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لمتواضع ، و ما  على إتمام هذا البحث ا  را و أشكره على كرمه أن وفقنابداية أحمد اهلل كثي        

                                                              كان لهذا العمل أن يتم إال بتوفيق اهلل.         
الدكتورة    إلى  الشكر و عظيم االمتنان ،تقدم كنوع من رد الجميل إلى أصحابه بوافر  ن         

ا من  ني أف اضت علي، الت  ناالف اضلة عائشة عبد العزيز نحوي التي شرفت بها مشرفتا على دراست
       ورة ممكنة.  بأفضل ص  هبحث بتوجيهاتها إلخراجلو التي أحاطت ا وافر علمها ، و سديد رأيها  

من    ناما قدمه لللدكتور بوسنة عبد الوافي زهير ، ل االمتنانكما أتقدم بخالص الشكر و           
      لم النفس .   ساتذة شعبة عكما يسعدني التقدم بمزيد من الشكر و العرف ان إلى أ مساعدة ، 

لتعاونهم معنا    و كل الشكر و التقدير أقدمه لكافة عمال الوحدة المركزية للحماية المدنية         
                           سية " نسرين " .                                     و على رأسهم األخصائية النف

يب أو بعيد في  لكل من ساعدنا من قر و أخيرا أتوجه بف ائق التقدير و االحترام و االمتنان           
 إنجاز هذا العمل.

 

 

 

عصماء كوثر                                                                                                   
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 ملخـــص الدراســــة
 قد هدفت الدراسة إلى:  

 .معرفة ما إذا كان لدى أعوان الحماية المدنية تظاهرات قلق الموت 

  .إدراك بعض اآلثار النفسية التي تترتب عن طبيعة العمل الممارس 

 .محاولة التنبيه لما يتعرض له أعوان الحماية المدنية من أخطار إلنقاذ حياة األفراد 

 تم تحديد مشكلة الدراسة في تساؤل عام : وقد
 هل لدى أعوان الحماية المدنية تظاهرات قلق الموت ؟ -

 وصيغت فرضية الدراسة كالتالي :
 . لدى أعوان الحماية المدنية تظاهرات قلق الموت 

 وقد أجريت دراستنا على حاالت قصديه بعد توفرها على الشروط األساسية :
 ة من فرق التدخل.أعوان الحماية المدني  -
 سنة (. 13-02خبرة تتراوح بين )   -
 : المنهج 

ولقد اعتمدنا على المنهج اإلكلينيكي ) دراسة حالة ( بدراسة ثالث حاالت من أعوان       
سنة ، وقد استخدمنا  13إلى  02الحماية المدنية من فرق التدخل ذوي خبرة تتراوح بين 

كل من المقابلة العيادية نصف الموجهة واختبار األدوات التالية لجمع البيانات وهي 
 الرورشاخ .

 النتائج : 
الفرضية العامة قد تحققت مع حاالت الدراسة، فالحالة األولى تشكو من بعض      

االرتباك، فقدان التركيز، اضطرابات المعدة ، إصابته باضطراب تظاهرات قلق الموت منها 
الحالة الثانية فكانت التظاهرات في صورة وهو القولون العصبي، أما  سيكوسوماتي

أما فيما يخص الحالة الثالثة فقد تمثلت تظاهرات اضطرابات النوم ، فقدان الشهية، االرتباك،
 سرعة الغضب، فقدان التركيز، فقدان الشهيــة، صعوبــة النوم، الكوابيس.قلق الموت لديه في 

 



 ج
 

 ـةــــــــــــــمقدم

وذلك  ،، التي تعدد تناولها في الدراساتلق من المواضيع المثيرة لالهتماميعتبر الق       
                                                       .اصة المهنيةخعلى حياة الفرد و  السلبي لمدى تأثيره

صفة كبيرة بين مختلف أصبح منتشرا ب، قلق الموت الذي نجد من بين أنواع القلق       
لعل أكثر الفئات تعرضا لقلق الموت ه الحياة من متغيرات متسارعة، و ذلك لما تحملاألفراد، و 

حماية األفراد من كل لدور األساسي  الذي يقومون به وهو  هم أعوان الحماية المدنية نظرا
لصعاب التي يتعرضون لها اع المخاطر التي تهدد حياتهم، وكذلك نتيجة الضغوطات و أنوا

لى ظهور تظاهرات قلق كل هذا قد يؤدي إاطر التي تهدد حياتهم بشكل مستمر، و المخو 
                                                                                                          .الموت لديهم

الموت لدى أعوان الحماية قلق  إذ تمحور بحثنا حول موضوع تظاهرات        
معتمدين في ذلك على ثالث حاالت من أعوان الحماية المدنية من فرق التدخـل ذوي المدنيـة،

يهـم تظـــاهرات قلـق ، بهــدف التعـــرف على ما إذا كــــــان لدسنة 13إلى 02برة تتــراوح بيــن خ
أساسيين هما الجانب النظري والجانب بين تحقيقا لذلك قسمت الدراسة إلى جانالمـوت، و 
 .التطبيقي

                                                                                                              قد تضمن فصلين هما :الجانب النظري من   
ة، فرضية للدراسة وشمل إشكالية الدراسجاء بعنوان اإلطار العام  :الفصل األول

                                   .اريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسةالتعو  افع وأهمية وأهداف الدراسة،دو الدراسة،
قلق التطرق فيه إلى القلق بصفة عامة، و  المعنون ب قلق الموت حيث تم الفصل الثاني :

 المتناقضةف الفرد المميزة و موت بصفة خاصة إذ تناولنا تعريفه، ونبذة تاريخية عنه، ومواقال
، أسبابه ، والنظريات المفسرة لهاته، باإلضافة إلى مكونـتجاه الموت، نظرة الراشد للموت

                                               .                                                      أخيرا العالجاضه، طرق قياسه و أعر و 
                                                                                      فقد تضمن فصلين هما :  الجانب التطبيقي أما فيما يخص
والدراسة  تضمن التذكير بالفرضـيةلدراسة و جــاء بعنــوان اإلجراءات المنهجية  الفصل الثالث :

 .الدراسـة، أدوات الدراسـة، حـاالت الدراسةاالستطالعيـــة، الدراسة األساسيــة، منهج 



 د
 

له عرض حاالت الدراسة ، تم من خالمناقشة النتائجهو عرض الحاالت و  الفصل الرابع :
 .الفرضية مناقشة النتائج على ضوءوتحليلها، و 

 .في األخير رافقت الدراسة خاتمة، توصيات، قائمة المراجع، المالحق -
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                                                           :الدراسةإشكالية -1
ارع األحداث ذلك لـما يشهــده من تسث و ر الحـديــق السمـة الغالبة في العصيعـد القل      

التفاعالت في مجريات األمور بشكل مبالغ فيه، وسرعة التغير االجتماعي  و تالحق و 
ر ـاهــة مظـرت في كافـي أثــاالت التــف المجـــدات في مختلـن التعقيـد مـحوبة بالعديـالمص
 سبا  تتعلق بالحاضر، لذلك أصبح جميع األفراد معرضين للقلق فنحن قلقون ألالحياة

                                  قلقون ألسبا  تتعلق بالمستقبل.وضغوطاته ومشكالته، و 
ظهوره  يرتبطلذي يقف وراء االضطرابات النفسية، و األساسي ا يعتبر القلق االنفعال      

، الشعور بالتهديد الداخلي أو ة كاالستعداد النفسي العام، أو النفسيبعوامل بيولوجية كالوراثة
وأهدافه، أو بعض العوامل  نة الفردالخارجي الذي تفرضه بعض الظروف البيئية بالنسبة لمكا

كالفشل ، الفشل في الحياة الضغوط المهنية ،تفكك األسرياالجتماعية وهي كثيرة منها ال
ذلك التأثير السلبي يولد القلق الذي يعرفه إلخ، فيؤثر على حياة الفرد و المهني أو الزواجي ...

م يكتسبه الفرد ويكونه خالل المواقف التي نوع من االنفعال المؤلبأنه: "(Freud)  فرويد
عور باإلحباط أو الغض  أو كالشاالنفعاالت غير السارة )عن بقية ، فهو يختلف يصادفها
خارجية تظهر على أخرى ات جسمية داخلية يحس بها الفرد و ( لما يسببه من تغير الغيرة

    .              (491-491، ص ص 9002مد الخالدي، أدي  محمالمحه بوضوح.")
ه أثر سلبي على ل يكونالفرد واختالل قدراته و  مهام يلع  القلق دورا كبيرا في إفشالو        

، قلق الموت نواع كثيرة منها القلق االجتماعي. قلق المستقبللديه أصحته النفسية، و 
                                                                      .......إلخ
  Hoelterيعرفه هولتر  ، د وتكيفهه تأثيرا على حياة الفر يعد هذا األخير أكثر أنواعو       
االنشغال المتعمد على تأمل ضمن مشاعر ذاتية من عدم السرور و " استجابة انفعالية تتبأنه :

، ص  9002") بشير معمرية ، أو توقع أي مظهر من المظاهر العديدة المرتبطة بالموت.
922 ).                                                                                 

 من بينها أعوان الحماية المدنية المجتمع شرائحالنوع من القلق يصي  العديد من هذا       
عملون بمصلحة الحماية ن يـال الذيـوهم فئة العم ،رـوف بالمخاطـم المحفـنظرا لطبيعة عمله

رق ـل فـون في شكـث يعملــ، حيةـيمثلون أخر رتبة في تصنيف الرت  بهذه المصلحو  المدنية
تتسم مهنتهم بالمجازفة والمخاطرة ، و حةة راـساع 12ساعة تقابلها  91تناو  على العمل كل 
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بالموت أثناء أدائه لهذا يكون العون مهدد أجل إنقاذ كل من هو في خطر حقيقي، و من 
                                                                           .ما يعرف بتظاهرات قلق الموت لديهيؤدي إلى ظهور أعراض أو بهذا ما قد لعمله، و 

                                                        من هنا نطرح التساؤل التالي:و   
                                    أعوان الحماية المدنية تظاهرات قلق الموت ؟ لدىهل 

                                                           :الدراسة فرضية-2
  أعوان الحماية المدنية تظاهرات قلق الموت. لدى                                    

  :الموضوع دوافع اختيار-3

على حد علم  الدراسات المتعلقة بتظاهرات قلق الموت لدى أعوان الحماية المدنيةنقص  -
    .الطالبة

 التعرف على مهنة الحماية المدنية عن قر . -
محاولة التنبيه لما يتعرض له أعوان الحماية المدنية من أخطار و حوادث إلنقاذ حياة  -

                                                 األفراد.

                                                             :أهمية الدراسة-4
 : لدراستنا هذه أهمية تكمن في     

عد من يستدعي تدخل طبي بل يال  المدنية الذيمعرفة قلق الموت لدى أعوان الحماية     
وعليه فهي بمثابة بحث عن التظاهرات الناتجة عما تبذله هذه الشريحة أمراض المهنة، 

نه هم وأهم نقطة الوقوف على هذه التظاهرات من و المنقذة ألرواح الناس من الموت، ويواجه
 خالل اختبار الرورشاخ. 

  :أهداف الدراسة-1

                   أعوان الحماية المدنية تظاهرات قلق الموت. معرفة ما إذا كان لدى -
                    بعض اآلثار النفسية التي تترت  عن طبيعة العمل الممارس.إدراك  -
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  الدراسة : التعاريف اإلجرائية لمتغيرات-6 
   تظاهرات قلق الموت Manifestation de l' anxiètè de mort :              
أعراض  الخفية لقلق الموت، والتي ال توجد لهاونعني بها تلك السمات والعالمات      

، التي يمكن أن نستخلصها من خالل اختبار إكلينيكية واضحة تستدعي الفرد لطل  العالج
  الرورشاخ.

  أعوان الحماية المدنية Agents de la protection civile  :                    
يعملون بالوحدة المركزية ن الذي ،سنة 14 -90خبرة التي تتراوح بين هم العمال ذوي ال     
، اإلسعاف( –اإلنقاذ  –، تتمثل مهامهم األساسية في )اإلطفاء ببسكرة لحماية المدنيةل

راحة عن طريق التناو  ساعة  12ساعة مقابل  91يعملون بمواقيت عمل تتمثل في عمل 
 هم ينتمون إلى السلك الشبه عسكري.لفرق العمل، و 
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   تمهيد :

لعل أكثرها حالي من بعض األمراض النفسية، و يعاني الكثير من الناس في وقتنا ال      
، يتمثل في لذي يقف وراء االضطرابات النفسيةانتشارا القلق الذي يعتبر االنفعال األساسي ا

نذكر  للقلق أنواع كثيرةللفرد الكثير من الضيق والتوتر، و  أنه نوع من عدم الراحة كما يسبب
موضوعات تتصل بالموت واالحتضار، فالموت مفهوم  على قلق الموت الذي يرتكز منها

ذا الفصل تعريف القلق ، سنتناول في همرتبط بحقيقة مادية وفعل واقعي لكنهمجرد و 
 تشخيصه له، أسبابه،النظريات المفسرة الفرق بينه وبين الخوف و تصنيفاته، مستوياته، و 

مواقف الفرد المميزة كذا قلق الموت تعريفه ونبذة تاريخية عنه، و طرق عالجه، و و أعراضه و 
سرة ـالنظريات المفه و ـة إلى مكوناتـ، باإلضافوالمتناقضة تجاه الموت، نظرة الراشد للموت

 ه ، أعراضه و عالجه .ـأسباب له،

 أوال : القلق   

 :   تعريف القلق-1

      :                                                                القلق لغة -1-1
ا  ق  ل  ق   – ق  ل  : ق  أن القلق من الناحية اللغوية هوفي المنجد في اللغة واألعالم  ورد •     

ة ـــاللغالمنجد في  .)ه  ج  ع  ز  أ  ه  ق  ل  ق  أ ة ، و الق  ق  م  ة و ق  ل  هي ق  و  الق  ق  م  ، فهو قلق و انزعجو  اضطرب
                                                (   156، ص  3002و األعالم ،  

لم يستقر على  ق  ل  ق  ا لم يستقر في مكان واحد، و ق  ل  ق   – ق  ل  : ق  جاء في المعجم الوسيط •   
.)عادل شكري محمد ، وأقلق الهم فالنا أزعجهق  ل  فهو ق   انزعجو  اضطرب ق  ل  ق  حال، 

    (                                                              61، ص 3066،كريم
 االنزعاجيتبين من التعاريف اللغوية السابقة للقلق أنها متفقة على أن القلق يقصد به     

                                                                                                                           .الهمو 
                                                                    القلق اصطالحا : -1-2

تهديد من شيء منها الفرد عندما يشعر بالخوف و  ، يعانيخبرة انفعالية غير سارة يعد    • 
تصاحبه بعض التغيرات الفسيولوجية مثل ارتفاع يستطيع تحديده تحديدا واضحا، و ن أن دو 
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ي، ، عمار سالم الخزرج، فقدان الشهية.)ريان سليم بديردم، ازدياد ضربات القلبضغط ال
                                                         (              00، ص 3002

ر كل ـة نظـالف زاويــاختـن و ـق باختالف الباحثيـــــــف القلــتعاري تـاختلفددت و ـعـــت •   
                                                  :من وجهم نظر علماء النفسالقلق ،منهم

رد من خالل المواقف " نوع من االنفعال المؤلم يكتسبه الفبأنه: (Freud)فرويد  يعرفه    - 
يختلف عن بقية االنفعاالت غير السارة كالشعور باإلحباط أو الغضب ، فهو التي يصادفها

خرى خارجية تظهر على أات جسمية داخلية يحس بها الفرد و أو الغيرة لما يسببه من تغير 
                                                                                                    ( 631 -635ص ص  ،3002،)أديب محمد الخالدي."بوضوح همالمح
د ناشئة عن مواقف أو عبارة عن خبرات مهددة ألمن الفر بأنه :" تعرفه كارين هورني   - 

، ص 3002)أديب محمد الخالدي،  ."الطفل أة، تبدأ منذ المراحل األولى لنشأحداث مؤلمة
631   )                                                                                                                                                                                                                                                                                           

" حالة من التوتر الشامل الذي ينشأ خالل صراعات الدوافع يرى مسرمان القلق بأنه : -    
                       (623، ص 3001) محمد جاسم محمد،  ."للتكيفو محاولة الفرد 

تنشأ من معاناة ، بأنه: " حالة مؤلمة للغاية يعرفه (H.Sullivanهاري سوليفان )أما    -
(                                            33، ص 3006) فاروق السيد عثمان،  ." ينشخصيةعدم االستحسان في العالقات الب

التوتر اطفية غير مريحة تتصف بتوقع الشر، و أما رييس فيعرفه بأنه : " حالة ع -     
    ".الدواراضطرابات التنفس و و عضلي الالذي يمكن أن ترافقه أعراض فيزيولوجية كالتوتر 
                      (                                                                                                                      622، ص 3000) سوسن شاكر مجيد،                                          

بعاطفة من :" حالة وجدانية تتميز م النفس القلق بأنهللموسوعي في عيعرف المعجم ا -     
ر محدد يقف توقع خطر غيانشغال البال، وفقدان األمن، واالضطراب الجسمي والنفسي، و 

                                     (  3002ص ،3006، نوربير سيالمي. )"الفرد أمامه عاجزا
التعاريف السابقة يمكن القول بأن القلق هو حالة انفعالية غير سارة  من خالل كل      

                 .  نفسيةخطر، ويصاحب ذلك تغيرات جسمية و اللشعور بتوقع ناتجة عن ا
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                                                                   تصنيفات القلق : -2
                                                                                                                                                                                      يصنف القلق إلى :   

                                                   :  العادي أو الموضوعي القلق-2-1
واقعي خارجي المصدر وموجود ا النوع من القلق أقرب إلى الخوف، وهو قلق هذو        
ية كانتظار إجراء عمل ،العاديين مثال في مواقف االنتظارويحدث لدى األسوياء و  ،بالفعل

                                                                                                                                                                                .  جراحية أو انتظار أداء امتحان
                                                    : القلق المرضي أو العصابي  -2-2
كمرض نفسي حيث أنه داخلي المصدر، ال يمكن تجنبه أو  هذا هو النوع الذي نقصده     

بين  هو نتاج الصراع القائممكبوتة غير معروفة و تجنب مصدره، فأسبابه الشعورية، دوافعه 
، ص 3000، الكبت في "األنا".)محمد فوزي جبلبين قوى الدوافع المكبوتة في "الهو"، و 

(129                                                                                                      
                                                                  مستويات القلق :  -3

مختلفة في حياة اإلنسان، ويوجد تشير العديد من الدراسات إلى وجود القلق بدرجات       
                                                                                                                                                                 : هناك ثالث مستويات للقلق هي

                                                      : المستوى المنخفض للقلق-3-1
                                                                ، كما تزدادة الحساسية نحو األحداث الخارجيةيحدث التنبيه العام للفرد مع ارتفاع درج    

لهذا يكون في الخطر في البيئة التي يعيش فيها، و  تأهبه لمواجهة مصادردرجة استعداده و 
، ص  3006ميد محمد الشاذلي ، .) عبد الحر وشيك الوقوعهذا المستوى إشارة إنذار لخط

665 )                                                                            
                                                        : المستوى المتوسط للقلق -3-2
يستولي الجمود لسيطرة حيث يفقد السلوك مرونته وتلقائيته، و يصبح الفرد أقل قدرة على ا   

يزداد الجهد المبذول للمحافظة على تصرفات الفرد في مواقف الحياة، و  لىبوجه عام ع
، ص ص 3002لمناسب في مواقف الحياة المتعددة.)عبد اللطيف حسين فرج، السلوك ا

615-611     )                                                                       
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                                                         المستوى العالي للقلق : -3-3

غير مالئمة يتأثر التنظيم السلوكي للفرد بصوره السلبية أو يقوم بأساليب سلوكية        
ط ذلك يرتبد التمييز بين المثيرات الضارة وغير الضارة و ال يستطيع الفر للمواقف المختلفة، و 

محمد  عبد الحميدوسرعة التهيج والسلوك العشوائي.)االنتباه بعدم القدرة على التركيز و 
                                                        (     665، ص 3006الشاذلي، 

ة القلق ازداد اضطراب سلوك من خالل هذه المستويات نالحظ أنه كلما ازدادت درج       
بالتالي ذار الفرد إلى خطر وشيك الوقوع و ، ففي المستوى المنخفض للقلق يقوم بإنالفرد

على مستوى المتوسط للقلق يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة في القلق، و مواجهة مصادر ال
، أما في المستوى المرتفع للقلق هنا يفقد الفرد السيطرة على سلوكه ويفقد المرونة في ذلك

                                              سلوكه في المواقف التي تسبب القلق.
 الفرق بين القلق و الخوف :  -4

 الخوف القلق
القلق هو خوف داخلي من مجهول فال  -

 ينتبه الفرد إلى مصدره عادة و يتم الشعوريا
الخوف فيكون من أمور خارجية يواجهها  -

 الفرد على مستوى الشعور
 الخوف يزول بزوال مثيره - يبقى القلق غالبا رغم زوال المثير األصلي-
قد ينشئ القلق كرد فعل لوضع محتمل  -

 لكنه متوقعغير قائم 
الخوف ينشأ كرد فعل لوضع مخيف قائم  -

 فعال
 في الخوف ال توجد صراعات  - يعاني المريض بالقلق من صراعات -

 (620ص  3000والخوف )فوزي محمد جبل، ( يوضح الفرق بين القلق 6جدول رقم )                 (
عن تهديد داخلي من خالل هذا الجدول يمكن القول أن القلق هو شعور غامض ناتج     

، وهو حالة تتصف باالستمرارية أي يبقى القلق رغم زوال مثيره لموضوع غير معروف
وع ـــاألصلي على عكس الخوف الذي هو شعور محدد ناتج عن تهديد خارجي لموض

                                    .   هو حالة عابرة أي يزول بزوال مثيرهو ، معروف
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                                                          : النظريات المفسرة للقلق-5  
التي ريات علم النفس في تفسيرها للقلق، وهذا راجع إلى تباين الوجهات تختلف نظ       

                                                                         سنتطرق فيما يلي إلى بعض النظريات :  و  ،ها كل نظريةتتبنا
                                                         نظرية التحليل النفسي : -5-1

ل ـإشارة لألنا لكي تقوم بعمقد رأى في القلق يد من األوائل الذين حللوا القلق، و يعد فرو       
ا ـا إمـة في الالشعور وهنـبات المكبوتـدد هو الرغـا يكون المهـرا مـكثيا يهددها، و ـالزم ضد مـال

بعاد مها و تقوم األنا بعمل نشاط معين يساعدها في الدفاع عن نفس ما، و ا يهددهاا  أن  ا 
ويد ثالث أنواع من القلق قد ذكر فر قع األنا فريسة المرض النفسي، و يستفحل القلق حتى ت

                                                                                  هي : 
                                                         :القلق الموضوعي )الواقعي ( -أ

، وظروف هذا العالم الخارجيدراك خطر قائم في مؤلمة تنجم عن إ انفعاليةهو تجربة       
مثال ذلك قلق البحار األساسية من خبرات الفرد السابقة، و النوع من القلق تأخذ داللتها 

، أنها إلى خبرته السابقة استنادايقدر إلى سحابة صغيرة تظهر في األفق و الخبير حين ينظر 
                                                                                  116) -665، ص ص 3000د العناني،ـحنان عبد الحمي)ارة إنذار بإعصار شديد.ـإش
                                                                     القلق العصابي :-ب

يبدو على شكل خوف من المجهول ق شديد ال تتضح معالم المثير فيه، و هو قل     
( عبير أدق يخاف من الهو ) الغرائزبتعر بهذا القلق يخاف من خياله، و الذي يشالشخص و 

                                                                                                                                       الخاصة به.
                                                                   القلق األخالقي :  -ج

نا يثيره الخجل في األه األنا األعلى، ويبدو في صورة إحساسات بالذنب و يكون مصدر و      
القلق األخالقي هو خوف موضوعي كالخوف من عقوبة من الضمير، و  يإدراك خطر أت

                        (662-661، ص ص 3000)حنان عبد الحميد العناني، الوالدين.
الشعور بالعجز، الشعور  ترى كارين هورني أن القلق يرجع إلى ثالث عناصر هي :    • 
هو شعور بع من شعور الفرد بعجزه وضعفه وحرمانه، و فلقلق ين ، الشعور بالعزلة،بالعداوة
تغذيه و  تأثير المحيط االجتماعي الكبيرعناصر من دريجيا مع عناصر تربية األسرة، و ينمو ت

تنطوي عليها الحياة االجتماعية والبيئة الطبيعية.)فاروق السيد عثمان، التناقضات التي 
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                                                                      (32، ص  3006
هي صدمة الميالد فانفصال القلق على أساس الصدمة األولى و  أما أتورانك يفسر •    

، فالفطام يستثير لدى الطفل ولى التي تثير لديه القلق األولعن األم هو الصدمة األالوليد 
قلق ألنه يتضمن الذهاب إلى المدرسة يثير الق ألنه يتضمن انفصال عن ثدي األم، و القل

             .قلق ألنه يتضمن االنفصال عن األمكذلك الزواج يثير الاالنفصال عن األم، و 
يذهب المختلفة، و  تالانفصإلاأي أتورانك هو الخوف الذي تتضمنه هذه فالقلق في ر      

 :ع الفرد في جميع مراحل حياته هماأتورانك إلى أن القلق األول يتخذ صورتين تستمران م

                                                                     خوف الحياة -6    
                            (36، ص  3006السيد عثمان ،)فاروق خوف الموت.-3    

 أن القلق النفسي ترجع نشأته إلى طفولة اإلنسان األولى كأن  يرى دلرآ ألفرد أما     • 
 (623،ص3001الذي ينتج عن عدم الشعور باألمن. )محمد جاسم،  يشعر الفرد بالقصور

هذا التفاعل يؤدي إلى نشأة ، و الفرد والمجتمععل الدينامي بين دلر يؤمن بالتفاآكما كان      
، ن بصفة عامةــالبالغية للكبار و ـز بالنسبـالعجف و ـادة بالضعــعر عــيرى أن الطفل يشالقلق، و 
القلق عن طريق تقوية الروابط االجتماعية التي السوي يتغلب على شعوره بالنقص و  فاإلنسان

الفرد أن يعيش بدون أن يشعر بالقلق إذا حقق  يستطيعالفرد باآلخرين المحيطين به، و  تربط
       ( 33، ص 3006، نتماء إلى المجتمع الذي يعيش فيه.) فاروق السيد عثمانهذا اال

القات الشخصية أما هاري سوليفان يرى أن القلق يبدأ مع بداية الحياة و ينتج من الع •     
بالتفريق بين ذاته ، ففي المرحلة األولى ال تسمح قدرات الطفل المعرفية المتبادلة مع األم

ال يمكن خفض القلق لديه يعتبر قلقه، و  البنهابالتالي فإن قلق األم أثناء رعايتها وذات أمه، و 
                                                                         .قلقها استمرإذا 

في المرحلة إلشباع حدد سوليفان أربعة أنماط من األمهات لتمثيل األم كمصدر لقد و       
،األم ، األم غير الجيدة المشبعةةـاألم الجيدة غير المشبع، األم الجيدة المشبعة تشملاألولى و 
                                                                                                                                                                                                          .الشريرة
قا لمستوى الخبرة المتبادلة وف االجتماعيةيستمر ارتباط القلق بطبيعة إدراك العالقات و        

ة ــل بالنتائج السلبيـــط قلق الطفـــى سبيل المثال يرتبي المرحلة الثانية علـــ، ففالمعرفية للفرد
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ة ــج مقترنــة بالنتائـــة الثالثــــط في المرحلــــ، في حين يرتبهاــبأسباب االرتباطداث دون ـــلألح
                       (621-622، ص ص  3002، باألسباب.)عبد اللطيف حسين فرج

نمو  ادـبازديه، و ـوالدت معن ـرة من الزمـفل يقضي فتـد أن الطـك فروم فيعتقـــأما إري      •
ه بهما ـي تربطـود التـحرره من القيـزداد تــــــيعلى والديه، و  مادـاالعترره من ـالطفل يزداد تح

على الوالدين  باالعتمادالشعور طلق فروم على هذه العملية التفرد، ألن هذه القيود األولية و يو 
إلى  االتجاهإلى الجماعة، يهدد نمو الشخصية و  باالنتماءعور باألمن و تعطي الطفل ش

ذلك بأن جهل الفرد  ترجع فكرة فروم فيمما يولد الشعور بالعجز والقلق، و  ،باألمن االستقالل
لكن عندما يصبح الفرد مستقال فإنه يقف بمفرده بإمكانياته ومسؤولياته يحرره من الخوف، و 

، رشيد حميد زعير)ق.بالمخاطر ويشعر حينذاك بالعجز والقلوء في مواجهة العالم الممل
                                                                    ( 630، ص  3060

                                                                                                                                                                                                  النظرية السلوكية :-5-2 
تنظر المدرسة السلوكية إلى القلق على أنه سلوك متعلم من البيئة التي يعيش في        

، السلبي.)وفاء محمد أحميدان القاضيفرد تحت شروط التدعيم اإليجابي و وسطها ال
                                                                              ( 35،ص 3002
على أن عمليات التعلم تتم عن  Watsonويركز األوائل من السلوكيين أمثال واطسون       
جيب الفرد لظاهرة الخوف أو بالتالي يستالمثير الشرطي والمثير الطبيعي، و  بين اقترانطريق 
، عن طريق مبدأ التعميم في تعلم ف من المثير الشرطي دافعا مكتسبايصبح الخو و ، القلق

لكائن الحي أن يخاف أو يقلق لشبيهة لتلك التي تعلم ااالخوف أو القلق يالحظ أن المثيرات 
، 3002،ي األكثر إثارة للقلق أو الخوف.)عبد اللطيف حسين فرجاألكثر شبها بها همنها، و 
                                                                             ( 625ص 

، حيث حاول مع تطور النظر إلى مفهوم القلق وفقا لتطور في المدرسة السلوكية      
العمليات  اعتبارهم، أخذين في ج من الدائرة الضيقة لفكر واطسونالسلوكيون الجدد الخرو 

 Dolardلعل من أهمهم كل من دوالرد و ، االستجابةالمثير و عقلية كعوامل وسيطة بين ال
القلق لديهما يعتبر دافعا مكتسبا (، و الشخصية والعالج النفسي)في نظريتهما Millerميلر و 

نب الذي يرتبط بالمثيرات الخارجية من جا، ونظرا إليه كنتاج لتوقع األلم و لالكتسابأو قابل 
بكافة أشكاله مثل صراع حدث القلق نتيجة الصراع يوالعمليات الداخلية من جانب أخر، و 
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ع ا، إال أن هذا الصر اإلحجاماإلقدام ، أو صراع اإلحجام  ، أو صراع اإلقداماإلقدام واإلحجام
ال يكون هناك مفر من هذا الصراع حتى يعود تؤدي إلى القلق و  االتزانيولد حالة من عدم 

                             ( 35، ص  3006، مرة أخرى.) فاروق السيد عثمان االتزان
لنظرية السلوكية يقوم بعمل مزدوج، فهو دافع من ناحية من الواضح أن القلق في او       

(                                                                    620-622،ص ص  3002عبد اللطيف حسين فرج، ومصدر للتعزيز من ناحية أخرى.)
، حدث أن طبيعي ( شيءهذا أفعى أثار ذلك في نفسه الخوف ) و مثال : طفل لدغته       

هنا ( و فعىهو مثير محايد قبل ظهوره في الوقت نفسه مع األرجل أسود ) و  ظهر مع األفعى
، ومن غير أن باستمرارالقلق لدى الطفل  استجابةقد يصبح هذا الرجل قادر على توليد 

القلق هذه على كل  استجابةمن الممكن أيضا أن يعمم الطفل ى، و يرافق ذلك لدغة األفع
، ص  3000، كلما شاهد أحد منهم.)حنان عبد الحميد العناني ، فيشعر بالقلقالرجال السود

660) 

                                                               النظرية المعرفية : -5-3
يهمنا في هذا المجال هو القلق واالضطرابات  لعل ماالمعرفية و  االتجاهاتقد تعددت        

تفسير  المعرفة اإلنسانية وزنا في أعطوايعتبر جورج كيلي من علماء النفس الذين النفسية، و 
هذا و  أن أي حدث قابل لمختلف التفسيرات،، حيث يرى الشخصية في حالتي السوء والمرض

، كما يرى كثر من طريقة حتى للحالة الواحدةيره بأيعني أن تعرض اإلنسان للقلق يمكن تفس
، على بالطرق التي يتوقع فيها األحداث أن العمليات التي يقوم بها الشخص توجه نفسيا

                         خوف من المستقبل.لية القلق ليست إال عملية توقع و أن عم اعتبار
يظهر مع تنشيط الخوف الذي يعتبر تفكيرا معبرا  انفعالأن القلق  Beckيرى بيك  •      
 المخاوف تبدو معقولة للمريضن تقويم أو تقديم لخطر محتمل، ويرى أن أعراض القلق و ع

ن خالل تكرار التفكير التي قد تعبر عن نفسها مالذي تسود تفكيره موضوعات الخطر، و 
هذا  .فيها وتقويمها بموضوعية التفكير المتعقل القدرة على التمعن أو انخفاضالمتصل بها، و 

ي مثير أو موقف أإلى إدراك يؤدي إلى تعميم المثيرات المحدثة للقلق إلى الحد الذي يؤدي 
البال الدائم  انشغال، فانتباه المريض يبدو مرتبطا بتصور أو مفهوم الخطر مع كمهدد

، فإنه لمتصلة بالخطرت معظم انتباه المريض على المثيرات ايبسبب تثببالمثيرات الخطيرة، و 
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اخلية أو إلى مثيرات أخرى د أخرىيفقد كثيرا من القدرة على أن ينقل فكره إلى عمليات 
 االفتراضيةاألخطار و  المآسي، فموضوع الخطر مبالغ فيه مع الميل إلى تهويل خارجية

              (613-616، ص ص 3002وجعلها مساوية لألخطار الحقيقية.)عبد اللطيف حسين فرج، 
                                                               النظرية اإلنسانية :-5-4
ما قد يحمله هذا أن القلق هو الخوف من المستقبل و يرى أصحاب المذهب اإلنساني  •      

اإلنسان ما يتوقع ، فالقلق ينشأ مسان أو تهدد إنسانيتهالمستقبل من أحداث قد تهدد وجود اإلن
لوحيد الذي يدرك أن نهايته حتمية، وأن الموت الكائن ا وأن اإلنسان ه نويرو ، أنه قد يحدث

أن توقع الموت هو المثير األساسي للقلق عند اإلنسان.)حنان قد يحدث في أي لحظة، و 
                                                                               (662-660، ص  3000عبد الحميد العناني ، 

  Rogersروجرز و   Maslowلعل من أهم من يمثل هذه الفكرة كل من ماسلو و      
حيث يعتقد ماسلو أن الكائنات الحية البشرية تهتم بالنمو بدال من عملها على تجنب 

ل هرم الحاجات  وضع نظريته الشهيرة حو  االعتقادعلى هذا ، و حباطات أو إعادة التوازنالا
أما روجرز فيرى أن اإلنسان ، الحاجات يمكن أن يؤدي إلى القلق إال أن عدم تحقيق هذه
، 3002عبد اللطيف حسين فرج، طموحاته.)التعارض بين إمكانياته و يشعر بالقلق حين يجد 

                                                                             ( 616ص 
ع ـق إلى دوافـون القلـة يرجعـة التحليليـأن أنصار المدرس هـنستنتج مما سبق عرض      

في تفسيرها  االستجابةعلى المثير و  اعتمدتة السلوكية ــ، أما النظريالشعورية وأسباب نفسية
عندها يرتبط بالماضي والخبرات السابقة التي يكتسبها ويتعلما الفرد في حياته  أن القلقللقلق و 
 استثارتهاو  اكتسابهخوف يتم  استجابةمتعلم إذ أنه ويرون أن القلق مكتسب و  ،الماضية

، أما أصحاب النظرية المعرفية يرجعون القلق لطريقة تفكير الفرد مع بواسطة بعض المثيرات
، أما بالنسبة ألصحاب النظرية اإلنسانية يفسرون القلق ثيرات الخطيرةبالم الدائم االنشغال

 جهول.مبسبب الخوف من المستقبل ال

                                                                      أسباب القلق :-6
                                                                                                                                                         :العوامل البيولوجية-6-1

نوعيه السمبثاوي تنشأ أعراض القلق من زيادة في نشاط الجهاز العصبي اإلرادي ب     -
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من عالمات تنبيه في الدم، و  أدرينالين زيد نسبة األدرينالين والنوروالباراسمبثاوي، ومن ثم ت
، أما ظواهر الجهاز .إلختزيد ضربات القلب ،..هاز السمبثاوي أن يرتفع ضغط الدم، و الج
الهضم  اضطراب، زيادة الحركات المعوية مع اراسمبثاوي فأهمها كثرة التبول واإلسهالالب

                                         (55، ص  3006النوم.) حسين فايد ، والشهية و 
، حيث تؤكد بعض األبحاث أهم األسباب التي تؤدي إلى القلقكما تعد الوراثة من   -   

من هذه األبحاث تلك التي أجريت على التوائم ثية في ظهور القلق، و اعلى أثر العوامل الور 
الداخلية للمنبهات الخارجية و  االستجابةإرادي و به في الجهاز العصبي الالحيث تبين أن التشا

كذلك أظهرت دراسات األسر ، بصورة متشابه يؤدي إلى ظهور أعراض القلق لدى التوأمين
خوةمن أبناء و  %65أن  قد وجد أن نسبة الشبه عراض، و األمرضى القلق يعانون من نفس  ا 

 اختلفتقد مات القلق، و يعانون من بعض س %15أن و  %50في التوائم المتشابه تصل إلى 
مـــــات القـــلق ، كما أن س% 1هذه النسب عنها بين التوائم غير المتشابهة فوصلت إلى 

قد يكون ذلك مؤشرا إلى أن الوراثة تلعب دور كبير في من الحاالت، و  % 61ظهرت في 
                   (656، ص  3002عبد اللطيف حسين فرج ـ ) .لإلصابة بمرض القلق االستعداد

                                                         النفسي العام : االستعداد-6-2
، الشعور ساعد بعض الخصائص على ظهور القلق، ومن ذلك الضعف النفسي العامت     

فرد ــبالتهديد الداخلي أو الخارجي الذي تفرضه بعض الظروف البيئية بالنسبة لمكانة ال
، وعدم تقبل وف من العقاب وتوقعهــالخب و ــالشعور بالذني الشديد، و ــالتوتر النفسأهدافه، و و 

ذلك بسبب طبيعة التهديد الخارجي الذي يؤدي فشل الكبت إلى القلق و و  ،مد الحياة وجزرها
عبد اللطيف لتي تسببها رغبات الفرد الملحة.)يواجهه الفرد أو لطبيعة الضغوط الداخلية ا

                                            ( 653-656، ص ص 3002رج،حسين ف
                                                                                                                                          :االجتماعيةالعوامل -1-3

، إذ م النفس من المثير األساسي للقلقلغالبية نظريات عل االجتماعيةتعتبر العوامل       
ه األسباب أمر ال شك أن حصر مثل هذمل كعوامل أساسية إلحداث القلق و تؤكد أهمية العوا

                                                  :مستحيل لتعددها، وتشمل هذه العوامل
البيئة المشبعة ياتية، والضغوط الحضارية والثقافية و مختلف الضغوط كاألزمات الح -6

                                         عدم األمن. بعوامل الخوف والحرمان والوحدة، و 
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              القاسية. ة، أساليب التعامل الوالديالجو األسري وتفكك األسرة اضطراب -3
واجي...إلخ )عبد اللطيف المهني و الز الدراسي، و الفشل في الحياة ومن ذلك الفشل  -2

                                                         (653، ص  3002، حسين فرج
                                                          باإلضافة إلى عوامل أخرى :   
، حيث يزداد القلق مع تؤثر في نشأة القلق العوامل التي: تعد المرحلة العمرية أحد العمر •
القلق يكون في وكذلك ضموره لدى المسنين، و  دم نضج الجهاز العصبي في الطفولة،ع

عادة ما تضعف أعراض القلق في فيكون بشكل عدم الشعور باألمن والخجل، و  المراهقة
، 3002،.)عبد اللطيف حسين فرج هر في مرحلة سن اليأس والشيخوخةمرحلة النضج لتظ

                                                                              ( 653ص 
سمى تعن األفكار المكبوتة والنزعات والغرائز مما يؤدي إلى القلق وهي ما أسباب ناتجة  •

                             ( 656، ص  3000، ) سعاد جبر سعيدبالعوامل الديناميكية.
جنسية الصادمة ، كذلك الخبرات ال(اقتصاديا، التعرض للخبرات الحادة )عاطفيا، تربويا •

                     (315، ص 3001خاصة في الطفولة والمراهقة.)محمد جاسم محمد، 
الخبرات  استرجاعيساعد في ذلك ويسبب هذا العامل القلق لإلنسان، و التفكير بالمستقبل  •

لتفكير في ضغوط الحياة العصرية وطموح اإلنسان، وسعيه المستمر نحو االماضية المؤلمة و 
يجاد معنى لوجوده.)حنان عبد الحميد العناني،             (630، ص 3000تحقيق ذاته وا 

هو ما ابات بالقلق سواء كان إيحاء ذاتي، و هو المسؤول عن الكثير من اإلصاإليحاء و  •
أو إيحاء مكتسب خارجي القلق في نفسه الخوف و  د من أفكار تبعثيترتب في مخيلة الفر 

                 .، أو أنواع األمراضوفاة مفاجئةالا يسمع عنه من حوادث هو مالمصدر، و 
 (626، ص  3002بد الفتاح دويدار ، ) ع                                               

                                                                   تشخيص القلق :  -7
أي أمرض طبية أو مشاكل جسمية تسبب  استبعاد، والغرض من هذا فحص طبي شامل -6

                                                                          هذه األعراض.
الحاالت النفسية المرضية األخرى التي قد تظهر بصورة مشابهة مثل  استبعاد -3

                                       .االكتئابي، الهوس الذهانية كالفصام االضطرابات
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                    .المعايير المستخدمة في المقاييس التأكد من األعراض من خالل -2
 ،الرحمن المعايطة ، خليل عبدوجدت.)مصطفى نوري القمشتشخيص حاالت الفوبيا إن  -1

                                                                      (310، ص 3002
                                                                    أعراض القلق :  -8

 فيما يلي عرض ألهم هذه األعراض :نفسية، و ية وأعراض يمكن تقسيم أعراض جسم       
                                                             األعراض الجسمية : -8-1

وتقلصات  هــنبضات ارتفاعب و ــ، فتشمل القلدةــر هذه األعراض على أعضاء عديـو تظه      
                              ( 652،ص  3002طيف حسين فرج ،عبد اللضغط الدم.) ارتفاعمؤلمة له، و 

أو  ،التنفسي فيشعر المصاب بالقلق بصعوبة في البلع جهاز الهضمي و باإلضافة إلى ال     
وأحيانا الغثيان والقيء، واإلسهال أو  االنتفاخأو سوء الهضم و  ،ور بغصة في الحلقالشع

التنفس والنهجان والتنهدات المتكررة، شعور بضيق إلحساس بسرعة ، باإلضافة إلى ااإلمساك
   ( 620-622، ص ص 3001، .) رأفت عسكرالهواء استنشاقعدم القدرة على الصدر و 

                                              و من األعراض الجسمية للقلق أيضا :     
                                                                   .برودة األطراف •     
                                                                   .اليدين ارتعاش •     
الشهرية  الدورة  انقطاعة مثل القذف السريع عند الرجال و الجنسي االضطراباتبعض  •     

 (622، ص  3000محمد جبل ، .) فوزي عند النساء

 .هز اليدين و القدمين •    
 .فرقعة األصابع •    
 .توسع حدقة العين •    
 ( 322، ص  3003) سامر جميل رضوان ، .تشنجات في البطن •    
 .فقدان الشهية •    
ك الشعور و قد يصاحب ذل،صداع في الرأس و مؤخرته على األغلب و أعلى الرقبة  • 

 .التوازن عدم بالدوار و
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-133، ص ص 3002)راضي الوقفي، في األذنين. طنين، و تشويش في البصر •
132 ) 

       .، قضم األظافرلشارب، مص اإلبهام، فتل االفم اختالجاللزمات العصبية مثل  •
 .در أو الوخز بالذراعين والقدميناإلحساس بالخالتنميل و  •
ع ، نوم متقطالساعات األولى من الليللنوم في في النوم يمتاز بصعوبة ا اضطراب •

 (331، ص  3000) بطرس حافظ بطرس ، . طيلة الليل، و تتخلله كوابيس رهيبة
 زيادة إفراز العرق. •
                  ( 322، ص  3001حسين فايد ، زيادة نسبة السكر في الدم. ) •
 األعراض النفسية :-8-2
 .األمن والراحة النفسية بانعدامالشعور و  االستقرارعدم  •
 .، الضيقاالكتئاب، ر بالخوف الشديدالشعو  •
 .االنتباهعدم القدرة على التركيز و  •
 العجز.اإلحساس الدائم بتوقع الهزيمة و  •
 .غبة في الهروب من مواجهة المواقفالر عدم الثقة والطمأنينة و  •
 .القرارات اتخاذالتردد في و  االرتيابالشك و  •
 ( 662، ص  3000التشاؤم. ) فوزي محمد جبل ،  •
 .الرعبالشعور بالرهبة و  •
 أخطاء الماضي.مشغول بمصائب المستقبل و  •
 (22، ص  3000سرعة التقلب في المزاج. ) حليم المليجي ،  •
خاصة من أبرزها األفكار عن الموت، المصائب، قد ترتبط حالة القلق بأفكار  •

ظاهرا سلوك اإلنسان القلق تأثرا قويا و االت من هذا النوع يتأثر ، ففي حواألمراض القاتلة
 ( 332، ص  3001بموضوع قلقه.) مروان أبو حويج ، 

، كما تدهور قدرة الفرد على اإلنجاز والعمل إن هذه األعراض النفسية تؤدي إلى    
 ( 626ص 3000والمهني واألسري.) فوزي محمد جبل،  االجتماعيتؤثر على التوافق 

                                                                     : عالج القلق-9
 في عالج القلق ما يلي :  ةالمستخدم يةساليب العالجاألمن     
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                                                                 العالج النفسي :-9-1  
زالة مخاوفه وخفض يهدف هذا النوع من و        العالج إلى تطوير شخصية المريض وا 

 :توتره، وهناك عدة طرق للعالج النفسي منها
                                                  العالج بالتحليل النفسي : -9-1-1  

 ، حيث يساعد على تقوية "أنا" المريض حد الوسائل الهامة في عالج القلقهو أو       
و " المنسق بين متطلبات "الهو" وضوابط "األنا الجزء المسيطر على حفزات "اله باعتباره
 ".األعلى

ه ـــبصراعات ارــاالستبصض ــم المريــلى تعليــي النفسي عــد العالج التحليلــكما يساع      
                                                                                   (50 52، ص ص 3006اولة التكييف وتعديل األهداف.)حسين فايد ، الالشعورية مع مح

                                                                                                                                             العالج السلوكي : - 2-6-3
ي حيث يدرب المريض رضمهذا النوع من العالج خاصة في حاالت الخوف ال يستخدم     

حت تأثير عقاقير خاصة التنفسي أو تإما بتمرينات االسترخاء العضلي و ، على االسترخاء
نزيد المنبه تدريجيا أقل من أن تصدر قلق أو تسبب ألما، و ، ثم يعطى منبهات باالسترخاء

ترخاء دون ظهور عالمات هو في حالة اسخوف و ض مواجهة موقف الحتى يستطيع المري
 يتكون لديه ترابط شرطي سوي.ينطفئ الترابط الشرطي المرضي، و هنا القلق، و 

                                              : االنفعاليالعالج العقالني و  -9-1-3
األفكار المنطقية بدال حالل ا  األفكار غير المنطقية لدى المريض، و يعتمد على مناقشة و     

) حسين  هذا بدوره يؤدي إلى تغير سلوكه المرضي.لمريض و ا انفعاالتبذلك تتغير منها، و 
 (  52-50، ص ص  3006فايد ، 

                                                                العالج البيئي : -9-2
يعتمد هذا العالج على تعديل المختلفة، و بعد دراسة حالة المريض وظروفه الحياتية      

رية من تعديل البيئة األسالبيئية التي تؤثر في المريض، مثل تغير نوع العمل و  العوامل
رشاد أفراد أسرته لتغير أنماطهم السلوكية مما يساعد حيث اتجاهاتها نحو المريض، و  ا 

 ( 331، ص  3000المريض على الشفاء.) صالح حسن الداهري ، 
                                                                 العالج الطبي : -9-3

وذلك بالعقاقير المهدئة وكذلك عالج األعراض المصاحبة، كفقدان الشهية       
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 يراعي أن ال يكون هذا العالج أساسيا أو وحيدا واضطرابات المعدة، األرق...و غيرها، و 
 الخفيفة عادة.تستعمل هنا المهدئات و 
في تخفيف القلق أو مساعدة الحالة  ائي دور كبير في مراحل العالجيلعب األخصو      
أثار القلق السلبية أو التأقلم ، من خالل تخفيف حدة تخلص من حالة القلق التي انتابتهل
، لة بسالم.) إبراهيم سالم الصيخانالتكيف مع حالته أو مساعدته في الخروج من الحاو 

 ( 22-23، ص ص  3060
                                                               ثانيا : قلق الموت 

، فحياة البشري منذ نشأة الحياة البشرية يعد الموت فكرة مركزية لدى أفراد الجنس      
الحقيقة اد على الكوكب ال تدوم إلى األبد، بل ال بد من نهاية، ويعي كل إنسان هذه األفر 
، ص  3002، لى غيره قبل أن يدركها في نفسه وبنفسه.) بشير معمريةيالحظها تنطبق عو 

12  ) 
                                                                 تعريف قلق الموت :-1

                ددا من الباحثين منهم :ــــع The death anxietyق الموت ـــــيعرف قل   
ضمن مشاعر ذاتية من عدم " استجابة انفعالية تته بأنه:الذي يعرف( (Hotlerهولتر •    

     ."ظهر من المظاهر المرتبطة بالموتاالنشغال المتعمد على تأمل وتوقع أي مالسرور و 
عالية غير سارة تدور حول الموت "خبرة انف بأنه: يعرفه (Tembler) تمبلر •    

  .قد تودي هذه الخبرة إلى التعجيل بموت الفرد نفسه"به، و والموضوعات المتصلة 
ية تتضمن الخوف من فقدان الذات " خبرة انفعالبأنه:يعرفه  (H.wass)هونيلورواس  •    

 ( 320، ص 3002، فقدان الهوية". ) بشير معمريةو 
" نوع خاص من القلق العـام يشير إلى حالـة انفعالية مكـدرة :يعرفه بأنهأحمد عبد الخالق  •   

ومشاعر شــك وعجز وخوف، تتركز حول كل ما يتصل بالموت واالحتضار لدى الشخص 
ترفع الحالة االنفعالية غير السارة و  من الممكن أن تثير أحداث الحياة هذهنفسه أو ذويه، و 

                                                                             من درجاتها."
ا كان وأينما :" شعور يهيمن على الفرد بأن الموت يتربص به أينمبأنهيعرفه   محمد عيد •  

يحرمه من العيش يتجه، في يقظته ومنامه في حركته وسكونه، األمر الذي يجعله حزين و 
 ( 10، ص 3002) بشير معمرية ، .على نحو طبيعي"
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تلط فيه القلق من ، هو نوع من االكتئاب يخالموت قد يترتب عن القلق العضوي قلق      
                                  (615، ص  3005عبد المنعم الحنفي ، الموت بترقبه.)

  العام من التعاريف المذكورة يمكن أن نخلص إلى أن قلق الموت يعد نوع من القلق     
عن حاالت انفعالية محزنة وتوتر ، و هو عبارة ات الموت واالحتضاريدور حول موضوعو 
سيطرة ر بالموت و ، تجعل الفرد ينشغل عن الحياة من خالل تفكيره المستمخوف من الموتو 
                                                                      موت عليه. لكرة اف
                                                                                                               بذة تاريخية عن قلق الموت : ن -2

هتمت جميع الديانات قد او  ،سة قلق الموت من فحص مسألة الموتتنبع جذور درا      
محمد أحمد عبد الخالق ، )كل ديانة. األخير أهمية مركزية في، فلهذا بموضوع الموت

                                                                      ( 22، ص 6202
نه أخ توأم ، فصوره اليونان على أالنوم على أنه شبيه طبيعي للموت لقد استخدمو      

سان في الحياة غير أنها الكريم صور النوم بأنه الوفاة األولى لإلن القرآن، كما أن للموت
                                                                                   مؤقتة.

يات في العصر الوسيط زادت معدالت الوفإن الوعي بالموت له تاريخ طويل، و      
على  نكنشتاين كانتعلى الرغم من أن تجارب الدكتور فرا، و وانخفضت معدالت اإلعمار

رة أخرى ، فإن األشخاص الحقيقيين اكتشفوا إمكانيات إعطاء فرصة الحياة مصفحات الرواية
من هنا م، و  62التنبيه الجلفاني في القرن  ذلك عن طريق، و للشخص الذي يبدو أنه ميت

نفس قد نشأ على الرغم من أن علم الو  ،الموت منذ وقت مبكرلتكنولوجيا و العالقة بين ا نشأة
 ، فإن العلم الجديدلسفية حيث كان الموت مشكلة بارزةالفة و يجتماعالتقاليد اال في أحضان

وضع فخنر كتاب صغير عن  6021مع ذلك ففي عام كانت لديه أولويات أخرى ليبحثها، و 
، كما قام ستانلي هول بدراسات رهاب الموت أو مخاوف الموت سنة موت "" الحياة بعد ال

بالموت كتاب دوركايم عن "االنتحار" إلى جانب اهتمام  ، كما اهتم علم االجتماع6265
صل اهو حقدم مشينكوف و  6206، وفي عام لوجيا أشد اهتمام بالموضوع  ذاتهاألنثروبو 

في "، و ح "علم دراسة الموت واالحتضارعلى جائزة نوبل في البيولوجيا الطبية مصطل
  ،هنالمجاالت القريبة منفس و مفصل بالموت من قبل علم ال الخمسينيات بدأ االهتمام بشكل

ضا مجلة " هناك أي"، و نهاية : مجلة الموت واالحتضارأسست مجلة " ال 6220في عام و 
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قد ارتبط تطور دراسات قلق "، و لمتصلة بالموتعلم الموت واالحتضار"، ومجلة " التربية ا
دم فوضع بويار مقياس الخوف من الموت، وق، وت بتطوير أدوات القياس الموضوعيالم

                هو من أفضل المقاييس المتاحة.و  6220تمبلر مقياس قلق الموت ونشره عام 
  )10-22ص ص  ،6202،د عبد الخالقأحمد محم)                                    

                                                                               مواقف الفرد المميز و المتناقضة اتجاه الموت : -3
                                                                         الخوف : -3-1
لب عرض نتيجة وعي المجتمع هو في الغا، و وجد الخوف مع وجود الوعي بالموت     

، في حين في الحياة لرغبةمبرر هو طبيعي إيجابي ومثير لالخوف ال ، غير أن هذابالموت
هذه االنطالقات من ما يؤدي إلى حاالت حصر حادة، و  أن الخوف القهري من الموت كثيرا

نثربولوجي المتميز بالعصاب األ Maunكون الموت موضوع حصريا معتمد أسماه "موين" 
                                                       حصر عاديين.لحاالت قلق و 

(Jean pierre de large ,1970 , p p 27-28)                                     
                                                                           القلق : -3-2
اإلنسان قلـق يتعلـق بمصيــره السلبـي، د ـدث عنـوع حصري يحـوت باعتباره موضـإن الم     
ضعية خطيرة ال يستطيع الفرد أن قلق الموت هو رد فعل أمام و  Freudيرى فرويد و 

القلق هنا يأتي من إدراك افرد لقرب نهايته من جهة وتأكده من وجود حياة أخرى صدها، و 
خفاء حتمية هذه النهاية للوجود بالتالي يحاول من خالل ذلك إو  بعد الموت من جهة أخرى،
          هادئ للموتدي إلى انتظار يائس و هذا األخير يؤ نفسه، و ويخفي خوفه من الموت 

ن الموت عند أي إنسان بشكل طبيعي، وهذا ألن كل إنسان معرض يكون الخوف مو   
بالتالي هذا الخوف يكون الفرد موت اآلخرين و  يزداد تأكده من ذلك عندما يرىللموت و 

أن يحرمه من الحياة  لذلك ايته و من الموت ألنه يعرف ما نه مبرر، أي أن الفرد يخاف
، غير أن الخوف القهري من الموت يسبب للفرد هذا الخوف مثير للرغبة في العيش يصبح

حاالت حصر حاد ذلك ألنه دائم االنتظار لهذا الموقف خاصة إذا كان في وضعية تكون 
                                                                   فيها حياته مهددة.

                                                       الربط بين القلق و الموت :-3-3
ان ـور القلق عند اإلنسـر في ظهـب دور كبيـاة يلعـاره نهاية للحيـوت باعتبـإن الم      
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ة أي فردية شخصية.          قمبهما زيادة على اعتباره جزئية مطلفالتصور يبقى غامضا و  ،زهـتعزيو 
(S.freud , 1987 , p 122)                                                            

                                                                  نظرة الراشد للموت : -4
دا على عدد اعتما، و افعها ومنطقه ودو ـتختلف النظرة إلى الموت تبعا لموقف صاحبه     

       :فاهيم للموت كما يراها الراشدون وهي، فقد أورد دافيد ليستر ثالثة ممن المتغيرات الشخصية
ة جوانب إشباع من البيئو ، اول بها الفرد تحقيق أهداف معينةالموت بوصفه وسيلة يح -6

                                                        .كما في حالة التهديد باالنتحار
رهيبة أو حياة  ةالتي ينظر إليها على أنها حيالموت بوصفه انتقال إلى حياة أخرى، و ا -3
                                                  .ئعة ينتظرها الشخص بخوف أو بهدوءرا
                    ( 322، ص 3002الموت بوصفه نهاية نتوقعها.) بشير معمرية ، -2
                                                                                                                               مكونات قلق الموت : -5

                                        تعددت مكونات قلق الموت من باحث ألخر :     
                                                                هي :ثالث مكونات و  Jacques choronحدد جاك شرون  •
                                        .                     الخوف من االحتضار -أ 

                                                                                                                          .الخوف مما سيحدث بعد الموت -ب 
                                                           .الخوف من توقف الحياة - ج
        ت المخاوف من الموت :كما أن كافانوا ذكر في كتابه " مواجهة الموت " ، مكونا •
                                                                                                                           .عملية االحتضار -أ  
                                                                                                                                                             .الموت الشخصي  -ب
                                                                .فكرة الحياة األخرى - ج
                        أما ليفتون فقد رأى أن قلق الموت يتركز حول مخاوف مما يلي : •
                                                                                                                                                                                                  . التحلل -أ 
                                                                                                                                                                         .التوقف -ب
 .االنفصال– ج
يميز من وجهة نظر سيكولوجية بين جوانب أربعة للخوف من الموت  Lesterأما ليستر •

 تتمثل في بعدين لكل منهما قطبان كما يلي :
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 ( ) الموت / االحتضار( ، ) الذات / اآلخرين
 .الخوف من موت الذات -أ

 .الخوف من احتضار الذات -ب
 .الخوف من موت اآلخرين -ج
 (11 – 15، ص ص 6202لق، .) أحمد محمد عبد الخاالخوف من احتضار اآلخرين-د
 النظريات المفسرة لقلق الموت : -6
                                                                                                                                     :النظـــرية التحليـــلة -6-1 
  نا " غــير قادر على تقبل الموتقــلق الـــموت هنا يكــون بمثابــة حالــة يكــون فيها " األ      
ذا استندنا إلى ما جاء به فرويد فيما و  فإنه   ،قلق الموتيخص التفريق بين القلق العصابي و ا 

 رغم ذلكبالنسبة إلى التحليل النفسي ، و  أشار إلى أن قلق الموت قد يشكل دوما صعوبة
. محتمل أن يجعله قائم بين األنا واألنا األعلى، من الصل إلى الميكانيزم األساسي للموتتو 

Boutauniers , 1986 , p 144)                                                    ) 
                                                               النظرية السلوكية :-6-2

مل أن يحدث لكنه غير يعتبرون القلق بمثابة خوف من ألم أو خطر أو عقاب يحت     
توقع الشر لكنه يختلف عن انفعال مكتسب مركب من الخوف واأللم و هو مؤكد الحدوث، و 

يثيره موقف خطر مباشر أمام الفرد، والقلق يبقى ويدوم أكثر من الخوف في أن الخوف 
ناسب يسمح للفرد ال ينطلق في سلوك معن حده و  ازدادلموت إذ قد يرتبط باالخوف العادي و 
 ، إذن فهو يبقى خوف معتقد ال يجد منصرف.باستعادة توازنه

كذلك إن اإلنسان حيث يشعر بانفعال قلق الموت أو الخوف أو الحزن أو الغضب        
الخطورة إذ تكرر الغة ، فتكون بنفعالية تصاحبها تغيرات جسمانيةفإن هذه التأثيرات اال

، كالقلق الموت المتواصل قد يؤدي إلى ظهور االنفعال وأصبحت الحالة االنفعالية  مزمنة
 ( 652-31ص ص  ،6221رات حركية ظاهرة تصحب االنفعال.)راجح أحمد عزت، تغي
                                                                النظرية المعرفية :-6-3

يعتبر قلق الموت بناء على صابية تعكس أخطاء نسبية في الحكم، و إن المشكالت الع      
في ذلك ما قد يصاحبه  ناتج عن األفكار التي يكونها الفرد حول نفسه بما ليانفعاذلك سلوك 

حتى و المنطق يكون بموجبها خاطئا نسيبا، هذه األفكار التي تخرج عن حدود من أمراض و 
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، من خالل تزويد الفرد ة يجب القيام بتغير بنيوي للفكرةاالضطرابات المعرفييتم التخلص من 
  المصاب باالضطراب النفسي المتمثل في قلق الموت بمفاهيم معرفية جديدة.

(Fontaine Et Al, 1984, p 108)                                                                  
                                                        :السلوكية المعرفية النظرية -6-4 

 كتئابالكاللفرد  االنفعاليةالسيكولوجية  االضطراباتفيعتبرون  Beckو Ellisأمثال   
                   .                             عقالنية الغير باألفكار وثيقة صلة ذات والقلق

 يكونها التي واألفكار باالعتقادات يتحدد السلوك أن"  Ellis"أليس " أن يرى حيث       
 خاطئ لتعلم استنادا منطقية ال أفكار فيكتسب ،لها يتعرض التي الحياة واقع عن اإلنسان
 بأشكال تظهر قد سلوكية اضطرابات في ويتسبب التفكير في طريقته فيسود منطقي وغير

 Spellger, 1983,p )          61)الموت. قلق انفعال ذلك في بما كاالنفعاالت مختلفة

                                                                 أسباب قلق الموت : -7
فيما يلي أسباب أسفرت عنها بعض متعددة و القلق من الموت كثيرة و إن أسباب       

                                                                      الدراسات العلمية : 
 : إن ماسرمان يقول أن القلق من الموت سببه اآلالف من الظروف 

 .المرض -    
 .الحوادث -    
  .الكوارث الطبيعة -    

   بروتر بيكر"و يرى"Biker Proter : أن قلق الموت يرجع إلى أسباب دنيوية مثل 
 .الخوف من الصدمة -    
 .كراهية الجثث -    

 .الخوف من العدوى -    
 : كما أورد شرلتز األسباب التالية 
  .الخوف من المعاناة البدنية و األلم عند االحتضار-  
 تحقيقه . استطاعالكف عن السعي نحو األهداف فحياة اإلنسان تقاس بما  - 
 خاصة كاألطفال الصغار.شخص من أسرته و الموت على من سيتركهم ال تأثير - 
 (622-623، ص ص  6202مد محمد عبد الخالق ، ح.) أالخوف من العقاب اإللهي - 
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 "أما جاك شورونJacques charon  "  وضع ثالثة عوامـل رئيسية يبرز فيها أسـباب
 القلـق من المـوت و هي: 

 ما الذي يحدث بعد الموت. -  
 .حدث الموت نفسه -  
 ( 322، ص  2عن الوجود.)بشير معمرية ،  االنقطاع -  
  هي : أخرىباإلضافة إلى أسباب 
 الخوف من نهاية الحياة.-  
 الخوف من مصير الجسد بعد الموت. -  
 الخوف من توقيت الموت في اي لحظة. -  
  .الخوف من مفارقة األهل -  
 الخوف من الوحدة. -  
 لتنفس الفرد. انقباضما يسببه من حالة التشاؤم عموما من الموت، و  -  
حمد محمد أما يصاحب خروج الروح من الجسد من ألم شديد.) الخوف من الموت و  -  

 (621 -622، ص ص 6202عبد الخالق ، 
                                                                 أعراض قلق الموت : -8

 نذكر منها ما يلي :   
 األعراض الجسمية :-8-1
 .صعوبة التنفس •  
 .الشهية اضطرابات •  
 .هضمية اضطرابات  •   
 المعدة. اضطرابات •  
 .الشعور بنوبات الدوار •  
 .سرعة دقات القلب •   
  ( 623، ص  3002النوم) أديب محمد الخالدي ،  اضطرابات •  
 األعراض النفسية :-8-2
 قدان صاحبهما الثقة بالنفس.فالمصائب اللذان يالميل إلى توقع الشر و  • 
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 .المرتبط بالموت االضطهادهالوس  •
 .توتر األعصاب و سرعة الغضب •
 القرارات. اتخاذو التردد في  االرتباكعدم القدرة على التركيز و  •
، ص ص  6202الموت.) أحمد محمد عبد الخالق ،  انتظارو  االنسحابالعزلة و  •

13-12 ) 
                                                                عالج قلق  الموت : -9

 ما يستخدم في عالج القلق لعالجهيصلح الموت نوع من أنواع القلق العام، و  يعد قلق       
القلق حيث أنه  نمن أكثر الطرق شيوعا لهذا النوع م السلوكيالعالج من طرق، و  العام

 يحقق أعلى نسبة شفاء من بين كل الطرق العالجية المتاحة.
قد أجريت دراسات حديثة على طلبة يدرسون التمريض بهدف التعرف على نتائج و       

ريقة مقابل عدم التدخل بأي ط االسترخاءالتدريب على الج السلوكي في تقليل الحساسية و الع
 في عالج قلق الموت المرتفع.

  استخدمتالمتدرج لدى المجموعة التي  االسترخاءوقد ظهرت فاعلية تقليل الحساسية و       
 (  301، ص  6202بالمقارنة بالمجموعة التي لم تتلقى عالجا .) أحمد محمد عبد الخالق ،

  شديدة  انفعالية: وهو حالة هدوء تنشأ في الفرد عقب إزالة التوتر بعد تجربة  االسترخاء
ادي ، أو يكون إر غير إرادي عند الذهاب للنوم االسترخاءأي جهد جسدي شاق، فقد يكون 
، ص  3006، حاالت باعثة للهدوء.)حسين فايديتصور عندما يتخذ المرء وضع مريح و 

52) 
"  اعتمدلقد أجريت عدة دراسات في هذا الميدان ، حيث كان العالج جماعيا فمثال       

تمبلر" على نظرية العاملين في قلق الموت ، يعني أن درجة قلق الموت تحدد عن طريق 
 عاملين : 

 .الصحة النفسية بشكل عام •  
 .تجارب الحياة المتصلة بموضوع الموت •  
شموال قلق الموت مرتفع مصاحبا أوليا لحالة مرضية أكثر حيث يرى أنه إذا كان       

يجب أن تعالج  االضطرابات، فإن هذه كاالكتئاب، أو عصاب القلق، أو الوسواس القهري
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العقاقير المضادة للقلق المهدئات و المسكنات و  استخدام، أو المواد الكيمياوية بالعالج السلوكي
 (305، ص 6202محمد عبد الخالق ، التي تخفف نسبة القلق و التوتر.) أحمد 

 خالصة الفصل :
خلصنا إلى أن قلق الموت له تأثير كبير على اإلنسان المصاب  من خالل هذا الفصل      

بتقديم تم التعرف في البداية على القلق و ذلك به حيث أنه يعيق تكيفه، وفي هذا الفصل 
ؤدية كذا أهم األسباب المسيره ، و حاولت تفذكر النظريات التي مجموعة من التعاريف عنه و 

، أخيرا عالج القلقو الجسمية ، النفسية و  عراضهأأهم له باإلضافة إلى مستوياته وتصنيفاته، و 
كذلك اريف له ونبذة تاريخية عنه وكذا مكوناته، و ثم تناولنا قلق الموت حيث تم تقديم تع

الموت ونظرة الراشد للموت، والنظريات  اتجاه المتناقضةالفرد المميزة و  تطرقنا إلى مواقف
 ، باإلضافة إلى األسباب و األعراض و العالج. المفسرة له
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 تمهيد :
اإلضافة إلى الدراسات ، بالتطرق إلى الدراسة االستطالعية سيتم في هذا الفصل      

يف المنهج ، من ثم تعر المجال الزماني والمجال المكانيالتي تضم كل من األساسية و 
تي تشمل المقابلة النصف موجهة  الذا التعريف باألدوات المستعملة و كالمستخدم في الدراسة و 

 ، باإلضافة إلى تعين حاالت الدراسة. اخشر اختبار الرو و 
 التذكير بالفرضية :

   أعوان الحماية المدنية تظاهرات قلق الموت لدى. 

 : الدراسة االستطالعية -1
إن إلجراء أي دراسة علمية ال بد من القيام بدراسة استطالعية حيث تعتبر من أهم        

في جمع المعلومات التي ، كونها تساعده وم به الباحث أثناء القيام ببحثهالخطوات التي يق
 .تخدم بحثه

ذلك بعد الحصول على الرئيسية للحماية المدنية ببسكرة، و تمت الدراسة بالوحدة        
-32، حيث كان أول نزول لنا إلى الميدان بتاريخ ح بالزيارة من طرف إدارة الجامعـةالتصري

بيئة عمل مصلحة الحماية  التعرف أكثر علىبهدف اكتشاف ميدان الدراسة، و  01-3102
قد حضينا باستقبال جيد من طرف ، حتى نستطيع اختيار حاالت الدراسةكذا ، و المدنية

، توصلت الدراسة لمستخدمين، األخصائيين النفسانيينن مسؤول اأعضاء المصلحة كال م
 التي دامت ستة أيام إلى : االستطالعية

 ن الحماية المدنية من فرق حاالت الدراسة المتمثلة في ثالث حاالت من أعوا اختيار
 .، تم اختيارهم على أساس الخبرةسنة( 20-31) التدخل، وذوي خبرة تتراوح بين

  من أبرز ما تم التوصل إليه  من خالل الدراسة االستطالعية إلى أن المهمة الرئيسية و
، هذه المهمة ) اإلسعاف / اإلطفاء / اإلنقاذ (لألعوان هي القيام بالتدخالت التي تتضمن 

التوتر للعون مما قد ينعكس سلبا على صحة العون شأنها أن تخلف الكثير من التعب و من 
 النفسية.
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                                                                                                                      :الدراسةمجال  -2
، الواقعة بحي محطة الوحدة المركزية للحماية المدنية: تمت الدراسة بالمجال المكاني-2-1

 السكة الحديدية ببسكرة.
-12ة ــــإلى غاي 3102-13-01: الدراسة التطبيقية كانت بتاريخ الزمانيالمجال -2-2   
12-3102. 
 المنهج المستخدم : -3
، وبما ط بطبيعة المشكلة المراد دراستهابحوث العلمية يرتبالمنهج في الإن اختيار نوع       

خالل من ت لدى أعوان الحماية المدنية، و أن موضوع دراستنا يتناول تظاهرات قلق المو 
دراسة مجموعة من الحاالت تم اختيار المنهج اإلكلينيكي الذي يعتبر الطريقة األنسب في 

 مجال البحوث اإلكلينيكية.
لتي تمثل الظاهرة : " طريقة تعني بالتركيز على دراسة الحاالت الفردية اويعرف بأنه      

ي تمكنه من التالمختلفة و م أدوات البحث النفسي ، حيث يقوم الباحث باستخداالمراد دراستها
التي وامل العميقة في شخصية المبحوث و معمقة حتى يصل إلى العدراسة الحالة شاملة و 

 (10، ص  3111تأثرت بظاهرة موضوع الدراسة أو أثرت فيه." ) فرج عبد القادر طه ، 
يص هي أكثر وسيلة شائعة لالستخدام لتلخأساسا على تقنية دراسة الحالة و  كما يعتمد     

          .تفصيالهي أكثر الوسائل شموال و ، و عدد ممكن من المعلومات عن المريضأكبر 
 بالتحقيقات متميز شامل تقرير" :بأنها ( (Shertzer& lindenليندن و ويعرفها شريز    

 االنتباه زـيرك حيث اجتماعية، وحدة أية ولـح أو الفرد ولــح المكثفة ةـــوالتحليلي التشخيصية
   ".بها خاصة مشكالت تطوير أو الشخصية في معينة أبعاد تنمية في المساهمة العوامل على

 ( 012 ص ،3112 ، عمر محمود ماهر)                                               
حالة ألنها تمكننا من الفحص منهج اإلكلينيكي في إطار دراسة لهذا اخترنا تطبيق الو       

ذلك من خالل المعلومات المحصل الفهم الحقيقي للمشكلة المطروحة، و الفردية و الجيد للحالة 
 شاخ.ر عليها عن طريق المقابلة النصف موجهة بهدف البحث و اختبار الرو 

 حاالت الدراسة: -4
وح ، تتران الحماية المدنية من فرق التدخلاعتمدت الدراسة على ثالث حاالت من أعوا     

 قد تم اختيار هاته الحاالت بطريقة قصدية :سنة(، و  21-20أعمارهم بين )
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 المهنة سنوات الخبرة السن الحاالت
X1 21 عون تدخل سنة 20 سنة 
X2 22 عون تدخل سنة 33 سنة 
X3 20 عون تدخل سنة 31 سنة 

 )( يمثل حاالت الدراسة 3جدول رقم ) (                                                              
 أدوات الدراسة : -5
 المقابلة العيادية :  -5-1 
ليست محادثة جادة موجهة نحو هدف محدد، و  : "بأنها ( Bingham)يعرفها بنجهام       
 (001، ص  3100) جودت عزت عطوي ، جرد الرغبة في المحادثة ذاتها ."م
 المقابلة النصف موجهة :  -5-1-1
: " عبارة عن عالقة ديناميكية و تبادل لفظي بأنها (Ellen rosse)تعرفها إلين روس      

، ياسين عطوف محمودلثاني هو المتعالج ." )اين أو أكثر، األول هو األخصائي و بين شخص
 ( 21، ص  0121

، تتضمن المقابالت لكنها تتضمن في أسئلةف بأنها:" أداة لجمع المعلومات و كما تعر      
، ص  3113، أمين سليماني ،صالح أحمد مراد)لوقت حرية التعبير لدى الحالة."نفس ا

21) 
 محاور كانت كالتالي :أربع تضمنت المقابلة و     
    .: قلق الموتالمحور األول   
                                                                                                            .: تظاهرات قلق الموتالمحور الثاني   
 .االحتضار: الموت و الثالثالمحور    
 .: الخوف من الحوادثالمحور الرابع   
 اختبار الرورشاخ : -5-2

 (H.Rorshach)قد صمم هذا االختبار من طرف الطبيب العقلي هيرمان رورشاخ       
يهدف هذا االختبار إلى فحص دينامية شخصية الفرد كما يساعد في ، و 0220-0133

 ( 77، ص  3103التشخيص.) بوسنة عبد الوافي زهير ، 
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أو  ف عن الذكاء، كما يمكن الكشعن الجوانب االنفعالية لدى الفرديعطي كذلك صورة و      
 (012، ص 3113) زينب محمود شقير، القدرات العقلية أو المعرفية.

تتكون من خمس ، اقات عليها بقع من الحبر متناظرةيتكون االختبار من عشر بط      
البطاقات بطاقات من األبيض واألسود بظالل مختلفة، وبطاقتين من األسود واألحمر و 

            (0، ص 0111ب.ديفارج ،  ،)م.شلبيمتعددة غير األسود.ية على ألوان الثالثة البق
 "سوف أقدم لك مجموعة من البطاقاتة لتعليمة االختبار فهي كالتالي:بأما بالنس      

، طاقة ثم تقول لي ما ترى بالضبط.") بوسنة عبد الوافي زهيرالمطلوب منك تأمل كل ب
 (71، ص  3103

 ، كما يسجل :لفاحص كل ما يقوله المفحوص حرفيايسجل ا      
 بداية االستجابة األولى.المنقضي بين تقديم البطاقة و زمن الرجع وهو الزمن  •    
نهاية االستجابة األخيرة لهذه زمن المنقضي بين تقديم البطاقة و زمن البطاقة هو ال •    

 البطاقة.
التعبيرات  ، أهمها إدارة المفحوص للبطاقةمن يكتب الفاحص أيضا كل المالحظات و و       

) م.شلبي، ب.ديفارج ، .ق االختبارـــلوك عرضي يحدث خالل جلسة تطبيـــأي سة و االنفعالي
 ( 3، ص 0111

                                                              خالصة الفصل :
األساسية، الدراسة و في  تمثلت إلى اإلجراءات المنهجية للدراسة تعرضنا في هذا الفصل     

، وتحديد ستخدمةتحديد األدوات المو  ،قمنا بدراسة استطالعيةلمتبع، و تم تحديد المنهج او 
 .وسيتم عرضها وتحليلها في الفصل التاليحاالت الدراسة 

   



 

 

                                                                                         .عرض الحاالتأوال                    
                        ( 1الحالة األولى ) .1.1                            
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 عرض الحاالت  -أوال
 :(x1)الحالة األولى -1
 تقديم الحالة : -1-1
 سنة 94: العمر -    : ذكر                                      الجنس -
 : األولترتيب بين اإلخوة -  ذكور (                 2ناث ، إ 2) 9: عدد اإلخوة -
 : متوسطالمستوى االقتصادي -                متوسط            9: المستوى الدراسي -
 : متزوجالحالة المدنية -
 سنة 13: الخبرة -  فرق التدخل(              : عون حماية مدنية)المهنة -
 الظروف المعيشية للحالة : -1-2
 اءــــــأب لستــة أبنكرة، متزوج و ، يعيــش بمدينـــة بســـسنة 94حالــة راشد يبلـغ من العـمر ال      
بهذه  ، حيث بدأ العملمصلحة الحماية المدنية كعون تدخل، يعمل ببنات( 1ذكور و  1) 

 . سنة، الحالة االقتصادية متوسطة 31المصلحة في سن مبكر 
 ملخص المقابلة مع الحالة : -1-3
، فقد كان متجاوب مع األسئلة الة في ظروف مالئمة وعلى إنفرادتمت المقابلة مع الح      
من خالل محاورتنا ، و (استجاباته بعض اإليماءات) كالصمت المطول، العبوس ا رافقتكم

 ، فقدان التركيزاالرتباكلنا أن لديه بعض تظاهرات قلق الموت تتمثل في  اتضحللحالة 
صابته باضطراب سيكوسوماتي و و اضطرابات المعدة، و  أنظر الملحق )هو القولون العصبي.ا 

 (2رقم 
 حالة :تحليل المقابلة مع ال -1-4

ة التي تضم أربع محاور قلق من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة مع الحال       
 ، الخوف من الحوادث.االحتضارالموت، تظاهرات قلق الموت، الموت و 



 عرض الحاالت و مناقشة النتائج                                                                 الفصل الرابع

47 

 

، كما أن الحالة يعتبر أن طبيعة شعر بالقلق إزاء تفكيره في الموتتبين أن الحالة ي      
، نخاف أكثر ألنو " صحمن الموت ظهر ذلك في قوله  رعمله كعون تجعله يخاف أكث

"، وتبين أن الحالة لديه  للخطر أكثر من اإلنسان العادي الحماية المدنية معرض عون
 كي نسمعها نتخطف لخاطر معالباليشاإلنذار حيث قال "  صفارةقلق عند سماعه خوف و 

جهول الذي ينتظره في ن المراجع إلى خوفه م ، أي أن قلقه هذا" التدخلواش هو نوع 
 التدخل.

" يكون كاين ظهر ذلك في قوله عند أدائه لتدخل باالرتباككما تبين أن الحالة يشعر       
" من فقدان التركيز أحيانا حيث قاليعاني كذلك ، و "  Graveكي يعود التدخل  االرتباك

عود الواحد ل خارج العمل يمشاكالعمل، و التركيز يروحلي في حاالت لي يعود ضغط تاع 
عضوية تمثلت في القولون  اضطراباتإضافة إلى أنه يعاني من "، يخدم ومقلق تغيبلو

      افة إلى اضطرابات المعدة حيث قال، باإلضعد اضطراب سيكوسوماتيالعصبي الذي ي
، أي أن الحالة " ممكن من الضغط تاع الخدمة Estomacال و  عندي القولون العصبي " 

 .إلى الضغوط التي يعيشها في العمليرجع سبب اإلصابة 
، حاجة (")صمتنقاذ شخص أثناء التدخل يشعر الحالة بالذنب عند عجزه عن إ      

grave   الmoral أظهر الحالة ميكانيزم دفاعي تمثل في "، و  يطيح، نفسيا اإلنسان يتألم
توتر الة حزن و بدى الحيإنقاذه لشخص، المقاومة إذ أنه يتحمل المخاطر التي تواجهه أثناء 

"   )عبوس(، يغيضني، حزنر هذا ما ظهر في قوله" عندما يكون أمامه شخص يحتض
كما أن الحالة يشعر بأن الموت يكون قريب منه  ،حالة يخاف أن يموت بطريقة مفاجئةالو 

 ين تدخالت خصتا تاع الحرائق، الغازكا" اتضح ذلك في قولهأثناء قيامه بالتدخل 
حد كأنو رايح الفيضانات الواحد يخش للواد باه ينقذ وا سو قريب ليكالموت تح، التريسيتي

خوفه شته لموت زميل له أثناء التدخل و ما يؤكد قلقه من الموت معاي. "، و للموت برجليه ..
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عندنا تأثرت به  متوقع ، هيه ()صمتمن أن يكون مصيره مثله ظهر ذلك في قوله " 
 ."مصير كيفو

،  c'est normal" حيث قالهواجس من الحوادث المنزلية  تبين أن الحالة لديهو      
، بمعنى أن الحالة متأثر كثيرا " تدخل يبقى يخمم في الدار نتاعوالواحد كيما يشوف 

هذا واضح و  ،في منزله بالحوادث التي يراها في التدخالت لدرجة أنه أصبح يتوقع حدوثها
الغاز " طريقة صارمة وبخوف إذ قالالالزمة في البيت ب االحتياطاتكذلك من خالل أخذه 
عليها اإلنسان،  يؤكدهذي الليل والروبينيات ميباتوش محلولين الزمو يتفرمى في 

 .ابل ..."طتاع البور  chargeurو rèsistanceو
زع  عند تعرضه لمشكلة ال يبدي الحالة قلق أو خوف حيال السياقة لكنه يشعر بالف      

ي أشالء من الحوادث إذ أنه يتصور وجوه أسرته ف لدى الحالة هواجس، سير مفاجئة
كي يكون فيهم أوالد  surtout، هيه، نشوف وجوه أسرتي فيهمالمصدومين حيث قال" 

  ."صغار
، باإلضافة والخوف من الموتالمقابلة مع الحالة أنه يشعر بالقلق  ليتضح من خال      

 اضطرابات، ، فقدان التركيزباكاالرتإلى أن لدى الحالة بعض تظاهرات قلق الموت منها 
صابته بمرض سيكوسوماتي، ولديه هواجس من الحوادث، و  المعدة كل هذا راجع إلى وا 

 طبيعة عمله الخطر.
 :للحالةشاخ ر الرو  اختبارتقديم و تحليل  -1-5
 :االختبارتقديم  -1-5-1

ةشائع اتاالستجاب التحقيق المكان المحدد المحتوى   
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 الكل -
 

 "Ⅰ :            22اللوحة

 خريطة جغرافية ˄-
         13"  
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يغ المركز الفرا -  
األحمر السفلي -  
 الكل -
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  "Ⅱ :           13ةاللوح
  طائرة حربية ˄˅-

 نار ˄-
يبان كي شغل زوج  ˄-

 فحين عباد متصا
 تنجمي تشوفيهم غوريال ˄-

'1 : "28 
 
 شا
 
 

 
 شا
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 تشريح
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 تنـــــــــــــــــا

 
 الكل -
 

 – األحمر الجانبي
 

 - الوسط
 

       "Ⅲ :            8ة اللوح
  طبلوازوج عباد ي ˄ -

األحمر لي بجنب يبان  ˄-
 هيكل عظمي

فراشة في النص ˄-  
 
1' :17" 

  
 ) ب (
 تشريح

 
 ش فق
 ش+
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 الكل -
 األسود الوسطي -

 " Ⅳ:             6اللوحة

وحش كبير ˄ - 
 عمود فقري ˄-

33" 
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 خفاش˄-
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 ض ش
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                     - الكل    

   "Ⅵ:           31اللوحة
                       هيدورة˄˅ -
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 ألبيض الوسطيا-
 الكل -

                      "Ⅶ:          29اللوحة
-˅˄photo  تاع بشر    
أرانب متقابلين قاعدين  ˄-

 فوق حجرة
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       األخضر العلوي-
الوردي الجزء -

 الجانبي
البرتقالي و  -

 الوردي المركزي

               "                      Ⅷ :          93اللوحة
 األخضر يبان شجرة˄˅˄-
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 "Ⅸ:            31اللوحة
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           األصفر المركزي-
           الكل- 
                 

 " Ⅹ :          26اللوحة
 عبارة عن طيور اللقلق˄˅-
  بكلها تعبر على  ˄-

ة                    الطبيع
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 حي
 

 ب ج
 

 ب ج
 ب ج

-ش  
 
-ش  
 

 ل ش
-ش  

 ج
 
 ف
 
 ج
 ج

 األزرق  الجانبي-
                 

 األبيض المركزي-
 

 األحمر الوسطي-
الرمادي العلوي - 

 ةدون القصب

كشغل أم و أربعة و  ˄-
                            أربعين

ض الوسطاني يبان األبي˅ -
            إنسانوجه تاع 

    األحمر أنف تاع إنسان˅ -
                      فم تاع إنسان˅  -

3:33'  
 x1)الرورشاخ للحالة  ستجابات( يمثل ا1جدول رقم )(                                          
 اختبار االختيارات : -

+Ⅰ التعايشة و عجبتني كي عادت تعبر عن الوحد.  

+Ⅹ  الحياة مليحة كي عادت تعبر عن الطبيعة و. 

- Ⅴ بوجليدا يتشاؤمو منو الناسماعجبتنيش فيها خفاش ،. 

-Ⅸ ينها األخضر عبارة عن الدنيا لي عايشان وبركان، و ما عجبتنيش كي عاد فيها شيط
 .البركانالبشر محصورة بين الشيطان و 

 تحليل االختبار: -5-1-2

  ميالتفسير الك: 

=T 679                                                          م ز إ= R/T 

 =R21                                                           ثانية 23 =م ز إ 

 :التموقعات •

 % 93 = %ك                                                           11 =ك 

 48%  = %ج                                                           13 =ج 
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 % 33 = %ف                                                            3 ف =

                                                                   فنمط المقاربة ك ج 
  .الشخص السوينجده عند  33من  1/6تتابع مفكك 

 المحددات :  •

  %=52%ش                                                        1  =ش+  

 % 69= %ش+                                                        2 = -ش+

 9 = -ش

 3= ل ش

 6.3 =ل مج                                                             3 =ل  

                                                        % 99= %ل                                                            2=ش فق

 TRI = 2/6.3                                                          3=ض ش

 3=ض

 2=ح ب 

 3=ح حي

 :المحتوى •

 %=19 %ب                                                                2=ب 

 1= )ب(

 1=ب ج

  %26 %=حي                                                             1 =حي 
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 2 =تشريح 

 % 34 =معادلة القلق                                                            3 =نار

 1=طبيعة 

 3=جغرافيا 

 3= نبات

 9 =شيء

 % 22 = %شا                                                           6 =شا  

 :لحساسةالنقاط ا -

طاقة التاسعة أخرى في الب( و ة الرابعة ) البطاقة األبويةش فق واحدة في البطاق استجابتين •
 (.) البطاقة المرفوضة

 .( انفجار عدوانيبطاقة العدوانيةانية ) نار في البطاقة الث استجابة •

 .مة معارضة األنا أو الذات نفسهافراغ عال استجابات •

الثالثة)بطاقة ، واحدة في البطاقة رية تدل على نقص الثقة بالنفسمالحظات تناظ 2 •
 .الداخلية الحماية نقص على دليل( البطاقة السابعة ) بطاقة األمومةأخرى في ( و التقمص

 ر الكيفيالتفسي :                                                                     
                                                                                                                       :الهيكل الفكري •
 ،ثا 23متوسطة، ومتوسط كل استجابة استجابة، وهي إنتاجية  21عدد االستجابات    

يدل أكبر من المعدل  % 93=  %نسبة ك  ارتفاع، أسلوب مقاربة ك ج ف تتابع مفكك
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لخوض في الجزئيات في بعض لكنه ال يهمل اكلية و  بآليةعلى أن الحالة يتعامل مع الواقع 
 .المواقف

 %33من  أقـل %26= %، حي 2، ح ب = %69= %: انخفاض نسبـة ش+دراسة الذكاء
أكثر  دليل على ذكاء نظري % 93=  %نسبة ك  ارتفاع، هذا يعني أن الحالة ذا ذكاء جيد

                                                                                                                                         .منه تطبيقي
 : الهيكل العاطفي •

 لحالة إنسان منبسط يشير نمط الرجع الحميم إلى أن ا TRI = 2/6.3: طبع والوجدانال
، ميل للخروج من يدل على قدرته الجيدة على التكيفهذا ما و  % 99=  %هذا ما بينه ل و 

 .ن عاطفته ينقصها العمقالذات، لك

( يناغوشمة معارضة األنا أو الذات نفسها)حسب نفراغ عال االستجاباتكما وردت       
، فالحالة ش تدل على العاطفة الغير مستقرة ظهور االستجابات ل، و االستقالليةالرغبة في 

ة ظهور االستجاب حسب الطاقة المزاجية ، وال يستطيع الثبات على موضوع معين يتغير 
ض تشير إلى القدرة الضعيفة  االستجابة، كما وردت ض ش يدل على التمركز حول الذات

 .جداناتالو على تنظيم 

ش فق كل هذا يدل  استجابتينوجود وهي أكبر من المعدل، و  % 34معادلة القلق      
 يبالغ فيها.و  النفعاالته، كما أنه يستسلم قلق عميق ال يستطيع الحالة ضبطه على

حض تدل على العاطفة ل م استجابة، ظهور عاطفة غير مراقبة نوعا ما اطفة:مراقبة الع
 .نار في البطاقة الثانية االنفجارعالمة هذا المتفجرة، و 
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استجابات  ، و  2ب =  استجاباتالقدرة على التكيف : الحالة من النمط المنبسط ، وجود 
دل على قدرة الحالة على التكيف كل هذا ي % 22=  %، و نسبة الشائعات شا 2ح ب = 

قامة عالقات و   .اجتماعيةا 

 التفسير الدينامي: 

                                       لدخول في وضعيات جديدةالبطاقة األولى : بطاقة ا
مما يدل على  -افي مع ش +الحالة استجابة كلية بمحتوى جغر  ، قدمثا 22زمن الرجع      

( في  امرأة –)حيوان االستجابتينغياب و ، صعوبة والتردد في الخوض في وضعيات جديدةال
 .هذه البطاقة يطرح مشكل

 ة : بطاقة العدوانية البطاقة الثاني

، استجابتين شائعة استجابات، قدم الحالة أربع ثا 13زمن الرجع في هذه البطاقة  ارتفاع     
، يبدو أن صدمة األحمر واضحة من خالل ود ح ب دليل على اإلحساس بالحركةوجو 

نقص في يطرة على ردود أفعال وجدانية، و االستجابة ل محض مما يدل على فقدان الس
 .عدواني وعالمته نار انفجارة العدوانية أي بقمرا

 البطاقة الثالثة : بطاقة التقمص 

هذا و ، استجابة ب مع ح ب ثا، أعطى الحالة ثالث استجابات 1زمن الرجع  انخفاض     
، باإلضافة إلى استجابة بمحتوى لقدرة على تقمص الكائنات البشريةيعني أن الحالة لديها ا

 .تجاه الموت تانشغاالتشريحي تدل على 

 البطاقة الرابعة : البطاقة األبوية 
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جود ش فق تدل على قلق ثا، قدم الحالة استجابة شبه بشرية، وو  6كان زمن الرجع       
 عميق لدى الحالة ال يستطيع ضبطه.

                                                    البطاقة الخامسة : بطاقة صورة الذات
 ثا، قدم الحالة استجابة حيوانية 2اض زمن الرجع في هذه البطاقة مقارنة بسابقتها انخف      

شعر بالعالم الخارجي بطريقة يالحالة يدرك الواقع بصورة طبيعية، و ، مما يدل على أن شائعة
 .جيدة

 طاقة السادسة : البطاقة الجنسية بال

لم يقدم ن ض ش و ض و قدم الحالة استجابتي ،ثا 31ارتفاع زمن الرجع إلى        
 تقسيمات مما يدل على وجود مشاكل جنسية.

 البطاقة السابعة : بطاقة األمومة

عدم ثا، قدم الحالة استجابتين، غياب االستجابات الحركية و  29لى زمن الرجع امتد إ      
تدل على وجود استجابة بمحتوى حيواني و  ،ترض توتر العالقة مع األماإلحساس بالحركة يف

 .صعوبة في التصدي للجنسية الغيرية، نضج النمو االجتماعيعدم 

 البطاقة الثامنة : بطاقة التكيف العاطفي

توى نبات مما ، منها استجابة بمحاستجابات، أعطى الحالة ثالث ثا 93زمن الرجع       
مما يدل على القلق  -بيعة مع ش+، باإلضافة إلى استجابة بمحتوى طيدل على فتور القلق

 دد.التر و 

 البطاقة التاسعة : البطاقة المرفوضة 
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ثا، أعطى الحالة ثالث استجابات، ظهور استجابة ش فق  31انخفاض زمن الرجع إلى     
لبطاقة التي قلقه أمام او  ،الحالة انزعاجسلبي مما يؤكد  بانفعالاستجابة ل ش مشحونة و 

 .ةش تشير إلى العاطفة الغير مستقر استجابة ل تمثل مثير عاطفي، و 

                                                         البطاقة العاشرة : البطاقة العائلية
 ثا، قدم الحالة ستة استجابات، أعطى استجابة كلية هذا يدل على قدرة 26زمن الرجع      

 البطاقة وغيابها ، نالحظ غياب الشائعات في هذهقلية خاصة بالتنظيم، تجنب اللونع     
هذا ما و  ،االختبار انتهاءذلك بسبب بدو أن الحالة أظهر سرور طفولي و ، ييطرح مشكل

  يفسره وجود استجابتين حي. 

                                                           التحليل العام للحالة : -6-1
ضح أن الحالة تطبيق اختبار الرورشاخ اتإجراء المقابلة نصف الموجهة، و  من خالل    

يتفاقم هذا القلق بسبب المخاطر التي يتعرض لها في الموت، و  يشعر بالقلق إزاء تفكيره في
ضعية خطيرة ال قلق الموت هو رد فعل أمام و " أن "Freudفرويد "مهنته  حيث يرى 
 (S. freud , 1987 , p 122 ) ."يستطيع الفرد صدها

 زفقدان التركيو  ،لموت تمثلت في االرتباكت قلق ايعاني الحالة من بعض تظاهراو       
و ذلك ، باإلضافة إلى إصابته بمرض سيكوسوماتي هو القولون العصبي واضطرابات المعدة

أن " التعرض المستمر  "Hans selye هانز سيلي"راجع إلى ضغوطات العمل حيث يرى 
تمرة للجهاز ارة المسللضغط النفسي يحدث اضطراب في الجهاز الهرموني من خالل االستث

لناتجة أن هذه االضطرابات الهرمونية هي المسؤولة عن األمراض السيكوسوماتية االمستقل، و 
 (               16، ص  2333) ريحاني الزهرة ، ".عن التعرض للضغط النفسي والتوتر الشديدين
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بطاقة الثالثة تشريحيتين في ال استجابتينجابة نار في البطاقة الثانية، و كذلك ظهور استو      
صريح بمعنى أنه أخذ  تعد هاته االستجابات بمثابة إسقاطبار الرورشاخ ، و الرابعة من اختو 

 بالمهنة. تأثره، مما يشير إلى من الواقع وجسد

إذ ميز ليستر من وجهة نظر  اآلخرينيشعر الحالة بخوف من عملية احتضار       
  ."اآلخرينبينها " الخوف من احتضار  سيكولوجية بين جوانب أربعة للخوف من الموت من

 (96، ص  3411د محمد عبد الخالق، ) أحم                                           

في  % 34كما تبين أن الحالة يعاني من قلق عميق إذ وصلت معادلة القلق إلى       
تقديم ، و  ل تقديم الحالة استجابات ش فق، تشريحكذلك من خال، و اختبار الرورشاخ

الة هو استجابات تضليلية في البطاقات اإلرتكاسية يفسر وجود هذه االستجابات لدى الح
 .هواجس من الحوادث المنزلية،  كما أن لدى الحالة وجود قلق ناشئ عن اإلحباط

، كما لمسنا لديه قلق حالة لديه بعض تظاهرات قلق الموتمما سبق نستنتج أن الو      
 ، إذال يستدعي تدخل عياديطبيعة مهنته التي تتسم بالمخاطر لكنه  ذلك عائد إلىو موت 

  ،حتميةلدرجة ألن الموت ظاهرة إنسانية و بنفس انجد نفسه عند أشخاص في مهن أخرى، و 
 ال عن تكيفه مع الحياة. عيق الحالة عن القيام بتدخالته و أي هذا القلق ال ي
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 : (2) الثانية الحالة-2
 ة :تقديم الحال-2-1
 سنة 91: العمر -                             : ذكر             الجنس -
 ترتيب بين اإلخوة : الثالث -     ذكور (              2،  إناث 9) 6: عدد اإلخوة -
 : متوسطالمستوى االقتصادي -عة أساسي                     : التاسالمستوى الدراسي -
 وجالحالة المدنية : متز  -
 سنة 22الخبرة :  -  ة)فرق التدخل(              المهنة : عون حماية مدني -
 الظروف المعيشية للحالة : -2-2
أب ألربعـة أبناء  ، متزوج وسنـة، يقطـن بمدينـة بسـكرة 91الحالة راشـد يبلغ مـن العمـر      
 ى، المستو سنة 22منذ  ، يعمل الحالة بمصلحة الحماية المدنيـة كعون تدخـلذكور، بنت( 1)

 االقتصادي متوسط.
 ملخص المقابلة مع الحالة : -2-3
لكنه بدى قلقا عند اء المقابلة التي تمت على إنفراد، و كان الحالة متجاوب أثناء إجر      

بعض اإليماءات  استجاباتهرافقت مازال ذلك في بقية المقابلة، و  بداية المقابلة لكن سرعان
، فقد كان الحالة يوقف المقابلة من العبوس، الصمت، شبك األصابع(، والحركات) كالتنهد

ــض تظاهرات قلق الموت النفسية والجسديـة ة لديه بعتبيــن لنا أن الحال خر ثم يعود،حين آل
   ( 1) أنظر الملحق رقم ، فقدان الشهية.اضطرابات النوم هي االرتباك و 
مقابلة العيادية نصف الموجهة مع الحالة، من خالل ال تحليل المقابلة مع الحالة : -2-4

المكونة من أربعة محاور قلق الموت،  تظاهرات قلق الموت، الموت واالحتضار، الخوف 
                    من الحوادث، بدى الحالة قلق في بداية المقابلة.                       

ء ذلك، وقلقه يزيد بسبب طبيعة تبين أن الحالة يفكر في الموت ويشعر بالقلق إزا       
عمله الخطر، والمفاجئات التي تصادفه أثناء أدائه لتدخالت ظهر ذلك في قوله " صح، 
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ال ال "، كما يبدي  لخاطر مهنتنا كل مرة فيها حوايج جدد، وكيفاه يكون التدخل خطير وا 
تركهم بعد الحالة قلق مما سيأتي بعد الموت، ويكمن السبب وراء ذلك هو خوفه على من سي

)عبوس (، نعم نقلق، نخمم على والدي خاصة ولدي الصغير الموت اتضح ذلك في قوله " 
                                    ".    لي عندو ست سنين و الوالدة و مرتي من بعدي

      يكون كاينث قال " ـيظهر أن الحالة يشكو من االرتباك أثناء قيامه بالتدخل حيو      
اضطرابات النوم واضطرابات الشهية جسدية تتعلق ب، باإلضافة إلى أعراض " panicال 

    " ، à l'aise، يعود راقد و هو مش ما يرقدش الواحد رايح dix foisهيه حيث قال "
 .أحيانا نفقد الشهية ع الماكلة " في قوله "و 
حباط عند عجزه عن إنقاذ شخص ما  أيحمل الحالة مشاعر ذنب و        اتضح ثناء التدخل ا 

قول نص ينين وأنا مانيش  قادر نوصلوا، و كي نسمع شخ، ندم إحباط ")تنهد(ذلك في قوله
شفقة عندما يكون شخص " ، وتبين أن الحالة يبدي توتر و كون زربت شوية راني سلكتو
أظهر الحالة ميكانيزم دفاعي و " ،  ، يغيضني راهو بشر()صمتيحتضر أمامه حيث قال " 

   ، الصعوبات التي تواجهه أثناء إنقاذه لشخصاطر و لمقاومة إذ أنه يتحدى المختمثل في ا
، باإلضافة إلى أن الحالة في حادث أو تدخلبطريقة مفاجئة  كما أن الحالة يخاف أن يموت

 (، حرائق)تنهد" ناء أدائه لتدخل ظهر ذلك في قولهبأن الموت قريب منه أثيشعر 
sauvetageلكش، يعني قادر يموت في أي  ية المدنية معرض، فيضانات، عون الحما

ما يزيد من إثبات قلقه من الموت معايشته لحادثة وفاة زميل له أثناء التدخل "، و تدخل
تأثرت به هيه عندي زميل توفى في الخدمة و توقعه نفس المصير اتضح ذلك في قوله " و 

 .، و متوقع روحي نموت كيفو"مازلت متأثر)بكاء( و 
يخوفوا  ،هيه "اجس من الحوادث المنزلية حيث قالهر أن الحالة لديه هو كما ظ      

، فأصبح هنه حوادث يصادفها أثناء تدخالته، كما أن الحالة يرسخ في ذالحوادث المنزلية"
به، تسرب من  االختناق  fuite de gaz ،هيه ه "ـيتوقع وقوعها ألسرته ظهر ذلك في قول
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ما يثبت تأثر الحالة الشديد ، و " رائقـب الحـا هو سبـر دايمـ، الغاز يخوف ياسالمدفئة
حيث نزل ــــة في المـالالزم االحتياطاته إفراطه في أخذ ـدها في عملـبالحوادث التي يشه

"، ال يبدي الحالة  وبهذا نكون رايح احتياطاتييعني أخذ كل   l'alarme، مدايرنعم"قال
 .مواجهته مشكلة سير مفاجئةاك عند ، إال أنه يشعر باالرتبخوف من السياقة

، باإلضافة إلى بلة مع الحالة أنه يشعر بالخوف والقلق من الموتالل المقاتبين من خ      
الحالة تظاهرات قلق الموت منها االرتباك، اضطرابات النوم، فقدان الشهية، و أن لديه بعض 

هذا راجع إلى كل دخالت، و لديه هواجس من الحوادث المنزلية التي يشهدها أثناء الت
 .التي يتعرض لها بسبب طبيعة عمله المخاطر

 شاخ للحالة :ر الرو  اختبارتقديم و تحليل  -2-5
 : االختبارتقديم  -2-5-1

اتاالستجاب التحقيق المكان المحدد المحتوى شائعة  
 
 شا
 شا

 
 حي
 حي

 
 ش+
 ش+
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 ك
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 طبيعة
 نار
 طبيعة
 ) ب (

 

 
-ش+  
 ل
-ش+  

 ح شبه
 حية

 
 ك
 ج
 ك
 ك

 
 الكل-
 األحمر السفلي-
 الكل-
 الكل-

 "        Ⅱ: 9 اللوحة
 صخرة˄˅-
 نار ˄-
 جبل˄-
زوج وحوش عمالقة  ˄-

 يتبارزوا
1' :15"             

      "Ⅲ :       35اللوحة     



 عرض الحاالت و مناقشة النتائج                                                                 الفصل الرابع

62 

 

 شا
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــر

 ب
 

 تشريح
ـــــــــــــــظــــــــــ  

 ح ب
 سا
 ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــا

 ك
 
 ج

 تنــــــــــــــــــــــ

              الكل -
 
     األسود المركزي-

 كل منهما امرأتان˄-

 تحتكم قلب
      األسود لي في˄-

 cœurالنص 
31"  

  
 ) ب (

 
 ش فق

 
 ك

 
 -الكل

 "Ⅳ:          34اللوحة
وحش له بنية  ˄˅˄-

 ضخمة 

21" 
 
 شا

 
 حي

 
 ش+

 
 ك

 
الكل-  

 

 "Ⅴ:          1اللوحة
 فراشة الربيع ˄-

23"  
  

 تشريح
 
 ش+

 
 ك

 
الكل-  

  "Ⅵ:       22اللوحة
كأنه قفص  و˄˅-

 صدري

 21" 
  

 حي
 تشريح

 
 

 حي

 
 ح حي
-ش  
 
 

 ح حي

 
 ك
 ج
 
 
 ك

 
 -الكل

 
 
 

 -الكل

 "Ⅶ :      12اللوحة
زوج  ˂˄˅˄˅ ˄˃-

حيوانات حاملين نصف 
 هيكل تاع بشر 

زوج أرانب  ˄ -
    قاعدين فوق صخرة



 عرض الحاالت و مناقشة النتائج                                                                 الفصل الرابع

63 

 

   (x2الرورشاخ للحالة  ستجابات( يمثل ا4جدول رقم ))
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       اختبار االختيارات :       -

+Ⅶفيها تضامن طر وكأنها فيها حيوان أليف والحيوان األليف يعجب أي واحدعجبتني لخ ،
 .على نصف قطعة في زوج حاملين نصف قطعة

+Ⅹ أي إنسان مذابيه يعيش في قلعة فيها جنود و خضارعجبتني كي عاد فيها قلعة و. 

-Ⅴ اش الأنا الخفاش ما نبغيهش هكا الخفما عجبتنيش كي عاد فيها خفاش و. 

-Ⅳ القوة تاع الوحش ما نبغيش العنفجبتنيش فيها القوةما ع ،. 

 تحليل االختبار : -1-5-2

 : التفسير الكمي 

=T 643                                                          م ز إ= R/T 

 =R 29                                                           ثانية 24 =م ز إ 

 :التموقعات •

 %  39= %ك                                                            31 =ك 

 46%  = %ج                                                           33  =ج 

 ج  كنمط المقاربة 

 التتابع :

 نجده عند الشخص السوي  33من  1/6تتابع مفكك 

 المحددات :  •

 =46%%ش                                                       6 =ش+  

 64% = %ش+                                                     2  = -ش+
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 1 = -ش

 3 =ل ش

 1=مج ل                                                             2=ل 

 % 92 = %ل                                                         3=ش فق

 TRI =2 /1                                                        2 =ح ب

 2 =ح حي

 3 =ح شبه حية

 المحتوى : •

 % 31=  %ب                                                          1 =ب 

 2= )ب(

 %11%=حي                                                        1 =حي 

 3)حي(= 

 % 23 =معادلة القلق                                                      3 =تشريح 

                                              3نار = 

 2 = طبيعة

                                                    3 =نبات

 3=مران ع

 % 31 = %شا                                                         9 =شا 
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 النقاط الحساسة : -

 .بطاقة الرابعة ) البطاقة األبوية(استجابة  ش فق في ال •

 .(الثامنة ) بطاقة التكيف العاطفي صدمة في البطاقة •

 .ة( انفجار عدوانيبطاقة العدوانينار في البطاقة الثانية )  استجابة •

ة ) بطاقناظرية تدل على نقص الثقة بالنفس، واحدة في البطاقة الثالثةمالحظات ت 2 •
 .) البطاقة المرفوضة (التقمص (، وأخرى في البطاقة التاسعة

 التفسير الكيفي: 

                                                                                                                                                                الهيكل الفكري :  • 
  ،ثا 24، متوسط كل استجابة هو استجابة، وهي إنتاجية متوسطة 29قدم الحالة       

 بآليةيدل على معالجة الواقع  %39=  %ارتفاع نسبة كأسلوب مقاربة ك ج، تتابع مفكك، و 
 ون إهمال الخصوصيات في بعض المواقف.كلية د

عن النسبة التي وضعها هيرمان رورشاخ  %69=  %: انخفاض نسبة ش+دراسة الذكاء
يشير إلى أن  % 33هي أقل من المعدل و  % 11كذلك نسبة حي = ، و % 43 - 13%

دليل على  % 96=  %مقارنة بنسبة ج  % 39=  %ارتفاع نسبة كمستوى الذكاء جيد، و 
 ي أكثر منه تطبيقي.ذكاء نظر 

 الهيكل العاطفي :  •

 يشير إلى أن الحالة من النمط المنبسط  TRI =2 /1: نمط الرجع الحميم الطبع والمزاج
يدل  3 كذلك ظهور ل ش =، عاطفته ينقصها العمق، و % 92وهذا ما بينه كذلك ل % = 
حسب الطاقة معين يتغير  ، ال يستطيع الثبات على موضوععلى العاطفة الغير مستقرة

 .المزاجية
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هذا ، باإلضافة إلى وجود استجابة ش فق كل وهي تفوق المعدل % 23معادلة القلق        
واردة، كما أنه يستسلم  لالنهيارال يستطيع ضبطه فقابليته يدل على قلق عميق لدى الحالة، و 

 .يحاول الدفاع عن نفسه بضبط قلقه قدالنفعاالته و 

رية ساكنة يدل على صعوبة االتصال، وتخيل واسع على كة بشوجود استجابتين حر       
 الثقة بالنفس. قلةدل على ن يي، ووجود مالحظتين تناظريتحساب التكيف

حض ، ظهور استجابتين ل مير مراقبة من طرف المنطق نوعا ما: عاطفته غمراقبة العاطفة
عدوانية، صدمة األحمر   عالمة هذا االنفجار نار في بطاقة اليدل على العاطفة المتفجرة، و 

وصعوبة ، يدل على عدم االستقرار العاطفي %  70انخفاض نسبة ش+ % عن المعدل 
، باإلضافة إلى صدمة في البطاقة الثامنة تعد صدمة في التكيف، صعوبة في التركيز

 .لدى الحالة مشاكل عاطفية اجتماعيةيدل على  مما نالو األ

ته انخفاض             عالملديه صعوبة في التكيف و  ن الحالةأ : يظهرالقدرة على التكيف
 .% 23دل عن المع % 31انخفاض نسبة شا %= ، و %96ش % = 

: التفسير الدينامي 

                                                                             البطاقة األولى : بطاقة الدخول في وضعيات جديدة
ي مع استجابة كلية ثا، قدم الحالة استجابتين ذات محتوى حيوان 2الرجع  كان زمن       
، كما أنه من الواضح أن الحالة ال يجد دليل على أخذه لألمور بنظرة كلية، كالهما شائعو 

 صعوبة في العامل مع الوضعيات الجديدة. 

                                                         البطاقة الثانية : بطاقة العدوانية 
 ، حيث قدم الحالة استجابة جزئية مع ل محضثا 4ع زمن الرجع في هذه البطاقة ارتفا     

اقبة نقص في مر السيطرة على ردود أفعال وجدانية، و  محتوى نار مما يدل على فقدان
، باإلضافة إلى ر وجود صدمة اللون األحمرهذا ما يفسو ، العدوانية أي انفجار عدواني

 .ير إلى نوع من التردد لدى الحالةمما يش -ذو محتوى طبيعي مع ش+ استجابتين
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 البطاقة الثالثة : بطاقة التقمص 

، وجود استجابة ب هذا ثا إلى 13 البطاقة بالنسبة لسابقتها امتد زمن الرجع في هذه     
بشرية ساكنة  ، لكن ارتباطه بحركةص الكائنات البشريةيعني أن الحالة لديه القدرة على تقم
، مما يدل على ثم أصبح المحتوى تشريحي مع ل محضيشير إلى صعوبة في االتصال 

 .و ل محض تشير إلى عاطفة اندفاعية، االت الحالة تجاه الموتانشغ

 البطاقة الرابعة : البطاقة األبوية 

وجود ، و أعطى الحالة استجابة شبه بشرية، ثا 34البطاقة  انخفض زمن الرجع في هذه      
 .لى وجود قلق عميق ال يستطيع ضبطه، ويستسلم النفعاالته ويبالغ فيهاش فق تدل ع

 البطاقة الخامسة : بطاقة صورة الذات

، هذا ما يفسر إدراكه الة استجابة واحدة حيوانية شائعة، أعطى الحثا 1زمن الرجع       
يشير إلى إدراكه الجيد ذلك كر بالعالم الخارجي بطريقة طبيعية، و السوي للواقع حيث يشع

 . لذاته

                                                       لبطاقة الجنسية البطاقة السادسة : ا
ة ، قدم الحالة استجابثا22 البطاقة مقارنة بالبطاقة السابقةارتفاع زمن الرجع في هذه        

 لبطاقة يطرح مشاكل جنسية.غياب التظليل في هذه ابمحتوى تشريح، و  -واحدة مع ش+

                                                          البطاقة السابعة : بطاقة األمومة
 ، قدم الحالة ثالث استجاباتضافة إلى تقليب البطاقة عدة مرات، باإلثا 12زمن الرجع      

، وجود ر في العالقة مع األمعاني من توت، يشير إلى أن الحالة يعدم إدراك الحالة للحركة  
 بمحتوى حيواني يدل على عدم نضج النمو االجتماعي. استجابتين

 البطاقة الثامنة : بطاقة التكيف العاطفي
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ضافة إلى تقليب البطاقة عدة ، باإلثا 33الرجع في هذه البطاقة إلى  ارتفاع زمن       
شاكل عاطفية اجتماعية، ألن هذا يشير إلى أن الحالة لديه م مرات رفض البطاقة، صدمة

 البطاقات الملونة في الرورشاخ  تدل على أنماط العالقات االجتماعية.

 البطاقة التاسعة : البطاقة المرفوضة 

ية تدل على ، ثالثة منها كلثا، أعطى الحالة أربع استجابات 11كان زمن الرجع       
 .إلى عاطفة غير مستقرةت ل ش يشير ، قدم الحالة استجاباالنضج العاطفي للحالة

  البطاقة العاشرة : البطاقة العائلية

الحالة ستة استجابات كلها  ، أعطىثا 34إلى  ارتفاع زمن الرجع في هذه البطاقة     
 غيابهما يطرح مشكلة.ذه البطاقات عدم وجود الشائعات و ، ويالحظ في هجزئية

                                                           التحليل العام للحالة :  -2-6
تطبيق اختبار الرورشاخ أن الحالة يشعر ن خالل المقابلة نصف الموجهة، و اتضح م       

" قلق الموت أن Freudفرويد ، حيث يرى فكيره في الموت بسبب مخاطر مهنتهبالقلق من ت
                                 صدها ".هو رد فعل أمام وضعية خطيرة ال يستطيع الفرد 

(S. freud , 1987 , p 122)                                                          

 ،، منها االرتباكجسديةلق الموت نفسية و يشكو الحالة من بعض تظاهرات قو      
، السابعةو  ظهور استجابات تشريح في البطاقات السادسةو  ، اضطرابات النوم، فقدان الشهية

هذه االستجابات تشير في البطاقة الثانية من الرورشاخ، و  استجابة ناروالتاسعة والعاشرة، و 
 .جسد مما يدل على التأثر بالمهنةإلى إسقاط صريح أي أنه أخذ من الواقع و 

إذ ميز ليستر من  اآلخرينتوتر أمام عملية احتضار ينتاب الحالة مشاعر خوف و       
أربع جوانب للخوف من الموت من بينها " الخوف من احتضار وجهة نظر سيكولوجية بين 

 ( 96، ص  3411) أحمد محمد عبد الخالق ،  ." اآلخرين
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في  % 23اتضح أن الحالة يعاني من قلق شديد حيث وصلت معادلة القلق إلى و       
يشعر الحالة بقلق مما سيحدث بعد الموت إذ يرى جاك شورون " أن ختبار الرورشاخ، و ا
محمد عبد الخالق ، خوف مما سيحدث بعد الموت يعد من مكونات قلق الموت " ) أحمد ال

      .                                                                (93، ص 3411
 "شارلتز"يكمن السبب وراء ذلك هو خوفه على من سيتركهم بعد الموت حيث يرى و        

خاصة على من سيتركهم الشخص من أسرته و " تأثير الموت  أن من أسباب قلق الموت
 (  341، ص  3411) أحمد محمد عبد الخالق ،  ."األطفال الصغار

 .لحالة هواجس من الحوادث المنزليةكما أن لدى ا      

مسنا لديه قلق كما لحالة لديه بعض تظاهرات قلق الموت، و مما سبق نستنتج أن الو       
يستدعي تدخل عيادي  ،  لكنه العة عمله المحفوف بالمخاطريإلى طب ئدذلك عامن الموت و 

ألن الموت ظاهرة إنسانية بنفس الدرجة نجد نفسه عند أشخاص في مهن أخرى، و  حيث
 .ال يقف عائقا أمام أدائه لتدخالت، أي هذا القلق وحتمية
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 :(3)الثالثة  الحالة-3
 تقديم الحالة : -3-1
 سنة 93العمر :  -                                         ذكر  : الجنس -
 : الثالثترتيب بين اإلخوة - إناث،  ذكر (                       2) 1عدد اإلخوة:  -
 : متوسطالمستوى االقتصادي -  ثة ثانوي                       : الثالالمستوى الدراسي -
 : متزوجالحالة المدنية -
 سنة 23الخبرة :  -             عون حماية مدنية)فرق التدخل(     :المهنة -
 الظروف المعيشية للحالة : -3-2
ثالثة أب ل، متزوج و سنة، يعيش في مدينة بسكرة 93مر الحالة راشد يبلغ من الع      

، المستوى االقتصادي سنة23اية المدنية كعون تدخل منذ ، يعمل بمصلحة الحمذكور
 متوسط.

 ملخص المقابلة مع الحالة : -3-3
لحالة في ظروف جيدة وعلى إنفراد، حيث كان الحالة جد متعاون  جرت المقابلة مع ا       
اتضح أن و حيث كان يجيب على األسئلة بطالقة، اتضح ذلك من خالل إجاباته الواضحة و 

وهي سرعة ة وفيزيولوجية ة لديـه بعض تظاهرات قلق المـوت تمثلـت في تظاهرات نفسيالحال
 (  9أنظر ملحق رقم  ).ة النوم، الكوابيسالتركيز، فقدان الشهيــة، صعوب الغضب، فقدان

 تحليل المقابلة مع الحالة :-3-9  
من خالل إجراء المقابلة نصف الموجهة مع الحالة المكونة من أربع محاور قلق       

لحالة ادث، لوحظ أن ا، الخوف من الحو تظاهرات قلق الموت، الموت واالحتضار ،الموت
 .كان يجيب بكل حرية وطالقة

نه يكون خوفه مر في الموت وتفكيره فيه يشعره بالقلق، وأن قلقه و كتبين أن الحالة يف      
، نخاف ألنو نعمأكبر بحكم مخاطر مهنته وما تحمله من تطورات ومفاجئات حيث قال" 

، كما أبدى توتر مما " ب منكخدمتي كعون فيها مخاطر تحسي فيها بلي الموت قري
، كاين قلق bien surهيه نقلق من المجهول" سيحدث بعد الموت ظهر ذلك في قوله
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، " معلبلناش واش راهو يستنى فينا ،واش كاين ورا الموت كاينة حاجة مجهولة معلبلناش
   .ره بعد الموتظإزاء المجهول الذي ينتأي أن الحالة يبدي قلق عميق 

       هيهتدخـل في ظروف صعبة حيـث قال"أدائه ل ءن االرتباك أثناـيشكو الحالة م      
رالك ، يجما تقدرش تجبدهمكي نلقى الناس في بالصة محروقة وحاصلين و  crakال 

يشكو كذلك من فقدان التركيز في بعض المواقف ظهر ذلك و   "،ارتباك تحس روحك حابس
، يعود مثال تدخل الفوضى ياسرت لي تكون نكون مش قادر نركز في الحاالفي قوله " 
إلى أن الحالة سريع  باإلضافة، "احد دايرين بيك يروحلك التركيزو  54،  44وسط لبالد 

، كما أن هناك أعراض فيزيولوجية خاصة تلك التي "أنا سريع الغضب  أه "   االستثارة
نوم يمكن عندي صعوبة في الو هذا ما اتضح في قوله " تتعلق باضطرابات النوم و الشهية 

س من يبصح ساعات نشوف كواب أحالمي عادية "   و" خطرة في اليومين ما نرقدش 
   ". " أحيانا نعاني من فقدان الشهية الخدمة " 

حسرة عند عجزه عن إنقاذ شخص في عملية تدخل و كما أن الحالة يحمل مشاعر ذنب       
ظهر أن ي"، و  بوزيشنضرب سمانة منرو  ،)صمت(، اكتئاب كبيرفي قوله " ظهر ذلك 

أمام شخص يحتضر حيث قال  عندما يكون ارتياحعدم الحالة يحمل مشاعر توتر و 
 ، فيما أخبرنا بأنه يخاف من الموت بطريقة مفاجئة "  " نفسية نتاعي تتزعزع ،(صمت)"
خاف ، أي أنه ي" راش كاين ناس تخليهم وراك، منشتيش الموت المفاجئ خط(صمت )

خطورة في عمله تشعره بقرب صرح الحالة بأن أكثر المهام موته، و على من سيتركهم بعد 
الخلل الكهربائي لي نخاف منو لخطر ضربتو مفاجئة ، اتضح ذلك في قوله " أجله و 

  ."حس بلي الموت قريب منك ياسر ياسرالحرائق تاع المصانع ، ت
، عنديي قوله "وادث المنزلية ظهر ذلك فخوف من الحتبين أن الحالة لديه هواجس و       
، " اف من الحوادث المنزلية، هذو ديما نخمم فيهم ، نخالغاز، االختناق في المنزلتاع ن

كما أن الحالة يبقى في ذهنه تصورات لحوادث صادفته أثناء تدخالته فأصبح يتوقع حدوثها 
جليا في  ذلك يظهر، و "الدارالخلل الكهربائي لي ياكل   surtout،قال " هيهسرته حيث أل

، كل هذا يدل على تأثر الحالة الشديد شديد على أخذ االحتياطات الالزمةحرص الحالة ال
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، إال أنه يشعر بالرعب بالحوادث التي يراها في التدخالت، ال يبدي الحالة خوف من السياقة
 .كلة سير مفاجئةعند مواجهته مش

ما سيأتي ى خوف مأبدو  ،أن الحالة يشعر بلقلق من الموتظهر من خالل المقابلة       
قلق الموت تمثلـت في سرعـة  تظاهراتبعض ، باإلضافـة إلى أن الحالة لديـه بعد الموت
وفقدان الشهية، صعوبة النوم، الكوابيس، وفقدان التركيز، ويبدو أن الحالة لديه  الغضب

      الحوادث المنزلية كل هذا جراء طبيعة عمله. الهواجس من
 الروشاخ للحالة : اراختبتقديم و تحليل  -3-5
 : االختبارتقديم  -3-5-1

 البطاقات التحقيق المكان المحدد المحتوى شائعة
 
 شا

 
 حي

 
 ش+

 
 ك

 
 الكل-

 "Ⅰ:          4اللوحة
  خفاش˄-

                33"              
 

 
 
 شا

 ــــــــــــــــــــــــــــــر

 
 حي
 

 حي
 ظـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
-ش  
 

 ش+
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 ك
 
 ك

ـــــتنـــــــــــــــــــــــــــ  

 
 الكل-

 
 الكل-

 

 "Ⅱ:        31اللوحة
يشبه ل ˄˅˄˅˄˅ -

Grenouille 
 زوج دببة متقابلين ˄-

23" 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــر
 
 شا

 
 حي
 ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حي
 تشريح

 
 ش+
 ح ب
 ظــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ش+
 ش+

 
 ك
 ك

 تنــــــــــــــــــــــــــا
 
 ج
 ج

 
 الكل-
 الكل-
 
 
 الوسط-
 األحمر الجانبي -

" Ⅲ:      31اللوحة
          سرطان˄˅-
زوج عباد مقابلين  ˄-

 في بعضاهم حاكمين
                  قلة
- ˄ Papillon      
 كالوي˄-

93"  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــة

 
 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
 

 صـــــــــــــــــــــ

 "Ⅳ:       33اللوحة 

ما  ˄˅˄˅˄˅˄ -
، ما حل لقيتلوش

        عرفتش واشي هو
63"  

 
 شا

 
 حي

 
 ش+

 
 ك

                     
 الكل-

 
 
 

 "Ⅴ:        3حةاللو 
خفاش على  ˄˅˄˅-

 Positionحساب ال 
تاع الجناح بكلو 

 خفاش

32"  
  

 شيء
 شيء

 
-ش  
-ش  

 
 ك
 ك

 
 الكل -
 الكل -

       " Ⅵ:        1 اللوحة
             أداة˄˅-
 كشغل ساطور ˅ -

1 :14 ' 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــر

 

 
 ب ج

 ظــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ش+

ـــــــــــــــــــــــاـــــ  

 
 ج

ـــتنـــــــــــــــــــــــــــ  

                       
 الثلث العلوي -

" Ⅶ:      23اللوحة
زوج وجوه ˄˅˄˅ -

تاع عباد كي شغل 
 مقابلين بعضاهم

13" 
 

 
 شا

 
 نبات
 حي

 
 ش+
 ش+

 
 ك
 ج

 
 الكل-
الجزء الوردي -

                          "Ⅷ:       4 وحةالل
 كلها كأنها زهرة ˄˅-
              زوج نمورا ˄ -
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 تشريح

 
-ش  

 
 ج

 الجانبي
 الوردي المركزي-

                     
 رئة ˄ -

94"  
  

 نبات
 حي
 نار
 

 
-ش  
 ش+
 ل

 
 ك
 ك
 ج

 
               الكل-
               الكل–
 البرتقالي-

 
 
 

"   Ⅸ:       22اللوحة
      شجرة˄˅˄˅ - 
    بحرحصان ال˄ -
نار على حساب  ˄ -
  Couleur   clairال
                                                                               foncéو

40                  " 

 
 

 
 
 
 
 
 شا

 
 تشريح

 
 نبات

 
 عمران
 نار
 حي
 نبات

 
-ش  
 

 ش ل
 

 ش+
 ل
 ش+
 ل ش

 
 ك
 
 ك
 
 ج
 ج
 ج
 ج

                               
                            الكل -
                     

               الكل-
                                               
    الرمادي العلوي -
             الوردي-
   األخضر السفلي -
 كل األصفر-

 "Ⅹ:          4اللوحة

جهاز تنفسي تاع  ˄-

                انسان
- ˄˅Bouquet de 

fleurs               
ل        برج إيف ˅ -
- ˄ Flamme 
   حصان البحر ˅ -
 Desاألصفر  ˅ -

fleurs 
1' : "31  

 (x3( يمثل استجابات الرورشاخ للحالة 3)جدول رقم )                                                  
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 : االختيارات اختبار -
 +Ⅲ حاجةعجبتني كي عادت Simple  فيهاPapillon. 

+Ⅹ  عجبتني كي جات فيهاDes fleursمليحة تسر العين كي تشوفيها ،.  

- Ⅳما نشتيهاشما عجبتنيش حاجة مافهمتهاش ،. 

-Ⅵ ماعجبتنيش لخطر رمز للعنف.  

 تحليل االختبار : -3-5-2

 : التفسير الكمي 

=T 314                                                           م ز إ= R/T 

 =R 21                                                           ثانية 23 =م ز إ 

 :التموقعات •

 %  31= %ك                                                            31 =ك 

 % 91 = %ج                                                            33 =ج 

 نمط المقاربة ك ج 

 التتابع :

  .نجده عند الشخص السوي 33من  1/6تتابع مفكك 

 المحددات :  •

 %11= %ش                                                      32 =ش+  

 %61 = %ش+                                                        6  = -ش

 3 = ل ش
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 9.3=مج ل                                                          3 =ل ش

 % 32 = %ل                                                           2=    ل

 TRI = 3/9.3                                                       3  = ح ب

 المحتوى : •

 %4=  %ب                                                             3 =ب 

 3=ب ج

 %14%=حي                                                          4  =حي 

 1 =تشريح 

 % 31 =معادلة القلق                                                           2  =نار

 3=عمران 

 9نبات =

 2 =شيء

 % 26 = %شا                                                          6  =شا 

 النقاط الحساسة : -

 .شير إلى انفجار عدوانيت 33بطاقة الو  4ين ذات محتوى نار في البطاقة استجابت •

 ، قد تشير إلى توتر العالقة مع األب. (بطاقة الرابعة ) البطاقة األبويةصدمة في ال •

في البطاقة الثانية، وواحدة في البطاقة الثالثة، وأخرى في  ، واحدةريةمالحظات تناظ •
 .تدل على نقص الثقة بالنفس البطاقة السابعة
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 : التفسير الكيفي 

                                                                       الهيكل الفكري : •
استجابة كان متوسط زمن  كل جية متوسطة، و هي إنتااستجابة، و  21أعطى الحالة        
يدل على أن  % 31=  %ارتفاع نسبة ك و ، ، تتابع مفككثا، أسلوب مقاربة ك ج 23

 الحالة يتعامل مع الواقع بالعموميات دون إهمال الخصوصيات في بعض المواقف.

يشير إلى أن  %61=  %، و نسبة ش+% 31=  %: من خالل نسبة ك دراسة الذكاء
دليل على  % 91=  %مقارنة بنسبة ج  % 31=  %ارتفاع نسبة كالذكاء جيد، و مستوى 

 ذكاء نظري أكثر منه تطبيقي.

 الهيكل العاطفي : •

لى أن الحالة من النمط المنبسط إ TRI = 3/9.3 : يشير نمط الرجع الحميمالمزاجالطبع و 
 ، عاطفته ينقصهااتميل الحالة إلى الخروج من الذ يشير إلى % 32=  %هذا ما يثبته ل و 

، فالحالة ال يستطيع الثبات على ل ش يدل على العاطفة الغير ثابتةوجود استجابة ، و العمق
حالة يخفي قلق عميق وراء ، من الواضح أن الير حسب الطاقة المزاجيةموضوع معين يتغ

وجود االستجابات ح ب، و  لوحظ قلة، و % 31هذا ما أثبتته معادلة القلق انبساطه، و 
الرابعة مما إلى رفض البطاقة  باإلضافة، محض مما يشير إلى انفجار عدوانيجابتين ل است

ناظرية تدل على نقص الثقة بالنفس، وجود ثالث مالحظات تيدل على صدمة األسود، و 
 . دل على صعوبة االتصال، تخيل واسع على حساب التكيفترية ساكنة وجود حركة بشو 

 ،ل محض يدل على عاطفة انفعالية، عاطفة غير مراقبة ين: وجود استجابتمراقبة العاطفة
، مما يدل على نفجار نار في البطاقة التاسعة والعاشرةعالمات هذا االعاطفة متفجرة، و 

ني نقص في المراقبة االنفعالية وخاصة نقص ، يعالسيطرة على ردود أفعال وجدانية فقدان
 .في مراقبة العدوانية
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، كل هذه % 26=  %ارتفاع نسبة شا النمط المنبسط، و من  القدرة على التكيف : الحالة
قامة عالقات اجتماعيةالمعطيات تدل على قدرة الحالة على ا ن هذه العالقات ، لكلتكيف، وا 

 .ما يثبته قلة االستجابات ب ، ح بهذا تمتاز بالسطحية و 

  : التفسير الدينامي 

                                                                    ى : بطاقة الدخول في وضعيات جديدةالبطاقة األول
ثا، قدم الحالة استجابة واحدة وهي شائعة، وهذا ما يفسر  4كان زمن الرجع منخفض      

 أن الحالة يتعامل مع الوضعيات الجيدة بطريقة طبيعية.

 البطاقة الثانية : بطاقة العدوانية 

تجابتين كلية ذات ، أعطى الحالة اسثا 31هذه البطاقة إلى الرجع في  امتد زمن      
 .محتوى حيواني

 البطاقة الثالثة : بطاقة التقمص 

هذا ، منها استجابة واحدة بشرية و ثا، أعطى الحالة أربع استجابات 31زمن الرجع       
مما  ، لكن رافق ذلك ح ب ساكنةلقدرة على تقمص الكائنات البشريةيعني أن الحالة لديه ا
                ، باإلضافة إلى استجابة ذات محتوى تشريحي مما يدل علىاالتصاليدل على صعوبة في 
تناظرية ، وكذلك استجابتين ذات محتوى حيواني، وظهور مالحظة انشغاالت تجاه الموت

  مما يدل على نقص الثقة بالنفس.

 البطاقة الرابعة : البطاقة األبوية 

فض البطاقة هذه ، ر اقة عدة مرات، تدوير البطثا 33رجع في هذه البطاقة زمن ال ارتفاع     
 تشير إلى توتر العالقة مع األب.يعني صدمة األسود، و 

                                                    البطاقة الخامسة : بطاقة صورة الذات
ية شائعة، وهذا ما يفسر إدراكه ثا، مع استجابة واحدة حيوان 3انخفاض زمن الرجع إلى      

 السوي للواقع، نالحظ في هذه البطاقة إدراك جيد للذات.
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 البطاقة السادسة : البطاقة الجنسية    

طاقة ، غياب االستجابة ض في هذه البثا، أعطى الحالة استجابتين كلية 1زمن الرجع       
مدبب سالح يدل على ، وجود استجابة ذات محتوى شيء وجود مشاكل جنسيةتشير إلى 

 .انية أو الشعور بالخطر والتهديدالعدو 

 البطاقة السابعة : بطاقة األمومة

ثا ، دوير البطاقة عدة مرات، قدم الحالة استجابة واحدة ب ج،  23ارتفع زمن الرجع       
تشير إلى مشاكل على صعيد العالقات البشرية، إن غياب اإلحساس بالحركة األنثوية السوية 

 إلى افتراض أن الحالة يعاني من اضطراب العالقة مع األم. يدفع

 البطاقة الثامنة : بطاقة التكيف العاطفي

، استجابة ثا، قدم الحالة ثالث استجابات 4 إلى ض زمن الرجع في هذه البطاقةانخفا      
، ثم أصبح نبات ما يشير إلى فتور القلق، ليتحول بعدها إلى محتوى حيوانيذات محتوى 

محتوى تشريحي هذا ما يدل على ميل الحالة إلى االنشغاالت الجسدية عندما يكون في ال
، من حوله الحالة إلى انشغاالت جسدية حالة انفعالية حيث أن البطاقة الثامنة أثارت قلق

 العاطفية. اإلثارةالواضح أن الحالة يقدم موقف مصطنع أمام 

 البطاقة التاسعة : البطاقة المرفوضة 

 منهم كلية مما يدل اثنان، ثا، قدم الحالة ثالث استجابات 22ارتفاع زمن الرجع إلى        
، ظهور توى نبات ما يشير إلى فتور القلق، رافق ذلك محعلى كفاية النضج العاطفي للحالة

نقص لسيطرة على ردود أفعال وجدانية و استجابة ل محض محتوى نار مما يدل على فقدان ا
 .ة أي انفجار عدواني وعالمته نارفي مراقبة العدواني

                                                         البطاقة العاشرة : البطاقة العائلية
 ، منهاثا ، قدم الحالة ستة استجابات 4ىانخفاض زمن الرجع في هذه البطاقة إل     

 ب اإلثارة االنفعالية التياستجابتين كلية مما يدل على قدرة عقلية خاصة بالتنظيم، تجن
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حض تدل مجابة ل ، ظهور استا يفسر وجود استجابة واحدة شائعةهذا ميسببها اللون، و    
 .على انفجار عدواني

                                                                                                                          التحليل العام للحالة : -3-6
اختبار الرورشاخ  اتضح أن الحالة لمقابلة العيادية نصف الموجهة  و من خالل إجراء ا      

سرعة الغضب االرتباك، وفقدان التركيز، و  تمثلت فيت يعاني من بعض تظاهرات قلق المو 
التاسعة  ظهور استجابتي نار في البطاقةصعوبة النوم والكوابيس، و واالستثارة، باإلضافة إلى 

، العاشرة من الرورشاخ ، هذه ة في البطاقات الثالثة، الثامنةاستجابات تشريحيوالعاشرة، و 
وجسد مما يدل ، بمعنى أن الحالة أخذ من الواقع اسقاطات صريحة االستجابات تعد بمثابة

 قلق من الموت بحكم عمله الخطرن أن الحالة يعاني من خوف و بيما ت، كعلى تأثره بالمهنة
" قلق الموت هو رد فعل أمام وضعية خطيرة ال يستطيع أن  "Freud فرويد"ث يرى حي

                 (S. freud , 1987 , p122 )                               .الفرد صدها "
حيث يميز ليستر من وجهة نظر  اآلخرينيظهر الحالة خوف أمام عملية احتضار        

                       ."اآلخريننب للخوف من الموت من بينها " الخوف من احتضار سيكولوجية بين أربع جوا
 (      96، ص  3411) أحمد محمد عبد الخالق ،                                           

هيم تعبر عنه اتضح أن الحالة يعاني من قلق تبين ذلك من خالل ما أدلى به من مفاو      
باإلضافة  ،% 31معادلة القلق في اختبار الرورشاخ لتصل إلى كذلك ارتفاع لة، و أثناء المقاب

لك تعبير عن قلق يعد ذعة وهي أول بطاقة إرتكاسية باالختبار، و إلى رفضه للبطاقة الراب
 جاك"توتر مما سيحدث بعد الموت حيث يرى كبير لدى الحالة، كما يعاني من خوف و 

د أحم)"وت يعد مكون من مكونات قلق الموتعد المأن " الخوف مما سيحدث ب "شورون
                                                    .(93، ص 3411محمد عبد الخالق، 

أن من أسباب  "شارلتز"وسبب ذلك هو الخوف على من سيتركهم بعد الموت إذ يرى      
) أحمد محمد عبد  قلق الموت " تأثير الموت على من سيتركهم اشخص من أسرته ".

 (   341، ص  3411الخالق، 
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ق الموت، ولمسنا لديه قلق من مما سبق نستنتج أن الحالة لديه بعض تظاهرات قلو       
نفسه عند  ، حيث نجدالخطر لكنه ال يتطلب تدخل عيادي ذلك بسبب طبيعة عملهالموت و 

القلق  تمية ، أي هذاحلدرجة ألن الموت ظاهرة إنسانية و بنفس اأشخاص في مهن أخرى ، و 
 . ال يمنعه من لقيام بمهامه
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 مناقشة النتائج على ضوء الفرضية : -ثانيا

مننخ لننرا ة تظننر ت ننق  تم ت ننى تعمنن م عننةة النن تخ تعتمقيننر تعمة يننر   ت  يننى تعمنن           
تإلك ي يكننب  تي يننر ة تظننر تعتقعننر     ننات مننخ لننرا تعة تظننر تإلك ي يكيننر عنن ر  تننق م     ننة 
 ت  يى تعميق  ر تع يقةير  صف تعم ج ر  تلت ق  تع   شقخ  تت ي  ق عكا تقعر ل ص ق إعى : 

 ع قمر تعتب مفقة ق : اخ تعف ضير ت  

 .عةة ال تخ تعتمقير تعمة ير ت ق  تم ت ى تعم م 

تة تتييم من  تعتنق م تع ر نر تعمة  ظنر      ن م  ناا تعت نق  تم منخ لنرا تعميق  نر      
فننب صنن  ط تضنن  ت قم تع نن ة  تعشنن ير  ت  ت ننقت   فيننةتخ تعت كينن،   صنن   ر تعتنن ف   كننا  ننات 

  تعتب تن تج  ة  امنق منخ لنرا تلت نق  تع   شنقخ ف  ن م  تج  إعى   ي ر لم  ة   تعملق 
تظنتجق قم  ق   ت ظنتجق قم تعتشنن يتير   نات منق يشنني  إعنى إظنيق  صنن يذ ا  ا  نة النا ت مننخ 
تع تت    جظة ت ممق يةا ل ى تأ   ة  قعم  ر   كنا  نات  تجن  إعنى   ي نر لم  نة   تعملنق   

عي ى إ،تء تفكي  ة فنب تعمن م  ظن خ ملنق   تعتب ت تج  ة   كمق ت يخ اخ تعتق م يش   خ  ق
اخ" ت ننى تعمنن م  نن   ة ف ننا امننقة  ضنن ير ل ينن ط    "Freudف  يننة "تينن  ينن ة تعم  ننر    

                                                                     يظنت ي  تعفن ة صنة ق".                     
 ت ة ل ى تتة  تعملنق    تعمجق،فنر  أ فظن ة  جنا إ ينقا عك  ة يتمي، خ لخ غي  ة  ية       

تآللن يخ  تين  ا نن  منخ تعصنن خ ل نى تعشننلل تع نقة  تعننةل ا  ظن  تع ننق   ا  تع ن، ا إعننى 
ت نن  تآل ننق  ا  إعننى تع ةيننقخ  جننا إ يننقا مننخ  ننة فننب ل نن   عكننخ لنن خ تعتمقيننر تعمة يننر عةينن  

ةا ل نى تت ين   صنر ر  فظنير   تعج نة تعج اط   تعية ط ل ى تعيينقة  كنا اعنت     نات إخ ةا فين
تعا  ي نةتخ  م ق نر مصنة تخ منخ مصنقة  تعشلصنير عميق منر تآل نق  تعظن  ير عضن،   تعتينقط  
 تعتلفينننف منننخ ا ق  نننق ل نننى تعصنننتر تع فظنننير تيننن  يتي نننا تعفننن ة تعت،يننن تم  تعضننن،  قم تعتنننب 

 يت  ض ع ق    ي    ع ق ل ى ا  ق   ع مخ تعتتة   عي  ت ةيةت.
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ب ت لينن  يمكننخ تعينن ا  ننأخ النن تخ تعتمقيننر تعمة يننر عننةي ة شلصننير فةت يننر  مجق،فننر  فنن      
 تتمي،  قعميق مر  تعتضتير    ش،ف ة تعك ي   م  ت ة تعتب تلتق   ق  ي قلر تقمر.

  اا ت يى  تق    فيق عةت ظت ق في   غي  تق  ر عت مية ف كا تقعر شلصيت ق  ظمقت ق تعتنب     
 تمي، ق لخ غي  ق .
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 الخاتمــــــــة

الموت إن ما نستطيع قوله ختاما لهذه الدراسة التي تناولت موضوع تظاهرات قلق        
، التي هدفت إلى معرفة ما إذا كان لدى أعوان الحماية المدنية، بتطبيق المنهج اإلكلينيكي

النفسية ، باإلضافة إلى إدراك بعض اآلثار حماية المدنية تظاهرات قلق الموتلدى أعوان ال
راسة بعد النتائج المتوصل إليها من خالل الدب عن طبيعة العمل الممارس، و التي تترت

المقابلة العيادية نصف الموجهة واختبار ذلك بتطبيق اإلكلينيكية لحاالت الدراسة، و 
لى ظهور تظاهرات دي إؤ ، خلصنا إلى أن أداء أعوان الحماية المدنية لمهامهم يالرورشاخ

ألن شخصيتهم ذلك عيق تكيفهم أو يعرقل أداء مهامهم، و ، لكن ذلك ال ييهمقلق الموت لد
الي من القدرة على احتمال المشاق، الجلد مما جعل لديهم مستوى عتتسم بصالبة نفسية و 

سير في عملهم بالرغم من الصعاب والتعامل مع الضغوط المهنية والمخاطر الصمود في الو 
التي تطبع شخصيتهم منها المجازفة، التضحية، يزات ، باإلضافة إلى الممالتي تواجههم
قدامهمالمقاومة ، و  تظاهرات قلق  في األخير تبقى على الموت من أجل إنقاذ اآلخرين،  ا 

 .الموت كطبيعة بشرية
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 توصــــيات الدراســـــــة

 أهميته. جتماعي ألعوان الحماية المدنية و تثمين الدور اال 

  يتعرض لها أعوان الحماية المدنية.االنتباه للضغوط النفسية التي 

 ضغوطات.وان الحماية المدنية من صعوبات ومخاطر و تنبيه المجتمع لما يتعرض له أع 

 التي تهدف إلى تجديد تطبق فيها تقنيات العالج النفسي دورات عالجية جماعية ،
 .النفسية والتنفيس االنفعاليالطاقات 

 ستراتيجيات تكوين نفسي مثل التكوين المهني لهم اله دف منه تنمية الذكاء االنفعالي وا 
 .  مواجهة الضغوط لديهم
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 راجعـــــــة المــــــــقائم
                    المراجع العربية :                                                     -أوال 

الكتب :                                                                                                      •
 ، 1ط  ،النفسية و العقلية " األسباب و العالج "  االضطراباتان ، إبراهيم سالم الصيخ -1

   .0212 ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان األردن
     .1891 ، الكويت ، عالم المعرفةبدون طبعة ،  الموت، قلق ،أحمد محمد عبد الخالق -0
دار وائل ،  3 ، ط المرجع في الصحة النفسية نظرية جديدةأديب محمد الخالدي ،  -3

                                                          .0228، للنشر و التوزيع ، عمان األردن
-الموت قلق-اليأس-االكتئاب-الوجداني الذكاء في نفسية دراساتبشير معمرية ،  -4

،  مصر ، المكتبة المصرية للنشر و التوزيع ، القاهرة3، جزء االنتحار-العدواني السلوك
0228                                                                                        .                 

  ،4، الجزءبحوث متخصصة و دراسات متخصصة في علم النفس، بشير معمرية -5
          .                           0228المكتبة العصرية للنشر و التوزيع ، مصر ، 

دار المسيرة للنشر و ،  1ط ،  التكيف و الصحة النفسية للطفلبطرس حافظ بطرس ،  -6
.                                                                                         0229،  التوزيع ، عمان األردن

، دار الهدى للطباعة و  ، ب طتقنيات الفحص اإلكلينيكي  بوسنة عبد الوافي زهير ، -1
 .0210،الجزائر النشر و التوزيع ،

طرق قياسه  –أدواته  –أساليب البحث العلمي مفاهيمه جودت عزت عطوي ،  -9
 . 0211،  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن 4، ط  اإلحصائية

 ، ان األردندار طارق للنشر و التوزيع ، عم، ب ط، الصحة النفسية حسن منسي ،  -8
1889                                                                             .

، بيروت لبنان،  1ط، دار النهضة العربية ،  علم النفس اإلكلينيكي حلمي المليجي ، -12
0222 . 

ع، عمان دار الفكر للنشر و التوزي، 1ط ،  الصحة النفسية، حنان عبد الحميد العناني -11
 .0222، األردن 
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دار ،  1ط ، عالجها " –أسبابها  –الضطرابات السلوكية " تشخيصها احسين فايد ،  -10
 .0221،طيبة للنشر و التوزيع ، القاهرة مصر

دار طيبة للنشر و  ،  1ط ، علم النفس المرضي " السيكوباثولوجي "حسين فايد ،  -13
 .0224،التوزيع ، القاهرة مصر

 اإلسكندرية الحديث المصري المكتب ، 1ط  ،النفس علم أصول ، عزت احمد راجح -14
 . 1994،مصر

، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان 3، ط  مقدمة في علم النفسراضي الوقفي ،  -15
 .0223، األردن

علم النفس اإلكلينيكي التشخيص و التنبؤ في ميدان االضطرابات ، رأفت عسكر -16
 .0224األردن ،،  ،ب د ن ب ط   ، يةالنفسية و العقل

، دار الثقافة للنشر الصحة النفسية و المرض النفسي و العقلي رشيد حميد زعير ،  -11
 .0212، و التوزيع ، عمان األردن 

دار  ،1ط  ،علم النفس العيادي و المرضي لألطفال و الراشدين  ،زينب محمود شقير -19
 .0220،عمان األردن  الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،

 عمان ، التوزيع و للنشر المسيرة دار  ، 1 ط ، النفسية الصحة ، سامر جميل رضوان -18
 . 0220 ، األردن

 الحديث الكتب عالم ، 1 ط ، الموت بعد ما و الحياة سيكولوجية ، سعيد جبر سعاد -02
 . 0229 األردن عمان ، التوزيع و للنشر العالمي الكتاب جدارو 

 صفاء دار  ، 1 ط ، " قياسها أنماطها " الشخصية اضطرابات ، ، مجيد شاكر سوسن -01
 .0229 ، األردن ، التوزيع و للنشر

 االنفعالية و السلوكية االضطرابات و النفسي التوافق أساسيات ، الداهري حسن صالح -00
 .0229 ، األردن عمان ، التوزيع و للنشر صفاء دار  ،1ط ، " النظريات و األسس "

 ،1 ط ،اإلنسانية العلوم في المقاييس و االختبارات ،سليماني أمين -مراد أحمد صالح -03
 .  0229 ،مصر القاهرة ، التوزيع و للنشر الحديث دار
 المعرفة دار ، 1 ط ، اإلكلينيكي النفس علم في قراءات ، كريم محمد شكري عادل -04

 . 0211 ،مصر دريةاإلسكن ، التوزيع و النشر و للطبع الجامعية
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 المكتبة،  2ط  ،الشخصية وسيكولوجية النفسية الصحة ، الشاذلي محمد الحميد عبد -05

 .2002 ،مصر اإلسكندرية والتوزيع ، للنشر الجامعية

دار ،  1،ط  علم النفس الطبي و المرضي و اإلكلينيكي،  عبد الفتاح محمد دويدار -06
 .0223،التوزيع ، اإلسكندرية مصرلنشر و االمعرفة الجامعية للطبع و 
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                                                                                                                                                    I 1ملحق رقم 
 

 محاور المقابلة :
المحور األول : قلق الموت                                                              
س : هل تفكر في الموت ؟                                                            

س : هل تفكيرك في القلق يشعرك بالقلق؟                                                
هل تشعر بالقلق مما سيأتي بعد الموت ؟ لماذا ؟                                    س : 
س : هل تخاف أكثر من الموت لما تفاجئك تطورات في مهنتك ؟ لماذا ؟                  
س : بما تشعر عندما تسمع صفارة اإلنذار ؟                                             
تشعر به أثناء قيامك بالمهمة ؟                                             س : ما الذي 
س : بما تشعر عندما تعجز عن إنقاذ شخص ما ؟                                       
المحور الثاني : تظاهرات قلق الموت                                                     
وبات من االرتباك أثناء أداء مهامك ؟                                  س : هل تنتابك ن 
س : هل تشعر أنك غير قادر على التركيز ؟ متى يكون ذلك ؟                           
س : أتشعر دائما أنك على أعصابك و أنك سريع الغضب ؟                              
مية ؟                                                س : هل تعاني من اضطرابات جس 
س : هل تجد صعوبة في النوم ؟                                                         
س : كيف هي أحالمك عادة ؟                                                      

                                            المحور الثالث : الموت و االحتضار         
س : عندما يكون أمامك شخص يحتضر ماذا يكون شعورك ؟                            
س : هل تخاف من موته بين يديك ؟                                                     

                          س : ما هي المشاعر التي تنتابك عند مشاهدة شخص ميت ؟   
س : كيف يكون شعورك عند سماعك بخبر موت شخص ما ؟                            
س : عند التحدث عن الموت ما هي األحاسيس التي تشعر بها ؟                         
     س : هل تخاف أن تموت بطريقة مفاجئة ؟                                          
ـع موتك س : هل لديـك زميــــــل توفي في العمـل ، و تأثـرت به لدرجـة أنك أصـبحت تتوق 

مثله ؟                                                                                   
    س : ما هي أكثر المواقف التي تحس فيها أن الموت قريب منك ؟                      
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المحور الرابع : الخوف من الحوادث                                                      
س : هل لديك هاجس الخوف من الحوادث المنزلية ؟                                     
ا هي ؟    س : هل تمر بذهنك تصورات لحوادث منزلية تتخيل أنها تحدث ألسرتك ؟ م    
؟ فيما  تتخذ االحتياطات الالزمة في البيت ، و تعتمد على نفسك في ذلكس : هل     

تتمثل هذه االحتياطات ؟                                                                 
س : هل ترى نفسك مسؤول عن أي حادث يحدث ألسرتك ؟                              
سياقة في الطريق العام ؟                                س : هل لديك خوف من ال      
س : هل تتجنب سياقة السيارة خوفا من أن تتعرض لحادث ؟                             
س : هل وصل بك الحد إلى الرعب عندما تواجهك مشكلة سير مفاجئة ؟                  
فيهم ؟    مين ؟ هل ترى وجوه أفراد أسرتكس : بما تشعر عندما تلملم أشالء المصدو       

                               



  III                                                                         2الملحق رقم 
 

 

 (         1المقابلة كما وردت مع الحالة )

 : هل تفكر في الموت ؟  س

 .                                        ج: سبحان اهلل الزم نفكر فيه

 : هل تفكيرك في القلق يشعرك بالقلق؟   س 

 .يشعرني بالقلق ج : نعم ،

 : هل تشعر بالقلق مما سيأتي بعد الموت ؟ لماذا ؟ س 

ال ال هذا على واش يخمم بعد الموت.لواحد راهو خادم فالدنيا نتاعو و ، الزم يخمم ج : إيه  ا 

 : هل تخاف أكثر من الموت لما تفاجئك تطورات في مهنتك ؟ لماذا ؟  س

 ة معرض للخطر أكثر من اإلنسان العادي.           صح ، نخاف أكثر ألنو عون الحماية المدنيج: 

 : بما تشعر عندما تسمع صفارة اإلنذار ؟س

 : كي نسمعها نتخطف لخاطر معالباليش واش هو نوع التدخل .ج

 : ما الذي تشعر به أثناء قيامك بالمهمة ؟    س

 : نحس بمسؤولية كبيرة و الزمني ندير حل .ج

 : بما تشعر عندما تعجز عن إنقاذ شخص ما ؟   س

 يطيح ، نفسيا اإلنسان يتألم. moralال   grave: ) صمت ( ، حاجة ج

 : هل تنتابك نوبات من االرتباك أثناء أداء مهامك ؟س

                   Grave: يكون كاين االرتباك كي يعود التدخل ج

متى يكون ذلك ؟س: هل تشعر أنك غير قادر على التركيز ؟   
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ج : التركيز يروحلي في حاالت لي يعود ضغط تاع العمل ، و مشاكل خارج العمل يعود 
                              الواحد يخدم و مقلق تغيبلو.                               

 : أتشعر دائما أنك على أعصابك و أنك سريع الغضب ؟  س

                              : ال                                                    ج
                              : هل تعاني من اضطرابات جسمية ؟                                                س
          ة                                    ممكن من الضغط تاع الخدم Estomac: عندي القولون العصبي ، و ال ج
                              : هل تجد صعوبة في النوم ؟                                                    س
                              : نرقد عادي .                                            ج
                              مك عاد  ؟                                                   : كيف هي أحالس
                                                                               .: عاديةج
؟                             : عندما يكون أمامك شخص يحتضر ماذا يكون شعورك س
                              :  ) عبوس ( ، يغيضني ، حزن .                                                   ج
                              : هل تخاف من موته بين يديك ؟                       س
                                          : ) صمت ( ،  نخاف ياسر.                                         ج
                           : ما هي المشاعر التي تنتابك عند مشاهد  شخص ميت ؟  س

                              ) صمت ( ،  و اهلل غير عادي .                                                     ج : 
 سماعك بخبر موت شخص ما ؟    : كيف يكون شعورك عندس

                              :  ) عبوس ( ، نجزع.                                  ج
 : عند التحدث عن الموت ما هي األحاسيس التي تشعر بها ؟        س

إال ال .                      :  اإلنسان المؤمن يتفكر الموت و يشوف روحو خدملها وج
                                             : هل تخاف أن تموت بطريقة مفاجئة ؟  س

                                                                                  c'est normalج:  نخاف منها 
 ع موتك مثله ؟    س: هل لديـك زميـل توفي في العمـل، وتأثـرت به لدرجـة أنك أصـبحت تتوقـ

ج:  ) صمت ( ، هيه عندنا تأثرت به  متوقع مصير كيفو  .                            
                                س: ما هي أكثر المواقف التي تحس فيها أن الموت قريب منك ؟          
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: كاين تدخالت خصتا تاع الحرائق ، الغاز ، التريسيتي ، الموت تحسو قريب ليك ، ج
الفيضانات الواحد يخش للواد باه ينقذ واحد كأنو رايح للموت برجليه مثال واحد تحرقت دارو 

 و هو هرب منها و حنا نروحو نطفوا.                     

 : هل لديك هاجس الخوف من الحوادث المنزلية ؟  س

                              ، الواحد كيما يشوف تدخل يبقى يخمم في الدار نتاعو                                                     c est normalج : 
 هي ؟    : هل تمر بذهنك تصورات لحوادث منزلية تتخيل أنها تحدث ألسرتك ؟ ماس

                              يخلوه الصق قادر يتسبو في حريق .                                                   chargeurج : هيه كاين ، مثال مدفئة و إال 
: هل تتخذ االحتياطات الالزمة في البيت ، و تعتمد على نفسك في ذلك ؟ فيما تتمثل س

    هذه اإلحتياطات ؟ 

الغاز الزمو يتفرمى في الليل و الروبينيات ميباتوش محلولين هذي يؤكد عليها اإلنسان ، ج: 
و يخليه  portabel ، كاين لي ينحي ال portabelتاع ال  chargeurو  rèsistanceو 

                                                            الصق ، أم دارو كوارث هذو ، و ثاني التهوية الزم تكون الدار مهوية على جال المدفئة .           
 : هل ترى نفسك مسؤول عن أي حادث يحدث ألسرتك ؟   س

ج : أنا المسؤول و نقول أنا لي نقصت  كون ولهتهم ، كون قتلو دير هكذا و إال كون أنا 
                              درت ، نلوم روحي.                                        

 : هل لديك خوف من السياقة في الطريق العام ؟  س

ج : ال                                                                                   
 س: هل تتجنب سياقة السيارة خوفا من أن تتعرض لحادث ؟   

 ج: ال مانتجنبش نسوق عادي .

 ى الرعب عندما تواجهك مشكلة سير مفاجئة ؟س: هل وصل بك الحد إل

                                                      حاجة باينة .  c'est normalج: 
 س: بما تشعر عندما تلملم أشالء المصدومين ؟ هل ترى وجوه أفراد أسرتك فيهم ؟                       
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كي يكون فيهم أوالد  surtoutج : شعوري يغيضني ياسر ، نشوف وجوه أسرتي فيهم ، 
 صغار .                              

                           

 



         VII                                                                         3الملحق رقم
 

 

 (         2المقابلة كما وردت مع الحالة )
 : هل تفكر في الموت ؟  س

 هيه الزم لواحد يفكر فيه .                                        ج : 

 : هل تفكيرك في القلق يشعرك بالقلق؟   س 

 : نعم نقلق ج 

 : هل تشعر بالقلق مما سيأتي بعد الموت ؟ لماذا ؟ س 

نعم نقلق ، نخمم على والدي خاصة ولدي الصغير لي عندو ست سنين و : )عبوس ( ، ج 
 الوالدة و مرتي من بعدي .

 : هل تخاف أكثر من الموت لما تفاجئك تطورات في مهنتك ؟ لماذا ؟  س 

 :  صح ، لخاطر مهنتنا كل مرة فيها حوايج جدد ، و كيفاه يكون التدخل خطير و إال ال.ج 

 صفارة اإلنذار ؟: بما تشعر عندما تسمع س

  .: عاديج

 : ما الذي تشعر به أثناء قيامك بالمهمة ؟    س 

                        .تاع الخدمة نكون فرحان    mouvement: كي نكون في ال  ج
 : بما تشعر عندما تعجز عن إنقاذ شخص ما ؟   س

نوصلوا ، و نقول كون : ) تنهد( ، ندم إحباط كي نسمع شخص ينين و أنا مانيش  قادر ج
 زربت شوية راني سلكتو .

 : هل تنتابك نوبات من االرتباك أثناء أداء مهامك ؟س

 .                      panicج : يكون كاين ال 

 س: هل تشعر أنك غير قادر على التركيز ؟ متى يكون ذلك ؟ 



         VII                                                                         3الملحق رقم
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زم تكون مركز به تخدم خدمتنا في الحماية المدنية الج: ال بلعكس نكون مركز دايما و  
                                                            .               خدمة مليحة

 : أتشعر دائما أنك على أعصابك و أنك سريع الغضب ؟  س

 ج : ال عدي مانيش على أعصابي.  

: هل تعاني من اضطرابات جسمية ؟                                                  س
                              ج : أحيانا نفقد الشهية ع الماكلة                         

: هل تجد صعوبة في النوم ؟                                                         س
                                                       à l aiseما يرقدش الواحد رايح ، يعود راقد و هو مش  dix foisه هي ج :
                                       : كيف هي أحالمك عادة ؟                                                                                                       س
                              : أحالمي عادية .                                                                        ج
                           : عندما يكون أمامك شخص يحتضر ماذا يكون شعورك ؟  س

                                            ) صمت ( ، يغيضني راهو بشر .      ج : 
                              : هل تخاف من موته بين يديك ؟                       س
                              : هيه نخاف مذابيا نلحقو حي .                         ج
؟                             ت : ما هي المشاعر التي تنتابك عند مشاهدة شخص ميس
                              :  شعور عادي.                                       ج
 : كيف يكون شعورك عند سماعك بخبر موت شخص ما ؟   س

.                                                           ج: نشعر بالضيق و الحزن
 حدث عن الموت ما هي األحاسيس التي تشعر بها ؟        س: عند الت

                              .                     ج: يتفكر لواحد الموت و يرجع لربو
 : هل تخاف أن تموت بطريقة مفاجئة ؟س

                              .                                                     أو تدخل  accidentفي  c'est normal: ج
 ــة أنك أصـبحت تتوقـع موتك مثله ؟                     العمــل ، وتأثـرت به لدرج : هل لدـيـك زميـل توفـي فيس
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: هيه عندي زميل توفى فالخدمة و تأثرت به ) بكاء ( و مازلت متأثر، و متوقع روحي ج
                              نموت كيفو .                                             

 : ما هي أكثر المواقف التي تحس فيها أن الموت قريب منك ؟   س

، فيضانات ، عون الحماية المدنية معرض لكش ،  sauvetage: ) تنهد ( ، حرائق ،  ج
 يعني قادر يموت في أي تدخل.                    

 : هل لديك هاجس الخوف من الحوادث المنزلية ؟  س

                              :  هيه ،  يخوفوا الحوادث المنزلية                        ج
 نزلية تتخيل أنها تحدث ألسرتك ؟ ما هي ؟   : هل تمر بذهنك تصورات لحوادث مس

االختناق به ، تسرب من المدفئة ، الغاز يخوف ياسـر دايمـا   fuite de gaz: هيه ، ج 
                              هو سبـب الحـرائق.                                                  

ت ، و تعتمد على نفسك في ذلك ؟ فيما تتمثل : هل تتخذ االحتياطات الالزمة في البيس
 هذه االحتياطات ؟    

                              يعني أخذ كل احتياطاتي و بهذا نكون رايح.                                                          l'alarme: نعم ، مداير  ج
 ؟    : هل ترى نفسك مسؤول عن أي حادث يحدث ألسرتكس

                                                011ب  011: نحس روحي مسؤول ج
 : هل لديك خوف من السياقة في الطريق العام ؟      س

                              ج : ال                                                      
 تتعرض لحادث ؟     : هل تتجنب سياقة لسيارة خوفا من أنس

 :  ال   ج

 س: هل وصل بك الحد إلى الرعب عندما تواجهك مشكلة سير مفاجئة ؟

                                                                                     panicج : نعم أكيد يكون فيها ال 
          وه أفراد أسرتك فيهم .س: بما تشعر عندما تلملم أشالء المصدومين ؟ هل ترى وج
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                             .الواش خلى أوالد بالك والدو صغار، ،هو بشر يخمم في عايلة هذاك الشخصج : العبد را
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 (         3المقابلة كما وردت مع الحالة )
 س : هل تفكر في الموت ؟  

 ج : أكيد                                         

 س : هل تفكيرك في القلق يشعرك بالقلق؟   

 ج : طبعا

 : هل تشعر بالقلق مما سيأتي بعد الموت ؟ لماذا ؟ س

كاين قلق ، كاينة حاجة مجهولة معلبلناش واش    bien surج : هيه نقلق من المجهول 
 كاين ورا الموت ، معلبلناش واش راهو يستنى فينا. 

 : هل تخاف أكثر من الموت لما تفاجئك تطورات في مهنتك ؟ لماذا ؟  س

ج :   " نعم ، نخاف ألنو خدمتي كعون فيها مخاطر تحسي فيها بلي الموت قريب منك    
 صفارة اإلنذار ؟ س : بما تشعر عندما تسمع

 normal: عادي ج

 : ما الذي تشعر به أثناء قيامك بالمهمة ؟    س 

 : شعور عاديج

 : بما تشعر عندما تعجز عن إنقاذ شخص ما ؟   س

 ج : ) صمت ( ، إكتئاب كبير ، نضرب سمانة منروبوزيش .

 : هل تنتابك نوبات من االرتباك أثناء أداء مهامك ؟س

ما تقدرش تجبدهم ، لناس في بالصة محروقة وحاصلين و كي نلقى ا  crak:  هيه ، ال ج 
 يجرالك ارتباك تحس روحك حابس                     

 : هل تشعر أنك غير قادر على التركيز ؟ متى يكون ذلك ؟ س
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ج : نكون مش قادر نركز في الحاالت لي تكون الفوضى ياسر ، يعود مثال تدخل وسط 
واحد دايرين بيك يروحلك التركيز.                                        04،  44لبالد 

 س : أتشعر دائما أنك على أعصابك و أنك سريع الغضب ؟  

                              ج :  أه ، أنا سريع الغضب .                                                     
: هل تعاني من اضطرابات جسمية ؟                                                 س

 ج : أحيانا نعاني من فقدان الشهية .
                                                   : هل تجد صعوبة في النوم ؟      س

            ج : عندي صعوبة في النوم يمكن خطرة في اليومين ما نرقدش .                                                                      
               س : كيف هي أحالمك عادة ؟                                            

                              ج : أحالمي عادية  بصح ساعات نشوف كوابس من الخدمة.                                                     
: عندما يكون أمامك شخص يحتضر ماذا يكون شعورك ؟                             س

                                                                                 ج : ) صمت ( ، نفسية نتاعي تتزعزع 
س : هل تخاف من موته بين يديك ؟                                                     

                                                                                      bien surج : هيه ، أكيد هذي 
: ما هي المشاعر التي تنتابك عند مشاهدة شخص ميت ؟                             س

ج : نتأسف يشفني أمروا ، و كي نشوفو ا نحبس مكانش حاجة فوق الموت .             
 س : كيف يكون شعورك عند سماعك بخبر موت شخص ما ؟   

و كان عاد بعيد نتأسف يغيضني األمر.              ج : كي يعود قريب يحكمني الحزن 
 س : عند التحدث عن الموت ما هي األحاسيس التي تشعر بها ؟        

                                          ج :  معنديش إحساس كبير هذ الشي البد منو ، لكن كاين خوف.                                                                      
 س : هل تخاف أن تموت بطريقة مفاجئة ؟ 

ج : ) صمت ( ، منشتيش الموت المفاجئ خطراش كاين ناس تخليهم وراك               
س : هل لديـك زميـل توفي في العمـل ، وتأثـرت به لدرجـة أنك أصـبحت تتوقـع موتك مثله ؟                     

                                                                      ج : ال معنديش    
  س : ما هي أكثر المواقف التي تحس فيها أن الموت قريب منك ؟ 
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الخلل الكهربائي لي نخاف منو لخطر ضربتو مفاجئة ، الحرائق تاع المصانع ، ج :   
 تحس بلي الموت قريب منك ياسر ياسر                   

 س : هل لديك هاجس الخوف من الحوادث المنزلية ؟  

ج : عندي ، نتاع الغاز ، االختناق في المنزل ، هذو ديما نخمم فيهم ، نخاف من الحوادث 
                              المنزلية .                                                  

 : هل تمر بذهنك تصورات لحوادث منزلية تتخيل أنها تحدث ألسرتك ؟ ما هي ؟   س

الخلل الكهربائي لي ياكل الدار                                                                                     surtoutج : هيه ، 
س : هل تتخذ االحتياطات الالزمة في البيت ، و تعتمد على نفسك في ذلك ؟ فيما تتمثل 

 هذه االحتياطات ؟    

،  chauffe – eau de bainاين ماكنش ، ك  les fuite de gazج :  أكيد ، نشوف 
الصق هذو أكل نعسهم نتبعهم كل يوم .                                                                                   chargeurمكانش 

 س : هل ترى نفسك مسؤول عن أي حادث يحدث ألسرتك ؟   

خاطر راني في الميدان و نعرف الخواطر كشما يجرى أي حاجة ل   bien surج : أكيد 
تاع الدار .                                                                                 

 س : هل لديك خوف من السياقة في الطريق العام ؟      

        ج : ال معنديش خوف                                                            
 س : هل تتجنب سياقة السيارة خوفا من أن تتعرض لحادث ؟  

ج : ال نسوق                                                                             
 س : هل وصل بك الحد إلى الرعب عندما تواجهك مشكلة سير مفاجئة ؟

                                      ج : هيه وصل بيا لحد إلى الرعب .              
س : بما تشعر عندما تلملم أشالء المصدومين ؟ هل ترى وجوه أفراد أسرتك فيهم ؟         

                               jamaisج : ) تنهد ( ، تحس نفسيتك تعبانة ، ال 
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