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 العلم بمعرفة بصرتنا بأن ونعمك فضائلك على الشكر ولك الحمد لك اللهم

 .الفهم ونور

 إلى العمل هذا عناء لتحمل والصبر اإلرادة قوة ومنحتني وفقتني هللا فـالحمد

 .الكرام أساتذتي ثم أوال تعالى اهللا رضا بأن وتعالى سبحانه وندعه نهايته،

 والتقدير االحترام عبارات وأسمى والعرفـان واالمتنان الشكر بجزيل أتقدم

 .المذكرة هذه على اإلشراف لقبولها الى األستاذة بلعباس نادية

 بن أحمد قويدر،ولما الفـاضل لألستاذ العميق بالشكر أتقدم أن يشرفني كما

 قيمة هامة،وتوجيهات علمية مساعدات من ما قدماه وعلى جهد من معي بذاله

 العون نعم لي وكانا المتواضع العمل بهذا وختاما بالتساؤل بدءا دربي لي أضاءت

 .المساعد ونعم

 بهذا للوصول واجتهد معي ساهم من كل الى الخالص الشكر ننسى ال كما

 .الدرجات أعلى إلى العمل
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	������ ا�: 

                                                


 	���س ��� ���� و �� 	���� �ن أ�راض و �	��� ���
 �و!وع ا��	راق ا	�د درا

�ت و ا�درا���ق ا		'���ت ظ�ھرة 	��
 )� ا)�����و ,د ا�	�ت ھذه .ا��رق ا

�وات ا/-�رة )� ,ط�ع ا�-د��ت و �
 اھ	���� ا�ظ�ھرة -1ل ا����'	3
 ���2 ا��-
وء ا�	وا)ق   ��
  	ؤدي إ������ �ن أ��ر 	 ���
 و ذ�ك ������رزا  )� ا�درا�ت ا
 
��3� 
�3�: و-�3��� و ا����2 و ا�(	���� �دى ا������ن )� �-	�ف ا���ا


رط����رط�ن ا��د�د �ن ا�2وا(س و ���2 ھ�(س .ا/ورام ا���ت ����� ا���3ب ��
��وت وھدا أ�ظم �Aوض �وا(� ا@��ن و �3��� ���?�ق و�رى ��و�� أن ا�-وف �ن ا


 )?د ا���ت دا	� و �ط�ت ��� �ط1ن �دم و ?�?�ا��وت ��(ده إ� ��د �ن �رى ا��وت 
�م ��?� �و(ود وھو ��س ��� �ظ�� �ن �(2ل �?�ء ��س و ����
 ا����د أو /�� ���أن ا

أ�م �رض ا�	� �?د�� أدت إ��� و ���ت �ب ��و�� ، أو �ظن أن ا��وت أ�م �ظ�م A�ر 
�ل �� ��د ا��وت 	 
:  2000ط�رق ���د ��د ا�وھ�ب و آ-رون   ( /�� ��	?د �?و�

رط�ن ���
 �ر��
 	'�ر إ�� داء -ط�ر )'ل ) .80 
ا�ذي �ز�د �ن -وف ا���س أن ���

. أط��ء )� ��ر)
 أ���� و 	��ره �رط�ن ��	� ��� أ�م  و��� �'ك )�� أن �رض ا

 ا��ر�ض ، و در(
 ا/�م ا�ذي �'�ر ��2 ا��ر�ض ���
 	���س ��� �د�
 و��)

��م )��2 �دة �وا�ل �ن ����2 		:  


 ا�	طور ا�ذي و3ل  ا@�3�
�وع ��ا��رض، و �ذ�ك ا��وا�ل  إ���و در(	�2 و �ر

 �د�دة �����و(�
 ��ن ,�ق  )�?د  أ�دت ا��د�د �ن ا�درا�ت ��� و (ود �1,
. ا


 و  �و ھذا �. ا��وت و �رض رط�ن �)1��
 ا,1�����  �ؤ�ر���س ��� ��� ا
 �( ������!Dوط�ت   إ��ا�ذي �ؤدي  /�ر	(�ه ھذا �وع �ن ا��رض  ��2	�ا��ر�ق ا

 
��� �����	راق ا� 
�	� در(.  


 ا�	?رب ��ن �	��ف ����رض أ� و ھو ا�� و �?د ��ن ا�2دف �ن ھذه ا�درا������ر�ق ا  


 و ,د -ص ��	�� ھذا  ����رط�ن ��� ���	� ا��	�رف ��� ا�����ت  �رض ا
 
رط����
 �رض أ/ورام ا��3�� �������دى ا��ر�ق ا 

 !Dوط�ت ��2��ن .�درا

�� و ذ�ك ا�	��دا ��� ����
 		�ون �ن ط�,م ا��� ��� 
أ(ل ذ�ك ا�	�د�� )� ا�درا

 .�ق �?��س ��1ش ا��?��1ت ا����د�
 و 	ط����	�
 ا�)2����ث أ	���� ا��و �H(راء ھذا ا

:  



2 

 

�ث ��� (����ن ��(��ب ا��ظري 	!�ن أر�I )3ول 	طر,�� )� ا��3ل ا/ول : ا�	وى ا

 و ا�	� ���دھ� أن ا�ظروف ا���ل 	�دت ا�	راق ��� ��د ا��ر�ق ��إ�� طرح ا@'��

��� 
�� و طر��� �ن أ(ل ذ�ك )ر!��ت (ز�������ث و  ا���� 
?��	���دد�� �ل ا����ھ�م ا
�	�رض إ�� ا�	�ر�ف و �را��� و �� ����	��و��� )� ا��3ل ا�	��K �و!وع ا��	راق ا


 	�3��� و 	'-��3 ��� و 	'-�ص ا���رق و إ'�����1�	راق ا�ا��ظ2ر ا����دي 
�ث )?د -3ص ���م ا���س ا/ورام ���	�ر. وا�و,��
 و ا��1ج ���ض إ�� أ�� ا��3ل ا


 )�� و ��2(�	� )� ��!	��	�ر��� و	�ر�M ظ2وره، وا���وم ا��ر	�ط
 �� و ا��وا!�I ا
�ث ��رط�ن و 	�ر��� وأ�را!� و �1(�	� .ا�و)� ا��3ل ا�را�I 	�ر!�� إ�� �رض ا

 �2��-� �	�
 ا����أ�� )��� �-ص ا�(��ب ا�	ط��?� �	�رع �دوره إ�� . و أ��ر ا

 ، �د	�2 ، ا�-��س ا@(راءات ا:)�3�ن
 ا���دا��
 ��� )��2 ���ن ا�درا�درا 
�)2���


�����ث و -��3ص ا��  أدوات ا

�دس ����ت و	���ل ا��	���  و ا-		��� ����� ��	�	�ج : أ �� )3ل ا�-3ص ��رض ا
�ث ����م '�� �ن -1�� �دى �ط��?
 ا��ر!��ت ���	��� ا��	و3ل ا���2 و أ-�را -�	�
 ا

  .و ا�,	را��ت 
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	اق ا�����
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�����:  

��	ة إ���� إ�� ا�
��ر �إن +*(�ع ا�
!�	ات ا�'�&%� �� $��# ا�"!� � ل ا����ات ا

-	ا  	.�
��	 ا�4ي أ&01 +�/را �%�ا<9
(�$�، أدى إ�� و�: +��ھ�# 8/9/ة �%7(�، ھ4ا ا


 ف���ت ا��	د ا�4ي أ&�A 01	 @�در $%�  <�B+إ C@�� �9ا8/ھ� إ�� درD.و E.�1%�
+

 F�G ة	�1H ة�*� I%� �� J1�. د	�1 �%�����G م ا�7(� و+��7ه�M�+ �� 	�!
�1%
�M، ھ4ا ا�.

���9ت ور�1Aت ا��	اد +�M9 F، وا�'�N�N ا�
� �8	��M $��# ا�"!� +�M9 F أ�	ى 

O PB7%�1 $%� ا��'� ا������Q�  �
وا��R� ��%N7	اد، و+F أھ# +"��H ا��'� ا������ ا�


�	ق  ��M)ا� SOا�� ��
�*� �%S!T وا�
�.	 دا�H �.U. �
.�	ض ���M �� �8+�� ھ4ا وا�

وا�4ي U8.� $%� رأس @�Y(� ا�+	اض ) .��ذر ا<�Mك ا�(�M�)�)��Mم .��ذر ا<�
	اق ا����� 

�)7��G ��1.	)ت ا��Gا	وا<��. 

  

1-  ��	
  :ا��ـ�	اق ا���ـ��

 ��O ��)1974 ( م�@"Herbert J.Freudenberger " ،اق ا�����	

	اح أول .7	8\ �]�@QG

، ��_ @�م Webster( F+ �H(و�N8م .7	E�8 �� ا��Oس $%� ا�
7	8\ ا�4ي �9ء �� @�+�س 

)D.Bérard ( و)A.Duquette ( ��.`ا �)9	

N/8# ا�G : » 	M-. ���� ھ� ��M)ك ا��Mا<

 �"���G إ�� ا�"�7ر EG ديa8 ا�"�ء ا�4ي E.و@/را E
@��� EH M
Oد �� إ	اط ا��	إ� �*�


�Mك وا�7T\ وا>«.  

�$(�ل  �7G�

	D�H $%� �9اJ أ�	ى �4Mا " Freudenberger" و+��G F8	�
�ب آH م�@

 ��O ��� ،م�M�)1976(ا�(  C+�@"Maslach " اد	���G&\ ���� ا<�Mك ا�(��M �/ى ا

 E�� $%� أ��$/م @/رة ا��	د $%� ا�
�B\ +: « ا�F�%+�7 �� +�/ان ا�e/+� وا�(��$/ة ا<


�ى ا�S!T ا<����7 ا�(
�ا&� ا���.F$ f ا�7(� �+« ��O 1980(، و�� ( F+ �H م�@

"Freudenberger " و"Richelson " ��%�
	D�H $%� ���� ا<�Mك ا�4ي P)8 ا�N/رات ا�/ا��G



 ا���� ا����                                                                     ا��
	اق ا�����
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�*� �M*)� E�4Gد +
�ا&� �%�	د وa8دي إ�� إ��eض ط�@
E و���8
E و4Hا @/ر.E ا��ظ���� 

 FM)��G I%7. �+ إذا �&��� �E إ�� .'I�N أھ/اف &�17 ا�(��ل �� +*�ل $(%E و F+ �1�8ا

h� 8# ا�(��$/ة/N
G D�)
. �
�	F8وا�$(�ل ا�).Canoui. P, Mauranges. A, 2008, p. 10(  

  :ا�(�
7(%� ��&\ ا<�
	اق ا�����أھ# ا�(��%'�ت 

�N/ .# إط ق ا�F+ /8/7 ا�
�(��ت $%� ظ�ھ	ة ا<�Mك �� +�/ان ا�C$��. �)H ،�)7 ھ4ه 


 ف �!� و���Ni ا�/ول ��ل ا���7#، و ��(� �O �%8'�ول ا�QG ت وا�(��%'�ت��)�

7	ض ا��

�
%� ��$��j 	�H�  :(��ت ا

  ):Burnout syndrome(.��ذر ا<�
ـ	اق ا�����  -1

ا��"�، ا<�Mك :8'(� $/ة +�7� +��"  To Burnout" إن ا�(��%0 ا<*%�Dي 


��ء �
M ك ط�@� �1H	ة، H(� ��78 ا<�
	اق ا�
�م �%(�دة إ�� �8�A ا�Oإ �*�
وا<�M9د 

	

�*� �"/ة ا<��"E1 ھ4ا ا�(��canoui " 0%"اق، أ+� ا��1�_ ا�B%� �%	+�د ا�('
	ق 

إ�� ���� ) G)Burnout(� 8'/ث �� +�/ان &��$� ا`�ت ا�*��8 ا����Y�T،��_ 8"�	 ا�ـ 

 #�'
G د/M. �Mإ�
	اق ا�B	�Gن $�/ إ� ق ا���روخ �
�/ر �	ارة �1H	ة إ�� در�9 أ

�+� ا�4ي �8
�H n%M ا`�� ا�(���7 أ+�، �� +�/ان ا�I%��� �)7 ھ4ا ا�(��%0 $%� ا�7

  .ط�@
E إ�� در�9 ا<�*�ر +�� +� 8'/ث �� ���� ا`�ت ا����$��

  ): �H) "Karoshiرو�j"ا�ـ  -2

 \�$ 	�H7/ و+��7 أG E��78ذر و��
� ا�&� I%�8 ��&\ ھ4ا ا��G�8 	�17. ھ�

 �)%B� ،رة���
��7 ا�
J7 �� ا�H �)7(� 78	ف " Shi".��7 ا�(�ت أ+� " Karo"و�

�� $%� أ E���� F+ ا<�M9د ا�
� N)G/ورھ� أن " ا<�Mك ا�(��M .��ذر"�Gا�%!� ا��� ��

 EO/B.ا8/ وD
إ���� إ�� ا�a.)la charge ( S!Tدي إ�� +�ت ا��	د، �S!T ا�7(� ا�(

 E
G�&إ �*�
 �+�7%� o9��)دي إ�� ا�(�ت ا�a. أن �MUj F+ �1بOھ� أ ��M)ا����� ا�

S!Tر.��ع ا�QH ��1%@ اض	+UG ��A�+/ا� ��Y�$ا�� �
Bادث ا����و ،	��eا� �  .ا�"	�8

3-  ��M)ك ا��M  ) : Syndrome d’épuisement professionnel(.��ذر ا<
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"Syndrome d’épuisement professionnel " :Oذو +��7 وا ��ھ� +��0% �	


%\ ا`�iر ا����p �%7(� $%� ���ة ا��	د، وإ���� �4Mا ا�(��0%e+ \&�� �)7
 و�8

 ��+ F+ ى	�
7(�ل �(��%'�ت أOھ��ك إ"usure au travail " و"usure 

professionnel" ر��
، ��_ .	DH ھ4ه ا�(��%'�ت �� +��7ھ� $%� ����H وآ��� ا�

  )Chanlin-chanteau. S, 2006, p.14.(ا�
/ر4M� �*8ا ا�
��ذر

  :�	ا�ـ� ا���	اق ا���ـ�. 2

 F+ �H م�@"J.Edelwich " و"A.Brodsky " �B"G ر��
. �7G�

�G&\ أرG: +	ا�� +

��	 �M-Gر ���� ا<�
	اق ا����� وھ��
�M �� ا�
  : ./ر8*� �

  ) :L’enthousiasme(+	�%� ا�'(�س  -1

 q��1)ا�'(�س وا�(����� ا� F+ ع��G �)7د �(�/ان ا�	ج ا�����G اق ا�����	
��_ 18/أ ا<�

"'�ن ��G@� ھ�Y%�، �� ھ4ه ا�(	�%� ���M، +: آ+�ل �1H	ة �A	 وا@��7 و�B8ن ا��	د +

 _�� ،E��+وآ E.�1Aر �H IN'�O E� +'�ر�8 �� ���ة ا��	د، ��	ى أ�B+ �)7ا� �
'8

 	�Aة و/Y�� ن دون�B. �+ ط� $%(� أن ھ4ه ا���@� $�دة	�+ �N8	�G ة	�1H �@418ل ط�

�8/*+.  


(	ار ھ4ه ا����A ��7	 ا�(
�از� E+/N8 �+ F�G ا��	د +�M*+ Fد O�Gو 	وط�@� و+� �8*

 �M9 F)� ،�A	�+ �N%� �� د	ا�� ��
��A fY	 +	��� و�A	 +	�O ،�G�Aف 8/ F+ E�$

 ،���e"ا� Eوأھ/ا� E.�9�� IN'. أن :@�
��E 8(�رس +�M�+ �M��78 ��Mم +���� و8 /*8

���e"ا� E.��� F$ د	م ر�� ا��/$ �N�N� /*  .و+�M9 F أ�	ى 

/8 ���e"ا�'��ة ا� F$ ��	ك إذا $/م ا��)M��G nذ� F$ t8�7
�: ا��	د إ�� +'�و�� ا�

�� ا�7(�، ��(�� إ�� .(*�/ +��Mم ا�7(� وإ$���M�+ EYم إE�� q��1+ �G�*8، وH%(� زاد ھ4ا 

 ���e"ا� E.��� د إ�� إھ(�ل	���G :د� �)%H �)7ا� �'ا�ر.�1ط وا��
Dام ا�(
Dا8/ 


��� ا��&�ل إ�� در�9 ا��"� وا<���ق وا��TNء $��G01�8 و _�� ،���e"ا� E.��� �%

�8
-	ه +F إ�1j$�ت، ا�"�ء ا�4ي 8/�:  �)� ue"/ ا�4ي 8"!� ا���ا�� #Mا� �G��)G �)7ا�

  .إ�� أن 8*/ ��E �� ���� ھ"��jا��	د 
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  ) : La Stagnation: (+	�%� ا�	�Hد -2

/7G  ��1.	)ا� E��+آ �H ��
e. _�� ،د�Hر ����ة �� 	j�1+ د	ا�� ��/8 �NG%� ا����	ا�(


E إ� أن �M+ �Oد ا�4ي �8ا&� +(�ر	ر .�@�7ت ا��/@ �%$ FB8 #� 	����ن ھ4ا ا ،�)7��G

. /7. #� ��M)ھ4ه ا����e"ا�'��ة ا� F$ t8�7
  .'IN ا�

  ): La Frustration: (+	�%� ا<��1ط -3


��ؤل ��ل +/ى ����7
E ا�(���M �� ھ4ه ا�(	�%��G �1ط، ��1/أ�إ ����د �� 	ا�� ��/8 �

و��ل @�(� ا�(��M ا�
� �N8م H ،�MG(� 8"7	 أن ���.E ا�(���M و&%C إ�� ط	I8 +�/ود، 


(	ار ھ4ه ا���F+ ��7 $/م ا�	�� وا<�1jع �B�Oن ھ��ك ا�
(�ل �7/م Oل ا��و�� 


(	ار �� +(�رM+ �O@/رة ا��	د O�ا �%$E
�.  

� FB)8 ا�
(��F�G D ���� ا�	�Hد و���� ا<��1ط �B"G وا���1� ، 0	F+ #A أن ا<�
	اق 

ا����� 8'/ث $%� أرG: +	ا��، إ� أF+ E ا�(�
'�� ا�
(��D و�B"G وا�0 �/ود 

 FB)8 � ورة	�O F$ اق ا����� $�1رة	
.�M)��N ا�(	ور +F +	�%� إ�� أ�	ى، ����

  .إ�� +�Nط: ز+��� +'/دة

  :أ+� $F ���� ا<��1ط ھ4ه �(F ا�((FB أن �M"�78 ا��	د �G ث ط	ق

� ق +F 8/9/إ+� أن F+ �7*8 ���� ا<��1ط H(�/ر ���@� إ- � E7�/. ��G�*8.  

وإ+� أن E7�/8 إ�� ا<D7ال و.	ك .��1ط O �@��� :1�+ �G��)G%��1أو أن �B8ن ھ4ا ا<

M+E
�.  

 �%�	)G 	)8 ا�4ي ue"��� ،اق ا�����	
�%]��1ط دور �1H	 و+M# �� .��ر ���� ا<�

��ل �� ا�/��G د/M+ ن�B8 �1ط�لا<�)eا� ����ة وھ� 	���  .(	�%� ا

  ): L’Apathie(+	�%� ا�e(�ل  -4

� ل ھ4ه ا�(	�%� 8/�� ا��	د �� ���� إ��1ط +F+D ا.*�ه $(%E إ���� إ�� �7jره 

Gو ،	*Tوا� �%)��G د	ا�7(�، ���01 ا�� F$ ���7�
/رf8 8'/ث �ع +F ا����ل ا���
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 F�+U
� E� �9�� �� E�-	ا  E%)$ �%$ ف ا�'��ظ/MG E%)$ �� FB)+ د�M*+ �@م أ/N8

 E
�M أن .M/د و��7�B+QG �

�Nدات ا�
%\ ا�e+ F+ E�����.H ،E(� 8'�ول �(��8 

�M @�درة $%� أن .E��7 ا�'����، وإ.�1ع ا��	د �4Mه ا��	�N8 �� ا�7UG ر��
 ��%7*. �)

  .$�7j Fره 7G/م ا�ر.��ح، ��M�B �� وا@: ا�+	 ���C و�Y + ��7(� �%�	د

 �M�+ وج	eوا� �MY��
��4 و@
� ط�H ، 8(� أن اU8 د	%� �/ى ا���	ار ھ4ه ا�(	N
Oإن ا

8
�%J ا���B	 F+ ا��@C، .7/ +	�%� ا�e(�ل أ&J7 ا�(	ا�� �NG�O ا n�4H4� �M� 	H

ue"ل ا��)

*�وز ا�..)Chanlin-chanteau. S, 2006, p.17-18 (  

  :ا����	 ا�
�ـ�دي ����	اق ا���ـ� . 3

�� �(F درا�Oت /. �
� +	�8DH �� ���� ا<�
	اق ا����� ا��B+ ا����� S!Tا� �
'8

�*
8 E%7*. ةD�)+ uY���وز $%# ا���P ا�(	�� �%7(�، إ� أE 18/و أن �4Mا ا�
��ذر 

 	Mظ _�� ،�M./j _�� F+ ا����� S!Tة ا�	ظ�ھ "��M)ك ا��Mأو +� 78	ف " .��ذر ا<


��ذر ا<�
	اق ا�����" G " ان/�+ ��� ل إھ
(�م ا��1���G F(���ع +�7�ة ا��	د دا F+

� واھ
(�م ��ص �� +*�ل ا��'��B+ �
'8 01&U� ،�)7ا�).Canoui. P, Mauranges. 

A, 2008, p. 10(  

	ja)��� وق	و� 	ا�7%# أن ھ��ك $��& :+ ��&���ات ا���7د4M� �8ا ا�
��ذر .7/ ذات 

@%�%� �D�). SNھ� $F ا�$	اض ا�(	��� �'��� ا�S!T ا�����، ��_ أن @	اء.�� �%*/ول 


��ذر ا<�
	اق ا�����" ا���7دي � " �� 	�B�
+F ا�((FB أن .�Nد� و���M�G إ�� ا�

 I%Nت ا����ى +�� 	�
Etat anxieuse( �G�p(ا��	ا�Gت أHإ I%@ اب	إ�� ،

)Trouble anxio-depressif( ب�p
Hل �� إ��Depressif debutant ( ��7)G(، أو ���� د

�M أن .*��%7 �B	 �� F+ �$�)*+ ا<��	ا�Gت Uj F+ ذر��
أن @	اء.�� �$	اض ھ4ا ا�

 ��G��$ E1"ا�)Pseudo-névrotique( ل�)$أھ(�� أ 	M-. ھ�� F+و ،H.Freudenberger   

-  FB)8 � �8د��$ ���'H E�&اق ا����� وو	

�1ه إ�� +��%0 ا����_ 49ب ا�

 ��B�O Bا� ���	ا�(��%'�ت أو ا�'��ت ا������ ا�( F+ يUG �M�$ 	�17
و&��M أو ا�

  .ا�(7	و��
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-  ���
!%�ن FM)G ذات ط�G: إ"8 F84ص ا��ej�H(� ا$
1	 أن ھ4ا ا�
��ذر �p� P)8 ا

�	F8و.h� 8# ا�(��$/ة/N. �%$ م�N.  

8
��ر �B"G ./ر8*� @�1  - ���وأ��	ا أظM	 أن ھ4ا ا�
��ذر ھ� $�1رة $F إ��	اب 


	اق ا��������G وف	ا�(7 E%Bj �� ره�Mظ) .Ibid., p. 13-14(  

  :أ$ـ	اض ا��
	اق ا����ـ�. 1.4

  :ا�$ـ	اض ا�((�ـDة. أ

 F+ �H م�@"C.Maslach " و"S.Jackson "&�G F+ E'���.ذر و��
\ أ$	اض ھ4ا ا�


	اق ا�����"� ل .E)��N إ�� i ث أ�7Gد أ�B". ،��O�O $�/ ا9
(�$�M +� 78	ف ���G "

C ھ4ه ا��7Gد H(� 8%�" ��ا<�Mك ا�(M"أو �Hو:  

1- ���7�  .ا<�Mك ا�

 2- ��NY $ ت�G�7& .  

3- ��e"ز ا��*  )Delbrouck. M, 2003, p. 40.(ا�"�7ر ���G"� ا�(��M و إ��eظ ا<

  

  :ا<Mـ�ك ا<�ـ���7  -1

����، ��"7	 ا��	د دا�%�� ��Gع  E�+ 	�Hات �8/�9 أ	���7 ذو .-�ھ�78/ ا<�Mك ا�

 J7
G �7رهj إ���� إ�� ،��E أ&01 ��رF+ �A ا�/اUHد و�M9>ك وا�M+F ا<

ا��	د و&�  و9/ا� ا.*�ه ا��G�7& :+ �)7 �� .�1دل ا���7�ت +: ا`�	F8، وUHن


�1Nل ا��7�ت 8/9/ة، +: ا�"�7ر Oوره ا/N)G /78 #���7 و��إ�� در�9 ا�
"1: ا�

4 �
	ة را���7
�د � FB)8 ا�
G E�+ u%e(*	د أ+ 	�A /8/j J7
G.  

$� +F ا<�*�رات ا������7 أ+� $%� ا�(�
�ى ا��eرM-�� �9	 $%� ا��	د +*(�

��+ :> ETر� :+ JT!ء أو ا��B1أز+�ت ا�E%)$ �� E�+ �G�%�)م ا��M)ز ا��*.  

 F$ 	�17

�*� $*D ا��	د $F ا��1 +� 8
�T$\ و�iU. /8D8	ه ��A ���7��Mك ا�>��
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�ع +F ا�7T\، ا�"�ء ا�4ي a8دي إ�� ظ�Mر ھ4ه ا���7�ت  EUG ده�N
$� E.��7�ا

. �Bj و�� ���� 	�G�7/�$��
+ ��H�%O أو.  

M>�� E��@ I1O �)� �� ��ك ا��F+ ���7 ا�((FB أن M-8	 �� G �Bj	ود +: إ�	اط و


(�D ���� ا<�Mك ا�����7 $�دة 8QG*�د ا��	د . �)H ،�7�ت��� ا�
'B# �� ا�

 J�����G �� �G�7ء $ @�ت �9'� +: ا`�	F8 ��_ أF+ �%e. �M ا�*���  .ا<

  :&ـ�G�7ت $ �NYـ�  -2

�	F8 78/ ا���اة ا��M-� ��O�Oر ھ4ا ا�
��ذر، إن +�ا�G�7& �M9ت �� ا�7 @� +: ا`

 F$ �7د
G[� E%�+ :+ �1�ة+ ��G D�)
8
(�D ھ4ا ا���1G /71ء ا��	د �7 @�ت ���9 . _��

 �)H ،رات�j>ا t7G �� ودة/'+ E
!� 01�. _�� �!%� E��)7
Oإ �� 	Nص و��ej�ا

8#
(�D ا��	د �� ھ4ه ا�(	�%� ��Gء ا�(Dاج ا�4ي �8
(	 �B"G دYا.  

 �%�%'
*/ أن ھ4ه ا�'��� .'/ث �B"G : و�
���	 ھ4ه ا�
�	��ت ��J ا�
�E9 ا�

 ���7��Mك ا�[� �*�
 �
�7د ا��	د $F ا`�	�B8 F8ن أ���GQ� ،ء��Gر8*� و/.


E ا������ و�B. n�4Gن ھ4ه �%Bو� E.�8 �4ا�)'H �7د
G[� ھ4ه ا�('�و�� 	1
7. _��

�%� 0)�. �
	د ��G'��ظ $%� $ @�.E دا�� ا�7(� دون .�ط�/ھ�، إ� ا��	�N8 ا����/ة ا�

 F+ اب	
��# وا�(�7�ة، ��_ 78
1	 $/م @/ر.E $%� ا�@�G 	7"8 د	أن ھ4ا 8*�7 ا��

 ��e"ا� E%"� F$ ات	ja+ �M%H #M7+ وا�('��-� $%� $ @�ت �9/ة F8	�ا`

 �� ��%9 	M-8 وا�4ي	���  .ا�71/ ا����_ وا

  :"�eـ� إeـ��ض ا<*ـ�ز ا�-3


�*� �7jره  �)�a+ �N8	�G د	ا�� E"�78 _�� ،F�NGا��� F8/71%� �*�
�H /71ھ4ا ا� �.U8

�	F8 إ���� إ�� �7jره �G<��1ط h� 8# ا�(��$/ة/N. �%$ 78/ @�درا #� E7G/م ����7
E وأ

E أ&D9�$ 01ا $%� .'I�N إ*�زات �� ا�(�
�ى، و�A	 @�در $%� ا�'��ظ UG ده�N
$�

��E و�� $%� $ @ �� n"إ�� ا� E7�/8 ا�"�ء ا�4ي ،��M)اه ا��
�.E �� ا�7(� و$%� +�

D�'
4J و$/م ا���G ا�4ات وا�"�7ر 	8/N. ء�O إ�� EG ديa8 �)+ E.را/@.  

 �H�")ا� F+ ة	�!
�H ھ4ه ا���G�7ت ا��� �M"�78 ا��	د .aدي إ�� +*(�$� +
��$� و+
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 ��+ �N�� 	M-. �
ا�N� ،�)7/ان ا��	ا+� وا�*/�8 ��  ا�
!�F$ J ا�7(�، .	ك: ا�

 �x $�/ أA%��1 ا��	اد �N/ان ا�7(�  _�� ،���M+ ء���UG م��Nا�7(�، إ���� إ�� ا�


M� �1����G E# +: إ8*�د &�G�7 �� ا�(/او+� ا���+�� �4Mا ا�O ��)�� ،�)7%�ك �B+��7ه و)�

	�
�� + �-� .B	ار ھ4ه ا��B+QGا�7(�، و F+ ب	M
t7G ا���pت  ��ت �/ىا��	د إ�� ا�

  )Canoui. P, Mauranges. A, 2008, p. 14-15-16(.ا�(F+ ���7 ا��ejص

  : ا�$ـ	اض �A	 ا�((ـ�Dة. ب


	اق ا�����، */ ھ��ك $/ة أ$	اض ���G �&�eة وا�D�))ا� �i �7د ا��G�إ�� �9J ا


  :(: �� أر�p� :Gت، /ر�M9 ا�
���أ�	ى �A	 D�)+ة، .*

  :ا�*�(�� تا�(ja	ا*

• F+D)ا� J7
  ا�

  ا��	ا�Gت ا���م •

• ��%T7ا`�م ا�  

•  ��)Tت ھ�Gا	ا�(7/ة(ا�� ��	ت ا�(7/ة أو @�G�M
  )�N/ان ا�"��M، ا�!���ن، ا�

•  �N�N"ا�  

• �  ار.��ع ا�S!T ا�"	�8

•  ��+	Mازن ا��

 ل ا��  ا

*����7�  : ا�(ja	ات ا�

  ا�'Dن •

• ��  ا� +�1�ت ا��9/ا

• JT!ا� �$	O  

• I%Nا�  

• 	$�"+ J  ا�D*7 وا�4

  +"�$	 ا��"�  •
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  : ا�(7	��� ا�(ja	ات* •

• D�H	
  &�G�7ت �� ا�

• -�  ا�� �G و$/م ا�(	و

• 	��!
  +�Nو+� ا�

  �H	ة ا�'4ر •

• 	B.�N%N)ر ا��B�R� د	ار ا��	
  ار ا9

*��H�%ات ا��	ja)ا�:  

  ا�
M	ب +F ا�7(� •

�	 ا�(
B	ر �� ا��
'�ق J��)G ا� •U
  7(�ا�

uN ا�.��ل +: ا • F8	�  )ا�y...ا�7( ء ا�D+ ء،(`

  ا�
�	ف ��Gع +F ا��@��� •

• ��AF8	�  ب ا�(	و� �� ا�
�7+� +: ا`

 ) O)Chanlin-chanteau. S, 2006, p.16%�ك ا<د+�ن •

  

  :��! �� ا���ر�� ����	اق ا����ا .4

 E��G S%eا� ���B+وإ ،��M)ك ا��Mھ��ك داY(� ا�
(�ل و@�ع ا�
�1س �� ا�
7	ف $%� .��ذر ا<

 F�Gو���
�pب وا�I%Nا��	ا�Gت H��H ،ى	�  .ا�y...� أ

�Bj 4  $��دEG�"+ �8 �'��� ا<�
	اق ا�����U. أن �MUj F+ ت�Gا	4ه ا���M� . ���
��Gو

 ����>�G �7دG��F�7G 4 ا�$
�1ر �H ا�8
�J9 ا ��M)ك ا��M$�/ +'�و�� ."u�e .��ذر ا<

 	M-. �+ دة�$ �
  .�� ھ4ا ا�
��ذرإ�� +*(�ع ا�$	اض ا�*�(�� ا�

 �B"8 �+ �1��A EG/ا�M-� �8ر ا<�
	اق ا�����، H(� أن " .��ذر ا�
J7 ا�(F+D" ��_ أ

�	ى أن .�Bن +ja	ات أو��� �+*(�ع ا�
-�ھ	ات ا�*�(�� �'��ت أ�م ا�-M	 �M�B)8 ھ� ا
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  )I1�..)Delbrouck. M, 2003, p. 123-124 ظ�Mر ���� ا<�
	اق ا�����


pـ�با��
	اق ا���. أH�ـ�� و ا:  


�ب F+ �H F�G +��%0 ا�S!T ا����� Bا� F+ /8/7ا� Eإ�� 	رب ا�4ي 8"��N
NG/ر ا�


�ب آ�	F8 �8	ون $%� ا�
�Nرب ا��1B	 وا�4ي FB)8 أن ��8 H اق ا�����، ھ��ك	
وا<�


�pبH�اق ا����� وا	
  .إ�� در�9 ا��M�+ F+ �H F�G S%eم ا<�

 ��O ���)1964 ( م�@"Freudenberger "  Y�@ اق ا�����	
أن ا�"�G " ue&\ ���� ا<�

 ��O �� nارك ذ�/. E
�pب، إ� أHا ���� F+ ��78 EUH4ه ا�'��� 18/وا وMG 1980(ا�(��ب (


�pب، ��M $�دة +� H�ت ا�Gا	ا�� F$ ��%H \%
e. اق ا�����	
��_ أH/ $%� أن ���� ا<�

-	ا �ن +ja	ا.�M (ان ا�(�B. ��Mن +'/ودة �� أ�/ +��دF8 ا�'��ة وھ� ا�(�/ nوذ�

E%)$ رج +�/ان��
�� و� .-M	 $%� ا��	د $�/+� �B8ن e. �Mا�	إ���� إ�� $/م )وأ$ ،

 x�  �)
�pب وإH�اب ا	��� �Nا�	ن +�B. �+ دة�$ �
�7jر ا��	د G("�$	 ا�4J وا�

�� F�
)M+ F�
�N �%$ J�N7
ل +� �9ء �7j EGره JT!��G وا��Se، إ� أ�B+>�G Eن ا�

"Freudenberger: "  

.�Bن +Freudenberger " �� ���1N"ھ� أن +*(� ا�( �-�ت ا�
� أ�jر إ���M : ا�و�� -1

 E
، �FB وG(	ور ا��@C ھ4ا ا�
��ذر )G/ا�8 ظ�Mره(���� +� إذا �Hن ا<�
	اق ا����� �� G/ا8

�O ا�4ي �Y�Mا�� E%Bj ر إ�� أن ��8 إ����
'� ا� E.ور	�O �&ا��O �H �%$ ھ�/�$ 	ia


�pب H�اض ا	$� �MG�"+ /9 اض	ر أ$�M-G nن ذ��B8د و	ة ا����� F8د��+) ،��D7ا�

 t7G /�$ ر�'
ا� +�1�ة، ا��	ا�Gت ا���م، إ��eظ .N/8	 ا�4ات، +: +'�و�ت ا�

  ).ا�'��ت

2- ���i :�7)ا $%� ھ4ا ا�	��H DH	�� � FB)8 أن Q� ،J�ر، ��(� ��A ue8ب +"�$	 ا�4

 /78 � E�
�pب، ھ4ا H�اب ا	���G �G�&>�71د ا
Oا ���B+إ F$ ورة	T��G 	178 � EG��!�


��� �Qن ا�
(��F+ �H F�G D ا<�
	اق ا������Gب، و�p
H�ا ���� u�e". �� �O�O��7ر أ+ �

EN�N'. J7�8 	+ب ھ� أ�p
H�وا.)Franceschi-Chaix. C, 1993, p. 37(  


�ى أ$	ا�t7G �M ا�(ja	ات إذا ��(� ue8 ���� ا<'+ �� �)'. �M*/ أ ��M)ك ا��M
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��Bj 4 ا��	ا�Gت �9(��، U. �
�� ظ�Mر t7G ا�(ja	ات ا��B+إ���� إ�� إ ،��G�p
H�ا

E أن ��M9�8 إ�� �j F+ EG�"

�pب، ھ4ا ا�H�ت ا��� �� �M
-� + ���B+QG �
��	ة ا��ھ4ه ا

 ���'� u�e". :و�":�N+ ب�p
Hب"أو " ا�p
H�اب ا	أن "ا�� ��
، إ���� إ�� + �-


(� إ�� �. �
ا�� �# ا�(��N� ���eس و.��N# ا<�
	اق ا����� .'
�ي $%� t7G ا���1د ا�


�pب، و�4Mه ا��1Oب �# 8
# .���\ ا<�
	اق ا����� �8�MH $��د�8 H�ا P�8�N+و #� O

  . � ا�((�Dة ���GE	F+ #A أF+ �$�)*+ �)'8 E ا�uY��e وا�(ja	ات ا���7د8

)Pittaco(legay). M, 2009, p. 20(  اق	

�ب وا��1���F أن ا<�Bا� t7G 	1
78 _��


�pب 8"
	�Hن �� H�اق ا����� وا	

�pب، �F+ �B ا<�H � �8ل ا���7د�Bj�ا����� ھ� أ�/ ا

�$	اض �A	 ا�((�Dة � �
	اق ا����� �G I%7
8 �)�� �&�� وا�
� I1O($/ة أوE9 $��د�8، 

�M�&و : ( ��.�+�O�B�O ت�Gا	ا��)��%T$ آ�م ،��)Tت ھ�Gا	ت ا���م، )ا���Gا	ا�� ،

��_ أظM	ت +*(�$� +F ا�/را�Oت أن ا<�
	اق . ا�y)...ا�B'�ل، ا�(e/رات(ا<د+�ن 


�pب، H(� أF+ E ا�((FB أن 1�8H�ت ا�Gا	ا�� :+ Iا�	
I أو ا����� �B8 �+ �1��Aن +


�pبH�ر .��ذر ا�Mظ JN78. )Chanlin-chanteau. S, 2006, p.18 (  


	اق ا����� أ+� $F أوE9 ا�
"�EG ا�
� ./�: إ�� ا��@�ع �� �ع +F ا�F+ �H F�G P1% ا<�

 	H4
�pب، H�وا:  

��eظ  -QG ص �� ا�"�7ر��e��G 	M-.���7، و�
��G�p �� ���� ا<�Mك ا�Hا 	و�9د +"�$

��e"ز ا��*  .ا<

E أن ��7�/8 إ�� و�: ."u�e �'� ظ�Mر ا<��	ا�Gت -Uj F+ د	ا�*�(�� $�/ ا�� ��

�O�Oب أ�p
Hأو ا :�N+ ب�p
Hا.  

-  	Mأظ �)H"Maier " ��O)1984 ( #� Oاق ا����� و	
ا�
"�EG ا��1B	 O F�G �# @��س ا<�


�pبH�س ا��@.  

MN1O F+ :+ ف 
�
��F �� ا��J ا����� إ�� ا�e)ا� t71G C7�1ب د�O�# �H ھ4ه ا


�pب وأن F+ �H ا<�
	اق ا����� H � دي��$ �B"H اق ا�����	
M��NG# أن ا�
�7+� +: ا<�


�pب، ھ� إ�1iت H�ر ا�M-� �p�M+ ��N�N� ة/$�@ ��B". �)M�B+QG F+D)ا����� ا� S!Tوا�
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-	ا �ن أ�/اھ(� +F ا�((FB أن  F�
�%
e+ F�
��'H �)M��G D��)
$%� �	ورة وو�9ب ا�

��P ا�'���.�I1 ظ�Mر ا F$ ان	17. � �)M�	ى أو .4M� �M1N7ا ��78 أ. )Canoui. P, 

Mauranges. A, 2008, p. 27-28(  


�pب، �'�M1# ھ��ك H�اق ا����� وا	
�aM� �1����1�ء ا��1���J*8 � F ا�F�G S%e ا<�

  :���ر@� F�G ا�'��
�F $��&	 و+ja	ات أ��G 0)�. ��O�O: ا�
"u�e ا


	اق ا�� -���� ���M+ �+وف و$�ا	ظ �*�
 F+D+ ���7���� ا S!� �*�
 	M-8 ���


�pب �%E أ&�ل دا�%�� ��G/ر�9 ا�و�� إ���� إ�� $�ا+� ��ر��9 +�*	ة H�ر��9، أ+� ا��

  .�-�Mره

-  �1����G ھ� ا�'�ل �)H اجD)1/�ت ا�
G D�)
ا<�
	اق ا����� 8
��ر �B"G ./ر8*� و� 8


�pب، +: ا�7%# أن ا<H ات���O P)�
	اق ا����� 8
��ر �� +/ة .
	اوح F�G ا���� و�.   

-  �)��G ،�)7ن $(�+� +'/ودة �� +*�ل ا��B. اق ا�����	
ا�
-�ھ	ات ا�(7	��� ا����1% � �

 S�1�

�pب ���Mك �ع +F ا�H�ا ���� ��)\Bه $%� ) ا�	�iU. /
�%�"�ط و�%
��B	 وا�4ي 8(

  .�اءة ا�(���M وا�" �%$ ���e�O /ا�'��

-  E%)$ F$ �7د
G�د ا	(إن +'�و�� ا�����	4 $� ت +�UH ( ة/j F+ \�e8 أن EUj F+


�pب ��_ � .��/ ا��7 ت H�اب ا	إ�� :+ I1��8 � 	+����� ا<�
	اق ا�����، إ� أن ا


	ات ا�	ا�� �� ا�
 F+ ��%N�E./و�.  

-  ���� F+ \�e8 أن EUj F+ ى	��إن .��ول ا�"R� ueدو�8 ا������ وا�7 �9ت ا�/وا��Y ا


�pب، PB7G ���� ا<�
	اق ا�����، ��_ �B. �+ �1��Aن ھ4ه ا�دو�8 @%�%� H�ا

  )Chanlin-chanteau. S, 2006, p.18-19.(ا������7

  : 	اق ا����ـ� و ا��	ا�Gت ا�N%ـIا��
. ب

I%Nا� F+ �H إن F+ �18	@و �MG�"
، ا�S!T ا�����، وا<�
	اق ا����� $�1رة $F ���ت +

�1 +� .�
7(� ھ4ه ا�B%(�ت ��A E) @%S!� ،I، ا�
	اق ���(�MT7G ا�t71، إ�� در�9 إ
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M��G �)�� ف 
�� NG/ر ا�
"�EG ا�4ي ��&\ �P ا�'��� ا������، إ� أF+ E ا��H/ و�9د ا

Eإ�� �	jأ.  

 I%Nت ا��Gا	ا�7 ��9، ���� �M.���N.و �Mا�	أ$ �M� ،ت ا�������Gا	ا��� /�UH ��	7+

 /�HU

	ا�MH +: ا�S!T ا����� �� t7G ا���7&	 وا�(��طI إ� أJ*8 E ا�jا F+ #A	��Gو

����، ��`���ت ا�����9���8D وا���Y��)�B ا�'���8  �Gا	ا����� � 78/ ا�� S!Tأن ا� �%$

G �N%7

%\ $F آ���ت ا�I%Nا�(7	و�� �'/ ا`ن وا�(e. ا����� S!Tا� ���'.  

 ��+ I%Nاب ا�	ر ا���M-� �p�M+ ة/$�@ �B"8 أن EUj F)� اق ا�����	
� � �1����G �+وأ

 ����
�pب إ� أن ا<�
	اق ا����� 78
1	 �� �/ ذا.�O �G��)G E	ورة H � �1����G ھ� ا�'�ل �+

S!Tد ��7 �'��� ا�	H �1ره
$�Gاب، و	إ�� E�+ 	�Hھ4ا � ��78  أ F+D)ا����� ا�


 ف��G \%
e8اد و	��8
�@\ ھ4ا $%� ا �)  T��G	ورة .��ره إ�� ا��	اب @%I، وإ


�M@/ر.M# $%� ا��M9�8ا �
  .�B\ +: ا�����7ت ا�

  ): La Somatisation(ا��
	اق ا���ـ�� و ا�*�ـ/� . 9ـ

��&� �(F ا�(ja	ات ا���7د4M� �8ا ا�
��ذ ��B+ �ر، ��_ أن .B	ار ظ�Mرھ� .'
� ا�*�/

�78�ن +F ���� ا<�Mك  F84اد ا�	��، إ� أن )�B8)L’épuisementن 9/ +	.�: $�/ ا

��&� G'��� ا<�
	اق ا����� و� +(�Dة �F)� ،�M ا�((FB أن .�Bن  C��� �+ja	ات ا�*�/

����� +ja+ F	ات ا�*�/� وأ$	ا��M، إ� أF+ E ا�(��/ +7 ��M)ك ا��M	�� أن ���� ا<

  .إ�	ا�Gت ا�*�/� ��H	ة ا�
B	ار وا�-�Mر �� ���ت ا<�
	اق ا�����

� ھ� +*(�ع ا<��	ا�Gت ا�
� .-M	 �� �Bj أ$	اض �9(�� +
��$� و+
!�	ة /�*���

�78� +��M ا��	د �7/ة ��Oات، ��_ أن �H ا��'�ص و ا�B"�ف ا����1 ."�	  ،C@ور ا��	)G


���A ��7)G ��1%O fYب أي إ&��G أو .%\ �9/ي �H ،�N�N(� أن +*(�ع أ$	ا�F+ �M إ�� 

 F$ �9ر��ا�((FB أن .	.UG S1ي D9ء أو $F+ �T ا�*�#، وھ� $�1رة $F أ$	اض 

 �8/�9 �G�&ب أي إ��A x� ��O	ة ا��	د ��7j � /7. �MG�1OUر��G �8/ر�9 ا�و��، ��_ 

ا�*�/ي +
�ا�PB7G ��%7�  :+ I ا<��	ا�Gت ا����O�B+�.�� ا�
� �B8ن ���M ا<��	اب

�N�N� \%. �7ا+� ا��������G 	iU
8
��ر و8.  
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%\ $F ���� .��ذر .�ھ# ا�(	ض e. اق ا�����	
"�	 إ�� أن ���� ا<� �)H

)L’hypochondrie (ض	)��G �G�&>وف ا�e+ F+ �  .��_ أن ا��	د � �78

 �8�'

%\ $F ���� .��ذر ا�e.و)Syndrome de conversion (ن ا��� nذ� F+ �	د � �78

و4MGا �Nل أن ا�(ja	ات أو ا�$	اض ا�*�(�� � .	.SN� S1 . إ&��Gت �� ا��ظ��� ا�*�/�8


�pب وإ(� +F ا�H�وا I%Nت ا��Gا	���Gى	� ,FB)).)Canoui. P أن .-M	 �� ا��	ا�Gت أ

Mauranges. A, 2008, p. 28-30 (  

  :ا��
	اق ا����ـ� وا�S!T ا�����. د

إن �/F$ ���8 ���� ا<�
	اق ا����� �N8 �+ �1��Aد� إ�� ا�	�9ع إ�� ���� ا�S!T ا�����، 

�J7�8 F�+�M�+ �)M ا�
�	M��G I8(�، ���1	�9ع إ�� ا�F+ /8/7 ا�
�7ر8\ */ أن ا<�
	اق 

��� +FB� ،F+D +� ھ� ا�M��G �@ 7(� ؟ ھ� ھ��ك  S!� ���'� �G�*
O�H 	1
ا����� 78

�G �8ار	)
Oا D��)
  :�M(� ؟ا���Nط ا�("
	F�G �)M��G �H ا�-�ھ	.�F أو أJ*8 E ا�

 S!T�11 �� ا��
*/ أن ا��1Oب ا�(aد�8 إ�� ا<�
	اق ا����� ھ� ���M ا�( J��!ا� ��

 F�
) ا����� ا�S!T ا����� و ا<�
	اق(ا�����، H(� أن ا�
�.	 ا�4ي 7"8	 EG ا��	د �� ا�'��


�%�1ت و���7 +���7 و$/م @/ر)� �G�*
O�ا F$ د	ا�� D*7� �*�
 �.U8�M
�1%. �%$ E..  


 ف �8	S1. ظ�Mر ا<�
	اق ا����� S�')G ا���G ،�)7(� ا�S!T ا����� ���7د :�Nط ا�


%\ +��دF8 ا�'��ةe+ �� د	ا�� EG 	7"8 ا�4ي 	.�
  .إ�� ا�


�*� �'��� ا�H S!T(� أن ا<�
	اق ا����� � �8'�	 �� ا�
�.	 ا�4ي 7"8	 EG ا��	د 

�8 E�B� ،SN	S1. أ7��G �T8 @�ت F�G ا��ejص �� ا�7(� وn�4H ) ا<�Mك ا�����7(ا����� 

8
*�وز +��Mم ا�S!T ا����� و� 8	SN� EG S1. وإ �M� ،�)7%� �.ا�4ا #��N
��G �78د إ�� �)

��%
e+ ى	�  .$�ا+� أ

G إ���� إ�� أن ا�"�7ر f
�8 �)��G ،دة��8�7"� و���7ت )G Eiو/� S1.	8 ا����� S!T��

 E��� +H F+D(� أ S!� ���'� ر�*�8
�Bن ) ا<�
	اق ا�����(ا<�
	اق ا����� $F ا

+	�%� ."�B (ت و�8
N	 ���O J	ورة ./ر�'�. ��*8	 F+ �M./+ ا���� إ�� �(�� ��Oا

  ).ا<�
	اق ا�����
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  ) :Neurasthénie(ا�����  ا��
	اق ا����� و ا<$��ء. ھـ

 ��O ��)1868 ( �B8	+�
u �� $%# ا�$��ب " George Beard"@�م اe+ J�1و ھ� ط


�*� " �G"Neurasthénie&\ ظ�ھ	ة 8/9/ة .7	ف Gـ �%� $��1 8'/ث  F$ وھ� $�1رة

�!�ط �.*� $F ا�'��ة ا��7	 �8����G J��8 _/ر�9 ا�و�� ا��ejص ا�F84 78(%�ن 


"�را �/ى  ���$�ت ط��%8
	ات را�� و �B8ن ھ4ا ا���	اب أ�H	 ا� F+ دة��
O�دون ا

�8
(�ن ��N1�%ت ا�(���رة، و 8
(��M-G Dر $/ة F84ص ا��ej�أ$	اض ���� و �9(��  ا

  .�A	 D�)+ة

 	1
78 � 	���إذا  �x أن ھ4ا ا���	اب ��H EG�"8	ا ���� ا<�
	اق ا����� إ� أن ھ4ا ا

��1�$ �Gا	إظ�.�A م�M�+ أن 	"Neurasthénie " �)
.!�	 $1	 ا�
�رy8، وأ&�8 � 01

�(�/ان $%# ا�$��ب وإ(� اT# إ�� $%# ا�+	اض ا�N7%�� وا������، ��*/ه �� �8+�� ھ4ا 

+/رج �� .�����ت ا�+	اض ا�N7%�� وا������ وS1T��G �� ا�
���\ ا�/و�� �R+	اض 

))CIM-10 ��)�*ت ا��Gا	ا<ظ� F)� 	M-8 _� �)Troubles Somatoformes ( C'.

 D+	ا�)F45 ( هD+ذر ا<$��ء ور��. #Oا C'. ى	�  ).F48(أو �(F إظ�	ا�Gت $����G أ

 :G�. E
��: أن (�Dه و �B"G أF$ �O�O ا<�
	اق ا����� $%� ا$
�1ر إ�����B ا���م 


"���eت ا����B.	�8 وأن ظ�Mره �A	 +	G S1.(�/ان ا�7(�%� .)Mangen. M, 2007, p .

43-44-45(  

   :�'��� و�! �� ا���	اق ا���� إ$#���". 5

-	ا �7/م إدراF)� E9 ا�
�����ت ا� �)Oر �B"G ue"8 #� اق ا�����	
/و��� إن ا<�

  .�R+	اض ا�N7%�� وا������

��	 ا�(/رج �� �
�ب $%� أE إ��	اب �� ا�
�B\، ھ4ا اBا� t7G ه	1
-DSM(��_ إ$

IV-TR) ( و ا������ ��%N7اض ا�	+R� ��B8	+�وھ� $�1رة $F رد ��7 ) 1994ا�*(��7 ا

���� ��A�� �+ة $�ا/$ E�� J1�
. \�B
+ 	�A - �Bj �� �7رد ا�� 	M-8و ،��$�)
ا9


*��Gت ./وم �(/ة �i i أMj	 M-.	 j�1+	ة 7G/ .7	ض ا��	د �%�7ا+� ا���A�T ����ب Oإ
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أو 01�8 �78} +�7�ة / و ) ا�(/ر��O(ا<9
(�$�� أو ا�(���M $�/ھ� ��QG	اب �� ا��ظ��� 

 ��A�Tا��7ا+� ا� :+ Iا��
�F�7G 4 ا<$
�1ر أن ردود أ��7ل ا��	د ھ4ه � .��1H	ة، +: ا

�7)G �M� ض	7. �

*��M�� q��1+ E.�Gا�Oن إ�B. أن �.  


�ب آ�	F8 �8-	ون �]�
	اق ا����� $%� أH أن ھ��ك 	�Aل�Bjأ F+ �Bj Eا<$��ء  


��د إ�� ا�
���\ ا�/و�� �R+	اض ) Neurasthénie(ا����� O>�G nو ذ�)CIM-10 ( _��

 D+	ا� C'. �8/رج)F48.0). (10.10.2010, p.14 www.souffrance-dusoignant.fr,(  

إن $/م إدراج ���� ا<�
	اق ا����� �(F ا�/��� ا<����Y ا�
"R� ���e+	اض ا������ 

 ��%N7وا�)DSM-IV ( اض ا������	+R� ��B8	+�) ��O1994 (ا�(�"�ر +F ط	ف ا�*(��7 ا

 u�e". F$ 7/ون
وا�4ي �G��)G /78 +	9: �]��	ا�Gت ا������ وا�N7%�� �79 ا�ط�1ء 18

 ��+ F+ ت��'� u�e". اح	
ھ4ا ا�
��ذر $%� أE ���� إ�
	اق ���، وإ(� 78(/ون إ�� إ@

�B

�pب، ا�I%N أو إ��	ا�Gت ا�H>ا �)M1+ اق ا����� +�زال	
\، ���(��Mم ا���7دي �]�

E)��N.و EO��@ ق	ل ط��ا �7/م ا<.��ق 	-  .و�A	 +'/د 

 F+ �H اق ا����� @�م	
) Jackson ��O)1981" "و " Maslach"و���Nس أ�7Gد ا<�

 #Oإ �M�%$ �N%أداة أط #�)�
G "ش O�+ اق ا����� �ـ	
 Y�@ "Maslach Burnout(� ا<�

Inventry )MBI ( _�� ،ت�Oا�1'�ث وا�/را \%
e+ �� :Oوا �B"G 7(� ا���م
�. �
وا�


���\ ا��ejص وا�
7	ف $%� ا�(�
�ى ا�4ي E!%G ا��	د �� ��ل ا<�
	اق G 0)�.


	اق و.�M%Bj �� �M)��N ا�����، إ� أE � 9�8/ أي أدوات .��$/� $%� .'/8/ ���� ا<�

  )Coté. L, Edwards. H, Benoit. N, 2005, p. 839(.ا���7دي


��� M-8	 أ�A F+ E	 ا�(��/ +'�و�� إ$
�1ر .��ذر ا<�Mك ا�(����e". �p�H ��M 8/9/ة ��Gو

 ��%N7اض ا������ وا�	+R� ���e"

(� �]��	ا�Gت ا������، ���/��� ا<����Y ا��.

)DSM-IV ( J
H _�� ،E.�����. F)� �)Oر �B"G ذر��
8
��ول ھ4ا ا� #�

"H.Grabtham " ��O)1986 (  Y�@»... اق ا�����	
$�/ ا�'/8_ وا�
�7+� +: ���� ا<�

�� ��OاQ� F�
�%
e+ F�
N�N� E9:  



 ا���� ا����                                                                     ا��
	اق ا�����

 

28 

 

-  F�� �� ���7
1	 أE ���� إ�
	اق �� U�eا� I8	ط F$ ذر��
�Q+� أن 8
# ."u�e ھ4ا ا�

�+�� .��ذر (	 أF+ E ا�((FB أن .�Bن ا�'��� ا�(N/+� أ+�+�� .17	 F$ إ��	اب ��� آ

I%@ ذر��. ،I%Nا�-���e"ت ا��Gا	إ�� ،�G�p
Hذر إ��. ،�G�p
Hإ (... F+ ���B)8 E�%$ ���	7.

��.E� �1O��)ا� ����Bا�7 ج وا� 	�.  

-  #8/N. �� �G�7& /*�O ��وإ+� أن �B8ن ."u�e ���� ا<�
	اق ا����� &'�0، إ� أ

-	ا ��uN ا���Y�O وا��	ق #Y )ا�7 �9 ا� ��/
 �x  ا� ���
��Gو ،EG �&�eا�7 ��9 ا�

�P ا��@C إ�� إ@
	اح  �� ��7�/. �
أن ھ��ك ا���B	 F+ أ$	اض ا<�
	اق ا����� ا�

 J9�. إذا FB� ،���7+ ����e". �p�� �)
-	ا �ن ھ4ا ا�
��ذر � �8 \%
e+ 	�."u�e أ

�T� ��Q� ���7+ ����e". �p� F)� اق ا�����	
إ$
�1ره أ�/  ا�+	 إدراج ���� ا<�

إ��	ا�Gت ا�
�B\، و+��B8 Eن +F ا�((FB ا�
�7+� +: ھ4ا ا�
��ذر �B"H $��دي <��	اب 

\�B
  .ا�

 �MN8	�. ف/MG �8د��$ ���'� u�e"
H FBو� ����e". �p�H 	1
78 � ��M)ك ا��M
��ذر ا<�


�71د ا�'��ت ا�("��M� �MG $��د�O �G��)G �M� ،�8	وOى وإ	��رة .
�%F$ J ا<��	ا�Gت ا

�� ا�
7	ف $%� ا<��	اب ا�4ي �B+QG ن�B8 SN� وا�0، $�/ھ� �B"G /8/'
ا��&\ وا�

 F$ �1رة$ E
�� وراء ھ4ه ا���	ورة، �Q+� أن �B8ن إ��	اب ��� +	�� أو أe8

+	.��1 (و .�-�(�� أ/���ej F�G ،���ej و: إ��	اب .�B\ �78د إ�� $�ا+� +
7/دة

  )�p�1G.()Canoui. P, Mauranges. A, 2008, p. 30-31 ا�7(�

  : ا�(���" و ا�
�ج. 6

�%�@�F+ �8 ا<�
	ق ا����� و$ E9 أو ا�
F+ ��%N أ�iره ا��%��1 $%� ا�(�-(� و$%� ا��	د 

ا�ول ھ� إ.�1ع +*(�$� : $%� $/ة ط	ق و"�ط�ت .��N# إ�� D9أFB)8  F8 ا<$
(�د

 �"�ط�ت و.���Nت و@���Y أو $ ��9 .
(	DH �� أi	ھ� ��ل +'�S ا�7(�، أ+� ا�*Dء ا���


M/ف ا��	د و .	��G E�%$ DH/ر�9 ا�و���. �
  .��M +*(�ع ا��"�ط�ت ا�

M� .M/ف ��G/ر�9 ا�و�� إ�� ا�t�e ��1����1 �%�"��ت ا�(
(	DHة ��ل +'�S ا�7(� */ أ

� ل $/ة ط	ق +�� ز�8دة $/د ا�7(�ل ��  F+ nن ذ��B8 و ��A�Tا��7ا+� ا� 	�iU. F+
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 D8D7. ��Oا�G د	ا�7(� $%� د$# ا�� ،Fظ���)%� �%H�)ت ا��)M)ا� �� 	ا�(�-(�، إ$�دة ا��-

.F8�B +� 78	ف  $ @
E +: ز+ ء ا�7(�، إ���� إ�� .'��F $(%�� ا<j	اف $%� ا�7(�ل و

 �iت ا�('�د�$�)*)G)les groupes de paroles.(  

 :+ \�B
أ+� ��(� ue8 ا��"�ط�ت ا�(
(	DHة ��ل ا��	د �
M/ف إ�� .'��F @/را.E $%� ا�

��ء، إدارة ا��@C، و ا�%*�ء إ�� 	
O>ت ا���N. د�)
$QG nن ذ��B8ا�����7ت و \%
e+


%\ .���Nت ا�7 ج ا����� e+)�%'
، )%�، ا�(7	�� ا��%��H $%� وE9 ا���eصا�7 ج ا�

  .t7G 0��8 �)H ا��1�����G F%*�ء إ�� +(�ر�O ا��"�ط�ت ا�	����8

 ���'G �&��إ� أن +�7ر��� و +7%�+�.�� ا�'���� � ."�	 إ�� و�9د ط	ق أو .���Nت $ ��9 

��M)ك ا��M  ), p.20-21 www.souffrance-dusoignant.fr, 10.10.2010( .ا<
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  : +ـ�*ـ"

78
1	 ا��
	اق ا����� إ��	اب �/8_ ا�-�Mر M8/د �H ا��	اد ا�FM)��G F�%+�7 ا�
� .�Nم 

�	F8، وھ� و��/ ا�(�7�ة ا�
� �8	��M وا@: h� ����$%� .N/8# ا�(��$/ة وا�e/+�ت ا<

� ��M ا��	د ��  F+ ��/8 �Gا�G �G��)G ن�B8 أن FB)8 Eا�7(� �� �8+�� ھ4ا، H(� أ

 ��+ F+ ى	�
�pب، ا�I%N، ا�+	اض ا����O�B+�.��: إ��	ا�Gت أH�إ� أن $/م ...ا ،yا�

إدرا���G E9 رF)� ��)O ا�
�����ت ا�/و��� �R+	اض ا�N7%�� وا������ � ��78 $/م 

 /*� ل ا�((�ر�O ا���7د��H �8	ا +�  F)� ،ذات 9/ول $��دي +'/د ���	+ ���'H و�9ده

�'��� ا�(	��� �A	 ا�(7
	ف �MG، ��� ��ل ظ�Mر �H ا�$	اض &�G�7 �� .*�ھ� ھ4ه ا

 	�}G أو �B"G ��7�)8 �N�N� J1O ن �/��8 أي�B8 � اق ا�����	

(� إ�� 9/ول ا<��. �
ا�

����Y ا���7دي 78
(/ ��G/ر�9 ��� ،���+F إ$
(�د .���\ ھ4ه ا�'��� H'��� إ�
	اق 

��. ��79	)H �8ا���7د �Oو�� $%� ا�((�ر�  ����ا
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�����:  

�� ������رھ� أھ� ا��اض �و)! اھ�%' ا�%&�%$�ت ا�"���� �!را � أ��اض اورام ا���ط�

�� )! ��1 إ�/ در-� ا�� ا��	�, ا�+!*!، و�� �	�ا�%5!دة ��8��ة، و�� *���5�6 �4 231��ات 

�� >, ا��$��� �; ھ:ه �=� ��>�*=ازي در-� ا�� ا�$A=ي ا�� ا�:ي د>; إ�/ إ6!اث 

 Cم ذ���( �5���8� '��E !>و� ،���� و�F=�G �4 ا���6�� ا��	��ا��اض ا�$A=*� ا���ط�

 H��� Iوا�:ي أط� ����	� اورام(ا�	�ع �4 ��� اورام ا���ط� ��� Psycho-oncologie) 

/%�* KLت ا����M1 ن �4 أھ�=O* ف=  H� وھ��ك اRن ���	$� >�ع ��%, آ�G أ��<! أ

Psychoneuroimmunologie T*�%�� ��231�� �E �4 ا����8 ا��	��� وا�$�� �%+* ،

   .و��O� �5�(V �4 -�5زي ا�%���� وا�"!د ا��%�ء >, ا�&�� ا��+�ي
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� ا
ورام -)1� ��� �����: 

" -  ��E=��و ا� ����%�-Wو ا ���� �4 ا���6�� ا��	��ھ= ��� *��5 ��ورام ا���ط�

��(VG�4 ا��$��� �; . وا�4 ��8��� ��*T اورام ���X! اط��ء و ا�&�ا6�	�وھ= ��� 

���6 �E ;� Y�5 و ا��$�ط	وإ�!اء ا�� T*�%ا� . ��و��دود ذ��8F /�� C ا�%�*T ا��	�

����ه ���دي وأ*�A 1$. و ا�$�ط	E:1و H�<�Gدون إ H���FZ� T*�%�� �%�[%ا� �>��*Y ا�8<

H���6 . Cوذ� T*�%�� ة�X��� ��\ �]�L� و>, ا�%<��� 1]*! 1<!*� ���6 ا�%�ض ��=رة

  ��&��H وأھ�H �4 ا�:�� 

- 4����  : >5= *���ول �$!*4 ر^

اW �&���ت ا��	��� �%�`/ ا���ط�ن >, -%�; ��ا�6 ا�%�ض وC�:E أ �ھ�  -1

و>�5 وإ !اء .ردود ا�	$� ا��	��� ��%�ض >, -%�; ��ا�6 ���ره( و�<!�, ا����*� 

��ت E=� دات و�� K��� ���Faا ����Oإ� K��� �%�  W �8ءFا���c إ�/ ا�MXص ا

4�$� ,+�$� d%���� و$�(. 

�� ا��, *%4O أن 1]�2 >, ا�%�ض  -2 ��%�-Wوا ��E=��وا� ���81�� ا�$=ا�� ا��	�

  .وL1=ره

e�� !-=1%�ت �!*!ة 1<!م ا�$!*! �4 ا�%���!ات �%�`/ ا���ط�ن و��%�1 >, 1<!*�  -

 4� d^� م أو وV<أو أ =*!�اW �+�رة وا�����8 وا�%���!ة ا�%���� و�6/ 1=>�� أ�Xط� >

��5 ا��$�*Y �%�ض ا�Xط�ن��!ة , ����و�%��5 ھ= � �*��G أو ���=O6 ن إ��=O1و

  ا�%�ض ��/ LM1, و81!ي ا�%�ض 

 aspex-www.libraryo.com/reference/encyclopedia//  :http  
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  : ��ر�� ظ��ر ��� �� ا
ورام -2

�' �=-=دة ��: >��ة ط=*�� -�E ���. ا��8=ث ا��	��� ا�&�%�� >, درا � اورام ا���ط�

�4 ا�%+��E ا��	��� ا�&�%�� وظ5=ر ا���ط�ن� d4 إ�/ ا������ �4 ا�%]�	�Oو)!  $/ ا� ,

�4 ا��!��ت ا�$�ط	�� وظ5=ر اورام �$! � �(V� رت >, ا��!ا*� إ�/ أن ھ��ك�Xأ ��6

��� وھ:ا 6�$� ��5�4� �E K :  

)abse1964, bahnson1969(  

-  4� �E *'( و)�د���11973=��س و\�*� ,,O��و\�*� ,11974=��س و دوز

�� -!*!ة �V ����-�ت ) 1979و \�*� و آل, 1972و >=�E, 1975و�=ر*�&5�� ;`=�

�4  6200=ا�,  ����1981  �نو>, �H�8 ا �$. ا��, ��G' إ���5 ا�!را �ت ا����<�

  . ا�%�ل

�� ��! ا�%�أة 5%1!  -�=M�V��Vدي *$�<! أن ا��=داو*� أو ا�%� ,�أ�� -���4 >, ا�<�ن ا���

�� >, ا�<�ن ��!رو ��م 'م  �18��ط�ن ا��!ي ھ:ا ا�%=`=ع )! ��1و��H ��ة �2=-1701 

 ��Eأ ����Oو������, إ� I�>ب وا��]�EW4 ا� ,�6�� و-!ت أن ھ��ك �4 ا�%�`/ �4 *$�

  �5e=ر ا���ط�ن 

  �Guy+,ء �4 ا��	��� �4 ط�*I ا�%�e6V و ا�%�ا)�� أن 1759أ`�ف >, -

  ا�5����*� ��! ا�%�أة 1!ل ��/ و-=د*� ا���ط�ن �F�G �$! ا��!��ت أو ا����8ن

�� 19>, ا�<�ن  -��%�-W6=ال ا�! ��/ أن  =ء اE3س و , �1 ا��[��� ��اW)���د*� و ا��	�

�  م 1846�� و ھ:ا 6�K وا�i ا����8ن ھ, ��!ر ظ5=ر ا�W�8ت ا���ط�

ا��=داو*� ,�Eن ھ��ك 1&!*! وإ�Fار ��/ ا��23�� ا�$�ط	, ��� ا����8ن 1900>, ��م  -
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  . وا���jO >, ظ5=ر ا�%�ض

  �E .)1( evansن أول �4 و`; ا �س ا��	�, ا�!*���, �kورام 1926 -

oncology”.routledge.1994.pp: 1-2 )1(-Patrice guex. « An Introduction to 

psycho  .  

�� ا���Fa ���%�ض *%4O أن *$=د إ�/ ��O�Z< �5��6Warshling and al ��=	L��6 ا���

ا�%��Oة و������, �5L+�1 ا6!اث ا��, و)$' >, 6��ة ا����"�4 أو ا6!اث ا��, و)$' ��5 

�Vن إ�/ ا���8 >, ����6 )�� –. >, �!ة  �=ات )�� ظ5=ر ا��اض او�/ ��%�ض %*

 H��� K�"��� ط�ن��6!وث ا�loss and lock  

)!رة �8!ودة ��O=*4 .ا��$��� �4 ا�$=اطFY$=�� >, : ا�8��ة ا�$�ط	�� �H ���,ا�%$���ة(

  .) �V)�ت و F$=�� >, ا��1Wل

-  ,O��ا�%��د)� ��/ ھ:ه ا�%�e6Vت ��� و`$�5 >,  1974و�6ول 1=��س و د*lا

�L1 =8=ر  �O*4 >, أ����إ-�اء درا � ���<���� O�1=ن �4 �&%=�� �4 ا�VLب ا�&��$

I6W '(و ,< ���^m �$!م ا�<!رة ��/ ا��$��� ��/ ا�%+��� وا1�%' ا����. اورام ا���ط�

  ووYF ا�$V)�ت �; آ��ءھ� �����ردة إ`�>� إ�/ ا�<%; 

 �]�  و ا����8ن �4 ا�$=ا�� ا��, أدت إ�/ أ�2ر  

�O=ف و ��ر41  -�l*ط�ن ا��!ي  1957 – 1955ر��ء ا�%����ت ���را إ�/ أن ا���Xأ

4% ���45 أ�51�5�51 '��Eء و,  ,��- ,�	� n�51 45*!�4.  

 �� اY+�E أن �2V2  ���612 �4 ��`/ ا���ط�ن ��/ �!ة  500درس  �X=�1966ن  -

��=	L��6 ا��� ,< ��  .أر����E �5ن �!*�5 1&��� �]�%� ر�l*� أو >$�

  Sch male &Ikerأ�Xرا >, درا � �&%=�� �W�6 4ت ��`/ 1964-1966
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� l&ر و��O�aا�%�`/ )! ظ�5 �!*�5 ا ��E�51  �ط�ن ا��!ي إ�/ أن أ���� ���ر 6�"1 4

�4 ا��$=�� >, ا��=ا�F وL1=ر اورام� �(V� وو-!و أن ھ��ك  

�� )! 1$�و�' �; ظ5=ر ا���ط�ن و*�!و أن ھ:ه  -E=��أن ا�$!*! �4 ا�$=ا�� ا� o6=�

 K�6 ��  ة!� I*ا�$=ا�� 1$%� �4 ط�",	�  "م�1985

K�6 C�:و�"�E=<1978م " T$�� %�ت وا���!ي�ى أن �&%=�� �4 ا��� K��� ا

�� ا�%$�`� ����ط�ن�M+�5 >, إظ�5ر ا��4 أن 1O%*.  

�� �4 ط�ف ���� ����� ا���ط��M+ا� '	F, ا�!*���, ><! و�	ا�� m5�%ا� qM* �� ,<

 �5�� 4�أ*4 ذ�E أن ��%�`/ ذ�E*�ت  �[� �4 " م ��1980��=ن "ا�$!*! �4 ا����6

51�-���' ط	=���5 ���= )�در*4 ��/ ا��$��� �4 �+���ھ� وا�6�E ھ�k� �5�5-و�=ا �

��ب ا�%=دة\ ;� �]�إ�+�ء  -  311970 � ��� �	� اورام >, أوا�G  - )  1( .��ردة و 

 ,< ��O*���� ا���ط�ن ا$%-1913  

�	� اورام  م��1984م- ��� �%A�� ء�+�  IPOSإ

  NCCNأ�+[' ا�+��O ا�+���� ����ط�ن ا�=ط�,  ��1955م  -

1  

- K�6  ,ط�ن ھ��ا� �LM� 4��� ا�%$�`�MX ن�< ����  

ا�+$=ر ���:�K أ*O* 4=ن �!*H اW �$!اد ��O=ن ا��<! ا�:ا1, و ا�+$=ر ����<q و ا�%�� إ�/ 

ا�EW[�ب وا�<%; وا����8ن وا6a��س ا����, و ا�l8ن وا�"��ة واW �$!اد aھ%�ل 

8A���� ون و ا�+$=ر�GRا H�\�* �%� �><=ك و��ا�%+��� و ا�I�>ر وا���*aوا �� .  

�� و اa-�5د  -��%�-Wة ا��و�$T ا��8=ث E[1! ��/ ط�*<� ا���=ك و�=ع و�%d ا�8

�!أ ��� �	� اورام >, -) 1. (وا�<�K$�* I دورا >, �!ا*� ظ5=ر ا�%�ض وL1=ره
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 ����� ا��	��Lت ��!�� ��دت ا�����! " ����Y ا���$ W=ھ ,%�- " KLإ�/ �%�ر � ا�

وe6W' أن ز�Vء زو-l�. �5و-� �4 ط��V� ,< q�M� Kج اوراما��	�, وھ, �

�=ا أ�L=ھ� �%�`�ھ� و������, �!م �E ,رات ا��!M%�� ��-=�=*l	�2ر ا�Rوا ��/ اlEر

وا�/ ھ:ا ا��E !8ن ھ:ا ا�Xaاف �C�1 4 . ا�M1ذ أ>�Oر و�=اطY ا�%�`/ >, ا�8���ن

���ت وا������ت �%Mاك أي �4 ا�:��� آ�Lر و������, ا��<�>� ا��� �%Fاك و:�>��%�ض �Eن آ

 �%O6 T*�%ن ��! ا��E اك:��q ا�%�ض آM+1ة و��ا�M	�ض �$!Wت ا��<�ء ��/ )�! ا�8

 H��!أت أو�/ �=ادره >, ا�KL ا��	�, >, ��lE أ��8ث ا���ط�ن  �a��- �� 1977!ام ��

 و)��' -�%, إ��5 أ-�ت �!دا �4 ا�!را �ت 6=ل ا���ط�ن و231��ه ��/ ا�%�`/

  . وأ �ھ�

�	� اورام  ��� c�Fأوا^� ھ:ا ا�<�ن أ ,<

 - )l-) - Arthur  &ph .d.nezu &Christine maguth nezuءا �<�=V� 4� Wج ا���ط�ن 

��5 ا�!را �ت < 4O1 �� ����%�-W�5 أو ا�� ��ا�%��^� ا�%�$�<� ��+�ط ا���ط�ن  =ءا ا��	�

��ة �4 اط��ء >, "F ا�!را � �4 )�� �&%=��ت !�( '1�� �5� 4��إW >, ا�$<!*4 ا�%�`

�; أ��8ء ا�$��� %-)3.(   

1- Patrice guex. Opcite .p: 5  

3-Jimmie c Holland .“Psycho oncology“.oxford press. New York 1998.p:3  

  

  

  

  

  



��� ا��	� اورام                                                                ا�	�� ا�����           

 

37 

 

3-  �� ���� �������  :ا
وراما����م ا

-  �����	� اورام ھ= ��� ��$!د ا�����Mت 1+��ك �$���M1 Hت �!*!ة ر^ ���

��5 ا�����Mت ا���*�*� أو ا�$��د*� ��� < �%� ���: ��$�<� �!را � اورام ا���ط�

ا�&�ا�6 و ا�KL ا���ط�, وطK اط	�ل وا�$Vج ��X$� و أ*�A ��� ا�%���� و ��� ا�"!د 

�$� ا��8ل ا�KL و�Lا��%�ء و� �	ا�� ��� . 

  

4-  �� ��� �  �!�"#���'& ا
وراما���ا%�$ ا�  :و*!�(�#)  � ا

-  4� ;^�X ط�ن��ن 5ا�/ ��1ض ا��O  4�

��5  3ا�/ 1ارو*� و ا�=W*�ت ا�%�8!ة و ا�!ول ا�%�<!�� *%=ت ���5 6=ا�, �4 �4 ا���Oن 

 ;� ������ ��1	$� �<�ر ��� Mary(ا��aاض ا�GىA1; 6!ا �8���51 و�kورام ا���ط�

Burton &Maggie Watson. « Counselling people with cancer « . Wiley .2002 .

p: 3(  

 –  c�L�� ;(4 ھ= ا�=اO� !6ط�ن ��ض وا��ن ان ا�=�e* ھ��ك ا�$!*! �4 ا���س

 4� ��Eأ YF=� �%$��*200  ��F�G �5� ����=ع ا��aاض و�E أ�=اع اورام ا���ط�

�$, ��VM*� و������, �1<�� أ��E3< ��E و%�1= �Lا� ��و��lة وا6!ة وھ, ا��%= وا���ا�E ا�"

/`=< ,< .  

�q  1.4أن �� *<�رب  1997و-! >, ��م  -M+1 �1ط�ن و��ن ���6 -!*!ة �4 ا�=���

�q أ��E ��10 *<�رب  1990ا���ط�ن >, وم أ ��م M+1 �1ن ���6  �ط�ن -!*!ة و=���

 4�1.500  ���qMX �4 ا�%�=); أن *%=ت �E *=م �4 أ*�م ھ:ا ا�$�م و اورام ا���ط�

  . ھ= ا���K ا��^��, ا����, ��=>�ة >, و م ا 

و-!ت �$!Wت ا���Fa ��!  1997ن ا��-�ل أ��E إ���F �4 ا����ء 6�� >, ��م و-! أ -
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�=�� ��!  596.000ا�� ��! ا����ء785.000ا��-�لX ��Eوان  �ط�ن ا���و ���1 ھ= ا

�=�� ��! ا����ءX ��E  . ا��-�ل و �ط�ن ا��!ي ھ= ا

��Lق وا ; ��4 ا�%&%=��ت ا�$ /�� Y��M1 ط�ن����� ���Fa4 و �$!ل ا��� >, و م ا �(�

 �Fھ�!ي �2 �4 ا �F4 ا� T��=ن �4 ا�F إ>�*<, >, ا�%<!�� �2 ا��O*��ا��-�ل >�

��ت �4 O*��ا ��وي وا���Fa ���ط�ن ا��!ي أ��/ ��4 ا���T ���%<�ر�� �; ا����ء ا

�Fء �4  أ��أ>�*<, وا���Fوي وھ�!ي  أ��  ا 

�� وا�%%��  -��ھ��ك �!ة �=ا�� LG=رة ��$�<� ��L=ر ��ض ا���ط�ن ��E$=ا�� ا�&

���ر*t ا �ة وإ*&����H ����ط�ن و��/  ��� ا�%��ل ���ت ا����ء ا��=ا1, �!*45  �ط�ن 

��و �ت *%4O أن 	��� ���Faا �A*ط�ن ا��!ي وأ��ا� �*=L�� ا��!ي ��5 ا �$!اد أ)=ى

   )2(�5ب ا��O! ا�%V� H� 4�l)� ���ط�ن ا��O! *]دي إ�/ L1=*�ه وأ*�A ا��

 )2(-Arthur &ph .d nezu.opcite.ppp:5-6-7  

�� وھ= *���ول ا�$�د  -�ظ�5 ��� �	� اورام >, إط�ر أو ; >, �&�ل اورام ا���ط�

�� ����ط�ن �e�� 4=ر*4E=��وا� ����%�-Wوا ��  : ا��	�

�; ��ا�6 ا�%�ض وC�:E آ �ھ�  اW �&���ت ا��	��� �%�`/ ا���ط�ن >, - 1 -%-

  . و�<!�, ا����*�

�� ا��, *%4O أن 1]�2 >, ا�%�ض  -2-��%�-Wوا ��E=��وا� ���81�� ا�$=ا�� ا��	�

  وL1=ره 

�%=ه وذ�C �$!ة أ ��ب ���5 ,< �]�L� ن�Eو V%5� ن�E K�  : �4O ھ:ا ا�&�

�� >, ا�%�ض -�Lوا� ��وأ*�A ا�=ال .وF%� ا�$�ر ا��A>��� �L�1�%*� ا�$�ط	�� وا��	�

 4���' ����6 ����8 وا��!ر*K و)�� �!د اط��ء  =اء ا��	��E ,ا�%8!ودة ا��

 /���ا �� 1	��ق إ�/ ا�8! اد�E�8ء ا�$��� و��4 >, ��اlE ا���ط�ن >, -%�; أ���%�-Wوا



��� ا��	� اورام                                                                ا�	�� ا�����           

 

39 

 

mا��8=ث و��ا� �*=L1 ,<  ت�����I ا��(!�� �8��F أدوات �*=L1 و��/ `�ورة K*ا��!ر

�� و�%d ا�8��ة و6��ة ا�%����4 وا�2Rر �=�>, ھ:ا ا�%&�ل وأ*�A ��ا)�� ا��اض و

�� ا��, )! �5e1 -�اء ا�%�ض ����^,( ا�&�%�Oج ا�V$ا� �&���  .) ا�<,ء و><!ان ا�+$� 

�4 أو-H ا��<!م  -� ���VO+%�� qت ا��	��� وl1 Wال ا�$V)� ا�!*���M+ج وا��V$ا� ,<

�� ا��, K�L�1 ا�!را ���%�-Wل �!ة ط�ق –. واVG 4� ه����Wا K�- ورام�	� ا ��� :  

 ���� وا��	�E=��ت ا�VG!ا�� �*=L1��1ل وWل ��5رات ا�&� ,< K*1<!*� ا�%+=رة وا��!ر

 ����س ا��اض ا�:ا1>� ����%�-Wو( وا I�>ن وا���وا�<��س ) ا�EW[�ب وا�5:*�نا�� وا�"�

�K ا��M� 4� !8ط� ا���Fa �����ط�ن .ا�O%, ��&=دة >, ا�8��ة ا�%�"��ة�- /��

��ة أ*�A.وا�=>��ت�E '��E ورام�� : و ���ھ%�ت ��� �	� اE=���5 ا�$=ا�� ا�< ,<

�4 ��/ أ �س ا�%��دىء G!4 ا��� Y(=ا�� K��� أ ��L1ط�ن وا�=)�*� و���8 ا�<�O%�

����ت ا�8%	�LM��� �<= وإ*&�د �Eدر �4 ا����6�4 ذوي  ا��	�E=��ا� ���ودرا � ط�ق ��"

�� وأ �=ب ا�8��ة �=� C�:Eط[� و�M�5 وا�$�دات ا����� �=�Eت ا�8��ة وأ ���ا���Mة >, 1"

 �8���)1(   

)1(-jimmie c holland .opcite .pp :3-4-5   

�	� ا�<!ر �4 اھ%�� �; أو-H ا��<!م وو-�5ت  - /�� ,��%�-Wا�%&�%; وا�%��خ ا �e�

�� �$��&�H و�:�C >�ن 1&��� ا�	�د �4 	�Eط�ن و��و�$�>� ا���س �� Y(إ�, *�&� �4 ا�%=ا

 �5��� ا��, *8!ث >M*ا >, ھ:ه ا�8<�� ا���ر���E ا��VGل ا���Fa �����ط�ن )! 231 �2[1

�Y ا��	�, وا��, O1=ن  3و*%4O أن �8!د O1]�2 ��/ ا�� �������%!ة �4 �=ا�� ر^

�� �k>�اد �M+ت ا��	Fو T*�%%!ة �4 ا���و �4 ا�% Y(ا�%&�%; و�4 ا�%$�>� ���%=ا

 �5�	��� >, ����6 " و��5را�51 >, ا��$��� وأ*�A ا�%��%!ة �4 ا��اض �Lا� I^�>8ا� ,<

�q وا�$Vج ا�%�=);M+ا��"  
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   :�%��%!ة �4 ا�%&�%;ا -

 q�M+ج وا��V$رات ا���M� �<�$%وا� q�M+��� �6=�	%ا�%��)+� ا� �*�  ���  

- T*�%%!ة �4 ا���ا�% :  

 ��ا��و6�� ا��, 1]�2 >, �=ا-L1 ��6�� �5=*�  أو��� ا��mA ا�$�ط	, و ا�%$�<!ات ا�!*�

 ,��%�-Wاد وا�!�� ا!$� Wب وا�&�aواج واlھ!اف ��� ا�1<��q ا �A*ط�ن وأ��ا� .  

  : ا�%��%!ة �4 ا�%�ض-

 q�M+م وا��WRا �F�G اض��  )1(��� �=); ا���Fa و����6 ا���Fa وا

)1(-J .Opcite .p :3-4-5immie holland  
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�+,-:  

�� : وھ:ا أ ���m أن���ا��, ��51 ��ورام   *$��� ��� �	� اورام �4 ا�$�=م ا�&!*!ة 

�� �4 �!ة �=ا6,  =اء ��� وذ�X�1 ,O� C! اط��ء ا���ط�(VG�� أو ا��%�-Wأو ا ��ا��	�

�� Y*�$1 ا�%�ض ��%�*T و������, ھ= ��� ��5 	�E �A*وأ T*�%ا��$��� �; ا� ��	�E /إ�

���  .-!ا >, �&�ل اورام ا���ط�
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�����:  

 

�" ���� ا���س م� ���� ��� "��ط�ن" ���� ������ إم��$�� م#�أ م� "��!��ام ا��

 45 ا���س أذھ�ن 45 ا���3 ا�,ي ا��أي ا�(�ط1  ھ,ا ا���ض، �-,ا ا����ب ا�*() '	�ء

 ا�A�B ���م إن @�� ����ض، ا?و��� ا?��اض وإھ��ل ا�8>ج إم��$��ت ��59 ��8م ا���47

� ا?و��� م�I�J 45 ا���GH ا�3*�ف إ�E أدى ا�8�م� وا����93Hت و�����$�� ��*	�ء ��Lة إم

��ة	��5،Iا�43 م� ����ا?� AMH ار�O!ا �ن أن ھ4 ���-�ط� وھ9 ��*	�ء، P��� م�ض ا�

45 I�Jم�ض ا?و��� م� ��@ ،��Qر وان م�R3$ظ-9ر ا � ��P 4�8 م�M�T أ��اض أو ا?�

 )%41( و ا���ء 45 ا��ط�ن إO���ت م� )%61(أن ا��9�8م وم� ا�*	�ء �O�5 إ7���

� م� أم��� U*�� 45 ا��L�ل 45 م�-�Mا� �-H ا�L V*� �*() ا�43 وا���Wت ��-�، ا�

�9ن ا?و��� ا�����J 45 ا���ل ھ4 ��� )%05( ھ,ه 45� ��$�� ��ط�ن  ��� م� �5-� ا�*	�ء إم

� ا���يJء، ��� وا���  .���J  �-HوZ� ا?$9اع أ��� وھ�� ا��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ا��ط�نا�	�� ا��ا��                                                                                 

43 

 

 :ا��ط�ن �	���. 1

 ���: 45 G8� ن��J?ا E�H ن�ط� ا��H�M ا����5�J 9� 4�8H م�( "ا�(#�] ا�9رم" ا�

1��9س ا��9$�$�� ا����� م� م��3ة ا����� إن  )ا��Hر�98ن(  �B� ��ن ��� )ا�#��ي ا�

I��H Cancer  �HT��M$!ء ا�$�9ن ا?ط#�ا?و���� ا��9$ A#� 7(�م� �MJ 98نB� 45 ا�

�� أول وھ9 ا���ي ��ط�ن ماأور م� �*��-� '��[ ا�43 ا����3ة وم(��#I ا��9\' ^J<م 

 .ا���ض �,�_

 و@�� ا�	979ي �����T��3� 9 ا�43 ضاا?م� م� �#��ة م��9�M ��م �8#�� ھ9 :ا����� 

  05ص 200 2وأ��8، أب.��(>H� ا���`#\
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 :ا��ط�ن أ���ب. 2

 :وا��H9`8 ا�#���b ا?�#�ب 

- ��c�39ا�4 :ا�J )41% (ت م��$�ط�  .، ا���ء��� ) %31(و ا��L�ل���  ا�

- \�$ �H,d39ل،ا���  ا�-9اء ��9ث ،ا�

  ��9ار�H ا�	��� ا?وارم��، ا�Tر$�g، م9اد :م�� ا��������f ا��9اد �G8# ا��83ض -

 )52 ص 2113 ،ر5��4 م�وان(  د9Hما�وا� أ�i أ'�8 م�� :�h'�8 ا��83ض -.

- AH�)� ت�bHTMة ا���رة ا�����8 ا�`� DNA 45 ،���)ھ9 ا����8 وھ,ا ا� i�Mم 

 م� ا�#��ء !��دة ا����9�B ا��9�8م�ت H ���L�93ي �Lا طTL �H9ء 5-4 ا�(���، 45 ا!دارة

�H�L. 

�� �O93� ��#�@تاا��ر أ�� Eإ� �H��� �P<8'�ة ا��ا�98ام� ��� ا��# �� ا��ط�ن و$*Uة ا��	

 ا�M-�ز 45 ھ�م� تا����d ���ث ا�`�@�Jh� ،�Bاث ا�	�د م9اL-� أن ���Q ا�#�9ث أن @��

�ھ� 7�B@� ��م> ذا�l#�H 45 �J I ا!O��� كاإدر ا��ط�ن J��� و45 ا�����4،H 45 

 .��9رم ا���H ا���3م وT8Hز ا������� ا��	�ءات إ87�ف

Eو�� � L-� م� وا�3LW���� ا��	�� ا�98ام� ��� ا�##�� ا�P<8�ت �A8�H ���U أ$I م� ا��@

 ا��	4 ا�`9J \dل ا�����f ا�#�9ث أن إW أ�cى، L-� م� ���ط�ن ا��(�3	� وا��R�ھ�

��-� ا�43 ا��m�ت 9Jل تا�'مQ ���م ا�����4 وا�M-�ز�H ���� إذ ا��P<8، ھ,ه �	�H 

\d`�� 4 .ا��ط�$�� رم ا?وا ��E ا��`�ء 45 ا������ ا�B#���8 ا�(>H� $*�ط م� ا��� ا��	

 �G8 ���ء ��E ا�����R5 45 ا�(>H� ھ,ه $*�ط أھ��� ��E ��تاا��ر ���Q ا�,ي ا�P9[ و45

E7ا��� E�� ��P ة���ا� �� ص 3� 2112�9�Hر،( .ا��#�� ا���ي ��ط�ن م�c E7�ص و�*

010( 

�ي أو ا��	4 ا!L-�د م� $9ع أي إنMا� ���H دي أنQH Eرة إ��9 ا��3�Bم� �م ]�� 

 coricotropin-releasing) ا��*�L9��� �H-� ا����ر ا�8�م� زا�5إ إ�QH Eدي م�� ا��-�د،

factor) CRF 9وھ �H�� ��3#�� 9ن� ��ACTH ) E ز�اإ5 ��وه H�	T أم���� `�J�( 41(م� م

 `�J� 9B� 30ل ���� ��H�� ��3#�� I ا�cm وھ9 ا��(�م��، ���dة ا?م�م4 ا�	) م93ى

 .ا���H�R ا��dة م� ا��*�ة م���B ىمE�� 93 ا���و��Tول زاإ�H �5*\ ا�-�م9ن ھ,ا أم����،
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45 ���� ا��ط�$�� ضا��?م� وا!O��� ا���و��Tول زاإ�5 زH�دة ��� ا��P<8 إن �Zدة أ�Hز 

��H9 م� ا�c ����3>ل م� ا�����4، ا�M-�ز ��� ��#�\ 45 ا�-�م9ن ھ,ا زاإ�5� �H<)ا� 

�Hو�	ا��� �� ا?� ���9��3$���H م� ا���و��Tول )H	G ��� ا�3���f، ا���	�وH�ت c�ص، و�*

 ھ,ا ��i ا�#�`�ء، ا���H�ت $�9 و��	�T ا�����4 ا�M-�ز و���H9 د�� �� مQو�8H W ا�,ي

A ����� وم� ا������، ا�����B إ�E ا�#�`�ء ا���H�ت ھ�Mة م� ا���و��Tول ���H وا$�� 5�

��8�� �H<)، ا��	��ة وھ,ه ا�3T�8 ا�43 ا���M� ولTو���� �`I8 ا������، �#[ ��P E�در ا�

�Bو�� ����ا��83ض ��� أ� V�3)�� 9طd`ا���رة و��م ا� E�� �� L-� م� ��9اL-3-� ا�3�

 ا�A�d3 ا�-� م� ��ن ا�43 ضاا?م� ��(�M�3$ V�3 ا��9ت �(�B ���7 ا�	�د �9ن و���

�-��� ،����� 1102-1161 ، )��Rم� ��، ا�������2010 ا�8( 

 وLey ��QH وا��59�ت ا��9ك أ�Z ��� ا�9J �P<8ل ) 2010 ( ��م ��تادر ��8L �*8ام� 45

��L�ن، م�ض �� ا���ط��س ��H#\ إذ ا�J!رة ا����� E�� �-Lا��9ا ��L�اث ا���Jh� 

�� مQ'� ��$(	�ض :ا��7� م*��� وا�3��ي، مااT3�W ا�3LW����، ا���$�ة �-�، وا�3�

���O!?ور ا�$�� ما��ط� ��J \#��H 45 ا���ء، ��ى ا�-�م9$�� اW<3cWت �� ا�����M ا�

4، ����� ا���(	G ا!دارك���3LWا ���م* ،TM8ب ا��ت �� ا�83#�� @�W�8	$Wا ��#� ا�

 ����GH،  ا���4 وا���3#� ا���ض 9Jل ا��#�� وا�8P93�ت ، Fisher )435 ( واb3�W�ب

 و�*�� 125 ص � 010�9�Hر،( ����GH ا��#�� وا��9ت �9Bره، و��رع ا��ط�ن �R-9ر

Ell et coll Eع إ��	ار� �'Qة م���ء ��ى ا�� د ا�3	�د�-� ��� ا���ي ��ط�ن ا������ت ا��

 .ا�8�ط	4 ا���� م� ��ار

 ا��3�ن (Giesse D’aves et coll 2000) و�,�_ (Cohen et Syme 1985) م� �� ودار��

 ���م� أ�#� ���V ����و�� @��#� 9�Hم9ن ا?��cة، ا�����J 45 ا��ط�ن م�U� E7ن ���Qان

E�3H �� داأE�� �5 ا�3�W�د �--���� Fisher 301) (،��Qادر و��� ]H�Lم�8 أ�M� 

��� �3�$	9ردH9ل ا?م�J �Zأ � �Pرت �J] ا���ض، م9اE�� �-L ا���رة ��E ا�8�ط	4 ا���

 ��8 ��ط	�� م�$�ة م� ا�3	�ن ا��9ا�4 ا���ي ��ط�ن ا������ت ا���H`�ت �J�ة �35ة

���O!ض، ا����� V87 ا�43 ا���ة �'3-�ت ��`Hم� ���ض ا���Tم �cا��9ا�4 ا �� 

3	�نH ة أي م��$� .��ط	�� م
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 145 ص 1000 ����ن،( (

��� �O9� 9ن�J�#ا� Eرع :أن إ�� ��� THداد ا��#��، ا��9ت إ�Q� Eدي ��ر�L ا���ض �

E7��87 ا����ا��8وا$���، و@�� ا�( �H,9ن ا����H Eإ� A�M3ا���رة و��م ا� E�� �-Lم9ا 

 إ�E ������ �#��ة، ��ر�L ا���ض م�ر و�\ء ا?5`�، ا�����4 ا?داء ��H#\ ����� ا���ض،

�-Lوم� ا��9ا�وا�83#�� وا��� �� ���م* A`dه ا��M� GHء ا����9ر،(  وا?ط#�H�� 010 ص 

132 ( 

 :ا��ط�ن ضا��أ. 3 

 :ا���m ا��8��O إ�E ا��ط�ن ضاأ�� )ا��5��4 م�وان( �()

- �J�P أو n�*� ��Mا� W م���H �M��8���� �Hد�ل ا�8<c ���9#أ�. 

 ا��Tف أو ا���3ح أو ����_ ا��3أت أو ا�9اد إ�-$9� E� ���d أو �MJ-� أو '��-� ���d '�م� -

 .ا3�W-�ب أو

 .���Pة �35ة c>ل THول W ا��9ت 45 �#�ل أو ��� -

�� ا���ر م� زتا��H �5p�AJ و�P ا�8>ج ر@� THول W م��3 �8�ل-*� �d��)�*P(  �P 

�9نH ��9�م م�����. 

�9ن م� @��#� ا���ي 45 ورم أو ��� -H ��@ ،��Qظ-9ر أو م ��d� 45 ��� أو 'MJ �Jأ 

��Hأو ا��� ��d� 48`45 م ��L ا���ي �� $Tف ظ-9ر أو ا����� Q@ 45ور أو ا$(	�ض �*

 .م�-� دم9ي

�، م� م��ن أي 45 ورم ظ-9ر -Mم� ظ-9ر أو ا��7( ��� �Hو�	45 �� �#Pا!�\ أو ا�� ��@ 

���Qم. 

- ��98O ��� م�8B1 أو ا��P ��3 أو ا�*-�� ��5ان م� ا����3 ا�-`� �9ء م� ا�*���H أو م

�H��� ظ-9ر أو وا�9ھ� ا�*�9ب م� ا��م ��5 رض ا أع م� ا�*)`� 45 �B#9د أو ا�Lو 

 .I�5 م��3 أ�� أو ���3

 .ا�d�f\ م� دم وو9Lد إ�-�ل م� م�3�و�� أو إم�ك ظ-9ر م� ا�9d3ط ��دات 45 �#,دل -

 .ا�#�>ت و��8د ��98O م� '���H أو مI8 م(B�3� أو ا�#9ل $-��H 45 ا�#9ل م� ا��م ظ-9ر -
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� م� طT$ ��@ 48�#ف -J45 ا�� ��@ ]Pدة و�ا�8 �H�-*�8 أو ا�� �-��B�$ازإ5 ظ-9ر أو ا� 

� م� ط48�# @��Jا��. 

� م� م��ن أي م�� طVHT$ ��@ 48�# أي -Mا�. 

 �##-� �3��ي ا�A�#B ر�8L ا م ا����ب ��E أ�#���9 م� أ��� ضاا?�� ا���3ت إذا

�-3M��8م� وم � ا�*() إO��� ���`�ورة رض ا ا?م ھ,ه ظ-9ر W 4�8H أ$I ا��8

�ط�ن���.  

 

 :ا��ط�ن ��ج 4-

�#38H ن م�ض�ط� ھ,ا م� ا�8>ج أن ا����Q وم� ض،اا?م� م� م��9�M �� �#�رة ا�

V�3)� A وا�43 ا�L<8�ت، م� م3H ��9�M`�� ا���ضJ ن�� ودرI3L ا��ط�ن م

I3�Jوم� ���Jو ،GHا��� �4 و��5�H ذ�� � .ا�L<8�ت ?ھ

��اا ا�	�ج -أ���: 

3-�فH ��8ا� ا�M4ا�J 9لO9ا� Eم� ا�9رم م�79 إ� ��Pق، أ�Bا� �-�Pوأ ZUا��� E�� 

�M� أ$Mا� ����� وم� ا�Z n��3ط� م� ا�� أ$3M-� م� ��Tc ا�3(>ص �#� ا��وم، �

� أ�#� �b3�W�ل ��-��ا و�����-�،� �� م���� �7ر و��PU ا��ط�$4 ا���r م� م�

 ا��M�ورة، ا����H9 ا?�`�ء ��E ذ�_ ���ZU ر��ة ا م م� ا���593ة، ا����3�ت ���5 و���3(�ام

 أو ا���	�و�H، ا��dد O9�c� ا���H#� وا?�`�ء ا?$�M م� م���8 م��J ��اإز إ�E إ7��5

�ط�ن آدم ��8�L( إ��-� �Jاا��M م979ع ا�9رم H<c� ا$�3�ل ا��38�د م� م9ا�7 أي� 

��9	Bا�( 

 :ا�!���� � ا�	�ج -ب 

 ا���� م� $9ع وھ9 وا$3*�رھ� ا$��م-� و���� ا�(>H�، $�9 ��#\ ا�43 ا?دو�H م� $9ع ھ9

،�H<)� [�J A��� �H<)م�� ا��ا�� ،V�3��� ��� ا�(>H� �B�ل ���I3 أن ا������4f ا�8>ج وم*

 :م�� وا���M3دة ا���9ي ا��*�ط ذات ا�(>H� و���,ات ا��ط�$�� و@�� ا��ط�$��

 ا�*�8 -

- �H<)ط ذات ا��4 ا��*�Mت م�� ا��`H9#ت ا��9ا$��وا� �H9ا��� 



 ا��ط�نا�	�� ا��ا��                                                                                 

48 

- �H<)ا� �H9م�� ا��م �H<c ،ا��م [�J \#�H وا�3#�ال $�9 ا�8>ج ،�H<)ا� �ث م��H (�$ 45 

#A ا��م ��5 ا�#�`�ء، ا��م ��H�ت ھ#9ط �#A ا������� �Z?ا E�� ت�H�� ء،اا���� ا�

VHTا�� A#� �Z?ا E�� lf�	ا�� �H9ا��م. 

�P��83 وH 4 ا�8>جf����� �P ��� ضاا?�� و�����3 ا?م و�)3	�V ماا?ور ��B�� ��d�3	� ا�

��83H �#P �Mاا��J أو ��8ھ�)A�B)ا�( 

 :ا#"	��� ا�	�ج-ج

V9ظH 4 ا�8>ج��ت ا!'8���#B3ا� �	ع ا��(�3�8't� 45 م���� ���� �H<)$�� ا��ط� ا�

�M��83(�ام �9اء ماروا? وم��� �O��8ا� �f�R���9 أو ا��*�8، وا��� n54 د��4 إ'8��� 

�P�Bا� IB�� ���3 ����) أو $-��f� ���-� ا��`�ء ���d ا�9رم��، وا�(>H� ا?$E�� �M و�

��9 ��ط�ن آدم I�. )��8�Lا���)3� ZU	�V ا�9رم	Bا�( 

45 �H<)$�� ا��ط� QHدي م� bHTL�ت ��م�� ���P Eر�I 45 ا�8>ج ھ,ا 5����� ���� DNA ا�

Eإ� � ��م��ھ� إ�QH Eدي م� ��!'8�ع ا����� ا�(>H� ��ZU3 ا!'8��4 ا�8>ج وأ�Z�ء م�9-

�� L�$#��، رض ا أع إ�E ��وره QHدي وا�,ي� ��� ھ,ا ر@�H ه,-� �H<)د أن ا��M3� ن? IH�� 

-� ����E�� l ا���رة	$ ���H ث أن��H 4 ا�8>ج��ر ا!'8�Zآ ��#$�L ن، م�����dا� ،Q��3ا� 

�� ا��م، ��5 ا�*�8، ��5ان إ�-�ل،�H ر �-,ه�Zmا ��#$�Mأن ��8 �3#�د أن ا� ,cU� �H<)ا� �3Pو 

  (NEZU et al, 2003,269) .ا�B#�48 $*�ط-� و��M3� V$U3د

 :ا��%��� ا�	�ج -د

 آ���ت �93ظ�V �>ج وھ9 ا���M3�<� ،�H9��� ا���8ل ا�8>ج أو ا���9ي ���8>ج أ`H� �8Hف

 ردود واZ�رة ا��ا���c ا�(>H� �T���3 ا�����83 ا��m�ت O9�c� ا��(�3	� ا�����4 ا�M-�ز ���

 L-�ز و��	�T د�� ���d و�THT8ھ�، ا������� ا�(>H� إ$3�ج م�8ل ر�5 وآ���ت ا�����4، ا�	�8

 ��8�م�� أو ا��8وى وم��5�� ضاا?م� ����وم� �9اء م#�'� @�� أو م#�'� �*�� ا������،

�H<)$�� ا��ط� �8>ج ا�M�$#�� ا���ZU3ت إدارة 45 ������ة أو و��م��ھ�، ��وة �(>H� ا�

 .ط#��8� ا������� ا���9Rم� H<c� �	�زھ� �H9�J م��#�ت ���3(�ام وذ�_ ماا?ور

 :أ+�ى ��(�ت- ھـ 
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3-�ف :ا�	�2� ا�%1�ع ��ازر -,ا��� ا�	�جH ا�3#�ال ا�8>ج ھ,ا �H<c U*ع ا����)���� 

 وا�3���Z ا���P E�� 9�درة وم8�5�ة ����� �(>H� ���L<8�ت، ا����\ أو ����ط�ن ا����ب

��9 ��ط�ن آدم ��8�L( .ا��م H<c� وا$3�ج	Bا�( 

 ا�3�م�9	�� �>ج م�� ا�-�م9$4 ����*�ط ا���ZU3ة ماا?ور �G8# وذ�_ :ا���3,4� ا�	�ج -

�3ون �>ج ا���ي، ��ط�نLن )أ$�9ي ھ�م9ن( ا�#�و�ط� .ا�#�و�3�ت �

� ا�	�ج -%��3-�ف :ا�Hت ا�8>ج ھ,ا و���Mدي ا�43 ا�Q� ة�	9ل ط�$4 ا�3�ط�  .ا�
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 :ا��ط�ن ���ض ا�7%�� ا56�ر 5-

AJ )ام�ز و���ة،�P 2011 ( ���H ��#8� ر�Zmا �� L-� م� :L�$#�� ��ط�ن ���ض ا��	

��V وط�ق ا�8>ج، آZ�ر أ�cى L-� وم� ا�*3�� ،I5��R ����ض ا��	�� اZm�ر� E7ا��� 

 .ا���ى وا���H9B ا�*��P ا�L<8�ت م�

�� I$p5 ا����H93 ھ,�H و45�H دي أنQ� �B7Wتاا�� �� إ�E ا�����A @�� وا�3��V ا��	

 ا�,ي ���8>ج �4ء و���� "أ��" ���� ط�nH �� ا���-�� GH� 8H#� ا�43 ا��8�$�ة ار�	�ع

�� ��(�B ا���GH '	�ء �5ص �8Hض�H ��3 أنM� ھ��R3تاا� ����ا��33 �H�-3� م�ض 

 :45 وا������3 أ����� م�9�M�ت 45 ا��ط�ن

 :ا��,ت 94 ا�1,ف -

 ھ,ا و45 ا�����، ا�(��B �����ض ا�,ھ���ت E��� 45 ا�43 "��ط�ن" ���� c>ل م� H#�أ

 �-� م��J I7ام� م(c V�3>ل ا���GH إ�E ا������9 و@�� ا������9 ا��9�8م�ت ا���ق

،�H�B' ���H �-� أن ���� E�� u�8ا� �أن أو ھ9، �� ���� I� ة�$���5 م8�إ7. 

  :ا��	�3�ة 94 ا�1,ف -

�-RH �B#-9م م��	ن م�ض ���ط���3� "ھ�د�f $�ر ��P "E��� م�ض ھ9 ا�Hا�(9ف ھ,ا و 

 م� �98O�ت ��9H م�� �	��H، ھ�د�f @�� لا�W T ا�Wvم أن c ����J>ل م� ا��8�$�ة م�

 .ا����\

 وu�8H د5����، ���9�ت ��ة و���9 م����3، @�� أ��P�If ��8�$�ة ا���GH رؤ�H إن

� م� ا��8��9Mن-3-L *� '98ر	��ق، ��	c!وا ،TM8ا� A$,ا� �M�3$ م�� �� آWم 45 ا�3�

،�  45 ا���� ��5 ا�,ي ا���GH، م� ا�� 45 �P<8�J!#�ط ار RH 8'9-�ون �J] م�7-

r��8ا�� �M�3$ ت�#Z 3م را��وا�Wmا. 

  

 :ا�<�= أو ا��;� 94 ا�1,ف -

���3H ���ء أ���Zم أ�����8 ا���� Lا�،��J ��38� ر�Zmا �� ����>�E�� I �`9 �	��ان ا��	

�9ن ا�,ي ا��L9ا$4 وا��3�W�رH I�5 9`8ا��979ع ھ9 ا�.   
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� ا���ي، ا�(���، ا���f، ا�B��ل، ��5ان 5��ة إنJا�� �#O!��9 ،....وا� i	$ ت��98O 

V�� ا�#93ر �� p5ن I�5، ا���GH وا���3�ر ���8`9 ا����#�B ا���3>ت ��$[ م-�� و��� ا�3

��#� (�$ ���P ا�,ي ا�,ات I-L9ا�� GHن م��ط� .ا�

? �,رة ���� 94 ا�1,ف -� :ا�

�ZU3H GHر ا����8#��ت أو تا����� ا������4f ا�8>ج ���� ���ZU3 وا�����83 إ��IL9� ،I ا�43 ا�

�E�� ،I ��?'�8 وا�8>جL رك�� d3تا��ا� ���Mا� E�� �Mا� �#���� ��M��8��� ھ�ة�ظ 

�� تا��ا�d3 ھ,ه وا�3LW��4 ا�8�4�f ا����\ ��J u�8H 45 رو�����،� �Zض وأ��� 

 .وم-�د ��Bc م�ض �� ��*V ا��ط�ن،

���H ب أن�B`� ���)' GHة ��9رة ا�����Bc A#� dت��� I9ر�O ،���Mا� 

 ا��ور ا��ط�ن i�H ...ا�*�8 ��5ان �#A اW$3��ر أو ا������4f ا�8>ج رG5 إ�E و�Qدي

،4���3LWا W ���� 4�f�8وا��-�4 ا� GH���� ة رض ا ا?م �� م����B)رك ا��Hو E7ا��� 

�ط�ن وا��n���� ���83 إZ�رة ا?��� ا��3�rf م�7-� ��ا�H م�,���.   

 ا���H GH	�� ��� ..أم ا��، �Uب، ا���QH ،GHدIH ��ن ا�,ي ا�����4 ا��ور �L 45اا��3 م��

I��B�� E�� م��ارت ،I���J l#�Hءا وTL ��#� �-�7 م��c ت�وا�8>ج، ا���ض ���3`� 

�#3Hة، ��5ان و�B� اE�� �H�cm ا���GH ا��3�د �Hا�4�8H T ��� ا�3�W>��� ��5ان ا�

�`Hا���رة ��5ان وأ E�� ��، و��E ذوا�--B��و45 م �Pا�9ا �MH ن م�ض�ط� @��#� ا�

 ا��ور و��5ان ا���8 �� ا�VP93 وQHدي م���� وم*��� ا�3LW���� ا���879 45 ا$�B�ع

4�f�8ا� ،GH����� Eس إ��J!وى ��8م ا�Mا� �	وا��. (Salamagne, 1994, 17)  

�5�7!�� Eإ� �م I*�8H GHس م� ا����J، إ��	����5 � I��3�H س�Jإ �cن ��م وھ9 آ�ا?م 

A#� �B)ا� � 45 ا���� و��م ا����3 @��ب أ9Lاء 5 45��u�8 ا��M-9ل، وا���3#� ا��اھ

�#�3 ��E ا���GH �85 رد أن ��� ا��ط�ن، م�E7 ��ى ��9ة ���93 ا�43 ا��*��� م� ا��

،�H�-3ب ا��ن، و@�����3 ا?مH 45 س�J!م ا�ا�8 n����� \#ة ا���������ب ��ر��W45 وا 

 .وا���3#� ا����7

�س ھ,ا n5ا�3H م� و@��#�J!م ا�ا�8 n�`��� ،_�93��98 م� وا�O 45 د�MHت إ�م9�8م l�� 

I� �-	� I7م�. )A�B)ا�(   
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���H أن ��Jت اWو��م GHد ا����MH! ��##� ،���Bم� ���Jإ A$,��� 4��3��رك و��H 

GH��9�8 ا���ض ا���� UB)� �#��@و �9ن م�� �-Lت 45 ھ,ه ا!دارك و�$�ط� ا����#�B ا�

��c�3���. 

�	H س ھ,ا�J!ا ،n����� 9ع`c د�وا$�� ���� '4ء أي ��#9ل ا���H�83 ا���E7 م� ا�

� �MHن ا�,ي ���Uزق م(�ج أو م�	, إMH�د �#�� 45- ا�,ي ا��9ت ��H�-3 و�,�_ I�5 أ$	

� .BH�ردھ

Hn5ن م�ض �3ا�ط� ��ن ��� اWھ�3�م ا���H GH	�� �J] ا��9م��، ا����ة ��d3� n��� 45 ا�

A�MH I� �83ا�� �#P ،أو ا���ض ���H I��أ�� �Hد��3�Wو النح مباالة المريض يظهر ا ،��dا� 

3� W 5-9 ��،ا�P ا?��� ا����\ H	-�-� وا�43-H Wإ ،I	�� ،I7م� WأIم l#�H GHا��� 

 .وا��8��Ph� ��M�رب ����#� ��وا$��

 آن 45 دورA8�� �H ا�43 ا�8���f و�\ 45 و�Lا$�� ���P`� ا��8وا$�� ھ,ه ���� ذ�_ وم����

،�Jوا ��f�8ا� ���3 م� و���وم ��ا�5 ا�43 ا���H9 وا�8���f '4ء، �� ���� ��E ا���درة ا��

��م إ�B�ء c>لJأ ،��R��9� 43وا� W ���� E74ء ا���*� �O�c _bأو� �H,ا� �-H�� 

�#��@ n�7 م� �#P م ھ,ه وم���J?أن ���_" ا ��U� _��� أن l5�� م� L-�ا �#,ل أن ���_ �

���Lأ" 
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���+:  

 ��	$  E�� �ZQH ى�c?م� اTار ا?م�اض ا���@ E�� ن�ط�r�3 أن م�ض ا�$

، ا���GH م� ا�����J ا�����9 وا���8*�� ا��9م�� ��� QHدي �I إ�E ا�3(�4 �� م*�وع ا����ة

 �O�c4 وJا��9ا V�3)م م� م�و ا!�� �f��9ا� [�J ص م��c A8O I� �	��9ن ا�3H ذا

4�f<8ا� A$�Mا� .  
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  ا�درا	� ا���دا���-1


  ا 	�اء ن ���   1- 1  ��  ا

��ث �����ت  �  :أ�#, درا��& *& ا��(�)�' ا����& %$��#� �"!�ان ا��� �ن �

 ����� ا1ورام ا�(�ط����  -

 .����� داء ا�����2 -

 .ا���"#�7&����� �6ر#5 ا��4ج  -

 .��C #���ي �A' � �5 ا�@$�ل #�? *�<� 6(=�� ا���>' وأ9; ��: ا��9�ل ا�' ا������

 �>��A ف�(# ي�ة ا������ ا����F�4 ووG1ة ا�Fو H�)I���% ث�Jا� Kأط$�ء رؤ��ء ا�����

 .ا��6ل �N ا��(�)�' ا���C"ي �I@6 N& ���& *& ا����#M و�<�

 

  ��ة ا�را��     1-2

ا�� %���6ل داQ��% ?7 ا������ و %����#H   ا����4=� و ھ;ا راN   إ�' �<�I& *& ا��@�@� 

G<�ر �� ��رس إ�&   3و %��� ر���� ا���ت �A' .و �(R��� �A' � �5 ا�@$�ل "ط$�$�"

?>I� �Fوا �C �)�6 5 ا���4اد  و)F و ھ;ا �ة . ��#�Fوا ��%�@� T4� '� ,��C �� ?>I�

� T4� ,��C ��9 �@�%�ت� ?>Iو�.  

   ���� ا�را�� 1-3

 U��4ا�� ?@Vا� � .ا�(�ط����  ا1ورام*& ����� �6 �ن �I�A ا��را�� �

1 -4   ����    ����� ا

  :ا��� ���ل ا�ط�م ا������ ��� و ا�ذي ���ل �ن ���� ا���� ھذه ���ن �� 
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 -ط""�  ر*!� ا����(� ھ� ��� �درس ��&�ت ا��ر$#  ا����"ن  "��!رط�ن و-

ن �"�����ذ �ن �(� ا����و��  و�� "�ض ا-(�ن �ط�ب �(��ل إ$��� �ن ا��

  .�$"ط ا�"رو�و�0ت ا��10� (!ب �ل (��� ���0ج   و

  .ا-���*� ا��&!��� ا����&� "���ر$# ا-ورام  ا�!رط��� دا�ل ا����(� - 

ا���رض ا���!ق �� دور ا���!ق "ن ا5دارة ا��ر�ز� و ا����(� ��� ���ف -

  .""ر�1� ا��ر$# و $"ط ا��وا8د ا��10� ،و ا��د�� 

 *& اا����>�� �<? دور  -   

  

���� ا�را��  5 -1��  

 و ط�#@� درا�� ا����� �<�ه ا��را�� ا����4 ا��U>I ا���4دي

   1- 6 ���  ادوات ا

   ا��@�%��-  

-  �XFا���  

-  ��)�I�9$�رات ا�Yث:ا�Jا�9$�ر ����ش %�%�4ده ا� M B I   
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  ����د

للـــــــدخول فـــــــي الميـــــــدان توجـــــــد الكثيـــــــر مـــــــن التقنيـــــــات التـــــــي تؤهـــــــل األخصـــــــائي النفســـــــي 

 والعمـــل علـــى المســـتوى النفســـي للتطفـــل بالحـــاالت ومـــن بـــين أهـــم هـــذه التقنيـــات نـــذكر

:  
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ـــة -1 فـــي حقيقـــة األمـــر المقابلـــة ال تحـــوي طرقـــا مقننـــة نتعلمهـــا ثـــم نطبقهـــا :  المقابل

 Le :معرفـــة أن أكـــون و معرفـــة مـــاذا أفعـــل أي: أســـلوب أساســـي إتبـــاع، بـــل يجـــب 

Savoir Etre et Le Savoir Faire 

ـــــــى حجـــــــم معـــــــين و معلومـــــــات  ـــــــدل عل ـــــــي اكتســـــــاب معـــــــارف ت ـــــــة مـــــــاذا أفعـــــــل تعن فمعرف

ــــــة .أساســــــية حــــــول مــــــا أريــــــد دراســــــته  ـــــل هــــــي اكتشــــــاف طريقــــــة معين ــــــة مــــــاذا أفعـ و معرف

المالئمــــــــة   يتبعهــــــــا الفــــــــاحص ممــــــــا يســــــــهل عليــــــــه اكتشــــــــاف الطــــــــرق الســــــــليمة و األدوات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجيد  .  للفحصـــــــــــــ

البـــــد مـــــن ســـــؤال جـــــوهري مـــــن أنـــــا و كيـــــف يمكـــــن أن أصـــــل  و معرفـــــة مـــــاذا أكـــــون هنـــــا

إلــــــى جعــــــل العميــــــل يثــــــق فينــــــا و ال يكــــــون هــــــذا إال بمعرفــــــة الفــــــاحص لحــــــدوده و حــــــدود 

ـــــة ألبعـــــاد العميـــــل  ـــــل مـــــع معرفـــــة دقيق ـــــي تجمعـــــه مـــــع العمي ـــــل و حـــــدود العالقـــــة الت العمي

ع أثنـــــاء العالقـــــة بعيـــــدا عـــــن معرفـــــة و طرقـــــه فـــــي التعامـــــل مـــــع المواقـــــف و كيـــــف يســـــتطي

 . اإلصـــغاء إلـــى اآلخـــر و كيــــف يســـاعد و مـــا هــــي المواقـــف التـــي تتطلــــب التشـــخيص

ومـــــن هنـــــا نستشـــــف أن العالقـــــة التـــــي تبنـــــى مـــــع العميـــــل هـــــي أســـــاس ســـــير الحصـــــص 

العالجيـــــة ألن كـــــل شـــــيء يـــــأتي مـــــن العالقـــــة المعبـــــرة عـــــن عالقـــــة إنســـــانية خاصـــــة جـــــدا 

يســـــمح للعميـــــل  حيـــــث يكـــــون الفـــــاحص حاضـــــرا بشخصـــــيته و ذاتيتـــــه بعيـــــدا عـــــن أحكامـــــه

ـــــــــــل تلقائيـــــــــــــة و ثقـــــــــــــة ــــــيته و عـــــــــــــن ماضـــــــــــــيه بكــ   أن يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن نفســـــــ

ـــــالتفريغ  ـــــل ب ـــــي تســـــمح للعمي ــــي هـــــو تحضـــــير جـــــو للعالقـــــة اإلنســـــانية الت وظيفـــــة اإلكلينيكـ

ــــــون نفســــــــه أمــــــــام الغيــــــــر ، وهــــــــو أن يكــــــــون مقبــــــــوال فــــــــي  و بمعنــــــــى أدق أن اإلنســــــــان يكــ

  ه شـــــيئا فشـــــيئاالعالقـــــة العالجيـــــة بـــــدون شـــــرط حتـــــى نســـــمح للعميـــــل أن يكتشـــــف ذاتـــــ

ـــــــى عالمـــــــــــــــه الـــــــــــــــداخلي ـــــــــــــالم الخـــــــــــــــارجي و علــــــــ   ويتفـــــــــــــــتح علـــــــــــــــى العــ

                                               تعريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف المقابلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1-

تعتبـــــر إحـــــدى التقنيـــــات العالجيـــــة و هـــــي بصـــــورتها البســـــيطة تقابـــــل فـــــردين وجهـــــا لوجـــــه 

اجتماعيـــــة مهنيـــــة  فـــــي مكـــــان مـــــا لفتـــــرة زمنيـــــة معينـــــة ، كمـــــا نعرفهـــــا أيضـــــا بأنهـــــا عالقـــــة

ـــــة  ديناميـــــة وجهـــــا لوجـــــه بـــــين األخصـــــائي و العميـــــل فـــــي جـــــو آمـــــن تســـــوده الثقـــــة المتبادل

ــــــــــــــــــــك لحـــــــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــــــكلة مـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــين الطـــــــــــــــــــــــرفين و ذلـــ  . بــــــــــــ
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ــــــة بــــــين اثنــــــين همــــــا العميــــــل و المعــــــالج فــــــي حالــــــة  ــــــارة عــــــن محادث ــــــة هــــــي عب و المقابل

ـــل و مــــــن الممكــــــن أن تكــــــون بعــــــض  العــــــالج النفســــــي يوجــــــه فيهــــــا بعــــــض األســــــئلة للعميـــ

األســــــــــئلة مضــــــــــبوطة و مقننــــــــــة و قــــــــــد تكــــــــــون أيضــــــــــا األجوبــــــــــة و األســــــــــئلة المحتملــــــــــة 

ــــــي تســــــير  ــــــة الحــــــرة هــــــي الت ــــــذكر أن المقابل ــــــد تكــــــون حــــــرة ، و جــــــدير بال مضــــــبوطة و ق

ــــوجيهي الــــــذي ابتكــــــره كــــــارل روجــــــرس  . حســــــب منهــــــاج اإلرشــــــاد النفســــــي غيــــــر التــ

ــة ديناميــــــة و تبــــــادل لفظــــــي بــــــين ــــرف المقابلــــــة أيضــــــا بأنهــــــا عالقــــ شخصــــــين أو  كمــــــا تعــ

ـــــــــاء عالقـــــــــــــــة ناجحـــــــــــــــة   أكثـــــــــــــــر و الـــــــــــــــذين يتوقعـــــــــــــــون مســـــــــــــــاعدة و بنــــــ

ــا وضـــــــعية مؤقتـــــــة حيـــــــث يـــــــتم  ومـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر أخـــــــرى تعـــــــرف المقابلـــــــة أيضـــــــا بأنهـــــ

تفــــــاعالت و تــــــأثيرات متبادلــــــة خاصــــــة شـــــــفهية بــــــين شخصــــــين و بينهمــــــا هــــــدف محـــــــدد 

  سابقا

ـــــــة بـــــــين شخصـــــــين أحـــــــدهما يطلـــــــب المســـــــاعدة و اآلخـــــــر يســـــــمح  ـــــــي أيضـــــــا المقابل وتعن

لــــــألول بحضــــــوره أن يبحــــــث عــــــن معاشــــــه بصــــــفة أدق و أن يفهــــــم هــــــذا المعــــــاش بصــــــفة 

أوضـــــح و يأخـــــذ القـــــرارات المناســـــبة لكـــــي يوجـــــه حياتـــــه بصـــــفة أكثـــــر إيجابيـــــة و مســـــؤولة 

ــــــــــــــــــى محيطـــــــــــــــــــــــــــه ــبة إليـــــــــــــــــــــــــــه أو إلـــــــــ ـــــــــــــــــواء بالنســـــــــــــــــــــــــ   ســــــــــ

ــــة يتوقــــف علــــى الهــــدف الــــذي يتمثــــل بهــــا ، ومهمــــا كــــان  هكــــذا يبــــرز أن أغــــراض المقابل

ن أم إرشــــــاديا ، عالجيــــــا أم اســــــتطالعيا ؛ فــــــإن جمــــــع البيانــــــات و الهــــــدف تشخيصــــــيا كــــــا

 الفهـــم المتكامـــل لشخصـــية العميـــل هـــي القاســـم المشـــترك الـــذي تتصـــدى شـــكل المقابلـــة

ـــــــة ـــــــة نشـــــــاط العميـــــــل نشـــــــاط اإلكلينيكـــــــي هـــــــدف المقابل  درجـــــــة الحري

   حسب األسئلة المطروحة مهم جدا جسدية/معطيات عرضية  التحقيق العرضي

-معطيات اجتماعية أو نفس لتحقيق االجتماعيالنصف الموجهة 1المقابلة الموجهة او 

  مقابلة موجهة حسب األسئلة المطروحة مهم جدا اجتماعية

  ال يطرح األسئلة بكثرة معطيات حول ماضي العميل تاريخ الحالة

 موجهة إلى حرة½ من  نشاطه مهم جدا

حرة  مهم جدا بأهمية التفاعل دا أو محدودضعيف ج تحويل و استبطان مقابلة تحليلية

  كاملة
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 المقابلة العالجية

 مضمون المعاش النفسي

 حرة مهم جدا محدود وضعيف

خصوصية اإلكلينيكي هو إتقان العالقة العالجية ألن المعارف النظرية ليست : مالحظة 

  مهمة بقدر أهمية العالقة اإلنسانية التي تربط مع اآلخر

مدارس نفسية مختلفة ترفض كلمة أخصائي نفسي أو خبير نفساني في تيارات أو  توجد

سياق مدرسة كارل روجرس حيث يرفض أصحاب هذا الرأي أن يكون في عالقة 

المساعدة أحد يسمى الخبير أو األخصائي و اآلخر الذي ينتظر كل شيء من األول ألن 

  المقابلة هنا عالقة إنسانية محضة

إن الذي يحدد نوع المقابلة هو الهدف والغرض الذي :  هاأهدف المقابلة و أهميت -2

 : تقام من أجله المقابلة ، و تهدف المقابلة إلى

  إقامة عالقة وطيدة بين العميل و األخصائي -1

  مساعدة العميل على أن يعبر عن نفسه و عن مشاكله -2

  نقل المعلومات التي تساعد على حل المشكل -3

  الكشف عن حلول لمشكلته و عالجهامساعدة العميل على  -4

  (التحقيق العرضي(استرجاع الذكريات السابقة و جمع البيانات  -5

 : و تترتب عن هذه األهداف أهمية بالغة للمقابلة تتمثل في

كونها أداة أو الوسيلة األساسية التي يستخدمها األخصائيون في العالج و  -1

  .التشخيص

م بدراسة متكاملة عن طريق المحادثة المباشرة مع تهيئ لألخصائي فرصة القيا -2

المريض و التشخيص ليس هو الغاية أو الغرض و لكن مشكلة المريض هو الهدف 

 . األساسي و ذلك للتخطيط لحلها بعد معرفة السبب

 . تكوين صورة واضحة و كاملة لشخصية العميل للمساعدة للوصول إلى التشخيص -3

اعدة و التي ال يقصد بها عالقات غيرية إنما عالقات مهنية إذن المقابلة هي عالقة مس

تتطلب العديد من المهارات و الكفاءات غير العادية منها الشروط و الظروف التي تساعد 

في بناء عالقة عالجية في تكوين مناخ عالجي و الذي يسمح بصيرورة الحركة العالجية 
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نحو األفضل ويحقق النضج و حيث يمكن للعميل أن ينمي إمكاناته و أن يتطور 

 . االستقاللية

 ( أنظر إلى الجدول (أنواع المقابالت  -3

  المقابلة نصف الموجهة المقابلة اإلكلينيكية

 المقابلة الموجهة المقابلة اإلكلينيكية مع األطفال

  المقابلة السايكاترية المقابلة النفسية التحليلية

  العوامل التي تؤثر على سير المقابلة -4

يلزم للعميل أن يكون في جو هادئ و مطمئن و في هدوء تام ال : الزمان و المكان  -أ

نطبق المقابلة في مكان فيه ضجيج ، مكان يجب أن يكون ال بارد و ال حار ، الجدية 

التامة من طرف األخصائي و يجب أن يكون لديه الوقت الكافي و الضروري لإلصغاء 

نه حاضر لمدة معينة و أن يشعر أن األخصائي حاضر كما أن العميل البد أن يعرف أ

 . من أجله و معه فقط

يبدأ األخصائي ببعض كلمات الترحيب بالعميل لبناء جو هادئ و :بداية المقابلة  –ب 

مطمئن قبل المقابلة اإلكلينيكي يجب أن يكون واعيا بالتأثيرات التي تؤثر عليه اتجاه 

ن قد سمع كالما عنه أو قد إلتقاه بالمستشفى أو في مثل دراسة الملف أو قد يكو (العميل 

  أي مكان أو قد سمع عنه من أشخاص معينين

مظهر العميل اللباس : في بداية المقابلة عناصر أخرى تؤثر على اإلكلينيكي مثال 

 . الوضعيات

لكي يستطيع .. وضعية الجسم ، الشعر العمر ، الجنس ، المستوى االجتماعي ، اللهجة 

إن . قبل كل إنسان و كل الشخصيات بنفس النمط و نفس المعايير و الرؤى أن يست

اإلكلينيكي لكي يدافع عن نفسه ضد هذه التأثيرات من الممكن أن يكتب كل هذه 

االنطباعات لكي يكون واعيا بكل هذه التأثيرات و لكي يستطيع أن يستقبل كل األشخاص 

 . دون شرط

أريد أن : تعمل عبارة مفتوحة تماما أو سؤال مفتوح مثال ليدخل اإلكلينيكي في المقابلة يس

ألن بداية المقابلة لها أهمية كبيرة … أعرف ماذا يشغل بالك أو هل يمكنني معرفة ما بك 

 . لكي يتكيف العميل مع المحيط و المكان الذي يوجد فيه رفقة اإلكلينيكي
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له العميل من األفكار و حيث يتقبل اإلكلينيكي كل ما يقوله : حرية التعبير  –جـ 

المشاعر و العواطف حتى الترددات التعليقات ، يتقبل كل هذا باهتمام كبير و بصفة 

متسامحة ، كما يتجنب إصدار األحكام سواء بالموافقة أو عدم الموافقة ، و يحترم الحرية 

ب الكاملة للعميل مع البقاء في موقف وسط ال حنان وعطف زائد و ال قسوة ، كما يتطل

أيضا من العميل توضيح الهدف من المقابلة و دور اإلكلينيكي في المقابلة ال يجيب في 

مكان العميل و ال يؤول تعبيراته حسب وجهة نظره ، و ال يأخذ القرارات في مكانه بل 

  يجب عليه احترام الحرية الكاملة للعميل في التعبير

األعراض فقط ، و ال يصغي فقط األخصائي ال تهمه : التركيز حول معاش العميل  –د 

إلى مضمون أقوال العميل و لكن يهم أيضا المعاش الذاتي النفسي للعميل يعني كيف 

يشعر تجاه وضعية ما ألن هذا األخير ال يقدم أعراضا فقط بل آالمه و صراعاته و 

  صعوباته و توتره و يعكس للعميل هذا المعاش

عميل من خاللها تجربة أساسية شيئا فشيئا يتوقف فالمقابلة مرحلة من الحياة أين يعيش ال

العميل أن يلعب دورا بحيث يخفي نفسه و راء قناع ، ولكن يبدأ بالعيش بزيه الطبيعي و 

 . الحقيقي في عالقاته مع اآلخرين و بذلك يظهر الهيكل العميق عن شخصيته

قد يسد الطريق أمام  أن التفسير الغير الناضج أو الجارح أو المبكر: تجنب التفسير  –هـ 

قد يقتنع المعالج منذ الجلسة األولى أن صراعات : مزيد من التقدم على سبيل المثال 

العميل يثيرها نزاعاته مع أمه في السيطرة و حب التملك و لكن إذا بدأ في مثل هذه 

المرحلة هذا التفسير دون االهتمام أكثر بالعميل هنا هذا األخير يرفضه و يصر أن أمه 

ومن األخطاء الشائعة في عملية التفسير االعتقاد أن االستبصار الفعلي . مرأة رائعة ا

لمشاكلنا يقود أوتوماتيكيا لتغيير اتجاهاتنا و انفعاالتنا و سلوكنا و هو ما يدفع بنا إلى 

و لكن المطلوب هو أن نجعل العميل يفهم أسباب صراعه حتى . تفسير ذلك للعميل 

فهناك فرق بين الوعي العقلي المنطقي و بين الحياة االنفعالية و . ه يعدل ال إراديا سلوك

ال ينبغي أن نتعجل المعالم بإعطاء تفسيرات حتى نفسح المجال للعميل أن يكشف 

تدريجيا هذا الغموض الذي يعيشه و الحلول المناسبة لوضعيته و الخطوات التي تساعده 

 . أن يتقدم نحو النضج

ينتبه اإلكلينيكي إلى كل ما يقوله العميل إلى كل ما يشعر به و : إعادة التشكيل  –و 
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دوره األساسي يكرر أو يعود يعبر عن أقواله أو يعكس مشاعر العميل بصفة أوضح أو 

 . أقصر إذا أمكن

مرحلة من مراحل الحياة وهي ال  في الواقع ليس هناك نهاية المقابلة ألنها: نهاية المقابلة  –ز 

ن اإلكلينيكي ال يرى مرة أخرى العميل ، فالمقابلة تبقى مفتوحة ألنها تنتهي حتى لو كا

  تعبر عن مرحلة من مراحل الحياة

ليست المقابلة استفتاء أو استجواب ، وليس المهم أن يجمع اإلكلينيكي : أخذ النقاط  –ت 

كل المعطيات و لكن هدف المقابلة أن يكتشف العميل نفسه أكثر فأكثر و أخذ النقاط 

 . تعلق بهدف المقابلة و نوعهاي

يلزم اإلكلينيكي أن يتحمل السكوت ، ويتجنب أن يمأل السكوت : مشاكل السكوت  –س 

بسرعة ، البد له أن يفهم معنى السكوت و هل هذا السكوت مثمر أم غير مثمر و من 

الممكن في بعض األحيان السكوت يعبر عن صراع داخلي و شعور داخلي باأللم وهنا 

 . ألخصائي أن يتفهم ذلك و أن يتعلم أن ال يطيل السكوتعلى ا

وراء هذه الثرثرة أيضا مشاكل و صعوبات كالسكوت ، عادة ما تثير القلق : الثرثرة  –ع 

لهذا على اإلكلينيكي أن يتحمل هذه الثرثرة و يقبل كل ما يقوله العميل و يركز عليه 

 . انتباهه حتى يقلل من هذه الثرثرة

إن مهمة عالقة المساعدة أو العالج النفسي تتضمن : عالقة المساعدة المواقف في 

فالشخص أكثر انفعاال و غير متكيف هو في مأزق ألنه . معالجة الفشل في االتصال 

قبل كل شيء انقطع االتصال مع نفسه وكذلك مع اآلخر ، كما أن أجزاء الشخصية 

د يحدث لها توقف بصفة تجعلها تتميز بعدم الوعي والرفض والكبت من طرف الوعي ، وق

 . ال تتصل بالجزء الواعي أو المسير للشخصية

وبهذا الشكل الذي يعبر به اآلخر عن شخصه يكون محل للتغييرات و التبديالت وهكذا 

ومن ثمة فإن عالقة المساعدة عبارة . فإنه يتألم في قرارة نفسه و في عالقته باآلخر ومن 

على عالقة طيبة في نفسه وذلك بفضل عالقة عن مساعدة الشخص على الحصول 

الكتاب األساسي "خاصة مع المساعد وهو اتصال جيد داخل الشخص وبين األشخاص 

 " في علم النفس هو عالمنا الداخلي

لقد تساءل العديد من العلماء حول هذه : الصعوبات األساسية في العالقة اإلنسانية 
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اسي الذي يعرقل االتصال مع اآلخر ومع الذات المسألة التي مفادها ما هو العامل األس

أيضا ؟ إن الحاجز الكبير لالتصال المتبادل بين الناس بصفة عامة هو نزعاتنا التلقائية 

 . للحكم على اآلخر و انطالقا من هذا يتولد بداخلنا الخوف من الحكم ومن اآلخر

 : كيف نعالج هذه المسألة

نب اإلكلينيكي هذه النزعة للحكم و يكون بذلك لتكوين عالقة جيدة يتج: اإلصغاء  -1

مصغيا إلى العميل بإمعان و إدراك ، و بعبارة أخرى إذ يدرك األفكار و التصرفات و 

األحاسيس المعبر عنها من طرف العميل حسب وجهة نظره ، لذا يحس اإلكلينيكي كيف 

جدا و لكن في  يشعر أو يحس العميل في أعماقه في إطار مرجعيته ؛ قد يبدو هذا سهل

حقيقة األمر المهمة صعبة جدا و اإلصغاء العميق هو الوسيلة التي أظهرت أكثر نجاعة 

  في ميدان العالج النفسي

اإلصغاء صعب و يتطلب تضحية عندما أصغي أمتنع أن أتكلم أمتنع أن أفسر أن أقنع 

أنني أوافق كل أن أبرر ، هدف هذا اإلصغاء قبول كل ما يعبر به العميل ، ال يعني ذلك 

ما يقوله و يفعله العميل و إنما يعني بصورة أدق الخروج من الذات وأن أركز نفسي حول 

و ال أصغي فقط بأذني لكني أصغي بكل الشخصيات بأعماقي وهذا يتطلب جهد ميل الع

و عمل كبير جدا خاصة إذا علمنا أن اإلصغاء يتطلب بعد وقرب أو كما يعبر عنها 

الجيدة بين األخصائي و العميل أي ال قريب جدا من العميل وال بعيد  العلماء بالمسافة

 . جدا و هنا ال يقصد به البعد أو القرب الفيزيقي بل البعد أو القرب المعنوي

  : مستويات 03سيكون اإلصغاء على 

 األقوال و مضمون المشكلة: مستوى األحداث  -

  المشاعر و االنفعاالت: مستوى المعاش الداخلي  -

 كيف تؤثر األحداث: مستوى التأثير الداخلي  -

فاإلصغاء يتطلب انفصال أو تمييز بين رغباتي و عواطفي و رغبات و عواطف 

كيف يستطيع اإلنسان أن يكون هو نفسه أو يتطور في اكتساب هذه المواقف؟ .اآلخر

بل  ال يكفي أن ننظر إلى تجارب اآلخرين أو إلى نتائج البحوث: يقول كارل رورجرس

يجب أن نخضع أنفسنا إلى تجربتنا الخاصة و أن نطرح أسئلة على أنفسنا ونجيب عليها 

 . حقيقة أنفسنا بكل صراحة حتى يمكننا أن نصل إلى
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هل بإمكاني : هنا يمكن أن يطرح سؤال جوهري : الواقعية أو الشفافية أو المطابقة  -2

ين و منطقي في تصرفاتي أن أكون بصفة تجعل اآلخر يعول علي و يثق بي كشخص أم

 –الدقة في المواعيد : و سلوكي ؟ في هذا الميدان ال تكفي العالمات الخارجية مثال 

ألن نوع من االنزعاج مثال أو أي شكل من عدم … احترام الطبيعة السرية للمقابالت 

 إذا اآلخر أزعجني و لم أقبله و لم أبد له( القبول يظهر دائما في وقت ما من العالقة 

  ( ذلك فإن ذلك سيظهر الحقا في أي وقت من المقابلة

فالمطابقة موقف إنساني حيث يوجد تطابق دقيق بين التجربة و الشعور بالوعي و 

ما أحسه داخليا كما يستحب أن ) تطابق بين الباطن و الخارج ( اإلظهار أمام اآلخر 

  البتسامة المهنيةا: أظهر أمام الغير كما أنا في الداخل مثال عن عدم التطابق 

ال يركز األخصائي على األعراض فقط ، ال يصغي : التركيز حول معاش العميل  -3

فقط إلى مضمون أقوال العميل و لكن نهتم أيضا وخصوصا بالمعاش الذاتي للعميل يعني 

ذلك كيف يشعر العميل أو هل بإمكان األخصائي أن يصغي إلى كل ما يشعر به و أن 

لكاملة في التعبير عن نفسه دون قيود و ال يقدم له أعراضه فقط بل يترك له الحرية ا

 . آالمه و صعوباته و ثرثراته و حتى صراعاته

لهذا األخصائي يهتم بالمعاش الداخلي للعميل و يعكسه للعميل كأن يقول له يظهر لي 

 فالمقابلة مرحلة من الحياة) …بأنك تتألم كثيرا أو تعيش حالة حزن أو أنك مضطرب 

حيث يعيش العميل تجربة أساسية و حساسة شيئا فشيئا يتوقف عن إخفاء نفسه خلف 

القناع و يبدأ في الظهور في شكله الطبيعي مع األخصائي ثم مع نفسه ثم مع اآلخرين ، 

يعني أثناء المقابلة يسقط قناع العميل و يبدأ يعيش عالقة طبيعية مع اتصال طبيعي مع 

  ر الهيكل العميق للشخصيةمختلف جوانبها و هكذا يظه

إن التفسير غير الناضج أو التفسير الجارح أو المبكر جدا قد يسد : تجنب التفسير  -4

الطريق أمام مزيد من التقدم على سبيل المثال قد يقتنع المعالج من الجلسة األولى أن 

هذه صراعات العميل تثيرها نزاعات حب التملك و حب السيطرة ، و لكنه إذا أبدى في 

المرحلة مثل هذا التفسير فإن األكثر احتماال أن يرفضه العميل و أنه يصر أنه ليس 

فدور األخصائي ليس تقديم تفسيرات أو شرح و إنما يقدم أضواء فقط و يعس …كذلك 

 . بصورة سليمة صورة العميل الحقيقية
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ي أن يتعجل فهنا فرق بين الوعي العقلي المنطقي و بين الحياة االنفعالية و ال ينبغ

المعالج في إعطاء تفسيرات يصاحب اإلكلينيكي العميل في اكتشاف عالمه الداخلي 

بصفة أكثر فأكثر وضوح حتى يكشف العميل بنفسه الحلول المناسبة أو الخطوات التي 

 . تساعده على التقدم نحو التحسن

ينتبه اإلكلينيكي إلى كل ما يقوله العميل و إلى كل ما يشعر به و :  إعادة التشكيل5- 

دوره األساسي أن يتأكد من أنه لم يدخل شيئا مختلفا أو تفسيرا جديدا في أقوال العميل 

وحتى مشاعر وهو بذلك يعطي للعميل الدليل بأنه أصغى و فهم كل ما عرض عليه 

  (إعادة تشكيل جيد يعني إصغاء جيد(

 : د كار روجرس مستويات إعادة التشكيل فيوقد حد

حيث يعكس اإلكلينيكي أو المعالج عبارات أو معاش : إعادة التشكيل االنعكاسي  -

العميل بمساعدة العميل نفسه في توضيح مشاعره و اتجاهاته و لذا يتطلب ذلك أن يعيد 

ا يجب على اتجاهات العميل ومشاعره التي عبر عنها و التي يعيشها في الجلسة ، لذ

اإلكلينيكي صبورا و يكون مصغي جيد ويعكس فقط ما قاله العميل ، وعندما يتوقف 

أو … أفهم من كالمك : العميل متوقعا من األخصائي يكتفي هذا األخير بقول مثال 

وهكذا يستطيع العميل . هل هذا ما قصدت إليه …هل فهمتك جيدا … أشعر أنك تريد 

شه الحالي و ال يكتفي فقط بالتعبير عن مشاعر الماضي بل أن يقترب شيئا فشيئا من معا

 . يدخل في المشاعر الحالية

معظم جهود الفاحص تتركز حول توضيح مشاعر العميل : إعادة التشكيل التوضيحي  -

في أغلب األحيان كل ما يعبر عنه العميل هو معاش له مضمون مختلط فيه التباس و 

اإليجابية فهنا الفاحص يتدخل بأن يوضح هذه غموض وتداخل للمشاعر السلبية و 

المشاعر وهذا المعاش ، مثال إذا قال العميل أخاف يكون تدخل الفاحص بكيف تخاف 

 . وليس لماذا تخاف

وهنا يسأل الفاحص نفسه هل أستطيع أن أقبل :  قبول اآلخر بدون شرط وعدم الحكم6- 

ل يكشف بشكل جلي مخاوف خاصة جميع وجهات النظر التي يقدمها اآلخر ؟ فعدم القبو 

وال بد أيضا أن . بالفاحص و بأنه مهدد داخليا وهو ما يعيق سير الحصص العالجية 

يتساءل هل أستطيع أن أحرر اآلخر من الخوف ألنه مدان أو في ضيق ما ، و أن أدخل 
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في عالقة بدون الحكم و بدون تقييم فإن ذلك يسمح للشخص أن يصل إلى اكتشاف أن 

  . ليس عند اآلخرين بل في مركز المسؤولية الذاتيةالحكم 

السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو هل يمكنني أن : اإليمان بالغير  -7

أنظر إلى اآلخر كشخص قابل للتطور و قابل للتغيير و التحسن ؟ وهل يجب معامل 

هذه الوضعيات ما اآلخر كطفل غير ناضج أو كتلميذ جاهل أو كشخصية مرضية ؟ جل 

هي في الواقع سوى بطاقات الوصم التي تعرقل العالقة اإلنسانية ، ومن جهة أخرى يعد 

اإليمان بالغير أحد الدعائم األساسية التي تمكن اآلخر من اإليمان بقدراته و اإليجابيات 

  . الموجودة في أعماقه

 تطور العميل أثناء المقابلة -6

إليه يقبل مشاعره و انفعاالته و عواطفه المتناقضة و  عندما يجد العميل أحدا يصغي

يقبله كما هو بدون شرط ، فإنه يصبح شيئا فشيئا قادرا على اإلصغاء لنفسه قدرا على 

تقبل نفسه ، قادرا على اكتشاف بعض جوانب شخصيته ، يتفتح أكثر فأكثر على عالمه 

التي كان ينكرها أو يكبتها الداخلي ، يصبح قادر على اإلصغاء للعواطف واالنفعاالت 

من قبل ، يصبح قادر على أن يعيش في الحاضر ببعض معطيات الماضي أن يعتمد 

 . على جوانبه اإليجابية في التقدم نحو النضج

يستطيع العميل من خالل عالقة المساعدة و المقابلة العالجية أن يجدد و يغير نظرته 

يجعله غير مقبول في نظره وغير جدير قد يبتعد في رؤيته لنفسه مما . تجاه نفسه 

بالتقدير فينظر إلى نفسه شيئا فشيئا كإنسان ذو قيمة مستقل قادر على تأسيس قيمة لذاته 

انطالقا من تجربته الخاصة و ليس على نظرة اآلخرين وعلى حكمه هو وليس على حكم 

ثر بمسؤولياته و فمن خالل المقابلة الجيدة يصبح أقل اندفاعية ومهتم أك. اآلخرين عليه 

بمعنى أدق أصغي . آراؤه أكثر واقعية و يتقلص الفارق بين األنا الكامن و األنا المثالي 

إلى اآلخر يعني أن يستطيع هو اإلصغاء إلى نفسه و أن أقبله يعني أن يقبل نفسه كما 

 . هي ، أن أؤمن به يعني إيمانه بقدراته و طاقاته المعطلة

تبدأ ) لكي تنتهي…تبدأ(وهي وسيلة منظمة هادفة : "لينيكيةالمقابلة اإلك:للتذكير -7

بدوافع تحقيق الهدف الذي أجريت من أجله، وتنتهي بتوقعات األخصائي اإلكلينيكي ، 

وكذلك المريض الذي يطلب التدخل العالجي وتعتمد المقابلة التشخيصية على أساسين 
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لة ، وكذا معرفة العوامل المؤثرة وهما سؤال المريض ومالحظة سلوكه الحالي، أثناء المقاب

 "في شخصيته

محادثة تتم وجها لوجه بين العميل واألخصائي اإلكلينيكي " فالمقابلة في أبسط تعاريفها 

غايتها العمل على حل المشكالت التي يواجهها العميل واإلسهام في تحقيق توافقه ، 

لقيام بدراسة متكاملة للحالة وتتضمن التشخيص والعالج ، وتهيئ الفرصة أمام اإلكلينيكي ل

تفرض على الفاحص كما ) مفحوص -فاحص(والمواجهة ". عن طريق المحادثة المباشرة

 :يقول أحمد النابلسي االعتماد على عاملين أساسيين هما

التي تعتمد على دراسة شكل الوجه وتعابيره التي : دراسة المظهر الخارجي للمفحوص) أ

ة ، ومراقبة حركاته ، مزاجه الذي يمكن أن ينعكس من يمكن أن تعكس حاالته النفسي

 .خالل مظهره وتصرفاته

والذي يمكن أن يعتمد على النقاط التي يمكن للفاحص : الحوار مع المفحوص)ب

 : استخالصها من خالل الحوار وهذه النقاط هي

 اضطراب الحديث لدى المفحوص -

 ه وللعالم الخارجيإدراك المفحوص للزمان والمكان إدراكه أيضا لجسد -

 االنتباه ودرجاته لدى المفحوص وأيضا مزاجه واتجاهاته -

 الذاكرة وقوة التذكر وكذا قدرة المفحوص على التجريد والحكم على األشياء -

  محتوى أفكار المفحوص -

 : والمقابلة اإلكلينيكية أنواع نذكر منها

مشكلة العميل والخطوات التي يكون االهتمام موجها نحو مواضيع : مقابلة االستقبال -

 . اتخذها سابقا وتوقعاته الحاضرة ، وتعريفه باإلمكانات المتاحة

من المقابالت التي يالحظ فيها المفحوص في ظروف غير عادية : المقابلة المقننة  -

تستثير االنفعال، إال أن مثل هذه المقابالت يغلب أن تكون قليلة الفائدة في معظم 

يكية التي يكون تعاون المريض فيها أمر بالغ األهمية ، وتكون معلوماتها المواقف اإلكلين

 . وبياناتها في الكثير من األحيان خاضعة للدراسة الكمية

تسمح بالحصول على البيانات المطلوبة بأقل توجيه ) : التشخيصية(المقابلة الحرة- 

ممكن، وبأكبر قدر من التلقائية ، ولذلك فهي تستثير قدرا من مقاومة العميل ، وتتيسر 
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الكشف عن خصائصه الفريدة والفهم األكمل واألعمق لدينامية شخصيته ، إال أنها لكي 

ة العيادية يستعين الفاحص بدراسة وأثناء المقابل. تحقق هذه األغراض تتطلب خبرة معمقة

تاريخ الحالة التي تطلب إجراءات دراسية خاصة تتفق مع ظروف الحالة وقدراتها العقلية ، 

ومكانتها االجتماعية ، ومستواها االقتصادي، وعمرها الزمني والتعليمي لتكون مالئمة لها 

ة ، بغية اتخاذ لتحقيق أغراض محددة، تتبلور في رسم صورة واضحة للحالة المدروس

ودراسة الحالة يعتبر الطريق المباشر إلى . القرار بشأنها وتقديم العالج المناسب لها 

جذور االضطرابات النفسية ، وتتضمن كل المعلومات التي تجمع عن الحالة والتي يجب 

 :فيها تحديد ما يلي

 تحديد البيانات األولية عن المفحوص -

  تحديد السوابق الوراثية -

 حديد معطيات عن طفولة المفحوص ومواقفهت -

  تحديد الصدمات النفسية في حياة المفحوص -

  األمراض الجسدية التي يعاني منها المفحوص -

إن دراسة الحالة تهدف إلى اإلحاطة المعرفية الشاملة بتفاصيل شخصية الحالة من حيث 

يد من العلماء أكدوا على المنظور الدينامي والترابطي والعالئقي والتاريخي، فنجد العد

 . منحى دراسة الحالة من حيث األهمية والشمولية في عملية التشخيص

ويؤكد جوليان روتر بأن دراسة الحالة هي المجال الذي يتيح للفاحص جمع أكبر قدر من 

المعلومات حتى يتمكن من المناقشة المباشرة مع المريض ، والمتضمنة طبيعة المشكلة ، 

ر صاحبها واتجاهاته ورغباته، وكذا الخبرات المؤلمة التي تعرض لها، ظروفها ، مشاع

والمعلومات عن األسرة والرفاق والمربين وتساهم االختبارات النفسية في الكشف عن 

 .القدرات والمهارات وكذا الميول المرضية

وهنا يؤكد روتر على ضرورة الحصول على المعلومات في دراسة الحالة من جميع 

المتاحة دون استثناء أو تفضيل مصدر على آخر، ألنها ال تصب كلها في  المصادر

تحقيق الهدف المطلوب ، وهو تكوين صورة إكلينيكية متكاملة عن الحالة كي يتحقق الفهم 

 .الشامل لها

أما عن دور األخصائي اإلكلينيكي في المقابلة العيادية التشخيصية فيتبلور في مدى 
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" التي باتت تتكرر في العمل التشخيصي ، حتى أطلق عليها قدرته على تجنب األخطاء

مما يؤثر على دقة التشخيص وقرار العالج، ومن األخطاء الشائعة " األخطاء الشائعة

 :نذكر منها

  خطأ اإلسراف في الحديث وكثرة الكالم -

  خطأ محاولة إعطاء أكثر من سؤال في وقت واحد وكذا خطأ التوجيه أسئلة مغلقة -

  قلة االهتمام بالعالقة مع الحالة خطأ-

 خطأ في فنيات التساؤل -

  خطأ فهم التخيالت وأحالم اليقظة -

 خطأ في مواجهة أو احتواء العجز اللفظي -

 خطأ ضعف االهتمام بتفسير األحالم -

   خطأ في تفسير فترات الصمت -

 

تفاعل مالحظة السلوك في مواقف الحياة الطبيعية، ومواقف ال: المالحظة  (2

االجتماعي في اللعب والدراسة والعمل، وفي مواقف اإلحباط والمسؤولية االجتماعية ، 

وتهدف المالحظة إلى تتبع الحقائق الخاصة بسلوك المريض وتحديد العوامل التي تحركه 

 .وتفسر السلوك المالحظ

  : وللمالحظة خطوات البد على الفاحص من تتبعها

نظم لها والتحديد المسبق للسلوك المراد مالحظة أبعاده، وذلك بالتخطيط الم:اإلعداد -

وتحديد المعلومات المطلوبة ، وتحضير األدوات الالزمة للتسجيل وكذا تحديد المكان 

 .والزمان الذي تتم فيه المالحظة

تتم المالحظة العلمية في حجرات مجهزة باألدوات الالزمة ، ويستخدم كذلك : المكان -

للرؤية من جانب واحد حيث يرى المالحظ المرضى دون أن يروه، غرف بها حواجز 

  .وذلك لعد اإلحراج ، وحتى يكون السلوك تلقائيا قدر اإلمكان
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يرى المختصون في القياس النفسي أن االختبارات هي أدق :  االختبارات النفسية (3

وهي تمتاز عن  الوسائل في جمع البيانات والمعلومات حول الفرد لفهمه ، ودراسة سلوكه،

 .درجة كمية ، ودرجة موضوعية: غيرها من وسائل تحليل األفراد بميزتين أساسيتين هما 

مجموعة من الظروف المقننة أوالمضبوطة، تقدم بنظام معين "وتعرف االختبارات بكونها

للحصول على عينة ممثلة للسلوك، في ظروف أو متطلبات بيئية معينة،أو في مواجهة 

بذل أقصى جهد أو طاقة،غالبا ما تأخذ هذه الظروف أو التحديات بشكل  تحديات تتطلب

 "أسئلة لفظية

وسيلة غير مباشرة للكشف عن شخصية الفرد، ولمادة االختبار خصائص " فاالختبارات 

مميزة تجعلها مناسبة ألن يسقط عليها الفرد حاجاته ورغباته وتفسيراته الخاصة دون أن 

 ."يغ وجدانييتفطن لما يقوم به من تفر 

االختبارات النفسية على أنها مجموعة من مواقف تجريبية موحدة  Pichot ويعرف بيشو

اختبارات : تستخدم كمثير للسلوك ، وتقسم االختبارات النفسية إلى ثالث مجموعات

 ." الشخصية ، اختبارات اسقاطية ، واختبارات أدائية

 : ن الخصائص أهمهاتتميز االختبارات بمجموعة م: خصائص االختبارات 

الموقف المثير الذي يستجيب له الفرد غير متشكل نسبيا وناقص التحديد واالنتظام،  -

  مما يؤدي إلى التقليل من التحكم الشعوري للسلوك

غالبا ما تكون لدى الفرد معرفة عن كيفية تقدير االستجابات، وداللتها، ومن ثم فإن  -

 .د بعيداستجاباته لن تتأثر باإلرادة إلى ح

يعطي الفرد حرية التعبير عن أفكاره ومشاعره وانفعاالته ورغباته دون أن تكون هناك  -

 . إجابات صحيحة وأخرى خاطئة تحكم االستجابة

االختبارات اإلسقاطية ال تقيس نواحي جزئية في الشخصية بل ترسم صورة ديناميكية  -

 .كلية لها

ء مثلما تقدم للمرضى ، فبالنسبة لألسوياء فتقدم وجدير بالذكر أن االختبارات تقدم لألسويا

لهم بهدف استبانة واقع النشاطات السلوكية لديهم وكذا استقراء واقع وطبيعة شخصياتهم ، 
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أما تقيمها لألفراد المرضى فيهف من خاللها التعرف على مقدار ما تفكك لديهم من 

 .ذاكرتهمشخصياتهم وما تدهور فعال من قواهم العقلية ومدى اضطراب 

  احتبار ماسالش:االختبار النفسي المستعمل في دراستنا

� %�Iا ا��I(&#� �ن �@��س ا�FY�اق #�(Aو ��I�I% �4)6�د �^�<�ك ا���ا�'، و�9(� �(�5 :  �� ا

� أوT ا��@��? ا��& #� � ����د ا�@��م %<� . ا�)	�&ا�)	���، و������ �^�=�ز � �>و#��I% �C �J وا

T��A &* .ا�(`ال N<�� ر�4(�� T�%�=إ�' ��4ل ا�� Tا�;ي #�? �`ا� a	(س . و#)�� ا���b ?�#و

و%4$�رة أ9�ى، *cن ا���د Y . ا��<�ك، و ��5 ا�)	���، و��6' ا��=�ز ا�)	�' �F '�A �Cة

�F�� ً����G �ًط�@� �=)#���Jا1%�4د ا� ���K�V  لوY #"ا. �اق ا��I('، و� � #(=� �@�طً� � � �

�� �A' ا��!? �� I#�$6<�، إY أ�<� f$6�6  ا��I(&ا�FY�اق �Jإ�' ھ;ه ا1%�4د ا� ،���A ���% ،��(#

و�b أ�Cت ا1%��ث ا�	��2 %�را�� *����A . وا�F #@�م %��X� �>��I�يg4%<� ا�M4$ دا�9 إط�ر 

 �ك ���F�اق ا��I('، أن�@��س ���

بند يقيس كل  22هدا االحتبار يقيس الحالة النفسية للفريق المعالج يحت:تعلمة االحتبار

 .على الجواب المناسب  لكم سعة من الوقتxواحد منه بعد تمعنوا فيه و ضعوا عالمة 
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	� ا����ت - 1��  


	� ا����� ا�و���:  

  .+*� ط���� أ)	�'�� &% $#��"� ا!ورام ا���ط��� 40ت��� ) ف(ا����� 

9-8. أن ا����� ت�5�6 : د 20$��4 ا����2�3�1 ا��% أ��0. $/ ا����� ودا$. -,ا�% 

 �:'�;�8ا �6,= ر'��� ا��	��� $*> ا >
 22012"� �16 ��0و ?��:� 2#< ا���


�ا $*> @�A B
. ��E 1$ $*�ر�� &% $	��� ا�CD ا��ا)�% �����2;�Fت�.  2008و

  ).2008(ا�Aاف $	��� ا�CD ا��ا)�% 

?*�$� +��K:� ?1 ا���BJ وا��	��� أ��2. أن ا�#�د &% ازد�0د �F�� 2	,رة $>ھ�� 

��'K29 Pس 2:� 2#� ا�#Oج  وأ:� 9تMال &% $��2#� ط��� $/ #2< B�? �	ت�� .��E 

  .ا���BJ أS��,ا $*> أQ�( 1$ �RF +*,ات

  .و?1 ا�", دا)� ا��	��� ��E. أ= ?�دي و9 ت;6,ا $1 أي $;�6

و?1 ا�,+�'� &% �8ھ� $,�,دة وا���وت,F,9ت ا��6��و0� #��$� ��F 0*�@% وا�	����� 

  .ا���0MF� ت�,�:5 دون ا�D3ع

  .?1 ا�V@,ط�ت &% ا�#�� ��E. 9ت,�� 

S BJا��� /$ �EO#ا�WE,6*= ت��56 &% ا��� �$ �?, ��#.  

  :Y��D�2 .�E $3��س $�+Oش وت�	�. ?1 ا�*��'P ا������

- %�
 .15: ا�9:�د ا�*

 .03:               ا����� -

 .45:ا9"�ز ا�;�	% -

  : ����� ����� ا�����ر

  .9ت#�% J 1$@,ط�ت $:*��) ف(ا����� 
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  �	
  :ا����� ا��������


��� ?��د0�29ا�#�� ت��� $1 ) ش(ا�����   .+*� أ)	�'�� 

أ��O2�3$ �:#$ .0ت "$��$ ��Z� ��E 1$ -,ل ا�", ا�#�م &% ا��	��� ودورھ� 

 �S�

��� وا���و&�� ا���ص BJ����2 وا�������F 1�J أت��. �% ا� ��'�	(KF

د &% C�6$ ا����ض 30ا�>ھ�ب &% ا�D0ر ?��% و ��3 أ��0. $#:� $�2�3� وا-�ة دا$. 

 Y�*ا��.  

وأ)��ت*% ?1 ا��;��F ا��% ت�S�( �:�3� $1 ط�ف زوار و?�'Oت ا���O'���2 BJت:5 

�ت:5 �#$ W�
ا������ و2#< ا�#*W ات"::� أ$� ��2*��� ����ض &:% ت#�� $� 2,+#:� ���

�
�
  .ت"�ي $#:O2�3$ 5ت )

��^P ا)���ر $�+Oش:  

- %�
 .32: ا�9:�د ا�*

 .05:             ا����� -

 .45  :�:*%ا9"�ز ا� -


�W 2#� وا-� $	�ب $1 أO` �Sث أ2#�د( %�
  .��0= ا-��اق 
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	� ا����� ا��������:  

+*� �Fن 0#�� ر'�Q $	��� ا�;�= ا��D% ��0=  40$��ض ���0 $1 ا�#�� ) م(ا����� 

  .دو�� &% ا����0<

 %��#
ا!$� أ��0. $#= أ��( 1$ �RF� O2�3$ت ��� �Fن �#0�= $1 إ:�ك ���ي ا

 CDا� ���	$ Bوا�#,دة إ� ���	و+#= �����% ?1 ا�� %& �$ �F ��#0 =�#� ا�>ي

  .ا��ا)�% �����;
B ا�#�,$% $����� ?1 $*	�=

�Fن &% �2�3$ �F� J 1$ %6�;0@,ط�ت $:*�� $�ت�D� �32� ?�د ا����J�1 وھ>ا $� 

9ت وھ% $:�� �Fن �0&#= إ�B ا����% ?1 $:�$= وا�3��م M�:"�2 ا!دو0� وd�J ا���وت6,

 e��0 9و C#�$ Y�Eز ?�� د�":� ت�C�D ت��F M�F�� ���ة ط,�0� 9,6� ��:+ ��Z

�D(!�2ء إ�J&� إ�B ا��6
� BJ����2 و$,ا?�ھ5 وا���ص ?�B ت"��0 ا�	����� و$�2"� 

BJا?�� ا���,$.  

 �*J�- م و�,د�? �S�( �0��- ن 0;�6% $1 ا�#�� �2ون�F �'�+,ا� Cأ$� 1$ ��

hotte 
وھ>ا $� .وت���D:� دون أن تK`� ?1 ا����ض e�flacon دا)�:� E*�*� ا!دو0� 0

�S�(و �ا���$ �ا!دو0 �D( B�0#�ض إ� ���0ك ا����ض �2ون -��0 la cysplatine 

  .وھ>ا $� 0;�6% $*= �� ا����J�1 &% ا��	���

 ��3'O? ط�ت,@J : دة,$ �EO? BJأ$� $/ ا��� ���	ا�� Q�'ھ5 $/ ر�
+,ء ت

3
Aب و�^�F9ا���ض وا �0�Z B5:2 إ� ��`K���2 ه, ��F 5 و��0�:5 ا!$,ات ا!-��ء:��? �

O'�E "salle  billet de  =�& ف,;
� و��. S!ا un mort vivant ن��;,ف إ .J�$

وأ)��ا �وح #Mي  chaise roulante  0"% �0;% و 1$ �#2 ;,&= 30,دوه و1$ �#2

=�&.��Z ف,; %#�� �F $� 2,+#% !)�ج $*=   B�- la souffrance et la mort $� را

  .وھ, 5�6�0 و$e$O ا��	�ة ?�B و�:= "
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��'P $3��س $�+Oش:  

%�
  .42: ا�9:�د ا�*

  .06:             ا�����

%�
  .22: ا9"�ز ا�*

�0�A %�
  .`Oث أ2#�د $	�2�.��0= ا-��اق 

 

���
	� ا����� ا��ا��:  

5�6�0 2
,BJ و�&Mة  ��40 �0) ھـ(أ$� ا����ض O#
+*� ٍأ���F 1���2�3$ =#$ .0ن $*

 BJ$/ ا��� �2�DVت ا���EO#ا�,+�'� وا� ��Eو �ط�ت ا��:*�,@Vا� Q
 1$ ,6;0

  ).م($�6ن �#0% $*= ا����ض

��'P $3��س $�+Oش:  

%�
  .41: ا�9:�د ا�*

  17:             ا�����

%�
  .36: ا9"�ز ا�*

�0�A %�
  . أ2#�د ا�OR`� $	�2�.��0= ا-��اق 
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	� ا����� ا�!� ���� :  

أ���2�3$ =#$ .0� J 1$ %6�;0@,ط�ت $:*��  +*����032 $1 ا�#�� ) أ(ا����� 

 1�Jد ا�����? ��E$1 ط�ف ا���0< وأ+�ت= و �3�'O?و �وو+�'��.  

��'P $3��س $�+Oش:  

%�
  .22:ا�9:�د ا�*

  .06    :         ا�����

%�
  .47: ا9"�ز ا�*

%�
��'D+,�$ P� ��2 أن O` 1$ 10�#2`� $	�2�1 �16 0,�� ا-��اق  =0�� .  


	� ا����� ا���د"���:  


#�ل وت;�� أ:� اM^�Aت $1 ھ>ه 38ت��� $1 ا�#�� ) ز(ا�����+*� ت�Y�32 5�6 وا


Q د 45ا��	��� وت��0 ت@��� ا��	��� أ��0. $#:� $�2�3� وا-�ة $�ت:�  1$ %ت#�

ا��;�J �F@,ط�ت $:*�� وو+�'��� و?O'3�� $1 ط�ف ا���0< وأ+�ت= و�E� ?�د 

1�Jا����.  

��'P $3��س $�+Oش:  

%�
  23ا�9:�د ا�*

  .06:             ا�����

%�
  .48: ا9"�ز ا�*

%�
��'D+,�$ P� ��2 أن O` 1$ 10�#2`� $	�2�1 �16 0,�� ا-��اق  �:0��.  
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  :ا�)�'��ت &�%$�  -2

 C+�*2#� ا+���ام ا��3��س ا��Bا� �S,ت5 ا�� j1 أھ�اف ا���$ Y3����  

 ا!ورام&% $	���  E��س ا�V@,ط�ت ا��% �#0�:� ا�
�Y0 ا��#��P:ا�:�ف ا!ول -ا

��  و ھ% $�ت�D� �62 $1 .ا��,$%  �ZM�2ان �����2;
B  ا���ط�

43 &% ا�#�د  و ا�,+�'� و �RF&� ا�#�� :$��d ا�#��   - �Eا�� B�? ا  و ا���ص

 ��Vت� %& M�Fوا��� �9ت $1 �:,F,ا���ت W����� �0ا!دو 

�-�� ا)�ى  ا��,ا�:� ا�	#��  ���ض $5�k و C#S  و $,ا�:� ا��,ت  - 1$ 

و �:�ه . ��BJ ذوى ا���و&�� ا���ص و?�O0ت:5 دات ا��Mاج ا���ص�ا��,ا�:�  -

�:�F ا!+��ب %�
و ھ�ا $� أ+�رت ?��=    �#0% ا�
�Y0 ا��#��P $1 ا-��اق 

��'P ا��3��س ���Oش  و ا�Fه ا��O2�3ت ?�,$�  

-  P'��*ا�: %�
 ا���C   ا:� 9 ت#�� �F 50  .ا��D��� 9 ت#�% ا-��اق 

-  BJھ% 2#��ة ?1 ا��� 

 )ر'��� $	���(ا�	�ا-� �Vا �6,:� $��R� ا9دارة  ?*�ھ� $�,ى ت�
�دى  -

�Vا - d��2 ا-��اق % .9ت	��:� BJ����2 و$#*�ت5 و $Mا�:5 ا�*
��2�� ت#�

- %�
5 �#0% ا-��اق :�F 1�J1 ا����$  %Eا��� .ا$�ا��� B5 ا�:V#2 و

و ھ�ا $� ت,�S. ا��= �� ا��را+�ت )�S� ا9رو2��  ا�B -�  ا���ت,�,�%

 .ا9�:�ر
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  :�ت و�
	��ت���ا�ا

�� �� ���� ا��	ت  إ����� أن ��ض ا���ط�ن ھ	 �� ��ا��  -���� ������� ا������ ا�

 :و��' &��% ا�$#�ت وا!���ر

- (��� ا�	1�0/ وا.�-����ت وا�,���� و��د ا��*��(�	�. 

-  ���45 ا�3$' ا!ورام�	� �� (��	-6� (���) ا��$3�����د وا�� �) ا!0�,7. 

 ��وھ@ا �) أ&/ ا�6?$�< �) ا=��6اق ا�3$�� �� ا�;�ر و:% �9ج �$�� &��

 ��  -.Balintو�(�	

-A��,ھ�ه ا�� /�� ��  (�  .ا�6Dاح ا��3�و�� �(��% ا����:

��6�ر ا�$�ع ا�(��� ا= و ھ	 �45 ا�3$' ا=ورام  و �� �F��G �) �5	ل= (�  .ا�� �*
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  :�ت و�
	��ت���ا�ا

�� �� ���� ا��	ت  إ����� أن ��ض ا���ط�ن ھ	 �� ��ا��  -���� ������� ا������ ا�

 :و��' &��% ا�$#�ت وا!���ر

- (��� ا�	1�0/ وا.�-����ت وا�,���� و��د ا��*��(�	�. 

-  ���45 ا�3$' ا!ورام�	� �� (��	-6� (���) ا��$3�����د وا�� �) ا!0�,7. 

 ��وھ@ا �) أ&/ ا�6?$�< �) ا=��6اق ا�3$�� �� ا�;�ر و:% �9ج �$�� &��

 ��  -.Balintو�(�	

-A��,ھ�ه ا�� /�� ��  (�  .ا�6Dاح ا��3�و�� �(��% ا����:

��6�ر ا�$�ع ا�(��� ا= و ھ	 �45 ا�3$' ا=ورام  و �� �F��G �) �5	ل= (�  .ا�� �*
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  ا���ا�� ا������ 

�(�5 ا�J�د  –ا��;���3 أ1��� وا�(	ار��  ا��*I�� 4,6 ��6	��ت ا=��6اق ا���$3 

  .2004ا�(��*�ت ا�*���� ا��(�5 ا�;�*� ا!و�� 

�D�ا�� ����45 ا�3$'  - ا�(���� �	ز��  �� �������6	��ت ا=��6اق ا�3$��، درا1�ت 

  .2003ا��(�5 ا�;�*� ا!و�� 

 ��J� (� ا��6�ل ز��-  �M�?ا� ��  .2000ا=��6اق ا�3$�� ا�Mرات أN�د��� ا���6

  

  ا���ا�� ������ ا������
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  إ������

  

�م 
	 �ن ����ص  ��

ط ,�د ���� ا���رض �ن  ا���ن ا���
� و ا����� و�� �ر
��

�ت   �����	 و �$ص #" ا��دد و ا�و ���ل و�ر � ا�داء و وا��ن �وا�ف  ا�

���� ھؤ/ء ا�ذ�ن .&رض  -, ا���رض أو)�ع �د (ون ��در �)'وط �&��� 
���-ون #" ��-�4 ا�ورام ا��رط���� �3 �ر), ا��رط�ن ذوى ا�
رو#�ل ا���ص ��� 


�ت ا����ز ا���
" ����و�	 �ن ا)طرا
�ت  ����� (�6رة و ����� و ا)طرا
ز��دة  -,  ��>�م   .ا��ر(زي ، و '�رات #" ا�وزن، 
�/ظ�#�  إ�, إ راض �&��� 

 "# =
ز�د )'وط�ت �-��رض ا�ذي �� �&-�� ��و �را#$�م ا�ذ�ن �د �(و�وا 
<�ز
ھل ھ��ك : ا�������و �ن ھ�� طرح .���4 �ن ا�و6ر و ا?���د ا����" ا/�&���"


��-�4   و4دوثا���ل   >�� 
�ن ظروف Cراق ا��&�"  �د ا�&ر�ق ا�����ا/4
�&, ا��و�"    ا��رط���� ا�ورام����
  ؟
�زEران

 

���	
    :ا����ؤ�ت ا�

ا/.-�اق  إ�*�(دي ا�ورام ا�%�ط�#��   #"!  � ��د ا������� ������ھ� 

  ؟��0 ا����2 ا�����1 ا�%�0�

ا/.-�اق  إ�*�(دي ������ ا�ورام ا�%�ط�#��   وا�7��#��تھ� #"! ا�4�56� 

  ا��0%� ��ى ا����2 ا�����1؟

 إ�*�(دي  ������ ا�ورام ا�%�ط�#�� ا��<=� ا �> ا����; ا�:�اب ھ� 

  ؟��ى ا����2 ا�����1 ا/.-�اق ا�%�0�

  :ا�
	��� ا�����

 �����* ا���6� ����%"������ ا�ورام ا�%�ط�#�� ���#� ا����2 ا�����1 ا�-

  ..� ا/.-�اق ا��0%� إ�*�6Eط�ت ��CDة  "ن��@?�ا"

  :ا�
	���ت ا������
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��د ا�������  �ا�H��0 ظ�وف ا����(دي � !"# ����ى  ا/.-�اق ا��0%� إ�*

1���  .ا����2 ا��

ا/.-�اق ا��0%�  إ�*�� #"! ا�4�56� وا�7��#��ت  �ا�H��0 ظ�وف ا���� �(دي

1���  .��ى ا����2 ا��

 ���ا/.-�اق  إ�*�� ا��<=� ا��I:��� �> ا����;  �ا��H��0(دي ظ�وف ا�

  .��ى ا����2 ا�����1 ا�%�0�
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   ھ��� ا��را��ا

  

أھ��� ا��6�6ع �� أھ���  ��ض ا�%�ط�ن ا�Oي أ4�L  MCN> و �� أھK أ�C5ب 

 K������6ن #%��   �   TC%� �" 8,2 ھOا ا���ض  � و �ة .ا�6 ��ت  � ��S> أر�Sء ا�

2012��م    ) world cancer report 2014(  . �� ة �%-��6ت��� ��� ;����� 

�6ر�� و ا�"�2 و ا�H@ع ا�6EIط�ت ا��0%�� وا�US7د ا���C� و ا�-"��Cت ا���ط��� وا�

 ��"4>�و ا�-��Eات  � #�X ا����ة و ا/�-�Cرات ا�������   و ھOا �� �V�W ا�:�ا��ت 

 KU-�4��و�> ا\]��� و ]��N �> ا����2 ا�����1 ا�Oي �-�YZ #�%�� وا#������  و�1-0 �> 

ھOا �� د > ا��C.`6ن  � ��K ا��0_ . �� د�^ أ#�Uك S%�ي ا#����� إ�* .� ا/.-�اق

 �� ���S ء  �ع�وا�:T ا��"�� و ��K ا/S-��ع ا/]� ���� ا/�-�Cر ��^  ا��aھ�ة و إ#

ا�Oي  ��Uف إ�* إد��ج ا������ ا��0%�� "�_ ا�ورام��K ا�0" �وع ��K ا��0_ و ھ6 

 cC#6اS �D �� ���-��  ذات ا���� ���وث ا�%�ط�ن ��D6�%ا�  �����-S/ا) 

������-S/ �����  .)ا����;،��c:���،c-�4 ،ا����2 ا�����1 و ا�
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  ا��را��ھ�اف ا

  

ا�6Iء ��* ا��I وف ا����0U ا���-� �C�  �X��%  -ھOا ا�g�C إ�* ��Uف -

 TC%� �%�0ا�ورام  ا�%�ط�#�� إ�* .� ا/.-�اق ا� ����� �1  �����#�U ا����2 ا���

ا��� ا�Oي ا#��_ .#"!  � ا���د و ا�4�56� و ا�-���� �> ���* ذو ��و �� ]�ص

��H������ ���"���* ا���� ا��0%�� و ا� �C�5. �[دا  �Y 6-و ا� XEIا ا�Oھ �0Uا�� X56ا�

������  �:Cرأس =���4 ا��7اض و ا/�:�ا��ت ا���� *�� ��Z� .  

��� و��K ا��0_ ا����دي  -��-S/6م ا����* ا د��jج  �ع ��K ا��0_ ا�ورام إ�* ا� ���ا�

��-��� ����* ا�%�ط�ن و������2 ا�����1 �� اS� �:��6 ا�T#�H ا���� � و و�> 

أط�Cء ����� و  (�-��� ��  ��V�-W� 2 ا�-���Wت ا�� و ��%�� ا و4�5� �N�[ ��6ق

�-����W  � ��ض ا�ورام،أ]�����4 ا/��D�����  #�%�#���  ،أط�Cء ا��"�،أط�Cء 

������-S/ا���4��.7 ا �Yب و ا�6را�����#�ة ا����; �. )ا�� �� V��W-ا� �Sأ �

  .2 ا�����1وMCD ا�6EIط�ت ا��0%�� وا�U#7ك ا��0%� وا�H%�� ا��0U� ��ى ا����
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  �ر!  ا��	ا���ا���

  

-  1   "�
��� ��:�M ا/.-�اق ا�%�0�  � D� ا��را�5ت و: ا�%�	اق ا�#-%�        

         *�� ��/��� T-�ا�  L’épuisement professionnel ي@��H#/ا M�:وا���    

                                                                                            

burnout. 

 ���%Hاض ا������ ا��0%�� وا���6�� �� ا��H� ��ا/.-�اق ا��0%� ھ6 ��Cرة 

�� �5%�� �� ردود ا� ��ل ا�%���C ا�-� ��U��C ا����� ���Dو/ت  �H��04"�� ا�>�وا�

c��� �  cUS6ا� �6ط�ت ا�-EIا� <� ����-��. 

  :ا����د ا�`<�Y �<.-�اق ا�%�0�

           - "���
��Cء ا���� : ا��)�د ا�&� �H�-# 0-�ب ا���د� T��6ر ��م ���-L

  .وا��%(و���ت ا�@ا�4ة ا��:���6 �� ا���د

�6ر �-��6 : ,+*� ا��(��	 -            L ���ا�@ا�4 و�6:0ي ��ى ا���د �%XE� TC ا�

KU����6ن �� ��Oص ا��WLk� ��#�%#76ر ���"��� ا���* ا�<��C/ة وا�-K�U و��م ا�.  

��� ا���د إ�* �"��  ���5 / ��C�5 �"��:� c%�# K� ��Hل    :ا�(�/ر .��&��ز -           

�����-S/ت ا�=>��6ر ���%��دة وا���� �� ا�Oات. ا � .و�-��I ��#� ا�

�� ظ�وف ا���� �� إ�USد،���C و #"!  � ا:ا�	ا��� T��-� �� 6ھ �اق ا��0%�-./

�U���  ا/#�Hز .�m ان ا��ر�Sت ا��-��� ����U �� ]<ل �"��س ��5<ش ��ل 

�� ھ� ا�XEI ا��0U� - :ظ	وف ا���0  2 KS�0ا� :  

                                 - �����د ا������� و D`� � ا� !"# 

  #"! ا�4�56� وا�7��#��ت  -                       
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  .ا��<=� ا��I:��� �> ا����; -                       

                                    

ھK ا��WLص ا�U� ��O-�6ن ������* ���  �KU ا�ط�Cء :ا�
	!4 ا�����33  -

وا������� وا�]�����4 ا��0%�#��� ا�������  � ����� ا�ورام ا�%�ط�#�� 

�* ا���6� ��@?�ان -%��)K#�E-%�.( 

-  

����6  ھ6 ا�6�0 ا��6�6ي ا���E ا���دي ا��%-�� �W<�� �(دي ا�* :��	ط�ن ا4    -

ورم ���T أي �6I �� أ��Iء ا�K%H و�(دي ا�* ا��K ا�H%�ي وا/�:�اب 

�� ��ى ا����;��-Sا �4">� .#�%� و

���S K ا�0Zة �K-U ���ض ا�%�ط�ن  � �V�-W زوا��ه، ھ6 ��: �*: ا�#
9 ا8ورام5  -

��م طT�C ا��"� ا�]�����4 ا����%�0  T�Cا�ورام ط �  !-W� T�Cا����; ط

���-S/وا���.  
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  :ا��را��ت ا���.;�

   g�Y ا����ل ا�ورو������m0 ان  ����U ا�6ط0� ��g�C ا����� وا�%<��، درا�5 ا .1

XEI�� �CC%ا�� V42 ���6ظ���-� ���N �D��6ن �� �� .�����a0 ا����  أ�� 

��������� ظ�Uت،  � �ا���� XCب ا�����p-D/ت ا/�. �`Dى أن أ�� �U  ، �2010م ،

 . �#%� .أو�Dا#�� .ت ا��-��ة ا�������وا�  : ��/6� Y<ث دول ھ�

 درا��ت �	.��

 1993،ا�<	!	ي �*���ن ا�	%�> �+� درا��( .2

    ھ�ف �Dن ا����W و��5ت �4��W! و�<=-c ا��0%� ا�XEI ���در .6ل
��* ا��را�5  <�-Hا�� �  �����ت ا�:= ;�C� �%�0ا� XEa� در��� ���C:� 

��* ا��را�5 إ�Sاء �K ا�%�6دي،  �0�� mE�� 84 V6ن �6ظ��� ا�":�ع  � �
��0 ا�XEI ���در اھK ان ���C� c ا����6�، �0�� �-�`� ا�

�m ا/]���، �> و��<=��KU ا��N�W ا����ة ظ�وف  �Dا��را�5 و ��� 
���6ن ا���O ا7 �اد� �  
�-�Cون وا�-���K ا���� =:�ع� �� �`Dا/ �اد ا ���� ،XEI�� اOوھ �D)� 

�� أن�Cط ��� ا�Oي ا�
cا���د �@او� �ه  Oھ �U6ن ا���� �U� ھ��Yا *�� ��D ور��ه، ا���د اداء 

mإن ا��را�5 أو�� ��? 
��S6ا ا��-@و#�D *�� �  X56-� XEIا� �� ،��S2  ��� ا�� ا��-@و��-�     

 ان ���C ا����� ����(ھ�
  � �-"�ر�� ����� �-56:�ت ��* .��6ا ا��(ھ<ت وا=� ا��(ھ<ت ا��* ذوي

�6ر�� ا���� ���6EIط ا� ��S�0ا��0%�� ا�. 
  

 مع التعامل استراتيجيات " :بعنوان . ( م 1994 ) م عا ي الهنداو اسةدر - 3 

 مكونات على التعرف إلي الدراسة وهدفت "ي الصحي القطاع في العمل ضغوط

 على والعمل .الضغوط تلك على المترتبة واآلثار والنتائج العمل ضغوط ومصادر

 واآلثار العمل ضغوط مشكلة مع للتعامل المتاحة العامة االستراتيجيات تحديد

 .ل كك المنظمة مستوى على أو الفردي المستوى على سواء عليها المترتبة السلبية

 وطبقت الرياض، بمدينة الصحي بالمجال العاملين في الدراسة مجتمع وتمثل

 التمريض مهنة في والعاملين األطباء من مفردة 642 ) قوامها عينة على الدراسة
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 وأشكال مصادر تعدد ا، مؤداه هامة نتيجة إلى الدراسة توصلت وقد .واإلداريين

 الشعور مدي بين معنوية فروق وجود ثبت كما الصحي، المجال في العمل ضغط

 في العاملين أن تبين حيث الوظيفة نوع باختالف تختلف العمل ضغط بمستويات

 في بالعاملين بالمقارنة العمل ضغط من أعلي بمستويات يشعرون التمريض قطاع

  .واألطباء الصحي القطاع

  
  درا�� ���	 و �+� هللا- .4.

m��Sأ  �Sف ����� در�U6ط�EIا�  �U� �� �D �  ������ا��0%�� و ���درھ� ��ى ا�
�����-S/ا��0%��  ا ���Wو ا� T:�0  ا��را�5 ��  آد.ا�-���; و ا��� m#6��350 

>���  ��%0Hا� �D ��. 2Cط��-.�Cن ��  ا���C-5ادها����  إ��DZ-و   ا� �U=�N  ��
�U��C�.رت�Lإ�*#-�14 ا��را�5  أ  �ھ T:�0 ا�-���; و ا�U� ان�`Dأ  ����� �Uا��

   إ.����4د/��  ذاتو6Sد  �وق  إ�* أ�Lرت�0U� �U���. ��D ا����W ا�6EI��  ��%�0ط

 إ�* ����7 � ا�U-��W-5ا�-� �-��@ ھ�ه ا��راKH. �C�� �5 ا����0 . ��� ا���U ا�%��"� 
W-5در �ام اا���� �U-5و درا ����S ت�C� ق و�N اده  ذات���g.�C ا��C-5ن �� إ

�U��L و ا]-<ف �U� ة��� �U��#�"� 6ط ا��0%�� وEIا�  

  أ�#+��درا��ت 

5- ���&	A درا��  Truchot et Galam   

Analyse de burnout chez les internes en médecine  générale 

Par Didier Truchot maitre de conference en psychologie sociale et   
docteur Eric Galam coordinateur de l’AAPML 

ھ�ه درا�5 ������� �<.-�اق ا��0%� ��ى ا�ط�Cء ا��-�����  و ھ� درا�5 �"�ر#�    ( ,
 ..languedoc-rousillonو ile de france   أط�Cء��� 

 

Etudes de l’Epuisement professionnel des Médecins 
Libéraux et Généralistes selon TRUCHOT en fonction des 
3 dimensions  
Région  Bourgogne  Champagne-  

Ardennes  
Poitou-
Charentes  

Année  2001  2003  2004  
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Population  Libéraux  Libéraux  Généralistes  
Effectif  394  408  515  
EE élevé  47,2%  42,3%  40,3%  
DP élevé  32,8%  44,5%  43,7%  
AP bas  29,2%  37 ,4%  43,9%  
 

  

  Soler ا�#
�" ا�%�	اق%/ل  أرو.��درا��  -6      

The                                                                                              
european general practice research network burnout   study   

 �  ���Sط�ف 2004ھ�ه ا��را�5 ا ��Soler � 12  �0�� *�� ���3500 ارو�� 
ا�USد #�%�  %43طT�C و m#�D ا�14�-0 �-���U �> ��^ ا�-� اm��S  �  �#%� اي 

35%��C�39%ز�H#/ا �ض  ��W#ا.  

��د )(���#6ن ا.-�اق #�%� ]:�� %�12> ا/�Lرة ��ن  �>�  ��S6�6���  ���Nإ
  )ا�`�<ث

��K (درا�5ت ا�������S6�6 :ا!��/!�	 ,درا�� - 7�pا�و�(  �  m�D2004   �0�
��#� ا.-�اق #�%� أط�CءطD �� T�C� ]�%�  أنا����  ا����داتا�������  �  ا�ط�Cء� 
 France Evain-Joelle Mekoa  et Hibaد >  �=� �� ا��C.`��  ا�Oيا/�� 

Khiari)  

�� ا�%TC . إ�� g�C60ان .ا�� m��rapport d’immersion en communaute  

Faculte de medecine de geneve semestre 2011 

���6ن  � �ا� ھ(/ءھK   �<.-�اق���ض  ا�D`� ا�ط�Cء إن��m0 ھ�ه ا��را�5 � ��
��* ?�ار  ا����دات �����-S/ت ا�#��و ا���� ھK  � ا��U�S6 ا�و�* ��� ا���ض و ا��

�T ا����د�� و �V�-W ا�-���Wت.ا���� ����6ن  � ا��%-���ت  ا���� �%-���ون �� �

��#6ن ��    �@��ز��دة �� ا��  Kھ��C� �-م ا7دار��  ا��Uة  ا���`D و ���D`�ة �5��ت ا�
�� ا�-��� ا��Hد ������;  �%�CC ���^ إ.�Cط.  
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  : ا������

��ھ� ا����� ا������ ا����� ������ ا�ورام 
 	�� ھ�ا ا�����'�و�& ا�%$�ق إ�!  �� 

ا�+�ط�*/�، و�� ��/67 �5 234ط�ت *�+/� إ�! '. ا-'%�اق ا�,�+� *(�ا إ�! ا�%)�� 

ھ.ا ا�%B< ا������ �%��ض ا�� .���ض ��@ �?�<  �= �+���ة ;�6 ا��2ت  � :� و9& 

�$� )�C1*�/5 ا-�%�اق �5  �(6 �7Dذا .' ����G  �� ا��+�	.�5  � �F%,F< و ھ.ا  

  .	��F< ��4! ���*2ن �5 ��ض ��@ ;��ءه )H�2'%�اق               �= 
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  :و�����ت ا��ا
�ت 

� *+�� ا��2ت  إ�!��� أن ��ض ا�+�ط�ن ھ2  � LDا�.  -  �/���	 �/*�Gا� ��Dا��� .'

 :و���C N/= ا����ت وا�	��ر

- 5/O.د ا�����	ت وا��/.�� و�/*�(�Qوا �R�S22 /� ا�D. 

-  �/ 2Dا�ورام N�,ا� >�	 � .	.د وا � �5 ا����R//5 ا�,�+�*//5/*2(%� 5  

�	��C �� ا�$�ر و =4	Hج *�+  � وھ�ا �5 أ�C ا�%U/�V �5 ا-'%�اق ا�,�+

 �	2�Oو�Balint.-  

-Wھ.ه ا����� �G� �  .ا9%�اح ا��,�و�� ��O/= ا����5/4   

  .ا'. ��/5 -	%��ر ا���ع ا�O.�. ا- و ھ2 	�< ا�,�N ا-ورام  و �� �B.�6 �5 '�2ل
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