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 ملخص البحث

 

فعالية االسرتخاء يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة املصابة بسرطان الثدي املقبلة على موضوع دراستنا هو      

عملية استئصال ثدي واحد، ويهدف هذا املوضوع إىل معرفة فاعلية استخدام الربانمج العالجي القائم على االسرتخاء 

احد وذلك الصابتها بسرطان الثدي. فقد يف ختفيف درجة قلق املوت عند املراة املقبلة على عملية استئصال ثدي و 

بنينا اشكالية البحث على النحو التايل :" هل العالج ابالسرتخاء له فاعلية يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة 

املصابة بسرطان الثدي واملقبلة على عملية استئصال الثدي ؟"،وعلى ضوء هذه االشكالية العامة، طرحنا تساؤلني 

 ؤثر سن االصابة بسرطان الثدي عند املراة املقبلة على عملية استئصال الثدي على درجة قلق املوت؟،هل يفرعيني: 

بناءا على التساؤالت اليت مت طرحها مت ، ؟هل تؤثر الصورة الذهنية حول االصابة بسرطان الثدي على فاعلية االسرتخاء

السرتخاء له فاعلية يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة العالج اب بناء الفرضيات على النحو التايل الفرضية العامة:

يؤثر سن االصابة املصابة بسرطان الثدي واملقبلة على عملية استئصال الثدي.اما الفرضيات اجلزئية كانت كما يلي :

حول تؤثر الصورة الذهنية ، بسرطان الثدي عند املراة املقبلة على عملية استئصال الثدي على درجة قلق املوت؟

 ؟.االصابة بسرطان الثدي على فاعلية االسرتخاء

حاالت مقبالت على عملية استئصال ثدي واحد من عيادة خاصة مبستغامن لكي نقوم  3وعليه قمنا ابنتقاء     

د ابلدراسة امليدانية، كما اننا استخدمنا املنهج العيادي واملالحظة واملقابلة العيادية، اما عن االختبارات النفسية فق

لقياس قلق املوت، وقمنا بتطبيقه قبل ان نقوم بتقنية االسرتخاء اليت اجريناها دوانلد متبلر" استخدمنا اختبار "

 خالل ست جلسات، وبعدها اعدان تطبيق اختبار قلق املوت لقياس حدة القلق.  
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 ملخص البحث

 

فعالية االسرتخاء يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة املصابة بسرطان الثدي املقبلة موضوع دراستنا هو      

استخدام الربانمج العالجي القائم على  فاعليةمعرفة  هذا املوضوع إىليهدف و على عملية استئصال ثدي واحد، 

احد وذلك الصابتها االسرتخاء يف ختفيف درجة قلق املوت عند املراة املقبلة على عملية استئصال ثدي و 

فقد بنينا اشكالية البحث على النحو التايل :" هل العالج ابالسرتخاء له فاعلية يف التخفيف  بسرطان الثدي.

وعلى ضوء هذه املصابة بسرطان الثدي واملقبلة على عملية استئصال الثدي ؟"،من قلق املوت عند املرأة 

هل يؤثر سن االصابة بسرطان الثدي عند املراة املقبلة على عملية  االشكالية العامة، طرحنا تساؤلني فرعيني:

ى فاعلية هل تؤثر الصورة الذهنية حول االصابة بسرطان الثدي عل ،استئصال الثدي على درجة قلق املوت؟

العالج  :بناء الفرضيات على النحو التايل الفرضية العامةبناءا على التساؤالت اليت مت طرحها مت  ،؟االسرتخاء

ابالسرتخاء له فاعلية يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة املصابة بسرطان الثدي واملقبلة على عملية استئصال 

يؤثر سن االصابة بسرطان الثدي عند املراة املقبلة على عملية :اما الفرضيات اجلزئية كانت كما يلي الثدي.

تؤثر الصورة الذهنية حول االصابة بسرطان الثدي على فاعلية ، استئصال الثدي على درجة قلق املوت؟

 .؟االسرتخاء

حاالت مقبالت على عملية استئصال ثدي واحد من عيادة خاصة مبستغامن  3وعليه قمنا ابنتقاء     

وم ابلدراسة امليدانية، كما اننا استخدمنا املنهج العيادي واملالحظة واملقابلة العيادية، اما عن لكي نق

لقياس قلق املوت، وقمنا بتطبيقه قبل ان نقوم "دوانلد متبلر االختبارات النفسية فقد استخدمنا اختبار "

بار قلق املوت لقياس حدة اختوبعدها اعدان تطبيق اجريناها خالل ست جلسات،  بتقنية االسرتخاء اليت

   القلق.
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    اهداء

 

احلضن الدافئ والقلب احلي  إىلاعز ما املك يف الوجود  إىلاهدي مثرة جهدي     
النهار  وأطرافالليل  أثناء حزاينوأاىل اجلوهرة احلقيقية يف الوجود اليت محلت مهومي 

هللا يف  أطال" أميما ينطق به املرء " أمجل إىلعليا من نبع حبها وحناهنا  وأفاضت
 عمرها .

القدوة اليت اختذهتا سبيال  إىلوتعامله الراقي  وآدابه وأخالقه إبميانهمن هو كبري  إىل    
هللا يف عمره، "رب ارمحهما كما ربياين صغريا" . أطال" أيبكثريا "  أحبهالذي  واإلنسان  

بن "شهيدة  األستاذةاىل خاليت و  "ننسري"وخاصة الربعومة الصغرية  إخويتواىل    
وليست صديقة  أختاىل خطييب"عبد النور" وصديقيت اليت اعتربها خويرة" و 

حفصة" .بلعياشي "  

واحرتام.واىل كل من مجعتين به حلظة حب     
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 كلمة شكر

 

احلمد هللا الذي أانر لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا     
  .إىل اجناز هذا العمل

نتوجه جبزيل الشكر واالمتنان إىل كل من ساعدان من قريب أو من بعيد على       
 مل تبخل علينا يتالمجيلة  بوريشةاجناز هذا العمل وخنص ابلذكر األستاذة املشرفة 

 .بتوجيهاهتا ونصائحها القيمة اليت كانت عوان لنا يف إمتام هذا العمل

ابلشكر إىل كل أساتذة قسم العلوم االجتماعية خاصة قسم علم كما نتقدم       
 .دون أن انسى كل زمالء الدفعة ومجيع األصدقاء املخلصني .النفس العيادي

اىل كل من تقدم واثرى جوانب هذا البحث سواء براي او توجيه او نصيحة، وساهم 
 .جبزء يسري يف هذا العمل ولو
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 :مقدمة  

يواجه اإلنسان يف حياته العديد من املواقف اليت قد تتضمن خربات غري مرغوب هبا، ورمبا     

فتتعرض رفاهيته وحياته للخطر نتيجة لذلك، فاألمراض املزمنة،   ،تكون مواقف مهددة حلياته

اليت هلا عالقة ابإلصابة  -الذي يعد أبرز األحداث احلياتية الضاغطة -كمرض السرطان

 . ابالضطراابت النفسية واجلسمية

 ويصنَّف سرطان الثدي يف مقدمة أمراض السـرطان املتنوعـة، اليت تصـيب النسـاء فـي البلـدان  

مـن بعـض  وعلـى الـرغم مـن وجـود األسـاليب الوقائيـة للحـد . علـى حـد سـواء  املتقدمـة والناميـة

خمـاطر اإلصابة بسرطان الثدي، إال أن تلك األساليب ال ميكنها التخّلص مـن معظم احلاالت؛ إذ 

 )  2014،الصحة العامليةمنظمة )    .  توجد حـاالت ال جيـرى تشخيصـها إالّ فـي مراحـل متأّخرة

مبا أن املرأة من أهم مكوانت أي جمتمع من اجملتمعات، فهي معرضة ال حمالة لتلك املواقف     

الشديدة، خاصة الضغوطات الناجتة عن الواجبات املنزلية وتربية األوالد، وتوفري الراحة للعائلة، 

طراابت والصراعات النفسية، اليت فتعرض املرأة املستمر هلذه الضغوطات جتعلها يف دوامة االض

تضعف قدرهتا على املواجهة االجيابية ملصادر ضغوطها املتعددة تعدد األدوار يف حياهتا اليومية، 

واسوا ما قد ينتج عن اإلدراك املستمر إلحداث احلياة اليومية أهنا ضغوط ال ميكن مواجهتا 

ثدي الذي يعترب " ورم خبيث ينتج عن بفعالية هو إصابة املرأة مبرض السرطان، خاصة سرطان ال

طبيعي جملموعة من اخلالاي يف الثدي، واليت تؤدي إىل تدمري النسيج  التكاثر العشوائي وغري
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األصلي مث تغزو األنسجة احمليطة، وتنتقل أحياان إىل أماكن أخرى يف اجلسم خاصة الكبد 

 p425,1999,larousse médical) ) . الجوالعظام الذي يؤدي إىل املوت يف غياب الع

قمنا -مستغامن-والعيادة اخلاصة من خالل دراستنا اليت متت داخل مركز مكافحة السرطان   

اليت تصرح فيها أقوال احلاالت، مع إرفاقها ابملالحظات املدونة وتطبيق  املقابالت إبجراء جمموعة

 . و تطبيق وراء تقنية االسرتخاء العضلي التدرجيي اختبار قلق املوت

أعطينا بعدا هاما للمرأة املصابة بسرطان الثدي، وهو ضرورة االهتمام هبا وبنفسيتها يف هذه     

حتويلها لألخصائيني النفسانيني من أجل رعايتها نفسيا وإعدادها وهتيئتها  الوضعية، ودراسة أمهية

التغلب على بعض  املخصص هلا الذي يساعدها على إبتباع تقنيات عالجية حسب الربانمج

خماوفها وخفض حدة قلقها من املوت، ألن أتثري االضطراابت النفسية على املرأة املصابة بسرطان 

 .ذات أثر سليب عليهااملقبلة على عملية استئصال الثدي الثدي 

ولقد حاولنا أن نسلط الضوء على هذه األفكار من خالل دراستنا هته، وتناولنا جوانبها يف      

ويشمل: حتديد إشكالية الدراسة  مدخل إىل الدراسة املعنون بـ: الفصل التمهيدي م فصول تض

اختيار موضوع الدراسة والتطرق  إىل دواعي تطرقنااف الدراسة، مث حتديد الفرضيات وأمهية وأهد

اإلجرائية اخلاصة مبتغريات الدراسة. وحيتوي اجلانب النظري للدراسة واملقسم إىل  التعاريفإىل 

 :فصول حبثية على
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بصفة  االسرتخاءالذي سنتطرق من خالله إىل تعريف تقنية االسرتخاء : يتناول األولالفصل     

اء واهداف العوامل املهمة لقيام ابالسرتخ ابإلضافة إىلوانواع االساليب االسرتخائية، عامة، 

 االسرتخاء وتطرقنا ايضا اىل اجراءات العالج ابالسرتخاء، واخريا دور العالج ابالسرتخاء .

قدمنا يف األول نبذة اترخيية حول قلق املوت مث تطراان  والذي قلق املوت: يتناول ينالفصل الثا   

عراض ويف االخريا مكوانته ابالضافة اىل االسباب املسببة لقلق املوت مع ذكر االتعريفه و اىل 

 العالج . 

: سرطان الثدي والذي يتضمن كل من تعريفه وتكوين الثدي يتناولفاما الفصل الثالث     

اعراضه وكيفية  ذكر اهم مراحله وانواعه والعوامل املسببة يف حدوثه واهممع تشرحييا واورامه، و 

 .تشخيصه مع اعطاء طرق عالجه

االجراءات املنهجية الفصل الرابع واملعنون بـ:  ثالث فصول كما يتضمن اجلانب التطبيقي     

،  والذي حيتوي على الدراسة االستطالعية واملنهج املتبع يف الدراسة املتمثل يف املنهج العيادي

دون أن  ، وإىل التعريف حباالت الدراسة اليت مت مجعها بطريقة مباشرة واملكونة من ثالث حاالت

ية العالجية املستعملة لتخفيف من قلق املوت وهي والتقنوت ننسى وصف اختبار قلق امل

املالحظة العيادية االسرتخاء العضلي التدرجيي، ومها من االدوات املتبعة يف الدراسة اىل جانب 

 . واملقابلة العيادية
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ا تقدمي احلاالت وتلخيص حمتوى املقابالت مع حتليلها مواليت مت فيهوالفصل السادس والسابع    

ضوء ما متكنا من إجياده من الدراسات السابقة مبضموهنا العام ضف إىل ذلك حتليل نتائج  يف

الدراسة مع إرفاق الدراسة امليدانية بتحليل عام لكل حالة ومناقشة النتائج  تطبيق االختبار يف

 احملصل عليها يف ضوء الفرضيات. 

حق علما أن كل فصل من الفصول ضم يف األخري أرفقت الدراسة خبامتة وقائمة املراجع واملال  

 .متهيد وخالصة فصل
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:متهيد   

مع زايدة منط احلياة احلديثة و تعقدها و زايدة حدة املنافسة و الصراع تفشت األمراض العضوية و إزداد     

 السرطان.انتشارها و أصبت من أمراض العصر ، كأمراض القلب و ارتفاع ضغط الدم و داء 

فاألمراض العضوية تنتج ردود أفعال سيكولوجية خمتلفة ،و ابلتايل تغري جمرى حياة املريض على الصعيد النفسي       

و العضوي ، حيث تؤكد هذه اإلصابة ابألمراض الصلة بني جسم املريض و نفسه، فهذا التاثري و الضغط يولد 

( بينت وجود  ارتباطات إجيابية بني املشكالت الصحية و قلق 1985" عام )ماكرت  قوستوالقلق، جند أحباث "

املوت، حيث يفقد املريض القدرة على التحكم يف نشاطاته و اعماله بفعل املرض الذي يعاين منه، مما حيدد خلال 

رطر خاجي يف تقدير الذات، و يساهم يف تفجري قلق املوت لديه الذي عرفه "سيجموند فرويد" أبنه رد فعل خل

فارق السيد عثمان،) معروف يتملك اإلنسان و يسبب له الكثري من التوتر و الضيق و األمل و اإلنزعاج.        

 (18ص  ،2001

إن السرطان منو غري إعتيادي للخالاي و بشكل عشوائي غري منتظم يف عدة الثدي و يؤدي إىل مهامجة األنسجة     

األمراض اليت خيافها  الناس فهو حدث مفاجئ و مؤمل لدى املرأة حيث يؤدي إىل احمليرطة.  ويعترب من أخرطر و أكثر 

حدوث تغريات مورفولوجي اجتماعية و نفسية. و يعد من أكثر السرطاانت شيوعا و مسؤول عن عدد كبري من 

 حالة ابجلزائر فما أكثر .  1360الوفيات اليت قدرت ب 

العضو يسبب هلا معاانة الثانية غذائية فأي ورم أو أمراض يصيبها يف هذا  ولثدي املرأة وظيفتان األوىل مجالية و    

إحساسها بح لديها الشعور مبعاانة نفسية و نفسية عميقة و خرطرية، فبعد إصابة املرأة بسرطان ثديها يص وجسدية 

 ران املرض و التوثر و ابلعجز و فقدان األمل الذي جيعلها ترى أبن اجملتمع ينظر إليها ابملقلوب مما يعرضها إىل نك
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اإلكتئاب و اخلوف من العالج و القلق و العزلة هذا ما يدافعها إىل حماولة التكيف مع املعاش اجلديد، يف حالة 

ن خرطرية, و عليه  تتواجد الفشل و يظهر اضرطراب التكيف الذي ينتج جمموعة من األعراض النفسية قد تكو 

 سبب السرطان ووضعيتها الذهنية بسبب اإلضرطراابت النفسية.          امام فقدان إلستقاللية  جسدها باحلالة 

 (115/116،ص  2001عبد احلميد الشاذيل، )

و بعد عدة قراءات هناك عدة دراسات اجتاه نوعية احلياة للمصاب ابلسرطان وابخلصوص سرطان الثدي  

الذي كان يعترب أن نوعية  1974عدلت من تعريف  1993يف  OMSحبيث أن منظمة الصحة   العاملية 

معتمدة على  1993احلياة هي يف حد ذاهتا الصحة النفسية حبيث   أعيد النظر يف ذلك و قدمت تعريف 

الفرد ملكانته يف    احلياة، حىت املستوى الثقايف و نظام  إدراك إهنامفهوم اإلدراك:" نوعية احلياة معرفة على 

النفسية للصحة    األبعادو يف هذا اجملال حناول طرح جمموعة من الدراسات حول خمتلف ”القيم اين يعيش هو

    عند املصاب بسرطان الثدي .               

تعترب هذه الباحثة أن اهلدف األساسي لعالج السرطان هو ( (liebens fabienne 2003دراسة 

تؤكد الباحثة على ضرورة التكفل املتعدد التخصص و  حتسني نوعية احلياة  ملدة طويلة و لتحقيق هذا اهلدف 

كذا توفر الوسائل البشرية و التقنية لتحقيق      العالج.و حسب مالحظة الباحثة و أمام وضعية الضيق اليت 

تعيشها املصاب ابلسرطان، على الفريق الرطيب إعادة النظر لبعض      التقنيات العالجية العدوانية الغري 

أيضا أن نوعية احلياة تسمح لنا بقياس مفهوم األمل انقباض الدراع، الغثيان، فقدان عالجية، تضيف 

إلكتئاب و احلصر ، و الشعر،اجلفاف املهبلي،و اهلجمة احلرارية،أما امليدان اإلنفعايل فنعتمد يف الدراسة على ا

 ء.امليدان اإلجتماعي يرتكز على قدرة القيام ابلعالج مع األسرة و األصدقا التكيف
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ى ( تناولت الدراسة مستو 2006)أ.بشري إبراهيم احلجار ود .سامي عوض أبو إسحاق ودراسة أخرى ل

مريضات سرطان الثدي مبحافظة غزة عالقتها مبستوى اإللتزام الديين و متغريات أخرى و ذلك التوافق لدى  

الثدي, واستخدم الباحثان مريضة مصابة بسرطان 60فلسرطينبحيث تكونت   عينة الدراسة من -جبامعة غزة

 الباحثان بترطبيق اختبارين ,االول لقياس ولتحقيق اهداف الدراسة قام  املنهج الوصفي التحليلي

سرطان الثدي يعانني اىل النتائج التالية ان مريضات التوافق والثاين لقياس االلتزام الديين .وقد توصل الباحثان 

 التوافق وخاصة يف البعد اجلسمي, النفسي واالجتماعي       من اثر اعراض ومضاعفات سرطان الثدي على 

ن الثدي (. وان مريضات سرطا%75.22واالنسجام على التوايل حيث بلغ الوزن النسيب للتوافق الكلي )

 (.%88.24الديين بوزن النسيب ) يرتفع لديهن االلتزام

ومن االعراض املهمة اليت ميكن ان يظهر كاضرطراب نفسي لدى املراة عند اصابتها بسرطان الثدي هو قلق   

املوت. حيث جند ان  ارتباط اعراض قلق املوت ابالمراض العضوية كانت حمل العديد من الدراسات منها 

 etatiaقام هبا كل من وقد  1986املوت واالكتئاب سنة تبرطة بسرطان الثدي وظهور قلق الدراسة املر 

M.F.gausst  وJ.M.guilland  100امراة مصابة بسرطان الثدي مقارنة ب100على عينة تشمل

 ). 116/ 115،ص  2001عبد احلميد حممد الشاذيل، )  .  امراة غري مصابة 

ذكر ان االشخاص  1967سنة   lister "ليسرتوهناك دراسات اخرى اقيمت حول قلق املوت منها"   

اللذين هم يف صحة نفسية سيئة ينظرون اىل قلق املوت نظرة اجيابية, وان كان كبار السن خيافون من املوت 

بدرجة اقل ماداموا يف صحة جيدة , يف حني ان كبار السن ممن لديهم انشرطة قليلة لشغل وقت فراغهم كانوا  

اللذين يقيمون يف بيوت رعاية املسنني.        قل لدى االشخاصاخلوف من املوت اكثر خوفا من املوت.وان 

 ( 63ص،2005،عبد الكرمي قريشي،رمضان زعطوط)
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وفيما خيص عالقة قلق املوت ابألمراض العضوية أوضحت معظم الدراسات وجود عالقة دالة موجبة بني قلق 

وجود عالقة دالة  1983سنة  Paul "ابول"املوت والعديد من األمراض العضوية، فقد أوضحت دراسة 

موجبة بني قلق املوت وكل من مرض السكر، ومرض التهاب املفاصل، كما أوضحت 

وجود عالقة دالة موجبة بني قلق املوت ومرض ارتفاع ضغط الدم  1982سنة   Gisele))"دراسة"جيزيل

، كما كانت إىل عالقة موجبة بني قلق املوت ومرض الربو 1989سنة ) Cesar) "ولذلك توصل"كسري

  .هناك الكثري من الدراسات اليت توصلت مجيعها إىل عالقات دالة موجبة بني قلق املوت ومرض السرطان

أوضحت النتائج حصول مجيع عينات مرض السكر والسرطان  1994ويف دراسة "ماجدة مخيس" سنة  

 ويالحظ أن  .عينة الضابرطةوضغط الدم والربو والتهاب املفاصل على درجات أعلى بشكل دال إحصائيا من ال

الدراسات اليت تناولت عالقة املوت ابألمراض العضوية أمجعت على وجود عالقة دالة موجبة مما يشري إىل أن 

 2000طارق حممد عبد الوهاب، وفاء مسعود حممد، )    .قلق املوت يزداد لدى من يعانون من أمراض جسمية

 (83،ص

االعراض النفسية  2003"سنةعلي حسني ابراهيمسرطان كانت كثرية منها "اما الدراسات اليت اجريت حول ال  

مريض سعودي, واختار تفهم املوضوع فوجد ان مرضى السرطان اكثر اكتئااب وقلقا 150لدى مرضى السرطان على 

على ان وخوفا ووسواسا قهراي وعداوة وذهانية من االصحاء, كما وجد فروقا بني انواع السرطان املختلفة مما يدل 

 ( 85ص،2004،)جرب حممد جرب                  .نوع السرطان يؤثر يف احلالة النفسية

 مريضا  190معرفة اثر العوامل النفسية على االصابة ابلسرطان على 2000" سنةجاسم اخلواجةودرس "  

,ابستخدام  14.96واحنراف معياري  41.75عاما مبتوسط  64-12ابلسرطان, تراوحت اعمارهم بني 

مقاييس النمط )أ(, واسرتاجتية التعايش مع الضغوط وقائمة االحداث احلياتية, ووجد ارتباطا اجيابيا بني منط 
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 (88ص،2004،)جرب حممد جربالشخصية )أ( واالصابة ابلسرطان.          

االضرطراب النفسي يقوم األطباء العقليني بتقدمي جمموعة من االدوية املهدئة هذا  ةجل مواجومن ا  

لالعصاب )مضادات القلق(لكن هذه العالجات الرطبية الكيميائية لالضرطراابت النفسية مل تظهر فاعلية كبرية 

عي من اجل دلك كله نظرا ملا هلا من مفاعيل جانبية تتمثل يف اخلمول وكثرة النوم واالنسحاب االجتما

اقرتحنا تقنية نفسية وهي تقنية العالج ابالسرتخاء اليت تساعد يف ختفيف من حدة القلق وحالة هدوء تنشا 

يف الفرد عقب ازالة التوتر بعد جتربة انفعالية شديدة اي جهد شاق, فقد يكون االسرتخاء غري ارادي عند 

ضعا مرحيا ويتصور حاالت ابعثة على اهلدوء او يرخي الذهاب للنوم او يكون ارادي عندما يتخذ املرء و 

 (57ص،2011،) حسني فايد      العضالت املشاركة يف انواع خمتلفة من النشاط.    

تناولت هذه  Carl Simonton 1970هناك دراسة  ل االسرتخاءو ومن الدراسات اليت اجريت ح  

الدراسةامهية االسرتخاء والتصور االجيايب على الدماغ واجلهاز املناعي ،ويعترب الشخص االول الذي وضع 

العالقة بني االسرتخاء والسرطان، ومدى فاعلية االسرتخاء والتصور وذلك من خالل ابتكار صورة ذهنية 

ؤدي اىل الراحة النفسية وابلتايل الزايدة يف اجيابية من اجل القدرة على التاثري على ذهن املريض الذي ي

 النشاط اللمفاوي الذي سيقاوم اخلالاي السرطانية بشكل افضل .

قام هبذه الدراسة للكشف عن العالقة بني العوامل النفسية   Rowse, we et Clall 2000دراسة  

 Gustave Nicolas ومرض السرطان واثر القلق يف إضعاف اجلهاز املناعي . ودراسة اخرى قام هبا

 ان الشخص املريض ابلسرطان يقع فريسة القلق وان الشخص كونه قلق يكون سببا الخنفاض  الذي راى

النشاط اللمفاوي مما يكون سببا لترطور املرض وهنا وجد العالقة بني السرطان واالسرتخاء كونه تقنية عالجية 

 خلفض القلق بشكل عام .
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 ومما تقدم كله نرطرح اإلشكال التايل :        

 اإلشكالية العامة: .1

دي واملقبلة يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة املصابة بسرطان الثله فاعلية هل العالج ابالسرتخاء    

 ؟   واحدثدي على عملية استئصال 

 :التالية التساؤالتمن هذا التساؤل العام ميكننا أن نرطرح و       

 التساؤالت الفرعية:

 ؟على درجة قلق املوتسن االصابة بسرطان الثدي عند املراة املقبلة على عملية استئصال الثدي  يؤثرهل . 1

 ؟حول االصابة بسرطان الثدي على فاعلية االسرتخاءؤثر الصورة الذهنية هل ت .2

 الفرضيات التالية:         ضفناولإلجابة مؤقتا عن اإلشكالية العامة والتساؤالت الفرعية اليت طرحناها، 

 : الفرضية العامة .2

  ثدي واملقبلة على يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة املصابة بسرطان ال له فاعليةالعالج ابالسرتخاء

 .واحد ثديعملية استئصال 

 الفرضية اجلزئية :

 .يؤثر سن االصابة بسرطان الثدي عند املراة املقبلة على عملية استئصال الثدي على درجة قلق املوت -

 .تؤثر الصورة الذهنية حول االصابة بسرطان الثدي على فاعلية االسرتخاء -
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 دوافع اختيار املوضوع : .3

 نقص الدراسات العربية املتعلقة بقلق املوت لدى املرأة املصابة بسرطان الثدي. 

 التعرف على هذا املرض من حيث اجلوانب النفسية. 

 . املسامهة يف دراسة احلالة النفسية ملريض سرطان الثدي 

  انتشار مرض سرطان الثدي بصورة ملفتة لالنتباه .اآلاثر النفسية السيئة اليت يرتكها العالج

 ابألشعة وما يثريه من مشاعر القلق واخلوف من املوت .      الكيميائي أو العالج

 أهداف الدراسة : .4

مبا أن مكانة املرأة مهمة يف اجملتمع اجلزائري ووظيفتها احليوية يف اإلجناب واالهتمام الدائم للمرأة مبظهرها 

على حياة  اخلارجي، فان أي مرض يصيبها، خاصة سرطان الثدي حيدث هلا تغريات فيزيولوجية ونفسية تؤثر

 املرأة وعالقاهتا املختلفة. ومن هنا تكمن أهداف الدراسة فيما يلي:

 لفت االنتباه هلذه الشرحية والتكفل هبا نفسيا وليس طبيا فقط. 

  تغلب على القلق واالحباط والتوترعن مرضها وذلك من اجل حل الصراع النفسي والحتسني افكار املريضة. 

  يف التخلص أو التخفيض من االضرطراابت ذات الرطابع النفسي الثدي سرطاناملراة املصابة بمساعدة . 

 :أهمية الدراسة  .5

 التقنيات النفسية العالجية مقابل العالج ابلعقاقري مدى فاعلية الكشف عن . 

 . ابراز دور تقنية االسرتخاء يف ختفيف من التوتر وقلق املوت 

 . التدريب على العالج ابالسرتخاء 
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  : مصطلحات الدراسة .6

االسرتخاء العضلي التدرجيي يف التخفيف من قلق املوت لدى املراة املصابة بسرطان الثدي  هي قدرة:  ليةاعف.1 

 ومقبلة على عملية استئصال ثدي واحد .

لتقلصات العضلية املصاحبة للتوتر،ومن انواع تقنية وهو التوقف الكامل لكل االنقباضات وا االسرتخاء :.2

 ". جلوزيف وليباالسرتخاء العضلي التدرجيي "االسرتخاء تتبعنا 

كما يعرف االسرتخاء ابنه حالة هدوء تنشا يف الفرد عقب ازالة التوتر بعد جتربة انفعالية شديدة او جهد جسدي   

 (147ص،2001،عثمان )        شاق .  

 أو خرطر انتهاء احلياة .هو االنشغال املستمر واملّلح ابلتفكري ابملوت نتيجة الشعور بقرب قلق املوت : .3

 .40-25هي املصابة بسرطان الثدي املقبلة على عملية استئصال ثدي واحد يرتاوح عمرها  املراة :.4

 .  تصيب ثدي واحد فقطيشخص طبيا ابنه ورم يصيب غدة الثدي وتكون إصابة أولية سرطان الثدي : .5

 يف بعض احلاالت تزال أيضا األنسجة احمليرطة ، و ثدي واحدعملية جراحية إلزالة عملية استئصال الثدي: .6
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 :متهيد

 نسبيا، حديث ألنه ذلك النفسي العالج أشكال من العديد منه انبثق الذي االختصاص ،السلوكي العالج يعترب   

 يف فعاليته و أمهيته، برزت و أساليبه تعددت كما .األخرية سنة الثالثني يف استعماله وتزايد اخلمسينات، يف بدأ فقد

 دوائية أو نفسية ،أخرى عالجية طريقة أية ىاآلن عل حىت استعصى اليت السلوكية و النفسية، االضطراابت معاجلة

 و املتميز، وألسلوب السلوكي، للعالج عدة أساليب هناك القلق، الرهاب، املتسلط الفكر حاالت:مثل عالجها

 منذ فاإلنسان .آخر عالجي أسلوب لكل بداية و مدخال يعترب الذي االسرتخاء أسلوب هو وفعالية، انتشارا األكثر

 طقوس أو حيايت، أسلوب مبمارسة أو الدوائي، ابلعالج سواء الوسيلة، كانت مهما ،إلزالتها يسعى معاانته تبدأ أن

 العالج يف تقنية وأشهر أهم إىل توصل اهلدف، هذا حتقيق حنو املتواصل سعيه ونتيجة .واهلدوء الراحة تعطيه و معينة

 .االسرتخاء أسلوب وهي السلوكي

 :االسرتخاء تعريف .1

 و الشدة بعد وتسهلت حسنت مبعىن حاله به وتسرتخي رخوا صار مبعىن  رخى  إسرتخاءا ، أسرتخي : لغة  

 (63 ص ،األجبدي املنجد)                      .الضيق

 نفسية حباالت املرتبطة االنفعالية التوترات خلفض ووسيلة النفسية العالجات من عالجية طريقة هو :اصطالحا

 فقدان و واألمل األرق من التخفيف القلق، و التوتر شدة ،التقيؤ الالإرادي التشنج، القرحة، الربو، :مثل

 .اخل...الشهية

 عن خيتلف وهو للتوتر، املصاحبة العضلية والتقلصات االنقباضات لكل الكامل التوقف أبنه االسرتخاء يعرف    

 .النوم حىت أو الظاهري اهلدوء
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 حتتاج واليت واالجتماعية العقلية للمشكالت استجابة واملؤقت اخلفيف للتوتر حباجه حنن العاديه الظروف يف    

 .اليقظة من حالة يف الفرد ليبقي ضروري وهو,الطاقة وتعبئة واالهتمام الرتكيز من معينه لدرجة

 اجلهاز يف ابستثارة ذلك ويصطحب,الشديد التوتر من حالة يف تقريبا الوقت طول يعيشون افراد هنالك لكن    

 انتظام اضطراب,القلب نبضات زايدة ,الدم ضغط ارتفاع ,االعضاء بعض عضالت مجود :مظاهرها من العصيب

 .التنفس

 فعدم العضلي ابلتوتر ختتلط القلق اعراض أن على اتفاق شبه فهنالكة النفسي والصراعات القلق حاالت ويف    

 االضطراابت من قليله مظاهر اال ماهي احلركية واللوازم االظافر كقضم املستمرة واحلركة الزائدة واالستثارة االستقرار

 .الساق آآلم,القلب خفقان,الظهر االم,كصداع: اجلسم يف التوتر يظهر وقد القلق عن الناجتة العضويه

 جوديت.د /جديده حلياة اسلوب التنفس ابراهيم الستار عبد.د /احلديث املعريف السلوكي النفسي العالج )          

 (الشهيل نورة.أ  وترمجة اعداد/كرافيتز

 فاالنسان للتوتر، املصاحبة العضلية التقلصات و االنقباضات لكل كلي توقف انه على االسرتخاء أيضا ويعرف   

 يف فالزايدة العضلية، االنشطة يف الزايدة بفضل وهذا العضلي، التوتر و للتأثر قابل اخلارجي للمحيط ابستجابته

نور اهلدى حممد )        .االنفعالية اإلضطراابت شدة على أساسا تتوقف العضلي التوتر

  (                                             155ص،2013،اجلاموس

 يعلم البداية يف منظم، هرمي لتدرج ووفقا منظمة بطريقة العضالت وإرخاء شد اىل االسرتخاء إجراء ويستند    

 عملية جترى و التوتر، و اإلسرتخاء إحساسات بني التميز ابلتايل  حمددة، عضلية جمموعة وإرخاء شدة على املريض

 كل خفض مث والتذكري، الذاتية نشطةألوا العضلي التوتر من كل ضبط على القدرة زايدة اإلسرتخاءألجل

 .القلق ومشاعر الفيزيولوجية اثرآلوا العضلي، التوتر من
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 (494،ص2007اديب حممد اخلالدي،)

 أعراضها من اليت اإلضطراابت عالج يف لتساعد العضلي اإلسرتخاء طرق استخدام هو سرتخاءإلاب العالج و   

 االنفعالية التوترات خلفض كوسيلة النفس أطباء من الكثريون به ينصح العالجي اإلسرتخاء و املستمر، التوتر

 االشتدادية، القلب خفقة االإرادي، والتقيؤ التشنجي القولون والتهاب الربو، و املعدية، كالقرحة حباالت املرتبطة

 وفقدان واألمل، األرق من التخفيف ويف حديثا، املكتسبة اخلوف استجاابت على التغلب يف ايضا فاعليتها وثبت

 كفرقعة عصبية عادات هبم تكون وان بكثرة يتحركوا أن اإلضطراابت هبذه املصابني األفراد على ويغلب الشهية،

 .واجللوس النوم يف االستقرار وعدم الصوت وعلو األصابع،

 (185/186،ص1999دكتور عبد املنعم احلنفي،)

 إنفعالية جتربة بعد التوتر، إزالة عقب الفرد يف تنشأ هدوء، حالة أنه على اإلسرتخاء ايضا نعرف أن وميكننا    

 كهرابء تتحول حبيث النوم، إىل الذهاب عند) إرادي غري اإلسرتخاء يكون وقد شاق، جسدي جهد أو شديدة،

 ابعثة حاالت، ويتصور مرحيا، وضعا  املرء يتخذ عندما) إرادي او .(النوم حالة يف"دالتا"  اىل "غاما" من الدماغ

فاروق السيد عثمان، .         )النشاط من خمتلفة أنواع يف املشاركة العضالت يرخي او عادة، اهلدوء على

 (147،ص 2001،

 :اإلسرتخاء أساليب أنواع .2

 القلق من يعانون اللذين ابألفراد للوصول العالجي التدخل أساليب من جمموعة القلق لعالج النفس علماء قدم    

 :مايلي نذكر اإلسرتخائية املدارس ومن القلق، مع التعامل اسرتاتيجيات تعليمهم خالل من التكيف إىل

 ميتشال  طريقةMitchell:  

 وضع قد أمريكي طبيب وهو ميتشال وكان الكاملة، اجلسدية الراحة طريقة أو الفيزيولوجي، االسرتخاء طريقة أو    
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 النفسية األمراض من العديد عالج يف اإلحيائي اإلسرتخاء دور أكدت اليت األحباث على بناءا هذه طريقته

                                             .اليوم واسع نطاق على مستعملة تعد مل أهنا إال magnan يد على الطريقة هذه طورت وقد واجلسدية،

 (141ص،1991،النابلسي حممدأمحد)              

 كويه طريقة  Coué:  

 الطاقة حتريك على وبقدرته الالوعي بدور املتعلقة تلك وحتديدا النفسي التحليل مبادئ إىل الطريقة هذه وترتكز   

 ومساها 1920 عام هذه طريقته emil coué أنشأ وقد أفعال، إىل التحول ممكنة خياالت خالل من النفسية

 يقوم أبن ممارستها وتتم auto-hypnose  الذايت املغناطيسي التنومي عناصر حتتوي اليت ةاإلسرتخئي ابلطريقة

 وذلك اإلستيقاظ، وبعد النوم قبل دقيقة عشرين ملدة (هامس بصوت) بباله ختطر اليت الكلمات بتمتمة الشخص

 الدافعة ابملرحلة وتسمى العالج من الثانية املرحلة أتيت ذلك بعد معني، شيئ على تفكريه املفحوص يركز أن دون

 (142ص،1991، النابلسي حممدأمحد)     .               الشفاء حنو

 جاكوبسون طريقة Jacobson : 

 إهتمامه جاكوبسون، إدموند النفسي الطبيب أبدى 1929 سنة يف التدرجيي، العضلي اإلسرتخاء طريقة أو   

  التصاعدي اإلسرتخاء بعنوان املشهور كتابه يف منظمة بطريقة العضلي لإلسرتخاء طرق إبكتشاف

( rolaxation progressive,) النفسي اإلضطراب حاالت عالج يف إلستخدامها واضعها هدف وقد 

 قيام الطريقة هبذه العالج ويقتضي الذهين والتوتر العضلي التوتر وبني البسيطة الفيزيولوجية العالقة على أكد حيث

 جالسات وثالث الواحدة اجللسة بني ملا خيضع وأن دقيقة، ثالثون منهما كل مدة يوميا بتمرينني املفحوص

 هبذه العالج ويدوم التمارين، هلذه املفحوص إجادة مدى مبراقبة اجللسات هذه يف املعاجل يقوم أن على أسبوعيا،

 .سنوات عدة إىل يصل قد طويال وقتا الطريقة
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 لثالثة دقيقة ومالحظة العضلة يف توتر خبلق تتم ممارسة على مبنية التدرجيي أو املرحلي اإلسرتخاء طريقة    

 :أحاسيس

   التوتر التحددثla tension provoquée 

   التوترات امللحقةles tensions annexes 

   االرختاء التدرجييrelâchement progressif 

 طرق عدة تتطور بدأت لذلك الفكري، إلرختائه يؤدي بنفسه، العضلي إلرختائه الشخص مالحظة جمرد إن   

 (yves pelicier,1986,p47-48)          العقل.ختاطب 

 وليب جوزيف طريقة   joseph wolpe: 

.        عميقا إرخاءا العضالت إرخاء على تقوم النفسي العالج يف كاملة نظرية وليب، جوزيف النفسي الطبيب صاغ    

 أن من ابلرغم اإلسرتخاء، أساليب أشهر من أسلوبه ويعترب ،  (102ص،2006 السيد، أمحد السيد رأفت) 

 منهجه من كجزء يستخدمه أنه إال جاكوبسون، وضعها اليت األسس نفس على يقوم العضلي اإلسرتخاء يف منهجه

 إبراهيم، الستار عبد)             .   التدرجيي التطمني بطريقة العصابية األمراض من التخفيف يف العام

 (122ص ،1980

 :جمموعات ست إىل اإلرادية اجلسم عضالت وليب وقسم     

 الوجه عضالت جمموعة. 

 الفقري العمود وحول الظهر يف املوجودة العضالت جمموعة. 

 الكتف عضالت جمموعة. 

 الدراعني عضالت جمموعة. 
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 الصدري والقفص البطن عضالت جمموعة. 

 (130ص ،2005 الزراد، خري حممد فيصل)  .           واألصابع الساقني جمموعة 

 ديزوال طريقة  désoille  : 

, واليت تسمى بطريقة "احللم املوجه", حيث  coué, طريقته على غرار طريقة robert désoille س  اس    

 . (1938) عام يف نشرها وقد املغناطيسي، والتنومي ويونغ فرويد مبادئ من مزجيا علىيعتمد يف طريقته  

 إخضاعه ويتم مغمضتان عيناه اجلسد، مسرتخي مريح، وضع يف للجلوس املفحوص بدعوة العالج هذا ميارس    

 أخرى مرحلة وتتبعها "اليقظ احللم مرحلة" ب املرحلة هذه وتسمى العالج، من بتوجيه املتكررة األحالم من لعدد

 ،"اليقظة أحالم" حتتويها اليت الرمزية املعاين املفحوص مع املعاجل يناقش املرحلة هذه هذه يف ."التحليل مرحلة"هي

 .املفحوص الوعيب  األحالم هذه وعالقة

 خيصص منه %60-70 و للحلم خيصص منها %30-40 فإن "املوجه احللم" يف الوقت توزيع عن أما   

 .يونغ وطريقة الفرويدية الطريقة بني جيمع الذي للتحليل

 احلاالت شىت عالج يف املوجه احللم طريقة وتستعمل سنوات، 2-3 بني ترتاوح لفرتات العالج هذا وميتد    

 السلوك وإضطراابت الشخصية إضطراابت عالج يف إستخدامه ميكن كما السيكوسوماتية اإلضطراابت و العصابية

 149)ص ،1991 انبلسي، أمحد حممد)           .املراهقني لدى

 الذايت التمرين طريقة Taininge Autogéne :  

مبدأ  إذ النفسية، األمراض يف خمتص منساوي طبيب وهو ،(1972) شولتز نزهينريش جوها طرف من وضعت    

 .الفكرية و الفيزيولوجية التمارين بعض طريق عن وذلك اجلسم أعضاء كافة يف االسرتخاء إحداث هو الطريقة ههذ

 .التعديالت  بعض عليها أدخل الذي wolfgang luthe الدكتور يد على املتحدة الوالايت إىل ودخلت 
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لذا أطلق عليه إسم  ، ذاتيا املولد التدريب إسم عليها أطلق لذا ذاتيا، تطبق طريقة 1932 عام يف شولتز إقرتح وقد

 احلصول إىل أوىل، كمرحلة( ،حيث يهدف هذا التدريب  le training autogéneالتدريب املولد ذاتيا ) 

 الدموية والدورة والقلب التنفس و العضالت إلحياء هادفة متارين بست املعاجل قيام بفضل جسدي إرختاء على

 هادفة صيغ إستعمال طريق عن النفسية املواقف على الثانية، املرحلة يف الرتكيز يتم مث اجلبهة، طراوة و والبطن

   (      (Didier anzieu.1979.p51                    .اتم إسرتخاء إىل أتدي القصوى واملرحلة

 السوفرولوجي طريقة   Sophrologie : 

 ,تستخدم حليا يف عالج االمراض السيكوسوماتية .    caycedoمؤسسها الدكتور االسباين ألفونسو كيسدو      

 ( (  haynal,1997 ,p44          

 فهي والروح والعقل اجلسم أجزاء كل يف التحكم على الفرد مساعدة يف السوفرولوجي اإلسرتخاء تقنية تعمل   

 والتأثريات الضغوط من وتقليلها أتثريها سعة من أمهيتها اكتسبت واجلسمية، النفسية األنظمة يف يؤثر متكامل نظام

 (147ص،1999،)هارون توفيق الرشيدي       .السلبية

 املتبعة يف البحث: العالجية نوع التقنية .3

  :مفهوم االسرتخاء العضلي التدرجيي جلوزف وليب 

هو من االساليب املضادة للقلق والتوتر وهناك عديد من اساليب و ، املتبع يف الدراسةهو النوع  االسرتخاء العضلي   

عرفتها معظم الشعوب منذ وقت طويل وتقوم اساليب االسرتخاء احلديثة على مجلة من التمارين البسيطة االسرتخاء 

هتدف اىل راحة اجلسم، وذلك عن طريق التنفس العميق ومترين اجلسم كله على االرختاء وزوال الشد العضلي، 

املشكالت، فعلى سبيل املثال  وصممت اساليب االسرتخاء العضلي املتدرج لتكون مفيدة يف عالج العديد من
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تستخدم يف عالج صعوابت النوم والصداعات والتوتر الزائد وضغط الدم املرتفع وقلق االختبار وكذلك قلق احلديث 

 brammer-l.m.etal.1989.p190)والتحكم يف الغضب والصعوابت اجلسمية املتنوعة .    )

ما من بني اساليب االسرتخاء االخرى، ويعتمد اسلوب ويعد اسلوب االسرتخاء التدرجيي هو االكثر استخدا  

االسرتخاء التدرجيي على املبدا القائم على ان القلق واسرتخاء العضالت الميكن ان جيتمعا معا وابلتايل فاذا تعلم 

الناس كيفية حتقيق اسرتخاء عضالهتم لن يؤدي شعورهم ابالسرتخاء البدين فحسب بل سيقلل ايضا من شعورهم 

ق، لذا يعكس اسلوب االسرتخاء التدرجيي التفاعل الذي يتم بني اجلسم والعقل، اسرتخي وستشعر بصفاء ابلقل

البال، ويعد ايضا طريقة الستخدامات العضالت اليت يستطيع الفرد السيطرة عليها هبدف حتقيق اسرتخاء اجهزة 

 ( 52ص،2005،ون)هري اجلسم االخرى املستقلة اليت ال يستطيع السيطرة عليها.          

يستخدم االسرتخاء العضلي التدرحيي يف عالج االضطراابت اليت من اعراضها التوتر املستمر، ويف خفض التوترات   

االنفعالية املصاحبة حلاالت الربو والقرحة والتهاب القولون التشنجي والتقيؤ الالئرادي وخفقة القلب االشتدادية .                 

  (180ص،1999،)احلنفي

( جمموعات عضلية فرعية يف اجللسة الواحدة وحىت ال تتحول 4-3وجيب على املعاجل اال ايخذ اكثر من )     

العملية اىل مترينات رايضية بدون الوصول اىل نتائج دقيقة، وهكذا يتدرب املريض على التقلص واالسرتخاء العضلي 

 (2005،الزرادموعة فرعية .        )( دقائق ابلنسبة لكل جم4-3ملدة معينة يزداز تدرجييا ملدة    )

 : املبادئ العامة السلوب االسرتخاء التدرجيي 

ينقسم اسلوب االسرتخاء التدرجيي اىل اربعة مراحل : االنتباه، فرد اجلسم، والتخلص من التوتر والوعي بعملية 

 (53ص،2005،هريونكريستني )االسرتخاء .                     
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 يف االسرتخاء :( جوزف وليباسلوب ) -

 جمموعات رئيسية هي :  06قسم وليب عضالت اجلسم االرادية اىل   

 .جمموعة عضالت الوجه .1

 .جمموعة العضالت املوجودة يف الظهر وحول العمود الفقري طوليا .2

 .جمموعة عضالت البطن والقفص الصدري .3

 .جمموعة عضالت الكتف .4

 .جمموعة عضالت الذراعني .5

 ضالت الساقني واالصابع ..جمموعة ع6

كل جمموعة من هذه اجملموعات اىل عدد من اجملموعات الفرعية، حيث يفرق مثال بني عضلة   وليبقسم  مث   

اىل ذلك انه وجد من خالل  وليبالساق وعضلة الفخذ اوبني عضالت الرقبة وعضالت اجلبني . والدافع الذي دفع 

خاء لعضلة معينة من اجل اجناح العالج .ويتناول وليب يف عالجه هذه جتاربه ان بعض املرضى يلزمهم تديب االسرت 

اجملموعات العضلية الست بشكل منتظم ،حيثيتم الرتكيز على اجملموعة االوىل يف اجللسة االوىل ويقوم ابجراء 

 التمرينات االزمة هلذه اجملموعة اوللمجموعات الفرعية يف هذه اجملموعة .

اصة لكل جمموعة اساسية وفرعية من العضالت وذلك للوصول اىل عملية تقلص لقد صمم وليب طرقا خ    

واسرتخاء اتمني لدى املريض فبالنسبة اىل عضالت العمود الفقري مثال يطلب من املريض تقويس الظهر وشد  اجلزء 

ن طريق التكرار املرتفع منه فقط والبقاء ملدة حوايل نصف دقيقة ذلك الن العملية يف الواقع جمهدة للمريض، وع
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ميكن زايدة املدة تدرجييا مث تعطي بعد ذلك التعليمات ابلراحة، وجيب على املعاجل مساعدة املريض يف الوصول اىل 

 املراحل التامة حيث يصعب على املريض املبتدئ الوصول اىل ذلك .

من املريض القبض على ذراع  ومن االساليب اليت اتبعها جوزف وليب يف التدريب على االسرتخاء انه كان يطلب    

الكرسي ابحدى يديه مث يالحظ الفرق بني عملية القبض يف كل من ساعده ويده وبعد ذلك يقبض املعاجل على 

رسغ املريض بقوة مث يطلب من ان يثين ذراعه بعكس املقاومة وبناءا علي ذلك يشعر ابلتوتر يف العضلة ذات الراسني 

 عند الكتف.

ان اهلدف من وراء اتباع اسلوب االسرتخاء التدرجيي هو ان يكون لدى الناس مستوى عال من الوعي والتحكم    

والتوتر العضلي، وكلما اصبح الناس اكثر خربة يف تعلم االسرتخاء زادت قدرهتم على القيام ابساليب االسرتخاء 

م بذلك مثل فرد اجلسم ابكمله والشعور ابلراحة .    مبفردهم دون احلاجة اىل اللجوء لشخص ما ليساعدهم يف القيا

 (57ص،2005،)كريستني هريون

 :االسرتخاء بعملية للقيام املهمة العوامل .4

 :عليها الرتكيز جيب مهمة عوامل ثالثة هناك   

 . اإلسرتخاء على للحصول دافعية اإلنسان لدى توجد أن :الدافعية•

 .منها الفائدة وماهي التمارين هبذه للقيام دفعته اليت األسباب الفرد يفهم أن جيب :الفهم•

 (17ص،2007، حلمي فدى)         .التمارين مبمارسة ابإلستمرار الفرد يلتزم أن جيب :لتزامإلا•

 :العامة اإلسرتخاء مبادئ .5

 شروط عدة مراعاة من البد مضبوط علمي أو دقيق بشكل اإلسرتخاء على التدريب جلسات نطبق أن أردان إذا    
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 العضلي اإلسرتخاء من حالة على للحصول وميسرة فعالة جيدة، ألداءات ضماان هبا يتحلى أن املعاجل على متهيدية

 :الشروط هذه ومن طويلة، لفرتات واملمتد

 تلقائيا وجتعله والدفء ابإلسرتخاء موحية تكون أن جيب : والتعابري الكلمات. 

 اإلستجابة هذه مثل ولتحقيق قليل، تدريب وبعد بسرعة اإلسرتخاء، يتعلمون أفراد هناك : الوقت 

 وقفات مع التدرييب بداية يف وإبيقاع ببطء اإلسرتخاء تعلم يرفض أن املعاجل على يتعني السريعة التعليمية سرتخائيةإلا

 .التكاملية الذاتية اخلربة جلعل

 وأهدافها اخلربة هذه وتفسري اإلسرتخاء تقنية فهم يف الفردية الفروق مراعاة علينا : الفردية الفروق مراعاة 

 .اإلسرتخاء يتقنون عندما املرضى هبا يشعر قد اليت اإلحساسات يف وأيضا وفوائدها

 فعلى السلبية، من أفضل إجيابية تعابري فإستخدام السلبية، والصور املضامني وجتنب : السلبية عن البعد 

 مثل عليك الضاغط ابلثقل تشعر أنت التستخدم ابلثقل، وتشعر براحة مسرتخي أنت :املثال سبيل

 .ابلثقل الشعور كثرة من متوت أطرافك أودع الرصاص،

 والتنفس واإللتواء فالسعال واإلسرتخاء، التوتر عالمات مالحظة املعاجل على يتعني : التوتر عالمات إدراك 

 عن اإلستعالم أو األسلوب وتغري لتبديل واضحة عالمات تكون ما غالبا العضلي، والتشنج منتظم غري

 .املواجهة صعوبة

 اإلسرتخاء، على املريض تدريب فخالل اإلسرتخاء خالل واعيا يقظا، بقائه أمهية إىل املريض ننبه أن علينا     

 الكايف الوقت يرتك وأن اإلسرتخاء، و ابهلدوء موحيا ليكون آلخر حني من صوته يرخم أن املعاجل على ينبغي

 .وينفذها له املعطاة التعليمات ليستوعب للمريض

 أنه على إليه، ينظر أال وعليه واحدة تقنية هو وينفذه، يتعلمه ما أن املفحوص تذكري جيب : الذات تطوير 
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 خيرتع أن للمفحوص ميكن اإلسرتخائي، التدريب ممارسة خالل ومن .غريها اليوجد الليت الوحيدة، الوسيلة

 .بنفسه ويضعها اإلحيائية املقوالت

  شأنه من تدريب كل وأن ولنفسه، لذاته بل املعاجل، أجل من ليس عليه يتدرب ما أن يعلم أن املفحوص على    

 .وتعميقه اإلسرتخاء سرعة ذاته تعليم

 األنواع إىل تغيريه وجب انفعا، يكن مل اإلسرتخاء من معني نوع أن اتضح إذا : اإلسرتخاء أساليب تغيري 

  :جيب : واملكان الوقت .األخرى

 .مباشرة النوم قبل وال مباشرة، اإلستيقاظ بعد اإلسرتخائية، البيتية متارينه املفحوص ميارس أال -       

 (.القلق حاالت يف إال سرير، على وليس مريح، مقعد) الراحة و اهلدوء على يدل مكان يف متارس أن -       

 ويف اليومية حياته يف ليطبقه لإلسرتخاء تعلمه نقل على املفحوص تشجيع املعاجل على جيب : التدريب نقل 

 .املؤثرات مع تعامله

 عن املفحوص مع فنتكلم عالجية، جلسة كل هناية يف عليه نتحصل : اإلرجتاعي املفعول على احلصول 

 ميكن اإلرجتاعي، املفعول هلذا ووفقا .اجللسة خالل ظهرت اليت النفسية واملقاومات أفعاله، ردود مشاعره،

 (185ص،1990، احلجاز محدي حممد)        .املستعمل أسلوب أو التقنية وتغري نتوقف أو نستمر أن

 : االسرتخاء اهداف .6

 العضلية، االنشطة يف الزايدة بفضل هذا و العضلي، التوتر و للتأثر قابل اخلارجي للمحيط ابستجابته اإلنسان    

 و التوافق على الكائن قدرة يضغط مما االنفعالية، االضطراابت شدة على أساسا تتوقف العضلي التوتر يف فالزايدة

 :يلي ما حتقيق االسرتخاء على التدريب وراء من يهدف و العقلية، الكفاءة كذا و النشاط
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 .العضلي و الداخلي  التوتر نسبة من التخفيف - 

 .الروحي التوازن متالك على املساعدة - 

 .اعبائه و مشكالته حتمل املفحوص على التسهيل -

 .النفس اضطراب من الوقاية - 

 (50ص ،2013 ،اجلاموس حممد اهلدى نور)        .للنفس الداخلي الكفاح و الضغط شدة من التخفيف -

 :هي و االسرتخاء اليها يسعى اخرى أهداف هناك و    

 أسلوب هو و التدرجيي التطبيق اسلوب مع استعمل ما اذا للقلق، املثرية املواقف على التدرجيي، التعود 

 .الذايت العالج أساليب من

 له تسبب قد (الرئيس األب،) معني دور أتدية املفحوص من يطلب فعندما األدوار، لعب يف يستخدم 

 مشاكل من يعاين ان دون االدوار املفحوص يستقبل االسرتخاء، اسلوب مبعية لكن و للقلق، مصدرا

 .االدوار لعب اسلوب جناح ابلتايل و اجتاهها،

 إاثرة يف الرئيسية، األسباب من أحياان تكون قد اليت اخلاطئة، الفكرية االعتقادات من للتغيري يستخدم 

 املعروف من منطقية، و عقلية بصورة املهددة املواقف يدرك أن للشخص ميكن و .االنفعالية اإلضطراابت

 مينح ان شأنه املرض،من توهم و املخاوف و القلق، حاالت عالج يف يستخدم عندما االسرتخاء أن

 فيزيولوجية ألسباب انه املريض يعتقد كان اللذي فالقلق قلقه، بطبيعة وواقعية عقلية بصرية الشخص

 (155ص ،1997،العيسوي الرمحان عبد)  .ذاتيا فيه التحكم و ضبطه ميكن شيئا يصبح عضوية،

 :ابالسرتخاء العالج إجراءات .7

 فيها وجيب : الفيزيقية الظروف: 
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 اإلسرتخاء إسرتسال تعيق خارجية، مؤثرات وجود عدم. 

 مجيلة، ومناظر صور فيها تتوفر لو وحبذا واهلدوء، الراحة على تبعث ساكنة، هادئة، الغرفة تكون أن 

 إخل ......حدائق أزهار، تالل، الغروب، منظر البحر، كشاطئ. 

 مجيلة مناظر ختيل يف معها، والذهاب اإلسرتخاء على تساعد هادئة، موسيقى. 

 اجلسم على ضاغطة أو انفرة أجزاء به تكون أال حيث اإلسرتخاء، فيه يتم مريح، سرير أو كرسي توفر. 

 شروطه أهم ومن : املعاجل:  

 أفكار يف التأثري على يساعد مجيل، وأسلوب وصوترخيم، هدوء، من النفسي، املعاجل شروط فيه تتوفر 

 .املسرتخي

 وأهدافه اإلسرتخاء طبيعة حول للمفحوص، مسبقة فكرة إعطاء. 

 فيه توفرها الواجب الشروط أهم ومن : املفحوص : 

 نتائج إىل الوصول وابلتايل اإلسرتخاء، تطبيق إجناح على املعاجل، مساعدة وحماولة اإلسرتخاء، يف الرغبة 

 .التوتر خفض يف إجيابية

 الداخلي النفسي الرتكيز من درجة توفر . 

 العقلية األمراض من سليم. 

 (154ص ،العيسوي الرمحان عبد)          .احلركة عن واإلمتناع اجلسمي اهلدوء 

 

 : ابإلسرتخاء العالج دور .8

 اجلهاز يف التحكم خالل من فيها املرغوب غري واإلجهاد التوتر من للتخلص وسيلة اإلسرتخاء أساليب تعترب    

 آمنة بيئة وإعداد العضالت على الواقع اإلجهاد و التوتر من إرادي بشكل التخلص خالل ومن .املستقل العصيب
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 أساليب تعمل وابملثل، اإلسرتخاء حالة إىل التوتر حالة من طبيعي بشكل يتحول أن للجسم ميكن وهادئة،

 والبدنية العقلية النواحي من كل وألن العقلي، واإلجهاد التوتر من التخلص على مباشر بشكل العقلي سرتخاءإلا

 .البدين اإلسرتخاء عملية من ذلك يعزز أن ميكن البعض، ببعضها مرتبطة مجيعها واإلنفعالية

 من العديد ستختفي ولذا واهلدوء، ابإلسرتخاء الفرد يشعر البدنية، الناحية فمن الفوائد، من عدد لإلسرتخاء    

 .اإلجهاد و التوتر على الدالة البدنية األعراض

 واإلجناز السعادة من مبزيد الفرد سيشعر عام فبوجه الصحية، الفرد حالة حتسني يف هذا سيساعد وابلتايل    

 الفرد سيواجه احلال بطبيعة وإن صعوبة، أية ذلك يف جيد أن دون احلياة مع التعايش على قدرة أكثر وسيكون

 التعايش على قدرة أكثر سيكون اإلسرتخاء، أساليب ممارسة مع ولكن .احلياة يف والصدمات األزمات من العديد

 (105ص ،2005،هريون كريستني)            .عليها التغلب وعلى األزمات هذه مع

    

 :الفصل خالصة

، فاالسرتخاء يعين هذا الفصل بعض االساليب  للمساعدة يف السيطرة على التوترات العضلية  وحتقيق االسرتخاء    

ملواجهة متطلبات احلياة ،وهو يف حد ذاته غاية، وهدف قدرة االنسان على جتاوز التوتر وجتديد الطاقة االجيابية، 

 جلميع العالجات النفسية واجلسمية والدوائية .
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 :تمهيد

 ان تماما الناس يعي  ،(185عمران ت ")آلالمو دائقة نفس كل: "تعالى هللا قال  

 ومن .هاب يموتون التي الطريقة او المكان او الزمان معرفة دون اخيرا سينتهي وجودهم

 يقتحم الموت ان ذلك البشر، لدى عام و شائع امر الموت من الخوف بان القول الممكن

 ارجيةخ بيئية االسباب هذه كانت سواء متعددة السباب و شتى بطرق حياتنا و افكارنا

 بطيح عندما او االكتئاب او االنسان يصيب كمرض داخلية نفس ام مثال عزيز كموت

 . عمله

 :الموت قلق عن تاريخية نبذة .1

 االنساق االسيم الموت لمسالة بالغة اهمية السماوية الشرائع و النواميس اولت لقد   

 اناليون صور حين في ،"الصغرى الموت" ب" لنوم"ا شبهت اين الفلسفية و الفكرية

 بعد للحياة هماعادت على هللا يشكرون فكانوا اليهودية السنة في اما "للموت توام اخ"بانه

 في نسانلال االولى الوفاة بانه النوم الكريم القرآن صور كذلك النوم، من استيقاظهم

 يتوفاكم الذي هو":األنعام سورة ، 06اآلية اكدته الذي االمر و .مؤقتة وفاة لكنها و الحياة

 ."مسم اجل ليقضي فيه يبعثكم ثم بالنهار، ماجرحتم يعلم و بالليل

 قبل قراطيةالس المحاولة يسبق طويل تاريخ له بالموت الوعي بأن سبق لما إسنادا تأكد  

)         .القدامى الفراعنة حضارة وحتى ”السومارية جلجميش ملحمة” قبله السم، تجربة

 (39ص ، 1998 الخالق، عبد محمد أحمد

 :الموت قلق تعريف .2

 يستقر ولم انزعاج او اضطراب اي الشخص كقلق قلق، فعل من مشتقة كلمة القلق :لغة  

 .  واحد مكان في

 (16ص .2005.نسيمة مزوار) 

 حالة أنه على الموت قلق (1990) "كريم محمد كريش عادلف"يعر :اصطالحا  

 او حقيقته في المتأمل الموت في التفكير عند الفرد تنتاب مضايقة وهواجس سلبية انفعالية
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         )  . عزيز فراق او المرض مثل معينة أحوال في التفكير بذلك يعقل و توقعه،

 (40ص ،1990 ، كريم محمد شكري عادل)

و .       ه فاتهو في الفرد تامل بها يجعل سارة غير انفعالية حالة هو ":تيمبلر"تعريف     

 ( 39ص .1998 . الخالق عبد محمد احمد)

 ؤديت به، المتصلة الموضوعات و الموت حول تدور سارة غير انفعالية خبرة هو    

 (212ص .2007. معمرية بشير)      .نفسه الفرد بموت التعجيل إلى الخبرة هذه

 نشغالالا و السرور عدم من ذاتية مشاعر تتضمن انفعالية استجابة:"هولتر" تعريف   

 )          .بالموت المرتبطة العديدة المظاهر من مظهر اي توقع او التامل على المعتمد

 (39ص .1998 .الخالق عبد محمد أحمد

 بمختلف النفسية االضطرابات و التكيف مشكالت ان :"بيكر ارنست" يرى و   

 اروقف ).        الموت من الخوف هو واحد اطار في جميعا تصنف ان يمكن انواعها،

 ( 74ص .2001 . عثمان السيد

 :الموت قلق مكونات .3

 :هي الموت من للخوف ثالث مكونات ”شورون جاك” الفيلسوف حدد   

 االحتضار من الخوف. 

 الموت بعد سيحدث مما الخوف. 

 الحياة توقف من الخوف. 

 مخاوفه مكونات واضخ بشكل و "الموت واجهةبه "مكتاب في "كفانو" ذكر كما  

 :يلي ما المخاوف هذه تضمنت قد و الموت، الى بالنسبة الشخصية

 االحتضار عملية. 

 الشخصي الموت. 

 االخرى الحياة فكرة. 
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 المحتضر حول ترفرف التي المطبقة او السحيقة النسمة.  

  :يلي مما تتكون مخاوف حول يتركز قلق ان راى فقد"ليفتون"اما   

 التفسخ او التحلل. 

 التوقف او الركود. 

 االنفصال.  

 في الموت من للخوف اربعة جوانب بين سيكولوجية نظر وجهة من"ليستر" ميز كذلك  

 (وناالاآلخر / الذات) ،( االحتضار / الموت)  :يلي كما قطبان منهما لكل بعدين

  :مايلي على الجوانب هذه تشمل تم ومن   

 الذات موت من الخوف. 

 الذات احتضار من الخوف. 

 االخون موت من الخوف. 

 عبد محمد احمد)                 .الخرين احتضار من الخوف 

 (45.46ص.1998.الخالق

 

 

  :الموت قلق اسباب .4

 يرجع حيث به، خاص عامل إنسان فلكل الموت، من للقلق تدفع التي العوامل تتحدد   

 :اآلتية ألسباب الموت قلق "شرلتز"

 االحتضار عند األالم و البدنية المعانات من الخوف. 

 الجسمي االلم نتيجة اإلذالل من الخوف. 

 نساناإل حقفه بما دائما الحياة تقاس إذ االهداف نحو السعي توقف من الخوف.  

 صغار خاصة و اسرته من الشخص سيتركهم من على الموت تاثير من الخوف 
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 .االطفال

 االالهي العقاب من الخوف. 

 العدم من الخوف. 

 :الى الموت من الخوف و القلق سبب يرجع"بيكربرونر" اما 

 غرابتها و الجثة كراهية. 

 للحزن اإلجتماعية العدوى. 

 الحضاري االشمئزاز. 

 الصدمة من الخوف. 

 :إلى الموت من اإلنسان خوف و الموت قلق فيرجع"مسكويه” اما

 االمراض ألم غير عظيما ألما للموت ان يظن. 

 الموت بعد به تحل عقوبة يعتقد. 

 الموت بعد يقدم شيئ أي عن يدري ال متحير. 

 عدم بطالن ذاته بطلت و ذاته انحلت فقد تركيبه بطل و انحل إذا بدنه ان يظن. 

 فيه بموجود هو وليس موجود سيبقى العالم ان. 

 :منها الظروف من العديد الى الموت قلق سبب فيرجع  "ماسرمان" أما 

 المرض. 

 الحوادث. 

 الطبيعية الكوارث. 

 :فهي الموت لقلق األسباب عن أما 

 الحياة نهاية من الخوف. 

 الموت بعد الجسد مصير من الخوف. 

  اخرى حياة الى اإلنتقال من الخوف. 

 المرض بعد الموت من الخوف. 
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 لحظة اي في الموت توقيت من الخوف. 

 يموت من على األحياء يحزن ان الخوف. 

 الدنيوية علىاألعمال العقاب من الخوف. 

 واألحياء االهل مفارقة من الخوف. 

 الموت بعد المصير معرفة عدم. 

 عذابه و القبر ظالم من الخوف. 

 دعب محمد حمد)     .شديد الم من الجسد من الروح خروج يصاحب عما الخوف 

 (191.192ص .1987 .الخالق

 :الموت قلق أعراض .5

 البدنية األعراض: 

 الزائد التوتر 

 المزعجة األحالم 

 النبض سرعة 

 العرق نوبات 

 المعدة اضطراب أو غثيان 

 الذات على السيطرة فقد  

 القدمين أو الذراعين أو اليدين تنميالت. 

 االغماء و الدوخة في نوبات  

 القلب دقات في سرعة او زائدة ضربات  

 

 النفسية االعراض:  

 التلقائي الهلع من نوبة 

 االكتئاب  

 الزائد االنفعال 

 التمييز على القدرة عدم 
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 التفكير اختالف 

 للعدوان الميل زيادة  

 الحياة في السلبية االشياء توقع سهولة 

 األعصاب توتر و الهيجان و الغضب سرعة 

 الموت لحظة انتظار و العالم من االنسحاب و العزلة 

 1998 .شهان دافيد)          .الفزع درجة الى يصل قد الذي بالموت تلشعور. 

 (  35ص

 

 عصبية نفس و عصبية اعراض: 

 اليقظة و النوم اضطرابات 

 السلوك اضطرابات 

 اختالج  

 تنفسية اعراض: 

 التنفس في اضطرابات 

 التنفس في ضيق 

 الرقيق الفمي الغشاء تمزق 

 البلع اضطراب 

 هضمية اضطرابات 

 امساك  

 قيئ 

 عامة اعراض: 

 كلي أو عام تعب 

 الجسم جفاف 

 الشهية فقدان 

 بولية اضطرابات: 
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 délbard))       االرتياح عدم مصدر للمريض يشكل و تواترا االكثر اضطراب هو 

céline et d’autre.2001.p21 

   :عالج قلق الموت .6

القلق،  يعتبر قلق الموت أحد أنواع القلق، ويصلح لعالجه ما يستخدم في عالج    

على أالسلوكي هو أكثر طرق عالج القلق بمختلف أنواعه؛ حيث أنه يحقق والعالج 

رضا عإذا كان قلق الموت مرتفع  .نسب شفاء من بين كل الطرق العالجية المتاحة

يئة مستقال نسبيا لدى شخص في حالة من الصحة النفسية أساسا؛ إضافة لخبرات س

ب راسة حديثة على طالوقد أجريت د .فإنه يجب أن ينقص بطرق العالج السلوكي

ية يدرسون التمريض بهدف التعرف على نتائج العالج السلوكي في تقليل الحساس

ت والتدريب على االسترخاء، مقابل عدم التدخل بأي طريقة في عالج قلق المو

التي  موعةالمرتفع، وقد ظهرت فعالية تقليل الحساسية واالسترخاء المتدرج لدى المج

 .د الخالقأحمد محمد عب)      .لمجموعة التي لم تتلق أي عالجاستخدمته مقارنة مع ا

 (228ص . 1987

 

 

 

 االسترخــاء:   

ي جهد أديدة وهو حالة هدوء تنشأ في الفرد عقب إزالة التوتر بعد تجربة انفعالية ش

رادي جسدي شاق، فقد يكون االسترخاء غير إرادي عند الذهاب للنوم أو يكون إ

 وضعا مريحا ويتصور حاالت باعثة على الهدوء أو يرخيعندما يتخذ المرء 

 2001 .)حسين فايد            العضالت المشاركة في أنواع مختلفة من النشاط.

 (57ص .

 :الفصل خالصة   
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 أو باعر كانوا سواءا , وغيرهم النفس علماء لدى كبير إهتمام موضوع الموت قلق إن    

 من حظناهماال وهذا والجسمية النفسية الوظائف على فعال تأثير من له لما وهذا ...أجانب

 النفسية التغيرات وأهم .الثدي بسرطان المصابة المرأة على ونتائجهالسلبية أعراضه خالل

 الموت قلق هو فيها الرئيسي السبب دائما يكون والتي عليها، تطرأ التي والفيزيولوجية

 .ومظاهره أبعاده بمختلف
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 : متهيد

 املرض هذا إن .الثدي بسرطان فورا يفكرون منهن العديد فإن خماوفهن، أعظم عن النساء تسأل عندما    

 .نفسي ألذى املسببة األنواع أكثر من أيضا لكنه النساء، عند شيوعا السرطان أنواع أكثر فقط اليعد

 هناك أن كما لإلصابة، احلقيقية اخلطورة عادة يفوق الثدي بسرطان اإلصابة من اخلوف فإن املقبل ويف   

 خالل اثبتة نسبة على حافظت سنواي الثدي بسرطان اجلديدة اإلصابة حاالت أن فرغم آخر، جيدا خربا

 تطور إىل رئيسي بشكل يعود وهذا إزدايد، يف تشخيصهن مت اللوايت النساء جناة نسبة أن إال التسعينات،

 .املبكر للكشف إضافة أفضل عالجات

  : الثدي تركيب .1

 على فص كل وحيتوي األقحوان زهرة أوراق شكل على وهي ,الفحوص من عدد على ثدي كل حيتوي   

 والفصيصات الفصوص ترتبط .احلليب إنتاج على القادرة البصيالت عشرات هنايها يف أصغر فصيصات

 ,الثدي محلة إىل تؤدي بدورها وهذه , احلليبية أو اللبنية القنوات تدعى رقيقة، أانبيب بواسطة والبصيالت

 طبيعة للثدي يعطي مما والقنوات الفصوص بني الفراغات الدهنية املادة ومتأل ,الثدي أسفل العضالت أتيت

 .متجانسة غري تكتلية

 الذي اللمفي، السائل حتمل اليت اللمفاوية واألوعية الثدي خالاي بتغدية تقوم اليت الدموية ألوعية ضافةإلاب   

 (48ص ،1983 ،حممد سعيد ،احلفار)           .اإللتهاابت حماربة يف تساهم اليت املناعية اخلالاي على حيتوي

 : الثدي سرطان أورام .2

 ترتاوح اليت املرأة لدى يتواجد شائع وهو الثدي يف موضعي إضطراب عن عبارة : املتكيس الليفي الورم .أ

 .مؤمل وليس خبيث غري ورم وهو سنة 30-50 عمرها
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 سن بني ما غالبا األورام هذه وتظهر النمو بطيئة ملساء صلبة األورام هذه : الليفي الغددي الورم  .ب

 .الثدي يف ورم من أكثر جند أن وميكن والعشرينات، البلوغ

 من خترج إفرازات مالحظة للمرأة ميكن احللمة، جبوار اللبنية القناة يف الورم هذا ينشأ : الفصي لورما  .ت

 يبجن مسيح).                ابلدم ممزوجة اإلفرازات هذه تكون أن ميكن وكذلك احللمة

 (233ص، 1999،ورياحل

 :الثدي سرطان تعريف .3

 من جملموعة طبيعي وغري العشوائي التكاثر عن ينتج خبيث ورم أبنه :الفرنسي القاموس خالل من يعرف   

 أماكن إىل أحياان وينتقل احمليطة، األنسجة تغزو مث األصلي النسيج تدمري إىل تؤدي واليت الثدي، يف اخلالاي

 (Larousse       .العالج غياب يف املوت إىل يؤدي الذي والعظام الكبد خاصة اجلسم يف أخرى

médical.1999.p425  

 غري وهي الثدي يف تورام أو كتلة هويعرفه :"  gustare roussef" جيستار روسفحسب العامل "  

 الذي اجللد سحب منها أخرى عالمات سرطان كتلة منو ويسبب احللمة يف وإفراز الدم خروج مع مؤملة

 يف واثبتة واضحة جتعدات الورم يسبب وأخريا الطبيعية، الثدي استدارة يف ومفرطحة الداخل من الثدي يعطي

 يف كتلة كأهنا املرض هذا يف مانشاهد كثريا اليت احللمة فرطحة إىل األسباب هذه تؤدي وابلتايل اجللد،

 .ة"للحلم اجملاور اجللد سطح حتت النهاية يف تصبح حىت الداخل

 سرطان حدوث نسبة زايدة إىل يؤدي الطبيعي معدل عن اجلسم يف زاد إذا األسرتوجني هرمون أن ويقرر   

 .الثدي

        (J.saglier et autre.2003.p15) 
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 شكل من ويغري ومفاجئة مذهلة بطريقة يتطور مث أمل إحداث دون صغرية حببة يبدأ الثدي سرطان إن  

 .اخلالاي داخل ينتشر فإنه يعاجل مل وإذا الثدي،

 : مراحله وأنواعه .4

 ي :مبراحل هينمو ويتطور سرطان الثدي بسرعة مثله مثل ابقي األورام اخلبيثة ومير       

ويبدأ السرطان يف غدة الثدي نفسها مث ينمو تدرجييا ورمبا لسنوات قبل أن يظهر سريراي املرحلة األوىل:  -

 على شكل كتلة مث حيدث االنتشار ويكون موضعي أوال يف الثدي نفسه.

من اجللد مما يعطيه هذا االنتشار والنمو يؤدي إىل انسداد يف القنوات اللمفية القادمة  املرحلة الثانية:  -

  .شكل جلد الربتقالة وملمسها كما أن االنتشار بواسطة اللمف حيدث أيضا إىل الغدد اللمفية حتت اإلبط

بعد ذلك عندما يكرب الورم وميتد عمقا تصاب األغشية احمليطة للعضالت ابلورم  املرحلة الثالثة:  -

 التصاق الغدد اللمفية ابألنسجة احمليطة. وميتد عندئذ إىل العضالت الصدرية ويلتصق هبا مث حيدث

املرحلة األخرية حتدث عندما ينتشر الورم إىل ما وراء الغدد اللمفية االبطية أو ينتشر إىل املرحلة الرابعة:  - 

الدم إىل مناطق بعيدة كالكبد والعظام املختلفة يف القفص الصدري والرئتني وحىت الدماغ ويف هذه املرحلة 

 (Roger gyps .1994.p155 )          اجللد فوق منطقة الورم. حيدث تقرح يف

 ومن خالل تطور مراحل املرض يظهر أن سرطان الثدي نوعني مميزين:   

وفيه تنتشر اخلالاي السرطانية عرب القنوات أو الفصوص منذ سرطان الثدي التوسعي )الفصيصي(:       

بداية أنسجة الثدي احمليطة هبا مث تنتقل إىل الغدد اللمفاوية أو إىل الدم ومنه إىل أجزاء أخرى من اجلسم 

 توسعي مثل: الرئة، الكبد، العظام والدماغ ومعظم أنواع سرطان الثدي هي من نوع 
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وفيه تكون اخلالاي السرطانية حمصورة يف القنوات وفصوص )املوضعي(:  سرطان الثدي الغري توسعي   

الثدي ويعرف ابسم السرطان املوضعي وسلوك هذا األخري خيتلف عن سلوك السرطان التوسعي إذ ال يسبب 

  (18،ص1995،)ما يكون سوارتز                    مشاكل إضافية بعد استئصاله.

  :أعراض سرطان الثدي .5

يف حل التأكد من وجودها من الضروري ابالغ  جمموعة من االشارات واالعراض جيب االنتباه هلا،هناك 

 ا :الطبيب مباشرة حىت ولو يف حال ظهور عرض واحد فقط من االعراض التالية

 . مل موضعي يف ثدي أو حتت اإلبطأ -

 . أي تغري يف جلد الثدي -

 . وجدود كتلة يف الثدي   -

 . اإلبط تورم حتت -

 . يف الثديتورم  -

 . إفرازسائل من احللمةاو افرازات دموية -

 . انقالب احللمة،دخول احللمة اىل الثدي -

 . أي تغري يف حجم أو شكل الثدي   -

              تغري يف سطح احللمة وظهور االكزميا وحترشفها.  -

 (51ص،2005،الصغري )انجي 

 العوامل املسببة   لسرطان الثدي : .6
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  :العوامل الداخلية 

زايدة نسبة حدوث سرطان الثدي يف األمهات والبنات واألخوات خاصة أي عند  العوامل الوراثية: 

ميكن  "عزل جني مورث "%وقد جنح الباحثون يف 18األقارب ابلدرجة األوىل الذي حيدث يف حوايل 

ة أن يكون عدم وجوده أو عدم نشاطه سببا يف اإلصابة بسرطان الثدي الوراثي وقد اكتشف أن نسب

دراستها لنقص هذا املورث وعدم نشاطه الذي أطلق عليه  %من حاالت سرطان الثدي اليت متت 60

      ) (J.saglier.2003.p53.     (BRCA) اسم

يقر العلماء ابن أتثري عامل السن أو العمر يف خماطر اإلصابة بسرطان الثدي قد  العوامل اهلرمونية:  

يكون له عالقة بتأثري اهلرمون األنثوي اسرت وجني يف خالاي الثدي العادية، فارتفاع مستوايت هذا 

 اهلرمون ابلدم ميكن أن يؤدي لإلصابة بسرطان الثدي. 

له دور يف االحتفاظ بنمو األورام اليت تكونت بل انه قد وقد بينت الدراسات إن االسرتوجني قد يكون 

 (170ص ، 1995،)أبو السعد عبد اللطيف                 يؤدي إىل إاثرة منوها.

سنة(  55سنة( أو توقفها املتأخر ) 12: تتمثل يف الظهور املبكر للعادة الشهرية )العوامل الغددية   

 .خلل يف وظائف الغدد وإفرازاهتا

سنة فمن خالل أحباث قام هبا "مكمان  35العمر أو سن املرأة عند إجناب أول طفل بعد سن    

سنة يزيد من خطورة اإلصابة  35تبني أن إجناب الطفل األول بعد "  Brian Macman "برااين

         وكذا احلال يف عدم اإلجناب إطالقا فالوالدة وعملية الرضاعة يلعبان دور الدفاع ضد املرض.

 (629ص ، 2001،)تومي مسيث
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كذلك حبوب منع احلمل تزيد خطر اإلصابة يف حالة االستعمال الطويل األمد يف حني تقل نسبة     

ويالحظ أيضا أن سرطان الثدي قد يكون أكثر انتشارا عند  .سنوات 10اخلطورة إذا مت تناوهلا من 

الستعمال طويل ألي عالج اسرت النساء اللوايت لديهن نشاط جنسي منخفض )العانسات(. كما أن ا

وجيين خمصص محاية اجلسم من أتثريات سن اليأس ما يف ذلك العالج البديل للهرموانت قد يزيد من 

 ( 120ص، 1995 ،)مايكون سوارتز       اإلصابة ابملرض. خطر

  :العوامل اخلارجية 

وهي تعرض املرأة للمواد الكيميائية ومشتقاهتا ومركباهتا داخل اجلسم أو يف البيئة  العوامل الكيميائية: 

احمليطة مثل: التعرض ملادة صبغيات االنيلني والبنزوابين ابإلضافة إىل الكيمياوايت اليت حتتوي على 

 لإلصابة بسرطان الثدي.   الكربوانت مثل اهليدروكربوانت كلها قد تؤدي

 :والنظائر املشعة مثل  xوهي تعرض املرأة للعوامل الفيزايئية املشعة خاصة أشعة العوامل الفيزايئية:      

املوجودة يف نواة اخللية والتهيج املزمن هلا تؤدي  ADN عنصر الراديوم املؤدية واليت حتدث خلال يف الـ

 (223ص،1999،)مسيح جنيب خوري                    . لإلصابة

أثبتت الدراسات على وجود نوع معني من الفريوسات تسبب ظهور سرطان الثدي إذ  الفريوسات:  

)أبو    أثبتت الدراسات على أهنا مكونة من محض نووي يتسرب داخل اخلالاي على شكل طفيليات.

       ) 172ص ،1995 ،السعيد عبد اللطيف

هناك الكثري من الدالئل تشري أن بعض العادات الغذائية والتدخني من أكثر  التغذية والدهنيات: 

  .العوامل املسببة لسرطان الثدي
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عند املرأة يساعد اجلسم على امتصاص الكالسيوم فيؤدي  D أشارت بعض التجارب إن نقص فيتامني  

بني الغذاء الدهين واإلصابة بدوره إىل انقسام اخلالاي واإلصابة بسرطان الثدي، وهناك ارتباط وثيق 

ص ، 2001 ،مىن خليل عبد القادر)     . %مما يؤدي إىل تطور أورام الثدي 97بسرطان الثدي بنسبة 

219    ) 

وهي العوامل النفسية واالنفعاالت وأتثريها السليب على اخنفاض املناعة يف العوامل النفسية واالجتماعية:   

أن العوامل النفسية هلا التأثري الفعال يف ظهور وتطور هذا املرض وغالبا " Patiel اجلسم حيث أوضح "ابتيل

ما تتعرض املريضات ملواقف ضاغطة خالل مراحل الطفولة املبكرة، أثرت سلبا على جهازهن االنفعايل مما 

     (127ص ، 2002،)زينب حممد شقري.    ساعد على ظهور املرض فيما بعد 

   :التشخيص .7

واستعمال الو سائل  سرطان الثدي مثل أي مرض آخر جيب على الطبيب مالحظة األعراضلتشخيص      

املساعدة على التشخيص الدقيق. لقد اثبتت العديد من الدراسات ان الكشف املبكر عن سرطان الثدي 

% من احلاالت املكتشفة مبكرا. وميكن الوصول إىل 90خيفف من احتمال املوت، وميكن الشفاء بنسبة 

 .: عن طريق ذلك

اايم( من الدورة الشهرية 10-7تقوم به املرأة بنفسها مرة كل شهر حوايل اليوم السابع )الفحص الذايت:  

اما فوق سن  سنة، 40 -20يكون مرة كل ثالثة سنوات من  الفحص الطيب:  .لكل امرأة فوق العشرين

 . تقوم ابلفحص كل سنة 40

سنة لرؤية  69-40ة كل سنة للمرأة اليت يرتاوح عمرها من أتخذ مر الفحص الشعاعي واملاموغرايف :  

 ( 115،ص 2013،)نبيلة ابوية    األجزاء الداخلية للثدي. 
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  :عالج سرطان الثدي. .8

يقوم الطبيب ابختيار التقنية املناسبة لذلك  يتم عالج سرطان الثدي يف أغلب األحيان بعدة طرق،  

فكلما اكتشف الورم مبكر كلما زادت نسبة الشفاء وجناح سواء كان عالج طيب أو العالج ابألشعة، 

 :العملية العالجية، ومن األساليب العالجية لسرطان الثدي

يعتمد على حجم الورم ومدى انتشار املرض. حيث يقوم الطبيب ابستئصال الورم فقط أو  اجلراحة:

 .ط ويف الصدراستئصال كلي الثدي وما يتبعه من انسجة وتشمل الغدد اللمفية حتت اإلب

 :وهناك انواع متعددة من اجلراحة يلجأ إليها الطبيب من بينها  

 : وهو استئصال كلي للعضو املصاباستئصال الثدي -

استئصال للكتلة املتواجدة يف الثدي وجزء من النسيج الطبيعي احمليط استئصال الكتل أو الورم:  -

 (148ص،2013-2012 ،)نبيلة ابوية      هبا.

مثل استئصال الثدي البسيطة، وهي تقوم على استئصال الثدي مجيع  اجلذري املعدلة:استئصال   -

العقد الليمفاوية اليت تصرف السائل من الثدي اىل منطقة حتت االبط. ومن املمكن عادة اجراء هذه 

 .العملية من دون احلاق أي ضرر بعضالت جدار الصدر

وهي تشمل استئصال  .ذه العملية يف اايمن هذهقل ما يتم اللجوء اىل ه استئصال الثدي اجلذري: -

  (103ص،2013،)مايك ديكسون     الثدي والعقد الليمفاوية والعضالت حتت جدار الصدر.

هو عالج موضعي يتم بواسطة استخدام أشعة قوية تقوم بتدمري اخلالاي  العالج اإلشعاعي: -

 .السرطانية إليقاف نشاطها
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وهو عالج شامل تعطى فيه االدوية بشكل دوري ويتم ابحلقن عرب الوريد أو  العالج الكيميائي: -

إعطائها عن طريق الفم لتصل اىل اخلالاي السرطانية وتقتلها.ويعترب العالج الكيميائي عالج شامل 

  .الن االدوية تنتقل يف مجيع اجلسم

منوها وتكاثرها على اهلرموانت، ان عدد كبري من االورام السرطانية تعتمد على  العالج اهلرموين: -

املنتجة هلذه اهلرموانت  ءضاولتغري عمل هذه اهلرموانت ميكن إجراء عملية جراحة الستئصال األع

 (243ص،1999،)مسيح جنيب اخلوري     مثل املبايض.

 

 خالصة الفصل :

ومما ذكر يف هذا الفصل عن مرض سرطان الثدي اخلبيث ومدى اتثريه على نفسية املراة املصابة به ,فان    

سرطان الثدي ليس ابالمر السهل , يبقى دائما مرض فتاك , لكن اكتشافه املبكر يزيد فرص جناح العملية 

 العالجية .وكذلك التحلي ابلصرب واالميان . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متهيد               

 الدراسة االستطالعية  .1

 العينة   -
 املنهج املتبع يف الدراسة   -   

 . الدراسة االساسية 2         

 جمال الزماين واملكاين للدراسة   -         

 وصف عينة البحث   -           

البحث ادوات  -           
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 متهيد :

كما جرت العادة يف البحوث العلمية فان موضوع الدراسة له دور كبري يف حتديد منهج الدراسة. حيث يعد 

املنهج هذا الفصل مبثابة حلقة وصل بني جانيب البحث النظري والتطبيقي ذلك النه يعطي فكرة حول 

 املستخدم يف دراسة العينة وخصائصها وادوات مجع البياانت .

 الدراسة االستطالعية : .1

املتغريات اخلاصة من خالهلا يتمكن الباحث من ضبط  خطوة هامة يف أي حبث،تعترب الدراسة االستطالعية 

ملنطلق فان الدراسة ومن هذا االدوات املناسبة جلميع البياانت، وتساعده على اختيار ا مبوضوع الدراسة،

 االستطالعية تساعد يف حتديد اهداف خمتلفة منها :

 بشكل دقيق . حتديد مشكلة البحث  -     

 حتديد كل جوانب املشكلة.   -    

 حتديد اطار الدراسة .  -    

 الوقوف على اهم املعوقات اليت تواجه الدراسة وكيفية التغلب عليها.  -    

 هذا ابالضافة اىل اهنا تساعد على :        

 حتديد صياغة فرضيات البحث .  -  

 حتديد املنهج املناسب للدراسة . -    

 حتديد االدوات القياسية املناسبة . -    



 الفصل الخامس                                                                      اإلجراءات المنهجية 
 

54 
 

 حتديد اكثر دقة لعينة البحث . -    

ولدراسة موضوع دور االسرتخاء يف التخفيف من قلق املوت لدى املراة املصابة بسرطان الثدي املقبلة     

للتقرب أكثر من حاالت الدراسة وألخذ  مستغامن -ثدي قصدت املؤسسة العيادة اخلاصةلعملية استئصال ال

صابة هبذا املرض قصد التعرف عن فكرة عامة عن أوضاعهم النفسية قبل اجراء العملية وعن تقبلهم لفكرة اإل

 مدى توافر احد متغريات الدراسة وهو "قلق املوت".

عند قيامي هبذه الدراسة حضيت ابستقبال جيد من طرف طاقم العمل يف هذه املصلحة ومن طرف   

ابتدات هذه الدراسة يف شهر افريل حني قمنا بزايرة العيادة وذلك من اجل ضبط احلاالت اليت  ،املريضات

 تعاين من سرطان الثدي. 

من اجل القيام هبذه قمنا ابلذهاب اىل العيادة اخلاصة هبدف االطالع على احلاالت العينة:  -

مصاابت بسرطان الثدي، كونه مرض اكثر انتشارا ومرض املرضية، وقمنا بضبط ثالث حاالت 

 سيكوسومايت وذلك بعد موافقتهم املبدئية.

 اتبعنا املنهج التجرييب يف دراستنا النه االكثر مالئمة لدراستنا.املنهج املتبع يف الدراسة : -

يعتمد على املالحظة املعمقة لألفراد الذين يواجهون مشاكل معينة، والتعرف قدر  :املنهج إكلينيكي

اإلمكان على ظروف حياهتم بغية التوصل إىل أتويل كل واقعة يف ضوء كل الوقائع األخرى، ذلك أن الكل 

  ) 65ص،2005،عبد الرمحان الوايف)        .عة دينامية ال ميكن تبسيطها دون تشويهها وتربيرهايشكل جممو 

 الدراسة االساسية: .2

 اجملال الزماين واملكاين : -

إىل غاية  05/04/2017مت إجراء الدراسة امليدانية يف الفرتة املمتدة من  اجملال الزماين :
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07/05/2017. 

احلصول على تصريح بعد مستغامن, –العيادة اخلاصة  يف هذه الدراسة امليدانية مت اجراء اجملال املكاين :

 ابلزايرة من طرف جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغامن .

   : حاالت الدراسة اتصفاو م -

-28اعتمدت الدراسة على ثالث حاالت من النساء املصاابت بسرطان الثدي، ترتاوح أعمارهن بني )

 ، واعتمدان على خصائص معينة يف حاالت الدراسة موضحة يف اجلدول التايل : (سنة 40

 : (: يوضح خصائص حاالت الدراسة01جدول رقم )     

املستوى  احلالة املدنية  السن  رقم احلالة 
 االقتصادي 

 مكان اجراء املقابلة 

 naitعيادة خاصة  متوسط  عزابء  28 احلالة االوىل 
 وبيتها

  naitعيادة خاصة  سيئ متزوجة  35 احلالة الثانية 
 وبيتها

 naitعيادة خاصة  جيد متزوجة  40 احلالة الثالثة 
 وبيتها 

 أدوات البحث املستخدمة : -
  :إن املالحظة هي أساس وقاعدة أي نوع من العالقات سواء اجتماعية كانت أو عالقات املالحظـة

ويف أي حركة حبث، فهي بذلك فعل مراقبة شخص ما مع تركيز عمل، كالعالقة بني الباحث واملفحوص 

يعرف رحبي  لالنتباه على جممل احلركات اليت تصدر من احلالة، وكذا ردود أفعاهلا السلوكية املختلفة

مصطفى املالحظة على أهنا عبارة عن تفاعل وتبادل املعلومات بني شخصني أو أكثر احدمها الباحث 

 ،)رحبي مصطفىبحوث جتمع معلومات ومالحظة سلوكات املبحوث.      واألخر املستجيب أو امل

 (102ص، 2000
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  :وهي عبارة عن حوار يدور بني الباحث والشخص الذي مت مقابلته، يبدأ هذا احلوار  املقابلة العيادية

ض بينهما، ليضمن الباحث احلد األدىن من تعاون املستجيب، مث يشرح الباحث الغر    خبلق عالقة وائم 

من املقابلة وبعد أن يشعر الباحث أبن املستجيب على استعداد للتعاون يبدأ الباحث بطرح األسئلة اليت 

 (102ص، 2000،رحبي مصطفى).         حيددها مسبقا، مث يسجل اإلجابة بكلمات املستجيب 

 : جبمع بياانت هو عبارة عن استبيان يتضمن قائمة من طرف األسئلة اليت تسمح   مقياس قلق املوت

ولقد تُرجم إىل  Timbler Donald "دوانلد متبلرخاصة بقلق املوت ،وضع هذا املقياس من طرف األمريكي "

لغات عديدة منها العربية وإالسبانية وحىت الياابنية واهلندية، واستخدم يف كثري من البحوث اليت أجريت على 

سنة  85إىل  16وهو مرتبط بعدد كبري من األعمار من  عينات متفاوتة من الذكور واإلانث من ثقافات خمتلفة،

ومتغريات عديدة كالسن،اجلنس،درجة التدين،الصحة اجلسمية والعقلية وأنواع أخرى من السلوكات، لذا فهو يعد 

 . 1970واحد من أكثر املقاييس انتشار يف البحوث، طبق هذا املقياس ألول مرة سنة 

 : اخلصائص السيتومرتية للمقياس  -

بندا، مت اختيارها على أساس منطقي، كانت متصلة جبوانب تعكس مدى  40بدأ تكوين االختبار بوضع    

واسع من اخلربات املتعلقة بقلق املوت وهي عملية االحتضار واملوت بوصفه حقيقة مطلقة واجلثث والدفن مث مر 

بنود (09مقياس و حيتوي املقياس على )بندا، وهي الصورة النهائية لل15املقياس مبراحل متتابعة حىت وصل إىل 

"، وقد اتضح أبن وجهة االستجابة للموافقة تستوعب قدرا قليال من التباين التصحح بـ"(06" و)نعمتصحح بـ"

يف هذا املقياس وقيست هذه الوجهة مبقياس )كوش كيستون( الذي يعترب أفضل مقياس خمتصر حيث يتكون من 

قة، وقد أوضحت دراسة "متييلر"عدم وجود ارتباط جوهري بينهما وبني مقياس بندا لوجهة االستجابة ابملواف 15

 ( .مارلوكراون)وجهة االستجابة املتعلقة ابجلاذبية االجتماعية كما تقاس مبقياس 
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لقد قام أمحد عبد اخلالق برتمجة مقياس قلق املوت إىل العربية و طبقت النسختان)العربية و  :ثبات االختبار  *

ة( معا مع عينة من طالب مصريني بقسم اللغة اإلجنليزية،وقد وصل معامل اإلرتباط بني الصورتني العربية اإلجنليزي

 )وهذا حسب ثبات إعادة اإلختبار ابلصورة العربية، وكان 43ن=)ابلنسبة للذكور واإلانث  87,0واإلجنليزية إىل 

 70,0وصل معامل االرتباط بني الصورتني إىل الفاصل الزمين بني االختبار واعادته أسبوعا واحدا، يف حني 

  .)وتعد مجيع هذه املعامالت مرتفعة 56ابلنسبة لإلانث )ن= 73,0،)و 44ابلنسبة للذكور )ن=

لقد قام "متبلر" بتقدير صدق املقياس مستخدما عدة طرق منها مقارنة درجات مرض يف صدق اإلختبار:   *  

قلقا عاليا من املوت بدرجات عينة ضابطة من املرضي السيكاتريني الذين اجملال السيكاتري ممن قرروا أن لديهم 

قرروا أنه ال يوجد لديهم قلق املوت، وقد استخرجت فروق جوهرية بني درجات الفريقني، مما يشري إىل صدق 

باط املقياس،كذلك االرتباط اجلوهري املرتفع بني هذا املقياس ومقياس "بوابر"للخوف من املوت،وكذلك االرت

 )  .قائمة )مينيسيوات اجلوهري السليب مبقياس قوة األان "ك" من

 س:طريقة تصحيح و تطبيق املقيا 

ميكن تطبيق مقياس "متبلر" فرداي أو مجاعيا،حتتوي كراسة األسئلة على "التعليمة"اليت توضح طريقة اإلجابة    

  :وتتمثل يف

 (.ضع دائرة حول )صإذا كانت العبارة صحيحة أو تنطبق عليك بشكل كبري - 

 (.إذا كانت العبارة خاطئة اوال تنطبق عليك بشكل كبري ضع دائرة حول )خ -

تسجل إجاابت املفحوص على الكراسة ذاهتا، وتتضمن هذه الكراسة: كتابة سن املفحوص، املستوى    

 وم الفاحص بتحديد الدراسي. ويطلب من املفحوص قراءة التعليمة إلزالة الغموض أو سوء الفهم، وعموما ال يق
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يشمل هذا املقياس كما سبق الذكر  .مدة انتهاء اإلختبار مع مراعاة أن التطول مدته بشكل مبالغ فيه

  :ويكون التنقيط إبعطاء "تصحح بـ "ال(06منها تصحح "بنعم"و)( 09بندا،)15

  .للبنود اليت تصحح بـ)ص( وأجاب عليها املفحوص بصحيح(01نقطة) -

  .يت تصحح بـ)خ( وأجاب عليها املفحوص خبطأللبنود ال(01نقطة)  -

  .للبنود اليت تصحح)ص(وأجاب عليها املفحوص خبطأ(0صفر)  -

 .للبنوداليت تصحح)خ( وأجاب عليها املفحوص بصحيح(0صفر)  -

 : يوضح البنود اليت تصحح بصحيح والبنود اليت تصحح خبطا. 02جدول رقم 

 14 13 12 11 10 9 8 4 1 ب)ص(البنود اليت تصحح 

 / / / 15 7 6 5 3 2 البنود اليت تصحح ب)خ(

 

 ( 0يفرض هذا املقياس أن الدرجة )أن حيصل عليها   تعترب أدىن الدرجات اليت ال ميكن ألي مفحوص

 .فهي أعلى درجة ميكن احلصول عليها(15أما الدرجة )

 يتم تقدير وجود قلق املوت أو عدمه أبسلوب الدرجة الفاصلة وهي كالتايل 

  .تشري إىل عدم وجود قلق املوت(06-0اليت ترتاوح بني ) الدرجة -

حممد عبد )           .تشري إىل وجود قلق املوت مرتفع(15-07الدرجة اليت ترتاوح بني ) -

 (77ص ،1987،اخلالق

 :االسرتخاء العضلي هو من االساليب املضادة للقلق والتوتر وهناك عديد  االسرتخاء العضلي التدرجيي

من اساليب االسرتخاء عرفتها معظم الشعوب منذ وقت طويل وتقوم اساليب االسرتخاء احلديثة على 
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مجلة من التمارين البسيطة هتدف اىل راحة اجلسم، وذلك عن طريق التنفس العميق ومترين اجلسم كله 

زوال الشد العضلي، وصممت اساليب االسرتخاء العضلي املتدرج لتكون مفيدة يف عالج على االرختاء و 

ويعد اسلوب االسرتخاء ، brammer-l.m.etal.1989.p190)          .العديد من املشكالت

التدرجيي هو االكثر استخداما من بني اساليب االسرتخاء االخرى، ويعتمد اسلوب االسرتخاء التدرجيي 

على املبدا القائم على ان القلق واسرتخاء العضالت الميكن ان جيتمعا معا وابلتايل فاذا تعلم الناس كيفية 

خاء البدين فحسب بل سيقلل ايضا من شعورهم حتقيق اسرتخاء عضالهتم لن يؤدي شعورهم ابالسرت 

ابلقلق، لذا يعكس اسلوب االسرتخاء التدرجيي التفاعل الذي يتم بني اجلسم والعقل، اسرتخي وستشعر 

بصفاء البال، ويعد ايضا طريقة الستخدامات العضالت اليت يستطيع الفرد السيطرة عليها هبدف حتقيق 

  (52ص،2005،)هريونلة اليت ال يستطيع السيطرة عليها.          اسرتخاء اجهزة اجلسم االخرى املستق
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 دراسة الحالة الثالثة . .3
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 عرض النتائج اوال: 

 :دراسة حالة االوىل  .1

 البياانت االولية : 

 )أ(االسم :  

 28السن : 

 انثىاجلنس: 

 مستغامن مكان االقامة : 

  عادينوعية السكن :     

 04عدد االخوة : 

  ذكور 03مث االوىل  الرتبة بني االخوة : 

  عزابءاحلالة املدنية : 

  اثنية اثنوياملستوى الدراسي : 

  متوسطاملستوى االقتصادي :  

  ماكتة يف البيتاملهنة : 

  اشهر 07منذ اتريخ ظهور املرض :
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  جدول املقابالت 

 :  جدول املقابالت للحالة )أ( 03جدول رقم 

مكان  اتريخ اجرائها  املقابالت 
 اجرائها 

 اهلدف منها  مدهتا 

املقابلة 
 االوىل 

 
05/04/2017 

 
عيادة 
 خاصة 

 
 دقيقة 30 

 .التعرف على احلالة .1
 .كسب ثقة احلالة .2
 .مجع البياانت االولية .3

املقابلة 
 الثانية

 
06/04/2017 

 
عيادة  

 خاصة 

 
 دقيقة40

.التعرف على اتريخ املرضي 1
 للحالة .

.التعرف على اتريخ 2
 الطفويل للحالة .

املقابلة 
 الثالتة

 والرابعة

 
07/04/2017 

 
 يف بيتها    

 
 دقيقة 35

 .املعاش النفسي .1
.التعرف على احلالة 2

 الصحية الراهنة . 

املقابلة 
 امسةاخل
 

 
08/04/2017 

 
 يف بيتها   

 
 دقيقة25

 
تطبيق مقياس قلق املوت  

 )القبلي(

املقابلة 
 سادسةال

 

 
اىل  08من 
15/04/2017 

 
 يف بيتها 

 
دقيقة 50

 لكل جلسة 

 
تطبيق جلسات االسرتخاء 

 العضلي.

املقابلة 
 بعةالسا

 
15/04/2017 

 
 يف بيتها    

 
 دقيقة25

 
اعادة تطبيق مقياس قلق 

 املوت )البعدي(
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 : ملخص املقابالت 

سنة، عزابء، مستواها الدراسي اثنية  28( ،تبلغ من العمر ألقد مت إجراء عدة مقابالت مع احلالة )  

اثنوي، ذات مستوى معيشي متوسط، تعيش مع أسرهتا املتكونة من األب واألم وأربعة أخوى، ماكثة 

السيئة، تعيش مع ابلبيت، أبدت احلالة جتاواب أثناء املقابلة حيث اعرتضت أول مرة ملرارة الظروف 

وكوهنا االخت الكربى يف االسرة حتملت املسؤولية منذ طفولتها فهي العون والديها واخوهتا االربعة 

 املساند المها، درست يف الثانوية ومل تكمل دراستها بسبب مرض امها والتكفل ابملنزل .

خافت احلالة كثريا وتقلقت جراء ظهور حبة صغرية يف ثديها فقامت خبدشها للتخلص منها،   

)ثقب( اسود وسط احلبة اليت خدشتها لكنها مل تبايل اال ان بدا االمل فالحظت بعد اايم ظهور ثغر 

يزعجها يف مكان ظهور احلبة .كتمت احلالة على عائلتها وسارعت اىل طبيب اجللد فحصها وقدم هلا 

جمموعة من التحاليل للقيام هبا، وعند ظهور النتائج تبني ان احلالة مصابة بسرطان الثدي وجيب ان تقوم 

 الستئصال ثدي واحد.بعملية 

فمعاانة احلالة بدات من صدمة عندما قال هلا الطبيب على املرض وظرورة استئصال ثدي واحد، و   

االن ينتاهبا شعور بعدم االرتياح والضغط الداخلي والقلق واخلوف من املوت، فهي حتس ان املوت 

ول بلي هذي هي املوت ما كانش ساعات أنق يرافقها كل ما اشتد االمل وحىت يف االحالم، لقوهلا: "

"فاحلالة تتكلم واحياان جتهش ابلبكاء لشعورها حاجة تنحيلي السطر، خاطر املرض مشايل بزاف

اان صايي ابلعجز متاما وان حياهتا قد انتهت هنا والتستطيع ان تكمل حياهتا، حيث صرحت قائلة:"

 ايضا اهنا شديدة التعصب .وصرحت حيايت راحت، شكون بيشوف فيا اان دروك...بكاء...."
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 : ملخص دراسة حالة 

 ئية العامة :السميا 

شعرها اسود، عيناها بنيتان  سنة طويلة القامة مملوئة اجلسم ، بيضاء البشرة، 28احلالة )أ( تبلغ من العمر    

والتدقيق يف لباسها نظيف ومتناسق مع عمرها، مالمح وجهها متناسقة مع املواقف ،هلا القدرة على الرتكيز 

شرح االحداث ابلتفاصيل وكذلك هلا ذاكرة قوية يف اسرتجاع االحداث من الناحية التعبري اللغوي للحالة 

فاهنا تتكلم بكالم مفهوم وواضح اي سالمة النطق وتستطيع التعبري عن افكارها ومشاعرها، مزاج احلالة مييل 

ن املوت واملعاانت من املرض وظهر ذلك يف وجهها اىل االكتئاب ويغلب عليه طابع احلزن والقلق الشديد م

 الشاحب .

  : التحليل الوظيفي للحالة 

: وتظهر هذه العلة بشكل أكثر وضوحا يف األوقات احلرجة عند مرضى عدم التكيف والتأقلم مع احلدث 

 .السرطان، مثل أوقات اجراء التحاليل والفحوصات اخلاصة ابملرض وعند االعالم ابملرض

يعاين املرضى ابلذعر من القلق احلاد واملتور، وتظهر عليهم أعراض عديدة مثل قصر النفس،  الذعر:

 .واللهات، سرعة النبض التعرق الغزير وشعور قوي ابخلوف

وقـد يرهـب مرضـى السـرطان مـن احلقـن أو بعـض املعاجلـات أو عمليـات استكشـاف ، أو خيـافون  الرهـاب : 

 .بارات يف األماكن الضيقة مثل التصوير ابلرانن املغناطيسيويتجنبـون اجراء االخت
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ذه العلة أشد املعااتة من فقـدهم املقـدرة علـى املتابعـة خـالل هب وقد يعاين املصابون الوسواس القهري :  

اليت تعرقل قدرم على األداء عليهم  معاجلـة السـرطان اذ أم معاقون بسبب اهلواجس والسلوكيات املستحودة

ذه العلـة مـن قلـق شـديد ومسـتمر ألسـباب غـري واقعيـة ن هبيعـاين املرضـى املصـابو  عمـوم القلـق : . الطبيعي

  .،مثـل أن خيشـى املـريض مصاريف عالجه، أو أن يتحاشى ملس أبنائه خوفا من انتقال السرطان لديهم

 : حتليل وتفسري االليات الدفاعية 

احلقيقة أو الواقع ألن تقبلها يشكل هتديد مباشر لذاته، وجيادل حول هذا الواقع وهو رفض تقبل :االنكار 

ودائما ما ينعته أبنه غري موجود وغري حقيقي، وهذا بدوره حيل الصراع النفسي بداخله ويقلل من التوتر 

 .برفضه هلذا الواقع املسبب للتوتر

نطاقها الوجداين و أثرها النفسي: فالتصور  يقوم هذا امليكازم على أساس عزل فكره أو سلوك عن :العزل

يكون موجود لكن ال ميس املوضوع و جند هذا غالبا يف الوسواس القهري فاملريض لديه قلق الطقوس القهرية 

أي الفكرة لكن يقوم بعزل هذا التصور عن املوضوع القهري الذي هو مشاعر الذنب و الرغبة القهرية يف 

 .النظافة

 ، العدوانية يف بعض االحيان تكون مكبوتتة واحياان تظهر .هجوم حنو شخص آخر :العدوان

 : االعراض االكلينكية 

  .نوبة من اهللع التلقائي-

ـــاب - ــ  .اإلكتئــ

ــد -   االنفعـال الزائـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
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 عدم القدرة على التمييز - .

 اختالط التفكيـــر - .

  .زايدة امليل للعدوان - .

 سهولة توقع األشياء السلبية يف احلياة -

 .سرعة الغضب واهليجان وتوتر األعصاب - 

 العزلة واالنسحاب من العامل وانتظار حلظة املوت - 

 .الشعور ابملوت الذي قد يصل إىل درجة الفزع -

  املقاييس املستعملة :حتليل 

 مقياس قلق املوت : -1

 مقياس قلق املوت القبلي : : نتائج04جدول رقم    

  خ 1 ص ت أخاف كثريا من املو .1

 1 خ  ص اندرا ا ختطر يل فكرة املوت .2

 1 خ  ص ال يزعجين االخرون عندما يتكلمون عن املوت .3

  خ 1 ص اخاف ان جترى عملية جراحية .4

 1 خ  ص ال اخاف اطالقا من املوت .5

 1 خ  ص ال اخاف بشكل خاص من االصابة ابلرصاص .6



 الفصل السادس                                                                   مناقشة وتحليل النتائج 
 

67 
 

 1 خ  ص اليزعجين اطالقا التفكري يف املوت .7

  خ 1 ص اتضايق كثريا من مرور الوقت .8

  خ 1 ص اخشى ان اموت موات مؤملا .9

 0 خ  ص ان مضوع احلياة بعد املوت يثري اضطرايب كثريا .10

  خ 1 ص اخشى فعال ان تصيبين سكتة قلبية .11

  خ 1 ص كثريا ما افكر كم هي قصرية هذه احلياة فعال .12

اقشعر عندما امسع الناس يتكلمون عن احلرب  .13

 العاملية الثالثة

 0 خ  ص

  خ 1 ص يزعجين منظر جسد ميت .14

 1 خ  ص ارى ان املستقبل حيمل شيئ خييفين .15

 

 04تعليق على اجلدول رقم: 

(، كانت درجة قلق أالقبلي الذي طبقنه على احلالة )ميثل نتائج تطبيق مقياس قلق املوت  04اجلدول رقم  

 الدرجات املرتفعة.وهي من  13( على درجة أاملوت مرتفعة جدا حيث حتصلت احلالة )

  القبلي قلق املوت مقياسحتليل نتائج:   

 (13احلصول على درجة )    

 (تشري إىل وجود قلق املوت مرتفع. 15-07(ترتاوح بني ) 13الدرجة )  
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 التعليق على نتائج اختبار قلق املوت للحالة األوىل:  

تفسره نتائج االختبار بعد  يتضح وجود قلق املوت مرتفع هذا ماالقبلي من خالل نتائج اختبار قلق املوت 

( فهي من  15-07حصر بني الدرجة )نحيث ت(13تطبيقه على احلالة األوىل ابحلصول على الدرجة )

حلصول عليها يف االختبار، حيث يدل من خالل اإلجابة على بنود االختبار أعلى الدرجات اليت ميكن ا

وقياس درجة القلق لديها وجود قلق املوت لدى املفحوصة فهذا يدل على عدم قدرهتا وتكيفها للوصول إىل 

الراحة وهدوء النفسي، حيث يظهر وبصفة مباشرة من خالل عوامل مفجرة كوهنا عزابء وإصابتها بسرطان 

 "Tateي قرأت عليه الكثري فرغم األحباث والتطور العلمي إال أن السرطان يبقى كما وجدته "اتت الثد

يرتبط ارتباطا موجبا بني درجات مقياس قلق املوت واملشكالت الصحية للسيدات املصاابت بسرطان الثدي "

 .)امحد حممد عبد اخلالق فالدراسة تؤكد وجود عالقة معقدة بني الصحة اجلسمية وقلق املوت".             

 110-111).ص ص .1987

ارتفاع يف درجات قلق املوت  أخريا وتقييمنا للحالة وفقا للنتائج املتحصل عليها من االختبار وهو وجود   

 .بسبب اإلصابة بسرطان الثدي

 تقنية االسرتخاء العضلي التدرجيي : -2

 للحالة )أ(العضلي التدرجيي جدول جلسات االسرتخاء : 05جدول رقم       

االسلوب املستخدم يف كل جلسة  مدهتا  اتريخ اجرائها   اجللسات 
 اسرتخائية 

اجللسة 
 االوىل 

 تطبيق مقياس قلق املوت القبلي .         د 25 08/03/2017
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اجللسة 
 الثانية 

جلسة متهيدية لشرح اهلدف من الدراسة  د 50 09/03/2017
 وامهيتها .

اجللسة 
 الثالثة 

حتديد املشكلة والتعرف على طبيعة  د 50 12/03/2017
 االضطراب .

اجللسة 
 الرابعة

التدريب على اجلزء االول من مترينات  د 50 13/03/2017
 االسرتخاء العضلي .

اجللسة 
 اخلامسة 

التدريب على اجلزء الثاين من مترينات  د 50 14/03/2017
 االسرتخاء العضلي .

اجللسة 
 السادسة 

 املوت البعدي .  اعادة تطبيق مقياس قلق د 25 15/03/2107

 

 حتليل نتائج متارين االسرتخاء العضلي التدرجيي : 

القلق مفهوم شائع وله اثرا كبريا على مريضات سرطان الثدي، فالقلق حياصر املريض وجيعله يتوقع الشر من     

مصدر ال يعرفه وال يستطيع حتديده، فمريضات سرطان الثدي يعانون من قلق املوت بكثرة خاصة املقبالت 

 . الجراء عملية استئصال الثدي ،غالبا ما يرتفع عندهم قلق املوت جدا

ولكن عندما يكون برانمج عالجي وميارس متارين االسرتخاء بصورة منتظمة فان متارين االسرتخاء تعترب    

عامال هاما من عوامل ختفيض درجة ومستوى القلق لديه. ان مترتين االسرتخاء جتعل الفرد اكثر قدرة على 

دور فعال يف ختفيض درجة ومستوى قلق  التفكري الصحيح الهنا ترفع درجة الوعي عنده وابلتايل قد يكون هلا

 املوت لديه، 



 الفصل السادس                                                                   مناقشة وتحليل النتائج 
 

70 
 

وقد ينتج عن ختفيض درجة ومستوى القلق بروز عوامل مقاومة لذلك االضطراب ،وعندما حيدث االسرتخاء 

حيدث تغيري يف الوظائف احليوية عند الفرد، ففي حالة االسرتخاء العميق يتباطأ التنفس لتصل تعداد مراته 

دقة يف  62 – 50دقيقة ( وتتباطأ ضرابت القلب ليصل عددها اىل ما بني )مرات يف ال 9 – 6من)

الدقيقة(، وحيدث اخنفاض يف ضغط الدم ،ويتناقص التوتر والشد العضلي ،وتنقبض حدقتا العينني وتتوسع 

 االوعية الدموية احمليطية مما يؤدي اىل ارتفاع يف درجة احلرارة والشعور ابلدفء خاصة يف االطراف .

(: وهي "احلالة اليت حتدث عنها BETA) بيتاعند حدوث االسرتخاء تتحول درجة الوعي من احلالة و   

(: "وهي حالة اخرى من درجات ALPHA) الفايكون الشخص متيقظا ومنغمسا يف تفكريه "،اىل احلالة 

وابلتايل فان حتسنا الوعي ". فان هذا يؤدي اىل زايدة االبداع وتنشيط الذاكرة، وتتحسن القدرة على الرتكيز 

 يف توافق الوظائف الفيسيولوجية عند الفرد قد يتحقق .

وابلرجوع اىل نتائج جلسات االسرتخاء العضلي التدرجيي فان احلالة قبل تطبيق متارين االسرتخاء كانت يف حالة   

ظنا ان لتمارين االسرتخاء قلق مرتفع ، وعند القيام جبلسات االسرتخاء وتطبيق التمارين االسرتخائية املنتظمة فالح

فاعلية واثر واضح يف ختفيض قلق املوت عند مريضات سرطان الثدي و هذا ما سوف يبني يف نتائج تطبيق 

 مقياس قلق املوت البعدي . 

 البعدي  مقياس قلق املوت: تطبيق  06جدول رقم 

 0 خ  ص ت أخاف كثريا من املو .1

 1 خ  ص اندرا ا ختطر يل فكرة املوت .2

  خ 0 ص يزعجين االخرون عندما يتكلمون عن املوتال  .3

 0 خ  ص اخاف ان جترى عملية جراحية .4
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 1 خ  ص ال اخاف اطالقا من املوت .5

  خ 0 ص ال اخاف بشكل خاص من االصابة ابلرصاص .6

  خ 0 ص اليزعجين اطالقا التفكري يف املوت .7

  خ 0 ص اتضايق كثريا من مرور الوقت .8

  خ 1 ص اخشى ان اموت موات مؤملا .9

 0 خ  ص ان مضوع احلياة بعد املوت يثري اضطرايب كثريا .10

 0 خ  ص اخشى فعال ان تصيبين سكتة قلبية .11

 0 خ  ص كثريا ما افكر كم هي قصرية هذه احلياة فعال .12

اقشعر عندما امسع الناس يتكلمون عن احلرب  .13

 العاملية الثالثة

 0 خ  ص

  خ 1 ص يزعجين منظر جسد ميت .14

 1 خ  ص املستقبل حيمل شيئ خييفينارى ان  .15

 

 06تعليق على اجلدول رقم: 

( وراء تطبيق أميثل نتائج تطبيق مقياس قلق املوت البعدي الذي اعدان تطبيقه على احلالة ) 06اجلدول رقم  

 التقنية العالجية االسرتخاء وعدد الدرجات اليت حتصل عليها.

  البعدي : قلق املوت مقياسحتليل نتائج 

 (05احلصول على درجة )   
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 .منخفض(تشري إىل وجود قلق املوت  06-00(ترتاوح بني )05الدرجة )    

  البعدي : التعليق على نتائج اختبار قلق املوت 

بعد اجرائنا  لربانمج العالجي االسرتخاء العضلي التدرجيي، قمنا ابعادة تطبيق مقياس قلق املوت ملعرفة   

مدى فعالية االسرتخاء يف خفض قلق املوت لدى املراة املصابة بسرطان الثدي واملقبلة على عملية استئصال 

تشري إىل عدم  ( فهي 06-0حصر بني الدرجة )نحيث ت( 05ثدي واحد، فتحصلت احلالة على درجة )

، كما اعلنت احلالة عن اختفاء بعض االضطراابت اليت كانت تزعجها مثل ارق الليل، وجود قلق املوت

 ضبط النفس يف حالة تعصب .التفكري يف املوت دائما ،

 : فرضية التشخيص 

 من خالل الدراسة اليت قمنا هبا على احلالة )أ(، نتوصل اىل فرضية التشخيص حول املريضة :   

 ان املراة املصابة بسرطان الثدي واملقبلة لعملية استئصال الثدي يكون لديها قلق املوت مرتفع .

 : التشخيص 

مت التاكد من هذا االضطراب ان احلالة تعاين من اضطراب قلق املوت مرتفع الناتج عن مرضها اخلطري و    

 بعد تطبيق اختبار قلق املوت على احلالة . 

 : االستنتاج العام 

من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا مع احلالة االوىل تطراان اىل القيام بعدة مقابالت الخذ املعلومات  

الالزمة حول احلالة ،استخدمنا اختبار قلق املوت القبلي ملعرفة ما مدى ارتفاع درجة قلق املوت عند 

خاء العضلي التدرجيي، تتبعنا خطوات احلالة، وجدان قلق املوت مرتفع فطبقنا برانمج عالجي وهو االسرت 



 الفصل السادس                                                                   مناقشة وتحليل النتائج 
 

73 
 

االسرتخاء ابنتظام، وعند االنتهاء من جلسات االسرتخاء قمنا ابعادة تطبيق مقياس قلق املوت البعدي ، 

هنا نستنتج ان لالسرتخاء دور فعال يف  الحظنا من خالله ان اضطراب قلق املوت قد اخنفض، ومن

 الثدي واملقبلة على عملية استئصال الثدي . طانختفيض من قلق املوت لدى املراة املصابة بسر 
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 : دراسة حالة الثانية .2

  البياانت األولية 

 ()باالسم :   

 35السن : 

  انثىاجلنس: 

  مستغامنمكان اإلقامة : 

  عادينوعية السكن: 

  متزوجةاحلالة املدنية: 

 أوالد  2بنات و  2، 04 عدد األطفال:

  أميةاملستوى الدراسي: 

 سيئاملستوى االقتصادي:  

  ماكثة يف البيتاملهنة: 

 أشهر )سنة( 12منذ اتريخ ظهور املرض: 
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 : جدول املقابالت 

 مقابالت للحالة )ب( : جدول07جدول رقم 

مكان  اتريخ اجرائها  املقبالت 
 اجرائها 

 اهلدف منها  مدهتا    

املقابلة 
 االوىل 

 
16/04/

2017 

 
عيادة 
 خاصة 

 
 دقيقة  25

 التعرف على احلالة ..1
 .كسب ثقة احلالة .2
 .مجع البياانت االولية3

 
املقابلة 

 الثانية

 
17/04/

2017 

 
عيادة   

 خاصة 

 
 دقيقة35

.التعرف على اتريخ 1
 .املرضي للحالة 

.التعرف على اتريخ 2
 الطفويل للحالة .

املقابلة 
الثالتة 
 والرابعة

 
19/04/

2017 

 
يف    

 العيادة 

 
 دقيقة  35

 .املعاش النفسي 1
.التعرف على احلالة 2

 الصحية الراهنة . 

املقابلة 
 امسةاخل
 

20/04/
2017 

تطبيق مقياس قلق املوت   دقيقة 25 يف بيتها 
 )القبلي(

املقابلة 
 سادسةال

 

من 
/27/04اىل20

2017 

دقيقة  50 يف بيتها  
 لكل جلسة 

تطبيق جلسات االسرتخاء 
 العضلي.

ملقابلة ا
 بعةالسا

27/04/
2017 

اعادة تطبيق مقياس قلق  دقيقة20 يف بيتها 
 املوت )البعدي(
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  :  ملخص املقابالت 

سنة، متزوجة و أم لولدين وطفلتينن،  35تبلغ من العمر اليت لقد مت اجراء املقابلة مع احلالة الثانية   

سنة وهذا ما ولد هلا الشعور  12عمرها عاشت احلالة يف اسرة ميسورة احلال، والدهتا متوفية عندما كان 

ابحلزن، عاشت مع والدها واخوهتا الثالثة وابعتبارها البنت الثانية بعد االخ االكرب، حتملت منذ صغرها 

قبل موهتا اىل ان تزوجت  مسؤولية تربية اخوهتا و رعايتهم فهي مل تلتحق ابملدرسة ابدا نظرا مترض امها

ي ملي نعقل على روحي كربت و اان يف الدار نريب يف خويت معلي ت :"اان معشتش يف صغر ححيث صر 

الظروف املادية القاسية نظرا  نما ئ و تشكو ياملستوى املعيشي للحالة س ،ما هللا يرمحها كانت مريضة "

 بسيط يتحصل على قوته من مساعدة العمال يف مجع اخلضر وترتيبها .ملهنة الزوج كونه فالح 

ات الطبية واكتشف اهنا مصابة بسرطان الثدي  وذلك بعد معاانة كبرية بسبب عدم قامت ابجراء الفحوص  

كنت نندر بزاف يف ديك ثقافتها ومعرفتها لسبب االمل الذي يسببه التكتل املوجود يف ثديها، وصرحت قائلة:"

اليل لبالصة بصح مدرتش بلي راه فيا هداك املرض الشني، فلول خباو عليا الطبيب وخواي مني عوت حت

"،علما ان احلالة مل مير عليها وقت طويل من والدهتا لطفلتها الثانية، وتكمل مرحلة  و اتكدوا ابش قالويل

الرضاعة والتكتل موجود يف ثديها، فاحلالة بعد اتكدها ابالصابة بسرطان الثدي وهي متر بظروف نفسية صعبة 

يف سدرك مامنتش وليت غ نبكي  :" اان مني خربوين بلي راه فيك داك ملرضجدا مصرحة قائلة 

وصرحت قائلة:  بسبب قلقها على اوالدها وخوفها من املوت وترك اطفاهلا بال امواتملت ايضا .بكاء...."...

راين خايفا بزاف على والدي، ين خايفا منوت و معنديش ملن خنليهم...بكاء...مانيش ابغيا يصراهلم كيما "

". صرايل مني ماتت ما  

  حالة :ملخص دراسة 
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 ئية العامة :السميا 

شعرها اسود، عيناها بنيتان  سنة قصرية القامة رقيقة اجلسم ، مسراء البشرة، 35احلالة )ب( تبلغ من العمر    

لباسها نظيف ومتناسق مع عمرها، مالمح وجهها متناسقة مع املواقف ،هلا القدرة على الرتكيز والتدقيق يف 

ذاكرة قوية يف اسرتجاع االحداث، من انحية التعبري اللغوي للحالة فاهنا تتكلم شرح االحداث ابلتفاصيل وهلا 

بكالم مفهوم وواضح اي سالمة النطق وتستطيع التعبري عن افكارها ومشاعرها، مزاج احلالة مييل اىل 

االكتئاب ويغلب عليه طابع احلزن والقلق الشديد من املوت واملعاانت من املرض وظهر ذلك يف وجهها 

 الشاحب .

  : التحليل الوظيفي للحالة 

انفجارات متكررة شديدة من الغضب تتجلى لفظيا ، يكون املزاج بني  اضطراب املزاج املتقلب املشوش :

 . نوابت الغضب منفعاال او غاضبا ابستمرار ملعظم اليوم ،وميكن مالحضتها من قبل االخرين

اضطراب ابرز ومستمر يف املزاج والذي يهيمن على الصورة السريرية،  اضطراب اكتئايب بسبب حالة طبية : 

 اخنفاض ااهلتمام أو املتعة يف كل أو تقريبا. .ويتميز مبزاج منخفض أو كل األنشطة

نوابت هلع متكررة غري متوقعة. هجمة اهللع هي اندفاع مفاجئ للخوف الشديد أو اضطراب اهللع : 

ل هذا الوقت حتدث أربعة أو أكثر من الوخاالنـزعاج الشديد واليت تصل إىل الذروة يف غضون دقائق. 

 :األعراض التالية

 سيس بقصر أحا، ارتعاش أو ارجتافق، تعر ،  خفقان، دقات القلب الشديدة، أو تزايد سرعة القلب

 .غثيان أو تلبك يف البطن، أمل أو انـزعاج صدريص ،شعور ابلغص، ختناقالالنفس أو ا
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ذه العلة أشد املعااتة من فقـدهم املقـدرة علـى املتابعـة خـالل هب وقد يعاين املصابون الوسواس القهري :

اليت تعرقل قدرم على األداء معاجلـة السـرطان اذ أم معاقون بسبب اهلواجس والسلوكيات املستحودة عليهم 

 . الطبيعي

ذه العلـة مـن قلـق شـديد ومسـتمر ألسـباب غـري واقعيـة ،مثـل أن ن هبيعـاين املرضـى املصـابو  عمـوم القلـق : 

  .خيشـى املـريض مصاريف عالجه، أو أن يتحاشى ملس أبنائه خوفا من انتقال السرطان لديهم

 : االعراض االكلينكية 

 طع .نوم متق -

  .نوبة من اهللع التلقائي-

ـــاب - ــ  .اإلكتئــ

 .االنفعـال الزائـــد - 

 حاالت امساك تضايقها انجتة عن القلق .   -

 نظرة سلبية للحياة.-

 .سرعة الغضب واهليجان وتوتر األعصاب -

 .الشعور ابملوت الذي قد يصل إىل درجة الفزع-

 : حتليل املقاييس املستعملة 

 مقياس قلق املوت  .أ
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 القبلي مقياس قلق املوت تطبيق :  08جدول رقم 

  خ 1 ص ت أخاف كثريا من املو .1

 1 خ  ص اندرا ا ختطر يل فكرة املوت .2

 1 خ  ص ال يزعجين االخرون عندما يتكلمون عن املوت .3

  خ 1 ص اخاف ان جترى عملية جراحية .4

 1 خ  ص ال اخاف اطالقا من املوت .5

 1 خ  ص من االصابة ابلرصاص ال اخاف بشكل خاص .6

 1 خ  ص اليزعجين اطالقا التفكري يف املوت .7

  خ 1 ص اتضايق كثريا من مرور الوقت .8

  خ 1 ص اخشى ان اموت موات مؤملا .9

 0 خ  ص .ان مضوع احلياة بعد املوت يثري اضطرايب كثريا10

  خ 1 ص .اخشى فعال ان تصيبين سكتة قلبية11

  خ 1 ص قصرية هذه احلياة فعال.كثريا ما افكر كم هي 12

.اقشعر عندما امسع الناس يتكلمون عن احلرب 13

 العاملية الثالثة

 0 خ  ص

  خ 1 ص .يزعجين منظر جسد ميت14

  خ 0 ص .ارى ان املستقبل حيمل شيئ خييفين15
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 08تعليق على اجلدول رقم: 

(، كانت درجة قلق بطبقنه على احلالة ) ميثل نتائج تطبيق مقياس قلق املوت القبلي الذي 08اجلدول رقم  

 وهي من الدرجات املرتفعة. 12( على درجة باملوت مرتفعة جدا حيث حتصلت احلالة )

  الثانيةحتليل نتائج اختبار قلق املوت للحالة:   

 (12احلصول على درجة )  

 (تشري إىل وجود قلق املوت مرتفع. 15-09(ترتاوح بني ) 12الدرجة )  

  الثانية :التعليق على نتائج اختبار قلق املوت للحالة    

تفسره نتائج االختبار بعد  يتضح وجود قلق املوت مرتفع هذا ماالقبلي من خالل نتائج اختبار قلق املوت  

( فهي من أعلى  15-9حصر بني الدرجة )نحيث ت(12ابحلصول على الدرجة ))ب( تطبيقه على احلالة 

صول عليها يف االختبار، حيث يدل من خالل اإلجابة على بنود االختبار وقياس الدرجات اليت ميكن احل

للوصول إىل الراحة  درجة القلق لديها وجود قلق املوت لدى املفحوصة فهذا يدل على عدم قدرهتا وتكيفها

 اثناء ظهور بعض االضطراابت . وهدوء النفسي

 تقنية االسرتخاء العضلي التدرجيي : .ب

 للحالة )ب( العضلي التدرجيي : ميثل جدول جلسات االسرتخاء 09جدول رقم 

  اتريخ اجرائها   اجللسات 
 مدهتا 

االسلوب املستخدم يف كل جلسة 
 اسرتخائية 

 تطبيق مقياس قلق املوت القبلي .     د 25 20/04/2017اجللسة 
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 االوىل 
اجللسة 
 الثانية 

الدراسة جلسة متهيدية لشرح اهلدف من  د 50 23/04/2017
 وامهيتها .

اجللسة 
 الثالثة 

حتديد املشكلة والتعرف على طبيعة  د 50 24/04/2017
 االضطراب .

اجللسة 
 الرابعة

التدريب على اجلزء االول من مترينات  د 50 25/04/2017
 االسرتخاء العضلي .

اجللسة 
 اخلامسة 

التدريب على اجلزء الثاين من مترينات  د 50 26/04/2017
 االسرتخاء العضلي .

اجللسة 
 السادسة 

 اعادة تطبيق مقياس قلق املوت البعدي . د 25 27/04/2017

 

 حتليل نتائج متارين االسرتخاء العضلي التدرجيي : 

ان مترتين االسرتخاء جتعل الفرد اكثر قدرة على التفكري الصحيح الهنا ترفع درجة الوعي عنده وابلتايل    

 قد يكون هلا دور فعال يف ختفيض درجة ومستوى قلق املوت لديه، 

وقد ينتج عن ختفيض درجة ومستوى القلق بروز عوامل مقاومة لذلك االضطراب ،وعندما حيدث 

 يف الوظائف احليوية عند الفرد، ففي حالة االسرتخاء العميق يتباطأ التنفس لتصل االسرتخاء حيدث تغيري

 62 – 50مرات يف الدقيقة ( وتتباطأ ضرابت القلب ليصل عددها اىل ما بني ) 9 – 6تعداد مراته من)

ينني دقة يف الدقيقة (، وحيدث اخنفاض يف ضغط الدم ،ويتناقص التوتر والشد العضلي ،وتنقبض حدقتا الع

 وتتوسع االوعية الدموية احمليطية مما يؤدي اىل ارتفاع يف درجة احلرارة والشعور ابلدفء خاصة يف االطراف .
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(: وهي "احلالة اليت حتدث عنها BETA) بيتاوعند حدوث االسرتخاء تتحول درجة الوعي من احلالة   

(: "وهي حالة اخرى من ALPHA) الفايكون الشخص متيقظا ومنغمسا يف تفكريه "،اىل احلالة 

 درجات الوعي ".

حيث بينت نتائج جلسات االسرتخاء العضلي التدرجيي ان احلالة قبل تطبيق متارين االسرتخاء كانت يف    

حالة قلق مرتفع ، وعند القيام جبلسات االسرتخاء وتطبيق التمارين االسرتخائية املنتظمة فالحظنا ان 

اضح يف ختفيض قلق املوت عند مريضات سرطان الثدي و هذا ما سوف لتمارين االسرتخاء فاعلية واثر و 

 يبني يف نتائج تطبيق مقياس قلق املوت البعدي .

 البعدي  مقياس قلق املوتتطبيق : 10جدول رقم 

 0 خ  ص ت أخاف كثريا من املو .1

 1 خ  ص اندرا ا ختطر يل فكرة املوت .2

  خ 0 ص ال يزعجين االخرون عندما يتكلمون عن املوت .3

 0 خ  ص اخاف ان جترى عملية جراحية .4

 1 خ  ص ال اخاف اطالقا من املوت .5

  خ 0 ص ال اخاف بشكل خاص من االصابة ابلرصاص .6

  خ 0 ص اليزعجين اطالقا التفكري يف املوت .7

  خ 1 ص اتضايق كثريا من مرور الوقت .8

  خ 1 ص اخشى ان اموت موات مؤملا .9

 0 خ  ص اضطرايب كثريا.ان مضوع احلياة بعد املوت يثري 10
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 0 خ  ص .اخشى فعال ان تصيبين سكتة قلبية11

 0 خ  ص .كثريا ما افكر كم هي قصرية هذه احلياة فعال12

.اقشعر عندما امسع الناس يتكلمون عن احلرب 13

 العاملية الثالثة

 0 خ  ص

  خ 1 ص .يزعجين منظر جسد ميت14

 1 خ  ص .ارى ان املستقبل حيمل شيئ خييفين15

 

 10تعليق على اجلدول رقم: 

( وراء بميثل نتائج تطبيق مقياس قلق املوت البعدي الذي اعدان تطبيقه على احلالة ) 10اجلدول رقم  

 تطبيق التقنية العالجية االسرتخاء وعدد الدرجات اليت حتصل عليها.

  البعدي : قلق املوت مقياسحتليل نتائج 

 (06احلصول على درجة )

 (تشري إىل وجود قلق املوت مرتفع. 06-00(ترتاوح بني ) 06الدرجة )    

  لبعدي :ا التعليق على نتائج اختبار قلق املوت 

بعد اجرائنا  لربانمج العالجي االسرتخاء العضلي التدرجيي، قمنا ابعادة تطبيق مقياس قلق املوت ملعرفة   

طان الثدي واملقبلة على عملية استئصال مدى فعالية االسرتخاء يف خفض قلق املوت لدى املراة املصابة بسر 

تشري إىل عدم  ( فهي 06-0حصر بني الدرجة )نحيث ت( 06ثدي واحد، فتحصلت احلالة على درجة )
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، كما اعلنت احلالة عن اختفاء بعض االضطراابت اليت كانت تزعجها مثل االمساك،  و وجود قلق املوت

 النوم بدون تقطع ، وعدم التعصب .

  التشخيص :فرضية 

 من خالل الدراسة اليت قمنا هبا على احلالة )ب(، نتوصل اىل فرضية التشخيص حول املريضة :   

 ان املراة املصابة بسرطان الثدي واملقبلة لعملية استئصال الثدي يكون لديها قلق املوت مرتفع .

 : التشخيص 

،كوهنا ام الربعة اطفال تفكر  مرضها اخلطريان احلالة تعاين من اضطراب قلق املوت مرتفع الناتج عن    

ومت التاكد من هذا االضطراب بعد تطبيق اختبار قلق املوت دائما يف اطفال ماذا سيحدث هلم بعد موهتا، 

 على احلالة . 

 : االستنتاج العام 

ت الخذ املعلومات تطراان اىل القيام بعدة مقابال الثانيةمن خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا مع احلالة   

استخدمنا اختبار قلق املوت القبلي ملعرفة ما مدى ارتفاع درجة قلق املوت عند احلالة،  الالزمة حول احلالة ،

وجدان قلق املوت مرتفع فطبقنا برانمج عالجي وهو االسرتخاء العضلي التدرجيي، تتبعنا خطوات االسرتخاء 

ء قمنا ابعادة تطبيق مقياس قلق املوت البعدي ، الحظنا من ابنتظام، وعند االنتهاء من جلسات االسرتخا

هنا نستنتج ان لالسرتخاء دور فعال يف ختفيض من قلق  خالله ان اضطراب قلق املوت قد اخنفض، ومن

 لثدي واملقبلة على عملية استئصال الثدي . املوت لدى املراة املصابة بسرطان ا
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 دراسة احلالة الثالثة :3.

  االولية :البياانت 

 ج(االسم :  )

 40السن : 

  انثىاجلنس: 

  مستغامنمكان االقامة : 

   فيالنوعية السكن : 

   متزوجةاحلالة املدنية : 

  اطفال اليوجدعدد االطفال : 

  الثانية متوسطاملستوى الدراسي : 

 جيداملستوى االقتصادي : 

  ماكتة يف البيتاملهنة : 

 )سنة( اشهر 12منذ اتريخ ظهور املرض :
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 : جدول املقابالت 

 : ميثل جدول مقابالت احلالة )ج( 11جدول رقم 

     
 املقبالت

مكان  اتريخ اجرائها 
 اجرائها 

 اهلدف منها  مدهتا     

 
املقابلة 
 االوىل 

 
27/04/2017 

 
 يف العيادة

 
25 

 دقيقة 

 التعرف على احلالة ..1
 .كسب ثقة احلالة .2
.مجع البياانت 3

 االولية 
 

املقابلة 
 الثانية

 
29/04/2017 

 
 يف بيتها

 
 دقيقة35

.التعرف على اتريخ 1
 .املرضي للحالة 

.التعرف على اتريخ 2
 الطفويل للحالة .

املقابلة 
 الثالتة

  والرابعة

 
30/04/2017 

 
 يف العيادة 

 
35 

 دقيقة 

 .املعاش النفسي .1
.التعرف على احلالة 2

 الصحية الراهنة . 

املقابلة 
 امسةاخل
 

 
01/04/2017 

 25 يف بيتها 
 دقيقة

تطبيق مقياس قلق 
 املوت  )القبلي(

املقابلة 
 سادسةال

 

اىل  01من
07/2017 

دقيقة 50 يف بيتها  
لكل 

 جلسة 

تطبيق جلسات 
 االسرتخاء العضلي.
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املقابلة 
 بعةالسا
 

 
07/05/2017 

تطبيق مقياس اعادة  دقيقة20 يف بيتها  
 قلق املوت )البعدي(

 

  :  ملخص املقابالت 

سنة   70سنة متزوجة للمرة الثانية من شيخ متقاعد يبلغ من العمر  40احلالة الثالثة امراة تبلغ من العمر   

كان يعمل بفرنسا، مل تنجب اطفاال ال مع الزوج االول والمع الزوج الثاين، هي البنت الوحيدة يف اسرهتا، 

بدوا عليها الرتدد من خالل احلديث، اصيب بفرنسا وواحد ابجلزائر، عصبية كثريا وي 30ولديها اربعة اخوة 

اخوها مبرض السرطان املعدة وتويف بعد اصابته بعام، النه مل يتم تشخيص املرض مبكرا اال بعد فوات االوان 

 انتشاره يف مجيع االعضاء .

بدات احلالة تشعر ابمل على مستوى الكتف والصدر وتنمل يف الرجل واليد اليسرى ،شكت على هذه    

عراض لزوجة اخيها، فعرضت عليها ان تذهب اىل طبيب خمتص كون االعراض متشاهبة مع اعراض اال

افلوال بداين سطر يف كتفي و صدري والو يشحتو فيا و ممبعد والو االصابة ابلسرطان ،صرحت قائلة :" 

ديش رجليا ويدي ليسرا يتنملوا رحت جنري اند مرت خواي و خربهتا قاتلي غدوا روحىي لطبيب متقع

ترددت على زايرة الطبيب ختوفا من التشخيص كما ان امها منعتها من زايرة طبيب خمتص وعرضت  هكا .."

 عليها الذهب اىل طبيب عام الهنا شكت ان تلك االعراض اعراض برد لكن حىت الطبيب 
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،اين وجهها اىل طبيب خمتص بعد الفحص اعلمها اهنا   mamographieالعام طلب منها اجراء اشعة 

 مصابة بسرطان الثدي وان عليها استئصاله يف احلال حىت الينتشر يف احناء اجلسم.

مل تتقبل الوضع واخفت على زوجها مرضها وقالت له اهنا مصابة ب"كيس" على مستوى الثدي وعليها   

ل املرض وخائفة كثريا من اجراء هذه العملية خوفا من استئصال الكيس فقط ، فاحلالة حىت االن مل تتقب

"منجمش ندير لعملية كون نديرها عالابيل بلي غادي منوت كيما خواي املوت مثل اخيها ،مصرحة يف قوله

كما اهنا كانت تبحث هذا املرض كتل شعال من واحد عالابيل بلي غدي يكتلين اان اتين ...بكاء..." 

 ستئصال الثدي .عن سبل اخرى للشفاء غري ا

 : ملخص دراسة حالة 

 ئية العامة :السميا 

شعرها بين، عيناها بنيتان  سنة قصرية القامة مملوءة اجلسم ، مسراء البشرة، 40احلالة )ج( تبلغ من العمر    

لباسها نظيف نوعا ما ومتناسق مع عمرها، يظهر نوعا من الالمباالة والالستقرار يف احلالة االنفعالية وكذا 

سلوكها يبدو عليه الكثري من االنفعال، مالمح وجهها متناسقة مع املواقف، كالمها غري واضح وغري مرتابط 

،التستجيب للتعليمات فاجوبتها ال تكون متعلقة متاما ابلسؤال حتمل الكثري من الرتدد، متقلبة املزاج، 

 ويغلب عليه طابع احلزن والقلق الشديد من املوت .

  للحالة : التحليل الوظيفي 

انفجارات متكررة شديدة من الغضب تتجلى لفظيا ، يكون املزاج بني  اضطراب املزاج املتقلب املشوش :

 . نوابت الغضب منفعاال او غاضبا ابستمرار ملعظم اليوم ،وميكن مالحضتها من قبل االخرين
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ن على الصورة السريرية، اضطراب ابرز ومستمر يف املزاج والذي يهيم اضطراب اكتئايب بسبب حالة طبية :

 اخنفاض ااهلتمام أو املتعة يف كل أو تقريبا. .ويتميز مبزاج منخفض أو كل األنشطة

نوابت هلع متكررة غري متوقعة. هجمة اهللع هي اندفاع مفاجئ للخوف الشديد أو اضطراب اهللع : 

حتدث أربعة أو أكثر من ل هذا الوقت الوخاالنـزعاج الشديد واليت تصل إىل الذروة يف غضون دقائق. 

 :األعراض التالية

 أحاسيس بقصر ، ارتعاش أو ارجتافق، تعر ،  خفقان، دقات القلب الشديدة، أو تزايد سرعة القلب

 .غثيان أو تلبك يف البطن، أمل أو انـزعاج صدريص ،شعور ابلغص، ختناقالالنفس أو ا

املعااتة من فقـدهم املقـدرة علـى املتابعـة خـالل ذه العلة أشد هب وقد يعاين املصابون الوسواس القهري :

معاجلـة السـرطان اذ أم معاقون بسبب اهلواجس والسلوكيات املستحودة عليهم اليت تعرقل قدرم على األداء 

 . الطبيعي

 : االعراض االكلينكية 

  .نوبة من اهللع التلقائي -

ــاب -  ـــ  .اإلكتئــ

ـــد -  .االنفعـال الزائ

 . سرعة الغضب واهليجان وتوتر األعصاب  -     

 . عدم القدرة على التمييز -     

 .اختالط التفكيـــر -    
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 عدم القدرة يف النوم من كثرة التفكري يف املرض. -

 : حتليل املقاييس املستعملة 

 مقياس قلق املوت : .أ

 القبلي مقياس قلق املوت تطبيق : 12جدول رقم 

  خ 1 ص ت أخاف كثريا من املو .1

 1 خ  ص اندرا ا ختطر يل فكرة املوت .2

 1 خ  ص ال يزعجين االخرون عندما يتكلمون عن املوت .3

  خ 1 ص اخاف ان جترى عملية جراحية .4

 1 خ  ص ال اخاف اطالقا من املوت .5

  خ 0 ص ال اخاف بشكل خاص من االصابة ابلرصاص .6

 1 خ  ص اليزعجين اطالقا التفكري يف املوت .7

  خ 1 ص مرور الوقتاتضايق كثريا من  .8

  خ 1 ص اخشى ان اموت موات مؤملا .9

  خ 1 ص .ان مضوع احلياة بعد املوت يثري اضطرايب كثريا10

  خ 1 ص .اخشى فعال ان تصيبين سكتة قلبية11

  خ 1 ص .كثريا ما افكر كم هي قصرية هذه احلياة فعال12

.اقشعر عندما امسع الناس يتكلمون عن احلرب العاملية 13

 الثالثة

 0 خ  ص
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  خ 1 ص .يزعجين منظر جسد ميت14

  خ 0 ص .ارى ان املستقبل حيمل شيئ خييفين15

 

 12تعليق على اجلدول رقم: 

(، كانت درجة قلق جميثل نتائج تطبيق مقياس قلق املوت القبلي الذي طبقنه على احلالة ) 12اجلدول رقم  

 وهي من الدرجات املرتفعة. 12درجة ( على جاملوت مرتفعة جدا حيث حتصلت احلالة )

 ليل نتائج اختبار قلق املوت للحالة األوىلحت:   

 (12احلصول على درجة )  

 (تشري إىل وجود قلق املوت مرتفع. 15-09(ترتاوح بني ) 12الدرجة )  

 التعليق على نتائج اختبار قلق املوت للحالة األوىل:  

تفسره نتائج االختبار بعد تطبيقه  وجود قلق املوت مرتفع هذا مامن خالل نتائج اختبار قلق املوت يتضح 

( فهي من أعلى  15-9(حيث تتحصر بني الدرجة )12ابحلصول على الدرجة ) لثالثةعلى احلالة ا

الدرجات اليت ميكن احلصول عليها يف االختبار، حيث يدل من خالل اإلجابة على بنود االختبار وقياس 

قلق املوت لدى املفحوصة فهذا يدل على عدم قدرهتا وتكيفها للوصول إىل الراحة  درجة القلق لديها وجود

وعدم تقبلها هلذا املرض يفجر هلا قلق كبري ويرجعها عصبية و منفعلة مع أي شخص يتكلم وهدوء النفسي، 

 معها على مرضها .
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ارتفاع يف درجات قلق املوت  أخريا وتقييمنا للحالة وفقا للنتائج املتحصل عليها من االختبار وهو وجود  

 .بسبب اإلصابة بسرطان الثدي

 تقنية االسرتخاء العضلي التدرجيي : .ب

 :ميثل جلسات االسرتخاء للحالة )ج( 13رقم  جدول

   اتريخ اجرائها   اجللسات 
 مدهتا 

االسلوب املستخدم يف كل جلسة 
 اسرتخائية 

اجللسة 
 االوىل 

01/05/2017 25 
 د

 تطبيق مقياس قلق املوت القبلي .        

اجللسة 
 الثانية 

02/05/2017 50 
 د

جلسة متهيدية لشرح اهلدف من الدراسة 
 وامهيتها .

اجللسة 
 الثالثة 

03/05/2017 50 
 د

حتديد املشكلة والتعرف على طبيعة 
 االضطراب .

اجللسة 
 الرابعة

04/05/2017 50 
 د

مترينات التدريب على اجلزء االول من 
 االسرتخاء العضلي .

اجللسة 
 اخلامسة 

06/05/2017 50 
 د

التدريب على اجلزء الثاين من مترينات 
 االسرتخاء العضلي .

اجللسة 
 السادسة 

07/05/2017 25 
 د

 اعادة تطبيق مقياس قلق املوت البعدي .
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 حتليل نتائج متارين االسرتخاء العضلي التدرجيي : 

ان مترتين االسرتخاء جتعل الفرد اكثر قدرة على التفكري الصحيح الهنا ترفع درجة الوعي عنده وابلتايل    

 قد يكون هلا دور فعال يف ختفيض درجة ومستوى قلق املوت لديه، 

وقد ينتج عن ختفيض درجة ومستوى القلق بروز عوامل مقاومة لذلك االضطراب ،وعندما حيدث 

 يف الوظائف احليوية عند الفرد، ففي حالة االسرتخاء العميق يتباطأ التنفس لتصل االسرتخاء حيدث تغيري

 62 – 50مرات يف الدقيقة ( وتتباطأ ضرابت القلب ليصل عددها اىل ما بني ) 9 – 6تعداد مراته من)

ينني دقة يف الدقيقة (، وحيدث اخنفاض يف ضغط الدم ،ويتناقص التوتر والشد العضلي ،وتنقبض حدقتا الع

 وتتوسع االوعية الدموية احمليطية مما يؤدي اىل ارتفاع يف درجة احلرارة والشعور ابلدفء خاصة يف االطراف .

(: وهي "احلالة اليت حتدث عنها BETA) بيتاوعند حدوث االسرتخاء تتحول درجة الوعي من احلالة   

(: "وهي حالة اخرى من ALPHA) الفايكون الشخص متيقظا ومنغمسا يف تفكريه "،اىل احلالة 

 درجات الوعي ".

حيث بينت نتائج جلسات االسرتخاء العضلي التدرجيي ان احلالة قبل تطبيق متارين االسرتخاء كانت يف    

حالة قلق مرتفع ، وعند القيام جبلسات االسرتخاء وتطبيق التمارين االسرتخائية املنتظمة فالحظنا ان 

اضح يف ختفيض قلق املوت عند مريضات سرطان الثدي و هذا ما سوف لتمارين االسرتخاء فاعلية واثر و 

 يبني يف نتائج تطبيق مقياس قلق املوت البعدي .
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                                     البعدي مقياس قلق املوتتطبيق : 14جدول رقم 

 0 خ  ص ت أخاف كثريا من املو .1

  خ  ص اندرا ا ختطر يل فكرة املوت .2

  خ 0 ص االخرون عندما يتكلمون عن املوت ال يزعجين .3

 0 خ  ص اخاف ان جترى عملية جراحية .4

 1 خ  ص ال اخاف اطالقا من املوت .5

  خ 0 ص ال اخاف بشكل خاص من االصابة ابلرصاص .6

  خ 0 ص اليزعجين اطالقا التفكري يف املوت .7

  خ 1 ص اتضايق كثريا من مرور الوقت .8

 0 خ  ص اخشى ان اموت موات مؤملا .9

 0 خ  ص .ان مضوع احلياة بعد املوت يثري اضطرايب كثريا10

 0 خ  ص .اخشى فعال ان تصيبين سكتة قلبية11

  خ 1 ص .كثريا ما افكر كم هي قصرية هذه احلياة فعال12

.اقشعر عندما امسع الناس يتكلمون عن احلرب 13

 العاملية الثالثة

 0 خ  ص

  خ 1 ص .يزعجين منظر جسد ميت14

 1 خ  ص .ارى ان املستقبل حيمل شيئ خييفين15
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 14تعليق على اجلدول رقم: 

( وراء جميثل نتائج تطبيق مقياس قلق املوت البعدي الذي اعدان تطبيقه على احلالة ) 14اجلدول رقم  

 تطبيق التقنية العالجية االسرتخاء وعدد الدرجات اليت حتصل عليها.

  البعدي : قلق املوت مقياسحتليل نتائج 

 (05احلصول على درجة )   

 (تشري إىل وجود قلق املوت مرتفع. 06-00(ترتاوح بني ) 05الدرجة )    

  لبعدي :ا التعليق على نتائج اختبار قلق املوت 

بعد اجرائنا  لربانمج العالجي االسرتخاء العضلي التدرجيي، قمنا ابعادة تطبيق مقياس قلق املوت ملعرفة   

السرتخاء يف خفض قلق املوت لدى املراة املصابة بسرطان الثدي واملقبلة على عملية استئصال مدى فعالية ا

تشري إىل عدم  ( فهي 06-0حصر بني الدرجة )نحيث ت( 05ثدي واحد، فتحصلت احلالة على درجة )

وعدم ، كما اعلنت احلالة عن اختفاء بعض االضطراابت اليت كانت تزعجها مثل النوم ، وجود قلق املوت

 التعصب .

 : فرضية التشخيص 

 من خالل الدراسة اليت قمنا هبا على احلالة )ج(، نتوصل اىل فرضية التشخيص حول املريضة :   

 ان املراة املصابة بسرطان الثدي واملقبلة لعملية استئصال الثدي يكون لديها قلق املوت مرتفع .
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 : التشخيص 

،وهذا القلق زادت حدته عند  مرتفع الناتج عن مرضها اخلطري ان احلالة تعاين من اضطراب قلق املوت   

ومت التاكد من هذا االضطراب بعد تطبيق اختبار قلق املوت على  موت احد اخوهتا هبذا املرض من قبل، 

 احلالة . 

 : االستنتاج العام 

دة مقابالت الخذ املعلومات تطراان اىل القيام بع الثالثةمن خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا مع احلالة  

استخدمنا اختبار قلق املوت القبلي ملعرفة ما مدى ارتفاع درجة قلق املوت عند احلالة،  الالزمة حول احلالة ،

وجدان قلق املوت مرتفع فطبقنا برانمج عالجي وهو االسرتخاء العضلي التدرجيي، تتبعنا خطوات االسرتخاء 

االسرتخاء قمنا ابعادة تطبيق مقياس قلق املوت البعدي ، الحظنا من ابنتظام، وعند االنتهاء من جلسات 

هنا نستنتج ان لالسرتخاء دور فعال يف ختفيض من قلق  خالله ان اضطراب قلق املوت قد اخنفض، ومن

 لثدي واملقبلة على عملية استئصال الثدي .املوت لدى املراة املصابة بسرطان ا
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 اثنيا: مناقشة الفرضيات

 :مناقشة الفرضية العامة 

العالج ابالسرتخاء له فاعلية يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة املصابة بسرطان الثدي : تذكري بنص الفرضية
 واملقبلة على عملية استئصال ثدي واحد.

الج ابالسرتخاء له الع من خالل النتائج اليت توصلنا اليها يف عرض احلاالت حتققت الفرضية اليت تنص على ان "
"، فاعلية يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة املصابة بسرطان الثدي واملقبلة على عملية استئصال ثدي واحد

 حيث تبني لنا بعضالتغيري يف احليات النفسية لدى احلاالت النامجة عن قلق املوت.

يؤدي االسرتخاء اىل خفض قلق املوت وذلك من خالل النتائج املتوصل اليها بعد تطبيق الربانمج السلوكي       
لدى احلاالت بعد التقومي البعدي   لدوانلد متبلرعلى احلاالت وما كشف عنه مقياس قلق املوت  " االسرتخاء"

 كانت على الشكل التايل:

 درجة  05احلالة االوىل:

 درجة  06نية:احلالة الثا

 درجة  05احلالة الثالثة:

وهذه الدرجات من القلق تدل وتؤكد على وجود مستوايت لقلق املوت طبيعية مقارنة بدرجات السابقة قبل  
برهنوا حاالت الدراسة عن استعداد كبري للمساعدة وذلك من اجل اجياد حلول القيام بعملية االسرتخاء.حيث 
 دوا عن اقتناعهم بفائدة االسرتخاء وابلتايل تناقص قلقهم. ملشكالهتم االنفعالية حبيث اك

العالج ابالسرتخاء له فاعلية يف التخفيف من قلق املوت عند املرأة املصابة ومن خالل نتائج الدراسة نتاكد ان 
 ثدي واملقبلة على عملية استئصال ثدي واحد، وهدا يعين ان االسرتخاء يؤدي اىل كف كامل او جزئيبسرطان ال

 لقلق املوت وهلذا يبدا القلق ابالختفاء والتالشي.
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 مناقشة الفرضية االوىل : 

يؤثر سن االصابة بسرطان الثدي عند املراة املقبلة على عملية استئصال الثدي على درجة  تذكري بنص الفرضية: 

 قلق املوت.

 من خالل دراستنا للحاالت الثالث تبني ما يلي :

السن له اتثري كبري يف ارتفاع اواخنفاض درجة معدل قلق املوت عند املراة املصابة بسرطان الثدي، حبيث ان    

درجة التمسك ابحلياة تكون مرتفعة  )أ(املصابة بسرطان الثدي يف سن مبكر ) مرحلة الشباب ( كما يف احلالة 

املصابة بسرطان الثدي واملقبلة  28د احلالة )أ( يف سن رغبة يف حتقيق االحالم اليت سطرهتا ملسار حياهتا، هلذا جن

اان " ، "اان معشتش حيايتعلى عملية استئصال الثدي تعيش قلق كبري وخوف من املوت وتردد دائما، قائلة :"

" رغم اهنا تدرك ان املوت حق وليس مرتبط ابلسن لكن يكون املوت عندها يف سن مشفت والوأ يف الدنيا 

فقد متتع االنسان حبياته واخذ قسطا منها ، اما يف سنها حىت وان بقيت على قيد احلياة بعد الشيخوخة عادي 

استئصال ثديها فاهنا لن تعيش حياة طبيعية ) الزواج، الوالدة، ...(، هلذا قلق املوت عندها مرتفع فحياهتا 

 .الطبيعية تتوقف مع استئصال ثديها ولن تكون هلا رغبة يف احلياة هبذا الوضع 

( يكون معدل قلق املوت عندها كذلك مرتفع الهنا كونت 40-30اما املراة املصابة بسرطان الثدي يف سن )  

اسرة، زوج واوالد وتفكر فيهم قبل اجراء العملية وما سيحصل بعد العملية فحياهتا مرتبطة حسب تفكري احلالة 

 ها وعجزهم على تلبية حاجاهتم من دوهنا ، ( حبياة االوالد بشكل كبري فهي تفكر يف حاجتهم الكبرية الي)ب

 ( ت"غريزة االمومة" تلعب دورا كبريا يف ارتفاع نسبة القلق هنا عند املراة املتزوجة اليت هلا  اوالد، وحسب احلالة )

 تفكريها مرتبط مبوت اخيها الذي تويف هبذا املرض وبزوجها ايضا وكيف سترتكه وهو يف ذلك السن الكبري.
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ومن هنا نستنج ان هناك عالقة بني سن االصابة بسرطان الثدي عند املراة املقبلة على عملية استئصال الثدي   

 وبدرجة قلق املوت كما تبيت يف احلالة  )أ(، )ب(، )ت( .

 ثانية مناقشة الفرضية ال: 

 .ية االسرتخاءتؤثر الصورة الذهنية حول االصابة بسرطان الثدي على فاعل  تذكري بنص الفرضية :   

من خالل النتائج اليت توصلنا اليها بعد تطبيق متارين االسرتخاء العضلي على احلاالت، حتققت الفرضية على ان  

" حيث تبني لنا بعض التغيري يف احلياة  على فاعلية االسرتخاء تؤثر الصورة الذهنية حول االصابة بسرطان الثدي" 

 النفسية لدى احلاالت النامجة عن القلق .

فقبل اجراء الربانمج السلوكي "االسرتخاء" كانت الصورة الذهنية للحاالت الثالثة سلبية تدور حول القلق الزائد   

واخلوف من املوت عند اجراء العملية اجلراحية  كوهنم مل خيضعوا لعملية من قبل .فكانت الصورة الذهنية للحالة 

ئصال ثديها كوهنا امراة مل تتزوج بعد، حيث عاشت احلالة االوىل )أ( تعود على ان حياهتا سوف تتوقف عند است

قلقا كبري من املوت كوهنا عزابء ومل حتقق االحالم اليت كانت تعيش من اجل حتقيقها حىت وان عاشت فال تستطيع 

 تقبل احلياة اجلديدة .

 وماذا سيحدث هلم عند موهتا  حلالة الثانية )ب( منذ مساعها خبرب مرضها كان تفكريها يف اطفاهلا الصغار،ما افا   

والهنم اطفال صغار اليستطيعون تلبية حاجاهتم من دوهنا ، اما احلالة الثالثة )ج( مل تتقبل املرض ومل تقبل اجراء 

العملية اال بصعوبة خوفا من املوت مثل اخيها الذي مات هبذا املرض)سرطان يف الرأس(، فهنا احلالة كان تفكريها 

 لعملية سوف سوف تفقد حياهتا مثل ما حدث الخيها من قبل .ابهنا عند اجراء ا

ومن دراستنا للحاالت الثالثة تبني لنا ان الصورة الذهنية للحاالت كانت سلبية وتفكريهم كان حول املوت،   

فبعد تطبيق متارين االسرتخاء التدرجيي على احلاالت بدا يظهر عليهم بعض التجاوب امللحوظ واالقتتناع بضرورة 



 الفصل السادس                                                                   مناقشة وتحليل النتائج 
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عالية اتثري االسرتخاء ااهلدوء والتخلص من القلق اجتاه املرض والعملية، وهبذا فالفرضية الثانية حتققت بعد ظهور ف

على تغري الصورة الذهنية للحاالت الثالثة، فقد كانت مفيدة جدا لكن بعد اقتناع كل احلاالت جبدوى هذه 

 حتقق العالج من قلق املوت . التمارين وتقبلها، مع التطبيق الصحيح لتمارن االسرتخاء
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 اخلامتة

، الثدي سرطان ةعيشه مريضتما ميكن أن أستخلصه من هذه الدراسة هو املصري املؤمل الذي  إن  

اآلالم العضوية الناجتة عن املرض واليت تؤدي بدورها إىل ظهور مجلة من االضطراابت  ابسبب حتمله

النفسية اخلطرية اليت يصعب على املريض التخلص منها، من بني هذه االضطراابت "قلق املوت" 

الناشئ عن هذه التجربة املرضية اليت يعيشها املريض مع وعيه خبطورة املرض وعدم جدوى العالج 

ينشأ عنه حالة اكتئاب شديدة ابإلضافة إىل ظهور االنفعال املوجه حنو الذات وحنو اآلخرين والذي 

خاصة أفراد األسرة، نتيجة سرعة االستشارة الناجتة عن املرض،وحالة القلق اليت يعيشها املريض حتت 

 .ديةضغط اآلالم اجلسدية والنفسية،مما ينتج عنه يف األخري إصابة نفسية انجتة عن إصابة جس

من خالل كل ما سبق عرضه ميكن القول، أبن املرأة املصابة بسرطان الثدي، تعاين من اضطراابت   

نفسية كالقلق أو التوتر واالنفعال أو بعض املخاوف األخرى اليت جيب التعامل معها  وضغوطات

جوء إىل وللتخفيف من هذه اآلاثر يستحسن الل تركها تتفاقم يف درجتها خالل هذا املوقف. وعدم

املرحلة ويف هذه الدراسة فضلت العالج ابالسرتخاء، فله فاعلية كبرية  العالج النفسي للمرأة يف هذه

 يف التخفيف من قلق املوت عند املراة املصابة بسرطان الثدي واملقبلة على عملية استئصال الثدي .
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 االقرتاحات والتوصيات:

 التوصيات:على ضوء النتائج املتوصل اليها نقدم بعض 

ضرورة وجود نفساين يف مصلحة طب االورام وذلك من خالل اخلدمة النفسية اليت يقدمها  -
 هلؤالء الفئة من املرضى.

تعلم تقنية االسرتخاء والتعرف على فوائدها خاصة اهنا مهمة ابلنسبة لعالج االمراض النفسية  -
 جدا.عامة واالمراض السيكوسوماتية خاصة، وحسن استعماهلا وهذا مهم 

 حسن معاملة املرضى واالخذ بعني االعتبار اجلانب النفسي لشعورهم ابالحباط. -
  والبحوث للتاكد من فاعلية الربانمج واالنشطة العالجية.القيام ابلعديد من الدراسات   -
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 املالحق

  "متبلر ددوان لمقياس "

 : التعليمة   

إذا كانت العبارة صحيحة أو  :.............................اجلنس: ...........................السن

كانت العبارة خاطئة أوال تنطبق عليك بشكل كبري ضع إذا   (، ضع دائرة حول )صتنطبق عليك بشكل كبري

 (دائرة حول )خ

 :عبارات االختبار   

 خ ص ت أخاف كثريا من املو .1

 خ ص اندرا ا ختطر يل فكرة املوت .2

 خ ص ال يزعجين االخرون عندما يتكلمون عن املوت .3

 خ ص اخاف ان جترى عملية جراحية .4

 خ ص ال اخاف اطالقا من املوت .5

 خ ص بشكل خاص من االصابة ابلرصاصال اخاف  .6

 خ ص اليزعجين اطالقا التفكري يف املوت .7

 خ ص اتضايق كثريا من مرور الوقت .8
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 خ ص اخشى ان اموت موات مؤملا .9

 خ ص ان مضوع احلياة بعد املوت يثري اضطرايب كثريا.10

 خ ص اخشى فعال ان تصيبين سكتة قلبية.11

 خ ص احلياة فعالكثريا ما افكر كم هي قصرية هذه .12

اقشعر عندما امسع الناس يتكلمون عن احلرب العاملية .13

 الثالثة

 خ ص

 خ ص يزعجين منظر جسد ميت.14

 خ ص ارى ان املستقبل حيمل شيئ خييفين.15

 

 جلسات االسرتخاء : 

 اجللسة االوىل :) تطبيق مقياس قلق املوت القبلي (

تطرات يف هذه اجللسة اىل تطبيق مقياس قلق املوت )القبلي( على احلاالت الثالث ، قلت هلم انين سوف   

اقدم لكم اختبار هو عبارة عن جمموعة من االسئلة وجيب ان جتيبوا عليه  بوضع دائرة على اجلواب الذي 

 .يناسبكم ،كان هناك تردد قليال مث وافقوا وقاموا ابالجابة على االسئلة 

 اجللسة الثانية : ) جلسة متهيدية لشرح اهلدف من الدراسة وامهيتها (     
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لتقنية شرحت للحالة املبادئ االساسية جلسة متهيدية لالسرتخاء العضلي، حيث  هذه اجللسة عبارة عن   

الفائدة من وايضا ماهي ، والتغلب على القلق اله أمهية كبرية ملساعدهت االسرتخاء العضلي، وان االسرتخاء

 اخلطوات اليت جيب اتباعها لكي حنصل على اسرتخاء انجح.،وتطراان ايضا اىل  االسرتخاء ويف ماذا يساعدان

 اجللسة الثالثة: ) حتديد املشكلة والتعرف على طبيعة االضطراب ( 

املهارات هي مرحة معرفية وهدفت اىل خطة التغلب على اضطراب القلق من خالل تقدمي املفاهيم النظرية و  

 املعرفية للتحكم يف القلق . 

يف بداية اجللسة حتققت من ردود فعل املريضات جتاه اجللسة السابقة ، واذا كانت هناك تساؤالت او قضااي  

ترغب املريضة مناقشتها، مث دخلنا يف نقاش حول االعراض اليت تشتكي منها املريضة ، وماهي املواقف املسببة 

اهي االفكار التلقائية اليت حتدث بعد املوقف، وماهو التصرف الذي قامت به ملواجهة لظهور هذه االعراض ،وم

 تلك املواقف، ووضحت هلا ابن هذه املواقف قد متر ببعض االشخاص ولكن كل شخص قد خيتلف عن االخر يف 

ري الصحيح وابلتايل تصرفه ويف تفكريه، وان هذه االفكار اليت قد يبالغ فيها االنسان هي السبب يف االنفعال الغ

 تسبب القلق والضيق والتوتر لدى االنسان .

ويف االخري ختمت اجللسة بواجب منزيل وهو : كلفت املريضات بتسجيل بعض االفكار واملواقف اليومية اليت 

 تسبب هلا التوتر والقلق.

 اجللسة الرابعة :  ) التدريب على اجلزء االول من مترينات االسرتخاء العضلي (

 هذه اجللسة قمت رمراجعة الواجب املنزيل الذي قدمته للحاالت حول االفكار واملواقف اليومية اليت تشتكي يف  

منها "ومتثلت يف اخلوف من املوت بسبب مرضهم الذي يعانني منه ونظرة االخرين اليهم بشفقة والتفكري يف ماذا 

مبسطة ،حيث وضحت هلم ان الناس تستجيب  سوف حيدث هلم بعد العملية "، مت شرح فنية االسرتخاء بطريقة
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لالضطراابت االنفعالية كالقلق واخلوف من املوت واالكتئاب بتغريات وزايدة يف توتر العضالت ،فاالنسان عندما 

يكون قلقا يشعر ان بعض عضالت جسمه مشدودة ومتوترة وان هذا التوتر يضعف قدرة االنسان على التوافق 

 . والنشاط

شكو يف حالة القلق واخلوف من صداع وزايدة ضرابت القلب واالالم يف جسمه والشعور ابالرهاق،  فكثريا ماي    

كما طلبت منهم ابن تكون افكارهم مركزة يف هذه اللحضة اي يف عملية االسرتخاء، وطلبت من احلالة ان تتخيل 

تكون عضالت اجلسم يف  بعض اللحضات اليت كانت تعيشها قبل املرض رمشاعر هادئة ،مع احملافظة على ان

حالة تراخي اثناء االسرتخاء، مث بداان رممارسة اجلزء االول من االسرتخاء العضلي اي التمارين اخلمسة االوىل ،مث 

 طلبت منهم اعادة التمارين عند ظهور التوتر والقلق واالفكار السلبية يف املنزل .

 رتخاء العضلي (اجللسة اخلامسة : ) التدريب على اجلزء الثاين من االس

يف اجللسة الرابعة قمنا رمراجعة حول اجللسة السابقة وما مدى استفادهتم من ممارسة لتمرينات االسرتخاء، وهل  

واجهوا صعوابت يف اداء التمارين وهل شعروا ابلراحة اثناء او بعد ممارسة االسرتخاء ، ومت مناقشة احلالة بشكل 

ارين االسرتخاء ،وبعد ذلك سألتهم عن االساليب اليت اختذوها  ملقاومت مفصل عن مدى استفادهتا من ممارسة مت

هذه االفكار ام اهنم سلموا االمر هلذه االفكار واصبحوا يف ضيق وحزن وقلق ،فاجابوا اهنم مت مقاومة تلك االفكار 

ك واصلنا اجلزء الثاين واستبدلوا التوقعات السلبية ابلتوقعات االجيابية. شجعتهم على مقامة هذه االفكار وبعد ذل

 من متارين االسرتخاء العضلي . 

 اجللسة السادسة :   ) اعادة تطبيق مقياس قلق املوت بعدي(  

قمت ابعادة تطبيق مقياس قلق املوت البعدي بعد االنتهاء من كل التمارين االسرتخائية ، لكي نالحظ ان كان  

 د اخنفض ام بقي على حاله مرتفعا قلق املوت ق


