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 ملخص الدراسة

 
 ملخص الدراسة :

تقبل املرض لدى مصابات بمرض هدفت الدراسة الى محاولة معرفة العالقة بين املساندة االجتماعية و 

 السرطان . و ذلك من خالل االجابة عن التساؤل التالي :

 مامدى تأثير املساندة االجتماعية على تقبل املرض لدى املرأة املصابة بالسرطان ؟

و لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي و استعمال استبيان كأداة لدراسة , تكونت 

)املساندة االجتماعية ( بعد التأكد من خصائص السيكومترية , و جرى التأكد من صدق االداة  من مقياس

 و ثباتها . و لتحقيق الدراسة قامت الباحثة باختيار عينة من النساء املريضات بالسرطان .

  لممرض .الملساندة االجتماعية أكثر تقببااملرأة التي تحظى أن تتحقق الفرضية االولى :  و كشفت الدراسة

 املرأة التي تفتقر لممساندة االجتماعية أقل تقبال لممرض . أن و تتحقق الفرضية الثانية: -

Study summary: 

The study aimed to try to find out the relationship between social support and disease 

acceptance among women with cancer. And by answering the following question: 

What is the effect of social support on acceptance of disease in women with cancer? 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 

method and used a questionnaire as a study tool, which consisted of the (social 

support) scale after verifying the psychometric properties, and the validity and 

reliability of the tool was confirmed. To achieve the study, the researcher selected a 

sample of women patients with cancer. 

The study revealed the following results: 

The first hypothesis is fulfilled: Is a woman who receives social support more receptive 

to the disease? The second hypothesis is realized: Is a woman who lacks social support 

less receptive to the disease? The results showed a high score with 82 and 75 percent 

of women accepting the disease, and they are the women who receive social support. 

The study also revealed a low score of 33% for a patient who did not lack social 

support.
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عامة : مقدمة  

نظرا لممستجدات التي طرأت على حياة االنسان في العقود االخيرة تمك التي يمعب عميها طابع الحياة 

املدنية , و ما ألت اليه من عوارض التي أدت الى تعرضه لإلصابة بأمراض العصر و ضغوطه , و تعد املرأة 

يها ضغوط الحياة التي تنقض عممن أكثر االشخاص االصابة باملرض , اذن نجدها تتعرض لشتي أشكال 

 راحتها و صحتها النفسية و الجسدية 

و يتعرض جسم االنسان الى العديد من املؤثرات و العوامل التي تؤدي الى تعرضه لإلصابة باألمراض , و 

من املعموم من أكثر االمراض انتشارا في السنوات االخيرة هو مرض السرطان , الذي ينتشر في جميع 

لم , غير أن مرض السرطان الثدي من أكثر االمراض السرطانية انتشارا و الذي يصيب بها أنحاء العا

النساء أكثر نسبة  من الرجال , و قد صنفت منظمة الصحة العاملية مرض السرطان في مقدمة االمراض 

لوقاية االتي تصاب بها النساء على مستوى العالم دون استثناء و على الرغم من اتباع عديد من أساليب 

للحد من هذا املرض , إال أن معظم الحاالت يكون قد فات األوان عميها , فال تشخيص الى في املراحل 

 متأخرة من مراحل االصابة .

و في ظل أن مرض السرطان يسبب حالة من عدم االستقرار النفس ي لدى املرأة بالسرطان و يجعمها 

اناة املستمرة و تزامن عدد من املشكالت النفسية و تعيش حياة مميئة بالخوف و القمق الدائم و املع

االجتماعية مع االصابة باملرض في معظم الحاالت , فمن املألوف أن تنتج االمراض الجسمية و ردود فعل 

النفسية و االجتماعية تتفاوت من شخص الى اخر , و هو مؤشر على الصمة القوية بين الجسم و النفس 

األخر و يتأثر به . و في ظل تمك الحالة تحتاج املرأة املصابة الى الدعم و  و مؤشر كل منهما يؤثر على

املساندة من االسرة و االصدقاء من حولها , فضال الى دور و أهمية املؤسسات املعنية بهذا املرض و 

دة نمؤسسات الدعم النفس ي و االجتماعي . و لعل أبرز ما تحتاجه املرأة املصابة في تمك الحالة هو املسا

 االجتماعية .
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وفي ظل تمك الحالة تحتاج املرأة املصابة الى الدعم و املساندة من االسرة و االصدقاء من حولها , فظال 

 الى أهمية دور االسرة .

و تعد املساندة االجتماعية من املواضيع املهمة التي حظيت باهتمام الباحثين و عمماء النفس نظرا الى 

ية و أماكن العمل و البيئات التعميمية التي يطمق عميها الباحثة مسمى املوارد دورها في الحياة االجتماع

 واالمكانات االجتماعية .

و تعد املساندة االجتماعية مصدرا مهما من املصادر الذي يحتاجه االنسان من عامله الذي يعيش بعد 

ن تاج الى مدى من العون مالى هللا سبحانه و تعالى حيث يشعر أن هناك ما يهدد حياته و صحته , فيح

 الخارج و يتمثل في املساندة من حوله بمختمف االتجاهات .

ومن هنا جاء اهتمام الدراسة الحالية منصبا  في االرتباط بين املساندة االجتماعية و تقبل العالج و 

 وبالتحديد العالج السرطاني , حيث هذه الفئة هي التي تشكل فئة هامة من املجتمع لهم طمبات 

احتياجات في كثير من االحيان )العجز( لذلك فان هذه العينة تستدعي االهتمام و رعاية خاصة من 

 االسرة و املجتمع في فترة املرض و العالج .

و بناء على ما سبق ستتناول الباحثة في الدراسة الحالية العالقة بين املساندة االجتماعية و تقبل العالج 

لواقع و تجربة الباحثة التي قدر لها فقد تأكد لها أن الحالة النفسية لدى مريضات السرطان, فمن ا

 ملريضة السرطان من أهم مقومات شفائه و نجاح عالجه.

و من هذا البحث أرادت الباحثة التقرب من نساء املصابات بالسرطان و دراستهن من حيث الناحية 

 النفسية. وذلك من خالل طرح التساؤالت.

ستة فصول مقسمة الى  جانبين " الجانب النظري و الجانب التطبيقي " وهي كالتالي  وقد قسم البحث الى

. 
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تتمثل في مدخل الدراسة حيث يظم االشكالية و الفرضيات و االشارة الى أهمية البحث و فصل االول : 

 أسباب اختيار املوضوع , أهداف الدراسة و تعاريف االجرائية .

هذا الفصل الى مفهوم مرض السرطان , بعض أمراض السرطانية ,  تعرفت الباحثة فيفصل الثاني : 

 اسباب و عوامل ظهور املرض .

 يضم مختمف أنواع عالج السرطان.فصل الثالث: 

 فصل الرابع : تعرفت الباحثة في هذا الفصل على املساندة االجتماعية و دورها لدى مريضة السرطان .

لمدراسة , ويضم كل من ميدان الدراسة , أدوات الدراسة يتمثل في الجانب التطبيقي فصل الخامس : 

 متمثمة في مقابمة و املالحظة .

: الدراسة االساسية تتم بدراسة الحاالت , استنتاج الخاص لكل مقابمة , مناقشة فصل السادس 

 الفرضيات و التوصيات .

 

              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:
 مشكلة الدراسة

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل االول :

 مدخل الدراسة:     

 اشكالية البحث     

 فروض البحث       

 أمهية البحث       

 أهداف البحث      

 تعاريف االجرائية    

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 الفصل األول: 

 

 اشكالية البحث :

ال ميكن لإلنسان أن يعيش يف منعزل عن غريه من البشر ألنه مفطور على االجتماع مع غريه ابالتصال هبم .و على 

 تبادل املنفعة معهم , فيشيع بذلك حاجاته و يسهم يف اشباع حاجات األخرين .

األفكار و القيم و املشاعر و يقدر األخرين و يتلقى منهم التقدير و يشاركهم و من خالل هذا االجتماع تتبادل 

 مشاعرهم ....و هكذا .

فالمتداد يف املساندة االجتماعية من نقطة بسيطة تبدأ بفردين و تتسع دوائرها حىت تتصل اىل العامل أمجع و تكون 

ئيلة هرها و حينها تدعو احلاجة اليها .كما تبدو ضهذه املساندة إما ضعيفة أو ابلغة القوة و قد تبدو قوية يف ظا

و تقدمي املساندة االجتماعية مصدرا هاما من مصادر الدعم األمن الذي حيتاجه االنسان يف عامله الذي يعيش فيه 

 و , لذلك فهو حيتاج اىل عون و مدد من األخرين و هبذا االعتبار تعد البيئة االجتماعية جماال هاما لتوفري املساندة

املؤازرة الفرد , نظرا لكوهنا تشمل جمموعة من املصادر متكن الفرد أن يلجأ إليها طالبا للمساندة من االسرة و 

االصدقاء و غريهم من أعضاء اجملتمع الذين هلم أمهية خاصة يف حياة الفرد. و قد اصطلح على تسمية املساعدة و 

م االجتماعية ابملساعدة االجتماعية حديثا حيث حظي مفهو املؤازرة لبيت حيصل عليها الفرد من خالل عالقاته 

 املساندة 

االجتماعية ابالهتمام كبري من طرف الباحثني على أن املساندة االجتماعية أتيت من مصادر خمتلفة منها األسرة , 

 الزوج , الزوجة و االصدقاء و زمالء العمل . 

ندما يت حيتاجها االنسان بعد جلوئه اىل هللا سبحانه و تعاىل عو تعترب املساندة االجتماعية احد مصادر املهمة ال

يشعر ان مرض السرطان يهدده و يشعر أن طاقته قد استنفذت و مل يعد بوسعه ان يقف ضد هذا املرض و أنه يف 

 حاجة ماسة اىل معاونة و مساعدة و شد أزر و العون من اخلارج و خاصة عندما يريد أن أييت هذا العون من أقرب

 (.7,  2006الناس اليه .)دايب , 



 الفصل األول: 

 

و من خالل ما سعى اليه )كابالن ( يف نظريته عن أنظمة املساندة و دورها يف الصحة النفسية للمجتمع , فان 

املساندة االجتماعية تتضمن منطا مسندا يضامن العالقات املتصلة أو املنفصلة  اليت تؤدي دورا مهما يف احملافظة 

سد للفرد عرب حياته , حيث اوضح أن الشبكة االجتماعية للفرد تزوده ابالمتدادات على وحدة النفس و اجل

 االجتماعية النفسية و خاصة يف ظل االحداث الضاغطة و ذلك للمحافظة على صحة العقلية و النفسية .

ه ال ن طاقتان املساندة االجتماعية أحد أهم مصادر الشعور ابألمن الذي حيتاجه االنسان و خاصة عندما يشعر ا

تكفي ملواجهة الضغوط و أنه مل يعد يف وسعه ان جيابه اخلطر هبذه املواقف و أنه حيتاج اىل مدد و عون من اخلارج 

 (.212,  2014.) جمدالوي , 

وتشري بعض الدراسات اىل كشف العوامل املساعدة لتقبل املرض فيؤكد )جيمس دريفر( على أن املساندة النفسية 

 ترب ضرورة عالجية و ان مساندته نفسيا و اجتماعيا تؤدي اىل تقبل املرض وتدعيم أمله يف احلياة .و االجتماعية تع

كما كشفت دراسة )بركمان وسيمس( ان شبكة العالقات االجتماعية اليت ميكن أن تدعم املريض تساهم بقدر كبري 

 ( .92, 1996يف عالجه و تعزز من مراحل شفائه يف مرضه .)حممد بيومي , 

( اىل بعض العوامل على تقبل العالج من بينها املساندة 2003وأشارت املنظمة العالية للصحة يف تقريرها هلا سنة )

 االجتماعية .

امرأة مصابة ابلسرطان و اللوايت تلقني  118برهن الباحثون أن ما بني  1988ويف دراسة )بران و أخرون (سنة 

يل من املساندة و أبدين أالما جسدية و قلق و أحاسيس سلبية أقل الدعم االجتماعي أكثر كان لديهن تقدير عا

. 

ومن هنا تظهر أمهية املساندة االجتماعية فمن  منا ال حيتاج اىل مساندة اجتماعية فما ابلك مصاب ابلسرطان 

ه الفئة ذفإحساس املريض بقيمته أييت من خالل معاملة االخرين له و خاصة من قبل املصادر االساسية للمساندة هل

 )االسرة , الزوج , االوالد و االصدقاء (.
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 ومن هذا املنطق و بناء على ما سبق نطرح التساؤل الرئيسي التايل :

 مامدى أتثري املساندة االجتماعية على تقبل املرض لدى املرأة املصابة ابلسرطان ؟

 وقد انبثق عن التساؤل الدراسة الرئيسي االسئلة الفرعية األتية : 

 املرأة اليت حتظي ابملساعدة االجتماعية أكثر تقبال للمرض ؟ (هل1

 (هل املرأة اليت تفتقر للمساندة االجتماعية أقل تقبال للمرض ؟2

 الفرضيات : من خالل التساؤالت السابقة جاءت فرضيات الدراسة كاأليت:

 تكون املرأة حتظي ابملساعدة االجتماعية أكثر تقبال للمرض .-

 تكون املرأة تفتقر للمساندة االجتماعية أقل تقبال للمرض 

 أهداف الدراسة :

 هتدف الدراسة احلالة اىل حتقيق مايلي :

 الكشف عن مدى املساندة االسرية لدى عينة من مرضي السرطان .

 اثراء املعرفة و زايدة الرصيد النظري حول املساندة االجتماعية لدى مرضي السرطان .

 االسرة و االصدقاء بقيمة املساندة االجتماعية لتقبل املرض لدى النساء .تبصر أفراد 

 حتديد مستوى عالقة املساندة يف تقبل املرض.

 

 

 

 أمهية الدراسة :
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تكمن أمهية الدراسة يف متغريات حيث اهنا تسعى لدراسة املساندة االجتماعية وذلك اعتمادا على مسلمة مؤيدها 

يتلقاها الفرد من خالل اجلماعات اليت ينتمي اليها , حيث يقوم بدور كبري يف خفض   "املساندة االجتماعية اليت

 االاثر السلبية لألحداث و املواقف اليت يتعرض هلا .

 التعاريف االجرائية :

 املساندة االجتماعية :

ة االجتماعية حيدد هؤالء الباحثون املساند 1983-1982يف سلسلة من البحوث اليت قام هبا سارسون و زمالئه 

 أبهنا "تعرب عن مدى وجود أو توفر االشخاص الذين يرتكون لديه انطباعا يف وسعهم أن يعتنوا به و يقدرونه "

ويعرف املساندة االجتماعية أبهنا دعم و مساعدة املقدمة من طرف االخرين مصدرين املساندة االجتماعية )االسرة 

رض و تشعر ابلراحة و تساعد على تقيل املرض سواء كانت هذه , االصدقاء , الزوج و الزوجة ( للمصاب ابمل

 املساندة مادية أو معنوية .

 السرطان :

هو عبارة عن ورم خبيث يصيب الغدد , حيث تتكاثر اخلالاي اخلبيثة بطريقة غري منتظمة  وتنمو بشكل غري طبيعي 

اىل نتائج  . و هي االصابة اليت تؤدي حبالة و تشكل كتلة خبيثة , اىل أن تتحول اىل ورم يهاجم األنسجة السليمة

 سلبية أخرى .

 

  

 

 خالصة الفصل :



 الفصل األول: 

 

قامت الطالبة يف هذا الفصل بصياغة مشكلة الدراسة و حتديد التساؤالت ووضع الفرضيات و االهداف و أمهية 

 الدراسة اخلاصة ابلدراسة مث ضبط متغريات الدراسة .

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاين
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاين

 السرطان 

 امتهيد   -

 ماهية السرطان  -

 تعريف اخلالاي السرطانية 

 نشأة السرطان  -

 تصنيف السرطان  -

 أعراض السرطان  -

 أسباب السرطان  -

 أماكن انتشار السرطان  -
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 تمهيد :

يعتقد في أغمب االحيان أن السرطان هو عبارة عن مرض واحد اال أنه في الحقيقة تعبير يستعمل لوصف 

مرض مختمف , حيث أن السرطان هو اسم يطمق على مجموعة من األمراض التي تطال  200ما يزيد عن 

ا نسيج يغزو نسيج الجسم , و التي تتصف بسرعة التكاثر الخاليا على نحو غير منتظم على شكل "ورم" 

 العضو املصاب , و اذا لم يوضح حد لتكاثر هذه الخاليا فانها تغزوا النسيج املجاور لها و تتمفه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهية السرطان:
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استعممت كممة السرطان في البداية لوصف االنواع املختمفة من األورام و بالرغم من أنه في أغمب االحيان 

مرض  20يعرق السرطان أنه عبارة عن مرض واحد اال أنه في الحقيقة تعبير يستعمل لوصف مايزيد عن 

(1988 –مختمف .)أبو سعد   

مع بينهما عدد العوامل املشتركة ,و ينجم السرطان السرطان هو مجموعة التي تزيد عن املائة مرض , يج

عن خمل في املادة الوراثية الجينية , والتي تمثل في خاليا االنسان الجزء املسؤول عن السيطرة على النمو 

الخاليا و تكاثرها . فالخاليا جسم االنسان تتكاثر بشكل منتظم و بطيء ,لكن في حالةالسرطان يحدث 

ثية الجينية مما تؤدي الى تسارع زائد في نموها و انتشارها . ومن املعروف أن الخاليا خمل في املادة الورا

-السرطانية بعكس خاليا الجسم األخرى ال تفيد الجسم و انما تستنزف طاقاته و امكانياته .)شيلي تايمور 

2008.)  

ا بينهما مرض ( تشابه في بعض الخصائص فيم100السرطان هو مجموعة من األمراض )أكثر من -

و هذا املرض أو هذه األمراض تنتج عن خروج الخمية عن السيطرة ,فيحدث تغيير في الخمية , ما 

يجعمها تخرج عن نظام التحكم الطبي يتحكم في عممها كما يتحكم في الخاليا السميمة , و توجد 

في الحامض  أكثر من نظرية اليها بسبب بداية السرطان في الجسم األولى , و تقول أن الخطأ ما

(.80ص -1999-النووي عند  االنقسام و هم حالة التبدل. )محمد السيد   

السرطان عبارة عن تورم ناتج عن خاليا خرجت عن أجهزة املراقبة في الجسم و أخذت تنمو 

بصورة عشوائية ,حيث أن تنمو في البدء يكون في العضو املصاب ,ثم يتخطى التورم الحواجز التي 

اء , و خالل هذا التخطي قد تخرج بعض الخاليا السرطانية لتدخل في الشعيرات تفصل بين األعض

الدموية أو البمغمية التي تنقمها الى مختمف أجزاء الجسم ,حيث تبني مستعمرات سرطانية تكمن 

(233ص -2006-عشرات السنين .)محمد مفتاح الشقمانى ,محمد أحمد الفقي   
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ث , وهي عامة ال تدل على العضو املصاب ,لذلك يتم فكممة السرطان تدل على وجود ورم خبي

(.86ص -2008-تسمية األورام للخاليا أو األنسجة التي نشأت فيها .)وليدة مرزاقة   

هو جمموعة األمراض تتشابه يف بعض اخلصائص فيما بينهما , بنتج عن خروج اخللية  املفهوم العلمي للسرطان:

ية ا جيعلها خترج عن نطاق التحكم الذي يتحكم يف عملها كما يف اخللعن السيطرة فيحدث تغيري يف اخللية مم

 1999-السليمة .) موسوعةالصحة النفسية 

كما يشري تعبري مرض السرطان اىل جمموعة األمراض الورمية املتشاهبة يف خواصها و املتماثلة يف منط سلوكها و اليت 

 تنشأ خبالاي اجلسم .

 تعريف الخاليا السرطانية :

هي خاليا عمالقة يكشف عنها عن طريق املجهر , وهي تحتوى على نواة أكبر بكثير من النواة الخاليا 

الطبيعية , حيث أنها تحتوي على كمية من الكروماتين مما يجعل عدد انقساماتها بكثير و بدون انقطاع 

اليا م . حيث تكف الخعلى عكس الخاليا الطبيعية التي تخضع الى قوانين تحددها من جانب الكيف و الك

الطبيعية عن النمو عندما تصل الى حجم معين وهذا من حيث الكم , أما من حيث الكيف فان الخاليا ال 

تستطيع التعدد أو التكاثر في أي اتجاه من الجسم بل هي خاضعة الى هيكل النسيج األصلي الذي تنتمي 

ية , حيث نجدها تتكاثر بشكل منتظم دون احترام اليه , و هذا أن السرطان ال تخضع لهما الخاليا السرطان

 -الشبكة األولية نسيج األصلي مكونة  ورم الذي تستولي على العضو أو النسيج املجاور .)قري عبد الرحيم

 (.8ص  -2008

 

 نشأة السرطان :
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طمت بيولوجيا السرطان لوقت طويل مقتصرة على التشريح و على فحص الخاليا عبر املجهر , و قد 

دت السنوات األخيرة تحوال نوعيا في االبحاث املتعمقة بتكون السرطان , و شيئا فشيئا بدأ العمماء شه

باكتشاف الطفرات الجينية املسببة لنشوء هذا الداء , و هي العيوب التي تطرأ على مستوى املخزون 

حويل خمية ر أنه يمكن تالوراثي للخمية املتسببة في تعطيل آليات التحكم في االنقسام الخمية , حيث أظه

البشرية عادية الى خمية سرطانية في املختبر بمجرد ادخال بضعة تحوالت متتالية على جيناتها , لنشوء 

جينا و هي تتفاعل فيما بينها في صورة متشابكة , كما  أن طريقة تفاعل تتباين من  200السرطان بأكثر من 

 (.23ص  -2010-وفيق السويس ي الورم الى آخر و من مريض الى آخر .        )ت

و تكمن مهمة جهاز املناعة في التعرف على أي كائن غريب في الجسم , سواء كان بكتيريا أو فيروسيا أو فطريا 

, و في املقابل فان الخاليا السرطانية هي في األصل خاليا عادية مثمها مثل بقية خاليا الجسم . لذلك فإن جهاز 

ى األقل في املراحل األولى لتكون السرطان , كما أن لدى البعض من السرطانات املناعة ال يعترف عميها عل

القدرة على صناعة بروتينات خاصة تسمى "االجسام الورمية " حيث يعترف عميها جهاز املناعة و يهاجمها 

 لكنها قميل ما تنجح ألن أغمب أنواع السرطان تفرز مواد مثبطة لممناعة 

 (.29ص  -2010 –)توفيق السويس ي 

 

 

 

 

اذن فان السرطان عبارة عن مجموعة من األمراض التي تزيد عن مائة مرض , يجمع بينهما مجموعة من 

العوامل  املشتركة , وينجم السرطان عن خمل في املواد الوراثية الجينية و التي تتمثل في خاليا االنسان الجزء 
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 ا الجسم تتكاثر بشكل منتظم و بطيء , لكنه فياملسؤول عن السيطرة على نمو الخاليا و تكاثرها , فخالي

 –حالة السرطان يحدث خمل في املادة الوراثية الجينية الى تسارع الزائد في نموها و انتشارها .)شيلي تايمور 

 à(.811ص  -2008

سجة حيث يضغط على األن"الورم" لذا ينشأ السرطان على خاليا شاذة تنمو و تتكاثر دون التحكم تسمى ب 

جاورة , و تمكنه أن يغزوا و يدمر الخاليا الطبيعية ما عدا خاليا السرطان حيث ال يكون كتال ورمية و تنشأ امل

 (.82ص  -2008 –في االعضاء املنتجة لمدم كنخاع الغظمي و الجهاز الممفاوي . )وليدة مرزاقة

أ به حيث في العضو الذي ينشأما عن كيفية انتشاره في الجسم , ففي املرحمة األولى يكون السرطان منحصرا 

تستمد الخاليا السرطانية ما تحتاجه من أكسجين و مواد مغذية من األنسجة املجاورة لها , و مع تطور الورم 

تزداد الخاليا السرطانية شراسة و يكتسب البعض منها القدرة على االنفصال تماما عن الورم األصلي , و 

ء أخرى من الجسم , حيث تستقر هذه الخاليا و تبدأ في التكاثر من االنتقال عبر الدورة الدموية الى أجزا

وؤها مرحمة , و يمثل نش" التزرعات " جديد لتكون ورما ثانيا مشابها لمورم األصلي و تسمي األورام الثانوية ب 

تئصال سحاسمة في تطور السرطان , حيث يشير الى انتقال من املراحل األولى التي يكون فيها الورم قابال لال 

الجراحي أو العالج باألشعة الى مرحمة متقدمة تتناقض فيها الحظوظ التعافي من املرض . ) توفيق سويس ي 

 (.28ص  -2010 –

 

 

 تصنيف السرطان:

 قبل االشارة اىل تصنيف السرطاانت ,ال بد من التطرق اىل التسميات اليت عادة تطلق على أي منو غري طبيعي .



 السرطان                                                                 الفصل الثانـــي:

 
14 

منو أو تضخيم غري طبيعي ,أو ظهور كتلة غريبة يف اجلسم , ويعترب الورم مرادف لكلمة التنشؤ ولكن  الورم:هو 

 يقصد ابلورم التنشؤ الصلب و توجد تنشؤات غري صلبة مثل الليوكيميا ال تنتج أوراما .

جلينية و اخلالاي ات االتنشؤ:وهي كلمة اجنليزية , تعترب أكثر دقة من كلمة ورم و تعين تكاثر اخلالاي ذات الطفر 

 املنتشئة نوعان 

تتكون من  الخاليا غير سرطانية ال ينتشر داخل الجسم ال تؤثر على األنسجة املجاورة لها األورام الحميدة:

, وال تعتبر مهددة للحياة و يمكن استئصالها دون أن يعود لمنمو ثانية و في أغمب األحوال و األهم من ذلك 

 ا للحياة .أنه نادرا ما يعد مهدد

و هو ما يقصد بها السرطان و هو النوع الخطر , والذي يتميز اضافة الى البنية و النمو االورام الخبيثة:

الشاذين باملقدرة على غزو األنسجة أو األعضاء الحيوية سواء املجاورة ملوضع نشوئه أو البعيدة و تؤثر عميها 

ق األنسجة و االنتشار و االنتقال من مواضع نشوئها الى و أحيانا تدمرها و ذلك ملقدرة الخاليا على اخترا

مواضع أخرى بالجسم و في األغمب يتم انتقالها الى مواضع البعيدة عبر الدورة الدموية و الجهاز الممفاوي .) 

 (11ص  -2017-2016–فضيمة عروج 

 

 

 

 

 

 و اجلدول التاىل يوضح الفروق بني التنشؤ الورم اخلبيث و احلميد:

   األورام احلميدة    األورام اخلبيثة 
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 يغزو املسيج الطبيعي احملاط به .-

 ال يكون حماط مبحفظة .-

تكون حدوده خمتلطة مع النسيج -

 الطبيعي .

-يدفع ابلنسيج الطبيعي جانبا  -

 يكون حماط مبحفظة.

 يكون واضح احلدود.-

 

 

 امتوضع الورم 

 قد يؤدي اىل حدوث التوضعات-

يف العقد اللمفاوية القريبة و 

 البعيدة .

كما يصيب الورم أعضاء أخرى -

. 

يقتصر على كتلة ورمية و منوها -

. 

 مدى انتشاره 

 سرعة منوه  بطيئة - قد تكون مميتة اذا مل تعاجل .-

قد ال تكون اجلراحة وحدها -

شافية و حتتاج اىل عالج كيميائي 

 أو إشعاعي داعم.

 العالج  شافية .اجلراحة تكون -

 .(85ص  -2008 –) وليدة مرزاقة

 

 

 

 و يتكون تصنيف السرطانات بناءا على تشابه بين الخمية السرطانية و الخمية السمبية كما يلى 
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السرطانة: و هي السرطانات تنتج من الخاليا الظهارية , و هي تشكل أكبر مجموعة من السرطانات العامة 

اليروستاتا و البنكرياس .و خصوصا سرطان الثدي ,   

 ساركومة:هي السرطانات تنبع من نسيج الظام أو من الخاليا اللحمية املتوسطة .

 ميلوما: وهو تنشؤ خبيث ينشأفي الخاليا البازما لمنخاع العظمي .

 ليمفوبا: و هو سرطان ينبع من الجهاز الممفاوي .

 الليوكيميا: وهو سرطان ينبع من الخاليا املكونة لمدم .

نوع من السرطان و أشهرها   47يوجد أنواع السرطان :  

Breastcomcer سرطان الثدي 

Ling concer سرطان الرئة 

Prastateconcer سرطان البروستاتة 

Melanoma of skin  سرطان الجمد 

Pencreasconcer سرطان البنكرياس 

الى سرطان الكبد و املعدة و الغدد الممفاوية و سرطان الدم , و يعد سرطان البروستاتة أخطر  باالضافة

ب باملئة  من املرض ي , ثم سرطان الرئة حيث يسبب 41أنواع السرطان عند الرجال , حيث يسبب الوفاة ل 

 31يسبب في وفاة  باملئة من املرض ي بينما أخطر أنواعه عند النساء هو سرطان الثدي حيث 13الوفاة ل 

( 32 31ص  -2004-باملئة من املرض ي .)جابر محمد جبر   

 أعراض السرطان :
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/ األعراض الناتجة عن النمو السريع و الغير الطبيعي للخاليا:1  

تؤدي وتيرة النمو السريع و الغير الطبيعي للخاليا السرطانية الى استهالك الطاقة للجسم بشكل كبير , و 

تغذية هذه املتائر املتسارعة لمنمو على حساب احتياجات بقية أعضاء الجسم الحيوية استنزاف موارده ل

 و هذا قد يسبب 

 فقدان الدم .

 االنهاك و التعب .

 النحافة و نقص الوزن .

 فقدان الشهية .

 عسر الهضم .

 االمساء أو االسهال .

 ارتفاع درجة الحرارة مع ضعف الحالة العامة للجسم .

الناتجة عن فقدان وظيفة العضو املصاب :/ األعراض 2  

 و تتمثل في

زيادة غير الطبيعية في املعدالت العمل , مثال ذلك االفراز الزائد لبعض الغدد كالغدة الدرقية و 

 البنكرياس .

 نقص في األداء أو توقيفه بشكل كامل .

 القيء و السعال .

األخرى :/ األعراض الناتجة عن انتشار و التأثير على األعضاء 3  
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 الغزو املباشر أي أن الخاليا مختمفة األنسجة الى أنسجة أخرى .

 حدوث تمزقات في األوعية الدموية و من تم نزيف .

 الضغط على املناطق العصبية و حدوث ألم شديد .

 نفث دم متكرر , و نزيف رحمي , نزيف شرجي .

(88-87ص -2008-تقرحات جمدية و تقرحات مخاطية .)وليدة مرزاقة   

 األعراض النفسية :

يؤثر مرض السرطان سمبا على الحالة النفسية لممريض أكثر من أي مرض عضوي آخر ,حيث يمنعه من 

التمتع بالحياة بسبب اآلالم املستمرة , و التشوه الجسماني , و اإلنذار باملوت القريب , فيتغير سموكه و 

 يصبح أكثر عصبية .

سية و عقمية و أخصها ارتفاع قمق املوت املستمر و االكتئاب فمريض السرطان يتعرض الضطرابات نف

 الذي يصل باملريض لحد اإلنتحار , و ذلك نظرا الى صعوبة العالج الكيميائي و االشعاعي الذي يؤدي الى

بإعتباره أحد أعراض ملرض ي السرطان , و ما ينتج عن ذلك أثار نفسية , كما الضعف الجنس يأو  "العقم "

الى تغيير شكل املريض باإلضافة الى ضعف الوظائف املعرفية الخاصة بالذاكرة و الذكاء , و  أنهما يؤديان

(34-33ص ص  -2004-الوظائف النفسية و العصبية كاإلنتباه .)جابر محمد جبر   

و السرطان أثار و تبعاته الجسمية و النفسية عادة كاأللم و الضيق املاجمين عن السرطان خاصة في 

تقدمة و النهائية من املرض , بإلاضافة الى ذلك ال يجب تجاهل ما قد يسببه املرض و العالج من املراحل امل

(.819ص -2008-تعب و إرهاق , مما يشكل احدى الشكاوي الرئيسية عند مرض ي السرطان .)شيلي تايمور   
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نها ,كما ومن املمكن أن تضطرب العالقات الزوجية بعد تشخيص السرطان و بخصوص الجانب الجنس ي م

أن املخاوف املتعمقة بصورة الجسم و القمق حول ردود الفعل الشريك تمثل جوانب ضعف نفسية 

اجتماعية , وخاصة عندما يكون هناك تشوهات جراحية , كما هو الحال في سرطان الثدي . )شيلي تايمور 

(.822ص  -2008 –  

سرطان:ان أهم االضطرابات النفسية التي تعبر عن الكرب لدى مرض ي ال  

 1-اضطراب في املراج مثل االكتئاب و عسر املزاج .

القمق و اضطراب و عدم القدرة على التكيف مع املرض و تناذر الضغط النفس ي الحاد , أو تناذر -2

 الضغط التالي لمصدمة النفسية و الرهاب , القمق و اضطراب وسواس القهري .

 3-اضطرابات جسدانية الشكل مثل األلم و شوهة الجسم .

باملئة لدى 60باملئة و تصل الى 45باملئة الى 35كما تظهر بعض االعراض العصبية الذهانية ايضا الى 

ص ( -2012 –)شاكر مجيد املرض ى .  

 أسباب السرطان

لكن تطور البحوث يسمح باكتشاف العوامل  ان األسباب املباشرة لظهور السرطان مجهولة لحد األن

العديدة املهيئة لظهور مرض السرطان , و هو معترف به حاليا هو " تكتل في الجسم مجموعة من الخاليا 

السرطانية في األحوال العادية يقض ي عميها بواسطة الوسائل الدفاعية الطبيعية للجسم , لكن اذا اختل 

تواجدة فبامكانها أن تتكاثر بفوضوية و بالتالي تؤدي الى تشكل الورم .هذا التحكم لمعدد من الخاليا امل  

 *تنقسم العوامل املساعدة على ظهور املرض السرطان الى ثالث  مجموعات كبيرة 

(99 -2017 2016–/ العوامل الخارجية. ) فضيمة عروج3/ العوامل الداخمية    2/ العوامل النفسية   1  
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 العوامل النفسية 

يتعرض جسم االنسان الى مجموعة من املثيرات , فان كانت الشخصية مهيأة و ذات استعداد لالصابة , 

فان الجسم قد يصاب بالسرطان , أما اذا كانت ال توجد له أرضية مهيأة لالصابة بهذا املرض فان خطر 

 االصابة يقل . و من أهم العوامل النفسية

 العالقات األسرية و العائمية السيئة 

ان فقدان املفاجئ لمعالقات الحميمة و االرتباط العاطفي يجعل الشخص أكثر عرضة لالصابة بالسرطان 

 , لذلك تصاب املطمقة أو لعازبات بسرطان الثدي و عنق و الرحم بنسب أكبر من املرأة املتزوجة .

 *الخوف و السخط النفس ي 

يختبأفي مكان محدد من الجسم و يأتي الوقت و هم الغضب لفترة طويمة و املشكل الرئيس ي في أن السخط 

(112ص  -2002-ياسين  –ليتحول الى ورم و يكون أحيانا خبيث . )عبد المطيف   

 

  

 ج/ الصدمات و االنقطاعات النفسية 

يصدر عدد من الباحثني أن الوضعيات االنفعالية تلعب دور هاما و كبريا يف ظهور مرض السرطان ,و خاصة نوعني 

مهمني مها سرطان الثدي و سرطان الرحم و قادت الدراسات حول سرطان الثدي أن أنسجة ظهور هذا األخري 

ىل هذا املرض . كما لوحظ أن املرض جد مرتفعة لدى عينة تعرضن لصدمات , و عموما النساء هم أكثر عرضة ا

 يظهر غالبا بعد 

 انقطاع العاطفي عنيف )طالق , حداد(.-1
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 املرور بفرتة اكتئابية )االحساس ابلعزلة , اهلجر , اليأس (.-2

 (113ص  – 2002-ايسني  –تغيري جذري جملرى احلياة )رحيل ,فشل (. )عبد اللطيف -3

 العوامل الداخلية 

ة سرطان الثدي و تتوافر يف نفس العائلة و تكون عند هذه العائلة قابلي مثلض أنواع السرطانأثبت علميا أن بع

ة صيغيت فيالدلفيا جنده مقرتان بسرطان خناع العضام , حيث أن العامل العائلي مطلوب بصفمثل لالصابة ابلسرطان

 دائمة عند أخذ املعلومات األولية عند التشخيص .

 /العوامل اهلرمونية 1

توضح البحوث يف جمال التمايز السرطاين أن اهلرموانت تلعب دورا أكثر من كوهنا تسهل تكاثر اخلالاي اليت أصبحت 

ذات طاقة سرطانية يف النسيج , ويف هذه األخرية يف األنسجة املصابة اباللتهاب مزمن , وتلعب فيها اهلرموانت 

 دورا ابرزا يف احداثها 

 رتوجني و الربوستون و الربوالكتني يف احداثه.سرطان الثدي  دور كل من االن

 ص (.– 1983 –سرطان اخلصية و عالقته ابالفرازات املفرطة لألسرتوجني .)األنصاري , محدي 

 

 / العوامل اجلينية 2

لقد اثبتت الدراسات أن التغريات اجلينية اليت ميكن أن حتدث يف جينات اخللية الطبيعية قد تؤدي اىل حتوهلا اىل 

 خلية سرطانية عشوائية و تتلخص فيما يلى 

 تغيري يف نوعية اجلينات املوجودة يف اخللية الطبيعية .-

 تغيري يف عدد اجلينات املوجودة يف احللية الطبيعية .-
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جينات فريوسية استطاعت أن تندمج مع جينات اخللية الطبيعية , و أصبحت تسخر انقسامها لصاحلها وجود -

فأصبخت اخللية ال تنقسم انقسام طبيعي اليت كانت تنقسم به و تتكاثر من خالله , و لكنها تتكاثر من خالل 

 (167ص  -1999 –االنقسام الفريوسي العشوائي الذي ال يتوقف . )مصباح 

 د عوامل أخرىو يوج

 *نوعية التعقيم اليت يقوم هبا املريض يف حالة اجلراحة .

 *تنفس اهلواء امللوث .

 *استهالك أغذية مظاف اليها مواد كيميائية . 

 *االقامة يف مناطق صناعية .

 *استهالك الكحول .

 *عدم تقبل اخلربات املؤملة .

 *يؤدي التدخني اىل االصابة بسرطان الرئة .

 2ص-2015-2014-ألسعة الشمس لفرتة طويلة يؤدي اىل االصابة بسرطان اجللد.)وهيبة شرقي *التعرض 

 : تتمثل فيما يلي :وهناك مسببات أخرى للسرطان 

 ابملئة من املسببات السرطان يلعب اإلنسان دورا كبريا فيها.80التلوث البيئي : تشري اإلحصائيات اىل نسبة  / 1

 اعات و اليورانيوم ,تفجريات النووية اليت تسبب أنواعا عدة من السرطان .العوامل الطبيعية : اإلشع/ 2

العوامل الكيميائية :تتمثل يف التدخني ,صناعة , أول أكسيد الكربون الناتج من اإلحرتاق غري الكامل للوقود /3

 32ص-2004-تسبب سرطان الرئة .)جابر حممد جرب 

 أماكن انتشار األورام لدى مرضي السرطان :

 ال ينتقل خارج اجلهاز العصيب )اال يف حاالت اندرة (./ سرطان املخ: 1
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 : أكثر األماكن االنتقال )الرئة , الكبد , العظام و الدماغ (./ سرطان امليالنوما2

 أكثر األماكن االنتقال ) الرئة ,العظام و الدماغ (./سرطان الدرقية :3

 , العظام , الدماغ(.أكثر األماكن االنتقال ) الكبد /سرطان الرئة :4

 أكثر األماكن انتقال ) الكبد , العظام , الرئة , الدماغ (./ سرطان الثدي :5

 أكثر األماكن انتقال ) الكبد , الرئة ( . /سرطان املريء :6

 أكثر األماكن انتقال )عقد املنطقة , الرئة , الكبد (./ سرطان القولون :7

 ) الكلية األخرى , العظام , الرئة , الكبد( . أكثر األماكن انتقال/ سرطان الكلية :8

 أكثر األماكن االنتقال ) العظام (./ سرطان الربوستاتة :9

أكثر االماكن انتقال ) األعضاء اجملاورة , عنق الرحم , عضلة الرحم اجملاورة (. ) احلجار , / سرطان الرحم : 10
 (40ص -1998-حممد محدي 
 تطور املرض:

من أهم مميزات السرطان هو االنتشار الكبري خلالاي , ابالضافة اىل مشكل العالج و كذلك يف بداية مرضية يكون 

االحساس ابألمل لدىل الفرد املصاب ابلسرطان تقريبا منعدما , لذا يبقى املريض متهاوان يف التشخيص و ابلتايل 

يس ة السرطانية من سرعة كبرية االنتشار يف اجلسم .)لو يساعد هذا االمهال على انتشار املرض ملا تكتسبه اخللي

 (.220ص -1983-توماس 

يتميز تكاثر اخللية السرطانية ابنقسام غري طبيعي موضعي و الذي يتحول اىل نسيج سرطاين و الذي يدخل لتحطيم 

 العديد من االنسجة اجملاورة .

ذلك يصل ي , هذا االنتشار يكون عرب األوعية اللمفاوية , كويف هذه املرحلة جند تكاثر اخلالاي املرتبطة ابلورم االصل

اىل وجود عقد جماورة عن طريق االجتاهات الدموية , من هذا املنطلق يتطور املرض اىل أعضاء أخرى . و يسمى 

 سرطان الثدي المث هذا االنتشار ابمليتاستز  , كذلك يف سرعة االنتشار الذي يعرفها املرض تؤدي اىل عدة مشاكل
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يف املرحلة املتأخرة ميكن أن ينتشر على مستوى الرئتني حيث جند أورام أخرى ابإلضافة اىل الورم األصلي و يف 

 احلقيقة االمر ينقسم تطور السرطان اىل مرحلتني 

 / املرحلة ما قبل االكلينكية:1

لية شيء هو أن اخل و هذه املرحلة تسجل اخللية السرطانية ظهورها األول حيث ينتشر بسرعة هائلة و أخطر

السرطانية هلا ميزة معروفة و ظاهرة و هي إتصال الكبري بني السرطانية و األخرى عكس اخلالاي العادية , فهي تتكاثر 

 حىت ابتصاهلا ابخلالاي األخرى , و اليت ترتاكم و تتشابك مكونة طبقات متعددة .

سام فتيلي انية , يعطي لنا ورم حسب التزايد يف االنقو أخريا و بعد كل هذه تكاثرات غري طبيعية من اخللية السرط

 30درجة و هو عدد من اخلالاي املوجودة يف يف هذا احلزام من النسيج و هذا العدد يكون بعد  10الذي يقوم 

 تقسيم فتيلي متتابع للخلية .

ا يدخل املريض مرحلة كغ مما يتبني لنا تطور و تزايد املرض , و هن1وميكن لنسيج اخللوي أن يتطور فيصل اىل 

كغ  و هذا حسب موضع الورم ,كذلك يف هذه 1غ و 1املوت اخلطري ,و عموما يبقى حجم النسيج ما بني 

سرطان اللسان , احلنجرة , كما جند سرطاانت األكثر تطورا . )لويس توماس مثل املرحلة جند السرطاانت الصغرية 

 (220-مرجع السابق –

 املرحلة اإلكلينكية:  /2

 حلة متأخرة يف تطور املرض .مر 
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/ العالج باإلشعاع :1  

يوظف العالج االشعاعي التطبيقات املختمفة لإلشعاع املختمفة املؤين في تفويض بنية الخاليا السرطانية و 

معالجة األورام , سواء بإستخدام العناصر و النظائر املشعة أو بتوليد دفق اشعاعي مؤجج و عالي الطاقة , 

ميها نهائيا أو التقميص من كتمة الورم و تسميطه على االنسجة و الخاليا السرطانية , بغية القضاء على ع

لتخفيف تأثيراته على أقل تقدير . و تقميدي يتم استخدام األشعة السينية املولدة الكترونيا كمصدر 

 مثللإلشعاع , بجرعات عالية أضعاف املستخدمة باألجهزة التصويرية , اضافة الى استخدام مصادر أخرى 

بروتونات أو الشعاع الكهربائي , و قد ساهم االستخدام الواسع أشعة جاما أو دفق النيوترونات أو ال

لتطبيقات االشعاع ملعالجة السرطان في ارتفاع نسب الشفاء بشكل كبير و إمتداده فترات النجاة , و يعد 

 العالج باإلشعاع من أهم العالجات الفعالة لمعديد من األورام الناشئة بأغمب أجزاء الجسم .

(http:// www.adamcs  .org / radio.htm)  

كما تمكن فاعمية هذا العالج في مقدرة االشعاع على تدمير و تفتيت الحمض النووي بالخاليا السرطانية 

)هو املادة الكيميائية التي تحمل املعمومات و الشفرات الوراثية و تتحكم في العمميات الحيوية الالزمة 

ة (. و بصفة عامة فالخاليا التي تنمو و تتكاثر بوتيرة سريعة لمتكاثر و النمو وأداء مختمف الوظائف الخموي

شأن الخاليا السرطانية , هي أكثر حساسية اتجاه مفعول االشعار و أشد تأثيرا و بطبيعة الحال تتحذ تدابير 

وقائية أثناء املعالجة االشعاعية تالقيا التعرض لكم ممكن من األنسجة و األعضاء الطبيعية تتأثر بفعل 

عاع , اال أن بعض الخاليا الطبيعية تتأثر بفعل الشعاع و ان أمكن عموما قادرة على التعافي بحيوية الش

أكبر ,نظرا ملقدرتها على استخدام تقنيات الجسم الطبيعية إلصالح االضرار الواقعة على الحمض النووي .        

 )جمعية آدم لمطفولة (
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/ العالج بالجراحة:2  

ان عن طريق ازالة الورم السرطاني بالجراحة و هي الطريقة األساسية ملعالجة سرطان و هي معالجة السرط

,و أنواع الجراحة استئصال الورم السرطاني يعتمد على عدة أمور منها حجم متوقع لمورم السرطاني في 

دد العضو و مدي انتشار الورم السرطاني في العضو أو في املنطقة القريبة من العضو املصاب أو الغ

(.828ص  -2008 –الممفاوية أو أجزاء أخرى في الجسم . )شيلي تايمور   

كما يعتبر العمل الجراحي من أقدم أنواع معالجات السرطان , و قد ساهمت التطورات الحديثة باألساليب 

الجراحية في ارتفاع معدالت الشفاء لدى أعداد متزايدة من املرض ى , و ساعدت على اجراء العديد من 

الجراحات املعقدة التي كامت متعذرة في املاض ي و تحقيق نتائج ممتازة , حيث مع تطور تقنيات الجراحية 

أصبح العمل الجراحي أكثر دقة و تحديد , مما قمل من اجراء الجرعات املتوسعة . و ساعد على استئصال 

مكن من املحافظة على ( مع تورم حميد معظم األورام و خصوصا املنحصرة بمواضعها دون أن تنتشر )

الوظائف الطبيعية ملعظم أجزاء الجسم , يجدر االشارة الى أن أغمب مرض ي السرطان سيخضعون لنوع أو 

 . أكثر من أنواع العمل الجراحي ,سواء عند التشخيص  أو خالل مراحل املعالجة

(http://WWW.ADAMCS.ORG /SURGERY.HTN) 

أنواع حسب الغرض من الجراحة و التي تنقسم الى :ويتم تصنيف العمل الجراحي الى عدة   

/ الجراحة العالجية :1  

يهدف الى تحقيق الشفاء و التي تستهدف الى استئصال كامل النسيج الورمي و يتم عندها في أغمب األحوال 

ائي كخيارعالجي أولي عند معظم األورام الصمبة , و قد يسبق العمل الجراحي تمفي جرعات من العالج الكيمي

 و اإلشعاعي أو يتم إجراؤه عقب انتهاء دوراتها املباشرة.
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/ جراحة اختزال الخلوي :2  

يعني أن العمل الجراحي يستهدف الى تخفيض كتمة الورم و ذلك بسبب تعذر االستئصال التام . لدا قد 

الحالة تستهدف  يؤدي ذلك الى تيبب بأضرار جسدية لألنسجة املجاورة أو بعض األعضاء الحيوية , وفي هذه

 الجراحة الى إزالة أكثر كم من أنسجة الورم , و من ثم املعالجة ما يتبقى بالعالج الكيميائي أو االشعاعي .

/ الجراحة املطلقة :3  

يقصد بها الجراحة بغرض تحقيق تأثيرات الورم و ليس لتحقيق الشفاء ,و قد يتم اجرائها ملعالجة 

لحاالت املتقدمة أو املعالجة و تصحيح مشاكل صحية ثانوية ناتجة عن التعقيدات الفرعية لألورام عند ا

يتضخم نمو بعض األورام بالتجويف البطيء بحيث تعيق و تسد األمعاء ,مما يستمزم  فمثالنمو الورمي ,

هذا االنسداد .مثل اجراء جراحة ملعالجة   

/ الجراحة الوقائية:3  

نسجة التي لم تتسرطن بعد ,و لكنها مرشحة لذلك , أي أنها تمر هذا النوع من الجراحة يتم اجراؤه إلزالة األ

 بمراحل ما قبل التسرطن .

 / الجراحة الداعمة :4

جراحة زرع أدوات الحقن باألوعية الدموية املختمفة كاألدوات مثل تستخدم لدعم العالجات األخرى 

 املستخدمة لحقن العقاقير الكيمياوية و سحب  عينات الدم لمتحميل .

(www .sehha .com) 
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 / العالج الكيميائي :3

وهو استخدام األدوية املضادة للخاليا السرطانية , و فيها تأثير خالل الجسم بهذا العالج و ليس فقط الخاليا 

 السرطانية , و يعطي العالج الكيميائي بناء على :

سرطان , و تحمل املريض لألدوية , يعطى صحة املريض العامة و تاريخها الطبي , و عمر املريض و نوع مرحمة ال

هذا العالج عن طريق األوردة أو العضالت أو عن طريق الفم , وهو يوصف على فترات يفضل بين كل فترة و 

 أخرى )فترة راحة املريض( .

و يعني معالجة طبيعية بواسطة األدوية , وعند االصابة بالورم فإن املعالجة الكيميائية تتضمن األدوية 

ضادة لمسرطان حيث تقوم هذه األدوية بقتل الخاليا السرطانية و التدخل إليقاف انقسامها و هذا ما امل

 (174 ص –بدون تاريخ  –يجعل الخاليا السرطانية غير قادرة على التكاثر و بالتالي املوت )أسيا موساوي 

 كيفية اعطاء العالج الكيميائي :

هناك أنواع مختمفة من األدوية التي تعطي كمجموعة لعالج األورام السرطانية عامة و عادة ما يتكون العالج 

من عقاقير أو ثالثة يتم إختبارها من بين عشرات العقاقير املتوفرة حاليا . يعطي العالج الكيميائي بشكل 

ي أغمب األحوال الى ستة أشهر , عادة يدخل دورات عالجية بينهما فترات الراحة , و تصل الفترة االجمالية ف

املريض عادة ما يدخل املريض الى املستشفى ألخذ جرعة العالج و العودة الى املنزل في نفس اليوم , تعطى 

 األدوية عن طريق الفم أو بالحقن في الوريد .

http / braest .tabebak .com /treatment .htm.  

فضل النتائج املشجعة التي أدت الى تمديد حياة بعض املرض ي من خالل و عرف هذا العالج تقدما باهرا ب

تأثيره على الخاليا السرطانية بإيقاف اإلنقسام الخموي أو التأثير املباشر على الجسم. وعالج يختمف العديد 

 من االثار الجانبية املزعجة كالقيء , و االحساس
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بالغثيان , تقرحات على مستوي الفم و املريء , تساقط الشعر , التعب الزائد , وقد أمكن حاليا في بعض الدول 

املتقدمة التغمب نسبيا على هذه األثار بإستعمال غسيل الفم و إرتداء خوذة خاصة لتقميل من تساقط 

 (231ص  -2014 –الشعر .)مزلوق وفاء 

/ العالج املوجه:4  

اقير تم تصنيفها خصيصا لكي تعيق نمو انتشار السرطان من خالل تدخمها مع جزيئات هو إستخدامعق

التي تشارك في حدوث السرطان ) عممية التي من خاللها تصبح الخمية سميمة خمية سرطانية (.يتم هذا 

ج أكثر العالج  التركيز على التغيرات الخموية و الجزئية الخاصة بالسرطان و بالتالي هذا النوع من العال 

 فعالية من العالجات الحالية و أقل ضررا على الخاليا الطبيعية .

وهناك من العالجات املوجهة تعتمد على طريقة عممها منها :   

 *العالج املناعي .

 *العالج البيولوجي .

  http://braest .tabebak .com /treatment .htm 

/ العالج املناعي :5  

العالج املناعي لعالج السرطان هو عالج يتم انتاجه في املعامل و يعتمد على طريقة عمل الجهاز 

املناعي خصوصا فيما يتعمق بطريقة التي يعترف بها على الخاليا الغريبة عن خاليا الجسم السميمة 

من خالل إثارة و معاممتها كخاليا العدو و تدمره , و قد تطورت العالجات املناعية الجهاز املناعي 

تفاعل مناعي محدد بإستخدام أداة محددة و موجهة نحو هدف محدد يساعد في تمييز الخاليا 

 السرطانية ليتمكن من تدميرها .

و تشمل هذه العالجات إستخدام أجسام مضادة أي التي يتم توليدها بأعداد كبيرة من خمية 

 الواحدة.
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ت :و قد تم مؤخرا اعتماد على نوعين من العالجا  

 *عقار هيرسيبتين  لمعاملي تراستوزماب .

*عقار ريتوكسيماب و قد تم استخدامه ملعالجة األورام الممفاوية . و يعرف أيضا بالعالج الحيوي أو 

العالج املعدل لإلستجابات الحيوية و هو عالج بالتوظيف آليات عمل الجهاز املناعي املختمفة 

ا الداخمية ,و إثارة ردود الفعل املناعي و آليات رفع معدل خصوصا األليات املتعمقة بتمييز الخالي

انتاج الخاليا املناعية و تعزيزها بغية دعم و تحفيز جهاز املناعة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء 

ملقاومة األمراض و مكافحة العدوى و ملعاممة الخاليا السرطانية كخاليا العدو و تدميرها , أو 

ثيرات الجانبية لعالج األورام , وذلك بإستخدام مركبات حيوية تفرزها خاليا مساعدة في ادارة التأ

 املنظومة املناعية طبيعيا .

http.//breasttababak .com /treatment .htm 

مادة االنترولوكينات التي تعمل على نموالخاليا  مثليهدف العالج املناعي الى إثارة دفاعات الجسم 

العالج نتائج مباشرة في عالج السرطان الكلى و الغدد الدرقية . الممفاوية , وقد أبدى هذا  

 عالجات أخرى : 

هذا من أبرز و أهم العالجات التي حظيت بإنتشار واسع في العالج مرض األورام السرطانية , و قد ساعدت 

نجاعتها و البحث و الدراسات العممية املكثفة حول هذا املرض الى ظهور عالجات حديثة أثبتت كفاءتها و 

 من أهم مايلى :

تهتم هذه العالجات بعالج السرطانات املتعمقة بالهرمونات كسرطان البروستاتة , الثدي , *العالج الهرموني:

 الغدة الدرقية , كما سمح هذا العالج بتوقيف تطور األورام أولية و أخرى ثانوية .
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في الدم . تعمل على إعادة بناء األنسجة  عبارة عن تشجيع إلنتاج خاليا تسبح*العالج الخلوي املكمل :

التالفة لدى مريض السرطان كزرع النخاع أو زرع ذاتي للخاليا أصمية املحيطة .                                     )شرابن 

(50ص -2009-سهام   

 ت التي تتحكمبفضل األبحاث املتطورة في ميدان عالج السرطان تم تحديد امليكانيزماالعالجات املستهدفة :

 في التطور الفوضوي للخاليا , فمن خالل اإليقاف املناعي لهذه امليكانيزمات يتوقف تطور السرطان .

يعتبر من أحدث الطرق في العالجات ضد السرطان , حيث تأخذ عينة من الخاليا  اللقاح ضد السرطان :

قد أثبتت هذه الطريقة كفاءتها  املصابة من الشخص بذاته من خاللها استخراج مصل مضاد لسرطان , و 

(51ص –في العديد من املرات .  )نفس املرجع السابق   

 نصائح لتقليل من املضاعفات :

تناول وجبات خفيفة لتقميل من التقيؤ .*  

االكثار من السوائل الباردة . *   

تناول الفواكه .*   

تناول الميمون و النعناع و مضغ األناناس . *  

عدم تناول املأكوالت النيئة لتجنب امليكروبات . *  

أكل الخضار مغسولة . *  

األسبرين . مثلتجنب أخذ األدوية التي تؤثر على وضيفة الصفائح *   

عند وجود حمى ال بد من استشارة الطبيب .*   

االبتعاد عن املصابين بالزكام أو األمراض املعدية .*   

(.133ص  -2010 –و التعب .)توفيق سويس ي  النوم خالل النهار و تجنب السهر*   

 مكافحة داء السرطان :
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ان املكافحة الشاممة لمسرطان في العممية التي يتم من خاللها تنسيق كافة املجاالت ملكافخة السرطان , بدءا 

بالوقاية و وصول الى الرعاية , بهدف تقميص أثر السرطان على املجتمع و لضمان النجاح مكافحة الشاممة 

لسرطان . يجب تحقيق التزامن بين العديد من العناصر املرتبطة باملرض , مما ينتج تهجا راسخا و موحدا 

 لمرعاية ضد سرطان و تتمثل في :

تتمثل في مكافحة السرطان , مكافحة عوامل الخطر .الوقاية :-  

أي بالكشف املبكر, التشخيص و الفحص املبكر .اإلبكار في الكشف:-  

تتمثل في التشخيص , املعالجة ,املتابعة و إعادة التأهيل )التصوير باألشعة , الطب لشفاء :املعالجة و ا-

 النووي , العالج اإلشعاعي , العالج الكيميائي , الجراحة ......الخ(.

الخاصة بمكافحة األعراض و إدارتها )املواد األفيونية , العالج اإلشعاعي (و الدعم النفس ي الرعاية :-

(235 -2014 –, مواساة أسر املرض ى . )مزلوق وفاء االجتماعي   

 ميكانيزم الدفاع :

"لفين " و آخرون في السياق األمراض املزمنة يعد االنكار أحد إستراتجيات املواجهة استخداما  , ووفقا 

يتضمن االنكار االنفصال النفس ي عن املرض , لذا فهو يخفض من الضغوط النفسية الناجمة عن املرض , 

م التفريق هنا بين أشكال مختمفة من االنكار , و يمتد املجال من التطرق الشديد فينكر املريض على أنه و يت

مريض على االطالق , الى أشكال أقل تطرقا على نحو التقميل من خطورة املرض و عدم ادراك تأثيراته على 

ن العواقب السمبية  لهذا امليكانيزم الحياة اليومية .  و  كذلك تجاهل املعمومات املتعمقة باملرض , أما م

فيتمثل في : التباطؤ في استشارة الطبيب , عدم اتباع التعميمات الطبية , عدم تنفيذ السموك الصحي 

املنصوح به , أما فيما يتمثل في الجانب االيجابي لإلنكار فيتمثل في تخفيض من الضغوط الناجمة عن 

استراتجيات اإلنكار أثناء طور الحاد لممرض ما يكون مفيدا و  املرض , كما تشير الدراسات الواسعة حول 
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مالئما , اال أنه يؤثر بعد على مجرى املرض بشكل غير مناسب اذا استمر لفترة زمنية طويمة ألنه يبطئ من 

 (.241ص  -2014-2013 –استشارة الطبيب و يقود الى مشكالت في اتباع التعميمات الطبية .) مزلوق وفاء 

: الخاتمة  

اذا كانت الوقاية خير من العالج فان الكشف املبكر خير وسيمة لمتخمص من هذا داء العضال , اذا أمكن 

االبتعاد و الوقاية املمكنة , وربما كانت احدى أهم مصائبنا ال املرض بحد ذاته , بل الخوف من املرض أو 

رئيس املعهد القومي فونإيسكنباك""اندرو  معالجته بالخوف أو الهروب من مواجهته , حيث يقول الدكتور 

لمسرطان " أن الناس ال يموتون ألنهم مصابون بالسرطان , وانما يموتون عندما يعرفون أنهم مصابون 

بالسرطان ,  و لو نكشفه في التوقيت املبكر ألمكننا أن نفعل شيئا بشأنه " فالغرض من العالج و الكشف 

لة أعمارهم و تحسين نوعية حياتهم , و تتسم بعض أكثر املبكر هو ضمان شفاء مرض ي السرطان , وإطا

سرطان الثدي و سرطان عنق الرحم و سرطان القولون . عندما يتم الكشف مثل أنواع السرطان شيوعا 

عنخا في املراحل املبكرة و عالجها استنادا الى أفضل املمارسات في هذا املجال , كما تتمثل أساليب العالج 

ة و املعالجة االشعاعية و املعالجة الكيميائية . ومن األمور االساسية لضمان العالج الرئيسية في الجراح

املناسب التشخيص الدقيق عن طريق عمميات التحري التي تستخدم  تكنولوجيا التصوير ) موجات فوق 

الى الرعاية الصوتية أو التنظير الداخلي أو التصوير االشعاعي أو الوسائل املختبرية الباثولوجية ( اضافة 

 املمطفة , التخفيف من شدة األلم .
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 تمهيد:

تعتبر املساندة االجتماعية من املتغيرات التي يختمف عميها الباحثون حول تعريفها وفقا لتوجهات 

النظرية , فقد تناول العمماء االجتماع هذا املفهوم في اطار تناولهم لمعالقات االجتماعية , حيث صاغوا 

يعتبر بداية الحقيقية لظهور املساندة االجتماعية و الذي يطمق  مصطلح الشبكة االجتماعية لبذي

عميها البعض مسمى املوارد أو االمكانات االجتماعية , بينما يحدده البعض االخر على أنه امتداد 

(.160-1998 –اجتماعية .)قايد   

ى الحياتية التي تبعث الفالروابط االجتماعية و العالقات مع االخرين تعتبر ومنذ األزل من املظاهر 

تحقيق الرضا االنفعالي ,كما أنها يمكن أن تخفف من تأثير الضغط و تساعد الفرد على التعامل مع 

 األحداث الضاغطة , و تخفف مما يمكن أن يقود اليه الضغط من سواء الصحة .
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 تعريف املساندة االجتماعية :

على الرغم من تعدد املفاهيم الخاصة باملساندة االجتماعية اال أن معظم املقاييس املرتبطة بما يشير 

الى تقديم املساعدات املادية أو املعنوية لمفرد التي تتمثل في أشكال التشجيع أو التوجيه أو املشورة , و 

)علي عبد السالم قاته مع األخرين .بأن تفاعل الفرد في عال سكترو  كوهينلقد اتفق في تعريفها كال من 

– 2000-9)  

و تعرف املساندة االجتماعية بأنها الحصول على املعمومات من األشخاص الذين يشعر الفرد نحوهم 

بالحب و االهتمام و االحترام و التقدير و يشكمون جزءا من العالقات االجتماعية و تربطهم مجموعة 

(.445-2008-ين و الزوج و األوالد و االقرباء و االصدقاء .)تايمور الوالدمثل من االلتزامات املتبادلة   

بينما )الشناوي و عبد الرحمان ( جمعا بين الحاجة و االدراك لممساندة االجتماعية حيث "هي تمك 

العالقات القائمة بين الفرد و األخرين و التي يدركها على أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج اليها .) 

(.4ص-1494-عبد الرحمن  شناوي و   

أنها" تعني متطمبات الفرد بمساندة و دعم البيئة املحيطة به .سواء األفراد آخرون وكوهين  بينما عرفها

أو الجماعات ,تخفف من األحداث الضاغطة التي يتعرض لها الفرد و تمكنه من املشاركة االجتماعية 

 (.210-1997-لي عبد السالم )عالفعالة في مواجهة هذه األحداث و التكيف معها ".

أن املساندة االجتماعية عبارة عن احساس الفرد بأنه  لوكيا الهاشمي و بن زروال فتيحة و يرى كل من

محبوب و مقدر و ذو قيمة و أهمية , وينتمي الى شبكة اجتماعية بأنها تقديم املساعدات له اذا احتاج 

(.94 -6200 –)لوكيا الهاشمي و بن زروال فتيحة اليها .   

تعتبر املساندة االجتماعية أحد مصادر املهمة التي يحتاج االنسان بعد لجوئه الى هللا عندما يشعر أن 

مرض السرطان يهدده و يشعر أن الطاقة قد استنفذت و لم يعد بوسعه أن يقف ضد هذا املرض و 
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ما يرى أن املساندة تأتي أنه في حاجة ماسة الى املعاونة و املساعدة و العون من الخارج , وخاصة عند

(.7ص-2006 –من أقرب الناس اليه  .)دياب   

 *بعض املرادفات القريبة من املساندة االجتماعية :

من بين املرادفات التي تستخدم لتعبير عن مفهوم املساندة االجتماعية هي ) الدعم , التأييد  التضامن 

 ,التعاون (.

 -الدعم و التأييد : تأييد الفرد باملساعدة أو التشجيع أو االنحياز و بنوع خاص في املنافسات 

-التضامن : هو عبارة عن التآزر أو االعتماد املتبادل كما تظهر في الحياة اليومية االجتماعية و 

املعنى األصلي لهذا املفهوم معني تشريعي فقد كان يستخدم لإلشارة الى التضامن الفرد مع 

ملسؤولية .جماعته في ا  

-التعاون : أحد مظاهر التفاعل االجتماعي و نمط من األنماط السموك االنساني و عممية 

 التعاون في التعبير املشترك لشخصين أو أكثر في محاولة تحقيق هدف مشترك.

حيث يتزود الفرد باملساندة االجتماعية من خالل شبكة العالقات االجتماعية التي تضم كل 

لهم اتصال اجتماعي أو بآخر مع الفرد ,و تضم هذه الشبكة في الغالب االشخاص الذين 

األسرة و األصدقاء و زمالء العمل , وليست كل هذه شبكات العالقات مساندة ألنها أحيانا 

تعتمد على دعم و الصحة متمقي املساندة , أي أن املساندة االجتماعية تعتمد على صحة الفرد 

(39ص -2002 –كثرة عالقات االجتماعية .)محمد حسن غانم و سالمته النفسية و ليس على  

أن املساندة االجتماعية مفهوم أضيق بكثير من مفهوم الشبكة االجتماعية ليبرمان و يرى 

,حيث تعتمد املساندة االجتماعية في تقديرها على االدراك و يستندون على عالقاتهم بهم , و 

جتماعية بأنها تعبر عن مدى وجود أو توافر و اخرون املساندة اال  ساراسون عميه يعرف 

أشخاص يمكن الفرد أن يثق فيهم و يعتقد أنهم في وسعهم أن يعتنوا به و يحبوه و يقفوا الى 

(.218ص -1998-جانبه عند الحاجة .)قايد   
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أن مجرد ادراك الفرد أنه يستطيع الركون الى الشخص من أجل   ساراسون و قد افترض 

املساندة , فان هذا من شأنه يخفف من الضغوط الواقعة عميه , و تنثل املساندة االجتماعية 

 رضا األخرين و مساعدتهم . 

أيض املساندة االجتماعية تعني احساس الفرد بوجود بعض املقربين منه و الذين يثق  سارسون و يرى 

(210ص-1997 –هم في الوقوف بجانبه عند الحاجة .)علي عبد السالم ب  

 و انطالقا مما سبق يمكن تعريف املساندة االجتماعية بأنها :

ادراك الفرد أنه يوجد عدد من االشخاص في حياته يمكن أن يلجأ اليهم عند الحاجة طمبا املساعدة و 

ساندة مادية أو معنوية بحيث يكون لدى الفرد الدعم من االسرة و االصدقاء و غيرهم سواء كانت امل

 قدر من الرضا و االرتياح عن هذه املساندة املتاحة .

 وظائف املساندة االجتماعية :

 الدور االول :دور انمائي :

يتمثل في الفرد أن األفراد الذين لديهم عالقات اجتماعية متبادلة مع األخرين ,ويدركون أن هذه 

ير ارتقائهم في اتجاه السواء ,ويكونون أفضل في التمتع بالصحة النفسية من العالقات موضع ثقة يس

 األخرين يفتقدون هذه العالقات .

 الدور الثاني :دور الوقائي :

ويتمثل في أن املساندة االجتماعية لها أثر مخفض لمنتائج السمبية التي تحدثها الحياة ,فاألشخاص 

فاوت استجاباتهم لتمك األحداث تبعا لوجود مثل هذه الذين يمرون بأحداث ضاغطة أو مؤملة تت

العالقات الودية و مقومات املساندة االجتماعية كما و كيفا ,وقد أضحى ذلك الدور معروفا باألثر 

 املمطف لممساندة أو فرض التخفيض .
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 الدور الثالث :دور عالجي :

ريض على االلتزام بالعالج ,اهتمام حيث أن اقحام األسرة و األصدقاء في العممية العالجية يشجع امل

محيط املريض بأدويته و مواعيد زياراته لمطبيب وحمية الغذائية يساعد املريض على تقبل العالج و 

(.7ص-2005-االلتزام به .)علي عبد السالم   

 أهمية املساندة االجتماعية في تقبل االعالج :

امكانية حدوث املرض و تسرع في حدوث  أغمب الدراسات بينت أن املساندة االجتماعية تقمل من

الشفاء عند التعرض لممرض , ة تقمل من معدل الوفيات الناتجة عن األمراض الخطيرة و هو ما يبدوا 

 واضحا فيما يلي :

أن املساندة االجتماعية تؤثر بطريقة مباشرة عمة سعادة الفرد عن طريق  –حسب مروان عبد هللا

ا يكون مستوى الضغوط مرتفعا ,أو بالنسبة لمصحة النفسية مستقمة الدور املهم الذي تمعبه حينم

 عن مستوى الضغط أو كتغيير وسيط مخفف من األثار السمبية الناتجة عن ارتفاع مستوى الضغط .

كما يرى أن املساندة االجتماعية لها أهمية رئيسية في مواجهة األحداث الضاغطة و أن املساندة 

أو تستبعد عواقب هذه االحداث على الصحة . االجتماعية يمكن أن تخفض  

( الى أن الفرد الذي ينشأ وسط أسر مترابطة تسود مودة و االلفة 1983و آخرون ) سراسون و يشير 

بين أفرادها , حيث يصبح أفرادها قادرين على تحمل املسؤولية . لذا نجد أن املساندة االجتماعية يمكن 

تقمل من املعاناة النفسية في حياته اليومية , و يمكن أن يمكن أن أن تمعب دور على مقاومة االحباط و 

تكون سبب في الشفاء من االضطرابات النفسية , كما تسهم في بناء التوافق االيجابي و النمو الشخص ي 

(.94ص -1994 –لمفرد . )محمد محروس الشناوي   

لممساندة االجتماعية في تحقيق  ( ما أشار اليه سراسون الى الدور الهام1998) عبد الرزاق و يلخص

 الضغوط الى أن املساندة االجتماعية يمكن أن تقوم بما يلي :
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لها قيمة شفائية من األمراض النفسية .-  

تسهم في التوافق االيجابي و النمو الشخص ي .-  

-تقي الشخص من األثار الناتجة عن األحداث الضاغطة أو تخفيف من حدة هذا األثر .)عبد الرازق -

(.56ص -1998  

في عرضه حول الدور الذي تقوم به املساندة االجتماعية في تأثير على ادراك الفرد لهذه ليبرمان و يذكر 

الضغوط , و كذلك االستجابة لها و التعامل معها أن هنا مجموعة من املواقف في حياة الفرد تمعب 

في حالة أحداث مؤملة أو مرض و  املساندة فيها دور هاما و من هذه املواقف الوقاية من االكتئاب

b8تحقيق التوازن و تخفيف من األحزان أو  ص -2008-الوقاية من حدوث اضطراب انفعالي .)تايمور 

449.)  

( أهمية دور املساندة االجتماعية من االسرة و االصدقاء في 2000") عليكما أظهرت نتائج دراسة" 

. تخفيف األثار السمبية الناتجة عن أحداث الضاغطة  

و قد توصمت نتائج الدراسات الدراسات السابقة الى أن املساندة االجتماعية التي يتمقاها الفرد من 

األخرين سواء من االسرة أو خارجها تعد عامال هاما في صحة النفسية , و من ثم يمكن التنبؤ بأنه في 

حداث و املواقف السيئة ظل غياب املساندة االجتماعية أو انخفاضها يمكن تنشيط االثار السمبية لأل 

(.221ص-2005-التي يتعرض لها الفرد , مما يؤدي الى اختالل الصحة النفسية لديه .)حسين علي فايد   

و مهما كان األساس النظري الذي ينطمق منه مصطلح املساندة االجتماعية , يبدو أن هذا املفهوم 

 يشمل على مكونين رئيسين :

عدد كاف من األشخاص في حياته يمكن أن يرجع اليهم عند الحاجة . أن يدرك الفرد أن يوجدأولهما :  
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أن يكون لدى الفرد درجة من الرضا عن هذه املساندة املتاحة له ,و االعتماد في كفاية الدعم ثانيهما :

(.219ص -2005-.)حسين على فايد   

اندة االجتماعية فيما و حسب الدراسات السابقة بالنسبة لممساندة االجتماعية فقد تكمن أهمية املس

 يلي :

تخفيف من وضع الضغوط النفسية التي تقوي تقديال الذات عند الفرد .-  

تخفيف من أعراض القمق و االكتئاب .-  

تزيد من الشعور بالرضا عن ذاته و عن حياته .-  

تزيد من الجوانب االيجابية لدى الفرد مما تحسن من صحته النفسية .-  

االيجابي و النمو الشخص ي ,تساعد على حل املشكالت , وأخيرا تزيد من ارتباط  و تسهم في بناء التوافق

من مصادر شبكة املساندة االجتماعية الخاصة بهم التي تتمثل في الزوجة و الزوج , األبناء , األقارب , 

 الجيران و االصدقاء .

 

 

 

 وظائف املساندة االجتماعية :

 أنواع املساندة االجتماعية :

أنه و يوجد نوعين من املساندة االجتماعية هما:داك"" يرى   

تتضمن املساندة املادية, ويقصد بها املساعدة على أعباء الحياة اليومية.أولها:  
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املساعدة النفسية , و تشمل الدعم و الثقة بالنفس . ثانيا:  

حاجة الى كل منهما الى أهمية املساندة االجتماعية , و حاجة الفرد لها ,و ان كانت ال " داك "و يشير

(64ص -1993-تتفاوت من ظرف الى آخر , ومن عالقة الى أخرى .)أسامة أبو سريع   

في تصنيف املساندة االجتماعية الى: كوهين( مع 1981)هاوسو يتفق   

التي تظهر في تقديم الرعاية و التعاطف و تعميق ثقة النفس ./ املساندة االنفعالية:1  

تمثل في تقديم املساعدات املادية و الدعم في مجال العمل .و ت/ املساندة األدائية :2  

و تقوم على تقديم املعمومات املفيدة و املساعدات على حل مشكالت./ املساعدة باملعلومات:3  

التي تشمل املساندة التي يتمقاها من خالل ما يقدمه االصدقاء لبعضهم / مساندة األصدقاء :4

و, ويضيف الباحثين على ما سبق املساندة النفسية . )علي  البعض حين يمر أحدهم بموقف ضاغط

(.40ص -2005-عبد السالم   

الى أن مصادر املساندة االجتماعية لمفرد تشمل أفراد العائمة و األصدقاء و الجيران و زيمباردوو يشير 

 يقدمون أنوع مختمفة من الدعم منها :

 

 

لتعاطف ,و االحساس باالنتماء مع الجماعة مثل الحب ,الرعاية , الثقة , ا*الدعم العاطفي :  

-مثل النصائح و التغذية الراجعة لمشخص و املعمومات الضرورية .)بموضح ربيع *الدعم املعلوماتي :

(25ص – 1013  
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و من خالل التصنيفات ترى أن أنواع املساندة االجتماعية متقاربة و تقريبا هي نفسها عن كل الباحثين 

نوع آخر بارابرافي املصطلحات و التسميات , لكن خالل يمكن في اضافة الى  و ان كان هناك اختالف

من املساندة )املساندة الجسدية( و ذلك بتقاسم املهام و الذي غاب كل التصنيفات لكن رغم ذلك ال 

 تخرج كل التصنيفات الى الصنفين التاليين:

كاملساندة املالية و األدواتية ./ املساندة امللموسة :1  

كاملساندة الوجدانية , التقديرية و هي مساندة معنوية .املساندة غير ملموسة :/ 2  

بعد أن تطرقنا الى أنواع املساندة االجتماعية نعرض األن من أين نستمد هذه املساندة االجتماعية أي 

 ما هو مصدرها .

 مصادر املساندة االجتماعية :

املثال األسرة , األصدقاء ,الزوج أو الزوجة , العالقات لمدعم االجتماعي مصادر متعددة , فعلى سبيل 

االجتماعية و زمالء العمل . هذه املصادر طبيعية كاألصدقاء و العائمة , وقد تكون أكثر رسمية متمثمة 

في املتخصصين النفسانيين أو املعالجين ودعم شريك الحياة سواء الزوج أو الزوجة له أثر كبير على 

باختالف مصادر املساندة االجتماعية باختالف املرحمة العمرية التي يمر بها الفرد  صحة الفرد , هذا و

اذا أنه في مرحمة الطفولة تكون املساندة متمثمة في )األب , األم و االخوة ( و في مرحمة املراهقة متمثمة في 

ل و األبناء .)مجمة عموم الرفاق و األسرة , أما في مرحمة الرشد تتمثل في الزوج أو الزوجة و عالقات العم

(.22ع -2016-2015-االنسانية   

 و تأتي املساندة االجتماعية من مصدرين مهمين هما :

مساندة االجتماعية مقدمة من طرف االسرة : وهي الحصول على الدعم و العون و املساندة من قبل /1

 االسرة و الشعور باألمان النفس ي لوجود الفرد بينهم و أنه محل ثقتهم .
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املساندة االجتماعية املقدمة من طرف األصدقاء و املعالج: و هي الدعم الوجداني التقديري / 2

النصائحي املعموماتي املادي الذي يتمقاه املريض مع الشعور بالرضا من هذا الدعم املقدم له ))طالب 

(.27ص -2014-2013-بالواضح ربيع   

لممساندة االجتماعية هما : و يشير عمماء النفس الى الوجود مصدرين أساسيين  

املساندة داخل العمل : يمثمها رؤساء العمل و زمالء العمل املحطين ببيئة العمل . /1  

املساندة داخل العمل : و يمثمها أفراد األسرة , االقارب , األصدقاء و العالقات االجتماعية التي  /2

(.22ص -2005 –يتفاعل معها الفرد في حياته اليومية .)علي عبد السالم   

أن بعض املصادر املساندة االسرية تكون أكثر مالئمة من مصدر آخر دونكلشينزويضيف الى ذلك 

(.23ص -2005-.)علي عبد السالم   

 ويحصل الفرد على املساندة اما 

اذا قام بتقديمها اخصائيون نفسانيون أو اجتماعيون مؤهمون في مساعدة الناس في *بشكل رسمي :

بات و املشكالت اما عن طريق مؤسسات حكومية أو جمعيات األهمية املنظومة , و األزمات و النك

تشمل املساندة االجتماعية الرسمية )تقديم االرشاد النفس ي و االجتماعي في حل املشكالت و تقديم 

 املساعدات املادية و املعنوية (بهدف التخفيف عنهم .

عميها الفرد من األهل و األصدقاء و الزمالء و من خالل املساعدات التي يحثل *بشكل غير رسمي :

الجيران بدافع املحبة و االلتزامات األسرية و االجتماعية و االنسانية و الدينية و تقدم مساعدات 

االجتماعية غير رسمية بعدة طرق أهمها تبادل الزيارات و االتصالت و املراسالت و تقديم املساعدات 

(.198-2000-ابراهيم  متعددة و مختمفة . )مرس ي كمال  
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و بناءا على ما سبق نستنتج أن املساندة االجتماعية تؤدي مجموعة من الوظائف املهمة و التي تدور 

حول تمبية احتياجات الفرد و حمايته من التأثير الضار للحزن و تقديم له خبرات األخرين في مواقف 

الخبرات.متشابهة ملوقف يقارن سموكه و مشاعره و أفكاره ازاء هذه   

 ويمكن أن نستنتج الفرق بين املساندة الرسمية و غير الرسمية كما هو موضح في الجدول التالي :

 فرق بين املساندة الرسمية و غير الرسمية :

   

 املساندة الرسمية املساندة غير الرسمية

مصدرها املؤسسة العمومية و خاصة و  - تكون من األسرة و األصدقاء و الجيران . -

 الوكاالت.

 تكون مهيكمة . - غير مهيكمة . -

 تحكمها قوانين . - ال تحكمها قوانين . -

 دراسة املمفات الحاالت قبل تقديم املساندة  - مرونة في التعامل و تقديم املساندة . -

 تركز على املساندة املادية . - تقديم جميع أنواع املساندة )املادية و املعنوية (. -

 

 

 

 

 

 

 

 بعض النظريات املفسرة للمساندة االجتماعية :

 اوال/ نظرية التعلق الوجداني :
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ن االطفال أ تعد نظرية بولبي من أفضل النتائج و الطرق لدراسة التعمق الوجداني , و لقد أوضح بولبي

يولدون و هم بحاجة الى التفاعل االجتماعي الذي يمكن اكتسابه عن طريق التعمق و التفاعالت مع 

الكبار و خاصة مع األم ,و هذا من شأنه يكفل راحة الطفل , و ال يقتصر سموك التعمق على الدور الذي 

ه , و يشمل عالقة الراشد بغير يمعبه نمو الروابط الوجدانية بين الوالدين و الطفل فحسب بل يعتمد 

فسموك التعمق ليس له نهاية . و قد افترض بولبي أن األفراد الذين يقومون على جماعات و روابط مع 

األخرين يكونوا أكثر أمنا و اعتمادا على أنفسهم من أولئك الذين يفتقدون الى روابط , فعند اعاقة هذه 

التي تؤدي الى عزلته و ابتعاده عن األخرين , حيث أوضح الروابط يصبح الفرد أكثر عرضة الى األضرار 

بولبي أن النظرية ترتكز على استخدام املساندة االجتماعية املتاحة لتجنب االضطرابات النفسية التي 

 (.61-2010-)محمد عودة قد يتعرض الفرد لها و تخفيف منها .

 ثانيا/النظرية البنائية : 

ن أعالم املدرسة البنائية و ركزوا على تدعيم بناء شبكة العالقات الى أ 1993يشير كابالن و آخرون 

االجتماعية بالفرد لزيادة حجمها و تعدد مصادرها ,توسيع مجالتها لتوظيفها في خدمة الفرد , و 

ملساندته في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة ووقايتها من أثار النفسية السمبية يوجهها في البيئة 

 املحيطة .

أن االتجاه البنائي في دراسة املساندة االجتماعية يقوم على افتراض من  سيلفرو دوك و يري 

الخصائص الكمية لشبكة املساندة تؤثر على التفاعالت املتبادلة بين االفراد , وعلى العمميات التوافق 

ار دون أثمع أحداث الضاغطة , كما تمعب دورا حيويا في تدعيم املواجهة الفعالية لألحداث الضاغطة 

 (.53ص -2000-)علي عبد السالم سمبية على الصحة النفسية ملتمقي املساندة .

 نقد النظرية :

 لقد وجه علي عبد السالم بعض االنتقادات لهذه النظرية .
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 *اهمالها لدراسة شبكة التفاعالت الكبيرة التي تحيط باملجتمعات الصغيرة .

 ساندة االجتماعية الى نتائج صادقة .*لم تصل هذه النظرية في دراستها ألبعاد امل

 ثالثا/النظرية الوظيفية :

يشير كل من دوك و سيمفر الى أن املساندة االجتماعية هي تمك املعمومات التي تؤدي الى اعتقاد الفرد 

بأنه محبوب من املحيطين به و أنه محاط بالرعاية من األخرين و االنتماء الى شبكة العالقات 

لبيئة املحيطة يحس بالتقدير و االحترام من مصادر املساندة االجتماعية القريبة منه , االجتماعية في ا

 و يحس أيضا بواجباته و التزاماته املحيطة به .

 نقد النظرية :

 بعض االنتقادات الى النظرية من أهمها  سيلفرو  دوكو لقد وجه الباحثان 

عية يكون مفيد لألفراد الذين يمرون بأحداث فشل الباحثون في تحديد اي أنواع املساندة االجتما-

 الضاغطة .

لم يصل عمماء هذه النطرية الى تحديد أنواع و مصادر املساندة االجتماعية ة مالئمتها لممواقف -

 الضاغطة و أيضا تقديمها في األوقات التي يحتاج اليها الشخص أو املريض .

 رابعا/النظرية الكلية :

الى أن النظرية تؤكد حاجة الفرد الى املساندة االجتماعية خاصة في سيلفرو  دوكيشير كل من 

املواقف الصعبة التي يمكن التي يمر بها الفرد , وتركز أيضا على الخصائص الشخصية التي يمكن أن 

تؤثر في شبكة العالقات االجتماعية املحيطة بالفرد , و خاضعة لممواقف االجتماعية التي يوجهها 

اليومية . و النظرية تهتم أيضا بقياس االدراك الكلي ملصادر املساندة االجتماعية  الفرد في حياته

املتاحة لمفرد و درجة رضاه عن هذه املصادر , و هذا االدراك الكلى لممساندة االجتماعية بشكل 
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أساس ي النظري لعدد من املقاييس املساندة االجتماعية أهمهما مقياس املساندة االجتماعية  , حيث 

يرى ساراسون و آخرون أن امليزة الهامة لهذه املقاييس و الخاصة باملساندة االجتماعية ترتكز على 

 الشعور بالقبول و التقدير من األخرين , و تقدم أيضا األفعال املتعددة لممساندة االجتماعية .

duck and silver -1995-16) ) 

 خامسا /نظرية التبادل االجتماعي :

تتسم باتجاهها النظري الذي يتبني بامتداد شبكة العالقات االجتماعية لضعف ان هذه النظرية 

مستوى الصحة , واعادة ما يكون تقديم املساعدات املادية و النفسية و األدائية متداخمة في عالقات 

التبادل بين األفراد , لكن الوصول الى ايجاد التوازن في تمك العالقات أمر يتسم بالصعوبة , خاصة 

 (.61-2010-دما يزداد حاجة املريض الى املساعدة .)محمد عودة عن

كان اهتمام هذه النظرية في مجال املسننين حيث لفتت النظر الى وجود العديد من اآلليات املعرفية و 

 التي يحبذ الشخص استخدامها عند تبادل املساندة االجتماعية مع األخرين و هي 

 *ادخار املساندة االجتماعية :

وهر هذه األلية أن الشخص لديه رصيد من املساندات كان يقدمها لألخرين و أن ما يقدمه لألخرين و ج

 من مساندة تعد قميمة في نطاق املساندة التي يقدمها في املاض ي .

 

 *القابلية للمساواة :

من  هو تنص هذه االلية على حقيقة مفادها أن الشخص يدرك مقدار املساندة االجتماعية التي تبذل ل

*املودة الوحدة قبل األخرين و بالتالي يحاول جاهدا أال يطمب من األخرين مساندة تفوق طاقتهم 

 املترابطة :
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و تعني أن أفراد مجتمع الواحد من املفترض أن يكونوا مترابطين في وحدة عضوية نفسية واحدة , و ان 

 املودة و الحب و العطاء سموك سائد داخل األسرة .

 نتقائي :*االنتباه اال 

وتعي هذه االلية قدرة الشخص على ادراك ما يقدمه االخرين و ما يعجز عن تقديمه "حتى وان كان على 

 املستوى الشعوري لمشخص املقدم لممساندة "

 *استمرارية الشخصية :

وجوهر هذه االلية هو وعي الشخص أن املساندة االجتماعية بأنواعها املختمفة يمكن أن تقدم في 

 احل الحياة املختمفة و ان اختمفت بأنواع .جميع مر 

 *املقارنة االجتماعية :

يشير علي حسين فايد أنه وفقا لوجهة نظر هذه النظرية أن االشخاص قد يفضمون أن األشخاص قد 

يفضمون االندماج مع األخرين الذين يتساوون معهم أو يفضمونهم ,حيث أن هذا النمط من االندماج 

رة و معمومات مهمة ضرورية تعمل على تحسين مواقفهم في البيئة املحيطة بهم يقدم لهم تفاعالت سا

 (155-1998 –.)حسين علي فايد 

 

 

 نموذج األثر الرئيس ي للمساندة :

هناك أثر مفيد لممساندة االجتماعية على الصحة البدنية و النفسية تمكن أن تحدث ألن الشبكات 

االجتماعية الكبيرة يمكن أن تزود األشخاص بخبرات ايجابية , و هذا النوع من املساندة يمكن أن 

حياة واقف اليرتبط مع السعادة . حيث أنها توفر حالة ايجابية من الوجدان و احساس باالستقرار في م
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و االعتراف بالذات , ويصور هذا النموذج املساندة من وجهة نظر سيكولوجية )عمم االجتماع (على أنه 

تفاعل اجتماعي منظم أو االنغماس في األدوار االجتماعية . أما من ناحية )عمم النفس( املنظور 

 السيكولوجي و اندماج اجتماعي و مكافأة العالقات و مساندة الحالية .

و هذا النوع من املساندة الخاصة بشبكة العالقات االجتماعية يمكن أن يرتبط بالصحة البدنية عن 

طريق أثار االنفعال على الهرمونات العصبية أو الوظائف جهاز املناعة أو عن طريق التأثير على أنماط 

 السموك املتصل بالصحة .

زيادة املساندة االجتماعية يؤدي الى زيادة  و في صورة قصوى فان النموذج األثر الرئيس ي يفترض أن

 (37-1994-محمد السيد –تحسن الحياة بصرف النظر على املستوى املوجود .)محمد محروس 

 نموذج األثر الواقي :

ينشأ عندما يقدر شخص ما يتعرض له على أنه تهديد ,  1978و الزاروس لوفير  1966يرى أن الزاروس 

سبة لمتعامل و تشمل األليات التي تربط الضغط باملرض على سمسمة من ال تكون لديه استجابة املنا

االختالالت لمهرمونات العصبية أو الوظيفية لجهاز املناعة , و تغيرات املميزة من السموكيات املتصمة 

بالصحة , أو مجموعة من االخفاق في االهتمام بالنفس و يالحظ هذا التعريف الخاص بالضغط يربط 

 ضغط املقدر و مشاعر انعدام القدرة و فقدان القدرة على تقدير الذات .بدقة بين ال

ان الدور الذي تقوم به املساندة االجتماعية في هذه السمسمة يمكن تصويره في الشكل االتي و هذا 

الشكل تقوم املساندة االجتماعية بنقطتين مختمفتين في هذا التتابع السمبي الذي يربط بين الضغط و 

 املرض .

 النقطة األولى :

يمكن املساندة االجتماعية أن تنتقل بين الحدث الضاغط ورد فعل الضغط حيث تقوم بتحقيق أو 

منع االستجابة تقدير الضغط بمعنى أن ادراك الشخص أن األخرين يمكنهم أن يقوموا له املوارد و 
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رة واقف أو تقوى لديه القداالمكانات الالزمة قد يجعمه بعيد عن تقدير امكانية وجود الضرر نتيجة امل

على التعامل مع مطالب التي يفرضها عميه املوقف و من ثم فان الفرد ال يقدر املواقف على أنه شديد 

 الضغط .

 النقطة الثانية :

ان املساندة االجتماعية املناسبة قد تدخل بين الضغط و ضهور حالة املرضية و ذلك عن طريق تقميل 

أو تأثير املباشرة على العمميات الفيزيولوجية ,و ذلك بالتخفيف من االهمية أو استعاد رد فعل الضغط 

 الي يدركها الفرد لهذه املشكمة حيث يصبح كبح الهرمونات العصبية حيث الشخص أقل استجابة .

 نموذج الوقاية من املشقة :

 املساندة ويشير الشكل السابق الى أن املشقة املرتفعة تمارس دورها في احداث املرض في ظل

شعبان )االجتماعية املنخفضة , أما في ظل املساندة االجتماعية املرتفعة فان تأثيرها يتبدد و يتواقف .

 (75-2001-جاب هللا ,عادل الحريري 

 

 آليات املساندة االجتماعية :

ادارة ( في دراسة املساندة االجتماعية و 1996وهذا من خالل االساليب التي أوردها )محمد بيومي خميل 

 الحياة و مستوى األلم لدى املرض ى بمرض مقض ي باملوت .

 /الطمأنينة على الحالة الصحية :1

الطمأنينة لها دور بارز في تبديد املخاوف و القمق لدى املرض ي , تمعب دور كبير في تقبمه لوضعه و حالته 

مر و في تحسن مست الصحية و يدعم ذلك ملوقف املحيطين باملصاب و ذلك بإشعارهم له أنه بخير و

 أنه أفضل من حاالت كثيرة بشكل يؤثر ايجابيا على حالته النفسية .
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 / تقوية أمل املصاب في الحياة :  2

يداهم املصاب قمق العجز و حتي قمق املوت و بالتالي يرفض الحياة و ينتابه اليأس و االكتئاب لذا 

 دواء , وأن املوت ال يرتبط باملرض .وجب تقوية أمل املصاب في الحياة و تعريفه بأن لكل داء 

 / تقبل اصابة املريض :3

املريض في هذه الحالة يحتاج الى ترويج بشكل يولد السرور أو على األقل يخفف درجة الحزن و ذلك 

 بتقديم نشاطات سارة .

 / الزيارة :4

تؤكد  ب , فهيمن طرف املقربين )املحبوبين من طرف املصاب (ان زيارة دعم النفس ي اجتماعي لممصا

 لالهتمام و تجميع األحبة , خمق جو طبيعي لأللفة اشعار بالتواصل االجتماعي و املشاركة الوجدانية .

 

 االجتماعي:/الدمج 5

يعد الدمج االجتماعي بصفة عامة حتمية ألي فرد , وذلك تحقيق الرضا النسبي لهؤالء , وبالتالي دمج 

أنه معزول اجتماعيا فتزداد لديه مشاعر االحساس بالوحدة املريض  في املجتمع و ذلك حتي ال يشعر 

-2006-النفسية االجتماعية , و بعدم املرغوبة االجتماعية مما يزيد يأسه و اكتئابه .)لوكيا وبن زروال 

97) 

 ومن خالل التعاريف السابقة نرى أنها تتفق فيها بينها وبالتالي :

 اعل االجتماعي بين الفرد و األخرين .*أن املساندة االجتماعية شكل من أشكال التف

 *أن املساندة االجتماعية تعبر عن سموكيات معينة تشير الى اهتمام و الرغبة في تقديم املساعدة .
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 *ان املساندة االجتماعية تشير الى مستوى الرضا عن هذه املساعدات .

 أفراد و جماعات .*ان املساندة االجتماعية تقدم من قبل أفراد و جماعات و تقدم الى 

 . *أن املساندة االجتماعية تفدم في وقت الالزمات لتعيد ثقة الفرد بنفسه و تعزيز هذه الثقة

و تلخص أن املساندة االجتماعية تتعمق باعتقاد الفرد بأن ما في البيئة املحيطة من أشخاص و 

ة الفرد لألحداث الصادم مؤسسات تعتبر مصدر من مصادر الدعم الفعال , و هي تؤثر في كيفية ادراك

و في كيفية مواجهتها , فهي ال تخفف أو تمطف من وقع األحداث الصادمة فحسب , بل قد يكون لها 

تأثيرات واقية أو شافية من أثر هذه الصدمات , ان املساندة االجتماعية تتعمق باعتقاد الفرد في مدى 

ن بوسعهم أن يعتنوا به و يحبوه و يبقوا وجود أو توفير أشخاص مقربين يمكن أن يثق بهم ,ويعتقد أ

 (.51-2010-الى جانبه عند الحاجة .)محمد عودة 

 

 

 

 خالصة الفصل :

تطرقنا في هذا الفصل الى التعريف باملساندة االجتماعية على أنها الدعم الذي يتمفاه الفرد من االخرين 

ساندة االجتماعية و حيث أن هذه و ادراك الفرد لتمك املساندة املقدمة له املتمثمة في مظاهر امل

املساندة تختمف من شخص الى أخر و من بيئة الى أخرى و ذلك حسب درجة املساندة االجتماعية 

 لمفرد.
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 املنهج املستخدم في الدراسة :

يعتمد كل الباحث في دراسة موضوع على منهج معين يسير عميه . ونظرا لطبيعة الدراسة الحالية و 

دى لاملوضوع الذي نتناوله , بحيث تسعى الدراسة الحالية ملعرفة درجة  الشعور باملساندة االجتماعية 

عينة من املرض ي باملصحة و املقارنة بين مختمف العينات في ذلك . و عميه جاءت الطالبة لممنهج الوصفي 

بأسموبين هما االستكشافي في املعالجة سؤال األول و ثانيا باألسموب املقارنة ملعالجة فرضيات الدراسة 

 التي تقارن بين العينة .

 حدود الدراسة :

 باملجاالت التالية :تحددت الدراسة 

 اشتممت هذه الدراسة على نساء مرض ى السرطان ./ املجال البشري:1

 اقتصرت الدراسة بمصلحة االستشفائية ملرض ى السرطان "بمزغران " بمستغانم / املجال املكاني:2

 مارس ".–طبقت هذه الدراسة حالل الشهرين "فيفري / املجال الزماني:3

 العينة :

 يتمثل في املساندة االجتماعية لدى املرأة املصابة بسرطان .موضوع البحث 

 متزوجة (. 1مطمقات و  2سنة. )  60و  40حيث شممت الدراسة ثالث حاالت من فئة مابينسن 

 أدوات الدراسة :

 دراسة حالة :

يقول "جون روتر" بأن دراسة الحالة في املجال الذي يتيح االحصائي النفساني جمع أكثر و أدق من 

املعمومات و ذلك حتي يتمكن من اصدار تشخيص حول حالة ما , و اما املعمومات التي تتحصل عميها 
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مباشرة من الحالة و الباقي من املحيط املعاش فيه , و عميه فدراسة الحالة تعتبر من اساسيات امليدانية 

 في املنهجية 

 املقابلة العيادية:

ع قدر أكبر من املعمومات الشخصية و العائمية و هي عبارة عن طريقة االستماع تسمح لنا بجم

االجتماعية للحالة , و كما تعتبر قاعدة أساسية في العمم نفس العيادي . حوار يتم بين الفاحص و 

 املفحوص خالل املقابالت العيادية حيث تبادالت التي تمعب في الحدس العيادي دورا أساسيا . 

 املقابلةاملوجهة :

مومات حول موضوع البحث و حصر أهم النقاط االساسية التي يمكن التركيز عميها تهدف الى جمع املع

أثناء الدراسة . و فيها يتكمم املوضوع بكل حرية على نفسه بدون اي توجيه من طرف االخصائي النفساني 

 فهو يعطي التأشيرة لممفحوص ثم ينسحب و يتوقف يتكمم مع احترام فترات الصمت .

 :املالحظةالعيادية 

تعتبر وسيمة هامة من الوسائل جمع املعمومات خاصة املتعمقة بسموك املفحوصات . فالهدف منها 

 معرفة كل ما يتعمق بمظهرهن الخارجي و حتى تصرفاتهن .... الخ.

كانت لنا فرصة استخدامها من خالل الدراسة من خالل الجموس في قاعات االنتظار ملالحظة جميع 

 ج و الكشف الطبي مع الطبيب املختص .الحاالت التي تأتي لمعال 

 الهدف منها :

الوقوف على الواقع املعاش لكل اصابة في معاناتها من خالل معرفة طريقة تفكيرها خاصة التعبيرات 

 الوجه و حركات الجسد و بالتالي تفسير سموكياتها ضمن اطارها الثقافي .
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ظة في تحديد طريقة عممنا مع الحاالت خالل اما اثناء الدراسة االساسية فقد ساعدتنا كثيرا املالح

 املقابالت اذا كان لها دور كبير .

 مقياس املساندة االجتماعية :

يستهدف مقياس الى كشف الدور الذي يساهم به املحيط املادي االجتماعي في مد الفرد الذي يعاني من 

ناء لممقياس على جممة من اضطرابات الضغط التالي أو الصدمة بالدعم . وقد اعتمدت الطالبة فب ب

و التي تمت  1992, ستريتر , و فرانكمين  1994الدراسات السابقة )محمد الشناوي و محمد عبد الرحمان 

فيها االشارة الى املصادر و نوع املساعدة التي يحتاجها الفرد الذي يعاني من اضطرابات الضغط و التي 

 تتمحور حول االبعاد التالية . 

ت الزوج و االبناء و االبوين كسند حقيقي في التعامل مع ما ترتب على )االصابة .مدى ما تماثم1

 أو الحدث ( .

 .مدى وقوف أفراد األسرة بجانبه في التعايش مع الحدث الصادم .2

. مدى وقوف االصدقاء و الزمالء و مساندتهم له في التكيف و مده باملعونات التي يحتاجها منذ 3

 لحدث (.تعرضه ل )االصابة أو ا

 . مدى و مستوى املساندة من طرف الجيران متى احتاج اليهم .4

 . مستوى التفهم و مساندة من طرف محيطه املنهي في أداء املهام التي كان يقوم بها سابقا .5
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 خصائص السيكومترية ملقياس الدراسة :

خالل تطبيق االداة على من أجل التحقيق من الصدق و الثبات اعتمدت طرق و أساليب احصائية من 

 عينة الدراسة االستطالعية .

 أوال  الصدق :

الصدق أنه يقدر اكتمال تفسير درجة االختبار لمسمة معينة و الثقة في هذا  1960يعرف كرونباخ 

 التفسير بقدر صدق االختبار , و يعرف بأنه الدقة التي يقيس بها الفاحص ما يجب أن يقيسه .

ري أو صدق املحكمين ملقياس املساندة االجتماعية قانت الباحثة بعرضه لتحقيق من الصدق الظاه

بصورة أولية على مجموعة من املختصين ممن يحممون شهادات الدكتوراه في االرشاد النفس ي و التربوي 

( محكما و استنادا على مالحظات املحكمين أشارت الى بعض 17و عمم النفس التربوي , و قد بمغ عددهم )

ت , فقد تم حذف بعض الفقرات , و استنادا الى مالحظات املحكمين و التي أشارت الى نسبة التعديال 

 اتفاق مع جميع الفقرات .

 ثانيا الثبات :

مريضة سرطان  20لتأكد من ثبات أداة الدراسة, وزعت أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من 

فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا على بيانات  بهدف التحقق من ثبات االتساق الداخلي لممقياس ,

تطبيق االول لمعينة االستطالعية , و لتحقيق من ثبات  اعادة املقياس , فقد أعيدة تطبيقه على العينة 

 االستطالعية بفاصل زمني قدره أسبوعين بين عممية تطبيق االولى و عممية تطبيق الثانية .

 

 

 تصحيح املقياس :
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فقرة كما هو موضح في امللحق و يطمب من  27اندة االجتماعية بصورة نهائية ميتكون مقياس املس

خماس ي , و قد اعطيت االوزان لمفقرات على النحو ليكرتاملستجبين تقدير اجاباته عن طريق تدريج 

جة ( درجتين و ال ينطبق على در 2( درجات , نادرا )3( درجات , أحيانا )4( درجات , غالبا )5التالي : دائما )

( اذا تعكس 27واحدة . و تمثل جميع الفقرات االتجاه االيجابي لممساندة االجتماعية باستثناء الفقرة )

الدرجات في حال تصحيح الفقرة السابقة و لتجديد مستوى املساندة االجتماعية لدى عينة الدراسة 

الى ثالث مستويات عالية ( درجات و تصنيف املستوى  5 -1حولت العالمة وفق املستوى الذي يتراوح من )

 و متوسط و منخفضة .

 تطبيق مقياس املساندة االجتماعية :

املطموب منك تقييم حجم املساعدة و الدعم الفعلي الذي تمقاه من محيطك املنهي و االجتماعي منذ أن 

 ةتعرضت للحدث أو االصابة . نرغب في تحديد اجابتك على ضوء الدعم الحقيقي الذي تمقاه من )االسر 

 , االصدقاء و زمالء العمل (.

 الرقم الفقرة دائما  غالبا  احيانا  نادرا  الينطبق

اجد مناحبهم من حولي      

 وقت االزمات 

1 

اشعر بالرض ى عن نفس ي      

 عندما اساعد االخرين 

2 

يزداد شعوري بالرضا      

عندما اكون محط اهتمام 

 االخرين 

3 

 4 اجد اسرتي في وقت الضيق      

 اجد من يسمعني ملشكالتي     

 

5 

اشعر بالراحة و االمن      

 داخل اسرتي 

6 

 7 تسأل أسرتي مستمزماتي     
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عندما اكون بمشكمة  

 تتكفل بها اسرتي

 

 

استشير افراد اسرتي      

 في اتخاد القرار

9 

يشارطني أصدقائي      

 احزاني و أفراحي

10 

عندما اشعر بالضيق      

 اتحدث مع اصدقائي 

11 

يسأل عميا أصدقائي      

 عندما أغيب عميهم 

12 

اشعر بالراحة      

النفسية عندما اكون 

 مع اصدقائي 

13 

اطمب النصيحة من      

 االصدقاء و أسرتي 

14 

تقدم أسرتي املساندة      

االجتماعية التي 

 احتاجها 

15 

لن اعد احس بضيق      

 من مساعدة االخرين 

16 

 

تعزز اسرتي الثقة      

 بنفس ي 

17 

يسمعني افراد اسرتي      

عندما اتحدث على 

 مشاعري 

 

18 

تساعدنى اسرتي على      

 اتخاد القرار

19 
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تقدم لي اسرتي      

 مقترحات 

20 

 21 تعتز أسرتي بي      

 22 ابوح بأسراري ألسرتي      

يساندنى كل اسرتي و      

اصدقائي منذ اصابتي 

 باملرض 

23 

اشعر بالوحدة ول      

 ااحب تكمم مع احد 

24 

 

اشعر بحرية      

دون قيد 

عندما اكون 

 مع اسرتي 

25 

تشعرني      

اسرتي 

بالرضا و 

تقدم لي 

االحساس 

 بالقوة 

26 

تناقش معي      

اسرتي 

اهتماماتي و 

 اهدافي  

27 
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 الحالة األولى :

: البيانات األولية  

: مميكة  االسم  

: م  اللقب  

: أنثي  الجنس  

سنة  53:  السن  

جامعي  2:  املستوى الدراس ي  

: سكريتارية  املهنة  

: متزوجة  الحالة املدنية  

اوالد و بنت  2:  عدد األوالد  

مسكن بمستغانم  600:  مقر السكن  

  2019:من بداية العام  تاريخ املرض ي
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 جدول سير املقابلة االولى :

 املقابالت  التاريخ  املكان الهدف  املدة 

 

 دقيقة  31

كسب ثقة الحالة و 

جمع املعمومات 

 االولية 

مصلحة 

االستشفائية 

ملرض ي السرطان 

 بمستغانم 

 1 2020فيفري  6

 

 

 دقيقة  45

معرفة تاريخ املرض ي 

 للحالة 

مصلحة 

االستشفائية 

ملرض ى السرطان 

 بمستغانم 

 2  2020فيفري  27

 

 

 دقيقة  30

 

 

معرفة كيفية العالج 

و مدى تقبل الحالة 

 لممرض 

مصلحة 

االستشفائية 

ملرض ي السرطان 

 بمستغانم 

 3  2020مارس  10

 

 

 / تقديم الحالة :1

سنة متزوجة ذات قامة طويمة و عينان بنيتان و مظهر خارجي جد  53م البالغة من العمر  -الحالة م

لغتها سميمة و لها ذاكرة قوية .محترم و نظيف , ذات صوت مرتفع و   

/ عرض املقابالت :2  

 مقابلة االولى :

كانت املقابمة االولى مع الحالة في قاعة العالج حيث كانت الحالة جالسة و تتكمم مع املريضة التي 

بجانبها تنتظر دورها في العالج . كانت مقابمة نوعا ما سهمة ,تقبمت الكالم معي فكانت تحكي بكل عفوية , 

كانت تجيب على االسئمة مع كثرة الكالم , لذا جمعت معمومات كثيرة في املقابمة االولى . الحالة كانت 
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مصابة بسرطان في منطقة الرحم .و قد سردت  الحالة انها  تعيش في ظروف عائمية جيدة و لها عالقة 

 وطيدة مع الزوج و اهل الزوج و كذلك االبناء .

حيث انها واصمت دراستها الى املستوى الجامعي و وصمت  الحالة درست في ظروف عادية -

الى نستوى العمل .كما انها تعمل عممها في ظروف جيدة و ذلك دليل على أنها مستقمة في 

 أمور العمل و العائمة .

 املقابلة الثانية :

 معرفة تاريخ املرض ي للحالة 

أنالعام لول من  املكثف حيث قالت "صرحت الحالة أنها مصابة بمرض السرطان و لها سنة في العالج 

" . العالج جامي ننساه بسك نغبنتبزاف و سوفريت  

بعدما اكتشفت الحالة أعراض غريبة وهي بحمام شعرت بثقل جزأ االيسر من الجسم االحساس بألم 

في منطقة البطن , تنمل املنطقة و الشعور بالتعب و دوخة , فتوجهت الحالة الى املستشفى عند طبيب 

عام فطمب منها اجراء مجموعة من الفحوصات و التحاليل . بعد اجراء الفحوصات تبين أن للحالة ال

مرض السرطان , فكانت لها صدمة كبيرة و لكنها لم تصدق فتوجهت الى الطبيب الحاص و طمب منها 

نفس الفحوصات من أجل التحقق من املرض . و قد كانت نفس النتيجة سمبية و ان هناك ورم في 

بسرطان الكلى ,  2015لرحم و كانت صدمة قوية ألن الحالة مميكة قد اصيبت بنفس املرض في سنة ا

وكان عبارة عن ورم صغير تم استئصاله و لكن بعد مدة من العالج لوحظ ان الورم لم ينتشر في منطقة 

مع هدا املرض " ملى زدت و أنا نسوفريو قالت  " قد عشت أسوء أيام حياتي"الكلى . كما قالت الحالة 

" 

قالت الحالة ان أول حاجة  خممت فيها هي ولدي صغير , فأكثرت من الدعاء و الصالة لكي أتقبل املرض 

و أي نتيجة كانت , و بعدها أخبرت عائمتها أنها تعاني من نفس املرض فكانت صدمة أخرى على االوالد 
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اهرت حزنت و لكني تظالنتيجة " .  " داوني لطبيب زاوج و كانت نفسفكامو يكذبون املرض كما قالت 

بالقوة و لكي ال أظهر ضعفي لزوجي و أوالدي . و بعد مدة من صمت الحالة قالت لي " انها غير مرتاحة ألن 

 في هذه املرة انتشر املرض الى الرحم "

بعد مجموعة من الفحوصات و تحاليل لوحظ أن يمكن استئصال الورم من منطقة الرحم . و بعد 

وبعد مدة من العالج الحظ الطبيب أن املرض انتشر في منطقة الرحم و لذلك كان من الالزم العممية 

 2020استئصال الرحم من أجل التحكم في املرض و لكي ال ينتشر الى املناطق االخرى . و في شهر فيفري 

 أجرت الحالة عممية استئصال الرحم بمستشفى العام بوهران .

يوم , كان للحالة ضرر من العالج بعدما  21العالج الكيميائي املوزع كل مرة في و بعد العممية الحالة تمقت 

كانت عولجت من نفس املرض من قبل اال أن كان له أثار جانبية و هذا ما أرقها نفسيا و جسديا حيث 

و كانت الحالة تعاني من أرق مستمر و ألم دائم و تقيء " ماهلكنيش املرض كيما هلكني دوا " .  قالت

خاصة في أيام العالج , و بعد ذلك بدأ بتساقط الشعر و هذا ما زاد الخوف و القمق عند الحالة , لم 

 تتقبل الحالة هذه االعراض الغير مرغوب فيها . 

 كيف كان تقبل فكرة العالج :

عندما عرفت الحالة أنها مصابة بالسرطان لم تتقبل الحالة هذه الفكرة و أول فكرة خطرت  في بال 

 ريضة " كي قالولي خممت ديراكت في والدي ".امل

بعد عدة املقابالت مع الحالة و عدة االسئمة االجتماعية أكدت الحالة أنها لها مساندة كبيرة من ناحية 

االسرة و املجتمع , و هذا واضح من خالل في جمسات العالج الحظت ان الحالة لم تأتى لوحدها في جمسات 

 العالج .

ام االسرة ن اقحأاملساندة يظهر للحالة  نتائج ايجابية في العالج و تقبل املرض , حيث  و هذا الجانب من 

و االصدقاء في العممية العالجية يشجع املريض على االلتزام بالعالج , و هذا االهتمام االجتماعي لممريضة 
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 لى تقبل العالج وباألدوية و مواعيد الطبيب و العالج الكيميائي و الحمية الغذائية ساعد الحالة ع

 االلتزام به .

 استنتاج املقابالت :

توصمنا بعد مجموعة من املقابالت ان الحالة لها تقبل لممرض و ذلك نظرا الى الدعم النفس ي من قبل 

 االسرة و املجتمع .

بعد تطبيق مقياس املساندة االجتماعية تحصمت على درجة عالية من مساندة االجتماعية و هدا حسب 

 حيث ان كان ظاهرا على الحالة نوع من الصبر و القوة و تقبمها التام لممرض و العالج سمم ميل

 الحالة الثانية :

: البيانات االولية  

: عائشة  االسم  

: ب  اللقب  

: أنثى  الجنس  

سنة  40:  السن  

متوسط  2:  املستوى الدراس ي  

: ال تعمل  املهنة  

: مطمقة  الحالة املدنية  

بنات  2أوالد و  2:  عدد االخوة  

: على قيد الحياة  الوالدين  

: صور مستغانم  مقر السكن  

2018: نوفمبر  تاريخ املرض  
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 / جدول سير املقابالت للحالة األولى :1

 

من  الهدف مدة املقابلة 

 املقابلة 

 الرقم  التاريخ  املكان 

 

 

 دقيقة  30

 كسب الثقة .-

جمع معمومات -

 االولية للحالة 

مصلحة االستشفائية 

ملرض ى السرطان 

 بمستغانم 

 1 2020-فيفري – 4

 

 

 دقيقة  30

معرفة التاريخ 

 املرض ي للحالة 

مصلحة االستشفائية 

 ملرض ى السرطان 

 –فيفري – 24

2020  

2 

 

 دقيقة  45

معرفة مدى تقبل 

املرض و العالج 

 للحالة 

املصلحة االستشفائية 

 ملرض ى السرطان 

 3  2020فيفري  12

 

سنة مطمقة بدون أوالد ذات بشرة سمراء و عينان بنيتان , كثيرة  40الحالة عائشة البالغة من العمر 

 الكالم و بشوشة , ذات صوت منخفض , لها ذاكرة قوية .

 / عرض املقابالت :2

 املقابلة االولى :

حية و حوها ألقيت التكانت أول مقابمة مع الحالة في غرفة االنتظار لتمقي العالج , بمجرد اني توجهت ن

ربي  "بدأت في الكالم . فتقبمت الحالة الكالم بسهولة فقدمت نفس ي بأني أخصائية نفسانية فقالت لي 

 .جابك ليا انا بروحي راني جاب نحكي و نخرج شكاين فقلبي "

قدمت  وفأجابتني بكل ثقة  –في االول االمر سألتها عن املعمومات االولية لها و عن حياتها االجتماعية 

الحالة نفسها و قالت اني اعيش في ظروف اجتماعية متوسطة لها عالقة  وطيدة مع االخ االكبر و زوجة 

 االخ .

 لم تستطع الحالة اكمال الدراسة و ذلك لظروف امها و باعتبارها البنت الكبرى في االسرة .
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بت زواجي و زعاف ركبني الحالة عاشت ظروف قاسية مع زوجها السابق قبل اطالق كما قالت " انا بس

 هذا املرض ".

 حسب ما قالت الحالة انها ال تعاني من مرض عضوي أخر . 

 الحالة عائشة مصابة بسرطان الثدي و باعتبارها في املراحل االولى من العالج .

 املقابلة الثانية :

 كانت تهدف املقابمة الى معرفة تاريخ املرض ي للحالة و كيفية تعاممها مع املرض .

كانت بعد مدة من ظهور أعراض املرض اصبحت الحالة  2018اصيبت الحالة عائشة باملرض في نوفمبر 

تعاني من مجموعة من االعراض املرضية كثقل الجهة اليسرى )الثدي ( ألم على مستوى الصدر تنمل 

الحالة  ا جعلاملنطقة و الم على الرقبة .بعد مدة اتضح انه وجود كتمة غريبة على مستوى الثدي و هذا م

القيام باستشارة طبية و بعد مجموعة من التحاليل و الفحوصات اتضح ان الحالة مصابة بسرطان 

 الثدي و عميه يجب لتخمص من الكتمة قبل انتشار املرض في عضو اخر .

صرحت الحالة أن بعد تمقي الخبر بمرضها حيث انها بكت كثيرا كما قالت "سوفريت فزواجي  و نزيد 

 مع هذا املرض " و لكن في االخير افوض امري هلل .نسوفري 

كما صرحت الحالة بعد ما عرفت املرض شعرت بتعب نفس ي و جسدي شديد لممرض فأصبح لها 

 وساوس و قمق و حساسية اتجاه املرض .

وبعد مدة اعادت اجراء الفحوصات و كانت النتيجة انه عميها اجراء عممية لتخمص من الورم و اتضح 

املرض قد انتشر في الثدي و عميه يجب استئصال  الثدي لمتخمص من املرض كانت العممية  كذابك ان

. وبعد شهر من اجراء العممية اجرت الحالة فحوصات و تبين ان على الحالة اجراء 2018في ديسمبر 

وعة يوم  وكان هذا العالج مصاحب ملجم 21جمسات العالج الكيميائي و كانت مدة العالج مرة واحدة كل 
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من االعراض الغير مرغوب فيها كشعور بقيء الشعور بالصداع , الدوخة و برود الجسم و احيانا حرارة 

 و تساقط الشعر.

 ملقابلة الثالثة :ا

 خصصت هذه املقابمة مدى مساندة و دعم االسرة و املجتمع في تقبل العالج و املرض .

عندما عممنا ان الحالة عائشة مطمقة أردت معرفة العالقة الزوجية و الحياة الزوجية أثناء اصابتها , 

فصرحت ان بعد معرفة الزوج لم يتقبل فكرة املرض و كانت تتمقى عدة كممات مهينة و احيانا ضرب . و 

الة الدخول في حالة من هذا ما جعل الحالة ترجع الى بيت العائمة و طالق من الزوج و هذا ما جعل الح

ي مع "فيا املرض و زادني غبنتالحزن الشديد و البكاء و شاكية من معانتها في حياتها الزوجية كما قالت 

 " .راجلي

و لكن الواضح من طرف اخر على حساب تصريح و اجابات الحالة انها تمقت مساندة كبيرة من بعد 

جعل الحالة تتقبل املرض و حالتها بعد الطالق في ظروف  اصابتها باملرض من االسرة و االصدقاء و هذا ما

 املرض و الرجوع الى حالتها الطبيعية بعد الطالق .

تمقت الحالة عدة ارشادات و تعميمات طبية فهذه االجراءات موجهة بشكل مباشر للحالة بهدف تحسين 

 صحة النفسية و تقبل العالج .

 استنتاج املقابالت 

لتي اجريت مع الحالة كان للحالة عائشة أثر هام و مفيد لممساندة االجتماعية على فمن خالل املقابالت ا

 الصحة البدنية و النفسية , وهذا النوع من املساندة توفر حالة من ايجابية و االستقرار .

بعد تطبيق مقياس املساندة على الحالة و بعد اجاباتها على كل االسئمة توصمت بعد الحساب الى درجة 

 طة من املساندة باعتبارها ليس لديها عالقة مع املجتمع الخارجي كثيرا .متوس

 و باعتبارها في مراحل العالج االولى تشعر الحالة من نوع من الرضا النفس ي .
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 الحالة الثالثة :

 البيانات االولية :

: زهرة  االسم  

: ب اللقب  

: أنثى  الجنس  

سنة  45: السن  

: لم تدرس  املستوى الدراس ي  

: ضعيف  املستوى االقتصادي  

: عاممة نظافة  املهنة  

: مطمقة  الحالة مدنية  

اوالد  3:هي بنت الواحدة من بين  عدد االخوة  

: تادلس مقر السكن  

:   طفل واحد عدد االوالد  

متوفيان : متوفيان  الوالدان  

  2015: من سنة  تاريخ املرض

: االخت و االم  اصابة أحد االقارب  
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 الحالة :تقديم 

سنة مطمقة أم لطفل . ذات قامة قصيرة و بشرة بيضاء و عينان بنيتان  45الحالة زهرة البالغة من العمر 

ير س , قميمة كالم ذات صوت منخفض و لكنه مفهوم ذاكرة قوية و سميمة , لباسها مرتب و نظيف .

 املقبالت :

 مقابلة االولى :

قاعة االنتظار وجدت الحالة حزينة شاردة الذهن و بمجرد اني كانت مقابمة االولى مع الحالة توجهت الى 

 القيت التحية رحبت بي .

كانت مقابمة معها نوعا ما صعبة باعتبارها قميمة الكالم , كانت الحالة تجيب على حسب االسئمة و تسكت 

يوم نجي مدير  21, لذا جمعت معمومات قميمة جدا في املقابمة االولى لذا أحذت موعد اخر فقالت  لي بعد 

 دوا .

 مقابلة الثانية :

 كنت تهدف هذه املقابمة الى معرفة تاريخ املرض ي للحالة و تعاممها مع املرض .

في هذه املقالة كانت دائمة الصمت حيث كانت مجبورة من طرح االسئمة , فعندما سألتها عن اصابتها 

ية و كانت نتائج ايجابية و ان لها ورم اجريت فحوصات االول 2015باملرض و مدة االصابة قالت من سنة 

سرطاني في الثدي و لكن الحالة لم تصدق النتائج .  بعد مدة طويمة احست املريضة مجموعة من 

االعراض مما دفع الحالة اعادة اجراء الفحوصات و كانت لها نفس النتيجة و كانت لها صدمة كبيرة مما 

رية  و ال مساعدة باعتبارها تعيش لوحدها فقالت لي " قات زاد ألم املريضة ان ليس لديها أي مساندة اس

نقعد هاك حتي ربي يدي أمانتو " . و بعد شهر احست الحالة بتعب شديد و ألم قوي و ثقل بالرأس و 

صداع مستمر . فقررت بإعادة زيارة طبية فظهر لها أن الورم سيطر على منطقة الثدي كاممة و يجب أن 
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اجرت الحالة عممية نزع الثدي كما قالت " ممقيتش  2016أسرع وقت في نوفمبر نقوم بعممية جراحية في 

 سنين نسوفري وحدي " 3شكون يوقف معيا فمرض ي و راني ف 

:3جدول سير املقابالت للحالة   

 الرقم  التاريخ  املكان  الهدف  املدة 

 

دقيقة  25  

كسب ثقة -

 املريضة 

جمع املعمومات -

 االولية 

مصلحة االستشفائية 

 ملرض ي السرطان 

2020-فيفري – 7  1 

 

دقيقة  30  

معرفة تاريخ -

 املرض ي للحالة 

مصلحة االستشفائية 

 ملرض ي السرطان 

 2  2020 –فيفري – 28

 

دقيقة  30  

معرفة مدى 

مساندة لها و 

 تقبمها لممرض .

 3  2020مارس  21 مستشفى شيقفارا

 وقالت رحت درت العممية وحدي و ندير دوا نجي وحدي ممقيتش لي يساندني فمحنتي و بكت .

 حاولت تخفيف من معاناتها و لكن من دون جدوى و أنهيت املقابمة .

جمسات و اجرت  6يوم اجرت اول حالة  21أجرت الحالة بعد العممية العالج الكيميائي كل مرة بعد 

 و بعدها عادت العالج الكيميائي . جمسات 6العالج باإلشعاع فيه 

 املقابلة الثالثة :

 خصصت هذه املقابمة ملعرفة العالقة االسرية و االجتماعية لها و كيق تقبمت املرض :
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قالت أول ش يء بعد سؤالي قالت " معاندي حتي واحد حتي ولدي سمح فيا و حرق " وسألتها عن االخوة" 

 دينيميحوسش عميا "قالت حتي وحدة مزوجة بعيدة و خويا معا

 و في االخير قالت ستحممتبزاف صوالح قبل املرض و غادي نستحمل وحدي هذا املرض .

سنوات  10الحظت بعد هاد املقابمة الحالة زهرة لها حالة نفسية جد سيئة و تعيش في ظروف صعبة منذ 

. 

 الحظت على الحالة التعب في مجموعة املقابالت و الحزن مستمر .

 قابالت استنتاج امل

بعد مجموعة املقابالت التي اجريتها مع املريضة الحظت ان الحالة تعاني من نوع من الخوف و القمق  و 

 اليأس و ذلك لعدم وجود مساندة و هذا ما أكدة مقياس املساندة االجتماعية 

بعد تطبيق مقياس املساندة االجتماعية و اجابتها على كل االسئمة و بعد الحساب الحظت ان الحالة لها 

 انعدام تام من املساندة و لها درجة منخفظة بعد حساب سمم املقياس .
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 عرض و تحليل و تفسير النتائج و الدراسة 

 تمهيد 

 عرض و تحليل و تفسير نتيجة تساؤل االول .

 عرض و تحليل و تفسير نتيجة فرضية االولى. 

 عرض و تحليل و تفسير فرضية الثانية .

 تمهيد :

يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصمت اليها الدراسة في ضوء تسمسل اسئمتها ثم طرحها مما 

 يتضمن بعض التوصيات في ضوء النتائج التي توصمت اليها .

 أوال: مناقشة النتائج :

:ما مدى املساندة االجتماعية في تقبل املرض لدى نساء املصابات ة االجابة عن التساؤل االول مناقش

 بمرض السرطان ؟

 توصمت الدراسة الى وجود درجة مرتفعة من املساندة االجتماعية التي تتمقاها مريضات السرطان .

ن كون شعور باملساندة أشارت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يؤكدون أغمب عينة الدراسة يؤيدو 

 ( .2000,إيرل  2005االجتماعية مرتفع . تتفق نتيجة هذه النتيجة مع دراسة )تفاحة 

و عميه فان أن ذوي مساندة االجتماعية مرتفعة يحققون توافقا مع املرض و العالج من ذوي مساندة 

من مساندة االسرة و  منخفضة و هو ما يؤكد بالضرورة أهمية مساندة االجتماعية بأبعاد املختمفة'

 االقارب و الزمالء و املشرفين .
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تأتي املساندة االجتماعية من االشخاص الذين نعرفهم و الذين ال نعرفهم . ألن نعرفهم يقدمون لنا 

مساندة االجتماعية ألنهم يرتبطون معنا بعالقات و عادات و أعراف اجتماعية , اما الذين ال نعرفهم 

 نساني و االخالقي .يرتبطون معنا بدافع اال

كما يفسر انخفاض عدد االشخاص الذين يشعرون باملساندة االجتماعية الى كون معهم أفراد العينة 

 ينحدرون من أسرة نووية ال تضم سوى االب و االم و االبناء .

مما  ( ان أحد عناصر فاعمة النظام االجتماعي هو الرضا و املساندة االخرين )العائمة , الزمالء , املجتمع

 تقوم به من عمل لذا يكون الضعف أو قمة املساندة االجتماعية مصدرا من مصادر ضغط النفس ي .

( أن االفراد الذين يمرون بضغوط كبرى يدركون انخفاض 1995و قد أظهرت الدراسة )فيمت و اخرون 

 في املساندة االجتماعية .

مساندة املنخفضة و هو ما يؤكد بالضرورة و عميه فان ذوي مساندة مرتفعة يحققون توافقا من ذوي 

 أهمية املساندة االجتماعية بأبعادها املختمفة  .

 : هل املرأة التي تحظي باملساندة االجتماعية أكثر تقبال لممرض ؟مناقشة االجابة عن السؤال الثاني 

د درجات وجو حسب النتائج ملقياس املساندة االجتماعية لدى مريضات السرطان توصمت النتائج  الى 

 متفاوتة من املساندة االجتماعية التي تتمقاها مريضات السرطان في مركز العالج.

ما توصمت اليه الدراسة في الحالة االولى و الثانية التي أظهرت مستوى جيد من املساندة االجتماعية التي 

قات هم من حولهن في او تتمقاها املريضات . و تعزو الباحثة الى أن عينة الدراسة تعتمد بوجود من يحب

 االزمات و بدرجة مرتفعة .كما أن هناك شعور بالرضا عن نفسها .

كما أكدت الحالة الى اعتزاز االسرة بها على الرغم من مرضها و بدرجة مرتفعة من الفخر و االعتزاز لدى 

 لدي تقديم املساعدة لألخرين , و هناك اهتمام مرتفع من االسرة و االصدقاء .



ــية                                                         الفصل السادس:   الدراســـــــــــــــــــــــــة األساســــــــــــــــــــــــ

 

76 

الباحثة ذلك الى أن عين الدراسة تعتقد بوجود من يحبهن من حولهن في أوقات االزمات و بدرجة وتعزو  -

باملئة كما أن الشعور بالرضا عن أنفسهن  و قد اكدت العينة اعتزاز االسرة  82مرتفعة بمغت نسبتها ل  

 بهن .

و التي تحتاجها مريضة  و لهذا تعد العالقات االجتماعية عموما من أهم مصادر املساندة االجتماعية

السرطان يوميا خالل فترة العالج , فكمما زادت املساندة االجتماعية ارتفعت نسبة تقبل العالج و املرض 

. 

 هل املرأة التي تفتقر لممساندة االجتماعية أقل تقبال لممرض ؟مناقشة االجابة عن السؤال الثالث :

فتقر الى مساندة اجتماعية تكون لها انخفاض في تقبل أشارت نتائج بعد الدراسة على أن املرأة التي ت

 املرض و العالج .

حسب الدراسة التي قامت بها الباحثة أن الحالة الثالثة تفتقر الى وجود مساندة اجتماعية و هذا ما 

جعل الحالة تعيش في نوع من االلم و الضغوطات و عدم تقبمها لممرض .و هذه الدراسة تناسبت مع 

(التي أظهرت ضعفا في مستوى املساندة االجتماعية . و بينت كذلك دراسة )شحاتة 2016 دراسة )سميم

 (التي بينت انخفاض مستوى مساندة االجتماعية لدى مرض ى السرطان .2015

 ثانيا : التوصيات :

ضرورة تصميم برامج ارشادية لتوعية النساء المواتي يعانين من السرطان و توفير الرعاية النفسية و -

 الجتماعية لهن .ا

الوقاية من أسباب املؤدية لسرطان و التعرف على أفضل االسباب و االعراض و طرق العالج و الوقاية -

. 

اتساع إستراتجية  العالج و ذلك ملا بين من تأثيرها االيجابي في الحالة النفسية لدى نساء املصابات -

 باملرض .
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 و املشاركة و المقاءات االجتماعية و االسرية املستمرة .االبتعاد عن الوحدة االجتماعية و السعي نح -

 اجراء الكشف املبكر لرفع من نسبة العالج و املراقبة املستمرة .-

 الحصول على مختمف الدعم من االسرة و املجتمع .-

 السعي نحو تغيير نمط الحياة لتأقمم مع نمط الوضع . -
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 خاتمة :

خالل النتائج املتوصل اليها من دراسة مدى أهمية املساندة االجتماعية لنساء املصابات بالسرطان من 

 في تقبمهم لممرض .

توصمنا من خالل الدراسة الى نتائج متفاوتة و مختمفة من حالة الى أخرى , و ذلك حسب املساندة -

 قبل املرض .االجتماعية )مساندة من طرف االسرة و املجتمع و املعالج ( في ت

وهذا ما يؤكد حاجة املصابات باملرض الى مساعدة من املحطين بهم لتخفيف من حدة القمق و الخوف 

و امكانية لتقبل املرض و العالج . فاملساندة االجتماعية بأشكالها املختمفة من أهم إستراتجيات كفيمة 

ت نفسية اجتماعية لهذه بتقبل الوضع و العالج ملصابات بمرض السرطان فضال عن تقديم خدما

 الفئة .
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