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  انـر وعرفـشك

 

بدانا اكثر من يد وقاسينا اكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات 
وها نحن اليوم والحمد هللا نطوي سهر الليالي وتعب االيام وخالصة 

  .مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع

بشعور غامر بالتقدير والوفاء، نتقدم بشكرنا الخالص والعميق، مقرونا 
واالمتنان، الى كل من تقدم واثرى جوانب هذا البحث بجزيل التقدير 

  .سواء براي او توجيه او نصيحة، وساهم في هذا العمل ولوبجزء يسير
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  :ةمقـدم

ال من ي به لالنتقبالمرض في حياته، وهذه االصابة تؤدقد يتعرض الفرد لالصابة 

الغير متزنة والالتوافق النفسي، وهذه المعاناة والماسي النفسية  الحالة المستقرة الى الحالة

  .والجسدية تغير مجرى حياة المريض على كال الصعيدين النفسي والعضوي

رطان، حيث يتبادر الى االذهان من الوهلة االولى الى ومن بين هذه االمراض الس

فكرة الموت وخاصة اذا قلنا سرطان الثدي الذي يصيب المراة بصفة اكثر ويهدد انوثتها وقد 

يؤدي بها الى ردود افعال سيكولوجية كحالة من االكتئاب وقلق الموت، وللمساهمة في معرفة 

   .ساء المصابات بسرطان الثديمدى تاثير قلق الموت لدى هذه الفئة من الن

قمنا بإجراء  -باتنة –مركز مكافحة السرطان من خالل دراستنا التي تمت داخل 

  مجموعة من المقابالت التي تصرح فيها أقوال الحاالت، مع إرفاقها بالمالحظات المدونة

   .الموت الحمد محمد عبد الخالقوتطبيق اختبار قلق 

وهو ضرورة االهتمام بها وبنفسيتها  ابة بسرطان الثدي،المصأعطينا بعدا هاما للمرأة 

في هذه الوضعية، ودراسة أهمية تحويلها  لألخصائيين النفسانيين من أجل رعايتها نفسيا 

وإعدادها وتهيئتها بإتباع تقنيات عالجية حسب البرنامج المخصص لها الذي يساعدها على 

، ألن تأثير االضطرابات النفسية وتمن الم التغلب على بعض مخاوفها وخفض حدة قلقها

  .عليهاذات أثر سلبي مصابة بسرطان الثدي على المرأة ال

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

تحديد إشكالية الدراسة : ويشمل الفصل التمهيدي: في فصول تضم الفصل األول المعنون بـ

يات وأهمية وأهداف الدراسة، ثم سنتطرق إلى دواعي اختيار موضوع الدراسة تحديد الفرض

ويحتوي الجانب النظري . جرائية الخاصة بمتغيرات الدراسةوالتطرق إلى التعاريف اإل

  :للدراسة والمقسم إلى فصول بحثية على



 

 

  ب

 

لقلق اتعريف  الذي سنتطرق من خالله إلى قلق الموت: الفصل الثاني المعنون بـ

 باإلضافة إلى ،بصفة خاصةالمصابة بسرطان الثدي لمرأة لدى ا وقلق الموتبصفة عامة 

النظريات المفسرة له مع ذكر ابرز العوامل المسببة لحدوثه، والى االعراض المصاحبة 

  .وتصنيفاته واخيرا العالج

ي تكوين الثدتعريفه ووالذي يتضمن كل من سرطان الثدي : أما الفصل الثالث فيعنون بـ

تشريحيا واورامه، والى ذكر اهم مراحله وانواعه والعوامل المسببة في حدوثه واهم 

  .اعراضه وكيفية تشخيصه مع اعطاء طرق عالجه

 عرض ومناقشة نتائج: والمعنون بـ لرابعكما يتضمن الجانب التطبيقي الفصل ا

  :والذي يحتوي على جزئين الدراسة

، مع تعريف المنهج الدراسة اتير بفرضيالتذك: إجراءات الدراسة من خالل: أوال

المتبع والمعتمد عليه في هته الدراسة والمتمثل في المنهج العيادي، وإلى التعريف بحاالت 

حاالت، دون أن ننسى وصف  ثالثالدراسة التي تم جمعها بطريقة مباشرة والمكونة من 

ي الدراسة إلى جانب وهو األداة المعتمدة فقلق الموت الحمد محمد عبد الخالق اختبار 

  .النصف موجهةالعيادية والمقابلة  ياديةالمالحظة الع

الدراسة الميدانية والتي تم فيها تقديم الحاالت وتلخيص محتوى المقابالت مع : ثانيا

تحليلها في ضوء ما تمكنا من إيجاده من الدراسات السابقة بمضمونها العام ضف إلى ذلك 

ي الدراسة مع إرفاق الدراسة الميدانية بتحليل عام لكل حالة تحليل نتائج تطبيق االختبار ف

  .ومناقشة النتائج المحصل عليها في ضوء الفرضيات

في األخير أرفقت الدراسة بخاتمة وقائمة المراجع والمالحق علما أن كل فصل من   

 . الفصول ضم تمهيد وخالصة فصل
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 :اإلشكالية. 1

 األمراضمع زيادة نمط الحياة الحديثة وتعقدها وزيادة حدة المنافسة والصراع تفشت 

القلب وارتفاع ضغط  كأمراضالعصر،  أمراضمن  وأصبحتالعضوية وازداد انتشارها 

  .الدم وداء السرطان

 سيكولوجية مختلفة، وبالتالي تغير مجرى حياة أفعالالعضوية تنتج ردود  فاألمراض

الصلة الوثيقة  باألمراض اإلصابةالمريض على الصعيد النفسي والعضوي، حيث تؤكد هذه 

ماكريت قوستو " نجد أبحاث والضغط يولد القلق التأثيربين جسم المريض ونفسه، فهذا 

Macreaet costo " بينت وجود ارتباطات ايجابية بين المشكالت الصحية  )1985(عام

القدرة على التحكم في نشاطاته وأعماله بفعل المرض الذي   وقلق الموت حيث يفقد المريض

 الذي عرفه يعاني منه، مما يحدد خلال في تقدير الذات ويسهم في تفجير قلق الموت لديه

ويسبب  اإلنسانرد فعل لخطر خارجي معروف يتملك  بأنه:" "S.Freud سيجموند فرويد"

  .)18، ص2001، فارق السيد عثمان(".واالنزعاج واأللمله الكثير من التوتر والضيق 

متزوجة الذي  أو عازيةبسرطان الثدي سواء كانت  المرأة بإصابةتعلق  إذاوخاصة  

 المرأةومؤلم لدى  مفاجئالتي يخافها الناس فهو حدث  مراضاأل وأكثريعتبر من اخطر 

   .اجتماعية ونفسية مورفولوجيحدوث تغيرات  إلىحيث يؤدي بها 

عتيادي للخاليا وبشكل عشوائي غير منتظم في غدة الثدي نمو غير ا فالسرطان

  .المحيطة األنسجةمهاجمة  إلىويؤدي 

: السرطانات شيوعا ومسؤول عن عدد كبير من الوفيات التي قدرت ب أكثرفهو من  

  .أكثرحالة بالجزائر فما  1360
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لمنتجة بقاء النوع فهي االوعاء الذي يحافظ على  أنهاتعلم في قرار نفسها  فالمرأة

المحللون النفسانيون مكانة محورية في  أعطاهاللحياة وهي وعاء الغريزة الجنسية التي 

  .توجيه وتحريك السلوك

مرض  أوورم  فأيجمالية والثانية وظيفة غذائية  األولى: وظيفتان المرأةولثدي 

  .يصيبها في هذا العضو يسبب لها معاناة جسدية ونفسية عميقة وخطيرة

 وإحساسهابالسرطان في ثديها يصبح لديها الشعور بمعاناة نفسية  مرأةال إصابةبعد 

 إلىبالمقلوب مما يعرضها  إليهاالذي يجعلها تشم بان المجتمع ينظر  األملبالعجز وفقدان 

ن ارتباط أعراض حيث نجد ا .والخوف من العالج والقلقواالكتئاب نكران المرض، التوتر 

ت محل العديد من الدراسات منها الدراسة المرتبطة قلق الموت باألمراض العضوية كان

 M.F.Gaussetوقد قام بها كل  1986بسرطان الثدي وظهور قلق الموت واالكتئاب سنة 

etalia  و J.M.Guilland   امرأة مصابة بسرطان الثدي مقارنة ب  100على عينة تشمل

  .امرأة غير مصابة 100

راثي وباختالط العوامل الوراثية بالعوامل وقد ينتج هذا القلق بسبب االستعداد الو

الخارجي  أوالبيئية وكذلك االستعداد النفسي كالضغط النفسي العام والشعور بالتهديد الداخلي 

 أعراضمواقف الحياة الضاغطة، والتعرض للحوادث ويظهر القلق في شكل  إلى باإلضافة

  . النشاط الحركيجسمية تشمل نقص الطاقة الحيوية والنشاط وتوتر العضالت و

النفسية تشمل القلق العام وعدم االستقرار والحساسية النفسية  األعراض أما

أسفرت النتائج وجود نسبة  ).116 -115، ص 2001عبد الحميد محمد الشاذلي، .(الزائدة

يعانين من القلق النفسي ونسبة  %10من المريضات يعانين من قلق الموت ونسبة  15%

  .لق الفيزيولوجييعانين من الق 4.2%
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النفسية تصبح واضحة من الخوف والتشوه، فالحزن والقلق والصراعات  فاألمراض

عند  المرأةيظهر كاضطراب نفسي لدى  أنقلق الموت الذي يمكن  أعراض أهمتعتبر من 

حيث أظهرت الدراسة األولى االرتباط بين مشكالت الصحة بشكل . بسرطان الثدي إصابتها

هو كرد  أي  )http://forum.hamza-psy.maktooblog.com( .عام وظهور قلق الموت

   .لإلصابةفعل 

اعر ذاتية من استجابة انفعالية تتضمن مش:" بأنهقلق الموت  "Hollterهولتر "عرف 

المتعلقة  مظهر من المظاهر أيتوقع  أو تأملعدم السرور واالنشغال المعتمد في 

  ).98، ص 1987محمد عبد الخالق، احمد ".(بالموت

السلبية في الحياة التي تفقد  األشياءومن بين تلك المشاعر الذاتية نجد بسهولة توقع 

الفرد للمهام  أداءر بصورة واضحة في بحالة الموت التي تظه وإحساسهالفرد الثقة بنفسه 

 المرأةيظهر كاضطراب نفسي لدى  أنقلق الموت الذي يمكن  أعراض أهمحيث تعتبر من 

  .بسرطان الثدي إصابتهاعند 

رتباط بين اإلصابة بسرطان الثدي خصوصا وظهور بوجود ادراسة وهذا ما أكدته ال

  .قلق الموت

  : طرح التساؤل التالينا ومن هن

  ؟قلق الموت من ارتفاع درجة بسرطان الثدي  صابةي المرأة المنتعاهل 
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  :اتفرضيال .2

  :الفرضية العامة 2-1

 قلق الموت من ارتفاع درجة بسرطان الثدي المصابة عاني المرأةت. 

  :الفرضية الجزئية 2-2

 المصابة بسرطان للمرأة  والحالة االجتماعيةقلق الموت  درجةارتفاع  هناك عالقة بين

 .ديالث

  المصابة بسرطان  للمرأة والمستوى التعليميقلق الموت  درجةارتفاع هناك عالقة بين

  .الثدي

  :أهمية وأهداف الدراسة .3

 اإلنجابمهمة في المجتمع الجزائري ووظيفتها الحيوية في  المرأةمكانة  أنبما 

الثدي  مرض يصيبها، خاصة سرطان أيبمظهرها الخارجي، فان  للمرأةواالهتمام الدائم 

ومن هنا . وعالقاتها المختلفة المرأةيحدث لها تغيرات فيزيولوجية ونفسية تؤثر على حياة 

  :الدراسة فيما يلي وأهمية أهدافتكمن 

   المصابة بسرطان الثدي من  المرأةالهدف الرئيسي من دراستنا هو معرفة هل تعاني

  .قلق الموت

  وليس طبيا فقط لفت االنتباه لهذه الشريحة والتكفل بها نفسيا. 

  يدرس جانب في شخصية المريضة هو قلق الموت. 

  المصابة بسرطان الثدي المرأةقلق الموت على  تأثير إبراز. 

   بالميدان والمالحظة المباشرة للحاالت وتطبيق االختبار أكثراالتصال. 
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  :الدراسة موضوعدواعي اختيار  .4

  :ة على النحو التاليته الدراسن مما سبق تحديد مبررات اختيار هيمك

   المصابة بسرطان الثدي المرأةنقص الدراسات العربية المتعلقة بقلق الموت لدى.  

   الحساسية التي يمتاز بها الموضوع حيث يعتبر السرطان مرض وال يكثر الكالم عنه

  .في فئة السيدات بالرغم من تزايد انتشاره

  الثدي المساهمة في دراسة الحالة النفسية لمريضة سرطان. 

  التعرف على هذا المرض من حيث الجوانب النفسية. 

  :تحديد المصطلحات .5

  :التعريف اإلجرائي للمصطلحات    

  .الدرجة التي تحصل عليها الحالة في مقياس قلق الموت: قلق الموت. 1.5

  .يشخص طبيا بانه ورم يصيب غدة الثدي :سرطان الثدي. 2.5

  .مراة هل هي متزوجة هلة لها اوالد ام عزباءحالة ال :الحالة االجتماعية. 3.5

  .الحالةالمرحلة التعليمية التي وصلت إليها : التعليمي مستوىال. 4.5
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  :تمهيد

هذا العصر هو عصر القلق، وهذا بسبب تعقيد الحضارة وسرعة التغير  إنيقال 

وصعوبة تحقيق  األسريةنمط التربية والضغوطات  إلى باإلضافةاالجتماعي والتفكك العائلي 

الحياة، وضعف القيم الدينية والخلقية، فالقلق يلعب دورا كبيرا  إغراءاتالرغبات الذاتية من 

جازات الفرد واختالل قدراته، ويكون لديه اثر سلبي على الصحة النفسية ان إفشالفي 

كانت نفسيتنا ترفضه فان العقل  إناتجاه الموت وحتى  أفعالناوالجسمية، فمهما كانت ردود 

 األنواعيرفضه كحقيقة ثابتة، فسوف نتناول في هذا الفصل التعريف،  أنال يمكن 

  القلق، قلق الموت، تعريف، مكونات وأعراض بأسباالمستويات، المصادر، النظريات، 

  .، نظرياتأعراض، أسباب
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  :القلق تعريف. 1

  :التعريف اللغوي 1.1

 في مكان قلق حركة، فلم يستقر بان قلق الشيء،ورد  :القلق في المعجم الوسيط -

حدث ويسمى واحد، اضطرب وانزعج فهو قلق، والقلق حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد ي

  .الشخص القلق بالمقالق

غيره، ويقال اقلقوا  وأقلقهاالنزعاج يقال بان قلقا  بأنه: القلق في لسان العرب -

عند  إخراجهايحتاج والى سلها ليسهل  أنقيل  إغمادهاحركوها في  أيالسيوف في الغمد 

 .إليهاالحاجة 

وروحه تقلقل في  قلقلبمعنى : القلق في المعجم المفهرس األلفاظ الحديث النبوي -

  ".الصبي ونعنيه تقلقل:"في قوله) ص(صدره فقد تناوله 

قلق قلقا لم يستقر فهو قلق ) باعتباره فعال ثالثيا( فقد ورد القلق: في كتاب األفعال -

فيقال قلقت الشيء ولقلقته مقلوب إذا حركته تقلقل إذا ) قلقل(أما الفعل الرباعي . ومقالق

  )103-102ص ص ،2005، د كريمعادل شكري محم(.اضطرب

رد فعل لخطر ":بأنه" Freudفرويد  "يرى :القلق من وجهة نظر علماء النفس -

 بأحاسيسالخوف من العقاب، ويكون مصحوبا  أوبالعجز  اإلنسان أمامهغريزي يشعر 

زيادة  أوآالم في المعدة  أوالتنفس  أووآخر بشكل ضيق في الصدر جسمية تتكرر بين حين 

  ).103، ص2002الخير، أبوعبد الكريم قاسم .("ربات القلبفي عدد ض

مشاعر  إلىعصاب يتميز بالهم المرتفع الممتد ":بأنه" wollman وولمان"ويعرفه        

  ).104، ص 2005عادل شكري محمد كريم، (."جسمية بأعراضوالمرتبط دائما  األلم

النفسية والعقلية ينجم عن  راضاألمالقلق شانه شان بقية  إن:" "Adlerادلر "ويرى        

  على الشعور النقص، ومحاولة الحصول  أومحاولة الفرد التحرر من الشعور بالدونية 
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  ).45، ص 2001حسن فايد، (".بالتفوق

  :أنواع القلق .2.1

الخوف، وهو قلق  إلىوهذا النوع من القلق اقرب : يعضومو قلق عادي أو 1.2.1

مثال في مواقف والعاديين  األسوياءالفعل ويحدث لدى خارجي المصدر وموجود ب... واقعي

  .االنتظار عملية جراحية

هو النوع الذي نقصده كمرض نفسي حيث انه  وهذا :قلق مرضي عصابي 2.2.1

ال شعورية، دوافعه مكبوتة غير  فأسبابهتجنب مصدره،  أوداخلي المصدر ال يمكن تجنبه 

وبين قوى الكبت في ) الهو(ع المكبوتة في معروفة وهو نتاج الصراع القائم بين الدواف

 ).129، ص 2000محمد فوزي جبل، ).(األنا(

  :مستويات القلق .3.1

  :هناك على األقل ثالث مستويات

م للفرد مع ارتفاع درجة يحدث التنبيه العا: المستوى المنخفض للقلق 1.3.1      

لمواجهة مصادر الخطر  وتأهبهالخارجية، كما تزداد درجة استعداده  األحداثالحساسية نحو 

لخطر ويشك  إنذارعالمة  بأنههذا المستوى من القلق  إلىفي البيئة التي يعيش فيها، ويشار 

  .الوقوع

ل قدرة على السيطرة حيث يفقد يصبح الفرد اق: المستوى المتوسط للقلق 2.3.1

المختلفة  السلوك مرونته ويستولي الجمود بوجه عام على استجابات الفرد في المواقف

  .المزيد من بذل الجهد للمحافظة على السلوك المناسب في مواقف الحياة المقدرة إلىويحتاج 

يقوم  أوالتنظيم السلوكي للفرد بصورة سلبية  يتأثر: المستوى العالي للقلق 3.3.1

 التميز بين المثيرات الضارة لمواقف المختلفة وال يستطيع الفردسلوكية غير مالئمة ل بأساليب
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وغير الضارة، ويرتبط ذلك بعدم القدرة على التركيز واالنتباه وسرعة التهيج والسلوك 

  ).115-114، ص ص 2001عبد الحميد محمد شاذلي، .(العشوائي

  :مصادر القلق .4.1

يجمع الباحثون في موضوع القلق على انه يظهر استجابة لخطر مدرك ذاتيا 

الجروح  أو األلملى المخاطر التي يسببها ع "Mowrer  ماورر"ومحسوس بدرجة ما ويؤكد 

  .تصيب الجنين أنالتي يمكن 

مصدر القلق يكمن في توقع الحيرة  أن إلىفيشير  ".freud S فرويد"في حين يؤكد 

يتساءل فرويد " الكبت والقلق" في مقالته المعنونة  1926الذاتية وقد صاغ وجهة نظره سنة 

 ).232، ص 2002سامر جميل رضوان، .( موقف الخطر؟ وأهميةماهو جوهر  :قائال

  :نظريات القلق .5.1

 أن رأى، وقد الذين حللوا القلق األوائليعد فرويد من  :نظرية التحليل النفسي 1.5.1

لالنا لكي يقوم بعمل الزم ضد ما يهددها كثيرا ما يكون المهدد هو الرغبات  إشارةفي القلق 

نشاط معين يساعد في الدفاع عن نفسها  ألنا بعملاتقوم  أن إماالمكبوتة في الالشعور وهنا 

فريسة المرض النفسي وقد ذكر فرويد  األنايتدخل القلق حتى يقع  أن وإماما يهددها،  وأبعاد

  :من القلق هي أنواع ثالث

 إدراكوهو تجربة انفعالية مؤلمة تنجم عن  ):الواقعي(القلق الموضوعي  1.1.5.1

من خبرات  األساسيةداللتها  تأخذروف هذا النوع من القلق خطر قائم في العالم الخارجي وظ

 األفقسحابة صغيرة تظهر في  إلىالفرد السابقة ومثال ذلك قلق البحار الخبير حين ينظر 

  .شديد بإعصار إنذار إشارة أنهاخبرته السابقة،  إلىويقدر استنادا 
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يه، ويبدو على شكل شديد ال تتضح معالم المثير ف وهو قلق: القلق العصابي 2.1.5.1

خوف من مجهول، والشخص الذي يشعر بهذا القلق يخاف من خياله، يخاف من الهو 

  .الخاص به) الغرائز(

 إحساساتويبدو في صورة  األعلى األناويكون مصدره : األخالقيالقلق  3.1.5.1

 هو قلق األخالقيمن الضمير، والقلق  آتخطر  إدراكيثيره  األناالخجل في  أو بالذنب

-116، ص ص  2000حنان عبد الحميد العناني،.(موضوعي كالخوف من عقوبة الوالدين

117.(  

القلق على انه سلوك متعلم من البيئة التي يعيش  إلى تنظر :النظرية السلوكية 2.5.1

فيها الفرد تحت شروط التدعيم االيجابي والسلبي، ويحصرون القلق في ضوء االشتراط 

 اآللي ، وهذا يعني المثير الجديد يرتبط بالمثير األصليثير الكالسيكي حيث يرتبط الم

 أن، وهذا يعني األصليويصبح المثير الجديد قادرا على استدعاء االستجابة الخاصة بالمثير 

ال تثير  األصليةطبيعته  أنيثير الخوف رغم  أنمن طبيعته  آخرمثيرا محايدا يرتبط بمثير 

ه العالقة نجده يشعر بالخوف عندما يعرض له الموضوع هذا الشعور، وعندما ينسى الفرد هذ

  ).94، ص 2003اشرط محمد عبد الغني، اميمة محمود، .(الذي يقوم بدور المثير الشرطي

القلق هو الخوف من المستقبل  أنهذا االتجاه  أصحابيرى : اإلنسانيالمذهب  3.5.1

  .فردقد تهدد مسار وجود حياة ال أحداثمن  األخيروما يحمله هذا 

توقعات الفرد لما سيحدث له مستقبال، وليس ناتجا عن ماضيه  منشأفالقلق في نظرهم 

في تواجد  األساسي هو المثير األخيرةيدرك بان نهايته حتمية بالموت، وتوقع هته  فاإلنسان

يحصر القلق على انه ينتج عن  اإلنسانيالمذهب  أنومما سبق نرى  اإلنسانالقلق عند 

، ص 2001محمد قاسم عبد اهللا، .(وكذلك من المستقبل ووجوده كانسانالخوف من الغد 

119 .(   
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  :أسباب القلق .6.1

القلق التظاهرة المباشرة لنشاط الجملة  أعراضتعد  :االستعداد الفيزيولوجي 1.6.1

 التخيالت إثارةالذي يظهر بفعل ) الهروب أوارتكاسات المواجهة (العصبية الذاتية المحيطة 

واالنفعاالت على مستوى العصبية المركزية، تلعب المواد الناقلة العصبية المخيفة 

 األزرقالدراسات الحديثة دور الموضع  وأوضحتالنورادرينالين دورا بارزا في خلق القلق 

Locuxerleus   الدماغ، وهذا التركيب  أجزاءالذي هو امتداد يصل المسالك العصبية بباقي

  ).85، ص 1998محمد حمدي الحجاز، .(وجود القلق الدماغي كمركز وسيطي هام في

التبادالت  أي(غالبا ما تسرع الشدة االنفعالية نوبة القلق  :نفسيلاالستعداد ا 2.6.1

القلق وذلك بسبب  إلىقد يؤدي فشل الكبت  وأحياناالمهددة في العالقات الشخصية  أوالواقعية 

عة الضغوط الداخلية التي تسببها الرغبات طبي أوطبيعة التهديد الخارجي الذي يواجه الفرد، 

الملحة، حيث يشعر الفرد بالتهديد الداخلي والخارجي الذي تفرضه الظروف البيئية بالنسبة 

محمد حمدي .(واإلحباط، كذلك الصراع بين الدوافع واالتجاهات وأهدافهلمكانة الفرد 

  )80، ص 1998الحجاز، 

مر الحياة وبزرها والبيئة القلقة المشبعة عدم تقبل  :مواقف الحياة الضاغطة 3.6.1

 األسريواضطراب الجو  األمنبعوامل الخوف ومواقف الضغط والحرمان والوحدة، وعدم 

  .األسرةوتفكك 

مشكالت الطفولة والمراهقة والشيخوخة والمشكالت الحاضر التي تنشط  4.6.1

الطفولة والمراهقة ذكريات الصراعات في الماضي والخبرات الجنسية الصادمة خاصة في 

  .واإلرهاق الجسمي والتعب وشذوذ التكوين البدني في الطفولة مما يشعره بالنقص

  ).، تربويا، عاطفيااقتصاديا(التعرض للحوادث والخبرات الحادة  5.6.1

  .الطرق الخاطئة لتجنب الحمل والحيطة الطويلة خاصة الجماع الناقص 6.6.1



  قلق الموت                                                                      ثانيالفصل ال
 

 

 - 15 -   المصابة بسرطان الثدي المرأةقلق الموت لدى 
 

  حامد عبد.(قعية والذات المثالية وعدم تحقيق الذاتعدم التطابق بين الذات الوا 7.6.1

  ).486-485، ص ص 2001، زهرانالسالم      

 أفكاررتب في مخيلة الفرد من تي الذاتي وهو ما اإليحاءسواء كان  اإليحاء 8.6.1

  .المكتسب الخارجي المصدر اإليحاء أونفسه الخوف والقلق في  تبعث

باإلصابة بحالة التي تعزي الفرد  األسباب همأالجنسي وهو من  اإلشباععدم  9.6.1

                      ).135، ص 2001فاروق السيد عثمان،(.القلق

  :القلق أعراض .7.1

  :أعراض نفسية 1.7.1  

 عدم االستقرار والشعور باالنعدام في االطمئنان والراحة النفسية. 

 الحساسية المفرطة وسرعة االستثارة.  

  ولكن ال يعلم مصدره) بياالفو(الخوف الشديد. 

 االكتئاب والضيق وتوهم المرض. 

 عدم القدرة على التركيز واالنتباه. 

 الدائم بتوقع الهزيمة والعجز اإلحساس. 

  والرغبة في الهروب من مواجهة الموقف والطمأنينةعدم الثقة. 

 الهياج والشك واالرتياب والتردد في اتخاذ القرارات. 

  الماضي بأخطاءالتشاؤم واالنشغال. 

تدهور قدرة الفرد على االنجاز والعمل كما تؤثر  إلىالنفسية تؤدي  األعراضإن هذه 

  .واألسريفي التوافق االجتماعي والمهني 
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  :جسميةأعراض  1.7.1

  حيث تصبب العرق وارتعاش اليدين وارتفاع في ضغط الدم األطرافبرودة. 

 اضطرابات المعدة.  

 اإلخراجرات سرعة ضربات القلب، زيادة عدد م. 

 النشاط الزائد، الدوران والغثيان والقيء، اضطرابات النوم. 

  الصداع واالضطرابات الجنسية مثل القذف السريع عند الرجال وانقطاع

ناظم هاشم العبيدي، صالح حسن الداهري . د(.الدورة الشهرية عند النساء

 ).85، ص 1999

  :قلق الموت .2

  : الموت 1.2

اتجاه الموت، وحتى وان كانت نفسيتنا ترفضه فان العقل ال  لناأفعامهما كانت ردود 

الشيء الوحيد  بأنهيعتبر الموت  فاإلنسانيرفضه كحقيقة موجودة وثابتة  أنيمكن له 

  .المشترك بين الجميع، وفيه تتوفر ارفع الدرجات المساواة

 إليه جدلية صعبة فان ثقافة مجتمعه الذي ينتمي أمامكان الموت يضع الفرد  إذا

ال كموضوع متعدد أو يفرض عليه قبوله، ومن خالل ذلك يحدد الفرد ادراكاته للموت 

 أهمالجوانب، وثانيا كموضوع متجاذب فكل فرد ينظر للموت بنظرة مجتمعه وثقافته ومن 

  :التعاريف

وفارقت  ه الموتاحل ب أيالموت من مات، يموت موتا  :التعريف اللغوي 1.1.2

  .الشديد نعبر عنه بموت ماتتجسده والموت الروح 

  .فجأةالموت  أوقديما بمعنى الموت الطبيعي  األبيضالموت 

  .يدل على الموت قتال األحمرالموت 
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  ).89-88عبد المنعم حنفي،بدون سنة، ص ص (.يدل عل الموت خنقا األسودالموت 

 حدد مجموعة من النزوات "S.Freudسيغموند فرويد " إن :التعريف النفسي 2.1.2

العضوية وهذه النزوات مع نزوات   حالة إلىتخفف التوتر وتعيد الكائن الحي  هذه النزواتو

هذه : كاألتيونظريته كانت  "Au peladuprincipdu"الحياة، نزوة الموت في كتابه 

 الموت إال آخرعقاب  أيسبة للجنحة لكل كائن حي للعودة بالن األساسيالنزوة تمثل الميل 

 لألقرباءجريمة بالنسبة  إالالقوي السامية ماهو في الواقع  األنا ىإلضرر موجه  أيالن 

الذين يشكلون بالنسبة لنا راحة  األفرادالالشعور يسلك سلوك متناقض من جهة هؤالء 

، ومن هذا الصراع أعداءهم غرباء، حتى ال نقول  األخرداخلية، قسم مكون لالنا وفي القسم 

  (S.Freud, 1987,pp26-27) .األعصابالمتناقض بظهور 

   :مواقف الفرد المميزة والمتناقضة اتجاه الموت 2.2

  :بعض الصفات " Odette thilaultتيلولت  أديت"يصف 

وجد الخوف مع وجود الوعي بالموت، وهو في الغالب عرض : الخوف. 1.2.2

الخوف المبرر هو طبيعي ايجابي  أننتيجة وعي المجتمع بالموت واعتباره اجتماعية، غير 

حاالت  إلىالخوف القهري من الموت كثيرا ما يؤدي  أنومثير للرغبة في الحياة، في حين 

 "Mauinموين "وهذا انطالقا من كون الموت موضوعا حصريا معتمد اسماه . حصر حادة

 ,Jean pierre de large.(بالعصاب االنثروبولوجي المتميز لحاالت قلق وحصر عاديين

1970, pp 27-28)   
قلقا يتعلق  اإلنسانالموت باعتباره موضوعا حصريا يحدث عند  إن: لقالق 2.2.2

وضعية فطيرة ال  أمامقلق الموت هو رد فعل  إن "Freudفرويد " بمصيره السلبي ويرى

من  وتأكدهالفرد لقرب نهايته من جهة  إدراكمن  يأتييستطيع الفرد صدها، والقلق هنا 

حتمية هذه  إخفاءالي يحاول من خالل ذلك بالتو أخرىالموت من جهة  بعد أخرىوجود حياة 
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 وهادئانتظار يائس  إلىيؤدي  األخيرالنهاية للوجود ويخفي خوفه من الموت نفسه، وهذا 

    للموت 

معرض  إنسانكل  اآلنبشكل طبيعي، وهذا  إنسانويكون الخوف من الموت عند كل 

وبالتالي فهذا الخوف يكون  .اآلخرينمن ذلك عندما يرى الفرد موت  تأكدهللموت ويزداد 

نهايته، وان يحرمه من الحياة لذلك  يعرف ما ألنهالفرد يخاف من الموت  أن أيمبرره 

الخوف القهري من الموت يسبب للفرد  أنيصبح هذا الخوف مثير للرغبة في العيش غير 

فيها كان في وضعية تكون  إذاحاالت حصر حادة، ذاك انه دائم االنتظار لهذا الموقف خاصة 

  .حياته مهددة

الموت باعتباره نهاية للحياة يلعب دورا كبيرا  إن :والموت القلقالربط بين  3.2.2

وتعزيزه، فالتصور يبقى غامضا ومبهما زيادة على اعتباره  اإلنسانفي ظهور القلق عند 

  .فردية شخصيته أيجزئية مطلقة 

هذا القلق والدفاعات  تعبر بشكل واضح عن إنسانبعض التظاهرات التي يتقمصها  إن

، االنتحار، الرفض المرضي للموت، فعل هذه التظاهرات األبديةالتي يستعملها مثل العودة 

 أنويضيف كذلك  اإلنسانتبرر قلق الموت عند  "Malachirencماالشيرونك "  :كما يقول

  (S.Freud, 1987,p 122) .يغذي القلق هو الشيء المجهول عن الموت ما
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  : ة تاريخية عن قلق الموتنبذ 3.2

تنبع جذور دراسة قلق الموت من فحص مسالة الموت وقد اهتمت جميع الديانات 

مركزية في كل ديانة وفي كل شيء فكري وفلسفة  أهمية األخيربموضوع الموت، فلهذا 

  ).39، ص1987احمد محمد عبد الخالق، .(متماسكة

للموت، كما  التوأم أخنوم على انه الوعي بالموت له تاريخ طويل، حيث استخدم ال إن

في العصر  إمامؤقتة،  أنهافي الحياة غير  لإلنسان األولىالوفاة  بأنهالقران صور النوم  أن

  .األعمارالوسيط فقد زادت شدة معدالت الوفيات وانخفاض معدالت 

لحياة الشخص الذي  أخرىفرصة  إعطاء إمكانيةاستكشفوا وجود  19في القرن  أما

  .يالجل فائنه ميت وذلك عن طريق التنبيه يبدو وا

 أنالعالقة بين التكنولوجيا والموت منذ وقت مبكر وعلى الرغم من  نشأتومن هنا 

التقاليد االجتماعية والفلسفية حيث كان الموت يشكل مشكلة  أحضانعلم النفس قد نشا في 

الجتماع بالموت من خالل كما اهتم علم ا. للبحث أخرى أولوياتبارزة، فقد كان للعلم الجديد 

جانب اهتمام االنثروبولوجيا اشد اهتمام  إلىعلى االنتحار  "Dor kaim دور كايم"كتاب 

  ).42-41، ص ص 1987احمد محمد عبد الخالق، .(بالموضوع ذاته
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  :قلق الموت تعريف 4.2

ذي يهدد الالقلق  إحداثوالتي ال يستهان بها في  الموت يعتبر من العوامل الهامة إن

القلق وخصوصا قلق الموت مرتبط  أن، ومن هنا يمكن القول لإلنساناالستقرار النفسي 

حسب نوعية الحالة المرضية وحتى  آخربعيدا بمعنى  أمبوضعية الموت سواء كان قريبا 

  .، ومن هنا ظهرت عدة تعاريف لهذا النوع من القلقلإلنسانواالجتماعية  النفسية

واالضطرابات النفسية  مشكالت التكيف أنيرى ":" Arneste bikerارنست بيكر"

فاروق السيد ".(واحد هو الخوف من الموت إطارتصف جميعا في  أنيمكن  أنواعهابمختلف 

  ).74، ص 2001عثمان، 

هو داء يمكن  وكأنماقلق الموت ليس مجرد قلق طبيعي يتركز في موضوع ما، 

ي ال تعرف له موضوعا وال نجد له باعث بل هو قلق ميتافيزيق أعراضهتشخيصه او تحديد 

على حدث مقبل ليس  باألحرىحول شيء البد من عمله بل قلق على المستقبل نفسه او 

  ).64، ص 1981مصطفى غالب، .(عليه سلطة لإلنسان

قلق الموت قد يترتب عن القلق العضوي، وهو نوع من االكتئاب تختلط فيه القلق من 

   ).179في، بدون سنة، ص عبد المنعم حن.(الموت بترقبه

  :مكونات قلق الموت 5.2

مكونات ثالثة للخوف من الموت  " Jak chorone جاك شورون" حدد الفيلسوف

  : تتمثل في

 الخوف من االحتضار.  

 الخوف مما سيحدث بعد الموت. 

 الخوف من توقف الحياة. 

  :مكونات المخاوف من الموت"  Kafano كافانوا"كما ذكر 



  قلق الموت                                                                      ثانيالفصل ال
 

 

 - 21 -   المصابة بسرطان الثدي المرأةقلق الموت لدى 
 

 عملية االحتضار.  

 الموت الشخصي. 

  األخرىفكرة الحياة. 

 النسمة السحيقة او المطبقة التي توفرت حول المحتضر. 

 : الموت واالحتضار وتتمثل مكوناته في: على قطبان هما " Lister ليستر" ركزكذلك 

 الخوف من موت الذات.  

 الخوف من احتضار الذات. 

  اآلخرينالخوف من. 

  119، ص 1990الخازن،  منير وهبة(.اآلخرينالخوف من احتضار.( 

  :قلق الموت أسباب 6.2

الخوف من الموت ال  أن " Miskuihميسكوية"أمثال يرى بعض الفالسفة المسلمين 

انحل او بطل تركيبه انحلت  إذابدنه  أنيظن  ألنهعند من يدري الموت حقيقة او  إالنجده 

ليس هو بموجود فيه كما ذاته، وبطلت نفسه بطال وعدم ودثور، وان العالم سيبقى موجودا و

عظيما غير الم  ألماالموت  أنيظن  ألنهوكيفية المعاد، او  يظنه من يجهل بقاء النفس

  .التي تقدمته األمراضالمرض او 

متخير ال  وألنهيعتقد عقوبة تحل به بعد الموت  وألنهوكانت سبب حلوله،  إليه وأدلت

يخالفه من المال، وهذه كلها  ى ماعل سيأسف وألنهسيقدم بعد الموت،  يدري على أي شيء

احمد محمد عبد الخالق .(األفرادالسيكولوجية لقلق الموت عند  األسبابنلخص  أنيمكن 

  ).213، ص 1987

  : التالية األسبابقلق الموت يظهر  أن ":Choltasse  شولتز"ويرى 
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  عند االحتضار، كذلك الكف عن السعي  واأللمخوف الفرد من المعاناة البدنية

  .تقاس بما استطاع تحقيقه اإلنسانفحياة  األهدافحو ن

  الموت على من سيتركهم الشخص تأثيرالخوف من. 

  والعدم اإللهيالخوف من العقاب. 

سببه العديد من الظروف كمرض الحوادث  " Masrmanماسرمان"وكذلك يرى 

  .والكوارث الطبيعية وغيرها

نوبات  إلىقلق الموت  ارجع عوامل " Biker Proterبروتر بيكر"كما يرى 

كالعدوى االجتماعية للحزن واالنزعاج الحضري، الخوف من الصدمة وكراهية الجثة وكذا 

 ).214-213، ص ص 1987احمد محمد عبد الخالق، .(التعفن

  :قلق الموت عراضأ 7.2

  : نذكر منها أعراضالموت لقلق 

  بنفسهتوقع الشر والمصائب اللذان يفقدان صاحبهما الثقة  إلىالميل.  

 هالوس االضطهاد المرتبطة بالموت. 

  وسرعة الغضب األعصابتوتر. 

  القرارات إيجادعدم القدرة على التركيز واالرتباك والتردد في. 

 العزلة واالنسحاب وانتظار الموت. 

  احمد محمد عبد الخالق .(درجة الفزع إلىالشعور بالموت الذي قد يصل

 ).43-42، ص ص 1987
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  :الموتقلق  نظريات 8.2

غير قادر  األناقلق الموت هنا يكون بمثابة حالة يكون فيه : نظرية التحليل النفسي -

استندنا إلى ماجاء به فرويد فيما يخص التفريق بين القلق العصابي  وإذاعلى تقبل الموت، 

التحليل النفسي، ورغم  إلىقلق قد يشكل دوما صعوبة بالنسبة  أن إلى أشاروقلق الموت، فانه 

واالنا  األنايجعله قائما بين  أنللموت، من المحتمل  األساسيالميكانيزم  إلىك توصل ذل

  ).Boutaunier, 1986, p 144.(األعلى

ويهدد حياته،  اإلنسانوت وانبهامه يخيف الم أن:" " Milaine klaine ميالين كالين"

كل  أساسته في حيا اإلنسانكل القلق الذي يصيب  أصلالخوف من الموت هو  أنوتعتقد 

الخوف  أن" "Shetikel تشكيل  ":يقول ."والتصرفات العدائية وحلول هذا المعنى األفكار

  ). 165، ص 1995محمد نبيل، ".(نعانيه متشعب من الخوف من الموت

 أنعلى ضوء مفهوم الشخص المحقق لوظائفه يرى ": كارل روجرز: "نظرية الذات -

ضده مع ذلك فان  أنفسهمالذين يحمون  األشخاص الوعي باالقتراب من الموت يهدد هؤالء

المثاليين تغير من موقع الموت  األشخاصفكرة روجرز عن االنفتاح الكامل للخبرة عند 

الشخص الذي يحقق ذاته  أن:"في قوله" Maslowماسلوا "، كما يوافقه أساسيابوصفه تهديد 

  ).12، ص 1998احمد عبد الخالق، ".(لديه خوفا منخفضا من الموت أنمن بين 

ترى بان القلق من الموت خاصية  ":بيكر، هايدجر، فرانكل"نظرية الوجودية ال -

المتقدمين في العمر، وقد ركزت هذه  لألفرادمسالة حساسة  أنهاومن الواضح  أساسية إنسانية

يتقبل حتمية الموت ونهايته لوصفه  أنالموت وسلموا بان الفرد يجب  أهميةعلى  األخيرة

في حقيقة موته هو  اإلنسانييجد معنى لوجوده  أنطلقة يتعين عليه في النهاية حقيقة م

الوجود يكتسب حيويته وتلقائيته  أن:" "Minkofeskiمنكوفسكي "و" Mayماي "افتراض 

  .عدم الوجود أومن حقيقة مواجهة الموت 
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 أن "الوجودية والزمن"في كتابه  " Haidjerهايدجر"و"  Marten مارتن"يرى 

فان التحقيق من عدم الوجود في المستقبل يعد  أخرىت تهديد بعدم الوجود ومن ناحية المو

من القلق ثم يعد  أنفسناشرطا مسبقا لفهمها الكامل لحياتنا، كما يعتبر شرطا مسبقا لتحرير 

   ).11، ص 1998احمد عبد الخالق، .(حرية الفرد أساسالموت 

للمعنى الرمزي للعرض في االضطرابات  اهتمام أيفلم يعيروا  :النظرية السلوكية -

على العامل الموقفي، وهم يعتبرون القلق  أنهم يركزون بالدرجة األولىالسيكوسوماتية ذلك 

يحدث لكنه غير مؤكد الحدوث، وهو  أنعقاب يحتمل  أوخطر أو بمثابة خوف من الم 

يثيره موقف وتوقع الشر لكنه يختلف عن الخوف  واأللمانفعال مكتسب مركب من الخوف 

من الخوف  أكثرفهو يبقى ويدوم  األزمان إلىالفرد، والقلق ينزع  أمامخطر مباشر مائل 

زاد عن حده ال ينطلق في سلوك مناسب يسمح للفرد باستعادة  إذاالعادي وقد يرتبط بالموت 

  .قل ال يجد منصرفانفهو يبقى خوف متعلق بالخوف المت إذن توازنه

الغضب فان  أوالحزن  أوالخوف  أور بانفعال قلق الموت حيث يشع اإلنسان إنكذلك 

اضطرابات جسمية فيزيولوجية فتكون بالغة  أواالنفعالية تصحبها تغيرات  التأثيراتهذه 

القلق المزمن  أنالحالة االنفعالية مزمنة، فقد اتضح  وأصبحتتكرر االنفعال  إذاالخطورة 

راجح .(ت حركية ظاهرة تصحب االنفعالظهور تغيرا إلىيؤدي  كقلق الموت المتواصل قد

  ).159-26، ص ص 1994احمد عزت، 

نسبية في الحكم ويعتبر قلق  أخطاءالمشكالت العصابية تعكس  إن :النظرية المعرفية

التي يكونها الفرد حول نفسه، بما في  األفكارالموت بناء على ذلك سلوك انفعالي ناتج عن 

التي تخرج عن حدود المنطق يكون بموجبها  فكاراأل، وهذه أمراضقد يصيبه من  ذلك ما

خطا نسبيا وحتى يتم التخلص من االضطرابات المعرفية يجب القيام بتغير بنيوي للفكرة، من 
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خالل تزويد الفرد المصاب باالضطرابات النفسية المتمثلة في قلق الموت بمفاهيم معرفية 

 (Fontaine Et Al, 1984, p108) .جديدة

فيعتبر االضطرابات السيكولوجية  "Ellis أليس" أمثال :عرفية السلوكيةالنظرية الم -

  .الغير عقالنية باألفكاراالنفعالية للفرد كاالكتئاب والقلق ذات صلة وثيقة 

 اإلنسانالتي يكونها  واألفكارالسلوك يتحدد باالعتقادات  إن "Ellis أليس" حيث يرى

وغير منطقي  خاطئمنطقية استنادا لتعلم  ال رأفكاعن واقع الحياة التي يتعرض لها فيكتسب 

مختلفة  بأشكالفيسود طريقته في التفكير ويتسبب في اضطرابات سلوكية قد تظهر 

  (Spellger,  1983,p14) .كاالنفعاالت بما في ذلك انفعال قلق الموت
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  : خالصة

ء كانوا عربا أو سوا ،موضوع اهتمام كبير لدى علماء النفس وغيرهمالموت  قلقإن 

الحظناه من ا الوظائف النفسية والجسمية وهذا م ىوهذا لما له من تأثير فعال عل... أجانب

أهم التغيرات النفسية و .المصابة بسرطان الثديخالل أعراضه ونتائجه السلبية على المرأة 

الموت قلق ن دائما السبب الرئيسي فيها هو والتي يكو ،يهاالتي تطرأ علوالفيزيولوجية 

  .أبعاده ومظاهرهبمختلف 
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  :دتمهي

 أكثرمن  األخيرةسرطان الثدي هذا الداء الخبيث الذي زاد انتشاره في السنوات  إن

بمعدل حالة واحدة  أي .%10 إلىبه  اإلصابةالسرطانات شيوعا عند النساء وصلت نسبة 

وخصصنا التحدث في هذا الفصل .سنة 30فوق  خاصة الفئة العمرية ما امرأة 15بين كل 

ليضم تعريف  سرطان الثدي بطريقة مفصلة إلىلنفسية ثم التطرق وحاجاتها ا المرأةعن 

 .وعالجه أعراضه، أسبابه  المرض
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  :سرطان الثدي   

   :وأورامهكوين الثدي التشريحي ت .1

  :المرأةثدي التشريحية لمكونات  1.1

 نسيج غددي يتكون فيه الحليب للرضاعة.  

 سطح الحلمة إلىب الحليب نسيج القنوات المتفرعة وهو معقد يجل. 

  النسيج الرابط الذي يتكون من النسيج الليفي والدهني وكمية كل هذين النسيجين

 .ألخرى امرأةتختلف من 

 واألعصابالدموية واللمفاوية  األوعيةعالوة على كل هذا يحتوي الثدي على 

   انية ليضع زحفهاالذي يتصارع مع الخاليا السرط األوليمفاوي يلعب خط الدفاع لوالجهاز ال

الدموية ومنها ينتشر  األوعية إلىضعفت فان الخاليا السرطانية تجد طريقها  إذا أما

 (Domart, 2000, p320) .من الجسم أخرى ألجزاءالمرض 

  :المرأة ثدي أورام 2.1

هذا الورم عبارة عن اضطراب موضعي في الثدي وهو  :متكيسالليفي الورم ال -

  .سنة وهو غير مؤلم 50-30التي يتراوح عمرها بين  المرأةعند  شائع وغير خبيث يتواجد

صلبة ملساء ومنتظمة، بطيئة النمو وتظهر غالبا  األورامهذه  :الورم الغددي الليفي -

 أومن ورم واحد في الثدي  أكثر المرأةتجد  أنمابين البلوغ والعشرينات ومن الممكن 

  .الثديين

 المرأةالقناة اللبنية بجوار الحلمة وقد تالحظ  يحدث هذا الورم في :الورم الفصي -

  ).232، ص1999سميح نجيب الخوري، .(ممزوجة بالدم أحيانامن الحلمة قد تكون  إفرازات
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  :تعريف سرطان الثدي .2

سرطان الثدي هو ورم خبيث ناتج عن التكاثر العشوائي والغير الطبيعي لمجموعة 

 المحيطة  األنسجةثم تغزو  األصليير النسيج تدم إلىمن الخاليا في الثدي والتي تؤدي 

الموت للحالة  إلىالعظام الذي يؤدي  أوتين ئخاصة الكبد، الر أخرى أماكن إلىتنتقل  وأحيانا

   (Larousse Medical,1999, p425).في غياب العالج

ينشا سرطان الثدي نتيجة تقلص عضالت الثدي مما يؤدي امتالئها بالحليب، وذلك 

  .األخرىقسام خاليا الثدي من خالل ان

تورم في  أوهو كتلة :" يعرفه "gustare roussefجيستار روسف  "حسب العالم 

في الحلمة ويسبب نمو كتلة سرطان عالمات  وإفرازالثدي وهي غير مؤلمة مع خروج الدم 

منها سحب الجلد الذي يغطي الثدي من الداخل ومفرطحة في استدارة الثدي الطبيعية  أخرى

 إلى األسبابيسبب الورم تجعدات واضحة وثابتة في الجلد، بالتالي تؤدي هذه  راوأخي

كتلة في الداخل حتى تصبح في  كأنهافرطحة الحلمة التي كثيرا ما نشاهد في هذا المرض 

  .النهاية تحت سطح الجلد المجاور للحلمة

زيادة  لىإزاد في الجسم عن معدله الطبيعي يؤدي  إذاهرمون االستروجين  أنويقرر 

 (J.Saglier et autre, 2003,p15).نسبة حدوث سرطان الثدي

الم ثم يتطور بطريقة مذهلة ومفاجئة  إحداثبحبة صغيرة دون  يبدأسرطان الثدي  إذا

  .لم يعالج فانه ينتشر داخل الخاليا وإذاويغير من شكل الثدي، 
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  :وأنواعهمراحله  .3

  :الخبيثة ويمر بمراحل هي األورامل باقي ينمو ويتطور سرطان الثدي بسرعة مثله مث

السرطان في غدة الثدي نفسها ثم ينمو تدريجيا  وربما  ويبدأ :األولىالمرحلة  -

في  أواليظهر سريريا على شكل كتلة ثم يحدث االنتشار ويكون موضعي  أنلسنوات قبل 

  .الثدي نفسه

في القنوات اللمفية القادمة انسداد  إلىهذا االنتشار والنمو يؤدي  :المرحلة الثانية -

  أيضااالنتشار بواسطة اللمف يحدث  أنوملمسها كما شكل جلد البرتقالة  من الجلد مما يعطيه

  .اإلبطالغدد اللمفية تحت  إلى 

األغشية المحيطة بعد ذلك عندما يكبر الورم ويمتد عمقا تصاب : المرحلة الثالثة -

اق الغدد صالصدرية ويلتصق بها ثم يحدث التالعضالت  إلىعندئذ للعضالت بالورم ويمتد 

  .المحيطة باألنسجةاللمفية 

ما وراء الغدد إلى تحدث عندما ينتشر الورم  األخيرةالمرحلة : المرحلة الرابعة -

مناطق بعيدة كالكبد والعظام المختلفة في القفص  إلىالدم  إلىينتشر  أواللمفية االبطية 

هذه المرحلة يحدث تقرح في الجلد فوق منطقة  الصدري والرئتين وحتى الدماغ وفي

 (Roger Gyps, 1994,p 155).الورم

  :سرطان الثدي نوعين مميزين أنمراحل المرض يظهر  ومن خالل تطور

تنتشر الخاليا السرطانية عبر القنوات  وفيه): الفصيصي(سرطان الثدي التوسعي  -

الدم  إلى أوالغدد اللمفاوية  إلىتقل الثدي المحيطة بها ثم تن أنسجةبداية  الفصوص منذ أو

سرطان  أنواعالرئة، الكبد، العظام والدماغ ومعظم : من الجسم مثل أجزاء أخرى إلىومنه 

  .الثدي هي من نوع توسعي
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السرطانية محصورة  وفيه تكون الخاليا ):يالموضع(الغير توسعي سرطان الثدي  -

يختلف  األخيرموضعي وسلوك هذا في القنوات وفصوص الثدي ويعرف باسم السرطان ال

  يكون سوارتز ما.(بعد استئصاله إضافيةال يسبب مشاكل  إذعن سلوك السرطان التوسعي 

  ).18، ص1995

  :العوامل المسببة لسرطان الثدي .4

تزال  الحقيقية وشكله التكويني الخاص كانت وما أسبابهسرطان الثدي لتحديد مفهوم 

تطور البحوث سمحت  أنتبقى غامضة في حين  ابهوأسب األبحاثموضوع العديد من 

  :أهمهابالكشف عن تعدد العوامل من 

  : العوامل الداخلية 1.4

والبنات  األمهاتزيادة نسبة حدوث سرطان الثدي  في : العوامل الوراثية 1.1.4

وقد نجح  %18الذي يحدث في حوالي  األولىبالدرجة  األقاربعند  أيخاصة  واألخوات

 اإلصابةعدم نشاطه  سببا في  أويكون عدم وجوده  أنعزل جين مورث يمكن  الباحثون في

من حاالت سرطان الثدي التي تمت  %60نسبة  أنبسرطان الثدي الوراثي وقد اكتشف 

  .)BRCA(عليه اسم  أطلقدراستها لنقص هذا المورث وعدم نشاطه الذي 
(J.Saglier, 2003 p53)  

العمر في مخاطر  أوعامل السن  تأثيرعلماء بان يقر ال: العوامل الهرمونية 2.1.4 

في خاليا  ناستر وجي األنثويالهرمون  بتأثيربسرطان الثدي قد يكون له عالقة  اإلصابة

  .بسرطان الثدي لإلصابةيؤدي  أنالثدي العادية، فارتفاع مستويات هذا الهرمون بالدم يمكن 

التي  األورامبنمو  االحتفاظي االستروجين قد يكون له دور ف إنوقد بينت الدراسات 

  ).170، ص 1995السعد عبد اللطيف،   أبو.(نموها إثارة إلىبل انه قد يؤدي تكونت 
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توقفها  أو) سنة 12(المبكر للعادة الشهرية  تتمثل في الظهور :العوامل الغددية 3.1.4

  .وإفرازاتهاخلل في وظائف الغدد ) سنة 55( المتأخر

قام بها  أبحاثسنة فمن خالل  35طفل بعد سن  أول نجابإعند  المرأةسن  أوالعمر 

سنة يزيد من  35بعد  األولالطفل  إنجاب أنتبين  "Macman Brianمكمان برايان "

فالوالدة وعملية الرضاعة يلعبان دور  إطالقا اإلنجابوكذا الحال في عدم  اإلصابةخطورة 

  ).629، ص 2001تومي سميث، .(الدفاع ضد المرض

في حين  األمدفي حالة االستعمال الطويل  اإلصابةمنع الحمل تزيد خطر  كذلك حبوب

  .سنوات 10تم تناولها من  إذاتقل نسبة الخطورة 

انتشارا عند النساء اللواتي لديهن نشاط  أكثرسرطان الثدي قد يكون  أن أيضاويالحظ 

صص مخ ياستر وجينعالج  ألياالستعمال طويل  أنكما ). العانسات(جنسي منخفض 

ما في ذلك العالج البديل للهرمونات قد يزيد من خطر  اليأسسن  تأثيراتلحماية الجسم من 

  ).120، ص1995مايكون سوارتز، .(بالمرض اإلصابة

  : يةخارجالعوامل ال 2.4

للمواد الكيميائية ومشتقاتها ومركباتها  المرأةوهي تعرض : العوامل الكيميائية 1.2.4

 التعرض لمادة صبغيات االنيلين والبنزوباين: المحيطة مثلفي البيئة  أوداخل الجسم 

الكيمياويات التي تحتوي على الكربونات مثل الهيدروكربونات كلها قد تؤدي  إلى باإلضافة

  .بسرطان الثدي لإلصابة

 أشعةللعوامل الفيزيائية المشعة خاصة  المرأةوهي تعرض  :العوامل الفيزيائية 2.2.4

x ل عنصر الراديوم المؤدية والتي تحدث خلال في الـ والنظائر المشعة مثADN  الموجودة

، ص 1999سميح نجيب خوري، ( .لإلصابةفي نواة الخلية والتهيج المزمن لها تؤدي 

223.(   
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الدراسات على وجود نوع معين من الفيروسات تسبب  أثبتت :الفيروسات 3.2.4

مكونة من حمض نووي يتسرب داخل  أنهاالدراسات على  أثبتت إذظهور سرطان الثدي 

  ).172، ص 1995السعيد عبد اللطيف،  أبو.(الخاليا على شكل طفيليات

بعض العادات الغذائية  أنهناك الكثير من الدالئل تشير : التغذية والدهنيات 4.2.4

  .العوامل المسببة لسرطان الثدي أكثروالتدخين من 

يساعد الجسم على امتصاص  لمرأةاعند  Dنقص فيتامين  إنبعض التجارب  أشارت

بسرطان الثدي، وهناك ارتباط وثيق بين  واإلصابةانقسام الخاليا  إلىالكالسيوم فيؤدي بدوره 

  .الثدي أورامتطور  إلىمما يؤدي  %97بسرطان الثدي بنسبة  واإلصابةالغذاء الدهني 

  ).219، ص 2001منى خليل عبد القادر، (

 وتأثيرهاوهي العوامل النفسية واالنفعاالت  :ماعيةعوامل النفسية واالجتال 5.2.4

العوامل النفسية لها  أن "Patielباتيل " أوضحالسلبي على انخفاض المناعة في الجسم حيث 

الفعال في ظهور وتطور هذا المرض وغالبا ما تتعرض المريضات لمواقف ضاغطة  التأثير

االنفعالي مما ساعد على ظهور سلبا على جهازهن  أثرتخالل مراحل الطفولة المبكرة، 

  ).127، ص 2002زينب محمد شقير، .(المرض فيما بعد

  : كما اعتبر سبب ظهور سرطان الثدي نتيجة

 صدمة نفسية دماغية خطيرة. 

 تعيش المريضة في عزلة من العالم الخارجي. 

  ومع الذات نفسها اآلخرينلديها مشاكل مع. 

  :مراحل 3قد مرت ب  بسرطان الثدي تكون إصابتهاوالمريضة قبل 

  مع شخص عزيز في الطفولة  Brutaleيحدث انفصال عنيف  األمر أولفي  .1
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 األوليشكل مدلوالت غير حقيقية تذكر الموضوع  أوفي الحقيقة  االنفصال يتكرر .2

  .باالنفصال

المرحلة الثالثة غالبا في اقل من سنة بعد االنفصال الثاني يظهر سرطان  في. 3 

 (Satel.p.ettera, 1992,p 49) .الثدي

للتعرض للضغوط الحادة الناتجة عن التغيرات المفاجئة والغير سارة فقدان  باإلضافة

تضعف جهاز المناعة  أنمن شانها . شخص عزيز، الفصل عن العمل، الطالق واالعتداء

  .وتعمل بدورها على جعل الورم خبيثا

  .ألخرى امرأةدائما متفاوتة من  األسبابوتبقى 

  :عند المراة سرطان الثديمرض  عراضأ .5

حينما يصل  متأخرة إالتميز ظهور سرطان الثدي  أعراضال تظهر  األمرفي بداية 

ومع  المرأةعبر كل خاليا الجسم وبالتالي ال تكشفه  ينثر أينصورته النهائية  إلىالمرض 

  .الجسمية والنفسية إهمال أعراضتطور المرض تبرز 

   :الجسمية األعراض 1.5

 هيج جلدي وبروز حلمة الثديت. 

  تقيحية او دموية إفرازات(سيالن غير عادي لحلمة الثدي(. 

  الداخل وال يمكن عكسها بسهولة إلى إحداهاانكماش الحلمة وانقالب. 

  اإلبطظهور تكتالت او تقلصات دقيقة في نسيج الثدي او. 

 عند لمس الثدي واختالف الحجم بين الثديين واألوجاع اآلالم. 

 وتضخم بالعقد اللمفاوية رات بالجلدتغي. 

 فقدان الشهية ونقص في الوزن. (www.onz.fr)  

 



 سرطان الثدي                                                                 ثالثالفصل ال

 

 

 - 35 -   المصابة بسرطان الثدي المرأةقلق الموت لدى 
 

   :نفسيةال األعراض 2.5

 األمل  نبالعجز وفقدا واإلحساسسرطان الثدي تصاحبه معانات جسدية  إن 

ض والخوف حالة نكران المر إلىالذي ينتاب المريضة يعرضها  اإلحساسهذا 

 .والتوتر

 معظم النساء المصابات بسرطان الثدي تعانين من صعوبة في تقبلهن لذاتهن. 

  الثدي اإلصابةالمعانات من المشاعر السلبية نحو الحمل والوالدة الن موضع. 

  والرضاعة وفي اغلب  واإلنجابفي مجال الجنس  األمهاتالغيرة الدفينة من

 .تظهر أخرى حياناوأتكون العدوانية مكبوتة  األحيان

 سيمونتوا" وأوضح Simonton" مريضات سرطان الثدي تعانين من  إن

 الشعور بالحزن 

 نحو الذات وانخفاض مفهوم الذات لديهن واألسى. 

 www.jmmjraa, orj,mba,camcer ntm)(  

 عجز في بناء العالقات االجتماعية 

 دد حياة المريضةالشعور بالتوتر والقلق والمعاناة النفسية الن هذا المرض يه. 

  معظم المريضات غير قادرات على التحدث عن أجسامهن المصابة بسرطان

 .الثدي

 انخفاض مستوى الطموح لديهن واالستسالم للقدر والميل لالنعزال واالنطواء.  

 إلىونظرا لحالة التوتر والقلق واالنفعال وعد الراحة تلجا المريضة بسرطان الثدي 

 وأثارات التوافق وذلك بهدف التخفيف من معاناتها النفسية سلوك أوميكانيزم الدفاع 

 .، االنسحاب، الكبت والتبريراإلسقاط، اإلنكاروتتلخص هذه الميكانيزمات في .الصدمة

Brehant.Jettcematose,1999,p147)  ( 
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 :التشخيص. 6

 األعراضيجب على الطبيب مالحظة  آخرمرض  أيلتشخيص سرطان الثدي مثل 

  .سائل المساعدة على التشخيص الدقيقواستعمال الو

- 35دي للنساء من العمر ثتصوير ال إن :Mammographieتصوير الثدي  1.6

 األنسجة أشعةالهامة ويعتبر فحصا مرجعيا للمتابعة فيما بعد، والذي هو  األمورسنة من  39

ا الرخوة للثدي، حيث تشاهد تكلسات في الرقوق الشعاعية في المناطق التي حصلت فيه

  .تبدالت خبيثة

يساعد على تحديد وتسجيل الحرارة  :Thermographieتخطيط الحرارة  2.6

  .األورامالتي تنبعث من قبل  اإلضافية

وهي ذات فائدة للمريضة التي  :(X-Rays)األشعة السينية والنظائر المشعة  3.6

للورم   فيةإضافي تشخيص وجود مناطق  األشعةبسرطان الثدي حيث تساعد  إصابتهايشتبه  

   .الصدر قد يالحظ وجود نقائل ثانوية في الرئتين وكذلك  بالنسبة للهيكل العظمي أشعةففي 

 اليأسيجرى هذا الفحص عند النساء قبل سن  أنيجب  :الكشف الذاتي الشهري 4.6

  )( www.ammabaa.org/mba.caner.ntmشهر يوم كل 15بعد نهاية الدورة الطمثية ب 
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  :عالجال. 7

عالج سرطان الثدي يعتمد على الحالة الفردية للمرض، حيث يقوم الطبيب اختيار  نإ

نوع وحجم وموضع  إلىاستنادا  باألشعةالعالج  أوالتقنية المناسبة لذلك سواء كانت الجراحة 

  :عالج طبي وعالج نفسي إلىوانتداد الورم، وينقسم العالج 

  :العالج الطبي 1.7

كان  وإذاقطع الورم كامال  وتعتمد :La Chirurgieالمعالجة الجراحية  1.1.7

الطرق المعتمدة من القطع البسيط للجزء المصاب من الثدي والى  إحدى بإتباعممكنا وذلك 

 أنسجةالورم بكامله مع جزء من الغدة السليمة وحتى مرحلة قطع الثدي وما يتبعه من  إزالة

  .وفي الصدر اإلبطوتشمل الغدد اللمفية تحت 

هو وسيلة لقتل الخاليا السرطانية التي يحتمل بقاؤها في مكان : اإلشعاع 2.1.7

ذات القدرة  األشعةتستعمل  أخرىالجراحة ويساعد في عدم انتكاس المرض، وفي حاالت 

  .األلمالعالية في الحاالت المتقدمة لقتل 

المريضة  إعطاءوهو عبارة عن  :Chimio Thérapieالعالج الكيميائي  3.1.7

 أومن الفم  إعطاءهامكان من الجسم وتقتلها، ويتم  أيالخاليا السرطانية في  إلىلتصل  أدوية

ومن الممكن استخدامه قبل وبعد التدخل الجراحي وذلك حسب  العضلةفي  أو األوردةفي 

  .حالة المريض

تعتمد في  أورامالسرطانية هي  األورامعدد كبير من  إن :العالج بالهرمونات 4.1.7

وذلك  إبطائها أوتكاثرها  إيقافثرها على الهرمونات وعلى هذا فمن الممكن نموها وتكا

يكون سرطان  اليأسفي سن  المرأةبتبديل الهرمونات الجنسية التي يعتمد عليها الورم، لذا 

هذا  بإزالةاالستروجين، لذا فان عالج النقائل يكون  األنثويثديها معتمدا على الهرمون 
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، ص 2000سميح نجيب الخوري،.(المبيضين إزالةعملية  بإجراءك معادلته وذل أوالهرمون 

243(  

  .من خالل الرقية الشرعية والقران الكريم: دينيالعالج ال 2.7
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  :خالصة

 المرأةالكبيرة على نفسية  وتأثيراتهمن ما ذكر حول مرض سرطان الثدي الخبيث 

مدى خطورة هذا المرض على حياتها مما  يبينالمصابة به وفائدة عرضه بهذه الطريقة 

كما تشارك الظروف الخارجية كالالمباالة األطباء بحالة  يجعلها تتأثر بالمواقف الضاغطة،

المرأة النفسية وكذا عامل اإليحاء بنوعيه الذاتي والمكتسب والمتمثل في تعرضها إلى ردات 

  .يهالفعل تجاه هذا الموقف المؤلم والتي هي بصدد اإلقبال عل

  



  
 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

  تمهيد

 :الدراسة إجراءات: األولالجزء 

  .اتفرضيالالتذكير ب. 1

  .الدراسة االستطالعية. 2

  .الدراسة منهج. 3

  .الدراسة أدوات. 4

  .حاالت الدراسة. 5

  :الدراسة الميدانية: الجزء الثاني

  )A( األولىالة الح دراسة. 1

  )B( الحالة الثانية دراسة .2

 )C( الحالة الثالثة دراسة .3

 .ة العامة الفرضيالنتائج على ضوء التحليل العام ومناقشة  .4
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  :تمهيد

إعطاء المستخدم في هذه الدراسة من ثم يتم في هذا الفصل استعراض كل من المنهج 

، مع التذكير بفرضيات الدراسة وحدودها من مجال مكاني اإلكلينيكيتعريفا شامال للمنهج 

المستعملة والتي  األدواتشرح  إلى باإلضافةكذا تعيين عينة الدراسة   ني ومجال بشرياوزم

والذي هو  المستخدم ختباراالالنصف موجهة والعيادية والمقابلة  العيادية حظةالمال: تشمل

بطريقة تطبيقية االختبار  بتعريفحيث قمنا ، ألحمد محمد عبد الخالق" اختبار قلق الموت"

هذا طبعا مع جزء .الميدانية وتصحيحه، مع التعرف على المكان الذي تمت فيه الدراسة

  .وتحليل ما جاءت به هته الدراسة من نتائجميداني يضم حاالت الدراسة 
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  :الدراسة إجراءات: أوال

   :اتفرضيالالتذكير ب .1

  :الفرضية العامة 1.1

 قلق الموت من ارتفاع درجةبسرطان الثدي  المصابة عاني المرأةت. 

  :الفرضيات الفرعية 2.1       

 عية للمرأة المصابة بسرطان هناك عالقة بين ارتفاع درجة قلق الموت والحالة االجتما

 .الثدي

  هناك عالقة بين ارتفاع درجة قلق الموت والمستوى التعليمي للمرأة المصابة بسرطان

 .الثدي

  :الدراسة االستطالعية.2

االفتراضات بمثابة البحث الصغير للوصول إلى  تعتبر الدراسة االستطالعية

 إيصاال ب أهمية لكونها تجعله أكثروالفرضية النهائية للبحث العلمي لهذا أعطاها الطال

العالج  من مدى صحة اختبار المنهجية المتبعة وتصميمه وخطوات التأكدوتساعده على 

   ).96، ص 2009-2008زعتر نور الدين، (.المتبع

 األولالهدف  أناالستطالعية حيث  اإلدراكيةخطوات البحث العلمي  أهمحيث من 

مراد دراستها على ارض الواقع قصد التعمق والتقرب للباحث من خاللها معرفة الظاهرة ال

بجمع معلومات  أيضالتفاصيل وجوانب الموضوع، كما تسمح الدراسة االستطالعية  أكثر

  .من حاالت البحث أكثر

القيام بمجموعة  ارتأيناالمصابة بسرطان الثدي، حيث  المرأةوفي بحث لنا بخصوص 

يدانية وحاولنا اختيار منهج مناسب لطبيعة الدراسة الم بإجراءاتمن الخطوات الخاصة 
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الدراسة التي نحن بصددها، كذلك قمنا باختيار العينات وفقا لمجموعة من الشروط ومجموعة 

  .العينة أفرادالتي تساعدنا لتطبيقها على  األدواتمن 

قمنا بزيارة استكشافية لمركز مكافحة السرطان بباتنة وبالضبط مصلحة مكافحة وبداية 

ان حيث يمكننا الحصول على العينة التي تتوفر فيها الشروط الالزمة لقلق الموت لدى السرط

بعد الحصول على تصريح بالزيارة من طرف جامعة محمد  ،المصابة بسرطان الثدي المرأة

وتم إجراء الجانب النظري لهته الدراسة ابتداءا . خيضر بسكرة وإدارة قسم العلوم االجتماعية

أما الجانب التطبيقي فكان  2013.05.06: إلى غاية تاريخ 2012.11.11: من تاريخ

  .2013.05.06: إلى غاية 2013.02.15: ابتداءا من

هذه المصلحة كال من الطبيب رئيس  أعضاءحضينا باستقبال جيد من طرف 

وبعدها قمنا بتحديد طول المدة الدراسية، وفي كل مرة نلتقي  .النفساني واألخصائيالمصلحة 

لهن وغرض قدومنا عندهن  أنفسنانقدم   ت وقبل بدء المقابلة معهن وتطبيق االختباربالحاال

  .بقبولهن بنا، ولقينا من جميع الحاالت الرضا والقبول ونسألهن

  :منهج الدراسة .3

الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة  إلىهو الطريق المؤدي : تعريف المنهج 1.3

النتيجة  إلىن على سائل العقل وتحدد معلوماته حيث يصل طائفة من القواعد العامة التي تهيم

المعلومة وباعتبار الطبيعة وخصائص البحث تفرض علينا كباحثين استعمال منهج 

  ).33احمد بدية، ص .(معين

الطريقة التي  بأنه "Morisse Klane موريس كالن"يعرفه : اإلكلينيكيتعريف المنهج  2.3

خاص فهي تحاول الكشف عن مكنون الفرد والطريقة التي السلوك من المنظور ال إلىتنظر 

  ).349، ص 1981عطوف محمد ياسين، .(يشعر بها ويسلك من خاللها موقف وهذا بكل ثقة
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   :الدراسة أدوات. 4

في اكتسابه للخبرات  الباحث العياديهي وسيلة يستخدمها " :ياديةالع المالحظة. 1.4

 أساسامنهج معين، ويجعل من مالحظاته باعه والمعلومات، حيث نجد الباحث يالحظ بإت

  سهيلة أبو سميد :ترجمة ذوقان عبيدات،(."فهم دقيق لظاهرة معينة أو ةلمعرفة واعي

  )79، ص 2002

هامة يعتمد عليها المرشد النفسي في متابعة السلوك من خالل مواقف  أداةكما هي 

  .مختلفة وأزمنةوظروف 

حكم سريعا  األفرادعادة للحكم على شخصيات  إليها لجأنهي الطريقة التي  :المقابلة. 2.4

  ).33، ص 2002احمد، سهير كامل.(شامال عن طريق التحدث معهم ومقابلتهم بشكل مباشر

هي التي تعتمد على قدرات األخصائي الذي يقوم " :النصف موجهةالعيادية المقابلة . 1.2.4

االيجابي  مشجعة من اجل التفاعلبها، من خالل خلق جو مالئم من الثقة المتبادلة وال

رجاء محمود أبو عالم (.وخبرتهالنفسي والمستقل، كما تعتمد على شخصية األخصائي 

  )427، ص 2001

  :قلق الموت احمد محمد عبد الخالقاختبار . 3.4

هو عبارة عن استبيان يتضمن قائمة من األسئلة التي تسمح  :اختبار قلق الموت. 1.3.4

 دونالد تمبلر"بقلق الموت، وضع هذا المقياس من طرف األمريكي بجمع بيانات خاصة 

Donal tembler " ةاليابانيولقد ترجم إلى لغات عديدة منها العربية واالسبانية وحتى 

والهندية واستخدم في كثير من البحوث التي أجريت على عينات متفاوتة من الذكور واإلناث 

سنة ومتغيرات عديدة  85 -16من األعمار  من ثقافات مختلفة، وهو مرتبط بعدد كبير

كالسن ودرجة التدين، الصحة الجسمية والعقلية وأنواع أخرى من السلوكات، لذا فهو يعد 

واختير  1970واحد من أكثر المقاييس انتشارا في البحوث طبق هذا االختبار ألول مرة سنة 
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ن الثدي يجعل فكرة الموت مقياس قلق الموت لالستعمال في هذا البحث الن اإلصابة بسرطا

  .بسرطان الثدي حاضرة بإلحاح أي أن قلق الموت هو اإلحساس الغالب بعد اإلصابة

   :طريقة تطبيق وتصحيح المقياس. 2.3.4

  وأجاب عليها المفحوص بصحيح) ص(للبنود التي تصحح بـ ) 1(نقطة.  

  وأجاب عليها المفحوص بخطأ) خ(للبنود التي تصحح بـ ) 1(نقطة.  

 وأجاب عليها المفحوص بخطأ) ص(للبنود التي تصحح بـ ) 0(صفر.  

 وأجاب عليها المفحوص بصحيح) خ(للبنود التي تصحح بـ ) 0(صفر.  

  14  13  12  11  10  9  8  4  1  )ص(البنود التي تصحح بـ 

        15  7  6  5  3  2  )خ(البنود التي تصحح بـ 

  

  مفحوص  أليال يمكن الدرجات التي  أدنىتعتبر ) 0(الدرجة  أنيفرض هذا المقياس

  .درجة يمكن الحصول عليها أعلىفهي ) 15(الدرجة  أمايحصل عليها  أن

  الدرجة الفاصلة وهي كالتالي بأسلوبعدمه  أويتم تقدير وجود قلق الموت:  

  .عدم وجود قلق الموت إلىتشير ) 06-0(الدرجة التي تتراوح بين  -1

  .ود قلق الموت مرتفعوج إلىتشير ) 15-07(الدرجة التي تتراوح بين  -2

  ).77، ص 1987محمد عبد الخالق، (         
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  :حاالت الدراسة. 5

اعتمدت الدراسة على ثالث حاالت من النساء المصابات بسرطان الثدي، حيث 

واعتمدنا على خصائص معينة في حاالت الدراسة سنة، ) 40-30(تتراوح أعمارهن بين 

  :موضحة في الجدول التالي

  :الدراسة خصائص حاالتيوضح ): 01(م جدول رق.1.5

  المقابلة إجراءمكان   المستوى االقتصادي  الحالة االجتماعية  السن  رقم الحالة

  مركز مكافحة السرطان  جيد  عزباء  37  األولىالحالة 

  مركز مكافحة السرطان  سيء  متزوجة  40  الثانيةالحالة 

  مركز مكافحة السرطان  جيد  متزوجة  30  الثالثة الحالة

  

  : التعليق على الجدول.2.5

 أعمار أنعينة الدراسة نالحظ  أفرادالذي يمثل خصائص ) 01(خالل جدول رقم من 

فيما يخص المستوى مصابات بسرطان الثدي، سنة، كلهن نساء ) 30(العينة تفوق  أفراد

ومكنتنا هته الدراسة سيء، الحالة الثانية  ماأجيد والثالثة  األولىللحالتين االقتصادي 

 بإمكانية من التنبؤمصابات بسرطان الثدي نساء ثالث حاالت من المتضمنة لعينة مكونة من 

دليل المقابلة العيادية نصف الموجهة الذي يعد  بإعدادتحقيق فرضية بحثنا ومن خاللها قمنا 

 وإعادةالمشرف بهدف مراجعتها  األستاذعرضها على تم بعد ذلك  ،البحث أدوات أهممن 

من التحقق من تجاوب الفئة المستهدفة مع  أيضاكما سمحت لنا .ية صياغتهاالنظر في كيف

   .بشكل ايجابي" محمد عبد الخالق ألحمدقلق الموت "اختبار 
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  :الدراسة الميدانية: ثانيا

  دراسة الحالة األولى . 6

  :األولى تقديم الحالة. 1.6

  ثانية ثانوي: المستوى الدراسي                  )                                A: (االسم

    عزباء: ةالوضعية االجتماعي سنة                                               37: السن

    جيد :ماكثة في البيت                                       المستوى المعيشي: المهنة

  :األولى لحالةل الظروف المعيشية 2.6

المتكونة  أسرتهاعزباء، مع سنة من والية باتنة  37الغة من العمر الب األولىالحالة 

، مستواها الدراسي ثانية ثانوي، المستوى االقتصادي جيد، تعاني إخوة وأربعة واألم األبمن 

  .، تقوم بالعالج بمركز مكافحة السرطان بباتنةأشهروثالثة  بسرطان الثدي منذ عاممن 

  :ألولىا مع الحالة ملخص المقابلة. 3.6

 37من العمر لغ تب مركز مكافحة السرطانفي  األولىقمنا بإجراء المقابلة مع الحالة 

 أبدتالمقابلة حيث  أثناءتجاوبا  أبدت .مستوى معيشي جيد، ماكثة بالبيت ذاتوعزباء ، سنة

خاضعة  وألنهامرة لمرارة الظروف السيئة لكونها مقيمة في المستشفى  أولاعتراضها 

  األسرةالكبرى في  األختكونها  ةاألربع وإخوتهايائي، كانت تعيش مع والديها للعالج الكيم

  وتدابير المنزل األطفالتحملت المسؤولية منذ طفولتها فهي العون المساند المها في تربية 

والتكفل بالمنزل، تعيش تعيش الحالة  أمهادرست في الثانوية ولم تكمل دراستها بسبب مرض 

لها عالقات جيدة مع ...".الكل في الدار يحترموني:"منزل بسعادة لقولهارغم مكوثها في ال

والجيران، خافت الحالة كثيرا وتقلقت جراء ظهور حبة صغيرة في ثديها باعتقادها  األهل

ثقب اسود وسط  أوظهور ثغر  أيامفقامت بخدشها للتخلص منها فالحظت بعد ) حب الشباب(
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المكان بالثغور السوداء حيث  امتأل أن إلىتكن مبالية  الحبة التي قامت بخدشها، لكنها لم

طبيب الجلد، حيث فحصها وقام  إلىكتمت الموضوع على عائلتها وسارعت للذهاب 

الجزائر  إلى وإرسالهامركز مكافحة السرطان بعد اخذ عينة من التورم  إلىمباشرة  بإرسالها

وبعد اللحاق بالمركز اجري لها  .ثديبسرطان ال بإصابتهاالعاصمة حيث تبين نتائج التحاليل 

  .وظهور الورم اإلصابةمن  للتأكد إشعاعيتصوير 

   :األولى مع الحالة تحليل المقابلة. 4.6

مع  امإجراؤهالتي تم العيادية النصف موجهة المقابلة و العيادية من خالل المالحظة

من القلق الحالة تعاني وجدنا أن . المقابلة أولالحالة، التي تجاوبت معنا رغم ترددها في 

مع احمرارها الشديد وكثرة بكائها  واضحا في حديثها لذي يبدووتعكر في المزاج ا والتوتر

ه الظروف الجديدة تجلبوالتعرق وكثرة الشرب لجفاف حلقها جراء العالج الكيميائي، هذا ما 

   .مرضفي حياة العميلة من 

النفعالي هو خبرة ناتجة بالطريقة فان االضطراب ا: "فالقلق حسب النظرية المعرفية

التي تفسر بها األحداث التي يتعرض لها الفرد، فهذه األحداث ربما تمس نقاطا محددة، غير 

مرجع صالح حسن الداهري، ".(محصنة لتستخرج التصورات المرتبطة بالمخاوف الحقا

  .)329، ص سابق

رطان بعد قراءته لنتائج الس بأنهمن صدمة ما قاله طبيب الجلد  بدأتفمعاناة الحالة 

الحالة مصابة بسرطان  أنمركز مكافحة السرطان بباتنة، حيث  إلىفورا  وإرسالهاالتحاليل 

ما يخلفه العالج  تواصل العالج الكيميائي فهي تعي تماما واآلن، أشهرالثدي منذ عام وثالثة 

نشفا  إذاعالباليش  عالبالي بلي الشعر يطير، لكن ما:"حيث صرحت بقولها آثارالكيميائي من 

 األلمفهذا ما جعل الحالة تتوتر وتخاف والذي زاد من حدة قلقها ...".ربي يسطر... وال الال 
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بلي هذي هي الموت ما كانش  أنقولساعات :"بقولها األدويةحتى مع تناول  الذي ال ينقطع

  ...".حاجة تنحيلي السطر، خاطر المرض مشالي بزاف

الالمنقطعة  فاآلالماالرتياح والضغط الداخلي خشية الموت، الحالة ينتابها شعور بعدم 

  األلمالموت يرافقها كل ما اشتد  أنوالتعرق الشديد جعل الحالة تهذي بالموت، فهي تحس 

تجهش بالبكاء لشعورها بالعجز تماما حيث صرحت  وأحيانا، فالحالة تتكلم األحالموحتى في 

المستشفى والعالج  أعباءبالقليل من  بعدم وجود شخص قريب كالزوج ليخلصها ولو

فهي تحس ...".تالموا ماليا يطلوا عليا بصح راني وحدي...راني وحيدة، والواحد ربي:"بقولها

مانيش كيما لوخرين، انا :"بقولها باالختالف وشعورها بالقلق على مستقبلها اثر على حياتها،

  ".بكاء... خالص

 األولبسرطان الثدي حيث في  ابتهاإصشديدة التعصب منذ  أنهافالحالة صرحت 

لكن بعد عالجها الكيميائي انتشر  يبقى سرا بينها وبين الطبيب أنكتمت الموضوع وحاولت 

حاولت نكران المرض كونها غير متزوجة فهي خافت على  ألنهاالخبر واستاءت كثيرا 

ية تتمثل في والحظت عليها سلوكات عدوان...".ذرك شكون عاد يشوف فيا:"مستقبلها، لقولها

 األلم إزاءمضادة الشعورية  أفعالفكل هذه السلوكات ردود  )papi jinik(تفتيت ماهو بيديها

  .الذي تعيشه الحالة والقلق من وضعها فهي تتمنى من اهللا عز وجل الشفاء
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 وتحليل نتائجه األولى ةمع الحالمحمد عبد الخالق  ألحمدقلق الموت تطبيق اختبار . 5.6

   :عليق عليهاوالت

 محمد عبد الخالق ألحمداختبار قلق الموت  تردد ثم تقبل :االنطباع العام. 

  :األولى لحالةل محمد عبد الخالق ألحمدقلق الموت ختبار اتطبيق  :)02(جدول رقم .1.5.6

  14  13  12  11  10    8  4  1  )ص(بـ  اإلجابة

        15  7  6  5  3  2  )خ(بـ  اإلجابة

  

   :األولى لحالةل محمد عبد الخالق ألحمدقلق الموت  بارختتحليل نتائج ا. 2.5.6

  14(الحصول على درجة.( 

  وجود قلق الموت مرتفع إلىتشير ) 15-09(تتراوح بين ) 14(الدرجة.  

   :األولى لحالةل قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالق ختبارتعليق على نتائج اال. 3.5.6

  : أننجد  د عبد الخالققلق الموت ألحمد محم ختبارمن خالل نتائج ا

  وجود قلق الموت مرتفع هذا ما األولىيتضح من خالل الجدول المتمثل للحالة 

بالحصول  األولىمحمد عبد الخالق بعد تطبيقه على الحالة  ألحمدتفسره نتائج االختبار 

درجة يمكن  أعلىفهي ) 15-9(حيث تتحصر بين الدرجة ) 14(على الدرجة 

على بنود االختبار  اإلجابةبار، حيث يدل من خالل الحصول عليها في االخت

وقياس درجة القلق لديها وجود قلق الموت لدى المفحوصة فهذا يدل على عدم 

الراحة والمن النفسي، حيث يظهر وبصفة مباشرة  إلىقدرتها وتكيفها للوصول 

عليه  قرأتبسرطان الثدي  وإصابتهامن خالل عوامل مفجرة كونها عزباء 
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 تات"السرطان يبقى كما وجدته  أن إالوالتطور العلمي  األبحاثرغم الكثير ف

Tate"": يرتبط ارتباطا موجبا بين درجات مقياس قلق الموت والمشكالت

للسيدات المصابات بسرطان الثدي فالدراسة تؤكد وجود عالقة معقدة الصحية 

ص ص  ،1987احمد محمد عبد الخالق، ".(بين الصحة الجسمية وقلق الموت

110-111(. 

  أخيرا وتقييمنا للحالة وفقا للنتائج المتحصل عليها من االختبار وهو وجود

 .ارتفاع في درجات قلق الموت بسبب اإلصابة بسرطان الثدي

  :األولى لحالةلالتحليل العام  .6.6

قلق اختبار تطبيق مع  العيادية النصف موجة والمقابلة العيادية من خالل المالحظة

الموت قلق ارتفاع في درجة تعاني من  وجدنا أن المفحوصة حمد عبد الخالق،م ألحمدالموت 

 إصابتهاالمرضية بسبب  التي واجهتها في هذه المرحلة تللتبادالوالتوتر بشكل واضح، نظرا 

راني وحيدة  :"في قولها حيث وجدناها غير متكيفة اجتماعيا وتشعر بالوحدة ،بسرطان الثدي

ولكونها غير متزوجة حيث تسيطر عليها ".بكاء...، بصح راني وحيدةتالموا ماليا يطلوا عليا

  .عن الحالة الصحية المتدهورة ةناتجالسلبية وتراودها الاألفكار 

أن القلق هو شعور غامض وغير سار :"حسب المدرسة التحليلية الفرويدية

  ).198، ص 2000خولة احمد يحي،".(بالتوتر

االكتئاب والقلق والتوتر جراء تفكيرها مح اتضح لنا من خالل المقابلة مالكما 

عاد نموت سيرتوا كي يجيني :" المستمر في الموت خاصة عندما يشتد األلم عليها بقولها

سورة (".بذكر اهللا تطمئن القلوب أالالذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهللا :"بقوله تعالى".السطر

  كيلي"و "Allis picke بيك أليس": النظرية المعرفية أصحابحسب ف ).28 اآليةالرعد، 

kili"": أنالخاطئة تلعب دورا حيويا في توليد القلق، فقد بينا  وأفكارهمعتقدات الفرد  أنيرون 
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اضطراب التفكير يقع في لب العصاب، مما يجعله متداخال معه وهذا التداخل يكون 

  ."ملحوظا
http://ejabat.google.com/ejabat/ ) 17.01.2011,22:04(  

فيها كثيرا  أثرتبالسرطان  اإلصابةومشاعر مؤلمة الن  وأحاسيس أفكاريداخل الحالة 

فهذا ما حيث ساهم في عدم التوازن النفسي واالنفعال الشديد حيث ولد نوع من العدوانية 

هجوم  أنهاالعدوانية على " Chaplineشابلين " حيث عرفت.الحظناه عند تفتت ما هو بيدها

  )549، ص 2006محمود عودة الريماوي، ".(ما شيء أوفعل مضاد موجه نحو شخص  أو

ويعرف الحزن على الحزن عليها مشاعر  بداالحالة تتحدث وتسكت ثم تبكي حيث 

". الحزن يكون نتيجة نقص اعتبار الذات بتحريض ذاتي، أي بتأنيب الشخص نفسه:"انه

  )129، ص رجع سابقم، عادل مصطفى(

لجأت إلى ميكانيزمات الدفاع لتخفيف األلم من خالل أقوالها وسلوكاتها وتعابير و

ماقولتش :"عدم األمن والكفاية بقولهابفقدان الثقة وفعقدة النقص جعلتها تشعر ... وجهها

لكن تبين األمر عند خضوعه للعالج الكيميائي وتغيير  ...".لدارنا، رحت وحدي للطبيب

 ادلر"يعرف  .دليل على أنها مختلفة...".مانيش كيما لوخرين:"ها الفيزيولوجية في قولهاحالت

Adler" ينتج عن الشعور بالدونية لوجود إما نقص جسمي، أو : "الشعور بالنقص على انه

نقص عقلي، أو نقص اقتصادي، مما يثير الفرد ردود أفعال عنيفة عند الفشل في التعويض 

  )215، ص 2006 جابر لمياء،".(عنها

بالنقص الجسمي  إحساسهاالجرح النرجسي الذي انعكس عليها وبالتالي  إلى باإلضافة

غيرها كليا وخلق لديها قلق من المستقبل كونها عزباء، وهو قلق ناتج عن التفكير الالعقالني 

ة جدا المتوقعة وتوليد النظرة السلبية للحياة، فالحالة مثقف األحداثفي المستقبل والخوف من 
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القلق سيطر على الحالة رغم العالج النفسي الخوف وحول مرض السرطان وآثاره، إال أن 

   .الذي تقوم به داخل المركز

يرى بان " "Darwin داروين"هذا ما تفسره النظرية الفيزيولوجية حسب العالم 

جهة الخوف والقلق لهما دورهما في حياة اإلنسان، بأنهما يعدان ويدفعان اإلنسان لموا

  ".   وذلك من خالل نشاط الجهاز العصبي  المواقف الخطيرة

http://ejabat.google.com/ejabat/) 17.01.2011,22:04( 

من المقابلة والمالحظات  أخيرا وتقييمنا للحالة انطالقا من النتائج المتحصل عليها

لق الموت هو ما تبين في ارتفاع درجات قلق الموت في االختبار ونتائج مقياس قالعامة 

والدونية، نظرا لفقدان ثقتها بنفسها جراء ما تمر به من ظروف سيئة وكذلك الشعور بالنقص 

فالنقص  " Adler ادلر"ودخولها في شك وحيرة وتردد في إجاباتها، وهذا على حد تعبير 

فاخر عاقل ". (ختلفة، بما في ذلك عقدة الدونيةالذي كثيرا يكون من أعراض عصبية م: "هو

    .)57ص   1989

  .وهو االتجاه السلبي نحو الذات حيث يرتبط بالحزن والتشاؤم وعدم الثقة بالمجتمع
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  :الثانية دراسة الحالة الثانية. 7

  :الثانية تقديم الحالة 1.7

   أمية: المستوى الدراسي                  )                                B: (االسم

  متزوجة  : ةالوضعية االجتماعي                            سنة                    40: السن

    سيء: المستوى المعيشي                         البيت              ماكثة في : المهنة

  :الثانية للحالة الظروف المعيشية 2.7

 أوالد ألربعة وأمسنة من والية باتنة متزوجة  40بالغة من العمر ال الحالة الثانية

بسرطان الثدي منذ عام، تقوم بالعالج بمركز مكافحة السرطان  أصيبتذكريين وبنتين، 

  .وظروفها المادية سيئة أميةمستواها الدراسي  ،بباتنة

  :الثانية لحالةمع املخص المقابلة  3.7

لولدين  وأممتزوجة  ،سنة 40تبلغ من العمر و الثانيةة المقابلة مع الحال إجراءلقد تم 

ميسورة الحال والداها منفصلين وهذا ما ولد لها الشعور  أسرةوطفلتين عاشت الحالة في 

 إخوتهابالحزن وباعتبارها البنت الثانية في العائلة تحملت منذ صغرها مسؤولية تربية 

  تزوجت برجل من حيها أن ىإل األسرةورعايتهم، فهي لم تلتحق بالمدرسة نظرا لتقاليد 

تعيش حياة سعيدة عالقاتها االجتماعية جيدة، لكنها تشكو من الظروف المادية القاسية نظرا 

لمهنة الزوج كونه فالح بسيط يتحصل على قوته من مساعدة العمال في جمع الخضر 

 .وترتيبها في الصناديق

ابة بسرطان الثدي وذلك بعد مص أنهاالفحوصات الطبية واكتشاف  بإجراءقامت  

الذي يسببه التكتل الموجود في ثديها  األلممعاناة كبيرة بسبب عدم ثقافتها ومعرفتها لسبب 
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حيث قالت لها الطبيبة بتكرار التحاليل كل شهر وبعد عدة تحاليل وجدت الطبيبة تشابه في 

وقت طويل من والدتها الحالة لم يمر عليها  أنبالسرطان علما  اإلصابة وإعالنالتحاليل 

 تأكدهاوهي تكمل مرحلة الرضاعة والتكتل موجود في ثديها، فالحالة بعد  لطفلتها الثانية،

كثيرا بسبب قلقها  وتألمتبسرطان الثدي وهي تمر بظروف نفسية صعبة جدا  باإلصابة

   . أصابهاوخوفها من المرض الذي 

   :الثانيةمع الحالة  المقابلةتحليل . 4.7

ميسورة الحال  أسرةعاشت طفولتها في  أنهاتبين  الثانيةمعطيات المقابلة مع الحالة  من خالل

 إلىوعدم السماح لها بالذهاب  األسرةالبنت الثانية في  أنهابما  أسرتها أعباءولكنها تحملت 

حياتها الزوجية سعيدة يسودها االحترام   من الخروج األنثىالمدرسة بسبب التقاليد بحرمان 

 .والشرب األكلدل رغم الدخل البسيط الذي فقط يلبي حاجات المتبا

ابنتها ينتابها  بإرضاعالحظت الحالة عن قيامها  األخيرةللطفلة  إنجابهاولكن عند 

عمر  أصبححدة مع مرور الزمن حتى  األلمخفيف وسط ثدييها، يزداد  وألمشعور بالغثيان 

لكن الحالة ...." لطفلة يزيد السطر علياتكبر ا كل ما:"عام بقولها إلى أشهر 9ابنتها بين 

للحليب كما يقال  اإلرضاع واعتبرته مجرد تحجرصرحت بوجود تكتل في ثديها طوال مدة 

 .."..من لحليب كيما يقولوا ناس بكرينحسب فيه ولسيس :"بقولها في التقاليد

لشديد فبعد عام بدا عليها التعب ا األخيرةتتدهور بمجرد والدتها  بدأتلكن صحتها  

النساء  بأمراضعيادة خاصة  إلى أخذهافي  أخوهاوشاع الخبر وسط عائلتها حتى سارع 

الجزائر  إلى وإرسالهاحيث قامت الطبيبة بفحص التكتل الموجود في ثديها مع اخذ عينة منه 

كي رجعوا التحاليل قراتهم الطبيبة وقالت لي الزم انعاودوا :"قالت المفحوصة. العاصمة

 وأخواضحة لها الن الموضوع خاص بين الطبيبة  األمورفي البداية لم تكن "....التحاليل
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...". ماعالباليش في اللولب صح خويا عالبالو بكلش خبا علينا كامل :"المفحوصة في قولها

 .بسرطان الثدي اإلصابة وإعالنلكن بعد تكرار التحاليل ظهرت النتائج 

عليها مع  واإلجابة األسئلةبطرح  بدأتمركز مكافحة السرطان  إلىلكن بعد دخولها  

حسيت بلي كاينة حاجة ولقيت النساء يهدروا على الولسيس بلي :"نظيراتها من النساء بقولها

حالتها  تأزمتمن الطبيبة المختصة  باإلصابة تأكدهابعد ...".راهوا سرطان نتاع الثدي

جعلها  ن هو الموت، هذا مابسبب اعتقاد المفحوصة بان السرطا األمرالنفسية واختلط عليها 

مانيش مصدقة كي :"الواقع بقولها األمركانت مصدومة ولم تتقبل  ألنهاقلقة محبطة ومكتئبة 

 ...".؟أنموتعرفت، يعني صح عاد 

سدد جميع النفقات المتعلقة  أخاها أنتبقى الحالة قلقة كذلك على الجانب المادي رغم 

لكن ...".L’achimiكلش، كي عالجت بالشيمي سلك  إليخويا :"بالعالج الكيميائي بقولها

ينفع  الموت كاينة كاينة، عاد انموت ما:"الشيء الذي زاد من حدة قلقها هو الموت في قولها

  ...".بكاء..." والوا

وتحليل نتائجه  الثانيةتطبيق اختبار قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالق مع الحالة . 5.7

  : والتعليق عليها

 تقبل االختبار بسهولة :ماالنطباع العا.                    

      :الثانيةتطبيق اختبار قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالق للحالة ): 03(جدول رقم  1.5.7

  13    11    9  8  4    )ص(بـ   اإلجابة

      15    6  5  3  2  )خ(بـ  اإلجابة

  

  : الثانيةتحليل نتائج اختبار قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالق للحالة  2.5.7

  10(الحصول على درجة.( 
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  تشير إلى وجود قلق الموت مرتفع) 15-09(تتراوح بين ) 14(الدرجة. 

  
 

  : الثانية لحالةل قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالقالتعليق على نتائج اختبار . 3.5.7

  : من خالل نتائج اختبار قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالق نجد أن

 وجود ارتفاع في درجات قلق الموت  الثانيةول الممثل للحالة من خالل الجد يتضح

وذلك مقارنة بمجموع ) 10(تبين ذلك من خالل الدرجة التي تحصلنا عليها بنسبة 

ارتفاع حاد في درجة قلق الموت، هذا  إلىوالذي يشير  )15- 9(درجات تقدر بـ 

 إلىللوصول وعدم قدرتها على التكيف  ألوضاعهاما يفسر عدم تقبل المفحوصة 

النفسي، حيث يظهر بصفة مباشرة من خالل عوامل مفجرة شملت  واألمنالراحة 

المفحوصة ترفض ما يقوله المجتمع عليها  أنالوضع المادي والصحي كما تبين 

 هذا ماوهذا اثر في ظهور العدوانية لديها، حيث يظهر لديها عدم الثقة في الناس 

 فرويدحيث عرف ...".نضربهم أنحب:"عبرت عليه المفحوصة في قولها

S.Freud  تعبير عن غريزة الموت مقابل الليبيدي  إالهو  ما:"بأنهاالعدوانية

اتجاه  أوالتدمير سواء اتجاه نفسه  إلىكمظهر لغريزة الحياة، حيث يسعى الفرد 

  ).198، ص 2000خولة احمد يحي، ".(اآلخرين

 لمستقبل وهو شعور يظهر على المفحوصة التضايق واالنزعاج والخوف من ا

  .بعد الراحة واالضطراب والتمللذاتي 

 وتقييمنا للحالة  وفقا للنتائج المتحصل عليها من االختبار وهو ارتفاع في  أخيرا

درجات قلق الموت والشعور بالخوف والحزن ساهم في تكوين مشاعر القلق لدى 

ء فالحالة يائسة تماما من وضعها ومحبطة فهي كثيرة الدعا.المفحوصة
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بالنسبة للوضع المادي فالمساندة من طرف ...".بكاء... يارب اشفيني:"بقولها

 إصابتهاالناس على  أقاويلوالجيران كانت جيدة لكن تبقى محبطة جدا من  األسرة

  الناس اللي مدولي الدراهم كاين اللي يحكي على مرضي:"بقولهابسرطان الثدي 

والمناسبات  األعراسخاصة في  نحبش مزية كيما هاذي كيلي يعايروني ما أنا

خرجت ونسمع واش يهدرو فيا نحب نضربهم خاصة  وإذانحبش نخرج  عدت ما

والحزن  إحباطجعل المفحوصة تعيش  هذا ما..."بكاء... ي يجبدو سيرة الموتك

 .المقابلة من خالل بكاءها وسلوكاتها أثناءحيث تبين لنا 

  فهذه ...".نحب نضربهم:"...ولهاشديدة العصبية واالنفعال بق أنهاكما الحظنا

العدوانية ناتجة عن الشعور بالنقص عند سماعها التحدث عن سيرة الموت فتصبح 

وعدم تقبلها لوضعها  األمانهياجا وعدوانية، فهذا ناتج عن شعورها بعدم  أكثر

 إالالنفسي والصحي وحتى المادي فالحالة غير قادرة على تسديد مصاريف العالج 

خضعت للعالج الكيميائي  أنهاالجيران فهي كما ذكرت  أو خوهاأبمساعدة من 

واش ...مكتوب ربي سبحانوا:"تهدا وتقول وأحيانالستة مرات فهي تتحدث وتبكي 

  ...".كيفكيف  متت اهللا غالب اللي جات من ربي سبحانو إذااندير 

 ي خويا يدين:"بالرقية الشرعية والقران الكريم في قولها الثانية كما تعالج الحالة

كل شهر من  تأتيفهي غير مقيمة بالمركز فقط ...".لسطيف باش نعالج بالرقية

اجل الحصول على نتائج التحاليل النهائية وما سيقوله الطبيب فيما يخص تناولها 

   .العالج الكيميائي إنهاءبعد  لألدوية

  اطوال حياته األدويةفيما يتعلق يتناول فالشيء الذي زاد من قلقها وتخوفها  

الدواء غالي، كيفاش نجيب حياتي مع الدواء اخرتها  إن:"فالدواء ثمنه باهض بقولها

 فتوقع الحالة للموت شعور معقد فعالقة سرطان الثدي...".موت لكن كيفاش نشريه
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لحظة  أيوقلق الموت مرتبطة جدا مع الحالة الن الموت حتمية ال محال منها في 

 .مكان أيوفي 

  
 

  :الثانية للحالة التحليل العام. 6.7

تم الحصول عليه  وذلك استنادا على ما الثانية من خالل معطيات المقابلة مع الحالة

المفحوصة تعاني من قلق  أنمن نتائج المالحظة وتطبيق اختبار قلق الموت، يدل على 

 إلىاختبار قلق الموت بعد تطبيقه  أكدهبسرطان الثدي، فهذا ما  إلصابتهاالموت مرتفع 

عرفتوا بلي السرطان، خالص :"بقولها أكدتهعلى درجة قلق موت مرتفع فهذا ما  الحصول

 .فالحالة تخشى حدوث الموت بسبب السرطان حيث سبب لها قلق فضيع...".عاد نموت

هو الكائن الحي الوحيد الذي يدرك  اإلنسان إن:""Thourneثورن " أكدهوهذا ما  

يعد التنبيه  فجأةلحظة وان توقع حدوثه  أيله في نهايته حتمية وان الموت قد يحدث  أنتماما 

  ).150، ص 2000حنان عبد الحميد العناني، ".(اإلنسانللقلق عند  األساسي

عاشت بتناولها وهذا  أنالتي تتواصل بقية عمرها  األدويةفالحالة قلقة كذلك بشان 

الج لعدم حدوث نظرا لعدم معرفتها بان الدواء يساهم في تخفيض حدة القلق لديها وكذلك ع

والقلق عبرت عنه بالبكاء المستمر طيلة فترة  واالكتئاب تكتالت في جسمها، فمالمح الحزن

 وولمان"حيث يعرف  .بلها للواقع وحقيقة وضعها الحاليالمقابلة دليل على عدم تق

wolman" اإلحساس بمشاعر الحزن واليأس والعجز والنقص ولعل هذه : "االكتئاب على انه

يمكن أن تعبر عن اضطرابات عديدة وعامة يمكن لهذه المشاعر أيضا أن تحدث األعراض 

  ) http //iraqshia.net/vb/show thread( 28.02.2011, 17:5".لدى األفراد األسوياء
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الشعور بعدم االرتياح واالضطراب والغم المتعلق  حالة من: "يعرف القلق على انهو

نزيه حمدي نسيمة داود، مرجع : ز شيفر، ترجمةهوارد ميلمان، شار". (بحوادث المستقبل

 )188، ص 2008سابق، 

بسبب  لألعراسوالعزلة االجتماعية فهي تتجنب الذهاب كما نجد نوع من االنطوائية 

كي يهدرو :"بان السرطان والموت تربطهما عالقة كبيرة فحسب قولها أقاويلما تسمعه من 

تماما بان الموت حتمية طبيعية لكن ما فهي مدركة ...".فيا نحب نضربهم ونعيط عليهم

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل :"، بقول اهللا تعالىيثير قلقها وغضبها أقاويلتسمعه من 

 إدراكالقلق هو  أن:""Youdlixyيودلكسي "وهذا ماراه  ).1سورة الملك، االية ".(شيء قدير

  .)85ص 2005كري محمد كريم، عادل ش".(تنتهي بالموت أنالفرد بان حياته محدودة والبد 

فالمفحوصة تشعر بالندم على الوقت الذي ضاع حين تبين التكتل في ثديها فهي تقر 

حسبتو :"بان التكتل ظهر لمدة عام وهي تواصل الرضاعة باعتقادها انه تحجر للحليب بقولها

  ...".ولسيس من لحليب كيما يقولو ناس بكري

الشفاء  وإمكانيةفحوصة بعدم كشفها المبكر للورم على الم أثرتنجد الثقافة والتقاليد 

  .بالطمأنينةمن السرطان، وافتقادها الشعور 

 وتقييمنا للحالة انطالقا من النتائج المتحصل عليها من المقابلة العيادية النصف  أخيرا

   المفحوصة  أنموجهة والمالحظات العامة ونتائج مقياس قلق الموت محمد عبد الخالق اتضح 

  . بسرطان الثدي وعدم ثقافتها ولمعرفتها العلمية اإلصابةي من قلق موت مرتفع بسبب تعان
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  :الثالثة دراسة الحالة الثالثة. 8

 :الثالثة تقديم الحالة .1.8

 ثالثة ثانوي: المستوى الدراسي)                                                  C: (االسم

  متزوجة  : ةالوضعية االجتماعي                                        سنة        30: السن

  جيدة :المستوى المعيشي                  ماكثة في البيت                       : المهنة

 

  :الثالثة للحالة الظروف المعيشية. 2.8

أم لثالث أطفال سنة من مدينة باتنة، متزوجة و 30البالغة من العمر  الثالثةالحالة 

  ثانوي 3، زوجها يعمل بالمقاولة، مستواها االقتصادي جيد مستواها الدراسي )ذكر وانثتين(

  .قامت بالكشف عن المرض في مركز مكافحة السرطان بباتنة

  :الثالثة ملخص المقابلة مع الحالة. 3.8

، عاشت وبنتينولد   أطفاللثالث  وأمسنة متزوجة  30 رالبالغة من العم الثالثةالحالة 

ميسورة الحال والها متوفى وهذا ما ولد لها الشعور بالنقص وباعتبارها  أسرةالحالة في 

البنت الصغرى في العائلة والمدللة، تحملت منذ زواجها بمسؤولية بيتها حيث كان زوجها 

الزوج منذ  أهلصعب المزاج، عالقاتها االجتماعية جيدة ولكنها تشكو من بعض المشاكل مع 

   .داية زواجهاب
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  اإلشعاعيبالتصوير  اإلبطفحوصات فيما يخص التكتل الذي ظهر في  بإجراءقامت 

 وإمكانيةعن مدى انتشار الورم  بإخبارهاعينة من التكتل وفحصها، قام الطبيب  بأخذثم 

، حيث صرح كذلك عن عدم احتمال الشفاء بعد الخضوع للعالج أشهر 6موتها اقل من 

المفحوصة يتسم باالنتشار السريع فالحالة مرت  أصابالسرطان الذي  الكيميائي الن نوع

راني نشوف الموت :"، حسب قولهاإصابتهاكثيرا بسبب  وتألمتبظروف نفسية صعبة جدا 

  ...".بكاء...حتى في المنام

   :الثالثةمع الحالة  تحليل المقابلة. 4.8

رغم عدم تقبلها تتجاوب  عانت كثيرا أنهاتبين الثالثة من خالل معطيات مع الحالة 

قرب  اإلبطالحالة مصابة بسرطان الثدي بعد ظهور تكتل في  أنحيث انه وافقت،  إالمعنا 

) ولسيس(التكتل مجرد  أنلم تشك بحدوث السرطان باعتقادها  بأنهاالثدي صرحت الحالة 

الطبيبة  لىإعلى ذلك فعند ذهابها  أجبرتهاالحالة  أمفقط وانه ال داعي لزيارة الطبيب، لكن 

لتخضع لفحوصات خاصة فبعد ظهور  بإرسالهابفحص التكتل، فقامت  األخيرةقامت هذه 

   .خطوات العالج وإتباعالمفحوصة على الهدوء  بإلزامالنتائج وقراءتها صرحت الطبيبة 

ارتفع ضغط الدم  إذتلقت الخبر فقدت السيطرة على نفسها  أنهاالحالة بمجرد  أن إال

والقلق واالكتئاب  باإلحباط أصيبتها تماما، وذلك بسبب عدم التقبل حيث لديها وفقدت وعي

كي قالي طبيب بلي مشالك المرض ثم :"بقولها إصابتهامن  ومتأثرةكونها مصدومة 

بذلك ردود  األشعةفالحالة كباقي السيدات عندما يخبرنا طبيب ".مشالي للعظم...بكاء...دخت

وعدم  اإلنكارنوع من  أيامدمة، الرعب ثم تليها بعد انفعالية تتمثل في الذعر، الص أفعال

  ...".جامي تخيلت روحي عاد نموت:"التصديق بقولها

عاد :"الخوف ليمتزج مع القلق واالكتئاب بقولها يكون عادة جراء باأللم فاإلحساس

كلها تلعب دور  اإلنكارفهنا حضور ميكانيزمات الدفاع المتمثلة في البكاء، ".بكاء...نموت
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النفسي، فتوقع الحالة للحوادث المؤلمة وذكر الموت بشدة يجعلها ال  األلمخفيف من حدة الت

تشعر باالرتياح فهي كثيرة البكاء فمشاعر النقص والقلق جعلها تكون صورة سلبية على 

  ...".نيش كيفكوم ما:"مختلفة بقولها أنها وإحساسهاذاتها 

سمها وتولد عن ذلك مشاعر النقص جعل الحالة تفقد الصورة الجمالية لج فاإلصابة

 ما:"يشفق عليها احد كالزوج في قولها أنال تحب  والعزلة االجتماعية، حيث صرحت الحالة

  ...".حتى راجلي تبدل، كيلي جابد روحوابغيت حتى واحد يشوفني، 

ناتجة عن القلق الذي تولد بطريقة خاطئة في التفكير تقوم بتضخيم  األفكارفكل هذه 

زوجها جعلها تشعر بالضيق  أفعالالتشاؤم وتوقع االسوء فالخوف من ردود و األخطار

الناس وما يترتب في  أقاويلوالقلق وتجسد ذلك في بكائها وحزنها الشديد وما تسمعه من 

الحالة في عضو مهم جدا في حياتها  فإصابة...".نضربهم أونحب نعيط عليهم :"نفسيتها بقولها

من خالل مالحظتنا لسلوكاتها وانفعاالتها ومالمح  أيضاة وتبين اثر سلبا على حالتها النفسي

  .تعاني من قلق الموت بأنهاوجهها والتي توحي 

وتحليل نتائجه  الثالثةلحالة ل قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالقختبار تطبيق ا. 5.8

  :والتعليق عليها

 عبد الخالقتقبلت بصعوبة االختبار قلق الموت ألحمد محمد  :االنطباع العام.  

لحالة لقلق الموت ألحمد محمد عبد الخالق ختبار اتطبيق  ):04(جدول رقم . 1.5.8

  :الثالثة

  14  13  12  11    9    4  1  )ص(اإلجابة بـ  

        15  7  6  5      )خ(اإلجابة بـ 

  

  : الثالثةتحليل نتائج اختبار قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالق للحالة  2.5.8
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  11(الحصول على درجة.( 

  15-09(تقع بين الدرجة.( 

  : الثالثة لحالةل قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالقالتعليق على نتائج اختبار . 3.5.8

  بان قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالق  جدول مقياسمن خالل نتائج اتضح لنا

المتحصل عليها وهي  الحالة تعاني من قلق الموت هذا ما تبين من خالل الدرجة

التي تشير إلى وجود ارتفاع في درجات قلق ) 15-9(ث تقع بين الدرجة حي) 11(

دليل على شعورها بعدم األمان . الموت من خالل اإلجابة على بنود االختبار

وفقدان قيمتها داخل أسرتها جعل مشاعر الحزن والقلق تتضح من خالل اإلجابة 

  .على بنود االختبار ليؤكد وجود ارتفاع في درجات قلق الموت

  :الثالثة للحالة التحليل العام. 6.8

قلق الموت ألحمد اختبار لكل من  نامن خالل تطبيقتم الوصول إليه  استنادا إلى ما

فقد  .ومع ما سجل من مالحظات وما جمع من تصريحات خالل المقابلةمحمد عبد الخالق، 

ار كذلك العوامل الذي تبين ذلك من خالل درجة االختب الموت قلقظهر على الحالة الشعور ب

االنفعالية والتي ظهرت على شكل غضب، كبت العواطف، التعرض لإلحباط والقلق 

بان هته االنفعاالت نابعة من شعور الفرد بالعجز  "Hourniهورني "والصراع وترى 

حنان عبد الحميد عناني  ".(والضعف والحرمان الذي ينمو تدريجيا من خالل تأثير المحيط

  ).177، ص 2000

الحالة تعاني من  أنواالجتماعية السيئة حيث الحظنا  األسريةالظروف  إلى إلضافةبا

جعل حدة القلق تزداد لخوفها على مستقبلها  أطفاللثالث  وأمكونها متزوجة   اإلحباط

قل لن :" بقوله تعالى...".لحظة أيعاد نموت في " :فحسب قولها األكيدونهايتها بالموت 

سورة الرعد، اآلية ".(لنا، هو موالنا وعلى اهللا تطمئن القلوبيصيبنا إال ما كتب اهللا 



 عرض ومناقشة نتائج الدراسة                                                رابعالفصل ال

                                

   -  64 -    قلق الموت لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي
 

الفرد بان حياته محدودة  إدراكبان القلق هو " :"Youdlykxiيودلكسي " العالم فحسب).28

  ).18، ص 2001حسين فايد، ...".(تنتهي بالموت أنوالبد 

د فهو حالة الذي يعد من العوامل النفسية التي تؤثر على الفر اإلحباطفالحالة تعيش 

من خالل معاملة زوجها السيئة  متأثرةبدت جد  أنهامن الشعور بالخيبة واالنزعاج، كما 

واكتساب  باألمناثر في تكوين الشعور  األسريةمن قيمتها، الن في العالقات  أحطتوالتي 

على  تطرأقد يفشل في التكيف مع التغيرات الفسيولوجية التي  ألنهمفهوم جيد عن الذات 

  ).162، ص 2008سعاد جابر، .(مالجس

الدفاع والتي  اآللياتحيث بدى ذلك واضحا من خالل مالحظتنا لكثرة استخدامنا 

دفاع نفسي تستخدمها الذات ضد  أسلحةالفرد فهي بمثابة  إليهاتعتبر الوسيلة التي يلجا 

ن عد الفرد على الهروب مر والقلق من خالل التعويض فهو يساوالصراع والتوت اإلحباط

  .المقابلة في البكاء المستمر وكثرة الحركة أثناءالموقف المثير للقلق والذي اتضح لنا 

ظهر على شكل  إحباطها إلى أدتهذه المواقف التي تعرضت لها والتي  أنكما 

والمقصود به القيام  اإلحباطاستجابة في مواجهة "عدوان زوجها والمجتمع المحيط بها فهو

نحب نضربهم :"في قولها).158، ص 2009محمد الخالدي،  أديب.("بفعل عدائي تجاه البيئة

فالحالة تظهر استعمال بعض اللزمات يدل على جرح في نرجسيتها ورفضها ".نعيط عليهم أو

  .وجمالها المرأةالمهمة في حياة  األعضاء إحدىلوضعها ون الثدي 

تبار الدرجة التي وتقييمنا للحالة انطالقا من النتائج المتحصل عليها من االخ أخيرا

هو ارتفاع في درجة قلق الموت وعدم القدرة على مواجهة المجتمع وفقدان ) 11(تقدر بـ 

  .والتفكير المستمر في الموت باألمنالشعور 
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  :ة العامةالفرضيالنتائج على ضوء مناقشة التحليل العام و .9

ي تشتركن في المعاناة لواتمن خالل دراستنا للحاالت الفي ظل النتائج العامة للبحث و

وبعد تحليل جلسات المقابالت بسرطان الثدي  إلصابتهننظرا وقلق الموت القلق من الخوف و

  :النتائج التالية إلىتوصلنا  محمد عبد الخالق ألحمدقلق الموت ختبار ونتائج ا

 من ارتفاعبسرطان الثدي  المصابة عاني المرأةت : "التي مفادهاالعامة أن الفرضية 

هناك عالقة بين ارتفاع درجة قلق : األولى، محددة بفرضيتين جزئيتين "قلق الموت درجة

 الحالتين حققت معونجدها قد ت .الموت والحالة االجتماعية للمرأة المصابة بسرطان الثدي

  .ر في االنطواء والتوتر واالكتئابنجد صعوبة التكيف االجتماعي وقد ظه إذ األولى والثالثة

هناك عالقة مكملة، ولد  أن أيوت وسرطان الثدي شيئان مكمالن لبعضهما فقلق الم 

   .األولى والثالثة للحالتينبالنسبة  المرض وإنكارورفض دى الحاالت الشعور بقلق الموت ل

لهذا من خالل عالجها بالرقية الشرعية  فهي متمسكة بالوازع الديني )B(الحالة  أما

رغم مرارة الحقيقة، فرضا الفرد عن ذاته في هذه ا نجدها تشعر بنوع من القبول لمرضه

  .الحالة يعتمد على كيفية قياسه للمظهر

هناك عالقة بين ارتفاع درجة قلق الموت والمستوى التعليمي :"الفرضية الثانية أما

لمستوى نظرا النعدام ا الثالثةو األولىقد تحققت مع الحالتين ".للمرأة المصابة بسرطان الثدي
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والمجتمع  األسرةي بالمعتقدات الخرافية الراسخة ف وإيمانها الثانيةوالثقافي للحالة التعليمي 

نظرة خاطئة من  إليهنالن المجتمع نفسه ينظر .الذي تعيش فيه، والنظرة الدونية للمجتمع

بان ، لعدم الوعي األخرياتالمتمثل في عدم الكمال واالختالف عن  الخاطئخالل التفكير 

  .نه وتعالىالكمال هللا سبحا

عالقات  إلقامةميول  أثبتت والتي الثانيةفي حين لم تتحقق الفرضية مع الحالة 

  .اجتماعية وبالتالي تحقيق التكيف االجتماعي

قد تحققت  الفرضية العامة  أنوالثانية نخلص  األولىوبناءا على الفرضية الجزئية 

ثدي يكون لديها قلق الموت الالمصابة بسرطان  المرأة أنمن خالل هذه الدراسة نستنتج 

  .اآلخرينيجعلها تشعر بالنقص والتوتر واالكتئاب والعدوان اتجاه  األخيرمرتفع وهذا 
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  :خاتمة

تعاني المرأة هل  التأكد إلىوالتي سعينا من وراءها  ،من خالل الدراسة التي قمنا بها

تحليل المقابالت  بعدالنتائج جاءت  ،قلق الموتمن ارتفاع درجة صابة بسرطان الثدي الم

تثبت تحقق الفرضية  ،الموت قلق تطبيق اختبار إلىإضافة  ،والمالحظات المسجلة أثناءها

  .قيد الدراسة الموضوعة

وذلك للفروق ، مصابة بسرطان الثديأنه ال يمكن تعميم النتائج على كل امرأة  إال  

  ...عوامل أخرى مختلفة إلى إضافة ،مميزات شخصية كل امرأةو الفردية

تعاني من اضطرابات وضغوطات المصابة بسرطان الثدي، بأن المرأة  ،يمكن القول  

يجب التعامل معها وعدم   ياألخرى التبعض المخاوف  أوال التوتر واالنفع نفسية كالقلق أو

  .تركها تتفاقم في درجتها خالل هذا الموقف

النفسي للمرأة في هذه  لعالجا إلىوللتخفيف من هذه اآلثار يستحسن اللجوء   

يتضمن  حيث، مصابات بسرطان الثديخلق الثقة بالنفس عند النساء ال، فهو يهدف المرحلة

ة، من خالل عملها على جعل النفساني ةاألخصائيويتم هذا بمساعدة  النفسيو الدعم العاطفي

، وثقة بالذات الشفاء من خالل العالج المقدم لهارغبة في الو تقبال للمرضالحاالت أكثر 

كذلك  فضال عن جعلهن منسجمات يتواصلن مع اآلخرين بسهولة وبأفكار واضحة ومقنعة

   .يخص الحالة واالهتمام المبكر بها فيما اإلرشادالمساعدة بالتوجيه و

لوقاية  بمرض السرطانفي كل ما يتعلق  االهتمام بالثقافة الصحية والنفسية إلى إضافة

، وهذا األمر ال يتم إال بإتباع مجموعة توصيات بهدف هالمصاحبة ل المرأة من االضطرابات

 مرضى السرطانأطباء ويتم ذلك من خالل التعاون مع  ،تقليل المتاعب الجسمية والنفسية

، كذلك تكثيف برامج التوعية عن طريق مكافحة السرطانبالمستشفيات والعيادات ومراكز 

بضرورة  مراة المصابة بسرطان الثديوسائل اإلعالم المرئية، السمعية والمقروءة، لتوعية ال

  .االهتمام بنفسها، إضافة إلى توعية المحيطين بها قصد دعمها النفسي
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خالل اصطحابهن  مصابات بسرطان الثديتثقيفية ألزواج السيدات الوعقد دورات 

بتوضيح المتاعب الجسمية والنفسية التي قد تتعرض لها  مرضلزيارة الطبيب لمتابعة ال

  .العالج فترةالمرأة خالل 

من  قلق الموت لدى المراة المصابة بسرطان الثديويبقى المجال مفتوحا لدراسة   

 هذه خاللالمصابة بالسرطان قا ومعرفة أبعاد أخرى تخص المرأة خالل دراسات أكثر تعم

  .فترةال
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  :توصيات

  :ويمكن التخفيف بشكل كبير من مشاكل هذه العلة بطرق نذكر منها

  تنمية الثقة بين المريض والفريق الطبي الذي يقدم بدوره التطمينات ويشرح

الحقائق وجدوى المعالجات وخياراتها ويرفع همة المريض على مواجهة الوضع 

  .وإتباع تعليمات الطبية بدقة

  لدى المريض وحثه على الصالة وقراءة القران الكريم تقوية النواحي اإليمانية

  .واإلكثار من الدعاء وشد أزره بتذكيره بمدى األجر والثواب عند المرض

 تناول األدوية الخاصة بمعالجة هذه العلة تحت توصيات الفريق المعالج.  

نخراط في برامج الدعم والمساندة والبرامج التعليمية لمرضى السرطان، إضافة إلى اال

  .القراءة حول السير التاريخية
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  :المراجع باللغة العربية: أوال

 المصادر:  

  .01أية : ، سورة الملك28آية : سورة الرعد ،51آية : سورة التوبة: القرآن الكريم .1

 المعاجم والموسوعات:  

، دار النشر الجامعية، ب معجم مصطلحات علم النفس، 1990منير وهبة الخازن،  .2

 .ط

 ، الجزائر، دار)عربي- يفرنس" (معجم مصطلحات علم النفس"، 2006جابر لمياء،  .3

 .الخلدونية

  .بدون سنةمصر، ، مصر، مكتبة مدبولي، موسوعة الطب النفسيعبد المنعم حنفي،  .4

 الكتب: 

 .، وكالة المطبوعات، الكويتالبحث ومنهجه أصولاحمد بدية،  .5

 .بدون طبعة، عالم المعرفة ،الكويت، قلق الموت، 1987، احمد محمد عبد الخالق .6

المجلس الوطني للثقافة والفنون ، ، الكويتقلق الموت، 1998،لقاحمد محمد عبد الخا .7

 .بدون طبعة  ،واآلداب

 .3، دار وائل للنشر،عمان، طالصحة النفسية، 2009أديب محمد الخالدي،  .8

 مقدمة في علم النفس، األشولمصطفى عادل عزالدين :، ت1987، ارنوف ويتيج .9

 .مصدر دار الحجز للنشر

 .، ب طالصحة النفسية، 2003واميمة محمود الشربيني،  نياشرف محمد عبد الغ .10

  .، دار العلم للماليين، بيروت، لبنانموسوعة صحة العائلة، 2001تومي سميث،  .11

عالم  ، القاهرةالصحة النفسية والعالج النفسي، 2001حامد عبد السالم زهران، .12

 .3والطباعة والتوزيع، ط  الكتب للنشر
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دار  ،)، عالجهاأسبابهاتشخيصها، ( االضطرابات السلوكية ،2001حسين فايد،  .13

  .1، ططيبة للنشر والتوزيع

   دار طيبة للنشر والتوزيع المشكالت النفسية االجتماعية،، 2001حسين فايد،  .14

  .1ط ،القاهرة

 ، دار الفكر للطباعة والنشرالصحة النفسية، 2000حنان عبد الحميد العناني،  .15

  .1ط ،والتوزيع

، عمان دار الفكر، االضطرابات السلوكية واالنفعالية، 2000خولة احمد يحي،  .16

  .1ط

 البحث النوعي والبحث(البحث العلمي ، 2002السميد،  أبوذوقان عبيدات، سهيلة  .17

  .1، دار الفكر، عمان، ط)العلمي

    ، المكتب المصري الحديثأصول علم النفس، 1994احمد عزت،  راجح .18    

  اإلسكندرية، ب ط                                      

  ، دار  مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، 2001رجاء محمود أبو عالم،  .19    

 .       1النشر للجمعيات، مصر، ط    

    النهضة المصرية  ، مكتبةالسيكوسوماتية األمراض، 2002زينب محمد شقير،  .20    

  .1ة، مصر، طالقاهر     

     ، دار النهضة العربية)األسباب والمرض والعالج(االكتئاب، 2001لطفي الشربيني،  .21   

  .، بيروت، لبنان1ط    

  دار   السرطان ماهو؟ أنواعه ومحاربته، 1992عماد أبو سعد، :مايكون سوارتز، ت .22   

  1الهدى، الجزائر، ط       
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، بيروت، دار إلى علم النفس المرضي مدخل، 1998محمد حمدي الحجاز،  .23

  .1النهضة العربية للطباعة والنشر، الطبعة 

 .1، دار المسير للنشر،عمان، طعلم النفس النمو، 2003محمد عودة الريماوي، .24

  ، االزاريطةالصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية، 2000محمد فوزي جبل،  .25

  .ةالمكتبة الجامعية، بدون طبع اإلسكندرية 

، دار الفكر للطباعة مدخل إلى الصحة النفسية، 2001محمد قاسم عبد اهللا،  .26

  .1 والنشر والتوزيع، ط

، مجموعة النيل العربية، القاهرة  التغذية العالجية، 2001منى خليل عبد القادر،  .27

  .1ط

  .1، مكتبة الهالل، طتغلب على الخوف، 1981مصطفى غالب،  .28

، دار الشخصية والصحة النفسية، 1999دي وصالح الداهري، ناظم هاشم العبي .29

  .1الكندي للنشر والتوزيع، ط

، دار المسيرة للنشر والتوزيع الصحة النفسية، 2002 سامر جميل رضوان، .30

  .1ط   والطباعة

، دار اآلفاق دليل المرأة في حملها وأمراضها، 1999سميح نجيب الخوري،  .31

  .األردن، ب ط

، هندسة الذات، عالم الكتاب الحدي للنشر والتوزيع، عمان 2008ابر، سعاد ج .32

  .1ط

مركز  ،علم النفس  االجتماعي بين النظرية والتطبيق، 2000 ،احمد كاملسهير  .33

  .اإلسكندرية، للكتاب، ب ط، اإلسكندرية، القاهرة
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قياسها وتصنيفها (المرضيةوف المخا ،2005عادل شكري محمد كريم، .34

  ار المعرفة الجامعية، ب ط، د)وتشخيصها

   الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية ،2001عبد الحميد محمد الشاذلي، .35

 .2، المكتبة الجامعية، ط االزاريطة اإلسكندرية

، دار وائل األردن، عمان، التمريض النفسي، 2002الخير،  أبوعبد الكريم قاسم  .36

  .والنشر، ب ط ةللطباع

  .، دار العلم للماليين، بيروتعلم النفس العيادي، 1981عطوف محمود ياسين،  .37

  ، دار النهضة "االضطرابات االنفعالية"العالج المعرفي  ،2000عادل مصطفى، .38

        .العربية للطباعة والنشر

ة، دار الفكر ، القاهرالقلق وإدارة الضغوط النفسية، 2001فاروق السيد عثمان،  .39

  .1ط العربي

، دار )تشخيص وعالج(االضطرابات النفسية ، 2003فوقية حسن رضوان،  .40

  .ب ط ب، الحديث، القاهرة،الكتا

 41 .،1ط ، األردن، دار وائل، مبادئ الصحة النفسية ،2005صالح حسن الداهري. 

  يب مشكالت األطفال والمراهقين وأسال ،2008هوارد ميلمان، شارلز شيفر، .42

  .األردن، دار الفكر -حمدي ونسيمة داود، عمان: ، ترجمةالمساعد فيها  

 المجالت:  

    ، مجلة العربيقسرطان الثدي، مشكلة االفا، 1995ابو السعد عبد اللطيف، . 43

 144الكويت، نوفمبر، العدد، 

  مجلة ، القلق الموت قبل العدوان العراقي وبعده ،1998احمد محمد عبد الخالق، .44       

 .64، العدد العربية للعلوم اإلنسانية        
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 قلق الموت وعالقته بكل من دافعية االنجاز ،1995محمد نبيل عبد الحميد، .45

  .35امعة، مجلة علم النفس، العدد ، عينة من طلبة الجونوعية التعليم

  

  :باللغة الفرنسية مراجعال: ثانيا

  Les livres: 

 

1. J.B.brehant et tamatose, 1992, le médicin et le malade devant la 

mort, ed tirage, France.  

2.  J.Saglier et antre, 2003, cancer du sein question et réponses au 

quotidien, masson, paris 2eme ed. 

3. Roger Gyps, 1994, les maladies du sein, québec,  ccanada. .  

4. Satet et ettera, 1992, troubles psychiquies en cancerologie, masson, 

paris. 

5. Bautaunier (f), 1986, l’angoisse,3em édition maisons, paris.   

6. Fontains et al, 1984, chimique de thérapies compartementables, de 

marlayat-Belgique. 

7. J-pierre de large, 1970, la matrise de la mort, encyclopedie 

universitaire. 

8. S.Freud,1987, inhibition,  symptome et angoisse micheltat, 6eme 

edition. 

 

  Déctionnaires et révues:  

9. Domart.A.et.Bournouf, 2000 :petit larousse de la médecine,librairie 

larousse, paris, France. 

10. Larousse médicale, 1999,  librairie larousse, paris,France, 9eme, 

ed. 

11. N.Sillamy, 1980, dictionnaire encyclopedique, A.K.Bor da.   
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  les sites d'internet: 
 

12. www.ammabaa.org.nba.cancer/htm  1/03/2013.  

13.www.onz.fr.pr.hamdi cherif, seminaire sur les maladies, alger 01 au 

3/04/2003. 

14.(http://forum.hamza-psy.maktooblog.com) 

                                                         

         

                                            



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  االولالملحق                                                                                
 

 

 
 

  :نموذج أسئلة المقابلة

  .صباح الخير. س

، أنا طالبة في قسم علم في طور التخرج نبحث على معلومات تهمني في واش راكي. س

   بحثي ما عليش تجاوبيني على بعض األسئلة؟

  واش هو إحساسك وأنتي في المستشفى؟. س

  ؟راهم يعاملوك مليح. س

  ؟من وقتاش بدالك المرض. س

  ؟كيفاش بدالك المرض. س

  ؟كيفاش ديرتي. س

  ؟كي رجعولك التحاليل كيفاش كانت ردة فعلك. س

  ؟ خبرت داركم بلي مرضت. س

 كيفاه كانت ردة فعل داركم؟. س

  كيفاش راكي تشوفي حياتك ذرك؟. س

  ؟والديك يطلوا عليك كل يوم. س

  عند السطر؟. س

  عندك معلومات حول المرض نتاعك؟. س

  ؟سقسيتي الطبيب تاعك بخطورة المرض. س

  واش هو اللي باين؟. س

  واش هو طموحك كي تبراي؟. س

  كي تسمعي الناس يهدروا فيك واش هو شعورك؟. س

  هل تفكرين في الموت؟. س
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  المقابلة كما وردت مع حاالت الدراسة

  :)A( األولى المقابلة كما وردت مع الحالة -

  .صباح الخير. س

  .صباح النور. ج

، أنا طالبة في قسم علم في طور التخرج نبحث على معلومات تهمني في واش راكي. س

   ؟بحثي ما عليش تجاوبيني على بعض األسئلة

  .شهراني الباس، هيه ما علي. ج

  هو إحساسك وأنتي في المستشفى؟ واش. س

  .واش نحكيلك راني عايشة وخالص ما كانش كيما الدار. ج

  ؟راهم يعاملوك مليح. س

  .المعاملة الحق مليحة لكن المستشفى هي صامتة. ج

  ؟من وقتاش بدالك المرض. س

  .أشهر 3واهللا بدالي عام أو . ج

  ؟كيفاش بدالك المرض. س

عدما خبشتها ايامات رجعت رأس أكحل ياخي حقرتها بدالي على شكل حبة شباب من ب. ج

  .حاشاك اخلع أومن بعد انتشر الحب 

  ؟كيفاش ديرتي. س

خبيت على دارنا روحت ديراكت لطبيب الجلد، الحق خلع وقال ربي يسترك الزم . ج

  .انديروا التحاليل

  ؟كي رجعولك التحاليل كيفاش كانت ردة فعلك. س
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  ...بكاء...ما تخيلتش روحي...بكاء...صرا ليا، قريب مت ااااااااه لو كان تشوفي واش. ج

  ؟ خبرت داركم بلي مرضت. س

كي قالوا الزم نقوموا بالعالج عرفت بلي عاد يطيح شعري، إما الزم يشوفوني ياخي من . ج

  .بعد سمعوا الناس من خالل الناس يلي يطلوا عليا في السبيطار

  ؟كيفاه كانت ردة فعل داركم. س

 ... وا ما توقعوش، أوكل بكاوا عليا، مرا أو راجلأوكل خلع .ج

  ؟كيفاش راكي تشوفي حياتك ذرك. س

  .ما نيش كيما لوخرين هاك تشوفي راني وحيدة والواحد ربي. ج

  ؟والديك يطلوا عليك كل يوم. س

  .بكاء ...هيه بصح راني وحيدة تالموا ماليا يطلوا عليا . ج

  عند السطر؟. س

  .ه الموت ونقول خالص عاد نموتكي يجي السطر تجي معا. ج

  عندك معلومات حول المرض نتاعك؟. س

  .هيه ديما نقرا عليه مبصح كاش ما خال هذا المرض يدي برك. ج

  ؟سقسيتي الطبيب تاعك بخطورة المرض. س

  ...أو ضرك ما كان والوا باين La Chémioكي عاد راني نعالج بالشيمي . ج

  واش هو اللي باين؟. س

  .بكاء... والوشالحاالت زاد عليهم الحال راحوا ما راني نشوف. ج

  واش هو طموحك كي تبراي؟. س

  .حاجة ربي يشفيني برك هذا ماني باغية. ج
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  كي تسمعي الناس يهدروا فيك واش هو شعورك؟. س

  .ما نحبش أصال يشوفوني وال نسمع واش يقولوا. ج

  هل تفكرين في الموت؟. س

بصح الحمد هللا ... بكاء...رتحتش من المرض هاذ  اهيه راهي قريبة عليا، ما دام م. ج

 .تدري بالمرض ممكن يشفيني ربي ما وأنا أشهر 3كلشي من عندوا راني عشت عام و

  :)B( مع الحالة الثانيةكما وردت المقابلة 

  .صباح الخير. س

  .صباح النور. ج

مني في ، أنا طالبة في قسم علم في طور التخرج نبحث على معلومات تهواش راكي. س

   بحثي ما عليش تجاوبيني على بعض األسئلة؟

  .كي نشوف اللي كثر مني نقول الحمد هللاراني الباس، . ج

  واش هو إحساسك وأنتي في المستشفى؟. س

  .عليش عادي، صح نقلق، خليت لوالد والدار امبصح اللي جات من ربي ما. ج

  ؟راهم يعاملوك مليح. س

  .بيبة النفسانية كل يوم ونقولها راني الباسالحق معاملتهم رائعة تجيني الط. ج

  ؟من وقتاش بدالك المرض. س

  .خاطر بنتي ضرك في عمرها عام كاك عال عام ها. ج

  ؟كيفاش بدالك المرض. س

كي كنت نرضع خرجلي ولسيس في سدري نحسب فيه من اللحليب كي كنت نرضع كيما . ج

  .روحتش للطبيب يقولوا ناس بكري، امبصح ناض لي السطر تاع الموت ما
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  ؟من بعد كيفاش ديرتي. س

عندوش سمع بيا خويا الداني للطبيبة من ثم شرحتلي من الولسيس قاتلي  كاعاد راجلي ما. ج

زادت حلتلي الجرح  مبعد قاتلي الزم انعاودوا التحاليلأو نديرولك التحاليل بعثتهم للدزاير 

انسقسي في النساء ثم شكيت بلي  عالباليش حتى عودت ما وأنامن بعد بعثوني هنا لباتنة، 

  .ربي يعافيك يا بنتي المرض الخبيث

  ؟كي رجعولك التحاليل كيفاش كانت ردة فعلك. س

راهي معايا وين في لخاليع ونحس بلي الموت  وأنابكيت حتى كرهت درك حياتي نكملها . ج

  ؟ مرات 7-6درت العالج   La Chimioبعد قالوا الزم تعالجي بـ ... بكاء...روحت 

  ؟خبرت عائلتك بلي مرضت. س

في اللول غير خويا اللي عالبالوا امبصح كي دخلت للمركز ثم وين عرفت وعرفوا  .ج

  .كامل

  داركم؟ أوكيفاه كانت ردة فعل عائلتك  .س

كامل بكاو عليا، بصح الناس كي سمعوا قلقوني بزاف، ديما يحكيو عليا ضرك تموت  .ج

  . نضربهم أومع الهدرا هاذي نحب نعيط عليهم كي نس وأناراجلها،  أوتخلي دارها 

  ؟كيفاش راكي تشوفي حياتك ذرك. س

  .نشوف الموت حتى في منامي، حتى ضرك الباس الحمد هللا بالنسبة لبكري. ج

  ؟راهم يطلوا عليك هنا في المركز. س

  .خويا هو اللي يقوم بيا في كلش. ج

  عند السطر؟. س

  .في اللول هيه مبصح ضرك  الال. ج
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  عندك معلومات حول المرض نتاعك؟ .س

  .نسمع عند الناس كامل اللي حكموا المرض هذا ربي يرحموا. ج

  ؟سقسيتي الطبيب تاعك بخطورة المرض. س

 .نعرف اللي دخل للسبيطار كا مابقالوا تخافيش بصح ما الطبيبة قالت ما. ج

  ؟كيفاش. س

  .اللي ابتاله ربي بالمرض راح يموت يموت. ج

  حك كي تبراي؟واش هو طمو. س

  .بكاء...بغيت اهللا نرتاح برك هذا ما إنشاء. ج

  كي تسمعي الناس يهدروا فيك واش هو شعورك؟. س

  .نحب نضربهم وال نعيط عليهم حتى كي يصدقوا عليا ويهدروا فيا بناقص في مزيتهم. ج

  هل تفكرين في الموت؟. س

 النهار اللي نزيدو مع والدي راهي ديما بحذايا كل يوم النوض من الرقاد ونقول الحمد هللا. ج

 .بكاء...ما انوضش أونرقد  خير ما

  :)C( المقابلة كما وردت مع الحالة الثالثة

  .صباح الخير. س

  .صباح النور. ج

، أنا طالبة في قسم علم في طور التخرج نبحث على معلومات تهمني في واش راكي. س

   بحثي ما عليش تجاوبيني على بعض األسئلة؟

  .ما عليهش مليحة طول، بصح ما نيش. ج

  واش هو إحساسك وأنتي في المستشفى؟. س
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  .كان غير مت خير من هاذي لمعيشة راني عايشة وخالص، لو. ج

  ؟راهم يعاملوك مليح. س

ولكن ما يتنحاش  La Psychologue، بصح الصحة ما كانش، تجيني المعاملة مليحة. ج

  .عليا

  ؟من وقتاش بدالك المرض. س

  .ملي مرضت هرأش 8عندي . ج

  ؟كيفاش بدالك المرض. س

من بعد بان  اإلشعاعيروحت للطبيب قالي الزم تقومي بالتصوير  اإلبطكلي ولسيس في . ج

  نخمم على والدي وأنامن ثم  خيطوني وعادواشفولي لبالسة  بالتحاليل تأكدزاد 

  .بكاء..داري

  وعاله؟.س

  بكاء...قاخاطر الموت راهي بحذايا خالص عاد انموت كاش ما ب.ج

  ؟من بعد كيفاش ديرتي. س

تاعي ونشتي غير اوما تكون  La Psychologueما نيش نحكي حتى مع وحدة غير . ج

  .بحذايا ما بغيت  حتى واحد يشوفني في هذه الحالة

  ؟كي رجعولك التحاليل كيفاش كانت ردة فعلك. س

حليب وحتى لعظم ال ألنابيبقريب هبلت سورتو كي قالي الطبيب مشالك الورم ودخلك . ج

  ؟ بكاء...بصح واش اندير...بكاء...تاعي مقيوس

  خبرت راجلك بلي مرضت؟.س

  .ثم  وين عالبالهم كامل La chimioفي الحقيقة ما بغيتش بصح بالطول داويت بـ .ج
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  ؟الجميعكيفاه كانت ردة فعل . س

فاللخر عاد ...بكاء...في اللول راجلي يكلم من بعد كلي جابد روحو كيلي ما عالباليش  .ج

  ...بكاء...يزوج عليا أونموت 

  ؟كيفاش راكي تشوفي حياتك ذرك. س

  .لحظة ما نيش باغية يشوفني حتى واحد أيعاد انموت في  أوما نيش كيفكوم . ج

  عند السطر؟. س

  .هيه ساعات برك. ج

  عندك معلومات حول المرض نتاعك؟. س

  .بكاء...عالبالي بلي عاد يديني. ج

  ؟ب تاعك بخطورة المرضسقسيتي الطبي. س

   .قالي بلي مشالك خالص كاش مابقاكي . ج

  واش هو طموحك كي تبراي؟. س

  .التكتل إلىنتخلص من هذا تشير  أوطموحي هو نريح برك . ج

  كي تسمعي الناس يهدروا فيك واش هو شعورك؟. س

ما نشتيش ونحب غير نضرب واحد منهم باش يسكتو شويا يخلوا الواحد في . ج

  .بكاء...هموا

  هل تفكرين في الموت؟. س

 .ما شي غير انفكر نشوفها طول قدامي حتى في المنام. ج
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 :قلق الموت ألحمد محمد عبد الخالق

  

  ال  نعم تحليل أسئلة االختبار للحاالت

      هل تخاف الجلوس في غرفة مات فيها إنسان -1

      هل تنزعج عندما تتخيل نفسك في مكان شخص ميت  -2

      هل تعتقد أن الموت ظاهرة يسبب قلق شديد لإلنسان  -3

      وبةهل تخاف انك قبل أن تموت ستدخل في غيب -4

      هل تخشى من احتمال أن تموت مقتوال -5

      هل تخاف كثير وأنت تشاهد جنازة -6

      هل تخشى الموت وحيدا  -7

      هل تخشى أن تنام فال تستيقظ أبدا -8

      هل يقلقك أن يحرمك الموت من شخص عزيز عليك -9

      هل تخاف من احتمال أن يجرى لك عملية جراحية -10

      اإلصابة باألمراض المعدية المميتةهل تخشى  -11

      هل ترى الكثير من الموتى في أحالمك -12

      هل تخاف كثيرا من الموت يصيبك مرض  -13

      هل ترتبط في ذهنك الجراحية بالموت -14

      هل تخشى عذاب القبر -15

  
 


