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:مقدمة إشكالیة.1

ممــا قــد یــؤدي بــه الــى قلــق المــوت هــذا ؤثر علــى نفســیتهتــمعانــاة جســدیة اإلنســانیواجــه 

.اإلحساس الذي جعل اإلنسان یعیش في دوامة الخوف والقلق المستمر

ســارة انــه حالــة انفعالیــة غیــر "هــاجس یواجــه اإلنســان فــاتمبلر یــرىأكبــرویعتبــر المــوت 

انفعالیـــة تضـــمانـــه اســـتجابة ":كمـــا یعرفـــه هـــولتر بقولـــه".بهـــا تأمـــل الفـــرد فـــي وفاتـــه هـــویعجـــل

مشاعر ذاتیة من عدم السرور واالنشغال المعتمد على تأمل أو توقع أي مظهر مـن المظـاهر 

(العدیدة المرتبطة بالموت )39،ص1987احمد محمد عبد الخالق،".

وهــذا األخیــر قــد یظهــر بظهــور األمــراض الجســدیة ومــن أكثــر هــذه األمــراض المزمنــة 

الســرطان الــذي یــنجم عــن التكــاثر غیــر المنــتظم للخالیــا والتــي تكــون المســتفحلة شــیوعا مــرض 

ولیــــدة(.أنســــجة جدیــــدة تنمــــو دون تحكــــم أو توقــــف لتغــــزو وتــــدمر األنســــجة المجــــاورة والبعیــــدة

)8-2،ص ص2008مرازقة،

وهو أیضا یعتبر من أهم األسباب التي تؤدي الى الوفاة فـي جمیـع أنحـاء العـالم فحسـب 

أي مایقـارب 2007ملیـون نسـمة سـنة7،9حة تسبب هذا المرض بوفاة المنظمة العالمیة للص

ویعد هـذا المـرض مـن األمـراض التـي تمـس كـل المراحـل .من مجموع الوفیات العالمیة13%

العمریـة مــن اإلنســان وتنتشــر فـي كــل بلــدان العــالم وخاصـة فــي البلــدان المتوســطة والمنخفضــة 

لناجمــة عــن الســرطان فــي الــدول المنخفضــة مــن مجمــوع الوفیــات ا%72الــدخل إذ نجــد حــوالي

.الدخلوالمتوسطة 

ومن المتوقع أن تتزایـد الوفیـات الناجمـة عـن السـرطان علـى الصـعید العـالمي فالتقـدیرات 

ومجمل وفیات السـرطان التـي تحـدث كـل 2030ملیون حالة سنة 12,5تشیر الى أنها ستبلغ 

:عام مردها أشكال المرض الرئیسیة التالیة
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حالــة وفــاة فــي 866000(، ســرطان المعــدة )ملیــون حالــة وفــاة فــي الســنة1,4(الرئــة ســرطان 

حالة وفـاة 653000(، سرطان الكبد)حالة وفاة في السنة667000(سرطان القولون،)السنة

).حالة وفاة في السنة548000(سرطان الثدي، )في السنة

ز الــــوطني للصــــحة أمــــا فــــي الجزائــــر فتبقــــى األرقــــام تتحــــدث عــــن نفســــه، فحســــب المركــــ

ـــاة فـــي كـــل ألـــف نســـمة،وقد وصـــل عـــدد المصـــابین 4,9العمومیـــة فالســـرطان یســـبب ـــة وف حال

حالـــــــــــــــــــــــــــــة  400098الـــــــــــــــــــــــــــــى  2014بالســـــــــــــــــــــــــــــرطان فـــــــــــــــــــــــــــــي الجزائـــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــنة 

  (http://or.wikipidia.org/wiki).وفاة

وممــا الشــك فیــه أن مــرض الســرطان ینــتج عنــه أالم جســدیة ونفســیة تــنعكس علــى حالــة 

لم التي یشـعر بهـا المـریض تحكـم فیهـا عـدة عوامـل مـن بینهـا نـوع اإلصـابة المریض فدرجة األ

.ودرجتها، ومرحلة التطور التي وصل إلیها المرض وكذلك عوامل نفسیة عدیدة

فلقـــد أكـــدت العدیـــد مـــن الدراســـات علـــى وجـــود ارتبـــاط بـــین اإلصـــابة بالســـرطان وظهـــور قلـــق 

:ومن هنا نطرح التساؤل التالي.الموت

یعاني الراشد المصاب بالسرطان من قلق الموت؟هل 

:وتم وضع عدة تساؤالت تتمحور حول هذه الدراسة

هل یعاني الراشد المصاب بالسرطان الخوف من الموت؟ -

هل یعاني الراشد المصاب بالسرطان من العزلة االجتماعیة؟-

هل یعاني الراشد المصاب بالسرطان الخوف من المستقبل؟ -
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:الفرضیات.2

:الفرضیة العامة.1.2

.الموتیعاني الراشد المصاب بالسرطان من قلق

:الفرضیات الجزئیة.2.2

.یعاني الراشد المصاب بالسرطان الخوف من الموت-

.من العزلة االجتماعیةطان یعاني الراشد المصاب بالسر -

.من المستقبللخوفایعاني الراشد المصاب بالسرطان-

:موضوع الدراسةدواعي اختیار -3

 االنتشار الواسع لمرض السرطان بمختلف  إلىیرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع

.أوساط المجتمعأنواعه وانتشاره في 

 باألشعة وما یثیره من لعالجأو االتي یتركها العالج الكیمیائي اآلثار النفسیة السیئة

.مشاعر القلق والخوف من الموت

 نیةادیالناحیة النظریة والمقابلیة البحث للدراسة من.

:أهمیة الدراسة-4

 النفسي تكمن أهمیة الدراسة لكونها تندرج ضمن اهتمامات الباحثین في مجال

والطبي وذلك لتقدیم برامج وخطط عالجیة من شأنها مساعدة المرضى على التكیف 

.الجید مع المرض

لفت االنتباه لهذه الشریحة والتكفلبها نفسیا ولیس طبیا فقط.

یدرس جانب في شخصیة المریض أال وهو قلق الموت.
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:أهداف الدراسة-5

  :ه إلىـیهدف البحث الذي نحن بصدد القیام ب

الخوف من الموت، الخوف من المستقبل، العزلة (على مؤشرات قلق الموتالتعرف

.عند الراشد المصاب بالسرطان)االجتماعیة

السرطانأكثر على الحالة النفسیة لمریض التعرف.

 قلق الموت عند الراشد المصاب ىمستو تحدید.

:التعریف اإلجرائي للمصطلحات-6

.دونالد تمبلرلمعده قلق الموتمقیاسالحالة فياالدرجة التي یتحصل علیههو  :قلق الموت

یعرف مرض السرطان على أنه مجموعة من األورام تظهر وتمس عضو معین :السرطان

من بینها ،والغیر منضبط للخالیا بشكل ال یتناسب مع حاجة النموالفوضويبسبب النمو 

.)سرطان الرئة، سرطان الكبد، الثدي(

:الدراسات السابقة-7

هناك عدة دراسات اهتمت بدراسة السرطان وعالقته بقلق الموت وبعض المتغیرات 

:األخرى منها

leshan"دراسة  et wortirgtou"،)1955(، السرطان أجریت وت على مرضى مقلق ال

من األفراد العادیین  152و من مرضى  السرطان152هذه الدراسة على عینة تتكون من 

سقاطیة للشخصیة في الذین ال یعانون من أي مرض عضوي ، تم تطبیق أحد االختبارات اإل

من قلق الموت وفقدان معاناة مرضى السرطانهذه الدراسة وقد أفسرت هذه النتائج عن

.باآلخریناالهتمام 

Acte"دراسة  et Vanhtonen" ،)1971(، باألمراضقلق الموت  واالكتئابعند المصابین

.)األمراضه ذالسرطان كعینة من هأحد(الخطیرة 



اإلطار العام لإلشكالیة:الفصل األول

7

من  %85 أنالنتائج  وأظهرتالدراسة على مائة مصاب بالسرطان،حیث أجریت 

.مقابلة مقننةب وذلك اعتمادا على أفراد العینة یعانون من قلق الموت واالكتئا

أجریت هذه الدراسة على :، عالقة السرطان بمتغیرات نفسیة)Georgoff" ،)1991"دراسة

مجموعتین من السیدات، األولى من المصابات بسرطان الثدي وسرطان الرئة، والثانیة تتمثل 

من سرطان الثدي والرئة، وكان متوسط أعمارهن یساوي هن ؤ في السیدات الالئي تم شفا

، وأسفرت نتائج الدراسة عن اإلسقاطيعلى المجموعتین اختبار الروشاخوطبقسنة،34

وجود فروق جوهریة بین المجموعتین لصالح المجموعة األولى في قلق الموت والكبت 

.والخوف
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:تمهید

إن هـــذا العصـــر هـــو عصـــر القلـــق، وهـــذا بســـبب تعقیـــد الحضـــارة وســـرعة التعبیـــر یقـــال

االجتماعي والتفكیك العائلي باإلضافة إلى نمط التربیة والضغوطات األسریة وصـعوبة تحقیـق 

والخلقیــة، فــالقلق یلعــب دورا كبیــرا الدینیــةمــن إغــراءات الحیــاة، وضــعف القــیم الذاتیــةالرغبــات 

فــــي إفشــــال انجــــازات الفــــرد واخــــتالل قدراتــــه، ویكــــون لدیــــه أثــــر ســــلبي علــــى الصــــحة النفســــیة 

والجسمیة فمهما كانت ردود أفعالنا اتجاه الموت وحتى إن كانت نفسیتنا ترفضـه فـان العقـل ال

،وأنواعــــهالقلــــق  فــــي هــــذا الفصــــل تعریــــفلاو نتنــــفســــوف ،ابتــــةیمكــــن أن یرفضــــه كحقیقــــة ث

قلـــق المـــوت، تعریـــف، ،، أســـباب وأعـــراض القلـــقالمفســـرة لـــه، النظریـــاتهمصـــادر ، همســـتویات

القلـق وهـو موضــوع أنـواعثــم نتطـرق بالتفصـیل لنـوع مــن .أسـباب، أعـراض نظریـات، مكونـات

النظریــات المفســرة لــه تعریفــه ومكوناتــه وأســبابه وأعراضــهقلــق المــوت وبــدوره ســنطرحدراســتنا 

.عالجه وأهم طرق

:تعریف القلق.1

واحـد، فلـم یسـتقر فـي مكـان، قلق حركة، بأن قلق الشيء ورد: القلق في المعجم الوسیط

تتمیـــز بـــالخوف ممـــا قـــد یحـــدث ویســـمى اضـــطراب وانـــزعج فهـــو القلـــق، والقلـــق حالـــة انفعالیـــة

.بالمقالقالشخص القلق 

رد فعـل لخطـر غریـزي :بأنـه"freudبـريء فرویـد :القلق من وجهة نظر علمـاء الـنفس

مـــن العقـــاب، ویكـــون مصـــحوبا بأحاســـیس جســـمیة الخـــوف أویشـــعر أمامـــه اإلنســـان بـــالعجز 

زیــادة فــي  أوآالم فــي المعــدة  أوالتــنفس  أوتتكــرر بــین حــین وآخــر بشــكل ضــیق فــي الصــدر 

  )103ص  ،2002الكریم قاسم أبو الخیر، عبد (عدد ضربات القلب 

عصـاب یتمیـز بـالهم المرتفـع الممتـد إلـى مشـاعر األلـم :بأنـهwollmanویعرفه وولمـان 

)104، ص 2005عادل شكري محمد كریم، (والمرتبط دائما بأعراض جسمیة
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 لــةاو محإن القلــق شــأنه بقیــة األمــراض النفســیة والعقلیــة یــنجم عــن : ”Adler” رادلــ ىویــر 

حســن فایــد (.الحصــول علــى الشــعور بــالتفوق لــةاو ومح،الــنقص أوالفــرد مــن الشــعور بالدونیــة 

)45، ص 2001

:لـقـلقالمفسرة لنظریات ال .2

أن  رأىوقــد ، ائــل الــذین حللــوا القلــقو یعــد فرویــد مــن األ:نظریــة التحلیــل النفســي.1.4

في القلق إشارة لالنا لكي یقوم یعمـل الزم ضـد مـا یهـددها كثیـرا مـا یكـون المهـدد هـو الرغبـات 

عـن نفسـها  الـدفاعفي الالشعور وهنا إما أن تقوم األنا بعمل نشـاط معـین یسـاعد فـي المكبوتة

د وٕاما أن یتدخل القلق حتى یقع األنـا فریسـة المـرض النفسـي وقـد ذكـر فرویـ، وأبعاد ما یهددها

:ثالث أنواع من القلق هي 

وهــو تجربــة انفعالیــة مؤلمــة تــنجم عــن إدراك خطــر : )الــواقعي(القلــق الموضــوع .2.2

وظروف هذا النوع من القلق تأخذ داللتها األساسیة من خبرات الفـرد ،قائم في العالم الخارجي

األفـق ویقـدر البحار الخبیر حین ینظر إلـى سـحابة صـغیرة تظهـر فـيالسابقة ومثال ذلك قلق

.أنها إشارة إنذار بإعصار شدید، استنادا إلى خبرته السابقة

ویبـدوا علـى شـكل ، وهـو قلـق شـدید ال تتضـح معـالم المثیـرة فیـه:القلق العصابي.3.2

یخـــاف مـــن الهـــو، والشـــخص الـــذي یشـــعر بهـــذا القلـــق یخـــاف مـــن خیالـــه، خـــوف مـــن مجهـــول

.الخاص به)الغرائز(

ویكون مصدره األنا األعلى ویبـدو فـي صـورة إحساسـات بالـذنب :األخالقيالقلق . 4.2

والقلـق األخالقـي هـو قلـق موضــوعي ، الخجـل فـي األنـا یثیـره إدراك خطـر آت مـن الضـمیر أو

 )116ص ،2000،حنان عبد الحمید العناني(.كالخوف من عقوبة الوالدین

البیئـة التـي یعـیش تنظر إلى القلق على انه سلوك متعلم مـن:النظریة السلوكیة.5.2

ویحصـــرون القلـــق فـــي ضـــوء االشـــتراط ، فیهـــا الفـــرد تحـــت شـــروط التـــدعیم االیجـــابي والســـلبي



الفصل الثاني                                                      قلق الموت

12

ویصـبح  اآللـيهذا یعني المثیر الجدید یـرتبط بـالمثیر ،األصليالكالسیكي حیث یرتبط المثیر 

مثیــرا وهــذا یعنــي أن ، المثیــر الجدیــد قــادرا علــى اســتدعاء االســتجابة الخاصــة بــالمثیر األصــلي

محایــدا یــرتبط بمثیــر آخــر مــن طبیعتــه أن یثیــر الخــوف رغــم أن طبیعتــه األصــلیة ال تثیــر هــذا 

وعنــدما ینســى الفــرد هــذه العالقــة نجــده یشــعر بــالخوف عنــدما یعــرض لــه الموضــوع ، الشــعور

  )94ص ،2003،امیمة محمود .عبد الغنيمحمد فاشر (.بدور المثیر الشرطيالذي یقوم

أن القلق هـو الخـوف مـن المسـتقبل االتجاهیرى أصحاب هذا :اإلنسانيالمذهب .6.2

.اث قد تهدد مسار وجود حیاة الفردوما یحمله هذا األخیر من أحد

ولیس ناتج ا عـن ماضـیه ، فالقلق في نظرهم منشأ توقعات الفرد لما سیحدث له مستقبال

ر األساسـي فـي تواجـد یـنهایته حتمیـة بـالموت، وتوقـع هتـه األخیـرة هـو المثبأنیدرك فاإلنسان

القلــق عنــد اإلنســان وممــا ســبق نــرى أن المــذهب اإلنســاني یحصــر القلــق علــى أنــه ینــتج عــن 

، 2001محمــــد قاســــم عبــــد اهللا، (.الخــــوف مــــن الغــــد وكــــذلك مــــن المســــتقبل ووجــــود كانســــان

  )119ص

:أسباب القلق.3

تعــــد أعــــراض القلــــق الظــــاهرة المباشــــرة لنشــــاط الجملــــة :الفیزیولــــوجياالســــتعداد .1.3

الــذي یظهــر بفعــل إثــارة التخــیالت  )الهــروب أوالمواجهــة ارتكــازات(العصــبیة الذاتیــة المحیطــة 

ــــــى مســــــتوى العصــــــبیة المركزیــــــة تلعــــــب المــــــواد الناقلــــــة العصــــــبیة ، المخیفــــــة واالنفعــــــاالت عل

أضــــحت الدراســــات الحدیثــــة دور الموضــــع األزرق و  قالنورادرینــــالین دورا بــــارزا فــــي خلــــق القلــــ

Locuxerleur الذي هو امتداد یصل المسـالك العصـبیة ببـاقي أجـزاء الـدماغ، وهـذا التركیـب

)85، ص1998محمد حمدي الحجاز،(.الدماغي كمركز وسیطي هام في وجود القلق

أي التبـــادالت (غالبـــا مـــا تســـرع الشـــدة االنفعالیـــة نوبـــة القلـــق :االســـتعداد النفســـي.2.3

المهــددة فــي العالقــات الشخصــیة وأحیانــا قــد یــؤدي فشــل الكبــت إلــى القلــق وذلــك  أوالواقعیــة 

الداخلیــة التــي تســببها الضــغوططبیعــة  أو ،بســبب طبیعــة التهدیــد الخــارجي الــذي یواجــه الفــرد
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بالتهدیـد الـداخلي والخـارجي الـذي تفرضـه الظـروف البیئیـة یحـث یشـعر الفـرد ،الرغبات الملحة

محمـد حمـدي (.اإلحباطو  وكذلك الصراع بین الدوافع واالتجاهات، بالنسبة لمكانة الفرد وأهدافه

)80، ص 1998،الحجاز

والبیئـــة القلقـــة المشـــبعة بعوامـــل عـــدم تقبـــل مـــر الحیـــاة:مواقـــف الحیـــاة الضـــاغطة.3.3

وعـــدم األمـــن واضـــطراب الجـــو األســـري وتفكـــك ، والحرمـــان والوحـــدةالخـــوف ومواقـــف الضـــغط 

.األسرة

والمشكالت الحاضر التي تنشط ذكریـات :مشكالت الطفولة والمراهقة والشیخوخة.4.3

الصــراعات فــي الماضــي والخبــرات الجنســیة الصــادمة خاصــة فــي الطفولــة والمراهقــة واإلرهــاق 

.لطفولة مما یشعر بالنقصالجسمي والتعب وشذوذ التكوین البدني في ا

.)عاطفیا، تربویا، اقتصادیا(:التعرض للحوادث والخبرات الحادة.5.3

.الطرق الخاطئة لتجنب الحمل والحیطة الطویلة خاصة الجماع الناقص.6.3

حامـد عبـد (.لتطابق بـین الـذات الواقعیـة والـذات المثالیـة وعـدم تحقیـق الـذاتاعدم .7.3

)486-485ص  ،2001، السالم زهران

اإلیحــاء ســواء كــان الــذاتي وهــو مــا یترتــب فــي مخیلــة الفــرد مــن أفكــار تبعــث فــي .8.3

.اإلیحاء المكتسب الخارجي المصدر أونفسه الخوف والقلق 

بحالــة صــابةباإلاإلشــباع الجنســي نجــد مــن أهــم األســباب التــي تعــزي الفــرد  معــد .9.3

  )135ص ، 2001، السید عثمان فاروق( .قلق

  : أعراض القلق.4

:أعراض نفسیة.1.4

عدم االستقرار والشعور باالنعدام في اطمئنان والراحة النفسیة.

الحساسیة المفرطة وسرعة االستثارة.
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 ولكن ال یعلم مصدره)الفوبیا(الخوف الشدید.

االكتئاب والضیق وتوهم المرض.

عدم القدرة على التركیز واالنتباه.

 الهزیمة والعجزاإلحساس الدائم بتوقع.

عدم الثقة والطمأنینة والرغبة في الهروب من مواجهة الموقف.

الهیاج والشك واالرتیاب والتردد في اتخاذ القرارات.

التشاؤم واالنشغال بأخطاء الماضي.

 إن هــذا األعــراض النفســیة تــؤدي إلــى تــدهور قــدرة الفــرد علــى االنجــاز والعمــل كمــا تــؤثر

.لمهني واألسريفي التوافق االجتماعي وا

:أعراض جسمیة.2.4

برودة األطراف حیث تصبب العرق وارتعاش البدین وارتفاع في ضغط الدم.

المعدةاضطرابات.

سرعة ضربات القلب، زیادة عدد مرات اإلخراج.

النشاط الزائد، الدوران والغثیان والقيء، اضطرابات النوم.

 السریع عند الرجـل وانقطـاع الـدورة الصداع واالضطرابات الجنسیة مثل القذف

، 1999نــاظم هاشــم العبیــدي، صــالح حســن الــداهري، (.الشــهریة عنــد النســاء

)85ص

:أنواع القلق.5

وهـــو قلـــق ، الخـــوف إلـــىوهـــذا النـــوع مـــن القلـــق اقـــرب :موضـــوعي أوقلـــق عـــادي  -

خــارجي المصـدر وموجــود بالفعـل ویحــدث لـدى األســویاء والعـادیین مــثال فـي مواقــف ... واقعـي

.عملیة جراحیةاالنتظار
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وهذا هو النوع الذي تقصده كمرض نفسي حیث انه داخلي :قلق مرضى عصابي-

فأسبابه ال شعوریة، دوافعه مكبوتة غیر معروفة ، نجنب مصدره أوالمصدر ال یمكن تجنبه 

محمد (.)األنا(وبین قوى الكبت في ) الهو(وهو نتاج الصراع القائم بین الدوافع المكبوتة في 

)129، ص 2000،فوزي جیل

ـــق بصـــفة عامـــة ســـوف نقـــوم بدراســـة  ـــق أ ،أهـــم أنواعـــهأحـــدبعـــد تعرضـــنا للقل ال وهـــو قل

وأعراضه والنظریات المفسـرة تعاریفهسوف نتطرق إلى أهم، والذي هو موضوع بحثنا، الموت

   .له وكذا العالج

:الموت قلق تعریف.1.5

القلق الذي  إحداثإن الموت یعتبر من العوامل الهامة والتي ال یستهان بها في 

القلق وخصوصا قلق الموت مرتبط  نأومن هنا یمكن القول ،لإلنسانیهدد االستقرار النفسي 

حسب نوعیة الحالة المرضیة وحتى آخربمعنى ،بعیدا أوقریبا  اسواءبوضعیة الموت 

:ومن هنا ظهرت عدة تعاریف لهذا النوع من القلق ،لإلنسانالنفسیة واالجتماعیة 

Arnesteارنست بیكر  Piker: مشكالت التكیف واالضطرابات النفسیة بمختلـف  أنیرى

،فـــاروق الســـید عثمـــان(.’’المـــوت ’’واحـــد هـــي طـــارإتصـــف جمیعـــا فـــي  أنیمكـــن أنواعهـــا

  )74ص ،2001

یمكـن  داء هـو وكأنمـامـا،موضـوع فـي یتركـزطبیعـي قلـق مجـردلـیسالمـوت قلـق

باعـث  لـه نجـد وال موضـوعا لـه تعـرف ال میتـافیزیقي قلـق هـو بـلأعراضـهتحدید أو تشخیصه

.لـیسمقبـلحـدث علـى بـاألحرى أو نفسـهالمسـتقبل علـى قلـق بـلعملـهمـنالبـدشـيءحـول

 )64 ص، 1981غالب،مصطفى(.سلطةعلیهلإلنسان

مـن القلـق فیـهتخـتلطاالكتئـابمـننـوع وهـو العضـوي، القلـق عـن یترتب قد الموت قلق

  179).ص سنة،بدونحنفي،المنعمعبد(.بترقبهالموت
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:الموت قلق أسباب.2.5

ال  الموتمنالخوف أنMiskuih" همیسكوی"أمثالالمسلمینالفالسفةبعضیرى

انحلت تركیبهبطل أو انحل إذا بدنه أن یظنألنه أو حقیقةالموتیدريمنعند إال نجده

كما فیهبموجود هو ولیسموجوداسیبقى العالم وان ودثور، وعدم بطالنفسهوبطلتذاته،

الم  غیرعظیماألماالموت أن یظنألنه أو المعاد،وكیفیةالنفسبقاءیجهلمنیظنه

بهتحلعقوبةیعتقدوألنهحلوله،سببوكانتإلیه وأدلت .سبقتهالتياألمراض أو المرض

ما على سیأسفوألنهالموت،بعدسیقدمشيء أي على ال یدريمتخیروألنهالموتبعد

 .رخاأل عندالموت لقلق السیكولوجیةاألسبابنلخص أن كلها یمكن وهذه المال،منیخالفه

 )213 ص ،1987، الخالقعبدمحمداحمد(

:التالیةاألسبابیظهرالموت قلق أن  "Choltasseشولتز "ویرى

نحـوالسـعي عـن الكـف كـذلك االحتضـار،عنـد واأللـم البدنیـةالمعانـاةمـن الفـرد خـوف

.تحقیقهاستطاعبماتقاساإلنسانفحیاة األهداف

الشخصسیتركهممن على الموتتأثیرمنالخوف.

والعدم اإللهي العقاب منالخوف. 

الحـوادثكمـرض الظـروف مـنالعدیـدسـببه، Masrman"ماسـرمان "یـرى وكـذلك

.وغیرهاالطبیعیة والكوارث

Biker"بروتـربیكـر"یـرىكمـا Proterكالعـدوى نوبـات إلـى المـوت قلـق عوامـلارجـع 

 .نالـتعف وكـذا الجثـةوكراهیـةالصـدمةمـنالخـوفالحضـري،واالنزعـاجللحـزناالجتماعیـة

  )214-213ص ص، 1987الخالق،عبدمحمداحمد(

:الموت قلق أعراض.3.5

:منهانذكر أعراض الموت لقلق
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بنفسهالثقةصاحبهمایفقدان اللذان والمصائبالشرتوقع إلى المیل.

بالموتالمرتبطةاالضطهاد سو هال.

الغضبوسرعةاألعصابتوتر.

القرارات إیجاد في والترددواالرتباكالتركیز على القدرة عدم. 

الموتوانتظارواالنسحاب العزلة.

1987،احمـد محمـد عبـد الخـالق(.الفـزع درجـة إلـى یصـل قـد الـذي بـالموتالشـعور

)43_42ص  ص

:الموت قلق مكونات.5.4

"الموتمنللخوفثالثةمكونات Jak choroneفي تتمثلشورون جاك"الفیلسوفحدد: 

االحتضارمنالخوف.

الموتبعدسیحدثمماالخوف.

الحیاةتوقفمنالخوف.

:الموتمنالمخاوفمكونات " Kafanoكافانوا" ذكر كما

االحتضارعملیة.

الشخصيالموت.

األخرىالحیاة فكرة.

المحتضرحولتوفرتالتيالمطبقة وأ السحیقةالنسمة.

" :في مكوناتهوتتمثلواالحتضارالموت:هماقطبان على Listerلیستر" ركز كذلك

الذات موتمنالخوف.

الذات احتضارمنالخوف.

اآلخرینمنالخوف.

46-45ص ص ،1987احمد محمد عبد الخالق،(.اآلخریناحتضارمنالخوف( 
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:الموت قلقالمفسرة لظریاتالن.4.5

غیراألنافیهیكونحالةبمثابةیكونهناالموت قلق:النفسيالتحلیلنظریة.1.4.5

 القلـق بـینالتفریـقیخـصفیمـافرویـدبـهجـاءمـا إلـى اسـتندناوٕاذاالمـوت،تقبـل قـادر علـى

التحلیـل إلـى بالنسـبةصـعوبةدومـایشـكل قـد قلـق أن إلـى أشـارفانـهالمـوت،العصابي وقلـق

بـینقائمـایجعله أن المحتملمنللموت،األساسيالمیكانیزم إلى توصل ورغم ذلك النفسي،

)P14،1986،Boutaunier( .األعلى واالنااألنا

:كالیـنمـیالین" " Milaine klaine" حیاتـه، ویهـدداإلنسـانیخیـفوانبهامـهالمـوت إن

كـل أسـاسحیاتـه فـي اإلنسـانیصـیب الـذي القلق كلأصل هو الموتمنالخوف أن وتعتقد

"المعنى هذا وحلولالعدائیةوالتصرفات األفكار

"كیلیتش"یقول Shetikel:"محمد("الموتمنالخوفمن ةمتشعبعانیهمالخوف أن

 )165 ص، 1995نبیل،

:روجرزكارل":"الذات نظریة.2.4.5 لوظائفـهالمحقـقالشـخصمفهـومضـوء علـى"

مـعضـدهأنفسـهمیحمـونالـذیناألشـخاص هـؤالء یهـددالمـوتمـنبـاالقتراب أن الـوعي یـرى

موقـعمـنتغیـرالمثـالییناألشـخاصعنـدللخبـرةالكامـلاالنفتـاح عـن روجـرز فـان فكـرة ذلـك

 الـذي الشـخص أن": قولـه فـيMaslow"ماسـلو"یوافقـهكمـاأساسـیا،تهدیـدالمـوت بوصـفه

1998الخـالق،عبـدمحمـداحمـد(.المـوتمـنمنخفضـاخوفـالدیـه أن بـینمـنذاتـهیحقـق

 )12ص

خاصـیة المـوتمـن القلـق بـانتـرى":فرانكـلهایـدجر،بیكـر،"الوجودیـةلنظریـةا.3.4.5

هـذه  ركـزت وقد العمر، في المتقدمین لألفراد حساسةمسألةأنهاالواضحومنأساسیةإنسانیة

لوصـفهونهایتـهالمـوتحتمیـةیتقبـل أن یجـب الفـرد بـأنوسـلمواالمـوتأهمیـة علـى األخیـرة

هـو  موتـهحقیقـة فـي اإلنسـانيلوجـودهمعنـىیجـد أن النهایـة فـي علیـهیتعـینمطلقـةحقیقـة
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مـنوتلقائیتـهحیویتـهیكتسـبالوجـود أن: May"ومـايMinkofeskiمنكوفسكي"افتراض 

.الوجود عدم أو الموتمواجهةحقیقة

 مارتنیرى" Marten هایدجر"وHaidjer  :الموت أن"والزمنالوجودیة"كتابه في

یعـد شـرطاالمسـتقبل فـي الوجـود عـدم مـنالتحقیـق فـان أخـرىناحیـةومـنالوجودبعدمتهدید

المـوتیعـدثـم القلـق مـنأنفسـنالتحریرمسبقاشرطایعتبركمالحیاتنا،الكامللفهمهامسبقا

 )11ص ،1998الخالق،عبدمحمد احمد(.الفر حریةأساس

 فـي للعـرض الرمـزيللمعنـىاهتمـام أي یعیـروا فلـم:السـلوكیةالنظریـة.4.4.5

 وهـم المـوقفي،العامـل علـى األولـى بالدرجـةیركـزونأنهـم ذلـك االضـطرابات السیكوسـوماتیة

مؤكـدغیـرلكنـهیحـدث أن یحتمـل عقـاب أو خطـر أو الـم مـنخـوفالقلـق بمثابـةیعتبـرون

الخـوف عن یختلفلكنهالشروتوقع واأللم الخوفمنمركبمكتسبوهو انفعالالحدوث،

مـنأكثرویدومیبقى فهو األزمان إلى ینزع والقلق الفرد،أماممائلمباشرموقف خطریثیره

 للفـرد یسـمحمناسـبسـلوك في ینطلق ال حده عن زاد إذا بالموتیرتبط وقد ،الخوف العادي

.منصرفایجد ال المتنقلبالخوفمتعلقخوفیبقى فهو إذن باستعادة توازنه

الغضب أو الحزن أو الخوف أو الموت قلق بانفعالیشعرحیثاإلنسان إن كذلك    

بالغـة فتكـونفیزیولوجیـةجسـمیةاضـطرابات أو تغیـراتتصـحبهااالنفعالیـةالتـأثیرات فان هـذه

المـزمن  القلـق أن اتضـح فقـد مزمنـة،االنفعالیـةالحالـةوأصـبحتاالنفعـالتكـرر إذا الخطـورة

راجـح (االنفعـالتصـحب ظـاهرة حركیـةتغیـرات ظهـور إلـى یـؤدي قـد المتواصـلالمـوت كقلـق

  )159 -26ص ص،1994،احمد عزت

الحكـم فـي نسـبیةأخطـاءتعكـسالعصـابیةالمشـكالت إن:المعرفیـةالنظریـة.5.4.5

حـول الفـرد یكونهـاالتـي األفكـار عـن نـاتجانفعـاليسـلوك ذلـك علـى بنـاءقلـق المـوتویعتبـر

المنطـقحـدود عـن تخـرجالتـي األفكـار وهـذه أمـراض،مـنیصـیبه قـد مـا فـي ذلـك بمـانفسه،

بتغیـرالقیـامیجـبالمعرفیـةاالضـطراباتمـنالـتخلصیـتموحتـىنسبیابموج بها خطایكون
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المـوت قلـق فـي المتمثلـةالنفسـیةباالضـطراباتالمصاب الفرد تزویدمن خاللللفكرة،بنیوي

Fontaine(.معرفیةبمفاهیم Et Al , 1984, P 108(

االضــطراباتفیعتبــرEllis"ألــیس"أمثــال:الســلوكیةالمعرفیــةالنظریــة.6.4.5

.عقالنیةالغیرباألفكاروثیقةصلة ذات والقلق كاالكتئاب للفرد االنفعالیةالسیكولوجیة

اإلنسـانیكونهـاالتـي واألفكـار باالعتقاداتیتحددالسلوك إن:  Ellis"ألیس"یرىحیث

منطقـي وغیرخاطئلتعلماستنادامنطقیة ال أفكار فیكتسب لها یتعرضالتيالحیاة واقع عن

مختلفـة بأشـكالتظهـر قـد سـلوكیةاضـطرابات فـي ویتسـببالتفكیـر فـي طریقتـهفیسـود

p14Spellger(.الموت قلق انفعال ذلك في بماكاالنفعاالت ,1983,(

:الموتعالج قلق . 5.5

، ویصـــلح فـــي عالجـــه مـــا یصـــلح فـــي عـــالج القلـــق قالقلـــ أنـــواعأحـــدیعتبـــر قلـــق المـــوت 

نسـب الشـفاء  أعلـىحیث انـه یحقـق أنواعهالطرق لعالج لمختلف أكثروالعالج السلوكي وهو 

.من كل الطرق العالجیة المتاحة

كـــان قلـــق المـــوت مرتفـــع عرضـــا مســـتقال نســـبیا لـــدى شـــخص فـــي حالـــة مـــن الصـــحة  ذاإ

أجریـتینقص بطرق العـالج السـلوكي وقـد  إنلخبرات سیئة فانه یجب إضافة، أساساالنفسیة 

نتـائج العـالج السـلوكي فـي  ىریض بهـدف التعـرف علـمـطـالب یدرسـون الت ىدراسـة حدیثـة علـ

طریقـــة فـــي عـــالج قلـــق بـــأيخل داالســـترخاء مقابـــل عـــدم التـــ ىتقلیـــل الحساســـیة والتـــدریب علـــ

ع، وقد ظهـرت فاعلیـة تقلیـل الحساسـیة واالسـترخاء المتـدرج لـدى المجموعـة التـي فالموت المرت

، 1987احمـد محمـد عبـد الخـالق،( .عـالج أيمقارنـة مـع المجموعـة التـي لـم تتلقـى ستخدمتها

  .)228ص

انفعالیــةالتــوتر بعــد تجربــة  ةزالــإفــي الفــرد عقــب  أتنشــ ءهــدو  ةكمــا یعتبــر االســترخاء حالــ

خــالل مختلفــة مــن أنــواعیرخــي العضــالت المشــاركة فــي  وأ.. .جهــد جســدي شــاق أيجدیــدة 

  )57ص ،2001حسین فاید،(.النشاط
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لـر بیـث كـان العـالج جماعیـا فمـثال اعتمـد تمحعدة دراسات في هذا المیـدان أجریتوقد 

:درجة الموت تتحدد عن طریق عاملین أننظریة العاملین في قلق الموت، یعني  ىعل

 الصحة النفسیة بشكل عام.

 تجارب الحیاة المتصلة بموضوع الموت.

شـــموال أكثـــرلحالـــة مرضـــیة  أوالكـــان قلـــق المـــوت المرتفـــع مصـــاحبا  إذایـــرى انـــه  ثحیـــ

ــــق  تعــــالج  أنالوســــواس القهــــري، فــــان هــــذه االضــــطرابات یجــــب  أوكاالكتئــــاب، عصــــاب القل

الكیمیائیــة والمهــدئات والعقــاقیر المضــادة للقلــق التــي تخفــض نســبة اد و المكــبــالعالج الســلوكي 

احمــــــــد محمــــــــد عبــــــــد (.ربــــــــائيهالكبیــــــــه ناســــــــتخدام العــــــــالج بالت أوالقلــــــــق والتــــــــوتر والتهــــــــیج 

  )228ص ،1987،الخالق

:خالصة الفصل

الـنفسعلمـاء لـدى كبیـراهتمـامموضـوعهـو مفهـوم واسـع ومعقـد، و المـوت قلـق إن

 علـى فعـالتـأثیرمـن لـه لمـا هـذا، و وهـذا مـا یفسـر اخـتالف اآلراء ومعانیـه ومكوناتـهوغیرهم،

الراشـد علـى السـلبیةونتائجهأعراضهمن خاللالحظناهما وهذا ،والجسمیةالنفسیةالوظائف

أبعـادهالمـوت بمختلـف قلـق هـو فیهـاالرئیسـيالسـببدائمـایكـونوالتـي،بسـرطانالمصـاب

.ومظاهره
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:تمهید

منهجیـــة البحـــث والـــذي ســـنعرض فیـــهالمیـــدانيلجانـــبا إلـــىســـنتطرق فـــي هـــذا الفصـــل 

 واألدوات البحـثإجـراء المتمثلة في تحدید المـنهج المتبـع والدراسـة االسـتطالعیة وزمـن ومكـان 

.إجرائهالمستعملةفي البحث وكیفیة 

:التذكیر بالفرضیات.1

:العامةالفرضیة .1.1

.یعاني الراشد المصاب بالسرطان من قلق الموت

:الفرضیات الجزئیة.2.1

.یعاني الراشد المصاب بالسرطان الخوف من الموت-

.من العزلة االجتماعیةالمصاب بالسرطان یعاني الراشد-

.الخوف من المستقبلیعاني الراشد المصاب بالسرطان -

:الدراسة االستطالعیة.2

ـــین الخطـــوات المهمـــة التـــي تســـبق الدراسةتعتبـــر األساســـیةالدراســـة االســـتطالعیة مـــن ب

موضــوع معــین، حیــث تهــدف إلــى جمــع المعلومــات،فهي تعتبــر أول خطــوة یقــوم بهــا الباحــث ل

.الدراسةوللبحث عن حاالت،من اجل اختبار صحة الفرضیة المطروحة

باتنــــة للقیــــام بالدراســــة بمركــــز مكافحــــة الســــرطانفــــي لقــــد تمــــت الدراســــة االســــتطالعیة 

فتوجهـــت بعـــد الحصـــول علـــى تصـــریح مـــن طـــرف جامعـــة محمـــد خیضـــر ببســـكرة،،المیدانیـــة

رئیســـة المصـــلحة واألخصـــائیة یـــت باســـتقبال جیـــد مـــن طـــرف ظالمركـــز فح إلـــىبتقـــدیم طلبـــي 

فشرحت سبب زیارتي فتمت الموافقـة فوجهـت إلـى األخصـائیة النفسـانیة ،النفسانیة والممرضین
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مـــن المصـــابین ت لـــي المســـاعدة الالزمـــة فـــاخترت الحـــاالت التـــي تخـــدم موضـــوعيالتـــي قـــدم

فلقینـا مـن جمیـع ي،وغـرض قـدوم ينفس تار قدموقبل بدء المقابلة وتطبیق االختببالسرطان،

.الحاالت الرضا والقبول

:منهج الدراسة.3

:المنهج.1.3

المبــادئ العلمیــة المبنیــة خدام لجــة مشــكلة مــا، وحلهــا عــن طریــق اســتامعة لخطــة معقولــ

ــــى ــــدلیلالســــلیم المدعمــــة بالبرهــــان واإلدراك الموضــــوعیة، عل ، ص2011محمــــد خــــان،(.وال

  ) 15-14ص

یسـمح بدراسـة مفصـلة لكـل  إذتم االعتماد على المنهج العیادي الذي یقـوم علـى دراسـة الحالـة 

.حالة على حدى

  :يالمنهج االكلنیك.2.3

الطریقة التي تنظر إلى السلوك من المنظور الخـاص فهـي :"بأنه"موریس كالن"یعرفه 

بكـل موقـف وهـذاتحاول الكشف عن مكنون الفرد والطریقة التي یشعر بها ویسلك مـن خاللهـا 

)349،ص1981عطوف محمد یاسین،.("ثقة

:أدوات الدراسة.4

للخبـــــرات في اكتســـــابه ي وســـــیلة یســـــتخدمها الباحـــــث العیـــــادیهـــــ ":العیادیـــــةالمالحظـــــة.1.4

ویجعــل مــن مالحظاتــه أساســا والمعلومــات، حیــث نجــد الباحــث یالحــظ بإتباعــه مــنهج معــین،

  )79ص ،2002ذوقان عبیدات،(."لمعرفة واعیة أو فهم دقیق لظاهرة معین

أداة هامـــة یعتمـــد علیهـــا المرشـــد النفســـي فــي متابعـــة الســـلوك مـــن خـــالل مواقـــف  يكمــاه

.الفرد في ظروف وأزمنة مختلفة
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:ادیةــــالعیالمقابلة .2.4

نكیـة  یكلوالبحـوث اإلجمع المعلومات في العلـوم االجتماعیـة بشـكل عـامتقنیة من تقنیات

فهي تساعد الباحث على الفهم الشامل للمشكلة التي یدرسها كمـا تتـیح الفرصـة :وبشكل خاص

والهــــدف مــــن اســــتخدام المقابلــــة هــــو ،واتجاهاتــــه وأفكــــاره آراءهللمفحــــوص التعبیــــر الحــــر عــــن 

والمعلومـات التـي للحالة مع الحصول على معلومات تخص عدة جوانب،المالحظة المنضمة 

.لها عالقة بموضوع البحث وكل مایتعلق بالماضي والحاضر

والتــي تعتمــد علــى وقــد ارتأینــا فــي بحثنــا هــذا اســتعمال المقابلــة العیادیــة النصــف موجهــة

.دراسة حالة

:النصف موجهةالعیادیةتعریف المقابلة .1.2.4

مــن الـذي یقــوم بهـا مـن خـالل خلــق جـو مالئـم األخصـائيقـدرات  ىهـي التـي تعتمـد علــ"

شخصـــیة  ىكمـــا تعتمـــد علـــجـــل التفاعـــل االیجـــابي والمســـتقل،أالثقـــة المتبادلـــة والمشـــجعة مـــن 

.)427،ص2001رجاء محمود أبو عالم،.("األخصائي النفسي وخبرته

:محاور المقابلة كمایليوقد جاءت

الموتمنالخوف :األولالمحور 

هل تخاف من المرض الذي تعاني منه؟.1

هل تتقبل المرض الذي تعاني منه؟.2

هل تتعایش معه؟.3

النوم؟ع یهل تستط.4
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االجتماعیةالعزلة : المحور الثاني

هل تعاني من الوحدة بعد اإلصابة؟.1

اإلصابة؟هل تغیرت حیاتك بعد .2

هل كونت عالقات مع المرضى في المستشفى؟.3

في المستشفى؟وأنتإحساسكماهو.4

المستقبلالخوف من:المحور الثالث

ماهي أمنیاتك في المستقبل؟.1

هل تعتقد أن المستقبل أمر یستدعي الخوف؟.2

  ؟اإلصابةتحقیق أحالمك بعد في هل تخاف من الفشل .3

:لدونالد تمبلرمقیاس قلق الموت .3.4

األســئلة  التــي تســمح بجمــع بیانــات خاصــة یتضــمن قائمــة  مــن اختبــار هــو عبــارة عــن 

لغـــات  إلــىولقــد تـــرجم "دونالــد تمبلـــر"األمریكــي وضـــع هــذا المقیـــاس مــن طـــرف بقلــق المــوت،

واســتخدم فــي كثیــر مــن البحــوث التــي عدیــدة منهــا العربیــة واالســبانیة وحتــى الیابانیــة والهندیــة،

بعـدد كبیــر  وهـو مــرتبطعلـى عینــات متفاوتـة مــن الـذكور واإلنــاث مـن ثقافـات مختلفــة،أجریـت 

الصــحة ودرجــة التــدین،الجــنس،،ســنة ومتغیــرات عدیــدة كالســن 85الــى 16مــن األعمــار مــن 

لذا فهـو یعـد واحـد مـن أكثـر المقـاییس انتشـار الجسمیة والعقلیة  وأنواع أخرى  من السلوكات،

.1970لمقیاس ألول مرة سنة في البحوث، طبق هذا ا
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:الخصائص السیكومتریة للمقیاس.1.3.4

تــم اختیارهــا علــي أســاس منطقــي، كانــت متصــلة بنــدا،40بــدأ تكــوین االختبــار بوضــع 

وهـي عملیــة االحتضـار المــوت بجوانـب تعكـس مــدى واسـع مــن الخبـرات المتعلقــة بقلـق المــوت

بنـدا 15 إلـىبوصفه حقیقة مطلقة والجثث والدفن ثم مر المقیاس بمراحل متتابعة حتى وصل 

 )6(و" عمـــــــــــن"ود تصــــحح ب ـــــــبن)9(وهــــي صــــورة النهائیــــة للمقیــــاس ویحتــــوي المقیــــاس علــــى 

وقد اتضح بان وجهـة االسـتجابة للموافقـة تسـتوعب قـدر قلـیال مـن التبـاین فـي ،"ال"تصحح ب 

الــــذي یعتبــــر أفضــــل مقیــــاس )كــــوش كیســــتون (هــــذا المقیــــاس وقیســــت هــــذه الوجهــــة بمقیــــاس 

وقــــد أوضــــحت دراســــة بنــــدا لوجهــــة االســــتجابة بالموافقــــة،)15(مختصــــر حیــــث یتكــــون مــــن 

قیـــاس وجهـــة االســـتجابة المتعلقـــة بالجانـــب وبـــین م،عـــدم وجـــود ارتبـــاط جـــوهري بینهمـــا"تمییلــر"

.االجتماعي

العربیـــة  إلىلقـــد قـــام احمـــد عبـــد الخـــالق بترجمـــة مقیـــاس قلـــق المـــوت :ثبـــات االختبـــار.2.3.4

معــــا مــــع عینــــة مــــن طــــالب مصــــریین بقســــم اللغــــة )العربیــــة واالنجلیزیــــة(وطبقــــت النســــختان 

بالنسـبة  0,87 إلـىوقـد وصـل معامـل االرتبـاط بـین الصـورتین العربیـة واالنجلیزیـة االنجلیزیة،

.وهذا حسب ثبات إعادة االختبار بالصورة العربیة،)43= ن ( واإلناثللذكور 

فــي حــین وصــل معامــل االرتبــاط وكــان الفاصــل الزمنــي بــین االختبــار وٕاعادتــه أســبوعا واحــدا،

وتعـد ) 56=ن( لإلنـاثبالنسـبة 0،73و ،)44=ن(للـذكور بالنسـبة 0,70بـین الصـورتین إلـى

.جمیع هذه المعامالت مرتفعة

لقـــد قـــام تمبلـــر بتقـــدیر صـــدق المقیـــاس مســـتخدما عـــدة طـــرق منهـــا:صـــدق االختبـــار.3.3.4

ســـیكاتري ممـــن قـــرروا أن لـــدیهم قلقـــا عالیـــا مـــن المـــوت مقارنـــة درجـــات مـــرض فـــي المجـــال ال

وقـد  ال یوجـد لـدیهم قلـق المـوت،فسیین الذین قرروا انـه لمرضى النبدرجات عینة ضابطة من ا

كــذلك االرتبــاط صــدق المقیـاس إلـىینمـا یشــیر باسـتخرجت فــروق جوهریـة بــین درجـات الفریــق



إجراءات الدراسة المیدانیة:الفصل الرابع 

49

وكــــذلك االرتبــــاط للخــــوف مــــن المــــوت،"بوبــــار"الجــــوهري المرتفــــع بــــین هــــذا المقیــــاس ومقیــــاس

).مینیسیوتا(قائمةمن "ك"الجوهري السلبي بمقیاس قوة األنا

.

:طریقة تصحیح وتطبیق المقیاس.4.3.4

التـي تحتـوي كراسـة األسـئلة علـى التعلیمـةفردیـا أو جماعیـا،"تمبلـر"یمكن تطبیق مقیاس 

:توضح الطریقة اإلجابة وتتمثل في

 .)ص(إذا كانت العبارة صحیحة أو تنطبق علیك بشكل كبیر ضع دائرة حول -

 .)خ(ال تنطبق علیك بشكل كبیر ضع دائرة حول إذا كانت العبارة خاطئة أو -

كتابــة ســن المفحــوص، :وتتضــمن هــذه الكراســةتســجل إجابــات المفحــوص علــى الكراســة ذاتهــا،

ویطلب من المفحوص قراءة التعلیمة إلزالـة الغمـوض أو سـوء الفهـم،.المستوى الدراسيالجنس،

ال تطـــول مدتـــه بشـــكل  اعـــاة أنمـــدة انتهـــاء االختبـــار مـــع مر وعمومـــا ال یقـــوم الفـــاحص بتحدیـــد

.مبالغ

:التنقیططریقة .5.3.4

.وأجاب علیها المفحوص بصحیح) ص(ـــبللبنود التي تصحح )01(نقطة -

.وأجاب علیها المفحوص بخطأ) خ(ــــ بللبنود التي تصحح)01(نقطة -

.وأجاب علیها المفحوص بخطأ) ص(ــــ للبنود التي تصحح ب)0(صفر-

.وأجاب علیها المفحوص بصحیح) خ(ـــ للبنود التي تصحح ب)0(صفر-

سلم اختبار قلق الموتیوضح )1(جدول رقم

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

15 7 6 5 3 2  )خ(البنود التي تصحح بـ 

یحصـل  أن مفحـوصتعتبر ادني الدرجات التـي یمكـن ألي )0(یفرض هذا المقیاس أن درجة 

.درجة یمكن الحصول علیها ىعلأفهي ) 15(درجة أماعلیها،
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:بأسلوب الدرجة الفاصلة وهي كالتاليدمهیتم تقدیر وجود قلق الموت أو ع

 عدم وجود قلق الموت إلىتشیر )06-0(الدرجة التي تتراوح بین.

 وجود قلق الموت متوسط إلىتشیر )08-07(الدرجة التي تتراوح بین.

 تفعوجود قلق الموت مر  إلىتشیر )15-09(الدرجة التي تتراوح بین.

  )105-102ص  ،ص2008زعتر نور الدین ،(

:حدود الدراسة.5

وبالتحدیـد ،تم إجراء هذه الدراسة المیدانیـة فـي مركـز مكافحـة السـرطان بباتنـة:المجال المكاني

بعد الحصول على تصـریح بالزیـارة مـن مصلحة العالج بالنشاط اإلشعاعي والعالج الكیمیائي

.طرف جامعة محمد خیضر بسكرة

2015/3/12فـي الفتـرة الممتـدة للجانـب النظـري مـن تم إجـراء الدراسـة :نيالزمالمجال 

.الى غایة نهایة التربص21/4/2015الجانب المیداني من أما2015/4/16غایة إلى

ــــت الدراساعتمـــد:المجـــال البشـــري حـــاالت مصـــابین بـــأنواع مختلفـــة مـــنة علـــى ثـــالث ــ

سنة)54-42(بینأعمارهمتتراوح ،السرطان

:حاالت الدراسة.6

حیــث ،الدراســة علــى ثــالث حــاالت مــن المصــابین بــأنواع مختلفــة مــن الســرطانتمــدتعا

.، والمتواجدة بمركز مكافحة السرطان بباتنةسنة)54-(42تتراوح أعمارهم بین 

:في الجدول التاليعلى خصائص معینة في حاالت الدراسة وهي موضحةاعتمدناكما 

رقــــــــــــــــــــم 

الحالة

الحالــــــــــــــــــــــــــــــــــة السنالجنس 

االجتماعیة

الحالــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

االقتصادیة

ســـــــــــــــــــــــــــــــتوى الم

التعلیمي

نوع اإلصابةمدة اإلصابة

سرطان الرئةعام ونصفجامعیةمتوسطةمتزوجة53أنثىاألولى

سرطان الكبدأشهر8جامعيجیدةمتزوج54ذكرالثانیة

الحالــــــــة 

الثالثة

سرطان الثديعامامیةضعیفةعازبة42أنثى
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:تمهید

راض الخطیـــرة وبشـــكل متزایــــد أن مـــا نالحظـــه فـــي عصــــرنا الحـــالي ظهـــور بعـــض األمــــ

ولعــل مــن أخطــر هــذه ، عرقــل حیــاة الفــرد وبالخصــوص المحیطــین بــه بــالعمومیممــاومســتمر

فنجــد الســرطان یتمثــل فــي ، األمــراض مــرض الســرطان الــذي یهــدد الصــحة الجســمیة لإلنســان

مجموعـــة مـــن األورام التـــي تمـــس عضـــوا أو أعضـــاء الجســـم وذلـــك بســـبب التكـــاثر الفوضـــوي 

الــى والغیــر المنــتظم للخالیــا بشــكل ال یتناســب مــع حاجتــه للنمــو، وفــي هــذا الفصــل ســنتطرق 

وتحدیـد األعـراض ، مـع تشـخیصومختلـف التعـاریف المقدمـة لـه،لمحة تاریخیة عن السـرطان

ســـمات الشخصـــیة المصـــابة بالســـرطان والعوامـــل المســـببة لـــه وأیضـــا معرفـــة،تـــؤدي إلیـــهالتــي 

.اهم طرق عالجهو  اآلثار النفسیة التي تنجم عن هذا المرضو 

:تعریف السرطان.1

لوصـفه ومنهـا التـي تنوعت مضامین التعاریف التي عرفت السـرطان، فمنهـا التـي سـعت

.خصوصیاته البیولوجیة، الهیستولوجیة والكیمیائیةبینت أعراضه وعالماته ومنها أظهرت 

وبــدأ التعریــف واضــحا بــین تعــاریف القــرون الســابقة وتعــاریف التــي وضــعت بفضــل مــا 

وصــل إلیــة العلــم فــي یومنــا هــذا، غیــر أن كــل واحــد منهــا یســعى لتحدیــد ماهیــة هــذا التظــاهرة 

وتحدید خصوصیاته وتمیزها عن الظواهر األخرى

(شـــوارتز مـــالكوم "حیـــث نجـــد  تغییـــر عـــام لمجموعـــة كبیـــرة مـــن "یعـــرف الســـرطان )1988"

مــــــــــــالكوم (."األمــــــــــــراض التــــــــــــي تتمیــــــــــــز بــــــــــــالنمو الفوضــــــــــــوي والغیــــــــــــر المنضــــــــــــبط للخالیــــــــــــا

  )9ص1988،شوارتز

علـى انـه تكـاثر خلـوي فوضـوي ")1988("عبـد اللطیـف محمـد یاسـین "ویعرفه أیضـا 

ســریع وغیــر مــنظم یعمــل فقــط مــن أجــل التكــاثر وســرقة المــواد الغذائیــة مــن الجســم، وٕان نظرنــا 
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إلى الخلیة السرطانیة من خالل المجهر فأننا نرى بـأن الخالیـا تشـبه العضـو الـذي نشـأت منـه 

 )49ص  ،1988،عبد اللطیف محمد یاسین(".ولكن شكلها مشوه ومحرق

ا سبق أن السرطان عبارة عـن انقسـام عشـوائي وغیـر عـادي للخالیـا التـي نستخلص مم

.لدیها القدرة على تهدیم األنسجة السلیمة واالنتقال إلى التنظیم البدني

:لمحة تاریخیة عن السرطان.2

، ناشـــئ مـــن رالســـرطان، فهـــو لـــیس مـــرض حـــدیث الظهـــو عكـــس مـــا هـــو معـــروف عـــن 

أنـه أصـاب اإلنسـان والحیـوان علـى "البالیوباتولوجیـة "الحاضر الجدیدة فقد أطهرت األبحـاث 

.حد السواء في القدیم

وذلــــك فــــي كتابــــات أبــــو قــــراط )عظــــام أو مومیــــاء(فآثــــاره وجــــدت منــــذ بدایــــة اإلنســــانیة 

بالتعریفــات حــول هــذا المــرض الخبیــث كانــت حــول األورام الســطحیة خاصــة أورام الثــدي، ثــم 

)XVIII(ث في وسائل التشخیص مثل تشریح جثـة سـنة األورام الداخلیة بفضل التطور األبحا

Anatomieمخترع طریقة "مورقاني "وأبحاث  chimique macrosxpique.

، أیــن توضــح أنــه مــرض موقــع محــدد )XVIII(الســرطان مرضــا شــامال إلــى غابــة أعتبــر

وقــد هیمنــت فكــرة أن الســرطان عیــب خــاص ومتمیــز یصــیب األنســجة المختلفــة خاصــة خــالل 

هــا فكــرة أن الخلــل راجــع لیتخلــى عنهــا تــدریجیا، وتحــل محف )XIX(النصــف األول مــن القــرن 

.للخلیة

، Xاألشـــعة  تاكتشـــف1895الجراحـــة، وفـــي ســـنة ةالقـــدیم بواســـط فـــيج الســـرطان ولعـــ

إلـى سـتعمالن ی الاعالج باألشعة مـاز الإلى ظهور  دعایوم الذي دأكتشف الرا1898بینما سنه 

عـــرف مـــیالد العـــالج الكیمـــائي الهرمـــوني الـــذي عـــرف تطـــورا 1945وفـــي ســـنة .الحـــد اآلن

)85،ص2012جمعون یاسین،(.ملحوظا إلى یومنا هذا
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:السرطان وأعراضهتصنیف.3

:السرطانتصنیف .1.3

تكاثر خالیا عضو معین في الجسم بشكل تلقائي غیر منظم وخـارج ضـوابط  الورم هو" 

  )195ص ،1999،ناجح األغبر(."وقوانین العضویة

Tumeursفالسرطان یمثل فئة األورام الخبیثـة  Molignes واألورام الحمیـدةTumeurs

Bénignes.

Tumeursاألورام الحمیدة .1.1.3 Bénignes:

جدیـد الـذي یحتـوي علـى عناصـر خلویـة ذات تنظـیم عـادي هو عبارة عن تكـاثر نسـیج

بنیتهـا النسـیجیة تكـون مماثلـة بشـكل كبیـر للنسـخة األصـلیة، وعـادة تمتـاز بتطـور تلقـائي ونمــو 

بطــيء، ویمكــن التنبــؤ بهــا إال فــي حــاالت أیــن تــؤدي إلــى تعقیــدات میكانیكیــة أو أیضــیة ومــن 

:أنواع األورام الحمیدة نذكر

Tumeursهریة أورام حمیدة ظا- bénignes épithéliales.

Tumeursأورام حمیدة للجهاز العصبي - Bénignes Du Système Nerveuse.

Tumeursأورام حمیدة ناجمة من الخلیة الوراثیة - Bénignes De La Cellules.

Tumeursاألورام الخبیثة .2.1.3 Molignes:

فــي الغالــب هــي كبیــرة الحجــم وحــدودها غیــر واضــحة، وقــد تكــون مقترحــة، كمــا نالحــظ 

وجود مناطق متنخرة ونافـذة، ال یحتـوي علـى محفظـة كاذبـة والخالیـا ال تشـبه الخالیـا األصـلیة 

للنســـیج، تكـــون ذات حجـــم كبیـــرة ونـــواة كبیـــرة وصـــبغیاتها زائـــدة اإلنقســـامات الخلویـــة وســـریعة 
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إبــــراهیم (.ة ظهــــور بعــــد العــــالج، وقــــد تســــبب المــــوت للمصــــاب بهــــااالنتشــــار، ویحتمــــل عــــود

  )106ص ،1997،الخطیب

  :طرق 3كما تنتقل إلى أماكن بعیدة عن طریق خاصیة االنتشار، والتي تتم بـ 

.في العضو نفسه، وكذلك األعضاء المجاورة لهاالمتداداالنتشار الموضوعي عن طریق -

.عن طریق األوعیة اللمفاویة ویصل للغدد اللمفاویة المختلفةاالنتشار-

عـــن طریـــق األوعیـــة الدمویـــة حیـــث تنتقـــل الخالیـــا الســـرطانیة عـــن طریـــق الـــدورة االنتشـــار-

نـــاجح (.نویـــةالثاالدمویـــة إلـــى معظـــم أعضـــاء الجســـم، وهكـــذا تتشـــكل مـــا یســـمى بالســـرطانات 

 )195ص، 1999،األغبر

األورام الحمیــدة والخبیثــة فــي خاصــیة االجتیــاح واالنتشــار والخالیــا إذ یكمــن الفــرق بــین 

أمـــا مـــدى خطـــورة الـــورم فـــال تكمـــن فـــي ، الثانویـــة التـــي تتواجـــد فـــي حـــال وجـــود األورام الخبیثـــة

طبیعـــة اإلســـتولوجیة، فـــالورم الحمیـــد قـــد یكـــون خطـــرا علـــى حالـــة تطـــوره الســـریع وتـــأثیره علـــى 

حســاس والعكــس وكــان بتــره مســتحیال بســبب موقعــه الوظیفــة عضــو إذا كــان تشخیصــه متــأخرا 

  .ثبالنسبة للورم الخبی
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)1(الجدول رقم

الفرق بین األورام الحمیدة والخبیثة

الورم الخبیثالورم الحمیدالخصائص

توضع الورم

یـــدفع النســـیج الطبیعـــي -

جانبا 

یكـــــون محاطـــــا بحـــــافظ -

واضح الحدود

.یغزو النسیج الطبیعي المحیط به-

ال یكون محاط بحافظ وتكون حـدوده مختلفـة مـع -

النسیج الطبیعي

قد تكون بطیئة أو سریعة-بطیئة-سرعة النمو

مـــــــــــــــــــــــدى 

االنتشار

ــــــة - یقتصــــــر علــــــى الكتل

الورمیة ونموها

قد یؤدي إلـى حـدوث انتقـال عبـر العقـد اللمفاویـة -

القریبة والبعیدة 

یصیب الورم عدة أعضاء-

قد تكون وخیمة وممیتة إذا لم یتم عالجها-عادي، حمیدة -النتیجة

  العالج
إلــى  قــد ال تكــون الجراحــة وحــدها شــافیة وتحتــاج-الجراحة تكون شافیة-

.عالج كیمیائي أو شعاعي دائم

)105موریس ستون، د ن، ص (
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:أعراض السرطان.2.3

:الذي قد یظهر في)بلعوم-حنجرة–أنف (تناذر .1.2.3

.اضطرابات البلع-

.صعوبة في حركة اللسان مع آالم حادة-

:قد یكون مرتبطا بــ:تناذر رئوي.2.2.3

سعال-

.ضیق في التنفس-

.خاصة رعاف أو نفث دم متكرر الذي هو وحده عرض یستوجب دق ناقوس الخطر-

:قد نجد:تناذر هضمي.3.2.3

.غثیان أو تقيء-

.نزیف هضمي-

.إسهالمتناوب مع إمساك-

.في البطنآالم -

یشمل:تناذر تناسلي.4.2.3

.آالم على مستوى الحوض-

.سیالن متقرح من حلمة الثدي-

نزیـــف الـــرحم الـــذي مهـــم كـــان بســـیطا البـــد أن یشـــكك فـــي إمكانیـــة اإلصـــابة بســـرطان -

.تناسلي
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نجد:تناذر عصبي.5.2.3

.آالم بین األضالع-

,D.Belpemme).آالم على مستوى الفقرات القطنیة- 1976‚p87)

:أعراض ناتجة عن فقدان وظیفة العضو المصاب.6.2.3

:بشكل مضطرب على هیئةتؤدیهاإنماالطبیعیة وظائفهاال تؤدي السرطانیةإن الخالیا 

الزائـد لـبعض الغـدد كالغـدة الدرقیـة  اإلفـراز: غیر طبیعیة في معدالت العمـل مثـلزیادة-

.أو البنكریاس

كامــــل مثلمــــا یحــــدث بالفشــــل الكلــــوي أو الرئــــوي أو نقــــص فــــي األداء أو توقفــــه بشــــكل -

.قصور الكبد أو تحلل مكونات الدم

.السعال، القيء-

قــد تجمــع هــذه الخالیــا بســبب النمــو الســریع مشــكلة كتلــة تحتــل حیــزا لــیس لهــا فتعرقــل -

عمل العضو المصـاب، كـأن تتشـكل كتلـة فـي األمعـاء فتحـدث بهـا انسـداد أو كتلـة فـي 

.المناطق األخرى فتعطلهاتضغط على  الرأسداخل 

:أعراض ناتجة عن االنتشار والتأثیر على األعضاء األخرى.7.2.3

الغـــزو المباشـــر، أي أن تنمـــو الخالیـــا مخترقـــة األنســـجة إلـــى أنســـجة أخـــرى مجـــاورة --

.ها قد تصطدم بأي شيء یقف في طریقهاقوفي طری

.حدوث تمزقات في األوعیة ومن ثمة نزیف--

.العصبیة وحدوث آالم شدیدةضغط على المناطق--

Scheitzer).نزیف شرجي،رحمينفث دم متكرر، نزیف- et autre, 2003, p3)

:وفي ما یلي نعرض الجدول التالي
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)2(الجدول

أعراض السرطان بنسب مئویة

النسبة المئویةراضــــــــــــــــــــــاألع

 %77  فقدان الوزن

%71أعراض عصبیة حركیة لألم

%47الضعف

 %29  األرق

%23عدم التحكم في التبول والتبرز

 %10  الغفوة

%8الشلل

%67أعراض هضمیة، فقدان الشهیة

%47اإلمساك

%40الغثیان القيء

%23صعوبة في البلع

%4اإلسهال

%50أعرا ض تنفسیة، السعال

أعــراض أخـــرى، انتفــاخ مرضـــي فــي نســـیج مــا تحـــت الجلــد أو فـــي 

أخرى مثل الرئةأعضاء
31%

%14نزیف الدم 

    )105ص  ،ن ستون، دموریس (
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:العوامل المسببة للسرطان.4

دراسة وبائیة حول العالم بهدف البحث عـن العوامـل التكوینیـة األخیرةتمت خالل العقود 

وقــد ســمحت هــذه الدراســات ،األخیــرةكیفیــة مكافحــة مختلــف أســباب هــذه  ةبرمجــو  للســرطانات،

:یع أنواع السرطان نلخصها كما یليالمؤثرة على توز أبعادبتوضیح مختلف 

Les:العوامل البیولوجیة.1.4 Facteurs Biologique

:الوراثة.1.1.4

منهــا یوصــف بــذلك مثــل الــبعض أن إالبــالرغم مــن أغلــب أنــواع الســرطان غیــر متوارثــة 

واكتشـاف العینــات اإلكلینیكیـة راتذنـاتبعــد التعـرف علـى العنـد الطفـل خاصـة ،سـرطان الثـدي

.المسببة

:العوامل الهرمونیة.2.1.4

لسـبب المباشـر تكـون ا أنالهرمونات تساهم في تسریع نمـو معظـم السـرطانات دون  إن

.حیث تؤثر على نشاط الفرد فیحدث اضطراب، )تشكل المرض(للمرض 

Les:العوامل الفیزیائیة.2.4 Facteurs Physiologique

تسـبب عـدد كبیـر ،فـوق البنفسـجیةواألشـعة،كاألشعة السینیة أو الذریةإن اإلشعاعات 

.)p15)،2001،B.Horrni.الرئة والبلعوممن السرطانات نذكر منها سرطان الثدي،

Les:العوامل الكیمیائیة.3.4 Facteurs Chimiques

:المباشرالعوامل الكیمیائیة ذات التأثیر.1.3.4

وهــي مســرطنات ضــعیفة التــأثیر ومنهــا مــا یســتعمل فــي معالجــة الســرطان نــذكر مــثال 

.والتعرض لها قد یسبب سرطانا آخر خاصة سرطان الدموالكورامبوسیل،السایكوفوسامید

:العوامل الكیمیائیة ذات التأثیر الغیر المباشر.2.3.4

:وهي المسرطنات قویة التأثیر مثل



الفصل الثالث                                                         السرطان

32

بب سرطانا في أي سالهیدروجینیة المتعددة الحلقات الموجودة في زیت النفط التي تالكربونات 

1999،ناجح األغبر(.والمثانةالمسبب لسرطان الكبد BENJIDINEمكان من الجسم أو 

)99ص

:العوامل السلوكیة.4.4

  :نــیـتدخال.1.4.4

مـا  إذایبقـى نفسـه اإلصـابةطـر خ إنكمـا مـن السـرطانات الرئویـة، 90%عـن ولؤ مسـ

و حتــى نــا بكثــرة ولمــدة طویلــة أو مــع تفریــق فتــرات التــدخین و إذا مــا بــدأنا فــي ســن مبكــر،خد

ـــذین یعیشـــون  األفـــراد ـــى مـــدخنین أو مـــدخنال ، یـــزداد احتمـــال إصـــابتهم فـــي وســـط یحتـــوي عل

Maris(.بسرطان الرئة و القصبات الرئویة Pierre,2003,P162(

:)L’alcoolisme(الكحول .2.4.4

البلعـــوم و الكبـــد، الحنجـــرةالرئـــة،تســـاهم فـــي انتشـــار الســـرطان و خاصـــة ســـرطان

.سرطان الثدي عند المرأة التي تتعاطى الكحول بكمیات كبیرة إلى باإلضافة

:)Alimentation(العادات الغذائیة .3.4.4

تبني على أسـاس أن االسـتهالك العـالي للدسـم خاصـة الحیویـة البیولوجیةالدراسات  إن

كمـا توجـد أغذیـة لبروسـتاتا والقولـون  تساهم في ظهور عـدة سـرطانات مثـل سـرطان الثـدي،

)E.C.A(تحمي من السرطان نذكر على سبیل المثال الخضر والفواكه الطازجة والفیتامینات 

:التعرض للشمس.4.4.4

.بسرطان الجلداإلصابةالبنفسجیة دور كبیر في تزاید نسبة  فوقلألشعة  نإ

:الجنسیةالممارسات .5.4.4

بالســرطان اإلصــابةللممارســات الجنســیة ســواء كانــت صــحیحة أو خاطئــة دور هــام فــي 

Humanدور الفیروســـــــات المتعلقـــــــة بالممارســـــــات الجنســـــــیة مثـــــــل إلـــــــى باإلضـــــــافة
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RapillomaVirus( بســرطان شــرجي لــدى الممارســین اإلصـابةالمسـبب لســرطان عنــق الــرحم و

.للجنسیة المثلیة

:اجتماعیةالعوامل النفس .5.4

وضـــعت مـــن القـــدم فرضـــیات عـــدة أبـــرزت دور العوامـــل الـــنفس االجتماعیـــة فـــي ظهـــور 

Galien"2000"السـرطان،ولعل أقـدمها تلـك الخاصـة بــ  ADبـأن النسـاء ذوات الطبـع :القائلـة

ــــــدموي،أما لإلصــــــابةالمیالنخــــــولي أكثــــــر عرضــــــه  بســــــرطان الثــــــدي مقارنــــــة بــــــذات الطبــــــع ال

"Gendrom " للواتي یظهرن اكتئاب حاد أو حصراالنساء ا أنفرأى(Anxiété) فإن ذلك یرفـع

أن الســـرطانات الخبیثـــة تصـــیب النســـاء "buy"و قـــد الحـــظ ،بالســـرطانإصـــابتهممـــن احتمـــال 

وكمــا تبــرز أهمیــة عمــل الحــداد مــن خــالل مــا اللــواتي لــدیهن الشــكاوي الهســتیریة و العصــبیة،

وبــــروز االكتئــــاب كعامــــل مهــــم مــــؤثر علــــى نمــــو الســــرطان مــــن خــــالل "Amussat"جــــاء بــــه 

.1870سنة )Piaget(أعمال

وخـــــــالل العقــــــــود الكثیـــــــرة أدت االضــــــــطرابات السیكوســــــــوماتیة بالعدیـــــــد مــــــــن البــــــــاحثین 

لتوجیه اهتمامهم ببعض الوظائف النفسیة غیر الباثولوجیـة لتبـین نـوع الهشاشـة أو یناإلكلینیكی

والصـدمة األساسـي،االكتئـاب فالتفكیر العلمينوع المقاومـة المرتبطـة باالضـطرابات السـوماتیة،

.النفسیة،الفرح والتفاؤل مرتبطة بالسرطانات

:نذكرو من بین العوامل النفس اجتماعیة المرتبطة بالسرطان 

الضغط-

االكتئاب-

التوتر المصحوب النتظار فعالیتهالتشخیص المبكر و -

دور الشخصیة والتكیف-

وفاة الشریك-

.األملفقدان  إلى باإلضافةدور الدعم العائلي واالجتماعي -
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:الناجمة عنهالنفسیةالمصابة بالسرطان واآلثارسمات الشخصیة .5

:السرطانالمصابة بسمات الشخصیة .1.5

وهــي شخصــیة ’’ ج’’ الــنمطإن الشخصــیة التــي تتعــرض للســرطان هــي شخصــیة مــن 

تتســم وتســتجیب للتــوتر والضــغوط وأحــداث الحیــاة مــن خــالل االكتئــاب والیــأس وانعــدام األمــل 

فاألشــــخاص الــــذین یرتفــــع الیــــأس لیــــدهم یكــــون لهــــم تــــاریخ طویــــل مــــن ،واالنفعــــاالت الســــلبیة

ن شــعور بالنجــاح أو المتعــة مــع انخفــاض الشــعور انخفــاض الفاعلیــة والخضــوع لألحــداث بــدو 

وتشـیر البحـوث إلـى أن األفـراد یتفـق سـلوكهم ، وقابلیـة شـدیدة للفشـل،بالمسؤولیة تجاه االنجـاز

بالیـــــــــــــأس وانعـــــــــــــدام عـــــــــــــن األكـــــــــــــل األكثـــــــــــــر عرضـــــــــــــة  ةمـــــــــــــع هـــــــــــــذه الصـــــــــــــورة الخاصـــــــــــــ

p26،d'autre‚2003‚&(Bruchon(.بالسرطان

الشخصــیة الســرطان ضــمن األمـراض الجســمیة التـي تقــوم  إدراجحـاول بعــض البـاحثین 

"جـالینوس"بدور مهم في إحداثها، ولقد بـدأت هـذه المحـاوالت منـذ أن أشـار الطبیـب اإلغریقـي 

متفائلـة بـالمرض إصـابة المـرأة الاحتمـالیفـوق إلى أن إحتمال إصابة المـرأة الكئیبـة بالسـرطان

أنــه منــذ القــرنیین الماضــیین أثبتــت المالحظــات األولیــة التــي )1972("الشــمان"ویؤكــد نفســه،

ســلبیة إنفعالیــةاســتجابات، أن هــؤالء المرضــى كانــت لــدیهم أجریــت علــى المرضــى الســرطان

.ئس أو فقدان العمل في الفترة التي تسبق المرضاوٕاكتئاب وحزن وی

یـزداد بزیـادة "األمـلوخیبـةبـالقلق "منذ أكثـر مـن قـرن أن الشـعور )1870("باجیت"ولقد أشار 

ي أجراهــا علــى مرضــى بدراســته التـ)1893("ســنو"، وتبعــه فــي الجسـمالســرطانيإنتشـار الــورم 

هـــؤالء مـــن أحـــداث ألیمـــة مـــن إكتئـــاب الحـــزن وفقـــدان معایشـــةالســـرطان الثـــدي، وتبـــین لـــه أن 

.األمل وبالتالي إلى إصابتهم بالمرض

)1926("إیفان"وتبعه ،مالحظات مشابهةفقد أفضى إلى )1950("فروید"أما 

أن فقدان العالقات الحمیمیة هو ماعلى  أسفرت)مئة مریض(بدراسته التي أجراها على 

.بالسرطانأدى إلى إصابتهم 
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2008، شـــــیلي تـــــایلور(وفقـــــدان األمـــــل االكتئـــــابإلـــــى دور  1931 "فـــــوك"فـــــي حـــــین أشـــــار 

  )811ص

:اآلثار النفسیة التي تنجم عن السرطان.2.5

المحیطین بـه، كمـا  ىللسرطان أثار نفسیة عدیدة، تظهر عل المریض في حد ذاته وعل

نجــد أثــار نفســیة تابعــة للعــالج حیــث إنــا فتــره العــالج تعتبــر وضــعیة جدیــدة بالنســبة للمــریض 

یصعب التكیف معها وهذا ما یزید من معاناته النفسیة 

:اآلثار النفسیة للسرطان نذكر ما یليومن بین 

:الخوف من الموت1.2.5

یبدأ الخوف من المـوت بمجـرد سـماع كلمـة السـرطان كونـه مـرض یقتـل بـبطء، ومـا یزیـد 

.من حدة الخوف هو مجرد األلم خاصة إن لم یتلق المریض الكفالة الالزمة

:الخوف من تغیر الصورة الجسدیة.2.2.5

لمـــریض جــراء اضـــطرابات الصـــورة الجســدیة التـــي قـــد اتالل فــي شخصـــیة خـــقــد یحـــدث ا

والتــي قــد تــؤدي إلــى االنتحــار لــدى الكبــار والــى ،تخلفهــا الجراحــة واألشــعة والعــالج الكیمیــائي

.االكتئاب الشدید لدى األطفال

:الشعور بالقلق.3.2.5

حالـــة عـــدم تفهـــم یكـــون هـــذا الخـــوف مربوطـــا بالحاضـــر والمســـتقبل، وذلـــك فـــي غالبـــا مـــا

المـــریض بطبیعـــة مرضـــه وتطـــوره، كمـــا یســـعى المـــریض للبحـــث عـــل ربـــط ســـببیة منطقیـــة لمـــا 

.لمطاف إلى اإلحساس بتأنیب الضمیریعیشه من مصائب وأالم والتي تؤدي به في نهایة ا

:الالمباالة.4.2.5



الفصل الثالث                                                         السرطان

36

إن مــرض الســرطان یــؤدي إلــى تغییــر عمیــق وشــامل لحیــاه الفــرد، فتظهــر لدیــه أعــراض 

فقــدان اللــذة التــي كــان یشــعر بهــا ســابقا مثــل عــدم االهتمــام بمــا حولــه فیصــبح المــریض عــدوان 

.اتجاه المحیطین به

:التعب واالكتئاب.5.2.5

في اغلب األحیان تظهر هذه االستجابات عل شكل فقدان الثقة بالنفس ونادرا ما 

من التكفل یتطور هذا االكتئاب إلى اكتئاب شدید الخطورة لكن هذا ال یمنع 

)p18-19),Gustave‚2002.به

:تشخیص السرطان وعالجه.6

:تشخیص السرطان.1.6

غالبــا مــا یتــأخر تشــخیص الســرطان بســبب تطــوره الصــامت، وقــد یــتم ذلــك أحیانــا خــالل 

.فحص طبي واختبار دموي، ویقوم التشخیص على فحص إكلینیكي

الخاصــة كالجلــد، منطقــة یبــدأ باســتجواب دقیــق مــع جــس لكــل أعضــاء الجســم ومناطقــه

الـبطن، األمعـاء والعقــد اللمفاویـة، كمـا یجــب القیـام بفحوصـات دقیقــة بالنسـبة لمنـاطق اإلدخــال 

.أو اإلخراج بالفتحة الشرجیة

كمــا تجــري عــدة فحوصــات لتحدیــد نــوع الــورم، إذا كــان الســرطان حمیــدا أو خبیثــا ویــتم 

:ذلك بالطرق التالیة

فحصــه هــذا مــا یجــري مــع جمیــع األورام الجلدیــة البســیطة لیزیــل  و جراحیــااستئصــال الــورم -

نــــــــــــــاجح (.ن كــــــــــــــان حمیــــــــــــــدا، أو تواصــــــــــــــل الفحــــــــــــــص إذا كــــــــــــــان خبیثــــــــــــــاإالــــــــــــــورم كلیــــــــــــــا 

  .)202ص،1999،األغبر

تشخیصــي جــد دقیــق یشــخص الســرطان ویحــدد اختبــاروهــو  :Biopsieأو بــإجراء البیوبســي-

وفحصــه وتســمح هــذه التقنیــات االنتقــالينوعــه، ویــتم ذلــك بأخــذ عینــة مــن الــورم أو مــن الــورم 



الفصل الثالث                                                         السرطان

37

فقد صار من الممكن الوصول إلى باالختبار،الحدیثة التقلیص من اللجوء إلى الجراحة للقیام 

أو التصـویر الطبـي وتجـري بعـدها فحوصـات متعـددة (Lalpitation)الورم عن طریق الجـبس 

,Microsoft.على الجزء المأخوذ لتحدید نوع وخطورة الورم 2009),(R) Encarta(.

وتجــري كــذلك فحوصــات دمویــة واألخــرى باألشــعة وفحوصــات مناعیــة ونــذكر الــبعض 

:منها

:الفحص باألشعة.1.1.6

الفحص باألشعة السینیة -

الفحص باألشعة الصوتیة -

الفحص بالرنین المغناطیسي الذي یتم الكشـف بواسـطته عـن أورام أولیـة أو ثانویـة یعمـل -

.واألعصابمم، مهما بعدت عن سطح ومثله في ذلك في حالة أورام المخ 2حجمها 

:الفحوصات الدمویة.2.1.6

التــي تكشــف عــن بعــض المــواد التــي تفرزهــا بعــض األورام الســرطانیة وتســمى عالمــات األورام 

)Tumorraux marquers(مثل:

.في الدم في الحالة سرطان الكبد والعظام)phosphatasce(ارتفاع أنزیم -

CEP()Carcinoem(ینجــوجــود انت- pryonieAntigen( فــي دم مرضــى ســرطان

  .القولون

Prostaticأي  (AFP)وجـــود البـــروتین - Specific Antiger)(ـــزیم Acid(Phosph(وأن

.بنسبة مرتفعة عند مرضى سرطان البروستات

عنــــــد مرضــــــى ســــــرطان المبیضــــــین وســــــرطان الجهــــــاز CA19 ،CA125وجــــــود أنتحــــــین -

.الهضمي
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AIDHYDROSCY( أي (HIAA.5)ارتفـاع نسـبة البـروتین - INDOL ACTIC5( عنـد

مرضــي ســرطان األمعــاء، وتبــرز هــذه العالمــات عنــد تشــخیص عــودة ظهــور الســرطان 

.وتطوره

Leمســح لعنــق الــرحم إجــراء- Frottis Du Columérin یســمح باكتشــاف الــورم مبكــرا

  )202ص ، 1999،ناجح األغبر(.وبالتالي ینقص من خطورته

:الج السرطانــــــع. 2.6

:العالج الطبي.1.2.6

جـاء أول تقریـر ، التاسـع عشـر19بدا استخدامه في القرن :الجراحي العالج.1.1.2.6

مــن المصــابات بســرطان ℅5حیــث تــم شــفاء ، 1878عــن إمكانیــة شــفاء الســرطان فــي عــام 

االستئصـال باسـتخدام1891حدث التقدم الكبیر فـي سـنهو ا، جراحیعالجهنتم والالئيالثدي 

الغـــدد  ومعـــهحیـــث یـــتم استئصـــال الثـــدي كـــامال (مـــرة فـــي الثـــدي أولالجراحـــي والجـــذري فـــي 

االستئصــال الجــذري النــاجح لجمیــع إمكانیــةاألطبــاءســجل 1935ومــع حلــول عــام ،)اللمفاویــة

 .األورام

ـــالج . 2.1.2.6 ـــ"لقـــد اكتشـــف :اإلشـــعاعيالع الصـــینیة األشـــعة"Rountjenنجترون

"X_Rays"، ورلبــــبیك"واكتشــــفBecpuerel"مــــاري كــــوري"واكتشــــف ،اإلشــــعاعيشــــاط نال"

 .األوراموتم استخدام هذه االكتشافات في عالج ،1898الرادیوم في سنة

بعـــد اكتشـــاف نجـــاح المـــواد ،1943بـــدا هـــذا فـــي ســـنة :ائيیـــالكیمالعـــالج . 3.1.2.6

اللمفاویــــة الهوجیكینیــــة وهــــذه  األورامالكیمیائیــــة التــــي اســــتخدمت فــــي الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة 

وعــادة یكتفــي بــالعالج الكیمیــائي قتــل الخالیــا التــي هــي فــي طــور التكــاثر ى تعمــل علــاألدویــة

جرعـات كبیـرة  إعطـاءتم استحداث عملیة زرع النخاع التي تتم بعد و  ،وسرطان الغدد اللمفاویة

.جدا من المواد الكیمیائیة لتدمر كل خالیا الورم وتدمر النخاع العظمي للمریض
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مثــــل  اتالهرمونــــ علــــىالمعتمــــدة  األورامویســــتخدم فــــي :العــــالج الهرمــــوني.4.1.2.6

البروسـتات لتقلیـل  أورامویتم استئصال الخصیتین فـي ، الثدي أورامفي  نمضادات االیستروجی

.هرمونات الذكورة

بحتصـوأ تحسین النتیجة النهائیـة للعـالج إلىتمعة جاستخدام هذه العالجات م أدىوقد 

.℅50بة الشفاء تشكل حوالي نس

ــــي.5.1.2.6  إنحیــــث یحــــاول العلمــــاء عــــم طریــــق الهندســــة الوراثیــــة :العــــالج الجین

.حدوث السرطان إلىنات والذي یؤدي یفي الخلل الحادث في الج وایتحكم

الجهاز المناعي له الدور الكبیر في معالجة  أنلقد ثبت :العالج المناعي.6.1.2.6

ون یومیا في كل السرطان ذلك في البحث والقضاء على الخالیا المصابة بالطفرات والتي تتك

réponse"ولقد فكر في استخدام معدالت االستجابة البیولوجیة ، األحوال modifiers

biological "61-59ص ص،2005،بادویالنسالماحمد (.نعالج السرطا في(.  

باإلضافة الى العالج الطبي یكون هناك دور فعال لألخصائي النفسي من خالل 

  :ظهر فيوهذا یالمتابعة

:التكفل النفسي.2.2.6

التي یعیشها المصاب بالسرطان عامة وذلك ابتداء من مرحله التشخیصللمعاناةنظرا 

للمساعدة من اجل اجتیاز هذه الوضعیة بحاجة ماسة، فهو الى غایة نهایة العالجات الطبیة

.وما یخلفه المرض من انعكاسات على المصاب والذي یتم من خالل الكفالة النفسیة

، فنجد العالج النفسي الفردي الذي یعتبر الطریقة األكثر عالج النفسيیخص الما ففي

تطبیقا مع المرضى الذین یعانون من أمراض خطیرة وتظهر لدیهم مشاكل نفسیة عدیدة 

:وتهدف العالجات الفردیة أساسا إلى النقاط التالیة
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دعم المریض ومساعدته على التنفیس عل مشاعره.

ات النفسیة المعاشة من طرف الفردالقضاء على األزم.

 المختلفةالطبیةتكییف المریض مع مرضه وعالجاته.)P337 ،2002 ،Fisher(.

تكون  أن، فالجماعة یمكن الفردیة هنالك العالجیة الجماعیةوباإلضافة إلى العالجیة 

)جماعة من المرضى(، ففي الحالة األولى كما یمكن أسرة المریض، ن المرضىجماعة م

، أین تشكل األسرة تقنیات معرفیة سلوكیة من استرخاء، أما في الحالة الثانیةتطبق عادة 

:العالج یهدفویكون هناالمجموع 

إعادة تنظیم البنیة العائلیة بمعنى تنظیم األدوار.

 اإلفراد والنقاشات معتطویر االتصاالت المباشرة. 

 الیأسكالشعور بالعجز،المشاعر السلبیة عن على التعبیر مساعدة األفراد

حالة المریض، باإلضافة إلى المشاعر واإلعیاء والتعب مناإلحساس بالمسؤولیة و 

.الناجمة عن تغییر األدوار

اقتراحات من طرف األسرةبتقدیمتكیفیهمحاولة إیجاد حلول.

أن التدخل النفسي االجتماعي في حالة مرضى ”جمال الخطیب“من جهة یرى و  

:أن یستند إلى تطورین رئیسیینالسرطان یجب

:التــــطـور األول

متعلق بتحسن مسار المرض وزیادة عمر المرضى وذلك بسبب التقدیم الحاصل في 

وأصبح أمام، حیث لم یعد السرطان حكم الموت ذلك العالجسائل الكشف المبكر وكو 

.المرضى سنوات طویلة لیعیشوها أو لیتعایشوا مع المرض خالله
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:الـتطــور الثاني

متعلق بالكشف والمصارحة المنبثقة عن ضرورة احترام حقوق المرضى وضرورة 

إعالمهم بما یتعلق بأوضاعهم، ویهدف التدخل النفسي واالجتماعي إلى تحقیق هدفین 

:ئیسینر 

تحسین نوعیة حیاة المریض.

تحسین النتیجة العامة للعالج.

تتحول حیاته إلى سلسلة من األزمات، وٕانما ن أال تعني إصابة المریض بالسرطان 

مناحیها مثل تحسین الشهیة لألكل، یجب مساعدته عل تحسین نوعیة حیاته بكافة من

والتقلیل من مشاعر ، التقلیل من الخوف والقلق والشعور بعدم الطمأنینةتحسین النشاط العام

، وكذلك الظروف الجدیدةالتكیف مع الكآبة، مساعدة المرضى علىومعالجة الحزن والیأس 

.المرضتجاوز العوائق واإلعاقات التي یخلفها لىع مساعدتهم

(http p://www.hayatnafs.com/specialtopics/guidliesworkers-
cancer patints.htm 3/04/2015.h.12:00)

ولكي تكون الكفالة النفسیة فعالة البد أن یكون المریض على درایة كاملة بما یعانیه 

والمعالج الذي ال یستطیع أن یقدم استفسارات عن المرض ،لكي یستطیع أن یقوم بمواجهته

.وعن أسئلة المریض ال ینجح في تحقیق الكفالة

:خــــالصــــة الفصل

مـرض خبیـث ال سـن محـدد لـه بـل سرطانـمن خـالل هـذا الفصـل یمكـن أن نقـول بـأن الـ

ه عرضة لخطر الموت ــــــــــــیجعل المصابین بكل الفئات العمریة على حد سواء، مما یصیب

  .هــــــــإلى العدید من الضغوطات النفسیة التي تهدد حیاة المریض وتعیق حیاة المحیطین ب
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دراسة الحالة األولى.1

:تقدیم الحالة األولى.1.1

متزوجة وأم لخمسة أطفال:االجتماعیةالحالة )س(: االسم

ةمتوسط:االقتصادیةالحالة سنة53:السن

جامعي:المستوى التعلیميأنثى:الجنس

عام ونصف:مدة اإلصابةماكثة في البیت:المهنة

سرطان الرئة:نوع اإلصابةتوجد ال:األمراض السابقة

:مع الحالةملخص المقابلة.2.1

سنة من مدینة باتنة متزوجة وأم لخمسة أطفال، الحالة 53تبلغ من العمر ) س(الحالة 

كانت تعمل في سلك التعلیم لمدة تسع سنوات، ثم توقفت عن العملوهي متوسطة،االقتصادیة 

وهي مصابة بسرطان الرئة، وقد أصیبت بهذا المرض وزوجها تاجر،اآلن ماكثة في البیت،

األمر، حیث تبین في بدایة المرض أنه مجرد سعال عابر ثم تضاعف منذ عام ونصف

بورم خبیث وعند معاینة الطبیب وٕاجراء الفحوصات، تبین أنها مصابة ،سوءاالحالة  ازدادتو 

میائيیالعالج الك ىتلقتوهي توجهت الى مركز مكافحة السرطان، نتشار،في الرئة وهو في ا

.وهذا ما زاد من معاناتها

:تحلیل المقابلة مع الحالة.3.1

الحالة  أن العیادیةالمالحظةو النصف موجهة العیادیةاتضح من خالل المقابلة

حسیت األرض ماامنتش":وهذا ما أكدته في قولها إطالقاانصدمت بمرضها الذي لم تتوقعه 

الحالة تعاني من الخوف وهو  أن ناظالح، وقد"وكي فطنت بقیت غیر نبكيدور ودوخت

ولعال ماتقبلتوش سیرتو":استفحاله وذلك في قولهاو  ناتج عنالخوف من تطور المرض
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هل یعني ، بهذا المرضاإلصابةأیضا عن مصیر و ."فیه ریسك ومعناه راح نموت يعالبال

حل راني دیما نقول للطبیب إذا كاین دوا وال":واتضح ذالك في قولهایوجد عالج شافي له 

 ."قولي

 قلق ظاهرة ألعراض أحیانامما یؤدي ،الدائم بحالتها المرضیةالحالة تعاني التفكیر

أكدت الحالة أنها ، وقد "كي نخمم في المرض نتاعيونزعفنتقلق":صریحهاتذلك حسبو 

في اللیل نعود نخمم في حوایج أنورمال":تعاني من أفكار ال عقالنیة في اللیل، في قولها

من ان الحالة تعاني أیضاالحظناكما،"نشوف غیر الموت قدامي سیرتو كي یحكمني سطر

 أن، هذا ما یشیر إلى "ونرقد ونفطن في اللیل، نومي مكسرابنتي": قولهاحسب ذلك و  األرق

.المتمحورة حول الموتاألفكار السلبیةو مابین الخوف والقلق حالتها النفسیة مضطربة

فهي " والة حیاتي كامل مرض"اتها كلها محصورة حول مرضها اآلنحیتؤكد الحالة أن كما 

تواجه خطر الموت وذلك من خالل البحث عن مخرج یخلصها من حیاتها هاته، وفي 

قفین معایا سیرتو كامل وا":حدیثها عن تغیر معاملتهم لها بعد اإلصابة، صرحت الحالة

نسخف ألي والحاجة  رلسبیطامعایاویجيدیما معایا راه ساعات یخلي خدمتواوالتيراجلي

اندة س، رغم الم"مبصح اهللا غالب دیما حاسة حاجة ناقصتنيالحق نتاع ربي هاليبعلیها یجی

.بنوع من النقص في حیاتها وعدم الرضاالعاطفیة من الزوج واألبناء إال أنها تشعر 

حسیت ":خالل قولهامنالوحدةو  إذ تشعر بالضعف،وهذا ما زاد من قلقها وحزنها

، أي أن "روحي شوفي واش كنت واش والیتغیضنيتروحي نشفهم مرات نبغي نقعد وحدي

.الحالة تحس بالشفقة

في القیام بالمهام المنزلیة ةالمتمثلواجباتها الة أنها أصبحت ال توفق بینصرحت الح

"قدرش نكمل الخدمةوما ننعیا بزاف ": في قولها ذ طاقتها ووقتهاوالقیام بالعالج الذي یستنف
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التي یمالها التوتر والضغط النفسي من التفكیر في حالتها المرضیةكمحاولة للهروبو 

ولیت ":كما في قولهاوالطبخالحالة تكثر من النومأصبحتوالذي یسببه الخوف من الموت

."نطیب وساعات نرقد فوق الالزمنشتي 

خوف من الینتابها بسبب الذي ال تتقبل االلتزام بالعالج الحالة  أنالحظنا كما

وهذا اعتراف صریح من ،"نموت ونخلي والتيبزاف الراني خایفة":المستقبل وهذا بقولها

خاصة أثناء الحالةوال تعرف كیف ستخرج من هذه الحالة أنها تخاف بشدة من الموت

كیما ندیر دوا نحس ":حیث تأثیره القوي یجعلها ترى الموت حیث صرحتالعالج الكیمیائي

."روحي راح تطلع

المستشفى ال یساعدها البتة على نسیان مرضها بل یعمق جراحها وأفكارها ونجد أیضا 

حتى ...ما نقدرش نقعد فیه طاركرهت سبی":وهي تبكي في قولها السوداء عن المرض

، كما صرحت الحالة أن لیس لدیها أصدقاء في المستشفى وهو ما یبین "بكاء...روحي

ربي مع حتى واحدنحكينحبما":من خالل قولها لكالماتحاشیها وتهربها من 

التي معاناتهم لتجنب وذلك صداقات مع المرضىالتكوین فعدم ، "یشفیهمویشفیني وخالص

ما نحب نحكي مع ":من خالل قولهاغیر مرتاحةجعلهاوتالخوف الشدید و  بالقلقها شعر ت

فتتمنى الحالة أن تستعید أمنیاتهاأما عن ."غیر على لمرض احتى واحد لخاطر راهم یهدرو 

 ينهید ربي یعطینتنتمنى نرجع كیما كنت بكري مع ": في قولهاوأداء عمرة حالتها السابقة 

الي :"أما الخوف من فشلها في تحقیق أحالمها فقد صرحت المفحوصة."وندیر عمرةصحتي 

"تمنیتوا لمرض ماخالني نخمم فیه حتان راح نقول نفشل وال ال

:مع الحالةتطبیق االختبار وتحلیله4.1

:تطبیق اختبار قلق الموت لتمبلر على الحالة األولى.1.4.1

مع الحالة األولىیوضح نتائج إختبار قلق الموت )1(الجدول رقم 

148910111214  )ص(اإلجابة بـ 

23567  )خ(اإلجابة بـ 
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:تحلیل نتائج اختبار قلق الموت لتمبلر على الحالة األولى.2.4.1

 ةالموت مرتفع عند الحالة األولى وذلك نتیجمن خالل الجدول وجود قلقاتضح 

جة یمكن فهي أعلى در  ،)15-9(الدرجة حیث تنحصر بین)13(لحصولها على الدرجة 

وبالتالي الحالة تعاني من قلق الموت مرتفعوهذا ما ظهر من ،رالحصول علیها في االختبا

وجود قلق تثبت ذ أنها أجابت بنعم على كل البنود التي إ ،خالل المالحظة

الخوف منالحالة تسیطر علیها فكرة أن ما یثبتوهو  )14،12،11،10،9،8،4،1(الموت

محاولة و  وعدم قدرتها على التكیف ومعایشة المرضوكذلك الخوف من المستقبل، الموت 

.السرطانمرض من  امعاناتهقلق الموت مرتفع عند الحالة راجع الى الهروب منه، ووجود

:التحلیل العام للحالة5.1

ونتائج العیادیة التي دعمتها المالحظة العیادیة النصف الموجهةمن خالل المقابلة

جراء خوفها تبدو علیها مالمح الحزن والضیقالحالة إلىأنتوصل تم الاختبار قلق الموت 

في اختبار تمبلر لقلق تحصلها على درجة مرتفعة ما یطابقوهو  بسبب إصابتهامن الموت

والبد أن تنتهي الفرد بان حیاته محدودة إدراكالقلق هو  أن": ما راه یودلكسي وهذا الموت

).85، ص2005عادل شكري محمد كریم،.("بالموت

وهذا ما أطلق علیه والهروب منهأن الحالة تحاول تجنب المرضناالحظكما 

ویقصد به محاولة الفرد تجنب المواجهة المباشرة "أسلوب التوجه نحو التجنب":"أندلرهیجنز"

).8،ص2001حسین فاید،(."مع المواقف الضاغطة أو أن یكتفي باالنسحاب منها

كالمستشفى شیاء التي تذكرها بمرضهاحالة أن تهرب وتتجنب األالحیث حاولت 

غوط ضمكن الحالة من مواجهة تتكي ل الدعم االجتماعيرغم وتكوین عالقات مع المرضى 

.المرض وأثاره بما فیها الموت

عن تساؤل الذي یدور حولفالحالة تخاف من المستقبل وذلك ظاهر في عدم إجابتها

وظهور كل هذه المؤشرات دلیل على أن من الفشل في تحقیق أحالمها بعد إصابتها،الخوف

.بسبب المرضالحالة تعاني من قلق الموت
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دراسة الحالة الثانیة.2

:تقدیم الحالة الثانیة.1.2

أطفالأب ألربعةمتزوج و :الحالة االجتماعیة)م(:االسم

.جیدة:الحالة االقتصادیةسنة54:السن

.جامعي:المستوى التعلیميذكر:الجنس

أشهر8:مدة اإلصابةأستاذ بالمتوسطة:المهنة

الكبدسرطان:نوع اإلصابةال توجد:األمراض السابقة

:مع الحالةملخص المقابلة.2.2

المتكونة من أربع أسرتهیعیش في سنة متزوج 54یبلغ من العمر ) م(لة االح

في التعلیم المتوسط في تدریس اللغة العربیة ثم كأستاذزوجته ماكثة في البیت، عمل أوالد،

وهو مصاب بسرطان الكبد، ظهر ،ذو مستوى اقتصادي جید،شار عام للتربیةمست إلىترقى

عدة  إجراءوعكة صحیة تبین من خاللها بعد  إلى، حیث تعرض أشهرالمرض منذ ثمانیة 

الورم قد تنقل إلى عضو وصات انه مصاب بورم خبیث على مستوى الكبد دون أن یكون فح

للقیام مركز مكافحة السرطان بباتنةإرساله الىوتم،جراحیةعملیة فقام بإجراء ،آخر

.واإلشعاعيبالعالج الكیمیائي 

:مع الحالةتحلیل المقابلة.3.2

الحالة  على یظهرالعیادیةوالمالحظةالنصف الموجهة العیادیةمن خالل المقابلة

ا مالمح ظاهرة على وجههه الذهمنه، حیث كانت تعانيالمرض الذي التوتر والخوف من 

."نیش ملیح ابنتيراني ما"صرحت الحالة فقد  ،شفاه لمراتالوعض  ،التعرق و ،كاالحمرار
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من القلق فالحالة لم تتوقع أبدا اإلصابة بهذا المرض مما جعلها تدخل في حالة 

، وقد "ت بهذا المرض قلقت وخفت منواعر اللي سمانه":والخوف وهذا ما یظهر في قولها

ما ":ألمر الواقع إذ صرح قائالخ ضبدا على الحالة عدم تقبله للمرض في بدایاته ثم ر 

".ها الیوم وال غدوةیل ماشینأوكلربي رانا تقبلتوش المرة األولى ومن بعد قلت حاجة نتاع

یفكر في نفسه إال أن الحالة المن الخوف من المستقبلتعانيكل هذا الحالة رغم 

ومرتي راني نخمم في والديرشاتفي الحق صحتي":وهذا حسب قولهبل یفكر في أوالده 

التي تجعله یخاف إصابتهالحالة یمعن كثیرا التفكیر في  أن، حیث " بیاكیفاه راح یعیشوا بال

، وهذا انعكس علیه من خالل تخوفه على أوالده في المستقبل بدونه إلىمن الموت باإلضافة 

ملیح في اللیل غیر التخمام نرقد شر قدمان:س التي تظهر في نومه قائالوالكوابی األرق

."میتنشوف روحينجي نرقد باه نرتاح من تخمامیماك و والزعاف

وتفكیرها في خوفها فاآلالم والمعاناة الجسدیة التي تعاني منها الحالة زادت من شدة

إال أن الخوف الشدید بالرغم من ".كیما یجیني السطر نقول راح نموت ضرك":الموت قائال

یاتي غیر بدل والو في حتما":وهذا ما أكده في قوله امرضهباستثناءحیاتهاالحالة لم تتغیر 

لمستمر والتفكیر اأما في المستشفى الحالة تشعر بالقلق ."والروحان للسبیطارمرضي 

ا نقلق في سبیطار":التحدث والتعرف على المرضى حیث صرحت في قولهابالمرض، مع

".نورمالنحكي معاهمو  یاسر هناتعرفت على مرضى...تخمام یكثر علیا و

واهتمام زوجته وأهله به جعله یطمأن أنها لم یعاني من الوحدةویظهر على الحالة

بیا ملي مرضت وكامل فامیلتي الحق نتاع ربي مرتي قایمة":ویظهر ذلك في قولهنوعا ما

راني نخرج ":مع العائلة واألصدقاء وذلك في قولهالحالة مازالت اجتماعیةف ."واقفة معایا

مما یشیر "زمانأیامماونروح نریح مع صحابي قعدات كینحوسي اوالد ودیما مع مرتي 

وهذا من خالل التواصل االجتماعي والبحث عن الى أن الحالة ال تعاني من الوحدة والعزلة 

.حلول
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محب لعمله وممارسته للنشاطات الریاضیة لتخفیف من التفكیر في حالته فالحالة 

أن  هاأمنیاتأما.sportونحب نلعبفي الخدمةصحابيمازلت نقعد مع " : في قولهة المرضی

نطلب من ربي ":طموحاتها وهذا من خالل قولهاقیق حمع خوفها من الفشل في تشفىت

".نتاع صح ما ندیرش واش تمنیتة وراني خایفنرتاح

:مع الحالةتطبیق االختبار وتحلیله.4.2

:الثانیةتطبیق اختبار قلق الموت لتمبلر على الحالة .1.4.2

ثانیةقلق الموت مع الحالة الاختباریوضح نتائج )2(الجدول رقم 

1489101112  )ص(اإلجابة بـ 

23567  )خ(اإلجابة بـ 

:الثانیةتحلیل نتائج اختبار قلق الموت لتمبلر على الحالة .2.4.2

نتائج جدول اختبار قلق الموت لتمبلر بأن الحالة تعاني من قلق اتضح من خالل

)15-9(حیث تقع بین الدرجة )12(الموت، هذا ما تبین من خالل حصولها على الدرجة

وهذا دلیل ،اإلجابة على بنود االختبارلوجود قلق الموت مرتفع من خال إلىالتي تشیر 

في وهذا ما یتطابق مع ما الحظناه الزائدة شعورها بعدم األمان من خالل االنفعاالت  لىع

من المرض وذلك ما جعلها تبحث عن دعم شدیدحیث أن الحالة ینتابها خوفالمقابلةبدایة

هذا راجع الى معاناتها من و  وسند ومن هنا نستخلص أن الحالة تعاني قلق الموت المرتفع

.المرض

:للحالةلیل العامالتح.5.2

تحصلنا النتائج التي و  العیادیةالنصف موجهة المدعمة بالمالحظةالعیادیةمن خالل المقابلة

أن مستوى قلق الموت لدیها مرتفع فقد تحصلت على الدرجة ، من اختبار قلق الموتعلیها 

من الموت والقلقشدیدخوفال ن الحالة تعاني منإ ،على مقیاس قلق الموت لتمبلر)12(
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إن اإلنسان هو الكائن الحي الوحید الذي ":"ثوران" أكده وهذا مابهذا المرض  امنذ إصابته

ة وان توقع حدوثه فجأة یعد ظحتمیة وان الموت قد یحدث في أي لحیدرك تماما أن نهایته

      .)67ص ،2000،حنان عبد الحمید العناني(."اإلنسانالتنبیه األساسي للقلق عند 

من ومحاولة مواجهتها واألصدقاءاألهلمن طرف دعم التنسى مرضها السند و وما جعلها 

فهي في  .وممارسة الریاضة، وبالتالي الحالة ال تعیش في عزلة اجتماعیةعملالخالل حب 

وٕادراك الفرد )األسرةأي ترابط (مع المحیط الذي تعیش فیه، فالمساندة األسریة تواصل 

الوالدین إلى إمكانیة وجود أنظمة المساندة االجتماعیة تشجع الفرد على المصاب بدفء 

)98، ص2006حسین فاید، .(مواجهة الضغوط والتخفیف من حدة وقعها

إلصابته بالسرطان الكبد الذي اثر على مرتفعال ومنه المفحوص یعاني من قلق الموت

، خاصة في تحقیق مستقبله على الشدیدوالخوف باإلحباط والقلق هاتسمت حالتنفسیته فقد 

.أحالمه
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:الثالثةدراسة الحالة .3

:تقدیم الحالة الثالثة.1.3

عازبة:الحالة االجتماعیة)ح(:االسم

ضعیفة:الحالة االقتصادیةسنة42:السن

أمیة:المستوى التعلیميأنثى:الجنس

عام:اإلصابةمدة ماكثة بالبیت:المهنة

الثديسرطان :نوع اإلصابةفقر الدم :األمراض السابقة

:مع الحالةملخص المقابلة.2.3

دینة باتنة وهي الثانیة من بین أخواتها سنة مقیمة بم42تبلغ من العمر )ح(الحالة 

متوفیان،وهي ذات مستوى اقتصادي منخفض والدیهاالستة،غیر متزوجة ،ماكثة في البیت،

تقوم بالعالج بمركز مكافحة ،وهي مصابة بالسرطان الثدي منذ عام،أمیةومستواها التعلیمي 

وتقیم عند األسرةالكبرى في األخت وهي ،ظروف السیئةفهي تعیش في السرطان بباتنة 

في  جراء ظهور حبة صغیرةفقد خافت الحالة وقلقت منذ طفولتهاالمسؤولیة، تحملت أختها

تحس بالوجع فسارعت بدأت إنلكن ما بهالم تكن مبالیةأنها إالالحبة تسیل بدأتثدیها ثم 

فقامت لدیها ورم خبیث في ثدیها أنهر فظتحالیل بإجراءطبیب جلد فانصحها  إلىبالذهاب 

ة السرطان بباتنة مركز مكافحالفالتحقت ب،الحالة كما كانت تباستئصالها لكن بعد أشهر عاد

وهذا ما زاد تخضع للعالج الكیمیائي فهي لم تجد أي سند عند سماعها بإصابتها بالمرضل

.من معاناتها 

:مع الحالةتحلیل المقابلة.3.3

مع الحالة اختبار العیادیة واعتمادنا على المالحظةموجهة من خالل المقابلة النصف 

بالسرطان وذلك من إصابتهاوتعاني فعال تبین أنها عاشت في ظروف سیئة فالحالة قلقة 

رغم  ،"راني خایفة نموت"كان ظاهر في بكائها وتضایقها عند بدایة الحدیث عن مرضها
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شعرت بالخوف والقلق عن ماهیة هذا المرض في البدایة وبمجرد معرفة خطورتهجهلها

كما نجد أن الحالة لم تتقبل ، "ي وتخافي بسیف علیك منواتقلق":وهذا اتضح في قولهاالشدید 

دوا  ماتقبلتوش راه قلقني وتعبني وقتي راح غیر في":بقولهاأكدتهوهذا مااإلصابة بالمرض

إذ أن عدم تقبلها للمرض جعلها تجد صعوبات في التعایش مع خطورة هذا ،"وسبیطار

.قلب حیاتها رأس على عقب فقد تعقیداتالمرض مع مایحمله من

خایفة : "افالحالة تعیش في قلق مستمر عند التفكیر في مرضها حیث صرحت في قوله

."ا نقدرشونحاول دیما ما نخممش فیه بزاف بصح منتقلق بال سبةورانينموت

عن مقاومة القلق وعلیه فالمرض ترك صدمة قویة على الحالة لدرجة أنها عجزت

المرض، إذ أنها أصبحت تعاني من عدة اضطرابات تظهر في فقدان ثیرها واألفكار التي ی

نرقد ملیح غیر ا ناكل مام"وهذا حسب تصریح المفحوصةالشهیة، األرق الشدید والكوابیس

."ش ملیحةو تخمام ونشوف غیر لمنامات لم

معاناتها من انخفاض من فبالرغماألملا ما جعلها تفقد ذلحالة تعاني من الوحدة وهفا

أنها أصبحت ال تتحمل حیاتها على هذه الصورة فعند الحدیث عن  إالالمستوى المعیشي، 

فال احد یساندها وخاصة االضطهاد الذي تعیشه الحالة من طرف أختها عائلتها ومعاملتهم

صرحت اإلصابة بالمرضال قبل وال بعد فهي تشعر بالالمباالة  الناس لها حتى أقربهم 

اكلي ودوا رانا وش یخصك راكي تشربي وتیقولوليكي نقلهم عاونوني ولي ضرني ":قائلة

  ."وآلدال راجل ال تي ماعندكش على من راح تخميو نخلصولك فیه وكان م

ومعاناتها منه فالحالة ال تستطیع القیام بالمهام المنزلیة نظرا لتأثیر العالج الكیمیائي

."دوا نحس بالدوخة والفشلة وقلبي یدور علیاكیما ندیر ":وذلك حسب قولها

ما نقدرش نكمل القضیة نتاع  الدار وزید " وهذا في قولهاعند قیامها باألعمال المنزلیة 

الحالة تكره المستشفى ومن  أنفالحالة تعاني من العزلة وقد اتضح أیضا "دیما وحدي نقعد

، فهي لم "طار واسم السبیطار والطبیب والناس اللي فیه اوكلیالسب كرهت": وهذا بقولهافیه
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تكون مع المرضى حیث تتجنب وتتهرب من الحدیث معهم كونهم یتكلمون دائما عن 

اللي زاد كرهني في لسبیطار حكایاتهم غیر زاد  لياال ال راه ": فصرحت في قولها.مرضهم

.لدیها حالة من العزلة االجتماعیة  إنمما نستنتج ."على لمرض

راني بغیت نرتاح "في قولها  تعود إلى حالتها السابقة أنتها فهي تتمنى اعن أمنیأما

من كل شئ هموم الدنیا ومرضي واهللا یا بنتي العزیزة غیر حاجة ربي ما تضرك قد ما 

 ألي: " صرحت الحالةأحالمهاوعن خوفها من الفشل في تحقیق "یضرك لعبد لي معاك

"من بكري راح مازالت صحتي زادت كملت  اتمنیتو 

:مع الحالةتطبیق االختبار وتحلیله.4.3

:الثالثةتطبیق اختبار قلق الموت لتمبلر على الحالة .1.4.3

الثالثةیوضح نتائج اختبار قلق الموت مع الحالة )3(الجدول رقم 

148910111214  )ص(اإلجابة بـ 

23567  )خ(اإلجابة بـ 

:الثالثةتحلیل نتائج اختبار قلق الموت لتمبلر على الحالة .2.4.3

یتضح من خالل الجدول الممثل للحالة الثالثة وجود ارتفاع في درجة قلق الموت 

التي تشیر إلى وجود قلق )11-9(حیث تقع بین الدرجة (13)وذلك بحصولها على الدرجة 

عدم تقبل المفحوصة هذا ما یفسر اإلجابة على بنود االختبار و لمرتفع من خالالموت 

واالطمئنان، حیث یظهر قلق الراحة إلىألوضاعها وعدم قدرتها على التكیف للوصول 

الموت هنا مرتفع بصفة مباشرة من خالل العوامل المفجرة شملت الوضع المادي والصحي 

.وف وقلق مستمركما تبین أن الحالة تعیش في حالة خ

:التحلیل العام للحالة.5.3

العیادیةالتي أجریت مع الحالة والمالحظةالنصف موجهة العیادیةمن خالل المقابلة

والنتائج المتحصل علیها من اختبار قلق الموت لتمبلر أن الحالة غیر مرتاحة وتعاني من 
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وهذا ما جاء في الجدول، لهذا ظهر على )13(درجةفقد تحصلت على قلق الموت مرتفع

القلق هو شعور :"الفرویدیةالنظریة النفسیة حسبوالقلق الشدید فالحالة الخوف من الموت

).198،ص2000،خولة احمد یحي".(سار بالتوترغیر غامض  و

فالحالة تشعر بالنقص والضیاع وبالالمباالة الناس لها حتى من أقرب الناس، وهذا ما ذكرته 

هته االنفعاالت نابعة من شعور الفرد بالعجز والضعف والحرمان الذي ینموا ":"كارین هورني"

".تدریجیا من خالل تأثیر المحیط 

)117، ص5200حنان عبد الحمید العناني،(

المستمر طیلة المقابلة هذا دلیل على عدم والقلق عبرت عنه بالبكاءكما أن مالمح الحزن

االكتئاب على أنه اإلحساس "wolmanلمانوو"یعرفتقبلها لحقیقة وضعها الحالي، حیث

اضطراباتیمكن أن تعبر عن  األعراضوالعجز والنقص وهل هذه والیأسبمشاعر الحزن 

.المشاعر أن تحدث لدى األفراد األسویاءیمكن لهذهعدیدة وعامة 

.(http//iraqshia.net/vb/show thread) 23.04.2015.13: 15

التي تعیشهاالقاسیةكما أن الحالة تعاني الخوف من المستقبل وهذا بسبب الظروف

فهي لم تستطیع التكیف مع البیئة المحیطة بها، فالحالة تعاني من قلق وما زاد من قلقها 

.الموت

  : اتمناقشة النتائج على ضوء الفرضیالتحلیل العام و.4

الثالث  المصابة بالسرطاندراستنا للحاالتفي المتحصل علیها النتائج خالل من 

المتحصل ونتائج المالحظة العیادیة نا على واعتمادلمقابالت العیادیةل وتحلیلهاوٕاجرائنا

،قلق الموتأن الحاالت الثالث لدیها مستوى مرتفع في لتمبلراختبار قلق الموتعلیها من 

كل الحاالت تحصلت على درجة مرتفعة في اختبار تمبلر لقلق الموت والتي تراوحت  أنإذ 

لتي مفادها یعاني الراشد تحققت  وا األولىالفرضیة  أننستنتج ومنه ).13-12(درجتهم بین 

مع فتحققتأما الفرضیة الثانیة ،المصاب بالسرطان الخوف من الموت عند الحاالت الثالث
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والتي مفادها یعاني الرشد المصاب بالسرطان من العزلة الحالتین األولى و الثالثة

لكنها لم ،عند الحالتینفقد ظهر ذلك في االنطواء والقلق والخوف من الموت،االجتماعیة 

التكیف وبالتالي تحقیق عالقات اجتماعیةإلقامةوالتي أثبتت میول ع الحالة الثانیةتتحقق م

كما تحققت الفرضیة الثالثة مع الحاالت الثالث والتي مفادها یعاني الراشد ،االجتماعي

الحالة النفسیة للمصاب وبهذا تم التعرف على، المصاب بالسرطان الخوف من المستقبل

.سرطانبال

یعاني الراشد المصاب :أن الفرضیة العامة والتي مفادهاتوصلنا إلىوفي األخیر 

.قد تحققت في دراستنابالسرطان من قلق الموت
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:خاتمة

مـــن خــــالل هــــذه الدراســـة نســــتخلص أن مــــرض الســــرطان مـــن أخطــــر األمــــراض التــــي 

واجهتهــا اإلنســانیة، كــون هــذا الــداء لــیس لــه عــالج واضــح بــالرغم مــن وجــود بعــض العالجــات 

الفعالــة علــى بعــض أنــواع الســرطان والــذي یــؤدي بــدوره إلــى ظهــور جملــة مــن األثــار النفســیة 

یصعب على المریض التخلص منهـا، ومـن بـین هـذه األثـار نـذكر التي یتركها هذا الداء والتي

منها قلق الموت الذي یعتبر أهـم أثـر نـاتج عـن هـذه التجربـة المرضـیة والتـي یعیشـها المـریض 

.مع وعیه بخطورة المرض وعدم جدوى العالج

صـاب قید الدراسة بأن الراشـد المالعامة جاءت نتائج هذه الدراسة تثبت تحقق الفرضیة 

مـن قلـق المـوت ظهـر عنـد الحـاالت الـثالثتفاع مسـتوى ر او  ،لسرطان یعاني من قلق الموتبا

بـأن الراشـد نجـد الفرضـیة االولـى  تحققـت حیـث ، اء في المقابالت ونتائج االختبارخالل ما ج

الفرضـــیة الثانیـــة  و ،المصـــاب بالســـرطان  یعـــاني الخـــوف مـــن المـــوت عنـــد الحـــاالت الـــثالث

ـــأن الراشـــد المصـــاب بالســـرطان یعـــاني تتحققـــ ـــى ب ـــد الحالـــة االول ـــة االجتماعیـــة عن مـــن العزل

ـــه  ـــة الثانیـــة الن ـــة لكـــن  لـــم تتحقـــق مـــع الحال امـــا ،اســـتطاع تحقیـــق التكیـــف االجتمـــاعيوالثالث

الخـوف یعـاني ن الراشـد المصـاب بالسـرطانأبـفاتحققـت عنـد الحـاالت الـثالث الفرضیة الثالثة

.من المستقبل

ألنهــا قابلــة للنقــد ،ایســبنیبقــى فاتحققهــا عــن النتــائج المتحصــل علیهــابغــض النظــرو 

.والنقاش وخصوصا وأنها متعلقة بمجموعة البحث وظروف إجرائه

یمكــن القــول أن متغیــرات هــذه الدراســة جــدیرة بالبحــث وتســتدعي اإلهتمــام والتعمــق مــن 

.قائماأجل فهم هذه الفئة من المجتمع فمازال األمل 
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توصیات ومقترحات

:نقترح مایليخالل ما توصلت الیه الدراسة من نتائج

بــالمختص النفســي ودوره فــي مصــلحة مكافحــة الســرطان الــذي یرفــع همــة االهتمــام-1

.تباع تعلیمات الطبیب بدقةافي مواجهة الوضع و المریض

.مختلف المستشفیاتالمساهمة في تطبیق العالج النفسي الجماعي في-2

البحث عن اسـتراتیجیات المواجهـة للتخفیـف مـن قلـق المـوت لـدى المصـابین بمـرض -3

.السرطان





قائمة املراجع

68

:باللغة العربیةمراجع ال/1

، دار الیازودي العلمیة للنشر 1، طاساسیات علم األورام، )1997(إبراهیم الخطیب، .1

.والتوزیع، عمان

.قلق الموت لدى بعض المرضى العضویین، )1996(، إبراهیم ماجدة خمیس.2

، مؤسسة الریان 1ط، السرطان مازال األمل باقیا، )2005(أحمد سالم بدویالن، .3

.للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، بیروت

.، الكویتسلسلة عالم المعرفةط، .، بقلق الموت،)1987(أحمد محمد عبد الخالق، .4

، المجلة قلق الموت قبل العدوان العراقي وبعده، )1998(احمد محمد عبد الخالق، .5

 .64العدد االنسانیة،العربیة للعلوم 

، ب ط، مطبوعات جامعة الصدمة النفسیة، )1998(أحمد محمد عبد الخالق، .6

.الكویت

، العراق المرجع في الصحة النفسیة نظریة جدیدة، )2009(أدیب المحمد الخالدي، .7

 .3ط

 .ط.، بالصحة النفسیة، )2003(أمیمة محمود، ،أشرف محمد عبد الغني.8

1، طاإلرشاد والتفسیر مواجهة الضغوط النفسیة، )2006(أمال محمد عبد المنعم، .9

.مكتبة الشرق للنشر والطبع، القاهرة

، مجلة سمات الشخصیة المستهدفة بالسرطان،)1996(، بدري محمد األنصاري.10

.، جامعة الكویتةاألبحاث للعلوم اإلنسانی

اض النفسیة وعالقتها بأمراض األمر ، )2008(جاسم محمد عبد اهللا المرزوقي، .11

.، دار العلم واإلیمان، اإلسكندریة1طالعصر

الموت في الفكر الغربي سلسلة علم، )1978(كامل یوسف، .جاك شورن، ت.12

.الكویت،المعرفة



قائمة املراجع

69

تأثیر قلق الموت على إستراتیجیات المواجهة لدى مرضى، )2012(،جمعون یاسین.13

.، مذكرة مكملة لشهادة الماستیر في علم النفس العیادي، جامعة البویرةالسرطان

، عالم 2، طالصحة النفسیة والعالج النفسي، )1997(حامد عبد السالم زهران، .14

.الكتب للنشر والطباعة، القاهرة

 1ط ،)تشخیصها، أسبابها، عالجها(اإلضطربات السلوكیة ، )2002(حسین فاید ،.15

.لتوزیع ، القاهرةدار طیبة للنشر وا

ط، دار طیبة للنشر .، بدراسات في الصحة النفسیة، )2006(حسین فاید، .16

.والتوزیع، القاهرة 

، دار طیبة للنشر والتوزیع 1، طالمشكالت النفسیة اإلجتماعیة،)2001(حسین فاید، .17

 .القاهرة

والطباعة ، دار الفكر 1، طالصحة النفسیة، )2000(حنان عبد الحمید العناني، .18

.والنشر والتوزیع

، دار الفكر 1، طالضطرابات السلوكیة واالنفعالیةا، )2000(خولة احمد یحیى، .19

.عمان

البحث النوعي(البحث العلمي، )2002(سهیلة أبو السمید، .ذوقان عبیدات، ت.20

.، دار الفكر، عمان1، ط)والبحث العلمي

المكتب المصري الحدیث ط ، .، بأصول علم النفس، )1994(راجح أحمد عزة، .21

.اإلسكندریة 

 1ط ،مناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة، )2001(رجاء محمود أبو عالم، .22

.دار النشر للجمعیات، مصر

برنامج عالج نفسي إسالمي مقترح في تخفیضفعالیة، )2008(،زعتر نور الدین.23

.جامعة بسكرة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس، القلق



قائمة املراجع

70

دراسة مقارنة بین األفراد-سمات الشخصیة المستهدفة، )2006(،زیاد بركات.24

.، مجلد جامعة النجاح بأبحاثالمصابین وغیر المصابین بالمرض

، دار المسیرة للنشرة والتوزیع 1، طالصحة النفسیة، )2002(سامر رضوان، .25

.والطباعة

1، طعلم النفس الصحي، )(2008وسام درویش وفوزي شاكر، .شیلي تایلور، ت.26

.دار حامد للنشر والتوزیع، االردن

قیاسها، تصنیفها (لمخاوف المرضیة ا، )2005(عادل شكري محمد كریم، .27

.ب ط، دار المعرفة الجامعیة، )تشخیصها

، ب ط ، دار وائل للطباعة التمریض النفسي، )2002(عبد الكریم قاسم أبو الخیر، .28

.والنشر، األردن 

، القاهرة1، طالسرطان أسبابه والوقایة منه، )1988(اللطیف محمد یاسین، عبد .29

، المكتب 1، طالسرطان أسبابه والوقایة منه،)1988(عبد اللطیف محمد یاسین، .30

.للنشر والتوزیع، القاهرة

، مكتبة مدبوتي، 1، طموسوعة الطب النفسي، )1992(عبد المنعم الحنیفي، .31

 .القاهرة

.، دار العلم للمالیین، بیروتعلم النفس العیادي، )1981(عطوف محمود یاسین، .32

، دار الفكر 1، طالقلق وٕادارة الظغوط النفسیة، )2001(فاروق السید عثمان، .33

.العربي، القاهرة

، الدار 1، طالسرطان ما هو وأنواعه، )1988(أبو سعد، .مالكوم شوارتز، ت.34

.العربیة  للعلوم، لبنان

1، طالشخصیة المستهدفة لإلصابة بالسرطان، )1996(األنصاري بدر، محمد.35

.كلیة العلوم اإلجتماعیة



قائمة املراجع

71

، دار النهضة 1، طمدخل إلى علم النفس المرض، )1998(محمد حمدي الحجاز، .36

.القرطوبیة، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

ث في ، منشورات مخبر أبحا1، طمنهجیة البحث العلمي، )2011(محمد خان، .37

.الجزائر،بسكرة، اللغة واألدب، جامعة محمد خیضر

، المكتبة 2، طالصحة النفسیة وسیكولوجیة الشخصیة، )2002(محمد فوزي جیل، .38

.الجامعیة األزاریطة اإلسكندریة، المكتبة الجامعیة

، دار الفكر 1ط ،مدخل إلى الصحة النفسیة، )2001(محمد قاسم عبد اهللا، .39

.والطباعة للنشر والتوزیع

قلق الموت وعالقته بكل من دافعیة اإلنجاز، )1995(،محمد نبیل عبد الحمید.40

.35، عینة من طلبة الجامعة، مجلة علم النفس، العدد ونوعیة التعلیم

.، مجموعة النیل العربیة، القاهرة1، طالتغذیة العالجیة، )1989(مصطفى غالب، .41

.، مكتبة الهالل1، طالتغلب على الخوف، )1981(مصطفى غالب، .42

،1ط ،الحقیقة الواضحة عن السرطان، )بدون سنة(فوزي بشیر،  .ت موریس ستون،.43

.دار العصریة للنشر، بیروت

ع .، إ1، طاالمراض المناعیة منشورات المجتع الثقافي، )1999(ناجح األغبر، .44

.المتحدة

الشخصیة والصحة النفسیة، )1999(ناظم هاشم العبیدي، صالح حسن الداهري، .45

.، دار الكندي للنشر والتوزیع1ط

مركز ضبط االلم وعالقته باستراتیجیات المواجهة لدى، )2008(ولیدة مرازقة، .46

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس الصحة، جامعة السرطانمرضى

.باتنة



قائمة املراجع

72

:باللغة األجنبیةالمراجع 

1. B.Horrni‚( 2001), cancérologie et hématologie, Edition Masson,

paris.

2. Bautaunier, (f) (1986), I’angisse, 3em édition maisons, paris .

3. D.Belpemme, DEJB. Bailliére‚(1976),Cancerlogie Générale.

4. FicherG.N‚ ( 2002), traite de psychologie de samte edition

Dunod, paris .

5. Fontains et Al ‚(1984), chimique de thérapies

compartementables, de marlayat , Belgique .

6. Gustave N,(2002), psychologie de la santi sous, la diraction

round,paris.

7. Marie Pierre ,Lovallois, (2003) , La rousse medicale

nouvelle ,edition,quabec.

8. Scheitzer N Daly et d’autre,( 2003),cancerologe clinique,6eme

edition,masson,paris.

9. Speillger,(1993), contenparrnv behavionan therapy,my

file,publishing company.

:اإللكترونیةالمواقع

1. http://www.hayatnafs.com/specialtopics/guidlinesworkers-cancer

patints .htm.

2. (R) Encarta. Microsofit (2009).

3. http://ira qshia.net/vb/Show thread.





)1(الملحق رقم 

:محاور المقابلة

الخوف من الموت:األولالمحور 

هل تخاف من المرض الذي تعاني منه؟.1

منه؟هل تتقبل المرض الذي تعاني .2

هل تتعایش معه؟.3
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هل تعتقد أن المستقبل أمر یستدعي الخوف؟.2

؟هل تخاف من الفشل في تحقیق أحالمك بعد اإلصابة.3



)2(الملحق رقم 

تمبلر لقیاس قلق الموتدونالد مقیاس 

:.............................السن.........................:.....الجنس

:التعلیمة
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  خ  صأخشى فعال أن تصیبني سكتة قلبیة-11
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  :األولىالمقابلة كما وردت مع الحالة 

الخوف من الموت:المحور األول

هل تخاف من المرض الذي تعاني منه؟ :س

راني دیما نقول ما أمنتش وحسیت األرض تدور ودخت وكیما فطنت بقیت غیر نبكي :ج

.نتقلق ونزعف كي نخمم في المرض نتاعيللطبیب إذا كاین دوا وال حل قولي الخاطر

هل تتقبل المرض الذي تعاني منه؟: س

ا ندیر الدوا نحس ، وكیمومعناه راح نموتبلي فیه ریسك ولى عالباليتقبلتوش سیرتو عالما :ج

.ومانقدرش نكمل الخدمةروحي راح نموت وروحي راح تطلع، وكیما نروح نعیا بزاف

هل تتعایش معه؟: س

.حیاتي كامل مرض والت: ج

هل تسطیع النوم؟ :س

أنورمال سیرتو كي یحكمني السطر، نبقى غیر نرقد ونفطن في اللیل نعود نخمم في حوایج : ج

.في اللیل نومي مكسر یا بنتي

االجتماعیةالعزلة  :المحور الثاني

هل تعاني من الوحدة بعد اإلصابة؟: س

ساعات یخلي خدمتو ویجي معایا،دیما معایا همتو راجلي ووالدي رار سیواقفین معایاكامل: ج

بصح اهللا غالب دیما حاسة .الحق نتاع ربينسخف علیها یجیبوهاليللسبیطار والحاجة اللي 

.، وهي نحس روحي نشفهمحاجة ناقصتتني

هل تغیرت حیاتك بعد اإلصابة؟: س

الالزم، نشتي نطیب بزاف وساعات نقعد فوق ولیت: ج

هل كونت عالقات مع المرضى في المستشفى؟: س

.وش كنت واش ولیتتغیضني روحي شوفينبغي نقعد وحدي الخاطر: ج

ماهو احساسك وانت في المستشفى؟: س

.الخاطر نتفكر فیه غیر الموتالسبیطار كرهت:ج



لالخوف من المستقب:المحور الثالث

المستقبل؟ماهي أمنیاتك في  :س

.ربي یعطیني صحتي ندیر عمرة ان شاء اهللا...تنهید...نتمنى نرجع كیما كنت بكري  :ج

المستقبل أمر یستدعي الخوف؟هل تعتقد أن : س

.إیه یا بنتي :ج

  ؟بعد اإلصابةهل تخاف من الفشل في تحقیق أحالمك: س

الي تمنیتوا لمرض ماخالني نخمم فیه حتان راح نقول نفشل فیه وال ال :ج



:المقابلة كما وردت مع الحالة الثانیة

الخوف من الموت:المحور األول

هل تخاف من المرض الذي تعاني منه؟ :س

كیما یجیني سطر نقول راح نموتو ...ا ا لمرض قلقت وخفت منو ذنهار الى سمعت به :ج

ضرك

هل تتقبل المرض الذي تعاني منه؟: س

ولى ومبعد قلت حاجة نتاع ربي رانا، اكل ماشین لیها الیوم وال غدوةالما تقبلتوش لمرة  :ج

هل تتعایش معه؟: س

بال بیا  او مرتي كیفاه راح یعیشو  والدياو راني نخمم في رشاةفي الحق صحتي  :ج

هل تستطیع النوم ؟: س

مانقدرش نرقد ملیح في اللیل غیر التخمام و الزعاف و كیما نجي نرقد باه نرتاح من التخمام  :ج

نشوف روحي میت 

االجتماعیةالمحور الثاني العزلة 

اإلصابة؟هل تعاني من الوحدة بعد : س

راني نخرج دیما ...معایاالحق نتاع ربي مرتي قایمة بیا ملي مرضت وكامل فاملتي واقفة  :ج

مع مرتي و اوالدي نحوس ونروح نریح مع اصحابي قعدات كیما ایام زمان و نقعد مع اصحابي 

سبورفي الخدمة ونحب نلعب 

هل تغیرت حیاتك بعد اإلصابة؟: س

ما تبدل والو في حیاتي غیر مرضى وروحان لسبیطار  :ج

هل كونت عالقات مع المرضى في المستشفى؟: س

نعرف مرضى بزاف  هنا ونحكي معاهم نورمال :ج

في المستشفى؟وآنتإحساسكماهو : س

نقلق في سببیطار والتخمام یكثر علیا :ج



لالخوف من المستقب:المحور الثالث

المستقبل؟ماهي أمنیاتك في : س

نطلب من ربي نرتاح   :ج

هل تعتقد أن المستقبل أمر یستدعي الخوف؟: س

ایه حاجة باینة  :ج

  ؟بعد اإلصابةهل تخاف من الفشل في تحقیق أحالمك: س

ما ندیریش وش تمنیت نتاع الصح راني خایف  :ج



المقابلة كما وردت مع الحالة الثالثة

الخوف من الموت:المحور األول

هل تخاف من المرض الذي تعاني منه؟: س

ي تقلقي وتخافي بسیف علیك منوا  كراني خایفة نموت ورا:ج

هل تتقبل المرض الذي تعاني منه؟: س

ما تقبلوش راه یقلقني ویتعبني وقتي راح غیر في سبیطار ودواء :ج

هل تتعایش معه؟: س

ونحاول دیما ما نخممش فیه بزاف نتقلق بال سبة  عدت وراني...بكاء...ال خایفة نموت :ج

هل تستطیع النوم؟ : س

نرقد ملیح غیر تخمام ونشوف غیر منامات مش ملیحةناكل ما ما :ج

االجتماعیةالعزلة  :يالمحور الثان

هل تعاني من الوحدة بعد اإلصابة؟: س

دیما وحدي حتى قبل ما نمرض  ولي ضرني مالیا كي نقلهم عاونوني یقولي وش یخصك :ج

ما عندك ال راجل ال ي ه تخمعندك عالاراكي تشربي وتاكلي دوا رانا نخلصولك فیه وكان موتي م

  والد

هل تغیرت حیاتك بعد اإلصابة؟: س

وكیما ندیر الدواء نحس بالدوخة والفشلة وقلبي یدور علیا عدت ما نقدرش نكمل قضیة نتاع  :ج

وحدي نقعد الدار وزید دیما 

هل كونت عالقات مع المرضى في المستشفى؟: س

ال ال راه لي زاد كرهني في السبیطار حكایاتهم غیر على المرض  :ج

ما هو احساسك وانت في المستشفى؟: س

لسبیطار واسم سبیطار والطبیب والناس الي فیه الكل كرهت ا :ج

لالخوف من المستقب:المحور الثالث

ماهي أمنیاتك في المستقبل؟: س



راني بغیت نرتاح من كل شىئ هموم الدنیا و مرضي  واهللا یا بنتي العزیزة غیر حاجة ربي ما :ج

تضر قد ما یضرك العبد لي معاك 

یستدعي الخوف؟هل تعتقد أن المستقبل أمر : س

وتبكيصح.صمت :ج

  ؟بعد اإلصابةهل تخاف من الفشل في تحقیق أحالمك: س

زالت صحتي زادت كملت امن بكري راح مالي تمنیتو  :ج
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