
 –مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 واالجتماعية  اإلنسانية العلومكلية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 شعبة علم النفس 

 

 مذكرة لنيل شهادة املاستر في علم النفس 

 العياديعلم النفس   تخصص:

 

 

 

 طرف  من علنا ومناقشة مقدمة

 مكي منصورية : الطالبة

 لجنة املناقشة                                              مصححة 

 الرتبة  الصفة اللقب واالسم

 رئيسا  أستاذة محاضرة )ب( د. غاني زينب 

 مشرفا ومقررا ة مساعدة )أ( أستاذ د. سليمان مسعود ليلى 

 مناقشا أستاذ محاضر )ب( د. زريوح آسية زينب 

 

 بسرطان الثدي االجتماعي لدى املرأة املصابة و  التوافق النفسي

ــ مبزغران السرطان  ملرضى  االستشفائية ابملؤسسة حلالتي  عيادية دراسة ـــ  مستغانم ــــ

 

 



 2020 -2019السنة الجامعية 



I 
 

 

                                       

 

 

 أهدي ثمرة نجاحي إلى
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 ذرفت من أجلي ألف دمعةو  إلى من أوقدت في دربي ألف شمعة

 أمي العزيزة 

 ان لي إلى الذي ال يشقى إال أن ينير أمامي درب الحنان إلى من ك

 " نعم الهادي وبنصائحه أقتدي أبي العزيز

 إلى من ، إلى الذين أعيش معهم وأتقاسم معهم أحلى األيام وأمرها

 أتمنى لهم أجمل ما في هذه الدنيا إخواني وأخواتي األعزاء 

 الحياة و  إلى زوجي الغالي  رفيق الدرب

 كل من ساهم في هذا العمل املتواضع و  أصدقائيو  إلى أساتذتي

 



II 
 

 

 

 

 

 

 الذي ألهمنا الصحة، و جل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلميو  نحمد هللا عز 

 العزيمة .و  و العافية

 فالحمد هلل حمدا كثيٌرا . 

التقدير إلى األستاذة الدكتوراه الفاضلة" سليمان مسعود ليلى" التي  و  أتقدم بالشكر والعرفان

متابعة حتى تم إنجاز هذا العمل و  إرشادو  قدمته من نصحما ، و تفضلت باإلشراف على هذا العمل

 بهذه الصورة . 

مالحظاتهم  و  إبداء آرائهمو  االمتنان ألعضاء اللجنة لتفضلهم بمناقشة هذا العملو  كما أتوجه بالشكر 

إلى كل األساتذة الذين ساعدونا في إثراء هذا البحث العلمي من جامعة عبد الحميد بن  و   السديدة

 غانم" . باديس " مست

جزاكم املوالى  ، مستغانم –إلى كل الطاقم العامل باملؤسسة االستشفائية ملرض ى السرطان بمزغران  

جل أن يرزقكم  و  خصوصا حاالت البحث أرجو من املولى عز و   جل ،إلى كل مرض ى السرطانو  عز 

من قريب أو  كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني  . يرزقكم شفاءا من عنده ال يغادر سقماو  السكينة

 بعيد .
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 مقدمة: 

الفرد مجموعة ال خاللها  حيث يواجه من  ،  عملية التوافق النفسي االجتماعي عملية ديناميةتعتبر  

إلى تحتاج  التي  والمواقف  والمشكالت  الحاجات  من  مناسبة  متناهية  التوتر ،  سلوكات  إلى خفض  تؤدي 

 . أو خارجيا زان أي مثير داخلي كانعناصر البيئة كلما هدد هذا االت  وا عادة االتزان لعالقته المنسجمة مع

واالجتماعي  النفسي  االتزان  تهدد  أن  الممكن  من  التي  الداخلية  المثيرات  األمراض نجد    ومن 

مما يجعله  ،  يأتي اليوم الذي يشفى فيه  فالمصاب بها يعلم حق المعرفة أنه لن،  واألمراض المزمنة تحديدا

الت بأن غيره محظوظو دائم  وبأنه مختلف عنهم  ن عنهفكير  يعاني في  و ،  ألنهم أصحاء  الذي  الوحيد  هو 

 يؤدي به إلى الالاتزان النفسي .  وهذا ما، صمت 

األمراض  هذه  أكانت  سواء  لألمراض  واسعا  انتشارا  الحالي  وقتنا  في  مزمنة    ونالحظ  أم  عابرة 

القدم  يستدعي دق ناقوس الخطر للنظر فيها لمدى    وانتشارها أصبح مخيفا مما،  واألمراض موجودة منذ 

 المصابين .  بية الكثيرة علىانعكاساتها السل

من بينها  ، و المزمنة  ولقد اهتم النفسانيون منذ سنوات عديدة بالمظاهر النفسية االجتماعية لألمراض 

المجتمع و  التكيف مع الذاتو  الذي يمنعها   من التوافق، و سرطان الثدي الذي يهدد حياة المرأة بصفة عامة

                                              . خاصة

االجتماعي لدى المرأة  و   من هنا تأتي أهمية الدراسة الحالية في أنها تهتم بموضوع التوافق النفسيو  

 .  المصابة بسرطان الثدي

الموضوعو  بمتغيرات  االلمام  أجل  )و   من  إلى خمس  البحث  تقسيم  تم   حيث ،  ( فصول5عناصره 

 فصول  تمثلت فيما يلي:  3ظري على ثالث يحتوي الجانب الن

،  األهداف،  الفرضيات ،  تقديم البحث حيث يحتوي في مضمونه على إشكالية البحث :  الفصل األول

 المفاهيم اإلجرائية . ، و الدراسات السابقة، ألسباب اختيار الموضوع، األهمية
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نا تعاريف التوافق، التوافق  اشتمل على متغير التوافق النفسي االجتماعي حيث تناول :  الفصل الثاني

 خالصة .  العوامل التي تعيق اتمامه، و مؤشراته، أبعاده، التوافق االجتماعي، النفسي

الثالث السرطان :  الفصل  تعريف  تناولنا   السرطانيةو   حيث  الثدي،  األورام  تعريف سرطان  ،  تركيبة 

 .خالصة عالجه  طرق ، و تشخيصه، أعراضه، العوامل المسببة له، مراحله، أنواعه، الثدي

 أما الجانب التطبيقي يحتوي على فصلين: 

الرابع الميداني:  الفصل  للبحث  المنهجية  الفصلو   بعنوان اإلجراءات  الدراسة ،  تمهيد :  يتضمن هذا 

البحث ،  العينة،  االستطالعية )م،  متغيرات  البحث  العيادي(نهج  )المنهج  المستخدمة  األدوات  المقابلة  ، 

 الحظة ـ ومقياس التوافق النفسي(.لما، العيادية النصف موجهة

الحالة األولى:  الفصل الخامس نتائج  تم عرض  البحث حيث  نتائج  الثانية ،  عرض  الحالة    ، نتائج 

 .ومناقشة فرضيات الدراسة تفسير

الخاتمة األخير  االقتراحات و   وفي  بعض  إلى  اإلشارة  تم  المراجع،  بعدها  قائمة  و   المصادرو   قائمة 

  . المالحق
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 مدجل إلى الدراسة : الفصل األول 

 .  الدراسة ـ إشكالية1

 ـ فرضيات الدراسة2

 . ـ أهداف الدراسة3

 . ـ أهمية الدراسة4

 . ـ أسباب اختيار املوضوع5

 . ـ الدراسات السابقة6

 . ـ املفاهيم االجرائية7
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 االشكالية  .1

الجسمي الصحة  مظاهر  والتشوهات تتمثل  والعلل  األمراض  من  الجسم  أعضاء  خلو  في  امها وقي  ة 

و ب أكمل  ما  ،  جهوظائفها على  أن  يوهذا  الفرد على  الح يساعد  نحو مواقف  دل يالمختلفة سلوكا    اة يسلك 

مجرد خلو الفرد من المرض العقلي   ست ية فهي ليوأما الصحة النفس ،  ني على توافقه مع نفسه ومع اآلخر 

و  فقط  النفسي  االكتمالا  أو  من  حالة  ذلك  فوق  هي  الفرد   نما  لدى  واالجتماعي  والنفسي  فقد ،  الجسمي 

كون  ين  ة التي تؤدي بالفرد ألي اتيجة الضغوطات الحيالتوافق نت  ض بعض األفراد إلى مشكالت سوءتعر ي

 رة. ي ة خطي عرضة لعدة أزمات وأمراض نفس

األطباء في مختلف المجاالت إال أن العلم يبقى  و   فرغم التطورات الحديثة التي توصل اليها العلماء

يرة مثل السرطان الذي يعتبر مرض العصر حاليا، الذي  الخطو   نواع األمراض المزمنةأ مام بعض  أعاجزا  

  يهدد حياة الفرد   وأصبح،  واأللم  عن الكثير من المعانات   والمسئولة  النفسية الخطيرةو   يتميز بآثاره الجسمية

 (.4: ص 2009 المحيطين به )سعادي،و 

الطبيعي لمجموعة    الغيرو   إذ يعتبر سرطان الثدي من األورام الخبيثة الناتجة عن التكاثر العشوائي

أحيانا تنتقل إلى  و   التي تؤدي إلى تدمير النسيج األصلي ثم تغزو األنسجة المحيطة و   من الخاليا في الثدي

،  ) عماري   الرئتين أو العظام الذي يؤدي إلى الموت للحالة في غياب العالج،  أماكن اخرى خاصة الكبد 

 .  (29ص  :2013

هوس يهدد حياتها فهدا المرض قد يؤدي إلى اضطرابات و   يعد سرطان الثدي بالنسبة للمرأة هاجسا

نفسها مع  توافقها  دراسة  و   كيانهاو   في  "حسب  فيها  تعيش  التي  الخارجية  البيئة  آخرون  و   واطسون مع 

حيث  ،  ( ذهبوا إلى إثبات ألي مدى تؤثر االضطرابات النفسية حول بقاء المرضى على قيد الحياة1999)

أن النساء األكثر استهدافا لالنتكاس  ،  (578لمريضات سرطان الثدي )ن=وجد من خالل دراسته التتبعية  
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  هن ذوي الدرجات المرتفعة على مقاييس العجز المكتسب   ،لموت خالل خمس سنوات بعد التشخيص أو ا

 (.           162ص :  2007  ،اليأس، كما وجد أن االكتئاب الشديد يقلل فرصتهن في البقاء" )شويخو 

"و  دراسة  متوليماجأشارت  )دة سعد  استخدام طريقة خدمة 1987"  بين  العالقة  بدراسة  المتعلقة   )

درجة التوافق النفسي االجتماعي لمريضات سرطان الثدي إلى أن مريضات سرطان الثدي يعتبرن  و   الفرد 

لها آثار مستمرة تتضح في  و   مريضات من نوعية خاصة حيث يمثل المرض في حياتهن أزمة يمررن بها

، اجتماعيا في حياة المريضات و   هنا تأخذ تلك األزمة عمقا نفسياو   مظهرهن بعد العمليةو   شكل المريضات 

 )منصور عمر، خاصة أسرتها كما هو معروف  و   عالقتها باآلخرين و   حيث تنعكس على عالقتها مع نفسها

   .(11ص : 2004

ثيقا بشخصية المرأة  االجتماعي عند هؤالء المصابات يرتبط ارتباطا و و   وبالتالي فإن التوافق النفسي 

لهاو   المصابة تتعرض  التي  الضغوط  على  للتغلب  قدرتها  الجديد و   بمدى  الوضع  مع  تكيفها  ، محاولة 

المتدهورة الصحية  حالتها  بين  التوفيق  بالخطرو   فتحاول  الشعور  حدة  من  بالتخفيف  من و   نفسيتها  القلق 

طريقة تعاملها مع  و   ق بين حالتها الصحيةإمكانية الموت أو فقدان العضو )الثدي(، كما أنها تحاول التوفي

 (.            8: ص 2009 )سعادي،قد حققت توافقا نفسيا اجتماعيا  بذلك تكون ، و أصدقائهاو  جيرانهاو  أفراد أسرتها

هذا ما يدفعنا  ، و لكن قد ال تستطيع المرأة المصابة بسرطان الثدي تحقيق التوافق النفسي االجتماعي

 :  إلى التساؤل التالي

يتأثر التوافق النفسي  ،الحالة المدنية،  االجتماعي لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي بالعمرو   هل 

 ؟  الوضع المهني

 :التساؤالت الفرعية

 ؟  سرطان الثدي العمراالجتماعي لدى المرأة المصابة بو  _هل يتأثر التوافق النفسي
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،  بسرطان الثدي بالحالة المدنية )متزوجةاالجتماعي لدى المرأة المصابة  و   هل يتأثر التوافق النفسي

 غير متزوجة(؟  

 االجتماعي لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي بالوضع المهني؟  و  هل يتأثر التوافق النفسي

 الفرضيات: .2

   بالوضع المهني. االجتماعي لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي بالعمر و  يتأثر التوافق النفسي

 بسرطان الثدي بالحالة المدنية. االجتماعي لدى المرأة المصابة و  يتأثر التوافق النفسي

  .االجتماعي لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي بالوضع المهني و  يتأثر التوافق النفسي

  : أهداف الدراسة .3

 اثبات صحة الفرضيات  و  االجابة على تساؤالت الدراسة

تأثر التوافق النفسي لمرأة المصابة بسرطان الثدي بالوضع المهني  االجتماعي لدى او   معرفة مدى 

 السن.و  والحالة المدنية

 :  أهمية الدراسة .4

تفيد المرضى أنفسهم في تحديد تأثير التوافق على تطو  - رات المرض  يمكن لهذه الدراسة أن 

 من الناحية المستقبلية. 

ا - بسرطان  المصابة  المرأة  تعيشها  التي  النفسية  بالحالة  المجتمع  محاولة و   لثديتحسيس 

 ع المرض لتحقيق الصحة النفسية. التكيف م و  مساعدتها للتأقلم

 ل اعتمادهم عليها كدراسة سابقة. تعود بالفائدة على طلبة البحث من خال -

 : اختيار الموضوع أسباب .5

الحالي - مجتمعنا  في  الثدي  بسرطان  اإلصابة  نسبة  ارتفاع  في  يتمثل  الرئيسي  بين  و   السبب 

 النسوية. مختلف الفئات 
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 دراسة الموضوع على أرض الواقع .  -

 . االجتماعي لدى المرأةو   السعي لمعرفة تأثير سرطان الثدي على التوافق النفسي -

 جال التعامل مع الموافق الحساسة. اكتساب  الخبرة في م  -

  : الدراسات السابقة .6

 :الدراسة االولى

 : (1990دراسة ديان )

، ( أن المرأة المصابة بأورام الثدي تواجه بعد جراحة استئصال الثدي1990)  آخرون و   دراسة ديان

قد يكون  و  كذلك عالقتها باآلخرينو  الطمأنينةو  عدة تغيرات رئيسية في حياتها تؤثر على إحساسها بالسعادة

ها  ألسلوب العالج أثره العميق في ذلك فاتلف الناتج عن هذه الجراحة يؤثر على صورة المريضة عن ذات

لو كان اإلجراء الجراحي عالجا  شافيا  و   حتى،  انتظار الموت و   المخاوفو   مما يترتب علية الشعور باأللم

أن هناك نسبة تتراوح  الثدي    استئصالمن النساء اللواتي أجريت لهن عملية    قد أظهرت الدراسات . و لها

  األورام السرطانية أكدت الدراسات أن تشخيص مرض  و   مشكلة نفسية شديدة  يواجهن    %30و   25بين و 

   .(34: ص 2007 )الشويخ، عالجه يعدان من أكثر المتغيرات المسببة لمشقة ما بعد الصدمةو 

 :الدراسة الثانية

بوني" برانو   " برنامج خبرة  :  (1983)  دراسة  اعتمادا على  السرطان  بدراسة على مرضى  قام  قد 

السرطان عالج  في  و هاواي  مشك.  تصنيف  إلى  تهدف  الدراسة  السرطانكانت  مرضى  ، الجسدية:  الت 

االجتماعية الموقفية،  النفسية،  بالسرطان،  واالقتصادية  اإلصابة  لموضوع  المرض،عرقية ،  طبقا  مرحلة 

الوراثة(، الرئةو   المرض)دور  سرطان  لمرضى  الجسدية  المشكالت  النفسية و   المعدةو   خاصة  المشكالت 

الثدي بين مرضى سرطان  أن مرضى،  السائدة  الدراسة  لديهم مشكالت    فكشفت  فقط من  الثدي  سرطان 
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الرئة لديهم مشكالت عضوية إضافة إلى المشكالت  و   نفسية اجتماعية فردية، بينما مرضى سرطان المعدة

 االقتصادية الموقفية. 

 : ت الدراسة إلى أن أهم النتائج هيأشار و 

الجسم   ر شكلانتشار المشكالت النفسية االجتماعية بين مرضى سرطان الثدي مرتبط بتغي -

 . بسبب العالج الجراحي

المعدة مرتبط بتشخيص الوفاة على  و   انتشار المشكالت العضوية بين مرضى سرطان الرئة -

 خرى للسرطان. أالمدى القصير مقارنة بمواقع 

انخفاض المشكالت النفسية االجتماعية مع تقدم المرحلة المرضية قد يعود للقبول التدريجي  -

طغى على االهتمامات االجتماعية  تزايد المشكالت البدنية التي ت، و حل متأخرةللمرض الذي ظهر  في مرا

 (.15: ص 2009، سعادي)

 الدراسة الثالثة:  

( الحجاز  النفسي2003دراسة  التوافق  بعنوان  الثدي  و   (  سرطان  مريضات  لدى  االجتماعي 

  .عالقته ببعض المتغيرات و  بمحافظات غزة

الت مستوى  معرفة  إلى  الدراسة  النفسيهدفت  الثدي و   وافق  سرطان  مريضات  لدى  االجتماعي 

 العمر(. و  بمحافظات غزة وعالقته ببعض المتغيرات منها ) السلوك الديني

التحليلي الوصفي  المنهج  الدراسة  )و   استخدمت  من  العينة  بسرطان  60تكونت  مصابة  مريضة   )

ي إعداد الباحث عبد  السلوك الدين اختبار  و   االجتماعي للباحث و   استخدمت اختبار التوافق النفسي و   الثدي،

 .الكريم رضوان

نتائج الدراسة توصلت الدراسة إلى أن مريضات سرطان الثدي يعانين من آثار سوء التوافق المترتبة  

تم األسري على  ، االجتماعي، النفسي ، خاصة في البعد الجسديو  مضاعفات سرطان الثديو  على أعراض 
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توجد فروق في  .  التوالي أنه ال  لمتغير  كما  تعزى  بمحافظات غزة  الثدي  لدى مريضات سرطان  التوافق 

     . العمر

 :  المفاهيم اإلجرائية .7

االجتماعي  النفسي  التوافق :  التوافق  لمقياس  تطبيقه  بعد  الفرد  عليها  يتحصل  التي  الدرجة  هو 

 .الصحي، و االسري ، االجتماعي، النفسي بأبعاده األربعة المتمثلة في التوافق الذاتي

ناتج عن التكاثر الغير طبيعي للخاليا المتواجد في الثدي   :  سرطان الثدي عبارة عن ورم خبيث 

             .لديه القدرة على االنتشار في اماكن اخرى من الجسمو  يظهر على شكل كثلة تحت الجلد 

الالتي و   ثديهن النساء اللواتي لديهن أورام  سرطانية خبيثة في ال:  المرأة المصابة بسرطان الثدي 

 . مستغانم -المؤسسة العمومية اإلستشفائية  لمرضى السرطان بمزغران يتابعن المعالجة في
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 االجتماعي و  يالتوافق النفس  : الفصل الثاني

 تمهيد

 التوافق  

 نبذة حول مصطلح التوافق 

 تعريف التوافق 

 ابعاد التوافق 

 النظريات املفسرة للتوافق 

 التوافق النفسيي 

 تعريف التوافق النفس ي

 ابعاد التوافق النفس ي

 مؤشرات التوافق النفس ي

 العوامل التي تعيق اتمام التوافق النفس ي

 التوافق االجتماعي 

 االجتماعي  تعريف التوافق 

 معايير التوافق االجتماعي 

 العوامل التي تعيق التوافق االجتماعي 

 التوافق النفس ي االجتماعي 

 تعريف التوافق النفس ي االجتماعي 

 عملية التوافق النفس ي االجتماعي  

 السيئ و   مظاهر التوافق الحسن
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 خالصة

 تمهيد 

الفرد مو   يعتبر التوافق اهم مؤشرات الصحة النفسية توافقا يجب ان تتوفر فيه مجموعة  لكي يكون 

الشروط بهو   من  المحيطة  الظروف  تتالءم مع  التي  و الصفات  بيئته بسالم  ،  داخل  الفرد  يعيش هدا  لكي 

عناصرها كل  مع  يتوافق  ان  األأ،  يجب  على  معظمهاو  و قل  رغباته،  يرضي  ان  يستطيع    حاجاتهو   ان 

 .او بتغيير سلوكه ، شاكلهايحقق اهدافه عن طريق التوافق مع تلك الظروف بمعالجة مو 

التوافق االجتماعي  و   بعاده بما فيها التوافق النفسيأو   وقد خصصنا هذا الفصل لتعرف على التوافق

  . العوامل المؤثرة فيهو  بمختلف خصائصه
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     : نبذة حول مصطلح التوافق -1

التالف يعني  التخالف  ،التقارب و   التوافق مصطلح  نقيض  من  و   افرالتن و   فهو  مستمد  التوافق  مفهوم 

نظريه دارون للتطور سنة   الذي زادت اهميته بعد ظهورو   مصطلح التكيف الذي استخدم في علم االحياء

يشير مصطلح التكيف في علم االحياء البناء  و  اذ يعتبر هدا المصطلح حجر الزاوية في نظريته (،1859)

فالخواص البيولوجية التي تتوافر في الكائن الحي ال    ،العمليات التي تساهم في بقاء االجناسو   البيولوجي

 احمد النيال،استمرارها )و   اذا توفر ما يساعد على بقائها  إالاالستمرار  و   يمكن ان تساعد الكائن على البقاء

 . (198ص   :2002

يتضح مما سبق أن التكيف من وجهة نظر علم األحياء يركز على قدرة الكائن الحي على التالؤم  

البيئية مع   ذاتيةو   الظروف  بتغيرات  البيئة  في  تغير  أي  مواجهة  منه  يتطلب  بيئيةو   هذا  و أخرى  استفاد  ، 

استخدموه في المجال النفسي بمصطلح التوافق حيث أنه من و   علماء النفس من المفهوم البيولوجي للتكيف

يفسر السلوك اإلنساني  النفسي للفرد اذ  و   الطبيعي أن ينصب اهتمام علماء النفس على البقاء االجتماعي

يتضح في  و   هذه المطالب هي نفسية اجتماعية بحد ذاتها، و ضغوطهاو   بواصفه توافقات مع  مطالب الحياة

صبره محمد  )  .  تؤثر بدورها على التكوين السيكولوجي للفرد ، و االخرينو   صورة عالقات متبادلة بين الفرد 

          . (132ص  :2003 ،علي

بهذ  الباحثين  اهتم  التكيفلقد  مصطلحي  بين  التمييز  بغية  الموضوع  أن و   التوافقو   ا  الى  أشاروا 

، االجتماعيو   التكيف يعني السلوك الذي يجعل الكائن الحي في نشاط لممارسة الحياة في محيطه الفيزيقي 

 .مع مطالب الحياة سعيه للتعامل المرن و  بينما يشير التوافق الى الجانب النفسي من نشاط اإلنسان
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،  اإلنسان ف فيشمل تكيف الكائن الحي عامة )فالتوافق مفهوم إنساني بحث أما مفهوم التكيمن هنا  

فيها،  الحيوان يعيش  التي  البيئة  إزاء  مع  و   النبات(  يتكيف  ان  الحي  للكائن  بٌد  من  ال  يتمكن  لكي  البيئة 

 .(92ص :2002 ، اديب الخالدي)العيش فيها 

يبدي الذي  السلوك  أن  سبق  مما  من    الفرد   هيتبين  المختلفة  الجوانب  مع  التكيف  أنه  على  ُيفهم 

كالهما يؤديان وظيفة متشابهة تهدف إلى  و   أنه توافق للمتطلبات السيكولوجية، و المتطلبات البيئية الطبيعية

فالفرد بإمكانه أن يتالءم مع الظروف البيئية الطبيعية كما بإمكانه التالؤم  ،  فهم السلوك اإلنسانيو   دراسة

إمكانيات يتميز بها  ذلك بتغير الظروف وفق ما لديه من  و   النفسية المحيطة به و   جتماعية مع الظروف اال

 . الجنس البشري 

 تعريف التوافق:  -2

الباحتين ومن بين  و   اتجاه العلماءو   ذلك حسب اهتمامو   لقد تعددت التعاريف التي قدمت على التوافق

 :نجد اهم التعاريف 

 :تعريف الزارس

العم مجموع  هو  المتطلبات التوافق  على  التغلب  على  الفرد  تساعد  التي  النفسية  الضغوط و   ليات 

 .(198  ص: 1998، محمد القدافي)المتعددة 

يشير هذا التعريف إلى أن التوافق هو عبارة عن العمليات النفسية التي يمكن أن يستعين بها الفرد 

 من أجل مواجهة مختلف المواقف التي يمكن أن يتعرض لها .

" قدرة الشخص على تقبل االمور التي يدركها بما فيها ذاته ثم العمل  :  روجرز على أنه   يعرفه كارل

 (.110ص ، ) نفس المرجع السابق ك على تبنيها في تنظيم شخصيته "من بعد ذل
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عاداته عندما يواجه موقفا  و   هو قدرة الفرد على تغيير سلوكه":  يرى أحمد عّزت راجح أن التوافق

تغييرا يناسب هذه الظروف الجديدة ،  أو صراعات نفسية،  أو خلقية،  أو اجتماعية،  ّيةأو مشكلة ماد ،  جديدا

 (. 578ص   :1985، عّزت راجح)". 

تغيير الفرد لسلوكه و   في األخير نستخلص من التعاريف السابقة أن التوافق هو عملية تعديلو     

توافقه تحقيق  على  قادرا  الفرد  هذا  يكون  بحيث  البيئة  متطلبات  بالتالي  و   واالجتماعي  الشخصي   وفق 

 الشعور بالرضا. 

 المصطلحات المرتبطة بالتوافق:  -3

 : التكيف -3-1

علم الحياة " هو تغيير في الكائن الحي سواء في  و   التكيف كما هو معروف في علم البيولوجيا    

حياته على  المحافظة  على  قدرة  أكثر  يجعله  مما  الوظيفة   في  أو  ج و   الشكل  على  "المحافظة  .  نسه 

 (.19ص  :1992العيسوي، )

 الصحة النفسية: -3-2

لعّل السبب في و   الصحة النفسيةو   هناك ارتباط كبير قد يصل إلى حد الترادف بين مصطلح التوافق

العالقات الشخصية يعّد دليال لتمتعه  و   ذلك يرجع إلى أن الشخص الذي يتوافق توافقا جيدا لمواقف بيئته

شباع الحاجات و   التعديل من قبل الفرد لمواجهة المتطلبات و   رة على التشكيلأن القد ، و بصحة نفسية جيدة ،  ا 

وأحيانا مقاييس  ،  هذا ما جعل بعض الباحثين يلجؤون إلى استخدام مقياس الصحة النفسية لقياس التوافق

 ( . 83 ص:  1990 )عبد اللطيف،التوافق لقياس الصحة النفسية 

يمكن اعتبارها الحالة التي يكون  و   المجتمعو   كبيرة للفرد   مما سبق نستنتج أن للصحة النفسية أهمية

 .مع محيطهو  فيها الفرد متوافقا مع نفسه
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 : أبعاد التوافق -4

 البعد البيولوجي: -4-1

" في القول إن الكائنات الحّية تميل إلى أّن تغّير من  شبين" مع الباحث "  لورانس  يشترك الباحث "

للظرو  استجابتها  في  نشاطها  بيئاتهاأوجه  في  المتغيرة  تغيير ،  ف  يقابله  أن  ينبغي  الظروف  تغيير    اي 

عملية  " :  تعديل في السلوك أنه ينبغي على الكائن الحي أن يجد طرق  جديدة إلشباع رغباته فالتوافق هوو 

المتغيرة الظروف  مع  بالمرونة  الفرد ،  تتسم  بين  المستمرة  الدينامية  العالقة  لطبيعة  إدراك  هناك  أن   أي 

 .(33_32ص :2001، كامل أحمدئة ") البيو 

التي تستدعي بدورها  و   كما يتضمن التوافق البيولوجي استجابة الفرد الفيزيولوجية للمؤثرات الخارجية

هي أعضاء من جسم اإلنسان تخصصت في اإلحساس  و   أعضاء الحس أو المستقبالت المتصلة بالعقل

األذن  ، و لتي تستقبل  اإلحساسات بالموجات الضوئيةكالعين ا،  بأنواع معينة من تغيرات البيئة دون غيرها

للشم األنف  أعضاء  جانب  إلى  للمرئيات  ال  األصوات  التقاط  أجل  من  ) و   المجهزة  للذوق...إلخ  اللسان 

   .(106  ص :1974دعسوقي، 

التغيير من سلوكاته تعديلها بما يتناسب    بيولوجي يرى أنه على الكائن الحينستنتج أن المستوى ال

ا بهمع  المحيطة  االستجابة،  لظروف  في  متخصصة  مختلفة  بأعضاء  مجهز  الفرد  أن  س  اإلحساو   كما 

 .بأنواع معينة من تغيرات البيئة

 البعد السيكولوجي: -4-2

الصراعات  هذه  حسم  على  القدرة  أي  المتصارعة  دوافعه  بين  التوفيق  على  الفرد  قدره  به    يقصد 

 تتمثل في : و  المشاكل  بصفة ايجابية القدرة على حلو  التحكم فيها  بصورة مرضية و 

 تحمل مسؤوليته. و  قدره الفرد على توجيه سلوكه: االعتماد على النفس -



 االجتماعي و   النفسي   التوافق                                                                 الثاني   الفصل 

16 
 

الذاتية - بالقيمة  له:  اإلحساس  االخرين  بتقدير  الفرد  و شعور  تحقيق  ،  على  قادرا  يرونه  أن 

 شعوره بأنه قادرا على القيام بما يقوم به. و  النجاح

الذاتي - بالحرية  سلوكه:  ةالشعور  توجيه  على  قادر  بأنه  الفرد  أنو   شعور  يستطيع  يضع    أنه 

 .خطط مستقبلية

  يشعر بأنه مرغوب و   الخلو ن األعراض العصابية أي يتمتع بحب أسرتهو   الشعور باالنتماء -

المظاهر التي تشير إلى االنحراف النفسي كعدم القدرة على النوم بسبب األحالم  و   ال يشكو من األعراض و 

البكاء. فالمستوى السيكولوجي ينظر إلى التوافق على أنه قدرة الفرد على و   أو الخوف المستمرالمزعجة  

الذاتيةو   تحمل مسؤوليتهو   توجيه بقيمته  المجتمعو   اإلحساس  دوافعهو   مكانته في  بين  التوفيق   قدرته على 

   . االعتماد على نفسهالمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها بحل و 

 :عيالبعد االجتما -4-3

  " المستوى  روش  يرى  التوافق على  الحياة  االجتماعي" أن  الفرد في مقابلته لظروف   هو اسلوب 

للتشكيلو  قابلية شديدة  مع  مرونة  أكثر  الفرد  أساليب  تكون  أن  ينبغي  لذلك  مشاكله  أن و   حل  أي  التوليد 

ناك فروق في سرعة  أن ه و   االجتماعية التنشئة  و   التوافق عملية يشترك في تكوينها كل من عناصر البيئة 

 (. 28_ 21ص: 1989محمد عوض، الثقافية )و  التوافق بين األفراد راجع إلى الفروق الفردية

البيولوجيأي للتوافق  كنتيجة  التوافق  هذا  الخارجي و   النفسيو   تي  السلوك  مظاهر  خالل  من  يظهر 

،  في تعامله مع الناسو   ه الغالبة في حل مشاكلو   فالتوافق يعبر عن طريقة الفرد الخاصة،  للفرد أو الجماعة

ذلك أن كل سلوك يصدر عنه ما هو إال نوع من التكيف فالفرد يولد مزودا بأنواع مختلفة من االستعدادات  

إذ أن هذه األخيرة تقوم  ،  األسرةو   النفسية التي تحتاج إلى التهذيب الذي يقدمه المجتمعو   العصبيةو   الجسمية

االجتماعي التطبيع  او   بعملية  ّهذا  الفرد بفضل  دوافع  تتعدل    مهاراتو   معلومات و   يكتسب خبرات و   لتفاعل 

 (. 37: ص 1999 ،كامل احمداهتمامات ...الخ. ) و 
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االيجابي التوافق  لتحقيق  أهمية  له  مستوى  كل  أن  سبق  مما  و الكاملو   نستخلص  مستوى  ،  كل  أن 

يولد  الفرد  أن  اآلخر حيث  مثيرو   يكمل  لكل  بأعضاء متخصصة  االو   هو مزود  ستعدادات مجموعة من 

ذلك بدون إهمال دور و   تحمل مسؤولياتهو   ما عليه إال االعتماد على نفسه لتوجيههاو   االجتماعيةو   النفسية

 . المجتمع في تهذيب هذه السلوكات و  االسرة

 النظريات المفسرة للتوافق: -5

 :  النظرية البيولوجية -5-1

  " الباحثين  مؤسسيها  "،  كالمان،  مندل،  داروينمن  النواحي  ترك  جالتون  على  النظرية  هذه  ز 

الجسم أنسجة  أمراض تصيب  إلى  تعود  التوافق  أشكال سوء  أن كل  ترى  للتوافق حيث    المخ و   البيولوجية 

الموروثة و  منها  أشكال  في  االمراض  هذه  إصابات و   تحدث  من  الفرد  حياة  مراحل  خالل  المكتسبة   منها 

إلو  تعود  أو  المحيط،  من  مؤثرات  عن  ناتجة  جسمية  على  اضطرابات  تؤثر  التي  نفسية  اضطرابات  ى 

 .موني للفرد نتيجة تعرضه للضغوطات التوازن الهر 

بالتالي التوافق التام للفرد  و   يرى أصحاب هذه النظرية أن عملية التوافق تعتمد على الصحة النفسية

شاط  يقصد بالتوافق في ظل هذه النظرية انسجام نو   )التوافق الجسمي( أي سالمة وظائف الجسم المختلفة

أما سوء التوافق فهو اختالل التوازن الهرموني أو نشاط أو وظيفة من وظائف  ،  وظائف الجسم فيما بينها

 (.111 ص: 2008 ،رياش سعيدالجسم )

 :  نظرية التحليل النفسي -5-2

يرى أن عملية التوافق لدى الفرد غالبا ما تكون ال    فرويد"  من أبرز رواد هذه النظرية نجد الباحث "

ية بحكم أن األفراد ال يعون األسباب الحقيقية لكثير من سلوكاتهم فالشخص المتوافق هو الشخص  شعور 

 (.70 ص: 2001 محمد الشاذلي،الذي يستطيع إتباع المتطلبات الضرورية بوسائل مقبولة اجتماعيا )
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" الباحث  التوافقيونج  أما  مفتاح  أن  اعتمد  فقد  دراسته  في  اس و   "  في  يكمن  النفسية  تمرار  الصحة 

توقف دون  الشخصي  الحقيقية،  النمو  الذات  اكتشاف  أكد على أهمية  الشخصية  و   كما  التوازن في  أهمية 

المتوافقة النفسيةو   السوية  بين ميوالتنا اإلنطوائيةو   أن الصحة  يتطلبان الموازنة  عبد  )  واالنبساطية  التوافق 

 (. 87ص: 1990 اللطيف،

حليل النفسي نجد أنهم يركزون على أن التوافق يكون  من خالل عرض هذه اآلراء لرواد نظرية الت

 أن التوافق عملية الشعورية تحدث للفرد دون أن يدرك ذلك.  فرويد"حيث يرى الباحث "، في الشخصية

ضرورة  و   أكد على أهمية معرفة الذات على حقيقتهاو   فقد اهتم بننمو الشخصية  يونج"أما الباحث "

 التمتع بالصحة النفسية. و  االنبساطية لتحقيق التوافقو  الموازنة بين الميوالت االنطوائية

التي و   يتمثل التوافق لدى السلوكيين في استجابات مكتسبة من خالل الخبرة التي يتعرض لها الفرد 

، فتكرار إثابة سلوك ما من شأنه أن يتحول إلى عادة،  على االثابةو   تؤهله للحصول على توقعات منطقية

ال يمكن أن تنمو عن طريق ما يبذله الجهد الشعوري ،  واطسون" و"سكينر""  عملية توافق الشخص لدىو 

 لكنها تتشكل بطريقة آلية عن طريق تلميحات أو إثابات البيئة.و  للفرد 

استبعدوا تفسير     مايكل ماهوني "الباحث "و   آلبرت بندورا"أما السلوكيين المعرفيين أمثال الباحث "

  اعتبروا أن كثير من الوظائف البشرية تتمو   تبعده عن الطبيعة البشرية  توافق الفرد أنه يحدث بطريقة آلية

 ص: 2002 حمد النيال،أالمفاهيم األساسية )و  اإلدراك مزاملة لألفكارو  الفرد على درجة عالية من الوعيو 

142 .) 

 

 

 

    : نظرية علم النفس اإلنساني  -5-3
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ذلك عن طريق تقبل اآلخرين  و   لى التوافقيتمثل مدخل علم النفس اإلنساني في مساعدة األفراد ع 

مشاعر كانت  و   التداول مع أفكارو   منها البدء في البحث عن ذاتهمو   شعورهم بأنهم أفراد لهم قيمتهمو   لهم

 بالتالي تحقيق التوافق السليم. و  مدفونة محاولين الحصول على القبول من اآلخرين

" يشير  الصدد  هذا  األفر 1951)كارل روجرز"في  أن  إال  بعدم  (  يتميزون  ما  كثيرا  التوافق  اد سيئ 

" تلك الحالة التي يحاول الفرد فيها   :  االتساق في سلوكاتهمم حيث يعرف كارل روجرز بأن سوء التوافق

في الواقع إن عدم قبول الفرد لذاته دليال على سوء  و   االحتفاظ ببعض الخبرات بعيدا عن اإلدراك او الوعي

 .(142  ص: 2002 )احمد النيال،اآلسى" و  وترهذا ما يّولد فيه التو  توافقه

ة  التوافق عبارة عن مجموعة من المعايير تكمن في قدرة الفرد على الثق"روجرز"    إذا حسب الباحث 

 على الخبرة.  واالنفتاح  اإلحساس بالحرية بمشاعره،

 " قام بوضع معايير للتوافق تتمثل فيما يلي: ماسلوأما الباحث "

للواقع الفعال  التلقائية،  اإلدراك  الذات  للذات ،  قبول  الصحيح  إلى و   التمركز  بالفرد  تؤدي  كلها  هي 

 (. 91 ص :1990 ) محمود عوض،مع اآلخرين و  التوافق بصفة إيجابية مع نفسه

 : التوافق النفسي -6

 تعريف التوافق النفسي: 

الوسط المحيط  توافقه مع  و   يطرح علماء النفس مفهوم التوافق النفسي على أنه توافق الفرد مع ذاته 

و به اآلخر،  ينفصل عن  ال  المستويين  فيهو   كل  يؤثر  نما  بهو   ا  المتوافق  ،  يتأثر  هو  ذاتيا  المتوافق  فالفرد 

بين  و   يضيف علماء النفس بقولهن أن " التوافق الذاتي هي قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعهو   اجتماعيا

 ص:  2009بو دلو،  أ )يكون هناك صراع داخلي  أدواره االجتماعية المتصارعة مع هذه الدوافع بحيث ال  

228 .) 
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يعني السعادة عن  و   إلى التوافق النفسي هو مرادف للتوافق الشخصي  حامد زهران"يشير الباحث "و 

عنهاو   النفس )الداخلية(و   الرضا  األولية  الفطرية  الدوافع  شباع  )الخارجية( و   ا  المكتسبة  الثانوية   الدوافع 

داخلو  عن سالم  يعبر  )بالتالي  المتتابعة  مراحل  مختلف  في  النمو  مطالب  التوافق  يتضمن  كما  حامد  ي 

 (. 08 ص: 1994 زهران،

التي   السلوكات  مجموعة  يعتبر  النفسي  التوافق  ان  هي  التعاريف  هذه  خالل  من  القول  خالصة 

يظهر  و   تحقيق أهدافه، و مع اآلخرين ثانياو   تحقيق االستقرار مع نفسه أوالو   يسلكها الفرد من أجل االنسجام

 الخلو من الحزن الذاتي. و  قبول اآلخرين له، و في مدى رضا الفرد عن ذاته 

   : أبعاد التوافق النفسي -7

الشخصي -7-1 والتوافق  النفس:  مع  السعادة  بهاو   يشمل  التخطيط  و   الثقة  في  بالحرية  الشعور 

لتحقيقهاو   لألهداف السلوكو   السعي  المشكالت الشخصيةو   توجية  البيئية تغو   حلهاو   مواجهة  الظروف    يير 

  ص :  2001  )محمد الشادلي،  هو ما يحقق األمن النفسيو   التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتاليةو 

60 .) 

االجتماعي: -7-2 نفس ي  التوافق  اإلنسان محصلة  واجتماع يشمل  و ية  السعادة  ية  ن  ياآلخر مع  عني 

بأخالقيو  وااللتزام  االجتماعي  االتزان  ومسايعني  المجتمع  الضبط   ةاالجتماعي ر  ييللمعا رة  يات  وقواعد 

والتغ ومسايياالجتماعي  االجتماعي  كذلك  ير  السائدةيرتها  لألساليب  وجهات    ضمن  وتقبل  المجتمع  في 

دة مكونة من هذا البعد يهذا البعد عناصر عد   النظر وسهولة التفاعل واالختالط االجتماعي يوجد داخل

المنزلي )التوافق  الدي،  الثقافي،  المهني،  الدراسي،  وهو  )االقتصادي  إبراهني(  الواحد  :  2014  م،يعبد 

 ( 55ص
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االختبار المناسب  تمثل فيية والرضا ألزواجي الذي يشمل السعادة الزوجيو : لزواجياالتوافق  -7-3

للح الزوجيواالستعداد  فياة  والدخول  واإلشباع  ية  المتبادل  والحب  مسؤوليها  وتحمل  الح الجنسي  ياة  ات 

   .(91ص  :2001مفتاح محمد، )ل المشكالت واالستقرار الزواجي  ة على حة والقدر الزوجي

واألسري: -7-4 العائلي  األسر   التوافق  السعادة  والقدرةي تعني  األسري  االستقرار  وتشمل  على    ة 

نهم  ي ادة الحب والثقة بوسي  ن والتمتع بقضاء وقت الفراغين الوالد ي ق مطالب األسرة وسالمة العالقات بيتحق 

 . )24ص   :2009دي، يعب)جاسم ال

يشمل على    ني شمل الرضا عن العمل والرضا عن المهنة أو إرضاء اآلخر ي:  التوافق المهني -7-5

ها واالنجاز  ية إليوالصالح  هايا والدخول فيبيا وتدر يار مناسب للمهنة وعلى استعداد هذه المهنة علماختي

 ).24ص  :2009دي، ي)جاسم العبها يوالتقدم ف

جي:  الصحيالتوافق   -7-6 بصحة  الفرد  تمتع  خالوهو  األمر يدة  من  الجساة  ة يالعقلو   ة ميض 

عنهيواالنفعال  والرضا  الخارجي  للمظهر  تقبله  مع  العضو ،  ة  المشاكل  من  وشعوره    ةيوخلوه  المختلفة 

مكاناتهو   اح النفسي تجاه قدراتهباالرتي ة معظم الوقت  يويإلى النشاط والح  لهيوم،  مةيوتمتعه بحواس سل،  ا 

التركوقدر  في  والسالمة  واالتزان  الحركة  على  مع يته  أو   ز  إجهاد  دون  والعمل  النشاط  في  االستمرارية  

 .(5ص: 2002 محمود شقير،ضعف لمهنته أو نشاطه )

 مؤشرات التوافق النفسي:  -8

ع مواجهة يستطي   ة هو الذييقصد بها أن الشخص المتمتع بالصحة النفسيو :  ةالنفسيالراحة   -8-1

 قرها المجتمع. يقة ترضاها نفسه و يالمشكالت بطر  حلو  العقبات 

 الكفاية فيها وفق ما تسمح به قدراته و   اإلنتاجو  تعتبر قدرة الفرد على العمل: الكفاية في العمل -8-2

إن الفرد الذي يزاول مهنة أو عمال فنيا تتاح له الفرصة باستغالل ،  مهاراته من أهم دالئل الصحة النفسيةو 

 . السعادة النفسيةو  كل ذلك يحقق له الرضاو  أهدافه الحيويةتحقيق و  كل قدراته
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اجتماعيم -8-3 بعالقات  الفرد  استمتاع  غ :  ةدى  من  اقدر  األفراد  بعض  إنشاء  يإن  على  رهم 

وتعتبر  ،  تصلون بهايالتي    نة في المجموعات ية وعلى االحتفاظ بالصداقات والروابط المتي عالقات اجتماع

 ا من مقومات الصحة النفسية.ومقوما أساسي، هاماا يهذه العالقات سندا وجدان

ما يظهر    د على سوء التوافق هويل الوحيكون الدليان يفي بعض األح:  ةياألعراض الجسم -8-4

مرضي جسمية  أعراض  شكل  الس،  ةفي  كثيكوسوماتي  يفاالضطراب  لنا  االضطرابات    ري ؤكد  من 

 . يةائف النفس ة تكون ناتجة أساسا من االضطرابات في الوظي ولوجيسيالف

بالسعادة -8-5 السو يإن الشخص:  الشعور  تعي ة  التي  دائمةي ة هي  خالية    شخصية،  ش في سعادة 

 دة.يمن الصراع أو المشاكل العد 

يتحكم    أن الشخص السوي هو الذي يستطيع أن:  ةيالقدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤول -8-6

ي وأن  رغباته  قافي  فهوكون  حاجاته  بعض  إشباع  على  ذاتهلدي  درا  ضبط  على  قدرة  عواقب  و   ه  دراك  ا 

 األمور. 

تم كذلك عن  ية و يتم عن تكامل في الشخصي إن ثبات اتجاهات الفرد  :  ثبات اتجاهات الفرد -8-7

 االستقرار االنفعالي إلى حد كبير. 

أهدافا يضع أمام نفسه  ة هو الذي  إن الشخص المتمتع بالصحة النفسي:  ةياتخاذ أهداف واقع -8-8

فالتوافق ، ها حتى لو كانت تبدو له في غالب األحيان بعيدة المناليسعى للوصول إلوي، ت للطموحايومستو 

 ق األهداف.يل تحقيالمستمر في سب العملو  عني بذل الجهد يق الكمال بل يس معناه تحقيالمتكامل ل

الفرد -8-9 نشاط  بالح:  تنوع  االستمتاع  يإن  معها  التجاوب  مجال  واتساع  العنايياة  بعدة    ةتطلب 

والمعارف المهارات  من  المتكامليوهذا  ،  أنواع  النمو  على  الحرص  يو   قتضي  الذي  بكفاية  المتوازن  هتم 

 . (63_ 62 ص: 2007ين باهي، حس، حمد حشمتأ) الجوانب 

 :  العوامل التي تعيق التوافق النفسي -9
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شباع حاجاته بعضها داخو   يتعرض اإلنسان لعوائق كثيرة تمنعه من تحقيق أهدافه لي يرجع لإلنسان  ا 

 من أهم العوائق: و  البعض اآلخر خارجي يرجع إلى البيئة التي يعيش فيهاو  بذاته

  : االجتماعيةو   النفسيةو  الحاجات األولية -9-1

اإلنسان حياة  في  أساسًا  الحاجات  هذه  إشباع  الطعامو   يعتبر  مثل  نوعه  بقاء  أجل   الشراب ،  من 

التكيف في ظروف معينة بدون  و   ن أن يطلب من اإلنسان التوافقمن غير الممك ، و النومو   الراحةو   اإلخراجو 

األساسية الحاجات  لهذه  النفسية،  إشباع  بالحاجات  يرتبط  أيضا  الجسمية  بالحاجات  اإلنسان  يرتبط    كما 

أن إشباع هذه الحاجات لها  ، و الحاجة إلى النجاحو   التقديرو   الحاجات االجتماعية مثل الحاجة إلى الحب و 

العال من  المكانة  كافي  بقدر  اإلنسان  ينعم  لم  الحاجات  هذه  إشباع  يتحقق  لم  فإن  التوافق  عملية  في  ية 

النفسي و التوافق  ي ،  للمرض كبالتالي  عرضة  االنفعاليو   القلقو   التوترو   ون  االتزان  النيالأ)  عدم  ،  حمد 

 (.26 ص: 2002

    : تأثير الحاالت الجسمية الفسيولوجية على التوافق -9-2

اإلعاقا اإلعاقة  تعتبر  كانت  التوافق سواء  في عملية  األساسية  العوامل   احد  بأنواعها  الجسمية  ت 

حيث تشير الدراسات إلى أن إمكانية التغيير فيما بين األفراد للخصائص النفسية تعكس  ،  وراثية أو بيئية

سمية  أن المظاهر الج، و إمكانية التفسير بين األفراد من خصائص عضوية إلى خصائص بيولوجية محددة

تجعل   الزائدة  البدانة  أو  المفرط  فالقصر  التوافق  تؤثر في عملية  المألوف  تكون شاذة عن  التي  الخاصة 

 (.27 ص: 2002، حمد النيال)أ مصدرا لفشله اجتماعياو  الفرد سيئ التوافق

     : المواقفو  عدم تناسب االنفعاالت -9-3

الفرد  توازن  تخل من  المستمرة  الحادة  االنفعاالت  الضار جسمانيا لو   إن  أثرها  حمد  أاجتماعيا )و   ها 

 . (27 ص: 2002، النيال

    : دوار الذاتأللصراع بين  -9-4
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 المتمثلة في: و  عدم التكيف وجود مجموعة من العوائقو  ما يؤدي إلى الصراع    

عدم قدرته و   منها الصراع النفسي الذي ينشأ عن  تناقض أو  تعارض أهدافهو   عوائق نفسية -

 ر أي منها في الوقت المناسب.على اختيا

عدم توفر اإلمكانيات عائقا يمنع الفرد من و   اقتصادية حيث يعتبر نقص المالو   عوائق مادية -

 هذا ما يسبب له شعور باإلحباط.و  رغباتهو  تحقيق أهدافه

الني قد تعيق  و   القوانين الموجودة في المجتمعو   التقاليد و   تتمثل في العادات و   عوائق اجتماعية -

شباع حاجاتهو   لشخص عن تحقيق أهدافها :  2002،  حمد النيالأتنظيم عالقاته. )و   ذلك بضبط سلوكاتهو   ا 

 (. 28 ص

   : التوافق االجتماعي -10

 : تعريف التوافق االجتماعي   

 لذا سوف نستعرض أهمها:و  تعاريف عديدة للتوافق االجتماعيو  هناك مفاهيم

" الباحث  فهمي"  يعرف  االجتم مصطفى  بأنهالتوافق  ال  :  اعي  يعقد صالت  ان  على  الفرد  قدرة   "

 . االضطهاد "و  الشعورو  االحتكاكو  يخشاها

" يرى أن التوافق االجتماعي هو مجموعة االستجابات المختلفة التي    " محمود عطية "أما الباحث  

 .( 55  ص: 2007 ،حمد حشمتأ). شعوره باألمن االجتماعيو  تدل على تمتع الفرد 

لتوافق االجتماعي أو التوافق مع البيئة االجتماعية أو الوسط االجتماعي يعني  هناك من يرى أن ا

الخارجية البيئة  التكيف مع  الفرد على  يحيط  و   االجتماعيةو   المادية ،  قدرة  ما  المادية كل  بالبيئة  المقصود 

 . اآلالت و  األجهزة، مادية مثل وسائل المواصالت و  ظروف طبيعيةو  بالفرد من  عوامل

التبادل ،  األلفة ،الثقافة،  ة االجتماعية فتشمل العالقات باآلخرين في إطار التعامل اإلنسانيأما البيئ

 المصالح اإلنسانية المشتركة ..الخ .و  األهداف العامةو  العادات و  القيم، المعايير االجتماعية ، الفكري 
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الفردية التغيرات  او   الشخصيةو   هذه  الشخص  عند  تماما  العامة تضطرب  أبو  )لعدواني  االجتماعية 

 (.  228 ص: 2009، دلو

الجماعة   الفرد أو  التوافق االجتماعي على أنه القدرة التي يستطيعإيزنك" و" أرنولد" "  حين يفسر "

الفرد  بين  منسجمة  عالقة  خالل  االجتماعي  االتزان  من  حالة  إلى  االجتماعية"  و   الوصول  حمد  أ)بيئته 

 (.148ص : 2002، النيال

من   سبق  ما  خالل  منسجمة من  عملية  هو  االجتماعي  التوافق  أن  نستخلص  أن  يمكن    تعريفات 

بيئته االجتماعية أين يستطيع هذه األخير التوفيق بين إشباع الحاجات الذاتية وفق و   متفاعلة بين الفرد و 

  شعوره باألمن مع التزامه بمختلف و  االستقرار في عالقاتهو  بالتالي تحقيق االتزانو  متطلبات العالم الخارجي

 المعايير التي يفرضها المجتمع.

  :  معايير التوافق االجتماعي -11

     : لتحقيق التوافق االجتماعي يجب األخذ بعين االعتبار المعايير التالية 

يكون قادرا   بمعنى أن،  وأن يضع نفسه في مكان اآلخرين،  أن يتقبل الفرد اآلخرين كما يتقبل ذاته

،  أن يكون الفرد متسامحا مع اآلخرين الطريقة التي يعقلها اآلخرون   نفسعلى التفكير والشعور والتصرف ب

يمد  وأن  ومساوئهم  نقاط ضعفهم  عن  المساعدة  متغاضيا  يحتاجون  الذين  أولئك  إلى  المساعدة  كما  ،  يد 

يكونوا هم   أن  أحرار في  لذاتهم  القابلين  بأن األشخاص  "برانديت"   الباحثة  "هيرلوك" عن  الباحثة  فسرت 

 ركين إلمكاناتهم وقدراتهم على التطور ومساعدة اآلخرين على تحقيق ذاتهم.أنفسهم مد 

بحرية يشارك  أن  له  يتيح  اجتماعية سوية مع اآلخرين  إقامة عالقات  الفرد في  أنشطة    نجاح  في 

مكاناته لصالح الجماعة  كما يتطلب منه أن يسخر،  الجماعة نما سيكون قادرا    ،مهارته وا  وهو لن يتراجع وا 

كما أنه  ،  المقابل سيحظى لقبول الجماعة واحترامها  حيط من قدرة نفسه في مواقف معينة وفيعلى أن ي 

 .  األفراد اآلخرين أنشطةو  سيستفيد من نتائج مهارات 
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الفرد متماشية مع أهداف الجماعة أساسا على    فإذا كانت أهداف الجماعة تقوم،  أن تكون أهداف 

وال يوجد  ،  الهدف اإلنساني الكبير  ة يجب أن ال تتعارض معبمعنى أن األهداف الشخصي،  احترام اآلخرين

 . الجماعة تناقض أو تضارب بين أهداف الفرد وأهداف

التعاون  بذلك  ويقصد  اآلخرين   الجماعة  أفراد  بين  االجتماعية  بالمسؤولية  الفرد  والتشاور    شعور 

ما مناقشة  أو  تنظيميه ،  معهم في حل  أو  اجتماعيه  وتنظيم  تخص    يواجهه من مشكالت  الجماعة  أمور 

وأعمالهم آلراء،  حياتهم  الفرد  احترام  ضرورة  مشاعرهم    وكذلك  على  والمحافظة  حشمت  اآلخرين  )أحمد 

 (. 58-56 ص :2007ومصطفى باهي، 

الجماعة  مسايرة  إلى  ميله  في  تكمن  االجتماعي  التوافق  على  الفرد  قدرة  أن  يتضح  سبق     مما 

 . واإلحساس باأللفة والمودة

 : امل التي تعيق التوافق االجتماعيالعو  -12

تحو       عقبات  هناك  أن  إال  واالتزان  التوافق  تحقيق  هو  الحياة  في  الفرد  هدف  أن  دون  ل  رغم 

البيئة التي يعيش    قد تعود إلى خاصية في الفرد ذاته تعيق توافقه االجتماعي، وقد تعود إلى،  تحقيق ذلك

 فيها .

الفرد -12-1 بالقدرات  الخاصة  عوائق:  يةالعقبات  إلى  يتعرض  حياته  مراحل  في  الفرد   إن 

أو يكون  ، عضوي  البصر أو ضعف في الصحة وقصور، سواء كان عائق عضوي كنقص السمع، مختلفة

واالستعداد  األداء  في  نقص  وبالتالي  الذكاء  كانخفاض  عقلي  كالقلق   وقد،  عائق  نفسي  العائق  ،  يكون 

شعوره بعدم الرضا عن نفسه وال يستطيع الدفاع  و  مع اآلخرين عدم الثقة والقدرة على إقامة عالقات ، التعب 

 .  طيبة مع األسرةعالقة  عنها كما يظهر في عدم قدرته على إقامة
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االجتماعية -12-2 الفرد :  العقبات  يواجهها  التي  السابقة  العقبات  إلى  البيئة،  باإلضافة   هناك 

المهارة لدى الفرد   التي من شأنها التقليل من،  ياالجتماعية التي تحول دون تحقيق الفرد لتوافقه االجتماع

 . المعاملة السيئة كالعادات السيئة والصراعات االنفعالية التي تسببها األسرة من خالل

وتقاليد المجتمع    وتقبله عادات ،  كما تظهر في عدم قدرة الفرد على اكتساب المهارات االجتماعية

 .  صةوعدم االمتثال لبعض التقاليد األسرية الخا

سوى تجاوزها    ونستخلص مما سبق أن هذه العقبات تبقى تعيق التوافق االجتماعي للفرد وما عليه

 .  أو التأقلم معها للوصول إلى الشعور بالرضا

،  بين ذاته  بناء على ما سبق نستخلص أن التوافق النفسي االجتماعي هو قد رة الفرد على التوفيق

د والقوانين المفروضة  والتقالي  بناء عالقات اجتماعية وااللتزام بالعادات والبيئة التي يعيش فيها وقدرته على  

  .من المجتمع

 التوافق النفسي االجتماعي:  -13

 :  تعريف التوافق النفسي االجتماعي   

رغم ما يتميز به من خصائص نبيلة فعملية التوافق لن تحدث إال بقدر  و   اإلنسان اجتماعي بطبيٌعته

تجاوز صراعات في ضوء متطلبات المجتمع إذ يرى "خبر هللا " بأن التوافق  و   اندماجما يحققه الفرد من  

متطلبات المجتمع من جهة  و   حاجاته من جهةو   النفس االجتماعي هو قدرة الفرد في التوفيق بين رغباته 

باألمن  تبد ،  أخرى  الفرد  في شعور  بقيمته و   االجتماعيو   الشخصيو مظاهرها  حساسه  باالنتماء و   ا    شعوره 

 (.75ص  :1981، السيد خير هللا) الخلو من الميول المضادة للمجتمعالصحة العقلية و و  التحورو 

بناء على ما سبق نستخلص أن التوافق النفس االجتماع هو قدرة الفرد على التوفيق بين ذاته من  

 التقاليد و   عادات قدرته على بناء عالقات اجتماعية وااللتزام بالو   البيئة التي يعيش فيهاو   متطلبات و   رغبات 

 .  القوانين المفروضة من المجتمعو 
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 : عملية التوافق النفسي االجتماعي -14

يبدوا    يعتبر التوافق النفسي االجتماعي عملية التكامل بحيث يرى *فائز أحمد* بأن التكامل بيهما

فعالة،  واضحا بطريقة  المجتمع  إلى  ينتمي  الذي  الفرد  تتضمن  وجهتين  ذات  و فالتوافق عملية  نفس  ،  في 

يفكر ليحدث تغيير  و   الوقت يقدم للمجتمع الوسائل لتحقيق الطاقة الكامنة في داخل الفرد لكي يدرك ويشعر

المجتمع الفرد ،  في  أن  تأثرية  و   بحيث  تبادلية  عالقة  في  معا  يرتبطان  سعيدالمجتمع    :2008،  )رياش 

 . (108ص

الفرد  بين  االنسجام  الفرد و   نفسهو   فعملية  االو   بين  بينالمحيط  من  فيه  يعيش  الذي  أهم    جتماعي 

النفسي االجتماعي    على هذا األساس يرى الباحث *مجدي عبد هللا* بأن التوافق، و األبعاد في حياة الفرد 

بينهما، يتم في إطار منفصل رغم وجود من يرى أن ثمة فرق مبدئي  النفسي يتضمن كيفية    ال  فالتوافق 

التغيير أما التوافق االجتماع فيتضمن كيفية استخدام الشخص و   يلبناء الفرد لتوافقه النفسي في إطار التعد 

الذاتية في مجاالت  التوافقات  يافاعل مع اآلخرين في  ، و صحياو   مهنياو   تربويا  ،  حياته االجتماعية  لهذه 

مما يثبت بتوافقه النفسي مدى توافق أو عدم توافقه االجتماعي  ،  مواجهة المواقف التي تعرضه للمشاكل

 (. 251 ص: 1996، مجدي محمد عبد هللا)المرض النفسي و  الصحة بالتالي

األهداف تحقيق  في  أهمية  ذات  للفرد  االجتماعي  النفسي  التوافق  عملية  تبقى  شباع و   أخيرا    ا 

قدرة تعديل سلوكه ، و تحقيق االستقرارو   استبعاد التوترو   إذ تهدف هذه العملية إلى رضا النفس،  الحاجات 

بينه  توافق  عالقة  المجتمع و   إلحداث  بأخالقيات  وااللتزام  اآلخرين  مع  السعادة  يضمن  مما  البيئة    بين 

 . االجتماعيو  تحقيق الرضا النفسيكذلك  و  معاييره االجتماعيةو 

 مظاهر التوافق النفسي االجتماعي:  -15

 : التوافق الحسنو   لتوافق السيءا -15-1
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اإلحباطات  على  التغلب  ٌعن  التوافق  أن  سبق  مما  األهدافتحقيو   نستنتج  الدوافع و   ق  شباع   ا 

اآلخرون و  يقبلها  بطريقة  جانب و   الحاجات  من  االجتماعية  القيم  و تقبلها  االنسجام،  بين    تحقيق  والتوافق 

فإذا تحقق ذلك أصبح الشخص متوافق توافقا ،  انعدام الصراع النفسي من جانب آخرو   الحاجات و   الدوافع

و حسنا تش ،  عناصر  ثالثة  على  التوافق  طببيعة  الفرد تعتمد  للشخص و   مل  النفسي  التركيب  بها   يقصد 

اآلخرون الذين يشاركونه الموقف وال بد من تحقيق االنسجام بين هذه العناصر ليحدث التوافق و   الحاجات و 

أهدافه تحقق  أن  النفسيو   بمعنى  االستقرار  فيحدث  اجتماعيا  مقبولة  بطريقة  حاجاته  التوافق  و   تشبع  يتم 

 (.82 ص: 1974، سوقي)الدكذلك االجتماعي و  الشخصي

 :التوافق الحسن -15-1-1

( كولمان  السوي 1969قام  التوافق  إلى  تشير  التي  الشخصية  سمات  بعض  بوضع  والصحة   ( 

 :  النفسية بما يلي

االيجابي الذات  كما:  مفهوم  موضوعيا  لذاته  تقييمه  ويكون  نفسه  الفرد  يفهم  ذاته    حيث  يقبل 

 ويحترمها. 

الواقع من خالل:  إدراك  بالواقعية  ويتحقق  يتسم  إدراكا  ولبيئته  لذاته  الفرد  الشخصية  إدراك  .  وحدة 

النفسي والضغط  والقلق  الصراعات  من  الحياة   وتحررها  مشاكل  مواجهة  على  وتتطلب   القدرة  االستقاللية 

تحقيق الذات عبر تنمية إمكانات الفرد إلى أقصى درجة بحيث    الثقة وضبط الذات واتخاذ القرار المستقل 

 .(166 ص: 1987، )طحانبفاعلية  قدراتهيستخدم 

والصحة   بينما قام كل من ) شايفر وشوبن ( بتحديد العوامل التي تسهم في تحقيق التوافق السوي 

 :  النفسية وهي

 .قبول الذات والرضا عنها واستخدام القدرات على أحسن وجه -

 . وجود صحة جسمية مناسبة -
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 . ووجود عالقات صداقة ومودة،  قبول اآلخرين والتوافق االيجابي معهم -

 . المساهمة في النشاطات والخدمات االجتماعية -

 .القدرة على اتخاذ القرارات والتنفيذ الواقعي لها -

 .التعبير المناسب والفعال عن الذات السيما المواهب  -

 : وجدير بالذكر أن التوافق الحسن على مستويين 

ا:  شخصي الوظائف  بين  التوازن  إلى  األجهزة ويشير  تقوم  أن  عليه  يترتب  مما  النفسية    لمختلفة 

 .بوظائفها دون صراعات قوية 

ويتأثر:  اجتماعي فيها  يعيش  التي  البيئة  مع  منسجمة  عالقات  الفرد  ينشئ  أن  التوافق   ويعني 

 .(37_36  ص: 1987 ،كفافياالجتماعي بمدى االنسجام الداخلي في الشخصية )

 : كاآلتي هر للتوافق الحسن يمكن اإلشارة إلى بعضهاوقد تحدث العديد من العلماء عن مظا

تقدير األمور    ويشير ذلك إلى إدراك مناسب للحقيقة فالتوافق الحسن يتطلب الواقعية في:  الواقعية

يسبب  قد  مما  لألمور  خاطئ  تقدير  إلى  بالفرد  يؤدي  الواقعية  عن  البعد  الشخصية    الن  المشاكل  له 

أما  ،  تفسير ما يجري في العالم المحيطواقع االتزان في ردود األفعال وفي  واالجتماعية كما ويتطلب فهم ال

التوافق الحسن فممارسة ضبط السلوك إراديا يدلل على    فقد اعتبر أيضا من مظاهر  لضبط الذاتبالنسبة  

 .اندفاعاته والثقة العميقة بالنفس بقدرة الشخص على التحكم في سلوكه مقدرة الشخص في كبح

و  العمل  الكفايةاالنتاجية  وجود :  في  مع  منتج  نشاط  في  قدراته  استغالل  في  الفرد  نجاح  ويعني 

 . التفاؤل ومحاولة تحسين الذات والتقدم بها نحو مزيد من االتفاق عنصر

بقدرته على    فاإلنسان ذو التوافق الحسن يتصف  القدرة على مواجهة اإلحباطوقد أضاف الطحان  

متاعب الحياة وأحداثها اليومية كما يتصف بدرجة عالية من التحمل  مواجهة اإلحباط وصالبة قوية إزاء  

حيث أشار إلى أن ذلك يعتبر من  .  والصمود ومواجهة عقالنية لمواقف اإلحباط أال يطغى عليها التخبط
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عام بشكل  الحسن  التوافق  مؤشرات  إلى  ،  أبرز  أيضا  أشار  اجتماعية  كما  عالقات  إنشاء  على  القدرة 

يظل اإلنسان مرتبطا بالجماعة منذ والدته حتى موته فهو  و   فرد لالنتماء حاجة أساسيةإن حاجة ال:  ناجحة

متعددة  اجتماعية  نشاطات  العمل ويشارك في  أو  المدرسة  إلى جماعة  ينتقل  تم  األسرة  إطار  يعيش في 

يها  والفرد ذو التوافق الحسن إلى تكوين عالقات ناجحة مع اآلخرين في مختلف الجماعات التي ينتمي إل

 (. 180: 1987، )طحان أي أن يكون مقبوال من الجماعة وينعم باحترامها وتقديرها 

 :  والتي تتمثل في ثالثة أبعاد  الصحيحة مع الذات كما تعتبر العالقة

الذات -أ ال:  فهم  وأن  لديه  والضعف  القوة  نقاط  المرء  يعرف  أن  تقدير  ويعني  في    يبالغ 

 . خصائصه وال يقلل منها

يرفضها ألن    وأن ال،  ويعني أن يقبل اإلنسان ذاته بإيجابياتها وبنقاط قصورها:  ذاتتقبل ال -ب

 . رفض الذات يؤدي إلى رفض اآلخرين

على -ج التغلب  ومحاولة  القوة  جوانب  بتأكيد  ذلك  ويكون  ذاته  تطوير  إلى  الفرد  يسعى   أن 

 .القصور والضعف

الحسن التوافق  مظاهر  من  األمن  الشعور  يعتبر  ينتابه  هذا  و   كما  ال  السوي  اإلنسان  أن  يعني  ال 

الشعور بالقلق وال يمر بحاالت صراع بل يشعر بالقلق عندما توجد مواقف مثيرة للقلق لكنه يواجه المواقف 

زالة مصادر الصراع والتهديد   (. 27 ص:  1987 كفافي،) .بفاعلية ويسعى لحل المشكالت وا 

النجاح   ين من مظاهر التوافق الحسن حيث إنوأضيف النجاح الدراسي واالتزان االنفعالي كمظهر 

انفعالية عوامل  هناك  لكن  فحسب  العقلية  بالقدرات  يرتبط  ال  في وأخرى    الدراسي  دورا  تلعب  دافعية 

أن الفرد يملك قدرًا من االتزان االنفعالي وقدرا   التحصيل الدراسي لذلك يدل تحقيق النجاح الدراسي على

بحي والدافعية  الحماس  من  والمثابرةمناسبا  والدأب  الجهد  بذل  من  يتمكن  االنفعالي  ،  ث  لالتزان  وبالنسبة 

فيشير إلى الحالة التي يستطيع فيها الشخص إدراك الجوانب المختلفة للمواقف التي تواجهه ثم الربط بين  
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تحديد  في  ينجح  بحيث  والفشل  النجاح  من  سابقة  وتجارب  وخبرات  دوافع  من  لديه  وما  الجوانب  هذه 

إلى التوافق مع    ات التي تتفق ومقتضيات الموقف وفي توافق استجابته توافقا مالئما ينتهي بالفرد االستجاب

 السعادةو   البيئة المساهمة االيجابية في نشاطها وفي الوقت نفسه يصل الفرد إلى حالة من الشعور بالرضا 

 .(161 ص: 1987، أبو زيد)

 : التوافق السيئ -15-1-2

يق االتزان بين الفرد ومحيطه الذاتي واالجتماعي وينعكس سوء التوافق في ويشار له بالفشل في تحق 

 :  فشل الفرد في إشباع حاجاته وفي خفض التوتر وحل الصراعات فإن له مظاهر ذكرها الطحان كاآلتي

بالتعاسة -أ لكشف :  الشعور  مهم  معيار  أنه  بعضهم  ويرى  التوافق  لسوء  أساسي  مظهر   وهو 

أشارت دراسات عديدة    سلوك الفرد الظاهر قد يبدو لدى المراقب الخارجي وقد   ألن،  االضطراب النفسي

  .مؤشرات على سوء القلق إلى أن بعض المظاهر االنفعالية مثل الخوف والقلق والتوجس هي

لذاته -ب المرء  فهم  مظاهره:  عدم  من  أساسي  ومظهر  التوافق  في  أساسي  عامل  الذات    فهم 

الفرد لنفسه أهداف   يبالغ الفرد في قدراته كما ويكون التوافق سلبيا عندما يضعويكون التوافق سلبيا عندما  

تسهم تقديرها سلبيا إلى عدم تحقيق    أقل من قدراته كما تقود المبالغة في تقدير الذات إلى الفشل في حين

 .الذات 

المرونة -ج نقص  أو  أ:  الجمود  إيجاد  على  الفرد  قدرة  عدم  إلى  الجامد  السلوك   ساليب ويعود 

وذلك غاياته  تحقيق  في  فشلها  عند  حتى  عليها  اعتاد  التي  السلوك  ألنماط  بديلة  نقص    سلوكية  بسبب 

لالستجابة للمتغيرات الجديدة في    المرونة حيث يرفض الشخص سئ التوافق تغيير أفكاره أو طرائق سلوكه

 . البيئة
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مظاهر    ها مظهر منإن تقبل الذات مظهر من مظاهر التوافق الحسن ورفض:  رفض الذات -د

هناك أن  كما  والقلق  الصراع  إلى  يؤدي  قد  للذات  الرفض  وهذا  السيئ  الذات   التوافق  بين رفض  ارتباطا 

 . والضعف في ثبات الشخصية

ما بسبب شعور :  لعزلةا -ه ناجحة غالبا  اجتماعية  إنشاء عالقات  الفرد في  وتظهر عند فشل 

الفرد يشبع حاجاته    ادة وعدم الرضا عن الذات ويعود ذلك إلى أنالفرد بالعزلة إحساسا بالكآبة وفقدان السع

 . الجماعة التي يعيش في إطارها إلى االنتماء والتقدير االجتماعي أي أنه فشل في توافق مثمر مع

المواقف    من ال يحسن اتخاذ القرار يع اني من الحيرة واالرتباك أمام :  عدم تحمل المسئولية -و

ا وهذه  يواجهها  ويجعلالتي  النفسي  التوتر  يولد  مما  للصراع  عرضة  تجعله  للقلق   لحيرة  عرضة  الفرد 

تحمل المسئولية وضعف في االستقاللية    ويشير عدم القدرة على اتخاذ القرار إلى ضعف في،  واالضطراب 

الفرد   واالنفعالي وبالتالي يعني عدم تحمل المسئولية أي أن  وترتبط المسئولية ارتباطا وثيقا بالنضج العقلي 

 (. 191 ص: 1987 )طحان، االجتماعي والوجداني الالزمين لم يصل إلى النضج

عن تنتج  التوافق  في  الفشل  أشكال  جميع  أن  يرون  البيولوجية  النظرية  أصحاب  أن  أمراض    إال 

اكتسابها خالل الحياة    ومثل هذه األمراض يمكن توارثها، أو ،  تصيب أنسجة الجسم وبخاصة مخ اإلنسان

ناتج عن الضغط  القلب الو   واألمراض المزمنة كمرض السكري ،  والعدوى ،  والجروح،  إلصابات عن طريق ا

 . (42  ص :1990 ،عبد اللطيف)الواقع على الفرد 

 :  العوامل المؤثرة في سوء التوافق -16

حد سواء    يرتبط التوافق ارتباطًا وثيقًا بتحقق حاجات اإلنسان الفسيولوجية والبيولوجية والنفسية على

إذا ما طرأ ما يمنع تحقيق اإلنسان لحاجاته هذه فقد ينشأ عنده اضطراب وتوتر وسوء التوافق وعلى هذا  ف

 :  األساس فان علماء النفس يرجعون سوء التوافق إلى عدة عوامل منها
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يؤدي   ذلك ألن عدم إشباع الحاجات النفسية والجسمية:  عدم إشباع الحاجات الجسمية والنفسية

له ذلك حقق توازن   ن الكائن الحي مما يدفع الكائن إلى محاولة استعادة اتزانه فإذا تحققإلى اختالل تواز 

 . (439: ص 1983)الديزني،   أفضل أما إذا لم ينجح فيضل التفكك والتوتر باقين

 ويقسم عباس عوض الحاجات التي يسعى اإلنسان لتحقيقها إلى:

إلى   -أ والحاجة  والماء واألكسجين  للطعام  المحافظة علىالحاجة  إلى  والحاجة  درجة   اإلخراج 

 .حاجات تكفل بقاء النوع حرارة الجسم ووقايته من أخطار البيئة أما الدافع الجنسي ودوافع األمومة فهي

المتكسبة -ب  االجتماعي:  الدوافع  التطبيع  عملية  الفرد خالل  فيكتسبها  ثانوية  دوافع  وهذه   وهي 

يؤدي إلى الشعور بالقلق    إن عدم إشباعها،  ت اإلنسانية واالجتماعيةالدوافع تساعد على استمرار العالقا

 (. 56 ص : 1996 ،)عوضواالغتراب والتعاسة وفقدان األمل 

يتعرض   يتفق علماء النفس على أن الخبرات المؤلمة التي:  األزمات االجتماعيةو   الضغوط البيئية

ففرويد يرجع االضطراب    ية لالنحرافات النفسيةإليها اإلنسان في الطفولة مسؤولية عن تنمية العوامل المهن

الطفولة في  تحل  لم  التي  الصراعات  إلى  الرشد  في  النفسية  اضطراب    ات  يعتبرون  الجدد  والفرويديون 

أما أصحاب المدرسة السلوكية ،  عوامل االنحرافات النفسية عالقة الطفل بوالديه في مرحلة الطفولة من أهم

النفسية والعقلية واالنحرافات السلوكية سلوكيات متعلمة ألخطاء في عملية  فيذهبون إلى أن االضطرابات  

 (. 283 ص: 1988  مرسي،االجتماعية خاصة في مرحلة الطفولة ) التنشئة

لتوافق مرهون بالخبرات سارة أو الخبرات المؤلمة في الطفولة وفي أي مرحلة عمرية فعندما يمر  فا

القلق و دية أو اجتماعية فان ذلك يؤدي إلى االضطراب والتوتر  اإلنسان بأزمات شديدة سواء كانت اقتصا

 القتل إحدى العوامل التي تؤدي إلى اضطراب السلوك. و  كما أن الحروب ومشاهدة مظاهر العنف

والعقلية والنفسية  الجسمية  المألوف:  اإلعاقات  النابية عن  الخاصة  الجسدية  تؤثر في    فالمظاهر 

أ المفرط  التوافق فالقصر  يكون عملية  الناس وقد  يؤثره  الزائدة ليس مما  البدانة  للفشل في    و  ذلك مصدر 
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ثارة االضطرابات في التوافق ومثل ذلك وجود    منافسة اجتماعية ويكون في ذلك إمكان شعور بالنقص وا 

والسمع أو ما قد يكون في وجهه من قبح وكدمات تؤدي إلى   إعاقة في الظهر أو الرجلين أو في البصر

النشاطات   وكية ويشير المليجي وآخرون إلى أن من عقبات التوافق القدرة غير الكافية ألداءاضطرابات سل

أمثلة على ذلك منها  ضعف الصحة وشذوذ   بكفاية سواء كانت جسمية أو عقلية أو اجتماعية ويضرب 

اء مجموعة القدرات العقلية انخفاض الذك  الشكل وقصور في أجهزة الحس كالسمع أو العمى وغيرها وفي

المدرسي أو مزاولة األعمال التي تتطلب استخدام الذهن    وعدم القدرة على أداء العمل،  وسوء االستعدادات 

التوافق كثيرا العلماء ولكن جعال األولوية في ذلك لإلعاقة  و   في تحديد أسباب سوء  لم يختلفا عن هؤالء 

تشوهات  بين  و   الجسدية من  التي تحول  الحواس  أو نقص في  وأهدافه مثل ضعف  عاهات جسمية  الفرد 

 المهارات النفس حركية أو هي الخلل في نمو الشخصية تعوق الشخص عن تحقيق أهدافه و  القدرات العقلية

 كذلك العوامل النفسية مثل الصراع النفسي الذي ينشأ عن تناقض أو  و 

أشارا إلى    عدم قدرته على المفاضلة بينها واختيار أي منها في الوقت المناسب كماو   تعارض أهدافه

العوامل االقتصادية في الحيلولة دون وصول الشخص لحالة التوافق حيث اعتبر نقص  و   العوامل المادية

عدم توفر اإلمكانات المادية عائقا يمنع كثير من الناس من تحقيق أهدافهم في الحياة وقد يسبب و   المال

أشار  له وأخيرا  باإلحباط  الشعور  فالم  االجتماعية  العوائق  عاداته  إلى  في  المجتمع  يفرضها  التي  قيود 

س أسباب  أحد  تكون  قد  العالقات  وتنظيم  السلوك  لضبط  وقوانينه  الفرد  وتقاليده  لذى  التوافق  أماني )وء 

 . (50_ 49 ص: 2011  حمدي، شحادة  الكحلوت،
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 خالصة:

الفرد   يحققه  عن طريقو ،  يعتبر موضوع التوافق من أهم المواضيع في علم النفس والصحة النفسية

 . ذاته النفسية واالجتماعية

مع التوافق  لمصطلح  قدمت  التي  التعريفات  أهم  تقديم  الفصل  هذا  في  حاولنا  أهم    ولقد  تناول 

وبمستوياته به  المرتبطة  والتوافق،  المصطلحات  النفسي  التوافق  تناولنا  حدى  كما  كال على  ، االجتماعي 

 . لتوافق سواء النفسي أو االجتماعيتعيق ا  ف العوامل التي يمكن أنبتقديم التعريف وأهم المعايير ومختل

أهدافه، تحقيق  على  القدرة  يعني  االجتماعي  النفسي  التوافق  تحقيق  إلى  الفرد  حاجاته    ووصول 

المتطل وفق  المحيط،  ودوافعه  يفرضها  التي  والشروط  المصابة  بات  المرأة  تسعى  التي  االهداف  أهم  ومن 
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في  و   عيش حياة خالية من الصراعات ، و مع المجتمعو   حقيقها هي توافقها مع نفسهابسرطان الثدي إلى ت 

 . لى مرض سرطان الثدي من كل جوانبهالفصل الموالي سنتطرق إ
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 تمهيد :

الغير الطبيعي لخاليا الثدي  و   يعتبر سرطان الثدي من األورام الخبيثة الناتجة عن التكاثر العشوائي

كما ، الباحثين نظرا الزدياد معدالت اإلصابة به في االونة األخيرةو  حيث لقي اهتمام كبير من قبل األطباء

التأثيرات  و   بسبب ارتفاع نسبة انتشاره،  نواع السرطانات المهددة لحياة الكثير من النساءأنه يعد من أخطر أ

حيث لم تعرف أسبابه الحقيقية إلى يومنا هذا عدا بعض  .  النفسية للجراحة على العضو المهم في الجسم

 . العوامل المساهمة في اإلصابة به

 ب التي تحدد هذا المرض. نوضح الجوانو  في هذا الفصل سنتطرق إلى سرطان الثديو 
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  : مفهوم السرطان -1

هناء)   لغة: كارسينوما   2007أشارت  اليونانية  الكلمة  من  اشتق  للسرطان  االنجليزي  للفظ  أي   ( 

السرطانية تعريف محدد لمرض ألورام  البحري ولم يستطع األطباء وضع  القرن ) السلطعون    ).20حتى 

 ض الباحثين وضع تعريفات لهذا المرض مرتبطة باألبحاث الخاصة بهم. ولكن مع تقدم العلم أمكن لبع

بأنهعن"أيونج )  (2007)  فقد ذكرت هناء:  واصطالحا ويقتصر    تعريفا بسيطا لمصطلح السرطان 

أن مرض األورام السرطانية    نماء ذاتي نسبي للنسيج األطباء على استخدام مصطلح النماء على ألورام

كل على  يطلق  الخبيثةالسرطا اسم  جبرائيلوأضاف،  نية  إلى    "  أو  االستمرار  إلى  ميل  لها  التي  األورام 

أحمد شويخ، )  صفة المعاودة بعد فترة قد تطول قليال أو كثيرا  ولها،  والتي تهلك األنسجة السليمة،  النمو

 .(31ص  :2007

 التي  معويعرفه تايلر على أنه عبارة عن مجموعة من األمراض التي تزيد من المائة مرض، يج

المشتركة العوامل  من  الجينية ،  بينها عدد  الوراثية  المادة  في  السرطان عن خلل  في خاليا    وينجم  تتمثل 

فخاليا جسم اإلنسان تتكاثر بشكل منتظم  ،  اإلنسان الجزء المسؤول عن السيطرة على نمو الخاليا وتكاثرها

الوراثية،  وبطيء المادة  في  خلل  يحدث  السرطان  حالة  في  نموها    ما ،  لكن  في  زائد  تسارع   إلى  يؤدي 

مكاناته.  ،  ومن المعروف أن الخاليا السرطانية عكس خاليا الجسم األخرى ،  وانتشارها تستنزف طاقاته وا 

 .  (811ص   :2008شيلي تايلور، )

 أنواع األورام السرطانية: -2

 :  ع ألورام وهيا لشرفاء أنو ذكر يوسف ا

السرطانية(  األورام -2-1 قابلةو :  الحميدة)غير  وغير  بغشاء  مغلفة  تكون  ما  عادة  لالنتشار،    هي 

وتأثيرها يكون بالضغط    ولكن بعضها قد يسبب مشاكل للعضو المصاب خصوصا اذا كانت كبيرة الحجم

هذه األورام من  .  ؛ مما يمنعها من العمل بشكل طبيعيالمصاب أو األعضاء القريبة منها  على العضو
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ء منها وغالبا ال  ا بالعقاقير أو األشعة لتصغير حجمها وذلك كاف للشفاالممكن إزالتها بالجراحة أو عالجه

 .تعود مرة ثانية

 ، اجم وتدمر الخاليا وا ألنسجة بهااألورام السرطانية ته:  األورام الخبيثة )سرطانية( -2-2

 : ولها قدرة على االنتشار وهي تنتشر بثالث طرق 

 .ضو المصاب ة األعضاء المحيطة بالعانتشار مباشر لألنسج  -

 .االنتشار عن طريق الجهاز اللمفاوي  -

عن طريق   تنتقلو   حيث تنفصل خلية أو خاليا من الورم السرطاني،  االنتشار عن طريق الدم -

غالبا أعضاء غنية بالدم مثل    الجهاز اللمفاوي أو الدم إلى أعضاء أخرى بعيدة ؛ حيث تستقر في مكان ما

اللمفاوية  ،  إلرئة العقد  أو  الثانوية  الكبد  باألورام  تسمى  أخرى  سرطانية  أورام  نمو  في  )يوسف  متسببة 

 .(18ص : 2008، الشرفاء

 ة للثدي(ي بية الترك ي)البن مكونات الثدي: -3

الجسد ي الصورة  وفي  األنوثة  مجال  في  هاما  دورا  الثدي  عنيلعب  المرأة  تحملها  التي  ،  نفسها  ة 

الح الحليو يوظيفته  في صنع  تتمثل  األ ية  لرضاعة  تأثب  تحت  في  يطفال  المتمثلة  الجنسية  الهرمونات  ر 

حجم الثدي خالل سنوات  و   يتغير شكل، ض عند سن البلوغيفرزهما المب يالبروجسترون اللذان  و   ني األستروج

 .(79 ص: 2015 ،شدميالمراهقة وطوال سنوات الحياة )

 حوالي  فصوص ضم عدد من اليث  حي،  فييج ضام ل ي نس،  ج دهنيية نسي تكون الثدي من غدد لبن ي

إلى ) 15) نها يحتوي كل فص على فص ي،  ( فص 20(  القادرة  يصات أصغر في  البصيالت  تها عشرات 

الحليب  إنتاج  الفصوص ،  على  هذه  اللبن   الفصيصات و   ترتبط  القنوات  تدعي  رقيقة  أنابيب  أو  بواسطة  ية 

ادة الذهنية الفراغات تمأل  الم و   ة وهذه بدورها تؤدي إلى حلمة الثدي، تأتي العضالت أسفل الثديي بالحلي

ة التي تقوم  ية الدمو ية متجانسة باإلضافة إلى األوعيعة كتل يعطي الثدي طب ين الفصوص والقنوات مما يب
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اللياألوعو   الثدي  بتغذية خاليا اللمفييمفاو ية  اللون( الذي يحتوي على ي)سائل عد   ة التي تحمل السائل    م 

المناعيالخال االلتهيا  محاربة  في  تساهم  التي  األوعة  وهذه  غدد صغي ابات  إلى  تؤدي  الغدد   رةية  تسمى 

في محاربة االلتهابات وفي  توجد تحت اإلبط وحول عظمة الترقوة وبداخل الصدر والتي تساهم  ،  ةياللمفاو 

 (. 80:  2015)شدمي،  تصفية السائل اللمفاوي من الفضالت 

 :ات التي تحدث للثدي أثناء البلوغالتغير  -4

 :ومرحلة اليأس على النحو التالية الرضاعة، يتطور الثدي خالل فتر 

 : تطورات الثدي خالل الحمل وفترة الرضاعة -4-1

، تعتبر التغيرات التي تحدث للثدي أول عالمات الحمل في المرأة وذلك بسبب نشاط هرمون الحمل

الثدي    وخز في حلمةمحيطة بحلمة الثدي مصحوبا بألم  إضافة إلى إضافة إلى تضخم المنطقة الداكنة ال

 . بسبب نمو غدد الحليب وعليه فإن الثدي يكون قادرًا على در الحليب في الشهر الخامس أو السادس

 : تطورات الثدي في مرحلة سن اليأس -4-2

الخمسين إلى  األربعين  سن  بلوغها  بعد  المرأة  لدى  اليأس  سن  مرحلة  يبدأ،  تبدأ  الهرمون   وفيها 

األنثوي بشكل واضح مما    تيرون في التذبذب ويقل إنتاج الهرمون والجنسي البروجس،  األنثوي األستروجين

ان يحدث  لذلك  وكنتيجة  اليأس  سن  أعراض  تسمى  أعراض  ظهور  إلى  الليفية  يؤدي  األنسجة  في  كماش 

الثدي)الغدد  في  المعتاد و   (  شكله  الثدي  فقد  ذلك  عن  نحافته  و   ينتج  لى  الحجازا  ص  :  2003،  )بشير 

41) . 

 

   

  :ثديتعريف سرطان ال -5
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السرطانات ش أنواع  أكثر  من  الثدي  بأنهييعتبر مرض سرطان  يعرف  النساء حيث  بين  "ورم    وعا 

الغير الطبيعي لمجموعة من الخاليا في الثدي والتي تؤدي إلى تدمير و   خبيث ناتج عن التكاثر العشوائي

كبد،الرئتين أو العظام  النسيج األصلي ثم تغزو األنسجة المحيطة وأحيانا تنتقل إلى أماكن أخرى خاصة ال 

 .(28 ص :2013، عماري الذي يؤدي إلى الموت في غياب العالج )

- ( الثدي  سرطان  منظمة  الثدي2013وتعرفه  لخاليا  منتظم  غير  نمو   " بأنه  عن  ،  (  ناتج 

ا الجينات  في  غير طبيعية  تغيرات  أو  الخاليا"  طفرات  نمو  تنظيم  الكركي،   ،الشقران)لمسئولة عن   رافع 

 . (86 ص : 2016

هو  و   من خالل هذه التعاريف يتضح بأن سرطان الثدي هو عبارة عن شكل من أشكال السرطانو 

انتظام عدم  الثديو   تكاثرو   نموو   يعني  أنسجة  في  تنشأ  التي  الخاليا  و انتشار  المصابة،  الخاليا   تنقسم 

تكون إما أورام  و   متدعى هذه الكتلة بالور و   تتضاعف بسرعة مشكلة قطعة أو كتلة من األنسجة اإلضافيةو 

 االنتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم. و   يمكن لخاليا الورم االنفصالو  سرطانية خبيثة أو حميدة

 : ةأورام ثدي المرأ -6

 ب ثدي المرأة نذكر أهمها:يد من األورام التي تصيهناك العد 

 :( Tumeur Fibrokystique) سيفي المتكيالورم الل -6-1

المرأة التي    تواجد عند يث  ب موضعي في الثدي وهو شائع وغير خبيطرا هذا الورم عبارة عن اض

 (. 328ص  201 د. ت: ص ،عماري ) سنة( 50ـ  30يتراوح عمرها بين ) 

التي هي   سااألكيسي إلى  كير كلمة  تشيما  في،  فيلي ج ضام  حيث تشير كلمة ليفي إلى وجود نسي

انتفاخ أو ألم مباشرة    يها إلضافة إلى تورم أوقد تشعر المرأة بنتوء أو كتلة في ثدي،  ئة بالسائلمليوب  جي

 (26ص: 2009، سعاديقبل دورة الطمث على االرجح )

 : (Kystes)األكياس  -6-2
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وهي تتواجد غالبا عند النساء ،  ة أو البقعة المنتفخةالطريئة بالسائل تبدو مثل الكتلة  مليوب  جيهي  

( عمر  عاما50  -35بين  تتراوح  ،  (  من  األكيقد  البي  رةصغياس  إلى حجم  يزداد  و   تقريبا  ضةالحجم  قد 

تماما وتختفي  الطمث  دورة  قبل  مباشرة  انتفاخا  أكثر  تصبح  أو  : ص  2009  )سعادي،بعدها    حجمها 

27.)   

 : (L'adénofibrome ou Fibroadénome)فيليالورم الغددي ال -6-3

غير    ا وتكون عادةتتحرك بسهولة تحت الجلد عند لمسه،  ةية أو قاس هو كتلة صلبة ناعمة مطاطي

من الممكن أن  ، و ن فترة البلوغ والعشرينات ي ظهر هذا النوع غالبا مابي، (27 ص  :2009 ، سعاديمؤلمة )

 (. 28  ص: 2013، )عماري تجد المرأة أكثر من ورم واحد في الثدي أو الثديين 

 (Carcinome lobulaire): الورم الفصي -6-4

تكون أحيانا    حظ المرأة إفرازات من الحلمة قد قد تالو   ر الحلمةة بجواي حدث هذا الورم في القناة اللبني

 .(28 ص: 2013، عماري ) ممزوجة بالدم

   : أنواع سرطان الثدي -7

 لي: يما يتمثالن ف ي ن يسيي ن رئ يف سرطان الثدي إلى نوع تم تصني

  (Tumeur non Invasive) السرطان غير الغازي: -7-1

الخالي من  الثدي  سرطان  التي  ينمو  والقنوات ا  الثدي  فصوص  بطانة  الخال،  تشكل   ايوتعرف 

الخال ب"  القنوات  أو  الفصوص  في  تنحصر  التي  أو"غ يالسرطانية   " الالبدة  الغاز يا  ،  )مزبودي"  ةير 

 (. 64 ص :2013

ن استنادا  ي مكن أن تقسم إلى نوعيا السابقة للسرطان و يان بالخال ي ا في بعض األحي وتعرف هذه الخال

 : ث تتمثل فيي(، ح 64 ص :2013مزبودي، جهر)إلى شكلها تحت الم

 :ر غازي في القنواتيسرطان غ -أ
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ن أن تنمو بشكل مفرط  يب إلى الحلمتيب المسئولة عن نقل الحليا في بطانة قنوات الحلي مكن للخالي

 ).64  ص: 2013 ،مزبودي) ة ولكنها تبقى محصورة في القنوات فقطي حتى تبدو سرطان

كانت هذه الحالة ناذرة  ،  بالسرطان ما قبل الغازي أو سرطان داخل القنوات وتعرف هذه الحالة عادة  

تدر و   جدا باتت  ش ي جيلكنها  أكثر  للثدييا  األشعة  صور  استخدام  بدء  منذ    ص :  2013)مزبودي،    وعا 

64  .) 

أن معظم   إال،  انا على شكل كتلةيظهر أحير الغازي في القنوات قد  يعلى الرغم من أن السرطان غ

إشارةيعاتيالنساء   أو  عالمة  بأي  الشعور  دون  من  معه  اإلصابةيوال  ،  شن    )ماموغرام(  كتشفن 

Mammographie"" (. 66ص  :2013 مزيودي،) إال بعد خضوعهن لصورة األشعة للثدي 

المجهر ي التكلسات  من  محددة  منطقة  شكل  على  عادة  الصورة  في  السرطان  هذا  ونقاط  يظهر  ة 

في حال  ، و كتلة في ثدي المرأة وقد تعاني من إفرازات في الحلمةان تظهر  ي في بعض األح، و الكالسيوم

تخرج من القنوات إلى األنسجة  و   ا السرطانيةيترك هذه النوع من السرطان من دون عالج قد تنتشر الخال

تحول إلى سرطان  ي ومن الممكن معالجته للحد من نموه قبل أن  ،  طة لتتحول إلى سرطان غازي فعاليالمح

 ص:  2013  ،مزيوديسبب أي أذى )يمكن أن  ي استئصال العضو المصاب ال    في حالةغازي إال أنه  

66 .) 

تم استئصال الورم بكامله من  يسي لهذا النوع من السرطان شرط أن  يإن الجراحة هي العالج الرئ 

مكن عادة الخضوع لجراحة تحفظية )استئصال جزئي  يرة من الثدي  يلكن إن تموضع بمنطقة صغ ،  الثدي

السرطان غيث  يحب  للثدي( باستئصال  بهايقوم  المحيطة  الطبيعية  الغازي وبعض األنسجة  ي ،  ر  بقى  لكن 

ما   غالبا  ألنه  قائم  التي  ي الخطر  المنطقة  على طرف  الموجودة  الثدي  أنسجة  في  السرطان  عاود ظهور 

 أجريت فيها الجراحة . 
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أجرين    كنو   في القنوات   ر الغازي ين من السرطان غ ي عانينصح معظم النساء اللواتي  يولهذا السبب  

بة  ساهم في الحد من خطر إصاية ألن ذلك  ية في الثدي بالخضوع لعالج باألشعة بعد العمليجراحة تحفظ 

 .الثدي بأنواع أخرى من األمراض 

أنه   من  الرغم  عمليوعلى  إجراء  التحفظيمكن  الثدي  جراحة  الطبية  أن  إال  عادة يب  ي ة   نصح 

امتد   حال  في  الكلي  الثدي  لباستئصال  أو  يالسرطان  الثدي  منطقة  من  سنتمترات  أربع  من  أكثر  غطي 

    (.68 ص :2013)مزبودي،  ليشمل منطقة أخرى من العضو

 صي (ي)الورم الفص: صر غازي في الفصييسرطان غ -ب

الفصي الورم  حالت يستخدم مصطلح  لوصف  منفصلت يصي  تعتبران  كانتا  هماي ن  السابق  في  فرط   ن 

 .(69ص ، )مزبودي صات ير الغازي في الفص ين غالسرطاو  عييالتنسج الالطب

وعند وجود ،  شخص اختصاصي األمراض اإلصابة بهذا النوع من السرطان بإجراء خزعة للثديي

الخال إلى خليارتفاع في عدد  أكثر  يت يا  أو  التنسج وعندما  ين  بفرط  ذلك  الخاليا  عرف  تزداد عدد طبقات 

 .زداد حجمهايصة الثدي و تمتد فصي

 في الثدي  صي صدفة بعد خضوعها لخزعة كثلةيب إصابة المرأة بالورم الفص يتشف الطب ك يعادة ما  

األحو  بعض  وفي  األشعة  صورة  في  شذوذ  ظهور  الثدي يان  يبعد  في  تكلسات  ظهور  )مزبودي،  سبب 

  وم داخل الثدي وتظهر بشكل واضح يرة من الكالسيوهي عبارة عن تجمع نقاط صغ ،  (69  ص  :2013

الما و  صورة  على  حم  فموغراأبيض  التكلسات  هذه  وال  يوتعتبر  وجود عني  يدة  هناك  أن 

 : في الثدي هذه التكلسات إلى نوعينن ي وقد صنف أطباء األشعة المختص  (Mammographie)،سرطان

وجود   كون إشارة علىيرة فإن جزءا منها قد  ي رة أما التكلسات الصغير خطيرة وهي غ يتكلسات كب 

التكلسات ولعل أهم سبب لوجود هذه  ،  دات تعكس مرضا حميالحاالان كانت في أغلب  و   سرطان  الثدي
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العملي الجراحهي  هذه  يات  إلى وجود  يؤدي  الحليبية  القنوات  والتهاب  توسع  أن  كما  الثدي  في  السابقة  ة 

 ).2015، مان الحورانيي)د.سلالتكلسات 

الفص بالورم  المصابات  النساء  أن  الثديي وبما  بسرطان  لإلصابة  عرضة  أكثر   نصحهن ي  صي 

سنة  (  15  -10ن )ي قة منتظمة مرة في السنة لمدة تتراح بيالطبيب عادة بالخضوع لفحوص األشعة بطر 

 . (71 ص: 2013 ،مزيوديبعد تشخيص اإلصابة )

  (Tumeur invasive)  السرطان الغازي: -7-2

ة وتمتد  يمفاو ية بقدرة على االنتشار داخل الثدي وقد تدخل إلى القنوات اللي تتمتع السرطانات الغاز 

الل الغدد  المكان األكثر ش ية عادة تحت اإلبط و يمفاو يإلى  الثدييعتبر هذا  أحيانا  ، و وعا النتشار سرطان 

ة  ية أو من خالل نموها في األوعية الدمو يمفاو يا السرطان الغازي إلى مجرى الدم من الغدد الليتصل خال

ب  يمن االنتشار في أي مكان من الجسم لتص   ا إلى مجرى الدم تتمكنيوما إن تصل هذه الخال،  في الثدي

 (. 71ص  : 2013مزبودي، الدماغ  )و  ن، الكبد ي الرئت، العظام

 لي:يما يتمثالن ف ين  صنف السرطان الغازي إلى نوعييو 

 السرطان الغازي القنوي: -أ

بأنها سرطانات غاز  السرطان  أنواع  قنو يتصنف معظم  نحو)ية  أي  )   85ة  :  2013،  مزبودي%( 

   .(76 ص

  ة في القنوات اللبنيةيا السرطان ي بدأ نمو الخاليث  يح،  وعا مقارنة باألنواع األخرى يوتعتبر األكثر ش 

من ثم إلى  و   نتشر بعدها إلى العقد اللمفاويةيطة بالثدي و يغزوا األنسجة المح يخترق جدار القناة ل يمن ثم  و 

 ( 2013النجار، .) ن، الكبد، العظام والدماغيها الرئت يأجزاء أخرى من الجسم بما ف 

ا السرطانية يث أن الخاليرة ذات درجة منخفضة حي ففي هذا النوع من السرطان تظهر أورام صغ

ناذرا ما تؤدي و   ة وبما أن انتشارها بطيء تكون نسبة النجاة منها مرتفعةيع يا الثدي الطبي هة بخاليتكون شب
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الوفاة أور ،  إلى  فهي  الثاني  النوع  سرطانيأما  كب ام  تبدوية  تحت   رة  الطبيعية  الخاليا  عن  تماما  مختلفة 

من المحتمل معالجة هذه    الجسمرة في  ية ألنها تنموا وتنتشر بسرعة كبيالمجهر وتصنف في الدرجة العال

ث أن هذا النوع من يث الذي حقق نتائج مبهرة في هذا المجال حيرة بفضل الطب الحد يالسرطانات الكب

جب أوال اكتشاف نوع  يولهذا  ، ائييميد للعالج مثل العالج الكيكل ج ب بشستجيي السرطان العدائي غالبا ما 

   .العالج المالئمد يالورم الذي أصاب الجسم ومن ثم تحد 

 :السرطان الغازي الفصيصي -ب

حيث أن  ،  ةية غاز يص يمن كافة أنواع السرطانات هي سرطانات فص  %( 10و  5)  قول األطباء أني

،  ليس كتلةو   عي للثدي لتشكل طبقة سميكةيج الطبي ن النسيفي خطوط بة تندفع وتنتشر  يا السرطانيالخال

تشخيلهذا   في  عادة صعوبة  األطباء  تحسسه  يواجه  يصعب  ألنه  السرطان  من  النوع  بهذا  اإلصابة  ص 

 (.فا في صورة األشعة )الماموغرايد أطرافه وال تظهر الخاليوتحد 

من  و   األخرى   صه مقارنة باألنواعيتشخ   صي أكبر حجما عند يكون السرطان الغازي الفصيغالبا ما  

د  يحيث أنه يصعب تحد   ،اإلصابةص  ية عند تشخ يمفاو يكون المرض قد انتشر إلى الغدد الليالمحتمل أن  

ر  يسبب مشكلة للجراح في اعتقاده أن السرطان صغ يحجم السرطان من خالل فحص الكتلة وهذا ما قد  

 ن انه أكثر تمددا.تب ي حاول استئصال الكتلة ي ن ي ر محدد ولكن حيوغ

  الكتلة   ة استئصاليخضعن لعملي صي الغازي  ي ن من السرطان الفصي عانيضات اللواتي  ينصف المر 

سي  ير بالرنين المغناط يانا التصو يد أحيفية الستئصال كامل السرطان وقد  يتحتاج كذلك إلى جراحة إضافو 

ابة بالسرطان في الثدي الثاني  ث تواجه المصابات خطرا كبيرا لإلصيح،  د مدى انتشار المرض يفي تحد 

 .(75: ص 2013.)مزبودي، 
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 يمثل تطور سرطان الثدي : 1الشكل 

 :  لييما  يتمثالن فين من سرطان الثدي ين آخر ي إضافة إلى وجود نوع

 (Le cancer Inflammatoire du sein) ي: سرطان الثدي االلتهاب

وتسد   ايإذ تكبر الخال،  ة تورما في كامل الثديي ا السرطانيفي سرطان الثدي االلتهابي تسبب الخال

:  2013مزبودي،  )  مشتعالبدو الثدي متورما ومحمرا و يجة ذلك  ية في الثدي والبشرة ونتيمفاو يالشبكات الل

 (. 84 ص

ظهور   ها المصاب إضافة إلىيث تشعر المرأة بألم في ثد يجئ ح غالبا ما تظهر األعراض بشكل مفا

ضات إلى  يعادة ما تحتاج المر   ،ت من الحلمة أو كتلة تحت الذراعأفرازاو   كة في الثدييكتلة أو منطقة سم 

الكيمز  العالج  تشمل  العالجات  والجراحة،  ائي واإلشعاعييميج من  بالهرمونات  أنواع  ،  العالج  إن معظم 

الثدي   الخسرطانات  هي  الجراحة  األوليتكون  النوع  و   ار  هذا  إلى  بالنسبة  في  يلكن  عادة  األطباء  لجأ 

ايجابي  ائي مع عقار  يميأحيانا مزج العالج  الك، و العالج باألشعةو   الدرجة األولى إلى العالج الكيميائي

اسو   (،Herceptins)  ن(ي رسبتيه) )ميعرف  بتراستوزوماب  العلمي  (  Trastuzumabه 

"ه " (85،ص2013)مزيودي، السرطان  كان  حال  األحي  (HER2) 2ر  يفي  معظم  تخضع  وفي  ان 
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ضة إلى حوالي أربع إلى ثماني جلسات من العالج الكيميائي بحيث تخفف هذه الجلسات من نسبة  يالمر 

في بعض األحيان قد يختفي السرطان بشكل كامل بعد انتهاء  و ،  سببهيتورم واحمرار الثدي والوخز الذي  

ا لم  يميلكالعالج  حال  وفي  ذلك  يائي  المناسب يحصل  الحل  هو  باألشعة  أو  بالجراحة  العالج  كون 

 .(85 ص :2013 ،مزيودي)

 ( Paget(: )مرض باجيت) سرطان حلمة الثدي

( من  %5من)  ت يعتبر مرض باجي ر الشائعة فهناك أقليب حلمة الثدي من األمراض غيصيالذي 

ا  ي في هذا النوع من المرض تنمو الخال،  ضايب الرجال أيصي   وقد ،  ن منهي عاني المصابات بسرطان الثدي  

ة التي يميل لونها إلى  حيث يظهر تحرشف في الحلم ،  ب إلى جلد الحلمةية قنوات الحلية من نها يالسرطان

وي باجيت األحمر،  مرض  بين  التمييز  أوال و   جب  الحلمة  يصيب  المرض  هذا  أن  حيث  العادية  اإلكزيما 

طة بها )الهالة(  يما المنطقة المحيب االكز يما تص ي ف،  إفرازات من سطح الحلمةوثدي واحد فقط مع ظهور  

 .ن معاييالثد و  في الدرجة األولى

سرطان    عاني معظمهن من يت من وجود كتلة تحت الجلد كما  يتعاني نصف المصابات بمرض باج

اجيت بهذين  مرض ب،  ر غازي في القنوات تحت الحلمة أو من سرطان غازي في مكان ما من الثدييغ

أما في حال كان المرض موجود وحده    ففي حال اقتران  ،  تطلب استئصال الحلمةيالنوعين فإن عالجه  

ضة بشكل منتظم  ييتعين متابعة المر و   ها العالج باألشعةيليشمل الجراحة باستئصال الحلمة و عالج يفإن ال

 .  (85  ص: 2013مزبودي، ة ) ل الفحوص وصور الماموغراف السنويخال

  : مراحل سرطان الثدي -8

 تتمثل فيما يلي: ( Rosnthal; 2001) يمر سرطان الثدي بخمس مراحل حسب روزنثال

 ة:يالمرحلة الصفر  -8-1
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  –  98)  بينوتعني هذه المرحلة أن الورم في مرحلة مبكرة جدا وتتراوح نسبة الشفاء من المرض ما  

    .(86 ص: 2016 رافع الكروكي،، الشقران) (%  99

 :المرحلة األولى -8-2

 ( %  90  –  85)   سم( ونسبة الشفاء منه تكون ما بين2في هذه المرحلة يكون حجم الورم حوالي)  

 (.86: ص 2016)الشقران، رافع الكروكي،  ويكون العالج المناسب عن طريق الجراحة

 
 (: يوضح المرحلة االولى لسرطان الثدي . 02لشكل )ا

 :ةيالمرحلة الثان -8-3

ف المرحلة  هذه  بيأما في  ما  الورم  اللمفاؤية  و   سم(5  -2ن)  يتراوح حجم  العقد  إلى  انتشر  قد  يكون 

كون العالج عن طريق الجراحة  يو   %(،  66الموجودة تحت إبط الثدي المصاب ونسبة الشفاء تقدر ب)  

ب  الجمع  وب نيأو  اإلشعاعي،يها  العالج  الكيل ين  العالج  معا  يميها  االثنان  أو  الهرموني  العالج  أو  ائي 

 ).86 ص: 2016 ،الشقران،رافع الكركي)
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 يوضح المرحلة الثانية لسرطان الثدي : (03الشكل )                   

   : المرحلة الثالثة -8-4

و  للمرض  المتقدمة  المراحل  المرحلة من  هذه  أكبر من)  يتعد  الورم  تكون   ث يح  سم(،5كون حجم 

ولكن الورم لم ينتشر بعد إلى أماكن ،  ط للثدييلمحج اي ة ملتصقة مع بعضها البعض وبالنسيالغدد اللمفاو 

كون العالج في هذه المرحلة من خالل االستئصال الموضعي  ي%(، و   50دة في الجسم ونسبة الشفاء)  يبع

 .  (86ص:  2016الشقران؛ رافع الكركي، ائي أو الهرموني )يميباألشعة المناسبة أو العالج الك

 
 (: يوضح المرحلة الثالثة لسرطان الثدي04الشكل )                       

 :  المرحلة الرابعة -8-5
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،  وهي مرحلة متقدمة جدا من المرض أي أن الورم قد انتشر إلى أنسجة أخرى من الجسم كالرئتين

الع تتجاوز)  الكبد،  الشفاء ال  ونسبة  المقابل  الثدي  أو  والدماغ  لمدة خمس سنوات من   10ظام  أي   )%

الكيو ،  اةيالح العالج  على  باالعتماد  الخاليا  يميكون  تحطيم  بهدف  معا  االثنين  أو  الهرموني  أو  ائي 

 .  (86 ص:  2016، الشقران ؛ رافع الكركي). ها والحد من انتشارهايطرة عل ية والسيالسرطان

الطبقي جميوم  أو  العالجات  هذه  أحد  باستخدام  اكتشاف  يب  مرحلة  على  باالعتماد  وذلك  معا  عها 

د الحياة  ين خمس سنوات على ق ي بقيضات الالتي  ي ة لنجاح العالج تقاس بالمر ي المرض إذ أن النسبة المئو 

 . (86 ص  :2016 ،رافع الكروكي،  الشقرانبعد بداية العالج )

 
 انتشاره إلى الرئتينو  الرابعة لسرطان الثدي المرحلة(: يوضح 05الشكل )

 : العوامل المسببة لسرطان الثدي -9

 العوامل الوراثية: -9-1

تصاب   التي  العائالت  بعض  ففي  السرطان  حدوت  في  مهم  عامل  الوراثة  أن  التجارب  أثبتت 

الكولون   بأمراض  سرطان  حدوث  في  المسببة  الكولون  زوائد  مثل  السرطان  حدوث  في  و ممهدة  هناك  ، 

مما يعطي مؤشرا باالرتباطات بين  ،  تغيرات حيوية في الكروزومات مرتبطة باحتماالت حدوث السرطان

     .(288ص  :2008 شيلي تايلور،حدوث السرطان .)و  الوراثة
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 :  العوامل الهرمونية -9-2

عالقة    اء بأن تأثير عامل السن أو العمر في مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي قد يكون لهيقر العلم

كن أن  الهرمون بالدم يم فارتفاع مستويات هذا، بتأثير الهرمون األنثوي استر وجين في خاليا الثدي العادية

 .يؤدي لإلصابة بسرطان الثدي

بل أنه    الحتفاظ بنمو األورام التي تكونت اوقد بينت الدراسات إن االستروجين قد يكون له دور في  

 . (170ص : 1995، أبو السعد عبد اللطيفقد يؤدي إلى إثارة نموها. )

   

 : العوامل الكيميائية -9-3

: المحيطة مثل  وهي تعرض المرأة للمواد الكيميائية ومشتقاتها ومركباتها داخل الجسم أو في البيئة 

وباين باإلضافة إلى الكيمياويات التي تحتوي على الكربونات مثل  التعرض لمادة صبغيات االنيلين والبنز 

 الهيدروكربونات كلها قد تؤدي لإلصابة بسرطان الثدي .

 العوامل الفيزيائية:    -9-4

تؤدي لإلصابة  النظائر المشعة  و   الراديو   وهي تعرض المرأة للعوامل الفيزيائية المشعة خاصة أشعة

   .(223ص  :1999نجيب خوري، خلال في نواة الخلية )ا لهالتي تحدث و  التهيج المزمنو 

 : الفيروسات -9-5

إذ   الثدي  سرطان  ظهور  تسبب  الفيروسات  من  معين  نوع  وجود  على  الدراسات  أثبتت   أثبتت 

شكل على  الخاليا  داخل  يتسرب  نووي  من حمض  مكونة  أنها  على  اللطيف،    عبد)  طفيليات   الدراسات 

 . (172ص : 1995

 :  والدهنيات التغذية -9-6
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العوامل أكثر  من  والتدخين  الغذائية  العادات  بعض  أن  تشير  الدالئل  من  الكثير  المسببة   هناك 

 . لسرطان الثدي

امتصاص    الجسم على  المرأة يساعد  الكالسيوم    Dعند  فيتامين  نقص  إن  التجارب  أشارت بعض 

اإلصابة  و   تباط وثيق بين الغذاء الدهنيوهناك ار ،  فيؤدي بدوره إلى انقسام الخاليا واإلصابة بسرطان الثدي

بنسبة   الثدي  )  97بسرطان  الثدي.  أورام  تطور  إلى  يؤدي  القادر،  %مما    ص:  2001منى خليل عبد 

219) . 

 

 

  : العوامل النفسية واالجتماعية -9-7

  "باتيل أن   ويرى وهي العوامل النفسية واالنفعاالت وتأثيرها السلبي على انخفاض المناعة في الجسم  

ظهور في  الفعال  التأثير  لها  النفسية  المرض و   العوامل  هذا  تتعرض  " Patiel   و  تطور  ما  غالبا 

أثرت سلبا على جهازهن االنفعالي مما ساعد ،  المريضات لمواقف ضاغطة خالل مراحل الطفولة المبكرة

   .(127ص   :2002، محمد شقير) . على ظهور المرض فيما بعد 

  : أعراض سرطان الثدي -10

الضروري   األعراض يجب االنتباه لها في حال التأكد من وجودها منو   هناك مجموعة من االشارات 

 رض واحد فقط من األعراض التالية: لو في حال ظهور عو  ابالغ الطبيب مباشرة

   .ألم موضعي في الثدي أو تحت االبط -

 وجود كتلة أو غالظة بالثدي أو تحت االبط.  -

 لثدي.تغير في شكل أو حجم ا -

 .زات دموية أو غير دموية من الثديافرا -
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  التهيئة(و  تغير مظهر أو لون الحلمة )انقالب الحلمة للداخل بشكل مستمر،تغير في مكان -

بالتغيرات في الجلد أو الحلمة من المظهر ) تشققات  -   انكماش شد للداخل( ،  تهيج،  الشعور 

  .(51ص : 2005، ناجي)

 : ص سرطان الثدييتشخ -11

،  خفف من احتماالت الوفاةيان الكشف المبكر عن سرطان الثدي  ،  د من الدراسات يلقد أثبتت العد 

مكن الوصول إلى ذلك عن  يو   % من الحاالت المكتشفة مبكرا  90ؤدي إلى الشفاء بنسبة أكثر من  يقد  

 :قيطر 

ام( من  يأ  10-7  ني وم السابع ) بيمرة كل شهر حوالي ال،  دة بمفردهايتقوم به الس :  الفحص الذاتي

 . نية لكل امرأة فوق سن العشر يالدورة الشهر 

تقوم    األربعيناما فوق سن  ،  40الى سن    20كون مرة كل ثالث سنوات من سن  ي:  الفحص الطبي

 . بالفحص كل سنة

، 75وحتى إلى سن    69إلى سن    40ذلك مرة كل سنة، من سن  :  والماموغرافي  ألشعاعيالفحص  

،  نبيلة باوية)    (2000أيلول  )بروكسيل    ثاني لسرطان الثدي الذي انعقد فيحسب المؤتمر األوروبي ال

  .(115 ص: 2013

 : ليي ب المعالج كمايحددها الطبيص بمجموعة من الخطوات التي يومنه تمر مرحلة التشخ

 :الخطوة األولى

المرضيالس األسئلة  :  ةيرة  من  مجموعة  الطبيوهي  مدةيطرحها  حول  المعالج  الور   ب  م  مالحظة 

تناول حبوب  ،  الرضاعة،  د حملهايمواع  ،ةيضة عن دورتها الشهر يسال المر يكذلك  ،  وسرعة أو بطء نموه

عند أفراد من العائلة  وما إذا كانت هناك حاالت مماثلة  ،  أسي ال  منع الحمل أو حبوب هرمونات بعد سن

 .أو األقارب 
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 : الخطوة الثانية

ا مواصفات :  لسريري الفحص  من  الطبيب  يتأكد  وعالقته،  الورم  حيث  وحجمه  أ  مكانه  قسام  بباقي 

 .الثدي والجلد والقفص الصدري 

 :  الخطوة الثالثة

والتصورية المخبرية  صورة:  الفحوصات  أو  للثدي  إشعاعية  صورة  الطبيب  يطلب  أو    إذ  صوتية 

أو كيس حميد أو إذا كانت    حيث يوضع الصورة الصوتية إذ كان الورم يحتوي على سائل،  االثنين معا

كانت ،  توياته صلبةمح إذا  المعلومات حول حدوده  )    ويزيد  متشعبة  ) حميد(  مالسة  وقد  دائرية  خبيث( 

 .يطلب الطبيب فحوص الدم

 :  الخطوة الرابعة

للتشخيو  النسيطلب فحص  ما  يص  أو  الشعبية وهذايجي  التعابير  بالزرع حسب  يعني رشقه    سمى 

لة باوية،  ينبالورم وخصائصه )    جي بتحديد نوعية حيث يسمح التشخيص النسي،  باإلبرة الرفيعة أو خزعه

 ).117ص ، 2012

 الج سرطان الثدي :ع -12

المناسبة لذلك   ة يار التقن يب باختيقوم الطب ي،  ان بعدة طرق يتم عالج سرطان الثدي في اغلب األحي

ة ياح العملزادت نسبة الشفاء ونج  فكلما اكتشف الورم مبكرا كلما،  سواء كان عالج طبي أو عالج باألشعة

 : ةيب العالجيومن األسال، ةيالجراح

باالستئصال الورم فقط    ب يقوم الطبي ث  يح،  ومدى انتشار المرض ،  عتمد على حجم الورمي:  الجراحة

 ة تحت اإلبط وفي الصدر. ياللمف تابعه من أنسجة وتشمل الغدد ين وما ييأو استئصال كلي الثد 

 . نهاي ب من ب يالطبها يلجأ إليوهناك أنواع متعددة من الجراحة 

 وهو استئصال كلي للعضو المصاب .: استئصال الثدي
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ط  يعي المحيج الطبي النس  استئصال للكتلة المتواجدة في الثدي وجزء من:  استئصال الكتل أو الورم

 ).148ص ، 2012، ةي لة باوينببها ) 

جدار الصدر )    تحت   ة والعضالت يوالعقد اللمفاو ،  تشمل استئصال الثدي:  استئصال الثدي الجذري 

 ).103ص ، 2003كسون، يك ديما

اإلشعاعي موضعي  :  العالج  عالج  قو يهو  أشعة  استخدام  بواسطة  الخاليبتدم  تقوم ،  ةيتم  ا  ير 

 . قاف نشاطهية إليالسرطان

بالحقن يو ،  ة بشكل دوري ي ه األدو يوهو عالج شامل تعطى ف:  ائييميالعالج الك د أو  يعبر الور   تم 

ائي عالج شامل الن  يميالعالج الك  عتبرية وتقتلها و يا السرطانيصل إلى الخالق الفم لت يإعطائها عن طر 

 .ع الجسمية تتنقل في جم الدوري

على الهرمونات   تعتمد في نموها وتكاثرها،  ةير من األورام السرطانيإن عدد كب:  العالج الهرموني

إجراء عمليث  يح جراحي مكن  لهذهية  المنتجة  األعضاء  المبا الهرمونا  ة الستئصال  مثل  )  يت  ب  ينجض 

 ).243ص  ، 2000الخوري، 

 : العالج الموجه

انتشار السرطان من خالل تداخلها مع  و   هو استخدام عقاقير تم تصنيفها خصيصا لكي تعيق نمو

لية الطبيعية خلية سرطانية  العملية التي من خاللها تصبح الخات التي تشارك في حدوث التسرطن )الجزيئ

التركيز،  (خبيثة الخلوية  يتم  التغيرات  بالسرطان و   على  الخاصة  النوع من  و   الجزئية  هدا  بالتالي يستهدف 

السرطان تسبب  التي  التغيرات  الحاليةو   العالج  العالجات  من  فعالية  أكثر  العالجات  هذه  تكون  قد   لهذا 

 أقل ضررا على الخاليا الطبيعية . و 

 ة عملها منها : هناك أنواع مختلفة من العالجات الموجهة تعتمد على طريقو  

 Immunothérapieالعالج المناعي 
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 Bilolgietherapieالعالج البيولوجي 

يعتمد على طريقة عمل  و   هو عالج يتم إنتاجه في المعامل  :Immunothérapieالعالج المناعي  

الجسم   خاليا  عن  الغريبة  الخاليا  على  بها  تعرف  التي  بالطريقة  يتعلق  فيما  المناعي خصوصا  الجهاز 

قد تم تطوير العالجات المناعية لمساعدة الجهاز المناعي من  و  تدميرها،و  معاملتها كخاليا عدوةو  يعيةالطب

موجهة نحو هدف محدد يساعد في تمييز الخاليا  و   خالل إثارة تفاعل مناعي محدد باستخدام أداة محددة

 .  السرطانية ليتمكن من تدميرها أو أن العالج نفسه يقوم بهذا العمل

ه يتم  وتشمل  التي  أي  النسيلة  أحادية  أو  االستنساخ  أحادية  أجسام مضادة  استخدام  العالجات  ذه 

 :قد تم مؤخرا اعتماد نوعين من هذه العالجات ، و وليدها بأعداد كبيرة من خلية واحدةت

وقد تم استخدامه لمعالجة   ، Rastezumab، االسم العلمي: راستوزوماب  Herceptin  عقار هيرسبتين

 فاوية. األورام اللم

 Rituximbaعقار ريتوكسيمات  

  Biologietherapie Avastinالعالج البيولوجي 

أول  كخط دفاع  أعلنت الهيئة األوروبية العتماد األدوية عن اعتمادها لعالج جديد يسمى األفاستين  

 (. Bevacizumabبيفاسيزوماب  : العلمي )االسم لحاالت سرطان الثدي المتقدمة

ئة بأن عقار األفاستين قد أحدث نقلة كبيرة في عالج سرطان الثدي المتقدم حيث هذا ما قدمته الهيو 

أن األفاستين يتيح للمصابات بهذا المرض العيش ضعف فترة الحياة المتوقعة دون عودة المرض لديهن  

التقليدي الكيمياوي  العالج  يستعملن  الالتي  بالمريضات  و مقارنة  من  ،  أنواع  عدة  عالج  في  يستخدم  هو 

  .(230 ص ،1997، الشيخ يوسفالرئة .)  و  المستقيمو  سرطان القولون ، الثدي: سرطانات مثلال

 : نفسية المستخدمة للتكفل بالمصابةالعالجات ال -13
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من التخلص  يمكن  خاللها  من  التي  الطرق  إيجاد  على  الصحة  النفس  علماء  حرص  هذه   لقد 

سر  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  في  المتمثلة  القلقالمشكالت  منها  الثدي  واضطراب    االكتئاب ،  طان 

، حاجة ماسة إلى الرعاية  وعليهم تصبح كل من العواطف واالنفعاالت في،  العالقات الشخصية المتبادلة 

لهذا الخاصة  العالجية  األساليب  النفس عن  بحث علماء  تزايد  إلى    وقد  يهدف  الذي  اإلصابة  النوع من 

 .  وضعفهمالمساندة من حيث المنابع الخاصة بهم 

، المرضى  جمعيات ،  االجتماعيين،  العالجات النفسية عملية أساسية مسايرة لمهمة الفريق الطبي  إن

بالضيق والتكفل  الشديدة  النفسية  المعاناة  لوقاية  أعطي  كبير  دور  هناك  أن  عموما  بحيث  إن  ،  النفسي. 

معاش الحالة في مواجهة السرطان    النماذج النفسية العالجية هي النموذج النفسي التحليلي والتي تعتبر ان

وهو المنهج األكثر استعماال  ،  تاريخ الحالة وماضيه  كثيرا ما تكون متأثرة بنشاطات ال شعورية استدعت 

غالبا ما يعرف القليل من االنحرافات من حيث أساليب التطبيق وذلك    إال أنه،  في أوروبا وخاصة فرنسا

المصاب    إال أن مآل،  حتاج إلى مدة زمنية طويلة في العالجالمرض بمعنى أن هذا المنهج ي  نظرا لطبيعة

المصاب والدي يعمل   بالسرطان قد ال يوفر هذا العنصر. أما المنهج السلوكي المعرفي فغالبا ما يساعد 

 المنابع الشعورية للمصاب. ويعتمد هذا المنهج على، على المحافظة عن اندماج النفس والجسد 

 المساندة النفسية: -

واالجتماعيلتشخ االنفعالي  المستوى  على  عميقة  تأثيرات  السرطان  وعلى   الراحة،  يص  الجسدية 

تجاوز المراحل الحرجة للمرض   فغالبا ما تحاول المصابة وبعد ،  العائلة خالل كل الفترة التي تلي اإلعالن

إال،  )الجراحة السابقة  استثماراتها  تسترجع  أن  في  العالجات(  صعوبة  تجد  ما  غالبا  بين    أنها  التوافق 

القبلية النفسية لضبط االتجاه والتكيف.    البعدية للسرطان في هذهو   المرحلتين  المساندة  إلى  الحالة نحتاج 

 _ Dunkel (1992))  التعامل مع المشكالت المرتبطة بمرض السرطان فعالة قام  تبدو بعض استراتيجيات 

chetter  )  التعامل    لتعرف على خمسة أنماط منقصد ا،  مريضة مصابة بسرطان الثدي  603بدراسة على
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ما على  التركيز  واستخدامها  االجتماعية  للمساندة  السعي  وهي  المشكالت  هذه  إيجابي  مع  إقصاء ،  هو 

من التكيف  أن  فاستنتج  السلوكي،  أو  المعرفي  الهروب  أو  التجنب  االجتماعية    الذات  المساندة  خالل 

أنما هي  الذات  وتقدير  إيجابي  هو  ما  على  عالقةوالتركيز  لها  النفسية  ط  المساندة  بمستويات  ،  وطيدة 

لتلبية االحتياجات النفسية  والمقصود بها هنا  التدخالت العالجية ،  النفسية التي تسعى بمختلف أشكالها 

والمعلوماتية تايلور،    االجتماعية  )شيلي  اهتم  السرطان.  أن 2008لمرضى  معتبرا  الموضوع  بهذا   )  

واالكتئاب أو األفكار    اكل يمكن تلخيصها فيما يلي: القلق بدرجة عالية المصابين بالسرطان يواجهون مش

للمرض والعالج كضعف القدرة على التركيز    خلل في وظائف الجهاز العصبي المركزي نتيجة،  االنتحارية

مشكالت نفسية موجودة ،  ألساليب التعامل أو ديناميات األسرة  مشكالت محددة تنشأ كنتيجة للمرض أو

لك بسبب سابقا  تفاقمت  التركيز عن    نها  محاولته على  في  النفساني  المختص  ويعتمد  المرض.  تشخيص 

،  الموت  األلم أو،  يواجهها مريض السرطان وعلى رأسها ظاهرة الخوف عن عودة المرض   قضايا محددة

الجراحية للعمليات  نتيجة  الجسم  من  أعضاء  فقدان  من  المشكالت ،  الخوف  العمل،    وكدى  على صعيد 

ي يعتبر من األوائل الذي النفسية الذ   ات االجتماعية. في هذا المجال ال يفوتنا ذكر زعيم العالجات العالق

لمرضى النفسي  العالج  في  قصوى  أهمية  أسس  ،السرطان  أعطى   ;Fischer G.N)  الباحث   بحيث 

  "تكساس" خاص بالعالجات النفسية لمرضى السرطان   مركز خاص بالواليات المتحدة األمريكية   (2013

نما  ان    ( 1970Simonto)  ويتابع الطبيب  يعتمد على المناهج النفسية وا عطاء الحظ األوفر في الرعاية وا 

  معتمدا على منهج،  جسدية ذات انفعاالت وعواطف نفسية بتوازنها تتحقق الصحة النفسية  هو وحدة نفسية

أسس أربعة  مراعاة  مع  واحد  آن  في  والنفس  الجسد  عالج  في  والتوازي  ،  االنفعالية  رئيسية  الشمولية 

نما على،  العاطفية نسبة تمكن المصاب من    الوجودية والدينية. هي منهجية ال تهدف فقط إلى العالج وا 

علم األورام النفسي هو الكشف بالدرجة   حل المشاكل االنفعالية. الهدف الذي تأسس من اجله اختصاص 

النفسي  الضيق  على  النفس  األولى  التوافق  لتحقيق  األخصائية  ومعالجته  تعتبر   ;Dolbeault S) أني، 
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بالسرطان وهي  (2011 المصاب  لدى  النفسي  التوافق  لتحقيق  ، التواصل  هناك عناصر مهمة ومستعجلة 

ذات ضعف بالسرطان  للمصاب  العالج  المتابعة،  تكييف  نوعية  التواصل   الكشف عن  أما عن  للعالج، 

اإلعالن به  هذا  ،  فالمقصود  وأهمية  حساسية  عولجت  المصاب   المفهوموقد  مع  المخطط  للتواصل  في 

 ويهتم بعناصر أهمها:    P.GUEX منهجيةلى الفرنسي للسرطان، الدي يعتمد ع

السيئ )الكلمة الخبر  تعلم كيفية إعالن  للمعلومات،  الكمي  الكشف عن مختلف    التحديد  السلوك(، 

النفسية   تعلم–الصعوبات  آنها،  في  ومعالجتها  بي  االجتماعية  ما  ضبط  التعامل  و"العالج"،  "العناية"  ن 

المعالجين، االعتماد على العمل في الجماعة الرجوع إلى الذات    مختلف األدوار لكل من: األولياء، األسرة

 . ومعالجتها لتقليص التعب 

لسبب    را ما يحتاج إلى التكفل النفسي وذلكي إن المصاب بالسرطان كث  ( Dauphin; 2013)  تعتبر

م األعراض  من  الكثير  ويأس ،  القلق:  نهاظهور  نفسية  معاناة  الضيق،  وتقبل    الشعور،  العيش  صعوبة 

جديد، الرغبة في الحديث عن المرض    العالج ومضاعفاته، األحداث الماضية، والتي فتحت سجالتها من

الشعور المساندين  األقارب  عوض  الغريب  العالقات   مع  اضطراب  االتجاه،  فقدان  الهوية،  باضطراب 

 توقيف العالج، اضطراب النوم . ية، الرغبة فيالعائلية واالجتماع

التوازن  السترجاع  المريض  مساعدة  على  يعمل  النفسي  فالتكفل  األعراض  هذه  من  تقبل    انطالقا 

معه العيش  وقبول  نفسيا،  المرض  المروع  الحدث  فهم،  استدخال  في  المريض  الحصر،   مرافقة  قلقة 

المري ،  االستجابات، االنفعاالت وضغوطاتها ذاته طرحمساعدة  تقييم  المخاوف ومختلف  ،  القلق  ض على 

استرجاع عالقاته مع الوسط .) شدمي   التساؤالت التي لم يستطيع التحفيز عنها، مساعدة المريض على

   . (137،ص  2015،

  : عالقته بالتوافق و  سرطان الثدي -14
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المصاب  لدى  شائعة  التوافق  مشاكل  بالسرطانيإن  األيو ،  ن  الشكل  القلق  للضغط  ش  كثرعتبر  يوعا 

 :د في أوقات محددة وهييز يالذي  ،النفسي

 ص.يد التشخيوذلك لتحد ، هايعند الفحص األولي لألعراض المشتبه ف -

المسؤوليعندما   - تقع  وعندما  األولي  العالج  المر ينتهي  عاتق  على  لفحص ية  األعراض   ض 

 .الالحقة

  . عند تكرار اإلصابة بالمرض  -

 .  فيض ضعيكون مآل المر يعندما   -

 .ة للمرض .يعند المرحلة النهائ  -

عتمد على  ي  ث ين الناس ح يختلف بيوهذا  ،  ض يد من الردود الممكنة للتعامل مع المر يوهناك العد 

 :لييومن األمثلة على هذه الردود ما، طةيالظروف المح

 .نه تحديأل للنظر إلى المرض على يوهي الم روح القتال:

 . فقد وعدم القدرة لعمل أي شيء في مواجهة السرطانل للشعور باليوهي المالعجز: 

 . هيطرة عل يام بأي محاولة للسياء كما هي وعدم القيل لقبول األشيوهي الم ة:يالقدر 

 .ادة القلقيوز  ز على اإلصابة بالسرطان، والسماح للمرض يل للتركيوهي الماالنشغال بالقلق: 

بشير )بالمرض    تعلقي ر  تفكيالمقلقة ومنع أي    ل إلى تجنب األفكاريوهي الم  ة:ي التجنب واالنسحاب

 ).55الحجار، ص 
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 خالصة:

من خالل ما سبق يمكننا القول أن سرطان الثدي من بين األمراض الخطيرة التي يمكن أن تتعرض  

بحكم خطورة هذا المرض فانه حتما سيكون له تأثير على  ، و لها المرأة على مستوى عضو هام في جسدها

لكن االكتشاف المبكر له يزيد فرص نجاح العملية العالجية كما يمكن  ،  االجتماعية للمرأةو   النفسية  الناحية 

وسائل بواسطة  الورم  الورمو   اكتشاف  نوع  تحدد  التي  عديدة  تطورهو   فحوصات  من  و   مدى  يتطلب  ما 

 . لية  مختلفةاستعجاو  اجراءات عالجية
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 االجراءات املنهجية للدراسة: الفصل الرابع

 تمهيد

 الدراسة االستطالعية 

 عينة الدراسة  و  مجتمع 

 متغيرات الدراسة  

 منهج الدراسة  

 االدوات املستخدمة في الدراسة 
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 يد :تمه 

فهو بمثابة المكمل للجانب ،  يعتبر الجانب الميداني قاعدة أساسية يجب أن يتطرق إليها كل باحث 

تطبيقها  و   يعتبر أهم خطوات البحث العلمي حيث يسمح للباحث من استثمار معلوماته النظريةو   النظري 

 ميدانيا . 

اإلشو  حل  إلى  يهدف  الذي  التطبيقي  الجانب  إلى  سنتطرق  الفصل  هذا  التساؤالت  و   كاليةفي 

دراستناو   المطروحة المستخدم،  التأكد من فرضيات  المنهج  االستطالعية   الدراسة  سنتناول  حدود و   حيث 

المتمثل في و   االدوات المستخدمة وصوال إلى الفصل األخير من الدراسة،  الزمانية (و   الدراسة ) المكانية

      . تفسير النتائج المتحصل عليهاو  عرض 
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  :الدراسة االستطالعية -1

البحث  الباحث في اختيار مجتمع  الدراسة االستطالعية  للدراسةو   تساعد  المناسب  المنهج  ، اختيار 

حيث ترى رجاء محمود " إن للدراسة االستطالعية أهمية كبيرة في مساعدة الباحث حيث إن الغرض من  

كم البحث  عناصر  اختيار  هو  الميدان  في  مصغر  بالبحث  االختبارات القيام  من  التحقق  في  تساعد  ا 

البحث و   المستخدمة و توفر مجموعة  اختيارها،  الموضوع و   أسلوب  المعلومات حول  من  ممكن  اكبر   جمع 

ضافة تسمح بالتعرف على المجموعات التي يمكن أن تظهر قبل القيام بالدراسة االصليةو  مما يمكن من  ،  ا 

 ( 92  ص: 2006 ،)رجاء محمود. ن الدراسة "حل هذه المشكالت الغير متوقعة في هذه المرحلة م

 : قد هدفت إلىو 

 قيقة عن الظاهرة المراد دراستها.أوصاف د و  جمع معلومات  -

 واألدوات المناسبة.  اختيار المنهج -

 ية دراسة موضوعنا على أرض الواقع.التأكد من إمكان  -

 تحديد فرضيات الدراسة. -

 .الحاالت المناسبة لموضوع الدراسةاختيار  -

 :الزمانيو  تحديد المجال المكاني -2

 الحدود المكانية:

 مستغانم .   -في المؤسسة العمومية اإلستشفائية  لمرضى السرطانية بمزغران   تم إجراء البحث 

 الحدود الزمانية : 

  2020-03-05إلى غاية  2020-02-04أجري البحث في فترة امتدت من تاريخ  

 رها:طريقة اختياو   عينة البحثو  مجتمع -3

 .تحديد مجتمع البحث في األفراد المصابين بمرض سرطان الثدي: مجتمع البحث -3-1
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ذلك اعتمادا على خصائص ال تتوفر في و   تم اختيار الحاالت بطريقة قصدية :  عينة البحث -3-2

 هي : و  قد وضعت مجموعة من معايير اختيار عينة البحث الحالي، و نظرا لطبيعة الدراسةو  غيرها

 .أفراد العينة مرضى مصابين بسرطان الثدي أن يكون  -

 (.ي أو إشعاعيكيميائأن يخضع المرضى لعالج معين ) -

 . ن يتردد المرضى إلى المؤسسة االستشفائية  باستمرارأ -

    : متغيرات الدراسة -3-3

 تحتوي دراستنا على متغيرين هما:  

 هو مرض سرطان الثدي .: متغير مستقل  

 .  توافق النفسي االجتماعيهو ال: متغير تابع  

 :منهج المستخدم في الدراسة  -4

هو موضوع علم النفس اإلكلينيكي الذي يذهب إلى أن يتصف بأكبر قدر من :  المنهج العيادي 

وحدة شاملة ال تقبل فيقول ) حسين عبد العزيز ( " أن المنهج  و   أنه يتناول دراسة الفرد بوضعيته و   الشمولية

    .(165 : ص1985 عبد العزيز،كلية " )و  يدةالعيادي يدرس كحالة وح

الذي يعتبر أكثر عمقا  و   ويستلم البحث بالمنهج العيادي لدراسة الحالة معتمدين على التحليل الكيفي

الفردية الحاالت  دراسات  لكل حالةو   في  إكلينيكية  بهدف رسم صورة  الالشعورية  و   ذلك  الدينامكية  معرفة 

تبر دراسة الحالة وسيلة هامة لجمع المعلومات عن الحالة المراد دراستها للسلوكيات ،فالمنهج العيادي يع

 (.   141 ص : 1988 )عبد المعطي،
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  : أدوات المستخدمة في الدراسة -5

 :  ف المقابلةيتعر  -5-1

ظهرت كأسلوب هام و   أذات بارزة من أدوات البحث العلمي:  ( على انها2000عرفها سامي ملحم )

  المفحوص و   تبادل لفظي بين القائم بالمقابلة الباحث و   نيكي فهي عبارة عن عالقة ديناميةفي الميدان االكلي 

   . (247ص : 2000 )سامي ملحم،

بجمع اكبر عدد   ولقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المقابلة العيادية نصف الموجهة ألنها تسمح لنا 

المشاعر للتعبير عن  والحرية  الفرصة  وتعطي  المعلومات  من  في  و   ممكن  تكون  الحرية  لكن  األحاسيس 

 .دف المسطر الذي يخدم موضوع البحث ضوء اله

 المالحظة : -5-2

 ( عسكر  رأفت  من  2004عرفها  المقابلة  أثناء  المريض  سلوك  على  المركزة  المالحظة   " انها   )

  عناد الو   االحباطو   عالمات البأسو   شرود الذهن عند الحديث و   اهمال المظهرو   فضم االظافرو   عرق و   اكتئاب 

 ( 21 ص  :2004، رأفت سكرأيضا السلوك العدوانية ) و  التحديو 

 :  اس التوافق النفسييمق -5-3

المقياستقدي تقدير    :م  بإعطاء  المقياس  عبارات  على  باإلجابة  يقوم  أن  المفحوص  من  يطلب 

مجاملة  صحيح )نعم(،  وبدون  موافق  من  يتدرج  مقياس  على  )أحيانا(،  وذلك  ،  )ال(   ومعارض ،  ومحايد 

كون اتجاه التوافق  يعندما    ( على عكس الترتيب   2،1،0موضوع أمام هذه التقديرات ثالثة درجات هي )  و 

عندما ينخفض التقدير ) كما هو موضح    (2،1،0بينما تكون التقديرات الثالثة في اتجاه عكسي )،  جابيايا

  .(1في الجدول رقم 
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المقياس على  :  تصحيح  المقياس  التوا  80يشتمل  تقيس  العامفقرة  أبعاد  ،  فق  أربعة  على  وتتوزع 

  160  –  0)  وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس ما بين،  (1كما هو موضح في الجدول رقم )    )محاور(

 درجة(. 

المتأخرة إلى    يفيد المقياس في جميع األعمار الزمنية من الجنسين ابتداء من نهاية مرحلة الطفولة

 . (8 ص :2003ر،  يمحمود شق). كبار السن

 وضح فقرات مقياس التوافق النفسي ي :(1جدول رقم )

مستويات التوافق للمقاييس  
 الفرعية االربعة 

الدرجة  
 الكلية

اتجاه  
 التصحيح 

 محاور المقياس  أرقام فقرات كل محور 

من صفر   سوء توافق 10إلى   0من 
 40إلى 

2-1-0  
0-1-2 

 40-1الفقرات الموجبة  
 20-15الفقرات السالبة  

صي التوافق الشخ
 االنفعالي  

من صفر   توافق منخفض   20إلى   11من 
 40إلى 

2-1-0 
0-1-2 

 20-21الفقرات الموجبة  
 40-29الفقرات السالبة  

التوافق الصحي 
 الجسمي

من صفر   توافق متوسط  30إلى   21من 
 40إلى 

2-1-0 
0-1-2 

 55-41الفقرات الموجبة  
 60-56الفقرات السالبة  

 

 التوافق األسري 

من صفر   توافق مرتفع  40  إلى 31من 
 40إلى 

2-1-0 
0-1-2 

 74-61الفقرات الموجبة  
 80-75الفقرات السالبة  

 التوافق االجتماعي 

 سوء توافق  40-0من 
 توافق منخفض  80-41من 
 توافق متوسط   120-81من 
 توافق مرتفع   160-121من

من صفر   
 160إلى 

الدرجة  
الكلية 
 للمقياس 

مجموع العبارات الكلية 
 عبارة   80س  للمقيا
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 الخصائص السيكومترية للمقياس :

 الصدق :

أي بين مجموعات الدرجات  ، ن طرفي الخاصيةي ز بيياس على التميوهو قدرة المق :الصدق التمييزي 

 % من كل طرف .  27وذلك بأخذ ، اسيوالدرجات المنخفضة على المق  المرتفعة

ب الفروق  حساب  تم  الي حيث  الدرجات  أصحاب  مجموعة  الدرجات ن  وأصحاب  المنخفضة    مرتفعة 

 لمقياس التوافق النفسي وكانت النتائج موضحة في الجدول التالي :

 التوافق النفسي  اسين الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة في مق يوضح الفروق ب ي: (2جدول رقم )

االنحراف  قيمة ت  مستوى الداللة 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

درجة 
 الحرية

 جات الطرفيةالدر  ن  

 المرتفعة             مجموع الدرجات  7   12   125.86 5.30 12.86 دال 0.01
 مجموع الدرجات المنخفضة  7    94.43 3.69  

 

إحصائ دالة  فروق  وجود  الجدول  خالل  من  بييتضح  المرتفعةي ا  الدرجات  مجموعة  ومجموعة    ن 

عني أن  يوهذا  ،  (0.01) ة عند مستوى الداللةوهي دال  12.86مة ت  يث بلغت قيح،  الدرجات المنخفضة

 .  وبالتالي فهو يتمتع بصدق تمييزي  ن المجموعتين المرتفعة والمنخفضةياس قدرة تمييزية عالية ب يللمق

 0.96=0.93 هو الجذر التربيعي للثبات بطريقة التجزئة النصفية :الصدق الذاتي

 :الثبات

اس يتمتع بدرجة عالية منالثبات  يدل على ان المقيوهذا ما    0.93حسب بطريقة التجزئة النصفية  

 38).ص  2013، )أحالم ميلودي
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 تحليلها و  عرض النتائج: الفصل الخامس 

 

 ض الحالة االولى .ــ عر 1  

 ــ عرض الحالة الثانية .2

 ــ مناقشة فرضيات الدراسة .3

 . ــ خاتمة 4

 الصعوبات . و  ــ االقتراحات  5
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 :  الحالة االولى -1

 البيانات االولية : 

 " م ": االسم

 سنة   54: السن

 انثى : الجنس

  ممرضة متقاعدة: المهنة

 متزوجة : الحالة المدنية

 جيدة : القتصاديةالحالة ا

 السنة الثالثة ثانوي : المستوى التعليمي

 مستغانم  : مكان اإلقامة

 اثنان: عدد االوالد

                    اثنان ذكور ثالث إناث  5: عدد االخوة

 الثالثة : المرتبة بين االخوة

 سنة : مدة االصابة

 ملخص مقابالت الحالة األولى : 

 تطبيق المقياس .و  ةالتعرف على الحال: المحور األول

 .  2020-02-12دقيقة  يوم   35دامت  : ملخص المقابلة األولى

العمر   من  تبلغ  أنثى  "م"  متزوجة  54الحالة  بمستغانمو   سنة  مقيمة  لطفلين  التعليمي  ،  أم  مستواها 

ثانوي  الثالثة  الثدي،  ممرضة متقاعدة،  السنة  بإصابتها بسرطان  الجسدية شخصت  البنية  تتلقى  ،  ضعيفة 

مند حوالي  الع بمزغران  السرطان  لمرضى  اإلستشفائية  المصلحة  في  الكيميائي  تطبيق  ،  أشهر  7الج  تم 
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الباحثة كون الحالة  و   مقياس التوافق النفسي على الحالة "م" قد تم مأل اإلجابة على المقياس من طرف 

 كانت في حصة العالج الكيميائي .

 التاريخ المرضي للحالة .: المحور الثاني

 . 2020-03-04دقيقة يوم   40دامت : مقابلة الثانيةملخص ال

فيما يخص التاريخ المرضي للحالة "م" الذي كان محور هذه القابلة فإن الحالة اكتشفت مرضها مند 

" كنت ندوش حتى تلمست لقيتها روحت عند الطبيب  نصف تقريبا عند االستحمام حيث صرحت  و   سنة

" والو  ماعندك  بألمبعد سو   قالي هذي غي ضربة  أحست  أشهر  االيمن  و   تة  الثدي  مستوى  انتفاخ على 

يجب القيام بعملية جراحية  و   عند قيامها بالتحاليل شخصت بإصابتها بسرطان الثديو   فذهبت لطبيب آخر

فالحالة لم تهتم كثيرا الستئصال ثديها  " كي قالي هكا خفت بزاف "  لبتر الثدي في أقرب  وقت حيث قالت  

أما بخصوص العملية صرحت " معليش يال قلعوها المهم ريح "  على حسب قولها    بقدر االهتمام بشفائها

كانت تعمل   فالحالة لم تتلقى الصدمة من مرضها كونهاجاتني ساهلة على لي كنت متوقعا الحمد هلل "  "  

 لها معلومات حول المرض . و  في هذا المجال

       اإلجتماعي و  المعاش النفسي: المحور الثالث

    06-03-2020دقيقة يوم   45دامت : قابلة الثالثةتلخيص الم

االجتماعي فالحالة تتعايش  و   كان الهدف من هذه المقابلة معرفة تأثير المرض على الجانب النفسي

األمل في الشفاء فهي تملك رصيد معرفي و   متقبلة كان لديها الرغبة في العالجو   مع مرضها بشكل عادي

اقاربها ساعد في رفع معنوياتها كانت تشعر  و   اوالدهاو   ساندة زوجهاال بأس به عن المرض إضافة إلى م

بالراحة فجل افكارها واحاسيسها مبنية على االيجابية أما بالنسبة للجانب االجتماعي كانت تحب الخروج  

 الجيران . و  زيارة االقارب واألهلو  للمناسبات 
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 تحليل مقباالت الحالة االولى :

العيادية  المقابلة  خالل  نفسيا   من  متوافقة  أنها  لنا  يتبين  الحالة  مع  اجريت  التي  موجهة    النصف 

تحس كذلك و   هذا من خالل اجابتها عن أسئلة المقابلة كانت متعاونة معنا فهي تشعر بالراحةو   اجتماعياو 

لي تجي من عند ربي قاع و  " هذا ابتالء من عند هللاهذا واضح في قولها و  بالرضا واالنسجام مع مرضها

راضية بمرضها إال أن لديها نوع و  " لكن رغم أنها إنسانة سعيدة ة بشوشة الحمد هلل المؤمن مصابمليحة 

إخفائه تحاول  الذي  القلق  "  و   من  قولها  في  مقلقة شويةيظهر  " و   وليت  كتر  نتقلق  الشيمي  ندير  كي 

بالثقة رغم مرضها تشعر  تفاؤليةو   الحالة  للحياة نظرة  و تنظر  آل،  تستخدم  أنها  التفريغمما ظهر  ذلك و   ية 

روح  ن" كي نحس روحي قانطا ذلك من خالل قولها  و   قراءة القرآن و   كلما تشعر بالضيق تذهب إلى الصالة

       نقرا قرآن " و  نصلي

قد تبين ذلك من خالل استجابتها معنا  و   تحب تكوين عالقات مع اآلخرينو   الحالة تبدو اجتماعية

الحالة ال تعاني من  و  يجو عندي " و   جواريني يسقسو علياو   ي" صحاباتيدعم ذلك قولها  و   أثناء المقابلة

لم يحدث فيها أي  و   كدا عالقتها مع زوجها لم تتأثرو   العالقة جيدة مع إخوتهاو   أي مشاكل داخل اسرتها

منه يعاني  الذي  المرض  بسبب  لقولها  و   تغيير  تبدلت هدا راجع  ما  االول حتى حاجا  النهار  كيما  رانا   "

خوتها فهي تعيش في جو أسري مريح مما جعلها  و   أوالدهاو   ها متلقية كل الدعم من زوجهاكما ان  بيناتنا " ا 

" الحمد هلل قاع واقفين معيا حتى ننسا قاع يظهر هذا من خالل قولها  و   تتأقلم مع الحالة التي تمر بها

" و مرضي  نفسيا رغم مرضها.  تتوافق  ما جعلها  األس"  ،  هذا  السعادة  يعني  األسري  تشمل  و   ريةفالتوافق 

تحقيق مطالب األسرةو   االستقرار األسري  الوالدين  و   القدرة على  بين  العالقات  العبيدي سالمة  ،  " )جاسم 

 . (24ص 2009

هذا راجع إلى و   تقبلها لنفسها جعلها تتغلب على ضغوطات المرضو   إن تكيف الحالة مع مرضها 

 دورا كبيرا في  االقارب مما لعبواو  الجيرانو  المساندة التي تتلقاها من االهل
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 االجتماعي . و  توافقها النفسي

 نتائج تحليل المقياس : 

 ( يوضح نتائج الحالة االولى على مقياس التوافق النفسي 3الجدول رقم )

 المحاور               الدرجات              
 التوافق الشخصي االنفعالي  درجة  33     
 التوافق الصحي الجسمي  درجة   21     
 التوافق األسري  درجة   37     
 التوافق االجتماعي   درجة  33     
 المجموع  درجة   123     

 

 التعليق على الجدول : 

توافق   لديها  أن  تبين  الحالة  مع  النفسي  التوافق  مقياس  في  عليها  المتحصل  النتائج  خالل  من 

الجسمي الصحي  التوافق  محور  في  المحاور  و   متوسط  في  مرتفع  الشخصي توافق  التوافق   ( التالية 

 التوافق االسري ( .و  التوافق االجتماعي، االنفعالي

درجة محصورة حسب    123عند جمع النسب نتحصل على درجة التوافق النفسي حيث تقدر بنسبة  

 (.160-121المقياس في المجال ) 

تائج تطبيق ل نهذا ما تحصلنا عليه من خال و   ومنه نستنج أن الحالة "م" لديها توافق نفسي مرتفع

 . مقياس التوافق النفسي

 :التحليل العام للحالة

كذا مقياس التوافق النفسي على الحالة " م" و   المالحظةو   من  خالل تطبيق أدوات البحث المقابلة

مرتفع واجتماعي  نفسي  توافق  لديها  ان  المقياس  و   توصلنا  في  إليه  توصلنا  ما  مع  متطابقة  النتائج  هذه 

  تقبله كما أن لديها ثقة بنفسها و   اجتماعي كبير ساعدها على معايشة المرض و   م اسري فالحالة تتمتع بدع 
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راضية بكلشي الحمد هلل يا و   " عندي ثقة في روحييظهر هذا في اجابتها  و   قدره و   راضية بقضاء هللاو 

  تقبل و   " أن التوافق يتضمن تقبل الذات  من جهةفهو يرى أن  صالح مرحاب  هذا ما أشار إليه  و   ربي "

ن تقبل الذات هو أساس عملية التوافق الشخصي "، و اآلخر من جهة اخرى    2004) محمد جاسم ،  ا 

مع المحيط االجتماعي كتمسكها  و   كما يتضح أن هناك عوامل ساعدت على توافقها مع ذاتها  .  (  23ص

يمانها بما أصابها هللاو   بدينها  ل الزيارات بين  تعاون االسرة معها إضافة إلى تباد و   الصبر على االبتالءو   ا 

" بأنه عالقة انسجام الشخص مع في تعريفه للتوافق النفسي  جابلن  هذا ما أوضحه  و   الجيرانو   األقارب 

 . (17ص 2008) حسين الداهري ،. االجتماعية " و   البيئة المادية

  : الحالة الثانية -2

 البيانات األولية : 

 " ن": االسم 

 سنة   32: السن

 انثى : الجنس

 حارسة في الثانوية تعمل : المهنة

 غير متزوجة  : الحالة المدنية

 متوسطة : الحالة االقتصادية

 السنة  أولى متوسط : المستوى التعليمي

 مستغانم  : مكان اإلقامة

                    اثنان ذكور اثنان إناث  4: عدد االخوة

 األولى  : المرتبة بين االخوة

 سنة : مدة االصابة
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 انية : ملخص مقابالت الحالة الث

 تطبيق المقياس .و  التعرف على الحالة: المحور األول

 .  2020-02-17دقيقة  يوم   30دامت  : ملخص المقابلة األولى

سنة غير متزوجة مقيمة بمستغانم ) الريف ( مستواها التعليمي   32الحالة " ن" أنثى تبلغ من العمر 

ئي في المصلحة االستشفائية لمرضى السرطان  األولى في إخوتها تتلقى العالج الكيمياو  سنة أولى متوسط 

تم تطبيق مقياس التوافق النفسي على  و   شخصت بإصابتها بسرطان الثدي،  أشهر  8بمزغران مند حوالي  

 . الحالة "ن"  ومأل اإلجابة من طرف الباحثة كون الحالة تلقت صعوبة في فهم األسئلة 

 التاريخ المرضي للحالة .: المحور الثاني

 .  2020-02-18دقيقة  يوم   45دامت  : بلة الثانيةملخص المقا

فيما يخص التاريخ المرضي للحالة الذي كان محور هذه المقابلة فإن الحالة اكتشفت مرضها مند 

أفريل   في  تقريبا  سنة  قالت    2019حوالي  " حيث  المرض  هداك  متوقعتش  بصح  يدرني  وال     " صدري 

شخ التحاليل  إجراء  وعند  الطبيب  بزيارة  حيث  قامت  اليمنى  الجهة  في  الثدي  بسرطان   بإصابتها  صت 

 تشوكيت وليت نتوغ " .و  " كي قالولي نخلعتصرحت 

متزوجة غير  أنها  خصوصا  الحالة  على  صادما  الخبر  وقع  عن  و   كان  معرفي  مستوى  تملك  ال 

" على حسب قولها  ،  هي غير متقبلة للمرض و   أشهر  3أغلقت على نفسها مدة  و   المرض فرفضت العالج

لكن بعد تفاقم حالتها الصحية أعادت زيارة  و   مشي مأمنا "و   أنا مبلعة على روحي غي نبكيو   هرش  3

 الطبيب فأخبرها بأنه يجب القام بعملية جراحية لبتر لثدي 

 

 

 اإلجتماعي و  المعاش النفسي: المحور الثالث
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 2020-02-19دقيقة يوم   40دامت : تلخيص المقابلة الثالثة

 االجتماعي .و  لى الجانب النفسيتأثير المرض ع: هدفها

بالخبر   معرفتها  بعد  نفسية  مشكالت  عدة  من  تعاني  الحالة  بأن  توصلنا  المقابلة  هذه  خالل  من 

الشديد  بالخوف  أحست  حيث  النفسية  حالتها  على  األمر  هذا  حالة  و   القلقو   الضيقو   انعكس  في  دخلت 

ملية الجراحية خوفا من التشوه الجسدي كانت ترفض الع،  انقطعت عن  الكالم مدة ثالثة أشهرو   اكتئاب  

إلى   راجع  وهذا   ) االنوثة  رمز   ( الثدي  هي  االصابة  منطقة  أن  كثيرا خصوصا  بمرضها  الحالة  تأثرت 

 " حياتي راحت دروك شكون غدي يديني " خوفها من عدم الزواج حيث صرحت  

تتجنب االتصال    أما عن الحياة االجتماعية تأثرت بشكل واضح فبسب حالتها الصحية اصبحت   

تخشى نظرة اآلخرين إليها  و   ترفض الخروج إلى المناسبات االجتماعية نتيجة إحساسها بالنقص و   باآلخرين

 " مانبغيش مين يقولولي مسكينة " . 

 : تحليل مقابالت الحالة الثانية

تها  المالحظة التي أجريت مع الحالة " ن " اتضح أنها تعيش صدمة نتيجة إصابو  من خالل المقابلة

" كان عندي أمل باش هذا ما التمسناه في قولها  و   أن هذا األخير قضى على أملها في الزواجو   بالمرض 

 " لياس  قطعت  مرضت  كي  بصح  تتجنب     نتزوج  فأصبحت  االجتماعية  حياتها  على  أثرت  فإصابتها 

الشعرو   الخروج الجسمية كتساقط  تأثر حالتها  نتيجة  الوزن و   ذلك  إنكا،  نقص  لديها  ر ال شعوري  فالحالة 

البيت و   لمرضها من  الخروج  من  خوفها  في  يظهر  لقولها  و   هذا  اآلخرين  مع  مرضها  مين مناقشة   "

رغم أنها على  ،  كدا استخدامها لكلمة مرض بدل السرطانو   يعرضوني ما روحش نبغي نقعد غي فدار "

فكانت ترفض    إضافة إلى أنها تعاني من مشكلة نفسية كون العضو المصاب هو الثدي،  دراية بمرضها

التي ظهرت   التجنب  آلية  انوثتها مستعملة  العالج خوفا من ضياع  الجديدة بعد مراحل  الجسدية  الصورة 

المرآة لمرضها فعي .  عدم رؤية صورتها في  تقبلها  كبير في عدم  بشكل  للحالة ساهم  الثقافي  فالمستوى 
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،  يها خوف من الوصمة االجتماعيةعدم الوعي ولد لد و   هذا االنعزالو   تعيش في بيئة معزولة ) الريف (

التفريغ آللية  استخدامها  إلى  بالضيقو   إضافة  شعورها  عند  البكاء و   ذلك  طريق  عن  منه  تتخلص  القلق 

هذا ما و   مهتمة بهاو   أما بالنسبة ألسرتها فهي تساندها نبكي"  و   " من نقنط نبلع على روحيحسب قولها  

       . المرض و  جعلها تتقبل فكرة العالج

 حليل المقياس : نتائج ت

 ( يوضح نتائج الحالة الثانية على مقياس التوافق النفسي 4الجدول رقم )

 المحاور الدرجات 
 التوافق الشخصي االنفعالي  درجة  08
 التوافق الصحي الجسمي درجة  21
 التوافق األسري  درجة  36
 التوافق االجتماعي  درجة  14
 المجموع درجة  79

 

 التعليق على الجدول : 

توافق  من   لديها  أن  تبين  الحالة  مع  النفسي  التوافق  مقياس  في  عليها  المتحصل  النتائج  خالل 

الجسمي الصحي  التوافق  في محور  االسري و   متوسط  التوافق  في محور  مرتفع  في  و   توافق  تحصلت  قد 

( ب  قدرت  منخفضة  درجة  على  االجتماعي  التوافق  الشخصي  ،  درجة(  14محور  للتوافق  بالنسبة  أما 

 . هو توافق سيئو  درجات( 08عالي تحصلت على ) االنف

درجة محصورة حسب    79عند جمع النسب نتحصل على درجة التوافق النفسي حيث تقدر بنسبة    

 ( .80-41المقياس في المجال ) 

هذا ما تحصلنا عليه من خالل نتائج تطبيق  و   منه نستنج أن الحالة " ن" لديها توافق نفسي سيئو 

 .  سيمقياس التوافق النف 
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 التحليل العام للحالة الثانية :

كدا مقياس التوافق النفسي توصلنا أن الحالة  و   المالحظةو   ومن خالل تطبيق أدوات البحث المقابلة

سيئ توافق  أملو   لديها  لديها  التوافق  و   ليس  محور  في  سيئ  توافق  على  تحصلت  حيث  النفس  في  ثقة 

ذلك بظهور رد فعل  و   تأثرت بخبر اصابتها و   دمت درجات( فالحالة إنص   07الشخصي االنفعالي قدر ب )  

الصراخ في  المتمثل  على  و   البكاءو   انفعالي  قضى  لها  بالنسبة  فالمرض  االكتئاب  من  حالة  في  دخول 

الريفو   أحالمها في  تعيش  الحالة  كون  االجتماعية  العالقات  تتجنب  انها  كما  رفع  و   طموحاتها  ما  هدا 

لديها القلق  حساسها  مستوى  كم  وا  لديها بالنقص  الذات  تقدير  نقص  في  ساهم  إليها  اآلخرين  نظرة  أن  ا 

انخفاض مستوى الوعي ساهم بشكل كبير في تفاقم  و  الثقافية التي تحملها عن المرض  الت ثمتالإضافة إلى 

      . المرض تدريجياو  حالتها الصحية إال أن مساندة اسرتها جعلها تتقبل فكرة العالج

 ضيات :مناقشة الفر و  عرض النتائج -3

عرض  ثم  بواسطة  و   بعدما  الدراسة  فرضيات  من  التحقق  خاللها  من  حاولنا  التي  النتائج  مناقشة 

 سيتم في هذا العنصر مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة ،  دراستنا لحالتان مصابتان بسرطان الثدي

 التي تم عرضها سابقا . و 

المتمثلة في و   األدوات المستخدمة في الدراسةذلك باالعتماد على  و   لقد تم التحقق من الفرضيات و 

مقياس التوافق النفسي فقد ذلت عملية تحليل النتائج على تحقيق الفرضيات  و   المالحظةو   المقابلة العيادية

 التوصل إلى نتائج مقنعة تثبت صحة الفرضيات حيث تم اثبات أن :و  العامة نسيبا

الحالة المدنية إال أنه  و   مصابة بسرطان الثدي بالعمريتأثر التوافق النفسي االجتماعي لدى المرأة ال

 لم يتأثر بالجانب المهني . 

الفرضية األولى  تحقيق  مفادها  :  الجزئية  النفسيالتي  التوافق  المرأة  و   يتأثر  لدى  االجتماعي 

الة الحالة الثانية )ن( إذ تحصلت الحو  هذا ما تبين مع الحالة االولى )م(و  المصابة بسرطان الثدي بالعمر
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درجة بينما الحالة )ن(              123ب)م( على مستوى التوافق اانفسي االجتماعي مرتفع حيث قدر  

منه نستنتج أن العمر يؤثر عل التوافق النفسي االجتماعي  و   درجة  79ب  تحصلت على توافق سيء قدر  

 بالتالي يمكننا اثبات هده الفرضية . و  لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي

ا  الثانية  لفرضية تحقيق  مفادها  :  الجزئية  المرأة التي  لدى  االجتماعي  النفسي  التوافق  يتأثر 

حيث توصلت النتائج أن الحالة المدنية تؤثر بشكل كبير على  المصابة بسرطان الثدي بالحالة المدنية   

متزوجة )م(  فالحالة  الثدي  بسرطان  المصابة  المرأة  لدى  االجتماعي  النفسي  أو و   التوافق   الد راضيةلديها 

لمرضهاو  الزوجو   متقبلة  طرف  من  لدعمها  بالشفاء  )ن(  و   االهلو   االبناءو   متفائلة  الحالة  أما  االصدقاء 

بالزواج مما و   عند سماعها بخبر مرضها دخلت في حالة من االكتئاب و   فكانت غير متقبلة قطع االمل 

نفسية كالقلق إلى ظهور اضطرابات  الشديد و   الخوفو   أدى  ن الوصمة االجتماعية مما  الخوف مو   التوتر 

 عدم االختالط باآلخرين و  أدى بها إلى الهروب 

الثالثة الجزئية  الفرضية  تتحقق  مفادها  لم  النفسي  :التي  التوافق  المرأة  و   يتأثر  لدى  االجتماعي 

المهني بالجانب  الثدي  يؤثر على     المصابة بسرطان  لم  المهني  الجانب  إلى أن  النتائج  حيث توصلت 

النف العملو   سيالتوافق  عن  متقاعدة  كانت  )م(  فالحالة  الثدي  بسرطان  المصابة  المرأة  لدى   االجتماعي 

دخلت في حالة و   متفائلة عكس الحالة )ن(  التي رغم عملها إال أنها لم تتقبل المرض و   لديها توافق مرتفع و 

 . سوء توافقو  من االكتئاب 

تحققت   التي  للدراسة   العامة  الفرضية  تحققنا من  العمروبالتالي  المدنيةو   حسب  لم  ،  الحالة  بينما 

           . تتحقق حسب الجانب المهني 
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 خاتمة 

كان المرض   ما إذايوال س،  ايض مرضا جسد ي ات ألي شخص مر يعتبر التوافق النفسي من الضرور ي

الموت  إلى  يؤدي  خطيرا  يصيب  ،  مرضا  الذي  الثدي  كيانها  حيث ،  المرأةكسرطان  يهدد  هاجس  ، يعد 

بالنسبة لها على المستويي باعتبار الثدي ذو أهمي ة  ينظرا لوظيفته األساس ،  ولوجي والنفسييزيالف  نة بالغة 

حيث  ، جهة وكذلك رمز من رموز األنوثة والجمال من جهة أخرى  المتمثلة في التغذية بالنسبة للرضيع من

االجتماعي لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي بالعمر و   التوافق النفسي  سعت هذه الدراسة إلى معرفة تأثر

 . الحالة المدنية ،و الجانب المهني،

النتائج المتحصل عليها أن التوافق النفسيو  بالعمرو   استنتجنا من خالل  يتُأثر  الحالة و   االجتماعي 

كلما كانت صغيرة في  و   توافق مرتفع  متزوجة كلما كان لديهاو   ن كلما كانت المرأة متقدمة بالعمرالمدنية أل

، العيش حياة سعيدةو   االنجاب و   غير متزوج كلما أحست أن المرض قضى على طموحها بالزواجو   العمر

 لدراسة. بينما لم يتأثر التوافق بالجانب المهني لحاالت ا

ولها  التي نأمل أن تجرى حو   وفي االخير يمكن القول أن موضوع الدراسة يعد من المواضيع الهامة

الدراسات  من  مرضها   واألبحاث   مزيد  تقبل  في  الثدي  بسرطان  المصابة  المرأة  مساعدة  بهدف    العلمية 

 االجتماعي. و  تحقيق التوافق النفسيو 
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 التوصيات : و  االقتراحات

 في ضوء ما توصلت اليه الدراسة الحالية من نتائج فان الباحث يتقدم ببعض التوصيات التالية : 

ب - الثدياالهتمام  بسرطان  المصابات  النساء  الطب في و   توعية  اليها  التي توصل  بالتطورات 

  .الهرموني االشعاعي،، الكيميائي ،عالج مرض السرطان بما فيها العالج الجراحي

االجتماعي - الدعم  الثديو   تقديم  سرطان  مريضات  لدى  مسيرتهم و   النفسي  خالل  مساندتهم 

 مراحل العالج للوصول نحو تحقيق افضل رضا عن حياتهم.  المرضية مند فترة التشخيص مرور بكل 

نفسية - برامج  الثديو   اجتماعيةو   تصميم  بسرطان  المصابة  المرأة  عند  التوافق  لتحقيق   دينية 

 . بهدف الوصول الى صحة نفسية أفضل

 التركيز على التهيئة النفسية للمريض قبل تبليغه بالخبر.  -

 النفسي لمرضى السرطان. و  العالج الطبيضرورة انشاء مراكز خاصة للتكفل ب -

 الصعوبات : 

 . يوم  21ار بل كان كل  عدم حضور الحاالت إلى المؤسسة االستشفائية باستمر  -

 هي في حصة العالج الكيميائي.و  إجراء المقابلة مع الحالة -

 . لعالج مع المرضى مكان غير مريحالقيام بالمقابلة مع الحالة في صالة ا -
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 االزرايطة، اسكندرية مصر، الطبعة الثانية.  
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 قائمة املالحق : 

 مقياس التوافق النفس ي                                        

2003(   زينب محمود شقير )إعداد :     

 السن:                                                                                : االسم

 غير متزوجة                  متزوجة                       :الحالة املدنية 

 تعمل                  ال تعمل             : املهنة

 عن شخصيتك؟ هل تريد أن تعرف شيئا أكثر 

 إليك بعض املواقف التي تقابلك في حياتك العامة، لذا نرجو التعرف على كل موقف بدقة 

 :  و تحديد درجة انطباق كل منها على حالتك

 تنطبق تماما                          تنطبق أحيانا                         ال تنطبق 

 املعتادة في التصرف والشعور الصادر منك  حاول أن تحدد اإلجابة التي تتفق مع طريقتك 

اتجاه كل موقف فإذا أجبت بأمانة ودقة على جميع املواقف فسيكون من املمكن أن تعرف نفسك معرفة  

 جيدة .

 ال  ،  ال تترك موقف بدون اإلجابة عليه، أجب بوضع عالمة ) × ( تحت االختيار املناسب

 توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة . 

                                                           .  ية للغاية معلوماتك سر 
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 شكرا لتعاونك                                                                              

 ال   

 تنطبق 

متردد 

 أحيانا 

نعم 

 تنطبق 

 العبارة                               

 التوافق الشخص ي ــ االنفعالي:  املحور االول                 

 1 هل لديك ثقة في نفسك بدرجة كافية؟   

 2 هل انت متفائل بصفحة عامة ؟    

 3 ؟نفسك وعن انجازاتك امام االخرين هل لديك رغبة في الحديث عن   

 4 هل انت قادر على مواجهة مشكالتك بقوة وشجاعة ؟    

 5 نفع في الحياة؟و  ر أنك شخص له فائدةهل تشع   

 6 هل تتطلع ملستقبل مشرق ؟    

 7 الرضا في حياتك ؟ و   هل تشعر بالراحة النفسية   

 8 هل انت سعيد وبشوش في حياتك ؟    

 9 هل تشعر أنك شخص محضوض في الدنيا؟   

 10 الهدوء أمام الناس؟ و   هل تشعر باالتزان االنفعالي   

 11 تتعاون معهم؟و  الخرينهل تحب ا    

 12 الذكر دائما ؟و  هل انت قريب من هللا بالعبادة   

 13 هل انت ناجح في حياتك ؟    

 14 الطمأنينة النفسية وأنك في حالة طيبة؟و  هل تشعر باألمان   

 15 هل تشعر باليأس وتهبط همتك بسهولة ؟   

 16 هل تشعر باستياء وضيق من الدنيا عموما ؟    

 17 هل تشعر بالقلق من وقت األخر ؟    

 18 هل تعتبر نفسك عصبي املزاج إلى حد ما ؟    

 19 هل تميل إلى أن تتجنب املواقف املؤملة بالهرب منها؟   

 20 هل تشعر بنوبات صداع أو غثيان من وقت األخر؟   

 التوافق الصحي : املحور الثاني                             

 21 الحيوية معظم الوقت ؟و  اتك مملوءة بالنشاط هل حي   
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 22 مواهب متميزة ؟و  هل لديك قدرات   

 23 تشعر بأنك قوي البنية ؟ و   هل تتمتع بصحة جيدة   

 24 حجم الجسم (، هل أنت راض عن مظهرك الخارجي )طول القامة   

 25 هل تساعدك صحتك على مزاولة االعمال بنجاح ؟    

 26 تتجنب اإلصابة باملرض ؟ و  تك جيداهل تهتم بصح   

الراحة للمحافظة على صحتك  و  هل تعطي نفسك قدر من االسترخاء    

 في حالة جيدة ؟

27 

هل تعطي نفسك قدرا كافيا من النوم ) أو تمارس الرياضة (     

 للمحافظة على صحتك ؟ 

28 

 29 ( ؟ الغمز بالعينو   هل تعاني من بعض العادات مثل ) قضم األظافر   

 30 هل تشعر بصداع أو الم في رأسك من وقت آلخر ؟   

 31 هل تشعر أحيانا بحاالت برودة أو سخونة ؟    

فقدان شهية  ، هل تعاني من مشاكل أو اضطرابات االكل ) سوء هضم   

 شره عصبي ( ؟ ، 

32 

 33 هل يدق قلبك بسرعة عند قيامك بأي عمل ؟    

 34 الهمة من وقت آلخر ؟ ضعف و  هل تشعر باإلجهاد   

 35 هل تتصبب عرقا ) أو ترتعش يداك( عندما تقوم بعمل؟    

 36 أعصابك غير موزونة ؟ و  هل تشعر أحيانا أنك قلق    

 37 هل يعوقك وجع ظهرك أو يداك عن مزاولة العمل ؟   

 38 الكالم ؟ و  هل تشعر أحيانا بصعوبة في النطق   

 39 اسهال ( كثيرا ؟  هل تعاني من امساك ) أو   

 40 هل تشعر بالنسيان ) أو عدم القدرة على التركيز ( من وقت آلخر ؟   

 التوافق االسري : املحور الثالث                              

 41 هل تشعر أنك متعاون مع اسرتك ؟    

 42 أنت مع اسرتك ؟ و  هل تشعر بالسعادة في حياتك   

 43 فراد اسرتك ؟  هل أنت محبوب من أ   
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 44 هام في اسرتك ؟ و   هل تشعر بأن لك دور فعال    

 45 ممكن أن تأخذ به ؟ و   هل تحترم  اسرتك رأيك   

 46 هل تفضل أن تقض ي معظم وقتك مع اسرتك ؟   

 47 ؟   األمن من اسرتكو  الحنانو  العطفو   هل تأخذ حقك من الحب   

 48 تك ؟ هل التفاهم هو اسلوب التعامل بين اسر    

 49 أحزانها ؟و   هل تحرص على مشاركة اسرتك أفراحها   

 50 صادقة؟ و  هل تشعر أن عالقاتك مع افراد اسرتك وثيقة   

 51 هل تفتخر أمام اآلخرين أنك تنتمي لهذه األسرة ؟    

 52 الثقافية ؟و   هل أنت راض عن ظروف االسرة االقتصادية   

 53 مواهب ؟ و   لديك من قدراتهل تشجعك اسرتك على اظهار ما    

تخاف عليك عندما تتعرض ملشكلة  و  هل أفراد اسرتك تقف بجوارك   

 ما ؟ 

54 

 55 الجيران ؟و   هل تشجعك اسرتك على تبادل الزيارات مع االصدقاء   

 56 هل تشعرك اسرتك انك عبء ثقيل عليها ؟   

 57 هل تتمنى أن تكون لك اسرة غير اسرتك ؟    

 58 ني من كثير من املشاكل داخل اسرتك ؟هل تعا   

 59 أنت داخل اسرتك ؟ و   هل تشعر بالقلق أو الخوف   

 60 هل تشعر بأن اسرتك تعاملك على أنك طفل صغير ؟    

 التوافق االجتماعي : املحور الرابع                             

ة مع اآلخرين  الترويحي و   هل تحرص على املشاركة االيجابية االجتماعية   

 ؟

61 

 62 الجلوس معهم  و   هل تستمتع بمعرفة اآلخرين   

 63 هل تشعر باملسؤولية تجاه تنمية املجتمع مثل كل مواطن ؟    

 64 هل تتمنى أن تقض ي معظم وقت فراغ مع اآلخرين ؟   

 65 تعمل به إذا كان رأيا صائبا؟ و  هل تحترم رأي زمالئك    

 66 إنجازاتك ؟ و   رين ألعمالكهل تشعر بتقدير اآلخ   
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 67 هل تعتذر لزميلك إذا تأخرت عن املوعد املحدد ؟    

 68 االنتماء ألصدقائك ؟  و   هل تشعر بالوالء   

 69 هل تشعر بالسعادة ألشياء قد يفرح بها اآلخرون كثيرا؟    

 70 تحرص على ارضائهم ؟و  هل تربطك عالقات طيبة مع الزمالء    

 71 املناسبات االجتماعية و   ملشاركة في الحفالتهل يسعدك ا   

 72 هل تحرص على حقوق اآلخرين بقدر حرصك على حقوقك ؟   

 73 هل تحاول الوفاء بوعدك مع اآلخرين ألن وعد الحر دين عليه ؟   

 74 الجيران ؟و   هل تجد متعة كبيرة في تبادل الزيارات مع األصدقاء   

على عمل قد يضر بمصالح اآلخرين  قدم هل تفكر كثيرا قبل أن ت   

 وترفضه ( ؟ )

75 

 76 االحترام املتبادل مع اآلخرين ؟ و  هل تفتقد الثقة    

لو كانوا في و  هل يصعب عليك الدخول في منافسات مع اآلخرين حتى   

 مثل سنك ؟

77 

هل تخجل من مواجهة الكثير من الناس ) أو ترتبك أثناء الحديث    

 أمامهم ( ؟ 

78 

 79 هل تتخلى عن إسداء النصح لزميلك خوفا من أن يزعل منك ؟   

لو في بعض األمور  و   هل تشعر بعدم  قدرتك على مساعدة اآلخرين   

 البسيطة ؟ 

80 

 

 


