل

"كي سرطاف الدـ ،أما ابلنسبة للحالة ال أتخذ أدكيتها ابنتظاـ يف حالة اؼبرض. كىذا ما يتبُت من خبلؿ قوؽبا: حاجة"

نتاع ادلاكلة نتاعي مش  نفوت يعطوين دواء انكلو غَت ليامات لوال غَت قيمة مانربا و ضلبسو..مع أان حىت لربوقرام

لوكان انكل وحدة نعاود  5وال4منظم بنيسيلُت كي نفطر وكي نتعشى أاي كي طلرج من خلدمة نوصل لدار 

ك يتضح أف اغبالة تربر عدـ أخذىا للدكاء نعاود نزيد انكل زاوجة كي شغل درت الدوز"10وال 9نتعشى على 

حظتنا للحالة إرتئينا أهنا ال أتخذ أم كجبة أثناء قيامها بعملها ابنتظاـ اُف عدـ انتظاـ مواعيد األكل.كمن خبلؿ مبل

كذلك بسبب زبوؼ اغبالة من انتقاؿ العدكل أك اؼبرض كترجعو ايضا لعدـ النظافة.تضيف اغبالة على أهنا ال ربافظ 

"منحافظش حىت نطيح بصح نعاود نقول لوكان غَت على صحتها ابستمرار ك ىذا ما جاء يف قوؽبا:

ىذا يدؿ على عتاب ك ندـ اغبالة على عدـ اىتمامها بنفسها ،كيتضح أيضا أف اغبالة تقـو بتنفيذ كل ت"استحفظ

"على حساب الشخص النصائح كاإلرشادات كالتعليمات الطبية اليت يقدمها ؽبا الطاقم الطيب سواء أطباء أك فبرضُت 

 يل بنصحٍت"

 ادلعاش النفسي للحالة:

ا أف اغبالة لديها تقدير ذات يبيل اُف اؼبستول العاِف ك ذلك من خبلؿ رضا اغبالة حسب ما تبُت لنتقدير الذات :

"راضية على خدميت بسك أان كي ندير حاجة نديرىا من نييت ومرات عن العمل الذم تقـو بو كىذا ما يؤكده قوؽبا:
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ا يف معظم األعماؿ اليت تقـو كابإلضافة اُف أف اغبالة ال تعتمد على غَتىنعاود احلساابت غَت ابش طلدمها نيشان".

"ما نعتمدش على انس غَت كي نكون فاخلدمة مع لشارج نقول لوحدة فالبنات شوفيلي دلريضة هبا حبيث قالت:

كاغبالة ال يهمها رأم االخر حوؿ نفسها كال هتتم ألم انتقاد يوجو إليها ىادي وال اباب نقولو ؼلرجلي كاش وراقي".

"كي ينتقدوين ضلوس لة ك تعَته اىتماـ ك ىذا ما يتضح من خبلؿ قوؿ اغبالة:إال إذا كاف الشخص مقرب للحا

ابإلضافة اُف أف  نعرف عاله اال كانو صح نتفهم واذا كانو غالطُت نفهمهم وعلى حساب الشخص يل ينتقدين"

ـ كىذا ما يؤكده اغبالة هتتم دبظهرىا اػبارجي لدرجة أف ىذا االىتماـ يسبب ؽبا نوعا من النقاشات كاؼبشاكل مع األ

 "مزاي بنايت ماجاونيش كيفك غَت نتاع لبسة".قوؿ األـ على لساف اغبالة:

للحالة ال تغضب ألتفو األسباب كىذا ما ظهر لنا من خبلؿ تصرفاهتا كاؼبواقف اليت مرت هبم  ابلنسبة لؤلمن االنفعاِف

.حبيث تسعى اغبالة لتحقيق بعض االىداؼ فاغبالة لديها نوعا من التحكم االنفعاِف ليس لديها خوؼ من اؼبستقبل 

"نوض نصلي فليل نبقا ندعي كاؼبشاريع إال أهنا متخوفة من العراقيل اليت سوؼ تواجهها ك ىذا ما جاء يف قوؿ اغبالة

 غَت ريب غليب اخلَت بصح مرات نقول بلي عالش ندير ىاد احلساابت و كلشي راه مسطرمن عند ريب."

صالوف ذبميل ألف اغبالة لدىا اىتماـ كبَت يف ىذا اتجماؿ كيوائمها مع طبيعة اؼبهنة.اال أف اغبالة تريد أف تقـو بفتح 

"مرات نشوف روحي بلي معنديش زىر برابور انس اغبالة تشعر أبهنا أقل حظا من اآلخرين كىذا ما يؤكده قوؽبا

 .خلرين"

ابلنسبة لآلخرين.ك ىذا ما يتبُت من خبلؿ قوؿ أصدقاء اغبالة يثقوف هبا كىي تشعر أبهنا ؿبل ثقة القبول اإلجتماعي:

ك ىذا مايشَت لنا أيضا اُف أف اغبالة فقدت الثقة من االخر "غلوين ػلكويل بصح أان منحكيش و منثيقش"اغبالة

 بسبب اؼبشكل الذم سبق ذكره يف عنصر العبلقات.

لطرؼ االخر .ابإلضافة أف اغبالة َف تعد اتضح لنا أبف اغبالة ليس ابألمر السهل عليها اقناع االتفاعل اإلجتماعي: 

تتعرؼ على أصدقاء جدد كذلك بسبب اػبيبات اليت تعرضت ؽبا سابقا كاغبالة ال تشك يف قدراهتا عندما تتعامل مع 

 اآلخرين.
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اغبالة ال ربضر االجتماعات العائلية إال إذا كاف موضوع يتعلق دبصَت اغبالة.كىذه االخَتة ادلهارات االجتماعية: 

 صبعية اغبياة( –شارؾ يف النشاطات االجتماعية اؼبتمثلة يف التطوع يف اعبمعيات التابعة للصحة مثل )صبعية الفجر ت

"اجلمعيات يعيطو يل ظلشي ومعنديش مشكل وحىت من يقصدوين جوارين يكون عندىم كىذا ما يؤكده قوؿ اغبالة:

 شي مريض نروح نورمال"

حياهتا كىي توضح أبف السعادة ىي من زبلقها لنفسها ابلرغم من مرارة اغبياة ك  اغبالة تشعر ابلسعادة يفاالكتئاب: 

اػبيبات كاؼبشاكل اليت تواجهها اغبالة .كتبُت لنا ىنا أف اغبالة تقـو ببعض السلوكات قصد التنفيس كالتفريغ كمثاؿ 

 "مثال كي نروح لدار نطلق دلداحات ونبدأ".الذم ذكرتو اغبالة:

"نعجز نروح اخلدمة بكري بصح هنار يل نكون شارية مكياج جديد وال قش للذىاب اُف العمل .اغبالة ال تتحمس 

 .جديد نوض و نتحمس"

اغبالة لديها قلق من إصابة أحد كالديها دبرض ما.ك ما يزعج اغبالة أكثر ىو مراكدة بعض االفكار مقلقة تدكر القلق: 

"لوكان نشوف غَت كاش مرأة رطاف كىذا ما يؤكده قوؿ اغبالة:حوؿ اؼبرض كىي أهنا تتخيل احد كالديها أصيبو ابلس

مع بنتها نتخيل روحي يف بالصتها ونبدأ نقول كيفاش ندير وال ؽلوت شي واحد نفس االحساس وراكي شفيت 

لبارح واش صرا )موت مريضة( وهللا ما ساىلة قاع يل راىم ىنا ؼلدمو يكذب عليك يل يقولك مانيش طلمم ىاك 

 كيعًتف بيها واحد"بسك كل مرة  

قامت اغبالة بتعميم حالتها على صبيع اؼبمرضُت العاملُت ابؼبصلحة.ك أضافت اغبالة على اهنا تنزعج كثَتا من ىذا 

 اؼبشكل )اؼبرض( حبيث قالت"منجمش لبرجهم من راس ىاد الصواٌف يديركقبوٓف."

لباؼ ماما كال اباب يبرضو كال اخوايت لدل اغبالة أفكار كسواسية حوؿ اؼبوت كاؼبرض كحسب قوؽبا "الوسواس: 

"كىذا ما نفسره أبف اغبالة تقـو ابستخداـ أسلوب دفاعي كىو اإلسقاط حيث يعرفو شحاتة على أنو:حيلة ال شعورية 

تتلخص يف أنو ينسب الشخص عيوبو كمناقصو كرغباتو اؼبكركىة كـباكفو اؼبكبوتة اُف غَته من الناس كاألشياء كذلك 

حبيث ( 130،ص2013)شحاتة،كزبفيفا عما يشعر بو من القلق أك اػبجل أك النقص أك الذنب. تنزيها لنفسيو
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أضافت اغبالة أنو حبكم عملها يف مصلحة االكراـ السرطانية كاحتكاكها الكبَت ابؼبرضى َف تعد تكًتث ؽبذا اؼبرض ك 

من ىنا تبُت لنا ايضا ك هاد ادلرض""أما أان مع يل راين طلدم فهاد سارفيس موليتش دايتها فىذا ما يؤكده القوؿ

أتكيدىا أهنا ال زباؼ من ىذا اؼبرض عكس ما رض كذلك دبحاكلة تربيرىا  لنا كؿباكلة إخفاء اغبالة ػبوفها من ىذا اؼب

قالتو لنا من قبل، من ىنا نفسر تناقض كبلـ اغبالة على أهنا تستخدـ أساليب دفاعية ـبتلفة لتخفيف من القلق الذم 

 ىذا اؼبوضوع ،كذلك من أجل التكيف مع الواقع اؼبعاش.يسببو ؽبا 

تضيف اغبالة أهنا تشعر يف بعض االحياف ابألَف يف اعبهة اليمٌت على مستول الصدر، ك ىذا هبعل من اغبالة طرح ك 

 عليو قامت ىذه األخَتة بتوجيهها اُفجعل من اغبالة استشارة الطبيبة ك التساؤؿ حوؿ ؼباذا ىذه اآلالـ؟ كىذا ما 

" كمن ىنا تراكدت لدل اغبالة بعض الشكوؾ اؼبتمثلة يف أهنا مصابة  la biopsyطبيب اعبلد من أجل كضع "

ك ىذا التصرؼ "واش واش راكي معٍت واش تقصدي زعما"بسرطاف الثدم ك ىذا ما يظهر من خبلؿ ردة فعلها 

 أيكد لنا خوؼ اغبالة من اؼبرض .

"منجمش طلرجهم من راسي ىاد الصواحل ىذا اؼبشكل )اؼبرض( حبيث قالت:أضافت اغبالة على اهنا تنزعج كثَتا من 

كىذا يفسر على أف اغبالة غَت قادرة على يديروصلوين ،ضلاول ننسى ىاد االفكار بصح يف الغالب دؽلا يغلبوين" 

 اؼبسيطرة على ىذه األفكار اؼبزعجة.

  إعادة مراجعة مقادير الدكاء.ك يظهر من خبلؿ تصرفات اغبالة أف لديها أفعاؿ متكررة تتمثل يف

اغبالة تصرح أهنا ال ينتاهبا شعور ابػبوؼ من موقف ال يستدعي للخوؼ كما الحظناه من خبلؿ تصرفاهتا ك اخلوف:

 ردات فعلها اذباه مواقف معينة عكس ما صرحت بو اغبالة.

عمل أقرب من الطب ك ذلك بعدما   ما دفع اغبالة الختيارىا ؼبهنة التمريض ىو أهنا كانت تبحث عناجملال ادلهٍت: 

ؼبدة سنة كبسبب تعرضها لظركؼ منعتها من  biologie alimentaireكانت تدرس جبامعة "الشلف" زبصص 

 إسباـ دراستها ما جعل منها توقف الدراسة كالبحث عن العمل.
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اغبالة شعور ابػبوؼ  بعد تعيُت اغبالة ابؼبصلحة َف يكن لديها أم تصور حوؿ ىذه اؼبصلحة، إال أنو انبعث لدل

"خطيك واش داك ذلداك سرفيس كالقلق. كذلك بعدما اصدمت اغبالة ببعض االراء من طرؼ احمليط اػبارجي

 "خطيك من سبيطار قاع ".كقالو أيضا  صعيب"

ابلرغم من التخويف الذم تعرضت لو اغبالة إال أهنا كصفت بدايتها يف اؼبصلحة أبهنا عادية.كما أف اكتسبت خربة 

 خبلؿ احتكاكها مع اؼبرضى ك تتمثل ىذه اػبربة يف فنيات التعامل مع اؼبرضى كحىت مع الطاقم الطيب ك االخرين. من

ابإلضافة اُف أف اغبالة تفضل االستمرار يف العمل ابؼبصلحة ابلرغم من تواجد بعض الصعوابت اؼبتمثلة يف عدـ رضا 

ت اليت تقدمها اغبلة داخل اؼبصلحة فهي راضية عنها ألهنا ترل اغبالة عن السَتكرة التنظيمية للعمل.أما عن اػبدما

تتمتع حبس اؼبسؤكلية ،ابإلضافة إُف أف على أف اغبالة لديها ضمَت مهٍت ك نفسها منصفة يف عملها ة ىذا ما نفسره 

 اغبالة راضية على اػبدمات اليت تقدمها.

 

 

 عرض نتائج ادلقاييس النفسية:.3.3

 سية:مقياس الصحة النف.1.3.3

 .( النتائج ادلتحصل عليها يف مقياس الصحة النفسية20اجلدول رقم)

 مالحظة الدرجة اجلزئية األبعاد 
ادلظاىر 
 اإلجابية

 سبيل اُف االعلى 21/24 تقدير الذات
 متوسط 13/28 األمن االنفعايل

 فوؽ اؼبتوسط 14/24 التفاؤل 
 قريب من اؼبتوسط 11/24 القبول اإلجتماعي

 متوسط 9/16 عل اإلجتماعيالتفا
 فوؽ اؼبتوسط 15/24 ادلهارات االجتماعية
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( نرل أف اغبالة بئج مقياس الصحة النفسية اؼبطبق على اغبالة )نبلحظ من خبلؿ عرض نتاالتعليق على اجلدول:

فيما ىبص  كالفوؽ متوسطة كسبيل اُف األعلى لديها معاش نفسي متوسط، حبيث ربصلت اغبالة على درجات متوسطة

أف  ككذلك يف اؼبظاىر السلبية ما عدا اػبواؼ الذم ربصلت فيو على درجة ضعيفة .كنبلحظ أيضا  جابيةاؼبظاىر اإل

ف اغبالة كىي يف العمـو متوسطة كىذا ما جعلنا نقوؿ أب 200من 109اغبالة ربصلت على درجة كلية تقدر ب

 لديها معاش نفسي متوسط .

 مقياس القلق حالة و مسة لسبيلربجر:.2.3.3
 ( نتائج تطبيق مقياس القلق حالة و مسة .21اجلدول رقم )

 مستوى القلق الدرجة 
 يعيقلق طب 36 القلق حالة
 قلق فوؽ اؼبتوسط. 46 القلق مسة

 

يف قلق حالة ؿبصورة يف ؾباؿ مابُت  36نبلحظ أف اغبالة ربصلت على مستول القلق بدرجة التعليق على اجلدول :

أم ضمن الفئة الثانية حبيث يعترب القلق يف ىذه اغبالة قلق طبيعي ،أما ابلنسبة للقلق كسمة فتحصلت  20-40

أم ضمن الفئة الثالثة حبيث يعترب مستول القلق يف ىذه  60-40م ؿبصورة يف ؾباؿ بُت أ 46اغباُف على درجة 

 اغبالة فوؽ اؼبتوسط كىذا حسب مفتاح تصحيح اؼبقياس.

 

 

ادلظاىر 
 السلبية

 متوسط 10/20 االكتئاب
 قريب من اؼبتوسط 9/20 القلق

 متوسط 4/8 الوسواس
 ضعيف 3/12 اخلواف

 متوسطة 109/200 الدرجة الكلية
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 مقياس الوسواس الوسواس القهري ل ييل براون : .3.3.3

 (نتائج تطبيق مقياس الوسواس القهري للحالة22اجلدول رقم)

 ستوىادل الدرجة الكلية الدرجات 
 خفيف 15 9 األفكار الوسواسية.

 6 األفعال القهرية.
 

نبلحظ أف اغبالة تظهر عليها أعراض خفيفة للوسواس القهرم حسب تقييم اؼبقياس اؼبعدؿ  التعليق على اجلدول :

اف ييل براكف للوسواس القهرم.ك ىذه االعراض من احملتمل أف تتعارض يف حياة اغبالة بطرؽ ملحوظة .)ك اذا ك

 للحالة كساكس كأفكار يبكن اف نعطيو شدة متوسطة كىذا ما سوؼ أتكده لنا اؼبقابلة(.
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 تمهيد:

بعرض النتائج اؼبتوصل اليها من خبلؿ التقنيات اؼبستعملة، كىذا ؼبناقشة الفرضيات على ضوء  سنقـو يف ىذا الفصل

 لسابقة.الدراسات ا

 حتليل ادلقابلة ونتائج ادلقاييس مع احلالة األوىل: .1

كشفت نتائج اؼبقابلة النصف اؼبوجهة أف اغبالة )أ(يعآف من القلق كىذا بعد إستناد الباحثة على الدليل التشخيصي 

 كذلك للتصنيف األعراض الظاىرة على اغبالة:DSM5  اػبامس

 اغبياة العادية حبيث أتثر على سَت اغبياة اؼبهنية. نوبة قلق تولد شعور بضائقة حادة تعيق ؾبرل 

 مشاكل يف األكل كإضطراابت عبلئقية دبجموعة أعراض نوبة قلق مصحوبة، : صعوبة الدخوؿ يف النـو

التوتر كاغبزف كاغبسرة ،تضارب نبضات  ،رؽ ،الصداع كاإلنزعاج من األضواء،اؽبيجاف العاطفي ،اػبوؼ ،التع

 القلب،صعوبة يف الًتكيز.

 مرض ك ربطو ابؼبوت كىذا ما هبعل من اغبالة التخوؼ من اؼبرض إنزعاج من اؿ. 

ىذا ما أتكده نتائج مقياس القلق كحالة حبيث ربصل على مستول فوؽ اؼبتوسط حبيث يدرج ضمن الفئة ك  

لثة للقلق كربصل على مستول فوؽ اؼبتوسط يف مقياس القلق كسمة حبيث يدرج ضمن الفئة الثا، الثالثة للقلق كحالة

 كسمة.

لقلق أم دبستول يقرب اُف يف مظهر ا20من9أما يف مقياس الصحة النفسية ربصل على درجة تقدر ب

، أما فيما ىبص الدرجة الكلية للمستول الصحة النفسية الدرجة اؼبتحصل عليها درجة جزئيةاؼبتوسط حبيث سبثل ىذه 

 .200من 123للحالة تقدر ب
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كىذا ما نرجعو  .آف من القلق خاصة يف األمور اليت ؽبا عبلقة دبستقبلو كصحتوكمن ىنا يتبُت أبف اغبالة يع

جهها أنذاؾ ،ككذلك إصابتو دبرض القلب ك معانتو جراء مرض اتو كالصعوابت اليت ك اانللطفولة القاسية للحالة كمع

 .حالة ك االـ()التاريخ اؼبرضي للكالدتو ،فبا جعل من اغبالة التخوؼ من اؼبستقبل كما وبملو من طيات

ابإلضافة اُف زبوؼ اغبالة من مرض أحد الوالدين خوفا من الفقداف كمن جهة أخرل زبوؼ اغبالة من 

كىذا يف حد ذاتو يشكل عبئا  التكاليف ك اؼبصاريف العبلجية يف ظل إمكانيات اؼبتوفرة يف الببلد كالقدرة اإلقتصادية.

يشعر دائما ابلقلق على سبلمتو كسبلمة أسرتو ك ر ابلقلق الزائد على نفسيا ثقيبل.كمن ىنا يتبُت أيضا أف اغبالة يشع

أف اغبالة لديو إحساس  كىذا ما نرجعو أيضابشأف حدكث أمر ما غَت ؿبمود ابلرغم من عدـ كجود خطر كاضح. 

 .ابؼبسؤكلية إذباه كالديو ك ماىو قادـ مستقببل

وظ اغبياتية اؼبختلفة كىذا نتيجة تراكم اغباالت ابإلضافة اُف شعور اغبالة ابؽبياج كاإلنفعاؿ بسبب الضغ

 اؼبتوترة ك الضاغطة يف حياة اغبالة.

تبُت أيضا من خبلؿ اؼببلحظة أف اغبالة عندما ظبع خبرب كفاة إحدل اؼبريضات ابؼبصلحة أصدر سلوكات ك 

 و لؤلكل للتنفيس ك التفريغ.غَت طبيعية اؼبتمثلة يف األكل بشراىة كإفراط يف اغبركة ك ىذا ما يفسر أبف اغبالة يتوج

 أما ابلنسبة للوسواس القهرم ظهر لنا من خبلؿ اؼبقابلة ؾبموعة من األعراض اؼبتمثلة يف:

  خلل يف التفكَت كذلك من خبلؿ مراكدة فكرة مرض أحد أفراد أسرتو ابلسرطاف أك جلبو ؽبم

 العدكل من أم مرض.

 .ؿباكلة اإلستبعاد ىذه األفكار من أجل التكيف 

  بة الدخوؿ يف النـو بسبب ىتو األفكار اؼبزعجة.صعو 

 .اػبوؼ من زايرة الطبيب 

يف مقياس الوسواس القهرم حبيث نصفها أبهنا متوسطة ألنو يف اؼبقابلة 14نضيف أيضا أف اغبالة ربصل على درجة ك 

 الة بطرؽ ملحوظة.كجدان لدل اغبالة أفعاؿ كأفكار كسواسية حبيث ىذه األعراض من احملتمل أف تتعارض يف حياة اغب
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 استنتاج العام للحالة:

تطبيق اؼبقاييس تبُت أبف اغبالة يستخدـ ؾبموعة من اؼبيكانيزمات الدفاعية كذلك من خبلؿ اؼبقابلة كاؼببلحظة ك 

قصد التكيف مع العاَف اػبارجي)احمليط(. كيف نفس الوقت يتبُت أبف اغبالة يعيش يف صراع نفسي داخلي.كمن ىنا 

 ك كساكس فكرية اؼبستقبلمتعلق ابؼبرض كالصحة ك  الة يتمتع دبعاش نفسي سليب يظهر يف شكل قلقنستنتج أف اغب

 مت ذكرىا سابق يف الفصل اليت DSM5  ىذا بعد إستنادان على الدالئل التشخصية حسب انذبة عن القلق ك 

 .الثآف

 حتليل ادلقابلة و نتائج ادلقاييس مع احلالة الثانية: .2

كىذا بعد تعرفنا على كقائع كاألحداث بلة النصف اؼبوجهة أف اغبالة )ش(يعآف من القلق كشفت نتائج اؼبقا

كىذا بعد إستناد الباحثة على الدليل التشخيصي ،حبيث ظهرت لديها  ؾبموعة من األعراض  شيماء"اليت مرت هبا "

 كذلك للتصنيف األعراض الظاىرة على اغبالة:DSM5  اػبامس

 أتنيب الضمَت، إحساس ابلتوتر، إضطراابت يف االكل، صعوبة يف الًتكيز،: ضأبعرا نوبة قلق مصحوبة

حبلـ ،أصعوبة الدخوؿ يف النـو ،إفراط يف األكل،شعور ابلدكار،سبلمل الساقُت ،اضطراابت عبلئقية التعب،

 ،التعب ،يإضطراب عبلئق ،شعور ابلذنبنعدـ القدرة على مقاكمة االفكار اؼبزعجة،أفكار كسواسية مزعجة،اؼبزعجة

 مرض(-توقع حدكث خطر)موت ،اػبوؼ من اؼبستقبل ،ضيق التنفس

 .نوبة قلق تولد شعور بضائقة حادة تعيق ؾبرل اغبياة العادية حبيث أتثر على سَت اغبياة اؼبهنية 

  ربطو ابؼبوت كىذا ما هبعل من اغبالة التخوؼ من اؼبرض.إنزعاج من اؼبرض ك 

أعراض قلق متوسطة حبيث ربصلت يف مقياس  لنفسية أنو لديهاىذا ما أتكده نتائج مقياس الصحة اك 

 .10/20الصحة النفسية على مستول متوسط بدرجة تقدر ب
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يف القلق   50كربصلت أيضا يف مقياس القلق حالة كظبة لسبيلربجر على مستول الفوؽ متوسط بدرجة 

 الة تندرج ضمن الفئة الثالثة للقلق.دبستول فوؽ اؼبتوسط أم اغب 51كحالة ،أما القلق كسمة ربصلت على الدرجة 

ذلك معانتها من مرض كىذا ما نرجعو للطفولة القاسية للحالة كمعانتها كالصعوابت اليت كاجهتها أنذاؾ ،كك

كذلك نظرا لتعلقها أبمها بقدر ن اغبالة التخوؼ من فقداف األـ ك مرض كالدهتا ابلسكرم،فبا جعل مضيق التنفس ك 

يكوف قلق االنفصاؿ )الفقداف(أقول. عكس ماىو اغباؿ مع أب اغبالة فيظهر جليا إضطراب  درجة تعلق اغبالة أبمها

صرحت اغبالة أثناء اؼبقابلة حبيث بدت  ىذا حسب ماب الذم يظهر يف غياب دكر األب ك العبلقة بينها كبُت األ

يف السنوات األكُف من حياة الطفل ىذا ما تفسره ىورٓف أف القلق ينشأ ها الذم تراه أنو غَت مهتم هبم ك منزعجة من أبي

ىذا ك  ب للطفل حرماف من اغبب كالعطف،ىذا اإلضطراب ىو الذم يسبراب العبلقة بُت الطفل ككالديو ك إضط نتيجة

يضيف ككليب يف ك  ىذا ما تبُت لنا من خبلؿ أقواؿ اغبالة.كبو كالديو ك ما يؤدم اُف ظهور الكره كالعدكاف عند الطفل 

يبلؤكىا الكره كعدـ العطف كاغبناف كلما نشأ الطفل قة بُت األب كالطفل غَت أمينة ك كانت العبل  ىذا الصدد أنو كلما

ىذا ما يسئ اغبالة النفسية للطفل راىية ألبيو كالغَتة من إخوانو ك فإهنا تدفع ابلطفل اُف الشعور ابلك يف بنية مضطربة،

 فبا هبعل من الطفل يعيش يف قلق.

تبدك  كانتحظة أف اغبالة عندما ظبع خبرب كفاة إحدل اؼبريضات ابؼبصلحة  تبُت أيضا من خبلؿ اؼببلك 

 متحكمة يف إنفعاالهتا ك يف بعض األحياف يبدك عليها التوتر كذلك يف شكل إرذباؼ ك إرتعاش. 

 أما ابلنسبة للوسواس القهرم ظهر لنا من خبلؿ اؼبقابلة ؾبموعة من األعراض اؼبتمثلة يف:

 ب.اػبوؼ من زايرة الطبي 

 .اػبوؼ من نتائج التحاليل الطبية 

 .فكرة إصابة أحد أفراد أسرة اغبالة ابلسرطاف 

 .التفكَت يف العواقب اليت تًتتب عن فقداهنا ألحد كالديها ك خاصة األـ ك األخت 

  اؼبوت.اؼبعتقدات اػباطئة حوؿ اؼبرض ك 
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 .عدـ القدرة على مقاكمة االفكار اؼبزعجة 

فيما ىبص األفكار الوسواسية  5لقهرم فقد ربصلت اغبالة على درجة أما فيما ىبص مقياس الوسواس ا

يبكن أف نقوؿ أف ا ك إذف فأعراض الوسواس القهرم خفيفة جد 7فيما ىبص األفعاؿ القهرية دبجموع  2كدرجة 

يت حب مقياس الصحة النفسية،نا من خبلؿ اؼببلحظة كاؼبقابلة ك أفعاؿ قهرية كىذا ما تبُت لأفكار ك  ااغبالة لديه

اكؿ ذبنب كل ما أبف اغبالة ربكىذا ما نرجعو  4/8ربصلت يف مقياس الصحة النفسية على درجة متوسطة تقدر ب

حبيث ىذه  ذبنب الصراعات الداخلية للحالة.سلوب مقاكمة قصد التكيف ك اػبوؼ أم ما نسميو أبيشعرىا ابلقلق ك 

 االعراض من احملتمل أف تتعارض يف حياة اغبالة بطرؽ ملحوظة.

 استنتاج عام للحالة:

عآف من ت أبف اغبالة ُتحبيث تب ،يبيل اُف السليبتمتع دبعاش نفسي من خبلؿ اؼبقابلة تبُت أيضا أبف اغبالة ت

نفس الشيء ابلنسبة للوسواس القهرم إرتئينا أف اغبالة ل كاػبوؼ ؼبستقباالقلق إذباه اؼبواضيع اؼبتعلقة ابؼبرض كاؼبوت ك 

حبيث ظهر ىذا للباحثة من خبلؿ ربليلها للمقابلة كذلك من خبلؿ ظهور بعض  قهرمأفكار كسواسية  الديه

ليات دفاعية كذلك أالتناقضات يف أجوبة اغبالة من حُت ألخر .حبيث يتبُت من خبلؿ ما سبق أف اغبالة تستخدـ 

ن عادات كتصرفات ذبة عكىذا ما نرجعو اُف العوامل البيئية النا قصد التكيف مع الواقع كىذا ما يسمى ابؼبقاكمة.

ابإلضافة طبيعة العمل ابؼبصلحة كاالحتكاؾ الدائم مع مرضى  )التاريخ العائلي للحالة(، .مكتسبة مع الوقت

ابإلضافة أف اغبالة تتعرض لعديد من الضغوط كىذا ما هبعلها تشعر ابلتوتر الدائم فبا هبعلها تتعرض  السرطاف.

ا قلق متعلق ابؼبرض كاؼبستقبل الدالئل التشخيصية إرتئينا أف اغبالة لديهبعد االستناد على إلجهاد عصيب مستمر.

 الوضعية اؼبعيشية كالظركؼ اؼبهنية كاؼبعتقدات الثقافية للحالة.ذا نظرا للتاريخ اؼبرضي للحالة ك اؼبوت كىك 

 :حتليل ادلقابلة ونتائج ادلقاييس مع احلالة الثالثة .3

اغبالة )ب( تعآف من القلق كىذا بعد اعتماد الباحثة على الدليل  كشفت نتائج اؼبقابلة النصف اؼبوجهة اف

 )أنظر يف الفصل الثآف التصنيف(. DSMالتشخيصي اػبامس 
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 حبيث ظهر لدل اغبالة ؾبموعة أعراض:

 ،مشكل يف األكل، مشكل يف  مشكل يف التفكَت، نوبة قلق مصحوبة بعدد من األعراض:مشكل يف النـو

 العبلقات. 

  من القلق تولد شعور بضائقة حادة تعيق ؾبرل اغبياة العادية كاؼبهنية كاؼبستقبلية.شعور بنوبة 

 .حالة من االنزعاج كالتشويش ،انشغاؿ الباؿ بشيء غامض 

 .)التغَتات اؼبزاجية ،اغبزف ،اغبساسية الزائدة اذباه النقد )األـ كاألصدقاء 

 لسرطاف(.توقع مستمر غبدكث كارثة دكف كجود أم خطر حقيقي )اصابة اب 

  االصابة ابألمراض السيكوسوماتية:ركماتيـزR.A.A  منذ عشر سنوات كأمراض أخرل أال كىي فقر الدـ

 كنقص اؼبناعة.

يف مظاىر القلق دبقياس الصحة  20من  9حبيث ربصلت اغبالة على مستول قريب من اؼبتوسط بدرجة تقدر ب

 النفسية.

يف صورتو "سبيلربجر" يف مقياس  36ة تقدر بكربصلت أيضا على مستول عادم للقلق كحالة بدرج

دبستول فوؽ اؼبتوسط أم اغبالة تندرج  46األكُف "قلق حالة".أما يف صورتو الثانية "القلق ظبة" ربصلت على الدرجة 

 ضمن الفئة الثالثة للقلق حسب مفتاح تصحيح اؼبقياس.

كىذا ما نرجعو لطفولتهما القاسية كمن ىنا تبُت أبف اغبالة لديها أعراض كاضحة تدؿ على كجود القلق 

نتيجة تعرضها للعديد من اؼبشكبلت كالصراعات النفسية أثناء فًتة الطفولة ككذا اؼبراىقة حبيث مرت أبحداث صعبة 

 متمثلة:

سوء العبلقات األسرية خاصة بُت األـ ك اغبالة ك ذلك بسبب عدـ اإلىتماـ كاإلنباؿ من طرؼ األـ 

دة ك ىذا منا نتج عنو العديد من اإلختبلالتو قبد من بينها :إضراابت العبلئقية ك لبص حبيث كضعت إبنتها عند اعب

ابلذكر بُت األـ ك اغبالة كبُت كاغبالة كإخواهنا كما يًتتب عنو من إستنتاجات كأراء سلبية ك ما هبعلها تقارف نفسها 
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م تؤدقد اليت تواجهها اغبالة داخل اطار األسرة  كىذه اؼبشاكل األسريةإبخواهنا)إختبلؼ األساليب ك القواعد الًتبوية(

ػبربات مؤؼبة يف حياهتا متمثلة يف :خربة عاطفية مؤؼبة تعرضت بئلضافة أف اغبالة إبصابة اغبالة ابضطراابت القلق 

من اغبالة فقداف الثقة ابألصدقاء،كالتخلي عن التخلي عن صديقتها اؼبقربة بسبب إفشاء أمورىا اػباصة فبا جعل 

دبشاعر  ،ىذا ما هبعل اغبالة تشعرعنها خاالهتاإبتعاد جدهتا ك موت يقها اؼبقرب الذم كاف يقدـ ؽبا الدعم بعد صد

سلبية مًتاكمة قد تسبب يف تراكم الضغوطات .بئلضافة اُف شخصية اغبالة ك كل ىذا يساىم يف ظهور اإلختبلالت 

 .تعيش يف حلقة مفرغة للقلق ةالنفسية اؼبتمثلة يف أف اغبال

 أما ابلنسبة للوسواس القهرم ظهر لنا من خبلؿ اؼبقابلة بعض األعراض كىي:

 .اػبوؼ من القياـ ابلتحاليل الطبية خوفا من نتائج التحاليل 

 .)اؼبعتقدات الفكرية اػباطئة )ربط اؼبرض ابؼبوت 

   األـ ،االخوة( ابلسرطاف.،صابة أحد أفراد أسرهتا )األب إأفكار حوؿ 

  اجهة ىذه األفكار اؼبزعجة.عدـ القدرة على مو 

  م خطر حقيقي يستدعي أاػبوؼ من أمور ال تستدعي اػبوؼ كاستمرارية التفكَت هبا يف ظل ال يوجد

 للخوؼ.

  ك عدـ انتظاـ يف النـو .  صعوبة الدخوؿ يف النـو

 : كمن خبلؿ اؼببلحظة 

 .اعادة التأكد من كمية الدكاء اؼبوصوفة 

 .اعادة التأكد من عملها 

 مة يف صبيع اعبوانب سواء ؼ لباسها أك كبلمها أك عملها.اغبالة منظ 
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شحنتها السلبية عن بتفريغ اهنيار اغبالة عند ظباعها خبرب كفاة الذم كقع داخل اؼبصلحة حبيث أهنا قامت   

اغبناف الذم فقدتو  تعوض أهنا اغبالة "كىناجديتكنت دايرهتا كيما"طريق البكاء مع فقداف اتـ للشهية. كما قالت:

 منذ كفاة جدهتا كىذا ما يؤكد لنا أبف اغبالة لديها حرماف عاطفي كتفتقر مصادر الدعم ك اؼبساندة. 

  أعراض الوسواس  يف مقياس الوسواس القهرم حبيث نصف 15كنضيف أيضا أف اغبالة ربصلت على درجة

يف مقياس زئية الدرجة اعب كربصلت أيضا على "."بيل براونمتوسطة حسب مقياس تصحيح  على أهنا القهرم

حبيث ىذه األعراض يبكن أف تتعارض يف حياة  8من  4على درجة متوسطة تقدر ب ؼبظهر الوسواس الصحة النفسية

 اغبالة بطرؽ ملحوظة.

 استنتاج عام للحالة:

من خبلؿ اؼبقابلة كاؼببلحظة كنتائج اؼبقاييس تبُت أف اغبالة تستخدـ العديد من اؼبيكانيزمات الدفاعية كذلك   

 من أجل التكيف كفك الصراعات النفسية اليت تعآف منها اغبالة.

كمن ىنا نستنتج أف اغبالة متمتعة دبعاش نفسي سليب متمثل يف القلق اؼبتعلق ابؼبرض كالصحة كاؼبسقبل كاػبوؼ من 

ىذا ما ك اسية الوسو  كاألفعاؿ الذم تبُت من خبلؿ األفكار ينتج عنها بعض األفعاؿ القهرية العدكل كالوسواس الفكرم

 اُف ابإلضافة نرجعو اُف العوامل البيئية الناذبة عن عادات كتصرفات مكتسبة مع الوقت.)التاريخ العائلي للحالة(،

الصراعات األسرية أف اغبالة تتعرض لعديد من  حبيث طبيعة العمل ابؼبصلحة كاالحتكاؾ الدائم مع مرضى السرطاف.

ا تتعرض إلجهاد كما هبعلها تشعر ابلتوتر الدائم فبا هبعلها العادية كاؼبهنية فبا يسبب ؽبا ضغوط قد تعرقل سَت حياهت

 .عصيب مستمر
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  استنتاج العام حول احلاالت ادلدروسة: .4

من خالل ادلقابلة و  يقارن بُت نتائج احلاالت ادلتحصل عليها (23اجلدول رقم)

 ادلقاييس النفسية.

 إستنتاج بشرى شيماء أمحد األبعاد 
 
 
 

ىر ادلظا
 االغلابية

ابلنسبة ؿ أضبد ربصل على  21/24 16/24 19/24 تقدير الذات
درجات متوسطة سبيل اُف أعلى 

 فيما ىبص اؼبظاىر االهبابية.
ك شيماء ربصلت على درجات 
متوسطة عموما،أما بشرل فقد 
ربصلت على درجة متوسطة سبيل 

كىذا بعد مقارنة اُف األعلى.
 ؿبتول اؼبقابلة بنتائج اؼبقاييس

  النفسية.

 13/28 16/28 17/28 األمن االنفعاِف
 14/24 12/24 17/24 تفاؤؿ

 11/24 16/24 12/24 القبوؿ اإلجتماعي
 9/16 8/16 10/16 التفاعل االجتماعي
 15/24 12/24 16/24 اؼبهارات اإلجتماعية

 
ادلظاىر 
 السلبية

 ب-ش-نرل أبف اغباالت أ 10/20 12/20 9/20 اإلكتئاب
ربصلوا على درجات متوسطة 
فيما ىبص اؼبظاىر السلبية،حبيث  
كانت مشاعرىم السلبية متقاربة 
نوعا ما مع األخد بعُت اإلعتبار 
الفركقات الفردية بُت اغباالت.) 

اعبو -اؼبيوؿ كالتوجهات-السن
اعبو اؼبهٍت -العائلي-األسرم 

-كاػبربة اؼبهنيةك الرضا عن اؼبهنة
عتقدات اؼب-التنشئة اإلجتماعية

 .كالتصورات الثقافية

 9/20 10/20 9/20 القلق
 4/8 4/8 5/8 الوسواس
 3/12 3/12 9/12 اػبواؼ

 200 109 123 الدرجة الكلية

نرل أبف اغباالت لديهم معاش نفسي متوسط يبيل اُف السليب ك ىذا بعد إجراء 
ت كالتعرؼ على اؼبقاببلت كالتعرؼ على األخداث كالوقائع اليت يبر هبا اغباال

اغباالت النفسية اليت يبرركف هبا مت إستخراج األليات الدفاعية اليت يستعملوهنا 
للتكيف مع الواقع.كبعد تطبيق اؼبقاييس النفسية للقلق كالوسواس القهرم 

 لتصنيف االعراض كالتأكد من كجودىا.  DSM5كاإلستناد على 
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 مناقشة الفرضيات:.5

 امة:مناقشة الفرضية الع.1.5

كقد  "أف لدل اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة األكراـ السرطانية معاش نفسي سليب" الفرضية الرئيسية اُف نصت

اؼبقابلة نصف موجهة كتطبيقنا ؼبقياس الصحة النفسية عيادية ك أشارت النتائج اؼبتحصل عليها من خبلؿ اؼببلحظة ال

لفرضية الرئيسية اعبزئي ل ىو مايثبت ربقق انية سليب"اؼبعاش النفسي لدل فبرضي مصلحة االكراـ السرطاُف "أف 

ك اعبزئية  وضح الدرجات الكليةت (20(،)16(،)12)رقمكؿ ااعبدك  يف صبيع اغباالتظاىران علما أف القلق كاف 

 حاالت اليت مت تفريغ نتائجها .لل ؼبقياس الصحة النفسية

شيماء ربصلت ك  يما ىبص اؼبظاىر االهبابية،ربصل على درجات متوسطة سبيل اُف أعلى ف "أضبد"ػابلنسبة ل 

كىذا بعد مقارنة ؿبتول على درجة متوسطة سبيل اُف األعلى، أما بشرل فقد ربصلت  على درجات متوسطة عموما،

 اؼبقابلة بنتائج اؼبقاييس النفسية. 

ب ربصلوا على درجات متوسطة فيما ىبص اؼبظاىر السلبية،حبيث كانت -ش-نرل أبف اغباالت أ

اؼبيوؿ -السنالفركقات الفردية بُت اغباالت.) اعرىم السلبية متقاربة نوعا ما مع األخد بعُت اإلعتبارمش

اؼبعتقدات -التنشئة اإلجتماعية-اعبو اؼبهٍت كاػبربة اؼبهنيةك الرضا عن اؼبهنة-العائلي-اعبو األسرم -كالتوجهات

 كالتصورات الثقافية(.

فبا  ،يف مقياس الصحة النفسيةبية مرتفعة على اؼبظاىر السلبية إلهباكىنا يبكن القوؿ أبف درجات اؼبظاىر ا

لديهم معاش نفسي متوسط  إذفمعاش نفسي إهبايب؟ مصلحة األكراـ السرطانية يرضميدفعنا لطرح التساؤؿ:ىل ؼب

ليت يبر هبا كالتعرؼ على األحداث كالوقائع ا اؼبقابلةنتائج مطابقة نتائج اؼبقاييس مع يبيل اُف السليب كىذا بعد 

أبهنا  "سامرفها فقد عر  اغباالت كالتعرؼ على اغباالت النفسية اليت يبرركف هبا مت إستخراج األليات الدفاعية

اسًتاتيجيات نفسية أييت هبا العقل الباطن هبدؼ التبلعب ابألفكار كالتحايل على العواطف أك تشويو الواقع 

 اغباالت لجأ اليهاي حبيث.(238،ص2007)سامر،يةكتغيَته، كذلك غبماية النفس من اؼبشاعر السلب



  الفصلالسادس:"عرضالنتائجومناقشةالفرضيات"

130 

بشكل الكاعي ؼبنع التوتر الناتج من الصراعات النفسية الداخلية  للتكيف مع الواقع كعلى سبيل "أ"ك"ش"ك"ب"

االزاحة  االنكار، االسقاط، التربير، العقلنة، :اؼبستعملة من طرؼ اغباالت اؼبيكانيزمات الدفاعية من بُت اؼبثاؿ قبد

 .دل اغباالتلبداؿ كالتعميم كاال

ىذا دبصلحة األكراـ السرطانية سليب ك كىذا ما أيكد أبف مستول الصحة النفسية لدل اؼبمرضُت العاملُت 

 للصحة النفسية تعرقل سَت اغبياة العادية للممرضُت .بعد التأكد من كجود مظاىر سلبية 

على مستول الصحة النفسية حبيث قبد األسرة   كما يبكننا إرجاعو اُف العديد من العوامل اليت أتثر سلبا

حبيث قبد اؼبمرضُت "أ" ك"ش"  ،كعامل أكِف يساىم بشكل كبَت يف ربسُت أك ضعف الصحة النفسية للممرضُت

سوء ت عائلية كعدـ التكامل األسرم ك مراىقتهم نتيجة لوجود خبلفااة مضطربة يف طفولتهم ك ك"ب"يعيشوف حي

 هد اُف ظهور مظاىر القلق كالوساكس القهرية.يب ماىتماـ كىذا اإلود التنشئة اإلجتماعية كعدـ كج

كتولد  اليت تؤثر على صحتهم النفسية ما يبكننا أيضا إرجاعو اُف طبيعة العمل دبصلحة األكراـ السرطانيةك 

ؿ كل كأفعااؼبوت كالعدمن أفكار فكرية متعلقة ابؼبرض ك  كساكسك  اؼبستقبلإذباه اؼبرض كالصحة ك  ؽبم شعور ابلقلق

ا يظهر ذلك من خبلؿ اإلحتكاؾ الدائم دبرضى السرطاف كعدـ الرضا اؼبهٍت  فبك  ،كسواسية متعلقة ابلصحة اعبسمية

( اليت أظهرت البفاض 2002.كىذا مايتفق مع نتائج دراسة "الشافعي" سنة ) الشخصييف عدـ التوافق اؼبهٍت ك 

)أبو العاملُت دبسشفيات قطاع غزة. مستول التوافق اؼبهٍت لدل اؼبمرضُت كاؼبمرضات لدل

 البيئةكىذا يرجع اُف ميوؿ كرغبات كتوجهات اؼبمرضُت ك (.111،ص2008العمرين،

قد بينت نتائج الدراسة اغبالية أف اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة األكراـ السرطانية دبركز مكافحة السرطاف ك 

حبيث تظهر األليات  ،أم دبعاش نفسي  سليب من الصحة النفسية متدٓفبوالية بشار أبهنم يتمتعوف دبستول 

 الصعبة اليت يعيشوهنا. اغبياتية الظركؼمواجهة الضغوظ ك الدفاعية للقدرة على التكيف مع الواقع ك 

( اليت ىدفت إُف التعرؼ على مستوايت 2008بو العمرين" سنة )بتساـ أتعارض مع نتائج دراسة "إكىذا ي

فقد بينت النتائج إُف أف اؼبمرضُت ضات العاملُت يف اؼبستشفيات اغبكومية الصحة النفسية لدل اؼبمرضُت كاؼبمر 
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كىي %   87.82كاؼبمرضات يتمتعوف دبستوايت عالية من الصحة النفسية حيث بلغت نسبتها لدل اؼبمرضُت 

 نسبة عالية كمطمئنة تظهر قدرات عالية على التكيف مع الظركؼ الصعبة اليت تعيشها.

 يات الفرعية:مناقشة الفرض .2.5

 مناقشة الفرضية اجلزئية األوىل:.1.2.5

الدراسة اؼبتحصل عليها ،كمن خبلؿ األدكات اؼبستخدمة اؼببلحظة كاؼبقابلة كمقياس بعد العرض لنتائج 

 .اعبزئية األكُف الدراسة سنتطرؽ ؼبناقشتها على ضوء فرضية للحاالت اؼبدركسة "سبيلربجر"القلق ؿ

اؼبعاش النفسي لدل اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة األكراـ السرطانية  ية األكُف إُفاعبزئفقد أشارت الفرضية 

فعبل على صحة الفرضية كيبكن تفسَت ىذه النتيجة على ضوء كاؼبقاييس كقد  دلت نتائج اؼبقابلة يتميز بوجود قلق 

)أ( ،)ب( ،)ش( فكانت  أف صبيع اغباالت اؼبدركسة تعآف من اضطراابت نفسية اؼبتمثلة يف القلق عند اغباالت

 (17ك) (13)كؿ رقم ايف اعبد يف مقياس سبيلربجر الدرجات حسب ما ىو موضح من خبلؿ نتائج اغباالت

فهو قلق متعلق ابلصحة اعبسمية يف حُت يظهر يف كاؼبستقبل كىو قلق متعلق ابؼبوت كاإلصابة ابؼبرض  (21ك)

 صورة خوؼ من اؼبرض سواء لنفسو أك األقارب.

أف عماؿ مصلحة حفظ اعبثت يعانوف من  يف نتائج دراستهما (2014"بن يوب كماؿ"سنة ) فقد أشار

" سنة   Gull ,and Freemanدراسة " نتائج كىذا ما يتفق مع  قلق اؼبوت كاضطراابت نفسية أخرل.

تلبية كاؼبمرضات وباكلوف  اؼبمرضُتاليت توصلت إُف أف  يف اؼبستشفيات اغبكومية دبحافظة قطاع غزة (1978)

وؼ من اؼبرض كاؼبوت كقلة اؼبعرفة القدرة على القياـ بذلك بسبب اػب حاجات اؼبرض النفسية فإهنم يشعركف بعدـ

( أبف قلق اؼبستقبل لدل 2016سنة )"دمحم النجار"كما كجد  .حوؿ العبلقات الشخصية كقلة مهارات االتصاؿ

من مشاعر قلق متكررة دائما فيما ىبص اؼبرض كاؼبوت  مث إف ما الحظناه على اغباالت اؼبمرضُت كاؼبمرضات مرتفع.

أف مفهـو  يوضح "مكاكم"تع اؼبتمثلة يف ربط اؼبرض ابؼبوت حبيث اػباصة ابتجمنرجعو إُف اؼبعتقدات الثقافية  كىذا ما

اؼبرض كتصوره ىبتلف من ؾبتمع إُف آخر كمن ثقافة إُف أخرل نتيجة خضوعو تجمموعة من االعتبارات منها 
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قدات الشعبية كرؤية االنساف للحياة كاؼبوت كالصحة كاؼبرض فاؼبعتقدات السائدة يف الوسط االجتماعي الذم اؼبعت

)مكاكم يعيش فيو الفرد توثر أتثَتا كاضحا على تقييم الناس ألعراض كتفسَت أسبابو كربديد اعبهات لتقييم الناس.

 ( 46،ص 1994،

عة من اؼبعتقدات ابلرعاية الصحية البعض منها لو أتثَت من ىنا نرل أف لكل ؾبتمع من اتجمتمعات ؾبمو 

اهبايب كالبعض اآلخر سليب ،كغالبا مايرتبط ابؼبعتقدات السائدة يف اتجمتمع كابلبيئة كدبستول التعليمي كمن ىنا نرل 

ت حوؿ مفهـو الصحة كاؼبرض كاؼبو أنو ابلرغم أف للحاالت مستول تعليمي عاِف إال أف لديهم معتقدات خاطئة 

 .يعملوف دبجاؿ الصحة اضافة إُف أف اغباالت "أ" ،"ش" ،"ب"

:"طلاف ظلشي للطبيب" حبيث قبد اغبالة "أ" يظهر لديو القلق كاػبوؼ من اؼبرض كاؼبوت ىذا مايؤكده قولو

:"انكل دواء العرب حىت إال كيف تصروبو:"ظلرض أبي مرض إال ىذ السارفيس هللا يبعده علينا وعليكم".كقولو،

 ش مايضركش".مانفعك

التحاليل ىذا خوفا من النتائج كيظهر فحوصات الطبية ك لاب افال تقوم ك "ب"اغبالة "ش" ابإلضافة اُف أف

إضافة إُف تصورات عيش اغبالة دكف عائلتها كالعكس كىذا يظهر يف  "أان ال أقوم بفحوصات طبية"ذلك يف قوؽبا:

 ار كيفاش ندير أان". ش واحد يف الد:"كيفاش يديرو داران وال ؽلرض كاقوؽبا

قبد لدل اغبالة قلق إصابة أحد كالديها أبمراض من بينها السرطاف كقبد معظم  كابلنسبة إُف اغبالة "ب"

:"لوكان نشوف غَت كاش مرأة مع بنتها نتخيل روحي يف زبيبلهتا حوؿ ىذا األمر كىذا ما يؤكده قوؿ اغبالة

 "أ" و"ش" كىذا ما قبده أيضا عند اغبالةلداي نفس االحساس".بالصتها ونبدا نقول كيفاش ندير لوكان ؽلوتو وا

 من خوؼ من إصابة األـ.

كمن اؼبمكن أف نرجع القلق إُف مشاكل طبية أم أف يرتبط القلق دبشكل صحي كمن أمثلة اؼبشكبلت 

"ش" الة الطبية قبد مرض القلب الذم يعآف منو اغبالة "أ" كمشكل إضطراب اعبهاز التنفسي الذم قبده عند اغب

كمشكل الركماتيـز كفقر الدـ لدل اغبالة "ب" ابالضافة إُف الضغط العصيب بسبب اؼبرض يف ىذه اغبالة يبكن أف 
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يتسبب يف االصابة حبالة صحية أك مرض خطَت يف الشعور ابلقلق الشديد إزاء امور مثل العبلج كاؼبستقبل ىذا 

 ماظهر عند اغبالة "أ".

لضغوطات األسرية ك اؼبهنية كاغبياتية كاليت تتمثل يف اؼبواقف اغبياتية كالشعور عامل تراكم ا ضافة إُفابال

ابلضغظ بسبب العمل أك الشعور الدائم ابلقلق بسبب سوء األحواؿ العائلية كعدـ الرضا ابلوضع اؼبعيشي كىذا ما 

 ك"ش"ك"ب". قبده عند صبيع اغباالت"أ"

 مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية:.2.2.5

الدراسة اؼبتحصل عليها ،كمن خبلؿ األدكات اؼبستخدمة اؼببلحظة كاؼبقابلة كمقياس العرض لنتائج بعد 

 للحاالت اؼبدركسة سنتطرؽ ؼبناقشتها على ضوء فرضية الدراسة اعبزئية الثانية. "ييل براون"الوسواس ؿ

مصلحة االورام  ادلعاش النفسي لدى شلرضُت أن"فقد أتبتث صدؽ الفرضية اعبزئية الثانية مفادىا 

متعلق  ربققت ىي كذلك بشكل جزئي حيث تظهر يف شكل كساكس فكرية "بوجود وسواس يتميز السرطانية

فقد  دلت نتائج اؼبقابلة كاؼبقياس فعبل على  احلالة األوىل والثانية وكذلك الثالثة عند اؼبوت كاإلصابة ابؼبرضقلق ب

 أف صبيع اغباالت اؼبتطرؽ إليها تعآف من الوسواس.صحة الفرضية كيبكن تفسَت ىذه النتيجة على ضوء 

كؿ رقم ايف اعبد ييل براونيف مقياس  فكانت الدرجات حسب ما ىو موضح من خبلؿ نتائج اغباالت

ابلصحة اعبسمية يف حُت يظهر يف صورة خوؼ  ةمتعلق اليت تدؿ على كجود كساكس فكرية (22(ك)18(ك)14)

 األقارب.سواء لنفسو أك  أك اؼبوت من اؼبرض

كيبكن تفسَت ىذه النتيجة على ضوء اغباالت اؼبدركسة حبيث ؾبد أف اغبالة األكُف "أ" لديو أفكار كسواسية 

ظاىرة بشكل ملحوظ يف اؼبقابلة حبيث  تدكر حوؿ احتمالية االصابة دبرض السرطاف كىذا ما نرجعو إُف التاريخ 

كمرض كالدتو.كىذا األخَت ما تسبب يف استبعاد اغبالة عن اؼبرضي للحالة كالذم يتمثل يف مرضو ابلقلب من صغره 

سنوات كذلك خوفا من العدكل فبا تولد عنو شعور ابػبوؼ من الفقداف أك االنفصاؿ كفبا  6أمو منذ كالدتو ؼبدة 

بًتتب عنو أيضا مراكدة بعض األفكار الوسواسية ككل ىذه العوامل تؤدم إُف ظهور الوساكس الفكرية اؼبتعلقة 



  الفصلالسادس:"عرضالنتائجومناقشةالفرضيات"

134 

رض أما فيما ىبص ابألفعاؿ فنجد أف اغبالة ليس لديو أفعاؿ قهرية بل قبد لديو أفكار مزعجة ينتج عنها ابؼب

 سلوكات ذبنبية كذلك من أجل التكيف كاستبعاد كل ما يزعج كهبلب قلق اؼبرض.

يث لديها أفكار كسواسية ظاىرة بشكل ملحوظ يف اؼبقابلة كاؼبقياس حبللحالة الثانية "ش" أما ابلنسبة 

تدكر حوؿ احتمالية اصابة أمها أك أختها ابلسرطاف كىذا منذ التحاؽ اغبالة ابؼبصلحة فبا قد نرجعو إُف االحتكاؾ 

 الدائم ابؼبرض كؿباكلة البحث عن اؼبستجدات فيما ىبص ىذا اؼبرض.

الصدر فبا كفبا قد نرجعو أيضا إُف التاريخ اؼبرضي للحالة الذم يتمثل يف مرضها بضيق التنفس كأالـ يف 

هبعل من اغبالة تعتقد أف حياهتا ربت هتديد لئلصابة أبم مرض كيف نفس الوقت مرض كالدهتا ابلسكرم كلديها 

نفس اؼبشاعر اذباه كالدهتا ابإلضافة إُف تعرض اغبالة إُف إساءة عاطفية يف مرحلة اؼبراىقة. حبيث لديو معاش 

كالنقاشات العائلية بُت األـ كاألب كفبا قد يؤثر سلبا عن  اجتماعي فهو يف غالب األحياف تغلب عليو الصراعات

اغبالة النفسية للحالة كىذا ما نتج عنو شعور اغبالة بعدـ الرضا ابلوضع اؼبعيشي كنرجعو كذلك إُف اؼبعتقدات 

اؼبكتسبة األـ كاألخت ألف اغبالة لديها تعلق شديد ابألـ إُف درجة اإليباف هبا كبكل ما يصدر منها كىذه 

 اؼبعتقدات كاألفكار خلفتها الثقافة السائدة ابتجمتمع.

ماما  Aparال يهمٍت رأي أحد ربط اؼبرض ابؼبوت كاغبسد كالعُت كىذا ما تبُت من خبلؿ قوؿ اغبالة:"

كمن ىنا يتبُت لنا التوجو كاؼبعتقدات .ماما تديلي قشي عمد الراقي وجتيبلي دواايت يطردو العُت""" وال أخيت

ذه اؼبعتقدات كالتصورات ذبعل من اغبالة دائمة الشك يف ىذه األمور ك اؼبتعلقة ابؼبرض كالعُت كالتصورات كى

كاغبسد ابإلضافة إُف أف اغبالة قبد لديها صعوبة يف االحتفاظ على األصدقاء ظنا منهم أهنم يغَتكف كوبسدكهنا أم 

 نرجعو لعدـ االستقرار النفسي االجتماعي. أف اغبالة تعآف من اضطراب يف العبلقات كليس لديها أصدقاء كىذا ما

 كىذه العوامل كلها تساىم يف ظهور ىذه الوساكس الفكرية اؼبتعلقة ابؼبرض كاؼبوت.
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أما ابلنسبة لؤلفعاؿ الوسواسية القهرية فهي غَت موجودة لدل اغبالة حبيث قبد لديها سلوكات ذبنبية انذبة 

مت ذكرىا سابقا كذلك قصد استبعاد كل ما يشعر اغبالة ابألَف أك االنزعاج  عن شعور اغبالة ابلقلق اذباه اؼبواضيع اليت

 من أجل التكيف مع احمليط اػبارجي حبيث تظهر السلوكيات ىذه يف:

 . قبنب الذىاب إُف لطبيب 

 .عدـ االىتماـ  ابلصحة اعبسمية 

 .استبعاد التطبيب العصرم كالتوجو إُف التقليدم 

 ة:أما ابلنسبة احلالة الثالث

أفعاؿ كسواسية مرتبطة ابؼبرض ،أم ربتمل إصابتها دبرض السرطاف كذلك نظرا لتارىبها لديها أفكار ك 

ابإلضافة اُف ركماتيـز الدـ حبيث قامت اغبالة  2007اؼبرضي حبيث أهنا كانت كال تزاؿ تعآف من فقر الدـ منذ 

كىذا ما هبعلها دائما تفكر أبهنا مصابة بسرطاف جبميع احملاكالت لعبلج فقر الدـ تتعاىف مث يرجع اؼبرض من جديد 

البحث عن مستجدات حوؿ مرض السرطاف.ابإلضافة اُف أف اغبالة لديها نقص الشك ك الدـ ك هبعلها دائمة 

ىي تعمل دبصلحة حساسة متخصصة للتكفل دبرضى السرطاف فهذه العوامل كالتجارب تساىم بشكل كبَت ؼبناعة ك ا

 األفعاؿ قبد:فكار أك أفعاؿ كمن بُت األفكار ك شكل أيف ظهور الوساكس إما يف 

 .زبيل اغبالة إبصابتها دبرض السرطاف أك مرض أحد أفراد أسرهتا 

  زبيل اغبالة إصابتها بعدكل معينة.ك ىذا ما هبعلها تكرر غسل يديها من حُت ألخر سواء يف

 العمل أك اؼبنزؿ،ابإلضافة اُف عدـ أكل اغبالة داخل اؼبصلحة.

 الة أبهنا تشكل خطرا لؤلخرين.ترل اغب 

  اػبوؼ من الوقوع يف األخطاء خاصة يف العمل فهي تعيد أتكد من اؼبقادير احملددة يف الوصفات

 الطبية .أتكد من صبيع أعماؽبا ك نشاطاهتا.

 .  تساؤالت ذىنية قبل دخوؿ يف النـو ك مراجعة صبيع االحداث الوقائع اليت مرت هبا يف اليـو
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 :الفصل خالصة

لدراسة اببعد اإلستعانة ، ل فبرضي مصلحة األكراـ السرطانيةخبلؿ دراستنا ؼبوضوع اؼبعاش النفسي لد من

الصحة النفسية كمقياس سبيلربجر  النفسية اؼبتمثلةيف فبقياس سيياقاؼبتطبيق اؼبقابلة النصف موجهة ك اإلكلينيكية ك 

فقد مت التوصل اُف نتائج الدراسة عن كل التعميم ،ظبة كمقياس الوسواس القهرم لييل براكف ك بعيدا للقلق حالة ك 

 اإلحباطراع ك انتج عن  الص "أفن اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة األكراـ السرطانية لديهم معاش نفسي سليب مفادىا "

صبيع تعددة للتخفيف من معاانهتم ك ىذا ما يعرقل سَت حياة اؼبمرض سواء يف اؼبدفاع اليكانيزمات ؼب إبستخدامهم

 النفسية االضطراابت من العديد ظهور اُف بدكره يؤدم .كالذماالت سواء اؼبهنية أك اإلجتماعية أك األسرية ..اٍفاتجم

و كعي اؼبمرض مع يعيشها اليت اؼبرضية التجربة عن القلق الناشئالوسواس القهرم ك  ىذه االضطراابت بُت من  اػبطَتة

 شكل على االضطراابت تظهر كىذهة دبرضى السرطاف .كعن اإلحتكاؾ الدائم ؽبذه الفئ خبصوصية كل مرض،

 فبا يهدد عبلقاتو األسرية ك اإلجتماعية. االخرين ككبو الذات كبو انفعاالت موجهة

 الفعاؿ الدراسة لدكره ؿبل األكراـ السرطانية مصلحة مستول على نفسي اخصائي كجود أنبية تربز ىنا منك 

 .من اؼبمرضُت الشروبة ىذه لدل النفسية اغبالة ربسُت يف يلعبو الذم
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 االقتراحات: 

 اؼبمرضات لتمكينهم من أداء كاجباهتم على أكمل كجو.وفَت العدد الكايف من اؼبمرضُت ك ت 

  العمل على ربسيُت صورة التمرم يف اتجمتمع اعبزائرم عامة، كذلك عن طريق كسائل اإلعبلـ اؼبسموعة

 كاؼبرئية.

 ذلك من خبلؿ عمل برامج هتتم خبفض أك عبلج ك  ،ـز ؽبمبلتقدٔف الدعم النفسي الروبة ك اإلىتماـ هبذه الش

 ىذه اإلختبلالت النفسية.

  التخصصة للمكافحة السرطاف كضع برانمج عبلجي لتعزيز الصحة النفسية للممرضُت العاملُت ابؼبراكز

 العاملُت يف اؼبصاٌف اإلستشفائية عامة.خاصة ك 

 َت تدريب خاص مع توف ،عماؿ على مستول كل مصلحةنفسانيُت خاصُت ابل ضركرة توفَت أخصائيُت

 العاملُت يف ؾباؿ العبلج النفسي.لؤلشخاص اؼبؤىلُت ك 

  على اإلىتماـ بشروبة  علم النفس اإلهبايبعلم النفس التنظيمي ك علم النفس العيادم ك حث الباحثُت يف

 دبهنة التمريض. إجراء اؼبزيد من الدراسات العلمية لئلرتقاءالتمريض ك 

 دراسة نوعية اغبياة ك -جودة اغبياة-فسيةدراسة اؼبواضيع التالية دراسة عيادية على اؼبمرضُت :الصبلبة الن

 . EMDRسبثبلت اؼبرض لدل فبرضُت دراسة أنًتكبوعيادية بتقنية موضوع تصورات ك 
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 :الخاتمة

ط فبقدر ماىي مهمة إنسانية اال أهنا ال زبلو من اؼبخاطر.فاؼبمرضُت يعد التمريض من اؼبهن اؼبعرضة للضغو 

العاملُت هبذه اؼبصلحة يتعاملوف يوميا مع مواد كيميائية تتسم بدرجة علية من اػبطورة تتطلب إجراءات كقائية صارمة 

ابالضافة اُف  تقديبها للمرضى خوفا من اإلصابة إبشعاعاهتا.كف ابػبوؼ الدائم عند إستبلمها ك ذبعلهم يشعر 

 . إحتكاكهم اليومي دبرض مأؿ صاحبو اؼبوت اغبتمي كما يسببو من خوؼ من إنتقاؿ العدكل اليهم

دبركز مكافحة اليت يبر هبا اؼبمرضُت العاملُت دبصلحة األكراـ السرطانية  كالغَت طبيعية يف ظل الظركؼ القاسيةك   

،يتوجب على اؼبمرض أف يتصرؼ بشكل طبيعي ة اؼبختلفة كالضغوطات اغبياتيزايدة األعباء  من السرطاف ببشار 

توفَت سبل الراحة ؽبم حىت كلوكاف مهم ك كيقـو بواجباتو على أكمل كجو كتلبية إحتياجات كطلبات اؼبرضى كزبفيف أال

الطبية ك  السيكولوجية الرعايةذلك على حساب الراحة الشخصية للممرض.كيف الوقت نفسو يتوجب اإلىتماـ ك 

سواء ابلسلب أك  ،أتثر تربطهم عبلقة التأثَت كالتأثرهنم يف إحتكاؾ دائم فيما بينهم ك كاحد أل آف يف اؼبرضىك للمرضُت 

سي. ككاف على معاشهم النفا قد ينعكس عليهم سلبا هبعلهم دكما يشعركف ابلقلق كاالحباط فب كىذا االمر.اإلهباب

العيادية مع اغباالت كالتعرؼ على معاشهم النفسي كتقييم  ، كؼبعرفة ذلك قمنا ابؼبقاببلتىذا ىدؼ دراستنا اغبالية

 الوسواس القهرم.لنفسية للصحة النفسية كالقلق ك األعراض اإلكلينيكية كمبلحظة سلوكاهتم كإستعملنا اؼبقاييس ا

ككذلك قمنا بتحليل النتائج اؼبتحصل عليها من خبلؿ ىذه األدكات كتوصلنا اُف أف اؼبعاش النفسي لدل فبرضي 

 اؼبستقبلاكس فكرية فكرية متعلقة ابؼبرض كاؼبوت ك صلحة األكراـ السرطانية سليب حيث يظهر يف شكل قلق ككسم

تية اؼبعاشة ذلك حسب الظركؼ اغبيانظرا للفركقات الفردية بينهم  ك  .إال أف ىذه اؼبظاىر زبتلف من حالة اُف أخرل

 .اػبربة اؼبهنية كمبط الشخصية)االسرة أك العمل( كاعبنس ك 
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https://books.google.dz/books?id=L_ZPDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dz/books?id=L_ZPDwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=fr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://acofps.com/vb/52723.htm/
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-السلوؾ العدكآف-قلق اؼبوت-اليأس-االكتئاب–(،دراسات نفسية يف الذكاء الوجدآف 2009بشَت معمرية) .15
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https://www.manaraa.com/upload/fa09bd71-4077-4b5a-%20b5c8-2c29ef788b68.pdf
https://www.manaraa.com/upload/fa09bd71-4077-4b5a-%20b5c8-2c29ef788b68.pdf
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 :دليل المقابمة

 بياهاث شخصيت:

 ثاريخ املقابلة:                    مذتها:                             الصاعة: 

 جاسيخ و مهان امليالد:                                                             الاشم واللقب:

 الحالت الاجخماغيت:                                                                        جيض:ال

 املصخىي الذساس ي:                                              غذد الاخىة )الترجيب(:

 الام : مهىت الاب و                                               املصخىي الاقخصادي :

 املهىت:

 :التاريخ الصحي و النفس ي للحالة 

 احهي لي غً طفىلخو و غً فترة املشاهقت؟

 ارلش لي بػع الزلشياث التي سويذ لو غً صحخو في الطفىلت؟

مشامل في الىىم  ....مشامل في الخفنيير...هل غاهيذ احذ هزه الاغشاض : الػزلت .......... الهيجان الػاطفي.....

 ....الخىف.....الخىجش ........الحزن.

 الحالة الصحية . )الانية(:

 ليف هي حالخو الصحيت الان؟

 هل جقم بفحىصاث طبيت؟ ماهي و ألي غشض؟................................

 هل جاخذ دوائو باهخظام في حالت املشض؟ وػم ام ال .......................
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و الخػليماث الطبيت التي ًقذمها لو الطاقم الطبي باشخمشاس؟ وػم هل جقىم بدىفيز مل  الىصائح و الاسشاداث 

 ام ال ..........................

 هل جحافظ غلى صحخو باشخمشاس؟ وػم ام ال ليف؟.............................

 هل حػاوي مً مشامل صحيت اخشي؟ ماهي ؟ مىز متى؟

 

 املعاش النفس ي )الحالة النفصية الانية(:

 الذات : ثقذيز 

 هل أهذ ساض غً الػمل الزي جقىم به؟ 

 )هل تهخم لثيرا بمظهشك الخاسجي؟ وػم ام ال؟ )املالحظت 

 مزا جفػل غىذما ًيخقذك الاخشيً؟ 

 هل حػخمذ غلى الغير في مػظم اغمالو التي جقم بها؟ 

 ألامن الانفعالي:

 ليف جخػامل مؼ الاخشيً ؟و  هل حغظب الجفه الاشباب؟ 

 التفاؤل:

  هل حشػش و ليف حصعى الى جحقيق اهذافو في الحياة؟و احصاس بالخىف مً املصخقبل؟هل لذًو

 هو اقل حظ مً الاخشيً؟أ

 القبول الاجتماعي:

 هل جفظل ان جهىن بمفشدك؟ 

 هل اصذقائو ًثقىن بو؟ هل حشػش باهو محل ثقت اصذقائو؟ 

 هل اهذ شخص محبىب باليصبت ملػاسفو؟ 
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 التفاعل الاجتماعي:

 هل حشو في قذساجو غىذما جخػامل مؼ الاخشيً؟ اقىاع الاخشيً؟ هل مً الصهل غليو 

 ليف ًهىن شػىسك غىذما جخػشف غلى صذًق جذًذ؟ 

 املهارات الاجتماعية:

 هل ًمنىو حظىس الاجخماغاث الػائليت؟ 

 هل حشاسك في اليشاطاث الاجخماغيت مثل الػمل الجمػىي الخيري؟ 

 الاكتئاب:

 هل أًامو مليئت بالصػادة؟ 

 ض للػمل بمجشد اشديقاظو صباحا؟هل جخحم 

 القلق:

 ماهى سد فػلو غىذما جمشض بمشض ما ؟ او ًمشض احذ اقشبائو؟ اصذقائو؟ 

 .......................هل هىاك مشنالث ما جؤسقو؟وػم ام ال؟ ماهي؟ 

 ذة( هل حػاوي مً اي مشنالث الامل او الىىم او الاخشاج؟ وػم ام ال ؟ مىز متى.................. )امل 

 ليف جىاجه الامىس التي جزعجو؟ 

 الوشواس:

 هل شبق ان سوادك افهاس غً مىطىع ما و لم حصخطيؼ الخخلص منها؟ 

 هل ًمنىو الصيطشة غلى بػع الافهاس التي ال حصخطيؼ الخخلص منها؟ 

 هل حصخطيؼ الخخلص مً الافػاى التي جنشسها باشخمشاس؟ 

 الخوف:

  التي ال حصخذعي الخىف؟هل ًيخابو الشػىس بالخىف مً املىاقف 
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  مجاالت العالقات:

 العالقات الاشزية:

 ليف هي غالقخو بافشاد اششجو؟ 

 مً هى الشخص املقشب اليو داخل الاششة؟ 

 صف لي جىقػاث اششجو هحىك و اشلىب حػاملهم مػو 

 هل جخلقى الذغم الىفس ي و الصىذ مً الاششة؟ هىػم ام ال ؟ و هل اهذ ساض؟ 

 العالقات الاجتماعية:

 هل لذًو اصذقذء؟وػم ام ال؟ هل اهذ ساض غً هزه الصذاقت؟ 

 هل جفظل ان جهىن بمفشدك؟ 

 مً الاشخاص الزًً جلجأ لهم لطلب املصاغذة غىذ وقىغو في مشهلت ما؟ 

 ................................هل لذًو مشنالث و خالفاث مؼ الاخشيً؟ 

 املجال املنهي:

 ماهى الذافؼ الخخياسك هزا الخخصص؟ 

 ماهى جصىسك او شػىسك غىذما جم حػيىو مً قبل املؤشصت في هزه املصلحت؟ 

 ليف ماهذ بذاًاجو في هزه املصلحت؟ 

 ما هي الخبرة التي الدصبتها مً خالى حػاملو مؼ املشض و املشض ى؟ 

 هل جفنش في اشخمشاسيت الػمل في املصلحت ام جىىي حغييرها؟ ما الظي ًذفػو لزلو؟ 

 لتي جىاجهها اثىاء القيام بػملو؟املشنالث و الصػىباث ا 

 ...........هل اهذ ساض غً الخذماث التي جقذمها داخل املصلحت؟ 
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:مقياسالصحةالنفسية20ملحقرقم

 
 تعليمات االختبار:

 أخي اتجميب أخيت اتجميبة :

 إليك بعض العبارات اليت تقيس بعض جوانب الشخصية كيلي كل عبػػػػػػػػػارة طبس اختيارات 

 (  يف اػبانة اليت تعبػػػػػػر فعبل كبصدؽ عن رأيػػػك .  xاقرأ ىذه العبارات جيدا كضع عبلمة ) 

                                                                                         ال يوجد إجابة صحيحة ك أخرل خاطئة  .
   

 حث ك ال تستخدـ إال لغرض البحث العلمي .علما أف النتائج ال يطلع عليها سول البا

 اإلجابة على كل العبارات .      رجاءا  

 شكرا على تعاكنكم .......                                  الباحث                        

 اجلنس : 

 أنثى:              ذكر:  

 العمـــــر:

 فما فوؽ   46ن م          45 – 36من         35- 18من 

 ادلستوى الدراسي : 

 جامعي           اثنوم        متوسط       ابتدائي   

 مقر السكن :
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 اؼبدينة                     الريف  

 

ال أوافق  
 بشدة

أوافق   ال أوافق
 أحيانا

 أوافق أوافق
 بشدة 

 الرقم العبـــــــــــــــــــــــارة

 01 ـــــــــــــة بالنفس.تنقصني الثقـــــــ     
 02 أتمنى لو كنت شخصـــــــــــــــا أخر.     
يغيظني أن ينتقدني اآلخرون بسبب عيب في       

 جسمي .
03 

 04 أنا راض عن أي عمل أقوم بو .     
 05 اشعر بعدم الرضا عن مظيري الشخصي.      
يا  اعتمد على الغير في معظم األعمال التي أقوم ب     

. 
06 

كثيرا ما اشعر بأني ال استطيع الفت انتباه       
 اآلخرين.

07 

 08 اغضب بسيولة  و ألتفو األسباب.     
تراودني فكرة أن الناس يراقبوني في كل ما       

 أقوم بو .
09 

ال يقـلقني ما يقولو الناس عني طالما أنني متيقن       
 من كوني على صواب

10 

اس في الحب والكره بمبدأ المعاملة  أتعامل مع الن     
 بالمثل.

11 

 12 أتحكم في مشاعري أثناء فقدان  شخص عزيز.     
اشعر باالرتباك والخوف عندما التقي بشخص ميم       

 في المجتمع.
13 
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 14 مررت بفترات شعرت فييا بأني عديم النفع.     
 15 أنا في الغالب متفـائل أكثر من كوني متشائم .       
 16 ينتابني خوف غامض من المستقبل.     
 17 اشعر بأن حظوظي في الحياة اقـل من اآلخرين .     
 18 أستطيع تحقيق أىدافي في الحياة بمشيئة هللا .     
 19 كل من حولي يكنون لي االحترام الكبير .     
 20 أعيش معظم أيامي سعادة ومرحا .     
وقـات البعد عن الدنيا وما  أود في الكثير من األ     

 فييا .
21 

 22 أتجنب االستجابة لكثير من الدعوات .      
 23 أصاب بتوتر ألتفو األمور التي تزعجني .     
 24 أخاف من بعض األمور رغم بساطتيا .     
أصاب ببعض الضيق في القـلب والصدر كلما       

 واجيت صعوبة ما . 
25 

ستمرار بعض األفعال وال  أجد نفسي اكرر با     
 أستطيع التخلص منيا

26 

 27 تسيطر على بعض األفكار ال أستطيع التخلص منيا .     
 28 أعاني من اضطرابات في المعدة ال اعرف سببيا.     
تتكرر معي نوبات اإلسيال في الكثير من       

 المرات.
29 

أحس أنني امتلك طاقة ونشاط كبيرين في معظم       
 وقـات.األ

30 

 31 استيقظ كل صباح وأنا متحمس لمباشرة عملي .     
أخاف من بعض المواقف التي ال تستدعي الخوف       

. 
32 
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أتجنب بعض المأكوالت خوفـا من اإلصابة ببعض       
 األمراض.

33 

 34 أسعى لمواجية صعاب الحياة بكل قوة وحزم .     
 35 أنا محبوب من معظم من اعرفيم.     
في الغالب أفضل أن أكون بمفردي وال أحب       

 االختالط باآلخرين . 
36 

إرضاء الناس غاية ال تدرك فـاألفضل االبتعاد عنيم       
. 

37 

 38 أجد نفسي محل اىتمام من اآلخرين .     
أسعى إلشراك من ىم اقرب مني في بعض       

 األعمال التي أقوم بيا.
39 

 40 يثقون بي  معظم أصدقـائي ال     
 41 أجد سيولة كبيرة في إقناع اآلخرين برأيي .      
 42 أتجنب مصاحبة اغلب معارفي ألنيم أنانيون .     
اشعر باالرتياح إذا تعرفت على زميل أو صديق       

 جديد .
43 

ينتابني الشك في قدرتي على التعامل مع اآلخرين       
. 

44 

عض قدرات النجاح في  اعترف أنني افتقر إلى ب     
 ىده الحياة.  

45 

 46 أقوم بدور فعال في الجماعات التي انظم إلييا .     
 47 احترم وجية نظر من أشاركيم في بعض األعمال .     
 48 احرص دائما على حضور االجتماعات العائلية .      
انزعج إذا لم يشركني اآلخرون في القرارات التي       

 ن منتيم القريبي
49 
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 50 احرص على حضور أي اجتماع استدعى إليو.     
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