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 ملخص الدراسة :

صابة بسراان الددي حنن بصددىا اآلن إىل التعرف على مستوى تقدير الذات لدى املرأة املىدفت الدراسة اليت 

نفسيا وليس ابيا فقط وحماولة من خالل ىذه الدراسة الكشف  "بعد البرت "،ولفت االنتباه هلذه الفئة والتكفل هبا

 عن العالقة بني تقدير الذات واملرأة املصابة بسراان الددي .

 انطلقت الدراسة من التساؤل الرئيسي املتمدل يف :ف

 مستوي تقدير الذات لدى املرأة املصابة بسراان الددي "بعد البرت "؟ ما 

بحث عل عينة من املصابني بداء سراان الددي باملستشفى العمومي لوالية مستغامن فاملعرفة ذلك قمنا بإجراء ال

 1221 أفريل 21إىل  1221فرباير  21وىذا كان بني الفرتة املمتدة بني مبزغران "مبصلحة مكافحة السراان " 

مما كان عددىم  وكان اختيارنا للعينة بطريقة مقصودة متدلت يف املرأة املصابة بسراان الددي "بعد عملية البرت " ، ،

ولقد مت تطبيق  ،سنة  63سنة و 63ترتاوح أعمارىم بني أربعة حاالت )ثالثة حاالت متزوجات ،حالة عزباء ( 

قدير الذات واملالحظة العيادية ، مقياس ت  املقابلة العيادية ،املنهج العيادي من خالل االستعانة بأدواتو املتمدلة يف

 بيئة اجلزائرية.ستخدامو من ارف الباحدة " توىامي عائشة "يف اللكوبر مسيث والذي مت ا

 ويف األخري مت التوصل إىل النتائج التالية :

 .يوجد تقدير منخفض لدى املرأة املبتورة الددي  -

 مستوى تقدير الذات لدى املرأة املبتورة الددي.يؤثر احمليط االجتماعي على  -

 ىناك عالقة بني اخنفاض يف تقدير الذات واملستوى التعليمي لدى املرأة املبتورة الددي . -

 ىناك اختالف يف درجة تقدير الذات عند املرأة املبتورة الددي باختالف احلالة املدنية . -

 

 ج



 
 أ



 ىداءإ

 إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إىل نيب الرمحة وادلصطفى احلبيب ونور العادلٌن 

 *سيدنا حممد صلى اهلل عليو وسلم *

والدي ووالديت الفاضلٌن أطال اهلل يف عمرمها وأمدمها إىل منبع احلب واحلنان ،إىل من علماين معىن الوفاء إىل  -

 بالصحة والعافية .

إىل قرة عيين اليت كانت مبثابة أمي وغرست فيا احلب والعطاء وكانت مبثابة سند يل يف حيايت إىل عميت فاطمة  -

 حفضها اهلل وأطال يف عمرىا .

 مجيلة وإىل كل من جيمعين هبم صلة الرحم والصداقة إىل كل أفراد أسريت :حسٌن وحلسن وإبراىيم ورشيد وزىًنة و  -

إىل من وجودىم يسعدين وغياهبم يؤرقين وصورهتم ال تفارقين إىل من مجعتنا هبم مواقف احلياة إىل أعز أصدقائي  -

 شهرزاد وأمينة ونوال وحنان وفاطمة الزىراء .

"زمالئي وزمياليت " "فالنتذكر كل ما كان  إىل من يظل األمس أمجل هبم وأرق وأطيب ذكرى مجعتنا هبم إىل كل -

جيمعنا باخلًن فكنتم حقا الدرب الطويل واألمل اجلميل فمفارقتكم أمل ولكن ذكراكم يف فؤادي أمل وال تظنوا أن 

 األماين ستتحطم على أطراف الرحيل ولكن سيبقى ما جيمعنا بكم بال عنوان "

 عن ذكرىم قلمي أىدي ذلم مثرة جهدي "  "ويف األخًن إىل كل من حيبهم قليب وغفل       

*غرمولحليمة*





 
 ب



شكروتقدير

 احلمد هلل على توفيقو ومجيل احسانو ولو احلمد على منو وجزيل عطائو .

 احلمد هلل وكفى وصلى اهلل وسلم على نبيو ادلصطفى نبينا حممد عليو أفضل الصلوات وأزكى التسليم .

 فالشكر هلل اوال .

 خصأو  العمل ىذا اجناز على بعيد من أو قريب من ساعدين من كل إىل واالمتنان الشكر جبزيل وجوأت -  

 إمتام يف يل عونا كانت اليت القيمة ونصائحها بتوجيهاهتا اعلي تبخل مل الذي رحياين الزىرة ادلشرفة األستاذة بالذكر

ل فلك مين كل الثناء والتقدير الذي يساوي حجم عطائك الالحمدود فمنك تعلمت أن للنجاح قيمة العم ىذا

 ومعىن ومنك تعلمت كيف يكون التفاين واإلخالص يف العمل فلك مين ألف حتية 

 نسىأ أن دون العيادي النفس علم قسم خاصةو  االجتماعية العلوم قسم أساتذة كل إىل بالشكر تقدمأ كما-   

 فلهم مين كل الشكر والتقدير . ادلخلصٌن األصدقاء ومجيع الدفعة زمالء كل

مزغران  مبستشفى السرطانية راماالو  مصلحة يف ساعدين القي الثناء وأتقدم باالمتنان إىل كل من أن يفوتين وال -  

 .اجلنة مأواىم وجعل اهلل شفاىم سةراالد عينة خاصةو وأخص بالذكر حممد وإمسهان  مبصلحة مكافحة السرطان 

 وختاما إىل كل من ساعدين يف إجناز ىذه ادلذكرة من قريب أو من بعيد .  -

  *غرمول حليمة*
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 :مقدمة 

 من اليت واالجتماعية النفسية والضغوطات راعاتالص من الكثري منشأ ادلختلفة بتعقيداهتا اليومية احلياة تعترب    

 ذلذه سهلةضحية  يكون أن احلاالت اغلب إىل بالفرد تؤدي اليت راباتاالضط لزيادة مالئم جوا تشكل أن شاهنا

 .درجاهتا اختالف على النفسية  راباتواالضط راعاتالص

أصبح وباء يهدد الدول  الذي والسرطان الدم وضغط كالسكري واحلساسة ادلزمنة احلديث العصر راضأم منف   

 يف ادلرض ىذا يرتبط ما غالبا انو نفوس االفراد ،إذ يف ووقعا رىبة راضاألم أكثر يعتربو النامية وادلتطورة  حبد سواء ،

 أهنا اليومية احلياة إلحداث ادلستمر كرااإلد عن ينتج قد ما أسوأو ،  الشديدة وادلعاناة احملتم ادلوت مع الناس أذىان

 خبيث ورم " يعترب الذي الثدي سرطان خاصة السرطان، دبرض رأةادل إصابة ىو بفعالية مواجهتا ميكن ال ضغوط

 مث األصلي النسيج تدمري إىل تؤدي واليت الثدي، يف اخلاليا من جملموعة طبيعي وغري العشوائي التكاثر عن ينتج

 يف ادلوت إىل يؤدي الذي والعظام الكبد خاصة اجلسم يف أخرى أماكن إىل أحيانا وتنتقل احمليطة، األنسجة تغزو

عدد ادلصابني بو فقط بقدر ما تتمثل يف اخلوف ال تتمثل يف ارتفاع ادلرض ، وذلذا فان خطورة ىذا العالج  غياب

 من مضاعفاتو ،فضال دلا يشكلو من التغريات اجلديدة ادلصاحبة للمرض من أمل ومعاناة نفسية للمرضى.

ادلصاب بو للبحث عن حتقيق التوافق يف حياتو اليومية وحتقيق  رطان الثدي كمرض مزمن حيتاجومرض س      

لذلك يعترب ثدي ادلرأة رمز أنوثتها ومجاذلا الصحة النفسية ألن الصحة النفسية واجلسدية غاية كل انسان ،

،واستئصالو يعين احلرمان من لذة احلياة وىذا ما ينعكس على نظرهتا لذاهتا ورفضها جلسدىا ويولد ذلا ختوف 

 رفض اآلخر ذلا .ل

ومن خالل ذلك ىدفت دراستنا إىل التعرف على مستوى تقدير الذات لدى ادلرأة ادلصابة بسرطان الثدي     

، ومعرفة مستوى تقدير الذات لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي خبتالف احمليط االجتماعي وادلستوى التعليمي "بعد البرت "

 واحلالة ادلدنية للحاالت .
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 األداف مت تقسيم الدراسة إىل مخسة فصول أال وىي :ولتحقيق ىذه 

الفصل االول :تضمن مدخل الدراسة والذي اشتمل على دتهيد لإلشكالية والذي حيتوي بدوره اإلشكالية     

العامة اليت تتضمن ىذه االخرية رلموعة من التساؤالت وفرضيات الدراسة ،وأمهية الدراسة وأىدافها ، ودوافع 

 وع الدراسة وأخريا حتديد ادلفاىيم اإلجرائية .اختيارنا دلوض

التمهيد تعريف الذات ومكوناهتا،  خمصصا لتقدير الذات حيث مت إدراج فيو إىل جانبالفصل الثاين :كان    

والفرق بني رىا ،والتمييز بني األنا والذات، ومستوياهتا ،وأبعادىا ، ومراحل منوىا وتطورىا ،والنظريات اليت تفس

والظروف ادلناسبة ، قدير الذات ،أما يف ادلبحث الثاين تطرقنا إىل تعريف تقدير الذات وعالقتو بالشخصيةالذات وت

ويف األخري ،وكيف يتم قياسة ،لتنمية تقدير الذات ،والعوامل ادلؤثرة فيو ،ومستوياتو وسيماتو ،والنظريات ادلفسرة لو 

 خالصة للفصل .

حبيث مت يف ادلبحث االول التعريف بالسرطان بصفة عامة وسرطان الفصل الثالث :خصص لسرطان الثدي     

الثدي بصفة خاصة وذلك بالتطرق إىل التعريف واألسباب ،واألنواع ،،وتركيب الثدي التشرحيي وأورامو والعوامل 

ي على اليت تزيد باإلضافة إىل طرق الكشف ادلبكرة عنو وصوال إىل التشخيص والعالج أما ادلبحث الثاين كان حيتو 

 عملية البرت من تعريف ،وأنواع ،وأسبابو ،واألثار اجلانبية لعملية البرت ويف اخلتام خالصة للفصل .

الفصل الرابع : اإلجراءات ادلنهجية بداية من الدراسة االستطالعية دلا تتظمن من تعريف وأىداف وكيفية      

يف الدراسة وأدوات   تعريف ادلنهج وادلنهج ادلتبع اختيار العينة والتعرف على احلاالت ومدة الدراسة وصوال إىل

 الدراسة من مقابلة عيادية ومالحظة عيادية ومقياس تقدير الذات لكوبر مسيث ويف االخري خادتة للفصل .

عرض النتائج ومناقشتها لتختتم الدراسة خبادتة للموضوع ورلموعة من التوصيات واالقرتحات الفصل اخلامس :    

 ادلراجع وادلالحق اليت مت توظيفها يف ىذه الدراسة .وعرض قائمة 
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                                                           تمهيد :

صبح الفرد أالسيكوسوماتية و طربات االظ وزيادة حدة ادلنافسة و الصراع تفشت ،مع زيادة دنط احلياة وتعقدىا               

زية الشعورية تسبب يف سلوك معني عادي متأصل يف صراعات غري ىذه االخرية اجتاه غري تخذأو ، ا عرضة ذلاكثر 

نفسية االصل و لكن  ىذه التغريات ليست بصورة مباشرة، تغريات بدنية يف االنسجة  لسلوك بدوره يتسبب يفا فهذا،

 غط الداخلي و العرضضيستهدف ختفيف الجتاه صل وىذا االاال ستهل ىذه التغريات كان نفسياالسلوك الذي 

 .او ال شعوريا يسعى اليو الشخص شعورياجتاه العن ىذا ا البدين الذي نتج

 .(36 :1002،عايدة شكري حسن  )                                                                                

االورام السرطانية اليت اصبحت موضوعا ،غط الدم ضرتفاع ، اادلشاكل الصحية جند امراض القلب ومن بني ىذه              

سية ادلرتبطة باألمراض بارزا للدراسة داخل فرع علم النفس الصحة العيادي الذي يستهدف دراسة ادلتغريات النف

 .(26 :1002 ،ازتد شويخ ىناء ) .البدنية

نقسام من غري حدود خلبليا انسجة اجلسم وقدرة ىذه اخلبليا على غزو االفالسرطان ىو مرض يشري بالنمو و               

األمراض السرطانية اليت ختتلف  نوع من انواع 200األنسجة البعيدة عن طريق اجلهاز الليمفاوي ،وىناك ما يزيد على 

 .(. www .alriyadin.com)ختبلف النسيج ادلكون ذلا مثل سرطان الثدي اب

سواء كانت ىذه ادلرأة متزوجة ام عازبة فهو حدث ،السرطانات شيوعا بالنسبة للنساء فيعترب ىذا األخري اكثر     

وىو ورم ناتج عن ، ت مورفولوجية و نفسية واجتماعية مفاجئ و مؤمل لدى ادلرأة حيث يؤدي هبا اىل حدوث تغريا

فتنمو وتكرب بشكل كتلة و ،  الثدي بطريقة خترج عن السيطرة تكاثر رلموعة من اخلبليا بشكل غري منتظم يف

 (           http://www.sehha.comme.تستطيع لن تنتشر اىل العقد الليمفاوية و سائر اعضاء اجلسم 

                                                                                                                       

http://www.sehha.comme/
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و يسبب ضأي ورم او مرض يصيبها يف ىذا العف، رتالية و الثانية وظيفة غذائية  لو وضيفتان األوىلثدي ادلرأة ف      

 (.21: 1002،فارق السيد عثمان  )،ناة جسدية و نفسية عميقة وخطرية ذلا معا

بات اطر ضالكثر اأن من أتوصبل  2996 ومن الدراسات السابقة حول سرطان الثدي جند دراسة سينها ونيجان     

 خاصة بعد عام واحد من اجلراحة .  " ادلوت"قلق النفسية شيوعا لدى مرضى اورام الثدي السرطانية 

رىم مريضا تًتاوح اعما 211على عينة من مرضى اورام الثدي السرطانية قوامها  ضافت دراسة سينها ونيجانأو    

رتفاع قلق اثدي السرطانية تعد منبئا فعاال بنفعالية ادلرتفعة لدى مرضى اورام السنة ان ادلشقة اال 51 اىل 60 من 

 . ادلوت لديهم 

السرطانية تعانني مستويات مرتفعة من ن مريضات اورام الثدي أ 2990و آخرون  وجورديانبنج اوجد كما      

 كتئاب بعد تشخيص ادلرض  ويف اثناء فًتة العبلج . عراض اال أالقلق و 

ستجابات عددا من اال 2929ي السرطانية عام آخرون من خبلل دراستو على األورام الثدسجل لويس و     

  ،ضى على عدد من ادلقاييس النفسية ادلر ستمر التسجيل استجابات او  ،راحي فسية للعينة اخلاضعني للعبلج اجلالن

كتئاب و القلق دلدة ذتانية اسابيع و اسفرت النتائج على ارتفاع ملحوظ يف درجات كتقدير الذات و العجز و اال 

ى مقياس تقدير الذات ادلرتبط خنفاض درجاهتم علاق و الشعور بالعجز باإلضافة اىل على مقاييس القلادلرضى 

 (.211-212: 1002،ىناء ازتد شويخ كتئاب .)باال 

دي عدة ن ادلرأة ادلصابة بأورام الثدي تواجو بعد جراحة استئصال الث، أ( 2990)فقد اوضح ديان وآخرون سنة     

اآلخرين وقد يكون على عبلقتها ب تؤثر على احساسها بالسعادة و الطمأنينة وكذلك ،تغريات رئيسية يف حياهتا 

يو عميق يف ذلك فالتلف الناتج عن ىذه اجلراحة يؤثر على صورة ادلريضة عن ذاهتا مما يًتتب علثره الأألسلوب العبلج 

 ار ادلوت حىت ولو كان اإلجراء اجلراحي عبلجا شافيا ذلا .ظنتاالشعور باألمل و ادلخاوف و 
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من الشفاء اللوايت اجرين ذلن عملية استئصال  %60و  %11ان ىناك نسبة تًتاوح بني وقد اظهرت الدراسات      

وذلك خلوفهن من تطور ادلرض وفقدان ادلظهر اجلسمي و قصور الوظائف ،لثدي يواجهن مشكبلت نفسية شديدة ا

 اجلسمية باإلضافة اىل متغريات نفسية اخرى ذلا عبلقة بتقدير الذات .

ة لون ادلساندة الوجدانيضثدي السرطانية يفورام الان مريضات ا (2911)و آخرون سنة  neulingووجد نيلنج     

 ما ادلساندة ادلعلوماتية من ادلتخصصني فقط .،أمن ادلتخصصني و غري ادلتخصصني 

ان ادلساندة الوجدانية ذلا تأثري  ،الثدي  ممريضة بأورا 211ريت على اليت اج 2999وتؤكد دراسة بوتلر وآخرون     

يطة جتماعية احملالادلساندة الوجدانية من الشبكة ا حيث تؤدي اخنفاض مستويات،مهم على مرضى األورام السرطانية 

 نبية للعبلج .ارتفاع األعراض اجلانتكاس للمرض و بادلريض اىل زيادة معدالت اال

على م الثدي تساعدىن لتؤكد ان ادلساندة ادلتاحة دلريضات اورا 2991سنة  lugtonوجاءت دراسة لوجتون     

كما وجدت ان ادلساندة غري الرمسية من قبل األىل و األزواج ذلا دور فعال يف حتقيق ،ثار السلبية للمرض تقبل اال

 (.219: 1002 ،ىناء أزتد شويخ)،اندة من قبل األطباء و ادلمرضات ادلواجهة لدى ادلريضات بادلقارنة بادلس

   التعقيب :  -

ستعراضنا للدراسات السابقة انو يًتتب على التشخيص مبرض األورام الثدي السرطانية عديد من ايتضح لنا من    

جتماعية تشمل اومصادر  نللعبلج و األعراض اجلانبية  طبية تشمل اعراض ادلرضمنها مصادر ،مصادر ادلشقة 

كما تتنوع ،نتقال العبلج و اال خاصة بتكاليفو مصادر اقتصادية  ، بأفراد اسرتو و زمبلئو يف العمل عبلقة ادلريض

مصادر ادلشقة من مريض اىل آخر حسب نوع مرضو و مرحلتو و دنط العبلج الذي سنضع لو ادلريض لذا نتوقع وجود 

 تفاوت بني ادلرضى يف ىذه ادلصادر .
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نفسية  اباتطر اض ات على تناول مفهوم مرضى اورام الثدي السرطانية وما ينجم عنو منفقد ركزت ىذه الدراس   

و نفسو و البيئة احمليطة بو جايب للمساندة يف شعور ادلريض بالتحسن حنكما اكدت على األثر اإل  ،وجسمية 

ياس اي مل تعد الدراسات تعتمد على ادلنظور الكمي يف ق ،يض ضافت النتائج اذنية ادراك ادلساندة من قبل ادلر أو ،

كما مل يعد ينظر للمساندة كمفهوم   ،ل ادلنظور الكيفي دلساندة من خبلل وصف اضادلساندة بل ترى انو من األف

تقديرية ومعلوماتية ( لتقدمي صورة ،وسيلية  ،جتماعية ا ،هوم حسب وظائفو )مساندة وجدانية عام بل قسم ىذا ادلف

   (231 :1002 ، ) ىناء أزتد شويخ،ساندة يف تقليل ادلشقة النفسية اوضح عند دور ادل

من العديد من اساليب السلوك ودنو ضالذات يعترب متغريا سيكولوجيا يتستعراضنا دلفهوم تقدير اطبقا ذلذا فإن    

 مشاعر نفسية مثل الرغبة يف توكيد الذات و اجملازفة و التحكم يف النفس وارتباطو بكثري من ادلتغريات الشخصية .

ويف  ،ذلا مكون سلوكي و اآلخر انفعايل يت حسب روجرز على انو اجتاىات الفرد حنو ذاتو و اليعرف ىذا ادلفهوم    

معجم علم النفس ادلعاصر يعرفو على انو تقييم الفرد لذاتو و آمالو ادلستقبلية وميزاتو ووضعو بني اآلخرين ،و بالتايل 

ذات تقدير الإال ان ىذا التقدير ال يتسم بالثبات فقد ينشأ نوعان ل، تو يؤدي بو اىل الشعور بتقديرىا فهم الفرد لذا

فاءة الفرد وهبذه الطريقة يؤثر تقدير الذات يف ك ،ادلنخفض تقدير الذات ادلرتفع و تقدير الذات  ،نتيجة ذلذا التفاعل 

 (.261-262: 1021،)بروفيسور البشري معمرية ،ومواصلة تطور شخصيتو 

  االجتماع،و  كتب علم النفسمو يف  شاع استخدا دلتعلقة بشخصية اإلنسان وقديعترب تقدير الذات من ادلفاىيم ا    

حبثت عن  1005ىتمت هبذا ادلتغري جند دراسة مربوك افمن الدراسات اليت  ،كتب وحبث الكثري عن اذنيتو  وقد

تكونت عينة البحث من رلموعتني  ،ل لدى مرضى السرطان و األصحاء ضفتقدير الذات و عبلقتو بالوجود األ

سنة و  30 و 22، وتراوحت اعمار عينة ادلرضى بني  119األصحاء  و 152فرعيتني ذنا عينة ادلرضى بالسرطان 

 فتبني من النتائج وجود، ينتني ادوات تقيس متغريات البحث سنة و طبقت على الع   30 و 21عينة األصحاء بني 
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 ،اص اإلشباع اخل ،ت الوجود األفظل )اإلشباع العام رتباطات موجبة ودالة احصائيا بني تقدير الذات و متغرياا

 . 0.21وعينة األصحاء ر= 0.39ر=،فعاالت السلبية لدى عينة ادلرضى ناال ،جابية نفعاالت اإلاال

من خبلل دراساتو ان البحث يف تقدير الذات يقوم على افًتاضني   roy boumeisteيذكر روي بوميسًت    

ير ادلهارات ل و الرغبة يف تطو ضفأو يدفعو ذلك اىل ان يفكر بشكل :األول ان الفرد زنتاج اىل قدر من تقدير الذات 

والثاين يتعلق بالفروق الفردية يف تقدير الذات اي ان بعض األفراد لديهم تقدير الذات مرتفع و  ،و الطموح وادلنافسة 

 خفض .بعضهم اآلخر لديهم تقدير الذات ادلن

جات تقدير الذات نسقني من حاضيف تنظيمو للحاجات تت ن تقديرأوضح أمن خبلل احباث ودراسات ماسلو     

وزنوي خصائص شخصية مثل الرغبة القوية يف اإلجناز و اجلدارة و  ،حاجات التقدير و احًتام الذات  منضاألول :يت

باه و نتل و اإلمن التقدير من اآلخرين و تشمل ادلكانة و التقبضما الثاين يت،أءة والثقة بالنفس و قوة الشخصية الكفا

 حتياج حقيقي للتقدير من خبلل وجهة نظر اآلخرين .افاألفراد لديهم  ،ادلركز واإلعجاب 

الحظ ،بينما الحظ روجرز من خبلل دراساتو ان ىناك ارتباط بني تقدير الشخص لذاتو ومشاعره حنو اآلخرين    

لذات يبدون تقببل  حثون تقديرا مرتفعا لكما يرى ان األشخاص الذين يب  ،ة الوظيفية بني العديد من مرضاه ىذه العبلق

ذنيتها يف حتقيق أكيد الذات و أ تىلإاجة األساسية وىي تقدير الذات و ىل احلو لئلشارة وأدى ىذا ب ،كبريا لآلخرين 

 (.252-250: 1021،الصحة النفسية لؤلفراد )بروفيسور بشري معمرية 

 التعقيب : -

يئة ادلناخ حًتامها و الثقة يف الذات وتنميتها بإعطائهم خربات مؤدلة وهتإاىل تنمية تقبل الفرد لذاتو و تشري النتائج   

ساسيا يف التوافق أن تقبل الذات وفهمها يعترب بعدا كما تعزز نتائج الدراسات الفكرة القائلة بأ،النفسي ادلناسب 

 (210: 1021 ، )بروفيسور بشري معمرية،حتقيق الصحة النفسية لدى ادلرضى اإلجتماعي و 
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 التعقيب العام:

و منخفضا يرتبط ارتباطا أات وتقديرىا سواء تقديرا مرتفعا ن تقبل الذأضح يل من خبلل الدراسات السابقة يت   

يئة بادئني بالب،ي كما ان األذنية القصوى للذات مع التوجيو و اإلرشاد النفس،و سلبيا بتقبل وقبول اآلخرين أموجبا 

 القريبة "األسرة " مث البيئة األوسع "اجملتمع ".

جتاىات اآلخرين ااآلخرين و  جتماعية مثل اجتاىات الفرد حنوثر بالعوامل االأ تكوين مفهوم الذات وتقديرىا يتوبالتايل

اندة فادلس ،الصحة النفسية و اجلسمية  والسليب على رنايباإلثري أثر بالتأك فادلريض باألورام السرطانية يتلذل، حنوه 

 اجلسمية والنفسية وتزيد من قدرة ادلريض على ادلواجهة واحًتام تقييم الذات . ضطراباتاالجتماعية ختفف من اال

ريين دلعرفة نوع العبلقة دلتغا بقة تأيت دراستنا لًتبط بني ىذينفمن ىنا وبناءا على ىذه ادلعطيات و الدراسات السا    -

 لى ىذا األساس شنكن طرح التساؤل التايل :ومن خبلل ذلك وع ،بينهما 

 اإلشكالية : 1 -

 اإلشكالية العامة : 1-1 -

 ادلصابة بسرطان الثدي بعد البًت ؟ادلرأة  ىما مستوى تقدير الذات لد -

 انطبلقا من ىنا تفرعت التساؤالت التالية : -

 التساؤالت الفرعية : 1-2 -

 ىل يؤثر احمليط االجتماعي على مستوى تقدير الذات لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي ؟ -

 ىل ىناك عبلقة بني اخنفاض يف تقدير الذات وادلستوى التعليمي لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي ؟ -

 ىل ىناك اختبلف يف درجة تقدير الذات عند ادلرأة ادلبتورة الثدي باختبلف احلالة ادلدنية ؟ -
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 الفرضيات : 2

 على ضوء اإلشكالية و التساؤالت الفرعية صيغت الفرضيات كالتايل :- 

 الفرضية العامة : 2-1 

 يوجد تقدير ذات منخفض لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي.-

 الفرضيات الجزئية : 2-2

 لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي. على مستوى  تقدير الذات جتماعي احمليط االيؤثر  -

 ىناك عبلقة بني اخنفاض يف تقدير الذات و ادلستوى التعليمي لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي .-

 ىناك اختبلف يف درجة تقدير الذات عند ادلرأة ادلبتورة الثدي باختبلف احلالة ادلدنية. -

 اهمية الدراسة : -3

 تتجلى اذنية الدراسة يف النقاط التالية :    

إهنا تستهدف فئة ادلصابني مبرض سرطان الثدي وىذا ما رنعلنا نلقي الضوء على شرزنة ىامة من شرائح      -

 اجملتمع    

 ىذه الدراسة الكشف على العبلقة بني تقدير الذات و ادلرأة ادلصابة بسرطان الثدي. حناول من خبلل-

 و التطبيقي وفق منهج علمي منظم  اجلانب النظريتقييم ادلعلومات ادلتحصل عليها وذلك من خبلل الدمج بني -

 إثراء ادلكتبة اجلامعية بنتائج الدراسات و البحوث العلمية .-
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كما شنكن أن تفيد نتائج ىذه الدراسة ادلهتمون يف ىذا اجملال من طلبة البحث العلمي والدراسات العليا   -

 والعاملون يف رلال الصحة من أطباء ونفسانيون .

 اهداف الدراسة :-4 

 الدراسة يف : أىداف كمنت-

 و التعرف اكثر على ادليدان .التدريب على تقنيات البحث العلمي -  

 معرفة مستوى تقدير الذات لدى ادلرأة ادلصابة بسرطان الثدي بعد البًت .-  

 ذلذه الفئة و التكفل هبا نفسيا وليس طبيا فقط . االنتباهلفت -  

 لمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية منها .لادلخلفات النفسية  التعرف على-  

 : الدراسة  موضوع ختيارا فعدوا 5

 اختيارنا للموضوع لعدة أسباب نذكر منها:يرجع    

 دتاشيو مع التخصص )علم النفس العيادي علم األمراض والعبلج (. -

 ارتفاع نسبة ادلصابني بسرطان الثدي بنسبة كبرية على ادلستوى الوطين واحمللي يف الوقت احلايل . -

من بني األمراض شيوعا لدى سرطان الثدي يف الوقت احلايل حيث يعترب  ، احلساسية اليت شنتاز هبا ادلوضوع- 

 .النساء

  تقدير الذات لدى ىذه الفئة وخاصة بعد عملية البًت نظرا حلساسية ادلوضوع .احلاجة إىل معرفة  -
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معرفة الفروق و السبب الذي يؤدي اىل تلك الفروق يف مستوى تقدير الذات لدى النساء ادلصابات بسرطان  -

 الثدي بعد البًت . 

 المفاهيم اإلجرائية : 6 

يكوهنا ويشكلها الفرد بشكل ، ورات و التقييمات اخلاصة بالذات ىي ادلدركات الشعورية و التصالذات : 6-1

 منظم ويعدىا تعريفا نفسيا لذاتو .

ىي درجة التقييم اليت يعطيها الفرد لنفسو من خبلل معرفتو لذاتو سواء كانت ىذه  وتقدير الذات : 6-2

 اس تقدير الذات .الدرجة منخفضة او مرتفعة وتتحدد من خبلل اإلجابة على بعض األسئلة على مقي

نو ورم يصيب غدة الثدي بسبب دنو خبليا الثدي بشكل غري طبيعي و أيشخص على سرطان الثدي : 6-3

 هور عدة تغريات على مستوى الثدي .يتم الكشف عنو اوال من خبلل ظ

ستوى وىي ادلرأة اليت أستأصل ثديها بسبب ظهور اعراض خطرية وبالغة على ادلالمرأة المبتورة الثدي : 6-4

سنة ختتلف احلالة ادلدنية من ادلرأة  53سنة و 62واليت يًتاوح سنها مابني سن  ،الداخلي او اخلارجي للثدي 

 مبزغران مبصلحة مكافحة السرطان . بادلستشفى عمومي لوالية مستغاًل   وعزباءادلتزوجة 
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 تمهيد 

فالفرد يعيش  دراسة مفهـو الذات وتقديرىا من ادلوضوعات اليت تتصدر ادلركز األوؿ يف البحوث النفسية ، تعد    

يف ظروؼ مليئة مبتغَتات ذلا تأثَتات مباشرة عليو فتزيد من معدالت الضغط وادلرض النفسي واجلسمي ، فيؤثر 

 إىل خلل يف أحد األجهزة ادلهمة يف الشخصية ولعلى منها تقدير الذاتتأثَتا جوىريا على شخصيتو شلا يؤدي 

علينا أوال أف نتطرؽ إىل مفهـو الذات باعتبارىا حجر الزاوية وقبل التطرؽ يف ىذا الفصل إىل تقدير الذات جيب  

ألنفسنا جسميا وعقليا واجتماعيا وأخبلقيا باآلخرين ، فابتداء من حتديد مفهـو الذات  إدراكنايف الشخصية يف 

لعامة ومراحل تطورىا وأبعادىا ومكوناهتا نصل إىل تقدير الذات من مفهومو ومستوياتو وقياسو ومن مث السيمات ا

 لذوي تقدير الذات .

 :الذات  أوال:

 تعريف الذات :-1

ادفة لكلمة النفس و عينو وجوىره ،فهذه الكلمة مر  الشيءنفس  الشيءوذات : للذاتالتعريف اللغوي  -أ

على   الذات أع  من الشخ  ألف الذات تطل  على اجلس  و يَته والشخ  ال يطل  إالالشيء ، وتعترب

 اجلس  فقط 

الذات ىو فكرة الفرد عن ذاتو وما ىي الفكرة اليت يكوهنا الفرد عن نفسو يف  مفهـوالتعريف االصطالحي : -ب

فرج طو  .)ماره ذلا يف عبلقتو بنفسو أو بالواقع ضوء أىدافو وإمكانياتو وإجتاىو ضلو ىذه الصورة ومدى إستث

 (.745: 1993،وآخروف 
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 علماء النفس والمتخصصين :حسب بعض تعريف الذات  -ج 

شَت مفهـو الذات إىل خربة الشخ  بذاتو أو زلصلة خرباتو بدايتو يف كل ادلواقف السلوكية ، وىذا ىو ادلعٌت ي-

كما يشَت للذات بأهنا رلموعة من العمليات   19ولياـ جيمس يف أواخر القرف ذ و ادلصطلح منالذي استعمل ب

 . وادلشاعر اليت يكوهنا الفرد اجتاه نفسو  االجتاىاتالنفسية اليت تعمل كمحددات للسلوؾ من 

 ( 6: 2012،)الربوفيسور بشَت معمرية                                                                       

خربات الكائن احلي  شخصيتو ورؤيتو وىذا التنظي  يفسر تنظيما حيدد للفرد(  1935)دلر أدتثل الذات عند و  -

ادلتميز يف احلياة وإذا مل توجد تلك  أسلوبوويعطيها معناىا وتسعى الذات يف سبيل اخلربات اليت تكفل للفرد 

 اخلربات فإهنا تعمل على خلقها .

الفرد   أيالفرد ومفاىيمو فيما يتعل  بوجوده الكلي أو كيانو ، مدركات  أهناالذات على  (1947)ويعرؼ موريف -

ادلعتادة اليت تدع  الذات أو حتميها عن طري   األنشطةاألنا عبارة عن جهاز من  أف رأيوكما يدرؾ نفسو ، ويف 

 استخداـ ميكانيزمات معينة مثل التربير و التقم  و التعويض .

الذات أماـ اجلمعية النفسية األمريكية بأهنا شيء ال ديكن االستغناء عنو للوصوؿ  ( 1949)وصف ىيلكارد -

 عن نفسو . اإلنسافالفرويدية وىي صورة  األناعلى فه  كامل دليكانيزمات الدفاع 

مفهـو الذات اجلانب األكثر أمهية واألكثر حتديدا للمجاؿ الظاىري كما  (1949)وكومز  كما يرى سينج -

 خصائ  لنفسو تتميز بالثبات اجلزئي . بأهنايف اجملاؿ الظاىري اليت دييزىا الفرد  األجزاءيعرفانو تلك 

 الذاتو أف نظريتو يطل  عليها نظرية الذات الشخصية ،ىت جرز فالذات عنده مفهـو مركزي حكارؿ رو   أما-

ومن  األناخصائ   إدراؾومفهـو الذات ادلصطلحاف ادلتكافئاف بالنسبة لروجرز ىي كل منظ  ومنس  يتكوف من 
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وباجلوانب  ادلتنوعة للحياة سوية مع القي  ادلرتبطة بتلك االدراكات ونتيجة  واآلخرين األناالعبلقة بُت  إدراؾ

ا ليكوف الذات والذات ادلدركة ىي مفهـو الذات تؤثر يف للتفاعل مع البيئة وجزءا من ىذه ادلدركات يتمايز تدرجيي

 (. 22 - 21: 2006 ،قحطاف أمحد الظاىر قوية أو ضعيفة )والسلوؾ أي تفسَت الذات كوهنا  اإلدراؾ

كانساف ويتكشف لو   إمكانياتويكتشف طبيعة ذاتو يف سعيو للتعرؼ عليها فتتكشف  اإلنسافأف  زيرى ياسرب - 

وافعالو وىذه  أفكارهاليت تنبع منها  األصليةوجوده وىو يف ذلك يتجاوز عامل ادلعرفة ادلوضوعية وديضي ضلو احلقيقة 

الوجود ادلاىوي ، اي الذات احلقيقة وىي فريدة من نوعها يَت موضوعية متفتحة دتاما على كل  إالىي  أفاحلقيقة 

  اآلخرينتعاش واف يضيفها التأمل الفلسفي و تقبل التواصل مع  أفات ديكن ذ أهنااالمكانيات اجلديدة ، 

 ( 81: 2001 ،)صفاء عبد السبلـ جعفر                                                                        

الشخ  وحيافظ عليو بالنسبة  التقومي الذي يقـو بو بأنومفهـو الذات (  1967)و عرؼ ستانلي كوبر مسيث  -

ال يواف  عليو ، كما حيدد معتقداتو وتنوعها يف نفسو وقدرتو على االداء  أولنفسو ويعرب عنو يف سلوكو ويواف  عليو 

الربوفيسور بشَت  الفرد لنفسو كشخ  مستقل لو كياف منفصل عن يَته .) إدراؾمفهـو الذات ىو  أف أي، 

  ( . 12: 2011،معمرية 

ن نفسو هنا رلموعة من اخلربات وادلدركات وادلشاعر اليت ديتلكها الفرد عأيعرؼ الذات (  1979) سنة بورجأما -

 (  29: 2010 ،ي) عبد الواحد زلمد البزرصل

تكوين معريف منظ  موحد ومتعل  للمدركات الشعورية والتصورات والتعليمات اخلاصة  وبالتايل فالذات ىي-

  ( 199 :2012،مدحت عبد الرزاؽ احلجازي عتربه تعبَتا نفسيا لذاتو .)بالذات ، يبلوره الفرد وي

 ـ مكونات الذات : 3
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لتقسي  ويلياـ  واستكماال: الذات التجريبية والذات العارفة ويلياـ جيمس أف ىناؾ نظامُت للذات مها  رأى -

 جيمس دلكونات الذات فهناؾ :

 . لآلخرينوىيئتو كما يتصورىا وكما يظن أهنما يبدواف  وتعٍت شكل الفرد  ـ الذات الجسمية :أ

عن الفرد يف مواقف اجتماعية معينة أو  اآلخرينوتعٍت الصورة أو اجلانب الذي يدركو  : ـ الذات االجتماعيةب 

قات يرونو عليها أو ىو الكيفية اليت يدرؾ هبا الفرد ذاتو كفرد ويقـو بعبل اآلخرينىي الصورة اليت يعتقد الفرد أف 

 اجتماعية وقيادية اجيابية يف ادلواقف االجتماعية ادلختلفة .

 النابعة من الدين . واألخبلؽالفرد للجوانب ادللتزمة بالقي  وادلثل  إدراؾوتعٍت  :  األخالقيةـ الذات ج 

تؤثر على سلوكو التوافقي يف  عصابية وأعراضالفرد دلا يعانيو من قل  وخوؼ  إدراؾوتعٍت  الذات العصابية :ػ د

 . باآلخرينعبلقاتو 

 أف مفهـو الذات يتكوف من العناصر التالية : 1967ػ وبرى ب .رماكندليس 

 الكفاءة العقلية .• 

 الثقة بالنفس .• 

 االعتماد على النفس .• 

 الكفاءة اجلسمية من حيث القوة واجلماؿ وبناء اجلس  واجلاذبية .• 

 . واألنوثةدرجة النمو يف صفات الذكورة  •

 اخلجل أو االنسجاـ .• 
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 .(  22: 2011،التواف  االجتماعي . )بشَت معمرية • 

 ـ مستويات الذات :  4

 من أى  التطورات احلديثة يف نظرية الذات ما قدمو فارنوف  الذي قس  الذات إىل أربعة مستويات وىي :-  

 النفسيُت . واألخصائيُتاليت يعرضها الفرد للمعارؼ والغرباء  الذات االجتماعية أو العامة : - ػأ  

كما يدركها الفرد العادي ويعرب عنها لفظيا ويشعر هبا وىذه يكشفها الفرد   الذات الشعورية اخلاصة : –ب  

 عادة ألصدقائو احلميمُت فقط .

عادة عندما يوضع يف موقف حتليلي شامل مثل ما حيدث يف اليت يتحق  منها الفرد  الذات البصَتة : -ج 

 عملية اإلرشاد والعبلج النفسي ادلمركز حوؿ ادلسًتشد .

 أو ادلكبوتة اليت تتوصل إىل صورهتا عن طري  التحليل النفسي . الذات العميقة : -د 

وذلك دلا تتضمنو من  األسفل إىل األعلىوىكذا تتخذ الذات عند فرنوف شكل مستويات متدرجة من -  

 ( 27 : 2011،زلتويات شعورية وال شعورية .) بشَت معمرية 

 الذات : أبعادـ  5

أف نتعرؼ على مفهـو الذات بدقة من خبلؿ النظر إىل أجزائو ،ألف الذات تعكس العامل الداخلي للفرد ديكن -

 أكثر شلا تعكس البيئة اليت تعيش فيها ومن ىنا تشمل الذات :

  (وىي جوىر مفهـو الذات وتعٍت ما يكونو ىذا الفرد فعبل )ماذا يكوف يف الواقع احلقيقية :الذات  -أ



تقدير الذات                                                                                  الثاني الفصل   
 

 
17 

وىي تتعل  بكيفية رؤية  األخريف التعرؼ من بعضها  أسهلالف جانب من الذات  الذات ادلدركة : -ب

الفرد  رأى وإذاكذلك الشخ  لذاتو " الذات كما تراىا الذات " فاذا كاف الفرد زلبوبا ومقبوال فاف الذات ترى  

 نفسو ال قيمة لو فاف نظرتو لذاتو ستكوف كذلك فعبل .

،  اآلخرين، الف الفرد حياوؿ اف يعيش وف  توقعات  اآلخروفوىي الذات كما يراىا  الذات االجتماعية : -ج

 وقد تنشأ صراعات بُت الذات ادلدركة والذات االجتماعية .

 والطموحات اليت يسعى لتحقيقها أو األدوار أهناالشخ  ،  إليهايطمح وىي الذات اليت  الذات ادلثالية : -د

وتستمر يف ادلراىقة لتشكل رلموعة   يكوف عليها ، وتبدأ منذ الطفولة عندما يتطاب  الطفل مع منوذج أفيتمٌت 

 ( . 120:  2012،مسات دتيز الشاب اجتماعيا ) زلمد قاس  عبد اهلل 

 مراحل نمو وتطور الذات :  -6

 تكل  العديد من علماء النفس عن مراحل منو الفرد وذاتو وقسمها كل منه  اىل ثبلثة مراحل : -

يف ذاتو يرى بياجيو أف الطفل يكوف يف بداية حياتو النفسية يف حالة انطواء ذايت تاـ يكوف فيها مستغرقا كلية •   

مث دير مبرحلة الًتكيز حوؿ الذات حىت ينتقل اىل مرحلة تصور العبلقات ادلتبادلة  يستجيب اىل حلاجاتو االولية ،ال

 ( 31: 2011 ،بينو وبُت االخرين .) بشَت معمرية

 ويرى عدس وتوؽ أف مفهـو الذات يتطور من عدد  من العوامل ادلًتابطة وىي : •   

وتتكوف ىذه الصورة يف البدء من االدراؾ احلسي وتكتمل يف مرحلة  ػ الوعي باجلس  وتشكيل صورة عنو ، 1

 تكوين اذلوية .
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ػ اللغة ، اذ يساعد تطور اللغة لدى الفرد يف تطور مفهـو الذات لديو فاستعماؿ بعض الضمائر كياء ادللكية  2

 اؾ الذات وتقوديها .وضمائر الغائب دليل على دتييز الطفل لذاتو عن االخرين ، وتشكل رموز اللغة اساس ادر 

وادلدرسُت وادلربُت ويَتى  .) عايدة ذيب عبد اهلل خروف اذلاموف يف حياة الفرد ، كالوالدين ومجاعة الرفاؽ ػ  اآل 3

 (  75: 2010 ،زلمد

 التفسيرات النظرية لمفهوم الذات :  -7

راثة واخلربة ، فالوراثة دتده أف االنساف يبٍت شخصيتو اخلاصة من الو   adlerأكد أدلر ادلدرسة التحليلية : -أ

ثَتات والقدرات وطريقتو يف شلارستها تدؿ على اف تفسَته ذلذه اخلربات يكوف مبثابة أثَتات معينة وىذه التأبت

 حتدد عبلقتو بالعامل اللبنات اليت يستند منها بطريقتو اخلاصة يف بناء اجتاىاتو ضلو احلياة وىذه االجتاىات ىي اليت

اخلارجي ، ويؤكد علماء ادلدرسة التحليلية أف الفرد يكتسب أى  دوافعو عن طري  موقفو االجتماعي الثقايف الذي 

يتمثل يف االشخاص الذين تربطو هب  عبلقات شخصية متبادلة ، كما أف الفكرة الذاتية تتأثر بالعبلقة اليت يكوهنا 

 قرانو يف مواقف متعلمة .ألعبلقات اليت يكوهنا مع مدرسيو و اقرانو ، ومن خبلؿ االفرد مع أسرتو أوال مث مع 

ا يشعر الطفل حباجتو يلى قبوؿ رز أف منو الشخصية يبدأ باكرا عندمجيرى رو  ػ ادلدرسة االنسانية :-ب

يكوف حساس لو أو ر اجيايب خرين ، ويؤثر ىذا القبوؿ على التقيي  الذايت للطفل الف االنساف حباجة اىل اعتبااآل

ثر باالجتاىات ضلو اشخاص معينُت حبياهت  ، ويف عملية كسب القبوؿ وعدـ القبوؿ من االخرين يطور االنساف أيت

يعرؼ مبفهـو الذات ، فعندما يكوف تقيي  االخرين متفقا مع تقيي  الطفل الذايت  حساسا واعيا مبن ىو ، وىذا ما

 هنا جيدة تستح  القبوؿ وبذلك يتشكل مفهـو الذات .أ  ايضا ببار وتقيتكوف جتارب الطفل ذاتية االعت

ركزت ىذه ادلدرسة على االبعاد ادلعرفية ، ترى أف مفهـو الذات يتكوف عندما يعاجل الفرد ادلدرسة ادلعرفية : -ج

االنساف  ادلعلومات اليت خيتارىا من العامل اخلارجي ويرتبها ، ويت  حتسُت وتطوير مفهـو الذات عرب مراحل حياة



تقدير الذات                                                                                  الثاني الفصل   
 

 
19 

من خبلؿ البنية ادلعرفية ادلسبقة اليت تتكامل مع ادلعلومات اجلديدة ، وتكوف البنية ادلعرفية مفهـو الذات ودتثل 

 (  73: 2010،يت  اختيارىا من جتارب احلياة .) عايدة ذيب عبد اهلل زلمد جزءا كبَتا من ادلعلومات اليت 

 التمييز بين االنا والذات : - 8
    
اف الذات ىي زلتوى الوعي وليست موضوعا لو  فرئ نا حتديد مصطلحات الذات واأل (1944)شاين حاوؿ  -

 ي عمل الف ذلك من نصيب االنا .أخارج ىذا الوعي ، فهي ال تقـو ب كاجلسد وليس ذلا وجود واقعي

نا بناء واقعي معريف ينبٍت حوؿ الذات فهي تدافع عن الذات وعندما يتعرض الذات للخطر تقـو االنا بينما األ  

 لنجدهتا .

حساس ذات عنده موحد ومركب لئللاف االنا كعملية اما الذات كموضوع االنا . وا 1945ويرى برتوشي - 

 ا عند فرويد .نة والشعور والتفكَت فهي تقابل األدراؾ واحلاجوالتذكر والتصور واإل

 ( 22: 2004 ،)قحطاف أمحد الطاىر                                                                           

 الذات وتقدير الذات :الفرق بين مفهوم  -9.

الفرد اىل نفسو ، حيث  يعترب تقدير الذات جزءا من مفهـو الذات الذي ديكن تعريفو بانو الطريقة اليت ينظر هبا -

اف مفهـو الذات يشمل كل الطرؽ اليت يقارف هبا االشخاص انفسه  مع االخرين وتشمل ادلقارنات اجلسمية 

 والعقلية واالجتماعية يف حُت يعترب تقدير الذات بعدا من ابعاد مفهـو الذات 

 (  79 :2010 ،) عايدة ذيب عبد اهلل زلمد                                                                    
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 تقدير الذات : ثانيا :

اليت  aeslimareيشَت اىل القيمة ، وىي ترمجة للكلمة البلتينية  المفهوم اللغوي لتقدير الذات :. -1.

وتعٍت تقدير ، وتعٍت اعطاء قيمة لشيء ما ، مث اشت  منها كلمة   estimateتطورت اىل ادلصطلح االصلليزي 

esteem  تقدير ، مث صارت مصطلحا مركبا اليت تعٍتself esteem   وتعٍت تقدير الذات ، وىو اف دينح

اىل الكفاءة الشخ  لنفسو قيمة ذاتية اجيابية تنعكس يف تقبلو لذاتو ويف تفكَته وتعاملو مع االخرين باجيابية تقود 

  (. 104ص  1989الذاتية يف حياتو مع نفسو ومع االخرين ) عبلء الدين الكفايف 

 : عند بعض علماء النفس مفهوم تقدير الذات  - 2

التقدير ىو تقيي  وتضمُت وحتديد للقيمة ، وتقدير الذات ىو تلك اجملموعة من االفكار وادلعتقدات اليت حيملها -

 ادلرء يف عقلو اليت يقبلها على اهنا حقيقة ذاتو سواء كانت كذلك اـ ال .

 تقدير الذات بانو " يركز على تقيي  صريح للنقاط احلسنة والسيئة يف الفرد ". (1958)صللش اصللش ايعرؼ -

 بانو " حك  شخصي يقع على بعد او متصل يًتاوح بُت االجيابية والسلبية " (1965)يعرؼ كارتل -

 خر انفعايل"آضلو ذاتو اليت ذلا مكوف سلوكي و  بانو " اجتاىات الفرد (1969)يعرؼ روجرز -

نو ذلك التقيي  الذي يتوصل اليو الفرد ويتبناه عادة فيما أوبر مسيث كذلك اىل تقدير الذات بكويشَت ستانلي  -

 انب الفرد اجتاه ذاتو .يتعل  بذاتو ويرى اف ىذا ادلفهـو يعرب عن اجتاه وموافقة او عدـ موافقة من ج

فيعرؼ تقدير الذات بانو اجتاىات الفرد الشاملة ، ادلوجبة أو السالبة ضلو نفسو وىذا  (1978)بورج ناما روز -

مهية بينما يعٍت تقدير الذات منخفض عدـ رضى أ اف الفرد يعترب نفسو ذا قيمة و يعٍت اف تقدير ادلرتفع يشَت اىل

 ( . 139،  137: 2012،و احتقار الذات .) بشَت معمرية الفرد عن ذاتو او رفض الذات ا
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أف تقدير الذات يعد اجتاىا من الفرد ضلو نفسو ، يعكس من خبللو فكرتو عن ذاتو وخربتو  قي يرى دوسو -

ـ لقدراتو ينقلو اىل االخرين الشخصية معها سواء يف صورة انفعالية أو يف صورة سلوكية وىو مبثابة تقيي  عا

 لتعبَتية ادلختلفة .ساليب اباال

تقدير الذات على انو تقدير الشخ  لنفسو والمهيتو وجعل تصرفاتو وسلوكو زلسوبا  (2002 )ويعرؼ باالدينو-

 ( . 77،  76ص  2010) الدكتورة عايدة ذيب عبد اهلل زلمد لنفسو ، والتصرؼ مبسؤولية جتاه االخرين .

العقلية واجلسمية كما أف تقدير الذات ىو تقيي  مؤثر من الفرد جملموع خصائصو  بالتايل فتقدير الذات يعترب و-

تقيي  يضعو الفرد لنفسو بنفسو ويعمل من اجل احملافظة عليو ومبنفى أخر وحتديد ىذا ادلفهـو بأنو ديثل عامل 

ف  االجتماعي بأف لتقدير الذات عبلقات ارتباطية مع التواواشارت الدراسات رئيسي دافع للنجاح احلياة 

 والقدرات االكادديية والعوامل الدافعية والعوامل الدافعية والسمات الشخصية وكذلك مع القلب .

 (  496 :2007،)د . أديب زلمد اخلالدي                                                                

يدعى ىذا ادلفهـو ايضا بالقيمة الذاتية أو تقيي  الذات وىذه تتطلب من الفرد أف يقي  سلوكو وعملو وكذلك - 

 (  350: 1998د ،نادر فهمي الزيو من اجل تصحيحو عندما ال يكوف بادلستوى ادلطلوب .) 

 عالقة تقدير الذات بالشخصية : -3

إف دراسة الشخصية وفهمها يتطلب بالضرورة دراسة مفهـو الذات وتقدير الذات كمتغَتين ىامُت من  - 

متغَتات الشخصية ، وبعد أف اصبح مفهـو الذات وتقديرىا االف حيتل حجر الزاوية يف دراسات الشخصية ، فقد  

مثل مات الشخصية ومتغَتاهتا كثرت الدراسات والبحوث التجريبية ادلختلفة اليت تدرس عبلقة ادلفهومُت بس

التواف  النفسي ، والذكاء واجلوانب االدراكية والقيمية واالجتماعية ، وقد اسفرت نتائج ىذه الدراسات أف مفهـو 
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يرتبط ارتباطا موجبا وداال بعدد كبَت من متغَتات الشخصية منها النضج االجتماعي ، والواقعية والقيادة ، الذات 

 و القي  االنسانية ويَتىا .والتواف  االجتماعي 

إف الذات ىي احملور الرئيسي للخربة اليت حتدد شخصية الفرد ففكرتنا عن ذواتنا أي الطريقة اليت ندرؾ هبا ذواتنا  

 ىي اليت حتدد نوع شخصيتنا وكيفية ادراكنا ذلا .

 ػ الشعور باالمن .

 ػ احلرية الذاتية أو مفهـو الذات .

 ػ الشعور باالنتماء .

 لشعور باذلدؼ أو الغاية .ػ ا

 (211:  2010 ،زلمد حسُت قطاين  الكفاءة والقدرة الشخصية .)ػ الشعور ب

 الظروف المناسبة لتنمية تقدير الذات : -4

حيث ديتلك االفراد الوسائل لتنشئة انفسه  سعداء واثقُت من انفسه  ، وديتلكوف احلوافز الذاتية للنجاح -  

تتدق  يف اي مكاف وزماف وإذا ما ادرؾ الشخ  أف كل شيء مه  لذاتو وانو فردي ولو وديكن ذلذه التنشئة أف 

حقوؽ ومشاعر جيب االعًتاؼ هبا واحملافظة عليها وكذلك باجياد الظروؼ االالزمة لتقيمو اخلصائ  اخلمس 

 التالية :

 ػ الشعور باالمن .

 ػ اذلوية الذاتية أو مفهـو الذات .
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 ػ الشعور باالنتماء .

 الشعور باذلدؼ أو الغاية .ػ 

 ( 212: 2010 ،ػ الشعور بالكفاءة والقدرة الشخصية .) زلمد حسُت قطاين

 العوامل التي تؤثر في تكوين الذات : - 5

 ىناؾ نوعاف من العوامل اليت تؤدي إىل تكوين تقدير ذات مرتفع أو منخفض مها :- 

تتحدد بقدر خلوه من القل  ، او فقد ثبت أف دربة تقدير الذات لدى الفرد ،  عوامل تتعل  بالفرد نفسو ، -

عدـ االستقرار النفسي ، مبعٌت أنو إذا كاف الفرد متمتعا بصحة نفسية جيدة ساعد ذلك على منوه منوا طبيعيا ، 

 ويكوف تقدير لذاتو مرتفعا ، 

فاف فكرتو عن ذاتو تكوف منخفضة وبالتايل ينخفض تقديره  اما إذا كاف الفرد من النوع القل  ويَت ادلستقر ، 

 لذاتو :

عوامل تتعل  بالبيئة اخلارجية وىي متصلة بظروؼ النفسية االجتماعية والظروؼ اليت تريب ونشأ فيها الفرد ، -

 وكذلك نوع الًتبية ومنها : 

 ػ ىل تسمح لو بادلشاركة يف امور العائلة ؟.  

 يد ؟ .ػ ىل يقرر لنفسو ما ير   

 ػ ىل نظرة االسرة الصدقاء الفرد نظرة زلبة أو عداوة ؟ .  
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وبقدر ما تكوف االجابة على ىذه االسئلة موضوعية واجيابية ، بقدر ما تؤدي اىل درجة عالية من تقدير الذات    

وىري يف ىذا الشأف ، مر اجلدير هبا ، واألال انو يكونو نتيجة خلرباتو اليت إرد ال يولد بتقدير الذات جاىر ، ، والف

مكانات اليت يتوفر عليها من خبلؿ ي ، و شعوره بقدراتو وكفاءتو واإلأف الفرد ينمي احساسو بوجوده ، كيانو ادلاد

 اصلازاتو اخلاصة .

أف ىناؾ مخسة مطالب أو  (1971 )كوتيوينسهاـ االسرة يف تكوين تقدير الذات لدى الفرد بُت وبالنسبة إل  

 مهاـ اسرية حامسة للحاجات النفسية واالنفعالية للطفل ، والدؼء الوالدي ، والقدرة على حتمل الطفل .

 ( . 147،  146ص  2012) بروفيسور بشَت معمرية                                                          

 العوامل المؤثرة في تقدير الذات : -6

تتداخل عدة عوامل يف حتديد موقف الفرد من نفسو ، وتقييمو لذاتو ، فإف أي تأثَت بالعوامل االجتماعية   

واجلسمية ، والنفسية يؤدي بالشخ  اىل حالة عدـ تواف  ، ولعل أى  ىاتو العوامل اليت ديكن تصنيفها اىل ثبلثة 

 فئات متداخلة ىي :

 اليت تشمل كل من : و عوامل ذاتية :-1

مثل احلج  ، سرعة احلركة ، حركة التنافس العضلي ، وخيتلف  الفسيولوجيوتتمثل يف التطور  أ ػ صورة اجلس  :

ىذا حسب نوع اجلنس ، والصورة ادلريوب فيها ، اذ يتبُت أنو بالنسبة للرجاؿ يعود رضا الذات اىل البناء 

كاف اجلس  أصغر إىل حد ما من ادلعتاد ، فاف اجلسماين الكبَت واىل قوة العضبلت ، بينما خيتلف االمر فكلما  

 ( . 256: 1996،ذلك يؤدي اىل رضا والراحة . ) عبد الفتاح دوييدار 
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لية دتكنو من أف كانت قدراتو العقحيث ينمو موقف الفرد من نفسو وتقييمو لذاتو إذا   ب ػ القدرة العقلية :

 اما االنساف يَت السوي ، فهو ال يستطيع أف يقي  خرباتو . نساف السوي ينمو بصورة أفضل ،يقي  خرباتو فاإل

فالشخ  الذكي تكوف لو درجة كبَتة من الوعي والبداىة وفه  االمور لذلك فهو ينظر  ج ػ مستوى الذكاء :

ضافة اىل االحداث العائلية ، حيث يعمل الذكاء على أفضل من الشخ  قليل الذكاء ، باإلاىل نفسو بشكل 

خاصة للفرد حوؿ ذاتو ، ىذه النظرة اليت يساى  فيها اجملتمع بصفة اجيابية أو سلبية ، حسب معاملة اعطاء نظرة 

 ( . 28 :1997،) حامد عبد السبلـ زىراف .احمليطُت بو 

 :تشمل العوامل االجتماعية يف  العوامل االجتماعية : - 2

 أ ـ المعايير االجتماعية : 

يف صورة اجلس  والقدرات العقلية وىذا  ما توصل إليو عادؿ عز الدين ثَت واضح يف تقدير الفرد لذاتو أذلا ت   

( أف منو ىذا التقدير للذات والرضا عنها خيتلف عند اجلنسُت ، ومع التقدـ يف السن ومبرور 1999االشوؿ )

 قدرة اللغوية وادليكانيكية والفنية ... إخل .طائفية مثل الالعمر ينتقل الًتكيز من القدرة العقلية إىل القدرات ال

 .كتشفها والتواف  مع ىذه الظاىرة اليت يىر الة ، يعتمد على كيفية قياسو للمظاإذا الرضا عن الذات يف ىذه احل  

 ب ـ الدور االجتماعي : 

يف اطار البناء االجتماعي الذي يتمكن بو من قياس  يساى  الدور الذي يؤديو الفرد داخل رلتمعو وما يقـو بو-

دراكو ادراكا ماديا ، وباعتباره أنو دتكن من التكيف الذي يضمن  لو التوازف بُت إالعامل اخلارجي الذي حييط بو ، و 

 وشخصية اي دور كاف . شخصيتو
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إف التفاعل االجتماعي السلي  والعبلقات االجتماعية الناجحة ، تدع  الفكرة  ج ػ التفاعل االجتماعي :

كومبس حيث وجد أف " الفكرة ادلوجبة  يظهر ىذا من خبلؿ النتائج اليت توصل اليها السليمة اجليدة من الذات و 

 عن الذات تعزز صلاح التفاعل االجتماعي ويزيد العبلقات االجتماعية صلاحا .

خيتلف مدى تقدير الفرد لذاتو ونظرتو اليها باختبلؼ اجلو االسري الذي ادلميزات االسرية :اخلصائ  و د. 

تنشأ فيو ونوعية العبلقة اليت تسود ، فالفرد الذي يلقى من أسرتو الرعاية واالىتماـ خيتلف عن الفرد ادلهمش 

  (30 :1997،عبد السبلـ زىراف واحملرـو أف تكوف نظرية دتيل اىل السلب والشعور باحلرماف والنق  .) حامد 

 العوامل الوضعية : - 3

ثل نصوصا يف الظروؼ اليت يكوف عليها الفرد أثناء قيامو بتقدير ذاتو ، فقد تتضمن ىذه الظروؼ مثبل موتت - 

نفسو  تنبيهات معينة جتعل الشخ  ادلعٍت يراجع نفسو ويتفح  تصوراتو ويقـو بتعديل اجتاىاتو وتقديراتو إجتاه

فسيتو وتوجو تقديراتو وحتت ظغط معُت فهذا يؤثر على نواجتاه االخرين ، فقد يكوف الفرد مثبل يف حالة مرضية 

  ثَت الفرد مبظاىرىا ومدى تكيفو معهاأت على تقدير الفرد فتحدد مبدى تثَت ىذه احلاالأخرين إما تبالنسبة لؤل

     ( 553ص  2003) زلمد مجاؿ حيياوي                                                                     

 مستويات تقدير الذات :  - 7

وتشمل تقدير الذات ادلنخفض إعاقة حقيقية بصاحبو، فَتكز أصحاب ىذا  تقدير الذات ادلنخفض : -أ

صاالت وى  أكثر ميبل للتأثَت بضغوط اجلماعة واالت ادلستوى على عيوهب  ، نقائصه  ، وصفاهت  يَت اجليدة ،

 نفسه  توقعات أدى من الواقع .وف ألعالرائها وأحكامها ، كما يض
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د احلل االنفعايل لعدـ قدرتو على اجياكما يشَت الشخ  من ىذا النوع بفقداف الثقة يف قدراتو واالضطراب 

 وتوقعو أف مستوى أدائو سيكوف منخفضا . ستكوف فاشلة ،والهت    زلظدلشاكلو ، واعتقاده أف مع

ذوي  األشخاصلقد أظهرت الدراسات اليت أجريت يف رلاؿ تقدير الذات أف  تقدير الذات ادلرتفع : -ب

بثقة عالية ودائمة  التقدير ادلرتفع يؤكدوف دائما على قدراهت  وجوانب قوهت  وخصائصه  الطيبة و أهن  يتمتعوف 

يف أنفسه  ويبادروف اىل التجارب اجليدة مع توقعه  النجاح يَت حساسُت يف ادلواقف ادلختلفة واثقُت من 

                              ( 47 :2010،قحطاف أمحد الظاىر معلوماهت  .) 

 السيمات العامة لتقدير الذات : - 8

 العامة لذوي تقدير الذات ادلنخفض : السيمات-أ

احتقار الذات ػ الشعور بالذنب دائما حىت ومل يكن ىناؾ عبلقة باخلطأ ػ االعتذار ادلستمر ػ عن كل شيء ػ  -

خوفا من سخرية ورفض االخرين ػ  رأيه ػ ادليل اىل سحب أو تعديل  والوظائفعدـ الشعور بالكفاءة يف االدوار 

 امل ، التشاـؤ .الشعور بالغربة عن الع

 :السيمات العامة لذوي تقدير الذات ادلرتفع -ب

 نفسه أالقدرة على السيطرة على  ،الشعور بالقيمة الذاتية  ،الكفاية الذاتية ،كانوا سرعة االندماج يف أي مكاف  -

                                   (50  :2010،قحطاف أمحد الظاىر . ) و الرضى حبياهت  ، الواقعية ، التفاؤؿ  ةالسعاد،حياهت  يف والتقدـ

 النظريات المفسرة لتقدير الذات :  -9

 :(   rosenberg 1989)  نظرية روزنبورغىناؾ  -أ
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وسلوكو من زاوية ادلعايَت السائدة  تدور أعماؿ روزنربغ حوؿ زلاولتو دراسة منو وارتفاع سلوؾ تقيي  الفرد لذاتو ،-

يف الوسط االجتماعي احمليط بالفرد ، وقد اىت  روزنربغ بصفة خاصة بدراسة تقيي  ادلراىقُت لذواهت  ، ووسع دائرة 

راىقة ، واىت  بالدور الذي تقـو اىتمامو بعد ذلك حيث مشلت ديناميات تطور صورة الذات االجيابية يف مرحلة ادل

تقدير الفرد لذاتو ، وعمل على توضيح العبلقة بُت تقدير الذات الذي يتكوف يف اطار االسرة بو االسرة يف 

واساليب السلوؾ االجتماعي البلح  للفرد ، فيما بعد كما اىت  بشرح وتفسَت الفروؽ اليت توجد بُت اجلماعات 

ليت حتدث يف تقدير الذات يف سلتلف تلك اليت بُت ادلراىقُت الزنوج والبيض والتغَتات ايف تقدير الذات مثل تلك 

 مراحل العمر .

وادلنهج الذي استخدمو روزنربغ ىو االعتماد على مفهـو االجتاه باعتباره اداة زلورية تربط بُت الساب  والبلح  من 

 االخرين والسلوؾ .

وف اجتاه ضلو كل واعترب روزنربغ أف تقدير الذات مفهـو يعكس اجتاه الفرد ضلو نفسو وطرح فكرة أف الفرد يك 

ادلوضوعات اليت يتفاعل معها ، وما الذات اال احد ىذه ادلوضوعات ، ويكوف الفرد ضلوىا اجتاىا ال خيتلف كثَتا 

عن االجتاىات اليت يكوىا ضلو ادلوضوعات االخرى ولكنو فيما بعد عاد واعًتؼ باف اجتاه الفرد ضلو ذاتو رمبا 

ص  2010اتو ضلو ادلوضوعات االخرى .) عايدة ذيب عبد اهلل زلمد خيتلف ولو من الناحية الكمية عن اجتاى

81  ) 

" نظريتو لتفسَت تقػدير الػذات مػن  Cooper Smithلقد استخل  "كوبر مسيث - نظرية كوبر مسيث :-ب
حيػػث ذىػػب إىل أف تقػػدير الػػذات مفهػػـو متعػػدد  خػػبلؿ دراسػػتو لتقػػدير الػػذات عنػػد أطفػػاؿ مػػا قبػػل ادلدرسػػة الثانويػػة ،

اجلوانب ، ولذا فعلينا أال نتعل  داخل مػنهج واحػد ومػدخل معػُت لدراسػتو ، بػل علينػا أف نسػتفيد منهػا مجيعػاً لتفسػَت 
بشدة أمهية جتنب فرض الفروض يػَت الضػرورية، ،فضػبل عػن ذلػك يػرى  -أيضاً  -األوجو ادلتعددة ذلذا ادلفهـو ، ويؤكد

يػػث" أف تقػػدير الػػذات ظػػاىرة أكثػػر تعقيػػداً ألهنػػا تتضػػمن كػػبلً مػػن تقيػػي  الػػذات ورد الفعػػل أو االسػػتجابات "كػػوبر مس
الدفاعيػػة ، وإذا كػػاف تقػػدير الػػذات يتضػػمن اجتاىػػات تقييمػػو ضلػػو الػػذات فػػإف ىػػذه االجتاىػػات تتسػػ  بقػػدر كبػػَت مػػن 
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نفسػػو متضػػمناً االجتاىػػات الػػيت يػػرى أهنػػا العاطفػػة ، فتقػػدير الػػذات عنػػد مسيػػث ىػػو احلكػػ  الػػذي يصػػدره الفػػرد علػػى 
تصػػفو علػػى ضلػػو دقيػػ  ، ويقساػػ  تعبػػَت الفػػرد عػػن تقػػديره لذاتػػو إىل قسػػمُت ) التعبػػَت الػػذايت( ، وىػػو إدراؾ الفػػرد لذاتػػو 
ووصفو ذلا و)التعبَت السلوكي( ويشَت إىل األساليب السلوكية ، اليت تفصح عن تقدير الفرد لذاتػو ، الػيت تكػوف متاحػة 

 (65ص  2012د أـ كلثـو أدريس )حظة اخلارجيةللمبل
 
 ( :  ziller 1973نظرية زيلر )  -ج

نالت اعماؿ زيلر شهرة اقل من سابقتيها وحظيت بدرجة أقل من الشيوع واالنتشار وىي يف نفس الوقت ،  - 

ويؤكد اف تقيي   اكثر حتديدا واشد خصوصية ، فزيلر يرى أف  تقدير الذات ماىو اال البناء االجتماعي للذات ،

الذات ال حيدث يف معظ  احلاالت ، اال يف االطار ادلرجعي االجتماعي ، ويصف زيلر تقدير الذات بانو تقدير 

يقـو بو الفرد لذاتو ويلعب دور ادلتغَت الوسيط ، او انو يشغل ادلنطقة ادلتوسطة بُت الدات والعامل الواقعي ، وعلى 

الشخ  االجتماعية فاف تقدير الذات ىو العامل الذي حيدد نوعية تغَتات حتدث تغيَتات يف بيئة  ذلك فعندما

 تبعا لذلك . اليت ستحدث يف تقيي  الفرد لذاتو

وتقدير الذات طبقا لزيلر مفهـو يربط بُت تكامل الشخصية من ناحية وقدرة الفرد على اف يستجيب دلختلف   

افًتض اف الشخصية اليت تتمتع بدرجة عالية من التكامل ، ادلثَتات اليت يتعرض ذلا من ناحية اخرى ولذلك فانو 

 2010،ختطى بدرجة عالية من الكفاءة يف الوسط االجتماعي الذي توجد فيو .) عايدة ذيب عبد اهلل زلمد 

:82  ) 

 قياس تقدير الذات :  - 10

ولتقرير حالة ىذا العامل اال وىو  اف احلقيقة اليت تقوؿ اف النفس ال ديكن مبلحظتها دتثل حتديدات صارمة ،-  

بري  االفكرة الذاتية يف فًتة معينة من الوقت ، واذا مل ديكننا اف نبلحظو فبالتايل كيف ديكننا اف نقـو بقياسو ؟ ف
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                                           : 2004، صبلح الدين العمرية حقا ال ديكن اف نرى مفهـو الذات ، ولكن ديكننا أف نبلحظ السلوؾ ) اننان م

13 ). 

 فبالتايل ديكن تلخي  طرؽ قياس الذات يف مايلي : -

تستعمل ىذه يف وصف الذات او الذات ادلثالية او لوصف عبلقة ما حيث يقدـ  طريقة التقرير الذايت :-أػ

وعلى العميل سحب  للعميل بطاقات فيها عبارات مكتوبة " اعمل بقوة " ، " اف سهل االنفعاؿ " ...إخل ،

 البطاقة ووضعها وفقا دلا ينطب  عليو .

ويف حالة وصف الذات ادلثالية ما علينا سوى توجيو العميل لوصف مفاده وصف الشخ  الذي يريد اف يكوف 

 عليو .

االطار ادلرجعي الداخلي للفرد نفسو ، " فقد ال تكشف  افضل مدخل لفه  السلوؾ ىو طريقة ادلقابلة : -ب

يف سلوؾ الفرد ، لذلك عمل روجرز او مثالو  على توفَت الظروؼ ادلؤدية اىل ر الذاتية عن كل شيء ىاـ التقاري

اخلمور وتيسَت عن ادلشاعر والذات اخلاصة ، فهو زلتاج اىل جو دافئا ومتقبل للتعبَت عن ذاتو بصراحة ويتضح 

 العميل . ؿذلك يف العبلج ادلتمركز حو 

 : طريقة التمايز السينمائي ج 

من الطرؽ اليت صممها أنو سجود لدراسة ادلعاين كما يقدرىا ادلفحوص بدالالت االلفاظ ىذه الطريقة حتدد 

ويطلب منو  تقديرات دلعٍت االشخاص او االحداث او ادلفاىي  ، ويف ىذه الطري  يقدـ ادلفحوص كلمة " مثَت "

  (تقدير كل مثَت وفقا لقياس متدرج من سبع نقاط بُت ظرفُت متناقضُت مثاؿ ) سار،  حزين ( ، ) قوي ، ضعيف
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ديره على اساس مطابقة معٌت ادلفهـو ادلتميز عليو ، وتعترب طريقة موضوعية ومرنة تسمح ببحث وقد يكوف تق

 معاين الكلمات وادلفاىي  من كل انواع .

 ولقد اكتشفت حبوث التحليل العاملي للبيانات ادلتجمعة من استخداـ ىذه الطريقة ثبلثة عوامل :- 

 مثاؿ )  حسن ، رديء ( . / ػ عامل التقيي  :1

 مثاؿ ) قوي ، ضعيف ( . ػ عامل القوة :/ 2

 مثاؿ ) اجيايب ، سليب ( . عامل النشاط :/ ػ 3

. الذايتالشخ  نفسو علينا مقارنتو بالتنبؤات ادلستوحاة من تقديره قيمة التقدير ادلباشر الذي يقدمو  دولتحدي-

  ( . 29: 2012ػ  2011 ،بابا عريب لطيفة وحياة مذكرة)

 :  خالصة الفصل -

إف شعور الفرد بوجوده وكيانو يلعب دورا ىاما يف تأكيد ذاتو وحتقيقها فيعمل الفرد على إجياد الوسائل و  -

 احللوؿ لتحقي  أكرب قدر من الرضى عن نفسو .

فالفرد يشعر بأف ذاتو تتمثل يف إدراكو لنفسو وجسمو و عقلو و رلتمعو وأخبلقو وف  عبلقاتو باآلخرين ،وبالتايل -

لنواة اليت تقـو عليها الشخصية كوحدة ديناميكية وظيفية مركبة ،وعلى ىذا األساس لقد تطرؽ فالذات ىي ا

مفهومو اخلاص للذات وإدراكات الفرد لنفسو العديد من الباحثُت أىل دراسة مفهـو الذات ،وكل منه  أعطى 

 وتقييمو ذلا ومدى فاعلية تقديرىا .
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 دتهيد : 

خاليا  إلنتاجسلتلفة من اخلاليا اليت تنقسم عادة بطريقة منتظمة  أنواعمن  اإلنسافيتكوف كل عنصر يف جسم   

أكثر عند احلاجة لتعويض عن اخلاليا التالفة وحتافظ على بقاء اجلسم يف وضع صحي ىذه اخلاليا ىي أقرب يف 

. وىذه  اإلنساففكرهتا إىل الصوب الذي يتكوف منو أي بناء ورلموع اخلاليا يتكوف منها البناء الكامل وىو 

خاليا غَت طبيعية وبالتايل إىل خاليا سرطانية ويعتمد  اخلاليا عندما تنمو وتنقسم دوف حتكم أو نظاـ تتحوؿ إىل

نشوءه فهناؾ سرطاف اجللد وسرطاف الربوستات ، سرطاف الكبد ، سرطاف الدـ وسرطاف نوع السرطاف على مكاف 

الذي ىو موضوع حبثنا من بُت السرطانات انتشار عند النساء وأكثر  األخَتالثدي وإىل غَت ذلك ، فيعترب ىذا 

ى حياة ادلرأة العملية واالجتماعية والزوجية وخصصنا التحدث يف ىذا الفصل بطريقة مفصلة عن خطورة عل

، أنواعو ، مراحلو ، أعراضو وصوال إىل كيفية  أسبابوالسرطاف وخاصة سرطاف الثدي لنظم التعريف بادلرض ، 

 تشخيصو وعالجو .

 سرطاف الثدي : -أكال

  مفهـو السرطاف:-1  

 للسرطاف: مفهـو اللغوي -أ

وىي كلمة التينية ،  cancerالسرطاف لفظ عاـ وشامل يعٍت بو كل وـر خبيث ، واألصل كلمة سرطاف ىي  -

الف األوعية الدموية ادلنتفخة حوؿ الوـر نسبو سرطاف البحر ، فرغم أف ادلرض  crabكما كاف يسمى يف القدـ 

 (.116: 2001 ،)سارة روزنتاؿعرؼ منذ القدـ لكن مل يكن لو اسم زلدد 

حيواف  شتق اللفظ االصلليزي للسرطاف من الكلمة اليونانية " كارسينوما" أي السلطعوف البحري وىوإ فلقد- 

 قدـ األساسشكل مالحظ لذلك ادلرض و على ىذا يتسم بضخامة يف وسط جسمو وامتداد سلالبو وىو أوؿ 
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 2007 ،أمحد شويخيب للنسيج " ) ىناء تعريف بسيط دلصطلح السرطاف بأنو ظلاء ذايت نس  Ewingيونج إ

:31 . ) 

  التعريف اإلصطالحي :-ب

ىو تعبَت عاـ عن رلموعة كبَتة من أألمراض اليت تتميز بالنمو الفوضوي و الغَت ادلنظبط للخاليا العادية ،  -   

تواليد اخلاليا بشكل وبشكل طبيعي أف اخلاليا اليت تكوف أنسجة اجلسم تبذؿ نفسها يف نظاـ متناسق حبيث تعيد 

النمو و تضميد اجلروح وعندما تصبح عملية النمو يف شكل ال ؽلكن السيطرة عليو فإف خلية تناسب مع حاجة ي

واحدة تنقسم إىل خليتُت ،ويصبح النمومفرطا وكبَتا ويتطور ظلو اجملموعات من اخللية الغَت طبيعية ، ويف معظم 

ا تغزو األنسجة و األعضاء احمليطة هبا وبذلك حتل زلل األنسجة الطبيعية أنواع السرطاف تصبح ىذه اخلاليا أورام

وتدمرىا بواسطة عملية تسمى النمو اإلنثبايت أي اإلنتقاؿ من مركزه األساسي يف اجلسم إىل مراكز أخرى فيو 

)www.sehha.com            (ز الليمفاوي . اجليها وؽلكن خلاليا السرطاف أف تنتقل عرب خاليا الدـ أو

                                                                                              

 ػ التعريف النفسي للسرطاف : -ج

وبالتايل فهو يرى أنو ناتج عن  نسبة إىل أسباب نفسية كالتوتر واليأس ،السرطاف يرجع  spigelحسب     - 

 ( . 138وآخروف     ص  ةقرب  إمساعيلعدـ إمكانية التصدي للصراعات النفسية اليت يواجهها .) 

ال يعد مرض واحدا بل ىو رلموعة من األمراض ػلدث من خالؿ تغيَت  قا للمراجع الطبية :بػ فالسرطاف ط-د

السرطانية بأنو وـر ناتج عن حتوؿ أو تغيَت  األوراـوبالتايل يعرؼ مرض  يف اخلاليا السرطانية من كلمة أو كومة ،

شويخ أمحد الناجتة عن ظلو خبيث غَت طبيعي ) د ىناء  األنسجةيصيب اخلاليا البشرية أو الوـر ىو كتلة من 

 ػ (  31، ص  2007

http://www.sehha.com/
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وىي تنشأ من فقد إحدى  واحليواف والنبات حىت ادليكروبات ، اإلنسافيعرؼ السرطاف حالة مرضية تصيب -  

اخلاليا القدرة على التحكم يف انقسامها فتتمرد على النظاـ العاـ للجسم ، إف كاف الكائن متعدد اخلاليا ، 

 بارتدادىا حلالة اجلنينية .

يف النيات  ، اإلنسافكما يف كل احلاالت السرطاف يف     hypertrophyفتزداد يف احلجم فيما يعرؼ باؿ     

 وحىت يف احليواف .

كما يف كل حاالت سرطاف النبات ومعظم    hyperplasiaوتزداد يف معدؿ انقسامها فيما يطلق عليو     

 . واإلنسافحاالت السرطاف يف احليواف 

تفقد عادة القدرة على  فإهنا  maturecell sفبمجرد دتيز اخلاليا وختصصها وحتوذلا على اخلاليا ناضجة     

 فإذا  األمرالنقساـ وىي القدرة اليت كاف ؽلتلكها الزغلوت ، واخلاليا ادلبكرة اليت نتجت عن انقسامو يف بداية ا

يف االنقساـ  وبدأتمن جديد  zygoteاحلالة اجلنينية وتصرفت كما لو كانت  إىلارتدت احد اخلاليا الناضجة 

خاليا سرطانية وسيعتمد نوع السرطاف على مكاف نشوءه ... فهناؾ سرطاف اجللد  إىلتتحوؿ  فأهنا أخرىمرة 

(skin cancer ( وسرطاف الربوستاتا )prostate cancer وسرطاف الكبد )  (liver cancer  )

غَت ذلك ) السيد السيد  إىل(  leukemia( وسرطاف الدـ )  mammary cancerوسرطاف الثدي ) 

 ( . 38: 2000 ،وجيو

( بطريقة ال تستطيع اخلاليا العادية احمليطة هبا من htper plasiaعندما تبدأ اخللية يف انقساـ السريع )     

 outمالحظتها فيؤدي ذلك اىل تراكم اخلاليا الناجتة من االنقساـ وبروزىا اىل اخلارج مكونة ظلوا خارجيا ) 

growth ( أو ظلوا جديدا ) neo plasm  ( يعرؼ بالوـر )tumour )  وىذا الوـر إما أف يكوف محيدا أو

 خبيثا كما يلي :
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   La tumeur m'alignant أكال : الوـر الخبيث :

مث يصل إىل األنسجة اجملاورة وينتشر يف أجزاء األخرى  يكوف ىذا النوع عندما ػلدث التوـر يف إحدى اخلاليا     

 اجلسم عن طريق جهاز رلرى الدـ واجلهاز اللمفاوي وينقسم الوـر اخلبيث إىل ثالثة أنواع : من

ينشأ ىذا النوع يف طبقات اخلاليا الغطية ويف ادلنطقة ادلبطنة ألعضاء  Carcinomaكارسينومة   ػ النوع األكؿ :

 اجملوفة كادلعدة .

ينشأ يف اخلاليا ادلكونة للدـ يف طلاع العظاـ أو   Leukimiaاللوكيميا ) سرطاف الدـ (  ػ النوع الثاني :

 وينشأ يف اجلهاز اللمفاوي . يو االليمف

ينشأ يف العظاـ واألنسجة بُت اجلسم واألوراـ اخلبيثة ىي أشد خطورة   SArcoma السركومة  ػ النوع الثالث :

وىي     ا كبَتا يف وقت قصَت والتكاثر وقد بلغت حجم االنقساـمن األوراـ احلميدة وتتكوف من خاليا سريعة 

 لالنتشارغَت مغلقة يف اخلارج بأي غالؼ ، ولذلك فإف ظلوىا يكوف غَت زلدد وتستطيع ىذه اخلاليا ادلكونة للوـر 

حيث  االنتشارإىل  أجزاء أخرى يف جسم اإلنساف لتكوف أوراما ثانوية وتسمى ىذه العملية بعملية  واالنتقاؿ

ينتشر ادلرض من مكاف إىل أخر ويسمى باجلزء الذي بدأ منو فإذا بدأ ادلرض من الثدي مث انتشر إىل الرئة فيسمى 

بسرطاف الثدي ويف ىذا السياؽ يعرؼ العامل بَتو مسيلًت أوراـ ادلثانة السرطانية بأهنا ظلو شاذ اجملموعة من اخلاليا 

كالت خطَتة حيث يبدأ ادلرض على مستوى اخللية بتغَت بسيط يف داخل نسيج ادلثانة البولية ويؤدي إىل مش

 . أخرى، مث يتطور الوـر عن طريق ظلو وانقساـ خلية واحدة على حساب خاليا عملها وطريقة التحكم فيها 

 

 



سرطان الثدي                                                                            لثالفصل الثا  
 

 
36 

 ثانيا :الوـر الحميد :

سهولة دوف تعرض ادلريض يطلق على ىذا التوـر يف النشيج األصلي فقط وىذا النوع من التوـر ؽلكن إزالتو ب -   

إىل خطر عودتو كما أنو يتميز ببطء حيث يكوف زلاط من اخلارج بغالؼ ػلدده  حتديدا واضحا عن األنسجة 

 احمليطة بو .

تنتقل من مكاف اإلصابة   Incontrollblyإف  السرطاف مرض تنقسم فيو اخلاليا اجلسم بدوف سيطرة   -  

إىل أماكن أخرى من اجلسم كما أف السرطاف ؼلتفي فقط باألوراـ اخلبيثة اليت تستمر يف النمو واالنقساـ واليت 

، وىذه األوراـ اخلبيثة تقـو بتحرير خاليا أو رلموعات من اخلاليا واليت  غالبا ما تنتشر إىل أجزاء سلتلفة من اجلسم

جلهاز الدوري ويف اجلهاز اللمفاوي  واخلاليا السرطانية ادلنتشرة من مكاف يف اجلسم إىل ال تلبث أف تنتشر يف ا

أو أوراـ ثانوية واألوراـ البولية اليت تنشأ منها األوراـ الثانوية   métastasais مكاف آخر تسمى سرطاف ثانوي 

 ديد مكاف وتدمَت األوراـ الثانوية .ؽلكن إزالتها جراحيا أو ؽلكن تدمَتىا بواسطة اإلشعاع لكن من الضرورة حت

 :اسباب السرطاف  2

 ؽلكن بصورة عامة حصر أسباب السرطاف يف ثالثة أسباب رئيسية :   

 Xكس )أشعة إ أو( UV− RAGSخاصة األشعة فوؽ البنفسجية ) لإلشعاعات/ تعرض اخللية  1

RAGS) لتغَت تتابع القواعد داخل جزئ اؿ القادرة على إحداث طفرات تؤدي اإلشعاعاتعلا من أو غَتdna 

 .لبعض اجلينات اليت تتحكم يف انقساـ اخللية   

( واليت حتمل جينات قادرة على oncogenic viruses/ االصابة ببعض الفَتوسات احملدثة للسرطاف ) 2

 Dnaانتقاؿ ىذه اجلينات منها واندماجها يف اؿ  إىل( ويؤدي oncogenic genesإحداث األوراـ) 

اخلاص باخللية إىل تغيَت يف تتابع القواعد بو بسبب إضافة ىذا التتابع اجلديد الذي ؽلثلو ىذا اجلُت أو ىذه 
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دتثلها اجلينات ادلضافة وال  إنزؽليةوغَت  إنزؽليةاجلينات مبا يتبعو من حدوث تعبَت جياف جديد وتكوين بروتينات 

 سرطاف :باخللية السليمة :ومن أمثلة الفَتوسات احملدثة لل

   RSVوادلشار اليو اختصارا باؿ :  rous sarcoma virusلسرطاف الدواجن  فَتوس روس ادلسببػ  1

   m t vوادلعروؼ اختصارا باؿ   mouse mammary virusػ وفَتوس سرطاف الثدي يف الفئراف  2

 mouse leukema virusػ وفَتوس سرطاف الدـ يف الفئراف  3

 وغَتىا العديد 

التعريف لبعض ادلواد الكيماوية مثل تلك الناجتة عن التدخُت وعادـ السيارات يف ادلدف ادلنكوبة هبذا النوع  / 3

من التلوث وزلدثيو وادلبيدات ادلستعملة يف العقوؿ وادلنازؿ وكيماويات ادلعمل ، سواء ادلشعة وغَت ادلشعة وبعض 

السيد  غَت ذلك من كيماويات .)  sweetenesوبعض احملليات  food  additivesإضافات األغذية 

 .( 43ػ  42 :2000 ،السيد وجيو

ويهدد حياتو حيث ؼلتلف أنواعو باختالؼ  اإلنسافإف السرطاف مرض خطَت يصيب : نواع السرطاف أ -3

 يلي : ، تتجلى أنواعو فيماأسبابو

يتميز بتكاثر فوضوي لكريات الدـ البيضاء والتهامها لكريات الدـ احلمراء ويسمى أيضا  مبرض أ ػ سرطاف الدـ :

" ابيضاض الدـ " حيث تنمو خاليا الدـ البيضاء الشادة بصورة كبَتة تغزو األنسجة والدـ ، فيتوقف معها طلاع 

 اخلاليا الطبيعية شلا يؤدي إىل فقر الدـ . إنتاجعظم عن ال
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 اصة عند الرجاؿ وذلك ابتداء من إف نسبة التعرض ذلذا السرطاف يزداد من عاـ إىل آخر خ ئة :ب ػ سرطاف الر 

سن األربعُت ومع تزايد عدد النساء ادلدخنات فإف معدؿ سرطاف الرئة يتزايد ىو اآلخر وقد يرجع إىل استهالؾ 

 مواد إفرازية من الفم وكميات قليلة من الدـ . إخراجالتبغ بصفة متواصلة ، ومن أعراضو احلكة مع 

الرحم وادلهبل، وىذا  أسفلإف عنق الرحم ىو بقعة ضيقة تصل بُت الرحم األسفل أو  ج ػ سرطاف عنق الرحم :

النوع من السرطاف ػلدث يف البلداف اليت تعيش فيها ادلرأة حياة فقَتة وقاسية فمثال اللوايت يأكلن غذاء غَت متوازف 

إفرازات مهبلية ال لوف ذلا أو مصحوبة بدماء ، نزيف دموي خالؿ  إعراضواؿ النظافة الشخصية ، ومن إعلأو 

 ادلمارسة اجلنسية أو بعدىا .

تغزو األوراـ اخلبيثة العظاـ أو اذليكل العظمي مكونة مبجموعة من اخلاليا اليت تولد وختلق يف  د ػ سرطاف العظاـ :

 .سلتلف األنسجة للهيكل العظمي 

سنة وعند النساء اللوايت مل يبلغن  35ىو أكثر شيوعا بُت النساء اللوايت يفوؽ عمرىن  ق ػ سرطاف الرحم :

حاالت سرطاف الرحم تصل عنق الرحم وخالؿ فًتة احليض حتصل معظم حاالت  معظممرحلة احليض فإف 

ذا مت اكتشافو يف مرحلة مبكرة سرطاف الرحم يف بطانة الرحم  غَت أنو ؽلكن أف يشفى ادلريض من ىذا النوع إ

 ومعاجلتو .

يكوف ىذا النوع يف اللساف والشفتاف والغدد اللعابية واللثة واحلنك ) أعلى باطن الفم (  ك ػ سرطاف الفم :

 واللوزتُت والفك السفلي واخلدود .

وـر أو تضخم أو إف ىذا النوع من السرطاف يصيب األطفاؿ واليت عادة ما يتم اكتشافو كت ز ػ سرطاف الكلى :

 نتوء يف البطن .
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اضطراب يف التنفس، عالمة يف  إىلنقص يف اذلواء باستمرار شلا يؤدي  يتميز بكثرة سرطاف الحنجرة :ح ػ 

 الصوت أو وجود سعاؿ .

ويتميز بأعراض  يصيب أكثر العاملُت يف صناعة الدىاف واجللود وادلطاط وكذلك ادلدخنُت ، ط ػ سرطاف المثانة :

 (73،  72: 1993  ، محد عبد اخلالق) أالتبوؿ . أثناء بأملمنها : وجود دـ يف البوؿ ، إحساس 

يتميز بانتفاخ يف الثدي أحيانا وخروج سائل معُت من احللمة ويف بعض ادلرات ػلدث نزيف  ي ػ سرطاف الثدي :

 دموي يف القناة، أو حدوث أوراـ يف الثدي .

مفاوي والنخاع الشوكي ىي سرطانات يوجود أنواع أخرى من السرطاف مثل سرطاف اجلهاز الل إىلباإلضافة     

تصيب األعضاء اللمفاوية واألعضاء ادلكونة للدـ ووالف ىذه السرطانات تنمو ظلوا غَت طبيعي للخاليا اليت ذلا 

ا ادلوجودة يف األعضاء اللمفاوية مهاـ وأصوؿ مشاهبة لذلك فهي تربط بعضها باألخر ، كما تنتج فائض يف اخلالي

  (  17: 2013،نيكوالس جيمس ) .

 تعريف الثدي :  4

فص ػلتوي على فصوص صغَتة  20ػ  15الثدي ىو غدة يف صدر ادلرأة يغزي على  التعريف االصطالحي :أ 

 تنتهي حبويصالت تنتج اللنب .

للصدر  األماميشرػلية تتوضع على اجلزء ىو عضو غدي ذو إفراز خارجي يتضمن تركيبة  التعريف الطبي :.ب

لو شكل نصف كروي وقد يكوف سلروطيا وؽلتد من اجلسم اجلرييب للقفص إىل احملور اخللفي وأفقيا من الضلع 

 الثالث إىل الضلع السابع .

 :ك أكرامه ػ تركيب الثدي التشريحي 5
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، ػلتوي كل فص على"   األقحوافػلتوي كل ثدي على عدد من الفصوص ، وىي على شكل أوراؽ زىرة     

احلليب . ترتبط الفصوص والفصيصات  إنتاجالقادرة على  فصيصات " أصغر يف هناياهتا عشرات من البصيالت

حلمة الثدي ، تايت  إىلرقيقة تدعى القنوات اللبنية أو احلليبية وىذه بدورىا تؤدي  أنابيببواسطة  والبصيالت

دة الدىنية الفراغات بُت الفصوص والقنوات شلا يعطي الثدي طبيعة تكتلية غَت العضالت اسفل الثدي ، ودتأل ادلا

اللمفاوية اليت حتمل السائل اللمفي   واألوعيةالدموية اليت تقـو بتغذية خاليا الثدي  لألوعية باإلضافةمتجانسة ، 

 لتهابات .) سائل عدًن اللوف ( الذي ػلتوي على اخلاليا ادلناعية اليت تساىم يف زلاربة اال

 الشكل االوؿ :

 

A   ) ػ القناة اللبنية ) احلليبية: 

B  . ػ الفص 
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C  . ػ اجلزء ادلتوسع من القناة احلليبية الذي ػلوي احلليب 

D  . ػ احللمة 

E  . ػ الدىوف 

F  . ػ العضلة الصدرية 

G  . ػ القفص الصدري 

 

وحوؿ عظمة  اإلبطغدد صغَتة مثل حبة اللوز تسمى الغدد اللمفاوية ) توجد حتت  إىلاللمفوية تؤدي  األوعية

الًتقوة وبداخل الصدر ( اليت تساىم مبحاربة االلتهابات ويف تصفية السائل اللمفاوي من الفضالت . معظم 

 ) الغدد اللمفاوية االبطية ( . اإلبطاللمفاوية يف الثدي تؤدي إىل غدد دلفاوية يف  األوعية
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احلاالت ال  أكثرويف  إزالتهاوىي ليست أوراما سرطانية وؽلكن   benign tumorsالحميدة :  األكراـػ 

من اجلسم ، ولذا فهي ال هتدد حياة  أخرى أماكن إىلال تنتشر  أهنا األوراـتعود للظهور ، وأىم ما يف ىذه 

قبل بدء الدورة الشهرية  وأالـفمثال وـر الثدي احلميد من اعراضو ازدياد  يف حجم الثدي يصاحبو انتفاخ  اإلنساف

من انتهاء الدورة الشهرية ، وقد تصيب ىذه التكتالت احلميدة ادلرأة يف أي وقت ، ورمبا  األعراضمث ختف ىذه 

متحركة وقد يصاحب ظهورىا بعض  وو صلبة ، أأو مليئة بالسوائل ، أتكوف صغَتة أو كبَتة ، لينة مطاطية ، 

كالعُت أو الدماغ أو القلب   اإلنسافحساسة من جسم  أماكناحلميدة يف  أحيانا تكوف ىذه األوراـ،  اآلالـ

احلميدة يف الثدي تعترب مشكلة بسيطة حيث  األوراـليست بالسهولة اليت يتخيلها الكثَتوف لكن  إزالتهاوتكوف 

 بعملية جراحية غَت معقدة  ومبنتهى السهولة . إزالتهاؽلكن 

 الشكل الثاني: يوضح االكراـ الحميدة كالخبيثة 
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اخلاليا اخلبيثة تنقسم بسرعة وال دتوت حسب النظاـ العاـ  :  malignant tumorsالخبيثة : األكراـػ  

غزو وختريب اخلاليا اجملاورة وباقي أعضاء اجلسم ، كذلك ؽلكن ذلذه  بإمكاهناللخاليا وتسمى بالسرطاف الف 

أف تتفكك وتدخل يف رلرى الدـ أو اجلهاز الليمفاوي ، وهبذه الطريقة ينتشر السرطاف ليكوف أوراما ثانوية  األوراـ

 األوراـنات ، إال أف يف أجزاء من اجلسم مثل العظاـ والكبد والرئة ، وىذه الفكرة تنطبق على اجلميع أنواع السرطا

السرطانية اخلبيثة ختتلف عن بعضها اختالؼ كبَتا ومن مريض إىل مريض . فمثال ؼلتلف سرطاف الرئة عن سرطاف 

 مراحل : أربعةأخرى اختالفا كبَتا . امرأة إىل امرأةادلعدة أشد االختالؼ ، كما أف سرطاف الثدي ؼلتلف من 

سرطاف الثدي وقد يصيب فيها األنسجة اجملاورة و تعٍت ادلرحلة االوىل وىي مرحلة مبكرة من المرحلة األكلى :-

 أف السرطاف مل يتجاوز الثدي .

ىي أيضا مرحلة مبكرة من السرطاف الثدي قد يصيب فبها النسجة اجملاورة و قد ينتشر : المرحلة الثانية -

 السرطاف يف العقد الليمفاوية حتت اإلبط .
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:تسمى مرحلة السرطاف ادلوضعي ادلتقدـ ، ويكوف إنتشاره أكثر يف العقد الليمفاوية حتت اإلبط المرحلة الثالثة -

 و رمبا يف األنسجة األخالى احملاذية ذلا .

: ويف ىذه ادلرحلة ينتقل السرطاف من الثدي لباقي أعضاء اجلسم ، كالعظاـ و الرئة و الكبد المرحلة الرابعة -

 والدماغ .

 ح :الشكل الثالث يوض

 

 

 benign الوـر احلميد )  malignant tumaourػ وؼلتلف الوـر السرطاين الذي يعرؼ باخلبيث 

tumour  : يف ثالث صفات طللصها فيما يلي ) 

  uncontrolled proliferationػ التوالد ادلستمر بسبب انقساـ اخلاليا بصورة غَت متحكم فيها  1

 ومبعدالت غالبا ما تكوف سريعة .
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 حلافة الوـر جتاه النسيج احمليطية .  infiltration أو التخللية    invasivenessػ القدرة الغزوية   2

منو على التحرر منو وانتقاذلا إىل مواقع أخرى يف اجلسم بعيدة عن  أجزاءػ قدرة بعض خاليا الوـر السرطاين أو  3

.) السيد السيد وجيو ،  metastasisموقع الوـر االصلي زلدثة ورما سرطانيا ثانويا وىي الظاىرة ادلعروفة باؿ 

 ( . 41ػ  40: 2000

 تعريف سرطاف الثدي : 2
 
بأنو وـر خبيث ينتج عن التكاثر العشوائي وغَت طبيعي جملموعة من  الفرنسي : القاموسيعرؼ من خالؿ  -أ   

احمليطة ، وتنتقل أحيانا إىل أماكن أخرى  األنسجةمث تغزو  األصلياخلاليا يف الثدي ، واليت تؤدي تدمَت النسيج 

 يف اجلسم خاصة الكبد والعظاـ الذي يؤدي إىل ادلوت يف غياب العالج .

                                                              (larousse medical، 1999: 425  . ) 

توـر يف الثدي وىي غَت مؤدلة مع  أو( ىو كتلة  gustar roussefحسب العالم جيستار ركسف )-ػ ب 

يف احللمة ويسبب ظلو كتلة سرطاف عالمات أخرى منها سحب اجللد الذي يغطي الثدي من  وإفرازخروج الدـ 

يسبب الوـر جتعدات واضحة وثابتة يف اجلاد بالتايل تؤدي ىذه  وأخَتاالداخل ومفرطة يف استدارة الثدي الطبيعية 

كتلة يف الداخل حىت تصبح يف النهاية حتت   كأهنافرطة احللمة اليت كتَتا ما تشاىد يف ىذا ادلرض   إىل األسباب

 سطح اجملاور للحلمة .

ويقرر أف ىرموف االسًتوجُت إذا زاد يف اجلسم عن معدلو الطبيعي يؤدي إىل زيادة نسبة حدوث سرطاف -   

 (  jػ saglieret autre .2003 p 15 الثدي .) 



سرطان الثدي                                                                            لثالفصل الثا  
 

 
46 

أ اخلاليا الورمة يف االنقساـ إىل أف تكوف وـر يهجم ػ فالسرطاف الثدي ىو عبارة عن وـر يسبب الغدد الثدية لتبد  

اخلاليا السليمة وىذا إما قد يتسبب يف ظهور خاليا سرطانية دتس مجيع أضلاء اجلسم ، تعترب ىذه ادلرحلة من 

اجملاورة عن  األنسجة، وىذه األوراـ اخلبيثة تسعى إىل ختريب   metastaseادلرض وقد وصلت مرحلة التوضع 

 ( . 29: 2011،  2010د اللمفاوية أو عن طريق الدـ . )ملهب فاطمة ولوايف سامية ، ، طريق الغد

أف فالداء سرطاف الثدي وـر خبيث ينشأ من خالؿ الثدي نفسها وىذا ادلرض ػلدث عند النساء ولكن شلكن -

  وأكثر حاالت سرطاف الثدي تبدأ من خاليا القنوات اللبنية الصغرى .  يصاب بو الرجاؿ أيضا ،

                                                                      (    www . alriyadin . com .  ) 

 ػ أنواع سرطاف الثدي : 2

 ىناؾ أنواع متعددة من سرطاف الثدي :    

وعلا سرطانا ثدي غَت  (LCIS ((والسرطانة الفصيصية يف موضعها   DCISيف موضعها ) السرطانة القنوية• 

 توسعيُت وينحصراف بقنوات او فصيصات الثدي .

 سرطاف الثدي الغازي يبدأ يف قنوات أو فصيصيات وؽلكن أف ينتشرالسرطانة القنوية أو الفصيصية الغزوية • 

 الثدي إىل نسيج الثدي .

) سرطاف الثدي الباكر ( ، أو قد   اإلبطوقد ينحصر سرطاف الثدي الغازي بسرطاف بالثدي والغدد اللمفاوية يف  

 ينتشر خارج الثدي إىل أجزاء أخرى من اجلسم )سرطاف الثدي الثانوي (.

( شكل نادر من سرطاف الثدي يؤثر على  Paget ‘s disease of the nippleداء احللمة باجيت ) • 

 غازي يف مواضع أخرى من الثدي .لمة وادلنطقة احمليطة هبا ) اذلالة ( ويقًتف عادة بسرطاف احل
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سرطاف الثدي اإللتهايب شكل نادر من سرطاف الثدي الغازي يؤثر على األوعية اللمفاوية يف جلد الثدي ، شلا • 

 (  http :cancer australia ,npocc . org . Breat cancerيتسبب يف امحرار الثدي والتهابو .) 

 أسباب االصابة بسرطاف الثدي :  3
 
 1، 5بنسبة سرطاف السيدة من من الدرجة األوىل بسرطاف الثدي يزيد  أقرباء إصابة التاريخ المرضي للعائلة :ػ -

 يف كال الثديُت . اإلصابةمرة ، وتزداد ىذه النسبة إذا كانت  2ػ 

بو يزداد  اإلصابةخطر  أف إال(   25بسرطاف الثدي يف قبل مخسة وعشرين سنة ) اإلصابةمن النادر  السن :-

 سنة . 50ػ  44يف ادلرحلة السنية بُت 

 اإلصابةتقريبا بالنسبة خلطورة  % 20 اطلفاضأوضحت الدراسات أف ىناؾ  السن عند البلوغ ك سن اليأس :-

وآخروف أف السيدات الاليت تعرضن للبلوغ ادلبكر يف  تنتج من كل سنة يتأخر فيها البلوغ ، وقد أشار ىندرسوف

مبرض سرطاف الثدي أربع مرات  اإلصابة صغر مع انتظاـ الدورة الشهرية ، زادت لدىن نسبة خطرأأو  12سن 

ديكسوف  أشارأو اكرب مع عدـ انتظاـ الدورة الشهرية ، مبا  13( مرات من السيدات الاليت تعرضن للبلوغ يف 4)

بسيدات تعرضن لسن اليأس قبل مقارنة  اإلصابةسنة يضاعف خطر  55س بعد أف حدوث سن اليأ وآخروف

 ( . 17   : 2002عزيز حيدر ،  و سنة ) بسمة شريف حيدر 45

ىن  31أو اصلنب مولودىن األوؿ بعد سن  30النساء اللوايت مل ينجنب قبل سن  ػ السن في الحمل األكؿ :-

 لثدي .بسرطاف ا لإلصابةأكثر عرضة 

الطبيعي لفًتة وجيزة " ثالثة أشهر " يساعد يف احلماية من ىذا الداء حىت دلا بعد سن  اإلرضاعإف  الرضاعة :-

 اليأس .
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الثدي بالوـر يكوف كبَتا عندما ترضع السيدة أطفاذلا  اإلصابةالطبيعي يف منع  اإلرضاعمعروفا أف دور  أصبحلقد   

 بوـر اإلصابةالطبيعي ينقص من  اإلرضاعأف  األخَتة األحباثا أكدت لفًتات أطوؿ ، وىي يف سن الشباب كم

 (  48:  2001الثدي يف أي عمر  ) سارة روزنتاؿ ، 

بالـر من أف ىذا التغيَت نادرا وليس أكيدا إال انو عند بعض السيدات  باألكراـ الثدي الحميدة : اإلصابةػ -

بسرطاف الثدي عند  اإلصابةولكنو ؽلثل نسبة طفيفة على زيادة خطر  تنمو ىذه اخلاليا بصورة غَت طبيعية ،

 (  18:  2002،. ) بسمة شريف حيدر عزيز حيدر  مقارنتهم بالسيدات الاليت ،حتدث ذلم مثل ىذه التغَتات 

( أف ىناؾ ارتباط ANNE ( & )HAW( ) 1990لقد اتفق كل من ىاو واين ) العادات الغذائية :-

 ة بالنسبة للسيدات بعد سن اليأسبسرطاف الثدي وكمية الدىوف ادلشبعة ادلخزن اإلصابةبُت خطر 

إىل انو مل تسجل مريضات سرطاف الثدي استهالؾ نسبة أكرب من الدىوف عن إال اف ىناؾ دراسات أشارت  

ة ادلستهلكة ،  الكمية الكلية للسعرات احلراري إىلاجملموعات الضابطة ، وأرجعت العالقة بُت التغذية وعامل اخلطر 

  (18:  2002كما ؽلكن أف تكوف العوامل الوراثية ادلسؤولة. ) بسمة شريف حيدر عزيز حيدر ، 

بسرطاف  اإلصابةسنة ؽلكن أف يزيد من خطر  30وخاصة بُت سن البلوغ وسن  لإلشعاعالتعرض  : اإلشعاع-

 الثدي بنسبة كبَتة .

، وخاصة  اإلصابةاالستخداـ الطويل حلبوب منع احلمل أظهرت بعض االرتفاع يف خطر  حبوب منع الحمل : -

 قبل احلمل األوؿ .

بسرطاف الثدي  اإلصابة:يزيد استخداـ العالج اذلرموين البديل خطر  ػ العالج الهرموني البديل بعد سن اليأس-

ا أظهرت أغل الدراسات أنو ال يوجد ىذا اخلطر ؼلتفي بعد توقف العالج ، كم أف% إال  40تقريبا بنسبة 
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عندما يتجاوز  اإلصابةسنوات ، ويرتفع خطر  10ارتباط بُت االستخداـ السابق للعالج اذلرموين دلدة تزيد عن 

 (  19:  2002 ،شريف حيدر عزيز حيدرسنة . ) بسمة  15مدة العالج 

 عوامل تؤدي إلى زيادة احتماؿ االصابة بسرطاف الثدي : - 4

 % من عدد احلاالت . 13وىي دتثل  األخواتاألـ أو إحدى  بإصابةالعوامل الوراثية خاصة إذا دتثلت -

% من خاالت سرطاف الثدي ( وذلا صلة بأسباب وراثية تتعلق بتشوىات بعض  10ػ  5تغيَتات جينية ) -

  BRCA2و  BRCA1اجلينات ومن أىم ىذه اجلينات 

 تقدـ العمر   - 

 . 12الشهرية قبل سن بداية الدورة  - 

 . 50انقطاع الدورة الشهرية بعد سن  - 

 السيدات الالوايت مل ػلملن أبدا . - 

 السيدات اللوايت أصلنب طفلهن األوؿ بعد سن الثالثُت - 

 االصابة بوـر خبيث الثدي األخر أو وـر محيد غَت ظلطي . - 

 العالج هبرموف االسًتوجُت يف سن اليأس . - 

 استخداـ حبوب منع احلمل لفًتات طويلة  - 

 زيادة نسبة الشحـو الدىوف يف األكل . -

 زيادة الوزف ) من بعد مرحلة البلوغ (  - 
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 العالج باالشعاع يف منطقة الصدر . - 

 ادلواد الكحولية . - 

 ( .66: 2007شبَتو فاخوري، التدخُت . ) - 

  مراحل سرطاف الثدي : 5
 

تعاىل أف معظم األوراـ يف ثدي ادلرأة محيدة ،ولكن ال ؽلكن التفريق بُت الوـر احلميد والسرطاين من رمحة اهلل     

ادلريضة بسرطاف الثدي ،  إصابةيزيد من احتمالية  إال بالكشف الطيب وغلدر ادلالحظة أف بعض األوراـ احلميدة

 أفث غالبا يف النساء ولكن شلكن ىذا ادلرض ػلد وسرطاف الثدي ىو وـر خبيث ينشأ يف خاليا الثدي نفسها

 حاالت سرطاف الثدي يبدأ من خاليا القنوات اللبنية الصغرى . أكثر أيضايصيب الرجاؿ بو 

أخر ،  مبجرد تشخيصنا لوجود وـر خبيث بالثدي يًتكز اىتمامنا على حتديد مرحلة ادلرحلة ادلرض ،أي مبعٌت   

خارج منطقة الثدي ومل تتمكن أجهزة  أخرىمناطق  إىلو قد انتشر ىل ال زاؿ ادلرض زلدودا يف منطقة الثدي أـ ان

 ادلناعة يف اجلسم من القضاء عليو .

َتة حتت اإلبط أو يف ادلنطقة إذ كاف ىناؾ غدد ليمفاوية كبالفحص الشخصي السرسري للمريضة سيحدد    

أو مناطق مؤدلة بالعظاـ يف أي وسيحدد إذا كاف ىناؾ تضخم بالكبد  أو أي نتوءات باجللد  عظمة الًتقوة حوؿ

الكبد وعدد كريات الدـ احلمراء  وظائفمنطقة من اجلسم ، مث نكمل الفحوصات بتحليل للدـ ومنها حتليل 

والبيضاء ونسبة اذليموجلوبُت و أشعة للصدر ولو أثارت ىذه النتائج والفحوصات أي شبهات حوؿ انتشار ادلرض 

 د والبطن عموما وفحص بادلواد ادلشعة للعظاـ .غلري فحص بادلوجات فوؽ الصوتية للكب

 أىم نقطتُت حتدداف مرحلة ادلرض وغالبا مستقبل ادلريضة علا :
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الوـر األكرب وادللتصق وادلسبب لتقرحات باجللد أو  حجم الوـر ومدي التصاقو جبلد الثدي وبعضالت الصدر ، -

ادللتصق بعضالت الصدر أسوأ بكثَت من الوـر الصغَت احملصور داخل الثدي بدوف اتصاؿ جبلد الصدر أو 

 عضالت الصدر .

 احتوتأو على األقل مرحلة كربى يف تقدير حالة ادلريضة.فلو  الغدد اللمفاوية حتت اإلبط ىي أىم ادلراحل   - 

ىذه الغدد على خاليا سرطانية بعد فحصها فهذا يدؿ أف الوـر قد تعدى حدود الثدي وخرج إىل مناطق أخرى 

من اجلسم وتكوف ىذه الغدد جزءا منها .ىذا ال يعٍت بأي حاؿ من األحواؿ أننا خسرنا اجلولة مع ادلرض ولكنو 

ولو أهنا أقل كثَت شلا لو كانت ىذه الغدد  ارلالنتصيعٍت أف اجلولة ستكوف أشد قسوة وال تزاؿ ىناؾ فرصة جيدة 

 خالية من اخلاليا السرطانية .

عدة طرؽ لتقسيم األوراـ وذلك حىت يتمكن الطبيب من حتديد مرحلة ادلرض ومن مث إعطاء العالج  ىناؾ  -  

  TNMادلناسب حسب ادلرحلة وتعتمد ىذه التقسيمات عموما على ثالثة عوامل ويرمز ذلا باحلروؼ الالتينية 

 وىي :

 .  T( ويرمز لو ب Tumorػ حجم الوـر )  1

 وـر بالسنتيمًتات عند فحص الثدي .وىذه أربع مراحل حسب قطر ال  

 .  N( ويرمز لو ب  Lymph Nodesػ حالة الغدد الليمفاوية )  2

 ووجود خاليا سرطانية هبا أوال .وىذه أربع مراحل أيضا تعتمد على حجم الغدد الليمفاوية حتت اإلبط    

 .  M( ويرمز لو ب  Motastasisػ االنبثاثية أو مدى انتشار الوـر يف أجزاء أخرى من اجلسم ) 3

 ، أما وـر زلدود يف منطقة الثدي أو أف يكوف الوـر قد انتشر إىل أجزاء اجلسم األخرى .وىناؾ مرحلتُت     
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، وإذ   بعد إجراء  العملية    وفحص أنسجة الثدي والغدد اللمفاوية باجملهر ؽلكن بصورة دقيقة معرفة حجم الوـر

مدى انتشار الوـر فيمكن معرفتو من فحص ادلريضة  يا سرطانية أـ ال ، ماكانت الغدد الليمفاوية حتتوي على خال

 ومن نتائج حتاليل الدـ وفحوص األشعة .

 مراحل : 5عند احلصوؿ على كل معلومات ؽلكننا تقسيم أوراـ الثدي إىل    

 Stage  0ػ ادلرحلة الصفر 1

  Stage Iػ ادلرحلة األوىل  2

  Stage IIػ ادلرحلة الثانية  3

  stageIIIػ ادلرحلة الثالثة  4

   StageIVت ادلرحلة الرابعة  5

 Stage 0سرطاف الثدي مرحلة صفر 

   Stage 0مرحلة 

مبكر جدا يف الثدي ال يغزو  يف ىذه ادلرحلة يكوف السرطاف موضعي أو زلوصل وىو سرطاف غَت إجتياحي   

 اخلاليا اجملاورة وؽلكن استئصالو واالحتفاظ بالثدي أو استئصاؿ الثدي بكاملو .

 الصفر لسرطاف الثدي:رحلة يبُت م 01جدوؿ رقم 

 TNM  

  TOأو   Tis وـر بداخل النتوءات والغدد 
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 NO غدد ليمفاوية ال توجد خاليا سرطانية 

 MO وـر غَت منتشر خارج ادلنطقة 

 

 : يوجد نوعاف من الوـر يف ىذه ادلرحلة 

وىو وـر سرطاين موضعي بالقنوات   Dcisأو   Ductal carcinoma in situ ػ النوع األكؿ : 1   

وينتشر  invasiveاللبنية، وىذه حالة قبل سرطانية ؽلكن أف تتحوؿ إىل وـر سرطاين توسعي ) اجتياحي ( 

 بداخل الثدي أو إىل مناطق أخرى خارج الثدي .

وىو وـر سرطاين موضعي بالفصوص   Lcisأو    Lobular carcinoma in situ ػ النوع الثاني : 2   

) النتوءات اللبنية ( وىذه حالة غَت سرطانية ولكنها عالمة أو نذير بأف ىذه السيدة لديها قابلية أكرب من 

 يبُت مراحل تطور الوـر    01الشكل رقم خبيث ) سرطاين ( بأحد الثديُت . لتطور وـر اآلخرين

A  القناة اللبنية ) احلليبية ( ػ =B  الفص ػ =C  اجلزء ادلتوسع من القناة احلليبية الذي ػلوي احلليب ػ =

D احللمة ػ=E الدىوف ػ =F العضلة الصدرية ػ =G. القفص الصدري = 

 I Stage ىسرطاف الثدي المرحلة األكل

وىي مرحلة مبكرة من سرطاف الثدي وقد يصيب فيها األنسجة اجملاورة، وتعٍت ادلرحلة األوىل أف السرطاف مل   

 .يتجاوز الثدي 

 يبُت ادلرحلة االوىل لسرطاف الثدي . 2جدوؿ رقم -

 TNM 
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 T1 سم  2وـر حجمو أقل من 

 NO غدد ليمفاوية ال يوجد هبا خاليا سرطانية 

  MO وـر غَت منتشر خارج الثدي 

 

 

 يبُت ادلرحلة األوىل من سرطاف الثدي  04الشكل رقم        

 Stage IIسرطاف الثدي المرحلة الثانية 

وىي أيضا مرحلة مبكرة من سرطاف الثدي قد يصيب فيها األنسجة اجملاورة وقد ينتشر السرطاف يف العقد     

 . Stage IIB أو   Stage IIAوىي قد تكوف على درجتُت  الليمفاوية حتت اإلبط ،

 جدوؿ رقم ثالثة يبُت ادلرحلة الثانية لسرطاف الثدي : 

Stage IIA  TNM 
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  T 1 سم  2وـر حجمو أقل من 

  N 1 غدد ليمفاوية ال يوجد هبا خاليا سرطانية

  أو 

  T 2 سم  5ػ  2وـر حجمو بُت 

  NO خاليا سرطانية غدد ليمفاوية ال يوجد هبا

 MO وـر غَت منتشر خارج اجلسم 

Stage IIB  

  T 2 سم 5ػ  2وـر حجمو بُت 

  N 1 غدد ليمفاوية ال يوجد هبا خاليا سرطانية

 MO وـر غَت منتشر خارج اجلسم

  أو  

  T 3 سم  5وـر حجمو أكرب من 

  NO غدد ليمفاوية ال يوجد هبا خاليا سرطانية

  MO منتشر خارج اجلسموـر غَت 
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 حلة الثانية من سرطاف الثدي يبُت ادلر  05الشكل رقم    

 III    Stage المرحلة الثالثة− سرطاف الثدي 

يف وتسمى مرحلة السرطاف ادلوضعي ادلتقدـ، ويكوف انتشاره أكثر يف العقد الليمفاوية حتت اإلبط أو رمبا     

أو   Stage IIIBأو   Stage IIIAوىي قد تكوف على ثالث درجات  األنسجة األخرى احملاذية للثدي .

Stage IIIC  . 

 اجلدوؿ رقم أربعة يبُت ادلرحلة الثالثة لسرطاف الثدي :

Stage IIIA TNM 

 T1 – 2 سم  5وـر حجمو أقل من  

غدد ليمفاوية توجد هبا خاليا حتت اإلبط وملتصقة 

 ببعضها أو باألوعية 

N 2 
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  T1-3 سم  5حجمو أكرب من  وـر

غدد ليمفاوية توجد هبا خاليا حتت اإلبط وملتصقة 

 ببعضها 

N1 -2 

 MO وـر غَت منتشر خارج الثدي 

Stage IIIB   

  T1 – 4 وـر ؽلتد اىل اجللد أو إىل عضالت الصدر  

 NO-2 غدد ليمفاوية توجد هبا وـر وقد تكوف ملتصقة هبا 

 MO وـر غَت منتشر خارج الثدي 

الوـر يف ىذه ادلرحلة وـر متقدـ موضعيا أي منتشر 

 إىل اجلسم 

 

Stage IIIC   

 TO- 4 وـر بأي حجم 

غدد ليمفاوية حتت عظمة الًتقوة مع أو بدوف  ▪ 

 غدد حتت اإلبط .

غدد ليمفاوية فوؽ عظمة الًتقوة مع أو بدوف  ▪ 

 غدد حتت اإلبط .

مع أو بدوف غدد  غدد ليمفاوية بداخل الصدر ▪ 

 حتت اإلبط .

N3 
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 MO وـر غَت منتشر خارج اجلسم  

 

 

 ؽلثل ادلرحلة الثالثة من سرطاف الثدي  06الشكل رقم       

 IV  Stage سرطاف الثدي ػ المرحلة الرابعة

 وفيها ينتقل السرطاف من الثدي لباقي أعضاء اجلسم كالعظاـ والرئة والكبد والدماغ . وىي ادلرحلة اإلنبثاثية  

 اجلدوؿ رقم مخسة يبُت ادلرحلة الرابعة لسرطاف الثدي :

 TNM 

 TO-4 أي وـر )أي حجم ( 

 NO-3 أي غدد ليمفاوية )هبا خاليا سرطانية أو ال يوجد ( 
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 M1 وـر منتشر خارج ادلنطقة 

 

ى أف األوراـ تتدرج من مرحلة صفر حيث ىناؾ وـر صغَت بداخل النتوءات والغدد اللبنية قد يكوف فكما نر    

غَت زلسوس باليد عند فحص الثدي وغدد ليمفاوية ال يوجد هبا خاليا سرطانية حىت ادلرحلة الرابعة حيث الوـر 

بد ...اخل ( ، وبينما درجات أخرى يف قد انتشر إىل منطقة أو مناطق أخرى خارج منطقة الثدي  ) رمبا الرئة والك

و إعطاء فكرة مبدئية عن مستقبل ىذه تقسيم وتعريف ادلراحل ىي التخطيط للعالج  أعليةادلرحلة الثانية والثالثة ، 

 ادلريضة .

 تقاس نسبة النجاح يف عالج األوراـ السرطانية عادة بوصوؿ ادلريض إىل مخس سنوات بعد بدء العالج .  

سنوات كحد  أدىن مع كل مرحلة واجلدوؿ السادس  5واستطاعت الدراسات العادلية حساب نسبة حياة دلدة  

 كتايل :   يبُت 

 نسبة احلياة دلدة مخس سنوات  ادلرحلة 

 % Stage 100 ,00 0وـر موضعي  )ادلرحلة صفر (

 % I Stage 0,00ادلرحلة األوىل

 % StageIIA 88ادلرحلة الثانية 

 % IIB  Stage 76ادلرحلة الثانية

 % Stage IIIA 56ادلرحلة  الثالثة 

 % Stage IIIB  49 ادلرحلة الثالثة

 % 16)وجود ثانويات يف أضلاء  IV Stageادلرحلة الرابعة
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 اجلسم (

www. sehha.com)                                                                                

  اعراض سرطاف الثدي : -6

بسرطاف الثدي وال يشًتط وجود  اإلصابةأو العالمات التالية قد يدؿ على بداية  األعراضظهور أحد ىذه    

  : يبُت ذلك  07الشكل رقم  األعراضمجيع 

 

 ( . بأململ موضعي يف الثدي أو حتت اإلبط ) رغم أف معظم األوراـ اخلبيثة غَت مصحوبة   أ• 

 الظة بالثدي أو حتت اإلبط .غوجود كتلة أو  •

 تغَت يف شكل أو حجم الثدي .• 

 إفرازات دموية أو غَت دموية من احللمة .• 

 تغَت يف مظهر أو لوف احللمة ) انقالب احللمة للداخل بشكل مستمر ، تغَت يف ادلكاف أو اذليئة ( • 



سرطان الثدي                                                                            لثالفصل الثا  
 

 
61 

تشققات ، هتيج ، انكماش ، شد للداخل ( أو من  الشعور بتغَتات يف اجللد أو احللمة من حيث ادلظهر )• 

 . اإلحساسحيث 

لذلك غلب على كل سيدة أف تكوف على علم تاـ بشكل وحجم وقواـ ثدييها وأف تقـو بفحص نفسها     

شهريا بعد انتهاء الدورة الشهرية بعدة أياـ وغلب عليها مراجعة وإبالغ الطبيب مبجرد حدوث أي من التغَتات 

 عاله .ادلذكورة أ

ونذكر باف ليس مجيع أوراـ الثدي خبيثة ، بل ىناؾ أوراـ محيدة وىي دتثل الغالبية العظمى  من أوراـ الثدي ،     

األوراـ احلميدة ال تنتشر خارج الثدي وال هتدد حياة ادلريضة ولكن وجود بعض األوراـ احلميدة يزيد من احتمالية 

 إصابة ادلريضة بسرطاف الثدي . 

كل الكتل اليت حتس يف الثدي ورما، فبعض الكتل احملسوسة يف الثدي تنتج عن تغَت يف الثدي يسمى   وليس    

سي وىذه التغَتات تعترب تغَتات محيدة .يف ىذه احلالة تكوف يف الثدي أكياس مائية وتليفات التغَت الليفي ػ الكي

باألمل وانتفاخ وتكتالت يف الثدي ويف بعض األحياف يكوف  اإلحساسنسيجية شلا يؤدي يف بعض احلاالت إىل 

   breast cancer PDF  )  (     من احللم. الشيءمصحوبا بإفرازات صافية أو متعكرة بعض 

   طرؽ الكشف المبكر لسرطاف الثدي : 7-

ي الشمس ، مراقبتك حلالتك ليس عالمة قلق زائد ، بل خطوة ذكية ، مثل زيارة طبيب األسناف ، وضع واق

اخلطوات السليمة لصحة الثدي ىي اخلطوة اليت ال بد من العمل هبا ، فإذا مت  إتباعاألكل الصحي ، الرياضة ، 

اكتشاؼ سرطاف الثدي مبكرا فسيكوف للمرأة خيارات عديدة لعالجها و أمل أكرب يف شفائها ، لذا يتوجب 

 يلي : عليك ما
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شهريا بعد ختطي سن العشرين بُت اليـو السابع والعاشر من الدورة الثدي دلواظبة على الفحص الذايت على   

أقل احتقانا أو يف نفس اليـو من كل شهر يف حاؿ انقطاع الطمث. بذلك الثدي الشهرية وذلك عندما يكوف 

تكوف الفتاة أو السيدة على علم بطبيعة ثديها وبالتايل يسهل عليها معرفة أي تغَتات تطرأ على ثديها عند 

 ها لو واستشارة الطبيب بناءا على ذلك.فحص

: السيدات يف سن الثالثينات والعشرينات غلب أف غلرين ىذا الفحص  اإلكلينيكيزيارة الطبيب لفحص الثدي   

الفحص سنويا ويفضل أف يكوف  إجراءعلى يد سلتص كل ثالث سنوات ، أما من سن األربعُت فما فوؽ غلب 

 ذلك قبل عمل ادلاموغراـ .

كل سنة أو سنتُت وسنويا من سن اخلمسُت فأكثر ويف   األربعُتإجراء فحص بانتظاـ باألشعة ) ادلاموغراـ (يف سن 

 سنوات من عمر ادلصابة  يف عائلتك . 10 لأفراد العائلة  عليك أف تبدئي قبلدى احد  إصابةحاؿ وجود 

 طريقة فحص احلجم ادلتوقع للموـر ادلكتشف :    

 % من احلاالت ،  25ى الثدي يكشف الفحص الذايت عل 

 .% من احلاالت  90أشعة الثدي ) ادلامو جراـ ( يف سن األربعُت يكشف 

 %من احلاالت . 40يكشف  أخصائيةفحص دوري للثديُت لدى طبيبة 

 جرايف (  السينية ) ادلامو األشعة
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 ماموجراـ منظر مائل يبُت صورة 08الشكل رقم                                       

ىي أشعة للثدي ذلا قدرة على اكتشاؼ التكلسات والتكتالت الصغَتة يف حاؿ وجود شكوى يف الثدي   

كل ادلاموجراـ تشخيصي أو عدـ وجود شكوى يف الثدي ماموجراـ مسحي قبل أف حتس بالفحص الذايت  

 . سلتلفتُتثدي يصور باألشعة على حدى من زاويتُت 

 

http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
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 يبُت صورة ادلاموجراـ منظر علوي سفلي 09الشكل رقم 

 

قد حتس ادلريضة ببعض األمل خالؿ الفحص ، وىذا ينتج عن عملية ضغط الثدي أثناء الفحص، عملية 

 دقيقة . 30اىل  15تتم خالؿ  التصوير

األشعة ادلستعملة أثناء الفحص قليلة جدا وليس ذلا أي مضار تذكر. وىي أقل ضررا من صور األشعة  كمية

اليت تؤخذ عند طبيب األسناف . وتقدر كمية ىذه األشعة بكمية األشعة الكونية اليت ػلصل عليها اجلسم 

األشعة  الصادرة عن التليفزيوف  عند الطَتاف من نيويورؾ إىل كاليفورنيا بواسطة طائرة نفاثة أو مساوية لكمية

  دلدة شهر .

 بُت ىذا احلجم :كتشف الوـر وبالتايل ؽلكن ألي إمرأة أف ت               - 

 

 

http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
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 أوىذا احلجم 

 
 

 ادلبكر  الثدي سرطاف الفحص الشعاعي الدوري للثدي )ادلاموجراـ( ىو الفحص األىم والوحيد الكتشاؼ ف

 

. www.sehha.com                                                                          .) 

http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
http://www.sehha.com/
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=32458
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 تشخيص سرطاف الثدي :8-
  

 فق الطرؽ والوسائل التالية :يكوف تشخيص سرطاف الثدي و     

يعترب التصوير الشعاعي اخلاص بالثدي اليـو من أىم وسائل التصوير الشعاعي الخاص بالثدي :  1

، ويقدر بعض األخصائيُت أنو بفضل ىذه  األوؿتشخيص سرطاف الثدي ويكتشفو يف مراحل تطوره 

اكتشافو بواسطة الفحص الذايت أو دلسة  باإلمكافالطريقة ؽلكن حتديد وجود السرطاف قبل أف يصبح 

تخدـ ىذه الطريقة بشكل واسع اليـو يف مجيع أضلاء العامل ،وىي متوفرة يف باألصابع اليد مبدة سنتُت ، وتس

 التصوير الشعاعي وال تتطلب أي حتضَت خاص وغَت مكلفة . بآالتادلستشفيات والعيادات اجملهزة 
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 يبُت التصوير الشعاعي للثدي  10الشكل رقم 

 

ؽلكن استخداـ التصوير للثدي كفحص مساعد ومكمل قبل أو بعد إجراء التصوير : ػ التصوير الصوتي 2

الشعاعي أو عندما يكوف التصوير الشعاعي متعذرا من الناحية الفنية ولكنو أقل دقة يف التحديد والتقدير ، 

 واظلا يساعد على اكتشاؼ أكياس الثدي اليت حتتوي سائال و أوراـ الثدي كبَتة احلجم .

 

تسحب هبذه الطريقة كمية ، من السائل أو بعض خاليا الوـر بواسطة إبرة وترسل اىل  الوـر : ػ بزؿ 3

ناية عن  ادلخترب للتأكد من عدـ وجود خاليا خبيثة ، وجتري ىذه ادلرحلة بشكل عاـ إذا تبُت أف الوـر ىو ك

  . األشعةكيس فيو سائل تبعا لنتيجة 
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ادلداخلة اجلراحة يف ادلستشفى حتت تأثَت البنج ادلوضعي أو البنج جتري ىذه ػ تشريح الوـر السرطاني : 4

العاـ وذلك باحداث شق صغَت مبوازاة حدود احللمة للوصوؿ إىل الوـر ادلوجود داخل جس الثدي واستئصالو 

وارسالو اىل ادلخرب وانتصار حوايل يومُت أو ثالثة للحصوؿ على نتيجة ، التشريح بصورة طارئة ومستعجلة 

دقيقة ووفقا لنتيجة الفحوص يقدر االكتفاء مبا قد استأصلو أو االستمرار باستئصاؿ الثدي  15ؿ خال

 بأكملو .

 سرطاف الثدي :لػ الفحص الطبي  5

ال ؽلكن الي فحص طيب أف يكوف ناجحا ، دوف أف ؽلر بتحقيق ناجح ، وىذا ما يفرض  أ ػ التحقيق :

 اللطف والدقة .ذاقة الصرب و على ىذه العملية أف تتسم باحل

غلب أف تويل اىتماما كبَتا اىل ما تقولو ادلريضة ، وىذا بغرض اضفاء مناخ تسوده الثقة ، وكذا احلالة النفسية 

اليت تعيشها ادلريضة ، وينبغي أف يتصب التحقيق على تقص عوامل خطر ظهور سرطاف الثدي وكذا دوافع 

 االستشارة .

: إهنا أوؿ مرحلة الفحص حيث ختلع ادلرأة ثياهبا أعلى اخلصر ، وىي جالسة أماـ الفاحص  ب ػ الكشف

حتت إنارة اجلسد فًتخي ادلريضة يديها وىي منحنية الظهر مادة يديها ضلو األماـ مث غللس الفاحص قبالة 

مح للفاحص ادلريض ، ليأخذ بطرؼ اصابعها ذلك أف الثدي يتلى دتاما يف ىذه الوضعية ، وىذا مايس

 مالحظة اتار االنقباض .

وغلب أف يتم ىذا الكشف وجها وجانبا ، ويستكمل بتغيَت األنارة بشكل يشابو وقت مطلع النهار يف بادئ 

حجم الثديُت ودتاتلهما كما غلب ابراز أي شذوذ األمر ،ينبغي أف يكوف الكشف عاما نأخذ بعُت االعتبار 

 جللدية واثار االلتهاب واالنتفاخ .على مستوى حلمة الثدي وكذا اجلروح ا
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ت ػ اجلس : من الضروري جس الثدي واألماكن العقدية ، غلب أف يتم اجلس باللطف والدقة ، وأف يكوف 

منهجيا مقارنا ، ومن ادلمكن أف نستعُت ذلك بادلعطيات ادلستفادة من عمليت التحقيق والكشف واجلس يتم 

ة االستلقاء وال ؽلكن للجس أف يكوف جيدا ما مل تكن يد الفاحص وادلريضة يف وضعية اجللوس ، مث يف حال

 يف وضعية مسكو مع استعماؿ السبابة الوسطى .

 ػ الفحص الذاتي للصدرين كالثدي :  6ػ 

 إهنا طريقة حتتاج فقط مخس دقائق يف الشهر وىي سهلة لكشف الداء يف مهده ؽلكن تلخيصها فيما يلي :

ف تفحص ثدييها أثناء االستحماـ حيث يكوف جلسم مبلال فتتحسس بلطف على األنثى أ ػ في الحماـ :

أو  ة أوراـ أو عجز صلبة أو كتل قاسيةادلبسوطة كل جزء من الثديُت لتتأكد من عدـ وجود أي أصابعها

 تكثفات فيها .

أو أية نتوءات أو  تقف أماـ ادلرآة لتتأكد من عدـ وجود أي تغيَت يف شكل الثديُت ، ػ أماـ المرآة :

فوؽ رأسها وتفحص الثديُت مرة  اطلفاضات فيها ، أو أي تغيَت يف حلميت الثديُت ، مث ترفع يديها إىل ما

حص الثديُت أين األسفل لكي تنشط عضالت الصدر ، مث تف إىلمث تضع يديها على ركبها وتضغط  آخرة

 موحدا . يكوف مظهر الثديُت

 األيسرباألنثى بعد ذلك أف تستلقي على ظهرىا لفحص الصدر األؽلن مث ػلسن  ػ االمتداد على الظهر :

 على النحو التايل : 

لفحص اجلانب األؽلن من الصدر ، ضعي وسادة أو منشفة مطوية حتت كتفك مث ضعي يدؾ اليمٌت وراء 

رأسك ) فذلك يوزع أنسجة الثدي بشكل متساوي على الصدر ( مث أضغطي بلطف بأصابع يدؾ اليسرى 

نقطة  إىلإىل أف تعود اليسار يف شكل دائري  إىلادلبسوطة على الثدي حبركات دائرية مبتدئة من األعلى  

البداية ) ستالحظُت أف اجلزء السفلي من كال الثديُت كثيف وثابت ( مث استمري يف الفحص يف دوائر تبعد  
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الستكماؿ  األقل ثالثة دوائر على إىلط وستحتاجُت يف اجتاه احللمة يف الوس األخركل منها ضلو بوصة عن 

 وافحصيوراء رأسك ، ويدؾ اليسرى  األيسرفحص الثدي واحللمة معا واآلف ضعي الوسادة حتت الكتف 

اضغطي بلطف على حلمة كل من الثديُت  وأخَتابأصابع يدؾ اليمٌت بالطريقة ذاهتا .  األيسرالثدي 

كانت صافية أو دامية فعليك االتصاؿ بالطبيب ادلختص ، وأفضل   إفرازات سواداء أيةإذا كشف  بإصبعك

من احليض ، حُت ال يكوف الثدياف حساسُت أو متورمُت  أسبوعوقت لفحص الثديُت كل شهر ىو بعد ضلو 

أما بعد انقطاع احليض ففحصي الثديُت يف اليـو األوؿ من كل شهر ، ويف استئصاؿ الرحم غلب استشارة 

أثناء  إفرازوقت ادلفضل كما يستحسن باألنثى إذا ما الحظت وجود وـر أو اطلفاض أو الطبيب دلعرفة ال

الفحص أو ظهور شعَتات دموية منفرزة يف حلمة الثدي أي تذىب إىل الطبيب ولكن عليها أف ال ختاؼ 

              (http˸//www.pdf factory.comُت ال عالقة ذلا بالسرطاف . ألف أكثر أوراـ الثدي

                                           

 ػ عالج سرطاف الثدي : 9-ـ 
الثدي أكثر من أمراض أخرى كثَتة أف يكوف للمريضة دور فعاؿ يف رعاية نفسها ، وذلك يتطلب سرطاف     

فقد يقدـ نوعاف سلتلفاف من العالج نفس الفرصة يف السيطرة على  لوجود العديد من اخليارات يف العالج ،

 السرطاف ولكنهما يؤثراف على احلياة اليومية بطرؽ سلتلف .

 العالجات الموضعية كالجسمية : ▪1  

إف انتشار اخلاليا السرطانية  ػ تعاجل معظم حاالت سرطاف الثدي بالعالجات ادلوضعية واجلسمية معا ،

 اجلسمية إضافة للموضعية ضرورية  ألجزاء أخرى من اجلسم يهدد حياة ادلصاب ولذلك تكوف العالجات

إف ىدؼ ىذه العالجات ىو إزالة خاليا السرطانية يف الثدي دلنع اإلصابة ثانية  العالج الموضعي :●2  

 ادلوضعية شيوعا علا : اجلراحة باألشعة . يف نفس مكاف اإلصابة األوؿ ، إف أكثر العالجات
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يصل الدواء يف ىذا النوع من العالجات إىل رلرى الدـ ويعمل على تدمَت اخلاليا  العالج الجسمي : ●3 

السرطانية اليت انتشرت خارج الثدي ، من أمثلة ىذه العالجات : العالج الكيمياوي ، العالج اذلرموين ، 

 ناعة ( العالج بالتمنيع ) زيادة ادل

ختضع تقريبا كل نساء ادلصابات بسرطاف الثدي لنوع من أنواع اجلراحة ىناؾ عدد من  ػ جراحة الثدي :أ

اخليارات اليت ؽلكن مناقشتها مع طبيبك ، وتتفاوت من االستئصاؿ الكامل للثدي ) والذي نادرا ما 

ة السرطانية فقط إضافة ذلامش من النسيج حفظ الثدي حيث يزؿ اجلراح الكتل ( إىل جراحة اآلفيستخدـ 

العقد الليمفاوية حتت  بإزالةالطبيعي احمليط هبا ويف نفس الوقت إذا كاف ىناؾ سرطاف منتشر ، يقـو الطبيب 

اإلبط ويفحصها حتت اجملهر ، ؽلكن للنساء اللوايت خضعن جلراحة استئصاؿ الثدي بالكامل أف غلرين عملية 

 ؿ نفس العملية أو الحقا .إعادة ترميم الثدي  خال

معا ، وىذا يعتمد على مرحلة السرطاف والعوامل  االثنُتػ قد يتبع اجلراحة العالج الكيمياوي ، األشعة أو 

 (  WWW. Sehha . COMالتشخيصية األخرى .)

 عاإلشعا من النمو ، ويكوف ها عطاقة عالية للقضاء على اخلاليا السرطانية ومن ذاتماؿ أشعة وىو استع  

ج اجلسم أو بوضع مواد إشعاعية يف ر ( ويصدر من جهاز خا radiation exteerneإما من اخلارج ) 

  ( Le radiation inplentأنابيب بالستيكية رقيقة مباشرة داخل الثدي ويسمى اإلشعاع ادلزروع ) 

 وأحيانا تتلقى ادلريضة نوعُت من العالج .

فس الذي يستخدـ لعمل األشعة العادية ، ني اخلارجي وىو ػ نوع األشعة الذي يستخدـ للعالج اإلشعاع

ة لعمل أشعة ملكن جبرعات أكرب فأقل من راد واحد ) الراد ىو وحدة قياس األشعة ( ىي الكمية ادلستخد

تخدـ لفظ سنيت جراي راد ) يس 4500الصدر العادية ، وما يستخدـ لعالج أوراـ الثدي اخلبيثة يتعدى 

 وكالعلا وحدة قياس األشعة ( مة راد وىو مرادؼ لكل
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 : بعض العالج باإلشعاع في الحالتين 

تكوف مكملة للعالج اجلراحي كما يف حالة إزالة الوـر واإلبقاء على الثدي ، فيكوف يف ىذه  األكؿ : −

أو ترؾ بعض منها أثناء العملية اجلراحية أو  احلالة للتأكد من القضاء على مجيع خاليا الوـر السرطاين ،

 القضاء على أي وـر أخر صغَت بالثدي .

تعطى العالج باألشعة كعالج وحيد حيث ال ؽلكن التدخل اجلراحي كوصوؿ الوـر إىل مناطق  الثانية : −

 . ال ينصح باستئصاؿ الوـر منها جراحيا كعظاـ الظهر والغدد اللمفاوية بداخل الصدر وما إىل ذلك

 : ػ كيف يعطي العالج الشعاعي −

قبل البدء بالعالج الشعاعي اخلارجي ػلدد طبيب األشعة ادلختص كمية األشعة اليت ستعطى للمريضة 

والطريقة اليت ستعطى هبا ومن مث يقسم العالج على حسب احلالة ، فلو حدد للمريضة مخسة أالؼ 

سبوع واحد بل تقسم عادة على مخسة أو ستة وحدة فال ؽلكن إعطاء ىذه اجلرعة العالية يف يـو أو أ

وحدة كل يـو مدة مخسة أياـ يف األسبوع مث دتنح راحة دلدة  200إىل  60أسابيع حبيث تعطي ادلريضة 

 يومُت ليستأنف العالج يف األسبوع الذي يليو إىل أف يكتمل العالج .

ػ يعطي العالج باإلشعاع يف مركز العالج الشعاعي بالعيادات اخلارجية دوف ما احلاجة إىل تنوًن ويبدأ 

حوايل شهر بعد العملية ، كل جلسة عالجية تستمر لبضعة دقائق فقط وغَت مصاحبة ألي أالـ ، وإذا   

يبدأ بعد استعماؿ كاف ىناؾ البد من استعمالو من العالج الكيمياوي فإف العالج اإلشعاعي عادة 

 العالج الكيماوي .

   la chemetherapyالعالج الكيميائي ) الكيماكي ( 3-

يستخدـ يف العالج أدوية مضادة للسرطاف وىو من العالجات اجلسمية تنتقل األدوية عرب رلرى الدـ    

يف العضل يستخدـ العالج لتصل للخاليا السرطانية أينما وجدت يف اجلسم أو عن طريق الفم أو 
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الكيماوي عادة كعالج مساند لقتل اخلاليا السرطانية أينما وجدت يف اجلسم واليت مل تتم إزالتها 

باجلراحة يف احلاالت اليت يكوف فيها السرطاف منتشر بكثرة يكوف العالج الكيماوي ىو العالج الرئيسي 

 ك حىت يصَت حجم الوـر قبل العملية .كذل ، وؽلكن أف يستخدـ العالج الكيماوي قبل اجلراحة

ػ تنمو اخلاليا السرطانية عادة بسرعة أكرب من اخلاليا الطبيعية ، وتقـو العالجات الكيماوية بعملها   

النمو كذلك ،  سريعةعن طريق التدخل يف ظلو ىذه اخلاليا وتكاثرىا ، إال أف بعض اخلاليا  الطبيعية 

الج الكيماوي ، إف تدمَت ىذه اخلاليا يؤدي إىل مضاعفات وىذه أيضا ستموت عند استخداـ الع

جانبية مثل سقوط الشعر والذي يعترب من أكثر األعراض اجلانبية شيوعا وىذا سببو تدمَت خاليا 

بصيالت الشعر اليت تنمو بسرعة ، وبنفس الطريقة حتدث األعراض اجلانبية للجهاز اذلضمي وطلاع 

 لألمعاء وخاليا الدـ اليت تصنع يف طلاع العظم تنمو بسرعة . ادلبطئةالعظم حيث أف اخلاليا 

ؤدي إىل زيادة فرص ػ إف اطلفاض عدد كريات الدـ يعترب من أكثر األعراض اجلانبية خطورة ألنو ي

 حدوث النزيف وااللتهابات .

وؽلكن السيطرة على معظم ىذه األعراض  ػ إف األعراض اجلانبية للعالج الكيماوي عادة تكوف مؤقتة ،

)www.sehha.com     ( .باستخداـ بعض األدوية ووسائل ادلساعدة حلُت االنتهاء من العالج

                                                                

 ( hormonal therapyػ العالج الهرموني ) ب 

أوراـ الثدي ذلا عالقة شديدة باذلرمونات األنثوية وخصوصا األسًتوجُت ) ىرموف األسًتوجُت غلعل   

بعض أنواع اخلاليا السرطانية يف الثدي تنمو إف كاف يف الوـر السرطاين عدد كبَت من مستقبالت ىرموين 

 PGRS (progesteroneوالربوجيسًتوف  Estrogen receptors E RSاألسًتوجُت 

seceptors ولذلك كاف العالج باذلرمونات أو ما ؽلنع إفرازىا أو تأثَتىا على الثدي من أوؿ الطرؽ )

http://www.sehha.com/
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ادلستخدمة يف عالج أوراـ الثدي ، ولقد كاف الكتشاؼ مستقبالت اذلرمونات بأوراـ الثدي فضل كبَت 

للعالج  prأو / و +   ERامهن يف اختبار ادلريضات االيت يوجد لديهن مستقبالت للهرمونات يف أور 

اذلرموين ، وكما أشرىا سابقا فإف حوايل ثلثي مريضات سرطاف الثدي توجد لديهن مستقبالت موجبة 

 وذلك يعٍت أف ثلثي مريضات سرطاف الثدي سوؼ يستجيب استجابة جيدة للعالج اذلرموين .

أي عالج ىرموين  بإعطاءفال ينصح   PRأو   ERأما إذا كانت مستقبالت اذلرمونات سالبة    

ادلريضة لكل مضاعفات العالج بدوف وجود فائدة تذكر كما سجل يف معظم وذلك ألننا نعرض 

الدراسات العلمية وأثبتت الدراسات احلديثة بوضوح أف العالج اذلرموين فعاؿ يف مجيع األعمار لعالج 

اإلصابة بسرطاف الثدي  احتماليةالسرطاف الثدي الذي ػلمل مستقبالت اذلرمونات ، كما أنو يقلل من 

 يف السيدات الاليت لديهن قابلية عالية لإلصابة بادلرض .

ىو استخداـ عقاقَت مت  تصنيعها خصيصا  :  Targeted therapyالعالج الموجه : -ج

 لكي تعيق ظلو وانتشار السرطاف من خالؿ تداخلها مع اجلزيئات اليت تشارؾ يف حدوث التسرطن )

العملية اليت من خالذلا تصبح مع اخللية الطبيعية خلية سرطانية خبيثة ( يتم الًتكيز على التغَتات اخللوية 

واجلزئية اخلاصة بالسرطاف وبالتايل يستهدؼ ىذا النوع من العالج التغَتات اليت تسبب السرطاف وذلذا 

 را على اخلاليا الطبيعية عالجات احلالية وأقل ضر ىذه العالجات أكثر فاعلية من ال قد تكوف

 كهناؾ أنواع مختلفة من العالجات الموجهة تعتمد على طريقة عملها منها :      

 Immunotherapyػ العالج ادلناعي  

 Biologic therapy    (http ˸ // breast . tabebak . com. )ػ العالج البيولوجي  

  Immunotherapyأ / العالج المناعي : 
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الطريقة عمل اجلهاز  يف ادلعامل ويعتمد على إنتاجوالعالج ادلناعي لعالج السرطاف ىو عالج يتم     

عية يا الغريبة عن خاليا اجلسم الطبيصا فيما يتعلق بالطريقة اليت يتعرؼ هبا على اخلالادلناعي خصو 

ة اجلهاز ادلناعي من خالؿ ومعاملتها كخاليا عدوة وتدمَتىا ، وقد مت تطوير العالجات ادلناعية دلساعد

دد يساعد يف دتييز اخلاليا خداـ أداة زلددة وموجهة ضلو ىدؼ زلإثارة تفاعل مناعي زلدد باست

 السرطانية ليتمكن من تدمَتىا أو أف العالج نفسو يقـو هبذا العمل .

أو أحادية النسيلة  االستنساخوتشمل ىذه العالجات استخداـ أجساـ مضادة أحيادية    

monolonel anetibody therpy  . أي اليت يتم توليدىا بأعداد كبَتة من خلية واحدة 

   Boiologie thérapieب / العالج البيولوجي : أفاستين 

العادلي  االسمأعلنت اذليئة األروبية العتماد األدوية عن اعتمادىا عالج جديد يسمى األفاستُت    

كخط دفاع أوؿ حلاالت سرطاف الثدي ، ادلتقدمة وىذا ما قدمتو   ، Bevaucizumalبيفاسيزوماؿ 

 اذليئة بأف عقار األفاستُت قد أحدث نقلة كبَتة يف عالج سرطاف الثدي ادلتقدـ .

 ويستخدـ ىذا العالج يف عدة أنواع من السرطانات مثل سرطاف الثدي ، سرطاف القلوف، وادلستقيم   

 (  59،  58 : 1999 ،رمحافالرئة .) زلمد السيد عبد ال وسرطاف

  

  / بتر الثدي : 2

 :تعريف البتر .  - 1   

ىو تدخل جراحي يقتضي نزع عضو أو قسم من األعضاء يقطع العظم واللحم يف حُت البًت   

إىل تشوه خطَت يسبب عدواف خارجي ناتج عن فقداف عضوا أو للجروح وىو يؤدي  أالستعجايل

 ادلوجودة قبال .رلموعة من الصورة اجلسمية 
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 :  تعريف بتر الثدي : ) عملية استئصاؿ الثدي (  - 2

استئصاؿ الثدي عملية جراحية يتم فيها استئصاؿ غدة الثدي بشكل كامل واليت تًتافق يف معظم -   

 احلاالت مع حتريف اإلبط .

وىي من الطرؽ ادلتبعة لعالج سرطاف الثدي وعملية استئصاؿ الثدي باجلراحة تسمى   

(Mostectomie  ) ( أما عملية استئصاؿ السرطاف فقط من الثدي تسمىIreast hugery 

spaning  ) وخذع العملية عادة يليها العالج باإلشعاع للقضاء على اخلاليا السرطانية، احملتمل بقاؤىا

يف حتديد يف منطقة ادلعاجلة ويف غالب احلاالت يزيل اجلرح العقد اللمفاوية اليت حتت اإلبط للمساعدة 

مرحلة ادلرض، وىناؾ أنواع متعددة من مراحل دلعاجلة سرطاف الثدي، ويستطيع الطبيب أف يشرح 

 ك أنواع عملية استئصاؿ الثدي هي :للمريض مدى تأثَت اجلراحة على ادلظهر اخلارجي 

 ػ استئصاؿ كلي للوـر :1

سم من النسيج السليم للحفاظ على  1يف ىذا النوع يستأصل الوـر بأكملو من حولو دائرة مسكها    

 شكل الثدي .

 ػ استئصاؿ جزئي للثدي : 2

يتم فيها إزالة جزء كبَت من الثدي عن احلالة السابقة ربع الثدي وقد تتبع بعالج إشعاعي دلنطقة    

 الثدي .

 ػ الجراحة القطعية : 

تئصاؿ الثدي بأكملو، استئصاؿ بسيط للثدي ، فيو إزالة الثدي مع اإلبقاء على عضالت وىي اس  

 جوار الصدر األمامية والغدد اللمفاوية اإلبطية .

 الجذري المحوري : االستئصاؿػ 3           
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استئصاؿ شامل معدؿ للثدي يقـو اجلراح باستئصاؿ الثدي وبعض العقد اللمفاوية حتت اإلبط    

 وكذلك البطانة اليت فوؽ عضالت الصدر و أحيانا تزاؿ أصغر إحدى العمليتُت الصدريُت .

 الجذري : االستئصاؿػ 4

العقد اللمفاوية  يستأصل اجلراح الثدي بأكملو وعضالت الثدي بأكملها وعضالت الصدر ومجيع   

بعد سنوات حتت اإلبط وكذلك بعض أجزاء من اجللد والطبقة الدىنية وىذه العملية كانت سائدة 

ولكن قبل اللجوء  إليها يف الوقت احلاضر نظرا لكرب حجم العملية وادلضاعفات اليت تنتج عنها 

(.http ˸//breast tabebak .com / treatanent.htm) 

 بتر الثدي :    أسبابػ 3

إف العامل الوحيد ادلؤدي إىل بًت الثدي لدى العديد من اإلصابات ىو مرض سرطاف الثدي ، ويتم    

يت ؽلكن اعتبار عملية جراحية على احلالة الشديدة ومن الظروؼ البًت الثدي لظروؼ معينة للسيطرة 

 :ىي

 حجم الوـر ومكانو . .

 أـ ال . مصابة  االبط كد إذا كانت العقد اللمفاوية يفأللت.

 الصدمات :التعرض إىل حوادث ادلرور مثال أو احلروؽ ،إستعماؿ السالح الناري .....

 خفظ الوزف يف الطرؼ ادلصاب .• 

 . االلتهابيةالتقليل من وتَتة اذلجمات •

 حتسُت ادلظهر اجلمايل .•

                               (www.sehha .com)يف ادلالبس . االصطناعيةتركيب األطراؼ •
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 األثار الجانبية لعملية بتر الثدي :       4- 

 تأثر اخلاليا السليمة و االنسجة هبذا العالج .- 

 أمل بسيط مكاف العملية .-

 نزيف وتأخر يف عملية إلتئاـ اجلرح .-

 بعض اإللتهابات نتبجة العملية .-

إزالة أحد الثديُت اثناء اجلراحة قد ؼلل بالتوازف يف الوزف وخاصة إذا كاف حجم الثدي كبَت شلا غلعل احلالة تشعر -

 بعدـ اإلرتياح و خاصة يف منطقة الرقبة و الظهر .

وحتت اجللد و الكتف و الذراع نتيجة قطع أو جرح يف األعصاب  قد تشعر احلالة بعد العملية بتنميل يف الصدر-

عند إزالة الغدد الليمفاوية حتت اإلبط - منطقة العملية ، وىذه االعراض تزوؿ بعد عدة أسابيع من العملية .يف

اليد والذراع ويؤدي إىل  فإف ىذا يقلل من عملية سرياف السائل الليمفاوي وىنا قد يؤدي إىل تراكم ىذا السائل يف

                                        (http:// breast tabebak,com /treatment.htm .تورمو

 خالصة الفصل :       

ة خاصة   ضطرابات نفسياأعراض جسمية تؤدي إىل سرطاف الثدي  من خالؿ ىذا الفصل وجدنا أف ل -

ف صورة اجلسد حمليطُت هبا وتلثارىا اجلانبية و ادلتمثلة خاصة يف تغَت عالقتها مع اأبعد العملية اجلراحية و 

 ذلا  ساءا كانت متزوجة أو عازبة .

إال أنو ىناؾ أماؿ كبَتة يف شفاء ذلاتو الشرػلة و ىذا و بالرغم من خطورة ىذا ادلرض و آثاره اجلانبية  -

 الكشف ادلبكر اليت تزيد من فرص صلاح العالج .بفضل التطور الطيب وطرؽ 
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 تمهيد:

بعد دراسة اجلانب النظري الذي يعطينا حملة عامة وعلمية عن مرض سرطان الثدي و عالقتو بتقدير الذات - 

نبدأ بالتطرق إىل اجلانب التطبيقي الذي يعترب فصل مهم للتعرف على ادليدان و  لدى  ادلرأة ادلبتورة الثدي ،

يف  فالدراسة ادليدانية من الوسائل ادلدعمة و ادلساعدة للباحث دم مووو  الدراسة،الكشف على حاالت اليت زب

بات الفرويات من إث إذ يستعان هبا يف مجيع البيانات و ادلعلومات قصد التأكد إصلاز حبثو حول واىرة معينة ،

تباره ادلنطق األساسي يف ولقد إعتمدنا يف اجلانب التطبيقي على اجلانب النظري بإع ادلطروحة أو نفيها ،

واإلختبارات النفسية لدراسة حبيث يتظمن دراسة عيادية دراسة احلالة وادلقابلة العيادية وادلالحظة العيادية البحث،

 الذات لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي ؟.بعض احلاالت دلعرفة ما مدى تقدير 

 الدراسة اإلستطالعية : 1-

فهي أثناء إجراء الدراسة ادليدانية ، الدراسة اإلستطالعية من أىم اخلطوات اليت ينبغي للباحث أن يتبعها  تعد -

 ومن بين أهدافها :ذبعل الباحث أو الطلب  بعيدا عن الوقو  يف األخطاء يف الدراسة األساسية ،

 تعميق ادلعرفة بادلووو  ادلقًتح للبحث سواءا من الناحية النظرية أو التطبيقية . - 

 ذبميع مالحظات و مشاىدات عن رلموعة الظواىر اخلاصة بالبحث . -

التعرف على أمهية البحث و ربديد فرووو و البدء يف ووع النقاط األوىل لتخطيط البحث و الصياغة ادلبدئية  -

 دلووو  البحث )العنوان ( . 

 كفاية القدرة واخلربة على حبث ادلشكلة .-

 (.64ص 5991توفر البيانات ومصادرىا .)د فضيل دليو  -
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فلقد تعرفت من  منها من أجل التعرف على ادليدان ،وىل اليت البد ية اخلطوة األفتعترب الدراسة اإلستطالع -

رب أكثر لتفاصيل وجوانب ادلووو  الظاىرة ادلراد دراستها على أرض الواقع قصد التعمق و التقعلى  خالذلا 

 .كما سبكنت من خالذلا التعرف على الصعوبات اليت قد أتعرض ذلا ألتفاداىا يف الدراسة األساسية ،

حيث إرتأينا القيام جبموعة من اخلطوات اخلاصة بإجراءات ادلرأة ادلصابة بالسرطان الثدي ،ويف حبثنا خبصوص  -

وكذلك قمنا بإختيار العينات وفقا جملموعة من  تيار منهج مناسب لطبيعة الدراسة ،الدراسة ادليدانية و حاولنا إخ

 العينة .أفراد الشروط و األدوات اليت تساعدنا لتطبيقها على 

 ميدان البحث : -2

أجريت الدراسة ادليدانية بادلستشفى العمومي لوالية مستغاًل دبزغران بالظبط دبصلحة مكافحة السرطان -  

مقابل جناح مكافحة أمراض   service reducationوتنقسم ىذه ادلصلحة جبناحني جناح خاص ب 

معو مكتب ادلختصة النفسانية مقابلو قاعة اإلنعاش و يوجد بو قاعة اإلستقبال و مكتب إداري توجد السرطان 

ة بالنساء واألخرى خاصة بالرجال ، ومكتب للفحص الطيب جبانبها مطعم  وقاعتني ألخذ العالج واحدة خاص

 طبيب ادلختص يف العالج باإلشعا  .أما يف الطابق السفلي يوجد صيدلية و سلرب التحاليل ومكتب ال،

 حاالت الدراسة : -3

بن لزيارة من طرف جامعة عبد احلميد اقامت الباحثة بالًتدد إىل ىذه ادلصلحة بعد احلصول على تصريح با- 

على العينة اليت تتوفر فيها الشروط الالزمة  منو حيث سبكنا من احلصولدبستغاًل وإدارة قسم علم النفس ، باديس

وكانت تتكون من أربعة حاالت  عملية البًت ،الثدي ولقد أجرين أي النساء ادلصابات بالسرطان دلووو  البحث 

ولقد أبدى ىؤالء ،سنة 64سنة و 64تراوحت أعمارىم بني ختيارىا بطريقة عشوائية ومقصودة ،ولقد قمنا بإ

 دعم والنصح واإلرشاد .على المين ادلروى رغبتهن يف ادلشاركة ومساعديت يف حبثي ىذا أمال يف احلصول 
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 أدوات الدراسة : -4

 فالتحقيق أىداف الدراسة و التحقق من صحة فرووها إستخدمت الباحثة األدوات التالية :-

 دراسة احلالة .-   

 ادلقابلة العيادية . -   

 ادلالحضة العيادية .-   

وىو  dsm4     ىين اإلجتماعي وادلهين للحالة وفق و كذلك إعتمدت الباحثة على التحليل الوظيفي الذ -   

يفي الناجم عن التقييدات ال تضمن اإلختالل يف األداء الوظ إفًتاوية بني الصحة العقلية وادلرض تصلةعملية م

 اجلسدية أو البئية .

      تقدير الذات لكوبر مسيث . مقياس  -

وإمتدت ىذه  دبزغران دبصلحة مكافحة السرطان ، لقد أقيمت ىذه الدراسة بادلستشفى عمومي لوالية مستغاًل -

 ، حيث دامت شهرين ونصف تقريبا . 1152أفريل  11 إىل  1152فيفري  51الدراسة من 

  :الدراسة األساسية 2-

 منهج الدراسة : -1:

 تعريف المنهج :-1-1

ولإلجابة على األسئلة دراستو للمشكلة إلكتشاف احلقيقة ،يف لطريقة اليت يتبعها الباحث اىو  - 

إىل تلك  وىو الربنامج الذي حيدد لنا السبيل للوصول اليت يثريىا مووو  البحث ، واإلستفسارات



لرابع                                                                       االجراءات المنهجيةالفصل ا  
 

 
83 

ويعترب  ىذه الطرق ىو علم مناىج البحث ،العلم الذي يبحث يفاحلقائق وطرق إكتشافها ،و 

 (511:ص،)د زلمد شفيق . methodology"أوجست كونت " أول من إستخدم كلمة 

 تعريف المنهج العيادي :-1-2

طريقة اليت تنظر إىل السلوك من ادلنظور اخلاص فهي رباول ب"بأنو morisse klaneموريس كالن"  يعرفو-

عطوف زلمد أ  ون الفرد والطريقة اليت يشعر هبا ويسلك من خالذلا موقف وىذا بكل ثقة )الكشف عن مكن

 (. 669: ص،5995،ياسني 

ولقد إعتمدت عليو لكونو ادلنهج  الدراسات النفسية ،ساسية يف رلال فادلنهج العيادي أحد ادلناىج ادلهمة و األ-

 ادلالئم لطبيعة الفروية و مووو  الدراسة من جهة .

ويقوم ىذا ادلنهج على دراسة احلالة باعتبارىا الطريقة األنسب للفهم الشلمل للحالة وللحصول على أكرب قدر -

 شلكن من ادلعلومات عن ادلفحوص .

 للدراسة : المجال الزماني و المكاني 2-

 كانت متابعتنا للحاالت كاآليت :-     

العمومي بدراسة أربعة حاالت يف مصلحة مكافحة مرض السرطان بادلستشفى لقد قمت  -     

احلاالت غري مستقرة يف حيث خصصت أربعة مقابالت لكل حالة مع أن  لوالية مستغاًل دبزغران ،

و لقد دامت مدة الدراسة  احلاالت خارج ادلستشفى،تابعة بعض وىذا ما دفعين دب ادلستشفى ،

 . 1152أفريل  11إىل  1152فيفري  51شهرين ونصف تقريبا وىذا من 
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 مواصفات عينة البحث : 3-

 تقدير الذات لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي بعد عملية البترموضوع البحث يتمثل في  -

 كانت احلاالت تتصف دبا يلي :  العينة كانت زلددة بعد عملية البًت و لكنإذن 

 سنة . 64سنة و 64يًتاوح عمر احلاالت ما بني  -

 إن احلاالت كلها إناث وىذا ما ينطبق على مووو  البحث . -

و ادلهين و احلاالت زبتلف من حيث ادلستوى اإلقتصادي و اإلجتماعي و حىت ادلستوى التعليمي -

 .زوجات وحالة عزباء فقد تطرقت لثالثة حاالت متاحلالة ادلدنية ،

 . من عامني إىل أربعة أشهر .كلهن خاوعني للعملية اجلراحية منذ مدة -

 يوضح خصائص حاالت الدراسة : ع الجدول الساب 

 مكان إجراء ادلقابلة  ادلستوى اإلقتصادي احلالة ادلدنية  السن  رقم احلالة 

 ادلستشفى والبيت  شلتاز متزوجة سنة 64 ىل احلالة األو 

ادلستشفى ومكان  جيد متزوجة سنة64 ثانيةاحلالة ال

 العمل

 ادلستشفى وعيف عزباء سنة 61 احلالة الثالثة 

 ادلستشفى متوسط متزوجة سنة61 احلالة الرابعة
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 ( 30 ) تفوق العينة أفراد أعمار أن نالحظ الدراسة عينة أفراد خصائص ديثل الذي( 07رقم ) دولاجل خاللمن 

حيث خيتلفن يف احلالة ادلدنية كون أننا تطرقنا اىل ثالث متزوجات  ، الثدي بسرطان مصابات نساء كلهن سنة،

وحالة عزباء من أجل صحة أو نفي الفروية الثالثة ،أما يف ما خيص ادلستوى االقتصادي فاحلالة شلتاز و الثانية 

متوسط كون أهنا ماكثة  رابعةوالل مدخو الثالثة وعيف كون أهنا عزهبا وليس لديها أي  جيد كون أهنا تعمل أما

أربعة  من مكونة لعينة ادلتضمنة الدراسة ىتو ومكنتنا ،بالبيت وزوجها فالح بسيط ويقصر يف تلبية حاجياهتا 

 خالذلا ومن حبثنا فروية ربقيق بإمكانية التنبؤ من وبعد عملية البًت الثدي بسرطان مصابات نساء من حاالت

كما تعدد مكان إجراء ىذه البحث، أدوات أىم من تعد  الذي ادلوجهة نصف العيادية ادلقابلة دليل بإعداد قمنا

يوم وىذا ال  15ادلقابالت من مستشفى وادلنزل ومكان العمل نظرا ألن احلاالت تأيت دلركز مكافحة السرطان كل 

 ادلستشفى .يسمح يل باجراء ادلقابالت يف ىذه الفًتة ادلمتدة شلا دفع يب بإجرائها خارج نطاق 

 أدوات الدراسة :- 4

 دراسة الحالة : 4-1

وتعترب أساسية جلمع  تكشف لنا وقائع فهم حياة احلالة ،وسيلة جد مهمة ألهنا دراسة احلالة ىي -

حبيث تعترب  قتها وماويها وحاورىا ومشاعرىا ،ادلعلومات عنها وتعطينا فهما شامال خالل عال

اجملال الذي يسمح لألخصائي دبعرفة إذباىات احلالة من خالل مجع معلومات أكثر وأدق حىت 

 نتمكن من التشخيص اجليد ذلا .
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 المقابلة : 4-2-

 ادلقابلة يف اللغة: ادلواجهة، والتقابل  .مفهوم المقابلة :-

 فهي:   أما في اصطالح-

  عالقة دينامية وتبادل لفظي بني شخصني أو أكثر  -5

زلادثة موجهة بني الباحث والشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف : المقابلة -1

 معني، يسعى الباحث للتعرف عليو من أجل ربقيق أىداف الدراسة.  

يتم خالذلا سؤال فرد أو خبري عن معلومات ال وسيلة شفوية، )مباشرة أو ىاتفية أو تقنية جلمع البيانات،  -6

 تتوفر عادة يف الكتب أو ادلصادر األخرى.  

من ىذه التعريفات وغريىا نستنتج أن ادلقابلة ىي: لقاء بني شخصني فأكثر لتحقيق ىدف ما، من خالل طرح 

لكثري من االنفعاالت النامجة دة اااألسئلة اذلادفة من قبل ادلقابل على شخص ذبري معو ادلقابلة، واليت يصاحبها ع

عن سؤال ورد فعل على ىذا السؤال، وكل ىذه العملية هتدف إىل مجع أكرب قدر من ادلعلومات والبيانات 

 (44، ص1115)د عمار بوحوش وآخرون، ادلقصودة من الباحث ليستفيد منها يف ربقيق ىدفو من ادلقابلة.

النصف ادلوجهة مع احلالة  من اجل مجع ادلعلومات الالزمة ، الن مت االعتماد على ادلقابلة ويف ىذه الدراسة    

 طبيعة الدراسة اليت نقوم هبا تستدعي استعماذلا الهنا زبدم مووو  حبثنا .

باحث احلصول على اجابة ادلفحوص حيث يعرفها حسن غاًل على اهنا سلسلة من االسئلة اليت يأمل منها ال   

دراسة االسلوب ال يتخذ شكل ربقيق ، و امنا تدخل فيو ادلوووعات الضرورية للومن ادلفهوم طبعا ان ىذا ،

            اجابات مباشرة او غري مباشرة ادثة تكفل قدرا كبريارمن حرية التصرف ، وحيرس الباحث ان ال يقًتح أي خالحمل

 (.525،ص 1116حسن غاًل، )
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    المالحظة العيادية : 4-3

وىي البيانات يف العلوم اإلجتماعية ،من الطرق اذلامة والقددية اليت تستخدم جلمع  العيادية ىي  ظةادلالح     -

كذلك تفيد   ف الواقعية وإذباىاهتم ومشاعرىم ،تفيد يف مجع البيانات تتصل بسلوك األفراد الفعلي يف بعض ادلواق

لذلك فهي تيسر على الكثري من  ئلة ،أو يرفضون اإلجابة على األس يف األحوال اليت يقاوم فيها ادلبحثون

ادلعلومات و البيانات ادلطلوبة  واليت ال ديكن احلصول عليها بوسائل أخرى كسلوك األطفال ومشاعرىم وإذباىاهتم 

    بأية معلومات.أو عند عزوف ادلبحوثني عن التعاون مع الباحث أو مقاومتهم لو وعدم رغبتهم يف اإلدالء ،

    سية :اإلختبارات النف 4-4

ظهر جلمع ادلعطيات يستخدمها األخصائي النفساين أو الباحث للكشف عن النقاط اليت مل تىي وسيلة أخرى -

 .إعتمدت يف ىذه الدراسة على إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث  ولقد من خالل ادلقابالت العيادية ،

 عبارة : 25لكوبر سميث النموذج المصغر  مقياس تقدير الذاتأ -

وىو احلكم  ضلو الذات اإلجتماعية العائلية ، لقياس اإلذباه5942مقياس أمريكي صمم سنة   ىو  

الدرجة األوىل على الشخصي للفرد ضلو  نفسو وأن الصورة الصادقة اليت يكوهنا الفرد نفسو تعتمد ب

 وحيتوي ادلقياس على أربعة مقاييس فرعية ىي : تقديره لذاتو ،

 .   . الذات العامة 

 . الذات اإلجتماعية. 

 . العمل. 

 . ادلنزل و الوالدين . 
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وىي  فقرة معدة لقياس تقدير الذات ، 11وعدد فقراتو  توي على بعدين تنطبق وال تنطبق ،و حي

 سنة . 54الصورة اخلاصة بالكبار الذين يتجاوزون سن السادسة عشر 

 .: منها العبارات السالبة ذات األرقام 

25.24.23.22.21.18.17.16.15.13.12.10.7.6.3.2 

 : و العبارات ادلوجبة ذات األرقام 

20.19.14.11.9.8.5.4.1 

 : تعليمة تطبيق اإلختبار 

 قدم للفاحص ورقة اإلختبار للحالة ويعطي التعليمة التالية : ي 

 فيما يلي رلموعة من العبارات إجابتك علسها سوف تساعدين يف  ليوم سوف نقوم دبلئ ىذا ادلقياس ،ا

يف )×(ربع عالمة إذا كانت العبارات تصف ما تشعر بو عادة فضع داخل ادل ،معرفة ما ربب وما ال ربب 

داخل ادلربع يف خانة )×( أما إذا كانت العبارات ال تصف ما تشعر بو فضع عالمة  خانة " تنطبق "،

وجد إجابات صحيحة وأخرى خطئة وإمنا اإلجابة الصحيحة ىي اليت تعرب هبا عن وال ت"التنطبق "، 

 شعورك احلقيقي .

 : طريقة التصحيح 

  احلصول على درجات مقياس كوبر مسيث باتبا  اخلطوات التالية :ديكن 

 " حو أما إذا كانت إجابتو تنطبق منن ( ،5على العبارات السالبة مننحو )إذا كانت اإلجابات "ال تنطبق

(1.) 

  (.1أما إذا كانت اإلجابة ال تنطبق مننحو ) ( ،5مننحو )إذا كانت اإلجابة على العبارات ادلوجبة تنطبق 
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  16× ديكن احلصول على الدرجة الكلية للمقياس جبمع عدد العبارات الصحيحة وورب التقدير الكلي 

 : مستويات تقدير الذات 

ت تقدير الذات على "لكوبر مسيث "ثالث فئات دلستوياير الذات يظهر مقياس تقد 19اجلدول رقم 

 النحو التايل 

 الفئة  المستوى  الرقم 

 11-61 درجة منخفضة  15

 61-41 درجة متوسطة  11

 91-41 درجة مرتفعة  16

  التايل :التاسع كما حيتوي رائز تقدير الذات  لكوبر مسيث على أربعة مقاييس فرعية ادلتمثلة يف اجلدول            

الدرجة 

 اخلام 

 ادلقاييس الفرعية  أرقام العبارات 

 الذات العامة  11.16.59.59.51.56.51.51.2.6.6.5 51

 الذات اإلجتماعية  15.56.9.1 16

 ادلنزل و الوالدين  11.11.54.55.9.4 14

 العمل  23.17.2 16

 (  21ص  1151-1156)توىامي عائشة ،                                                                    
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 :الفصل  خالصة  

والذي ديثل االجراءات ادلنهجية اجلانب األىم الذي يساعدنا يف الشق ادليداين شلا سبق ذكره ديثل ىذا الفصل    

الذي خصص فيو أوال التعريف بالدراسة االستطالعية واذلدف منها وكيفية اختيار عينة البحث ،و لدراستنا 

،والتعرف على احلاالت كما تطرقنا فيو إىل تعريف ادلنهج وادلنهج الذي خيدم دراستنا واجملال الزماين وادلكاين 

من دراسة احلالة وادلقابلة العيادية ووصف عينة البحث اليت زبدم موووعنا مث أدوات البحث ادلستخدمة ،للدراسة 

مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث، فهذا اجلانب ادلهم من الدراسة بدوره يساعدنا كثريا يف وادلالحظة العيادية و 

 مجع ادلعلومات من أجل عرض النتائج ومناقشتها وصوال أىل التشخيص ادلناسب .
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 تمهيد 9

مت التطرق إىل ىذا الفصل من أجل عرض النتائج اليت مت احلصول عليها من خبلل ما قمنا بو من أعمال مع   

ساعدتنا يف ربقيق أىداف الدراسة احلاالت االربعة ، استنادا بادلنهج العيادي وما فيو من أدوات وإختبارات اليت 

ومن خبلل ذلك مت مناقشة الفرضيات اليت مت بنائها على ضوء إشكالية الدراسة  على ا اآلن ىاليت ضلن بصدد

 وبالتايل مت ربقق من صحة الفرضيات وصوال اىل خاسبمة تلم بنتائج ىذا البحث . ضوء النتائج اليت توصلنا اليها 

 راسة 9اوال9عرض حاالت الد      

 دراسة الحالة االولى 9 -

 جدول المقابالت 9-  

 ي يبين تاريخ و مدة و مكان اجراء المقابالت و أىدافها 9 01 رقمل  الجدو-   

 ادلدة  اذلدف منها  مكان اجراؤىا  تاريخ اجراء ادلقابلة  الرقم 

  

-1 

 

-2 

 

-3 

 

-4 

 

15-22-2217 

 

16-22-2217 

 

21-22-2217 

 

32-22-2217 

 

 ادلستشفى 

 

 ادلستشفى 

 

 البيت 

 

 البيت 

 

 مجع ادلعلومات االولية والتعرف على احلالة .

 

 تاريخ احلالة الصحي .

 

 ادلعاش النفسي للحالة .

 

 تطبيق اختبار تقدير الذات .

 

 د42

 

 د42

 

 د35

 

 د35
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 تقديم الحالة االولى 9-

 و .س  اإلسم :-  

 أنثى  اجلنس:-  

 سنة   36السن :- 

 دبستغامم  1981مارس   29تاريخ ومكان ادليبلد :-  

 حي السبلم والية مستغاًل  مكان االقامة :-  

 ربعة ذكور وبنت أ عدد االخوة :-  

 ادلرتبة الرابعة  مكاهنا بُت االخوة : -  

 ادلستوى الدراسي : السنة الثالثة ثانوي -  

 متزوجة  احلالة ادلدنية :-   

 بنات  عدد االوالد أربعة-  

 ادلهنة : ماكثة بالبيت -  

 صيدالٍل  مهنة الزوج :-  

 شلتاز  ادلستوى ادلعيشي للعائلة : -  

 غرض علمي من قبل ادلختص النفسي  : ؟ من قام بالطلب -  
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 عرض ملخص المقابالت العيادية 9-

-22-15بداية من يوم دبزغران لقد مت التعرف على احلالة االوىل يف مستشفى عمومي لوالية مستغاًل -  

  ،بالتحدث إليها و مداومة زيارهتا ففي بداية ادلقابلة االوىل قمنا بالتعرف على احلالة و أخذ ادلوافقة  ، 2217

وذلك بداية بالتعريف بوظيفة األخصائي النفساٍل مركزين على حفظ األسرار يف مهنتنا و اخبلقياتنا وسبب 

فتجاوبت احلالة معنا بكل  ،قدر شلكن من ادلعلومات عن ادلرض أكرب  تواجدنا مع ىاتو الفئات بالذات ،جلمع

 سهولة و بلطف ومل يكن أي إعًتاض منها .

ذو بشرة بيضاء  ،يلة القامة ضليفة اجلسم نوعا ما سنة متزوجة و ذلا أربعة بنات  طو  36تبلغ احلالة س.و  -

ن خبلل مظهرىا و تزيينها ها عبلمات االنوثة متبدو علي ، ىندامها نظيف و متناسق االلوان ،عيناىا بنيتان 

تطغى على وجهها إبتسامة على  ،بكل ىدوء و بشكل مقابل للباحثة  أثناء ادلقاببلت ذبلس احلالة، لنفسها 

تتكلم وتشَت ، ذبيب على السؤال بكل طبلقة  ،خللها بعض الشحوب لكن قليلة جدا طول ادلقابلة بينما يت

 ها على االحاسيس و العواطف اليت تظهر من خبلل احملادثة اليت اجريتها معها .بيديها أحيانا تعرب بوجه

أي أهنا ، ديها أي مشاكل خبلل مراحل ظلوىا كانت احلالة طفلة مرغوب فيها من طرف أمها وأبيها مل يكن ل  -

من مستوىا أما من حيث اجلانب ادلدرسي تصرح احلالة أن بالرغم ، تعاٍل أبدا من سوابق مرضية أخرى مل 

مل تقم بأي ، ة بعد فشلها يف شهادة البكالورياادلتوسط اال أهنا مل تكرر السنة ادلتوسط ولكن توقفت عن الدراس

احلالة غَت إنطوائية لديها تواصل مع كل احملطُت هبا كانت ،  تكوين حريف بقيت ماكثة بالبيت إىل حُت تزوجت

قة جيدة يسودىا اإلحًتام ادلتبادل وبقيت العبلقة جيدة بعدما تويف تعيش مع والديها وأخواهتا األربعة بينهما عبل

إىل حُت تزوجت تربطها عبلقة حب مع زوجها تعيش حياة سعيدة معو يسودىا التفاىم قبل وبعد إصابة ، األب

دلش )كنا على عالقة قبل الزواج نبغو بعضياتنل بزاف و ما تباحلالة هبذا ادلرض وىذا ما أكدتو احلالة بقوذلا 
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أما عن عبلقتها مع بناهتا تتلقى إىتمام ودعم من كل النواحي من ،  علي ال مور الزواج ال دروك بلعكس زاد(

كما أهنا مل تشكو أبدا من الظروف   ،ذات مستوى معيشي شلتاز  ، اومة وعدم الوقوف على ما ىو عليوأجل ادلق

الٍل وال يقصر يف تلبية احلاجات االسرية حيث صرحت ادلادية مستواىا ادلعيشي شلتاز نظرا دلهنة الزوج كونو صيد

 )الحمد هلل راجلي متهلي فيا وفي بناتي مشي مقصر معانا (.احلالة 

احلالة لديها شهية غذائية جيدة لكن ربافظ على وزهنا من أجل أناقتها وحسن مظهرىا اخلارجي ،كما أن  -

 طبيعة االحبلم عندىا عادية خالية من الكوابيس .

كما اهنا تقضي ،ورمحة وزيارات مع بعضهما البعض  ا عبلقة مع بعض الصديقات واالقارب بينهما مودةلديه-

َت إنطوائية كما فهي غ، رياضية او يف التنزه مع عائلتها معضم اوقات فراغها يف ادلشي او القيام ببعض األنشطة ال

ل ضيف الشفاء وربسن حالتها ضلو االفربب احلوار وادلرح فهي زلبوبة من كل االطراف تطمح ، ذكرت يف السابق 

بينما وجدنا ان للحالة ادلثل االعلى عندىا يتمثل يف جدهتا اليت بالرغم من كرب سنها اال اهنا الزالت هتتم بنفسها ،

 صغَتا (راىي كبَتا ربسبيها تفبل    melgréوىذا لقوذلا )ضلب نكون كيما ميما 

 أصيبت احلالة بسرطان  الثدي منذ عامُت تقريبا بعد شعور احلالة باألمل على مستوى الثدي و تغَت يف مظهر -

قامت بزيارة الطبيب وطلب منو إجراء الفحوصات الطبية وذلك بعد هتاملها ، احللمة ويف شكل اجللد )خشونة ( 

طمأهنا  علما اهنا قامت بزيارة الطبيب من قبل و ،السابقة  لؤلمل الذي كان يصيبها اثناء الليل خبلل ثبلثة اشهر

ن و مل تعمل أي فحوصات إىل حُت ظهور تلك األعراض أجعلها تطم وىذا ما ،ن ال يوجد أي شيئ خطَت أ

محوستش   un pommad) حسيت بالسطر فوت وكي قالي ماعندكي والو عطاني غي حيث قالت 

 عليا السطر وشكلها تبدل (  حتى كي قوا les arnalissetباه ندير 
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لتفادي ، ة بسرطان الثدي مل يقم بإخبارىا حُت قراءة زوجها  لنتائج الفحوصات و إكتشاف أهنا مصاب -

عبلن ادلفاجئ ذلا دبرضها كان إفاحلالة عند  ،ن يقوم الطبيب بذلك أل ضوف،الظروف الصعبة عند تلقيها اخلرب 

عندكي كونسارو حالتك  madamme)الطبيب صدمني كي قالي ديركت بالنسبة ذلا صدمة وىذا لقوذلا 

 وتأدلت كثَتا بسبب خوفها وقلقها من  ،و بدأت بالبكاء زاد قلقها أكثر  بنتها كانت معهااكون أن   ،خطيرة ( 

حيث صرحت ) ندريت بزاف و تقلقت كي شفت بنتي تبكي و زيد شي لي قالهلي ادلرض الذي أصاهبا 

 الطبيب (

مل يكن للحالة أي معلومة عن ادلرض سوى ادلعاناة و ادلوت و لكن ،ذ عام ونصف احلالة العملية من أجرت -

بسبب الدعم و ادلساندة اليت تلقتها من عند عائلتها والثقة يف نفسها ساعدهتا كثَتا من أجل التعايش مع ادلرض  

 يا خالتني نوقف على رجليا ( .)وقفت راجلي وبناتي معاو التعرف عليو أكثر وىذا ما أكدتو بقوذلا 

مان واالرتياح ألن كانت ألاعليها كل ادلخاوف وأصبحت تشعر ببعد إجراء احلالة عملية إستأصال الثدي زالت -

 )بعد العملية ريحت حسيت المرض صايي نحيتو(تسودىا فكرة أن ادلرض قد أستأصل مع ثديها و ىذا لقوذلا 

تتعايش أكثر مع ادلرض حبيث أصبح لديها إدراك معريف جيد حول مرضها بعد إجراء العملية اصبحت احلالة -

ب على أخذ العبلج يف الوقت ادلناسب و بصفة مستمرة وتقوم ببعض ظدأت هتتم بنفسها أكثر من السابق تواوب

 االنشطة الرياضية أكثر من السابق .

بالعكس فهي تتقبلو كما ىو  رة سلبيةستأصال ثديها مل تنظر إليو نظإوجهة نظر احلالة على جسدىا بعد  من-

قليل وين نتقلق عمري وال لكن نادرا ما تقلقها بعض التشوىات ادلوجودة يف جسمها حيث صرحت )، عليو 

كما أهنا أصبحت تنظر للحياة و ادلستقبل فقط العيش بصحة سليمة وربسنها ضلو   شفت روحي مشي زينة(

 االفضل من أجل أسرهتا .
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و أكثر شيئ يشجعها ادلساندة اليت تلقتها ، ة تلقيها اخلرب باالصابة بادلرض احلالة ىو طريقأكثر شيئ تتذكره -

 خاصة من عند زوجها.

يف آخر اجللسة فقد قدمت للحالة مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث على شكل إستبيان يقيس اربعة أبعاد -

 دلعرفة ما مدى تقديرىا لذاهتا .

 الحالة 9عرض تحليل وتفسير دراسة  -

ادلقابلة العيادية اليت مت إجرائها مع احلالة اليت ذباوبت معنا بكل سهولة اثناء ىذه  و من خبلل ادلبلحظة -

عها يف نفسها وعلى أهنا أكثر إندماجية وربب التحاور ولديها تفاؤل وأمل  ضت وىذا دليل على الثقة اليت تادلقاببل

 كبَت يف احلياة .

يفة اجلسم نوعا ما تبدو عليها عبلمات االنوثة من خبلل مظهرىا و تزيينها لنفسها و فاحلالة طويلة القامة ضل-

 ىذا دليل على إىتمامها بنفسها اكثر  لكي تظهر عبلمات ادلقاومة للعامل اخلارجي وىذا ما يبُت لنا إىتمام احلالة 

 ، دبا يقولو العامل احمليط هبا 

يف جسدىا لتظهر اكثر ثقتها بنفسها وجسدىا و لتفادي القلق  فهي ال تظهر للعامل اخلرجي النقص ادلوجود

 واإلحباط والتوتر الذي يسببو اآلخرون حول مرضها .

اثناء ادلقاببلت ذبلس احلالة بكل ىدوء وبشكل مقابل للباحثة تطغى على وجهها إبتسامة على طول ادلقابلة  -

فهي تتكلم وتشَت بيديها ، ذبيب على االسئلة بكل طبلقة  ،للها بعض الشحوب لكن قليلة جدا  بينما يتخ

أحيانا تعرب عن األحاسيس و العواطف اليت مرت هبا بوجهها بتحريك عيناىا  وحواجبها وىذا ما يدل ان احلالة 

ذبدىا دائما متفائلة و  لديها فاعلية ونشاط والثقة بنفسها فهي ال تنظر أبدا إىل مرضها و جسمها نظرة سلبية



عرض النتائج ومناقشتها                                                            الفصل الخامس       
 

 
97 

اء اهلل وقدره و ىذا ما جعلها ال تفكر أبدا يف ادلوت وىذا ما أكده الدكتور أكرم رضا أن الثقة بالنفس ضمنة بقمؤ 

ىي إؽلان اإلنسان بأىدافو وقرراتو وبقدراتو وإمكانياتو أي االمان بذاتو  وبالتايل يصبح قوي الشخصية )د 

 ( 65ص 2224مصطفى أبو أسعد 

 جتماعي و المهني 9التحليل الوظيفي الذىني اال-

االعراض غائبة يف حدىا االدٌل مثال ) قلق او خوف قليل قبل إجراء العبلج او اخلوف عند الوخز  81-70   

اعيا و مؤثرة إجتم ،ي مهتمة ومنخرطة يف بعض االنشطة فه ة ،صعدجيد على كافة األباالبر (أداء وظيفي 

جتماعية ) مثل اجلدال يف انشغاالت ان مشكبلت أو س ىناك ما ىو أكثر ملي، مسرورة بشكل عام باحلياة 

 العائلة أو مع احمليطُت هبا (.

يف بداية إصابتها  ، السيئة اليت مرت هباجلأت احلالة إىل ميكانيزمات الدفاع لتخفيف األمل وزبطي الظروف -

 بادلرض حاولت احلالة ذبنب كل األشياء وإنكارىا اليت تسبب ذلا القلق و هتدد ذاهتا مثلما كانت تتجنب أراء 

فبدال من  ،حًتامها اعن ذاهتا و احلفاظ على كما أهنا دائما كانت تلجأ للدفاع ،الناس العشوائية حول ادلرض 

احلوافز  االنشطة الرياضية و ادلشي كثَتا وىذا من أجل ان تغطي تلك الوقوف على ما ىو عليو كانت تقوم ببعض

جتماعيا يف أشكال يرضى عنها اجملتمع و ىذا ما يسمى بالتسامي فلجوئها إىل تلك االشعورية الغَت مقبولة 

دتو وىذا ما أك ،ت ضعيفة األنشطة لتعوض عن النقص أو لتغطية عيوهبا الشخصية لتبدي دائما أهنا قوية و ليس

أنا فريد عندما اشارت إىل أن اآلليات الدفاعية تستخدم يف مواجهة كل من ادلهددات الداخلية و ادلهددات 

 (.62ص  2227اخلارجية .)د ىناء أمحد شويخ 

إتضح لنا من خبلل ادلقاببلت اليت أجريت مع احلالة أن معاناهتا بدأت من صدمة ما قالو الطبيب ذلا مباشرة أهنا 

عندي كونسار وحالتك  madame)ن الثدي و حالتك خطَتة وىذا ما صرحت بو بقوذلا مصابة بسرطا
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َتىا نفسيا أوال قبل ( فهذه ادلعاناة ادلتمثلة يف عدم تقبل ادلوضوع و البكاء و الصراخ راجع إىل عدم ربضخطيرة

 أهنا ليست حبالة ولكن عند زيارهتا إىل ادلستشفى وطلب إعادة الفحوصات من جديد وطمأنتها  ،تلقي اخلرب 

) كي نصحني ستأصال الثدي و الورم سوف تشفى أصبحت تشعر باذلدوء وزال عليها اخلوف إخطَتة ودبجرد 

 الطبيب نحيها كامل تقبلت و حسيت كي غادي نحيها نحي كامل المرض ونريح (

تلقيها للعبلج الكيميائي زاد كما أن بعد تلقيها ادلعاجلة النفسية من قبل ادلختصة النفسانية يف ادلستشفى حُت -

قتو رشاد و العبلج الذي تلل النصح واإلضل وىذا كذلك بفضفو احلياة و ربسن حالتها ضلو األ أملها يف الشفاء

ىتمام بادلريض و ليس بادلرض فقط الاا ما أكده أفبلطون عندما حث على وىذ ،من عند األخصائية النفسانية 

 (.57ص  2221.)د عايدة شكري 

تفاؤل احلالة يف احلياة و الراحة النفسية اليت تتمتع هبا بالرغم من ادلعاناة اليت تعرضت ذلا قبل إجراء العملية شلا فال-

راجع إىل ادلساندة اليت تلقتها من  ،ائي من تقيئ وسقوط الشعر وغثيان قالو الطبيب و سللفات العبلج الكيمي

دة بطريقة إغلابية وىذا ما أكده أمحد عبد اخلالق ية الظروف اجلدا جعلتها دبواجهعند زوجها و بناهتا وعائلتها شل

خرين و ستعداد إنفعايل ومعريف ونزعة لئلعتقاد أو لئلستجابة إنفعاليا ضلو اآلاتناولو دلفهوم التفاؤل على أنو  عند

ة تتمتع بأفكار فهذا التفاؤل الذي حقق للحالة نوع من الراحة النفسية اصبحت احلال، ادلواقف بطريقة إغلابية 

حبيث أكد أليس أن ، دعم الذي تلقتو والثقة يف نفسها متابعة العبلج بشكل مستمر ومعتقدات إغلابية بسبب ال

عتقادات  و األفكار اليت يكوهنا الفرد إستثناءا إىل التعليمات اليت يتلقاىا إما من األسرة أو االالسلوك يتحدد ب

 (82ص 2221اجملتمع أواحمليط .)د.سحر علي طو 

)دايرى الثقة في فالثقة اليت تضعها يف نفسها وجسمها وإىتمامها بنفيها أكثر من السابق حيث صرحت -

ية جعلتها ربقق ما جعلها تتفاعل مع اآلخرين بطريقة طبيع ( ىذاروحي كيفي كيف لخرين حتى في جسمي 
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والدعم وادلساندة الوجدانية من عند عائلتها ساعدت كثَتا يف صلاح العبلج وىذا ما أكدتو  ،توازن نفسي كبَت 

 حُت قالت )غي اليوم راجلي قايل راكي زينة ميحسبوكش نيت ادلريضة تزيدي تكورجي لَتاىم مرضا معاك (.

ان الثدي ،فهي تقلل فادلساندة الوجدانية حسب ما وجده الباحثون ذلا دور مهم لدى ادلرضى ادلصابُت بسرط-

من اإلكتئاب و القلق و احلزن وفقدان تقدير الذات و بعدم الكفاءة الشخصية عن طريق إحاطة الفرد بأن لو 

 (.62ص 2227قيمة وأنو زلبوب .) د ىناء أمحد شويخ 

و ىي فادلقابلة الرابعة كانت تتمحور حول تطبيق مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث يقيس أربعة أبعاد للذات -

 الذات العامة واالجتماعية والعمل وادلنزل والوالدين من أجل احلصول على مدى دلرجة تقديرىا لذاهتا .

احلالة ذباوبت معنا وتقبلت بكل سهولة على اإلجابة على ىذه البنود وكانت جد فرحة إلختيارنا ذلا والتعامل -

 معها .

 9 عليهاألولى و تحليل نتائجو و التعليق تطبيق إختبار تقدير الذات لكوبر سميث مع الحالة ا-

 ال يوجد أي إعًتاض تقبلت بكل سهولة  لتطبيق إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث .اإلنطباع العام 9-  

 يبُت كيفية تطبيق إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث للحالة األوىل 009م الجدول رق-  

رقم 

 العبارات 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 21 22 23 24 25 

 ×    × × × ×    ×  × ×  × ×  × × ×  ×  تنطبق

ال 

 تنطبق

×  ×    ×   ×   ×  × × ×            × × ×  
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 تحليل نتائج إختبار تقدير الذات لكوبر سميث للحالة األولى 9-

 .6082-من الدرجة اخلام الكلية للمقياس  72احلصول على درجة -

 تشَت إىل وجود تقدير الذات مرتفع . 82- 62تًتاوح بُت  72الدرجة -

 التعليق على نتائج إختبار تقدير الذات لكوبر سميث 9-

يتضح من خبلل ربليل اجلدول ادلتمثل للحالة االوىل وجود تقدير الذات مرتفع ىذا ما تفسره نتائج إختبار -  

لديها ، ير الذات إلجابة على بنود اإلختبار وقياس درجة تقدتقدير الذات لكوبر مسيث بعد تطبيقو عليها با

 تقدير 

تستسلم بسهولة و سرعة تكيفها مع الظروف  مرتفع لذاهتا وىذا ما تؤكده الثقة اليت تضعا يف نفسها اليت ذبعلها ال

عامة يف اجلديدة ربقق ذلا الراحة واألمن النفسي و التفاؤل حيث يظهر وبصفة مباشرة عند نتيجة الذات ال

 .12مقاربة من الدرجة اخلام الكلية  8اإلختبار حيث كانت تساوي 

نظرا دلا  4من الدرجة اخلام الكلية  3أما بالنسبة دلفهومها لذاهتا اإلجتماعية فقد كان مرتفعا كذلك قدر ب-

ا تشعر أن لديها تتلقاه من الدعم النفسي و ادلساندة من األصدقاء و األقارب و اإلىتمام الذي تتلقاه شلا جعله

 مكانة عالية بينهم و ىذا ما أظهرتو من خبلل اإلجابة على بنود اإلختبار .

الدرجة اخلام الكلية للمقياس بالنسبة للجانب العائلي و عبلقتها  6من 5كانت النتيجة مرتفعة تقدر ب  -

لرابط القوي دلا بينهما شلا جعلها بعائلتها كانت اخلالة ربب أن تتكلم كثَتا عن زوجها و ىذا راجع إىل التفاىم و ا

 حىت مع أمها وأخواهتا كانت دائما تتلقى إىتمام كبَت .، كثَتا ومقاومة كل شيئ من أجلها   ربب أسرهتا
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فاحلالة ربب العمل كثَتا خاصة الذي ربقق فيو صلاحات كثَتة كما أهنا كانت تتلقى ،أما عن عبلقتها بالعمل -

 3من  2ىذا ما كان يزيد من ربقيق ثقة عالية بنفسها ربصلت على نتيجة  تشجيع كبَت من عندى عائلتها و

 الدرجة اخلام الكلية للمقياس .

يف األخَت بعد تقييمنا للحالة وفق تفسَت للنتائج ادلتحصل عليها إلختبار تقدير الذات و جدنا أن احلالة لديها  -

بالرغم من بًت ثديها بعد إصابتها  6082-تبار من الدرجة اخلام الكلية لئلخ 72تقدير الذات مرتفع يقدر ب

 بسرطان الثدي و ىذا ما يدل على قوة الشخصية لديها .

لتفسَت دور ادلساندة فوجدو أن ادلساندة بكل أنواعها 1989ىذا ما أكده النموذج الذي قدمو كوىن وويلر -

 خاصة إذا كانت  ،ء سواءا كان ؽلر حبدث مشق أو ال تعمل على تعديل صورة الفرد عن ذاتو و إحساسو باإلنتما

)د ىناء ،بصحتو قبل أن يتفاقم ادلرض لديو يف ادلراحل ادلبكرة من ادلرض فهي تؤدي إىل تشجيعو على اإلىتمام 

 . (96ص  2227أمحد شويخ 

 إستنتاج عام حول الحالة 9 -

 ،الذات لكوبر مسيث الذي طبق عيها ار تقدير من خبلل ادلقابلة العيادية وادلبلحظة العيادية وربليل إختب-

تع بالقوة والتقبل بالرغم وتتم ،لديها فاعلية ونشاط يف حياهتا  سنة 36س .و البالغة من العمر  الحضنا أن احلالة

صال رمز اجلمال و األنوثة ذلا إال أن بسبب الثقة اليت تتمتع هبا يف نفسها وجسدىا و خاصة ادلساندة ئستامن 

قتها من عند زوجها جعلتها تتقبل وتواجو الظروف اجلديدة يف حياهتا بطريقة إغلابية و ىذا ما جعلنا نفًتض اليت تل

 من الدرجة اخلام الكلية للمقياس . 72أن احلالة لديها تقدير الذات مرتفع يقدر بدرجة 

ظات العامة حالعيادية و ادلبل ا من ادلقاببلتو أخَتا بعد تقييمنا للحالة إنطبلقا من النتائج ادلتحصل عليه    

طراب نفسي أو عقلي فهي تعاٍل ضال تعاٍل من أي إاحلالة استنتجنا أن ونتيجة إختبار تقدير الذات  ادلرتفعة  
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فقط من داء سرطان الثدي مصحوب بقلق خفيف و خوف دبا زببأه ذلا األيام ادلقبلة وىذا ما تفكر فيو نادرا،وكل 

 ا ي ضلو الذات حيث يرتبط بالتفاؤل و الراحة النفسية و الثقة بنفسها وباجملتمع    غلىذا نتيجة اإلذباه اإل

لكي ربافظ احلالة على تقدير ىا لذاهتا و أن تزيد من تطوير معنوياهتا وعدم هتديدىا بالفشل فلقد قمت   

 بإعطائها بعض اإلرشادات ادلتمثلة يف :   

 ونفسها .احملافضة على الثقة اليت تضعها يف جسدىا  -

 أن تكون أكثر واقعية وإنتاجية . -

 إزباذ ادلهمات اليت تكون لديها حظ أكرب للنجاح . -

 ادلواصلة على أخذ األنشطة الرياضية . -

 دراسةالحالة الثانية 9 -

 جدول المقابالت 9-  

 يبين تاريخ و مدة و مكان اجراء المقابالت و أىدافها 9 01رقم  لو الجد-   

 ادلدة  اذلدف منها  مكان اجراؤىا  تاريخ اجراء ادلقابلة  الرقم 

  

-1 

 

-2 

 

 

19-22-2217 

 

23-22-2217 

 

 

 ادلستشفى 

 

مكان عملها يف 

 ادلتوسطة 

 

 مجع ادلعلومات االولية والتعرف على احلالة .

  

 الصحي .تاريخ احلالة 

 

 

 د 35

 

 

 د45
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-3 

 

-4 

27-22-2217 

 

23-23-2217 

مكان عملها )يف 

 ادلتوسطة (

 ادلستشفى 

 ادلعاش النفسي للحالة .

 

 تطبيق اختبار تقدير الذات .

 

 د42

 

 

 د42

 

 تقديم الحالة الثانية 9-

 اإلسم :ش .فاتن . -  

 اجلنس:أنثى .-  

 سنة  46السن : - 

 دبستغامم  1971 -24-24تاريخ ومكان ادليبلد :-  

 مكان االقامة : حاسي ماماش دبستغاًل -  

 عدد االخوة :مخسة )ثبلثة ذكور وبنت ( -  

 لثة.امكاهنا بُت االخوة :ادلرتبة الث -  

 ادلستوى الدراسي : ادلستوى اجلامعي * ليسانس يف احملاسبة *.-  

 احلالة ادلدنية :متزوجة .-   



عرض النتائج ومناقشتها                                                            الفصل الخامس       
 

 
104 

 عدد االوالد:ولد وبنت .-  

 ادلهنة : مقتصدة .-  

 مهنة الزوج :موظف . -  

 ادلستوى ادلعيشي للعائلة :متوسط   -  

 :غرض علمي من قبل ادلختص النفسي  ؟ من قام بالطلب -  

 عرض ملخص المقابالت العيادية 9

- 22-19لقد مت التعرف على احلالة االوىل يف مستشفى عمومي لوالية مستغاًل دبزغران بداية من يوم -  

  ،بالتحدث إليها و مداومة زيارهتا رف على احلالة و أخذ ادلوافقة ففي بداية ادلقابلة االوىل قمنا بالتع ، 2217

 وذلك بداية بالتعريف بوظيفة األخصائي النفساٍل مركزين على حفظ األسرار يف مهنتنا و اخبلقياتنا وسبب

ستوعبت احلالة كل ما اف ،قدر شلكن من ادلعلومات عن ادلرض جلمع أكرب ، تواجدنا مع ىاتو الفئات بالذات 

لذلك اإلتصال معها كان ، را دلستواىا التعليمي و الثقايف مل تستصغر دبهنة األخصائي النفساٍل نظ ،قلناه ذلا 

 سهبل خبلل طول ادلقاببلت .

ذو بشرة مسراء عيناىا  ،يلة القامة ضليفة اجلسم نوعا ما سنة متزوجة و ذلا ولد وبنت طو  46تبلغ احلالة ش.ف  - 

 ،بكل ىدوء و بشكل مقابل للباحثة  بنيتان ، ىندامها نظيف و متناسق االلوان ، ،أثناء ادلقاببلت ذبلس احلالة

ذبيب على السؤال بكل  ،بعض اخلوف شلا زببأه ذلا األيام تطغى على وجهها إبتسامة على طول ادلقابلة يتخللها 

 نا و هتز برأسها.تتكلم وتشَت بيديها أحيا، طبلقة 
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تويف  ،والديها وكانت رببها أمها كثَتا بنت مرغوب فيها من طرف  ،فاتن األخت الثالثة بُت أخواهتا كانت   - 

كان ىناك بعض التفاىم بُت أخواهتا   ،ا برعايتها ىي وأخواهتا سنوات فتكفلت والدهت 12والدىا وكان عمرىا 

 إىل فرنسا حبجة ادلرض .عند سفرىا  ألب وغياب األموت اونقص من الناحية العاطفية و ىذا عند م

يف مرحلة التمدرس اإلبتدائي و ادلتوسطة كانت منعزلة ويف ادلرحلة الثانوية بدأت تندمج مع زمبلئها ،مستواىا    

صلت مل تقم بأي تكوين حريف  كونا رب ،صلاح و أخذت ليسانس يف احملاسبة الدراسي جيد إىل حُت حققت 

لديها طلراطها يف العمل أصبح انت إنطوائية لكن مع مرور الوقت و احلالة كا،  باشرة بعد زبرجهاعلى العمل م

عبلقتها مع والديها وأخواهتا جيدة يسودىا اإلحًتام ادلتبادل بعدما تويف األب ، تواصل  مع كل احملطُت هبا 

ت العبلقة زلاولة إرضاء مجيع ومرضت األم بداء سرطان الثدي و مسافرهتا إىل فرنسا من أجل العبلج أصبح

)بعد موت بابا ومرض أم تاعي والت العالقة بيناتنا محاولة إرضاء جميع األطراف األطراف حيث صرحت 

عبلقتهما يسودىا التفاىم و احلب بينهما  وبعد ، زوجها من قبل إىل حُت تزوجت مل تربطها عبلقة حب مع ، (

)متفاىمين أنا إصابة احلالة هبذا ادلرض أصبح زوجها ؼلاف من مضاعفات ادلرض وىذا ما أكدتو احلالة بقوذلا 

أما عن عبلقتها مع اوالدىا مطيعُت ذلا تتلقى ،  وياه وبعد ما مرضت وال يخاف عليا بزاف من ىذا المرض(

من طرفهما إلظهار الدعم ذلا وأهنا ليست وحيدة من أجل ادلقاومة وعدم الوقوف على ما إىتمام وحب ومودة 

لكن مل تشكو أبدا من  ،  ىا ادلعيشي جيدامستو  ،ادلشاكل مع ولدىا بسبب الدراسة  ىو عليو لكن ىناك بعض

االسرية  حيث صرحت  الظروف ادلادية كون أهنا تعمل ونظرا إلعانة الزوج ذلا وعدم  تقصَته يف تلبية احلاجات

 مشي مقصر معانا (. maisمدخولو قليل   melgré)الحمد هلل  خدامة وزيد زوجي  احلالة 

لديها شهية غذائية جيدة جدا تتبع نظام غذائي صحي من أجل احملافظة على وزهنا ،طبيعة النوم لديها واألحبلم  

ليت كانت سند ذلا يف كل النواحي فهي مل تتعود عادية أما عن حاجياهتا العاطفية غَت مكتملة كون موت األم ا

 أبدا عن غياب األم .
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عبلقتها مع أصدقائها يف نطاق العمل وخارجو شلتازة حىت مع األىل واألقارب تربطها معهم عبلقة رائعة و ىذا    

يبغوٍل ومتفاعلا  telmmentحسب قوذلا )عبلقيت مع صحابايت وزمبلئي يف العمل و حىت مع قاع أىلييت رائعة 

 معاىم سللونيش حىت نروح للعمرة وحدي (.

و زيارة األقارب يف بعض أ، األحيان مع صديقاهتا أو عائلتها تقضي أوقات فراغها يف النوم أو التنزه يف بعض    

أقلم مع لتترى احلياة شللة جدا مل تستطع ا ،ادلرح ولكن ال ربب ادلزاح كثَتا فهي من الطبع اذلادئ ربب ، األحيان 

 ،فظل يف ادلستقبل من أجل عائلتها فهي ربب معايشة احلاظر والشفاء وربسن حالتها ضلو األ، احلياة اجلديدة 

 ويتمثل مثلها األعلى يف حياة جدهتا من أمها ألهنا إنسانة كرؽلة و معطاة وصبورة .

احلالة سباما منو ،فبعد إجراء أصيبت أم احلالة بسرطان الثدي وبعد عبلج طويل ومستمر يف فرنسا شفيت أم 

ابية الفحوصات توفيت احلالة بعدىا مباشرة وىذا ما أثر فيها كثَتا حيث غلالتحاليل الطبية وطمأنتها الطبيب بإ

ماما تاني كان فيها عالجت في فرنسا و بعد ما قالها طبيب صايي بريتي و معندكيش عاله تخافي  صرحت )

 وموراىا ب خمسة أيام توفات (كلي ماكان عندك والو فرحنا بزاف  

سنة و شفيت بعد صلاح العملية ومل تعاٍل بعد ذلك من أي مرض إىل  34كما أجريت احلالة عملية ادلرارة يف سن 

 سنة أي منذ عامُت تقريبا . 44حُت أصيبت بسرطان الثدي يف سن 

  

تعب وإرتفاع درجة احلرارة يف بعض بالرغم من ظهور بعض األعراض لدى احلالة ادلتمثلة يف الفشل ادلتكرر و ال

األحيان أىل أهنا مل تبايل فكانت تعتقد أنو بسبب العمل ،بعد مرور ثبلثة أشهر على ىذا احلال إرتفعت لديها 

تفكر أن تذىب  درجة احلرارة كثَتا أصبحت تشعر بالربد الشديد و الرجفة و التعرق طول الليل وىذا ما جعلها

حيث  ،اك كتلة على مستوى الثدي اليسرى قبل ذىاهبا وىي يف احلمام إكتشفت أن ىنولكن  ،إىل زيارة الطبيب 
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كي دخلت للدوش صبت حاجة ربت صدري   ،مى فليل مغمدتش عيٍت حىت للصباح صرحت )حكمتٍت احل

 ليسر قاسحة بزاف زدت خفت كًت (.

كد ذلا أهنا حيث أ جراء الفحوصاتبعد كشف الطبيب عنها مل يقدم ذلا أي دواء ومل يؤكد ذلا أي شيئ إال بعد إ 

وبالرغم من أن الطبيب ادلختص قبل أن يقوم بإعبلن ادلرض بدأ بتحضَتىا نفسيا ومل يقل  ،مصابة بسرطان الثدي 

ب عليك ذلا مباشرة أهنا مصابة بسرطان الثدي بل قال أن ىناك كتلة على مستوى الثدي و ليست خطَتة وغل

إىل  أن ردت فعلها كانت ببل حوىل وال قوة إال باهلل و قامت ىي بإخباره أهنا مصابة  ، صاذلائستاإجراء العملية و 

كانت   ( فلم تتقبل اإلصابة بادلرض وcancareبسرطان وىذا لقوذلا )الطبيب ماقاليش ديركت أنا قلتلو عندي 

جاٍل صعيب بزاف   maisكدتو بقوذلا )احلمد هلل الطبيب عرف كيفاه وصلي اخلرب أردت فعلها البكاء و ىذا و 

 بكيت وغادتٍت (.

لكن بعد نصحها الطبيب بنزع الثدي كلو لفائدة ، ي كلو كانت تفضل نزع الكتلة فقط مل  تقبل أبدا نزع الثد

على  maisكامل    le seinصحتتها وسبلمتها اقتنعت وتقبلت الفكرة حيث صرحت ) ماتقبلتش فكرة ضلي 

 جال صحيت تقبلت كلشي (.

ذا ادلرض و دائما البكاء فبالنسبة ألوالدىا رفضو كليا إصابتها هب ،اخلرب مل يتقبلوا ذلك أبدا  اد أسرهتاعند تلقي أفر 

بينما األصدقاء و ادلقربون   ،ئما حىت ألتفو األسباب ربدث ذلا أما زوجها أصبح ينتابو اخلوف عليها دا ،عليها 

 كانت ردت فعلهم اإلندىاش والبكاء .

ل  ضذلك ولكن مع الوقت تقبلت وىذا بفلقد عانت كثَتا بعد  ،لى فقدان ثديها مل تتعود عبعد إجراء العملية 

ة ودعم كبَت منهم من كل إعانة زوجها ذلا وأوالدىا وخاصة صديقاهتا وزمبلئها يف العمل حيث تلقت مساند

تشفى كانت تائهة ألهنا وىي يف ادلس ،عملية حسنة ولكن النفسية مًتدية فكانت حالتها الصحية بعد ال ،النواحي 
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 laوبعد مرور شهر على العملية أصبحت تأخذ العبلج  ،تتقبل صورة جسدىا عند نزع ثديها يف البداية مل 

chimio thérapie  مرت بفًتة صعبة جراء ىذا العبلج  ،العمومي لوالية مستغاًل دبزغران يف ادلستشفى

شلا تأزمت نفسيتها كثَتا وأصبحت ربب  ،بسبب بعض األعراض ادلتمثلة يف الغثيان  والتقيئ وسقوط الشعر 

 ،ا والكشف عن احلالة النفسية ذلا قامت بزيارهتا ادلختصة النفسانية من أجل التعرف عليه  اجللوس يف البيت فقط

، كثَتا وخاصة عند التكلم عن أمها  طبيعي لكن أثناء التكلم عن تاريخ مرضها بكتتقبلت احملادثة معها بشكل 

وعملت معها األخصائية النفسانية دلدة شلا أصبحت بعد ذلك تشعر بالراحة النفسية واألمان بعد اخلوف الذي  

حول ادلرض حيث قالت كان ينتاهبا كل مرة وزاد أذلا يف الشفاء بعد النصح واإلرشاد وتوضيح ذلا األمور الغامضة 

 .  كان عندي حسيت بوحد الراحة معاىا(  خرجت قاع يل psychologue) كي جات عندي 

بعد شعور احلالة بتحسنها ضلو األفضل عادت إىل عملها بشكل طبيعي وأىم شيئ وجدناه عندىا أهنا ال تفكر 

 كر فيو أبدا .أبدا يف ادلوت حيث قالت أن األجل عند اهلل وذبربة أمها تقويها وال تف

اخلظروات و الفواكو و  تواضب دائما على أخذ العبلج يف الوقت ادلناسب وتتبع نظام غذائي خاص فهي سبيل إىل

فبعد إصابتها  ،تقوم بأي نشاط رياضي  ا كوهنا المتناع عن اللحوم و السكريات فهي ربافظ على وزهنالالعسل وا

ي مرضت زاد إىتمامي بنفسي يف كل شيئ راٍل ضلب طلرج بادلرض أصبحت هتتم بنفسها كثَتا حيث صرحت )ك

dija ) لكن ال ربب جسددىا أبدا بالرغم من الثقة اليت تضعها يف نفسها .،  راٍل راػلة للعمرة 

أما بالنسبة ذلا فهي ربمد اهلل على أهنا تستطيع  ،ون نظرة شفقة وىذا يزعجها كثَتا أصبح ينظرون إليها اآلخر 

كما وجدنا أن أكثر شيئ تتذكره احلالة وترك أثرا كبَتا يف نفسها ،نوم وقضاء حوائجها لوحدىا كل والادلشي و األ

 أما أكثر شيئ يشجعها يف احلياة وأن ؽلكنها الشفاء ىو ما حدث ألمها جراء مرضها .،بًت ثديها ىو بعد 

 ملخص  تحليل وتفسير دراسة الحالة الثانية 9- 
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وادلبلحظة العيادية اليت مت إجرائها مع احلالة اليت ذباوبت معنا بكل سهولة خبلل من خبلل معطيات ادلقابلة     

طول ادلقاببلت نظرا دلستواىا التعليمي و الثقايف يف إستوعاهبا دلهنة األخصائي النفساٍل وجدنا أن احلالة غَت 

 إنطوائية ربب التواصل والتحاور خاصة يف اجملال الذي ؼلص مرضها .

ىندامها ننظيف ومتناسق األلوان ذلا ، ذوبشرة مسراء عيناىا بنيتان ، لة القامة ضليفة اجلسم نوعا ما طويفاحلالة      

إىتمام دبظهرىا اخلارجي وىذا من أجل عدم إظهار النقص اجلسدي اليت ربس بو بالرغم من أهنا دائما ربمد اهلل 

لة بينما يتخللها بعض اخلوف شلا زببأه ذلا األيام على ما أعطاه ذلا ،بينما تظهر على وجهها إبتسامة طول ادلقاب

فاخلوف حسب علم النفس احلديث كميل فطري لو  "من أعراض خطَتة حول مرضها وذلذا زاد إىتمامها بنفسها 

وظيفة حيوية أال وىي محاية ذات الكائن من عوامل التهديد وادلخاطر "ألهنا ال تقبل تأزم حالتها ورؤية نفسها 

عيفة يف كل ضا عزة النفس وىي ال ربب أن تظهر بية حاجياهتا وىذا ما يدل على أن احلالة لديهعاجزة على تل

احلاالت تبحث عن الشعور باألمن من أجل أن تتجنب نظرة الناس  إليها ادلتمثلة يف الشفقة وىذا ما أثبتو علماء 

ة اإلنسانية فإذا كان اخلوف قطبها السالب النفس عن العبلقة الوثيقة بُت األمن واخلوف شلا يكونان معا قطيب احليا

وبالتايل مهما كان مصدر اخلوف فإن اإلنسان ػلاول طلب النجاة لنفسو والبحث عن  ،فإن األمن قطبها ادلوجب 

 (33ص2221مبلذ يلوذ بو ويبعد عنو ذلك اخلطر ويتمثل ىذا ادلبلذ يف الشعور باألمن .)د عبد العزيز الناصري 

 لذىني و اإلجتماعي والمهني 9التحليل الوظيفي ا

ظهور ذلا بعض األعراض اخلفيفة مثال) مزاج منخفض يف بعض األحيان أو أرق خفيف  نتيجة العمل(  61.72

أو بعض الصعوبة يف األداء الوظيفي اإلجتماعي ادلهٍت مثال )عدم الذىاب إىل العمل خاصة عند إجراء العبلج 

عامة فهي تقوم بأداء وظيفي جيد وتقيم بعض العبلقات الشخصية وما ػلدث ذلا من سللفاتو (ولكن بصورة 

 اإلجابية. 
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من ادليكانيزمات الدفاعية اليت جلأت إليها احلالة سبثلت يف الكبت وىذا للتخلص من القلق الذي كان يرتاهبا  - 

على اإلتزان و حول مرضها يف بداية كشفها عن ادلرض وحىت ال تظهر ألوالدىا خطورة ادلرض من أجل احلصول 

وبالتايل جلأت إىل ىذه  ،فقدان احلب عند زوجها وأوالدىا  األمان بُت أسرهتا وحىت تتجنب بعض األخطار مثل

أما آلية اإلنكار إستعملتها من أجل اإلبتعاد عن كل ادلصادر اليت ، لدفاعية من أجل الدفاع عن الذات اآللية ا

بو يف بداية إصابتها بعدم إخبار األقارب و اجلَتان بأهنا مصابة  تسبب ذلا القلق و تتعب نفسيتها مثلما قامت

 بسرطان الثدي وىذا لتتجنب إنفعاالهتم وأفكارىم السلبية حول ادلرض اليت تسبب ذلا اإلحباط والقلق .

وبعد إجراء العملية فظلت أن ترجع إىل عملها الذي تلقت فيو دعم من طرف زمبلئها من أجل أن تعوض على 

اجلسدي الذي مل تتقبلو وصلاحها يف إدارة عملها زاد من ثقتها من نفسها ، كما كانت تربر سلوكها لعدم النقص 

حضور ادلناسبات اإلجتماعية كثَتا خاصة األفراح بكثرة العمل وعدم وجود الوقت لديها واإلعتذار وىذا لتفادي 

سية حيث صرحت )منبغيش كلمة مسكينة ة على صحتها النفظدلتمثلة يف الشفقة من أجل احملافنظرة الناس ا

 غلنوٍل الناس كي قلويل مسكينة (.

فمن خبلل عرض ىذه اآلليات الدفاعية وجدنا نوع من اإلتساق بُت ىذه اآلليات الدفاعية هبدف زبفيف أو     

قع األسري و اتقليل القلق أو إخفاءه من أجل ربقيق التوافق بُت األنا األعلى واذلو و بالتايل احملافظة على الو 

ادر ادلشقة وعلى ىذا فقد حدد فرويد إستخدام اآلليات الدفاعية يف مواجهة ومعاجلة مص ،اإلجتماعي وادلهٍت 

 2227وأكد أدلر على مواجهة مصادر ادلشقة اخلارجية و التهديدات البيئية .)د ىناء أمحد شويخ ، الداخلية 

 (.62ص 

ادلعاناة اليت سببها  ة أكدت احلالة أهنا ال تعاٍل من قلق ادلوت بالرغم منمن خبلل ادلقابلة وادلبلحظة العيادي -    

وخاصة ذبربة أمها اليت  ،اجلل بيد اهلل وأن ادلوت حتمية  وىذا راجع إىل إؽلاهنا بقضاء اهلل وقدره وأن ،ذلا ادلرض 
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وىذا دليل  ، دلوت إطبلقااحلالة ال تفكر يف ا توفيت مباشرة بعدما شفيت سباما من ادلرض فهذه التجربة جعلت

أال أهنا قلقة  ،ية واإلستناد عليها على أن احلالة تستند ذبارهبا وما يقع معها يف حياهتا أي العودة إىل اخلربات األول

من تفاقم ادلرض لديها شلا يعيق حياهتا يف الواقع األسري و ادلهٍت وحىت بالنسبة لقضاء حوائجها لوحدىا ، فهي 

منتقبلش نشوف روحي عاجزة على  أن تعيش معاناة كبَتة وىذا ما صرحت بو حيث قالت )تتمٌت ادلوت على 

(ألن القلق حالة من الشعور بعدم اإلرتياح و كلشي نتمنى ربي يديني قبل ماتشوف عيني ىذا الشيئ 

 اإلظطراب ادلتعلق حبوادث ادلستقبل )وكيبيديا (.

أوالدىا حيث قالت ) والدي يقراو يف ادلتوسطة يل طلدم فيها  كما صلد  أن احلالة عصبية أكثر من السابق مع     

تصيبيٍت غي موراىم سيغتو الولد طلاف عليو بزاف يبل مينجحش( فهذه العصبية ناذبة عن اخلوف دلا زببأه ذلا 

 األيام فهي تبحث عن األمن ألوالدىا نظرا لوضعها الصحي و ىذا ما تبُت خبلل ادلقابلة .

ليت تؤثر عليها واجهة مواقف احلياة الداخلية و اخلارجية وذلك لتحقيق ذبنب كل ادلشقات افاحلالة تقوم دب    

هرتو من خبلل مواصلة عملها من أجل تعويض النقص اجلسدي وتلبية كل مصاريف ظبالسلب،وىذا ما أ

 حاجياهتا كون أن زوجها لو دخل ضعيف .

هود ادلبذول حلل ادلشكبلت ادلرتبطة دبطالب الفرد أن ادلواجهة ىي اجمل 1993ىذا ما أكده دانتزر سنة      

الداخلية واخلارجية و اليت يدركها الفرد كمصدر للتهديد أو اجملهود ادلبذول لتدبر وتقليل التأثَت السليب للمشقة ،إال 

 أن مواجهة احلالة حققت نوع من التوازن النفسي والشعور بالراحة واذلدوء .

السلبية لو جعلتها تتجنب حىت النظر يف ادلرآة ألن ىذا  عدم تقبلها جلسدىا على ما ىو عليو ونظرهتا      

يزعجها كثَتا و ػلدث ذلا نوع من القلق وعدم الرضا وىذا دليل على عدم تعودىا على األشياء اجلديدة اليت 

فبالرغم من عدم  ، عيفة أمام احمليطُت هباأن تظهر ضربدث معها وخاصة اليت سبس مظهرىا ألهنا أبدا ال ربب 
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) وليت مهتما إىتمام بنفسها أكثر حيث صرحت  الرضا عن جسمها إىل أن لديها ثقة بنفسها كبَتة جدا و

بروحي كثر من السابق في كلشي حتى في نوعية األكل ودايرى الثقة في نفسي بزاف على ذيك راني واقفة 

.) 

الة ذلذه التغيَتات أو ادلواقف اليت تسبب ذلا ظغط أو قلق ،وىذا ما أكده ىذا ما يدل على مقاومة احل    

تتوقف على عملية التقدير ادلعريف و الذي يساعد ، ًتاتيجية ادلقاومة يف أي مرض ما أن إس1981الزاروس سنة 

أمحد شويخ الفرد عل تقييم مطالب موقف ما قد تعرض فيهللخطر و بالتايل ربدد إستجاباتو للمقاومة )د ىناء 

 ،تفاعل مع اآلخرين بطريقة طبيعية وبالتايل ىذه ادلقاومة والثقة اليت تضعها يف نفسها جعلتها ت (82ص 2227

والدعم وادلساندة الوجدانية واإلجتماعية من األسرة و الزمبلء و األقارب ساعدهتا كثَتا يف صلاح العبلج لديها 

األسرة وصحبايت وزمبلئي يف العمل عاونتٍت بزاف باه نوقف  وزبطي الظروف الصعبة وىذا ما صرحت بو ) وقفت

ماجلديد ( وىذا ما وجده الباحثون أن ادلساندة الوجدانية ادلتمثلة يف مسار ادلودة والصداقة و الرعاية و اإلىتمام و 

يث زبفيف احلب واإلحساس بالراحة و اإلنتماء ذلا دور مهم لدى مرضى أورام السرطانية وأثر إجا ي عليهم من ح

 أحداث احلياة ادلثَتة للمشقة .

كما أن العبلج النفسي الذي تلقتو يف ادلستشفى من طرف األخصائية النفسانية ساعد كثَتا يف صلاح العبلج     

 البدٍل وزبطي الظروف  الصعبة .

 تطبيق إختبار تقدير الذات لكوبر سميث مع الحالة الثانية و تحليل نتائجو و التعليق عليها 9-

 ال يوجد أي إعًتاض تقبلت بكل سهولة  لتطبيق إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث .اإلنطباع العام 9-  

 يبُت كيفية تطبيق إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث للحالة الثانية:029 الجدول رقم-  
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رقم 

 العبارات 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 21 22 23 24 25 

 ×    × × × ×   × ×  × ×  × × × ×  ×  ×  تنطبق

ال 

 تنطبق

×  ×  ×     ×   ×   × ×     × × ×  

 

 تحليل نتائج إختبار تقدير الذات لكوبر سميث للحالة الثانية 9-

 82-62من الدرجة اخلام الكلية للمقياس  68احلصول على درجة-

 تقدير الذات مرتفع .تشَت إىل وجود  82- 62تًتاوح بُت  68الدرجة -

 التعليق على نتائج إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث :-

يتضح من خبلل ربليل اجلدول ادلتمثل للحالة الثانية وجود تقدير الذات مرتفع ىذا ما تفسره نتائج إختبار -  

 تقدير الذات لكوبر مسيث بعد تطبيقو عليها باإلجابة على بنود اإلختبار وقياس درجة تقدير الذات ،لديها تقدير 
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سها وتقديرىا ذلا جعلها تواجو الظروف اجلديدة وأكثر مقاومة مرتفع لذاهتا وىذا ما تؤكده الثقة اليت تضعها يف نف

ذلا حيث حققت الراحة واألمن النفسي ويظهر ىذا وبصفة مباشرة عند نتيجة الذات العامة يف اإلختبار حيث  

 .12مقاربة من الدرجة اخلام الكلية  7كانت تساوي 

نظرا دلا تتلقاه  4من الدرجة اخلام الكلية  3عا قدربأما بالنسبة دلفهومها لذاهتا اإلجتماعية فقد كان مرتف-    

من الدعم النفسي و ادلساندة من األصدقاء و األقارب و اإلىتمام الذي تتلقاه شلا جعلها تشعر أن لديها مكانة 

 عالية بينهم و ىذا ما أظهرتو من خبلل اإلجابة على بنود اإلختبار .

جة اخلام الكلية للمقياس بالنسبة للجانب العائلي و عبلقتها الدر  6من 5كانت النتيجة مرتفعة تقدر ب  -  

بعائلتها كانت اخلالة ربب أن تتكلم كثَتا عن أوالدىا وأمها وزوجها و ىذا راجع إىل التفاىم و الرابط القوي دلا 

 كبَت .  حىت مع أخواهتا دائما تتلقى إىتمام، كثَتا ومقاومة كل شيئ من أجلها   بينهما شلا جعلها ربب أسرهتا

فاحلالة ربب العمل كثَتا خاصة الذي ربقق فيو صلاحات كثَتة كما أهنا كانت  ،أما عن عبلقتها بالعمل -   

تتلقى تشجيع كبَت من عندى عائلتها و زمبلئها يف العمل  ىذا ما كان يزيد من ربقيق ثقة عالية بنفسها ربصلت 

 الدرجة اخلام الكلية للمقياس . 3من 2على نتيجة 

يف األخَت بعد تقييمنا للحالة وفق تفسَت للنتائج ادلتحصل عليها إلختبار تقدير الذات و جدنا أن احلالة  -     

بالرغم من بًت ثديها بعد  82-62من الدرجة اخلام الكلية لئلختبار 68لديها تقدير الذات مرتفع يقدر ب

 ية لديها .إصابتها بسرطان الثدي و ىذا ما يدل على حبها لذاهتا وقوة الشخص

 إستنتاج عام حول الحالة 9 -

 ،عيها لذات لكوبر مسيث الذي طبقمن خبلل ادلقابلة العيادية وادلبلحظة العيادية وربليل إختبار تقدير ا-   

تتمتع بالقوة والتقبل بالرغم فهي ،  مية والثقة اليت تضعها يف نفسهاالحضنا أن احلالة نظرا لثقافتها ومعرفتها العل
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ستئصال ثديها و خاصة مواجهتها ومقاومتها دلرضها ومضاعفاتو وادلساندة اليت تلقتها من عند زوجها وخاصة امن 

زمبلئها وصديقاهتا جعلتها تتقبل وتواجو الظروف اجلديدة يف حياهتا بطريقة إغلابية و ىذا ما جعلنا نفًتض أن 

كما ؽلكن إفًتاضنا أن ،اخلام الكلية للمقياس من الدرجة   68احلالة لديها تقدير الذات مرتفع يقدر بدرجة  

 سبب إصابتها بسرطان الثدي راجع إىل العامل الوراثي .

ظات العامة حا من ادلقاببلت العيادية و ادلبلنطبلقا من النتائج ادلتحصل عليهاو أخَتا بعد تقييمنا للحالة     

سرطان الثدي  ادلصحوب بقلق اإلنفصال مثل ذبنبها احلالة تعاٍل من استنتجنا أن ختبار تقدير الذات  اونتيجة 

وكل ىذا نتيجة أهنا ال يعجبها جسدىا ، سبب ذلا إحراج  كاألفراح وغَتىاحضور ادلواقف اإلجتماعية اليت ت

وبالرغم من ىذا إال أهنا تثق بنفسها أكثر شلا تثق جبسدىا والراحة واألمن النفسي و صلاحها يف عملها ويف 

درجة من الدرجة  اخلام الكلية للمقياس  68ية جعلتها تتمتع بتقدير الذات ادلرتفع يقدر بعبلقاهتا الشخص

(62-82 .) 

لكي ربافظ احلالة على تقدير ىا لذاهتا و أن تزيد من تطوير معنوياهتا وعدم هتديدىا بالفشل فلقد قمت   

 بإعطائها بعض اإلرشادات ادلتمثلة يف :   

 عها يف ونفسها .احملافضة على الثقة اليت تض -

 اخلضوع إىل العبلج لتقوية الثقة يف نفسها وجسدىا  -

 إزباذ ادلهمات اليت تكون لديها حظ أكرب للنجاح . -

 شلارسة األنشطة الرياضية . -

 العمل على تعديل معتقدات الفرد عن جسمو  -

 دراسةالحالة الثالثة9 - -
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 جدول المقابالت 9-   -

 يبين تاريخ و مدة و مكان اجراء المقابالت و أىدافها 9 03رقم  الجدول-    -

 ادلدة  اذلدف منها  مكان اجراؤىا  تاريخ اجراء ادلقابلة  الرقم 

  

-1 

 

-2 

 

-3 

 

-4 

 

22-22-2217 

 

27-22-2217 

 

26-23-2217 

 

13-23-2217 

 

 ادلستشفى 

 

 ادلستشفى 

 

 ادلستشفى

 

 ادلستشفى

 

 

 على احلالة .مجع ادلعلومات االولية والتعرف 

  

 تاريخ احلالة الصحي .

 

 ادلعاش النفسي للحالة .

 

 تطبيق اختبار تقدير الذات .

 

 د 35

 

 

 د45

 

 د42

 

 

 د42

-  

 تقديم الحالة الثالثة9- -

 اإلسم :ب. ج. -   -

 اجلنس:أنثى .-   -

 سنة  44السن : -  -

 بعُت تادلس. 1973 -  28-28تاريخ ومكان ادليبلد :-   -
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 مكان االقامة :  سيدي بالعطار دبستغاًل -   -

 عدد االخوة :أربعة )ثبلثة ذكور وبنت ( -   -

 مكاهنا بُت االخوة :ادلرتبة اخلامسة )الصغرى ( -   -

 ادلستوى الدراسي : السنة الثالثة ثانوي .-   -

 احلالة ادلدنية :عزباء   -    -

 ادلهنة :خياطة  .-   -

 ضعيف  ادلستوى ادلعيشي للعائلة : -   -

 من قام بالطلب؟:غرض علمي من قبل ادلختص النفسي  -   -

 عرض ملخص المقابالت العيادية 9 -

يف مصلحة مكافحة السرطان بادلستشفى  2217-2-22سبى التعرف على احلالة ب.ج يف يوم     

كان أما ىديف  ،من رليئها أخذ العبلج الكيميائي حيث كان اذلدف  ،العمومي لوالية مستغاًل دبزغران 

م تكن ،يف حبثي ىذا الذي يتعلق دبرضها التعرف على احلالة والتقرب منها من أجل العمل معها و مساعديت 

على علم دبهنة األخصائي النفساٍل و خاصة يف تلك ادلصلحة وىذا ما أكدتو بقوذلا )نيت فرمليا ىنايا ( فلقد 

ة إىل احلديث معها حىت احلالة كانت حباجمت أوال التعريف دبهنة األخصائي النفساٍل كان اإلتصال سهل 

كما بدت مرتاحة أثناء احملادثة اليت أجريتها معها  فحاولت مساعدهتا قليبل حىت   ،والتخفيف من أالمها

 تتجاوز الظروف الصعبة للمرض .

ء سنة عزباء وتعيش مع أسرهتا متوسطة القامة تتميز ببدانة اجلسم ذلا بشرة زرقا 45احلالة ب.ج تبلغ    

لكن تبدو عليها عبلمات  ،تتكلم بصوت منخفض  ،ىنندامها نظيف و متناسق األلوان عيناىا سودويتان 

 احلزن والتوتر والقلق جراء مرضها وىذا ما ظهر من خبلل طول بكاءىا وإمحرار وجهها و التعرق .
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أما ظلوىا احلس  ،واحدة ها وىذا كون أن لديها أخت كانت احلالة طفلة مرغوبة فيها كثَتا من طرف والدي     

خواهتا األربعة ذات عبلقة جيدة بينهم و حىت مع والديها أن جيد جدا فهي تعيش مع والديها و حركي كا

مطيعة ذلم كثَتا كون أن أختها تزوجت وبقيت ىي العون ادلساند ألمها وأبيها وحىت أخواهتا يف تدابَت ادلنزل 

مرت مرحلة الطفولة و ادلراىقة لمسؤولية تاع الدار ( ) كي تزوجت ختي وليت أنا قادبة احيث صرحت 

إىل حُت ،ادلعيشي الضعيف بشكل عادي مل تعاٍل من أي نقص عاطفي أو مادي بالرغم من ادلستوى 

ن مع أبيها وزوجتو فهي تعيش اآل ،وةحيث بدأت العبلقة زبتل بينهما توفيت األم تزوج األب وكل اإلخ

 أخيها وزوجتو .

 لتحقت بالسنة الثالثة ثانوي ااألطوار ذات مستوى جيد إىل حُت  التمدرس عادية يف كللقد سبت مرحلة  -

مل تتحصل على شهادة البكالوريا شلا توقفت عن الدراسة كون أن أمها كانت مريضة ولكن بعدما توفيت األم 

فاحلالة عزباء ،  ام وىذا بعد دعم من زوجة أخيهاوبعدىا بسنُت طويلة قامت بتكوين حريف " خياطة " دلدة ع

 كن مل تعمل فيو بسبب الظروف الصحية اليت تعيشها .لل خياطة يف احلي اليت تعيش فيو و ذلا زل

مل  ،ىا إىل حُت تزوج وراء وفاة أمها كانت عبلقة احلالة شلتازة مع أمها إىل حُت توفيت وكذلك مع والد   

أهنا ال ربب أبدا احد أن يأخذ مكان أمها حيث تتقبل أبدا زوجة أبيها شلا أثارت بعض ادلشاكل بينهما كون 

)ما قبلتش مرت بابا مانبغي حتى وحدا تدي بالصت ماما ما درتلي حتى حاجة بصح صرحت 

عبلقتها مع أخواهتا جيدة يسودىا التفاىم والتعاطف بينهما  كون أهنا األخت الصغرى فهم ،  مانبغيهاش (

 ػلبوهنا كثَتا .

ئما أما عن احلاجات العاطفية غَت مكتملة كون أهنا عزباء وأمها توفيت فهي داذلا شهية غذائية جيدة    

أما عن طبيعة النوم عندىا عادية ولكن ىناك تكرار يف األحبلم حيث  ،تشعر بالنقص من ىذه الناحية 

 ) دايما ماما جيني في المنام ( .صرحت 
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قضي كما أهنا ت،  معها وحىت مع األقارب واجلَتان احلالة لديها صدبقة من نفس سنها ذلا عبلقة جيدة    

 مشاىدة التلفاز أو اخلروج لقضاء حوائجها. ،معظم أوقات فراغها يف البيت 

تطمح احلالة دائما فقط يف الشفاء وعدم تأزم حالتها ضلو األسوء كما أهنا ال ربب التكلم كثَتا عن مرضها    

 أمام ادلرضى أو اللذين يعرفوهنا .

أربعة أشهر جراء حادث لة ب.ج مل تعاٍل أبدا من سوابق مرضية إىل حُت أصيبت بسرطان الثدي منذ احلا   

تأدلت كثَتا يف تلك  ،ا ظرب خزرم الباب ثديها اليمٌت حيث أن احلالة كانت تريد قفل الباب شل ،يف منزذلم 

بت مباشرة إىل الطبيب فأمرىا اليلة وأصيبت باحلمى يف تلك اليلة و يف الصباح وجدهتا كلها زرقاء شلا ذى

 مباشرة بإجراء الفحوصات الطبية وإجراء العملية ذلا فبعد إجراء الفحوصات أخربىا الطبيب باستأصال ثديها

فلم تتقبل أبدا ىذا ادلوضوع بكت كثَتا حبيث أجرت العملية وىي غَت متقبلة سباما خوفا من إعاقة حياهتا 

وحسب قوذلا ، ندير العملية جات بسيف ....بكاء وخفت من كلش (ماقبلتش قاع باه العملية والزوجية)

 بعد إستيقاضها من العملية إهنارت بالبكاء كون أن خرب بًت ثديها جاء مفاجئ ومل تتوقعو أبدا .

بعد مرور شهر من العملية أمرىا الطبيب بإجراء العبلج الكيميائي يف ادلستشفى العمومي لوالية مستغاًل    

لحة مكافحة السرطان مل تتقبل احلالة أبدا العبلج باألدوية الكيمياوية وحىت الدخول إىل ىذه  دبزغران دبص

ادلصلحة إىل أن زلاولة ادلختصة النفسانية يف إقناعها بالعبلج وأن ىذا دلصلحتها صلحت ودخلت ألخذ 

 مع مرور الوقت تعودت على ذلك . بالقناع ولكن العبلج وىي 

لسرعة إصابتها دبرض سرطان الثدي وأهنا سوف   إصابتها أصاهبم  اخلوف والذىول عند مساع أىلها خبرب  

 ولكن بعد ذلك تقبلوا قضاء اهلل وقدره .  la chimio thérapieذبري العبلج 

فاحلالة تتعايش مع ادلرض بصعوبة كون أهنا مل تتقبلو أبدا يف البداية وحىت اآلن كما أهنا ربب اجللوس كثَتا   

ففي األول كتمت ادلوضوع )نريح كي نقعد وحدي ( يث تشعر بالراحة وىذا حسب قوذلا لوحدىا حب
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فاحلالة رباول العيش يف ادلنزل على  ،كبلم الناس الذي يسبب ذلا القلق وحاولت أن يبقى سرا لتتفادى  

 طبيعتها ادلاضية كما لو أهنا مل تصب بأي مرض .

كما أنا مل تواظب على أخذ ،عرف عنو فقط ادلعاناة و ادلوت تمعرفة احلالة عن ادلرض زلدودة كثَتا فهي   

 العبلج الكيميائي يف ادلستشفى أحيانا تغيب على أخذ الدواء .

 احلالة هتتم دبظهرىا اخلارجي ولكن ال تتبع نظام غذائي خاص وال ربافظ على وزهنا أبدا .

، سدىا وحىت لطموحاهتا ومستقبلها من وجهة نظر احلالة بعد إصابتها بادلرض تغَتت نظرهتا لنفسها وج   

حبيث أصبحت تنظر بالنقص جلسدىا وثقتها قليلة بنفسها كون أهنا مريضة فهي ترى أهنا عاجزة على كل 

 شيئ وأن كل شيئ أصبح مستحيل عندىا وخاصة حياهتا الزوجية .

إليها بشفقة فهم دائما يشجعوهنا إىل العمل يف زللها ولكن تقول أهنا ال تستطيع ذلك  عائلتها تنظر  

) كي مرضت وخاصة بعد تعرضها لكسر يف الذارع األؽلن شلا ترى أن كل شيئ أعاق حياهتا حيث قالت 

ضاعفة حيث أصبحت تنظر للحياة أهنا قصَتة جدا كما ينتاهبا دائما اخلوف من ممراني قادى ندير والو ( 

 ادلرض ذلا يف ادلستقبل وتنقلو إىل الثدي اليسرى .

 أكثر شيئ تتذكره احلالة وأثر فيها ىو احلادث الذي غَت كل حياهتا .

 ملخص تحليل وتفسير دراسة الحالة الثالثة 9 -

أن بعد التعرف على احلالة وذباوهبا معنا بطريقة أسهل بكثَت توصلت من خبلل ادلبلحضة وادلقابلة العيادية  

احلالة ب.ج عزباء متوسطة القامة بدينة اجلسم وىذا لعدم إتباعها نظام غذائي خاص أي عدم إىتمامها 

كما أن احلالة تتكلم بصوت منخفض وىذا مايدل على ،دبظهرىا اخلارجي بالرغم من نظافة وتناسق ىندامها 

ع كثرة ي يبدو واضحا يف حديثها متعاٍل من التوتر والقلق وتعكر يف ادلزاج الذ ،خوفها ادلستمر من مرضها 

 محرار وجهها . ابكاؤىا و التعرق الشديد و 
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 ويكون العقاب، من اخلوف أو بالعجز اإلنسان أمامو يشعر غريزي بانو رد فعل خلطر " حسب فرويد  :فالقلق  

 زيادة أو ادلعدة يف آالم أو التنفس أو الصدر يف ضيق بشكل وآخر حُت بُت تتكرر جسمية بأحاسيس مصحوبا

 (122،ص:2225.)عادل شكري زلمد كرَل ،القلب ضربات عدد يف

 

 

 

 التحليل الوظيفي والذىني واإلجتماعي والمهني للحالة الثالثة 9

احلالة لديها أعراض متوسطة مثل التوتر وتعكر ادلزاج أو صعوبة متوسطة يف األداء الوظيفي  62-51

 وعدم العمل ...(.اإلجتماعي أو ادلهٍت )مثل قلة األصدقاء 

 النقص فعقدة ...وجهها وتعابَت وسلوكاهتا أقواذلا خبلل من األمل لتخفيف الدفاع ميكانيزمات إىل وجلأت    

وتغيَت  الكيميائي للعبلج خضوعها عند األمر تبُت لكن،  والكفاية األمن وعدم الثقة بفقدان تشعر جعلتها

 سلتلفة عن اآلخرين أهنا على (دليلروحي ناقصة و ضعفت شوية ...) راني حاسة ":قوذلا يف الفيزيولوجية حالتها

 يف الفشل عند عنيفة أفعال ردود الفرد يثَت شلا ،جسمي  نقص لوجود بالدونية الشعور عنو نتج بالنقص فشعورىا 

 التعويض عنها.

 لديها وخلق كليا غَتىا اجلسمي بالنقص إحساسها وبالتايل عليها انعكس الذي النرجسي اجلرح إىل باإلضافة  

 ادلتوقعة األحداث من واخلوف ادلستقبل البلعقبلٍل يف التفكَت عن ناتج قلق وىو ،زباءع كوهنا ادلستقبل من قلق

 و وعلى ىذا اخلوف ،وأثاره السرطان مرض جدا حول مثقفة احلالة غَت  للحياة، كما أن  السلبية النظرة وتوليد

 .ادلركز داخل بو تقوم الذي النفسي العبلج رغم احلالة على سيطر القلق وعدم الثقة بالنفس
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اليت يفكر هبا أن سلوك اإلنسان يتحدد بالطريقة  beckبيك " العامل ادلعرفية حسب النظرية تفسره ما ىذا

أما إليس من ناحيتو يرى أن السلوك يتحدد بأعتقادات وأفكار اليت يكوهنا الفرد فيمكن أن ،ويدرك هبا الواقع 

مث ؼللدىا وتبقى معو يف سن الرشد فتصبح  ،نطقي يكتسب أفكار ال منطقية إستنادا إىل تعلم خاطئ وغرب م

 مؤثرات غَت سوية ػلبسها يف التفكَت فتسبب يف ظهور إظطرربات سلوكية ال توافقية وال تكيفية (.

 لنتائج التحاليل قراءتو بعد  سوف يقوم بإستأصال ثديها بأنو طبيب قالو ما صدمة من بدأت احلالة فمعاناة

 احلالة أن حيث ،من أجل إجراء العبلج الكيميائي  دبستغاًل السرطان مكافحة مركز إىل وإرساذلا بعد العملية

 الكيميائي العبلج تواصل واآلن ،أربعة أشهر وقوعها يف حادث داخل ادلنزل منذ الثدي  جراء بسرطان مصابة

يطيح وحواجبي   بلي شعري عالبالي":بقوذلا صرحت حيث آثار من الكيميائي العبلج ؼللفو ما سباما تعي فهي

 وزباف تتوتر احلالة جعل ما فهذا ".ربي عالم ... عالباليش مور ىذا الدواءنريح وال ال  بصح المهم نبرا ,ما

كسر للذراع  ، األمل على ذراعها وخاصة بعد سقوطها يف الطريق وتعرضها إىل   قلقها إنتفاخ و حدة من زاد والذي

 حيث أصبحت بعد ذلك زبشى شلا تقدمو ذلا احلياة .

 صرحت حيث سباما بالعجز لشعورىا بالبكاء ذبهش وأحيانا تتكلم، والضغط  االرتياح بعدم شعور ينتاهبا احلالة   

 راني حاس روحي":بقوذلا والعبلج ادلستشفى أعباء من بالقليل ولو ليخلصها كالزوج قريب شخص وجود بعدم

 بالقلق وشعورىا باالختبلف ربس فهي."وحدي نحس روحي راني  دارنا واقفين معايا بصح تالموا ,وحدي 

 (بكاء بزاف صوالح قلعتهم من بالي  ...لوخرين, كيما صح مانيش)":بقوذلا حياهتا، على اثر مستقبلها على

 أن وحاولت ادلوضوع كتمت األول يف حيث الثدي بسرطان إصابتها منذ التعصب شديدة أهنا صرحت فاحلالة   

 ادلرض نكران حاولت ألهنا كثَتا واستاءت اخلرب نتشراالكيميائي  عبلجها بعد لكن الطبيب وبُت بينها سرا يبقى 

 حيث صرحت"دروك شكون غادي يدي وحدا مريضة كيما أنا" ":مستقبلها على خافت فهي متزوجة غَت كوهنا

 وجسدىا واستسبلمها للواقع. وىذا ما يدل على عدم ثقتها يف نفسها
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 ردود السلوكات ىذه فكل يف زلاولة سبزيق علبة العصَت بعد شربو  تتمثل عدوانية سلوكات عليها والحظت  

 .الشفاء وجل عز اهلل من تتمٌت فهي وضعها من والقلق حلالة تعيشو الذي األمل إزاء الشعورية مضادة أفعال

 عدم يف ساىم حيث كثَتا فيها أثرت بالسرطان اإلصابة الن مؤدلة ومشاعر وأحاسيس أفكار احلالة يداخل   

 ما ال حضناه عند زلاولة سبزيق ما ىو بيدىا حيث فهذا العدوانية من نوع شلا ولد الشديد واالنفعال النفسي التوازن

 )زلمود."شيء ما أو شخص ضلو موجو مضاد فعل أوالعدوانية على أهنا ىجوم   chaplineشابلين " عرفت

 (549 ص: ، 2006 الرؽلاوي، عودة

 نقص نتيجة "على انو يكون احلزن ويعرف احلزن مشاعر عليها بدا حيث تبكي مث وتسكت تتحدث احلالة    

 (129 ص سابق، مرجع مصطفى، )عادل."نفسو الشخص بتأنيب أي ذايت، بتحريض الذات اعتبار

 الثالثة و تحليل نتائجو و التعليق عليها 9تطبيق إختبار تقدير الذات لكوبر سميث مع الحالة -

: احلالة مل تعًتض بالعكس تقبلت وأرادت التعرف على إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث .  اإلنطباع العام -  

 .الذات لكوبر مسيث للحالة الثالثةيبُت كيفية تطبيق إختبار تقدير 049قمالجدول ر 

رقم 

 العبارات 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 21 22 23 24 25 

 ×   × ×  × × ×  × × × ×  × × × ×  ×  × × × تنطبق

ال 

 تنطبق

   ×  ×     ×     ×       × ×  

 

 تحليل نتائج إختبار تقدير الذات لكوبر سميث للحالة الثالثة 9-
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 62-42من الدرجة اخلام الكلية للمقياس  44احلصول على درجة-

 تشَت إىل وجود تقدير متوسط. 62- 42تًتاوح بُت  44الدرجة -

 التعليق على نتائج إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث :-

يف تقدير الذات للحالة الثالثة وجود تقدير الذات متوسط ىذا ما   يتضح من خبلل ربليل اجلدول ادلتمثل-  

تفسره نتائج إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث بعد تطبيقو عليها  وقياس درجة تقدير الذات ،لديها تقدير 

،دبما منخفض لذاهتا  العامة وىذا  راجع إىل عدم الثقة بنفسها اليت جعلتها تستسلم بسرعة وىذا ما أكدتو بقوذلا 

جعلتها الظروف اجلديدة أكثر توترا وعصبية وتولد ذلا نوع من القلق واحلزن ويظهر ىذا وبصفة مباشرة عند نتيجة  

 .12من الدرجة اخلام الكلية  2تقديرىا لذاهتا العامة يف اإلختبار حيث كانت تساوي 

نظرا دلا  4من الدرجة اخلام الكلية  3أما بالنسبة دلفهومها لذاهتا اإلجتماعية فقد كانت مرتفعة قدرت ب-    

تتلقاه من الدعم النفسي و ادلساندة من األىل واألقارب و اإلىتمام الذي تتلقاه شلا جعلها تشعر أن لديها مكانة 

 عالية بينهم و ىذا ما أظهرتو من خبلل اإلجابة على بنود اإلختبار .

الدرجة اخلام  6من 4دين كانت النتيجة مرتفعة تقدر بأما بالنسبة لتقديرىا لذاهتا دبا ؼلص ادلنزل والوال -  

الكلية للمقياس بالنسبة للجانب العائلي و عبلقتها بعائلتها كانت احلالة ربب أن تتكلم كثَتا عن  أمها و زوجة 

ط أخيها وحىت زوجة أبيها بالرغم من أهنا ال تتقبلها لكن تلقت عناية من قبلها  و ىذا راجع إىل التفاىم و الراب

 القوي دلا بينهما شلا جعلها ربب أسرهتا كثَتا  .

أما عن عبلقتها بالعمل ، فاحلالة ربب العمل كثَتا  وىذا قبل  إصابتها بادلرض ولكن حاليا فهي ترفض سباما -   

 العمل ألهنا تشعر أهنا غَت قادرة على ذلك بارغم من التشجيع الذي تتلقام من عند عائلتها وىذا ما حققتو نتيجة

 الدرجة اخلام الكلية. 3من  1تقديرىا لذاهتا إذباه العمل اليت قدرت ب 
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يف األخَت بعد تقييمنا للحالة وفق تفسَت للنتائج ادلتحصل عليها إلختبار تقدير الذات و جدنا أن احلالة  -     

ديها وإصابتها ألن بعد بًت ث 62-42من الدرجة اخلام الكلية لئلختبار 44لديها تقدير الذات متوسط يقدر ب

بسرطان الثدي أصبحت  ربتقر نفسها وحىت جسدىا و ىذا  اإلذباه السليب ضلو الذات يرتبط باحلزن والتوتر 

 والقلق وعدم الثقة بنفسها .

 إستنتاج عام حول الحالة 9 -

 ،بق عليها لذات لكوبر مسيث الذي طختبار تقدير ااادية وادلبلحظة العيادية وربليل من خبلل ادلقابلة العي-   

مية حول ادلرض الحضنا أن احلالة بالرغم من مستواىا العلمي ادلتوسط إال أن ىناك فقر يف ثقافتها ومعرفتها العل

ق واخلوف وعدم الرتياح وعدم الثقة اليت تضعها يف نفسها وحىت جسدىا  جعلتها  تشعر بالقل،وكثَت من األشياء 

ها ومقاومتها دلرضها ومضاعفاتو بالرغم من ادلساندة اليت تلقتها ستئصال ثديها و خاصة عدم مواجهتاوىذا عند 

فالظروف اجلديدة جعلتها تنظر إىل ذاهتا  بطريقة سلبية ،ىل أن بالنسبة ذلا ىذا غَت كايف من عند أىلها وأقارهبا إ

اخلام الكلية  من الدرجة  44نوعا ما و ىذا ما جعلنا نفًتض أن احلالة لديها تقدير الذات متوسط يقدر بدرجة  

 للمقياس .

و أخَتا بعد تقييمنا للحالة إنطبلقا من النتائج ادلتحصل عليها من ادلقاببلت العيادية و ادلبلحظات العامة ونتيجة 

تعاٍل من سرطان الثدي جراء حادث ادلصحوب بالقلق ىذا ما  احلالة  استنتجنا أنإختبار تقدير الذات  ادلتوسطة 

ط الداخلي احلزن عدم الظغ،البكاء  ،العصبية،التوتر ،ىذه  األعراض ادلتمثلة يف اخلوف ظهر من خبلل ظهور 

وكل ىذا نتيجة أهنا ال  تثق جبسدىا وحىت بنفسها شلا أصبحت  تتمتع بتقدير الذات  ،اإلنفعال  اإلرتياح و

 (. 82-62من الدرجة  اخلام الكلية للمقياس ) 44متوسط يقدر ب
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و أن تزيد من تطوير معنوياهتا وعدم هتديدىا  ،وظلو تقديرىا لذاهتا ضلو األفظل تطوير  لكي تزيد احلالة من  

 بالفشل فلقد قمت بإعطائها بعض اإلرشادات ادلتمثلة يف :   

 اخلضوع إىل العبلج النفسي بادلستشفى ادلتواجدة فيو لتقوية الثقة يف نفسها وجسدىا وزبفيف القلق. -

 شلارسة األنشطة الرياضية من أجل زبفيف وزهنا و إتباع نظام غذائي صحي . -

 اإلبتعاد عن ادلثَتات اليت تسبب ذلا القلق وزلاولة إشغال نفسها بأمور تزيد من معناوياهتا . -

 تكملة عملها من أجل تعويض النقص اجلسدي وبالتايل ربقيق الثقة بنفسها . -

 افظة على توازهنا النفسي اإلجتماعي .زلاولة اإلندماج أكثر من أجل احمل -

وأكثر شيئ إتباع العبلج بشكل منتظم من أجل الشفاء وعدم التطرق إىل العبلج باألعشاب يف تلك  -

 الفًتة من أجل سبلمتها وصلاح العبلج . 

 دراسةالحالة الرابعة9 - -

 جدول المقابالت 9-   -

 يبين تاريخ و مدة و مكان اجراء المقابالت و أىدافها 9 05رقم الجدول -    -

 ادلدة  اذلدف منها  مكان اجراؤىا  تاريخ اجراء ادلقابلة  الرقم 

  

-1 

 

-2 

 

 

15-22-2217 

 

16-22-2217 

 

 

 ادلستشفى 

 

 ادلستشفى 

 

 

 على احلالة .مجع ادلعلومات االولية والتعرف 

  

 تاريخ احلالة الصحي .

 

 

 د 35

 

 

 د45
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-3 

 

-4 

21-22-2217 

 

28-23-2217 

 ادلستشفى

 

 ادلستشفى

 

 ادلعاش النفسي للحالة .

 

 تطبيق اختبار تقدير الذات .

 

 د42

 

 

 د42

-  

 تقديم الحالة الرابعة9- -

 اإلسم :ب. س. -

 اجلنس:أنثى . -

 سنة 39السن :  -

 بعُت تادلس. 1978 -  21- 21تاريخ ومكان ادليبلد : -

 مكان االقامة عُت النويصي دبستغاًل  -

 عدد االخوة :مخسة )ثبلثة ذكور وبنتُت(  -

 مكاهنا بُت االخوة :ادلرتبة السادسة )الصغرى ( -

 ادلستوى الدراسي : السنة األوىل متوسط . -

 احلالة ادلدنية :متزوجة .  -

 عدداألوالد  :ولدين وبنت -

 ادلهنة :ماكثة بالبيت . -

 مهنة الزوج :فبلح  -



عرض النتائج ومناقشتها                                                            الفصل الخامس       
 

 
128 

 ادلستوى ادلعيشي للعائلة :متوسط. -

 من قام بالطلب؟:غرض علمي من قبل ادلختص النفسي . -

 عرض ملخص المقابالت العيادية 9 -

من خبلل الدراسة اإلستطبلعية اليت قمنا هبا يف ادلستشفى العمومي لوالية مستغاًل دبزغران دبصلحة         

 سنة كان اذلدف من رليئها إىل 39لغة من العمر مكافحة السرطان  سبى التعرف على احلالة ب .س البا

ولقد كان التعرف على احلالة والتقرب منها من أجل العمل معها و  ،ادلصلحة تكملة العبلج الكيميائي

مل تكن على علم دبهنة األخصائي النفساٍل و خاصة يف تلك ،يف حبثي ىذا الذي يتعلق دبرضها  مساعديت

دبهنة األخصائي النفساٍل وما ىو دوره يف ىذه ادلصلحة لكن ترددت يف البداية  ادلصلحة فلقد مت أوال التعريف

كما   ،ت معنا بشكل إجا ي أكثر من األولوحبذت أن يكون اإلتصال فيما بعد لكن يف ادلرة الثانية تواصل

الصعبة اليت  أهنا بدت مرتاحة أثناء احملادثة اليت أجريتها معها  فحاولت مساعدهتا قليبل حىت تتجاوز الظروف

 تعيق حياهتا .

وأوالدىا ذات مستوى  سنة متزوجة وأم لولدين وبنت تعيش مع زوجها 39احلالة ب.س تبلغ من العمر    

 ،ىندامها نظيف و متناسق األلوان  متوسطة القامة  ضليفة اجلسم ذو بشرة بيضاء عيناىا بنياتان،  معيشي متوسط

 بالبكاء عنو عربتكما تبدو عليها كذلك عبلمات القلق الذي تتكلم بصوت منخفض تشَت بيديها أحيانا  

 . ادلقابلة فًتة طيلة ادلستمر

كانت احلالة طفلة مرغوب فيها من طرف أمها وأبيها مل يكن لديها أي مشاكل خبلل مراحل ظلوىا  احلس   -

عمها وأحيانا يف منزذلم  عاشت مرحلة الطفولة أحيانا عند، تعاٍل أبدا من سوابق مرضية أخرى حركي أي أهنا مل 

أما ،إىل حُت تزوجت يف سن عشرون سنة  وىذا من أجل الدراسة أما عن فًتة ادلراىقة فاحلالة مرت بصفة عادية

بتدائية بقرهبم إىل اعند عمها وىذا لعدم وجود مؤسسة  من حيث اجلانب ادلدرسي تصرح احلالة أن سبت دراستها
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لم تقم بأي تكوين حريف بقيت ماكثة بالبيت إىل فقفت عن الدراسة األوىل متوسط تو  حُت وصلت إىل السنة

 حُت تزوجت.

جيدة  احلالة غَت إنطوائية لديها تواصل مع كل احملطُت هبا كانت تعيش مع والديها وأخواهتا اخلمسة بينهما عبلقة 

تلك الفًتة أما عن وفاة  مدللة من طرف والديها إىل حُت تويف األب وكانت عزباء يف،يسودىا اإلحًتام ادلتبادل 

أمها كانت احلالة متزوجة وأم لولدين وبنت تأثرت كثَتا عند وفاهتما لكن احلالة كانت سبيل أكثر إىل أختها الكربى 

احلالة تزوجت مع إبن ،الصعبة  إىل حُت كل منهما تزوج  وبقيت العبلقة كذلك ساندهتا كثَتا يف زبطي الظروف 

لكن بعد إصابة ،معو يف البداية يسودىا التفاىم زوجها  كانت تعيش حياة سعيدة عمها  تربطها عبلقة حب مع 

احلالة هبذا ادلرض تغَتت تصرفاتو معها وأصبح ال يهتم هبا كثَتا  وحسب أعتقادىا ىذا بسبب أىلو حيث قالت 

ن أما ع،)كنت مليحة مع راجلي مكانش مشاكل بزاف بصح كي مرضت بعد عليا وىذا كلش من دارىم  (

ولكن  ،اومة وعدم الوقوف على ما ىو عليوعبلقتها مع أوالدىا تتلقى إىتمام ودعم من كل النواحي من أجل ادلق

عبلقتها مع عائلة زوجها مل تتحسن أبدا بل زادت تأزما بعد إصابتها دبرض سرطان الثدي واآلن يف ىذه الفًتة 

 بدأت عبلقتها معهم تتحسن قليبل .

يف البداية كانت تشكو احلالة من الظروف ادلادية يف تسديد فاتورة التحاليل  ،ادلستوى  ادلعيشي للعائلة متوسط   

واألدوية فلقد ساندىا أخوىا كثَتا يف ذلك لكن ىذا الشيئ بقى يقلقها كثَتا وىذا دلستواىا ادلعيشي ادلتوسط 

) راجلي مشي وقف معايا ىدا شي درني احلالة وتقصَت زوجها يف مساندهتا يف تلبية حاجاهتا حيث صرحت 

 بزاف ومقلقني ...بكاء (.

احلالة لديها شهية غذائية جيدة لكن احلاجات العاطفية غَت مكتملة خاصة عند وفاة األم وعدم مساندة الزوج   

 ذلا.
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بيت مشاىدة فهي تقضي معظم أوقات فراغها يف ال ،أي صديقة ال من قريب أو من بعيد احلالة ال توجد ذلا 

فهي تطمح فقط يف الشفاء من أجل أوالدىا خوفا من إحتقارىم بعد وفاهتا حيث قالت ،التلفاز أو الطبخ ...

ربب التكلم   من طبعها ال)راني باغيا غي نبرا في طوع والدي وبنتي راني خايفة نموت وينحقرو من موراية ( 

مثلها األعلى يتمثل يف زوجة ،ختبلط مع الناس كثَتا ال ربب اإلكثَتا خاصة مع األشخاص الذي ال تعرفهم فهي 

)راني باغيا نكون كي مرت عمي قاع الناس عمها اليت ؼلاف منها كل احمليطُت هبا وىذا ما أكدتو من قوذلا 

 يخافو منها صعيبة (

من عمتها توفيت بعد عشرون سنة ،الثانية أصيبو دبرض سرطان الثدي احلالة صرحت أن عمتها وإبنة عمتها 

من مرض السكري وإرتفاع ظغط أما أمها وأبوىا كانو يعانون ،إصابتها لكن إبنة عمتها الزالت على قيد احلياة 

 أما احلالة مل تعاٍل من أي سوابق مرضية قبل إصابتها بسرطان الثدي . ،الدم 

 بسرطان مصابة أهنا واكتشاف الطبية الفحوصات بإجراء قامت ،احلالة ب.س بسرطان الثدي منذ سنةأصيبت    

 ومعرفتها ثقافتها عدم بسبب عاناة الكبَتةوالشعور بالغثيان ادلستمر وادل بعد بروز الدم من احللمة وذلك الثدي

 عدة وبعد شهر كل التحاليل بتكرار الطبيبة ذلا قالت حيث ثديها يف ادلوجود التكتل يسببو الذي األمل لسبب

 من طويل وقت عليها ؽلر مل احلالة أن علما بالسرطان اإلصابة وإعبلن التحاليل يف تشابو الطبيبة وجدت رباليل

 باإلصابة تأكدىا بعد فاحلالة،ثديها يف موجود والتكتل الرضاعة مرحلة تكمل وىي ،الثالثة  لطفلتها والدهتا

أصاهبا  الذي ادلرض من وخوفها قلقها بسبب كثَتا وتأدلت جدا صعبة نفسية الثدي مرت بظروف بسرطان

وخاصة بعد اإلعبلن عن بًت ثديها فهي مل تتقبل ذلك أبدا خوفا من ثقافة اجملتمع الذي تعيش فيو وعدم تقبل 

 زوجها .

  .أهنا مل تتقبل ذلك يف البداية بعد إجراء عملية البًت تأثرت كثَتا كون 
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فلقد قام دبهاجرهتا ووصلت حىت ،رطان الثدي وخاصة بعد بًت ثديها مل يتقبل أبدا زوجها خرب إصابتها دبرض س  

اجلَتان فقط الذىاب للطبلق وبعد وفاة أمها بدافع الشفقة رجعت إىل بيتها كما أنو ػلرمها من زيارة األقارب و 

أما أوالدىا فهم دائما يعتنون هبا وخاصة يف فًتة إجراء العبلج الكيميائي دلا خلفتو من أعراض  ،عند عائلتها 

تها مع زوجها وعدم األكل وسقوط الشعر الذي زاد من التأثَت على نفسيتها وعبلقسلبية الغثيان والتقيئ 

وبالنسبة ألخواهتا اندىشوا ومل يتقبلوا ذلك خوفا عليها ولكن  تلقت دعم كبَت من طرفهم من الناحية ادلادية ،

فهي تواظب  ،ديدة يف احلياة العميلة من مرض فهي تتعايش مع ادلرض حسب ما جلبتو الظروف اجل،والوجدانية 

 على أخذ العبلج الكيميائي يف الوقت ادلناسب فبالرغم من ادلشاكل العائلية .

حبيث  ،احلياة شللة خاصة بعد وفاة أمها من وجهة نظر احلالة بعد إصابتها تغَتت العبلقة الزوجية وأصبحت    

كما أن احلالة ال ربب   ،ا بسبب التغَتات اليت حدثت معها ىذأصبحت تنظر إىل جسدىا ونفسها نظرة سلبية و 

 ) مانبغيش  الناس يقولوا عليا مسكينة يقلقوني (أبدا نظرة الناس إليها ادلتمثلة يف الشفقة حيث صرت 

كما أن   ،فاء يف ادلستقبل من أجل أوالدىا أصبحت احلالة تنظر إىل احلياة شللة وقصَتة جدا وتتمٌت فقط الش  

 شيئ أثر يف احلالة وىو زبلي زوجها عنها يف الظروف الصعبة . أكثر

 ملخص  تحليل وتفسير دراسة الحالة الثانية 9-

ترددت يف البداية  من خبلل ما مت الوصول إليو من  ادلقابلة وادلبلحظة العيادية اليت مت إجرائها مع احلالة اليت    

لكن ،وجدنا أن احلالة غَت إنطوائية ربب التواصل والتحاور خاصة يف اجملال الذي ؼلص مرضها  ،التواصل معنا 

 ليس أمام عامة الناس أو مع من كان وىذا حىت تتفادى األمور اليت تسبب ذلا القلق و التوتر  .

ها نظيف ومتناسق األلوان ىندام،ذو بشرة بيضاء عيناىا بنيتان  ،َتة القامة ضليفة اجلسم نوعا ما فاحلالة قص     

قة ذلا اىتمام دبظهرىا اخلارجي وىذا من أجل عدم إظهار النقص اجلسدي اليت ربس بو والذي يؤثر كثَتا على الث
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امحرار وجهها وبكاء احلالة طول ادلقاببلت يدل على اخلوف والقلق  شلا زببأه ذلا األيام قضم األضافر و  ،يف نفسها

 تشعر ال غلعلها بشدة ادلوت وذكر ادلؤدلة للحوادث احلالة فتوقعد ذلا األمل النفسي من أعراض خطَتة وىذا ما ول

 سلتلفة أهنا وإحساسها على ذاهتا سلبية صورة تكون جعتلها والقلق  النقص البكاء ومشاعر كثَتة فهي،باالرتياح 

 كيف لخرين " نيش ما":بقوذلا

 التحليل الوظيفي الذىني و اإلجتماعي والمهني 9

 )مثال، التوتر واخلوف ،تعكر ادلزاج ( أو صعوبة متوسطة يف األداء الوظيفي أعراض متوسطة  60-51

 (.العائلة االجتماعي أو ادلهٍت أو ادلدرسي )مثال، عدم وجود األصدقاء، نزاعات مع األقران

 خبلل من واضحا بدى اتعترب اآلليات الدفاع من الوسائل اليت يلجأ اليها الفرد يف الدفاع عن النفس  وىذا م   

 ما بغيت حتىادلتمثلة يف إنكارىا للمرض وىذا ما ظهر عند قوذلا ) الدفاعية لآلليات استخدامها لكثرة مبلحظتنا

إنكار احلالة للمرض يف البداية كان بسبب اخلوف الذي  ، ( واحد يعرف راني مريضة كون صبت حتى راجلي 

وأقاربو  كما أن احلالة وبدورىا كانت دائما تربر سلوكات زوجها إذباىها كان ينتاهبا  من ردة الفعل من زوجها 

و أتضح لنا أن احلالة  ، ببو ذلا زوجهاأهنا بسب أقاربو وىذا من أجل االبتعاد عن اجلرح النرجسي الذي س

 ادلثَت ادلوقف من اذلروب على الفرد يساعد فهو للتخفيف من حدة التوتر والقلق واإلحباط من خبلل التعويض 

 . ادلستمر وكثرة اإلشارة بيديها البكاء يف ادلقابلة أثناء لنا اتضح والذي للقلق

 من خبلل معطيات ادلقاببلت العيادية الحظنا أن معاناة احلالة بدأت منذ اإلعبلن عن خرب إصابتها بادلرض 

 أصيبت حيث التقبل عدم بسبب وذلك إذ اهنارت بالبكاء ، نفسها على السيطرة فقدت اخلرب تلقت أهنا فبمجرد

أثر فيها وجعلها رباول إنكار ادلرض ىو مهاجرة  إصابتها وأكثر شيئ  من ومتأثرة مصدومة كوهنا والقلق باإلحباط

 انفعالية أفعال ردود بذلك األشعة طبيب ؼلربنا عندما السيدات كباقي فاحلالة ،جها ذلا وعدم مساندتو ذلا زو 
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روحي  زبيلت بقوذلا )جامي التصديق وعدم اإلنكار من نوع أيام بعد تليها مث اخلوفالرعب  الصدمة، يف تتمثل

 غادي ظلرض هبذا ادلرض سيغتو ادلعاملة تاع راجلي درتٍت بزاف( 

 أقاويل من تسمعو وما الشديد وحزهنا بكائها يف ذلك وذبسد والقلق بالضيق تشعر جعلتها زوجها فردود أفعال

 اثر حياهتا يف جدا مهم عضو يف احلالة "فإصابة .نبغي ندابزىم حىت نضرهبم":بقوذلا نفسيتها يف يًتتب وما الناس

 . وانفعاالهتا لسلوكاهتا مبلحظتنا خبلل من أيضا وتبُت النفسية حالتها على سلبا

 ."بكاءراٍل خايفة ظلوت وطللي والدي ...":بقوذلا القلق مع ليمتزج اخلوف جراء عادة يكون باألمل فاإلحساس

 احلالة فتوقع النفسي، األمل حدة من التخفيفيف  دور تلعب البكاء   يف ادلتمثلة الدفاع ميكانيزمات حضور فهنا

 تكون جعلها والقلق النقص فمشاعر البكاء كثَتة فهي باالرتياح تشعر ال غلعلها ادلوت وذكر ادلؤدلة للحوادث

 الصورة تفقد احلالة جعلت فاإلصابة "كيف لخرين  نيش ما":بقوذلا سلتلفة أهنا وإحساسها ذاهتا على سلبية صورة

 يشفق أن ربب ال احلالة صرحت حيث االجتماعية، والعزلة النقص مشاعر ذلك عن وتولد جلسمها اجلمالية

 تولد الذي القلق عن ناذبة األفكار ىذه فكلوال ربب أن تظهر النقص اجلسدي حىت لزوجها ، احد  عليها

 . والتشاؤم األخطار بتضخيم تقوم التفكَت يف خاطئة بطريقة

لئلحباط  التعرض التوتر، غضب، شكل على ظهرت واليت االنفعالية فالقلق ظهر من خبلل العوامل  

 ينمو الذي واحلرمان والضعف بالعجز الفرد شعور من نابعة االنفعاالت ىتو أن"  hourniترى ىورٍل والصراع

 (177ص: 2222عناٍل، احلميد عبد )أ.حنان."احمليط  تأثَت من خبلل تدرغليا

 وأم متزوجة كوهنا اإلحباط من تعاٍل احلالة أن الحظنا حيث السيئة واالجتماعية األسرية الظروف إىل باإلضافة

 .  بادلوت مستقبلها ومستقبل أوالدىا وهنايتها على خلوفها تزداد القلق حدة جعل أطفال لثبلث

 واالنزعاج، باخليبة الشعور من حالة فهو الفرد على تؤثر اليت النفسية العوامل من يعد الذي اإلحباط تعيش فاحلالة

 اثر األسرية العبلقات يف الن قيمتها، من أحطت واليت السيئة زوجها معاملة خبلل من متأثرة جد بدت أهنا كما
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 الفسيولوجية التغَتات مع التكيف يف يفشل قد ألنو الذات عن جيد مفهوم واكتساب باألمن الشعور تكوين يف

 (162 ص: ، 2008 جابر، اجلسم )أ سعاد على تطرأ اليت

 تطبيق إختبار تقدير الذات لكوبر سميث مع الحالة الرابعة و تحليل نتائجو و التعليق عليها 9-

: احلالة مل تعًتض بالعكس تقبلت وأرادت التعرف على إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث .  اإلنطباع العام -  

 .الذات لكوبر مسيث للحالة الثالثةيبُت كيفية تطبيق إختبار تقدير 069م الجدول رق

 

 

رقم 

 العبارات 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 21 22 23 24 25 

 × ×  × × × × × ×  × × × × × × ×  ×  ×  × × × تنطبق

ال 

 تنطبق

   ×  ×  ×        ×       ×   

 

 تحليل نتائج إختبار تقدير الذات لكوبر سميث للحالة الرابعة 9-

 62-42من الدرجة اخلام الكلية للمقياس   42احلصول على درجة -

 تشَت إىل وجود تقدير متوسط. 62- 42تًتاوح بُت  42الدرجة -

 التعليق على نتائج إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث :-
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رابعة  حسب اختبار كوبر يف تقدير الذات للحالة ال ةادلتمثل( 5رقم مخسة ) اجلدول نتائج من خبلل ربليل -  

لديها ، تقدير الذات قياس درجة و  وىذا بعد اإلجابة على بنود االختبار تقدير الذات متوسط  نا دوج مسيث

وباحمليطُت هبا شلا ولد ذلا نوع من االحباط والتوتر راجع إىل عدم الثقة بنفسها  خفض لذاهتا  العامة وىذاتقدير من

ويظهر ىذا وبصفة مباشرة عند نتيجة  تقديرىا  ،واخلوف والقلق شلا جعلها تستسلم بسرعة للظروف اجلديدة 

 .12الكلية من الدرجة اخلام  2لذاهتا العامة يف اإلختبار حيث كانت تساوي 

نظرا  4من الدرجة اخلام الكلية  2قدرت ب توسطةتماعية فقد كانت مأما بالنسبة دلفهومها لذاهتا اإلج-    

كثَتا وإنقطاع عبلقتها مع االقارب فقط مع عائلتها ومعدومة مع اجلَتان وىذا لعدم تواصلها مع احمليطُت هبا  

خبلل اإلجابة على ىذا ما أظهرتو من و ور بالعزلة والوحدانية بسبب زوجها الذي ؽلنعها من ذلك شلا ولد ذلا الشع

 .ختبار بنود اال

الدرجة اخلام  6من 5أما بالنسبة لتقديرىا لذاهتا دبا ؼلص ادلنزل والوالدين كانت النتيجة مرتفعة تقدر ب -  

أمها وأختها كثَتا عن    الكلية للمقياس بالنسبة للجانب العائلي و عبلقتها بعائلتها كانت احلالة ربب أن تتكلم

الكربى وعن أوالدىا وحىت زوجها الذي ىجرىا يف بداية مرضا وىذا ما صرحت بو يف ادلقاببلت )قاع شي يل 

دارو ويبقى بابا والدي (فمساندة عائلتها من الناحية ادلادية و الوجدانية وحىت مساندة أوالدىا وخاصة يف فًتة  

  التفاىم و الرابط القوي دلا بينهما شلا جعلها ربب أسرهتا كثَتا  .ىذا راجع إىلتلقي العبلج الكيميائي 

فالنقص اجلسدي جعلها تفكر أهنا ال  ذلكفاحلالة تشعر أهنا غَت قادرة على  ،أما عن عبلقتها بالعمل -   

 الدرجة اخلام الكلية. 3من  1قدرت ب  تستطيع فعل أي شيئ لذلك كانت نتيجة عبلقتها بالعمل منخفضة 

يف األخَت بعد تقييمنا للحالة وفق تفسَت للنتائج ادلتحصل عليها إلختبار تقدير الذات و جدنا أن احلالة  -     

ألن  62-42من الدرجة اخلام الكلية لئلختبار  42يقدر بأو منخفض نوعا ما  لديها تقدير الذات متوسط 



عرض النتائج ومناقشتها                                                            الفصل الخامس       
 

 
136 

ه ردود األفعال تعكس حالتها  جسدىا و ىذت  ربتقر نفسها وحىتأصبح بًت ثديها وإصابتها بسرطان الثديبعد 

واإلحباط شلا جعلها تدخل يف صراع داخلي مع  والتوتر قلق لناتج عن ااه السليب ضلو الذات اإلذب النفسية و

 .التفكَت ادلستمر بأن حياهتا ؽلكن أن تنتهي يف أي حلظة 

 استنتاج عام حول الحالة الرابعة 9

بلحظة وادلقاببلت  ونتائج إختبار تقدير الذات لكوبر مسيث ادل نتائج من خبللإىل ما مت الوصول إليو استنادا 

 وجدنا أن :

دي تعاٍل من القلق سنة ادلتعرضة إىل بًت الثدي بعد إصابتها بسرطان الث 39احلالة ب. س البالغة من العمر 

وىذا  ل واألنوثة بالنسبة ذلا ،مز اجلماوالتوتر واخلوف ألهنا أصيبت يف أغلى ما عندىا الن ثدي ادلرأة يعترب ر 

جعلها تفقد الثقة جبسدىا وحىت بنفسها شلا غَت نظرهتا للحياة وادلستقبل وحىت إىل ذاهتا وىذا عند شعورىا 

باإلضافة إىل اهنا تعيش حياة اجتماعية غَت مبلئمة وىذا ما جعلنا  ،بالنقص الذي مل رباول تعويضو بأمور أخرى 

درجة من الدرجة اخلام الكلية  42نخفض نوعا ما إذ يقدر ب دير الذات متوسط أو منفًتض أن احلالة لديها تق

 درجة . 62-42للمقياس 

لعامة ظات احا من ادلقاببلت العيادية و ادلبلنطبلقا من النتائج ادلتحصل عليهاو أخَتا بعد تقييمنا للحالة     

االنفعالية طراب بعض االظ من داء سرطان الثدي مع تعاٍل  اأهناستنتجنا  ادلتوسطة ونتيجة إختبار تقدير الذات

فر وىي بزىم حىت نضرهبم ( عادة قضم األظاوالعصابية  مثل القلق الدائم والتوتر واإلنزعاج والعصبية )نبغي ندا

عدم الرضى االمتناع ن ، احلز  الكتئاب الذي ظهر يف عدم التقبل ،واالفراغ الشديد ، محرار الوجواء و البكا ، تتكلم

 ن االكل )وفقدان الشهية ( عدم القدرة على مواجهة ادلواقف ادلؤدلة وافتقادىا لؤلمن والطمأنينة النفسية .ع
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  التشاؤمضلو الذات يرتبط ب لسليب ذباه ااالف من طرف الزوج وعزذلا عن اجملتمع ،عدم ادلساندة كل ىذا نتيجة  

 كالزوج  ادلساندة من األطراف ادلقربون إليها   وخاصة عدم تلقيوباجملتمع  وجبسدىا  الثقة بنفسها عدمو 

و أن تزيد من تطوير معنوياهتا وعدم هتديدىا  ،وظلو تقديرىا لذاهتا ضلو األفظل احلالة من تطوير  غلب على     

 فلقد قمت بإعطائها بعض اإلرشادات ادلتمثلة يف :   وعلى ىذا بالفشل 

 ادلتواجدة فيو لتقوية الثقة يف نفسها وجسدىا وزبفيف القلقاخلضوع إىل العبلج النفسي بادلستشفى  -

 .واالكتئاب 

 العمل على تقوية العبلقة بينها وبُت زوجها من أجل احملافظة على أسرهتا . -

 بتعاد عن ادلثَتات اليت تسبب ذلا القلق وزلاولة إشغال نفسها بأمور تزيد من معناوياهتا .اال -

ازهنا النفسي من أجل احملافظة على تو  ُت هبا وإقامة عبلقات معهممع احمليط ندماج أكثرزلاولة اال -

 جتماعي .اال

 زلاولة اخلروج للتنزه من أجل الًتفيو عن نفسها . -

 تعويض أوقات الفراغ ببعض األعمال اليت ربقق فيها صلاحات من أجل كسر الروتُت اليومي -

 مناقشة الفرضيات على ضوء نتائجها 9 9 ياثان

مرحلة أساسية تكميلية للبحث وخطوة ىامة وذلك بعد استخدام يف كل حبث علمي تعترب مناقشة الفرضيات 

اختبار تقدير الذات لكوبر  أدوات الدراسة االزمة واليت زبدم ادلوضوع من مبلحظات ومقاببلت عيادية وتطبيق

طان الثدي)بعد البًت ( وعلى ىذا توصلنا ومن خبلل دراستنا دلوضوع تقدير الذات لدى ادلرأة ادلصابة بسر  مسيث ،

 إىل النتائج التالية :
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تقدير ذات منخفض لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي " زلددة بثبلث فرضيات  لفرضية العامة اليت مفادىا "يوجداأن 

 يف : تتمثل الفرضية االوىل  ،جزئية 

 تقدير الذات لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي " يؤثر احمليط االجتماعي على مستوى تقدير" 

حيث اتضح لنا أن الختبار صحة الفرضية مت االنطبلق من اجلانب التطبيقي ونتائج ادلقاببلت مع احلاالت 

بالتفاؤل والشعور باألمن والراحة النفسية وفاعلية  تسمانت احلاالت لديها تفاوت يف تقدير الذات فاحلالة االوىل

 للظروف اجلديدة  والتقبل اهوعدم االستسبلم للواقع وسرعة تكيف  النشاط والتواصل واالندماجالقوة والتقبل و 

بتكار باإلضافة اىل ادلساندة الوجدانية والنفسية وادلادية والتواصل ضلو االبداع واال والعمل  والثقة بالنفس وباجلسد 

وكذلك احلالة الثانية بالرغم من  درجة ، 42قدر ب  حالةاالجتماعي كل ىذا نتج عنو  تقدير الذات ادلرتفع لل

عدم الثقة جبسمها اىل اهنا تضع ثقة بذاهتا ونفسها كما اهنا ال تستسلم بسرعة لواقع ولكنها صعبة التكيف وىذا 

ظهر من خبلل عدم تقبلها جلسدىا وفاعلية النشاط والتقبل بسرعة واالندماج والدعم وادلساندة اليت تلقتها نتج ما 

التقدير  وىذا دليل على تأثَت احمليط االجتماعي  يف إرتفاع نسبة درجة  68عنها تقدير مرتفع للذات قدر ب 

( لتؤكد دور احمليط االجتماعي و ادلساندة 2223وآخرون )  symisterوجاءت دراسة سيميسًت   الذات ذلما

انية ولكنها أوضحت ىذا الدور الفعال االجتماعية يف ربقيق التوافق التوافق النفسي لدى مرضى أورام السرط

الثالثة والرابعة   ( أما احلالة171ص:،22ادلريض ) د.ىناء أمحد شويخ ، ػلدث مع وجود تقدير ذايت مرتفع لدى

واخلوف  اليت تعاٍل من القلق والتوتر واالنزعاج  وعدم الثقة بالنفس وعدم تقبل اجلسد والشعور بالنقص والدونية 

واالستسبلم بسرعة للمواقف الضاغطة وعدم التواصل والتجنب والعزلة واحلزن واالكتئاب كل  وعدم تقبل الواقع

ىذا بسبب عدم تلقي الدعم كل ىذا بسبب عدم تلقي الدعم وادلساندة من طرف احمليطُت هبما فاحلالة الثالثة  

ا جعلتها تنقطع عن العامل فإصابتها بسرطان الثدي أثرت عليها كثَتا وخاصة بعد بًت ثديها شلكون أهنا عزباء 

اخلارجي او احمليطُت هبا لتفادي االشياء ليت تسبب ذلا القلق وىذا ما انطبق كذلك على احلالة الرابعة بسبب ما 
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ػلملو احمليط االجتماعي من معتقدات خاطئة حول ادلرض وعدم تلقي يد العون منهم كل ىذا ساىم يف ظهور 

وىذا ما أكدتو بعض الدراسات االخرى أن ىناك بعض النساء ادلصابات  مستوى تقدير الذات ادلنخفض لديهما

بسرطان الثدي مل يستطعن ربقيق توافق مع الوسط الذي يعشن فيو من أىل وأقارب وأصدقاء ،وىذا يعٍت أن 

دت إىل العبلقات مشاعر النساء ادلصابات ذباه ادلرض مل تقتصر فقط على احلالة النفسية ذلن فقط وإظلا إمت

(أن احمليط االجتماعي وادلساندة 1996وآخرين )  bolgerوىذا ما أكدتة دراسة بوجلر الجتماعية ذلن ، ا

وبل ساعدت على ف من حدة ادلشقة النفسية للمرضى ،االجتماعية من قبل احمليطُت دبرضى أورام الثدي مل زبف

وىذا ما أكده كذلك  (،171ص:، 2227يادة شديدة .)د .ىناء أمحد شويخ ،زيادة حدة ادلشقة لدى ادلرضى ز 

برأيو ادلشهور إن اجملتمع مرآة يرى الفرد فيها نفسو ومفهوم  cooley   (1902)عامل النفس االجتماعي كويل

( 17ص :،2212)د. قحطان أمحد الظاىر ، بالطريقة اليت يراىا اآلخرون "ىو أن الفرد يرى نفسو " مرآة الذات

االجتماعي الذي وعليو شلا سبق صلد إختبلف يف مستوى تقدير الذات لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي باختبلف احمليط 

تعيش فيو كل حالة وعلى ىذا  يؤثر احمليط االجتماعي يف مستوى تقدير الذات لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي وبالتايل 

 ربققت الفرضية االوىل .

 لى ضوء نتائجها 9مناقشة الفرضية الثانية ع -

 " وادلستوى التعليمي لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي اطلفاض تقدير الذات ىناك عبلقة بُت "  

مع الثانية قد ربققت  توصلنا أن الفرضيةباالعتماد على نتائج ادلبلحظات وادلقاببلت العيادية ونتائج ادلقياس  

عن اجملتمع و والعزلة   قدات اخلرافية الراسخة من االسرةوإؽلاهنا بادلعتالرابعة نظرا لتدٍل ادلستوى التعليمي ذلا احلالة 

ىذا ما جعل تقديرىا لذاهتا منخفض شلا يدل على أن ادلستوى التعليمي والثقايف زلدودية ادلعلومات عن مرضها 

حالة إىل اطلفاض لل يؤثر يف مستوى تقدير الذات لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي وبالتايل أدى تدٍل  ادلستوى التعليمي
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ىذه الفرضية قد ربققت مع احلالة الثالثة نوعا ما فبالرغم من ادلستوى التعليمي اجليد ذلا كما أن يف تقدير الذات ،

 نفسو اجملتمع الندرجة وىذا راجع إىل النظرة الدونية للمجتمع  44إال أن ىناك تقدير الذات متوسط يقدر ب 

 لعدم األخريات، عن واالختبلف الكمال عدم يف ادلتمثل اخلاطئ التفكَت خبلل من خاطئة نظرة إليهن ينظر

 .وتعاىل سبحانو هلل الكمال بان الوعي

بينما مل تتحقق الفرضية مع احلالة االوىل والثانية نظرا للمستوى التعليمي اجليد للحالة االوىل وادلستوى ادلمتاز 

والتواصل االجتماعي والعبلقات االجتماعية االجابية حققن إرتفاع للحالة الثانية باالضافة إىل ادلساندة الوجدانية 

ىذا ما أثبتتو بعض الدراسات اأن العامل الثقايف لدى ادلرأة ادلصابة بسرطان الثدي يؤثر عليها  ،يف تقدير الذات 

سلبا على تعاملها مع ادلرض خاصة اذا كانت نظرهتا سلبيا دلعرفتها ببعض االمور حول ادلرض وبالتايل يؤثر 

من أجل إزباذ االساليب الوقائية ضلو ادلرض وبالتايل وصلاح جابيا كما ؽلكن أن يؤثر عليها اتشاؤمية ضلو ادلرض ،

 (.192ص: ، 2229-،222عبلج .) الطالبة وردة سعادي ،ال

 مناقشة الفرضية الثالثة على ضوء نتائجها 9

 "ىناك اختبلف يف درجة تقدير الذات عند ادلرأة ادلبتورة الثدي باختبلف احلالة ادلدنية "

من خبلل مبلحظتنا العيادية وادلقاببلت العيادية ونتائج اختبار تقدير الذات لكوبر مسيث للحاالت  توصلنا اىل 

 احلالة االوىل متزوجةف وحالة عزباء ،ثبلث حاالت متزوجات أننا تطرقنا اىل  نأن الفرضية الثالثة قد ربققت كو 

وف الصعبة و مقاومتها ومادي ووجداٍل  كبَت من طرف زوجها كما يساعدىا يف زبطي الظر وتتلقى دعم نفسي 

وىذا ما انطبق كذلك على احلالة الثانية  بالرغم  قت نسبة تقدير الذات مرتفعة جدا ،اغطة شلا حقلؤلحداث الض

ساعدىا يف زبطي كل الظروف الصعبة وادلتاعب وحققت كذلك نسبة مرتفعة من من الدخل البسيط اىل أنو ي

أما احلالة الثالثة اليت زبتلف عن احلالة االوىل والثانية وحىت الرابعة كون أهنا عزباء وتراوحت درجة  تقدير الذات
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من عدم تقبل  متوسطة دليل على شعورىا ادلستمر بالنقص واخلوف درجة وىذه النتيجة 44تقديرىا لذاهتا 

فنرى ىنا )دروك صايي مانيش طامعة نتزوج (اآلخرين وخاصة اخلوف من عدم اغلاد شريك حياهتا حيث قالت 

بات االنفعالية مثل القلق والعدوانية اعنو بعض االضطر  بعد بًت ثديها نتج وخاصةبداء سرطان الثدي  االصابة أن

احلالة الرابعة بالرغم من أهنا متزوجة اىل تقديرىا لذاهتا منخفض أما  ،ثر على صحتها النفسية وعلى ذاهتا ...شلا ا

وتشعر كتئاب ال ا من درجة حبيث أن حالتها غَت مستقرة فهي تعاٍل من فًتات 42قريب من ادلتوسط يقدر ب 

 عقيد حالتها النفسية ،وىذا دليلبالنقص وعدم التقبل  للواقع بسبب معاملة زوجها الذي ػلتقرىا شلا زاد من ت

أن شريك احلياة سواء كان زوج أم زوجة يعد من أىم مصادر ادلساندة     dakofعلى ما أكدتو دراسة داكوف 

ادلرتبطة بقلق ادلوت لدى لدى مرضى االورام السرطانية يف زبفيف ادلشقة بعد اجلراحة وزبفيف ظلن وطأة ادلشاعر 

 (. 183 : ص،  2227ادلرضى ،)د ، ىناء أمحد شويخ ، 

على الفرضيات اجلزئية االوىل والثانية والثالثة نستنتج أن الفرضية العامة مل تتحقق مع كل احلاالت وىذا ما وبناءا 

أكدناه من خبلل مناقشة الفرضيات اجلزئية اليت أكدت أن ادلستوى التعليمي واحمليط االجتماعي واختبلف احلالة 

 لدى ادلرأة ادلبتورة الثدي . ادلدنية ذلم دور فعال يف ارتفاع او اطلفاض تقدير الذات

أن ىناك اختبلف يف تقدير الذات بنب ادلرأة ادلتزوجة وادلرأة العازبة وبُت ادلرأة ادلتعلمة والغَت وبالتايل نستنتج 

 درجة . 72درجة و 42حبيث كان تقديرىم لذاهتم مابُت  ادلتعلمة وحىت باختبلف احمليط االجتماعي للحاالت
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 خاتمة:

سرطان الثدي من االمراض اخلطرية اليت هتدد أمن وصحة ادلرأة ، فهو بالتايل يؤثر من الناحية النفسية  يعترب       

واالنفعالية والفيزيولوجية واالجتماعية ....اخل ، كونو مرض مزمن وخطري مهدد حلياهتا و انوثتها ومظهرىا وىويتها  

رغوب فيها ، اصبح ىذا ادلرض ينتشر يف يومنا ىذا كباقي النساء ودورىا البيولوجي واألمومي ودورىا كزوجة م

بصفة كبرية بني فئات واسعة من النساء ، باإلضافة اىل ادلضاعفات اليت ميكن ان تنجم عنو سواء على ادلدى 

القريب او البعيد ، فتأثريات ىذا ادلرض ليست فقط على ادلستوى اجلسمي فقط بل كذلك على اجلانب النفسي 

ويلة االمد ، كل ىذا يؤثر وينعكس على نفس ادلصابة وعلى ذاهتا ،فنرى ادلصابة يف كفاح من النو ميثل حالة ط

اجل السعي اىل حتقيق التكيف مع ادلرض والتوقف مع التغيريات بغية حتقيق تقدير ذات مرتفع والتمتع بالصحة 

ر الذات لدى ادلراة ادلصابة النفسية واجلسمية ، حيث توصلت نتائج دراستنا اليت جاءت دلعرفة ما مستوى تقدي

بسرطان الثدي بعد البرت ، ان ادلرأة ادلبتورة الثدي ميكن ان تظهر مستوى منخفض او مرتفع من تقدير الذات ، 

وىذا حسب ادلستوى التعليمي و احللة ادلدنية او احمليط االجتماعي الذي تعيش فيو ، كما ان االصابة بسرطان 

ية البرت تؤثر على نفسية ادلصاب ، مما تولد القلق والتوتر واالنزعاج واالكتئاب الثدي و خاصة بعد اخلضوع لعمل

وعدم تقبل اجلسد وفقدان الثقة بالنفس واخلوف ادلستمر والعصبية ...اخل ، كل ىذه النتائج تبني لنا حجم خطورة 

مرأة يف ىذه ادلرحلة اي االصابة بسرطان الثدي ولتخفيف من ىذه االثار يستحسن اللجوء اىل العالج النفسي لل

جيب االىتمام بالنفس و اجلسد معا ، ويتم ذلك من خالل التعاون مع اطباء مرضى السرطان بادلستشفيات 

 والعيادات ومراكز مكافحة السرطان .                                                                                   

الثدي موضوع غاية يف االمهية ، ويف االخري نأمل ان يبقى اجملال مفتوح من خالل  وعليو فان موضوع سرطان  

 دراسات اخرى اكثر تعمقا ومعرفة ابعاد اخرى ختص ادلرأة ادلصابة بالسرطان خالل ىذه الفرتة .
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 التوصيات واالقتراحات :

 الدراسة اليت توصلنا إليها  ميكن إدراج التوصيات واالقرتاحات التالية :بناءا على نتائج 

 التوصيات : -1

 .الرتكيز على عملية التوعية والوقاية من خماطر االصابة بسرطان الثدي   -

 . العالج كثافة من التخفيف و الشفاء نسبة من يزيد قد ما ىذا و للمرض املبكر  الكشف     -    

حث املرأة بالقيام بالفحوصات الطبية االزمة للثدي مرة كل سنة على االقل وخصوصا النساء اللوايت هلن  -

 خطر االصابة .

 ضرورة التكفل أكثر باملصابني باألمراض املزمنة بشكل عام ومرضى سرطان الثدي بشكل خاص وتقدمي  -

 هلم  الرعاية واملتابعة النفسية .          

 بية واالنفعالية .ابات العصطر ر األخصائيني النفسيني يف عالج االضتفعيل أكثر لدو  -

 الدعم االسري )احمليط ( هلذه الفئة . -

 :االقتراحات  -2

 الفئة .لدى ىذه برفع مستوى تقدير الذات إجراء املزيد من البحوث والدراسات اليت تتعلق   -

القيام بدراسات تكون وصفية مسحية ومقارنة بني مستوى تقدير الذات عند املصابني بداء                     -    

 ض  مزمنة  مثلو  . السرطان الثدي )بعد البرت ( والعاديني ، أو دراسات مقارنة مع أمرا

القيام بدراسات تتناول فعالية العالج النفسي يف حتسني مستوى تقدير الذات والصحة النفسية لدى                -   

 املصابني بسرطان الثدي .  
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 ادلستوى الدراسي:  -
   كم من مرة؟  دلاذا؟           ال    ىل كرر السنة؟    نعم   -
 احلالة ادلدنية: )أعزب، متزوج، متعدد الزوجات، مطلق، أرمل(  -
 ادلهنة: -
 : للعائلة ادلستوى ادلعيشي -
 من قام بالطلب )طلب رؤية سلتص نفسي(؟  -

غرض علمي من   رغما عنو   بتشجيعو على استشارة سلتص نفسي   برغبة من ادلريض 
 وبرفقة من أتى ادلريض ألول مرة؟   قبل ادلختص النفسي 

 سبب قدوم احلالة أو ادلريض لألخصائي النفسي؟
 . المالحظة السميائية:ثانيا 
 الشكل ادلورفولوجي: )الوزن؟ القامة؟ لون البشرة؟ العينني؟ عالمات خاصة؟( -
 ندام وادلظهر اخلارجي:اذل -
 التعبري اجلسدي: -
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 التعبرياللغوي وزلتوى الكالم:  -
 ادليزاج والعاطفة: -

 . تاريخ الحالة:ثالثا ا
 ظروف محل ووالدة األم باحلالة؟ ؟أم ال )طفل مرغوب فيو :األولى المعطيات الخاصة بالطفولة -

النمو احلسي احلركي؟ الظروف العاطفية)الغرية األخوية، ادليول حنو أحد األبوين( ومنط التنشئة؟ 
حول البيئة األصلية؟ كيف عاش   والًتبية األخالقية والدينية واجلنسية؟ ادلعطيات اإلثنية واجلغرافية

 ادلراىقة؟(.الطفولة و مرحلة 
 طرد(.كيف مّت؟ نوعية التكيف )اذلروب، ال  التمدرس : -
 )مدتو، درجة التأىيل احملصل عليو(.: الحرفيالتكوين  -
 ؟ الوضعية اإلجتماعية  -
 الظروف المهنية؟  -
 السوابق القضائية؟ -
وىل مها متواجدان أم غائبان عن  ؟ أعمارمها ؟ىل مها على قيد احلياةإسم األب واألم؟ ) الوالدين: -

كيف يتفامهان؟ من يسيطر؟ طبيعة طبيعة الصحة؟ طباعهما؟   ادلنزل، أم منفصالن؟ مهنتهما؟
 العالقات السابقة واحلالية للمفحوص مع الوالدين؟ مبن يريد أن يتشبو بو؟(.

أعمارىم؟ مهنهم؟ صحتهم؟ ىل متزوجون أم ال؟ ىل  أمساءىم؟ )عددىم؟ جنسهم؟ اإلخوة: -
مكانة لديهم أطفال؟ واألموات من اإلخوة؟ وإذا كان ىناك أموات منهم فمىت ذلك؟ ويف أي سن؟ 

 ادلفحوص ضمن إخوتو؟ طبيعة العالقة بني الفاحص وإخوتو؟(.
 )إن كان راشدا و متزوجا( الحياة الزوجية: -
 األوالد -
: )الشهية الغذائية؟ النظافة؟ التدخني؟ تعاطي الكحول أو ادلخدرات؟ احلاجات ما قبل جنسية -

 العاطفية؟(.
 )طبيعة النوم؟ اإلعداد احللمي؟ طبيعة األحالم؟ ىل تتكرر؟(.  الحياة الحلمية: -
طبيعة العالقة مع  ومن اجلنس اآلخر؟ )ىل ادلفحوص لديو أصدقاء؟ العالقات اإلجتماعية: -

 ؟ كيف يقضي أوقات الفراغ والعطل؟(.علمني ادلو  ادلدرسةاألصدقاء واألقارب ومع ادلسؤولني يف 
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 الطموح والتطّلعات المستقبلية: -
 الطباع وسمات الشخصية: -
 المثل األعلى )مثل من تحب أن تكون(؟  -
  ( Anamnèse - Catamnès). تاريخ الحالة الصحيرابعا
 التاريخ الصحي يف العائلة؟ وإذا وجد مرض ما، من؟ ومنذ مىت؟ -
 السوابق الصحية للمفحوص -
  ؟ ما الصحة احلالية للمريض وتاريخ اإلصابة مبرض -
 رض ؟ادلمىت أصيب ب -
 سبب اإلصابة بادلرض؟  -
 ؟رض ادلكيف تلقى خرب اإلصابة ب -
 رض ؟ ادليف تلقى أفراد أسرتو وادلقربون خرب إصابتو بك -
 دلاذا؟     ال؟   كيف ذلك؟             و بادلرض؟          نعم؟  ىل تقبل ادلريض إصابت -
 دلاذا؟      ال؟    كيف ذلك؟          نعم؟     ىل تقبل أفراد أسرتو إصابتو بادلرض؟ -
 كيف يعايش ادلرض؟ -
ىل يدرك اإلصابة   ؟)كذا(اإلدراك النفسي وادلعريف للمرض: )ىل يعرف ادلريض ما ىو مرض  -

 .؟بادلرض ومضاعفاتو
كيف ذلك؟     ال؟       (؟     نعم؟ إ، كان يتبع عالجا معيناىل يواظب على أخذ العالج ) -

 دلاذا؟     
 ؟العالج يقدم لومن  -
 نوع العالج ادلتبع؟  -
 عدد ادلرات يف اليوم؟  -
 دلاذا؟     كيف ذلك؟        ال؟       ىل يهتم بنظافة جسمو ومالبسو؟    نعم؟  -
             كيف ذلك؟     ىل حيًتم ادلواعيد الطبية والعالجية مع الطبيب ادلختص؟   نعم؟  -

 دلاذا؟    ال؟  
 دلاذا؟     كيف ذلك؟                ال؟       ىل يتبع نظام غذائي خاص؟   نعم؟  -
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 دلاذا؟     كيف ذلك؟                ال؟       ىل يقوم بنشاطات رياضية؟   نعم؟  -
 رض ؟ادلمن وجهة نظر ادلريض )ادلفحوص(، ماذا تغري يف حياتو بعد اإلصابة ب -
 كيف أصبح ينظر إىل جسده؟ ونفسو؟  -
 ينظر لو اآلخرون )األسرة، األصدقاء وادلقربني؟(. أصبحوحسب اعتقاده، كيف  -
  ؟ ادلستقبلكيف أصبح ينظر للحياة؟  -
 الحالة  مالحظات عامة.خامسا -
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 ( :مقياس تقدير الذات لكوبر مسيث2ملحق رقم )

 
 تعليمة تطبيق االختبار :

 يقدم الفاحص ورقة االختبار للحالة ويعطي التعليمة التالية .

اليوم سوف نقوم مبلئ ىذا ادلقياس ، فيما يلي رلموعة من العبارات إجابتك علسها سوف تساعدين يف 

يف )×(معرفة ما حتب وما ال حتب ، إذا كانت العبارات تصف ما تشعر بو عادة فضع داخل ادلربع عالمة 

ادلربع يف خانة  داخل)×( خانة " تنطبق "، أما إذا كانت العبارات ال تصف ما تشعر بو فضع عالمة 

"التنطبق "، وال توجد إجابات صحيحة وأخرى خطئة وإمنا اإلجابة الصحيحة ىي اليت تعرب هبا عن 

 شعورك احلقيقي .
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 91 ارا كاٌ نذي شٍئ ارٌذ اٌ اقول فاًَُ اقونه عادة                              

 02 تهًًُ عائهتً                                                                     

 09 يعظى انُاس يحبوبوٌ اكثر يًُ                                                

تذفعًُ نعًم االشٍاء                       اشعر عادة كًا نو كاَت عائهتً  

  

00 

 02 ال انقى انتشجٍع عادة فًٍا اقوو به يٍ اعًال                                  

 02 ارغب كثٍرا اٌ اكوٌ شخصا آخر                                              

 02 ال ًٌكٍ نالخرٌٍ االعتًاد عهٍا                                                  
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